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شروع القرار الفلسطيني إىل األمم املتحدة للمطالبة برفع ملنص 

  مكانة فلسطين إىل دولة غير كاملة العضوية

 *.٢٦/١١/٢٠١٢نيويورك، 

  

  الدورة السابعة والستون

   من جدول األعمال ٣٧البند 

  قضية فلسطين

األرجنتين، األردن، أفغانستان، إكوادور، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أوروغواي، 

املتعددة  ـدولة (أيسلندا، باكستان، البحرين، البرازيل، بروين دار السالم، بنغالديش، بوليفيا 

طية، ، بيرو، تركيا، تونس، اجلزائر، جزر القمر، جمهورية كوريا الشعبية الديمقرا)القوميات

فريقيا، جيبوتي، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر إجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، جنوب 

غرينادين، السنغال، السودان، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، 

لكويت، ، قطر، كازاخستان، كوبا، ا)البوليفارية ـجمهورية (بيساو، فنزويال  ـمان، غيانا، غينيا عُ

كينيا، لبنان، ليبيا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، ملديف، اململكة العربية السعودية، 

   مشروع القرار: موريتانيا، ناميبيا، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، اليمن، فلسطين

  مركز فلسطين يف األمم املتحدة

  إن اجلمعية العامة،

                                                            

  :املتحدة لألمم املوقع اإللكتروين: املصدر  *
http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/607/34/PDF/N1260734.pdf?OpenElement  
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ة ومبادئه، وتؤكد يف هذا الصدد مبدأ تساوي إذ تسترشد بمقاصد ميثاق األمم املتحد

  الشعوب يف حقوقها وحقها يف تقرير مصيرها بنفسها،

، الذي أكدت ١٩٧٠أكتوبر /  تشرين األول ٢٤املؤرخ ) ٢٥ ـ د( ٢٦٢٥وإذ تشير إىل قرارها 

فيه، يف جملة أمور، واجب كل دولة يف العمل، مشتركة مع غيرها أو منفردة، على حتقيق مبدأ 

  وي الشعوب يف حقوقها وحقها يف تقرير مصيرها بنفسها،تسا

إىل احلرية واملساواة والعدل  وإذ تؤكد أهمية صون السلم الدويل وتوطيد أركانه استناداً

  واحترام حقوق اإلنسان األساسية،

  ،١٩٤٧نوفمبر /  تشرين الثاين ٢٩املؤرخ ) ٢ ـ د( ١٨١وإذ تشير إىل قرارها 

عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة املنصوص عليه يف وإذ تؤكد من جديد مبدأ 

  امليثاق،

) ١٩٦٧( ٢٤٢قرارات جملس األمن ذات الصلة بما فيها القرارات  وإذ تؤكد من جديد أيضاً

أكتوبر /  تشرين األول ٢٢املؤرخ ) ١٩٧٣( ٣٣٨، و١٩٧٦نوفمبر /  تشرين الثاين ٢٢املؤرخ 

أغسطس /  آب ٢٠املؤرخ ) ١٩٨٠( ٤٧٨، و١٩٧٩مارس /  آذار ٢٢املؤرخ ) ١٩٧٩( ٤٤٦، و١٩٧٣

تشرين  ١٩املؤرخ ) ٢٠٠٣( ١٥١٥، و٢٠٠٢مارس /  آذار ١٢املؤرخ ) ٢٠٠٢( ١٣٩٧، و١٩٨٠

  ،٢٠٠٨ديسمبر /  كانون األول ١٦املؤرخ ) ٢٠٠٨( ١٨٥٠، و٢٠٠٣نوفمبر /  الثاين

دنيين وقت احلرب، وإذ تؤكد من جديد كذلك انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة بحماية امل

، على األرض الفلسطينية احملتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبما ١٩٤٩أغسطس /  آب ١٢املؤرخة 

  يشمل، يف جملة أمور، مسألة األسرى،

، ١٩٧٤نوفمبر /  تشرين الثاين ٢٢املؤرخ ) ٢٩ ـ د( ٣٢٣٦وإذ تؤكد من جديد قرارها 

، ٢٠١١ديسمبر /  كانون األول ١٩املؤرخ  ٦٦/١٤٦وكافة القرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 

والتي تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصير، بما يف ذلك احلق يف أن تكون له 

  دولته املستقلة، فلسطين،
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 ١٩٨٨ديسمبر /  كانون األول ١٥املؤرخ  ٤٣/١٧٦قراريها  وإذ تؤكد من جديد أيضاً

