
S/2011/705  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
11 November 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

111111    111111    11-58553 (A) 
*1158553* 

ــة بقبــول األعــضاء اجلــدد بــشأن طلــب فلــسطني االنــضمام           ــة املعني ــر اللجن تقري
  عضوية األمم املتحدة إىل
ــسته       - ١ ــن يف جلـ ــس األمـ ــى جملـ ــا علـ ــان معروضـ ــودة يف ،٦٦٢٤كـ ــول٢٨ املعقـ  / أيلـ

ووفقــا . (S/2011/592)، طلــب فلــسطني االنــضمام إىل عــضوية األمــم املتحــدة  ٢٠١١ ســبتمرب
 الداخلي املؤقت ونظرا لعدم وجود اقتراح خمـالف، أحـال رئـيس اجمللـس            من النظام  ٥٩للمادة  

  .ه لبحثه وتقدمي تقرير بشأن املعنية بقبول األعضاء اجلددالطلب إىل اللجنة) لبنان(
، املعقــــــــودتني يف ١١٠  و١٠٩لجنــــــــة يف الطلــــــــب يف جلــــــــستيها الونظــــــــرت   - ٢

  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣سبتمرب و /أيلول ٣٠
/  للجنة، عقدت رئاسـة جملـس األمـن لـشهر تـشرين األول     ١٠٩قب انتهاء اجللسة    وع  - ٣

 أربـع منـها علـى مـستوى اخلـرباء،           عقـدت مخس جلسات غري رمسيـة للجنـة،        ) نيجرييا(أكتوبر  
للنظــر بإمعــان فيمــا إذا كانــت فلــسطني تــستويف املعــايري احملــددة لالنــضمام إىل عــضوية األمــم    

ونظـر اخلـرباء فيمـا إذا كانـت فلـسطني      .  يف ميثـاق األمـم املتحـدة     ٤املتحدة والواردة يف املـادة      
تستويف معايري الدولة، وفيما إذا كانت بلدا حمبا للسالم، وراغبة يف الوفاء بااللتزامـات الـواردة           

  .يف امليثاق وقادرة على ذلك
أي وأُعــرب عــن ر. وأثنــاء اجللــستني اللــتني عقــدهتما اللجنــة، أُعــرب عــن آراء متباينــة   - ٤

وأثـريت تـساؤالت    . مفاده أن مقـدم الطلـب يـستويف مجيـع املعـايري املنـصوص عليهـا يف امليثـاق                  
وأُعرب أيـضا   . بشأن ما إذا كان مقدم الطلب يستويف مجيع شروط العضوية الواردة يف امليثاق            

 .عن رأي يفيد بأن املداوالت ينبغي أن تراعي السياق السياسي العام للمسألة قيد النظر

ــواردة يف املــادة  وذُُ  - ٥ ــدة الــيت ميكــن    ٤كــر أن املعــايري ال ــاق هــي العوامــل الوحي  مــن امليث
وتأييــدا هلــذا املوقــف، أُشــري إىل الفتــوى الــيت أصــدرهتا حمكمــة   . مراعاهتــا يف مــداوالت اللجنــة

، بشأن شروط قبول دولة ما يف عضوية األمـم املتحـدة            ١٩٤٨مايو  / أيار ٢٨العدل الدولية يف    
 ). امليثاق من٤املادة (
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ومت التأكيــد أيــضا علــى أن اللجنــة ينبغــي أن تراعــي يف أعماهلــا، أيــا كانــت نتائجهــا،     - ٦
وجـود دولـتني    قـائم علـى     التوصل إىل حـل     وأُعرب عن رأي مفاده أن      . السياق السياسي العام  

األجـل   يظـل اخليـار الوحيـد لتحقيـق سـالم دائـم يف            بـشأهنا   التفـاوض   عن طريـق تـسوية جيـري        
وأُعـرب عـن تأييـد      . وأن مسائل الوضع النهائي ينبغي أن تسوَّى عن طريق املفاوضات         الطويل  

، ويكـون مثـرة مفاوضـات    ١٩٦٧حل يقوم على وجود دولتني استنادا إىل حدود ما قبـل عـام          
ومت التــشديد . سياســية، ويفــضي إىل قيــام دولــة فلــسطني املــستقلة وعاصــمتها القــدس الــشرقية 

