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القاضي بتقديع  ٧٨٧، القخار رقع ٧٢٩١تذخيغ الثاني/ نػفسبخ  ٩٢أقّخت الجسعية العامة لألمع الستحجة في            
فمدصيغ دولتيغ: ييػدية وعخبية )مع وجػد مشصقة دولية تذسل القجس وبيت لحع(. واقتخحت الخصة برػرة خاصة دولة 

الييػد يذكمػف أقل مغ ثمث عجد الدكاف ويستمكػف أقل ييػدية عمى أكثخ مغ نرف فمدصيغ السشتَجب عمييا، في وقت كاف 
في السئة مغ مداحة األرض. إف اعتساد األمع الستحجة خصة تقديع فمدصيغ عمى رغع السعارضة العخبية الذجيجة،  ١مغ 

صيغ مغ أكثخ األحجاث داللًة في تاريخ فمدصيغ الحجيث، إذ أعصى في جػىخه الذخعية الجولية لالحتالؿ الرييػني لفمد
 بقػة الدالح.

في الخصاب الخسسي البخيصاني خالؿ االنتجاب عمى فمدصيغ،  -ييػدية وفمدصيشية-لع ُتحكخ فكخة تقديع فمدصيغ دولتيغ  
، التي كانت الجولة الييػدية فييا مقارنًة بسثيمتيا في قخار تقديع ٧٢٩١وكانت السخة األولى في تػصية لجشة بيل سشة 

يخ. وعمى رغع مػافقة الػكالة الييػدية عمى خصة بيل وقتحاؾ، وىي الييئة التي تسثل الرييػنية فمدصيغ، أصغخ حجسًا بكث
العالسية، وكحلظ مػافقة ؾيادة حدب الساباؼ )العسل(، وىػ القػة الييػدية السديصخة عمى األرض، إال أف كثيخًا مغ الريايشة، 

ف مغ بسغ فييع الترحيحيػف واتحاد عساؿ صييػف، اعتخضػا عمى خ صٍة تحّج إلى ىحا الجرجة مغ أىجافيع، ولع يمصِّ
 اعتخاضيع سػػ اقتخاح تقخيخ بيل بتقديع يشقل الفمدصيشييغ العخب إلى خارج الجولة الييػدية.

وبعج نقاش حاد، قِبَل السؤتسخ الرييػني العذخيغ الخصة مخحمًة أولى، معتبخًا أنيا تؤّمغ قاعجة آمشة تدسح باستسخار اليجخة 
 يػدية مغ دوف رادع، وقج تتػسع في وقت الحق.الي

في السئة مغ عجد الدكاف، فشدؿ قخار التقديع عمييع كالراعقة،  ١٧أما الفمدصيشيػف العخب، الحيغ شكمػا آنحاؾ أكثخ مغ 
ة (، عسق معارضتيع الذعبي٧٢٩١وأضيخ ترعيجىع الفػرؼ والعشيف لمثػرة في األراضي الفمدصيشية )كانت بجأت مشح سشة 

بػية دراسة قابمية خصة بيل تدسى "لجشة وودىج"، إلى  ٧٢٩٨القخاَر، التي دفعت لجشة بخيصانية ُشكمت في تذخيغ الثاني 
 استشتاج أف "التقديع متعحر التشفيح". 

في أعقاب الحخب العالسية الثانية، أصبح الػضع في فمدصيغ خارج عغ الديصخة بذكل متدايج، فأعمشت بخيصانيا في شباط/ 
، وبعج شيخ مغ تدميع بخيصانيا القزية الفمدصيشية إلى األمع ٧٢٩١نيتيا إنياء االنتجاب. وفي أيار/ مايػ  ٧٢٩١فبخايخ 

األمع الستحجة الخاصة بفمدصيغ" )يػندكػب(، التي تزسشت مسثميغ مغ  الستحجة بذكل رسسي، أنذأت األخيخة "لجشة
أستخاليا وكشجا وتذيكػسمػفاكيا وغػاتيساال واليشج وإيخاف وىػلشجا وبيخو والدػيج وأوروغػاؼ ويػغػسالؼيا، وأصجرت في أيمػؿ/ 

إلجساع، بسا فييا انتقاؿ فمدصيغ ، تقخيخًا أدرجت ؼيو إحجػ عذخة تػصية بذأف مبادغ عامة اتفق عمييا با٧٢٩١سبتسبخ 
مغ إقميع مشتجب إلى االستقالؿ، والسحافطة عمى "الػضع القائع" السعيػد سابقًا لألماكغ السقجسة وعمى حقػؽ الجساعات 
الجيشية، كسا وعمى االمتيازات الخارجية التي مشحيا العثسانيػف. وفي تػصية الفتة ججًا، ربط التقخيخ السدألة الفمدصيشية 

 ل مذكمة الالجئيغ الييػد الشاتجة مغ الحخب العالسية.بح



وإلى جانب التػصيات الُسجَسع عمييا، قجمت اليػندكػب خصَتيغ مغ إعجاد مجسػعتي عسل مختمفتيغ: خصة تقديع مع وحجة 
الية )بتأييج مغ اقترادية )بتأييج مغ كشجا وتذيكػسمػفاكيا وغػاتيساال وىػلشجا وبيخو والدػيج وأوروغػاؼ(، وحل لجولة فجر 

شكمت الجسعية العامة لألمع الستحجة لجشة خاصة لجراسة تقخيخ  ٧٢٩١أيمػؿ  ٩٩اليشج وإيخاف ويػغػسالؼيا(، وفي 
 اليػندكػب، ُدعي إلييا مسثمػف عغ الييئة العخبية العميا والػكالة الييػدية.

مػقفيا بأف أؼ حل يسشح امتيازات لسصالبات  رفزت الييئة العخبية العميا اقتخاحات مجسػعتي عسل اليػندكػب، مبخرة
 ٧٢٩١التي كانت قجمت في آب/ أغدصذ –الييػد في فمدصيغ يتعارض وميثاؽ األمع الستحجة. أما الػكالة الييػدية 

، فػافقت عمى اقتخاح التقديع مع –٧٢٩٨اقتخاحًا لمتقديع بػ"دويمة" فمدصيشية ذات حجود تذبو حجود الزفة الغخبية بعج 
ة الزغط لتزسيغ القجس والجميل الغخبي )مثاؿ عكا والشاصخة( في الجولة الييػدية. وأدخمت المجشة الخاصة في مسارس

 "يػندكػب" بعج ذلظ بعس التعجيالت عمى الحجود التي رسسيا تقخيخ اقتخاح التقديع وأحالتو إلى الجسعية العامة لمترػيت.

سة ثالثة "أجداءفي الس ٦١غصت الجولة الييػدية السقتخحة حػالى  مشاشق" بالكاد  -ئة مغ فمدصيغ السشتَجب عمييا، مقدَّ
تكػف متاخسة: الجميل الذخقي )بسا ؼيو صفج وشبخية وبيداف وبحيخة شبخية( والسشصقة الداحمية )حػالى ثمثي الداحل 

الدبع ومشصقة تستج حتى  الفمدصيشي، بسا في ذلظ حيفا وتل أبيب والديػؿ الخربة السشخفزة( ومعطع الشقب )باستثشاء بئخ
حػالى نرف السدافة إلى الحجود مع مرخ، إنسا مترمة بالبحخ األحسخ(. ومغ األقزية الدتة عذخ لفمدصيغ السشتَجَبة، 
تع تخريز تدعة لمجولة الييػدية واحج مشيا فقط يتستع بأكثخية ييػدية، وتزسشت الجولة الييػدية السقتَخحة "أقمية" عخبية 

 ي السئة مغ سكاف تمظ الجولة.ف ٩١تشاىد الػ 

في السئة مغ فمدصيغ  ٩٩، فكانت حرتيا حػالى –التي قج تخبط بالزفة الذخؾية لألردف–أما الجولة العخبية السقتخحة 
ست أيزًا ثالثة "أجداء مشاشق"، إضافًة إلى يافا السحاصخة  -السشتَجَبة بدكاف عخب يتجاوزوف ثمثي مجسػع الدكاف، وقدِّ

ًا )والسحاشة بالجولة الييػدية(. أما مشاشقيا الخئيدية فكانت: الجميل الغخبي ندواًل نحػ عكا، بسا في ذلظ والرغيخة جج
الشاصخة، ومشاشق السختفعات الفمدصيشية السخكدية السحيصة بجشيغ ونابمذ والخميل، وتستج غخبًا لتذسل شػلكـخ وقمقيمية والمج 

رحخاء بئخ الدبع الجشػبي، وأخيخًا قصاع ساحمي )بسا ؼيو غدة( يستج مغ إسجود والخممة، وجشػبًا لتذسل السحػر السخكدؼ ل
حتى الحجود السرخية، ثع يتبع تمظ الحجود جشػبًا. أما السشصقة الجولية السحاَصخة السحيصة بالقجس وبيت لحع )"الكياف 

 السشفرل"( فكانت تتستع بأكثخية عخبية متػاضعة.

