
  ١٩٤٧ نوفمبر ٢٧ بتاريخ ١٨١رقم قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

  التوصية بخطة لتقسيم فلسطين
   

  ،إن الجمعية العامة

سألة                  وقد عقدت   دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها اإلعداد للنظر في م

  ،ثانيةحكومة فلسطين المستقلة في الدورة العادية ال

 لجنة خاصة، وآلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد اقتراحات             وقد ألفت  

  ،لحل المشكلة

سيم مع                        وقد تلقت وبحثت   ة ومشروع تق ك عدد من التوصيات االجتماعي ا في ذل ة الخاصة بم ر اللجن  في تقري

  ،اتحاد اقتصادي أقرته أآثرية اللجنة الخاصة

  . أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعالقات الودية بين األممعتبرت

  .١٩٤٨آب /  أغسطس١علمًا بتصريح سلطة االنتداب بأنها تسعى إلتمام جالئها عن فلسطين في تأخذ 

  

م                  توصي ع أعضاء األم سطين، وجمي ى فل ة عل سلطة المنتدب صفتها ال ة المتحدة ب ا     المملك  المتحدة اآلخرين، فيم

  :يتعلق بحكومة فلسطين المستقلة، بتبني مشروع التقسيم واالتحاد االقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه وتطلب

  .أن يتخذ مجلس األمن اإلجراءات الضرورية، آما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذها   .أ 

ان  -ية تقتضي مثل ذلك النظرإذا آانت الظروف خالل الفترة االنتقال-أن ينظر مجلس األمن      .ب   فيما إذا آ

ه في        . الوضع في فلسطين يشكل تهديدًا للسلم      د وجب علي ذا التهدي ل ه فإذا قرر مجلس األمن وجود مث

اذ إجراءات            ة اتخ ة العام ويض الجمعي ى تف دوليين، أن يضيف إل سبيل المحافظة على السلم واألمن ال

م المتحدة    ة األم نح لجن ادتي -تم ع الم شيًا م رار  ٤١ و٣٩ن تم ذا الق ين في ه ا هو مب اق وآم  - من الميث

  .سلطة االضطالع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار

سالم،                       .ج  دًا لل القوة تهدي رار ب أن يعتبر مجلس األمن آل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا الق

  . من الميثاق٣٩أو خرقًا له، أو عمًال عدوانيًا، وذلك بحسب المادة 

  .أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة   .د 

   

  . سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات الالزمة لتحقيق هذه الخطةتدعو

د ؤخر      تناش ذه التوصيات أو ي ق ه ل أن يعي ل يحتم أي عم ام ب ن القي م ع شعوب أن تحج ات وال ع الحكوم  جمي

  .تنفيذها

سم ب،                            األم  تفوض ا في الجزء األول، الق ة المشار إليه شة ألعضاء اللجن سفر والمعي ات ال ة نفق ام تغطي ين الع

رة  ة    ١الفق د اللجن ذه الظروف، وتزوي ي ه ين ف ا مالئم ذين يراهم صورة الل اس وال ى األس اء عل ك بن اه، وذل  أدن

  عامة لهبالموظفين الالزمين للمساعدة على االضطالع بالمهمات التي عينتها الجمعية ال

   

  



  

  إن الجمعية العامة

ة في         تفوض   األمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل ال يتجاوز مليوني دوالر لألغراض المبين

  .الفقرة األخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقلة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خطة التقسيم مع االتحاد االقتصادي

  دستور فلسطين وحكومتها المستقلة: ولالجزء األ

  

  التقسيم واالستقالل:  إنهاء االنتداب)أ(

  

أخر في أي حال عن               .١ ى أال يت ن، عل آب /  أغسطس ١ينتهي االنتداب على فلسطين في أقرب وقت ممك

١٩٤٨.  

ر                 ي .٢ سحاب في أق ب جب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم االن

 .١٩٤٨آب /  أغسطس١وقت ممكن على أال يتأخر في أي حال عن 

يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة في أبكر وقت ممكن بنيتها إنهاء االنتداب والجالء عن آل                    -

  . منطقة

ة       - ي أراضي الدول ة ف ة واقع ن منطق الء ع ضمان الج ساعيها ل ضل م ة أف سلطة المنتدب ذل ال تب

ك في أبكر            اليهودية تضم ميناء بحريًا      رة، وذل وأرضًا خلفية آافيين لتوفير تسهيالت لهجرة آبي

  .١٩٤٨شباط /  فبراير١موعد ممكن، على أال يتأخر في أي حال عن 

تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس المبين في               .٣

ة،    الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهر        ين من إتمام جالء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدب

شرين األول  /  أآتوبر١على أال يتأخر ذلك في أي حال عن   ة      . ١٩٤٨ت ة والدول ة العربي ا حدود الدول أم

 .اليهودية ومدينة القدس فتكون آما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه

 توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقالل الدولتين العربية   تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة       .٤

  .واليهودية، فترة انتقالية

   

   خطوات تمهيدية لالستقالل )ب(

   

ة األعضاء        . تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء            .١ ة العام وتنتخب الجمعي

 .  جغرافيالممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافيًا وغير

ة                   .٢ ى اللجن دريج إل سطين بالت سلم إدارة فل سلحة، ت ا الم ة قواته سلطة المنتدب ه ال سحب في ذي ت في الوقت ال

ه مجلس األمن            ى           . التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجي سق إل ة أن تن سلطة المنتدب ى ال وعل

  . الجالء عنها وإدارتهاأبعد حد ممكن خططها لالنسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم

اذ                     - ة الضرورية واتخ ة سلطة إصدار األنظم في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية اإلدارية تخول اللجن

  .اإلجراءات األخرى آما يقتضي الحال

ا                           - ي أوصت به ة لإلجراءات الت ذ اللجن أي عمل يحول دون تنفي وم ب ة أال تق على السلطة المنتدب

  .خرهالجمعية العامة، أو يعرقله، أو يؤ

ة                     .٣ ة واليهودي دولتين العربي ة حدود ال تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ اإلجراءات إلقام

سطين               سيم فل شأن تق ة ب ة العام ى أن الحدود   . ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعي عل



سم ح                        ديلها آقاعدة بحيث ال تق ذه الخطة يجب تع اني من ه اطق   الموصوفة في الجزء الث ة من دود الدول

  .القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة

ة والمنظمات           .٤ شاور مع األحزاب الديمقراطي د الت ن، بع تختار اللجنة وتنشئ في آل دولة بأسرع ما يمك

ة                     سي الحكوم ال مجل سير أعم ًا، وت ة مؤقت ة، مجلس حكوم العامة األخرى في الدولتين العربية واليهودي

إذا لم يكن في اإلمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت ألي       .توجيه اللجنة العام  المؤقتين العربي واليهودي ب   

ولم يستطع االضطالع بمهماته، فعلى  ) المجلس(، أو إذا انتخب     ١٩٤٨نيسان  /  أبريل ١من الدولتين في    

غ األم                         ا تبل ة، آم ا مالئم ي يراه دابير الت ة الت ين اللجنة أن تبلغ مجلس األمن باألمر ليتخذ إزاء هذه الدول

  .العام به آي يحيط أعضاء األمم المتحدة علمًا بذلك

ال             .٥ رة االنتق اء فت ة  -مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين في أثن  -بإشراف اللجن

يم        الهجرة وتنظ ة ب ضايا المتعلق ي الق سلطة ف اص ال وع خ ا، وبن ة له اطق التابع ي المن سلطة ف ل ال آام

  .األراضي

ي يعمالن تحت إشرافها، آامل                        يتسلم بالتدريج آل     .٦ ة الت ة من اللجن ؤقتين في آل دول من المجلسين الم

  .التبعات اإلدارية لكل منهما خالل الفترة التي تنقضي بين إنهاء االنتداب وتثبيت استقالل الدولة

ا، المضي                 .٧ د تكوينهم ة بع ة واليهودي دولتين العربي  توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لكل من ال

  .في إنشاء أجهزة الحكومة اإلدارية المرآزية منها والمحلية

ة             -في أقصر وقت ممكن       -يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة        .٨ ك الدول سلحة من سكان تل شيا م  ملي

دود     ى الح تباآات عل ة دون اش داخلي، وللحيلول ام ال ى النظ ة عل ددها للمحافظ ي ع ة ف ون آافي   .تك

ود         -من أجل أغراض العمليات   -حة في آل دولة     يجب أن تكون هذه المليشيا المسل      رة ضباط يه  تحت إم