 .الوجود حق إسرائيل يفال يتناىف مع ر مصريها واالعتراف هبا  فلسطني يف تقريحقعلى أن 

وذُكـــر أنـــه ال ينبغـــي أن تـــضر أعمـــال اللجنـــة بفـــرص اســـتئناف حمادثـــات الـــسالم،    - ٧
 والـذي وضـع     ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٣سيما يف ضوء بيان اجملموعة الرباعية الـصادر يف           وال

شـري إىل أن فـرص إجـراء مفاوضـات          وكـذلك أُ  . جدوال زمنيـا واضـحا السـتئناف املفاوضـات        
وذُكــر أن طلــب فلــسطني ال يــضر  . ينبغــي أن تــؤخر نظــر جملــس األمــن يف طلــب فلــسطني  ال

وذُكر أيضا أن طلـب فلـسطني لـن ُيقـرِّب       . بالعملية السياسية وال يشكل بديال عن املفاوضات      
سطني ال ميكـن    وذُكر كذلك أن مسألة االعتراف بصفة الدولـة لفلـ         . الطرفني إىل حتقيق السالم   

وال ينبغــي أن تكــون مرهونــة بنتيجــة املفاوضــات بــني الفلــسطينيني واإلســرائيليني، وإال أصــبح  
قيام الدولة الفلسطينية متوقفا على موافقة إسرائيل، وهو ما سيمنح السلطة القائمـة بـاالحتالل               

عامـة منـذ   احلق يف نقض حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه، الـذي اعترفـت بـه اجلمعيـة ال        
 إسـرائيل يف    يتـصل بإمعـان    وأثـريت شـواغل فيمـا     . بوصفه حقا غري قابـل للتـصرف      ١٩٧٤عام  

ــة  غــريوأُعــرب عــن رأي مفــاده أن هــذه األنــشطة تعتــرب أنــشطة    .أنــشطتها االســتيطانية قانوني
 .مبوجب القانون الدويل وتشكل عقبة تعيق التوصل إىل سالم شامل

، ُوجِّه االنتباه إىل الرسالة اليت تلقاهـا األمـني          )(S/2011/592وفيما يتصل بطلب فلسطني       - ٨
 صـيغ يف    -، والـيت تـضمنت إعالنـا        ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٣العام من رئيس فلـسطني بتـاريخ        

 جاء فيه أن دولـة فلـسطني دولـةٌ حمبـة للـسالم؛ وأهنـا تقبـل االلتزامـات الـواردة يف                       -صك رمسي   
 .وفاء هباميثاق األمم املتحدة؛ وتتعهد رمسيا بال

وفيما خيص معيار الدولة، أشَري إىل اتفاقية مونتيفيديو بـشأن حقـوق الـدول وواجباهتـا                - ٩
، اليت تنص على أن الدولة بوصفها شخصا من أشخاص القانون الدويل ينبغـي أن               ١٩٣٣ لعام

ــات مــع         ــة عالق ــى إقام ــدرة عل ــة، والق ــيم حمــدد، وحكوم ــديها ســكان دائمــون، وإقل يكــون ل
 .ىاألخر الدول
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وفيمــا يتعلــق بــشرطْي الــسكان الــدائمني واإلقلــيم احملــدد، أُعــرب عــن رأي مفــاده أن     - ١٠
ومت التــشديد علــى أن عــدم وجــود حــدود معّينــة بدقــة       . فلــسطني تــستويف هــذين املعيــارين   

 .يشكل عائقا أمام إقامة الدولة ال

 حركـة    أن بـالنظر إىل  غري أنه أثريت تـساؤالت بـشأن سـيطرة فلـسطني علـى أرضـها،                  - ١١
ومت التأكيــد علــى أن االحــتالل   . الــسلطة القائمــة حبكــم الواقــع يف قطــاع غــزة     هــي محــاس 

غـري أنـه    . اإلسرائيلي عامل حيول دون بسط احلكومة الفلسطينية سيطرهتا الكاملة علـى أرضـها            
طة أجنبيـة ال يعـين أن الـسيادة علـى أرض            لأُعرب عن رأي مفاده أن االحتالل الذي متارسه س        