تذخيغ الثاني/ نػفسبخ، إال أف مؤيجؼ التقديع خذػا عجـ حرػؿ  ٩١األمع الستحجة في  كاف مغ السقخر عقج الترػيت في
االقتخاح عمى أكثخية الثمثيغ السخجػة فأرجأوا الترػيت ثالثة أياـ، ما وّفخ وقتًا إضاؼيًا لسسارسة واششصغ والسشطسات 

تذخيغ الثاني/ نػفسبخ  ٩٢خار قخار التقديع في الرييػنية بذكل رئيدي ضغػشًا شجيجة عمى الجوؿ األعزاء، ليتع أخيخًا إق
 مستشعيغ عغ الترػيت. ٧٧صػتًا معارضًا و ٧٩صػتًا مؤيجًا و ٩٩بسجسػع 

كسا في –والقى إعالف مػافقة األمع الستحجة عمى التقديع إضخابًا عامًا وتطاىخات في فمدصيغ العخبية، تحػؿ بعُزيا 
شاء، وبتذجيع مغ إسباغ األمع الستحجة الصابع الجولي عمى قخار التقديع، سارعت أعساؿ شغب ُمَجمِّخة. في ىحه األث –القجس



السشطسات العدكخية الرييػنية إلى شّغ ىجسات عمى البمجات العخبية واألحياء الدكشية، وذلظ قبيل إشالقيا خّصة دالت 
 ٧٢٩٨وربيع  ٧٢٩١نا بيغ خخيف ، وىي خصة وضعتيا الياغا٧٢٩٨السشّطسة تشطيسًا عاليًا )في أوائل نيداف/ أبخيل 

بيجؼ حساية تأسيذ دولة ييػدية ومياجسة البمجات والقخػ العخبية(، فقاـ سكاف البمجات بسداعجة الستصػعيغ العخب األكثخ 
تشطيسًا والقػات غيخ الشطامية، بحساية أرضيع ومياجسة السشاشق الرييػنية، لتدتسخ مخحمة مغ "الحخب األىمية" في 

 .٧٢٩٨أيار/ مايػ  ٧٦( بيغ كخٍّ وفّخ إلى حيغ إعالف إسخائيل ؾياـ الجولة الييػية في ٧٢٩٢ – ٧٢٩١فمدصيغ )

لقج نجح الريايشة، مغ خالؿ قبػليع فكخة التقديع ورفس العخب ليا، وتعتيسيع عمى الطمع الذجيج السحيط بتفاصيل االقتخاح 
بع الجفاعي عمى احتالليع القدع األكبخ مغ فمدصيغ مغ ناحية األرض، كسا الدكاف، في إضفاء ستار الذخعية والصا

وتيجيخ أىميا الفمدصيشييغ. وىكحا، تكخست خصة األمع الستحجة لتقديع فمدصيغ نتيجَة الجيػد الرييػنية الحثيثة لزساف 
في أيار االعتخاؼ الجولي بالديادة الييػدية عمى جدء كبيخ مغ فمدصيغ، وفي الػقت ذاتو التسييج لؿياـ دولة إسخائيل 

 ، السبشي عمى تخحيل مئات األلػؼ مغ الفمدصيشييغ مغ أراضييع.٧٢٩٨

 787نص قرار التقسين رقن 

 إن الجسعية العامة:)أ( 

استثشائية بشاء عمى شمب الدمصة السشتجبة؛ لتأليف لجشة خاصة، وتكميفيا اإلعجاد لمشطخ في مدألة حكػمة  وقج عقجت دورة
 فمدصيغ السدتقمة في الجورة العادية الثانية..

وقج ألفت لجشة خاصة، وكمفتيا التحقيق في جسيع السدائل والقزايا الستعمقة بقزية فمدصيغ، وإعجاد اقتخاحات لحل 
 السذكمة..

وقج تمقت وبحثت في تقخيخ المجشة الخاصة، بسا في ذلظ عجد مغ التػصيات االجتساعية، ومذخوع تقديع مع اتحاد 
 اقترادؼ أقختو أكثخية المجشة الخاصة..

 تعتبخ أف مغ شأف الػضع الحالي في فمدصيغ، إيقاع الزخر بالسرمحة العامة والعالقات الػدية بيغ األمع.

 .٧٢٩٨أغدصذ/ آب  ٧تأخح عمسًا بترخيح سمصة االنتجاب، بأنيا تدعى إلتساـ جالئيا عغ فمدصيغ في 

وجسيع أعزاء األمع الستحجة اآلخخيغ، ؼيسا يتعمق  -برفتيا الدمصة السشتجبة عمى فمدصيغ -تػصي السسمكة الستحجة
 السخسـػ أدناه وتشفيحهبحكػمة فمدصيغ السدتقمة، بتبشي مذخوع التقديع واالتحاد االقترادؼ 

 وتطمب:

 أف يتخح مجمذ األمغ اإلجخاءات الزخورية، كسا ىي مبيشة في الخصة، مغ أجل تشفيحىا. -أ



ؼيسا إذا كاف الػضع في  -إذا كانت الطخوؼ خالؿ الفتخة االنتقالية تقتزي مثل ذلظ الشطخ -أف يشطخ مجمذ األمغ  -ب
جمذ األمغ وجػد مثل ىحا التيجيج وجب عميو في سبيل السحافطة عمى الدمع فمدصيغ يذكل تيجيجًا لمدمع، فإذا قخر م

 ٩٢تسذيًا مع السادتيغ  -واألمغ الجولييغ، أف يزيف إلى تفػيس الجسعية العامة اتخاذ إجخاءات تسشح لجشة األمع الستحجة 
 لسشػشة بيا في ىحا القخار.سمصة االضصالع في فمدصيغ بالسيسات ا -مغ السيثاؽ وكسا ىػ مبيغ في ىحا القخار ٩٧و

أف يعتبخ مجمذ األمغ كل محاولة لتغييخ التدػية التي يشصػؼ عمييا ىحا القخار بالقػة تيجيجا لمدالـ، أو خخقًا لو، أو  -ج
 مغ السيثاؽ. ٩٢عساًل عجوانيًا، وذلظ بحدب السادة 

 أف يبمغ مجمذ الػصاية بسدؤولياتو التي تشصػؼ عمييا ىحه الخصة. -د

 عػ سكاف فمدصيغ إلى الؿياـ مغ جانبيع بالخصػات الالزمة لتحقيق ىحه الخصة.تج

 تشاشج جسيع الحكػمات والذعػب، أف تحجع عغ الؿياـ بأؼ عسل يحتسل أف يعيق ىحه التػصيات أو يؤخخ تشفيحىا.

