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   1948) ديسمبر(كانون األول  11بتاريخ ) 3الدورة ( 194رقم اجلمعية العامة قرار 
  

  نشاء جلنة توفيق تابعة لألمم املتحدةإ
  وتقرير وضع القدس يف نظام دويل دائم

  وتقرير حق الالجئين يف العودة إىل
  ديارهم يف سبيل تعديل األوضاع بحيث

  تؤدي إىل حتقيق السالم يف فلسطين
  تقبليف املس

  
  إن اجلمعية العامة،

  يف احلالة يف فلسطين من جديد،وقد بحثت 
عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل املساعي احلميدة املبذولة من وسيط األمم املتحدة الراحل تعرب  – 1

  .يف سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة املستقبلة يف فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته
  .للوسيط بالوكالة وملوظفيه جهودهم املتواصلة، وتفانيهم للواجب يف فلسطينشكر وت
  :جلنة توفيق مكونة من ثالث دول أعضاء يف األمم املتحدة، تكون لها املهمات التاليةتنشئ  – 2

ة القيام، بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم، باملهمات التي أوكلت إىل وسيط األمم املتحد) أ (   
  .1948سنة ) مايو(أيار  14الصادر يف ) 2 –د إ ( 186لفلسطين بموجب قرار اجلمعية العامة رقم 

تنفيذ املهمات والتوجيهات احملددة التي يصدرها إليها القرار احلايل، وتلك املهمات والتوجيهات ) ب(  
  .اإلضافية التي قد تصدرها إليها اجلمعية العامة أو جملس األمن

بأية مهمة تكلها حالياً قرارات جملس األمن إىل وسيط األمم  –بناء على طلب جملس األمن  – القيام) جـ(  
وينتهي دور الوسيط بناء على طلب جملس األمن من جلنة . املتحدة لفلسطين، أو إىل جلنة األمم املتحدة للهدنة

  .تكلها إىل وسيط األمم املتحدة لفلسطينالتوفيق القيام بجميع املهمات املتبقية، التي ال تزال قرارات جملس األمن 
أن تعرض جلنة من اجلمعية العامة، مكونة من الصين وفرنسا واحتاد اجلمهوريات االشتراكية تقرر  – 3

ميركية، اقتراحاً بأسماء الدول الثالث التي ستتكون منها جلنة كة املتحدة والواليات املتحدة األالسوفياتية واململ
  .ة العامة ملوافقتها قبل نهاية القسم األول من دورتها احلاليةالتوفيق على اجلمعي

من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم يف أقرب وقت عالقات بين األطراف ذاتها، وبين هذه تطلب  – 4
  .األطراف واللجنة

لس األمن احلكومات والسلطات املعنية إىل توسيع نطاق املفاوضات املنصوص عليها يف قرار جمتدعو  – 5
ما مباشرة أو حث عن اتفاق بطريق مفاوضات جتري إ، وإىل الب1948سنة ) نوفمبر(تشرين الثاين  16الصادر يف 

  .مع جلنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية جلميع املسائل املعلقة بينها
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ات املعنية، إلحراز إىل جلنة التوفيق التخاذ التدابير بغية معاونة احلكومات والسلطتصدر تعليماتها  – 6
  .تسوية نهائية جلميع املسائل املعلقة بينها

واملواقع واألبنية الدينية يف فلسطين،  –بما فيها الناصرة  –وجوب حماية األماكن املقدسة تقرر  – 7
ب إخضاع الترتيبات املعمولة لهذه وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة، والعرف التاريخي، ووجو

وعلى جلنة التوفيق التابعة لألمم املتحدة، لدى تقديمها إىل اجلمعية العامة . لغاية إلشراف األمم املتحدة الفعليا
يف دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها املفصلة بشأن نظام دويل دائم ملنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن 

ب اللجنة من السلطات السياسية يف املناطق املعينة تقديم األماكن املقدسة املوجودة يف هذه املنطقة، ووجوب طل
ضمانات رسمية مالئمة فيما يتعلق بحماية األماكن املقدسة يف باقي فلسطين، والوصل إىل هذه األماكن، وعرض 

  .هذه التعهدات على اجلمعية العامة للموافقة
، فإن هذه املنطقة، بما يف ذلك بلدية أنه نظراً إىل ارتباط منطقة القدس بديانات عاملية ثالثتقرر  – 8

القدس احلالية، يضاف إليها القرى واملراكز اجملاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت حلم 
وأبعدها شماالً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة ) بما فيها املنطقة املبنية يف موتسا(وأبعدها غرباً عين كارم 

