
 
 

 الهيئة تبحث مع رئيس مكتب المفوض السامي معاناة الجسر
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سان األمير زيد بن رعد طالبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" بتدخل المفوض السامي لحقوق اإلن -معا-رام هللا 
 .إلنهاء معاناة أبناء شعبنا على معبر الكرامة وتخفيف االختناق الكبير الذي يشهده المعبر نتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية غير اإلنسانية

لحقوق اإلنسان في جاء ذلك خالل لقاء الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان برئيس مكتب المفوض السامي 
األرض الفلسطينية المحتلة جيمس هنين. وبين الدويك أن الحركة على معبر الكرامة وما يصاحبها من تقييد كبير لحرية الحركة بسبب 

 .االكتظاظ تصل إلى حد سوء المعاملة، والمعاملة الحاطة بالكرامة اإلنسانية
فيهم النساء واألطفال وكبار السن والمرضى دون وجود مرافق صحية في أماكن وبين أن وضع المواطنين في حافالت لساعات طويلة بمن 

 .انتظار الحافالت وفي أجواء الحر الشديد تضاعف معاناة المسافرين، على المعبر الوحيد الذي يربط فلسطين بالعالم الخارجي
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ر من عشر ساعات في هذه الظروف الصعبة مع وقال الدويك أنه ليس من المقبول أن يستغرق السفر لمسافة خمسة كيلو مترات أكث
 ."استغالل الجانب اإلسرائيلي معاناة المواطنين ماديا بسبب حاجتهم إلى السفر، من خالل استحداث خدمة الشخصيات المهمة "في أي بي

تدخل لدى الجانب من جانبه وعد هنين بنقل الموضوع هذا الملف لألمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق اإلنسان من أجل ال
 .اإلسرائيلي بهدف التخفيف من معاناة المسافرين على معبر الكرامة وتسليط الضوء على هذه القضية دوليا  

 
 
 

وق اإلنسان الهيئة المستقلة تبحث مع رئيس مكتب المفوض السامي لحق
جسر الكرامةالمعاناة على   

  

طالبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" بتدخل المفوض  -وفا 2016-7-21رام هللا 
السامي لحقوق اإلنسان األمير زيد بن رعد إلنهاء معاناة أبناء شعبنا على معبر الكرامة وتخفيف االختناق 

 .اإلسرائيلية غير اإلنسانيةالكبير الذي يشهده المعبر نتيجة لإلجراءات 

جاء ذلك خالل لقاء المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان عمار الدويك برئيس مكتب المفوض السامي 
 لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة جيمس هنين.

بسبب االكتظاظ تصل وبين الدويك أن الحركة على معبر الكرامة وما يصاحبها من تقييد كبير لحرية الحركة 
 إلى حد سوء المعاملة، والمعاملة الحاطة بالكرامة اإلنسانية.

وقال: إن وضع المواطنين في حافالت لساعات طويلة بمن فيهم النساء واألطفال وكبار السن والمرضى دون 
على  وجود مرافق صحية في أماكن انتظار الحافالت وفي أجواء الحر الشديد تضاعف معاناة المسافرين،

 .المعبر الوحيد الذي يربط فلسطين بالعالم الخارجي

وتابع الدويك إنه ليس من المقبول أن يستغرق السفر لمسافة خمسة كيلو مترات أكثر من عشر ساعات في 
هذه الظروف الصعبة مع استغالل الجانب اإلسرائيلي معاناة المواطنين ماديا بسبب حاجتهم إلى السفر، من 

 (.VIPمة الشخصيات المهمة )خالل استحداث خد
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من جانبه وعد هنين بنقل الموضوع هذا الملف لألمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق اإلنسان من أجل 
التدخل لدى الجانب اإلسرائيلي بهدف التخفيف من معاناة المسافرين على معبر الكرامة وتسليط الضوء على 

 .هذه القضية دوليا  

 ــــــــــــ

 
ان معاناة تبحث مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنس الهيئة

 المواطنين على جسر الكرامة
2016-07-21 05:05:54 

 
 خالل اللقاء في الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسا

رام هللا -الحدث  



وق اإلنسان طالبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" بتدخل المفوض السامي لحق

ر الذي يشهده األمير زيد بن رعد إلنهاء معاناة أبناء شعبنا على معبر الكرامة وتخفيف االختناق الكبي

 المعبر نتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية غير اإلنسانية.

