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فلسطين
التاريخ اإلجرائي
 - 251احلالة يف فلسطني قيد الدراسة األولية منذ  16كانون الثاين/يناير  .)37( 2015وقد تلقى مكتب املدعي
العام (’’املكتب‘‘) ما جمموعه  125مراسلة خبصوص احلالة يف فلسطني عمال باملادة .15
 - 252ويف  22أيار/مايو  ،2018تلقى املكتب إحالة من حكومة دولة فلسطني خبصوص احلالة يف فلسطني منذ
 13حزيران/يونيه  2014فصاعدا .وطلبت دولة فلسطني إىل املدعية العامة ،عمال باملادتني ( 13أ) و 14من نظام
روما األساسي (’’النظام األساسي‘‘)’’ ،أن حتقق ،وفقا لالختصاص الزمين للمحكمة ،يف اجلرائم املاضية واجلارية
واملقبلة الواقعة ضمن اختصاص احملكمة ،اليت ارتُكبت يف مجيع أحناء إقليم دولة فلسطني‘‘ (.)38
 - 253ويف  24أيار/مايو  ،2018أسندت رئاسة احملكمة احلالة يف فلسطني إىل الدائرة التمهيدية األوىل (.)39
 - 254ويف  13متوز/يوليه  ،2018أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارا بأن ينشئ قلم احملكمة ’’نظاما لألنشطة
اإلعالمية والتوعوية املضطلَع هبا لدى اجلماعات املتضررة وال سيما اجملين عليهم يف احلالة يف فلسطني‘‘ (.)40

المسائل األولية المتصلة باالختصاص
 - 255يف  1كانون الثاين/يناير  ،2015أودعت حكومة دولة فلسطني إعالنا مبوجب املادة  )3(12من النظام
األساسي تقبل فيه اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية (’’احملكمة‘‘) بشأن اجلرائم املـُدعى بارتكاهبا ’’يف األرض
الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،منذ  13حزيران/يونيه  .‘‘2014ويف  2كانون الثاين/يناير ،2015
انضمت حكومة دولة فلسطني إىل النظام األساسي بإيداع صك انضمامها لدى األمني العام لألمم املتحدة .ودخل
النظام األساسي حيز النفاذ جتاه دولة فلسطني يف  1نيسان/أبريل .2015

معلومات سياقية أساسية
( )37املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ،فاتو بنسودا ،تفتح دراسة أولية للحالة يف فلسطني 16 ،كانون الثاين/يناير .2015
( )38اإلحالة عمال باملادة ( 13أ) و 14من نظام روما األساسي 15 ،أيار/مايو  ،2018الفقرة  .9راجع أيضا بيان املدعية العامة
للمحكمة اجلنائية الدولية ،السيدة فاتو بنسودا ،بشأن اإلحالة املقدمة من فلسطني 22 ،أيار/مايو .2018
([( Decision assigning the situation in the State of Palestine to Pre-Trial Chamber I )39ترمجة] قرار بإسناد احلالة يف دولة
فلسطني إىل الدائرة التمهيدية األوىل) 24 ،ICC-01/18-1 ،أيار/مايو .2018
( )40قرار بشأن األنشطة اإلعالمية والتوعوية اجملراة من أجل اجملين عليهم يف هذه احلالة 13 ،ICC-01/18-2 ،متوز/يوليه .2018

