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 فلسطين
 
 

 التاريخ اإلجرائي
 

  2015.15كانون الثاين/يناير   16احلالة يف فلسطني قيد الدراسة األولية منذ  -109
 

يف  2014حزيران/يونيه  13فيما يتعلق جبرائم يزعم ارتكاهبا منذ  15بالغا عمال باملادة  86وتلقى املكتب أكثر من  -110
 هذه احلالة. 

 
 المتصلة باالختصاص المسائل األولية

 
، قدمت حكومة فلسطني إعالنا قبلت فيه اختصاص احملكمة فيما يتعلق باجلرائم املزعوم 2015كانون الثاين/يناير   1يف  -111

كانون الثاين/يناير   2ويف “. 2014حزيران/يونيه  13يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك القدس الشرقية، منذ ”ارتكاهبا 
م روما األساسي بإيداع صك انضمامها لدى األمني العام لألمم املتحدة. ودخل ، انضمت حكومة فلسطني إىل نظا2015

 .2015نيسان/أبريل  1نظام روما األساسي حيز النفاذ فيما خيص دولة فلسطني يف 
 

 معلومات سياقية أساسية
 

 غزة
 

، أكملت إسرائيل 2005إسرائيل على أرض غزة. ويف أيلول/سبتمرب سيطرت ، 1967نتيجة حلرب األيام الستة يف عام  -112
انسحاهبا األحادي اجلانب من غزة، مبا يف ذلك تفكيك مستوطناهتا وسحب قواهتا. وما فتئت إسرائيل تتمسك بأهنا، عقب فك 

لقول إن إسرائيل ال تزال مع ، مل تعد السلطة القائمة باالحتالل يف غزة. وعلى النقيض من ذلك، ميكن ا2005االرتباط يف عام 
وهو موقف سبق  –ذلك السلطة القائمة باالحتالل نتيجة لنطاق ودرجة السيطرة اليت ما برحت حتتفظ هبا على أرض غزة 

 16 للمكتب أن وضعه يف اعتباره يف سياق الدراسة األولية للحالة احملالة من حكومة احتاد جزر القمر.
                                                 

 . 2015كانون الثاين/يناير   16، تفتح دراسة أولية للحالة يف فلسطني، ااملدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية، فاتو بنسود -15
 الُقمر جزر يف املسجلة بالسفن اخلاصة بشأن احلالة( 1)53 باملادة عمال أُِعد   تقريرمكتب املدعي العام،  –احملكمة اجلنائية الدولية  :راجع -16

 .29-25، الفقرات 2014تشرين الثاين/نوفمرب  6، وكمبوديا واليونان

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1083&ln=Arabic


 

 

 
، بات اإلقليم مسرحا ألعمال 2007ومتديد نطاق السيطرة يف عام  2006نتخايب يف عام ويف أعقاب انتصار محاس اال -113

 عدائية دورية بني إسرائيل ومحاس وغريها من اجلماعات الفلسطينية املسلحة اليت متارس نشاطها يف غزة. 
 

. 2014غزة لعام  نزاعمبوجة جديدة من األعمال العدائية، اليت غالبا ما ُيشار إليها ب املنطقةويف اآلونة األخرية، تأثرت  -114
يوما. وكان اهلدف املعلن للعملية هو  51، شنت إسرائيل عملية "اجلرف الصامد"، اليت استمرت ملدة 2014متوز/يوليه  7ويف 

املمتدة ها يف غزة، وإبطال فاعلية شبكتها من األنفاق تعطيل القدرات العسكرية حلماس وغريها من اجلماعات اليت متارس نشاط
عرب احلدود، ووقف هجماهتا بالصواريخ وقذائف اهلاون على إسرائيل. وتألفت العملية من ثالث مراحل: فبعد مرحلة أولية ركزت 

 5لية انطلقت يف ، تلتها مرحلة ثالثة من العم2014متوز/يوليه  17على الضربات اجلوية، شنت إسرائيل عملية برية يف 
آب/أغسطس  26آب/أغسطس اتسمت بالتناوب بني وقف إطالق النار والضربات اجلوية. وانتهت األعمال العدائية يف 

