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الحالة في فلسطين

 10تشرين الثاني/نوفمبر 2015

فلسطين
التاريخ اإلجرائي
 - ٤٥يف  1كانون الثاين /يناير  ، 2015قدمت حكومة فلسطني إعالنا مبوجب املادة  ) 3( 12من النظام األساسي تقبل
فيه االختصاص القضائي للمحكمة فيما يتعلق باجلرائم املزعوم ارتكاهبا « يف األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا يف ذلك القدس
الشرقية ،منذ  13حزيران/يونيه  1.»2014ويف  2كان ون الثاين /يناير  ، 2015أودعت حكومة فلسطني صك االنضمام
إىل النظام األساسي لدى األمني العام لألمم املتحدة ("األمني العام") . 2ودخل نظام روما األساسي حيز النفاذ فيما خيص
فلسطني يف  1نيسان/أبريل  ، 2015وفقا للمادة  126منه.
 - ٤٦ويف  16كانون الثاين/يناير  ،2015فت حت املدعية العامة دراسة أولية للحالة يف فلسطني ،وفقا للمادة )1( 25
(ج) من الئحة املكتب وسياسة املكتب املتعلقة بالدراسات األولية.
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 - ٤٧وتلقى هذا املكتب  66بالغا عمال باملادة  15فيما يتعلق باجلرائم اليت يُزعم ارتكاهبا منذ  13حزيران/يونيه
.2014

المسائل األولية المتصلة باالختصاص
 -48أجرى املكتب يف وقت سابق دراسة أولية للحالة يف فلسطني عند استالم إعالن من املفرتض أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد
أودعته عمال باملادة  )3(12يف  22كانون الثاين/يناير  .2009ونظر املكتب بعناية يف مجيع احلُجج القانونية اليت قُ ّدمت إليه،
وخلُص يف نيسان/أبريل  ، 2012بعد حتليل كامل ومشاورات علنية ،إىل أن مركز فلسطني يف األمم املتحدة باعتبارها «كياناً مراقباً»

كان عامالً حامساً ،ألن الدخول ضمن املنظومة اخلاصة بنظام روما األساسي يتم من خالل األمني العام لألمم املتحدة الذي يقوم
بدور الوديع للمعاهدة .وشغل السلطة الفلسطينية مركز «الكيان املراقب» مقارنةً مبركز «دولة غري عضو» يف األمم املتحدة كان يعين
يف ذلك الوقت أهنا لن تتمكن من التوقيع على النظام األساسي أو التصديق عليه .وحيث إن فلسطني مل يكن بممكاهنا االنضمام إىل
نظام روما األساسي يف ذلك الوقت ،فقد خلُص املكتب إىل أنه ال ميكنها أيضاً أن تودع إعالناً مبوجب املادة  )3(12وتُدخل
نفسها يف نطاق املعاهدة ،وهو ما كانت تسعى إىل حتقيقه.

