
  
  

 بيان صحفي
  

 فلسطين دولة في المتحدة األمم عن نيابةبال ،راولي جيمس المتحدة، لألمم المقيم المنسقصادر عن 
  

  التنقل حرية في الحق إلى االنتباه يلفت فلسطين ماراثون
  

يقومون  موھ ،ماراثون فلسطين في بيت لحمأن يشارك آالف العدائين في في ھذا اليوم من المتوقع  ،2015 آذار 27 - القدس
  .التنقلإلى الحق في حرية بذلك من أجل لفت االنتباه 

  
من اإلعالن  13تنص المادة  ، إذحرية التنقل ھي حق إنساني عالمي

التنقل على  ينادرعلى أنه ينبغي أن يكون الجميع قالعالمي لحقوق اإلنسان 
ھر ماراثون ھو مظالھذا خوض ولذا فإن . مبلدھ واإلقامة في أي مكان داخل

 .أو مشاركة من قبل كل مشارك ھذا الحق لممارسةبسيط 
  

القيود الصارمة والتي يستمر فرضھا ظھر يخوض ماراثون في بيت لحم إن 
لفلسطينيين للنساء والرجال والبنات واألوالد ابالنسبة حرية الحركة على 

غالباً  الماراثونو . عدائالذين يعيشون تحت االحتالل العسكري اإلسرائيلي
عاطفي الوجھاد البدني اإل ضغط تحتلجدار" ا صدم"يصلون إلى مرحلة ما 

، األرض الفلسطينية المحتلةكيلومتر. ولكن في  42الـ دورة بعد اكمال 
  قبل تلك المسافة.الجدار فعلياً ب صطدمفأنت ت

  
ة عقبات تحول دون حريھي والحواجز العسكرية في الضفة الغربية  الجدار

، وھذا ما أشارت اليه بوضوح ر على حياة الفلسطينيينتأثير مدمّ  الھتنقل وال
د بالمثل الحصار المفروض على غزة يقيّ كذلك فإن . محكمة العدل الدولية

يقّسم االنتعاش والتنمية االقتصادية، وويخنق حرية حركة الناس والبضائع، 
نوني إلسرائيل بحاجة احتياجات األمن القاإن  األسر والمجتمعات المحلية.

 اإلجراءاتكما أن إلى أن تكون متوازنة مع احترام حقوق اإلنسان. 
 الناس حركة على المفروضة القيود بعض لتخفيف األخيرة اإلسرائيلية
ونشجع القيام . ترحيب موضع ھي المحتلة الفلسطينية األرض في والبضائع

  .للحصار الكامل الرفع ذلك في بما ،في ھذا اإلطار أخرى مبادراتب
 

ً لأساسيعنصراً حرية التنقل كما تعتبر  بالمقابل د القيود المفروضة على حرية التنقل تقيّ ولذا فإن  ،لتمتع بالحقوق األخرىا
والرياضة، والحق في التمتع رفيه كثير من حقوقھم اإلنسانية األخرى، بما في ذلك الحق في الصحة والت فيتمتع الفلسطينيين 
ً كما تمنع . التعليموالعمل ، والحق في ي الئقبمستوى معيش والمھارات رفة الشباب من اكتساب وتبادل المع الحواجز أيضا

 لمساھمة بشكل كامل في التنمية الفلسطينية المستقبلية.باوالثقافة والخبرة التي من شأنھا أن تسمح لھم 
  

قف في طريق يوفي المجتمع الفلسطيني،  االجتماعي النوع في عدم المساواة ھو أحد عناصر التنقل الحرمان من حريةإن 
الفلسطينية المحتلة  األرضالحركة في حرية القيود المفروضة على ثر ؤكما تالجھود الرامية إلى ضمان احترام حقوق المرأة. 

 ً   الكامل بحقوق اإلنسان. ھمتحول دون تمتعأصالً عقبات األشخاص ذوي اإلعاقة، الذين يواجھون حقوق على  سلبا
  

مشاركة الناس  ولذا فإن "الحركة بركة".فإن  في فلسطينيقال كما و. نحميهحافظ عليه ويجب أن ن شيءھي حرية التنقل إن 
الفلسطينية  األرضمناطق جميع من األمم المتحدة  واموظففي ھذا الماراثون من مختلف طبقات المجتمع، بما في ذلك 

  .إلى أي درجة ھم يقّدرون ھذا الحق، يظھر المحتلة
 
ً تنقل ن ونادع  !معا