( ٧وؿ، القدع ب، الفقخة )تفػض األميغ العاـ تغصية نفقات الدفخ والسعيذة ألعزاء المجشة السذار إلييا في الجدء األ
أدناه، وذلظ بشاء عمى األساس والرػرة المحيغ يخاىسا مالئسيغ في ىحه الطخوؼ، وتدويج المجشة بالسػضفيغ الالزميغ 

 لمسداعجة عمى االضصالع بالسيسات التي عيشتيا الجسعية العامة لو.

 (إن الجسعية العامة..)ب

الساؿ العامل ال يتجاوز مميػني دوالر لألغخاض السبيشة في الفقخة األخيخة  تفػض األميغ العاـ سحب مبمغ مغ صشجوؽ رأس
 مغ القخار الستعمق بحكػمة فمدصيغ السدتقمة.

 خصة التقديع مع االتحاد االقترادؼ

 الجدء األول: دستهر فمدطين وحكهمتها السدتقمة

 : التقديع واالستقالؿ:إنهاء االنتجاب)أ( 

 .٧٢٩٨أغدصذ/ آب  ٧. يشتيي االنتجاب عمى فمدصيغ في أقخب وقت مسكغ، عمى أال يتأخخ في أؼ حاؿ عغ ٧

. يجب أف تجمػ القػات السدمحة التابعة لمدمصة السشتجبة عغ فمدصيغ بالتجريج، ويتع االندحاب في أقخب وقت مسكغ ٩
 .٧٢٩٨أغدصذ/ آب  ٧عمى أال يتأخخ في أؼ حاؿ عغ 

 الدمصة السشتجبة المجشة في أبكخ وقت مسكغ بشيتيا إنياء االنتجاب والجالء عغ كل مشصقة. يجب أف تعمع 



تبحؿ الدمصة السشتجبة أفزل مداعييا لزساف الجالء عغ مشصقة واقعة في أراضي الجولة الييػدية تزع ميشاء بحخيًا  
فبخايخ/  ٧مسكغ، عمى أال يتأخخ في أؼ حاؿ عغ وأرضًا خمؽية كافييغ لتػفيخ تدييالت ليجخة كبيخة، وذلظ في أبكخ مػعج 

 .٧٢٩٨شباط 

. تشذأ في فمدصيغ الجولتاف السدتقمتاف العخبية والييػدية، والحكع الجولي الخاص بسجيشة القجس السبيغ في الجدء الثالث ٩
ال يتأخخ ذلظ في أؼ مغ ىحه الخصة، وذلظ بعج شيخيغ مغ إتساـ جالء القػات السدمحة التابعة لمدمصة السشتجبة، عمى أ

، أما حجود الجولة العخبية والجولة الييػدية ومجيشة القجس، فتكػف كسا وضعت في ٧٢٩٨أكتػبخ/ تذخيغ األوؿ  ٧حاؿ عغ 
 الجدأيغ الثاني والثالث أدناه.

الييػدية، فتخة . تكػف الفتخة بيغ تبشي الجسعية العامة تػصيتيا بذأف مدألة فمدصيغ وتػشيج استقالؿ الجولتيغ العخبية و ٩
 انتقالية.

 خطهات تسهيجية لالستقالل:)ب( 

. تؤلف لجشة مكػنة مغ مسثل واحج لكل دولة مغ خسذ دوؿ أعزاء، وتشتخب الجسعية العامة األعزاء السسثميغ في ٧
 المجشة عمى أوسع أساس مسكغ، جغخاؼيا وغيخ جغخافي.

محة، تدمع إدارة فمدصيغ بالتجريج إلى المجشة التي ستعسل وفق في الػقت الحؼ تدحب ؼيو الدمصة السشتجبة قػاتيا السد
تػصيات الجسعية العامة بتػجيو مجمذ األمغ، وعمى الدمصة السشتجبة أف تشدق إلى أبعج حج مسكغ خصصيا لالندحاب، 

 مع خصط المجشة؛ لتدمع السشاشق التي يتع الجالء عشيا وإدارتيا.

دارية تخػؿ المجشة سمصة إصجار األنطسة الزخورية واتخاذ اإلجخاءات األخخػ كسا . في سبيل تشفيح ىحه السدؤولية اإل٩
 يقتزي الحاؿ.

عمى الدمصة السشتجبة أال تقـػ بأؼ عسل يحػؿ دوف تشفيح المجشة لإلجخاءات التي أوصت بيا الجسعية العامة، أو  - 
 يعخقمو، أو يؤخخه.

. تسزي المجشة لجػ وصػليا إلى فمدصيغ في تشفيح اإلجخاءات إلقامة حجود الجولتيغ العخبية والييػدية ومجيشة القجس ٩
بحدب الخصػط العامة لتػصيات الجسعية العامة بذأف تقديع فمدصيغ. عمى أف الحجود السػصػفة في الجدء الثاني مغ 

 جود الجولة مشاشق القخػ ما لع تقتس ذلظ أسباب ممحة.ىحه الخصة، يجب تعجيميا كقاعجة، بحيث ال تقدع ح

بأسخع ما يسكغ، بعج التذاور مع األحداب الجيسقخاشية والسشطسات العامة األخخػ  -. تختار المجشة وتشذئ في كل دولة٩
ػدؼ، بتػجيو مجمذ حكػمة مؤقتًا، وتديخ أعساؿ مجمدي الحكػمة السؤقتيغ العخبي واليي -في الجولتيغ العخبية والييػدية

 المجشة العاـ.



، أو إذا انتخب ٧٢٩٨أبخيل/ نيداف  ٧إذا لع يكغ في اإلمكاف اختيار مجمذ حكػمة مؤقت ألؼ مغ الجولتيغ في 
"السجمذ" ولع يدتصع االضصالع بسيساتو، فعمى المجشة أف تبمغ مجمذ األمغ باألمخ؛ ليتخح إزاء ىحه الجولة التجابيخ التي 

 بمغ األميغ العاـ بو كي يحيط أعزاء األمع الستحجة عمسًا بحلظ.يخاىا مالئسة، كسا ت

كامل الدمصة  -بإشخاؼ المجشة -. مع مخاعاة نرػص ىحه التػصيات، يكػف لكل مغ السجمديغ في أثشاء فتخة االنتقاؿ ٦
 في السشاشق التابعة ليا، وبشػع خاص الدمصة في القزايا الستعمقة باليجخة وتشطيع األراضي.

تدمع بالتجريج كل مغ السجمديغ السؤقتيغ في كل دولة مغ المجشة التي يعسالف تحت إشخافيا، كامل التبعات اإلدارية . ي١
 لكل مشيسا خالؿ الفتخة التي تشقزي بيغ إنياء االنتجاب وتثبيت استقالؿ الجولة.

السزي في إنذاء  -ية بعج تكػيشيسالكل مغ الجولتيغ العخبية والييػد -. تػعد المجشة إلى مجمدي الحكػمة السؤقتيغ١
 أجيدة الحكػمة اإلدارية السخكدية مشيا والسحمية.

مميذيا مدمحة مغ سكاف تمظ الجولة تكػف كاؼية في  -في أقرخ وقت مسكغ -. يجشج مجمذ الحكػمة السؤقت لكل دولة ٨
 عجدىا لمسحافطة عمى الشطاـ الجاخمي، ولمحيمػلة دوف اشتباكات عمى الحجود.

تحت إمخة ضباط ييػد أو عخب مؿيسيغ  -مغ أجل أغخاض العسميات -ب أف تكػف ىحه السميذيا السدمحة في كل دولة يج
في تمظ الجولة؛ بيج أف الديصخة الدياسية والعدكخية العامة عمى السميذيا بسا فييا اختيار ؾيادتيا العميا، يجب أف تسارسيا 

 المجشة.

دولة، انتخابات "الجسعية التأسيدية" عمى أسذ ديسقخاشية، بحيث ال يتأخخ ذلظ  . يجخؼ مجمذ الحكػمة السؤقت لكل٢
 عغ شيخيغ اثشيغ مغ اندحاب القػات السدمحة التابعة لمدمصة السشتجبة.

