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قرار مجلس حقوق اإلنسان بخصوص األراضي 
الفلسطينية.. فهم قانوني عام

V/M KL(ت*

عقــد مجلــس حقــوق اإلنســان فــي أيــار )مايــو( 2021  جلســة اســتثنائية ملناقشــة 
األوضــاع التــي تأزمــت حينهــا فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة نتيجــة 
التصعيــد اإلســرائيلي فــي كل مــن القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــا 
أفضــى إلصــدار قــرار بتشــكيل جلنــة حتقيــق دائمــة فــي االنتهــاكات املرتكبــة فــي 
ــطيني  ــب الفلس ــب اجلان ــا رح ــرائيل. وبينم ــة وإس ــطينية احملتل ــي الفلس األراض
بالقــرار، صــرح اجلانــب اإلســرائيلي أنــه لــن يتعــاون مــع اللجنــة املشــكلة املشــار 

إليهــا. 

قــام مجلــس حقــوق اإلنســان علــى مــدار الســنوات األخيــرة بتشــكيل العديــد مــن 
ــطينية  ــي الفلس ــى األراض ــا إل ــق وإيفاده ــي احلقائ ــات تقص ــق وبعث ــان التحقي جل
للوقــوف علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان املزعــم ارتكابهــا خالفــاً ألحــكام القانــون 
الدولــي حلقــاق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، إال أن القــرار األخيــر املذكــور 
ــة  ــذه الورق ــعى ه ــا تس ــو م ــبقه، وه ــا س ــزه عم ــة متي ــل خصوصي ــاله يحم أع

لتســليط الضــوء عليــه.

ــأة  ــث النش ــن حي ــان م ــوق اإلنس ــس حق ــى مجل ــرة عل ــاء نظ ــيتم إلق ــًة، س بداي
ــات وطبيعــة عملهــا  ــة تلــك اللجــان/ البعث واالختصــاص، يتبعهــا توضيــح ملاهي
وواليتهــا، ثــم التطــرق للجــان والبعثــات املوفــدة مــن قبــل اجمللــس إلــى األراضــي 
الفلســطينية احملتلــة، وختامــاً، ســيتم تنــاول قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان محــل 

التقريــر، وجــل هــذه اجلزئيــات تقــدم ضمــن إطــار مفاهيمــي قانونــي عــام.

نشأة مجلس حقوق اإلنسان واختصاصاته

ــة،  ــروع ثانوي ــاء ف ــة إنش ــة صالحي ــة العام ــدة للجمعي ــاق األمم املتح ــح ميث من
حســب عاِمــل الضــرورة، للقيــام بالوظائــف املوكلــة إليهــا اســتناداً لنــص املــادة 

*   X[)? 8wE)M]"8- ا567س.
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ــة  ــة العام ــأت اجلمعي ــة، أنش ــروع الثانوي ــذه الف ــن ه ــن ضم ــاق1، وم ــن امليث )22( م
مجلــس حقــوق اإلنســان فــي 15 آذار )مــارس( 2006 مبوجــب قرارهــا رقــم )60/251(، 
ومقــره جنيــف فــي سويســرا، خلفــاً للجنـــة حقـــوق اإلنـــسان التابعــة للمجلــس 
ــس  ــف اجملل ــام 1946 2. ويتأل ــذ الع ــها من ــي مت تأسيس ــي الت ــادي واالجتماع االقتص
الذي يُعتبر هيئـــة حكومية دولية فرعيـــة تابعـــة للجمعيـــة العامـــة من 47 دولة 
مــن دول أعضــاء األمم املتحــدة، يتــم انتخابهــم مــن اجلمعيــة العامــة ويُراعــى فــي 

ــع اجلغرافــي العــادل3.  ــه التوزي عضويت

املذكــور، تتضــح مســؤوليات  العامــة  نــص قــرار اجلمعيــة  إلــى  وبالرجــوع 
وأهمهــا4: إليــه،  املوكلــة  اجمللــس  ومهــام  واختصاصــات 

1. مـــسؤولية تعزيـــز االحتـــرام العـــاملي حلمايـــة جميـــع حقـــوق اإلنسان واحلريات 
ــية.  األساس

2. معاجلــة حـــاالت انتـــهاك حقـــوق اإلنـــسان مبـــا فيهـــا االنتهــاكات اجلســيمة 
واملنهجيــة.