يس مكتب جاء ذلك خالل لقاء الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان برئ

ويك أن الحركة جيمس هنين. وبين الد  اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة المفوض السامي لحقوق 

ى حد سوء على معبر الكرامة وما يصاحبها من تقييد كبير لحرية الحركة بسبب االكتظاظ تصل إل

طويلة بمن  المعاملة، والمعاملة الحاطة بالكرامة اإلنسانية. مبينا  أن وضع المواطنين في حافالت لساعات

الت وفي هم النساء واألطفال وكبار السن والمرضى دون وجود مرافق صحية في أماكن انتظار الحاففي

لعالم الخارجيأجواء الحر الشديد تضاعف معاناة المسافرين، على المعبر الوحيد الذي يربط فلسطين با . 

  



شر ساعات ر من عوقال الدويك أنه ليس من المقبول أن يستغرق السفر لمسافة خمسة كيلو مترات أكث

اجتهم إلى في هذه الظروف الصعبة مع استغالل الجانب اإلسرائيلي معاناة المواطنين ماديا بسبب ح

 ."السفر، من خالل استحداث خدمة الشخصيات المهمة "في أي بي

اإلنسان من  من جانبه وعد هنين بنقل الموضوع هذا الملف لألمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق 

امة وتسليط التدخل لدى الجانب اإلسرائيلي بهدف التخفيف من معاناة المسافرين على معبر الكر أجل 

 .الضوء على هذه القضية دوليا  

الهيئة المستقلة تطالب المفوض السامي لحقوق اإلنسان بالتدخل إلنهاء المعاناة على جسر 
 الكرامة
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طالبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" بتدخل  :وطن لألنباء -رام هللا

إلنهاء معاناة أبناء شعبنا على معبر  لحقوق اإلنسان األمير زيد بن رعد المفوض السامي
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ر الكرامة وتخفيف االختناق الكبير الذي يشهده المعبر نتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية غي
 .اإلنسانية

جاء ذلك خالل لقاء الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان برئيس 
جيمس هنين. وبين   مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة

الدويك أن الحركة على معبر الكرامة وما يصاحبها من تقييد كبير لحرية الحركة بسبب 
 .االكتظاظ تصل إلى حد سوء المعاملة، والمعاملة الحاطة بالكرامة اإلنسانية

وبّين أن وضع المواطنين في حافالت لساعات طويلة بمن فيهم النساء واألطفال وكبار السن 
والمرضى دون وجود مرافق صحية في أماكن انتظار الحافالت وفي أجواء الحر الشديد 

 .المعبر الوحيد الذي يربط فلسطين بالعالم الخارجيتضاعف معاناة المسافرين، على 

وقال الدويك إنه ليس من المقبول أن يستغرق السفر لمسافة خمسة كيلو مترات أكثر من عشر 
ساعات في هذه الظروف الصعبة مع استغالل الجانب اإلسرائيلي معاناة المواطنين ماديا بسبب 

 ."خصيات المهمة "في أي بيحاجتهم إلى السفر، من خالل استحداث خدمة الش

المفوض السامي لحقوق بن رعد زيد الموضوع هذا الملف لألمير من جانبه وعد هنين بنقل 
اإلنسان من أجل التدخل لدى الجانب اإلسرائيلي بهدف التخفيف من معاناة المسافرين على 

 .معبر الكرامة وتسليط الضوء على هذه القضية دوليا  
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حركة فتح:–مفوضية العالقات الوطنية   
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