يزع مجمذ الحكػمة السؤقت أنطسة االنتخاب في كل دولة، وتػافق عمييا المجشة، ويكػف مؤىاًل ليحا االنتخاب في كل  
عامًا، عمى أف يكػنػا )أ( مػاششيغ فمدصيشييغ مؿيسيغ في تمظ الجولة، و)ب( عخبًا وييػدًا  ٧٨وزت سشيع دولة مغ تجا

مؿيسيغ في الجولة، وإف لع يكػنػا مػاششيغ فمدصيشييغ، ولكشيع وقعػا قبل االقتخاع بيانًا أعخبػا ؼيو عغ نيتيع أف يربحػا 
 مػاششيغ في تمظ الجولة.

يسيغ في مجيشة القجس مسغ وقعػا بيانًا أعخبػا ؼيو عغ نيتيع أف يربحػا مػاششيغ، والعخب في يحق لمعخب والييػد السؿ
 الجولة العخبية والييػد في الجولة الييػدية، أف يقتخعػا في الجولتيغ العخبية والييػدية بالتختيب السحكػر.

 يسكغ لمشداء أف يقتخعغ، وأف يشتخبغ لمجسعية التأسيدية.

خة االنتقالية ال يدسح لييػدؼ بأف يجعل إقامتو في مشصقة الجولة العخبية السقتخحة، وال    لعخبي بأف يجعل في أثشاء الفت
 إقامتو في مشصقة الجولة الييػدية السقتخحة، إال بإذف خاص مغ المجشة.



الحكػمة السؤقت .  تزع الجسعية التأسيدية لكل دولة مدػدة دستػر ديسقخاشي، وتختار حكػمة مؤقتة لتخمف مجمذ ٧٧
 -الحؼ عيشتو المجشة. ويزع دستػرؼ الجولتيغ، الفرميغ األوؿ والثاني مغ الترخيح السحكػر في القدع )ج( أدناه، ويحػياف

 أحكاما لسا يمي: -في جسمة ما يحػياف

تأسيذ ىيئة تذخيعية في كل دولة، تشتخب بالترػيت العاـ، وباالقتخاع الدخؼ، عمى أساس التسثيل الشدبي؛ وىيئة  - أ
 تشفيحية مدؤولة أماـ الييئة التذخيعية.

 تدػية جسيع الخالفات الجولية التي قج تربح الجولة شخفًا فييا، بالػسائل الدمسية وبصخيقة ال تعخض الدالـ واألمغ  - ب
 والعجؿ الجولي لمخصخ.

قبػؿ التداـ الجولة باالمتشاع في عالقاتيا الجولية عغ التيجيج بالقػة، أو استعساليا ضج الػحجة اإلقميسية واالستقالؿ  - ج
 الدياسي ألية دولة، أو بأية وسيمة أخخػ تشاقس ىجؼ األمع الستحجة.

ية في الذؤوف الجيشية والسجنية واالقترادية، والتستع بحقػؽ حقػقًا متداو  -وبغيخ تسييد -أف تكفل الجولة لكل شخز - د
اإلنداف وبالحخيات األساسية، بسا في ذلظ حخية العبادة، وحخية استعساؿ المغة التي يخيجىا، وحخية الخصابة والشذخ والتعميع 

 وعقج االجتساعات وإنذاء الجسعيات.

ومػاششي الجولة األخخػ في فمدصيغ ومجيشة القجس، ويخزع ذلظ السحافطة عمى حخية السخور والديارة لجسيع سكاف  -ىػ
 العتبارات األمغ القػمي، عمى أف تزبط كل دولة اإلقامة ضسغ حجودىا.

.  تعيغ المجشة لجشة اقترادية تحزيخية مغ ثالثة أعزاء؛ لػضع ما يسكغ مغ تختيبات لمتعاوف االقترادؼ؛ بػية ٧٧
 االقترادؼ السذتخؾ، كسا ىػ مبيغ في القدع )د( أدناه، وذلظ في أسخع وقت مسكغ.إنذاء االتحاد االقترادؼ والسجمذ 

.  في أثشاء الفتخة ما بيغ تبشي الجسعية العامة التػصيات الستعمقة بسدألة فمدصيغ، وبيغ إنياء االنتجاب؛ تحتفع الدمصة ٧٩
مشيا قػاتيا السدمحة، وتداعج المجشة الدمصة  السشتجبة في فمدصيغ بالسدؤولية التامة عغ إدارة السشاشق التي لع تدحب

 السشتجبة عمى تشفيح ميساتيا.

لجػ اندحاب القػات السدمحة لمدمصة  -.  ولزساف استسخار الخجمات اإلدارية، ولزساف انتقاؿ اإلدارة بخمتيا ٧٩
 -خاؼ المجشة، يجب أف تشتقلإلى السجمديغ السؤقتيغ والسجمذ االقترادؼ السذتخؾ بالتختيب، العاممة تحت إش -السشتجبة

مدؤولية جسيع ميسات الحكػمة بسا فييا السحافطة عمى القانػف والشطاـ في  -بالتجريج، مغ الدمصة السشتجبة إلى المجشة 
 السشاشق التي اندحبت مشيا قػات الجولة السشتجبة.

 قج يخػ مجمذ األمغ ضخورة إصجارىا..  تدتخشج المجشة في أعساليا، بتػصيات الجسعية العامة، وبالتعميسات التي ٧٩



نافحة فػرًا ما لع تكغ المجشة قج تدمست قبل ذلظ  -ضسغ تػصيات الجسعية العامة -تربح اإلجخاءات التي تتخحىا المجشة 
تعميسات مزادة مغ مجمذ األمغ، وعمى المجشة أف تقجـ إلى مجمذ األمغ تقخيخًا كل شيخ عغ حالة البالد، أو أكثخ مغ 

 ذا كاف ذلظ مخغػبًا ؼيو.تقخيخ إ

 .  تخفع المجشة تقخيخىا الشيائي إلى الجورة العادية السقبمة لمجسعية العامة وإلى مجمذ األمغ، في الػقت نفدو.٧٦

 )ج( ترخيح:

تخفع الحكػمة السؤقتة في كل دولة مقتخحة قبل االستقالؿ ترخيحًا إلى األمع الستحجة يتزسغ في جسمة ما يتزسشو، 
 التالية:الشرػص 

 حكم عام:

تعتبخ الذخوط التي يتزسشيا الترخيح قػانيغ أساسية لمجولة؛ فال يتعارض قانػف أو نطاـ أو إجخاء رسسي مع ىحه الذخوط 
 أو يتجخل فييا، وال يقجـ عمييا أؼ قانػف أو نطاـ أو إجخاء رسسي.

 الفرل األول

 األماكغ السقجسة واألبشية والسػاقع الجيشية:

 . ال تشكخ أو تسذ الحقػؽ القائسة الستعمقة باألماكغ السقجسة واألبشية والسػاقع الجيشية.٧

. ؼيسا يختز باألماكغ السقجسة، تزسغ حخية الػصػؿ والديارة والسخور بسا يشدجع مع الحقػؽ القائسة، لجسيع السؿيسيغ ٩
وف تسييد في الجشدية؛ عمى أف يخزع ذلظ لستصمبات والسػاششيغ في الجولة األخخػ وفي مجيشة القجس، وكحلظ لألجانب د

األمغ القػمي والشطاـ العاـ والمياقة. كحلظ تزسغ حخية العبادة بسا يشدجع مع الحقػؽ القائسة، عمى أف يخزع ذلظ لريانة 
 الشطاـ العاـ والمياقة.