، وكافة القرارات ذات الصلة فيما يتعلق ٢٠١١نوفمبر /  تشرين الثاين ٣٠املؤرخ  ٦٦/١٧و

بـتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية والتي تؤكد، يف جملة أمور، ضرورة انسحاب إسرائيل 

، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب ١٩٦٧من األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام 

ه يف تقرير املصير وحقه يف إقامة دولته جة األوىل حقّ الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدر

كانون  ١١املؤرخ ) ٣ ـ د( ١٩٤للقرار  طبقاً عادالً املستقلة، وحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين حالً

ووقف جميع أنشطة االستيطان اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة،  ١٩٤٨ديسمبر /  األول

  ،تاماً  وقفاًبما فيها القدس الشرقية، 

وكل  ٢٠١١نوفمبر /  تشرين الثاين ٣٠املؤرخ  ٦٦/١٨وإذ تؤكد من جديد كذلك قرارها 

القرارات ذات الصلة فيما يتعلق بوضع القدس، وتضع يف اعتبارها أن اجملتمع الدويل ال يعترف 

 بضم القدس الشرقية، وإذ تشدد على ضرورة إيجاد وسيلة عن طريق املفاوضات حلل وضع القدس

  باعتبارها عاصمة للدولتين،

  ،٢٠٠٤يوليو /  تموز ٩وإذ تشير إىل فتوى حمكمة العدل الدولية املؤرخة 

الذي أكدت فيه، يف  ٢٠٠٤مايو /  أيار ٦املؤرخ  ٥٨/٢٩٢وإذ تؤكد من جديد قرارها 

ل ، بما فيها القدس الشرقية، ال يزا١٩٦٧جملة أمور، أن وضع األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام 

للقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات  وضع االحتالل العسكري، وأن للشعب الفلسطيني، وفقاً

  الصلة، احلق يف تقرير مصيره والسيادة على أرضه، 

 ـ د( ٣٢٣٧و ١٩٧٤أكتوبر/  تشرين األول ١٤املؤرخ ) ٢٩ ـ د( ٣٢١٠وإذ تشير إىل قراريها 

، اللذين بموجبهما، وعلى التوايل، دُعيت منظمة ١٩٧٤نوفمبر /  تشرين الثاين ٢٢املؤرخ ) ٢٩

التحرير الفلسطينية للمشاركة يف مداوالت اجلمعية العامة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني 

  ومُنحت مركز مراقب،

الذي  ١٩٨٨ديسمبر /  كانون األول ١٥املؤرخ  ٤٣/١٧٧إىل قرارها  وإذ تشير أيضاً

عالن دولة فلسطين، الصادر عن اجمللس الوطني الفلسطيني بموجبه، ويف جملة أمور، اعترفت بإ
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منظمة "من تسمية  بدالً" فلسطين"، وقررت أن يستعمل اسم ١٩٨٨نوفمبر /  تشرين الثاين ١٥يف 

، دون املساس بمركز املراقب ملنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها يف "التحرير الفلسطينية

  منظومة األمم املتحدة،

 تبارها أن اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية أنيطت بها، وفقاً وإذ تضع يف اع

  لقرار للمجلس الوطني الفلسطيني، سلطات ومسؤوليات احلكومة املؤقتة لدولة فلسطين،

 ، الذي بموجبه منحت حقوقاً ١٩٩٨يوليو /  تموز ٧املؤرخ  ٥٢/٢٥٠وإذ تشير إىل قرارها 

  ،ا مراقباًوامتيازات إضافية لفلسطين بصفته

إىل مبادرة السالم العربية التي اعتمدها جملس جامعة الدول العربية يف  وإذ تشير أيضاً

  ،٢٠٠٢مارس /  آذار

للقانون الدويل، باحلل املتمثل يف وجود دولتين، دولة  وإذ تؤكد من جديد التزامها، وفقاً

فلسطين املتمتعة باالستقالل والسيادة والديمقراطية ومقومات البقاء واملتاخمة لدولة إسرائيل 

  ،١٩٦٧إىل جنب معها يف سالم وأمن على أساس حدود ما قبل عام  والتي تعيش جنباً

بين حكومة  ١٩٩٣سبتمبر /  أيلول ٩رخ وإذ تضع يف اعتبارها االعتراف املتبادل املؤ

  دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني،

وإذ تؤكد حق جميع دول املنطقة يف العيش يف سالم داخل حدود آمنة ومعترف بها 

  ،دولياً

لة الرامية إىل بناء مؤسسات الدو ٢٠٠٩وإذ تشيد بخطة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 