ة ك الدول ي تل ين ف ا  . أو عرب مقيم ا فيه شيا بم ى الملي ة عل سكرية العام سياسية والع سيطرة ال د أن ال بي

  .اختيار قيادتها العليا، يجب أن تمارسها اللجنة

ة، بحيث        " الجمعية التأسيسية "يجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة انتخابات         .٩ ى أسس ديمقراطي عل

  .ال يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة

ويكون مؤهًال  . يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة االنتخاب في آل دولة، وتوافق عليها اللجنة            -

ى أن يك                   ًا، عل ة عشر عام نهم ثماني وا   لهذا االنتخاب في آل دولة من تجاوزت س واطنين  ) أ(ون م

ة، و     ك الدول ي تل ين ف سطينيين مقيم وا       ) ب(فل م يكون ة، وإن ل ي الدول ين ف ودًا مقيم ًا ويه عرب

واطنين                  تهم أن يصبحوا م مواطنين فلسطينيين ولكنهم وقعوا قبل االقتراع بيانًا أعربوا فيه عن ني

  .في تلك الدولة

بيانًا أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا       يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا           -

دولتين      ي ال وا ف ة، أن يقترع ة اليهودي ي الدول ود ف ة واليه ة العربي ي الدول رب ف واطنين، والع م

 .العربية واليهودية بالترتيب المذآور

 .يمكن للنساء أن يقترعن وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية -

ة المقترحة،          في أثناء الفترة االنتقالية ال يسمح ليهودي بأن          - ة العربي ة الدول يجعل إقامته في منطق

  .وال لعربي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة، إال بإذن خاص من اللجنة



ة لتخلف مجلس   .١٠ ة مؤقت ار حكوم تور ديمقراطي، وتخت سودة دس ة م ل دول سية لك ة التأسي ضع الجمعي ت

ة   ه اللجن ذي عينت ت ال ة المؤق ت. الحكوم ضم دس صريح   وي ن الت اني م صلين األول والث دولتين الف ورا ال

  :أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان، أحكامًا لما يلي) ج(المذآور في القسم 

ى أساس                    -أ   سري عل االقتراع ال تأسيس هيئة تشريعية في آل دولة تنتخب بالتصويت العام وب

  .يعيةالتمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشر

ة                  -ب سلمية وبطريق ا بالوسائل ال ًا فيه تسوية جميع الخالفات الدولية التي قد تصبح الدولة طرف

  ال تعرض السالم واألمن والعدل الدولي للخطر

قبول التزام الدولة باالمتناع في عالقاتها الدولية من التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة       -ج

  .سي ألية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف األمم المتحدةاإلقليمية واالستقالل السيا

ة          -د ة والمدني شؤون الديني ي ال ساوية ف ًا مت ز حقوق ر تميي ل شخص وبغي ة لك ل الدول أن تكف

ادة،  ة العب ك حري ي ذل ا ف ية، بم ات األساس سان وبالحري وق اإلن ع بحق صادية، والتمت واالقت

دها، وحر ي يري ة الت تعمال اللغ ة اس د االجتماعات وحري يم وعق شر والتعل ة والن ة الخطاب ي

  .وإنشاء الجمعيات

سطين                 -ـه المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة األخرى في فل

ة                       ة اإلقام ى أن تضبط آل دول ومي، عل ارات األمن الق ك العتب ومدينة القدس، ويخضع ذل

  .ضمن حدودها

صادية  .١١ ة اقت ة لجن ين اللجن اون تع ات للتع ن ترتيب ن م ا يمك ع م ضاء لوض ة أع ن ثالث ضيرية م تح

سم                ين في الق ) د(االقتصادي، بغية إنشاء االتحاد االقتصادي والمجلس االقتصادي المشترك، آما هو مب

  .أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن

ين                     .١٢ سطين وب سألة فل ة بم ة التوصيات المتعلق ة العام ي الجمعي داب،     في أثناء الفترة ما بين تبن اء االنت  إنه

ا   ا قوته سحب منه م ت ي ل اطق الت ة عن إدارة المن سؤولية التام سطين بالم ي فل ة ف سلطة المنتدب تفظ ال تح

  .المسلحة، وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على تنفيذ مهماتها

ا            .١٣ ال اإلدارة برمته ضمان انتق ة، ول سلحة     -ولضمان استمرار الخدمات اإلداري وات الم سحاب الق دى ان ل

 إلى المجلسين المؤقتين والمجلس االقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف            -لسلطة المنتدبة ل

ة       -اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج       ى اللجن ة إل ا           -من السلطة المنتدب ة بم ع مهمات الحكوم  مسؤولية جمي

  .لة المنتدبةفيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدو

رى مجلس األمن ضرورة                   .١٤ تسترشد اللجنة في أعمالها بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد ي

  .إصدارها

ة      - ذها اللجن ي تتخ راءات الت صبح اإلج ة-ت ة العام ن -ضمن توصيات الجمعي م تك ا ل ورًا م ذة ف  ناف

ك تعليمات مضادة من مجلس األمن  ل ذل سلمت قب د ت ة ق ى مجلس و. اللجن دم إل ة أن تق ى اللجن عل

  .األمن تقريرًا آل شهر عن حالة البالد، أو أآثر من تقرير إذا آان ذلك مرغوبًا فيه

ى مجلس األمن في الوقت                        .١٥ ة، وإل ة العام ة للجمعي ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبل

  .نفسه

   



  تصريح) ج(
  

ة مق ي آل دول ة ف ة المؤقت ع الحكوم ا ترف ة م ي جمل دة يتضمن ف م المتح ى األم صريحًا إل تقالل ت ل االس ة قب ترح

  :يتضمنه، النصوص التالية
  

  حكم عام

تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فال يتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمي مع                    

  .راء رسميهذه الشروط أو يتدخل فيها، وال يقدم عليها أي قانون أو نظام أو إج

   

  الفصل األول

  األماآن المقدسة واألبنية والمواقع الدينية

   

  .ال تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة باألماآن المقدسة واألبنية والمواقع الدينية .١

ة                 .٢ وق القائم فيما يختص باألماآن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور بما ينسجم مع الحق

ين  ع المقيم ي    لجمي ز ف ب دون تميي ذلك لألجان دس، وآ ة الق ي مدين ة األخرى وف ي الدول واطنين ف والم

ادة      . الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات األمن القومي والنظام العام واللياقة           ة العب آذلك تضمن حري

  .بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة

اآن ال .٣ صان األم ن     ت ة م ن أن يمس بطريق ل يمك أي عم سمح ب ة، وال ي ع الديني ة والمواق ة واألبني مقدس

ًا      . الطرق صفتها المقدسة  ًا معين ًا ديني ى أو موقع فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبن

م   . بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى إجراء الترميم               وإذا ل

  .يتخذ إجراء خالل وقت معقول أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية

 .ال تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني آان معفيًا منها في تاريخ إنشاء الدولة .٤

ين                    ز ب أنه التميي ضريبة يكون من ش اآن     يجب أال يحدث أي تغيير في وقع هذه ال اطني األم الكي أو ق  م

اطنين في موضع                  الكين أو الق أنه وضع هؤالء الم المقدسة أو األبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من ش

  .أقل شأنًا بالنسبة إلى الوقع العام للضريبة مما آان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية

اآن المقدسة           يكون لحاآم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا آانت أحك            .٥ ة باألم ة، المتعلق ام دستور الدول

صورة   رم ب ق وتحت ا، تطب صة به ة المخت وق الديني ة والحق دود الدول ة ضمن ح ع الديني ة والمواق واألبني

ة       ف الديني ين الطوائ شب ب د تن ي ق ات الت ة، الخالف وق القائم اس الحق ى أس ت عل ه أن يثب صحيحة، ول

ع          المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة       ة والمواق اآن واألبني ذه األم ويجب أن يلقى     .  بالنسبة إلى ه

  .الحاآم تعاونًا تامًا ويتمتع باالمتيازات والحصانات الضرورية لالضطالع بمهماته في الدولة

  

  

  

  

  



  الفصل الثاني

  الحقوق الدينية وحقوق األقليات

   

ة م     .١ ادة المتفق ع طقوس العب دة والممارسة الحرة لجمي ة العقي ام واآلداب الحسنة تكون حري ع النظام الع

  .مضمونة للجميع

  .ال يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من األشكال بسبب األصل أو الدين أو اللغة أو الجنس .٢

  .يكون لجميع األشخاص الخاضعين لوالية الدولة الحق في حماية القانون .٣

ات،           .٤ ا في           يجب احترام القانون العائلي، واألحوال الشخصية لمختلف األقلي ة بم ذلك مصالحها الديني  وآ