ف يسذ بصخيقة مغ الصخؽ صفتيا . تراف األماكغ السقجسة واألبشية والسػاقع الجيشية، وال يدسح بأؼ عسل يسكغ أ٩
السقجسة، فإذا بجا لمحكػمة في أؼ وقت أف أؼ مكاف مقجس أو مبشى أو مػقع ديشي معيغ بحاجة إلى تخميع عاجل، جاز 
لمحكػمة أف تجعػ الصائفة أو الصػائف السعشية إلى إجخاء التخميع، وإذا لع يتخح إجخاء خالؿ وقت معقػؿ، أمكغ لمحكػمة أف 

 ا عمى نفقة الصائفة أو الصػائف السعشية.تجخيو بشفدي

 . ال تفخض ضخيبة عمى أؼ مكاف مقجس أو مبشى أو مػقع ديشي، كاف معؽيًا مشيا في تاريخ إنذاء الجولة.٩

يجب أال يحجث أؼ تغييخ في وقع ىحه الزخيبة يكػف مغ شأنو التسييد بيغ مالكي أو قاششي األماكغ السقجسة أو األبشية 
لجيشية، أو يكػف مغ شأنو وضع ىؤالء السالكيغ أو القاششيغ في مػضع أقل شأنًا بالشدبة إلى الػقع العاـ أو السػاقع ا

 لمزخيبة مسا كاف عميو حاليع وقت تبشي تػصيات الجسعية.



 

والسػاقع  . يكػف لحاكع مجيشة القجس، الحق في تقخيخ ما إذا كانت أحكاـ دستػر الجولة الستعمقة باألماكغ السقجسة واألبشية٦
الجيشية، ضسغ حجود الجولة، والحقػؽ الجيشية السخترة بيا، تصبق وتحتـخ برػرة صحيحة؛ ولو أف يثبت عمى أساس 
الحقػؽ القائسة، الخالفات التي قج تشذب بيغ الصػائف الجيشية السختمفة، أو مغ شقػس شائفة ديشية واحجة بالشدبة إلى ىحه 

أف يمقى الحاكع تعاونًا تامًا، ويتستع باالمتيازات والحرانات الزخورية لالضصالع األماكغ واألبشية والسػاقع. ويجب 
 بسيساتو في الجولة.

 الفرل الثاني

 الحقػؽ الجيشية وحقػؽ األقميات:

 . تكػف حخية العقيجة والسسارسة الحخة لجسيع شقػس العبادة الستفقة مع الشطاـ العاـ واآلداب الحدشة، مزسػنة لمجسيع.٧

 ال يجػز التسييد بيغ الدكاف بأؼ شكل مغ األشكاؿ، بدبب األصل أو الجيغ أو المغة أو الجشذ. .٩

 . يكػف لجسيع األشخاص الخاضعيغ لػالية الجولة الحق في حساية القانػف.٩

 األوقاؼ.. يجب احتخاـ القانػف العائمي، واألحػاؿ الذخرية لسختمف األقميات، وكحلظ مرالحيا الجيشية، بسا في ذلظ ٩

. باستثشاء ما يتصمبو حفع الشطاـ وحدغ اإلدارة، لغ يتخح أؼ تجبيخ مغ شأنو أف يعيق أو يتجخل في نذاط السؤسدات ٦
 الجيشية أو الخبخات لجسيع السحاىب، أو يجحف بحقػؽ أؼ مسثل ليحه السؤسدات أو عزػ فييا بدبب الجيغ أو القػمية.

 . تؤمغ الجولة لألقمية العخبية أو الييػدية القجر الكافي مغ التعميع االبتجائي والثانػؼ بمغتيا، ووفق تقاليجىا الثقاؼية.١

ولغ يشكخ حق كل شائفة في االحتفاظ بسجارسيا لتعميع أبشائيا بمغتيا الخاصة ما دامت تمتـد بسقتزيات التعميع العامة التي  
 مؤسدات التعميع األجشبية، فتجاـو عمى نذاشيا عمى أساس حقػقيا القائسة.قج تفخضيا الجولة؛ أما 

. لغ تفخض أية قيػد عمى حخية أؼ مػاشغ في استعساؿ أية لغة في السحادثات الخاصة أو في التجارة أو الجيغ أو ١
 أو في االجتساعات العامة. -عمى أنػاعيا  -الرحافة أو السشذػرات

ع ممكية أؼ أرض تخز عخبيًا في الجولة الييػدية أو ييػديًا في الجولة العخبية إال لمسشفعة . ال يجػز أف يدسح بشد ٨
العامة، وفي جسيع الحاالت يجب دفع تعػيس كامل) وبالسقجار الحؼ تحجده السحكسة العميا( وأف يتع الجفع قبل تجخيج 

 السالظ مغ أرضو.

 الفرل الثالث

 تدامات السالية:السػاششة واالتفاؾيات الجولية واالل



 (:Citizenshipالسهاطشة ) -1

إف السػاششيغ الفمدصيشييغ السؿيسيغ في فمدصيغ خارج مجيشة القجس، والعخب والييػد السؿيسيغ في فمدصيغ خارج مجيشة  
ػؽ يربحػف مػاششيغ في الجولة التي يؿيسػف فييا، ويتستعػف بالحق -وىع غيخ حائديغ عمى الجشدية الفمدصيشية -القجس

السجنية والدياسية جسيعيا بسجخد االعتخاؼ باستقالؿ الجولة؛ ويجػز لكل شخز تجاوز الثامشة عذخة مغ العسخ خالؿ سشة 
مغ يـػ االعتخاؼ باستقالؿ الجولة التي يؿيع فييا، أف يختار جشدية الجولة األخخػ شخط أال يكػف ألؼ عخبي يؿيع في 

جشدية الجولة الييػدية السقتخحة، وأال يكػف ألؼ ييػدؼ يؿيع في الجولة الييػدية  اإلقميع العخبي السقتخح، الحق في اختيار
السقتخحة الحق في اختيار جشدية الجولة العخبية السقتخحة، وكل شخز يسارس حق االختيار ىحا يعتبخ أنو في الػقت ذاتو 

 غ العسخ.قج أجخػ االختيار بالشدبة إلى زوجتو وأوالده الحيغ ىع دوف الثامشة عذخة م

ويجػز لمعخب السؿيسيغ في إقميع الجولة الييػدية السقتخحة، ولمييػد السؿيسيغ في إقميع الجولة العخبية السقتخحة، الحيغ وقعػا 
ترخيحًا بخغبتيع في اختيار جشدية الجولة األخخػ، أف يذتخكػا في انتخابات الجسعية التأسيدية ليحه الجولة، ولكغ ليذ في 

 ية التأسيدية لمجولة التي يؿيسػف فييا.انتخابات الجسع

 االتفاقات الجولية: -2

تخبط الجولة بجسيع السعاىجات واالتفاؾيات الجولية ذات الرفة العامة والخاصة التي قج أصبحت فمدصيغ شخفا فييا،  -أ
إلخالؿ بأؼ حق في اإلنياء وعمى الجولة أف تحتـخ ىحه السعاىجات واالتفاؾيات شػاؿ السجة السقخرة لسجػ عقجىا، مع عجـ ا

 قج تشز عميو ىحه االتفاؾيات.

كل نداع بذأف إمكاف تصبيق االتفاؾيات أو السعاىجات الجولية، التي وقعتيا أو انزست إلييا حكػمة االنتجاب نيابة عغ  -ب
 فمدصيغ أو بذأف استسخار صحتيا، يخفع إلى محكسة العجؿ الجولية، وفق أحكاـ نطاـ السحكسة.

 لتدامات السالية:اال  -3

عمى الجولة أف تحتـخ وتشفح جسيع أنػاع االلتدامات السالية التي أخحتيا الجولة السشتجبة عمى عاتقيا، نيابة عغ فمدصيغ  -أ
في أثشاء مسارستيا االنتجاب والتي تعتخؼ بيا الجولة، وىحا الذخط يذسل حق السػضفيغ في مختبات التقاعج والتعػيزات 

 والسكافآت.

بتمظ الفئة مغ االلتدامات التي تذسل عسـػ  -عغ شخيق اشتخاكيا في السجمذ االقترادؼ السختمط -تفي الجولة -ب
 فمدصيغ، وتفي برػرة فخدية بتمظ التي يسكغ التفاىع عمييا وتػزيعيا بالعجؿ بيغ الجولتيغ.