 مع اتفاق اجلانبني على وقف غري مشروط إلطالق النار.  2014
 

ومنذ ذلك احلني، أجرت خمتلف اهليئات الوطنية والدولية، أو هي بصدد إجراء حتريات و/أو حتقيقات يف احلوادث اليت  -115
جلنة األمم املتحدة املستقلة لتقصي احلقائق بشأن النزاع يف غزة، ، ومنها، على سبيل املثال، 2014غزة لعام  نزاعوقعت خالل 

آب/  26حىت  2014متوز/يوليه  8بعض احلوادث اليت وقعت يف قطاع غزة يف الفرتة من  جملس مقر األمم املتحدة للتحقيق يفو 
، واملدعي العام العسكري لقوات الدفاع اإلسرائيلية )إىل جانب اآللية العامة للموظفني لتقييمات تقصي 2014 أغسطس

مبوجب املرسوم الرئاسي من أجل التحقيق يف  2015احلقائق(، واللجنة الوطنية الفلسطينية املستقلة )اليت أنشئت يف متوز/يوليه 
 (. نزاعاجلرائم اليت وقعت يف أثناء ال

 
 الضفة الغربية والقدس الشرقية

 
إسرائيل على أرض الضفة الغربية والقدس الشرقية. وبعد ذلك بوقت  سيطرت، 1967نتيجًة حلرب األيام الستة يف عام  -116

 وإدارهتا نطاق تطبيق القانون اإلسرائيلي واختصاصها القضائي تؤدي عمليًّا إىل متديدقصري، سنت إسرائيل قوانني وأصدرت أوامر 
ي، "قانونا أساسيا" جعل مبوجبه من مدينة ، أقر الكنيست، وهو الربملان اإلسرائيل1980متوز/يوليه  30على القدس الشرقية. ويف 

القدس العاصمة "الكاملة واملوحدة" إلسرائيل. وقد اعترب جملس األمن التابع لألمم املتحدة وحمكمة العدل الدولية، وجهات 
 أخرى، أن ضم القدس الشرقية يشكل انتهاكا للقاعدة اآلمرة اليت حتظر االستيالء على األراضي بالقوة العسكرية. 

 
، تعرتف منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل كل منهما باآلخر 1995-1993وعمال باتفاقات أوسلو لعام  -117

رمسيا، يف إطار التزامهما مبحادثات السالم واتفاقهما على التسليم التدرجيي لبعض املناطق املأهولة بالسكان الفلسطينيني يف 
، ُقّسمت الضفة 1995فلسطينية )أو السلطة الفلسطينية(. ومبوجب االتفاق املؤقت لعام الضفة الغربية إىل السلطة الوطنية ال

                                                                                                                                                        

 



 

 

 -وتكون فيها السيطرة املدنية واألمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية؛ واملنطقة باء -الغربية إىل مناطق إدارية ثالث )املنطقة ألف
وتكون فيها  -فلسطينية مشرتكة؛ واملنطقة جيم-رة األمنية إسرائيليةوتكون فيها السيطرة املدنية للفلسطينيني، بينما تكون السيط

 السيطرة املدنية واألمنية الكاملة إلسرائيل(. 
 

وتبعها على مر السنني عدد من املفاوضات مبا فيها مؤمتر قمة   1995وتوقفت حمادثات السالم بني الطرفني يف عام  -118
، إضافًة إىل حمادثات السالم املتقطعة واملبادرات ذات 2002/2003للسالم يف ، وخريطة الطريق 2000كامب ديفيد يف عام 
. وحىت اآلن، مل جير التوصل إىل اتفاق سالم هنائي، وال يزال عدد من املسائل دون حل، مبا يف ذلك 2007الصلة هبا منذ عام 

ت اإلسرائيلية يف الضفة الغربية، والالجئون، وحرية ترسيم احلدود واألمن، وحقوق املياه، والسيطرة على مدينة القدس، واملستوطنا
 حركة الفلسطينيني.

 
 الجرائم المزعومة

 
مبا يقرره املكتب يف ما بعد بشأن ممارسة احملكمة الختصاص املكاين أو الشخصي. املوجز التايل للجرائم املزعومة  خيلال  -119

ما يتصل بالسلوك  أي تكييف قانوين خاص أو بت حمدد يف الوقائع يفإىل أو ضمنا  ةحاصر يُنظر إليه على أنه يشري وينبغي أال 
سياق ما جيريه من  املزعوم ارتكابه. وكذلك، ال خيل املوجز الوارد أدناه باحتمال وقوف املكتب على أي جرائم مزعومة أخرى يف

 حتليل متواصل.
 