3. تقدمي توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

ــة  ــرار اجلمعي ــا ق ــص عليه ــائل ن ــات ووس ــق آلي ــه  وف ــس اختصاصات ــارس اجملل مي
ــني  ــاً للمادت ــه وفق ــم لعمل ــام املنظ ــار الع ــاره اإلط ــر باعتب ــابق الذك ــة س العام
ــوق  ــس حق ــات مجل ــاء مؤسس ــرار بن ــم ق ــني نظ ــي ح ــة، ف ــة والسادس اخلامس
اإلنســان التابــع ملنظومــة األمم املتحــدة املعتمــد مــن اجلمعيــة العامــة عــام 2007 
ــتعراض  ــا: االس ــن أهمه ــائل؛ وم ــات والوس ــذه اآللي ــب ه ــل مبوج ــل العم تفاصي
الــدوري الشــامل لتقييــم أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي جميــع الــدول األعضــاء فــي 
ــاه  ــت انتب ــات لف ــراد واملنظم ــح لألف ــي تتي ــكاوى الت ــراءات الش ــدة، وإج األمم املتح
ــات  ــد جلس ــة5، وعق ــيمة واملمنهج ــان اجلس ــوق اإلنس ــاكات حق ــى انته ــس إل اجملل
اســتثنائية فــي حــاالت الضــرورة بنــاء علــى طلــب أحــد أعضائــه، علــى أن يؤيــده- 
أي الطلــب- ثلــث األعضــاء، وفقــاً ألحــكام النظــام الداخلــي للمجلــس، إلــى جانــب 

ــنويا6ً. ــن 3 دورات س ــا ع ــل عدده ــب أال يق ــي يج ــة الت ــه العادي دورات

مــن ناحيــة أخــرى، يرفــع اجمللــس، اســتناداً إلــى قــرار تشــكيله املُشــار إليــه ومبوجــب 
نــص املــادة )5/ي(، تقريــراً ســنوياً إلــى اجلمعيــة العامــة إلتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر 
غايتهــا االلتــزام الكامــل باحتــرام حقــوق اإلنســان، كــون اجمللــس ال يســتطيع أخــذ 
ــي  ــررت تبن ــال ق ــي ح ــا- ف ــع له ــة -التاب ــة العام ــر اجلمعي ــة إال عب ــرارات إلزامي ق
ــة  ــة العام ــة للجمعي ــة التابع ــات الفرعي ــا، فالهيئ ــه واعتماده ــره وتوصيات تقاري

قرار مجلس حقوق اإلنسان بخصوص األراضي الفلسطينية.. فهم قانوني عام

168



بع 

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

ــى  ــا عل ــرارات تطرحه ــاريع ق ــكل مش ــى ش ــا عل ــدم توصياته ــام تق ــكل ع بش
اجللســة العامــة للجمعيــة العامــة، التــي لهــا أن تتبناهــا كلهــا أو جــزءاً منهــا، 

وذلــك وفقــاً ألحــكام نظــام اجلمعيــة العامــة الداخلــي.

جلان التحقيق وبعثات تقصي احلقائق 

فــي حــاالت وقــوع انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان والقانــون 
الدولــي اإلنســاني، يتــم تشــكيل جلــان حتقيــق أو بعثــات تقصــي حقائــق علــى ضوء 
االســتعجال. وللجهــات التاليــة حــق تشــكيلها: مجلــس األمــن أو اجلمعيــة العامة 
ــامي  ــوض الس ــدة أو املف ــألمم املتح ــام ل ــني الع ــان أو األم ــوق اإلنس ــس حق أو ومجل
ــع  ــاكات ومن ــذه االنته ــكاب ه ــن ارت ــاءلة ع ــة املس ــك بغي ــان، وذل ــوق اإلنس حلق
ــكيل  ــرار التش ــاً لق ــه وفق ــا ونطاق ــة عمله ــدد والي ــاب7. وتتح ــن العق ــالت م اإلف
الصــادر مــن حيــث الواليــة الزمنيــة واجلغرافيــة واملوضوعيــة. وعلــى مــدار ســنوات، 
مت تشــكيل العديــد مــن اللجــان والبعثــات التــي مت إيفادهــا إلــى دول عديــدة، منهــا: 

جمهوريــات يوغســالفيا الســابقة ودارفــور ولبنــان وغينيــا8. 

