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  قرار اجمللس الوطني الفلسطيني
  بتعديل امليثاق الوطني الفلسطيني

   *.24/4/1996غزة، 
  
  

  إن اجمللس الوطني إذ ينعقد يف دورته احلادية والعشرين،
اسعة عشرة املنعقدة يف ـوإذ ينطلق من وثيقة إعالن االستقالل والبيان السياسي املعتمدين يف الدورة الت

حل لدولتين وأكدت مبدأ حل النزاعات  والتي نصت على اعتماد 1988) ين الثاينتشر(نوفمبر  15اجلزائر يف 
  بالطرق السلمية،

والتي ] 1993) [أيلول(سبتمبر  13وإذ يستند إىل مقدمة اتفاق إعالن املبادئ املوقع يف واشنطن يف 
راف بحقوقهما السياسية تضمنت اتفاق الطرفين على أن الوقت قد حان إلنهاء عقود من املواجهة والنزاع واالعت

املشروعة املتبادلة والسعي إىل العيش يف ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين ولتحقيق تسوية سلمية عادلة 
  ل العملية السياسية املتفق عليها،ودائمة وشاملة ومصاحلة تاريخية من خال

خلاصة بقضية فلسطين، بما فيها وإذ يستند إىل الشرعية الدولية املتمثلة يف قرارات األمم املتحدة ا
  ،338و 242املتعلقة باملستوطنات والقدس والالجئين وبقية قضايا املرحلة النهائية وتطبيق القرارين 

واالتفاق املوقع وإذ يؤكد التزامات منظمة التحرير الفلسطينية الواردة يف اتفاق إعالن املبادئ يف أوسلو 
الفلسطيني املرحلي ـ  واالتفاق اإلسرائيلي 1993) أيلول(سبتمبر  10و 9يف القاهرة ورسائل االعتراف املوقعة يف 

وقرار اجمللس  1995) أيلول(سبتمبر 28املوقع يف واشنطن يف ) 2أوسلو (حول الضفة الغربية وقطاع غزة 
الذي وافق على اتفاق أوسلو وجميع  1993) تشرين األول( املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية يف أكتوبر

  ملحقاته،
  وإذ يستند إىل املبادئ التي انعقد على أساسها مؤتمر مدريد للسالم ومفاوضات واشنطن،

  :يقرر
أوالً ـ تعديل امليثاق الوطني وإلغاء املواد التي تتعارض مع الرسائل املتبادلة بين منظمة التحرير 

  .1993) أيلول(سبتمبر  10و 9مة إسرائيل يومي الفلسطينية وحكو
ثانياً ـ يكلف اجمللس الوطني الفلسطيني اللجنة القانونية إعادة صوغ امليثاق الوطني ويتم عرضه على 

 .اجمللس املركزي يف أول اجتماع له

  

                                                 
ت، وغياب أعضاء من التصوي 14صوتًا وامتناع  54أصوات ضد  504وقد ُأقر التعديل بأغلبية . 25/4/1996، )بيروت" (النهار" *

  .والديمقراطية لتحرير فلسطين  الجبهتين الشعبية



 

 
 

  

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
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