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 العامة اجلمعية عن الصادرة ةيمسرلا املشتركة الوثيقة
   االنضمام فلسطين طلب نأشب األمن وجملس

  املتحدة األمم عضوية إىل
  
  
  
  

 وجملس العامة اجلمعية عن الصادرة الرسمية املشتركة الوثيقة هنا ننشر
. املتحدة األمم عضوية إىل االنضمام فلسطين طلب بشأن الدويل، األمن

 إىل عباس، حممود الفلسطيني، الرئيس قدمه الذي الرسمي الطلب وتتضمن
 كدولة فلسطين قبول طالباً  مون، – كي بان املتحدة، لألمم العام األمين
 تبادلها تم التي الرسائل إىل باإلضافة الدولية، املنظمة يف العضوية كاملة

  .اخلصوص هذا يف الطرفين بين
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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السادسة والستون    الدورة السادسة والستون

       من جدول األعمال١١٦البند 
            قبول أعضاء جدد يف األمم املتحدة

  طلب فلسطني االنضمام إىل عضوية األمم املتحدة    
    

  مذكرة األمني العام    
  

 مـن النظـام الـداخلي       ٥٩العامة واملادة    من النظام الداخلي للجمعية      ١٣٥وفقا للمادة     
مـن أجـل    فلسطني  املقدم منطلبالاملؤقت جمللس األمن، يتشرف األمني العام بأن يعمم طيه    

ــدة     ــم املتحـــ ــضوية األمـــ ــضمام إىل عـــ ــالة  واالنـــ ــوارد يف رســـ ــسها  وردتالـــ ــن رئيـــ يف  مـــ
خــرى ويتــشرف أيــضا بــأن يعمــم رســالة أ  ). انظــر املرفــق األول( ٢٠١١ســبتمرب /أيلــول ٢٣

ــة  ــبتمرب / أيلـــول٢٣مؤرخـ ــر ( يف الوقـــت نفـــسه فلـــسطني مـــن رئـــيس وردت ٢٠١١سـ انظـ
  ).الثاين املرفق
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  املرفق األول
  فلسطني  إىل األمني العام من رئيس٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣رسالة وردت يف يوم     

    
  طلب دولة فلسطني االنضمام إىل عضوية األمم املتحدة    

  
أقدم، باسـم الـشعب الفلـسطيين، هـذا الطلـب الـذي تقدمـه          يشرفين عظيم الشرف أن       

  . دولة فلسطني لالنضمام إىل عضوية األمم املتحدة
وُيقدَّم طلب العضوية هذا اسـتنادا إىل احلقـوق الطبيعيـة والقانونيـة والتارخييـة للـشعب                   

 /اين تـشرين الثــ ٢٩املـؤرخ  ) ٢-د (١٨١الفلـسطيين وإىل قـرار اجلمعيــة العامـة لألمـم املتحــدة     
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٥، فـضال عـن إعـالن اسـتقالل دولـة فلـسطني املـؤرخ                ١٩٤٧نوفمرب  
 كـانون   ١٥ؤرخ   املـ  ٤٣/١٧٧، واعتراف اجلمعية العامة هبذا اإلعـالن مبوجـب القـرار            ١٩٨٨
  .١٩٨٨ديسمرب /األول

ويف هذا الصدد، تؤكد دولة فلـسطني التزامهـا بتحقيـق تـسوية عادلـة ودائمـة وشـاملة              
دولـتني تعيـشان جنبـا إىل    الرؤية القائمة علـى وجـود     صراع اإلسرائيلي الفلسطيين استنادا إىل      لل

ألمـم املتحـدة وكـذا    يف اجنب يف سالم وأمن، على حنو ما أقره جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة       
  . اجملتمع الدويل ككل، واستنادا إىل القانون الدويل وسائر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة

وألغراض طلب االنضمام إىل عضوية األمم املتحدة، يرد ملحقـاً هبـذه الرسـالة إعـالن                  
ــداخلي املؤقــت جمللــس األمــن واملــادة    ٥٨ عمــال باملــادة يغَِصــ  مــن النظــام ١٣٤ مــن النظــام ال

  ).انظر الضميمة(الداخلي للجمعية العامة 
جلمعيـة  لس األمـن وا   وأرجو ممتنا التفضل بإحالة رسالة الطلب واإلعالن إىل رئيسي جم           

  .العامة يف أقرب وقت ممكن
  

  عباسحممود ) توقيع(
  رئيس دولة فلسطني
  رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
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  الضميمة
  إعالن    

  
يف إطار طلـب دولـة فلـسطني االنـضمام إىل عـضوية األمـم املتحـدة، يـشرفين، بـصفيت                      

يــة ملنظمــة التحريــر الفلــسطينية، املمثــل الــشرعي   رئــيس دولــة فلــسطني ورئــيس اللجنــة التنفيذ 
الوحيد للشعب الفلسطيين، أن أعلن رمسيا أن دولة فلسطني هي دولة حمبـة للـسالم وأهنـا تقبـل                  

  . رمسيا بالوفاء بتلك االلتزاماتااللتزامات املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة وتتعهد
  

  عباسحممود ) توقيع(
  رئيس دولة فلسطني

  اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينيةرئيس 
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  املرفق الثاين
  فلسطني  موجهة إىل األمني العام من رئيس٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣رسالة مؤرخة     

  
ه حتت نري االحـتالل  حبعد عقود من التشرد الذي عاشه شعيب وجتريده من ممتلكاته ورزو           

 ولـة بالنجـاح، الـذي أقـره اجملتمـع الـدويل، مبـا يف           العسكري األجنيب، ويف إثر تكلل برنامج بناء الد       
 اللجنة الرباعية لعمليـة الـسالم يف الـشرق األوسـط، أحـس مبـشاعر االعتـزاز والفخـر العظـيم                       ذلك
  . املتحدة قدمت إليكم طلب حصول دولة فلسطني على العضوية الكاملة يف األمم أنْ