الضفة الغربية والقدس الشرقية
 - 256يف حزيران/يونيه  ،1967اندلع نزاع مسلح دويل (حرب األيام الستة) بني إسرائيل ودول جماورة ،ونتيجة
لذلك سيطرت إسرائيل على عدد من األراضي مبا فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية .وبعد انتهاء حرب األيام الستة
مباشرة ،أقامت إسرائيل إدارة عسكرية يف الضفة الغربية ،وسنت قوانني وأصدرت أوامر أدت عمليا إىل توسيع نطاق
تطبيق قوانني إسرائيل واختصاصها القضائي وإدارهتا على القدس الشرقية .ويف تشرين الثاين/نوفمرب  ،1981أُنشأت
إدارة مدنية منفصلة ’’إلدارة مجيع املسائل املدنية اإلقليمية‘‘ يف الضفة الغربية .ويف  30متوز/يوليه  ،1980أقر
الكنيست ’قانونا أساسيا‘ جعل مبوجبه من مدينة القدس العاصمة ’’الكاملة واملوحدة‘‘ إلسرائيل.
 - 257وتشري املعلومات املتاحة إىل أنه ،منذ عام  ،1967زاد وجود املدنيني اإلسرائيليني يف الضفة الغربية والقدس
الشرقية ،حبسب التقارير ،إىل ما يقرب من  600 000مستوطن ،يعيشون يف  137مستوطنة تعرتف هبا السلطات
اإلسرائيلية رمسيا ،من بينها ’ 12حيا‘ إسرائيليا ضخما يف اجلزء الشرقي من القدس ،وحوايل  100مستوطنة أو ’بؤرة
استيطانية‘ غري مأذون هبا.
 - 258وعمال باتفاقات أوسلو ألعوام  ،1995-1993اعرتفت منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل كل
منهما باألخرى رمسيا ،ووافقتا على التسليم التدرجيي لبعض املناطق املأهولة بالسكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية إىل
السلطة الوطنية الفلسطينية (أو ’’السلطة الفلسطينية‘‘) .وقُسمت الضفة الغربية ،مبوجب االتفاق املؤقت لعام ،1995
إىل ثالث مناطق إدارية( :املنطقة ألف -وتكون فيها السيطرة املدنية واألمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية؛ واملنطقة باء-
وتكون فيها السيطرة املدنية للفلسطينيني ،بينما تكون السيطرة األمنية إسرائيلية-فلسطينية مشرتكة؛ واملنطقة جيم-
وتكون فيها السيطرة املدنية واألمنية الكاملة إلسرائيل).
 - 259وتوقفت حمادثات السالم بني الطرفني يف عام  ،1995وتالها على مر السنني عدد من جوالت املفاوضات،
من بينها قمة كامب ديفيد لعام  2000وخريطة الطريق للسالم يف  ،2003/2002إضافة إىل حمادثات السالم
املتقطعة واملبادرات ذات الصلة هبا منذ عام  .2007وحىت اآلن ،مل يتم التوصل إىل اتفاق سالم اهائي ،وال يزال عدد
من املسائل دون حل ،مبا يف ذلك ترسيم احلدود واألمن وحقوق املياه والسيطرة على مدينة القدس واملستوطنات
اإلسرائيلية يف الضفة الغربية والالجئون وحرية تنقل الفلسطينيني.

غزة
 - 260يف  7متوز/يوليه  ،2014شنت إسرائيل ’عملية اجلرف الصامد‘ ،اليت استمرت  51يوما .وكان اهلدف من
العملية ،وفقا ل لسلطات اإلسرائيلية ،هو شل القدرات العسكرية حلركة محاس وغريها من اجلماعات العاملة يف غزة،
وحتييد شبكة أنفاقها عرب احلدود ووقف هجماهتا بالصواريخ وقذائف اهلاون على إسرائيل .وتشكلت العملية من ثالث
مراحل :فبعد املرحلة األولية اليت ركزت على الغارات اجلوية ،شنت إسرائيل عملية برية يف  17متوز/يوليه 2014؛ بينما

