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 ع الرئيس الفلسطيني، املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي وقّتفاصيل 

1TP0Fحممود عباس، صكوك االنضمام إليها

∗
 

 .٢٠١٤/  ١٢/  ٣١رام الله، 

 

اجلنايات الدولية فتح الرئيس حممود عباس الطريق أمام انضمام فلسطين إىل حمكمة 

 .وذلك بتوقيعه على صك االنضمام إىل نظام روما األساسي حملكمة اجلنايات الدولية

فيما يلي تفاصيل املعاهدات واالتفاقيات الدولية  ]الفلسطينية" [األيام] "جريدة[وتنشر 

 .، على صكوك االنضمام إليها]٢٠١٤/  ١٢/  ٣٠[ ع الرئيس عباس، مساء أمسالتي وقّ

 روما األساسي حملكمة اجلنايات الدوليةنظام  -

لالنضمام  عتبر االنضمام إليه شرطاًويُ ،هو النظام الذي أسس حمكمة اجلنايات الدولية

 ؛جريمة اإلبادة اجلماعية :إىل احملكمة، ويحدد اجلرائم التي تدخل يف اختصاص احملكمة وهي

 .جريمة العدوان ؛جرائم احلرب ؛اجلرائم ضد اإلنسانية

إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً يف هذا النظام األساسي بعد بدء "نه أالنظام على وينص 

رتكب بعد بدء نفاذ فيما يتعلق باجلرائم التي تُ نفاذه، ال يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إالّ

 ."هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة

ثر ذلك تأسست إ يفو ،٢٠٠٢ يوليو/  ودخل نظام روما حيز التنفيذ يف األول من تموز

 .حمكمة اجلنايات الدولية

                                                           

∗
 :الفلسطينية، يف الرابط اإللكتروين التايل" األيام"موقع جريدة : املصدر 

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=e842dc4y243543492Ye842dc4 
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التعامل مع اجلرائم التي ارتكبتها دولة االحتالل ضد الشعب الفلسطيني، : أهميتها

 .ومساءلة االحتالل وتقديم قادته ومستوطنيه للعدالة الدولية

 .انجريمة العدو؛ جرائم احلرب ؛اجلرائم ضد اإلنسانية ؛جريمة اإلبادة اجلماعية: اجلرائم

ستتم مساءلة أشخاص من فلسطين يف حال تم اتهامهم بارتكاب جرائم من : االلتزامات

 .صالحيات احملكمة، كما يجب تعديل القوانين الفلسطينية

من إيداع صك االنضمام،  يوماً  ٦٠يبدأ نفاذ هذا النظام يف اليوم األول من الشهر بعد 

 .العام لألمم املتحدةمين ويقدم صك االنضمام برسالة من الرئيس لأل

 اتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية -

كما تكون لها األهلية القانونية الالزمة  ،ن للمحكمة شخصية قانونية دوليةأتؤكد 

ملمارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها، وتتمتع احملكمة يف إقليم كل دولة طرف باالمتيازات 

 .قاصدها وتكون حرمة أماكن عمل احملكمة مصانةواحلصانات الالزمة لتحقيق م

األمين العام لألمم  إىلمن تاريخ إيداع صك االنضمام  يوماً  ٣٠يبدأ نفاذ هذا االتفاق بعد 

 .املتحدة

 اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية -

ة وجرائم احلرب الوارد نه ال يسري أي تقادم على اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانيأتؤكد 

 .تعريفها يف النظام األساسي حملكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، بصرف النظر عن وقت ارتكابها

كبت أية جريمة من اجلرائم املذكورة، تنطبق أحكام هذه االتفاقية نه إذا ارتُأوتشير إىل 

صليين أو شركاء، على ممثلي سلطة الدولة وعلى األفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أ

باملساهمة يف ارتكاب أية جريمة من تلك اجلرائم أو بتحريض الغير حتريضاً مباشراً على 

ارتكابها، أو الذين يتآمرون الرتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدولة 

 .الذين يتساحمون يف ارتكابها
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اذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير وتتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية باتخ