 في غزة نزاعال
 

 القتلىمن عدد كبري إىل سقوط  2014آب/أغسطس  26متوز/يوليه حىت  7الذي دار يف غزة يف الفرتة من  نزاعالأدى  -120
أكثر من قُتل املدنيني، وإحلاق أضرار بالغة مببان مدنية وُبىن حتتية أو تدمريها بالكامل، وتشريد مجاعي. ووفقا ملصادر متعددة، بني 

إسرائيليا،  70أصيب ما يزيد على وفقا للتقارير و  ،حسب االدعاءات ينمد 1 000فلسطيين، من بينهم أكثر من  2 000
إسرائيلي، نتيجًة لألعمال العدائية. وتتفاوت  1 600فلسطيين وما يصل إىل  11 000أكثر من ُجرح بينهم ستة مدنيني، بينما 

يف صفوف  تهمإىل نسباملدنيني وف يف صفالقتلى ، ونسبة القتلى عداد املبل  عنها من خمتلف املصادر بشأن إمجايل عدداأل
 يف صفوف املدنيني النامجة بصفة عرضية عن استهداف األهداف العسكرية.القتلى ، ونسبة املقاتلني

 
سبيل املثال، ورد أن أكثر من  خّلف أيضا أثرا بالغا على األطفال، على وجه اخلصوص. فعلى نزاعوأفادت التقارير أن ال -121
. وإضافًة إىل ذلك، نزاعطفل إسرائيلي خالل ال 270طفل فلسطيين وحنو  3 000طفل قد قتلوا، بينما جرح أكثر من  500

 أبل  عن العديد من حاالت جتنيد األطفال على يد اجلماعات املسلحة الفلسطينية.
  

 يوما. 51الذي استمر ملدة  نزاعتفيد ارتكاب مجيع األطراف جرائم خالل ال ومثة مزاعم -122
 

 يد الجماعات المسلحة الفلسطينية:الجرائم المزعوم ارتكابها على 



 

 

 
زعم أن اجلماعات املسلحة الفلسطينية أطلقت ، يُ 2014الذي دار عام  نزاعخالل ال اهلجمات املزعومة على املدنيني: -312

قذيفة هاون باجتاه إسرائيل، مبا يف ذلك املناطق املدنية. وُشّنت غالبية هذه اهلجمات على  1 753صاروخا و 4 881حوايل 
ارير بأن بعض مثل تل أبيب ودميونة. وتفيد التق ،هدفت أيضاأن مناطق أخرى استُ  لكن وردو املناطق القريبة من غزة يف إسرائيل، 

د يمدنية يف إسرائيل. وإضافًة إىل اإلصابة والتشر  أعياناهلجمات أدت إىل وقوع إصابات يف صفوف املدنيني وإحلاق أضرار ب
النامجني عن اهلجمات باهلاون والصواريخ اليت شنتها اجلماعات املسلحة الفلسطينية، أفادت التقارير بأن املدنيني اإلسرائيليني عانوا 

زعم أن اجلماعات ن أضرار عاطفية وصدمات نفسية نتيجًة للعيش حتت هتديد وخوف مستمرين من اهلجمات. ويُ أيضا م
املسلحة الفلسطينية أطلقت أيضا عددا معينا من الصواريخ اليت مل تصل إىل مداها وسقطت داخل غزة، مما تسبب يف إصابات 

 .مدنية أعيانبيف صفوف املدنيني وإحلاق أضرار 
 
يُزعم أن اجلماعات املسلحة الفلسطينية شنت هجمات من املناطق  االستخدام املزعوم لألشخاص احملميني كدروع: -412

واملباين نفسها اليت كان هبا مدنيون يف ذلك الوقت أو بالقرب منها. فعلى سبيل املثال، يُزعم أن هجمات ُشّنت من املناطق 
أو يف املناطق  يف ذلك مدارس األونروا( والفنادق واملباين املخصصة لألغراض الدينية واملنازل السكنية واملستشفيات واملدارس )مبا

. وباملثل، يزعم أيضا أن اجلماعات املسلحة الفلسطينية استخدمت هذه املباين ألغراض عسكرية أخرى، مثل اجملاورة هلا مباشرةً 
سيطرة. ويزعم أن اجلماعات املسلحة الفلسطينية شاركت يف ختزين األسلحة والذخائر، وكمداخل لألنفاق، وكمراكز للقيادة وال

 هذا السلوك حلماية عملياهتا العسكرية وأمالكها من اهلجوم.
 
