
MDE 21/008/2013رقم الوثيقة: 

ينبغي انضمام فلسطي إل الحكمة الجنائية الدولية الن

 قبل عام، صوتت الجمعية العامة للمم التحدة إل جانب قبول فلسطي كدولة ف النظمة الدولية. وخلل العام الذي
 تل ذلك، لم تتخذ القيادة الفلسطينية أية خطوات توحي بأنها تمثل دولة. فلم توقع عل أي من معاهدات المم التحدة
 التي تحمي حقوق النسان، أو عل اتفاقيات جنيف، أو عل "نظام روما الساس للمحكمة الجنائية الدولية". وينبغي

عليها القيام بكل ذلك دون الزيد من التأخي. 

  من ناشطي منظمة العفو الدولية، من مختلف أنحاء العالم، تواقيعهم عل16,500ف هذا السياق، وضع ما يربو عل 
 مناشدات، وقاموا بكتابة الرسائل، من أجل إقناع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بأن النضمام إل "الحكمة

 الجنائية الدولية" سيظهر أنه لن يستطيع أحد ارتكاب جرائم يشملها القانون الدول ضد الدنيي فوق الرض
 الفلسطينية مرة أخرى ويفلت من العقاب. بيد أن منظمة العفو الدولية أبلغت ف اجتماعات مع السلطة الفلسطينية،

 ف وقت سابق من السنة الحالية، بأن مثل هذا الجراء الواعد قد تم تأجيله بذريعة تكريس الجهود للمفاوضات
 الدبلوماسية مع إسائيل. ومع ذلك، وما لم تحتل مسألة وضع حد لفلت مرتكبي انتهاكات حقوق النسان من

 العقاب ف قلب مثل هذه الدبلوماسية، فإن التوصل إل حل عادل ودائم للنزاع السائيل- الفلسطيني سيظل مجرد
 ساب. لن "الحكمة الجنائية الدولية" وغيها من آليات العدالة الدولية، ومن ضمنها الولية القضائية العالية، تظل
 وسائل كبية الهمية من أجل انتصاف ضحايا الجرائم الشمولة بالقانون الدول عما لحق بهم من حيف من الجناة،

ًا من كانوا.   كائن

 وف غضون ذلك، يظل النتظار حتى تؤتي الحلول الدبلوماسية ثمارها يطحن الناس الذين فقدوا أحبائهم ف
ًا بعيد  النزاعات السابقة، وخاصة عندما تبدو آفاق العدالة، وحتى إجراء تحقيقات ذات مصداقية ف النتهاكات، أمر

النال. 

 "لاذا؟ هل كانت زوجتي وأطفال وأحفادي وشقيقتي الشلولة إرهابيي؟ وهل ألحقوا أي أذى بإسائيل؟ أود أن
 أرى العدالة تتحقق؛ ول أريد أي شء آخر، العدالة فقط." كانت هذه هي كلمات جمال الدلو، الذي قابلته منظمة

 . حيث أجهزت قنبلة كبية أطلقتها إحدى الطائرات عل بيت عائلة2012 نوفمب/تشين الثاني 23العفو الدولية ف 
 ، أثناء2012 نوفمب/تشين الثاني 18الدلو الكون من ثلثة طوابق، ف مدينة غزة، فدمرته دون سابق إنذار، ف 

 ". وأدى القصف إل مقتل أفراد العائلة المتدة العشة الذينالسحابالعملية التي شنتها إسائيل التي أسمتها "عامود 
ًا، بمن فيهم خمسة أطفال وأربع نساء، ومعهم اثنان من الجيان: وهم: سارة، البالغة من العمر  كانوا ف البنى جميع

 سبع سنوات؛ وجمال البالغ من العمر خمس سنوات؛ ويوسف، وهو ف الرابعة؛ وإبراهيم وعمره تسعة أشهر؛
 29 سنة؛ ووالدهم محمد جمال الدلو، البالغ من العمر 25ووالدتهم، سماح عبد الحميد الدلو، التي لم يتجاوز عمرها 

 ؛ وسهيلة محمود52؛ ووالدتهما تهاني حسن الدلو، 16 سنة؛ ويارا جمال الدلو، 25سنة؛ إضافة إل رني جمال الدلو، 
ّنر. إن منظمة العفو الدولية ترى أنه ينبغي مباشة تحقيق مستقل ف هذا الهجوم75الدلو،   ؛ وعبد الله وأمينة الز

 بصفته جريمة حرب محتملة. بينما قرر الحامي العام العسكري السائيل عدم فتح تحقيق جنائي ف وفيات عائلة
 الدلو وجاريهما، أو اتخاذ أية تدابي تأديبية ضد أي جنود أو ضباط تورطوا فيه. وما انفك جمال الدلو ينتظر أن

يرى ما استحق له من عدالة وحقيقة وإنصاف تأخذ مجراها. 