اتسمت املرحلة الثالثة اليت بدأت يف  5آب/أغسطس وما بعده بتعاقب وقف إطالق النار والغارات اجلوية .وشاركت
عدة مجاعات فلسطينية مسلحة يف األعمال العدائية ،أبرزها اجلناحان املسلحان حلركيت محاس واجلهاد اإلسالمي يف
فلسطني ،إضافة إىل ألوية الناصر صالح الدين .وانتهت األعمال العدائية يف  26آب/أغسطس  2014عندما اتفق
الطرفان على وقف غري مشروط إلطالق النار.
 - 261ومنذ اهاية األعمال العدائية اليت اندلعت عام  ،2014أجرت هيئات وطنية ودولية خمتلفة حتريات و/أو
حتقيقات يف األحداث اليت وقعت يف أثناء النزاع الذي دار يف غزة عام  ،2014ومن بينها على سبيل املثال ،جلنة
التحقيق املستقلة يف نزاع عام  2014يف غزة التابعة لألمم املتحدة ،وجملس مقر األمم املتحدة للتحقيق يف بعض
احلوادث اليت وقعت يف قطاع غزة يف الفرتة من  8متوز/يوليه  2014إىل  26آب/أغسطس  ،2014واحملامي العام
العسكري لقوات الدفاع اإلسرائيلية ،واللجنة الوطنية الفلسطينية املستقلة.
 - 262ويف الذكرى الثانية واألربعني ليوم األرض الفلسطيين ،اليت وافقت  30آذار/مارس  ،2018شارك عشرات
اآلالف من الفلسطينيني يف احتجاج أُطلق عليه اسم ’’مسرية العودة الكربى‘‘ ،بالقرب من السياج احلدودي بني قطاع
غزة وإسرائيل .وورد أن املظاهرات نُظِّمت لتوجيه االهتمام إىل مطالب الفلسطينيني بوضع حد لالحتالل اإلسرائيلي
واحلصار الذي يفرضه على قطاع غزة ،وحق الالجئني وذريتهم يف استعادة أراضي أجدادهم يف إسرائيل .وعلى الرغم
من أن االحتجاجات كان مقررا هلا يف البداية أن تستمر لستة أسابيع فقط ،حىت  15أيار/مايو (’’يوم النكبة‘‘) ،فإاها
استمرت يف اهاية املطاف حىت اآلن.
 - 263وقد استخدم جنود قوات الدفاع اإلسرائيلية يف سياق هذه األحداث وسائل غري قاتلة ووسائل قاتلة ضد
املشاركني يف املظاهرات ،مما أسفر عن مقتل ما يزيد على  170شخص ،من بينهم  30طفال ،وإصابة أكثر من
 19 000آخرين جبراح ،حبسب التقارير .وورد أن صحفيني وعاملني طبيني كانوا من بني القتلى واجلرحى.
 - 264ومع أن أغلب املتظاهرين اخنرطوا يف احتجاجات سلمية ،حبسب ما ورد ،وظلوا على بُعد عدة مئات من
األمتار من احلدود ،فإن بعضهم دخلوا يف املنطقة املتامخة للسياج احلدودي واخنرطوا يف أعمال عنف ،مثل الرشق
باحلجارة والزجاجات احلارقة وأجهزة متفجرة أخرى ،وإطالق طائرات ورقية وبالونات حارقة صوب األراضي اإلسرائيلية،
وحماولة التسلل إىل األراضي اإلسرائيلية.
 - 265وادعت إسرائيل بأن محاس ومجاعات مسلحة أخرى يف غزة عمدت إىل التحريض على مواجهة عنيفة
واستغلت االحتجاجات كغطاء ألعمال إرهابية ضد دولة إسرائيل ،مستغلة وجود املدنيني كدروع ألنشطتها العسكرية.
إال أن مسؤويل وهيئات األمم املتحدة وعددا من املنظمات غري احلكومية الدولية واإلقليمية ،وجهات أخرى ،وجهوا
انتقادات شديدة لقواعد االشتباك اخلاصة بقوات الدفاع اإلسرائيلية وما ُّادعي به من استخدام القوات اإلسرائيلية القوة
املفرطة واملميتة يف سياق املظاهرات.

 - 266واعتمد جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف  18أيار/مايو  2018القرار  S-28/1القاضي بإنشاء
جلنة حتقيق دولية مستقلة للتحقيق يف االنتهاكات والتجاوزات للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
املـُدعى بارتكاهبا يف سياق املظاهرات اليت بدأت يف  30أيار/مايو  .2018وأعلنت قوات الدفاع اإلسرائيلية أيضا أاها
جتري بنفسها أيضا دراسة وحتقيقات يف بعض األحداث اليت ُّادعي بأاها مشلت إطالق النار على املتظاهرين.
 - 267وقد شهدت الفرتة من  11إىل  13تشرين الثاين/نوفمرب  2018أيضا زيادة ملحوظة يف األعمال العدائية
بني إسرائيل واجلماعات املسلحة الفلسطينية العاملة يف غزة .حيث أوردت التقارير أن اجلماعات املسلحة الفلسطينية
أطلقت يف  12و 13تشرين الثاين/نوفمرب أكثر من  400صاروخ وقذيفة هاون من غزة صوب إسرائيل ،ما أسفر عن
مقتل مدين واحد على األقل وإصابة عشرات آخرين جبراح ووقوع خسائر يف املمتلكات .وشنت قوات الدفاع
اإلسرائيلية أيضا غارات ضد أكثر من مئة هدف يف مجيع أحناء غزة – وورد أن هذه اهلجمات استهدفت بشكل
أساسي أعضاء اجلماعات املسلحة الفلسطينية وبناهم التحتية ،ولكنها أسفرت أيضا يف بعض األحيان عن سقوط
ضحايا يف صفوف املدنيني ووقوع خسائر يف املمتلكات .ويف  13تشرين الثاين/نوفمرب ،توصل الطرفان إىل وقف
إلطالق النار.