السذتخؾ، ومكػنة مغ عزػ تعيشو ( تابعة لمسجمذ االقترادؼ Court of Claimsيجب إنذاء "محكسة ادعاءات" ) -ج
مشطسة األمع الستحجة، ومغ مسثل لمسسمكة الستحجة ومسثل لمجولة ذات الذأف، ويخفع إلى ىحه السحكسة كل نداع بيغ السسمكة 

 الستحجة، وىحه الجولة خاص بالسصالب غيخ السعتخؼ بيا مغ قبل ىحه األخيخة.



إلى أؼ جدء مغ فمدصيغ قبل مػافقة الجسعية العامة عمى القخار، صالحة  تبقى االمتيازات التجارية السسشػحة بالشدبة -د
 وفق شخوشيا ما لع تعجؿ بصخيق االتفاؽ بيغ صاحب االمتياز والجولة.

 الفرل الخابع

 أحكام متشهعة:

الجسعية . تزسغ األمع الستحجة، أحكاـ الفرميغ األوؿ والثاني مغ الترخيح، وال يجخؼ عمييا أؼ تعجيل دوف مػافقة ٧
العامة لألمع الستحجة؛ ويحق ألؼ عزػ في األمع الستحجة أف يشبو الجسعية العامة إلى أؼ خخؽ ليحه البشػد، أو إلى خصخ 

 خخقيا، ويجػز لمجسعية العامة بشاء عمى ذلظ أف تػصي بسا تخاه مالئسًا لمطخوؼ.

ما  -بشاء عمى شمب أحج الصخفيغ -عجؿ الجولية . يحاؿ كل خالؼ متعمق بتصبيق ىحا الترخيح أو تفديخه إلى محكسة ال٩
 لع يتفق الصخفاف عمى أسمػب تدػية آخخ.

 )د( االتحاد االقترادي والعبهر:

. يذتخؾ مجمذ الحكػمة السؤقت لكل دولة في وضع مذخوع اتحاد اقترادؼ، وعبػر )تخانديت(. وتحخر المجشة ٧
بسذػرة ومعاونة السؤسدات  -إلى أبعج مجػ مسكغ -ذخوع مشتفعةمغ القدع ب نز ىحا الس ٧السشرػص عمييا في الفقخة 

والييئات السسثمة لكل مغ الجولتيغ، ويجب أف يتزسغ مدائل أخخػ ذات نفع مذتخؾ، وإف لع يتع اتفاؽ السجمديغ 
 ، فإف المجشة ستقـػ بػضعو.٧٢٩٨الحكػمييغ السؤقتيغ عمى ىحا السذخوع حتى أوؿ أبخيل/ نيداف 

 رادؼ الفمدصيشياالتحاد االقت

 . تكػف لالتحاد االقترادؼ الفمدصيشي األىجاؼ التالية:٩

 .إيجاد وحجة جسخكية - أ

 إقامة نطاـ نقجؼ مذتخؾ، يتزسغ سعخ صخؼ واحج.  - ب

ي إدارة الدكظ الحجيجية والصخؽ السذتخكة بيغ الجولتيغ، ومخافق البخيج والبخؽ والياتف والسػانئ والسصارات السدتعسمة ف - ج
 التجارة الجولية، عمى أساس مغ عجـ التسييد في سبيل السرمحة العامة.

 اإلنساء االقترادؼ السذتخؾ، وخرػصًا ؼيسا يتعمق بالخؼ واسترالح األراضي وصيانة التخبة.  - ح

 تسكيغ الجولتيغ ومجيشة القجس مغ الػصػؿ إلى السياه ومرادر الصاقة، عمى أساس مغ عجـ التسييد.  - خ



. يشذأ مجمذ اقترادؼ مذتخؾ يتكػف مغ ثالثة مسثميغ لكل مغ الجولتيغ، ومغ ثالثة أعزاء أجانب يعيشيع السجمذ ٩
االقترادؼ واالجتساعي لسشطسة األمع الستحجة، ويعيغ األعزاء األجانب أوؿ مخة لفتخة ثالث سشػات، ويسارسػف وضائفيع 

 برفتيع الذخرية وليذ كسسثميغ لجوؿ.

فة السجمذ االقترادؼ السذتخؾ، تشفيح التجابيخ الالزمة لبمػغ أىجاؼ االتحاد االقترادؼ بصخيقة مباشخة أو . تكػف وضي٩
 باالنتجاب، ويفػض جسيع سمصات التشطيع واإلدارة الالزمة ألداء ميستو.

 . تتعيج الجولتاف بتشفيح قخار السجمذ االقترادؼ السذتخؾ، وتؤخح قخاراتو باألكثخية.٦

أف يقخر بأكثخية ستة مغ أعزائو، حبذ  -في حاؿ تقريخ إحجػ الجولتيغ في إجخاء العسل الالـز  -لمسجمذ. يجػز ١
جدء مالئع مغ الحرة التي تعػد إلى الجولة السحكػرة مغ عائجات الجسارؾ، بسػجب االتحاد االقترادؼ، فإف تسادت الجولة 

ة، اتخاذ ما يخاه مالئسًا مغ العقػبات، بسا في ذلظ الترخؼ في في عجـ التعاوف، يجػز لمسجمذ أف يقخر باألكثخية البديص
 األمػاؿ التي يكػف احتبديا.

تخصيط بخامج مذتخكة بيغ الجولتيغ ودراستيا وتذجيعيا،  -ؼيسا يتعمق باإلنساء االقترادؼ -. تكػف وضيفة السجمذ ١
 مجيشة القجس في حاؿ تأثخىا مباشخة بسذخوع اإلنساء.ولكغ ال يجػز لو تشفيح ىحه السذاريع بغيخ مػافقة الجولتيغ ومػافقة 

. ؼيسا يتعمق بالشطاـ الشقجؼ السذتخؾ، يكػف إصجار العسالت الستجاولة في الجولتيغ وفي مجيشة القجس تحت سمصة ٨
 السجمذ االقترادؼ السذتخؾ، الحؼ يكػف سمصة اإلصجار الػحيجة والحؼ يحجد االحتياشي الحؼ يحتفع بو كزساف ليحه

 العسالت.

أف تجيخ مرخفيا السخكدؼ الخاص، وأف تتحكع بدياستيا السالية  -)ب( أعاله ٩بسا يتفق مع البشج  -. يجػز لكل دولة ٢
واالئتسانية وبإيخاداتيا ونفقاتيا مغ القصع األجشبي، وبسشح رخز االستيخاد، وأف تقـػ بعسميات مالية دولية، اعتسادًا عمى 

لمسجمذ االقترادؼ السذتخؾ خالؿ الدشتيغ التاليتيغ مباشخة النتياء االنتجاب، سمصة اتخاذ جسيع ائتسانيا الحاتي؛ ويكػف 
مبمغ مغ القصع األجشبي كاؼ لكي  -في فتخة مجتيا اثشا عذخ شيخاً  -ما قج يمـد مغ تجابيخ كي يكػف متػفخًا لكل دولة 

ل االستيالؾ السحمي مداٍو لسقجار مغ البزائع والخجمات يزسغ لإلقميع ذاتو مقجارًا مغ البزائع والخجمات السدتػردة ألج
، وذلظ بالقجر الحؼ يدسح بو ٧٢٩١ديدسبخ/ كانػف األوؿ  ٩٧التي استيمكيا اإلقميع خالؿ االثشي عذخ شيخًا السشتيية في 

كل دولة، مجسػع الجخل مغ القصع األجشبي، الحؼ تحرل عميو الجولتاف مغ ترجيخ البزائع والخجمات، وشخط أف تتخح 
 التجابيخ السالئسة لريانة مػاردىا الخاصة مغ القصع األجشبي.

