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اجلنائية الدولية فتحت دراسة  ألمم املتحدة تؤكد فيه أن احملكمةل بيان صحايف

٢٠١٤1TP0F سنة كبت يف فلسطين منذ صيفمفترضة ارتُ جرائم حرب بشأنأوّلية 

∗
 

 .٢٠١٥/  ١/  ١٦نيويورك، 

 

للحالة يف  للمحكمة اجلنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودا، دراسة أوّليةاملدعية العامة  فتحت

 .فلسطين

من كانون  املدعية العامة بعد انضمام حكومة فلسطين إىل نظام روما األساسي يف الثاين رقرا ويأتي

املادة أودعته بموجب  ، الذي٢٠١٥يناير  / وإعالنها يف األول من كانون الثاين ،٢٠١٥يناير  / الثاين

بموجبه اختصاص  والذي قبلت ـ املعاهدة املؤسسة للمحكمة ـ األساسي من نظام روما) ٣(١٢

احملتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية،  يف األراضي الفلسطينية احملكمة على اجلرائم املزعوم ارتكابها

أو إعالن صحيح  ي إحالةاحملكمة اجلنائية أنه بعد تلقّ وأوضح بيان. ٢٠١٤ ويوني / حزيران ١٣منذ 

النظام األساسي، يفتح املدعي العام دراسة أوّلية للحالة املعنية وفقاً  من )٣(١٢مودع عمالً باملادة 

 وقد. وما تقتضيه السياسات واملمارسات املتبعة ،من الئحة مكتب املدعي العام) ج( )١(٢٥ للبند
املكتب حتليله  جريوسوف يُ ،فلسطين فتحت املدعية العامة، بناء على ذلك، دراسة أوّلية للحالة يف

، وإنما هي عملية حتقيقاً عدّ ال تُ وأشار البيان إىل أن هذه الدراسة األوّلية. د كاملينباستقاللية وجترّ 

يستند إىل معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس  لفحص املعلومات املتاحة بُغية التوصل إىل قرار

ويجب على املدعي العام، . احملددة يف نظام روما األساسي يرمعقول ملباشرة حتقيق عمالً باملعاي

من نظام روما األساسي، أن ينظر يف املسائل املتمثلة يف االختصاص  حتديداً )١(٥٣بموجب املادة 

وينظر املكتب حسب األصول يف جميع الدفوع . العدالة للتوصل إىل هذا القرار واملقبولية ومصالح

األساسي عند   أثناء الدراسة األوّلية، مسترشداً بصرامة بمتطلبات نظام رومااملنقولة إليه يف واآلراء

على مُهَل  األساسي ال ينصّ وجتدر اإلشارة إىل أن نظام روما. ممارسته واليته باستقالل وجترد

 ا أنعلى احلقائق والظروف اخلاصة بكل حالة، إمّ ويقرر املكتب، بناء. التخاذ قرار يف أي دراسة أوّلية

                                                           

∗
 :، يف الرابط التايل"أنباء األمم املتحدة"املوقع اإللكتروين ملركز  : املصدر 

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=22619#.VLyjs9KUe4w 
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أو أن يشرع يف  ،أساس وقائعي وقانوين كافٍ التخاذ قرار يواصل جمع املعلومات من أجل توفير

 .أو أن يرفض الشروع يف حتقيق ،قضائية إذا لزم األمر حتقيق، رهناً بإجراء مراجعة