 -49ويف  29تشرين الثاين/نوفمرب  ، 2012اختذت اجلمعية العامة لألمم املتحدة (يشار إليها يف ما يلي باسم "اجلمعية العامة")
القرار  ،19/67ماحنةً فلسطني مركز «دولة مراقبة غري عضو» يف األمم املتحدة بأغلبية قدرها  138صوتاً مؤيداً مقابل تسعة
أصوات معارضة وامتناع  41دولة عن التصويت .ودرس املكتب اآلثار القانونية هلذا التطور ألغراضه اخلاصة ،وخلُص ،على أساس
حتليله املوسع السابق هلذه املسائل واستشاراته اليت أجراها بشأهنا ،إىل أنه على الرغم من أن التغري يف مركز فلسطني مل يؤد بأثر رجعي
إىل قبول صحة إعالن عام  2009الذي سبق أن كان مفتقداً إىل الصحة وأُودع من دون التمتع باملركز الالزم ،فمن فلسطني تستطيع
أن تقبل اختصاص احملكمة اعتباراً من  29تشرين الثاين/نوفمرب  2012فصاعداً ،عمالً باملادتني  12و 125من نظام روما
األساسي .ونظام روما األساسي مفتوح النضمام «مجيع الدول» ،ويضطلع األمني العام بدور الوديع لصكوك االنضمام.
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اإلعالن الذي أودعته حكومة فلسطين بموجب المادة  )3(12من النظام األساسي 31 ،كانون األول/ديسمبر .2014
 2إشعار الوديع الوارد من األمني العام بانضمام فلسطني إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 6 ،C.N.13.2015.TREATIES-XVIII.10 ،كانون
الثاين/يناير .2015
3انظر :مكتب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،ورقة السياسات املتعلقة بالدراسات األولية ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،2013الفقرة .76
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صك انضمامها إىل نظام روما األساسي لدى األمني العام .وكما
 -50ويف الثاين من كانون الثاين/يناير  ،2015أودعت فلسطني ّ
مبني يف موجز ممارسات األمني العام بصفته وديعاً للمعاهدات املتعددة األطراف« ،يتّبع األمني العام ،عند اضطالعه مبهامه
هو ّ
كوديع التفاقية حتتوي على صيغة ’مجيع الدول‘  ،ممارسات اجلمعية [العامة] عند تنفيذه تلك الصيغة [ ."]...وممارسات اجلمعية
العامة "ميكن التماسها يف املؤشرات اليت ال لبس فيها من اجلمعية العامة واليت تدل على أهنا تعترب كياناً معيناً دولة» .ووفقاً هلذه
املمارسات ،وخصوصاً قرار اجلمعية العامة  ،19/67قَبِل األمني العام يف  6كانون الثاين/يناير  ،2015متصرفاً بصفته الوديع،
انضمام فلسطني إىل نظام روما األساسي ،وأصبحت فلسطني الدولة الطرف الثالثة والعشرين بعد املئة يف احملكمة .4ورحبت رئيسة
مجعية الدول األطراف هبا كدولة طرف يف نظام روما األساسي هبذا الصفة.5
 -51وباملثل ،يف  7كانون الثاين/يناير  ، 2015أبلغ رئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية الرئيس حممود عباس بقبوله اإلعالن املقدم
6
من احلكومة الفلسطينية يف  1كانون الثاين/يناير  2015مبوجب املادة  ،)3(12وبمحالة اإلعالن إىل املدعية العامة للنظر فيه.
 -52ويرى املكتب أنه ،منذ منح فلسطني مركز دولة مراقبة يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،جيب أن تعترب «دولة» فيما يتعلق
باالنضمام إىل نظام روما األساسي (وفقا لصيغة ’مجيع الدول‘) .وإضافةً إىل ذلك ،وكما سبق للمكتب أن ذكر علنا ،ينبغي تفسري
مصطلح «دولة» الوارد يف املادة  )3( 12من نظام روما األساسي كما يُفسر مصطلح «دولة » الوارد يف املادة  .)1(12ومن مث،
ف الدولة اليت جيوز أن تنضم إىل نظام روما األساسي ،جيوز هلا أيضا أن تودع اإلعالن املنصوص عليه يف املادة .)3(12
 -53ويرى املكتب أن البحث يف قدرة فلسطني على االنضمام إىل نظام روما األساسي كان وال يزال يتمحور حول املركز الذي
تشغله فلسطني يف األمم املتحدة .وعلى ذلك ،فقرار اجلمعية العامة  67/19قد حسم مسألة قدرة فلسطني على االنضمام إىل
النظام األساسي وفقا للمادة  ،125وقد حسم كذلك قدرهتا على إيداع اإلعالن املنصوص عليها يف املادة .)3(12
 - ٥٤ال ختُل استنتاجات املكتب فيما يتعلق بصالحية اإلعالن الذي أودعته دولة فلسطني يف  1كانون الثاين/يناير 2015
مبوجب املادة  ) 3 (12بأي قرارات مقبلة يصدرها املكتب فيما يتعلق مبمارسة االختصاص القضائية ا ملكاين أو الشخصي
للمحكمة.

4مكتب الشؤون القانونية يف األمم املتحدة ،موجز ممارسة األمني العام بصفته وديعا للمعاهدات املتعددة األطراف ،األمم املتحدة الوثيقة ، ST/LEG/7/Rev.1الفقرات -81
.83
5مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،دولة فلسطني تنضم إىل نظام روما األساسي 7 ، ICC-ASP -20150107-PR1082،كانون
الثاين/يناير  .2015انظر أيضا :مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الوثائق الرمسية للدورة الثالثة عشرة املستأنفة ،الهاي 25-24 ،حزيران/يونيه
 ،2015الفقرة  ،16املرفقان األول والثاين.
 6رسالة من رئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية إلى الرئيس محمود عباس 7 ،كانون األول /يناير .2015
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معلومات سياقية أساسية