  .ذلك األوقاف

شاط               .٥ دخل في ن ق أو يت أنه أن يعي باستثناء ما يتطلبه حفظ النظام وحسن اإلدارة لن يتخذ أي تدبير من ش

ذه المؤسسات أو عضو           ل له وق أي ممث ذاهب، أو يجحف بحق المؤسسات الدينية أو الخبرات لجميع الم

  .فيها بسبب الدين أو القومية

لدولة لألقلية العربية أو اليهودية القدر الكافي من التعليم االبتدائي والثانوي بلغتها، ووفق تقاليدها        تؤمن ا  .٦

  .الثقافية

زم بمقتضيات                    ولن ينكر حق آل طائفة في االحتفاظ بمدارسها لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة ما دامت تلت

ة        ا مؤسسات الت    . التعليم العامة التي قد تفرضها الدول ى أساس              أم شاطها عل ى ن داوم عل ة فت يم األجنبي عل

  .حقوقها القائمة

لن تفرض أية قيود على حرية أي مواطن في استعمال أية لغة في المحادثات الخاصة أو في التجارة أو             .٧

  .الدين أو الصحافة أو المنشورات على أنواعها أو في االجتماعات العامة

ة              ال يجوز أن يسمح بنزع ملكية أي أرض تخص عرب          .٨ ة العربي ًا في الدول ة أو يهودي يًا في الدولة اليهودي

ا،                   . إال للمنفعة العامة   ة العلي ذي تحدده المحكم دار ال وفي جميع الحاالت يجب دفع تعويض آامل وبالمق

 .وأن يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضه

  

  الفصل الثالث

  المواطنة واالتفاقيات الدولية وااللتزامات المالية

   

  ):Citizenship( المواطنة     -١ 

سطين  ي فل ين ف ود المقيم دس، والعرب واليه ة الق ارج مدين سطين خ ي فل ين ف سطينيين المقيم واطنين الفل إن الم

ا،                ي يقيمون فيه ة الت خارج مدينة القدس، وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية يصبحون مواطنين في الدول

سياسية  ة وال الحقوق المدني ون ب ةويتمتع تقالل الدول راف باس ا بمجرد االعت اوز . جميعه ويجوز لكل شخص تج

ة                               سية الدول ار جن ا، أن يخت يم فيه ي يق ة الت راف باستقالل الدول وم االعت الثامنة عشرة من العمر خالل سنة من ي

ة   ة اليهودي سية الدول ار جن ي اختي رح الحق ف ي المقت يم العرب ي اإلقل يم ف ي يق ون ألي عرب  األخرى شرط أال يك

ة       ة العربي سية الدول ار جن ي اختي ق ف ة الح ة المقترح ة اليهودي ي الدول يم ف ودي يق ون ألي يه ة، وأال يك المقترح



ه                   . المقترحة ى زوجت وآل شخص يمارس حق االختيار هذا يعتبر أنه في الوقت ذاته قد أجرى االختيار بالنسبة إل

  .وأوالده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر

ة المقترحة،                  ويجوز للعرب ا   ة العربي يم الدول ين في إقل ود المقيم لمقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة ولليه

الذين وقعوا تصريحًا برغبتهم في اختيار جنسية الدولة األخرى أن يشترآوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه                

  .يقيمون فيهاالدولة، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي 

   

   االتفاقات الدولية-٢

د أصبحت       .أ  ي ق ة والخاصة الت صفة العام ة ذات ال ات الدولي دات واالتفاقي ع المعاه ة بجمي ربط الدول ُت

ا لمدى                . فلسطين طرفًا فيها   ررة له دة المق وعلى الدولة أن تحترم هذه المعاهدات واالتفاقيات طوال الم

  .ء قد تنص عليه هذه االتفاقياتعقدها، مع عدم اإلخالل بأي حق في اإلنها

ة                           .ب  ا حكوم ا أو انضمت إليه ي وقعته ة الت ات أو المعاهدات الدولي ق االتفاقي ان تطبي شأن إمك آل نزاع ب

االنتداب نيابة عن فلسطين أو بشأن استمرار صحتها، يرفع إلى محكمة العدل الدولية وفق أحكام نظام                

 .المحكمة
  
  : االلتزامات المالية-٣

ا                         على الدول     .أ  ى عاتقه ة عل ة المنتدب ي أخذتها الدول ة الت واع االلتزامات المالي ع أن ذ جمي ة أن تحترم وتنف

شمل حق   شرط ي ذا ال ة، وه ا الدول رف به ي تعت داب والت تها االنت اء ممارس ي أثن سطين ف ة عن فل نياب

  .الموظفين في مرتبات التقاعد والتعويضات والمكافآت

شمل         تفي الدولة عن طريق اشتراآها في المج        .ب  ي ت لس االقتصادي المختلط بتلك الفئة من االلتزامات الت

  .عموم فلسطين، وتفي بصورة فردية بتلك التي يمكن التفاهم عليها وتوزيعها بالعدل بين الدولتين

ة   ) Court of Claims" (محكمة ادعاءات"يجب إنشاء    .ج  تابعة للمجلس االقتصادي المشترك، ومكون

ى  من عضو تعينه منظمة األمم ال   متحدة ومن ممثل للمملكة المتحدة وممثل للدولة ذات الشأن، ويرفع إل

ل                          ا من قب ر المعترف به ة خاص بالمطالب غي هذه المحكمة آل نزاع بين المملكة المتحدة وهذه الدول

  .هذه األخيرة

ة ع     .د  ة العام ى  تبقى االمتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين قبل موافقة الجمعي ل

  . القرار، صالحة وفق شروطها ما لم تعدل بطريق االتفاق بين صاحب االمتياز والدولة

   

  الفصل الرابع

  أحكام متنوعة

ديل دون     .١ ا أي تع ري عليه صريح، وال يج ن الت اني م صلين األول والث ام الف دة أحك م المتح ضمن األم ت

ى أي      ويحق ألي عضو في األمم ا     . موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة     لمتحدة أن ينبه الجمعية العامة إل

ًا               . خرق لهذه البنود أو إلى خطر خرقها       راه مالئم ا ت ويجوز للجمعية العامة بناء على ذلك أن توصي بم

    .للظروف



بناء على طلب أحد     -يحال آل خالف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية               .٢

 . ن على أسلوب تسوية آخر ما لم يتفق الطرفا-الطرفين

  

  االتحاد االقتصادي والعبور) د(

  

ور     .١ صادي وعب اد اقت شروع اتح ي وضع م ة ف ل دول ت لك ة المؤق س الحكوم شترك مجل ت(ي ). ترانزي

رة           ا في الفق د مدى                 ١وتحرر اللجنة المنصوص عليه ى أبع ة إل ذا المشروع منتفع سم ب نص ه  من الق

سائل أخرى       . ت الممثلة لكل من الدولتين    ممكن بمشورة ومعاونة المؤسسات والهيئا     ويجب أن يتضمن م

ل                    ى أول أبري ذا المشروع حت ى ه / ذات نفع مشترك، وإن لم يتم اتفاق المجلسين الحكوميين المؤقتين عل

  . فإن اللجنة ستقوم بوضعه١٩٤٨نيسان 

  :االتحاد االقتصادي الفلسطيني

  :تكون لالتحاد االقتصادي الفلسطيني األهداف التالية .٢

  .إيجاد وحدة جمرآية    -أ 

  .قامة نظام نقدي مشترك يتضمن سعر صرف واحدًاإ  -ب 

اتف                 -ج   رق واله د والب  إدارة السكك الحديدية والطرق المشترآة بين الدولتين، ومرافق البري

ز في                        ى أساس من عدم التميي ة، عل ستعملة في التجارة الدولي والموانئ والمطارات الم

  .سبيل المصلحة العامة

ي         -د  صالح األراض الري واست ق ب ا يتعل صوصًا فيم شترك، وخ صادي الم اء االقت اإلنم

  .وصيانة التربة

ى أساس من                      -هـ   ة عل اه ومصادر الطاق ى المي تمكين الدولتين ومدينة القدس من الوصول إل

  .عدم التمييز

دولتين، ومن ثال                       .٣ ين لكل من ال ة ممثل ة أعضاء أجانب      ينشأ مجلس اقتصادي مشترك يتكون من ثالث ث

رة       . يعينهم المجلس االقتصادي واالجتماعي لمنظمة األمم المتحدة       ويعين األعضاء األجانب أول مرة لفت