 . تنتقل إىل السلطة القائمة باالحتاللحمتلة

وفيما خيص شرط وجـود حكومـة، أعـرب عـن رأي مفـاده أن فلـسطني تـستويف هـذا                       - ١٢
 يف املائـة مـن سـكان فلـسطني؛     ٤٠غري أنـه ذُكـر أن حركـة محـاس تـسيطر علـى نـسبة             . املعيار

لـى األرض الـيت     تـسيطر سـيطرة فعليـة ع      السلطة الفلسطينية   أن حكومة   ميكن اعتبار    وبالتايل ال 
مت التــشديد علــى أن منظمــة التحريــر الفلــسطينية هــي املمثــل الــشرعي للــشعب   و. هبــا تطالــب

 .الفلسطيين، ال حركة محاس

جلنـة االتـصال املخصـصة    وأشري إىل تقـارير البنـك الـدويل، وصـندوق النقـد الـدويل، و               - ١٣
ىل أن الوظـائف احلكوميـة يف       لتنسيق املساعدة الدولية املقدمة إىل الفلـسطينيني، الـيت خلـصت إ           

 .فلسطني قد أصبحت اآلن كافية لتسيري أعمال الدولة

وفيما خيص شـرط أن تكـون الدولـة قـادرة علـى إقامـة عالقـات مـع الـدول األخـرى،               - ١٤
ــار    ــستويف هــذا املعي ــاده أن فلــسطني ت وذُكــر أن فلــسطني قبلــت عــضوا   . أعــرب عــن رأي مف

 اإلسـالمي، واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب           ونالتعـا حركة عدم االحنياز، ومنظمـة       يف
وإضــافة إىل ذلــك، . منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، و٧٧آســيا، وجمموعــة الـــ 

غـري أنـه أثـريت تـساؤالت        .  دولة بفلسطني دولة مستقلة وذات سـيادة       ١٣٠اعترفت أكثر من    
ت مـع الـدول األخـرى، نظـرا ألن الـسلطة      خبصوص قدرة السلطة الفلسطينية على إقامة عالقـا       

 .ميكنها مبوجب اتفاقات أوسلو أن تقيم عالقات مع دول أجنبية الفلسطينية ال

، أُعـرب عـن رأي مفـاده أن       “حمبا للسالم ”وفيما خيص شرط أن يكون مقدم الطلب          - ١٥
مل للـصراع   التزامها بالتوصل إىل حل عادل ودائـم وشـا      بالنظر إىل فلسطني تستويف هذا املعيار     

ــسطيين- اإلســرائيلي ــضا يف     .  الفل ــى أي ــار يتجل ــسطني هلــذا املعي وذُكــر كــذلك أن اســتيفاء فل
التزامها باستئناف املفاوضات بشأن مجيع مسائل الوضـع النـهائي علـى أسـاس املرجعيـات الـيت                  
جرى إقرارها دوليا، وقـرارات األمـم املتحـدة ذات الـصلة، ومبـادئ مدريـد، ومبـادرة الـسالم                    

 .ربية، وخارطة الطريق اليت وضعتها اجملموعة الرباعيةالع
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وأثــريت أســئلة حــول مــا إذا كانــت فلــسطني دولــة حمبــة للــسالم حقــا، مبــا أن حركــة    - ١٦
وأشـري مـن جهـة      . محاس ترفض نبذ اإلرهاب والعنـف، وأن هـدفها املعلـن هـو تـدمري إسـرائيل                

، الـيت جـاء فيهـا أن األفعـال          ١٩٧١أخرى إىل فتوى حمكمة العدل الدوليـة بـشأن ناميبيـا لعـام              
الوحيــدة الــيت ميكــن أن تعــزى إىل الدولــة هــي األفعــال الــصادرة عــن الــسلطة املعتــرف هبــا يف    

 .الدولة تلك

وفيمــا يتعلــق بــشرط قبــول مقــدم الطلــب االلتزامــات الــواردة يف امليثــاق وقدرتــه علــى   - ١٧
فلــسطني تــستويف هــذه املعــايري، تنفيــذها ورغبتــه يف القيــام بــذلك، أُعــرب عــن رأي مفــاده أن  

. يتضح من مجلة أمور منها اإلعالن الرمسي الذي قدمته هلـذا الغـرض واملتـضمن يف طلبـها                  كما
، قيـل إن  ١٩٤٨وأشري إىل أنه لـدى النظـر يف طلـب إسـرائيل احلـصول علـى العـضوية يف عـام                 

