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  نشرة صحفية لألمم املتحدة    
            

بيـان أدىل بــه املستشــار اخلـاص لألمــني العــام املعـين مبنــع اإلبــادة اجلماعيـة، الســيد أدامــا         
ديينغ، واملستشـارة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باملسـؤولية عـن تـوفري احلمايـة، السـيدة           

  الفلسطينية احملتلة جينفر ولش، بشأن احلالة يف إسرائيل ويف قطاع غزة يف األرض
  

) أعـرب املستشـار اخلـاص لألمـني العـام املعـين مبنـع        ٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٤(نيويورك،   
اإلبادة اجلماعية، السـيد أدامـا ديينـغ، واملستشـارة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باملسـؤولية عـن           

اع غـزة احملتـل   توفري احلماية، السيدة جينفـر ولـش، عـن بـالغ القلـق إزاء تصـعيد العنـف يف قطـ        
  وإزاء استهداف املدنيني يف األزمة الراهنة.

نعرب عن صدمتنا إزاء العدد الكبري مـن القتلـى واجلرحـى الـذين وقعـوا يف صـفوف       ”  
املدنيني من جراء العمليات اإلسرائيلية اجلارية يف غزة وإزاء اهلجمـات الصـاروخية الـيت تشـنها     

. فوفقــا “لحة علــى املنــاطق املدنيــة اإلســرائيليةمحــاس وغريهــا مــن اجلماعــات الفلســطينية املســ 
فلسـطينيا مبـن فـيهم أكثـر      ٦٩٧ألحدث تقرير صادر عن األمـم املتحـدة، تسـبب القتـال بقتـل      

امــرأة. وحســب املصــادر    ٨٦ طفــال و ١٧٠يقــل عــن   ال مــدين، مــن بينــهم مــا    ٥٠٠مــن 
يف  القتــالبــدء أعمــال جنــديا إســرائيليا وثالثــة مــدنيني منــذ  ٢٩جمموعــه  اإلســرائيلية، قتــل مــا

يف  متوز/يوليــه. ونــتج عــن عمليــات القصــف العســكري الــيت تقــوم هبــا القــوات اإلســرائيلية    ٧
تدمري املنازل واملدارس واملرافق الطبية والبىن التحتيـة األساسـية، مبـا يف ذلـك مرافـق       قطاع غزة

  األمم املتحدة.
سـيما بـني    ف املـدنيني، ال وأعلن ديينغ وولش أن العدد الكبري من اإلصابات يف صـفو   

الفلســطينيني، ميكــن أن يــدل علــى اســتخدام قــوات الــدفاع اإلســرائيلية للقــوة بشــكل مفــرط     
قيـام محـاس وغريهـا مـن اجلماعـات الفلسـطينية املسـلحة         يشكلوعشوائي. ويف الوقت نفسه، 

هـذا   بشن هجمات صاروخية على املناطق السكنية اإلسرائيلية اسـتخداما عشـوائيا للقـوة. ويف   
اإلنســاين كــال الطــرفني ينتــهكان القــانون الــدويل  ”الســياق، الحــظ املستشــاران اخلاصــان أن  

  .“والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وقد تشكل هذه األعمال جرائم فظيعة
وحيــث املستشــاران اخلاصــان مجيــع األطــراف علــى التقيــد مببــادئ التمييــز بــني املــدنيني   

يضـا قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية     أنية واألهداف العسـكرية. ودعـوا   واملقاتلني وبني األهداف املد
  إىل احترام مبدأ التناسب احتراما تاما.
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يســاورنا القلــق نفســه إزاء االســتخدام الســافر ”وأفــاد املستشــاران اخلاصــان مبــا يلــي:   
ســــيما ضــــد الســــكان  للخطــــاب املفعــــم بالكراهيــــة يف وســــائل التواصــــل االجتمــــاعي، ال 

هنا أن جترد الفلسـطينيني مـن   أفراد رسائل من شأ. فوفقا لتقارير موثوق هبا، نشر “الفلسطينيني
ــأن    أإنســانيتهم ودعــوا إىل قتــل   عضــاء هــذه اجلماعــة. ويــذكر املستشــاران اخلاصــان اجلميــع ب

  القانون الدويل حيظر التحريض على ارتكاب اجلرائم الفظيعة.
بـاالحتالل، والسـلطة الفلسـطينية    وتقع على عاتق إسـرائيل، بوصـفها السـلطة القائمـة       

ومحاس مسؤولية محاية السكان يف غزة. ودعا املستشاران اخلاصان األطـراف الثالثـة إىل اختـاذ    
زمة حقوق اإلنسـان واألزمـة اإلنسـانية يف    أتدابري فورية لكفالة محاية السكان. ونظرا إىل شدة 

مايـة السـكان املـدنيني مـن خـالل      يضا عن تـوفري املسـاعدة حل  أغزة، فإن اجملتمع املدين مسؤول 
جـل التوصـل إىل وقـف إلطـالق     أالقيام، قبل كل شيء، بتشجيع ودعم إجراء مفاوضـات مـن   

  النار وبكفالة إيصال املعونة اإلنسانية.
ينبغــي إجــراء حتقيــق دقيــق وحيــادي يف أعمــال ”وأشــار املستشــاران اخلاصــان إىل أنــه   

وليتهم عـن ارتكـاب جـرائم حـرب وجـرائم      مجيع األطراف وجيب إخضـاع الـذين تثبـت مسـؤ    
يـزال لإلفـالت مـن العقـاب علـى       ، للمساءلة عن أعماهلم. فـال اجلانبنيضد اإلنسانية، من كال 

اجلرائم املرتكبة سابقا أثر سليب مستمر يف املنطقة. وبغية حتقيق محاية السكان يف املنطقـة، دعـا   
ء ممر إنساين، ورفـع احلصـار املفـروض علـى     ، وإنشاالقتالاملستشاران اخلاصان إىل إهناء أعمال 

ــة        ــودة جبدي ــا املستشــاران اخلاصــان األطــراف إىل الع ــاة. ودع ــادة املعان ــذي أدى إىل زي غــزة ال
إجــراء مفاوضــات تنــهي دوامــة العنــف وتوجــد حــال مســتقرا وعــادال ودائمــا هلــذا الــرتاع     إىل

  الطويل األمد.
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