وعــن ماهيــة هــذه اللجــان والبعثــات، فهــي هيئــات مؤقتــة ذات طابــع غيــر قضائي، 
تضطلــع مبهمــة التحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاك حقــوق اإلنســان الدوليــة وتقــدمي 
توصيــات إلتخــاذ اجــراءات تصحيحيــة وفقــاً الســتنتاجاتها الواقعيــة والقانونيــة، إذ 
تعتبــر أداة رئيســية مــن أدوات األمم املتحــدة ملواجهــة حــاالت انتهــاك القانــون الدولي 

حلقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، مبــا فــي ذلــك اجلرائــم الدوليــة9.

ــة  ــتنتاجات اللجن ــن اس ــي يتضم ــر نهائ ــدمي تقري ــق بتق ــة التحقي ــم عملي وتخت
ــي  ــر ف ــوم بالنظ ــي تق ــة الت ــة الوالي ــة صاحب ــى اجله ــه إل ــم رفع ــا، يت وتوصياته
ــه أو جــزء  ــع اســتنتاجاته وتوصيات ــرار جمي ــوع إليهــا ومناقشــته وإق ــر املرف التقري
منهــا والدعــوة إلــى تنفيذهــا التــي قــد تتضمــن توصيــات إلــى مجلــس األمــن و/ 
أو اجلمعيــة العامــة. وإلعطــاء التوصيــات التــي يتناولهــا التقريــر انعكاســاً عمليــاً، 
ــة األهــم بعــد  ــة املتابعــة، وهــي املرحل ــرف مبرحل ــا يُع ــى م ــك يتوقــف عل ــإن ذل ف
نشــر التقريــر، وتعتمــد علــى مــدى وجــود قــرار سياســي/ إرادة سياســية مــن قبــل 
ــتفادة  ــر لالس ــتخدام التقري ــة اس ــات وكيفي ــه التوصي ــت إلي ــذي وجه ــان ال الكي
منــه وترتيــب آثــار بعيــدة املــدى تعكــس نتائجــه وتوصياتــه عمليــاً، لذلــك، تعتبــر 

ــر بعــد صــدوره ونشــره.  ــة املتابعــة أهــم مراحــل التقري مرحل

ــة أو  ــى الدول ــة إل ــاع املوجه ــات االمتن ــني: توصي ــا ب ــادة م ــات بالع ــوع التوصي تتن
ــة بالوقــف الفــوري لالنتهــاكات املرتبكــة مــن قبله/هــا،  ــي للمطالب الطــرف املعن
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ــا، أو  أو توصيــات متعلقــة بالتحقيــق واملالحقــة واملســاءلة، أو بجبــر ضــرر الضحاي
ــي10. ــي أو القانون ــالح املؤسس ــهود، أو باإلص ــة الش بحماي

كمــا تبــرز أهميــة عمــل هــذه اللجــان والبعثــات مــن خــالل توثيقهــا لالنتهــاكات 
ــى  ــتناد عل ــن االس ــة ميك ــجالت تاريخي ــر س ــي توفي ــة، وبالتال ــيمة الواقع اجلس
ــات  ــام الهيئ ــك أم ــرف املنته ــة للط ــر اإلدان ــر عناص ــاً لتوفي ــا قضائي حتقيقاته
ــاك  ــل، هن ــة. وبالفع ــة الدولي ــة اجلنائي ــل احملكم ــة مث ــة اخملتص ــة الدولي القضائي
ــر اللجــان أو البعثــات ملالحقــة املنتهكــني  ــج تقاري ــة بُنيــت علــى نتائ حــاالت دولي
ــة  ــة الدولي ــة منهــا: إنشــاء مجلــس األمــن احملكمــة اجلنائي ومســاءلتهم القانوني
جلمهوريــة يوغســالفيا الســابقة علــى صــدور التقريــر املؤقــت األول للجنــة اخلبــراء 
املعنيــة بيوغســالفيا منــذ العــام )1992- 1994(، ونتائــج اللجــان املتعلقــة بروانــدا، 

ــدا )1994(11. ــة لروان ــة الدولي ــة اجلنائي ــن احملكم ــس األم ــأ مجل ــث أنش حي

