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إسرائيل/السلطة الفلسطينية :ال بد من إرسال مراقبين دوليين
(لندن ونيويورك 6 ،يوليو/تموز  ) 1002ـ دعت اثنتان من أبرز المنظمات الدولية المستقلة المدافعة عن حقوق اإلنسان اليوم إلى إرسال
مراقبين دوليين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بصورة عاجلة لرصد االنتهاكات اإلسرائيلية والفلسطينية لحقوق اإلنسان وللقانون اإلنساني
الدولي.
ففي خطاب مفتوح موجَّه إلى الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية ،دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة "مراقبة حقوق اإلنسان" كال
الطرفين إلى اإلعالن عن استعدادهما للتعاون مع مبادرة من هذا القبيل؛ كما حثت المنظمتان الدوليتان الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
واألمين العام لألمم المتحدة على تيسير إنشاء مثل هذه القوة من المراقبين الدوليين ونشرها.
وفي معرض إشارتهما لتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي كان يرأسها عضو مجلس الشيوخ األمريكي السابق جورج ميتشل ،قالت
المنظمتان" :إننا نتفق تمام االتفاق مع ما خلص إليه تقرير ميتشل من أن السالم واألمن يجب أن يقوما على أساس من احترام القانون الدولي
وحماية حقوق اإلنسان"؛ ومضت المنظمتان قائلتين" :إن الرصد المستقل لما يحدث على أرض الواقع أمر بالغ األهمية ،والمجتمع الدولي
وحده هو القادر على النهوض بهذه المهمة".
وقال الخطاب إن لجان األمن اإلسرائيلية الفلسطينية المشتركة قد عجزت وحدها عن التصدي لهذه االنتهاكات المتكررة لحقوق اإلنسان
والقانون اإلنساني؛ وقالت المنظمتان إن آلية الرصد الدولي المراد إنشاؤها يجب أن ترفع تقاريرها إلى أجهزة األمن اإلسرائيلية والفلسطينية،
ولكن من الضروري أيضا أن تصدر تقريرا علنيا مرة كل شهر على األقل ،توضح فيه أي خطوات اتخذها الطرفان تصحيحا للسياسات
واألفعال التي أفضت إلى هذه االنتهاكات.
وقالت المنظمتان الدوليتان في خطابهما" :إن مثل هذا المبادرة كان ينبغي اتخاذها منذ أمد طويل ،ونحن نحث الدول األكبر نفوذا في المنطقة
على المساعدة في تحقيقها".
مرفقة نسخة من الخطاب.
للحصول على مزيد من التفاصيل ،يرجى االتصال بأي من األرقام التالية:
في نيويورك :هاني مجلي (منظمة "مراقبة حقوق اإلنسان") 212 0 126 121 2+
في واشنطن :جو ستورك (( )keo S eoJمنظمة "مراقبة حقوق اإلنسان") 7214 621 101 2+
في القدس :إليزابيث هودجكن (( )JokgdoH ho b zelEمنظمة العفو الدولية)( 471555 47 241+ :محمول)
المكتب اإلعالمي لمنظمة العفو الدولية في لندن 4466 722 104 77+ :أو ( 741202 4445 77+محمول)
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