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وثيقة رقم 248:

رسالة محمود عباس إىل األمني العام لألمم املتحدة ومجلس األمن بشأن 
طلب فلسطني االنضامم إىل عضوية األمم املتحدة248

23 أيلول/ سبتمب 2011

الجمعية العامة

مجلس األمن

الدورة السادسة والستون

السنة السادسة والستون

البند 116 من جدول األعامل

قبول أعضاء جدد يف األمم املتحدة

طلب فلسطني االنضامم إىل عضوية األمم املتحدة

مذكرة األمني العام

املؤقت  الداخيل  النظام  من   59 واملادة  العامة  للجمعية  الداخيل  النظام  من   135 للامدة  وفقاً 

ملجلس األمن، يترشف األمني العام بأن يعمم طّيه الطلب املقدم من فلسطني من أجل االنضامم إىل 

عضوية األمم املتحدة والوارد يف رسالة وردت من رئيسها يف 23 أيلول/ سبتمب 2011 )انظر املرفق 

رئيس  من  وردت   2011 سبتمب  أيلول/   23 مؤرخة  أُخرى  رسالة  يعمم  بأن  أيضاً  ويترشف  األول(. 

فلسطني يف الوقت نفسه )انظر املرفق الثاين(. 

املرفق األول

رسالة وردت يف يوم 23 أيلول/ سبتمب 2011 إىل األمني العام من رئيس فلسطني. 

طلب دولة فلسطني االنضامم إىل عضوية األمم املتحدة. 

دولة  تقدمه  الذي  الطلب  هذا  الفلسطيني،  الشعب  باسم  أقدم،  أن  الرشف  عظيم  يرشفني 

فلسطني لالنضامم إىل عضوية األمم املتحدة. 

للشعب  والتاريخية  والقانونية  الطبيعية  الحقوق  إىل  استناداً  هذا  العضوية  طلب  م  وُيقدَّ

الفلسطيني وإىل قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 181 )د – 2( املؤرخ 29 ترشين الثاين/ نوفمب 

واعرتاف   ،1988 نوفمب  الثاين/  ترشين   15 املؤرخ  فلسطني  دولة  استقالل  إعالن  عن  فضالً   ،1947

الجمعية العامة بهذا اإلعالن مبوجب القرار 177/43 املؤرخ 15 كانون األول/ ديسمب 1988. 

للرصاع  وشاملة  ودامئة  عادلة  تسوية  بتحقيق  التزامها  فلسطني  دولة  تؤكد  الصدد،  هذا  ويف 

اإلرسائييل – الفلسطيني استناداً إىل الرؤية القامئة عىل وجود دولتني تعيشان جنباً إىل جنب يف سالم 

وأمن، عىل نحو ما أقره مجلس األمن والجمعية العامة يف األمم املتحدة وكذا املجتمع الدويل ككل، 

واستناداً إىل القانون الدويل وسائر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة. 
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ِصيَغ عمالً  إعالٌن  الرسالة  بهذه  ملحقاً  يرد  املتحدة،  األمم  إىل عضوية  االنضامم  وألغراض طلب 
باملادة 58 من النظام الداخيل املؤقت، مجلس األمن واملادة 134 من النظام الداخيل للجمعية العامة 

ميمة(.  )انظر الضُّ

وأرجو ممتّناً التفضل بإحالة رسالة الطلب واإلعالن إىل رئييس مجلس األمن والجمعية العامة يف 
أقرب وقت ممكن. 

)توقيع( محمود عباس

رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

املتحدة، يرشفني، بصفتي رئيس دولة  األمم  االنضامم إىل عضوية  يف إطار طلب دولة فلسطني 
للشعب  الوحيد  الرشعي  املمثل  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ورئيس  فلسطني 
الفلسطيني، أن أعلن رسمياً أن دولة فلسطني هي دولة محبة للسالم وأنها تقبل االلتزامات املنصوص 

عليها يف ميثاق األمم املتحدة وتتعهد رسمياً بالوفاء بتلك االلتزامات. 

)توقيع( محمود عباس

رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

املرفق الثاين

رسالة مؤرخة 23 أيلول/ سبتمب 2011 موجهة إىل األمني العام من رئيس فلسطني. 

االحتالل  نري  تحت  ورزوحه  ممتلكاته  من  وتجريده  شعبي  عاشه  الذي  الترشد  من  عقود  بعد 
العسكري األجنبي، ويف إثر تكلل برنامج بناء الدولة بالنجاح الذي أقره املجتمع الدويل، مبا يف ذلك 
اللجنة الرباعية لعملية السالم يف الرشق األوسط، أحس مبشاعر االعتزاز والفخر العظيم أن قدمت 

إليكم طلب حصول دولة فلسطني عىل العضوية الكاملة يف األمم املتحدة. 