  .ثالث سنوات، ويمارسون وظائفهم بصفتهم الشخصية وليس آممثلين لدول

ص    .٤ اد االقت داف االتح وغ أه ة لبل دابير الالزم ذ الت شترك تنفي صادي الم س االقت ة المجل ون وظيف ادي تك

  .بطريقة مباشرة أو باالنتداب، ويفوض جميع سلطات التنظيم واإلدارة الالزمة ألداء مهمته

  .تتعهد الدولتان بتنفيذ قرار المجلس االقتصادي المشترك، وتؤخذ قراراته باألآثرية .٥

ن      .٦ تة م ة س رر بأآثري الزم أن يق ل ال راء العم ي إج دولتين ف دى ال صير إح ال تق ي ح س ف وز للمجل يج

ارك بموجب                أعضائه   دات الجم ذآورة من عائ ة الم ى الدول ود إل ي تع م من الحصة الت حبس جزء مالئ

اذ                 االتحاد االقتصادي، فإن تمادت الدولة في عدم التعاون يجوز للمجلس أن يقرر باألآثرية البسيطة اتخ

  .ما يراه مالئمًا من العقوبات بما في ذلك التصرف في األموال التي يكون احتبسها

تها           -فيما يتعلق باإلنماء االقتصادي   -فة المجلس   تكون وظي  .٧ دولتين ودراس ين ال شترآة ب رامج م  تخطيط ب

ة القدس في حال                         ة مدين دولتين وموافق ة ال ر موافق شاريع بغي وتشجيعها، ولكن ال يجوز له تنفيذ هذه الم

  .تأثرها مباشرة بمشروع اإلنماء



ت المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت    فيما يتعلق بالنظام النقدي المشترك يكون إصدار العمال        .٨

ذي                   اطي ال ذي يحدد االحتي دة وال سلطة المجلس االقتصادي المشترك الذي يكون سلطة اإلصدار الوحي

  .يحتفظ به آضمان لهذه العمالت

ة  .٩ د -يجوز لكل دول ع البن ق م ا يتف تحكم -أعاله) ب (٢بم دير مصرفها المرآزي الخاص، وأن ت  أن ت

وم              بسياستها   تيراد، وأن تق المالية واالئتمانية وبإيراداتها ونفقاتها من القطع األجنبي، وبمنح رخص االس

ذاتي         ا ال سنتين            . بعمليات مالية دولية اعتمادًا على ائتمانه ويكون للمجلس االقتصادي المشترك خالل ال

ة     التاليتين مباشرة النتهاء االنتداب سلطة اتخاذ جميع ما قد يلزم من تدابير آي   وفرًا لكل دول - يكون مت

هراً  ا عشر ش دتها اثن رة م ي فت ن   -ف دارًا م ه مق يم ذات ضمن لإلقل ي ي اف لك ي آ ن القطع األجنب غ م  مبل

ي   دمات الت ضائع والخ دار من الب ساويًا لمق ي م تهالك المحل ستوردة ألجل االس دمات الم ضائع والخ الب

ة في            سمبر  ٣١استهلكها اإلقليم خالل االثني عشر شهرًا المنتهي انون األول    / دي در     ١٩٤٧آ ك بالق ، وذل

ضائع      صدير الب ن ت دولتان م ه ال ذي تحصل علي ي ال ع األجنب ن القط دخل م وع ال ه مجم سمح ب ذي ي ال

  .والخدمات، وشرط أن تتخذ آل دولة التدابير المالئمة لصيانة مواردها الخاصة من القطع األجنبي

  .وآولة صراحة إلى المجلس االقتصادي المشتركتتمتع آل دولة بجميع السلطات االقتصادية غير الم .١٠

  .توضع تعريفة جمرآية تترك حرية التجارة آاملة بين الدولتين، وآذلك بين الدولتين ومدينة القدس .١١

ن        .١٢ ة م ل دول ن آ دد ع ساوي الع ين مت ن ممثل ة م ات مكون ة خاصة للتعريف ة لجن داول التعريف ضع ج ت

شت صادي الم ى المجلس االقت دولتين، وتعرض عل ة األصواتال ا بأآثري ة عليه ال . رك للموافق ي ح وف

ازع                        اط المتن وم بالتوسط في النق إن المجلس االقتصادي المشترك يق ة ف ة التعريف وقوع خالف في لجن

ة     عليها، آما يضع التعريفة بنفسه في حال عدم توصل لجنة التعريفة إلى وضع جدول للتعريفة في المهل

  .المحددة

ود التا   .١٣ اليف البن ون لتك س           يك ام للمجل دخل الع ود ال ن بن ا م ارك وغيره ل الجم ن دخ ة م ة األولوي لي

  :االقتصادي المشترك

  . نفقات المصالح الجمرآية ومصاريف إدارة المصالح المشترآة  -أ 

  . نفقات إدارة المجلس االقتصادي المشترك-ب 

  :االلتزامات المالية إلدارة فلسطين وهي  -ج 

  .نفقات إدارة الدين العام   -أ

ًا    -ب ستقبل وفق ي الم تدفع ف ي س ًا أو الت دفع حالي ي ت د الت ات التقاع  معاش

من الفصل الثالث   ) ٣(للقوانين وعلى النطاق المنصوص عليه في البند        

   .أعاله

بعد تغطية هذه االلتزامات بنمائها، يوزع فائض الدخل من الجمارك والخدمات المشترآة على الصورة    .١٤

 :التالية

ل عن    تمنح مدينة القدس م   ًا ال يق ى   % ٥بلغ د عل وزع المجلس االقتصادي المشترك     % ١٠وال يزي وي

ة              م للخدمات الحكومي ول ومالئ ى مستوى معق ًا المحافظة عل دولتين هادف ى ال ة عل اقي بصورة عادل الب

ه                 واالجتماعية في آلتا الدولتين، غير أنه ال يجوز أن تزيد حصة أي منهما على المقدار الذي ساهمت ب

ل ا ي دخ سنة  ف ي ال ه ف ين جني ة مالي ن أربع أآثر م صادي ب اد االقت صادي  . التح س االقت وز للمجل ويج



ستلهمًا في                    شترآة م رادات الم ع اإلي ادئ توزي المشترك بعد انقضاء خمس سنوات أن يعيد النظر في مب

  .ذلك اعتبارات العدالة

ة، وبمرافق      تشترك الدولتان في عقد جميع االتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالت           .١٥ ات الجمرآي عريف

أن                 ذه األمور ب المواصالت الموضوعة تحت سلطة المجلس االقتصادي المشترك، وتلزم الدولتان في ه

  .تتصرفا طبقًا لقرار أآثرية المجلس االقتصادي المشترك

ى األسواق                    .١٦ ساويًا إل ادًال ومت ذًا ع سطين منف يبذل المجلس االقتصادي المشترك جهده ليوفر لصادرات فل

  .العالمية

  .على جميع المشاريع المدارة من المجلس االقتصادي المشترك أن تدفع أجورًا عادلة على أساس واحد .١٧

  :حرية المرور والزيارة

ة    .١٨ دولتين ومدين ا ال واطني آلت كان أو م ع س ارة لجمي رور والزي ة الم ظ حري ًا تحف د أحكام ضمن التعه يت

  . ومدينة القدس اإلقامة داخل حدودهاالقدس ضمن اعتبارات األمن، على أن تضبط آل دولة

  :إنهاء التعهد وتعديله وتغييره

يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذتين مدة عشر سنين، ويستمر آذلك حتى يطلب أي من الطرفين            .١٩

  .إنهاءه فينهى بعد ذلك بعامين

ول آال         .٢٠ ه، إال بقب ة صادرة عن ة اتفاقي ال يجوز خالل فترة السنوات العشر األولى تعديل هذا التعهد أو أي

  .الطرفين وموافقة الجمعية العامة

ه            .٢١ ه يرجع في ة صادرة عن ة اتفاقي د وأي سير التعه ى طلب أي من     -آل نزاع متعلق بتطبيق أو تف اء عل بن

  .م يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية إلى محكمة العدل الدولية، ما ل-الفريقين

  

  الموجودات) هـ(

  

ادل،                   .١ ى أساس ع ة القدس عل ة ومدين ة واليهودي دولتين العربي ين ال توزع أموال إدارة فلسطين المنقولة ب

سم               د  ) ب(ويجب أن يجري التوزيع بواسطة لجنة األمم المتحدة المذآورة في الق أعاله، وتصبح   ) ١(بن