قوات األمن أعضاء ُزعم أن أعضاء كتائب القسام و  :ادعاءات إساءة معاملة األشخاص املتهمني بالتعاون مع إسرائيل -512

هم بالتعاون مع إسرائيل ملستوى خطري من إساءة و مدنيا فلسطينيا اهتم 20ما ال يقل عن  واالداخلي التابعة حلماس أخضع
 . 2014آب/أغسطس  23و 5عدم علنا( يف مناسبات منفصلة يف الفرتة بني )وبعضهم أُ الحقا عدموا املعاملة، وهؤالء أُ 

 
 الجرائم المزعوم ارتكابها على يد جيش الدفاع اإلسرائيلي

 
مثة مزاعم تفيد أن قوات الدفاع اإلسرائيلية نفذت العديد من الضربات  املزعومة على املباين السكنية واملدنيني:اهلجمات  -612

اجلوية على مبان سكنية، مما أدى يف بعض احلاالت إىل وقوع إصابات يف صفوف املدنيني وإىل مقتلهم وإحلاق أضرار مبنازل 
ها بالكامل. وتفيد التقارير أن من بني املناطق املتضررة البارزة حي الشجاعية وخان األسر وغريها من املباين السكنية أو تدمري 

طلقت النريان، يف بعض احلوادث املبل  عنها، على مدنيني يف أثناء يونس وخزاعة. ويُزعم أيضا أنه خالل عملية برية يف خزاعة، أُ 
املعاملة يف أثناء احتجاز قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي هلم.  حماولتهم مغادرة املنطقة، وتعّرض آخرون لدرجة خطرية من إساءة

، ورد أن قصف قوات الدفاع اإلسرائيلية اهلائل ملنطقة رفح تسبب 2014آب/أغسطس  4إىل  1وإضافًة إىل ذلك، يف الفرتة من 
 يف صفوف املدنيني. قتيلأكثر من مئة  سقوطيف 

 
مثة مزاعم تفيد تعرض منشآت طبية وسيارات إسعاف  واملوظفني الطبيني:اهلجمات املزعومة على املنشآت الطبية  -712

هلجوم أو إطالق نريان من جانب قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي خالل األعمال العدائية، سواء نتيجًة أحيانا وموظفني طبيني 



 

 

احلاالت، عن إحلاق أضرار بالغة،  أو بسبب قرهبم من األهداف العسكرية، مما أسفر، يف بعضحسبما ورد الستهدافهم مباشرًة 
 ى حد سواء.يف صفوف املوظفني واملرضى علسقوط قتلى إضافًة إىل 

 
تفيد التقارير أن ست مدارس تابعة لألونروا، تعمل كمالجئ خمصصة للطوارئ  اهلجمات املزعومة على مدارس األونروا: -821

اإلسرائيلية هي من أطلقها، مما أسفر عن إحلاق أضرار باملباين وكذلك ، ُقصفت مبقذوفات، يُزعم أن قوات الدفاع نزاعيف أثناء ال
 ، يف بعض احلاالت، يف صفوف املقيمني وغريهم ممن كانوا يف املالجئ. قتلىوقوع إصابات و 

 
مدنية وبىُنَ حتتية  بأعيان دائرا، حلقت نزاعبينما كان ال املدنية والبىن التحتية األخرى: عياناهلجمات املزعومة على األ -291

أخرى عديدة )مثل مرافق املياه والصرف الصحي وحمطة توليد الكهرباء يف غزة واحلقول الزراعية واملساجد واملؤسسات التعليمية( 
 َمرّد ذلك إىل قرهبا من املواقع املستهدفة أو نتيجةً  ورد يف التقارير أن، و االدعاءات أضرار بالغة أيضا أو تعرضت للتدمري حسب

 باشرة من جيش الدفاع اإلسرائيلي.هلجمات م
 

 الضفة الغربية والقدس الشرقية
 

ختطيط مستوطنات على أرض وشاركت مباشرة يف قادت احلكومة اإلسرائيلية أن  يُدعى: أنشطة االستيطان املزعومة -130
نشأة هذا النشاط االستيطاين واستمراره نتيجة لتنفيذ  وتشجيعها. وتفيد التقارير أن توطيدهاو  تنميتهاأو بنائها و و/الضفة الغربية 

