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وثيقة للجمعية العامة لألمم املتحدة وجملس األمن بشأن طلب فلسطين االنضمام إىل 

   عضوية األمم املتحدة
  

23/9/2011.   
  

   
  اجلمعية العامة

  جملس األمن
  الدورة السادسة والستون
  السنة السادسة والستون

    من جدول األعمال 116البند 
    قبول أعضاء جدد يف األمم املتحدة

  
  طلب فلسطين االنضمام إىل عضوية األمم املتحدة

  مذكرة األمين العام
من النظام الداخلي املؤقت  59من النظام الداخلي للجمعية العامة واملادة  135للمادة  وفقاً

الطلب املقدم من فلسطين من أجل االنضمام إىل  هجمللس األمن، يتشرف األمين العام بأن يعمم طيّ
انظر ( 2011سبتمبر / أيلول 23عضوية األمم املتحدة والوارد يف رسالة وردت من رئيسها يف 

وردت من  2011سبتمبر / أيلول 23خرى مؤرخة بأن يعمم رسالة أُ ويتشرف أيضاً). املرفق األول
  ).الثاينانظر املرفق (رئيس فلسطين يف الوقت نفسه 

  املرفق األول
  .إىل األمين العام من رئيس فلسطين 2011سبتمبر /أيلول 23رسالة وردت يف يوم 

  .طلب دولة فلسطين االنضمام إىل عضوية األمم املتحدة
يشرفني عظيم الشرف أن أقدم، باسم الشعب الفلسطيني، هذا الطلب الذي تقدمه دولة فلسطين 

   .دةلالنضمام إىل عضوية األمم املتح
إىل احلقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية للشعب  ويُقدَّم طلب العضوية هذا استناداً

نوفمبر / تشرين الثاين 29املؤرخ ) 2 ـ د( 181الفلسطيني وإىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
، 1988نوفمبر / تشرين الثاين 15عن إعالن استقالل دولة فلسطين املؤرخ  ، فضالً 1947

ديسمبر / كانون األول 15املؤرخ  43/177واعتراف اجلمعية العامة بهذا اإلعالن بموجب القرار 
1988.  

ويف هذا الصدد، تؤكد دولة فلسطين التزامها بتحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة للصراع 
إىل جنب يف  إىل الرؤية القائمة على وجود دولتين تعيشان جنباً  لسطيني استناداًالف ـ اإلسرائيلي

                                                            
  موقع األمم املتحدة يف املوقع اإللكتروين التايل :املصدر:  

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/512/56/pdf/N1151256.pdf?OpenElement  



  2012 ءاتش ،89، العدد 23المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيلودوثائق 

 

2 
 

سالم وأمن، على نحو ما أقره جملس األمن واجلمعية العامة يف األمم املتحدة وكذا اجملتمع الدويل 
   .إىل القانون الدويل وسائر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة ككل، واستناداً 

صِيغَ  مام إىل عضوية األمم املتحدة، يرد ملحقاً بهذه الرسالة إعالنٌوألغراض طلب االنض
من النظام الداخلي  134من النظام الداخلي املؤقت جمللس األمن واملادة  58باملادة  عمالً

  ).ميمةانظر الضُّ(للجمعية العامة 
واجلمعية العامة ي جملس األمن التفضل بإحالة رسالة الطلب واإلعالن إىل رئيسَ  اً وأرجو ممتنّ

  .يف أقرب وقت ممكن
  حممود عباس) توقيع(

  رئيس دولة فلسطين
  رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

  ميمةالضُّ 
  إعالن

يف إطار طلب دولة فلسطين االنضمام إىل عضوية األمم املتحدة، يشرفني، بصفتي رئيس 
دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، املمثل الشرعي الوحيد للشعب 

أن دولة فلسطين هي دولة حمبة للسالم وأنها تقبل االلتزامات  الفلسطيني، أن أعلن رسمياً
  .بالوفاء بتلك االلتزامات عليها يف ميثاق األمم املتحدة وتتعهد رسمياً  املنصوص