 .  تتستع كل دولة بجسيع الدمصات االقترادية غيخ السػكػلة صخاحة إلى السجمذ االقترادؼ السذتخؾ.٧٧

 .  تػضع تعخيفة جسخكية تتخؾ حخية التجارة كاممة بيغ الجولتيغ، وكحلظ بيغ الجولتيغ ومجيشة القجس.٧٧



.  تزع ججاوؿ التعخيفة لجشة خاصة لمتعخيفات مكػنة مغ مسثميغ متداوؼ العجد عغ كل دولة مغ الجولتيغ، وتعخض ٧٩
عمى السجمذ االقترادؼ السذتخؾ لمسػافقة عمييا بأكثخية األصػات، وفي حاؿ وقػع خالؼ في لجشة التعخيفة، فإف السجمذ 

ستشازع عمييا، كسا يزع التعخيفة بشفدو في حاؿ عجـ تػصل لجشة التعخيفة االقترادؼ السذتخؾ يقـػ بالتػسط في الشقاط ال
 إلى وضع ججوؿ لمتعخيفة في السيمة السحجدة.

 .  يكػف لتكاليف البشػد التالية األولػية مغ دخل الجسارؾ وغيخىا مغ بشػد الجخل العاـ لمسجمذ االقترادؼ السذتخؾ:٧٩

 دارة السرالح السذتخكة.نفقات السرالح الجسخكية ومراريف إ - أ

 نفقات إدارة السجمذ االقترادؼ السذتخؾ. - ب

 االلتدامات السالية إلدارة فمدصيغ وىي: - د

 نفقات إدارة الجين العام.  - أ

معاشات التقاعج التي تجفع حاليًا، أو التي ستجفع في السدتقبل، وفقًا لمقػانيغ وعمى الشصاؽ السشرػص عميو في البشج   - ب
 ( مغ الفرل الثالث أعاله.٩)

 .  بعج تغصية ىحه االلتدامات بشسائيا، يػزع فائس الجخل مغ الجسارؾ والخجمات السذتخكة عمى الرػرة التالية:٧٩

% ويػزع السجمذ االقترادؼ السذتخؾ الباقي برػرة عادلة ٧٧% وال يديج عمى ٦شة القجس مبمغًا ال يقل عغ تسشح مجي 
عمى الجولتيغ، ىادفًا السحافطة عمى مدتػػ معقػؿ ومالئع لمخجمات الحكػمية واالجتساعية في كمتا الجولتيغ، غيخ أنو ال 

بو في دخل االتحاد االقترادؼ بأكثخ مغ أربعة مالييغ جشيو يجػز أف تديج حرة أؼ مشيسا عمى السقجار الحؼ ساىست 
في الدشة؛ ويجػز لمسجمذ االقترادؼ السذتخؾ بعج انقزاء خسذ سشػات، أف يعيج الشطخ في مبادغ تػزيع اإليخادات 

 السذتخكة، مدتميسا في ذلظ اعتبارات العجالة.

لجولية الخاصة بالتعخيفات الجسخكية، وبسخافق السػاصالت .  تذتخؾ الجولتاف في عقج جسيع االتفاؾيات والسعاىجات ا٧٦
السػضػعة تحت سمصة السجمذ االقترادؼ السذتخؾ، وتمـد الجولتاف في ىحه األمػر بأف تترخفا شبقًا لقخار أكثخية 

 السجمذ االقترادؼ السذتخؾ.

  ومتداويًا إلى األسػاؽ العالسية..  يبحؿ السجمذ االقترادؼ السذتخؾ جيجه ليػفخ لرادرات فمدصيغ، مشفحًا عادالً ٧١

 .  عمى جسيع السذاريع السجارة مغ السجمذ االقترادؼ السذتخؾ أف تجفع أجػرًا عادلة عمى أساس واحج.٧١

.  حخية السخور والديارة: يتزسغ التعيج أحكامًا تحفع حخية السخور والديارة لجسيع سكاف أو مػاششي كمتا الجولتيغ ٧٨
 غ اعتبارات األمغ، عمى أف تزبط كل دولة ومجيشة القجس اإلقامة داخل حجودىا.ومجيشة القجس ضس



.  إنياء التعيج وتعجيمو وتغييخه: يبقى التعيج وأية اتفاؾية صادرة عشو نافحيغ مجة عذخ سشيغ، ويدتسخ كحلظ حتى يصمب ٧٢
 أؼ مغ الصخفيغ إنياءه فيشيى بعج ذلظ بعاميغ.

ػات العذخ األولى، تعجيل ىحا التعيج أو أية اتفاؾية صادرة عشو، إال بقبػؿ كال الصخفيغ .  ال يجػز خالؿ فتخة الدش٩٧
 ومػافقة الجسعية العامة.

إلى  -بشاء عمى شمب أؼ مغ الفخيقيغ -.  كل نداع متعمق بتصبيق أو تفديخ التعيج وأية اتفاؾية صادرة عشو يخجع ؼيو ٩٧
 عمى وسيمة أخخػ لمتدػية. محكسة العجؿ الجولية، ما لع يتفق الصخفاف

 )هـ( السهجهدات:

. تػزع أمػاؿ إدارة فمدصيغ السشقػلة بيغ الجولتيغ العخبية والييػدية ومجيشة القجس عمى أساس عادؿ، ويجب أف يجخؼ ٧
محكػمة ( أعاله، وتربح األمػاؿ غيخ السشقػلة ممكًا ل٧التػزيع بػاسصة لجشة األمع الستحجة السحكػرة في القدع )ب( بشج )

 التي تػجج ىحه األمػاؿ في إقميسيا.

. يجب عمى الجولة السشتجبة خالؿ الفتخة التي تشقزي بيغ تاريخ تعييغ لجشة األمع الستحجة وانتياء االنتجاب أف تتذاور مع ٩
الخديشة المجشة في أؼ إجخاء تفكخ في اتخاذه، متزسشًا ترؽية أمػاؿ حكػمة فمدصيغ والترخؼ بيا أو رىشيا، مثل فائس 

 الستخاكع، وريع الدشجات التي أصجرتيا الحكػمة، وأراضي الجولة، وأية مػجػدات أخخػ.

 الجخػؿ في عزػية األمع الستحجة -و

ويكػف البياف  -كسا ىػ مشرػص عميو في السذخوع الحاضخ -عشجما يربح استقالؿ الجولة العخبية أو الييػدية نافحًا 
والتعيج السشرػص عمييسا في ىحا السذخوع قج وقعا مغ قبل الجولة، يربح عشجئح مغ السالئع أف يشطخ بعيغ العصف إلى 

 ( مغ ميثاؽ األمع الستحجة.٩) شمب قبػليا عزػا في األمع الستحجة شبقًا لمسادة

 

 الجدء الثاني: الحجود

 الجولة العخبية -أ

يحج مشصقة الجولة العخبية في الجميل الغخبي مغ الغخب البحخ األبيس الستػسط، ومغ الذساؿ حجود لبشاف مغ رأس الشاقػرة 
ة الرالحة السبشية في الجوؿ إلى نقصة شسالي الرالحة، ومغ ىشاؾ يديخ خط الحجود في اتجاه الجشػب تاركًا مشصق

العخبية، ؼيالقي الشقصة الػاقعة في أقرى جشػبي ىحه القخية، مغ ثع يتبع خط الحجود الغخبية لقخػ عمسا والخيحانية شبصبو، 
ومشيا يتبع خط الحج الذسالي لقخية ميخوف، فيمتقي بخط حجود قزاء عكا/ صفج، ويتبع ىحا الخط إلى نقصة غخبي قخية 

يالؾيو مخة أخخػ في نقصة في أقرى شسالي قخية الفخاضية، ومغ ىشاؾ يتبع خط حجود القزاء إلى شخيق الدسػعي، و 



عكا/ صفج العاـ، ومغ ىشا يتبع الحجود الغخبية لقخية كفخ عشاف حتى يرل خط حجود قزاء شبخيا/ عكا، مارا بغخبي 
لقخية كفخ عشاف يتبع خط الحجود الغخبية لقزاء شبخيا تقاشع عكا/ صفج ولػبية/ كفخ عشاف، ومغ الداوية الجشػبية الغخبية 

إلى نقصة قخيبة مغ خط الحجود بيغ قخيتي السغار وعيمبػف، ومغ ثع يبخز إلى الغخب ليزع أكبخ مداحة مغ الجدء الذخقي 
 مغ سيل البصػؼ الزمة لمخداف الحؼ اقتخحتو الػكالة الييػدية لخؼ األراضي إلى الجشػب والذخؽ.

