
�صفحة: 2-1  �خلمي�س , 8 مايو/�أيار 2014

8 مايو/�أيار 2014

فخامة �لرئي�س حممود عبا�س �ملحرتم,
رئي�س دولة فل�صطني

حتية و�حرت�ما وبعد,

اآملني العمل على �سعي فل�سطني  اإليكم   اأدناه، منظمات فل�سطينية ودولية معنية بحقوق الإن�سان، نكتب  نحن املوقعون 
املن�سئ  روما  نظام  اىل  ال�سرعة  وجه  على  الن�سمام  وذلك من خالل  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  اخت�سا�ص  نيل  اإىل 
يوليو/  1 منذ  الفل�سطينية  الأر�ص  يف  املرتكبة  اجلرائم  على  املحكمة  اخت�سا�ص  بقبول  اإعالن  تقدمي  و/اأو  للمحكمة 

متوز 2002.
التي  الإن�سانية  �سد  واجلرائم  احلرب  جرائم  ل�سحايا  الدولية  العدالة  �سمان  �ساأنه  من  اخلطوات  هذه  اتخاذ  اإن 
يفلتوا  اأن  للم�سوؤولني عن هذه اجلرائم  اأنه ل ميكن  ر�سالة مهمة مفادها  الفل�سطينية، وهي مبثابة  الأرا�سي  �سهدتها 

من العقاب.
كما تعلمون �سيادتكم، فاإنه يف اأعقاب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف نوفمرب/ت�سرين الثاين 2012 برفع مكانة 
فل�سطني اإىل "دولة مراقبة غري ع�سو"، فقد ذكر مكتب ادعاء املحكمة اجلنائية الدولية اأن القرار "ل يعالج البطالن 
»فل�سطني« يف عام 2009" و الذي قبل اخت�سا�ص املحكمة اجلنائية الدولية يف النظر يف اجلرائم  القانوين لإعالن 
املرتكبة على اأر�ص فل�سطني منذ 1 يوليو/متوز 2002، واأن "يف هذه املرحلة، لي�ص لدى مكتب الدعاء ال�سند القانوين 

الالزم لبدء فح�ص متهيدي جديد".
ولقد ذكر مكتب الدعاء اأنه بناء على ذلك، فهو لي�ص يف مكانه ت�سمح  له بالنظر يف مزاعم اجلرائم اجل�سيمة املرتكبة 
يف فل�سطني،  بدون اأية خطوات اأخرى من حكومتكم. وعلى هذا الأ�سا�ص، فاإن مدعية املحكمة احلالية، فاتو بن�سوده، 

قالت اإن "الكرة الآن يف ملعب فل�سطني"، اأن ت�سعى لخت�سا�ص املحكمة.
ال�سعي لكفالة الخت�سا�ص  اأجل منع  الوليات املتحدة، من  اإ�سرائيل ومن  اأن فل�سطني تتعر�ص ل�سغوط من  اإننا نفهم 
باأن  نعرف  كما  بعدها.  اأو  اأمريكية  برعاية  اإ�سرائيل  مع  احلالية  املفاو�سات  اأثناء  �سواء  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة 
اجلنائية  للمحكمة  املن�سئة  املعاهدة  يف  اأطراف  دول  وهي   - وكندا  واإيطاليا  املتحدة  واململكة  فرن�سا  مثل  دوًل  هناك 
الأوقات مبعار�سة �سعي  الدول على معاهدة املحكمة - قد قامت يف بع�ص  ت�سعى لت�سديق جميع  باأنها  الدولية وتقول 