غزة
 - ٥٥يعود تاريخ الصراع يف غزة إىل االحتالل اإلسرائيلي لألرض الذي بدأ يف عام  1967وما تاله من صراعات مع
اجلماعات املنظمة اليت متارس نشاطها يف غزة .ويف عام  ، 2005انسحبت إسرائيل من جانب واحد من قطاع غزة ،وبعد
ذلك بفرتة وجيزة ،سيطرت محاس على ال قطاع ،يف أعقاب انتصارها االنتخايب يف عام .2006
 - ٥٦وردا على اهلجمات الصاروخية املتزايدة ،يف عام  ، 2007أعلنت إسرائيل أن محاس قد حولت قطاع غزة إىل « أرض
معادية » ووقعت عقوبات عليها ،حيث فرضت قيودا على مرور بعض السلع إىل غزة وعلى حركة األشخاص من غزة
وإليها .ويف كانون الثاين/يناير  ، 2009فرضت إسرائيل أيضا حصارا حبريا على قطاع غزة ،وكان ذلك امتدادا للقيود
املفروضة بالفعل على املعابر الربية .ونفذت إسرائيل كذلك عمليتني عسكريتني رئيسيتني يف غزة يف عامي  2008و
.2012
 - ٥٧وعلى الرغم من وقف إطالق النار من حني إىل آخر ،تواصلت خالل السنوات الالحقة اهلجمات الصاروخية الدورية
حلماس واجلماعات املسلحة التابعة هلا ،وكذلك التوغالت العسكرية اإلسرائيلية ،واالشتباكات بني الطرفني.
 - ٥٨ويف  12حزيران/يونيه  ، 2014اختُ ِط ف ثالثة مراهقني إسرائيليني وقُتِلوا يف الضفة الغربية .ورد اً على ذلك ،نفذت
إسرائيل عملية تفتيش واعتقال واسعة النطاق حتت اسم «محاية األخ » استمرت حىت عُثِر على جثامينهم يف 30
حزيران/يونيه .ويف  7متوز/يوليه  ، 2014بدأ جيش الدفاع اإلسرائيلي (ويشار إليه فيما يلي باسم "جيش الدفاع") عملية
« اجلرف الصامد» يف قطاع غزة ،بأهداف معلنة هي تدمري البنية التحتية العسكرية حلماس واجلماعات املسلحة األخرى،
وال سيما ما خيص منها إطالق الصواريخ وقذائف اهلاون وإبطال فاعلية شبكة األنفاق اهلجومية عرب احلدود .وبعد املرحلة
األوىل اليت ركزت على الغارات اجلوية ،ش نّت إسرائيل عملية برية يف  17متوز/يوليه  ، 2014أعقبتها املرحلة الثالثة من
العملية يف الفرتة من  5إىل  26آب/أغسطس اليت اتسمت بالتناوب بني وقف إطالق النار والغارات جوية.

الضفة الغربية والقدس الشرقية
 - ٥٩نتيج ةً حلرب األيام الستة يف عام  ، 1967سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية .وبعد ذلك بفرتة
وجيزة ،س نّت إسرائيل قوانني وأصدرت أوامر توسع فعليا من نطاق قانوهنا واختصاصها وإدارهتا على القدس الشرقية،
مستهدف ةً توحيد الضفة الغربية والقدس الشرقية .ويف عام  ، 1980سن الكنيست قانون اً يعلن القدس ،كامل ةً وموحد ةً،
عاصم ةً إلسرائيل.
اعرتف بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الرمسي للشعب الفلسطيين يف عام
 - ٦٠وبناءً على اتفاقات أوسلوُ ،
 ، 1993ونقلت إسرائيل السيطرة األمنية واملدنية على مناطق فلسطينية معينة مأهولة بالسكان يف الضفة الغربية إىل
السلطة الفلسطينية (ويشار إليها فيما يلي باسم "السلطة الفلس طينية") ،اليت تشكلت يف عام  1994بوصفها هيئة
اإلدارة املؤقتة هلذه املناطق .ومبوجب االتفاقات ،تنقسم الضفة الغربية إىل ثالثة أقسام إدارية (املنطقة ألف – وختضع
للسيطرة املدنية واألمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية؛ واملنطقة باء – وختضع للسيطرة املدنية الفلسطينية والسيطرة األمنية
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اإلسرائيلية -الفلسطينية؛ واملنطقة جيم – وختضع للسيطرة املدنية واألمنية الكاملة إلسرائيل) .كما وفرت االتفاقات إطارا
لتيسري املفاوضات بني الطرفني من أجل تسوية الصراع بالوسائل السلمية.
 - ٦١وحىت اآلن ،مل يتم التوصل إىل اتفاق سالم هنائي ،ومن ضم ن املسائل املعلقة املتبقية بني الطرفني ترسيم احلدود،
واألمن ،واحلقوق املائية ،والسيطرة على القدس ،واملستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية ،والالجئون ،وحرية تنقل
الفلسطينيني.

