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سيیاددةة االررئيیسس محموودد عباسس٬،  

العملل على سعي فلسططيینن إإلى نيیلل ب ططالبكمملننحنن االمووقعوونن أأددناهه٬، منن منظظماتت فلسططيینيیة ووددووليیة معنيیة بحقووقق ااإلنسانن٬، نكتبب إإليیكمم 
مة وو/أأوو تقدديیمم إإعالنن بقبوولل نظظامم ررووما االمنشئ للمحك االىعلى ووجهھ االسررعة  نضمامممنن خاللل ااالووذذلكك ااختصاصص االمحكمة االجنائيیة االددووليیة٬، 

.2002يیووليیوو/تمووزز  1ااألررضض االفلسططيینيیة منذذ  فيااختصاصص االمحكمة على االجرراائمم االمررتكبة   

االعدداالة االددووليیة لضحايیا جرراائمم االحرربب وواالجرراائمم ضدد ااإلنسانيیة االتي شهھددتهھا ااألررااضي االفلسططيینيیة٬، إإنن ااتخاذذ هھھھذذهه االخططووااتت منن شأنهھ ضمانن 
منن االعقابب. ووااأأنن يیفلتنن عنن هھھھذذهه االجرراائمم يیمسؤؤوولللأأنهھ ال يیمكنن  ووهھھھي بمثابة ررسالة مهھمة مفاددهھھھا  

فلسططيینن إإلى "ددوولة مررااقبة  مكانةبررفع  2012كما تعررفوونن٬، فإنن في أأعقابب قرراارر االجمعيیة االعامة لألممم االمتحددةة في نووفمبرر/تشرريینن االثاني 
وو " 2009عامم في لبططالنن االقانووني إلعالنن [فلسططيینن] ال يیعالج ااغيیرر عضوو"٬، فقدد ذذكرر مكتبب ااددعاء االمحكمة االجنائيیة االددووليیة أأنن االقرراارر "

٬، ووأأنن "في هھھھذذهه 2002يیووليیوو/تمووزز  1فلسططيینن منذذ  أأررضضاالجرراائمم االمررتكبة على في نظظرر االاالمحكمة االجنائيیة االددووليیة في ختصاصص اا االذذيي قبلل
لبددء فحصص تمهھيیدديي جدديیدد".االالززمم سندد قانووني االددىى مكتبب ااالددعاء االمررحلة٬، ليیسس ل  

 بددوونن النظظرر في مززااعمم االجرراائمم االجسيیمة االمررتكبة في فلسططيینن٬، لهھ ب مكانهھ تسمح ليیسس في  ووددعاء أأنهھ بناء على ذذلكك٬، فهھوولقدد ذذكرر مكتبب ااال
أأيیة خططووااتت أأخررىى منن حكوومتكمم. ووعلى هھھھذذاا ااألساسس٬، فإنن مددعيیة االمحكمة االحاليیة٬، فاتوو بنسووددهه٬، قالتت إإنن "االكررةة ااآلنن في ملعبب فلسططيینن"٬، 

.محكمةاالختصاصص الأأنن تسعى   

لضغووطط منن إإسرراائيیلل وومنن االوواليیاتت االمتحددةة٬، منن أأجلل منع االسعي لكفالة ااالختصاصص للمحكمة االجنائيیة  أأنن فلسططيینن تتعررضض نا نفهھممإإن
االمملكة االمتحددةة مثلل فررنسا وو االددووليیة٬، سووااء أأثناء االمفاووضاتت االحاليیة مع إإسرراائيیلل بررعايیة أأمرريیكيیة أأوو بعددهھھھا. كما نعررفف بأنن هھھھناكك ددووالً 

-ووإإيیططاليیا ووكندداا  معاهھھھددةة هھھھي ددوولل أأططرراافف في االمعاهھھھددةة االمنشئة للمحكمة االجنائيیة االددووليیة ووتقوولل بأنهھا تسعى لتصدديیقق جميیع االددوولل على وو 
-ة االمحكم قدد قامتت في بعضض ااألووقاتت بمعاررضة سعي فلسططيینن للووصوولل إإلى االمحكمة االجنائيیة االددووليیة.   

ا ااالنتهھاكاتت االجسيیمة بمووجبب تعرريیفف االقانوونن االددوولي٬، وونددعوو إإلى لضحايی االمستحقة إإننا نعاررضض هھھھذذهه االجهھوودد٬، االررااميیة إإلى تسيیيیسس االعدداالة
إإذذ تحفظظ حقووقق االضحايیا وواالسكانن االمتضرررريینن بغضض االنظظرر عنن فررصص االسلمم غيیرر االمؤؤكددةة.  نن االعدداالة غايیة مهھمة في حدد ذذااتهھا؛مقاوومتهھا. إإ