جمموعة من السياسات والقوانني والتدابري املادية. ويُزعم أن تلك األنشطة تشمل التخطيط واإلذن بالتوسع يف املستوطنات أو 
ن من السلطات اإلسرائيلية أعمال التشييد اجلديدة يف املستوطنات القائمة، مبا يف ذلك تقنني وضع اإلنشاءات املشيدة دون إذ

)وهي ما تسمى البؤر االستيطانية(؛ ومصادرة األراضي واالستيالء عليها؛ وعمليات هدم املمتلكات الفلسطينية وطرد املقيمني؛ 
على  واالستخدام التمييزي للبىن التحتية واملوارد األساسية، مثل املياه والرتبة واملراعي واألسواق؛ وفرض أشكال أخرى من القيود
 حركة الفلسطينيني وتنقلهم؛ ووضع خمطط لتقدمي الدعم واحلوافز لتشجيع اهلجرة إىل املستوطنات وتعزيز تنميتها االقتصادية.

 
 15 300دومن )أو  62 000ما جمموعه أكثر من  ضمّ ، 2015ووفقا للبيانات الرمسية اإلسرائيلية، أُعلن، يف عام  -131

منذ عام  عملية ضمّ فدان( من أراضي الضفة الغربية إىل "أراضي الدولة"، أي األراضي اململوكة لدولة إسرائيل، ويُقال إنه أكرب 
ة من كانون . وإضافًة إىل ذلك، وفقا للبيانات اليت نشرهتا منظمة السالم اآلن، وهي منظمة غري حكومية، يف الفرت 2005

وحدة  2 623، طرحت السلطات اإلسرائيلية، حسبما ورد، خططا إلنشاء ما جمموعه 2016الثاين/يناير حىت آب/أغسطس 
موافقة بأثر رجعي على منشآت غري مرخصة. وسجل املكتب املركزي  756جديدة يف الضفة الغربية والقدس الشرقية، مبا فيها 

جنز يف املنطقة جيم يف الضفة الغربية يف عام عمال إنشائيا أُ  760عمال إنشائيا جديدا و 591اإلسرائيلي لإلحصاء البدء يف 
2015 . 

 
مبىن مملوكا لفلسطينيني يف الضفة الغربية، مبا  531العام نفسه، دمرت احلكومة اإلسرائيلية، كما أفادت التقارير،  ويف -132

شخصا حسبما ورد، وفقا لألرقام اليت نشرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  688فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن تشريد 
متوز/يوليه  31كانون الثاين/يناير حىت   1فلسطينيا آخر شردوا يف الفرتة من  889أن التابع لألمم املتحدة. وتفيد التقارير ب



 

 

مبىن يف القدس الشرقية. وبالتوازي  110مبىن مملوكا لفلسطينيني، مبا يف ذلك  684بسبب هدم السلطات اإلسرائيلية  2016
جتمعات البدو أو الرعاة الفلسطينية اليت تتخذ  مع عمليات اهلدم، ورد أن السلطات اإلسرائيلية طرحت خططا لنقل العديد من

من املنطقة جيم يف الضفة الغربية موطنا هلا، مبا يف ذلك تلك املوجودة يف وادي األردن ويف املنطقة الواقعة شرقي حدود بلدية 
 . 1-القدس مباشرًة، وهي ما تسمى املنطقة هاء

 
ساءة معاملة الفلسطينيني ممن يُلقَى القبض عليهم وحيتجزون وحياكمون يف وردت ادعاءات تفيد إ :إساءة املعاملة املزعومة -133

نظام احملاكم العسكرية اإلسرائيلية، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، ادعاءات سوء معاملة األطفال الفلسطينيني على حنو منهجي 
 رتكاب جرائم أمنية يف الضفة الغربية. ومؤسسي فيما يتعرضون له من إلقاء القبض عليهم واستجواهبم واحتجازهم بزعم ا

 
، كان هناك تصعيد يف التوتر والعنف يف إسرائيل وفلسطني، مبا 2015منذ بداية تشرين األول/أكتوبر  تصاعد العنف: -134