مجلس حقوق اإلنسان واألراضي الفلسطينية احملتلة 

ــة،  ــطينية احملتل ــي الفلس ــى األراض ــا إل ــي مت إيفاده ــات الت ــان والبعث ــددت اللج تع
وذلــك اســتجابة ألحــداث اســتلزمت البدء فــي التحقيــق للوقــوف علــى االنتهاكات 
ــت  ــي اإلنســاني، وكان ــي الدول ــي حلقــوق اإلنســان والقانون ــون الدول ــة للقان احلاصل
ــى  ــام 2006 عل ــه ع ــذ تأسيس ــان من ــوق اإلنس ــس حق ــن مجل ــدة م ــان املوف اللج

النحــو التالــي:

فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2006، وعلــى ضــوء األحــداث الواقعــة فــي بيــت • 
حانــون، قطــاع غــزة بفعــل تنفيــذ هجمــات عســكرية إســرائيلية وقتــل مدنيني 
ــتوى  ــة املس ــة رفيع ــاد بعث ــرار بإيف ــدر ق ــم، ص ــدم ممتلكاته ــطينيني وه فلس
لتقصــي حقائــق األحــداث الواقعــة، التــي مــن جملــة مهامهــا تقــدم وصايــا 
ــداءات إســرائيلية  ــة اعت ــة املدنيــني الفلســطينيني مــن أي بشــأن ســبل حماي

الحقــة وتقــدمي تقريرهــا إلــى اجمللــس12.

ــتقلة •  ــة مس ــة دولي ــاد بعث ــرار بإيف ــدر ق ــر( 2009، ص ــي )يناي ــون الثان ــي كان ف
عاجلــة لتقصــي احلقائــق بشــأن االنتهــاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان فــي 
ــات  ــن الهجم ــئة ع ــاكات الناش ــة االنته ــة، وبخاص ــطينية احملتل األرض الفلس
ــة  ــاً ببعث ــت الحق ــي عرف ــزة13، الت ــاع غ ــى قط ــرائيلية عل ــكرية اإلس العس

ــتون. ــارد غولدس ــي ريتش ــة القاض ــس اللجن ــى رئي ــبة إل ــتون نس غولدس

فــي حزيــران )يونيــو( 2010، صــدر قــرار بإيفــاد بعثــة مســتقلة دوليــة لتقصــي • 
ــاني  ــي اإلنس ــون الدول ــي والقان ــون الدول ــاكات القان ــوص انته ــق بخص احلقائ
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ــفن  ــة س ــى قافل ــرائيلية عل ــداءات اإلس ــوء االعت ــى ض ــان، عل ــوق اإلنس وحق
املســاعدات اإلنســانية للفلســطينيني فــي قطــاع غــزة احملُاصــر، التــي أســفرت 

عــن قتــل وإصابــة العديــد مــن ركابهــا14. 

ــي •  ــتقلة لتقص ــة مس ــة دولي ــاد بعث ــرار بإيف ــدر ق ــارس( 2012، ص ــي آذار )م ف
ــات،  ــن تداعي ــرائيلية م ــتوطنات اإلس ــن املس ــب ع ــا يترت ــق مب ــق للتحقي احلقائ
بالنســبة إلــى احلقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة للشــعب الفلســطيني فــي جميــع أنحــاء األراضــي الفلســطينية 
احملتلــة، مبــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية، وذلــك علــى ضــوء اســتمرار أنشــطة 
ــي  ــادرة األراض ــتوطنات ومص ــع املس ــا توس ــا فيه ــرائيلي مب ــتيطان اإلس االس

ــا15. ــكات وتدميره ــادرة املمتل ــازل ومص ــدم املن وه

 فــي متــوز )يوليــو( 2014، صــدر قــرار بإيفــاد جلنــة حتقيــق دوليــة مســتقلة علــى • 
وجــه االســتعجال، للتحقيــق فــي جميــع انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني 
ــا  ــة مب ــطينية احملتل ــي الفلس ــي األراض ــان ف ــوق اإلنس ــي حلق ــون الدول والقان
فيهــا القــدس الشــرقية، بخاصــة قطــاع غــزة فــي ظــل العمليــات العســكرية 
اإلســرائيلية املنفــذة فــي ذات الشــهر، وتقــدمي توصيــات بشــأن تدابيــر املســاءلة 
بغيــة تفــادي اإلفــالت مــن العقــاب وحتديــد املســؤولني ومحاســبتهم وتوصيــات 

بشــأن حمايــة املدنيــني مــن أي اعتــداءات أخــرى16.

