
  المجلس الوطني الفلسطيني 

  الدورة الحادية والعشرين

   الجلسة الخاصة

  

وم     عقد المجلس الوطني الفلسطيني الجلسة الخاصة في  ساء ي سادسة من م ة     ٢٤/٤/١٩٩٦ال ر اللجن ى تقري  واستمع ال

سياسية ال   القانونية المكلفة بتعديل ا   الميثاق الوطني الفلسطيني بما يتناسب مع المرحلة والظروف ال ي يمر به ت شعب    ال

ة       الفلسطيني وامتنا العربية والعالم ، وقد وافق المجلس على النص التالي بتعديل ى موافق ذي حاز عل اق وال  ٥٠٤الميث

  صوتا١٤ صوتا وامتنع عن التصويت ٥٤صوتا وعارض النص 

  نص التعديل

ه   ي دورت د ف سطيني المنعق وطني الفل زان المجلس ال ة غ ي مدين شرين ف ة والع ة إعالن . ة الحادي ن وثيق ق م إذ ينطل

١٩٨٨ نوفمبر ١٥السياسي المعتمد في الدورة التاسعة عشرة المنعقدة في الجزائر في  االستقالل والبيان والتي أآدت    

  .مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية واعتماد حل الدولتين

والتي تضمنت ١٩٩٣ سبتمبر ١٣يستند الى مقدمة إعالن المبادئ الموقع في واشنطن في   اتفاق الطرفين على ان وإذ 

بحقوقهما السياسية المشروعة المتبادلة ، والسعي للعيش   الوقت قد حان إلنهاء عقود من المواجهة والنزاع واالعتراف

ة من            في ظل تعايش سلمي وبكرامة املة ومصالحة تاريخي ة وش ة ودائم لمية عادل سوية س ق ت ادلين ، ولتحقي وأمن متب

  .العملية السلمية المتفق عليها خالل

ة  ة المتمثل شرعية الدولي ى ال ستند ال دس وإذ ي ة بالق ا المتعلق ا فيه سطين بم ضية فل دة الخاصة بق م المتح رارات األم بق

  .٣٣٨ و ٢٤٢والالجئين وبقية قضايا المرحلة النهائية وتطبيق القرارين  والمستوطنات

سطينية   وإذ  ر الفل ة التحري ادئ      يؤآد التزامات منظم اق إعالن المب واردة في اتف ع في    ) ١   ( أوسلو   ال اق الموق واالتف

ة في       ة الموقع راف المتبادل ائل االعت ول ١٠ ، ٩القاهرة ورس ة     ١٩٩٣  أيل سطينية المرحلي ة اإلسرائيلية الفل  ، واالتفاقي

المجلس المرآزي    ، وقرار ١٩٩٥ سبتمبر ٢٨ الموقعة في واشنطن في )٢(أوسلو   حول الضفة الغربية وقطاع غزة

ا              ١٩٩٣التحرير الفلسطينية في أآتوبر      لمنظمة ع ملحقاته ة أوسلو وجمي ى اتفاقي ذي وافق عل ادئ     .  ال ى المب ستند ال إذ ي

  .واشنطن التي انعقد على أساسها مؤتمر مدريد للسالم ومفاوضات

  يقرر

لة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة تتعارض مع الرسائل المتباد تعديل الميثاق الوطني بإلغاء المواد التي-أوال  

  .١٩٩٣أيلول  ١٠  ،٩اسرائيل يومي 

ادة  : ثانيا   ة بإع ى المجلس        يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة القانوني تم عرضها عل وطني وي اق ال صياغة الميث

   .المرآزي في أول اجتماع له

 م٢٤/٤/١٩٩٦الجلسة في ساعة متأخرة من يوم  وانتهت

http://www.palestineinarabic.com/