بددء باالمصددااقيیة  يياالسالمم. وومنن شأنن االتهھدديیدد ذذإإلى تقوويیضض عمليیة بأستمرراارر أأددىى قدد إإنن ااررتكابب جرراائمم حرربب ووااإلفالتت منن االعقابب عليیهھا 
قضيیة االسالمم. تقددممب ساهھھھمميیمالحقاتت قضائيیة أأنن   

االحكوومة االفلسططيینيیة باحترراامم ززمم تلمعاهھھھددةة ووااتفاقيیة ددووليیة خططووةة مهھمة ووإإيیجابيیة٬، إإذذ  20إإلى نيیسانن \برريیللأأشهھرر مامم فلسططيینن في لقدد كانن اانض
لقووااتت االفلسططيینيیة بالقووااعدد االددووليیة للنززااعع االمسلح. ووااالنضمامم إإلى نظظامم ررووما هھھھوو خططووةة ووحمايیة حقووقق ااإلنسانن ووكفالتهھا٬، ووتستددعي االتززاامم اا

أأخررىى نحوو حمايیة حقووقق ااإلنسانن٬، منن خاللل ضمانن قددررةة االمحكمة على االتددخلل للتصدديي لإلفالتت منن االعقابب في حالل عددمم قددررةة أأوو حيیوويیة 
عددمم ااستعدداادد االسلططاتت االمحليیة لفعلل ذذلكك.  

االجرراائمم االجسيیمة االمررتكبة على ااألررضض االفلسططيینيیة٬، سووفف  في نظظرراالاالمحكمة االجنائيیة االددووليیة ااالختصاصص في  وومنن ثمم فإنن االسعي لمنح
ي ااتجاهه إإنهھاء ااإلفالتت منن االعقابب؛ ووقدد يیساعدد في ررددعع ما قدد يیستجدد منن اانتهھاكاتت في االمستقبلل.٬، فغيیرر مسيیسةيُینظظرر إإليیهھ كخططووةة   

هھھھذذهه ااألددااةة  اانتهھاززإإلى  تكممسيیاددحقاقق االعددلل ووكفالة ااإلنصافف وواالتعوويیضض للضحايیا. إإننا نددعووكمم تمثلل االمحكمة االجنائيیة االددووليیة أأددااةة مهھمة إل
ددوونن أأيي تأخيیرر.   

 

مع خالصص االتقدديیرر ووااالحترراامم٬،  
 
 



سحرر فررنسيیسس٬، االمدديیرر االعامم  
مؤؤسسة االضميیرر لررعايیة ااألسيیرر ووحقووقق ااإلنسانن  

 
خليیلل أأبوو شمالة٬، االمدديیرر االعامم  

مؤؤسسة االضميیرر لحقووقق ااإلنسانن  
 

عوواانن جبارريینن٬، االمدديیرر االعاممش  
االحقق  

 
عصامم يیوونسس٬، االمدديیرر االعامم  

مرركزز االميیززاانن لحقووقق ااإلنسانن  
 

منيیرر نسيیبة٬، االمدديیرر  
عيیاددةة االقددسس لحقووقق ااإلنسانن٬، جامعة االقددسس  

 
سليیلل شتي٬، ااألميینن االعامم   

منظظمة االعفوو االددووليیة  
 

عززةة٬، االمدديیرراالنضالل   
مرركزز بدديیلل لمصاددرر حقووقق االمووااططنة وواالالجئيینن  

 
يیسس٬، االمدديیررررفعتت قس  

–االحرركة االعالميیة للددفاعع عنن ااألططفالل  فلسططيینن    
 

٬، االمدديیرراالعيیسهھشووقي   
مرركزز إإنسانن للدديیمقررااططيیة ووحقووقق ااإلنسانن  

 
كيینيیثث ررووثث٬، االمدديیرر االتنفيیذذيي   

هھھھيیوومنن رراايیتسس ووووتشش  
 

حلمي ااألعررجج٬، االمدديیرر االعامم  
مرركزز االددفاعع عنن االحرريیاتت وواالحقووقق االمددنيیة "حرريیاتت"   

 
االشررقق ااألووسطط ووشمالل أأفرريیقيیا سعيیدد بنن عرربيیة٬، بررنامج  

االلجنة االددووليیة لفقهھاء االقانوونن  
 

كرريیمم الهھھھيیجي٬، االررئيیسس   
االفددررااليیة االددووليیة لحقووقق ااإلنسانن  

 
عصامم االعارروورريي٬، االمدديیرر   

مرركزز االقددسس للمساعددةة االقانوونيیة ووحقوو قق ااإلنسانن  
 

ررااجي االصووررااني٬، االمدديیرر  
االمرركزز االفلسططيیني لحقووقق ااإلنسانن  



 
رر إإيیادد االبررغووثي٬، االمدديی  

مرركزز رراامم هللا لددررااساتت حقووقق ااإلنسانن  
 

يیة٬، االمدديیرر االعاممددمهھا أأبوو   
مرركزز االمررأأةة لإلررشادد االقانووني ووااالجتماعي 	  