االختصاص الموضوعي
 - 268تُثري الدراسة األولية للحالة يف فلسطني حتديات حمددة تتعلق باخللوص إىل قرارات وقائعية وقانونية .ويف صدد
القرارات القانونية  ،يتعني على املكتب أن ينظر بوجه خاص يف التحديات اليت قد تواجه اختصاص احملكمة و/أو نطاق
أي اختصاص من هذا القبيل .وال ُُيل املوجز التايل مبا يقرره املكتب مستقبال يف ما يتعلق مبمارسة احملكمة
الختصاصها اإلقليمي أو الشخصي .وال ينبغي النظر إليه على أنه يشري صراحة أو ضمنا إىل أي توصيف قانوين خاص
أو بت حمدد يف الوقائع فيما يتصل بالسلوك املـُدعى بارتكابه .وعالوة على ذلك ،ال ُُيل املوجز الوارد أدناه باحتمال
حتديد املكتب يف سياق حتليله املستمر ألي جرائم أخرى يـُدعى بارتكاهبا.

الضفة الغربية والقدس الشرقية
 - 269ركز املكتب حتليله على جرائم احلرب املـُدعى بارتكاهبا يف الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،منذ 13
حزيران/يونيه  .2014ويُدعى ،على وجه التحديد ،بأن السلطات اإلسرائيلية اخنرطت يف توطني املدنيني يف أراضي
الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،وطرد الفلسطينيني بالقوة من منازهلم بالضفة الغربية والقدس الشرقية .وتفيد
التقارير بأن األنشطة املتصلة باالستيطان مشلت مصادرة األراضي واالستيالء عليها؛ والتخطيط للتوسع يف املستوطنات
واإلذن به؛ وبناء الوحدات السكنية والبىن التحتية ذات الصلة هبا يف املستوطنات؛ وتسوية الوضع القانوين للمباين اليت
ُشيدت من دون احلصول على اإلذن الالزم من السلطات اإلسرائيلية (ما يُسمى بـالبؤر االستيطانية)؛ وختصيص
اإلعانات واحلوافز والتمويالت العامة على وجه التحديد للمستوطنني والسلطات احمللية للمستوطَنات لتشجيع اهلجرة
إىل املستوطنات وتعزيز تنميتها االقتصادية.

 - 270ويُدعى أيضا بأن السلطات اإلسرائيلية اخنرطت يف هدم املمتلكات الفلسطينية وطرد السكان الفلسطينيني
من منازهلم يف الضفة الغربية والقدس الشرقية .وعالوة على ذلك ،أفادت التقارير بأن السلطات اإلسرائيلية واصلت
املضي يف اخلطط الرامية إىل إعادة توطني جتمعات البدو وغريها من جتمعات الرعاة املوجودة يف منطقة ما يُسمى
بـ ’’شرق  ‘‘1وما حوهلا ،بطرق منها االستيالء على املمتلكات السكنية والبُىن التحتية املتصلة هبا وهدمها.
 - 271وتلقى املكتب أيضا معلومات تتصل جبرائم أخرى يُدعى بأن مسؤولني يف السلطات اإلسرائيلية ارتكبوها يف
الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية ،قد تدخل يف نطاق املادة  7من النظام األساسي اخلاصة باجلرائم ضد
اإلنسانية .وتتصل هذه االدعاءات حتديدا جبرمية االضطهاد ونقل املدنيني وإبعادهم ،وكذلك جرمية الفصل العنصري.
 - 272وتلقى املكتب أيضا ادعاءات بأن أجهزة األمن واملخابرات الفلسطينية يف الضفة الغربية ارتكبت جرمية ضد
اإلنسانية وهي تعذيب املدنيني احملتجزين يف مراكز االحتجاز اخلاضعة لسيطرهتم .وهذه اجلرائم ،وأي جرائم أخرى قد
يُدعى بارتكاهبا يف املستقبل ،تتطلب املزيد من التقييم.