 زعم من قيام مهامجني فلسطينيني بشن هجمات عنيفة ضد إسرائيليني وآخرين، مما أسفر عن أعمال قتل وإصاباتيف ذلك ما يُ 
خطرية، إضافًة إىل عمليات قتل غري مشروع و/أو استخدام مفرط للقوة من جانب القوات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيني حسبما 
ورد. ويف إشارة إىل تصاعد العنف يف املنطقة، أفادت ادعاءات أيضا وجود حتريض على العنف ضد اإلسرائيليني من جانب 

 لقادة السياسيني الفلسطينيني.خمتلف اجلماعات السياسية الفلسطينية وا
 

 أنشطة مكتب المدعي العام
 

يف السنة املاضية، نظر املكتب يف التقارير ذات الصلة وغريها من املعلومات املتاحة بشأن املسائل املتعلقة مبمارسة  -135
 احملكمة االختصاص اإلقليمي والشخصي يف فلسطني.

 
ويف غضون ذلك، واصل املكتب أيضا مجع واستعراض املعلومات املتاحة من جمموعة من املصادر املوثوق هبا بشأن  -136

كبت يف ، حسبما ُزعم، عالوًة على بعض اجلرائم اليت يُزعم أهنا ارتُ 2014غزة لعام نزاع اجلرائم اليت ارتكبها كال الطرفني يف 
. وتابع مكتب املدعي العام عن كثب أيضا التطورات واألحداث 2014يران/يونيه حز  13الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 
 ذات الصلة اليت وقعت يف املنطقة.

 
تقريرا، إضافًة إىل الوثائق ذات الصلة واملواد الداعمة. ومن ضمن تلك  320وحىت اآلن، استعرض املكتب ما يربو على  -137

علومات الواردة من األفراد أو اجلماعات، والدول، واملنظمات غري احلكومية أو املنظمات التقارير، املعلومات املتاحة للجمهور وامل
احلكومية الدولية. وقد مشلت عملية االستعراض تقييما مستقال وشامال ملدى موثوقية املصادر وصحة املعلومات الواردة بشأن 

الفرتة املشمولة بالتقرير، عددا من اخلطوات جلمع مزيد من  اجلرائم املزعومة. وفيما يتعلق هبذه العملية، اختذ املكتب، خالل
املعلومات عن املنهجية اليت تستخدمها مصادر خمتلفة وللتحقق من جدية املعلومات املتلقاة، بطرق منها التحقق من املعلومات 

 متعددة بغرض التثّبت من املعلومات. موثوقة عن طريق مصادر خارجية مثل الرجوع إىل مصادر 
 



 

 

املكتب قاعدة بيانات شاملة حتوي على ما يفوق أنشأ عت من مصادر متعددة موثوق هبا، واستنادا إىل املعلومات اليت مجُ  -138
ّدث  . وقد مكنته قاعدة البيانات، اليت حتُ 2014غزة لعام نزاع من احلوادث املبل  عنها واجلرائم اليت ُزِعم ارتكاهبا خالل  3 000
ضافية أو جديدة، من حتديد أخطر احلوادث املزعومة ومقارنتها، إلجراء حتليل أويل ألمناط اجلرائم ودراسة تيحت معلومات إكلما أُ 

وللسلوك الذي ارتكبه خمتلف أطرافه حسبما تفيد التقارير، ومنها على سبيل املثال، أكثر املواقع املتأثرة نزاع السمات اخلاصة لل
 التنفيذ املختلفة اليت استخدمت، عالوًة على أرقام اإلصابات، وغري ذلك من األمور. طر الزمنية وأنواع األهداف، وطريقةواألُ 

 
وبالنظر إىل عدد االدعاءات الواردة اليت تشمل أيضا طائفة واسعة من أنواع السلوك واحلوادث املزعومة، سعى املكتب إىل  -149

أن يكون انتقائيا يف حتديد أولويات بعض اجلرائم املزعومة يف هذه املرحلة. وال تزال اجلرائم املزعومة ختضع للتحليل حىت اآلن 
ية والقانونية املعقدة، مثلما هو احلال فيما يتعلق مبسائل سلوك األعمال العدائية، مما يستلزم إجراء باستخدام التقييمات الوقائع

 حتليل دقيق يف ضوء القانون الواجب التطبيق واملعلومات املتاحة.
 

