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  اص بفلسطين اخللحق امل
  يف ميثاق جامعة الدول العربية

  ] 1945 مارس، /آذار[

       

ومنها  ،العثمانية ةن الدولمسقطت عن البالد العربية املنسلخة  منذ نهاية احلرب العظمى املاضية
وأعلنت معاهدة  غير تابعة ألية دولة أخرى،، وأصبحت مستقلة بنفسها الدولة،والية تلك  فلسطين،

ن ميثاق العصبة إف ،وإذا مل تكن قد مكنت من توىل أمورها، لوزان أن أمرها ألصحاب الشأن فيها
فوجودها  ،مل يقرر النظام الذى وضعه لها إال على أساس االعتراف باستقاللها 1919 يف سنة

نه ال شك يف استقالل البالد العربية أكما  .من الناحية الشرعية أمر ال شك فيه واستقاللها الدويل
فال يسوغ أن  ،وإذا كانت املظاهر اخلارجية لذلك االستقالل ظلت حمجوبة ألسباب قاهرة، األخرى

  . دون اشتراكها يف أعمال جملس اجلامعة يكون ذلك حائالً

ىل أن إظروف فلسطين اخلاصة ول نه نظراًأولذلك ترى الدول املوقعة على ميثاق اجلامعة العربية 
من  ييتوىل جملس اجلامعة أمر اختيار مندوب عرب يتمتع هذا القطر بممارسة استقالله فعالً

  .فلسطين لالشتراك يف أعماله

                                                             

  .44 – 43، ص ])1986[تونس، (، األمانة العامة، "ميثاق جامعة الدول العربية وأهم أنظمتها" :املصدر  

    فلسطين، تمثلها اآلتى نصه والذى يقضى بقبول  3462القرار رقم  9/9/1976اتخذ جملس اجلامعة بتاريخ
   :كامل العضوية بجامعة الدول العربية منظمة التحريرالفلسطينية عضواً

  :  يقرر اجمللس املوافقة على توصية جلنة الشؤون السياسية اآلتية "
نظرت جلنة الشؤون السياسية يف مذكرة وزارة خارجية جمهورية مصر العربية بشأن قبول فلسطين، تمثلها " 

  .كامل العضوية باجلامعة اًلسطينية عضومنظمة التحرير الف
  .وأحاطت علماً بما تضمنته مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية فى املوضوع" 
   وملا كان ميثاق اجلامعة قد نص على شرعية استقالل فلسطين، وعلى اشتراكها يف أعمال جملس اجلامعة،"
، ومؤتمر 1973، ثم مؤتمر اجلزائر عام 1964اإلسكندرية عام وملا كانت قرارات مؤتمرات القمة العربية منذ مؤتمر "

  ي، ثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطين، قد أكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هى املم1974الرباط عام 
ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، فى  ،على مشاركة فلسطين 1964وملا كان العمل يف اجلامعة قد جرى منذ عام "

  ،أعمال اجلامعة بمجالسها وجلانها ومنظماتها ومؤسساتها اخملتلفة جميع
كامل العضوية بجامعة الدول  فإن اللجنة توصى بقبول فلسطين، تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية، عضواً "

  ". العربية



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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