ــتقلة •  ــة مس ــق دولي ــة حتقي ــاد جلن ــرار بإيف ــدر ق ــو( 2018، ص ــار )ماي ــي أي ف
علــى وجــه االســتعجال، للتحقيــق فــي جميــع االنتهــاكات املزعــم ارتكابهــا 
ــي  ــي األراض ــان ف ــوق اإلنس ــي حلق ــون الدول ــاني والقان ــي اإلنس ــون الدول للقان
الفلســطينية احملتلــة مبــا فيهــا القــدس الشــرقية وخاصــة قطــاع غــزة، فــي 
ظــل االعتــداءات العســكرية علــى املظاهــرات املدنيــة للوقــوف علــى حقيقــة 
األفعــال املرتكبــة التــي قــد ترقــى إلــى جرائــم حــرب، وتقــدمي توصيــات، حتديــداً 
فيمــا يخــص املســاءلة القانونيــة، وذلــك ملنــع اإلفــالت مــن العقــاب، وتقــدمي 

ــداءات أخــرى17. ــة اعت ــة املدنيــني مــن أي ــات بشــأن حماي التوصي

ــدة  ــات األمم املتح ــزة/ هيئ ــن أجه ــا م ــات مت إيفاده ــان وبعث ــى جل ــة إل ــذا باإلضاف ه
األخــرى إلــى األراضــي الفلســطينية احملتلــة مثــل تلــك املوفــدة مــن: مجلــس األمــن 

عــام 1979 18، وجلنــة األمم املتحــدة حلقــوق اإلنســان عــام 2000 19.
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جلنة حتقيق دائمة في األراضي الفلسطينية احملتلة وإسرائيل

فــي 19 أيــار )مايــو( 2021، تقــدم كل مــن املمثــل الدائم لباكســتان/ منســق منظمة 
ــب  ــانية واملراق ــا اإلنس ــان والقضاي ــوق اإلنس ــال حق ــي مج ــالمي ف ــاون اإلس التع
الدائــم لدولــة فلســطني لــدى مكتــب األمم املتحــدة فــي جنيــف، برســالة موجهــة 
إلــى رئيــس مجلــس حقــوق اإلنســان لطلــب عقــد جلســة اســتثنائية للمجلــس 
ــة حقــوق اإلنســان فــي األراضــي الفلســطينية مبــا  ــاول خطــورة األوضــاع حلال لتن

فيهــا القــدس الشــرقية20.

ــتثنائية  ــة االس ــد اجللس ــى عق ــة عل ــت املوافق ــدم، مت ــب املق ــوء الطل ــى ض عل
الثالثــني جمللــس حقــوق اإلنســان بتاريــخ 27 أيــار )مايــو( 2021، وصــدر عنهــا القــرار 
ــرار )24(  ــد الق ــة، أي ــت األغلبي ــد بتصوي ــذي اعُتم ــم )A/HRC/RES/S-30/1( ال رق
صوتــا21ً، مقابــل رفــض )9( أصــوات22، وامتنــاع )14( عضــواً عــن التصويــت23، حيــث 

نــّص علــى24:

ــق  ــة حتقي ــرعة جلن ــه الس ــى وج ــئ عل ــان[ أن يُنش ــوق اإلنس ــس حق ــرر ]مجل يق
ــق  ــان للتحقي ــوق اإلنس ــس حق ــس مجل ــا رئي ــتمرة يعينه ــتقلة مس ــة مس دولي
داخــل األراضــي الفلســطينية احملتلــة مبــا فيهــا القــدس الشــرقية وداخــل إســرائيل 
فــي جميــع االنتهــاكات املزعومــة للقانــون الدولــي اإلنســاني وجميــع االنتهــاكات 
والتجــاوزات املزعومــة للقانــون الدولــي حلقــوق اإلنســان التــي ســبقت 13 نيســان 
)أبريــل( 2021، ووقعــت منــذ هــذا التاريــخ، وجميــع األســباب اجلذريــة الكامنــة وراء 
ــز  ــك التميي ــي ذل ــا ف ــزاع، مب ــد الن ــة أم ــتقرار وإطال ــدم االس ــررة وع ــرات املتك التوت
والقمــع املنهجيــان علــى أســاس الهويــة الوطنيــة أو اإلثنيــة أو العرقيــة أو الدينيــة. 