ين الفلــسطيين قيــام دولــة ، أعلــن اجمللــس الــوط١٩٨٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥ففــي   
وقـد  . فلسطني يف إطار ممارسة الشعب الفلسطيين حقـه غـري القابـل للتـصرف يف تقريـر املـصري                  

ــة فلــسطني مبوجــب القــرار       ــة العامــة لألمــم املتحــدة باســتقالل دول  ٤٣/١٧٧اعترفــت اجلمعي
ولقد أقرت اجلمعية العامة إقرارا ثابتا حق الـشعب         . ١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥املؤرخ  

علــى أســاس الفلــسطيين يف تقريــر املــصري واالســتقالل وتــسوية الــصراع اإلســرائيلي الفلــسطيين 
القائمــة علــى حــل الــدولتني، وذلــك يف العديــد مــن القــرارات، مــن مجلتــها القــرارات     الرؤيــة 
، )١٩٧٠) (٢٥-د (٢٦٤٩ ، و      )١٩٧٤) (٢٩-د (٣٢٣٦ ، و      )١٩٤٧) (٢-د( ١٨١

ــذلك )٢٠١٠ (٦٥/٢٠٢ ، و)٢٠١٠ (٦٥/١٦ ، و)١٩٧٠) (٢٥-د (٢٦٧٢ و ، وكــــــــــ
ــم املتحــدة      ــابع لألم ــن الت ــرارات جملــس األم  ١٣٩٧ و ،)١٩٧٣ (٣٣٨ ، و)١٩٦٧ (٢٤٢ق

بـشأن اآلثـار القانونيـة     (٢٠٠٤يوليـه  / متوز٩، وفتوى حمكمة العدل الدولية املؤرخة     )٢٠٠٢(
وعــالوة علــى ذلــك، وقــف اجملتمــع  ).  يف األرض الفلــسطينية احملتلــةالناشــئة عــن تــشييد جــدار

الدويل بأغلبيته الساحقة وقفـة مـؤازرة لـشعبنا يف حقوقـه غـري القابلـة للتـصرف، ومـن ضـمنها                      
حقـه يف أن تكـون لــه دولـة، عــن طريـق االعتــراف علـى الــصعيد الثنـائي بدولــة فلـسطني علــى        

ــران٤أســاس حــدود  ــه / حزي ا القــدس الــشرقية، ومــا فتــئ عــدد تلــك   ، وعاصــمته١٩٦٧يوني
  . االعترافات يرتفع مع مرور األيام

ــسجما مــع حقــوق الالجــئني الفلــسطينيني         ــأيت من ــيت إن طلــب فلــسطني للعــضوية ي ال
 العامـة   اجلمعيـة ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك قـرار            املتحـدة    األمـم يكفلها القانون الدويل وقرارات     

ــر الفلــسطينية باعتبارهــا املمثــل الــشرعي   ، ومــع مركــز منظمــة ا )١٩٤٨) (٣-د (١٩٤ لتحري
  .الوحيد للشعب الفلسطيين

وتؤكد القيـادة الفلـسطينية مـن جديـد االلتـزام التـارخيي الـذي قطعتـه منظمـة التحريـر                       
وعـــالوة علـــى ذلـــك تظـــل القيـــادة  . ١٩٩٣ســـبتمرب /أيلـــول ٩علـــى نفـــسها يف الفلـــسطينية 

 -النــهائي   مجيــع املــسائل املتعلقــة بالوضــع الفلــسطينية ملتزمــة مبواصــلة املفاوضــات خبــصوص  
 علــى أســاس -والالجئــون الفلــسطينيون، واملــستوطنات، واحلــدود، واألمــن، وامليــاه  القــدس، 
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ذات الـصلة، ومبـادئ مدريـد،        املتحـدة    األمـم املرجعية املعترف هبا دوليا، مبا يف ذلـك قـرارات           
ربيـــة، وخارطـــة الطريـــق الـــيت  وال ســـيما مبـــدأ األرض مقابـــل الـــسالم، ومبـــادرة الـــسالم الع 

ــة الدوليــة والــيت تــشترط علــى وجــه اخلــصوص جتميــدا لكافــة أعمــال      وضــعتها اللجنــة الرباعي
  .االستيطان اإلسرائيلية

أن تستحـضر التعليمـات الـواردة يف قـرار           املتحـدة    األمـم وإننا يف هذا الظـرف لنناشـد          
 إىل طلـب دولـة فلـسطني        “بعـني العطـف   ”، وأن تنظـر     )١٩٤٧) (٢-د (١٨١ العامة   اجلمعية

  . املتحدةاألمماالنضمام إىل عضوية 
ــة فلــسطني للحــصول علــى          ــاليكم طلــب دول ــدم إىل مع ــأن أق ــشرف ب ــه، أت ــاء علي وبن

ــة يف   ــضوية الكامل ــمالع ــالن ِصــ   املتحــدةاألم ــادة  يغَ، إضــافة إىل إع ــام  ٨٥ عمــال بامل ــن النظ  م
وأرجـو مـنكم   . داخلي للجمعية العامة من النظام ال١٣٤، واملادة    األمن لسالداخلي املؤقت جمل  

  .دون إبطاء العامة اجلمعيةو األمن جملسالتكرم بإحالة هذه الرسالة إىل 
  

  عباسحممود ) توقيع(
  رئيس دولة فلسطني
  رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

  



 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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   
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