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وزير اخلارجية الفلسطيني رياض املالكي، يف احتفال احملكمة لكلمة 

اجلنائية الدولية بعضوية فلسطين، يؤكد فيها استعداد دولة فلسطين التخاذ 

0Fوواجباتها بموجب القانون الدويل جميع اخلطوات الالزمة لتنفيذ التزاماتها

∗
 

 ]مقتطفات[ .٢٠١٥ / ٤ / ١الهاي، 

 

 رياض املالكي، يف حفل أقيم صباح هذا اليوم .زير خارجية دولة فلسطين دشارك و

يف مبنى احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي، على شرف دخول عضوية دولة  ]٢٠١٥/ ١/٤[

 واً يف احملكمة اجلنائية الدوليةفلسطين يف نظام روما األساسي حيّز النفاذ، ولتصبح دولة عض

[....]. 

 وزاكي كلمة رحبت فيهاأفالية قدمت رئيسة احملكمة القاضية كونيكو ويف مستهل االحت

جهود معظم دول العامل لرفع  إىلوالتي انضمت  ،الدولة العضو اجلديد يف احملكمة ،بفلسطين

 [....]. احلصانة واملساءلة على اجلرائم الفظيعة

[.......] 

ض املالكي نسخة خاصة ريا .وقامت رئيسة احملكمة خالل مراسم االحتفالية بتسليم د

جانب  إىلرفع عادته أن علم دولة فلسطين سيُ بدوره عبر وزير اخلارجية عن س .من ميثاق روما

ن إل خالل كلمة ألقاها يف االحتفال أعالم الدول األعضاء يف أركان احملكمة اجلنائية الدولية، وقا

إنه لشرف عظيم يل ": وقال .انضمام دولة فلسطين سيساهم يف حتقيق عاملية نظام روما األساسي

أن أخاطبكم نيابة عن الشعب الفلسطيني يف هذه اللحظة التاريخية من تاريخ شعبي، حيث تصبح 

                                                           

∗
 :التايل املوقع اإللكتروين لوزارة اخلارجية الفلسطينية، يف الرابط: املصدر 
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نحن ننظر ": وأضاف[....]  ".احملكمة اجلنائية الدولية إىلوتنضم رسمياً  ١٢٣دولة فلسطين الدولة 

يف االلتزام الدويل لتعزيز ودعم سيادة  احملكمة اجلنائية الدولية باعتبارها عنصراً ال غنى عنه إىل

 ".صافنبادئ املساءلة واملساواة يف اإلالقانون وضمان الطابع العاملي مل

ن الشعب الفلسطيني قد عانى من مثل هذه اجلرائم لفترة طويلة أوشدد املالكي على  [....]

آخره  ل أمده، وتمثلَحتالل العسكري االستعماري الذي طانتيجة للممارسات غير الشرعية لال جداً

أهمية إجراء كل اخلطوات املمكنة  إىلوأشار . بالعدوان على الشعب الفلسطيني يف قطاع غزة

. ماية للمدنيين الفلسطينيينلضمان املساءلة على جرائم االحتالل، ويف نفس الوقت تأمين احل

ب يف وجه الظلم الدائم بل واج ،احملكمة اجلنائية الدولية ليس حقاً فقط إىلإن االنضمام ": وقال

مع ذلك فإن قرار فلسطين  .ضده والكبير الذي يتعرض له شعبنا، واجلرائم املتكررة التي تُرتكب

 ".نضمام هدفه السعي لتحقيق العدالة وليس االنتقاملال

ر وزير اخلارجية عن استعداد دولة فلسطين التخاذ جميع اخلطوات الالزمة لتنفيذ وعبّ

احملكمة اجلنائية الدولية  إىلن خطوة االنضمام أها بموجب القانون الدويل، واجباتالتزاماتها وو

وتؤدي  ،وتخدم قواعد القانون الدويل] مع[تستحق الترحيب من دول العامل بوصفها خطوة تتسق 

 .السالم وحفظ األمن الدويل إىل

[.......] 