  حممود عباس) توقيع(
  رئيس دولة فلسطين

  رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
   

  املرفق الثاين
  .موجهة إىل األمين العام من رئيس فلسطين 2011سبتمبر / أيلول 23رسالة مؤرخة 
التشرد الذي عاشه شعبي وجتريده من ممتلكاته ورزوحه حتت نير االحتالل بعد عقود من 

العسكري األجنبي، ويف إثر تكلل برنامج بناء الدولة بالنجاح الذي أقره اجملتمع الدويل، بما يف 
 مشاعر االعتزاز والفخر العظيم أنذلك اللجنة الرباعية لعملية السالم يف الشرق األوسط، أحس ب

   .لب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة يف األمم املتحدةقدمت إليكم ط
، أعلن اجمللس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين 1988نوفمبر / تشرين الثاين 15ففي 

وقد اعترفت . يف إطار ممارسة الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف يف تقرير املصير
كانون  15املؤرخ  43/177ل دولة فلسطين بموجب القرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة باستقال

حق الشعب الفلسطيني يف تقرير  ثابتاً ولقد أقرت اجلمعية العامة إقراراً. 1988ديسمبر /األول
الفلسطيني على أساس الرؤية القائمة على حل  ـ املصير واالستقالل وتسوية الصراع اإلسرائيلي

 ـ د( 3236، و )1947) (2 ـ د( 181رات، من جملتها القرارات الدولتين، وذلك يف العديد من القرا
، و )2010( 65/16، و )1970) (25 ـ د( 2672، و )1970) (25 ـ د( 2649، و )1974) (29
 338، و )1967( 242، وكذلك قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة )2010( 65/202

بشأن ( 2004 ويولي /تموز 9الدولية املؤرخة ، وفتوى حمكمة العدل )2002( 1397، و )1973(
وعالوة على ذلك، وقف ). ثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلةاآل

اجملتمع الدويل بأغلبيته الساحقة وقفة مؤازرة لشعبنا يف حقوقه غير القابلة للتصرف، ومن 
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تراف على الصعيد الثنائي بدولة فلسطين على ضمنها حقه يف أن تكون له دولة، عن طريق االع
، وعاصمتها القدس الشرقية، وما فتئ عدد تلك االعترافات 1967 ويوني /حزيران 4أساس حدود 

   .يرتفع مع مرور األيام
مع حقوق الالجئين الفلسطينيين التي يكفلها  إن طلب فلسطين للعضوية يأتي منسجماً

) 3 ـ د( 194القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، بما يف ذلك قرار اجلمعية العامة 
، ومع مركز منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها املمثل الشرعي الوحيد للشعب )1948(

  .الفلسطيني
االلتزام التاريخي الذي قطعته منظمة التحرير الفلسطينية وتؤكد القيادة الفلسطينية من جديد 

وعالوة على ذلك تظل القيادة الفلسطينية ملتزمة . 1993سبتمبر / أيلول 9على نفسها يف 
القدس، والالجئون  ـبمواصلة املفاوضات بخصوص جميع املسائل املتعلقة بالوضع النهائي 

، على أساس املرجعية املعترف بها دولياً  ـواملياه  الفلسطينيون، واملستوطنات، واحلدود، واألمن،
بما يف ذلك قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، وال سيما مبدأ األرض مقابل السالم، 
ومبادرة السالم العربية، وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية والتي تشترط على 

  .ستيطان اإلسرائيليةعمال االلكافة أ وجه اخلصوص جتميداً
وإننا يف هذا الظرف لنناشد األمم املتحدة أن تستحضر التعليمات الواردة يف قرار اجلمعية 

إىل طلب دولة فلسطين االنضمام إىل  "بعين العطف"، وأن تنظر )1947) (2 ـ د( 181العامة 
  .عضوية األمم املتحدة

طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة وبناء عليه، أتشرف بأن أقدم إىل معاليكم 
من النظام الداخلي املؤقت جمللس  85باملادة  يف األمم املتحدة، إضافة إىل إعالن صِيغَ عمالً

وأرجو منكم التكرم بإحالة هذه الرسالة . من النظام الداخلي للجمعية العامة 134األمن، واملادة 
  .إبطاءإىل جملس األمن واجلمعية العامة دون 

  حممود عباس) توقيع(
  رئيس دولة فلسطين

  رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

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

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


