غزة :لضمان المساءلة ينبغي إجراء تحقيق دولي في حوادث الوفاة
التي وقعت على ظهر أسطول المساعدات إلى غزة

قالت منظمة العفو الدولية إن إجراء حتقيق دويل عاجل وذي صدقية يف الوفيات اليت جنمت عن العملية العسكرية اإلسرائيلية ضد
أسطول املساعدات املتوجه إىل غزة يف املياه الدولية خارج قطاع غزة يف  31مايو/أيار  2010أمر ضروري لضمان املساءلة .وينبغي
أن يكوون ييوول الويين يووتا اختيوار ا إلجوراء ويا التققيووق مون ااملوووا املبوحلود ووا فاءيودة والكفوواءة واعوىة مووا يتعو علو
إسرائيل التعاون التام مل جلنة التققيق الدولية .وحتث املنظمة عل رفل اءصار العسكري اإلسرائيلي عن قطاع غزة فوراً.
يف يونيووو/يزيران  2010اعتم ود جملووح يقووون اإلنسووان التووافل ل مووا املتقوودة ق وراراً يوون عل و إرسووال فع ووة دوليووة مسووتقلة لتقصووي
اءقائق تتوىل التققيق يف انتحلا ات القوان الدولية مبا فيحلا القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل ءقون اإلنسان اليت نتجت
عن اافعال اإلسرائيلية ضد أسطول املساعدات يف  31مايو/أيار .وخيول القورار رئويح جملوح يقوون اإلنسوان فتعيو أعضواء ويه
البع ة الدولية لتقصي اءقائق مضيفاً أن البع ة جيب أن تقدم تقريراً فالنتائج اليت تتوصل إليحلا إىل اجمللح يف دورته اعامسوة عبورة
اليت ستُعقد يف سبتمى/أيلول .2010
وحتووث منظمووة العفووو الدوليووة رئوويح اجمللووح عل و ضوومان أن يتمتوول أعضوواء البع ووة املعينووون فاا ليووة املناسووبة لتنفيووي املحلمووة وذل و
لضمان أن يكون التققيق ملامالً ووافياً ومستقالً وذا صدقية اامر اليي يوفر أساساً سليماً لتقديد املسؤولية التامة عما يدث.
وفاإلضووافة إىل دعو ووا إىل إج وراء حتقيووق دويل فووان منظمووة العفووو الدوليووة تكوورر موقفحلووا فووحن يصووار غووزة وول نوع واً موون العقووا
اجلماعي اليي يبكل انتحلا اً للقانون الدويل وتدعو اءكومة اإلسرائيلية إىل رفل اءصار فال تحخري.
ويف مداخلوة ملوفوية أمووام جملوح يقوون اإلنسووان قبول اعتموواد القورار قالوت منظمووة العفوو الدوليوة إن السوولطات اإلسورائيلية تتقموول
املسؤولية الرئيسية عن التققيق يف سلوك قوا ا مبا يف ذل استودام القوة املميتة ويف مالفسات استودامحلا وإخضاع املسؤول
عن انتحلا ات يقون اإلنسان إىل املساءلة.
فيد أن الطبيعة الدولية للقدث وتقاعح إسرائيل املستمر عن إجراء حتقيقات مستقلة ذا صودقية يف جورائا اءور املزعوموة وغري وا
من االنتحلا ات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل ءقون اإلنسان عل أيدي قوا ا يف غزة إفان العمليوة العسوكرية
اإلسرائيلية املعروفة فاسا "الرصا املصبو " (من  27ديسمى /انون ااول  2008إىل  18يناير /انون ال اين  )2009إمنا يؤ د
عل ضرورة إجراء حتقيق دويل مباملر.
وفالنتيجة يتع عل السلطات اإلسورائيلية دعووة خوىاء ااموا املتقودة املعنيو واملقورر اعوا املعوأ فحوضواع يقوون اإلنسوان يف
ااراضوي الفلسوطينية التلوة منوي عوام  1967واملقورر اعوا املعوأ فاإلعودام خوارج نطوان القضواء واإلعودام التعسوفي وفواجراءات
موووجزة إىل ايووارة إس ورائيل للتققيووق يف أيووداث  31مايو/أيووار .ويتع و عل و إس ورائيل أن تكفوول التعوواون التووام معحلووا مبووا يف ذل و
متكينحلا من الوصول فال أية قيود إىل ييل املعلوموات والواوائق واملسوؤول واافوراد العسوكري فضوالً عون ااملووا الويين وانوا

عل و حلوور السووفن مموون ووانوا ملووحلوداً عل و مووا يوودث أو لووديحلا معلومووات ذات صوولة وأن تراعووي االي و ام التووام للنتووائج الوويت
يتوصلون إليحلا والتوصيات اليت يقدموهنا.
خلفيـة
يف  2يونيووو/يزيران  2010أقوور جملووح يقووون اإلنسووان يف دورتووه الرافعووة عبوورة الق ورار
اعطرية اليت ملنتحلا القوات اإلسرائيلية عل القافلة البقرية اإلنسانية".

رقوواA/HRC/14/L.1:

فبووحن "ا جمووات

وفاإلضووافة إىل قراراتووه املتعلقووة فانبوواء فع ووة دوليووة مسووتقلة لتقصووي اءقووائق تتوووىل التققيووق يف انتحلا ووات القووانون الوودويل فقوود دعووا
جملح يقون اإلنسان إسورائيل إىل التعواون التوام مول اللجنوة الدوليوة للصوليب اا ور يف جموال تووفري املعلوموات فبوحن أموا ن وجوود
ااملوا املعتقل واجلري من أفراد القافلة وصفتحلا و روفحلا .ما دعا القرار إسرائيل فصفتحلا دولة ايتالل إىل رفل اءصار
املضرو عل قطاع غزة وغريه من ااراضي الفلسطينية التلة فوراً[...وضمان] تقدمي املسواعدات اإلنسوانية ومنحلوا املوواد الغيائيوة
والوقود واملعاجلة الطبية إىل قطاع غزة التل فوراً".
وقود صووتت  32دولوة عضووو يف جملوح يقوون اإلنسوان لصووا ،القورار فينموا صووتت اووالث دول ضوده (الواليوات املتقودة و ولنوودا
وإيطاليووا) وامتنعووت تسوول دول عوون التصووويت (فرنس وا اململكووة املتقوودة أو رانيووا سوولوفا يا فلجيكووا فور ينووا فاسووو اجلمحلوريووة
الكورية اليافان واجملر) وتغيبت االث دول عن اجللسة (الكامريون مدغبقر واامبيا).