  .لة ملكًا للحكومة التي توجد هذه األموال في إقليمهااألموال غير المنقو

اء        .٢ دة وانته م المتح ة األم ين لجن اريخ تعي ين ت ضي ب ي تنق رة الت الل الفت ة خ ة المنتدب ى الدول يجب عل

سطين                   ة فل وال حكوم صفية أم ضمنًا ت اذه، مت االنتداب أن تتشاور مع اللجنة في أي إجراء تفكر في اتخ

ل   ا، مث ا أو رهنه صرف به ة،      والت درتها الحكوم ي أص سندات الت ع ال راآم، وري ة المت ائض الخزين  ف

 .وأراضي الدولة، وأية موجودات أخرى

  

  الدخول في عضوية األمم المتحدة) و(

  

ه في المشروع الحاضر     -عندما يصبح استقالل الدولة العربية أو اليهودية نافذًا          ويكون  -آما هو منصوص علي

م أن ينظر                        البيان والتعهد المنصوص عليهما      ذ من المالئ ة، يصبح عندئ ل الدول ا من قب د وقع في هذا المشروع ق

  .من ميثاق األمم المتحدة) ٤(بعين العطف إلى طلب قبولها عضوًا في األمم المتحدة طبقًا للمادة 



   الحدود:الجزء الثاني

   الدولة العربية-أ

  

ان من            يحد منطقة الدولة العربية في الجليل الغربي من الغرب البحر ا           شمال حدود لبن ألبيض المتوسط، ومن ال

صالحة            ة ال ًا منطق وب تارآ اه الجن رأس الناقورة إلى نقطة شمالي الصالحة، ومن هناك يسير خط الحدود في اتج

ة           ذه القري وبي ه ة في أقصى جن ة       . المبنية في الدول العربية فيالقي النقطة الواقع ع خط الحدود الغربي م يتب من ث

ا                 لقرى علما والريح   . صفد / انية طبطبه، ومنها يتبع خط الحد الشمالي لقرية ميرون فيلتقي بخط حدود قضاء عك

ة الفراضية    . ويتبع هذا الخط إلى نقطة غربي قرية السموعي، ويالقيه مرة أخرى في نقطة في أقصى شمالي قري

ا    ع الحدود الغ      / ومن هناك يتبع خط حدود القضاء إلى طريق عك ا يتب ام، ومن هن ان     صفد الع ر عن ة آف ة لقري ربي

ا  ضاء طبري دود ق صل خط ح ى ي ا / حت اطع عك ي تق ارًا بغرب ا، م ة/ عك ة / صفد ولوبي ن الزاوي ان، وم ر عن آف

ة من خط الحدود          الجنوبية الغربية لقرية آفر عنان يتبع خُط الحدوِد الحدوَد الغربية لقضاء طبريا إلى نقطة قريب

شرقي من سهل البطوف                  بين قريتي المغار وعيلبون، ومن ثم يبرز إلى        ساحة من الجزء ال  الغرب ليضم أآبر م

  .الزمة للخزان الذي اقترحته الوآالة اليهودية لري األراضي إلى الجنوب والشرق

ة      / تعود الحدود فتلتقي بحدود قضاء طبريا في نقطة على طريق الناصرة          شرقي من منطق وب ال ى الجن طبريا إل

ي ات سير ف اك ت ن هن ة، وم ان المبني ة  طرع ين مدرس ارة ب م م ضاء، ث دود الق ر ح ادئ األم ة ب وب، تابع اه الجن ج

ة  . خضوري الزراعية وجبل تابور إلى نقطة في الجنوب عند قاعدة جبل تابور  ومن هنا تسير إلى الغرب، موازي

يم                ٢٣٠لخط التقاطع العرضي     ل عداش ة ت شرقية من أراضي قري شمالية ال ة        .  إلى الزاوية ال ى الزاوي سير إل م ت ث

ة مصادر                          ال ة العربي ى الدول ضم إل ى ت وب والغرب حت ى الجن شمالية الغربية من هذه األراضي ومنها تنعطف إل

ى                 . مياه الناصرة في قرية يافا     ة إل شمالية والغربي شرقية وال ة ال وحين تصل جنجار، تتبع حدود أراضي هذه القري

العفولة على الحدود ما / على سكة حديد حيفازاويتها الجنوبية الغربية، ومن هناك تسير في خط مستقيم إلى نقطة   

  .بين قريتي ساريد والمجيدل، وهذه هي نقطة التقاطع

ى              شمال عل ارًا نحو ال ذه النقطة م ًا من ه تتخذ الحدود الجنوبية الغربية من منطقة الدولة العربية في الجليل خط

نهالل، ماضيًا من هناك عبر أراضي آفار       محاذاة حدود ساريد وغفات الشرقية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من           

ة                       ك القري ًا حدود تل هاحوريش إلى نقطة متوسطة على الحدود الجنوبية لقرية عيلوط، ومن ثم نحو الغرب محاذي

شمالية                                ة ال ى الزاوي ة إل ى حدودها الغربي شرقي عل شمال ال شمال فال ا نحو ال شرقية، ومنه إلى حدود بيت لحم ال

ن  دهايم، وم ن ول شرقية م ة    ال ة الجنوبي ى الزاوي فاعمرو إل ة ش ر أراضي قري ي عب شمال الغرب وب ال اك جن  هن

فاعمرو           . الشرقية من رامات يوحانان   ق ش ى طري ى نقطة عل شماًال شرقيًا إل سير شماًال ف ا ي ى   / ومن هن ا، إل حيف

ين       ق عبل ة من                     . الغرب من اتصالها بطري ى الحدود الجنوبي ى نقطة عل سير شماًال شرقيًا إل اك ي ق   ومن هن  طري

شمال فيمضي                 . عبلين للبروة  ى ال ومن هناك يسير على تلك الحدود إلى أقصى نقطة غربية لها، ومنها ينعطف إل

ى                       ى يصل إل ة حت اذاة حدود جوليس الغربي ى مح ة، وعل عبر أراضي قرية تمرة إلى أقصى زاوية شمالية غربي

حيفا، / فد إلى حدود منقطة الجليل    ص/ بعد ذلك يسير صوب الغرب حتى يصل إلى طريق عكا         . صفد/ طريق عكا 

  .ومن هذه النقطة يتبع تلك الحدود إلى البحر

سان،                       شرقي من بي وب ال ى الجن تبدأ حدود منطقة السامرة واليهودية الجبلية على نهر األردن في وادي المالح إل

ي    أريحا، ثم تتبع الجانب الغربي من ذلك الطريق في          / وتسير نحو الغرب فتلتقي بطريق بيسان      اتجاه شمالي غرب



اه الغرب   / ومن هذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس. إلى ملتقى حدود أقضية بيسان ونابلس وجنين   جنين في اتج

رى                              ة من ق ة المبني شرقي المنطق ارة ب ي م شمال الغرب م تنعطف نحو ال ومترات، ث ة آيل إلى مسافة تبلغ نحو ثالث

ادئ        . في نقطة إلى الشمال الشرقي من نورس      جليون وفقوعة إلى حدود مقاطعتي جنين وبيسان         سير ب ا ت ومن هن

ة          د العفول ى سكة حدي / األمر نحو الشمال الغربي إلى نقطة شمالي المنطقة المبنية من زرعين، ثم شطر الغرب إل

دي                                   ى الخط الحدي اطع عل ى نقطة التق ة إل ى طول خط حدود المنطق ي عل اه شمالي غرب م في اتج جنين، ومن ث

هنا تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي بحيث تكون المنطقة المبنية وبعض أراضي خربة ليد ضمن                من  . الحجازي

ا        ى الغرب من             / الدولة العربية، ثم تقطع طريف حيف سامرة إل ا وال ين حيف ة ب ى حدود المنطق ين في نقطة عل جن

ة البطيمات            وبي قري ى أقصى نقطة جن ذه الحدود إل ع الح    . المنسي، وتتبع ه ا تتب شرقية   ومن هن شمالية وال دود ال

اك تتجه نحو                            سامرة في وادي عارة، ومن هن ا وال ين حيف لقرية عرعرة ملتقية مرة أخرى بخط حدود المنطقة ب

ى                     ع إل ى نقطة تق ا إل ة معه ة، ومتجه اقون الغربي ة بحدود ق ًا ملتقي الجنوب فالجنوب الغربي في خط مستقيم تقريب

ا          .  الشرقيةالشرق من سكة الحديد على حدود قرية قاقون        شرق منه ى ال سافة إل د م سير مع سكة الحدي ا ت ومن هن

نحو نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طولكرم، ومن هناك تتبع الحدود خطًا في منتصف المسافة بين سكة                    