الفلسطينية املستقلة يف غضون سنتين وترحب بالتقييمات اإليجابية الصادرة عن البنك الدويل، 

واألمم املتحدة، وصندوق النقد الدويل يف هذا الصدد بشأن االستعداد ملركز الدولة والواردة يف 

واستنتاجات الرئيس  ٢٠١١أبريل /  توصيات رئيس جلنة االتصال اخملصصة املؤرخة نيسان

الالحقة التي خلصت إىل أن السلطة الفلسطينية جتاوزت عتبة الدولة القائمة بمهامها يف قطاعات 

  رئيسية خضعت للدراسة،



  ٢٠١٣ شتاء،  ٩٣، العدد ٢٤المجلد  فلسطينيةمجلة الدراسات ال فلسطينيةوثائق 
 

٥ 
 

وإذ تقر بأن فلسطين تتمتع بالعضوية الكاملة يف منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 

وأن  ،يا واحمليط الهادئوالثقافة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، وجمموعة دول آس

فلسطين عضو كامل العضوية يف جامعة الدول العربية وحركة بلدان عدم االنحياز ومنظمة 

  والصين، ٧٧ التعاون اإلسالمي وجمموعة الـ

  يف األمم املتحدة بدولة فلسطين، دولة عضواً ١٣٢بأنه اعترفت حتى اآلن  وإذ تقر أيضاً

تشرين  ١١ألمن املعنية بقبول األعضاء اجلدد املؤرخ بتقرير جلنة جملس ا وإذ حتيط علماً

  ،٢٠١١نوفمبر /  الثاين

وإذ تؤكد أن مسؤولية األمم املتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إىل أن تتم تسوية 

  القضية بجميع جوانبها تسوية مرضية،

  وإذ تعيد تأكيد مبدأ عاملية العضوية يف األمم املتحدة،

حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصير واالستقالل يف دولته  تؤكد من جديد ـ ١

  ؛١٩٦٧فلسطين على األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام 

تقرر أن تمنح فلسطين مركز دولة مراقبة غير عضو يف األمم املتحدة، دون  ـ ٢

ة بصفتها مساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية املكتسبة وامتيازاتها ودورها يف األمم املتحد

  للقرارات واملمارسة ذات الصلة؛ ممثل الشعب الفلسطيني، وفقاً

عرب عن أملها يف أن يستجيب جملس األمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين يف تُ ـ ٣

  من أجل احلصول على العضوية الكاملة يف األمم املتحدة؛ ٢٠١١سبتمبر /  أيلول ٢٣

وق الشعب الفلسطيني غير القابلة تؤكد عزمها على املساهمة يف إحقاق حق ـ ٤

 ١٩٦٧والتوصل إىل تسوية سلمية يف الشرق األوسط تُنهي االحتالل الذي بدأ يف عام  ،للتصرف

وحتقق رؤية الدولتين املتمثلة يف دولة فلسطين املتمتعة باالستقالل والسيادة والديمقراطية 

إىل جنب معها، على أساس حدود ما  ومقومات البقاء واملتاخمة لدولة إسرائيل والتي تعيش جنباً

  ؛١٩٦٧قبل عام 
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عرب عن احلاجة املاسة إىل استئناف املفاوضات وتسريع وتيرتها يف إطار تُ ـ ٥

إىل قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر  عملية السالم يف الشرق األوسط، استناداً

مدريد، بما فيها مبدأ األرض مقابل السالم، ومبادرة السالم العربية وخريطة الطريق التي 

الفلسطيني قائم على وجود دولتين،  ـوضعتها اجملموعة الرباعية حلل دائم للصراع اإلسرائيلي 

مة وشاملة بين اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي حتل من أجل حتقيق تسوية سلمية عادلة ودائ

كافة القضايا األساسية العالقة، أي قضايا الالجئين الفلسطينيين، والقدس، واملستوطنات، 

  واحلدود، واألمن، واملياه؛

حتث جميع الدول والوكاالت املتخصصة ومؤسسات منظومة األمم املتحدة على  ـ ٦

ومساعدته على نيل حقه يف تقرير املصير واالستقالل واحلرية يف مواصلة دعم الشعب الفلسطيني 

  أقرب وقت؛

تطلب إىل األمين العام أن يتخذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذا القرار وأن يقدم إىل  ـ ٧
  عن التقدم احملرز يف هذا الصدد يف غضون ثالثة أشهر؛ اجلمعية العامة تقريراً


