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خططووةة تجاهه االمساءلة٬،  لجنة االتحقيیقق بشأنن االنززااعع في غززةة: :فلسططيینن/إإسرراائيیلل
حاسمة ااخررىى إإجررااءااتت منن االضرروورريي إإتخاذذ لكنن  

اإلستجابة إإلى بألمن ةة لحقوقق ااإلنسانن ووااااألمم االمتحد يتطالب االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین مجلس
٬، بما في ذذلك بهھدفف ضمانن االمساءلة  2014لجنة االتحقيیق االمستقلة في نزااعع غزةة عامم  توصيیاتت

تجاووززااتت ي وو االقانونن االدوولي ااإلنسان حاالتت اانتهھاكاتتكل  عن٬، لل ووجبر االضررراااالنتصافف االفع
يیجب تنفيیذ االفلسطيینيیة االمسلحة.  جماعاتتهھا جيیش االدفاعع ااإلسراائيیلي وواالحقوقق ااإلنسانن االتي ااررتكب

.بالكامل نة االتحقيیقتوصيیاتت لج  

نشاء آآليیة مستقلة حقوقق ااإلنسانن بإ٬، تطالب االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین مجلس االى ذذلك اإلضافةبوو
توصيیاتت االلجنة.لاالطرفيین كال  تنفيیذلمرااقبة ت  

 ٬،مجلس حقوقق ااإلنسانن فيتم ماقشتهھ االيیومم تاالذيي وو ٬،االذيي نشر ااألسبوعع االماضي ٬،يیوثق االتقريیروو
االهھجماتت مثل  ٬،حقوقق ااإلنسانن خاللل االنزااععلتجاووززااتت للقانونن االدوولي وو جسيیمة اانتهھاكاتت

 ٬،االمدنيیيین االهھجماتت االمباشرةة ضدوواالعشواائيیة٬، بما في ذذلك االهھجماتت االتي ال تحترمم مبدأأ االتناسب٬، 
االموااقع االمدنيیة غيیر االمبرررةة بموجب االقانونن االدوولي ااإلنساني.االهھجماتت االمباشرةة ضد  وو  

االمدفعيیة ووغيیرهھھھا من ااألسلحة االمتفجرةة في أأماكن مكتظة  تم ااستعمالل هھجدتت االلجنة أأنوووو
   ا.هھهھتم ااستعمالل صواارريیخ ال يیمكن توجيیأأنهھ وو ٬،في غزةةددمرتت برمتهھا  ءااأأحيیاأأنن ووبالسكانن٬، 

أأنن تشكل جراائم حربب.بعض هھھھذهه ااألفعالل ل يیمكن هھأنف إإلى ذذلك٬، كما أأشاررتت االلجنةوو  

قيیا في االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین سعيید بنعربيیة مديیر برنامج االشرقق ااألووسط ووشمالل إإفريی ووصرحح
ااإلفالتت من االعقابب االمزمنة في االنزااعع  اتتااإلسراائيیليیة وواالفلسطيینيیة كسر حلق"على االسلطاتت أأنهھ 

ذذااتت االمصدااقيیة جراائم االحربب  أأددلةاالتحقيیق جديیاً  في كل االصرااعع االفلسطيیني ااإلسراائيیلي. يیجب 
 مسؤوولل عن هھھھذهه االجراائم٬، سوااء حدأليي أأ حسمأأنن ال يی ي أأشاررتت إإليیهھا لجنة االتحقيیق٬، كما يیجباالت

من ااإلفالتت من االعداالة." ٬، وومهھما عال منصبهھ٬، كانن عسكريیا أأوو مدنيیا  



ااحتراامم االتزااماتهھم بموجب االقانونن  فيفشل ااإلسراائليیونن وواالفلسطنيیونن على االسوااء  ٬،إإلى االيیومموو
وومالحقة االمسؤووليین جنائيیاً. نتهھاكاتتاالدوولي بالقيیامم بتحقيیق فعالل في ااإل  

عسكريي لجيیش االدفاعع االتحقيیقاتت ووااإلجرااءااتت االجزاائيیة االتي باشرهھھھا االمدعي االعامم اال تفشلوو
متثالل إإلى إل٬، في اااالذيي يیشارركك في تخطيیط ووتنفيیذ االعمليیاتت االعسكريیة ااإلسراائيیليیةااإلسراائيیلي٬، 

االحيیادد.وو تعلقة باالستقالللمعايیيیر االدووليیة٬، بما في ذذلك تلك االماال  

وواالتجاووززااتت  نتهھاكاتتأأيي تحقيیقاتت بخصوصص ااإلباشرتت قد االسلطاتت في غزةة  أأنن كما ال يیظهھر
االتي ااررتكبتهھا االمجموعاتت االمسلحة االفلسطيینيیة.  

تحقيیق فعالة٬،  توفيیر آآليیاتتب وواالفلسطيینيیةالب االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین االسلطاتت ااإلسراائيیليیة تطوو
مم مع االمعايیيیر االدووليیة.محايیدةة تتالءوو مستقلةوو  

آآليیاتت االعداالة االدووليیة ررددمم هھھھوةة االمساءلة ى يینبغي عليیمكن ووفي غيیابب هھھھذهه ااإلصالحاتت٬، وو
االسلطاتت االمحليیة غيیر ررااغبة أأوو غيیر قاددررةة على إإددااررةة االعداالة بشكل  عندما تكوننووااالنتصافف 

فعالل.  

 كما عليیهھا ا االجنائيیة٬،تهھاتحقيیقاتهھا وومالحق أأنظمة"على االسلطاتت ااإلسراائيیليیة وواالفلسطيینيیة إإصالحح 
 يي باشرتهھذاال تمهھيیديياال بحثكامل مع آآليیاتت االمساءلة االدووليیة٬، بما في ذذلك اال االتعاوونن بشكل

هھھھو إإظظهھارر االحقيیقة حولل  خاللل هھھھذاا االمسارراالهھدفف يیجب اانن يیكونن االمحكمة االجنائيیة االدووليیة. 
ضمانن حقوقق االضحايیا٬، وومنع أأيي تكراارر٬،" ختم ووتحديید وومساءلة االمسؤووليین٬، وو ٬،نتهھاكاتتإلاا

بنعربيیة.  
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