األعمال العدائية اليت وقعت يف غزة عام 2014
 - 273بناء على املعلومات املتاحة ،ميكن تصنيف األعمال العدائية اليت وقعت يف غزة بني  7متوز/يوليه و26
آب/أغسطس  2014على أاها نزاع مسلح دويل أو غري دويل .وعلى هذا األساس ،أخذ املكتب يف اعتباره التصنيفات
البديلة املمكنة واملتاحة للنزاع املسلح الذي اندلع عام  2014وما يتصل هبا من التوصيفات القانونية البديلة املمكنة
لألعمال ذات الصلة املـُدعى بارتكاب األطراف املختلفة هلا .ولكن هلذا النهج تبعات سترتتب على كل ما يُنتهى إليه
من استنتاجات يُدعى فيها بارتكاب جرائم معينة ذات صلة ،ويرجع ذلك إىل أن بعض جرائم احلرب اليت جترمها
أحكام النظام األساسي اخلاصة بالنزاعات املسلحة الدولية ،ال جيرمها النظام األساسي يف حالة النزاع املسلح غري الدويل
يف املقابل .وهلذا فإن استنتاجات املكتب بشأن اجلرائم املـُدعى بارتكاهبا يف بعض احلاالت تعتمد على توصيف النزاع
إما بأنه ذو طابع دويل أو غري دويل.
 - 274واصل املكتب ،يف أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير ،حتليل اجلرائم اليت ُّادعي بأن أفراد قوات الدفاع اإلسرائيلية
وأفراد اجلماعات الفلسطينية املسلحة ارتكبوها ،كل على حدة ،يف أثناء األعمال العدائية بغزة عام  .2014وقد ركز
املكتب يف حتليله على عينة من األحداث التوضيحية ،من بني آالف األحداث اليت سبق أن وثقها املكتب ومجعها يف
قواعد بيانات شاملة .وقد سعى املكتب ،يف هذا الشأن ،إىل )1( :اختيار أحداث يبدو أاها على أعلى درجة من
اخلطورة من حيث الضرر الذي ُّادعي بأاها أحلقته باملدنيني أو باملواقع املدنية و/أو متثل األمناط الرئيسية للسلوك املـُدعى
بارتكابه )2( ،وإعطاء األولوية للحوادث اليت تتوفر بشأاها جمموعة من املصادر واملعلومات الكافية واملتاحة إلجراء
حتليل موضوعي وشامل.

أنواع السلوك األخرى املـُدعى بارتكاهبا منذ  30آذار/مارس 2018
 - 275مجع املكتب معلومات خبصوص جرائم أخرى يُدعى بأن طريف النزاع ارتكباها يف ما يتصل بالعنف الذي وقع
يف سياق االحتجاجات اليت نُظِّمت على طول احلدود بني إسرائيل وغزة منذ  30آذار/مارس  .2018وحتتاج هذه
اجلرائم ،وأي جرائم أخرى قد يُدعى حبدوثها ،إىل مزيد من التقييم.

تقييم المقبولية
 - 276تتطلب املقبولية وفقا ملا هو حمدد يف الفقرة  ،)1( 17تقييما للتكامل واخلطورة.

الضفة الغربية والقدس الشرقية
 - 277ال يبدو أن املعلومات املتاحة تشري إىل وجود أي أعمال حتقيق أو مقاضاة وطنية ذات صلة سابقا أو حاليا
ضد أشخاص أو جمموعات من أشخاص يرجح أن يكونوا حمط تركيز حتقيق يف اجلرائم املـُدعى بارتكاهبا يف الضفة
الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية .ويرجع ذلك إىل أن السلطات الفلسطينية ،من ناحية ،عاجزة عن ممارسة اختصاصها
على اإلسرائيليني املـُدعى بارتكاهبم اجلرائم ،وأن احلكومة اإلسرائيلية ،من ناحية أخرى ،تصر دوما على قانونية األنشطة
املت صلة باملستوطنات وارتأت حمكمة العدل العليا أن مسألة السياسة االستيطانية للحكومة غري قابلة للتقاضي .ولكن
املكتب أخذ يف اعتباره عددا من القرارات اليت أصدرهتا حمكمة العدل العليا خبصوص قانونية بعض اإلجراءات احلكومية
املتصلة باألنشطة االستيطانية.
 - 278كما أخذ املكتب يف اعتباره ما إذا كانت اجلرائم املـُدعى بارتكاهبا يف الضفة الغربية ،مبا فيها القدس الشرقية،
منذ  13حزيران/يونيه  ،2014استنادا إىل املعلومات املتاحة ،على درجة كافية من اخلطورة تربر فتح حتقيق ،وفقا
للمعىن واملتطلبات الواردة يف النظام األساسي ،مع النظر ،على وجه اخلصوص ،يف نطاقها وطبيعتها وطريقة ارتكاهبا
وأثرها على اجملين عليهم واجملتمعات احمللية املتأثرة.