الجرائم المزعومة
 - ٦٢موجز اجلرائم املزعومة التايل موجز ذو طبيعة أولية ويستند إىل التقارير العلنية فضال عن املعلومات اليت تلقاها
املكتب .وال خيل البيان الوارد أدناه حبق املكتب يف الوقوف على أي جرائم مزعومة أخرى يف أثناء سري التحليل الذي
جيريه ،وال ينبغي أن يُعترب دليال صرحيا أو ضمن يا على أي تكييف قانوين خاص أو بت حمدد يف الوقائع فيما يتصل
بالسلوك املزعوم ارتكابه.

الصراع في غزة
 - ٦٣تفيد التقارير أن الصراع الذي دار يف غزة يف الفرتة من  7متوز/يوليه حىت  26آب/أغسطس  2014تسبب يف
إصابة عدد كبري من املدنيني .فوفقا ملصادر متعددة ،ورد أن ما يزيد عن  2000فلسطيين ،مبا يف ذلك ما يزيد عن
 1000مدين ،وما يزيد عن  70إسرائيليا ،بينهم ستة مدنيني ،قد قُتلوا ،بينما ُج رح ما يزيد عن  11000فلسطيين
و 1600إسرائيلي نتيجة األعمال العدائية . 7وتشمل هذه األعداد اإلصابات بني املدنيني واملقاتلني على السواء من كال
اجلانبني .وتتفاوت أعداد اإلصابات املبلغ عنها من مصادر خمتلفة بشأن إمجايل عددها ،ونسبة اإلصابات يف صفوف
املقاتلني إىل نسبة اإلصابات يف صفوف املدنيني ،ونسبة اإلصابات يف صفوف املدنيني النامجة عن استهداف األه داف
العسكرية .ومثة مزاعم تفيد ارتكاب مجيع األطراف جرائم حرب أثناء الصراع الذي استمر ملد ة  51يوما.
 - ٦٤اجلرائم املزعوم ارتكاهبا على يد اجلماعات املسلحة الفلسطينية :وفقا ملا أفادت به إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة
واألمن ،يُزعم أن اجلماعات املسلحة الفلسطينية أطلقت بصورة عشوائية  4881صاروخا و  1753قذيفة هاون باجتاه
إسرائيل .واعرتضت املنظومة الدفاعية اإلسرائيلية امل ضادة للقذائف املسماة القبة احلديدية ما ال يقل عن  243قذيفة من
هذه القذائف ،بينما مل تصل  31قذيفة على األقل إىل مداها وسقطت داخل قطاع غزة .وقُتل ستة مدنيني ،من بينهم
طفل واحد ،يف إسرائيل نتيجةً هلذه اهلجمات ،وأُصيب جبروح أو ُش ّرد عدد يفوق ذلك .وتفيد املزاع م أن اهلجمات
الصاروخية اليت استهدفت إسرائيل لكنها مل تصل إىل مداها تسببت أيضا يف إصابات يف صفوف املدنيني وأضرار
باملمتلكات املدنية يف قطاع غزة.
 - ٦٥يُزعم أن اهلجمات اليت شنها اجلماعات املسلحة الفلسطينية قد أُطلقت من مبان وجممعات مدنية ،مبا فيها املدارس
واملستشفيات واملباين املخصصة لألغراض الدينية .وورد أن املباين واملنشآت املدنية قد استخدمت أيضا ألغراض عسكرية
أخرى ،مثل ختزين الذخائر.
7انظر على سبيل املثال :تقرير جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،جلنة التحقيق املستقلة املنشأة عمال بقرار جملس حقوق اإلنسان دإ 24 ، A/HRC/29/52،21/1-
حزيران/يونيه  ،2015الفقرتني ( 21-20استنادا إىل البيانات اليت مجعها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة ،جمموعة احلماية 31 ،أيار/مايو  ،2015وزارة الصحة
الفلسطينية ،وجهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي ،ووزارة اخلارجية اإلسرائيلية).
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 - ٦٦وعالوة على ذلك ،يف الفرتة من  21إىل  23آب/أغسطس  ، 2014ورد أن ما يزيد عن  20فلسطينيا من املتهمني
بالتعاون مع إسرائيل قد اعدموا بمجراءات موجزة على يد مسلحني يُدعى أهنم فعلوا ذلك بناءً على تعليمات من محاس.
وقيل إن معظمهم قد ا قتيد من سجن الكتيبة يف مدينة غزة وأعدم بمجراءات موجزة ،بينما أعدم اآلخرون حسبما ورد يف
مواقع أخرى.
 - ٦٧اجلرائم املزعوم ارتكاهبا على يد جيش الدفاع اإلسرائيلي :على اجلانب اإلسرائيلي ،تفيد التقارير أن هجمات جيش
ىن حتتية ،ومنشآت تابعة لألمم املتحدة ،ومستشفيات ،ومساعدين طبيني،
الدفاع اإلسرائيلي استهدفت مبان سكنية ،وبُ ً
وسيارات إسعاف؛ ويُزعم أهنا مشلت أيضا هجمات عشوائية يف أحياء مدنية مكتظة بالسكان .وعلى وجه اخل صوص،
ووفقا ملا أفاد به مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة (ويشار إليه باسم "مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية") قيل إن أعمال القصف املدفعي املكثف والغارات اجلوية املكثفة جنبا إىل جنب مع القتال الربي العنيف يف
حي الشجاعية يف الفرتة من  19حىت  21متوز/يوليه  ، 2014قد نتج عنها مئات الوفيات يف صفوف املدنيني ،مبا يف
ىن التحتية املدنية.
ذلك العديد من النساء واألطفال .وأفادت التقارير كذلك وقوع تدمري واسع النطاق يف املباين والبُ َ
وأفادت أيضا وقوع عشرات اإلصابات بني املدنيني خالل العديد من أعمال القصف املدفعي على بلدة خزاعة ،شرقي
خان يونس ،يف الفرتة من  23إىل  25متوز/يوليه  . 2014ويف الفرتة من  1إىل  3آب/أغسطس  ، 2015تسبب القصف
اهلائل ملنطقة رفح يف إصابة أكثر من مئة شخص من املدنيني ،حسبما ورد.

