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بحضور جيمس رولي الممثل المقيم لالمم المتحدة وماثياس بنيكية رئيس : فتحي براهمة  - معا - اريحا

مكتب مفوضية حقوق االنسان في فلسطين وماجد الفتياني محافظ اريحا واالغوار وجمال الديك من مركز 

والدكتور تيسير عبداهلل رئيس جامعة االستقالل وممثلين عن ( شمس) اعالم حقوق االنسان والديمقراطية 

مؤسسات حقوقية محلية ، وخمسمائة مشارك ومشاركة من مختلف االعمار انطلق ظهر اليوم ماراثون 

المشي ، والذي يقام احياءا لليوم العالمي لحقوق االنسان والذي يصادف في العاشر من كانون االول من كل 

شارك من اجل حقوك) تحت شعار  عام ، والذي اقيم  )  

 

وتجمع المشاركون في الماراثون من مختلف الفئات العمرية والذين يمثلون االندية والمؤسسات واالطر 

الطالبية واالجهزة االمنية ونشطاء في حقوق االنسان في ساحة جامعة االستقالل ، واستمعوا لكلمات من 

ى اهمية وضرورة حماية حق المواطن الفلسطيني في التحرك راعي ومنظمي الماراثون والذين اكدوا عل

والتنقل بحرية الى جانب حقوقة المدنية االخرى ، والتي يعتدي عليها االحتالل على مرْاى العالم ، كما ذكروا 

العالم اجمع بمسوؤلياتة اتجاة حماية هذة الحقوق ، والتي يجب ان يتمتع بها المواطن الفلسطيني اسوة 

شعوب العالم بغيرة من . 



 

 

وانطلق الماراثون من امام مبنى جامعة االستقالل مرورا بشارع قصر هشام وشارع يافا وشارع القدس 

الجنوبي للمدية ، ورافقت طواقم شرطة المرور وانتهاءا بالساحة الخلفية لفندق االنتركونتنتال عند المدخل 

 . والهالل االحمر المشاركين في الماراثون من نقطة االنطالق الة خد النهاية

 

قال ماجد الفتياني محافظ اريحا واالغوار ان الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية ال يريدون سوى الحقوق 

نية لهم في حياة كريمة وان تعيش شعوب المنطقة الوطنية وفق شرعة االمم المتحدة والحقوق االنسا

وذلك خالل استقباله صبح جيمس رولي المنسق المقيم لالمم المتحدة في فلسطين والسيد . بسالم وامن

ماتياس بانكي رئيس مكتب مفوضية االمم المتحدة لحقوق االنسان في فلسطين في مكتبة قبيل انطالق 

ي ان الشعب الفلسطيني وفيادته الترايخية المنتخبة جولدون في سالم واضاف المحافظ الفتيان, الماراثون 

  .عادل ودائم قائم على الشرعة الدولية واحترام حقوق االنسان

 

وان الحكومة االسرائبلية تتهرب من استحقاقات السالم وعلى الواقع تقوم بالتضييق على المواطنين 

" رحال"لتنقل منوها باقدام االحتالل على قتل فتى بدم وسلبهم ابسط حقوقهم االنسانية كالعيش بسالم وا

ان اسرائيل "وشدد المحافظ , من مخيم الجلزون وهدمها قبل ايام عدة بيوت وبركاسات تاوي عائالت بدوية

وبين " شريك سيء وافعالها تقود الى المجهول وال تخدم الجهود الدولية التي تبذل الحالل السالم بالمنطقة

ط حقوقنا اليومية واحتياجاتنا من الحوصل الى مصادر المياه ومزارعنا وحقولنا وانن هنا في االغوار اننا نريد ابس

مناطق مشاطئة للبحر الميت ونهر االردن وال نستطيع الوصول الى تلك المناطق وفق االتفاقيات التي 

الت المنبثقة عنها في هذا واكد رولي ان االمم المتحدة المنظمات والوكا. ضمنمت وصولنا وحقنا بالمشاطئة

المجال تدعم حقوق االنسان وتسعى لتعزيز تلك الحقوق وفق االعالن العالمي لحقوق االنسان الذي يصادف 

 .يوم غد الذكرى الخامسة والستون



 

 

وبين جيمس رولي المنسق المقيم لالمم المتحدة في فلسطين ان االمم المتحدة المنظمات والوكاالت 

تلك الحقوق في مختلف بالد العالم وان  المنبثقة عنها في هذا المجال تدعم حقوق االنسان وتسعى لتعزيز

 . هذه االنشطة والفعاليات تاتي في هذا االطار

 ,وتحدث ماتياس بانكي رئيس مكتب مفوضية االمم المتحدة لحقوق االنسان في فلسطين

منوها ان المفوضية تعمل االراضي الفلسطينية منذ عشرين عاما وان ههناك العديد من االنشطة والفعاليات 

كيد على حقوق االنسان وفق االعالن الدةولي ومنوها الى عمل العديد من وكاالت ولجان االمم المتحدة للتا

كمنظمة االغذية والصحة العالمية واليونسيف والتي تعمل كل وفق اختصاصا على االستجابة او توفير جزء من 

 .تلك الحقوق كتالحق بالصحة والتعليم والتغذية



 

 

تيسير عبد اهلل رئيس جامعة االستقالل ان الجامعة تدعم وتتبني كل ما من شانه ان يسهم في .واضاف د

نشر الوعي والمعرفة والعمل المؤسسي وما يقرب الشعب الفلسطيني من حصوله على حقوقه الوطنية 

حييا حياة كريمةوان ي . 

 

 

من جهتة قال الدكتور عمر رحال مدير مركز شمس لحقوق االنسان ان الهدف من اقامة الماراثون في هذا 

اليوم هو للتاكيد على الحقوق المدنية للمواطن الفلسطيني ولتذكير العالم بما يتعرض لة الشعب 

ثنى رحال على موافقة ومشاركة ممثل الفلسطيني من حرمان وتنكر من قبل االحتالل البسط حقوقة ، وا

مفوض االمم المتحدة لحقوق االنسان ومحافظ اريحا ، كما اشاد بتاعون جامعة  االمم المتحدة ورئيس مكتب

 .االستقالل والشرطة والهالل االحمر الفلسطيني



 

 