األعمال العدائية اليت وقعت يف غزة عام 2014
 - 279ركز املكتب ،يف ما ُيص اجلرائم املـُدعى بارتكاهبا يف أثناء األعمال العدائية اليت وقعت عام  2014يف غزة،
على عينة من األحداث اليت يبدو أاها أعالها خطورة وأكثرها متثيال وأفضلها توثيقا .وتشري املعلومات املتاحة ،يف ما
ُيص اجلرائم املـُدعى بأن أفرادا من قوات الدفاع اإلسرائيلية ارتكبوها ،إىل أن مجيع األحداث ذات الصلة ختضع حاليا،
أو سبق أن خضعت ،لشكل من أشكال األنشطة التحقيقية على املستوى الوطين داخل نظام القضاء العسكري لقوات
الدفاع اإلسرائيلية .أما بالنسبة للجرائم املـُدعى بأن مجاعات مسلحة فلسطينية ارتكبتها ،فإن املعلومات املتاحة يف هذه
املرحلة ال تشري إىل أي تعارض يف االختصاص القضائي بني احملكمة وأي دولة ذات صلة تتمتع باالختصاص.

 - 280ولغرض تقييم اخلطورة ،على املكتب أن ينظر يف ما إذا كانت جمموعات األشخاص املرجح أن ُيضعوا
لتحقيق تشمل أولئك الذين يتحملون على ما يبدو القسط األكرب من املسؤولية عن اجلرائم األكثر خطورة ،ومن بينهم
األشخاص الذين يضطلعون مبستويات من املسؤولية يف التوجيه وإصدار األوامر وتيسري اجلرائم املـُدعى بارتكاهبا أو
اإلسهام يف ارتكاهبا.
 - 281وعالوة على ذلك ،وبالنظر إىل كل من العوامل الكمية والنوعية ،جيب أن تكون اجلرائم املـُدعى بارتكاهبا على
درجة كافية من اخلطورة من حيث نطاقها وطبيعتها وطريقة ارتكاهبا وأثرها على اجملين عليهم واجملتمعات احمللية املتأثرة.
ويضاف إىل ذلك أنه رغم كون االعتبارات الواردة يف الفقرة  )1( 8ال يُقصد منها إال إرشاد احملكمة صوب الرتكيز
على احلاالت املستوفية هلذه املتطلبات ،فإن املكتب ينظر أيضا يف ما إذا كانت جرائم احلرب املـُدعى بارتكاهبا قد
ارتُكبت على نطاق واسع أو يف إطار خطة أو سياسة وفقا للمعىن الوارد يف املادة  )1( 8من النظام األساسي.

أنشطة مكتب المدعي العام
 - 282يف أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير ،وصل املكتب إىل مرحلة متقدمة يف تقييمه للمعايري القانونية لكي حيدد ما
إذا كان هناك أساس معقول للمضي قدما يف حتقيق يف احلالة يف فلسطني عمال باملادة  )1( 53من النظام األساسي.
ويف إطار هذه العملية ،اخنرط املكتب مع عدد من األطراف املعنية – من بينهم مسؤولون من فلسطني وإسرائيل،
ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية ،وأعضاء اجملتمع املدين – بغرض مجع معلومات إضافية تتصل
بالتقييم الذي جيريه املكتب.
 - 283وأصدرت املدعية العامة بيانا يف  8نيسان/أبريل  ،2018أعربت فيه عن قلقها العميق من العنف والوضع
املرتدي يف قطاع غزة يف ما يتصل باألحداث احمليطة مبظاهرات مسرية العودة الكربى اليت بدأت يف  30آذار/مارس
 2018وطالبت بانتهاء العنف .وأصدرت املدعية العامة ،إضافة إىل ذلك ،بيانا يف  17تشرين األول/أكتوبر ،2018
أعربت فيه عن قلقها بشأن اإلخالء املقرر لتجمع البدو يف اخلان األمحر بالضفة الغربية ،وكذلك استمرار العنف الذي
يرتكبه فاعلون من اجلانبني كليهما على طول حدود غزة مع إسرائيل.

الخاتمة
 - 284يف خالل عام  ،2018مضى املكتب قدما وأحرز تقدما كبريا يف حتليله جلميع العوامل املذكورة يف الفقرات
الفرعية من (أ) إىل (ج) من املادة  ،)1( 53وذلك سريا على اهجه الكلي .ونظرا ملا أواله املكتب احلالة من تركيز يعىن
بالتفاصيل منذ عام  ،2015تعتزم املدعية العامة أن تكمل الدراسة األولية يف أقرب وقت ممكن.

