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  قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  رفع مستوى التمثيل الفلسطيني يف األمم املتحدة

  .7/7/1998 ،نيويورك
  

  

الذي  1947] نوفمبر[تشرين الثاين  29املؤرخ ) 2د ـ ( 181إن اجلمعية العامة إذ تشير إىل قرارها   
  .على أن تشكل القدس كياناً قائماً بذاته أوصت فيه يف جملة أمور بتقسيم فلسطين إىل دولة عربية ودولة يهودية

الذي منحت فيه  1974] نوفمبر[تشرين الثاين  22املؤرخ ) 29د ـ ( 3237إذ تشير أيضاً إىل قرارها   
  .منظمة التحرير الفلسطينية مركز املراقب

إطار الذي اتخذ يف  1988] ديسمبر[كانون األول  9ألف املؤرخ  160/ 43وإذ تشير كذلك إىل قرارها   
منح مركز املراقب حلركات التحرير الوطني التي تعترف بها منظمة الوحدة اإلفريقية أو جامعة "البند املعنون 

والذي قررت فيه أن ملنظمة التحرير الفلسطينية احلق يف أن تصدر وتعمم رسائلها " الدول العربية أو كلتاهما
  .بوصفها وثائق رسمية لألمم املتحدة

الذي اعترفت فيه بإعالن  1988] ديسمبر[كانون األول  15املؤرخ  177/ 43ارها وإذ تشير إىل قر  
وقررت يف جملة أمور  1988] نوفمبر[تشرين الثاين  15دولة فلسطين الصادر عن اجمللس الوطني الفلسطيني يف 

  ."منظمة التحرير الفلسطينية"بدالً من اسم " فلسطين"أن يستعمل يف منظومة األمم املتحدة اسم 
 14باء املؤرخ  49/12و 1994] نوفمبر[تشرين الثاين  9ألف املؤرخ  12/ 49وإذ تشير إىل قراريها   

اللذين جرى من خاللهما يف جملة أمور تطبيق الترتيبات املتعلقة باالجتماع التذكاري  1995] مايو[أيار 
تحدة على فلسطين أيضاً بصفتها اخلاص للجمعية العامة بمناسبة الذكرى السنوية اخلمسين إلنشاء األمم امل

مراقباً باإلضافة إىل تطبيقها على جميع الدول األعضاء والدول ذات مركز املراقب بما يف ذلك عملية تنظيم قائمة 
  .املتكلمين يف االجتماع التذكاري

ادية وإذ تشير كذلك إىل أن فلسطين تتمتع بعضوية كاملة يف جمموعة الدول اآلسيوية ويف اللجنة االقتص  
  .واالجتماعية لغربي آسيا

أن فلسطين عضو كامل العضوية يف جامعة الدول العربية وحركة بلدان عدم االنحياز ومنظمة وإذ تدرك   
  .والصين 77املؤتمر اإلسالمي وجمموعة الـ 

ية عامة انتخابات فلسطينية ديمقراط 1996] يناير[كانون الثاين  20وإذ تدرك أيضاً أنه أجريت يف   
  .وأن السلطة الفلسطينية أنشئت على جزء من األرض الفلسطينية احملتلة

ورغبة منها يف اإلسهام يف إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف حمققة بذلك سالماً   
  .عادالً وشامالً يف الشرق األوسط
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ارد يف مرفق هذا القرار حقوقاً ـ تقرر أن تمنح فلسطين بما لها من صفة املراقب وعلى النحو الو1  
 وامتيازات إضافية للمشاركة يف دورات اجلمعية العامة وأعمالها ويف املؤتمرات الدولية التي تعقد حتت إشراف

  .اجلمعية العامة أو هيئات األمم املتحدة األُخرى وكذلك يف مؤتمرات األمم املتحدة
ة يف غضون الدورة احلالية بتنفيذ الطرائق املرفقة بهذا ـ تطلب إىل األمين العام أن يعلم اجلمعية العام2  

  .القرار
  

  مرفق
تنفذ احلقوق واالمتيازات اإلضافية ملشاركة فلسطين من خالل الطرائق التالية دون املساس باحلقوق   

  :واالمتيازات احلالية
  .حق املشاركة يف املناقشة العامة للجمعية العامة •  
املتكلمين يف إطار بنود  بما للدول األعضاء من أولوية أن تسجل يف قائمةدون املساس  يحق لفلسطين •  

األعمال غير البنود املتعلقة بقضية فلسطين وقضايا الشرق األوسط يف أية جلسة من اجللسات العامة بعد  جدول
  .آخر دولة عضو مسجلة يف قائمة تلك اجللسة

  .حق الرد •  
ءات املتعلقة بقضية فلسطين وقضايا الشرق األوسط شريطة أالّ تتصل باإلجراحق إثارة نقاط نظامية  •  

  .يتضمن احلق يف إثارة النقاط النظامية تلك، حق االعتراض على قرار رئيس اجللسة
حق املشاركة يف تقديم مشاريع القرارات واملقررات املتعلقة بقضية فلسطين وقضايا الشرق األوسط  •  

  .ات تلك على التصويت إالّ بناء على طلب إحدى الدول األعضاءوال تعرض مشاريع القرارات واملقرر
تدخالت مع قيام رئيس اجلمعية العامة مرة واحدة فقط يف بداية كل دورة من دورات  حق إجراء •  

  .اجلمعية العامة بتقديم إيضاح تمهيدي أو باإلشارة إىل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة
خلاصة بفلسطين مباشرة بعد الدول غير األعضاء وقبل املراقبين يجري ترتيب مقاعد اجللوس ا •  

  .اآلخرين مع تخصيص ستة مقاعد يف قاعة اجلمعية العامة
  .ليس لفلسطين احلق يف التصويت أو يف تقديم مرشحين •  

  



 

 
 

  

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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