 وهو ليس وحده ف ذلك. فقد ُقّدمت عشات الشكاوى إل الحامي العام العسكري السائيل عقب عملية
 "، بما ف ذلك العديد من الدعاوى ضد هجمات إسائيلية عل قطاع غزة يمكن إل حد بعيد أن تشكلالسحاب"عامود 

 جرائم حرب، ولكن لم يباش بأي تحقيقات جنائية بشأنها، بحسب علم منظمة العفو الدولية. وف مختلف أرجاء
 الراض الفلسطينية الحتلة، ما برح أقارب من قتلتهم القوات السائيلية خلل ممارسات انتهكت القانون الدول



 يتمسكون بالمل ف أن يروا العدالة تتحقق، رغم معرفتهم بأن القضاء العسكري السائيل ونظام التحقيقات الذي
 ينتهجه ل تتك لهم أمًل ف ذلك. فتحقيقات الجيش السائيل قد برهنت عل الدوام بأنها ل تكفل أية مساءلة. ويتعي

عل السلطة الفلسطينية ضمان تفعيل آليات العدالة الدولية لهذا الغرض. 

 إن النضمام إل "نظام روما الساس" يعني أن تكون "الحكمة الجنائية الدولية" قادرة ف الستقبل عل التحقيق ف
 مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، إذالم تتمكن السلطات الوطنية قادرة عل ذلك، أو غي راغبة فيه. وإذا ما أرفق

 بذلك إعلن جديد ينص عل أن فلسطي تقبل الولية القضائية "للمحكمة الجنائية الدولية" بشأن الجرائم التي
  (تاريخ نفاذ "نظام روما الساس")، فإن ذلك سيبي أن القيادة الفلسطينية لم2002 يوليو/تموز 1ارتكبت منذ 

 تتخل عن الضحايا وعن سعيهم من أجل النتصاف عما ارتكب من جرائم مشمولة بالقانون الدول فيما سبق،
ًا كي  وسيمكن "الحكمة الجنائية الدولية" من مباشة تدابي ضد بعض هذه الجرائم الحتملة. لقد حان الوقت تمام

 يلتقط الرئيس عباس قلمه، ويوقع عل "نظام روما الساس"، ويتقدم بمثل هذا العلن، وكذلك كي يوقع عل
العاهدات الدولية الخرى لحقوق النسان، وعل اتفاقيات جنيف. 

خلفية 
 دأبت منظمة العفو الدولية، منذ جرى التوافق عل "نظام روما الساس للمحكمة الجنائية الدولية"، ف يوليو/تموز

  دولة، كانت122، عل حض جميع الدول بثبات كي تنضم إليه. وحتى الن، انضمت إل "نظام روما الساس" 1998
 آخرها كوت ديفوار، التي التحقت به ف وقت سابق من السنة الحالية. وتواصل منظمة العفو الدولية حث جميع

 الدول التي لم توقع عل النظام الساس أو تصدق عليه أو تنضم إليه بعد، بما فيها إسائيل، عل أن تقوم بذلك دون
تأخي. 

 ، ف أعقاب عملية "الرصاص الصبوب"، السم الذي أطلقته إسائيل عل النزاع ف غزة2009وف يناير/كانون الثاني 
ًا، تقدمت السلطة الفلسطينية بإعلن إل "الحكمة الجنائية الدولية"، بمقتض الادة22وجنوب إسائيل ودام    يوم

 ) من "نظام روما الساس"، قالت فيه إنها تعتف بالولية القضائية للمحكمة فيما يتعلق بالجرائم الشمولة3(12
 "، بقصد تمكي مكتب الدعي العام من2002 يوليو/تموز 1بالقانون الدول التي ارتكبت "عل أراض فلسطي منذ 

 ، خُلص مكتب الدعي العام إل أنه2012 أبريل/نيسان 3إجراء تفحص أول للجرائم التي ارتكبت إبان العملية. وف 
ًا بعملية التحقيق ف هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها ما لم تقرر هيئات المم التحدة ذات  غي قادر عل الض قدم