ظمات غري احلكومية وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، واصل املكتب العمل مع السلطات واملنظمات احلكومية الدولية واملن -140
من أجل معاجلة طائفة من املسائل ذات الصلة بالدراسة األولية، عالوًة على التماس معلومات إضافية على وجه التحديد ملواصلة 
تقييم جدية املعلومات اليت يف حوزته وغري ذلك من املسائل ذات الصلة. ويف هذا الصدد، عقد املكتب اجتماعات عديدة مع 

 ة من املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك عدد من املنظمات غري احلكومية الفلسطينية وكذلك املنظمات الدولية. جمموعة متنوع
 

 2015واجتمع املكتب أيضا مع مسؤولني كبار وممثلني للحكومة الفلسطينية يف عدة مناسبات، يف تشرين الثاين/نوفمرب  -141
سبيل املثال. وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، بدأت حكومة فلسطني أيضا يف على  2016ويف حزيران/يونيه وأيلول/سبتمرب 

إرسال تقارير شهرية إىل املكتب تتضمن معلومات متعلقة جبرائم جار ارتكاهبا حسبما تفيد التقارير، عالوًة على تطورات أخرى 
 ذات صلة بالدراسة األولية.

 
، أرسل املكتب بعثة إىل عمان باألردن، حيث عقد جولة من االجتماعات على مستوى العمل 2016آذار/مارس  ويف -142

 مع ممثلي احلكومة الفلسطينية ومنظمات غري حكومية فلسطينية بشأن خمتلف املسائل املتصلة بالدراسة األولية اجلارية.
 

إسرائيل وفلسطني. ويسرت الزيارة  كلِّ من  ، قام املكتب بزيارة إىل2016تشرين األول/أكتوبر  10إىل  5ويف الفرتة من  -143
 17جريت بدعم لوجسيت من منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط.السلطات اإلسرائيلية والفلسطينية، وأُ 

وكان الغرض من الزيارة هو االضطالع بأنشطة توعية وتثقيف هبدف التعريف باحملكمة اجلنائية الدولية وخصوصا أعمال املكتب، 
للتصدي ألي تصورات خاطئة بشأن احملكمة اجلنائية الدولية، وشرح عملية الدراسة األولية. وخالل الزيارة، سافر املكتب إىل تل 

يث ُعِقدت اجتماعات مع مسؤولني إسرائيليني وفلسطينيني على مستويات العمل. وإضافًة إىل ذلك، أبيب والقدس ورام اهلل، ح

                                                 
 قدمت حكومة إسرائيل تيسريات دون املساس باعرتاضاهتا على أهلية فلسطني لالنضمام إىل نظام روما األساسي وممارسة احملكمة اختصاصها يف -17

 احلالة يف فلسطني.



 

 

تفاعل املكتب مع كلية احلقوق يف اجلامعة العربية وشارك يف مناسبة أكادميية يف جامعة بيت حلم وأجرت الصحافة الفلسطينية 
 واإلسرائيلية والدولية معه عدة مقابالت. 

 
شرت يف وقت سابق من هذا العام، تعرض موظفو بعض املنظمات اليت مجعت معلومات يف تقارير علنية نُ  وكما جاء -144

ريها مكتب املدعي العام، مثل منظمة احلق ومركز امليزان حلقوق اإلنسان، لتهديدات مهمة ذات صلة بالدراسة األولية اليت جيُ 
ذه احلالة جبدية شديدة، وقد أجرى مشاورات مع املنظمات وأعمال ترهيب وتدخل سافرة أخرى. ويتعامل املكتب مع ه

واألشخاص املتضررين، إضافة إىل االتصال بالسلطات اهلولندية، بوصفها الدولة املضيفة للمحكمة، من أجل ضمان اختاذ 
 خطوات وتدابري مناسبة ملعاجلة احلالة. 

 
 االستنتاج والخطوات المقبلة

 
غية الوقوف على ما إذا كان يواصل املكتب اخنراطه يف التقييم الوقائعي والقانوين الشامل للمعلومات املتاحة، وذلك بُ  -145

قّيم املكتب املعلومات سيُ الدراسات األولية،  بشأن وفقا لسياستهدما من عدمه. ويف هذا السياق، ضي قُ هناك أساس معقول للمُ 
املتوافرة بشأن اإلجراءات الوطنية احملتملة ذات الصلة، حسب الضرورة واالقتضاء. وأي جرائم مزعومة تُرتكب يف املستقبل يف 

 ريه املكتب.درج أيضا يف التحليل الذي جيُ سياق احلالة نفسها ميكن أن تُ 