فل�سطني للو�سول اإىل املحكمة اجلنائية الدولية.
اإننا نعار�ص هذه اجلهود، الرامية اإىل ت�سيي�ص العدالة امل�ستحقة ل�سحايا النتهاكات اجل�سيمة مبوجب تعريف القانون 
املت�سررين  وال�سكان  ال�سحايا  حقوق  حتفظ  اإذ  ذاتها؛  حد  يف  مهمة  غاية  العدالة  اإن  مقاومتها.  اإىل  وندعو  الدويل، 
بغ�ص النظر عن فر�ص ال�سالم  غري املوؤكدة. اإن ارتكاب جرائم حرب والإفالت من العقاب عليها قد اأدى باأ�ستمرار 
اإىل تقوي�ص عملية ال�سالم. ومن �ساأن التهديد ذي امل�سداقية ببدء مالحقات ق�سائية اأن ي�ساهم بتقدم ق�سية ال�سالم.
تلزم  اإذ  واإيجابية،  مهمة  خطوة  دولية  واتفاقية  معاهدة   20 اإىل  اأبريل/ني�سان  �سهر  يف  فل�سطني  ان�سمام  كان  لقد 
بالقواعد  الفل�سطينية  القوات  التزام  وت�ستدعي  وكفالتها،  الإن�سان  حقوق  وحماية  باحرتام  الفل�سطينية  احلكومة 
الدولية للنزاع امل�سلح. والن�سمام اإىل نظام روما هو خطوة حيوية اأخرى نحو حماية حقوق الإن�سان، من خالل �سمان 
قدرة املحكمة على التدخل للت�سدي لالإفالت من العقاب يف حال عدم قدرة اأو عدم ا�ستعداد ال�سلطات املحلية لفعل 

ذلك.
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ومن ثم فاإن ال�سعي ملنح املحكمة اجلنائية الدولية الخت�سا�ص يف النظر يف اجلرائم اجل�سيمة املرتكبة على الأر�ص 
قد  ما  ردع  ي�ساعد يف  وقد  العقاب؛  الإفالت من  اإنهاء  اجتاه  م�سي�سة، يف  اإليه كخطوة غري  ُينظر  �سوف  الفل�سطينية، 

ي�ستجد من انتهاكات يف امل�ستقبل.
متثل املحكمة اجلنائية الدولية اأداة مهمة لإحقاق العدل وكفالة الإن�ساف والتعوي�ص لل�سحايا. اإننا ندعو�سيادتكم اإىل 

انتهاز هذه الفر�سه لالن�سمام لهذه الأداة دون اأي تاأخري. 

موؤ�ص�صة �ل�صمري لرعاية �لأ�صري 
وحقوق �لن�صان

�سحر فرن�سي�ص - املدير العام

موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �لإن�صان
خليل اأبو �سمالة - املدير العام

موؤ�ص�صة �حلق
�سعوان جبارين - املدير العام

مركز �مليز�ن حلقوق �لإن�صان
ع�سام يون�ص - املدير العام 

�حلركة �لعاملية للدفاع عن �لأطفال 
- فرع فل�صطني

رفعت ق�سي�ص - املدير العام

مركز �أن�صان للدميقر�طية وحقوق 
�لإن�صان 

�سوقي عي�سى - املدير العام

مركز �لدفاع عن �حلريات و�حلقوق 
�ملدنية

حلمي الأعرج - املدير العام

مركز ر�م �هلل لدر��صات حقوق 
�لإن�صان

اياد الربغوثي - املدير العام

مركز �لقد�س للم�صاعدة �لقانونية 
وحقوق �لإن�صان

ع�سام عاروري - املدير العام

مركز �ملر�أة للإر�صاد �لقانوين 
و�لجتماعي

مها اأبو ديه - املدير العام

بديل - �ملركز �لفل�صطيني مل�صادر 
حقوق �ملو�طنة و�للجئني

ن�سال العزة - املدير العام

�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �لإن�صان
راجي ال�سوراين - املدير العام

عيادة �لقد�س حلقوق �لإن�صان, 
جامعة �لقد�س

منري ن�سيبة - املدير العام

منظمة �لعفو �لدولية
�سليل �ستي - املدير العام

هيومن ر�يت�س ووت�س
كينيث روث - املدير التنفيذي 

جلنة �حلقوقيني �لدولية - جنيف - 
برنامج �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا

�سعيد بن عربية

�لفدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�صان
كرمي لهيجي، الرئي�ص 