 .ائها هذا املعيارتعهد إسرائيل الرمسي بالوفاء بالتزاماهتا يف إطار امليثاق كاٍف الستيف

وأُعــرب أيــضا عــن رأي مفــاده أن امليثــاق يــشترط أكثــر مــن االلتــزام الــشفوي ملقــدم      - ١٨
الطلب بالوفاء بالتزاماته مبوجب امليثاق؛ فعلى مقدم الطلب أن يظهر التزامه بتسوية املنازعـات              

ــالطرق الــسلمية وباالمتنــاع عــن اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها يف تــدبري     ــه ب  عالقات
 .ويف هذا الصدد، جرى التشديد على أن حركة محاس مل تقبل هذه االلتزامات. الدولية

وأُعرب عن رأي مفاده أن اللجنة ينبغي هلا أن توصـي اجمللـس بقبـول فلـسطني عـضوا                      - ١٩
ميكـن   وأُعرب عـن رأي خمـالف مفـاده أن طلـب احلـصول علـى العـضوية ال                 . يف األمم املتحدة  

بيـد أن رأيـا آخـر أُعـرب     . وبذلك يتوخى االمتناع عن التصويت يف حـال إجرائـه    تأييده اآلن،   
مقــدم الطلــب ال يــستويف شــروط   هنــاك تــساؤالت جديــة بــشأن الطلــب، وأن  عنــه مفــاده أن

 .حتظى بالتأييد  وأن توصية اجلمعية العامة بقبوله لن،العضوية

ا مينح فلـسطني صـفة الدولـة        كذلك اقُترح كإجراء وسط أن تتخذ اجلمعية العامة قرار          - ٢٠
 .املتمتعة مبركز املراقب

 أن اللجنـة  ١١٠وذكر الـرئيس يف تلخيـصه للمناقـشة الـيت أجرهتـا اللجنـة يف جلـستها                 - ٢١
 .تتمكن من تقدمي توصية باإلمجاع إىل جملس األمن مل

 لجنة املعنية بقبول األعضاء اجلدد نظرها يف طلـب فلـسطني االنـضمام إىل             الواختتمت    - ٢٢
 .عضوية األمم املتحدة

 علـى هـذا التقريـر بـشأن نظرهـا يف طلـب فلـسطني              ١١١ووافقت اللجنة يف جلـستها        - ٢٣
  .االنضمام إىل عضوية األمم املتحدة

  