التشريعية الالزمة لكي يصبح يف اإلمكان القيام، وفقاً للقانون الدويل، بتسليم األشخاص املشار 

 .إليهم يف املادة الثانية من هذه االتفاقية

 .ميبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعين الذي يلي تاريخ قيامها بإيداع صك االنضما

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عبر الوطنية -

الغرض من هذه االتفاقية تعزيز التعاون على منع اجلريمة املنظمة عبر الوطنية 

 .ومكافحتها بمزيد من الفعالية

جتريم غسل عائدات  ؛جتريم املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة :وتتضمن بنودها

تسليم  ؛التعاون الدويل ألغراض املصادرة ؛جتريم الفساد ؛غسل األموال تدابير مكافحة ؛اجلرائم

جمع وتبادل وحتليل  ؛املساعدة القانونية املتبادلة ؛نقل األشخاص احملكوم عليهم ؛ا�رمين

 .املعلومات عن طبيعة اجلريمة املنظمة

جتريم اجلرائم املنظمة عبر الوطنية بما فيها غسل األموال والفساد وتعزيز : أهميتها

التعاون الدويل يف هذا الصدد من أجل مصادرة أموال ا�رمين، وإعادتها للمنشأ، وتسليم 

ا�رمين وإعادتهم، وتقديم املساعدة لفلسطين بصدد تعزيز املؤسسات الفلسطينية، القانونية 

جتهيز التقنيات الفلسطينية ملواجهة األخطار، ومراقبة احلدود وا�ال اإللكتروين ومنع والفنية، و

وتم اتهام  ،باقتحام اخلادمات الفلسطينية سابقاً "الهاكرز"اجلريمة اإللكترونية، حيث قام 

 .االحتالل بهذا العمل

 فرض السيادة الفلسطينية على احلدود البرية والبحرية -

القانون الفلسطيني لتجريم هذا النوع من اجلرائم وإعداد السجون تعديل : االلتزامات

 .يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعين من تاريخ إيداع صك االنضمام .والنظام لذلك

 .وتودع صكوك االنضمام لدى األمين العام لألمم املتحدة
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لية يف اتفاقية األمم املتحدة بشأن قانون استخدام ا�اري املائية الدو -

 األغراض غير املالحية

م هذه االتفاقية القانون الدويل املألوف للمياه فيما يتعلق بالتخصيص املنصف تنظّ

 .اآللية اإلدارة اخلاصة به كما يوفر إطاراً ،واملنطقي الستخدام ا�اري املائية لعبور احلدود

لبنان و سورية(ه االتفاقية يف هذ عتبر الدول املشاطئة لنهر األردن، عدا إسرائيل، أطرافاًتُ

يف هذه االتفاقية ستقوم بالتأكيد على حقوقها يف املياه  وبعد أن تصبح فلسطين طرفاً ،)واألردن

 .باالستناد إىل القانون الدويل

 .دولة ٣٥تدخل حيز التنفيذ حين احلصول على تصديق من 

 اتفاقية بشأن احلقوق السياسية للمرأة -

 ساوون يف التمتع باحلقوق السياسية ويف ممارستها، طبقاً تؤكد أن الرجال والنساء يت

 .ألحكام ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 .يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق

 .األمين العام لألمم املتحدة ىتودع صكوك التصديق لد

 يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منهااتفاقية بازل بشأن التحكم  -

جل التقليص من تنقالت النفايات أعتبر هذه املعاهدة معاهدة دولية تم تصميمها من تُ

اخلطرة ما بين الشعوب، وبشكل خاص ملنع انتقال النفايات اخلطرة من الدول املتقدمة إىل الدول 

 .النامية

جل التأكيد على أكما تهدف إىل تقليص كمية ومستوى السموم يف النفايات املتولدة، من 

 .وذلك عن طريق نقلها إىل املكان األقرب ملكان إنتاجها ،إدارتها بشكل ال يضر البيئة
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إيجاد آليات ملساءلة االحتالل على استخدام األرض الفلسطينية لدفن نفاياته، : أهميتها

ضرورة تعريف النفايات اخلطرة وإرسالها لالحتالل، . ستوطنات ونفاياتهاامل إىل باإلضافة