سير               / جلجولية/ قلقيلية/ الحديد وبين طريق طولكرم    ي ت ين، الت رأس العين حتى نقطة تقع شرقي محطة رأس الع

ا                         منها   وبي ملتقى سكك حيف د جن ى سكة الحدي ى نقطة عل شرق حت د / في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى ال بيت  / الل

وبي                           اه جن م في اتج ة، ومن ث ة الغربي نباال، ومن هنا تسير في اتجاه حدود مطار اللد الجنوبية إلى زاويته الجنوبي

اك تنعط    ار، ومن هن ة من صرفند العم ة المبني ى نقطة المنطق ي إل ة  غرب ي المنطق ارة غرب وب م ف شطر الجن

وب                        ر يعق شرقية من أراضي بي شمالية ال ة ال ى الزاوي و الفضل إل د خط الحدود بحيث       (المبنية من أب يجب تحدي

د            ة ومطار الل ة العربي ة                   )يسمح باتصال مباشر بين الدول ة الغربي دة الرمل ع خط الحدود حدود بل اك يتب ، ومن هن

اني    والجنوبية إلى الزاوية الشمالية      ى نقطة في أقصى                    . الشرقية من قرية النعم ستقيم إل سير في خط م م ي ومن ث

اك ينعطف شماًال                   الجنوب من البرية على محاذاة حدود تلك القرية الشرقية وحدود قرية عنابة الجنوبية، ومن هن

ي شوش    / فيتبع الجانب الجنوبي من طريق يافا      سير في   القدس حتى القباب، ومنها يتبع الطريق إلى حدود أب ة، وي

دة              ا نحو     . محاذاة الحدود الشرقية ألبي شوشة وسيدون وحلدة حتى نقطة في أقصى الجنوب من حل سير من هن وي

زازة                         ا والق شمالية ألم آلخ ع الحدود ال ا يتب الغرب في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أم آلخا، ومنه

ى حدود منط   ة إل شمالية والغربي زن ال رة  وحدود المخي سمية الكبي ي الم ر أراضي قريت سير عب ا ي ة غزة، ومنه ق

ة من ياصور وبطاني                اطق المبني ين المن سافة ب وياصور إلى النقطة الجنوبية من التقاطع الواقع في منتصف الم

  .شرقي

ى البحر في           ة إل ة وبرق ي غان يفن ين قريت تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبية نحو الشمال الغربي ب

سطينة،                      نقط ي ق ى نقطة غرب شرقي إل ة تقع في منتصف المسافة بين النبي يونس وميناء القالع، ونحو الجنوب ال

ة      . ومنها تنعطف في اتجاه جنوبي غربي مارة شرقي المناطق المبنية من السوافير وعبدس              ة الجنوبي ومن الزاوي

ة ا                     شرقي من المنطق وب ال ى نقطة في الجن سير إل ق            الشرقية من قرية عبدس ت ة طري ة قاطع ة من بيت عق لمبني

اذاة    / الخليل المجدل إلى الغرب من المنطقة المبنية من عراق سويدان، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي على مح

سبع     ى         . الحدود الغربية لقرية الفالوجة إلى حدود قضاء بئر ال ارات إل ة لعرب الجب ر األراضي القبلي سير عب م ت ث

وبي                         نقطة على الحدود ما بين قضا      اه جن سير في اتج اك ت ة، ومن هن ة خويلف شمال من خرب ى ال ءي بئر السبع إل

م تنعطف                 / غربي إلى نقطة على طريق بئر السبع       دة ث ي من البل غزة العام على بعد آيلومترين إلى الشمال الغرب



ه                   ى الغرب من ومتر واحد إل د آيل ى بع ة عل سبع في نقطة واقع شرقي فتصل وادي ال ا  ومن  . شطر الجنوب ال هن

سبع            ر ال ق بئ اذاة طري سافة   / تنعطف في اتجاه شمالي شرقي، وتسير على محاذاة وادي السبع وعلى مح ل م الخلي

ر                ين بئ ة ب سيقة لتلتقي بحدود المقاطع ة آ ى خرب ستقيم إل آيلومتر واحد، ومن ثم تنعطف شرقًا وتسير في خط م

ا     . ق إلى نقطة شمالي رأس الزويرة     الخليل في اتجاه الشر   / ثم تتبع حدود بئر السبع    . السبع والخليل  ثم تنفصل عنه

  .١٦٠ و١٥٠فتقطع قاعدة الفراغ من بين خطي الطول 

ستثني                  وعلى بعد خمسة آيلومترات تقريبًا إلى الشمال الشرقي من رأس الزويرة، تنعطف الحدود شماًال بحيث ت

ى عين   من الدولة العربية قطاعًا على محاذاة ساحل البحر الميت ال يزيد عرضه عل    ى سبعة آيلومترات وذلك حت

  .جدي، حيث تنعطف من هناك إلى الشرق لتلتقي حدود شرق األردن في البحر الميت

ين                          ارة ب ونس، م اء القالع والنبي ي ين مين ساحلي من نقطة ب سهل ال ي من ال شمالية للجزء العرب تبدأ الحدود ال

اطع، ومن               ى نقطة التق ة حت ة وبرق ر         المناطق المبنية من غان يفن ارة عب ي م وب الغرب اه الجن سير في اتج ا ت هن

اطق                   أراضي بطاني شرقي على محاذاة الحد الشرقي من أراضي بيت داراس وعبر أراضي جوليس، تارآة المن

ا                ة من أراضي بيت طيم شمالية الغربي ة ال ى الزاوي . المبنية من بطاني شرقي وجوليس في الغرب، وماضية حت

شرق من الج          ى ال رى بيت             ومن هناك تتجه إل شرقية من ق اذاة الحدود ال ى مح رة عل ة البرب ر أراضي قري ة عب ي

ة                . جرجا ودير سنيد ودمرة    ة األراضي اليهودي انون تارآ ومن الزاوية الشرقية لدمرة تعبر حدود أراضي بيت ح

ي نحو                     . من نير عام صوب الشرق     وب الغرب ى الجن انون تتجة الحدود إل شرقية لبيت ح ومن الزاوية الجنوبية ال

ة في        ١٠٠نقطة إلى الجنوب من خط التوازي        ومترين، وتنعطف ثاني سافة آيل ، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي م

اتجاه جنوبي غربي وتمضي في خط مستقيم تقريبًا إلى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي خربة أخزاعة ومن                   

اذاة خط       بعد ذلك. هناك تتبع خط حدود هذه القرية إلى أقصى نقطة جنوبية منها           ى مح وبي عل اه جن  تسير في اتج

ول  ع خط العرض  ٩٠الط ه م ة تقاطع ى نقط ة   ٧٠ حت ة الرحيب ى خرب رقي إل وبي ش اه جن ي اتج م تنعطف ف  ث

ى      / وتمضي في اتجاه جنوبي إلى نقطة معروفة باسم البها، حيث تعبر من خلفها طريق بئر السبع                ام إل ا الع العوج

اك تلتق         ى                     الغرب من خربة المشرف، ومن هن اك تنعطف إل سبيطة ومن هن ى الغرب من ال اتين إل وادي الزي ي ب

نفخ                           وادي ال دة فتلتقي ب شرق من عب ى ال م تمضي إل وادي ث ذا ال ة ه . الشمال الشرقي ثم إلى الجنوب الشرقي تابع

ي تقطع                 ى النقطة الت سان حت وتبرز بعد ذلك إلى الجنوب الغربي على محاذاة وادي النفخ ووادي عجرم ووداي ل

  . وادي لسان الحدود المصريةفيها

اء                          ى الغرب من األحي ع إل ي تق ا الت ة ياف تتكون منطقة قطاع يافا العربي من ذلك الجزء من منطقة تخطيط مدين

ا            ق ياف ه بطري ى التقائ زل حت ى   / اليهودية الواقعة جنوبي تل أبيب، وإلى الغرب من امتداد شارع هرت دس، وإل الق

ى         / ريق يافا الجنوب الغربي من ذلك الجزء من ط       ك، وإل اء تل شرقي من نقطة االلتق وب ال ى الجن القدس الواقع إل

شمال من                              ى ال ي، وإل ون المحل ة مجلس حول ي من منطق شمال الغرب ى ال سرائيل وإل ه ي الغرب من أراضي مكفي

ام    ات ي ة مجلس ب ن منطق شرقية م شمالية ال ة ال ون بالزاوي ن حول ة م شمالية الغربي ة ال صل الزاوي ذي ي الخط ال

ي           ا ام المحل ات ي ة الحدود بحيث                . لمحلي، وإلى الشمال من منطقة مجلس ب ستبتها لجن اترون ف سألة حي الك ا م أم