	تقرير اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد بشأن طلب فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة
	1 - كان معروضا على مجلس الأمن في جلسته 6624، المعقودة في 28 أيلول/ سبتمبر 2011، طلب فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة (S/2011/592). ووفقا للمادة 59 من النظام الداخلي المؤقت ونظرا لعدم وجود اقتراح مخالف، أحال رئيس المجلس (لبنان) الطلب إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد لبحثه وتقديم تقرير بشأنه.
	2 - ونظرت اللجنة في الطلب في جلستيها 109 و 110، المعقودتين في 30 أيلول/سبتمبر و 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	3 - وعقب انتهاء الجلسة 109 للجنة، عقدت رئاسة مجلس الأمن لشهر تشرين الأول/ أكتوبر (نيجيريا) خمس جلسات غير رسمية للجنة، عقدت أربع منها على مستوى الخبراء، للنظر بإمعان فيما إذا كانت فلسطين تستوفي المعايير المحددة للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة والواردة في المادة 4 في ميثاق الأمم المتحدة. ونظر الخبراء فيما إذا كانت فلسطين تستوفي معايير الدولة، وفيما إذا كانت بلدا محبا للسلام، وراغبة في الوفاء بالالتزامات الواردة في الميثاق وقادرة على ذلك.
	4 - وأثناء الجلستين اللتين عقدتهما اللجنة، أُعرب عن آراء متباينة. وأُعرب عن رأي مفاده أن مقدم الطلب يستوفي جميع المعايير المنصوص عليها في الميثاق. وأثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان مقدم الطلب يستوفي جميع شروط العضوية الواردة في الميثاق. وأُعرب أيضا عن رأي يفيد بأن المداولات ينبغي أن تراعي السياق السياسي العام للمسألة قيد النظر.
	5 - وذُُكر أن المعايير الواردة في المادة 4 من الميثاق هي العوامل الوحيدة التي يمكن مراعاتها في مداولات اللجنة. وتأييدا لهذا الموقف، أُشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 28 أيار/مايو 1948، بشأن شروط قبول دولة ما في عضوية الأمم المتحدة (المادة 4 من الميثاق).
	6 - وتم التأكيد أيضا على أن اللجنة ينبغي أن تراعي في أعمالها، أيا كانت نتائجها، السياق السياسي العام. وأُعرب عن رأي مفاده أن التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين عن طريق تسوية يجري التفاوض بشأنها يظل الخيار الوحيد لتحقيق سلام دائم في الأجل الطويل وأن مسائل الوضع النهائي ينبغي أن تسوَّى عن طريق المفاوضات. وأُعرب عن تأييد حل يقوم على وجود دولتين استنادا إلى حدود ما قبل عام 1967، ويكون ثمرة مفاوضات سياسية، ويفضي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتم التشديد على أن حق فلسطين في تقرير مصيرها والاعتراف بها لا يتنافى مع حق إسرائيل في الوجود.
	7 - وذُكر أنه لا ينبغي أن تضر أعمال اللجنة بفرص استئناف محادثات السلام، ولا سيما في ضوء بيان المجموعة الرباعية الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 2011 والذي وضع جدولا زمنيا واضحا لاستئناف المفاوضات. وكذلك أُشير إلى أن فرص إجراء مفاوضات لا ينبغي أن تؤخر نظر مجلس الأمن في طلب فلسطين. وذُكر أن طلب فلسطين لا يضر بالعملية السياسية ولا يشكل بديلا عن المفاوضات. وذُكر أيضا أن طلب فلسطين لن يُقرِّب الطرفين إلى تحقيق السلام. وذُكر كذلك أن مسألة الاعتراف بصفة الدولة لفلسطين لا يمكن ولا ينبغي أن تكون مرهونة بنتيجة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإلا أصبح قيام الدولة الفلسطينية متوقفا على موافقة إسرائيل، وهو ما سيمنح السلطة القائمة بالاحتلال الحق في نقض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، الذي اعترفت به الجمعية العامة منذ عام 1974بوصفه حقا غير قابل للتصرف. وأثيرت شواغل فيما يتصل بإمعان إسرائيل في أنشطتها الاستيطانية. وأُعرب عن رأي مفاده أن هذه الأنشطة تعتبر أنشطة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة تعيق التوصل إلى سلام شامل.
	8 - وفيما يتصل بطلب فلسطين S/2011/592))، وُجِّه الانتباه إلى الرسالة التي تلقاها الأمين العام من رئيس فلسطين بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2011، والتي تضمنت إعلانا - صيغ في صك رسمي - جاء فيه أن دولة فلسطين دولةٌ محبة للسلام؛ وأنها تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة؛ وتتعهد رسميا بالوفاء بها.
	9 - وفيما يخص معيار الدولة، أشيرَ إلى اتفاقية مونتيفيديو بشأن حقوق الدول وواجباتها لعام 1933، التي تنص على أن الدولة بوصفها شخصا من أشخاص القانون الدولي ينبغي أن يكون لديها سكان دائمون، وإقليم محدد، وحكومة، والقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى.
	10 - وفيما يتعلق بشرطيْ السكان الدائمين والإقليم المحدد، أُعرب عن رأي مفاده أن فلسطين تستوفي هذين المعيارين. وتم التشديد على أن عدم وجود حدود معيّنة بدقة لا يشكل عائقا أمام إقامة الدولة.