 .عتبر جرماًن أي نفايات يتم إدخالها بشكل غير شرعي تُ أوللمجتمع الدويل، كما 

إبالغ األمانة العامة بالنفايات التي نعتبرها خطيرة، وتعديل القانون إلضافة : االلتزامات

 .النفايات اخلطرة

 .من إيداع صك االنضمام يوماً ٩٠املعاهدة بعد يبدأ نفاذ هذه 

 .يقدم صك االنضمام برسالة من الرئيس عباس إىل األمين العام لألمم املتحدة

 اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار -

حتدد هذه االتفاقية حقوق ومسؤوليات الدول فيما يتعلق باستخدامها للمحيطات والبحار 

لقواعد التوجيهية للحدود البحرية والتجارة والبيئة وإدارة املوارد حول العامل، كما أنها تضع ا

 .الطبيعية البحرية

، واحلق يف فرض سيادتنا على املياه اإلقليمية، واعتبار انتهاكها عدواناً: أهميتها

ن أاحلصول على حقوقنا املائية واملوارد السمكية، ويوجد يف االتفاقية آلية حتكيم، مع العلم 

 .فيها يست عضواًإسرائيل ل

 .ين امليت واملتوسطاحلفاظ على حقوقنا االقتصادية يف البحرَ

ن يستغل أي أحد اجلرف القاري الفلسطيني وسيادة فلسطين أعدم جواز  إىلباإلضافة 

 .على حقوقها االقتصادية للجرف

 .هناك حمكمة خاصة للنزاعات، وآلية مساءلة

 .بشأن البحار والبحرية واملصادر املائيةوضع قانون وترتيبات خاصة : االلتزامات

 .من إيداع الدولة املعنية صك االنضمام تدخل االتفاقية حيز التنفيذ بعد ثالثين يوماً
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 .يقدم صك االنضمام برسالة من الرئيس عباس إىل األمين العام لألمم املتحدة

 اتفاقية التنوع البيولوجيببروتوكول السالمة اإلحيائية امللحق  -

والناجتة عن  للتأكيد على التعامل اآلمن واستخدام الكائنات احلية املعدلة وراثياًيهدف 

مع  ،التكنولوجيا البيولوجية واحلديثة والتي يكون لها تأثيرات عكسية على التنوع البيولوجي

 .األخذ بعين االعتبار ا�اطر املترتبة التي قد تؤثر على صحة اإلنسان

قية وتأكيدها على حق الشعوب للتحكم بمواردهم وسيادتهم عاملية هذه االتفا: أهميته

عليها، وتأثير االحتالل ومستوطناته ومستوطنيه وممارساتهم على التنوع البيولوجي يف فلسطين، 

هناك آلية حلل . هذا باإلضافة إىل املساعدات التقنية التي تقدمها هذه االتفاقية للمناطق املهددة

 .النزاعات

اجة لوضع خطة وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وقوانين حتافظ احل: االلتزامات

 .وحتديد مواقع حممية ،وجزء منها مساءلة االحتالل على ممارساته ،على الطبيعة

 .من إيداع صك االنضمام يوماً  ٩٠يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد 

 .املتحدةيقدم صك االنضمام برسالة من الرئيس عباس إىل األمين العام لألمم 

 اتفاقية الذخائر العنقودية -

 .حتظر هذه االتفاقية استخدام الذخائر العنقودية وإنتاجها ونقلها

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم األول من الشهر السادس من تاريخ إيداع الدولة صك 

 .انضمامها

 .يقدم صك االنضمام برسالة من الرئيس عباس إىل األمين العام لألمم املتحدة

 من انتشار األسلحة النووية معاهدة احلدّ -
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هي معاهدة دولية للحد من انتشار األسلحة النووية التي تهدد السالم العاملي ومستقبل 

 .دولة ١٨٩ع على االتفاقية البشرية، وحتى اآلن وقّ

 اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة -

األمم املتحدة، أن تمتنع يف عالقاتها الدولية عن ر بأن على كل دولة، وفقاً مليثاق تذكّ

التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة أية دولة أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياسي، أو 

