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  املعنية النقاط الرئيسية يف التقرير السنوي للجنة 
  حلقوقه غير القابلة للتصرفبممارسة الشعب الفلسطيني 

31/10/2001.  
  
  

إىل عملية السالم يف الشرق األوسط وفقاً " السبيل األكثر مالءمة للعودة"إن تنفيذ تقرير جلنة ميتشل يوفر   
  .حقوق الشعب الفلسطينيللتقرير السنوي للجنة األمم املتحدة بدعم 

إن تقرير اللجنة املعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه غير القابلة للتصرف، الذي صدر اليوم، يدعو   
ومن . لتوصيات جلنة ميتشل التي ترأسها السناتور األميركي السابق جورج ميتشل" التنفيذ الفوري والشامل"إىل 

  .واستئناف املفاوضات ،العنف، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة الدعوة إىل إنهاء: توصيات تقرير ميتشل
أن األزمة استمرت على الرغم من موافقة اجلانبين على التقرير، "والحظ تقرير جلنة حقوق الفلسطينيين   

." األمر الذي منعهما من استئناف املفاوضات بينهما بشأن القضايا احلساسة للمرحلة االنتقالية والوضع الدائم
متابعة مساعيهم والبحث عن مقاربات مبتكرة تتيح للفرقاء تطبيق "راعيي عملية السالم وكل املعنيين، إىل  ودعا

  ."توصيات جلنة ميتشل واستئناف املفاوضات
فلسطينياً  660ومنذ بداية االنتفاضة اجلديدة يف السنة املاضية، وفقاً ملا جاء يف التقرير، قُتل أكثر من   

فلسطيني، كثيرون منهم أصيبوا  20.000ائيلي والقوى األمنية واملستوطنين، بينما جُرح نحو على يد اجليش اإلسر
  .بإعاقات دائمة

وعبّرت اللجنة عن قلقها الكبير جتاه السياسات واألعمال اإلسرائيلية، بما يف ذلك سياسة االستيطان غير   
ألجزاء متعددة من األراضي الفلسطينية، والهجمات " التي مل يسبق لها مثيل"لعسكرية املشروع واالجتياحات ا

مفرطة الشدة وغير املتناسبة التي يشنها اجليش اإلسرائيلي على الفلسطينيين، والسياسة الواسعة االنتشار 
احملكمة التي تستهدف الناشطين الفلسطينيين، والتأثير املضر الذي يسببه االحتالل  لالغتياالت خارج نطاق

  .األوضاع املعيشية للشعب الفلسطينياإلسرائيلي يف 
يبقى مواصلة االحتالل اإلسرائيلي غير املشروعة لألراضي "وشددت اللجنة على أن جوهر الصراع   

) 1973( 338ورقم ) 1967( 242، مكررة وجوب حل املشكلة استناداً إىل قراري جملس األمن رقم "الفلسطينية
خرى ذات الصلة، وممارسة الً عن قرارات األمم املتحدة األُـ فض" ماألرض يف مقابل السال"اللذين يجسدان مبدأ 

  .الشعب الفلسطيني حلقوقه غير القابلة للتصرف، بما يف ذلك حق تقرير املصير وإقامة الدولة املستقلة
  

  
 

                                                 

 مترجم عن اإلنكليزية من موقع األمم المتحدة في اإلنترنت: المصدر:  

  http://www.un.org/News/dh/latest/page2.html  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