مــا مييــز القــرار أعــاله، أن جلنــة التحقيــق الدوليــة املشــكلة ســتكون ذات طبيعــة 
ــى  ــا إل ــي مت إيفاده ــان الت ــن اللج ــابقاتها م ــل س ــت مث ــة، وليس ــتمرة أو دائم مس
ــة املذكــورة ســتكون أوســع  ــة اللجن ــة، كمــا أن والي األراضــي الفلســطينية احملتل
نطاقــاً مــن ســابقاتها. ولفهــم طبيعــة الواليــة، فإنــه ينبغــي توضيــح عناصرهــا 

التاليــة25:

الواليــة اجلغرافيــة: وحتــدد باإلجابــة عــن الســؤال التالــي: مــا حــدود البقعــة . 1
اجلغرافيــة التــي ســتمارس اللجنــة واليتهــا عليهــا؟ حــدد القــرار أعــاله الواليــة 
اجلغرافيــة للجنــة بحيــث تشــمل: األراضــي الفلســطينية احملتلــة )قطــاع غــزة 

والضفــة الغربيــة(، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، وإســرائيل.
ــة، إذ حــدد القــرار . 2 ــة التــي تشــملها الوالي ــرة الزمني الواليــة الزمنيــة: أي الفت
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املذكــور أنهــا تشــمل كافــة األحــداث الواقعــة قبــل تاريــخ 13 نيســان )أبريــل( 
2021، وكذلــك األحــداث الواقعــة منــذ التاريــخ املذكــور.

الواليــة املوضوعيــة: أي القضايــا التــي تشــملها الواليــة، وفقــاً للقــرار، فإنهــا . 3
تشــمل التحقيــق فــي جميــع االنتهــاكات املزعومــة للقانــون الدولــي والقانــون 

الدولــي حلقــوق اإلنســان. 

وألجــل حتقيــق هــذه الغايــة، فّصــل القــرار األعمــال التــي ســتضطلع اللجنــة . 4
القيــام بهــا إلــى جانــب تقــدمي تقريــر ســنوي للمجلــس عــن أعمالهــا، أهمهــا: 

حتديــد الوقائــع وأمنــاط االنتهــاكات.

جمع وتوحيد األدلة وتوثيق املعلومات واألدلة.• 

حتديد هوية املسؤولني لضمان مساءلة مرتكبي اجلرائم.• 

ــب •  ــاءلة لتجن ــر املس ــألة تدابي ــوص مس ــداً بخص ــات حتدي ــدمي التوصي تق
انتهــاء اإلفــالت مــن العقــاب. 

وباإلضافــة إلــى مــا ذكــر فــي القســم الثانــي بخصــوص مرحلــة املتابعــة لترجمــة 
ــر، التــي قــد تترتــب عليهــا مســاءلة املســؤولني عــن االنتهــاكات  توصيــات التقري
ــن  ــه ميك ــرار، فإن ــه مبوجــب ق ــت إدانتهــم مــن خــالل تبني ــي حــال أثبت ــة ف املرتكب
أيضــاً اإلســتفادة مــن التقريــر/ التقاريــر التــي ســتصدر عــن جلنــة تقصــي احلقائــق، 
واالعتمــاد عليهــا كســجالت تاريخيــة حقوقيــة توثيقيــة حلــاالت انتهــاك حقــوق 
ــة العامــة  ــن عنــه مكتــب املدعي ــذي أعل ــق ال الفلســطينيني فــي مســار التحقي
ــدء  ــي الب ــل ف ــارس( 2021، واملتمث ــخ 31 آذار )م ــة بتاري ــة الدولي ــة اجلنائي للمحكم
ــي  ــة ف ــم الداخل ــيغطي اجلرائ ــطني، وس ــي فلس ــة ف ــق باحلال ــق يتعل ــراء حتقي بإج
اختصــاص احملكمــة املزعــم ارتكابهــا منــذ 13 حزيــران )يونيــو( 2014، ال ســيما أنــه 
يتزامــن مــع قــرار قضــاة الدائــرة التمهيديــة األولــى للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
بخصــوص النطــاق اإلقليمــي لواليــة احملكمــة القضائيــة، الــذي يشــمل قطــاع غــزة 

والضفــة الغربيــة مبــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية26.
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