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 اتفاقية جبل سكوبس

7/7 /1948 

 

معقودة بين القادة العرب واليهود يف منطقة القدس من أجل نزع سالح منطقة جبل سكوبس، وبدأ "

  .1948تموز  7يف تنفيذها يوم األربعاء 

  

  :واتفق فيها على ما يلي

  

أن تكون حماية املنطقة احملددة على اخلريطة املرفقة من اختصاص األمم املتحدة حتى  – 1

وتشمل هذه املنطقة األماكن املعروفة باسم . تنتهي األعمال العدوانية أو تعقد اتفاقية جديدة

وتقبل األمم املتحدة . مستشفى هداسا واجلامعة العبرية وأوجستا فكتوريا وقرية العيسوية

يف توقيع هذه الوثيقة باإلنابة عن طريق كبير املراقبين يف منطقة القدس ورئيس جلنة  االشتراك

الهدنة، وعلى ذلك باإلنابة عن طريق كبير املراقبين يف منطقة القدس ورئيس جلنة الهدنة، وعلى 

  .ذلك فهي تقبل مسؤولية ضمان سالمة هذه املنطقة كما هو مبين هنا

  

ياردة على طول الطريق الرئيسية بين مباين أوجستا  200تنشأ منطقة حرام تمتد حواىل  – 2

فكتوريا واجلامعة العبرية بما يالئمها من مراكز التفتيش على طريف الطريق، وتنشأ مراكز أخرى 

للتفتيش حول املنطقة احملمية، ويوافق اجلميع على أن يكون دخول املنطقة من الطريق الرئيسية 

وتعتبر جميع احملاوالت األخرى . طريق مراكز التفتيش التي ينشئها مراقب األمم املتحدة عن

  .لدخول املنطقة غزواً غير مشروع
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يتوىل البوليس املدين العربي واليهودي احلراسة كل يف منطقته حتت إشراف مندوب األمم  – 3

سحب اليوم جميع أفراد القوات ويرفع علم األمم املتحدة على املباين الرئيسية، وين. املتحدة

  .املسلحة من الطرفين مع عتادهم وكل ما ال يحتاج إليه مراقب األمم املتحدة

  

ويحدد مراقب األمم املتحدة . تؤمن األمم املتحدة وصول ما يكفي اجلانبين من مؤن وماء – 4

راقب الدويل ويضع امل. مواعيد تغيير من تدعو احلاجة إىل تغييره ممن يقيمون على جبل سكوبس

تدابير زيارات األشخاص املعتمدين للمنطقة، وتتعهد الرقابة الدولية  –بالتشاور مع الفريقين  –

بأن تقصر سكان جبل سكوبس على األفراد الذين حتتاج إليهم إدارته، فضال عن السكان احلاليين 

 يزيد عدد أفراد القوة لقرية العيسوية، وال يضاف أحد إىل سكان القرية إال باتفاق الفريقين، وال

شخصًا، وعدد املوظفين املدنيين امللحقين  85املبدئية للبوليس املدين يف املنطقة اليهودية على 

  .شخصًا، وال يزيد عدد أفراد البوليس العربي يف منطقة أوجستا فكتوريا على أربعين 33بهم على 

  

يات احلربية وأال تهاجم أو يدخلها أحد يوافق اجلانبان على عدم استخدام املنطقة قاعدة للعمل – 5

  .بطريقة غير مشروعة

  

يف حالة انسحاب اجليش العربي من املنطقة، يجب أن يتلقى مراقب األمم املتحدة تبليغًا  – 6

  .خطياً يسبق االنسحاب بمدة كافية لوضع تدابير لتنظيم اتفاق جديد بدال عن هذا البروتوكول

  

  )1948السابع من تموز (نورمان الش التوقيع عن األردن الزعيم 

  التوقيع عن اليهود الكولونيل شالتيل

  عن جلنة الهدنة جان نوفينوز

 "كبير املراقبين الدوليين نيلز برانسون

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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