ر          -إضافة إلى االعتبارات األخرى-تأخذ بعين االعتبار     ل عدد ممكن من سكانه العرب وأآب  الرغبة في ضم أق

  .عدد ممكن من سكانه اليهود إلى الدولة اليهودية

   

  



  ودية الدولة اليه-ب 
  

ة          شرقي   (تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودي ل ال ة، ومن            ) الجلي شمال والغرب والحدود اللبناني من ال

ويضم آل حوض الحولة وبحيرة طبريا وآل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط . الشرق حدود سوريا وشرق األردن    

ي ضمن الحدود            ومن هناك تمتد ا   . الحدود إلى قمة جبال الجلبوع ووداي المالح       شمال الغرب لدولة اليهودية نحو ال

  .التي وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية

ضم                                  ة غزة، وي ونس في مقاطع اء القالع والنبي ي ين مين ساحلي من نقطة ب سهل ال يمتد الجزء اليهودي من ال

شرق     . مدينتي حيفا وتل أبيب تارآًا يافا قطاعًا تابعًا للدولة العربية          ع الحدود ال ي         وتتب ة الحدود الت ة اليهودي ية للدول

  .وصفت فيما يتصل بالدولة العربية

   

   مدينة القدس-ج
  

سم      . (تكون حدود مدينة القدس آما هي محددة في التوصيات المتعلقة بمدينة القدس   ث، الق اه الجزء الثال راجع أدن

  ).ب

   

   مدينة القدس:الجزء الثالث
  
   نظام خاص-أ

م المتحدة        ) Corpus Sepratum (يجعل لمدينة القدس آيان منفصل ولى األم ي خاص، وتت خاضع لنظام دول

  .إدارتها، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة اإلدارية نيابة عن األمم المتحدة

   

   حدود المدينة-ب

س،                    و دي دها  تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية مضافًا إليها القرى والبلدان المجاورة، وأبعدها شرقًا أب وأبع

  .وتشمل معها المنطقة المبنية من قرية قالونيا. جنوبًا بيت لحم، وغربًا عين آارم

   

   نظام المدينة األساسي-ج

تورًا مفصًال                        ر دس ى المشروع الحاضر، أن يضع ويق على مجلس الوصاية خالل خمسة أشهر من الموافقة عل

  :للمدينة يتضمن جوهر الشروط التالية

  

  :ة، مقاصدها الخاصة اإلدارة الحكومي-١

  :على السلطة اإلدارية أن تتبع في أثناء قيامها بالتزاماتها اإلدارية األهداف الخاصة التالية

ثالث             -أ  رة ال ة الكبي د التوحيدي ة العقائ من مدين ة ض دة الواقع ة الفري ة والديني صالح الروحي ة الم حماي

سود       وصي -المسيحية واليهودية واإلسالم -المنتشرة في أنحاء العالم   ة بحيث ي ذه الغاي انتها، والعمل له

  . مدينة القدس-السالم الديني خاصة-النظام والسالم 

شجيع           -ب  دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم، سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة أم في سبيل ت

أمين األم    رها، وت ة بأس بالد المقدس ي ال سطين ف عبي فل ين ش شترآة ب ات الم سلمي للعالق ن التطور ال



ادات     ار الع ين االعتب ذاًَ بع سكان، آخ اة ال أنه أن يحسن حي ن ش اء م دبير بن ل ت شجيع آ ة، وت والرفاهي

  .والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجاليات

   

  :الحاآم والموظفون اإلداريون  -٢

ه          ى أساس آفايت  الخاصة  يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاآم للقدس يكون مسؤوًال أمامه، ويكون هذا االختيار عل

  .دون مراعاة لجنسيته، على أال يكون مواطنًا ألي من الدولتين في فلسطين

ك إدارة  ي ذل ا ف ة بم سلطات اإلداري ع ال ا جمي ة عنه ارس نياب دس، ويم ة الق ي مدين دة ف م المتح اآم األم ل الح مث

ين              ادة      الشؤون الخارجية، وتعاونه مجموعة من الموظفين اإلداريين يعتبر أفرادها موظفين دولي وفق منطوق الم

ز عنصري               ) ١٠٠( سطين دون أي تميي ائر فل . من الميثاق، ويختارون قدر اإلمكان من بين سكان المدينة ومن س

  .وعلى الحاآم أن يقدم مشروعًا مفصًال لتنظيم إدارة المدينة إلى مجلس الوصاية لينال موافقته عليه

   

  : االستقالل المحلي-٣

ة         يكون للوحدات القائمة حاليًا       -أ  ة المدين ديات    (ذات االستقالل المحلي في منطق رى والمراآز والبل ) الق

  .سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي

ة                           -ب  ة في مدين ة والعربي سام اليهودي ألف من األق ة خاصة تت شاء وحدات بلدي يدرس الحاآم مشروع إن

رار   ه وإصدار ق س الوصاية للنظر في ى مجل ه إل دة، ويرفع دس الجدي شأنهالق دات .  ب ستمر الوح وت

  .البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية لمدينة القدس

   

  : تدابير األمن-٤

دريب                      -أ  شكيالت أو ت ة ت ام أي تجرد مدينة القدس من السالح ويعلن حيادها ويحافظ عليه، وال يسمح بقي

  .أو نشاط عسكري ضمن حدودها

ة ا          -ب  اون أو                  في حال عرقلة أعمال اإلدارة في مدين ا من جراء عدم تع رة أو منعه لقدس بصورة خطي

ير اإلدارة     ادة س ة إلع دابير الالزم اذ الت سلطة باتخ اآم ال ون للح سكان، يك ن ال ر م ة أو أآث دخل فئ ت

  .الفعال

ع                -ج  للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية األماآن المقدسة والمواق

ا من خارج      واألبنية الدينية في ا    لمدينة، يقوم الحاآم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة آافية يجد أفراده

ذه                 ى ه ة بحسب الحاجة للمحافظة عل ود الميزاني اآم الحق في التصرف في بن فلسطين ويعطى الح

  .القوة واالتفاق عليها

   

  : التنظيم التشريعي-٥

اال شريعي منتخب ب د مجلس ت ضرائبية بي شريعية وال سلطة الت ل تكون ال ى أساس تمثي سري، عل ام ال قتراع الع

سية   ث الجن ن حي ز م ر تميي الغين، وبغي دس الب ة الق سكان مدين سبي ل راء  . ن ارض أي إج ك يجب أال يتع ع ذل وم

انون            ام أي ق ذه األحك سود ه تشريعي أو يتناقض مع األحكام المنصوص عليها في دستور المدينة، آما يجب أال ي

ة أو تصرف رسمي ويعطي ال راض أو الئح ي االعت اآم الحق ف تور الح وانين ) VETO(دس شاريع الق ى م عل



ة في                    المتنافية مع األحكام المذآورة، ويمنحه آذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن الموافق

  .الوقت المالئم على مشروع قانون يعتبر جوهريًا بالنسبة إلى سير اإلدارة الطبيعي

    

  : القضاء-٦

ا سكان                       يجب أن ي   تئناف يخضع لواليته ة اس ى محكم شتمل عل ستقل، ي شاء نظام قضائي م ى إن نص القانون عل

  .المدينة

   

  : االتحاد االقتصادي والنظام االقتصادي-٧

ق                  دة تنبث تكون مدينة القدس داخلة ضمن االتحاد االقتصادي الفلسطيني ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاه

رارا   ع ق ذلك بجمي ه، وآ صادي المشترك  من ة    . ت المجلس االقت ة المدين ي منطق ر المجلس االقتصادي ف ام مق ويق

ك                             صادية، وذل ع ضمن نظام الوحدة االقت ي ال تق صادية الت شؤون االقت ام لل ى أحك ويجب أن يحتوي الدستور عل

  .ورعاياهاعلى أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلى الدول األعضاء في األمم المتحدة 

   

  : والزيارة والسيطرة على المقيمينTRANSIT حرية العبور -٨

ا          ة ولمواطنيه ة واليهودي دولتين العربي تكون حرية الدخول واإلقامة ضمن حدود المدينة مضمونة للمقيمين في ال

وفقًا لتعليمات وذلك بشرط عدم اإلخالل باعتبارات األمن، مع مراعاة االعتبارات االقتصادية آما يحددها الحاآم             

وتكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة واإلقامة فيها بالنسبة إلى رعايا الدول األخرى، خاضعة               . مجلس الوصاية 

  .لسلطة الحاآم وفقًا لتعليمات مجلس الوصاية

   