	11 - غير أنه أثيرت تساؤلات بشأن سيطرة فلسطين على أرضها، بالنظر إلى أن حركة حماس هي السلطة القائمة بحكم الواقع في قطاع غزة. وتم التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي عامل يحول دون بسط الحكومة الفلسطينية سيطرتها الكاملة على أرضها. غير أنه أُعرب عن رأي مفاده أن الاحتلال الذي تمارسه سلطة أجنبية لا يعني أن السيادة على أرض محتلة تنتقل إلى السلطة القائمة بالاحتلال.
	12 - وفيما يخص شرط وجود حكومة، أعرب عن رأي مفاده أن فلسطين تستوفي هذا المعيار. غير أنه ذُكر أن حركة حماس تسيطر على نسبة 40 في المائة من سكان فلسطين؛ وبالتالي لا يمكن اعتبار أن حكومة السلطة الفلسطينية تسيطر سيطرة فعلية على الأرض التي تطالب بها. وتم التشديد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، لا حركة حماس.
	13 - وأشير إلى تقارير البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ولجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الفلسطينيين، التي خلصت إلى أن الوظائف الحكومية في فلسطين قد أصبحت الآن كافية لتسيير أعمال الدولة.
	14 - وفيما يخص شرط أن تكون الدولة قادرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى، أعرب عن رأي مفاده أن فلسطين تستوفي هذا المعيار. وذُكر أن فلسطين قبلت عضوا في حركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومجموعة الـ 77، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وإضافة إلى ذلك، اعترفت أكثر من 130 دولة بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة. غير أنه أثيرت تساؤلات بخصوص قدرة السلطة الفلسطينية على إقامة علاقات مع الدول الأخرى، نظرا لأن السلطة الفلسطينية لا يمكنها بموجب اتفاقات أوسلو أن تقيم علاقات مع دول أجنبية.
	15 - وفيما يخص شرط أن يكون مقدم الطلب ”محبا للسلام“، أُعرب عن رأي مفاده أن فلسطين تستوفي هذا المعيار بالنظر إلى التزامها بالتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وذُكر كذلك أن استيفاء فلسطين لهذا المعيار يتجلى أيضا في التزامها باستئناف المفاوضات بشأن جميع مسائل الوضع النهائي على أساس المرجعيات التي جرى إقرارها دوليا، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية.
	16 - وأثيرت أسئلة حول ما إذا كانت فلسطين دولة محبة للسلام حقا، بما أن حركة حماس ترفض نبذ الإرهاب والعنف، وأن هدفها المعلن هو تدمير إسرائيل. وأشير من جهة أخرى إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن ناميبيا لعام 1971، التي جاء فيها أن الأفعال الوحيدة التي يمكن أن تعزى إلى الدولة هي الأفعال الصادرة عن السلطة المعترف بها في تلك الدولة.
	17 - وفيما يتعلق بشرط قبول مقدم الطلب الالتزامات الواردة في الميثاق وقدرته على تنفيذها ورغبته في القيام بذلك، أُعرب عن رأي مفاده أن فلسطين تستوفي هذه المعايير، كما يتضح من جملة أمور منها الإعلان الرسمي الذي قدمته لهذا الغرض والمتضمن في طلبها. وأشير إلى أنه لدى النظر في طلب إسرائيل الحصول على العضوية في عام 1948، قيل إن تعهد إسرائيل الرسمي بالوفاء بالتزاماتها في إطار الميثاق كافٍ لاستيفائها هذا المعيار.
	18 - وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أن الميثاق يشترط أكثر من الالتزام الشفوي لمقدم الطلب بالوفاء بالتزاماته بموجب الميثاق؛ فعلى مقدم الطلب أن يظهر التزامه بتسوية المنازعات بالطرق السلمية وبالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في تدبير علاقاته الدولية. وفي هذا الصدد، جرى التشديد على أن حركة حماس لم تقبل هذه الالتزامات.
	19 - وأُعرب عن رأي مفاده أن اللجنة ينبغي لها أن توصي المجلس بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. وأُعرب عن رأي مخالف مفاده أن طلب الحصول على العضوية لا يمكن تأييده الآن، وبذلك يتوخى الامتناع عن التصويت في حال إجرائه. بيد أن رأيا آخر أُعرب عنه مفاده أن هناك تساؤلات جدية بشأن الطلب، وأن مقدم الطلب لا يستوفي شروط العضوية، وأن توصية الجمعية العامة بقبوله لن تحظى بالتأييد.
	20 - كذلك اقتُرح كإجراء وسط أن تتخذ الجمعية العامة قرارا يمنح فلسطين صفة الدولة المتمتعة بمركز المراقب.
	21 - وذكر الرئيس في تلخيصه للمناقشة التي أجرتها اللجنة في جلستها 110 أن اللجنة لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن.
	22 - واختتمت اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد نظرها في طلب فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.
	23 - ووافقت اللجنة في جلستها 111 على هذا التقرير بشأن نظرها في طلب فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.