  .معاملة مناطق فلسطين األخرى، ويجب أن توضع حتت مراقبة األمم املتحدة الفعلية خاصة منفصلة عن
  .من جملس األمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السالح يف مدينة القدس يف أقرب وقت ممكنتطلب 

تعليماتها إىل جلنة التوفيق لتقدم إىل اجلمعية العامة، يف دورتها العادية الرابعة، اقتراحات مفصلة تصدر 
بشأن نظام دويل دائم ملنطقة القدس، يؤمن لكل من الفئتين املتميزتين احلد األقصى من احلكم الذاتي احمللي 

  .املتوافق مع النظام الدويل اخلاص ملنطقة القدس
خمولة صالحية تعيين ممثل لألمم املتحدة، يتعاون مع السلطات احمللية فيما يتعلق  إن جلنة التوفيق

  .باإلدارة املوقتة ملنطقة القدس
وجوب منح سكان فلسطين، جميعهم، أقصى حرية ممكنة للوصول إىل مدينة القدس بطريق البر تقرر  – 9

  .لطات املعنية على ترتيبات أكثر تفصيالًوالسكك احلديدية وبطريق اجلو، وذلك إىل أن تتفق احلكومات والس
إىل جلنة التوفيق بأن تعلم جملس األمن فوراً، بأية حماولة لعرقلة الوصول إىل املدينة من تصدر تعليماتها 

  .قبل أي من األطراف، وذلك كي يتخذ اجمللس التدابير الالزمة
ين احلكومات والسلطات املعنية، من إىل جلنة التوفيق بالعمل إليجاد ترتيبات بتصدر تعليماتها  – 10

شأنها تسهيل نمو املنطقة االقتصادي، بما يف ذلك عقد اتفاقيات بشأن الوصول إىل املرافئ واملطارات واستعمال 
  .وسائل النقل واملواصالت

وجوب السماح بالعودة، يف أقرب وقت ممكن، لالجئين الراغبين يف العودة إىل ديارهم والعيش تقرر  – 11
م مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إىل ديارهم وعن كل مفقود أو بسال

مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً ملبادئ القانون الدويل واإلنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو 
  .الضرر من قبل احلكومات أو السلطات املسؤولة

نة التوفيق بتسهيل إعادة الالجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم إىل جلوتصدر تعليماتها 
االقتصادي واالجتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وباحملافظة على االتصال الوثيق بمدير إغاثة األمم املتحدة 

  .ةلالجئين الفلسطينيين، ومن خالله بالهيئات والوكاالت املتخصصة املناسبة يف منظمة األمم املتحد
جلنة التوفيق صالحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام اخلبراء الفنيين العاملين حتت إمرتها، تفوض  – 12

ما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي، بصورة جمدية، وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار 
السلطات املسؤولة عن حفظ النظام يف القدس  ويكون مقر جلنة التوفيق الرسمي يف القدس، ويكون على. احلايل

ويقدم األمين العام عدداً حمدداً من احلراس حلماية موظفي . اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتأمين سالمة اللجنة
  .اللجنة ودورها
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لة إىل جلنة التوفيق بأن تقدم إىل األمين العام، بصورة دورية، تقارير عن تطور احلاتصدر تعليماتها  – 13
  .كي يقدمها إىل جملس األمن وإىل أعضاء منظمة األمم املتحدة

احلكومات والسلطات املعنية، جميعاً، إىل التعاون مع جلنة التوفيق، وإىل اتخاذ جميع التدابير تدعو  – 14
  .املمكنة للمساعدة على تنفيذ القرار احلايل

، واتخاذ الترتيبات املناسبة لتوفير األموال األمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيالتترجو  – 15
  .الالزمة لتنفيذ أحكام القرار احلايل

  تبنت اجلمعية العامة هذا القرار،
  ،186يف جلستها العامة رقم 

  ضده  15صوتاً مع القرار مقابل  35بـ 
  :كاآلتي 8وامتناع 

 لومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان،الصين، كو ستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا،األرجنتين، أ: مع القرار
يسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، لفادور، احلبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، أيكوادور، السإ

فريقيا، إ بيرو، الفيليبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب نيوزيلندا، نيكاراغوا، النروج، بنما، باراغواي،
  .أوروغواي، فنزويالاألميركية،  واليات املتحدةاململكة املتحدة، ال

مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، اململكة العربية  فغانستان، بييلوروسيا، كوبا، تشيكوسلوفاكيا،أ: ضد القرار
  .السوفياتي، اليمن، يوغسالفيا السعودية، سورية، أوكرانيا، االحتاد

  .الهند، إيران، املكسيك ا، غواتيماال،بوليفيا، بورما، تشيلي، كوستاريك: امتناع
  
  



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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