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 ٢٠لرئيس الفلسطيني حممود عباس خالل توقيعه وثيقة لالنضمام إىل لكلمة 

 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية أبرزها حمكمة اجلنايات الدولية، 

 يؤكد فيها أن عدم قبول مشروع القرار الفلسطيني العربي يف 

 جملس األمن لن يمنع احلكومة الفلسطينية من حماسبة 

1TP0Fوحماكمة الدولة التي تعتدي على األراضي الفلسطينية

∗
 

 ]مقتطفات. [٢٠١٤ / ١٢ / ٣١رام الله، 

 

منظمة ومعاهدة  ٢٠ع رئيس دولة فلسطين حممود عباس، على وثيقة لالنضمام إىل وقّ

 .واتفاقية دولية، أبرزها حمكمة اجلنايات الدولية

إن عدم قبول مشروع القرار الفلسطيني العربي  :وقال الرئيس خالل توقيعه على املواثيق

يف جملس األمن لن يمنعنا من حماسبة وحماكمة الدولة التي تعتدي علينا وعلى أراضينا، وما 

، وعاصمتها القدس ١٩٦٧قدمناه هو حقنا بإقامة دولة فلسطينية على احلدود احملتلة عام 

 .ل ما طلبناه وفق القانون الدويلالشرقية، وك

ن إ ا تتوقع حصد تسعة أصوات إالّم كان بتوافق عربي، وكنّدّاملشروع الذي قُ "وأضاف أن 

دولة انسحبت يف الوقت األخير، ونؤكد أن إنهاء الصراع يف املنطقة يتمثل يف إنهاء الصراع 

 ."اإلسرائيلي ـ الفلسطيني

                                                           

∗
 :التايل الرابط يف ،"وفا" الفلسطينية، واملعلومات األنباء لوكالة اإللكتروين املوقع :املصدر 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=190290  
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نعم " :ية االنضمام حملكمة اجلنايات الدوليةأثناء توقيعه اتفاق يف وتابع الرئيس

هنالك منظمة دولية  .جملس األمن خذلنا ؟ن نشكويُعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم، ملَ .سنشتكي

 ."سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها

االنضمام حملكمة اجلنايات الدولية، : ع عليها الرئيسومن املواثيق واملعاهدات التي وقّ

 ،مليثاق روما ١٣و ١٢لعضوية فلسطين يف ميثاق روما، واإلعالن لقبول مادة امليثاق املمهد 

التعهد لبان كي مون االلتزام بميثاق روما، وميثاق احلقوق السياسية للمرأة، ميثاق دفن املواد 

الصلبة والضارة يف مناطق الدول خارج حدودها، وميثاق عدم سقوط جرائم احلرب بالتقادم، 

تشار األسلحة النووية، ومعاهدة احلد من األسلحة التقليدية احملددة، ومعاهدة معاهدة احلد من ان

من  ٣، وبروتوكول ١٩٤٩من مواثيق جنيف لعام  ٢احلد من القنابل العنقودية، وبروتوكول 

، وبروتوكول حماية الشخصيات الدولية، وميثاق االلتزام بتطبيق أحكام ١٩٤٩مواثيق جنيف عام 

نسانية، واإلعالن عن دولة فلسطين دولة تلتزم بكل املواثيق واملؤسسات جرائم احلرب وضد اإل

 .واألعراف الدولية
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