  : العالقات بالدولتين العربية واليهودية-٩

ة،             ة واليهودي دولتين العربي ي ال ا            يعتمد الحاآم للمدينة ممثل ا ورعاياهم ة مصالح دولتيهم ين بحماي ان مكلف ويكون

  .لدى اإلدارة الدولية للمدينة

   

  : اللغات الرسمية-١٠

ة أو لغات                   د في العمل لغ ذا النص دون أن يعتم ة الرسميتين، وال يحول ه ي المدين ة لغت ة والعبري تكون العربي

  .إضافية عدة بحسب الحاجة

   

  : المواطنة-١١

ا،                   يصبح جميع المقيمين ب    انوا رعاياه ي آ ة الت سية الدول حكم الواقع مواطنين في مدينة القدس، ما لم يختاروا جن

ًا                      ة طبق ة اليهودي ة والدول ة العربي واطنين في الدول تهم أن يصبحوا م وا ني د أعلن ودًا ق ًا أو يه وا عرب أو ما لم يكون

  .من الجزء األول من المشروع الحاضر) ب(من القسم ) ٩(للفقرة 

  .س الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضهاويتخذ مجل

  

  



  : حريات المواطنين  -١٢ 

ة          -يضمن لسكان المدينة      -أ  ام واآلداب العام سان    -بشرط عدم اإلخالل بمقتضيات النظام الع وق اإلن  حق

يم   ة والتعل ادة واللغ دين والعب دة وال ة العقي شتملة حري ية، م ات األساس ة والحري ول وحري ة الق وحري

  .الصحافة وحرية االجتماع واالنتماء إلى الجمعيات وتكوينها، وحرية التظلم

  .ال يجري أي تمييز بين السكان بسبب األصل أو الدين أو اللغة أو الجنس  -ب 

  .يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون  -ج 

رة واألحوال   -د  انون األس رام ق رم  يجب احت ا تحت ف، آم راد ومختلف الطوائ الشخصية لمختلف األف

  .آذلك مصالحهم الدينية

مع عدم اإلخالل بضرورات النظام العام وحسن اإلدارة ال يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاط                   -ه 

ذه المؤسسات                  المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، وال يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي ه

  .ا بسبب دينهم أو جنسيتهمأو أعضائه

دها    -و  ق تقالي ا ووف ل بلغته ة آ ة واليهودي ائفتين العربي افيين للط ًا آ دائيًا وثانوي ًا ابت ة تعليم ؤمن المدين ت

ة                   . الثقافية تهم القومي ا بلغ يم أفراده شرط  -وإن حقوق آل طائفة في االحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعل

ة  أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد         ن تنكر أو تعطل   -تفرضها المدين يم    .  ل ا مؤسسات التعل أم

  .األجنبية فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة

ه الخاصة، أو                         -ز  ال يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أية لغة آانت في أحاديث

  .، أو االجتماعات العامةفي التجارة أو األمور الدينية، أو الصحافة أو المنشورات بجميع أنواعها

   

  : األماآن المقدسة-١٣

ع                          -أ  ة والمواق اآن المقدسة واألبني ة باألم ة المتعلق ة الحالي الحقوق القائم ال يجوز أن يلحق أي مساس ب

  .الدينية

ًا                -ب  ادة، وفق ة ممارسة العب تضمن حرية الوصول إلى األماآن المقدسة واألبنية والمواقع الدينية، وحري

  .رط مراعاة حفظ النظام واللياقةللحقوق القائمة ش

ة صورة                 -ج  سيء بأي أنه أن ي ة ويحرم آل فعل من ش ع الديني ة والمواق اآن المقدسة واألبني تصان األم

ا،               . آانت إلى قداستها   ي م وإن رأى الحاآم في أي وقت ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع دين

ذه     . ام بالترميمات الالزمةفيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القي         ام به ه القي ويجوز ل

  .الترميمات على حساب الطائفة أو الطوائف المعنية إن لم يتلق جوابًا عن طلبه خالل مدة معقولة

ة                                 -د  ة المدين ا وقت إقام ًا منه ان معفي ي آ ع دين ى أو موق ان مقدس أو مبن ى مك ال تجبى أية ضريبة عل

اآن             ، وال يلحق أي تعديل ف     )بوضعها الدولي ( الكي األم ين م ي هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز ب

ر             ساآنين من أث الكين أو ال أنه وضع هؤالء الم واألبنية والمواقع الدينية أو ساآنيها، أو يكون من ش

  .الضريبة العام في وضع أقل مالءمة مما آان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية العامة

   

  



اآم الخاصة        -١٤ ة وفي أي              سلطات الح ة في المدين ع الديني ة والمواق اآن المقدسة واألبني ا يتعلق باألم فيم

  :جزء من فلسطين

ون       -أ  دس، يجب أن تك ة الق ي مدين ودة ف ة الموج ع الديني ة والمواق ة واألبني اآن المقدس ة األم إن حماي

  .موضع اهتمام الحاآم بصورة خاصة

ة ال         -ب  اآم               وفيما يتعلق باألماآن واألبنية والمواقع المماثل ر الح ة يق سطين خارج المدين -موجودة في فل

دولتين            ا دستور ال دولتين            -بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياه ام دستوري ال ا إذا آانت أحك  م

ة             ا، مطبق ة به ة المتعلق الحقوق الديني اآن وب ذه األم ة به سطين والخاص ي فل ة ف ة واليهودي العربي

  .ومحترمة آما يجب

ي ات  -ج  ذلك الحق ف اآم آ ين وللح ي حال حدوث خالف ب ة ف وق القائم ى أساس الحق رارات عل اذ الق خ

ع                         ة والمواق اآن المقدسة واألبني ى األم سبة إل ا بالن ة م شأن شعائر طائف ة أو ب مختلف الطوائف الديني

  .الدينية في سائر أنحاء فلسطين

شاري مؤلف من ممثل                   و ة بمجلس است ين لمختلف  يجوز للحاآم أن يستعين في أثناء قيامة بهذه المهم

  .الطوائف يعملون بصفة استشارية

 مدة نظام الحكم الخاص  -د 

صاه      -في ضوء المبادئ المذآورة أعاله    -يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية         اد أق  في ميع

ر مجلس               ١٩٤٨تشرين األول   / أول أآتوبر  م ي ا ل ، ويكون سريانه أول األمر خالل عشر سنوات م

ويجب عند انقضاء هذه المدة أن . قرب وقت بإعادة النظر في هذه األحكام    الوصاية وجوب القيام في أ    

رة                   ذه الفت يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خالل ه

اتهم             . من العمل به   وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في اإلعالن، بطريق االستفتاء، عن رغب

  .ت الممكن إجراؤها على نظام المدينةفي التعديال

   

   االمتيازات-الجزء الرابع
  

ت      ي آان صلية الت ا والحصانات القن سطين بالمزاي ي فل ي الماضي ف وا ف د تمتع ا ق ون رعاياه ي يك دول الت إن ال

ا في                   ع حقوقه ازل عن جمي ى التن دعوة إل ازات أو العرف، م ممنوحة لهم في أثناء الحكم العثماني بموجب االمتي

ة  ي مدين ذلك ف شاؤهما وآ وي إن ة المن ة واليهودي دولتين العربي ي ال ذآورة ف ا والحصانات الم ادة تثبيت المزاي إع

  .القدس

  

  

  

  

  

  

  



  

  تبنت الجمعية العامة هذا القرار 

  ١٢٨في جلستها العامة رقم 

   ١٣ صوتًا مقابل ٢٣ بـ 

  : آاآلتي١٠وامتناع 
رار ع الق ا، ال   :م ا، بوليفي تراليا، بلجيك يا  أس ل، بيلوروس ضاء(برازي يا البي دانمارك،  )روس شيكوسلوفاآيا، ال تاريكا، ت دا، آوس ، آن

دا،        دا، نيوزيلن سمبورغ، هولن ا، لوآ سلندا، ليبيري اييتي، إي اال، ه سا، غواتيم وادور، فرن دومينيكان، إيك ة ال جمهوري

سويد، أوآران          دا، ال ين، بولن رو، الفلب اراغواي، بي ا، ب سوفييتي،      نيكاراغوا، النرويج، بنم اد ال ا، االتح وب أفريقي ا، جن ي

  .الواليات المتحدة األميرآية، أوروغواي، فنزويال

ا،                       :ضد القرار  سعودية، سوريا، ترآي ة ال ة العربي ستان، المملك ان، باآ راق، لبن ران، الع د، إي  أفغانستان، آوبا، مصر، اليونان، الهن
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