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تصريح صحايف لوزير اخلارجية الفلسطيني رياض املالكي، يؤكد 

فيه قبول مملكة هولندا بإيداع انضمام فلسطين إىل معاهدة الهاي 

بشأن حقوق وواجبات الدول واألشخاص احملايدين يف حالة احلرب 

1TP0Fالبرية

∗
 

 .١٨/٤/٢٠١٤الله، رام 

 

من  ستلمت إخطاراً ارياض املالكي أن وزارة خارجية دولة فلسطين . أكد وزير اخلارجية د

تفاقية ومعاهدة بصفتها اجلهة الوديعة ال ،مملكة هولندافيه وزارة اخلارجية الهولندية، تعلن 

بشأن حقوق وواجبات الدول  ينضمام دولة فلسطين إىل معاهدة الهاا، قبول إيداع يالها

، ١٩٠٧أكتوبر لعام / تشرين األول  ١٨عة يف واألشخاص احملايدين يف حالة احلرب البرية املوقّ 

 .٢٠١٤بريل أ/ نيسان  ١عها سيادة الرئيس حممود عباس، رئيس دولة فلسطين بتاريخ التي وقّ

تفاقية، تصبح دولة جراءات املنصوص عليها يف البند السابع من هذه االوحسب اإل ،وبذلك

بذلك تم . القادم يونيو/  ز التنفيذ يف األول من شهر حزيرانوتدخل حيّ  ،فلسطين طرفاً وعضواً فيها

تفاقيات الامن  ةتفاقية واملعاهدة اخلامسة عشرنضمام دولة فلسطين إىل االاستكمال ا

 .٢٠١٤ريل بأ/  مت يف األول من نيساندّواملعاهدات الدولية التي قُ

ىل جانب الدول إ ،رياض املالكي، على أن دولة فلسطين تتطلع. شدد وزير اخلارجية دكما 

رساء مفاهيم حقوق إعلى  ىل العمل سوياًإ ،عضاء ا�تمع الدويلأطراف يف هذه االتفاقية، واأل

                                                           

 :التايلموقع وزارة اخلارجية الفلسطينية يف الرابط اإللكتروين : املصدر ∗

http://www.mofa.pna.ps/index.php/ar/news/3903-2014-04-20-06-54-26 
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ن الشعب الفلسطيني قد أنسان، ونشر ثقافة احلرية والعدل واحلقوق املشروعة للشعوب، خاصة واإل

 .عهود طويلة من غياب العدل، واحترام حقوقه كشعب ودولة حتت احتاللعانى ل

ستساهم يف ترسيخ الشخصية القانونية لدولة  يوأشار املالكي إىل أن معاهدة الها

مم، وتساهم يف التصدي لالنتهاكات النمطية واملمنهجة حلقوق شعبنا من فلسطين كدولة بين األ

كد على أن وزارة اخلارجية ستواصل العمل على تعزيز أباالحتالل، وسرائيل، السلطة القائمة إقِبل 

جناز احلقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه يف إذلك حتى زوال االحتالل و

 .تقرير املصير واالستقالل وفق قرارات الشرعية الدولية