 .على أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد األمم املتحدة

أو القبول  ،يقيبدأ سريان هذه االتفاقية بعد تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصد

 .أو اإلقرار أو االنضمام، بستة أشهر

 اتفاقية بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطين بها -

وعلى عمليات  ،تنطبق هذه االتفاقية على موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطين بها

 .األمم املتحدة

صك االنضمام لدى األمين العام لألمم يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد ثالثين يوماً من إيداع 

 .املتحدة

البروتوكول االختياري التفاقية سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد  -

 املرتبطين بها

ن ساور األمم املتحدة القلق إزاء األخطار وا�اطر األمنية أتم اعتماد هذا البروتوكول بعد 

 .فراد املرتبطون بها يف امليداناملتزايدة التي يواجهها موظفو األمم املتحدة واأل

من إيداع صك االنضمام لدى األمين العام لألمم  يوماً ٣٠ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد 

 .املتحدة

اتفاقية منع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعين بحماية دولية،  -

 ن فيهم املوظفون الدبلوماسيون، واملعاقبة عليهابمَ
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بأهمية الوصول إىل اتفاق دويل بشأن التدابير املناسبة الفعالة  قتناعاًأتت هذه االتفاقية ا

الرامية إىل منع وقمع اجلرائم املرتكبة ضد املوظفين الدبلوماسيين وغيرهم من األشخاص 

ملا يشكله ارتكاب مثل هذه اجلرائم من تهديد خطير لصيانة وتعزيز  نظراً ،املتمتعين بحماية دولية

 .والتعاون بين الدولالعالقات الودية 

األشخاص احملميون هم رئيس الدولة، وأي رئيس حكومة أو وزير خارجية، : أهميتها

 .الدبلوماسيين إىلباإلضافة  ،و تعريض حريتهم للخطرأو على مقر عملهم أوعدم االعتداء عليهم 

ن قام باجلريمة للدولة باإلمكان حماسبة االحتالل بناء على املادة الثالثة بتسليم مَ

 .و حماسبتهأالطرف 

 .تغيير القانون بما يسمح باملعاقبة على اجلرائم ضد الشخصيات احملمية: االلتزام

يف حال عدم التحفظ على البنود سيكون من الواجب تسليم واستالم ا�رمين الذين 

 .يقومون بأعمال إجرامية بحق الدبلوماسيين والشخصيات احملمية دولياً

 )اتفاقية نيويورك(تفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها ا -

الهدف الرئيسي الذي ترمي إليه االتفاقية هو السعي إىل عدم التمييز جتاه قرارات التحكيم 

األجنبية وغير احمللية؛ ومن ثم فإن االتفاقية تلزم الدول األطراف بضمان االعتراف بتلك القرارات 

كما أن . قابلة لإلنفاذ يف والياتها القضائية على غرار قرارات التحكيم احمللية وماًواعتبارها عم

من األهداف التبعية التي ترمي إليها االتفاقية أنها تقتضي من حماكم الدول األطراف أن جتعل 

اتفاقات التحكيم ذات مفعول تام، وذلك باقتضائها من احملاكم حرمان الطرفين من سبل اللجوء 

 .باتفاقهما على إحالة مسألة خالف إىل هيئة حتكيم احملكمة إخالالً إىل 

، املتعلق بحماية ضحايا )١٩٤٩(البروتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف  -

 )البروتوكول الثاين(النزاعات املسلحة واملنازعات املسلحة غير الدولية، 



 ۲۰۱٥ ربيع، ۱۰۲، العدد ۲٦المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية فلسطينيةوثائق 
 

۹ 
 

الرهائن، حماية أفراد أثناء احلرب، ومنع االحتالل من أخذ يف حماية املدنيين : أهميتها

يتوجب على  .للجرحى واملنكوبين يف البحار التعرضالطواقم الطبية، وعدم استهدافهم، وعدم 

 .االحتالل حماية األماكن املقدسة، واآلثار، وحظر الترحيل القسري

 أغسطس/  آب ١٢البروتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخة يف  -

 ).البروتوكول الثالث(، املتعلقة اعتماد شارة مميزة إضافية ١٩٤٩