الضفة الغربية والقدس الشرقية
 - ٦٨يُزعم أن احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة ما فتئت تقود ختطيط املستوطنات امل قامة على أرض الضفة الغربية اليت
ُ
احتلت خالل حرب األيام الستة (حزيران/يونيه  ) 1967أو بنائها أو تطويرها أو توطيدها أو تشجيعها وتشارك مشاركة
مباشرة يف ذلك .وقد ُخ لق هذا النشاط االستيطاين ويتواصل تنفذه ،فيما يزعم ،من خالل التنفيذ املتعمد جملموعة من
السياسات والقوانني والتدابري املادية املرتابطة دقيقة الصياغة .ويُزعم أن هذه األنشطة تشمل ختطيط التوسع االستيطاين
والسماح به أو إقامة منشآت جديدة يف مستوطنات قائمة؛ ومصادرة األراضي واالستيالء علي ها؛ وهدم العقارات
الفلسطينية وطرد السكان؛ ووضع نظام إعانات وحوافز لتشجيع االنتقال إىل املستوطنات لإلقامة فيها وتعزيز تنميتها
اقتصاديا.
 - ٦٩ويف عام  ، 2014ورد أن احلكومة اإلسرائيلية دمرت  590مبىن مملوكا لفلسطينيني يف الضفة الغربية ،مبا فيها القدس
الشرقية ،مم ا أدى إىل تشريد  1177شخصا ،وفقا لألعداد اليت نشرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .وتشري التقارير إىل
أن هناك  77فلسطينيا ،أكثر من نصفهم من األطفال ،قد ُش ردوا يف كانون الثاين/يناير  2015بسبب هدم  42مبىن
مملوكا لفلسطينيني يف حمافظات رام اهلل والقدس وأرحيا واخل ليل على يد السلطات اإلسرائيلية .وذكر مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية يف تقرير له أن اإلدارة املدنية اإلسرائيلية هدمت ،خالل النصف األول من عام  2015عدد يبلغ  245مبىن
فلسطينيا .ويف آب/أغسطس  ، 2015تشرد  228فلسطينيا ،مبا يف ذلك  124قاصرا ،حسبما ورد ،نتيج ةً لعمليات
اهلدم يف  29قرية وجتمعا ،يف غور األردن ومنطقة معاليه أدوميم بشكل أساسي.
 - ٧٠وفيما يتعلق باألنشطة املتصلة بالتسوية ،تلقى املكتب أيضا معلومات تتعلق بأعمال عنف يُزعم أن املستوطنني
ارتكبوها ضد التجمعات الفلسطينية.
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 - ٧١وردت ادعاءات تتعلق بمساءة معاملة املقب وض عليهم واحملتجزين والذين خيضعون للمحاكمة من الفلسطينيني أمام
نظام احملاكم العسكرية اإلسرائيلية ،مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ،االدعاءات املتعلقة بمساءة املعاملة األطفال الفلسطينيني
بطريقة منهجية ومؤسسية فيما يتصل بملقاء القبض عليهم واستجواهبم واحتجازهم عن جرائم أمنية مزعومة يف الضفة
الغربية.

