
  ١٩٤٨) ديسمبر( آانون األول ١١بتاريخ ) ٣الدورة  ( ١٩٤  قرار رقم
   

إنشاء لجنة توفيق تابعة لألمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق الالجئين في 

  العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل األوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السالم في فلسطين في المستقبل

   

  عية العامةإن الجم

   في الحالة في فلسطين من جديد وقد بحثت

 عن عميق تقديرها للتقدم الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط األمم المتحدة تعرب .١

 تلك التسوية التي ضحى من أجلها ،الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلة في فلسطين

  . وتفانيهم للواجب في فلسطين،لة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتشكر للوسيط بالوآا .بحياته

  : تكون لها المهمات التالي، لجنة توفيق مؤلفة من ثالثة دول أعضاء في األمم المتحدةتنشئ .٢

 بالمهمات التي أوآلت إلى وسيط األمم المتحدة ، بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم،القيام    -أ 

سنة ) مايو( أيار ١٤الصادر في ). ٢ –د  (١٨٦الجمعية العامة رقم لفلسطين بموجب قرار 

١٩٤٨.  

 وتلك المهمات والتوجيهات ،تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي  -ب 

  .اإلضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس األمن

 بأية مهمة تكلها حاليًا قرارات مجلس األمن إلى وسيط األمم -من بناء على طلب مجلس األ-القيام   -ج 

 وينتهي دور الوسيط بناًء على طلب مجلس  . أو إلى لجنة األمم المتحدة للهدنة،المتحدة لفلسطين

 التي ال تزال قرارات مجلس األمن تكلها إلى ،األمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية

  .لمتحدة لفلسطينوسيط األمم ا

 مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات االشتراآية ، أن تعرض لجنة من الجمعية العامةتقرر .٣

 اقتراحًا بأسماء الدول الثالث التي ستتكون منها لجنة ،السوفيتية والمملكة المتحدة والواليات األمريكية

  .ن دورتها الحاليةالتوفيق على الجمعية لموافقتها قبل نهاية القسم األول م

 وبين هذه ، من اللجنة أن تبدأ عملها فورًا حتى تقيم في أقرب وقت عالقات بين األطراف ذاتهاتطلب .٤

  .األطراف واللجنة

 الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس تدعو .٥

 وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات ،١٩٤٨سنة ) نوفمبر ( تشرين الثاني ١٦األمن الصادر في 

  . بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها،تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق

 إلحراز ، معونة الحكومات والسلطات المعنية  تعليمات إلى لجنة التوفيق إلتخاذ التدابير بغيةتصدر .٦

  .ينهاتسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة ب

 وتأمين ، والمواقع واألبنية الدينية في فلسطين- بما فيها الناصرة- وجوب حماية األماآن المقدسة تقرر .٧

 ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه ،حرية الوصول إليها وفقًا للحقوق القائمة، والعرف التاريخي

 لدى تقديمها إلى ،ة لألمم المتحدة وعلى لجنة التوفيق التابع .الغاية إلشراف األمم المتحدة الفعلي



 ،الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم في منطقة القدس

 ووجوب طلب اللجنة من ،أن تتضمن توصيات بشأن األماآن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة

نات رسمية مالئمة فيما يتعلق بحماية األماآن المقدسة السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضما

  . وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة، والوصول إلى هذه األماآن،في باقي فلسطين

 بما في ذلك بلدية ، فإن هذه المنطقة، أنه نظرًا إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثالثتقرر .٨

ا القرى والمدن المجاورة التي يكون أبعدها شرقًا أبو ديس وأبعدها جنوبًا  يضاف إليه،القدس الحالية

 يجب أن ،وأبعدها شماًال شعفاط) بما فيها المنطقة المبنية في موتسا(بيت لحم وأبعدها غربًا عين آارم 

 ويجب أن توضع تحت مراقبة األمم ،تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين األخرى

  .تحدة الفعليةالم

 جديدة بغية تأمين نزع السالح في مدينة القدس في أقرب وقت   مجلس األمن اتخاذ تدابيرتطلب من

  .ممكن

 تعليمات إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها مفصلة تصدر

 يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد األقصى من الحكم الذاتي ، لمنطقة القدس بشأن نظام دولي دائم

  .المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس

 يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق ، لجنة التوفيق مخولة صالحية تعيين ممثل لألمم المتحدةإن

  .باإلدارة المؤقتة لمنطقة القدس

 أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر ، جميعهم،لسطين وجوب منح سكان فتقرر .٩

 وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أآثر ،والسكك الحديدة وبطريق الجو

  .تفصيًال

 بأي محاولة لعرقلة الوصول غلى المدينة ، تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس األمن فورًاتصدر

  . المجلس التدابير الالزمة  وذلك آي يتخذ،من قبل أي من األطراف

 تعليمات إلى لجنة التوفيق بالعمل إليجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية، من شأنها تصدر .١٠

 بما في ذلك عقد اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات ،تسهيل نمو المنطقة االقتصادي

  .لنقل والمواصالتواستعمال وسائل ا

 لالجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش ، في أقرب وقت ممكن، وجوب السماح بالعودةتقرر .١١

عدم العودة إلى ديارهم وعن   ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون،بسالم مع جيرانهم

ون الدولي واإلنصاف أن  عندما يكون من الواجب وفقًا لمبادئ القان،آل مفقود أو مصاب بضرر

  .يعوض عن ذلك الفقدان أو اضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة

 وإعادة تأهيلهم ، وتوطينهم من جديد، تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة الالجئينوتصدر

اثة األمم  على االتصال الوثيق بمدير إغ  وبالمحافظة، وآذلك دفع التعويضات،االجتماعي واالقتصادي

 ومن خالله بالهيئات والوآاالت المتخصصة المناسبة في منظمة األمم ،المتحدة لالجئين الفلسطينيين

    .المتحدة



لجنة التوفيق صالحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت إمرتها،  تفوض .١٢

والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص  وظائفها ، بصورة مجدية،ما ترى أنها بحاجة إلية لتؤدي

 . القرار الحالي

ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس . ستتخذ لجنة التوفيق القدس مقرها الرسمي 

 ويقدم األمين العام عددًا محددًا من الحراس لحماية  .اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتأمين سالمة اللجنة

  .ة ودورهاموظفي اللجن

 تقارير عن تطور الحالة آي ، تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى األمين العام بصورة دوريةتصدر .١٣

  .يقدمها إلى مجلس األمن وإلى أعضاء منظمة األمم المتحدة

 وإلى اتخاذ جميع التدابير ، جميعًا إلى التعاون مع لجنة التوفيق، الحكومات والسلطات المعنيةتدعو .١٤

  .نة للمساعدة على تنفيذ القرار الحاليالممك

 واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير األموال ، األمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيالتترجو .١٥

  .الالزمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي

  

   ،تبنت الجمعية العامة هذا القرار

  ٣٥بـ  ، ١٨٦في جلستها العامة رقم 

   ضده١٥ صوتًا مع القرار مقابل 
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