دولة  قيام  الفلسطيني  الوطني  املجلس  أعلن   ،1988 نوفمب  الثاين/  ترشين   15 ففي 
وقد  املصري.  تقرير  يف  للترصف  القابل  غري  حقه  الفلسطيني  الشعب  مامرسة  إطار  يف  فلسطني 
املؤرخ  177/43 القرار  مبوجب  فلسطني  دولة  باستقالل  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية   اعرتفت 

15 كانون األول/ ديسمب 1988. ولقد أقرت الجمعية العامة إقراراً ثابتاً حق الشعب الفلسطيني يف 
تقرير املصري واالستقالل وتسوية الرصاع اإلرسائييل – الفلسطيني عىل أساس الرؤية القامئة عىل حل 
الدولتني، وذلك يف العديد من القرارات، من جملتها القرارات 181 )د–2( )1947(، و3236 )د–29( 
 ،)2010( و202/65   ،)2010( و16/65   ،)1970( )د–25(   2672  ،)1970( )د–25(   2649  ،)1974(
 وكذلك قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 242 )1967(، و338 )1973(، 1397 )2002(، وفتوى
تشييد عن  الناشئة  القانونية  اآلثار  )بشأن   2004 يوليو  متوز/   9 املؤرخة  الدولية  العدل   محكمة 

جدار يف األرض الفلسطينية املحتلة(. وعالوة عىل ذلك، وقف املجتمع الدويل بأغلبيته الساحقة وقفة 
له دولة، عن طريق  أن تكون  للترصف، ومن ضمنها حقه يف  القابلة  مؤازرة لشعبنا يف حقوقه غري 
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يونيو 1967، وعاصمتها  الثنايئ بدولة فلسطني عىل أساس حدود 4 حزيران/  الصعيد  االعرتاف عىل 
القدس الرشقية، وما فتئ عدد تلك االعرتافات يرتفع مع مرور األيام. 

إن طلب فلسطني للعضوية يأيت منسجامً مع حقوق الالجئني الفلسطينيني التي يكفلها القانون 
الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك قرار الجمعية العامة 194 )د–3( )1948(، ومع 

مركز منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها املمثل الرشعي الوحيد للشعب الفلسطيني. 

وتؤكد القيادة الفلسطينية من جديد االلتزام التاريخي الذي قطعته منظمة التحرير الفلسطينية 
الفلسطينية ملتزمة مبواصلة  القيادة  أيلول/ سبتمب 1993. وعالوة عىل ذلك تظل  عىل نفسها يف 9 
الفلسطينيون،  والالجئون  القدس،   – النهايئ  بالوضع  املتعلقة  املسائل  جميع  بخصوص  املفاوضات 
واملستوطنات، والحدود، واألمن، واملياه – عىل أساس املرجعية املعرتف بها دولياً، مبا يف ذلك قرارات 
السالم  ومبادرة  السالم،  مقابل  األرض  مبدأ  سيام  وال  مدريد،  ومبادئ  الصلة،  ذات  املتحدة  األمم 
الخصوص  والتي تشرتط عىل وجه  الدولية  الرباعية  اللجنة  التي وضعتها  الطريق  العربية، وخارطة 

تجميداً لكافة أعامل االستيطان اإلرسائيلية. 

الجمعية  قرار  يف  الواردة  التعليامت  تستحرض  أن  املتحدة  األمم  لنناشد  الظرف  هذا  يف  وإننا 
 العامة 181 )د–2( )1947(، وأن تنظر “بعني العطف” إىل طلب دولة فلسطني االنضامم إىل عضوية

األمم املتحدة. 

الكاملة  العضوية  وبناء عليه، أترشف بأن أقدم إىل معاليكم طلب دولة فلسطني للحصول عىل 
يف األمم املتحدة، إضافة إىل إعالن ِصيَغ عمالً باملادة 85 من النظام الداخيل املؤقت مجلس األمن، 
واملادة 134 من النظام الداخيل للجمعية العامة. وأرجو منكم التكرم بإحالة هذه الرسالة إىل مجلس 

األمن والجمعية العامة دون إبطاء. 

)توقيع( محمود عباس

رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

وثيقة رقم 249:

خطاب محمود عباس يف األمم املتحدة حول االعرتاف بالدولة الفلسطينية249 

23 أيلول/ سبتمب 2011

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة

السيد األمني العام

السيدات والسادة

أود يف البداية أن أتقدم بالتهنئة إىل السيد نارص عبد العزيز النارص عىل تسلمه رئاسة الجمعية 
يف دورتها الحالية متمنياً له التوفيق. 