 الصلة (ول سيما المي العام والجمعية العامة)، أو الجمعية العامة للدول الطراف ف "الحكمة الجنائية الدولية"، أن
 فلسطي مؤهلة كدولة للنضمام إل "نظام روما الساس". وتعتقد منظمة العفو الدولية أن قرار الجمعية العامة

 ، بشأن "وضع فلسطي ف المم التحدة"، الذي اعتف لفلسطي بصفة دولة مراقب غي67/19للمم التحدة رقم 
ُأقر، ف   ، بأغلبية كاسحة، قد أجاب عل ذلك السؤال. وف تقرير صدر ف وقت2012 نوفمب/تشين الثاني 29عضو و

 سابق من السبوع الحال، اعتف مكتب الدعاء العام ف "الحكمة الجنائية الدولية" بأن "وضع فلسطي ف الجمعية
 العامة للمم التحدة يتصل عل نحو مباش بمسألة الولية القضائية للمحكمة"، ولكنه خلص من جديد إل أنه ليس

بي يديه أي أساس قانوني لباشة تفحص أول "ف هذه الرحلة". 

 لقد دعت منظمة العفو الدولية الجمعية العامة للمم التحدة بصورة متكررة إل إحالة تقرير "بعثة تقص الحقائق"
ًا بتوصية بإحالة السألة برمتها إل مدعي2009- 2008بشأن نزاع غزة- إسائيل ف    إل مجلس المن الدول مرفق

عام "الحكمة الجنائية الدولية" كي يباش التحقيق ف الجرائم الشمولة بالقانون الدول التي ارتكبها كل الجانبي. 

معلومات إضافية 
 ،اااا ااا اااااا اااااا اا ااااااا/اااا ااا اااا ااااااا اااااا

، 2013 نوفمب/تشين الثاني 14الصادر ف 



http://www.amnesty.org/en/news/year-deadly-israelgaza-conflict-nightmare-continues-
2013-11-14

 اااااااا: ااا ااااااا اااااااا اااا اااااااااا اااا اااا 
اااا اا اااااااا  اااااااا اااااا ااااا ااااا ااااااا اااا

 MDE (رقم الوثيقة: 2013ااااااا ااااااا ااااا اااااااا اااااا/ااااا 
، 2013 أكتوبر/تشين الول 1)، الصادرة ف 15/015/2013

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/015/2013/en

 ااااا اااااا اااااا اااااا ااااا اااا اااا ااااا اااااا
 ااااااا اااا اااااا اااااااا اا ااااا اااااااا

http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-accountability-needed-unlawful-force-raid-
west-bank-refugee-camp-2013-08-27

 ااااااا ااااا اااااااااا اا اااااااااا اااا اااااا اااا اااا
، 2013 أبريل/نيسان 17، الصادر ف ااا اااا ااااااا اا اااااا

http://www.amnesty.org/en/news/israel-s-military-investigations-gaza-conflict-violations-
strengthen-impunity-2013-04-17

 اااا اااااا ااا ااا اااا ااااا ااا ااا اا ااااا ااااااا ااا اا
، 2012 نوفمب/تشين الثاني 30، الصادر ف اااا اااااا اااا ااااا ااااااا

http://www.amnesty.org/en/news/palestine-UN-status-upgrade-should-open-door-to-
justice-2012-11-30

 اا ااااا ااااا ااااااا ااا اااااا اااااا اا اااا اااا ااا
 ااااااا اااااااا اااااااا ااااا ااا ااا اااا ااااا ااا

 MDE (رقم الوثيقة: ااااااا اا ااااااا اااااااا اااا اااااا اا ااا
، 2012 أبريل/نيسان 4)، الصادر ف 15/018/2012

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/018/2012/en

 ااااا اااااا ااااا ااااا ااااااا ااااااااا ااااااااااا
  مارس/آذار18)، الصادر ف MDE 15/018/2011 (رقم الوثيقة: ااااااااااا اا اااا ااا

2011،
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/018/2011/en

 ااااا ااااا ااااا ااااااا ااااااااا ااااااااااا ااااااااااا
،2010 سبتمب/أيلول 27) الصادر ف MDE 15/022/2010 (رقم الوثيقة: اا اااا ااا

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/022/2010/en
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