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التحالف الدولي يحث المغرب علي األنضمام للمحكمة الجنائية الدولية
التصديق سوف يعزز األلتزام بمحاربة األفالت من العقاب
ية الدولية أنه ينبغي علي المغرب إتخاذصرح تحالف المحكمة الجنائ -نيويورك/الھاج
.الخطوات الالزمة للتصديق علي نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ةيرھش ةلمح يھ و ٢٠١٤،إن المغرب ھي الدولة المحورية لحملة التصديق العالمي الدورية لشھر فبراير
ُ .تطلق لتشجيع البالد لألنضمام لنظام روما األساسي
قد أكد دكتور بھيجة جمال من التحالف المغربي للمحكمة الجنائية الدولية “كدولةفل
عضو ،سوف يكون من حق المغرب المشاركة الفعالة في الجمعية العمومية للدول
األعضاء للمحكمة الجنائية الدولية ،التي تأخذ الدول القرارات المھمة من خاللھا فيما
ا للمغرب أن تقدم مرشحين لألنتخابات المستقبلةيتعلق بإدارة المحكمة .يمكن أيض
للقضاة و مراكز النيابة العامة ،و ھذه بمثابة إمكانية تعضيد الدور القيادي للمغرب
”في مسرح العدالة الدولية
َحث التحالفُ  ،في رسالة لرئيس الحكومة الوزير عبد  Nبنيكران ،المغرب لتبرھن علي التزامھا للعدالة الدولية
حكم القانون بالتصديق علي نظام روما األساسي ،األتفاقية المؤسسة للمحكمة و
أول محكمة دولية دائمة قادرة علي محاكمة مرتكبي جرائم األبادة -الجنائية الدولية
.الجماعية ،جرائم ضد األنسانية ،و جرائم الحرب
طقة الشرقكما سلط التحالف الضوء علي سلسلة من التطورات في المغرب و في من
األوسط و الشمال افريقيا ،كما المتوقع ،مستوي غير مسبوق من المشاركة من جانب دول
الجامعة العربية مع المحكمة الجنائية الدولية باإلضافة الي زيادة الوعي العام بالقانون
.الدولي .كما قام المغرب بالتعبير عن التزامه بحكم القانون و الحكم الرشيد
راجع ،يعترف بإلتزام المغرب بمحاربة اإلفالت من العقاب ،و ھو بمثابةفالدستور ال ُم
.برھان علي إخالص المغرب لمبادئ العدالة الدولية
و قد صرحت ليلي حنفي ،المنسق العام للتحالف لمنطقة الشرق األوسط و شمال
 ٢٠١٣،افريقيا أن “مقعد المغرب في مجلس حقوق األنسان التابع الألمم المتحدة لعام
”.يوضح الي حد أبعد التزام المغرب بالعدالة الدولية و حقوق األنسان
أفريقيا ،ان يؤمن التحالف ،خالل فترة التغيير القائمة في الشرق األوسط و شمال
المغرب يمكنه تقوية و تعضيد الحركة المتنمية في الشرق األوسط تجاه انھاء اإلفالت
الي اليوم ،الجامعة العربية تحوي فقط أربعة دول .مة الجنائية الدوليةالعقاب باألنضمام الي المحك من
.األردن ،جيبوتي ،جُزر القمر و تونس باألضافة الي أربعة دول موقعه :أعضاء ألتفاقية روما
حكم القانون أصبح حجر الزاوية لحماية حقوق األنسان في الكثير من البالد بالمنطقة
ة مواتيه للحث علي التصديق علي أتفاقية روما .فقدالفرص و بناء علي ذلك فإن
صدقت المغرب مؤخرا علي أتفاقيات و بروتوكالت جديدة ،كما مررت قوانين تقوي

الحكم الرشيد باألضافة الي بدأ حوارات وطنية إلصالح نظم العدالة .فباألضافة
بة معاھدة أخريلإلصالحات الدستورية القائمة في المنطقة ،فإن أتفاقية روما ھي بمثا
.التي يمكن وضع معايير أعلي علي المستوي الوطني
معلومات أساسية :المحكمة الجنائية الدولية ھي أول محكمة دولية دائمة لمحاكمة جرائم
الحرب ،الجرائم ضد األنسانية ،و األبادة الجماعية .يعتبر مبدأ التكامل محور بالغ
حكمة بالتدخل في حالة اذا اتضح ان القضاءاألھمية لعمل المحكمة ،الذي يسمح للم
الوطني غير قادر أو غير راغب علي فتح تحقيق و مقاضاة مرتكبي جرائم األبادة
.الجماعية و الجرائم ضد اإلنسانية و جرائم الحرب
منظمة غير حكومية  ٢،٥٠٠التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية ھي شبكة دولية من
دولة ،تعمل من أجل محكمة جنائية دولية عادلة ،فعّالة و مستقلة ،تعمل ١٥٠مدني في و جمعيات مجتمع
علي جعل العدالة مرئية و عالمية أكثر ،و تقدم القوانين الوطنية التي تضمن تقديم
.العدالة لضحايا جرائم األرھاب ،و الجرائم ضد األنسانية و جرائم األبادة الجماعية
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