أنشطة مكتب المدعي العام
 - ٧٢منذ الشروع يف الدراسة األولية يف كانون الثاين/يناير  ، 2015ركز املكتب على مجع املعلومات ذات الصلة باملوضوع
من املصادر املوثوق هبا .ومن ضمنها املعلومات املتاحة علنا واملعلومات الواردة من أفراد أو مجاعات أو دول ،ومن
منظمات حكومية دولية أو منظمات غري احلكومية ،مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة .وقد مجع املكتب كم اً كبريا من
املعلومات املتاحة علنا ،واختذ خطوات لتحليل املعلومات املتلقاة والتحقق من جديتها ،بطرق منها عملية التقييم الدقيق
واملستقل للمصادر.
 - ٧٣وتلقى املكتب عددا كبريا من االستفسارات من جهات من احملتمل احلصول منها على معلومات ،ورد على تلك
االستفسارات فيما خيص اإلجراءات والطرائق املتعلقة بتقدمي املعلومات عمال باملادة  15من النظام األس اسي .وانتظارا
ألي إجراءات قانونية مقبلة ،تتمتع مجيع املعلومات املقدمة مبوجب املادة  15وكذلك هوية اجلهات اليت قدمتها باحلفاظ
على سريتها ،ما مل تتنازل طواعية عن التمتع بتلك احلماية.
 - ٧٤وما فتئ املكتب يسعى أيضا إىل التعاون مع اجلهات الرئيسية اليت قدمت املعل ومات مثل حكوميت فلسطني وإسرائيل.
ويف  25حزيران/يونيه  ، 2015قدم وزير اخلارجية الفلسطيين ،سعادة السيد رياض املالكي ،بالغا عمال باملادة  15من
النظام األساسي فيما يتعلق باجلرائم اليت يزعم ارتكاهبا يف فلسطني .وقدمت فلسطني مزيدا من املعلومات يف 3
آب/أغسطس و 30تش رين األول/أكتوبر .2015
 - ٧٥ويف  9متوز/يوليه  ، 2015أعلنت حكومة إسرائيل أهنا قررت أن تفتح حوارا مع املكتب بشأن الدراسة األولية 8.ويف
أيار/مايو  ، 2015نشرت حكومة إسرائيل تقريرا عن اجلوانب الوقائعية والقانونية للصراع الذي دار يف غزة يف عام
.2014

االستنتاج والخطوات المقبلة
 - ٧٦إن املكتب بصدد إجراء تقييم وقائعي وقانوين كامل للمعلومات املتاحة ،من أجل حتديد ما إذا كان هناك أساس
معقول لالعتقاد بأن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة قد ارتُكبت أو جيري ارتكاهبا .ووفقا لسياسة املكتب بشأن
الدراسة األولية ،ميكن له أن جيمع املعلومات املتاحة عن إجراءات وطنية ذات الصلة باملوضوع يف هذه املرحلة من مراحل
التحليل .وأي قرار بشأن وجود أساس معقول للشروع يف إجراء حتقيق من عدمه سيستند إىل حتليل مستقل وحمايد جلميع
املعلومات املوثوقة املتاحة للمكتب ،تطبيقا للمعايري القانونية املن صوص عليها يف املادة  53من النظام األساسي|.

 8صحيفة هاآرتس ،انفراد صحفي :إسرائيل تقرر إجراء حوار مفتوح مع احملكمة اجلنائية الدولية بشأن إىل الدراسة األولية املتعلقة بغزة 9 ،متوز/يوليه .2015
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