جود فتمتقي بحجود قزاء شبخيا في نقصة عمى شخيق الشاصخة/ شبخيا إلى الجشػب الذخقي مغ مشصقة شخعاف تعػد الح 
السبشية، ومغ ىشاؾ تديخ في اتجاه الجشػب، تابعة بادغ األمخ حجود القزاء، ثع مارة بيغ مجرسة خزػرؼ الدراعية وجبل 

إلى  ٩٩٧ديخ إلى الغخب، مػازية لخط التقاشع العخضي تابػر إلى نقصة في الجشػب عشج قاعجة جبل تابػر، ومغ ىشا ت
الداوية الذسالية الذخؾية مغ أراضي قخية تل عجاشيع، ثع تديخ إلى الداوية الذسالية الغخبية مغ ىحه األراضي ومشيا تشعصف 

تتبع حجود  إلى الجشػب والغخب حتى تزع إلى الجولة العخبية مرادر مياه الشاصخة في قخية يافا، وحيغ ترل جشجار،
أراضي ىحه القخية الذخؾية والذسالية والغخبية إلى زاويتيا الجشػبية الغخبية، ومغ ىشاؾ تديخ في خط مدتؿيع إلى نقصة عمى 

 سكة حجيج حيفا/ العفػلة عمى الحجود ما بيغ قخيتي ساريج والسجيجؿ، وىحه ىي نقصة التقاشع.

العخبية في الجميل خصًا مغ ىحه الشقصة مارًا نحػ الذساؿ عمى محاذاة حجود تتخح الحجود الجشػبية الغخبية مغ مشصقة الجولة 
ساريج وغفات الذخؾية إلى الداوية الذسالية الذخؾية مغ نيالؿ، ماضيًا مغ ىشاؾ عبخ أراضي كفار ىاحػرير إلى نقصة 

إلى حجود بيت لحع الذخؾية،  متػسصة عمى الحجود الجشػبية لقخية عيمػط، ومغ ثع نحػ الغخب محاذيًا حجود تمظ القخية
ومشيا نحػ الذساؿ فالذساؿ الذخقي عمى حجودىا الغخبية إلى الداوية الذسالية الذخؾية مغ ولجىايع، ومغ ىشاؾ جشػب 
الذساؿ الغخبي عبخ أراضي قخية شفا عسخو إلى الداوية الجشػبية الذخؾية مغ رامات يػحاناف، ومغ ىشا يديخ شسااًل فذسااًل 

نقصة عمى شخيق شفا عسخو/ حيفا، إلى الغخب مغ اتراليا بصخيق عبميغ، ومغ ىشاؾ يديخ شسااًل شخؾيًا إلى  شخؾيًا إلى
نقصة عمى الحجود الجشػبية مغ شخيق عبميغ لمبخوة، ومغ ىشاؾ يديخ عمى تمظ الحجود إلى أقرى نقصة غخبية ليا، ومشيا 

زاوية شسالية غخبية، وعمى محاذاة حجود جػليذ الغخبية يشعصف إلى الذساؿ ؼيسزي عبخ أراضي قخية تسخة إلى أقرى 
حتى يرل إلى شخيق عكا/ صفج، بعج ذلظ يديخ صػب الغخب حتى يرل إلى شخيق عكا/ صفج إلى حجود مشقصة 
الجميل/ حيفا، ومغ ىحه الشقصة يتبع تمظ الحجود إلى البحخ. تبجأ حجود مشصقة الدامخة والييػدية الجبمية عمى نيخ األردف 

ي وادؼ السالح إلى الجشػب الذخقي مغ بيداف، وتديخ نحػ الغخب فتمتقي بصخيق بيداف/ أريحا، ثع تتبع الجانب الغخبي ف
مغ ذلظ الصخيق في اتجاه شسالي غخبي إلى ممتقى حجود أقزية بيداف ونابمذ وجشيغ، ومغ ىحه الشقصة تتبع حجود 

نحػ ثالثة كيمػمتخات، ثع تشعصف نحػ الذساؿ الغخبي مارة بذخقي مقاشعة نابمذ/ جشيغ في اتجاه الغخب إلى مدافة تبمغ 
 السشصقة السبشية مغ قخػ جميػف وفقػعة إلى حجود مقاشعتي جشيغ وبيداف في نقصة إلى الذساؿ الذخقي مغ نػرس.

إلى سكة ومغ ىشا تديخ بادغ األمخ نحػ الذساؿ الغخبي إلى نقصة شسالي السشصقة السبشية مغ زرعيغ، ثع شصخ الغخب 
حجيج العفػلة/ جشيغ، ومغ ثع في اتجاه شسالي غخبي عمى شػؿ خط حجود السشصقة إلى نقصة التقاشع عمى الخط الحجيجؼ 
الحجازؼ. مغ ىشا تتجو الحجود إلى الجشػب الغخبي، بحيث تكػف السشصقة السبشية وبعس أراضي خخبة ليج ضسغ الجولة 

ة عمى حجود السشصقة بيغ حيفا والدامخة إلى الغخب مغ السشدي، وتتبع ىحه العخبية، ثع تقصع شخيف حيفا/ جشيغ في نقص



الحجود إلى أقرى نقصة جشػبي قخية البصيسات، ومغ ىشا تتبع الحجود الذسالية والذخؾية لقخية عخعخة ممتؿية مخة أخخػ بخط 
ب الغخبي في خط مدتؿيع تقخيبًا حجود السشصقة بيغ حيفا والدامخة في وادؼ عارة، ومغ ىشاؾ تتجو نحػ الجشػب فالجشػ 

ممتؿية بحجود قاقػف الغخبية، ومتجية معيا إلى نقصة تقع إلى الذخؽ مغ سكة الحجيج عمى حجود قخية قاقػف الذخؾية. ومغ 
، ومغ ىشاؾ تتبع  ىشا تديخ مع سكة الحجيج مدافة إلى الذخؽ مشيا نحػ نقصة تقع شخقي محصة سكة الحجيج في شػلكـخ

/ قمقيمية/ جمجػلية/ رأس العيغ حتى نقصة تقع  الحجود خصا في مشترف السدافة بيغ سكة الحجيج وبيغ شخيق شػلكـخ
شخقي محصة رأس العيغ، التي تديخ مشيا في اتجاه سكة الحجيج مدافة إلى الذخؽ حتى نقصة عمى سكة الحجيج جشػبي 

المج الجشػبية إلى زاويتو الجشػبية الغخبية، ومغ ثع ممتقى سكظ حيفا/ المج/ بيت نباال، ومغ ىشا تديخ في اتجاه حجود مصار 
في اتجاه جشػبي غخبي إلى نقصة السشصقة السبشية مغ صخفشج العسار، ومغ ىشاؾ تشعصف شصخ الجشػب مارة غخبي السشصقة 

باتراؿ  السبشية مغ أبػ الفزل إلى الداوية الذسالية الذخؾية مغ أراضي بيخ يعقػب )يجب تحجيج خط الحجود، بحيث يدسح
مباشخ بيغ الجولة العخبية ومصار المج(، ومغ ىشاؾ يتبع خط الحجود حجود بمجة الخممة الغخبية والجشػبية إلى الداوية الذسالية 
الذخؾية مغ قخية الشعساني، ومغ ثع يديخ في خط مدتؿيع إلى نقصة في أقرى الجشػب مغ البخية عمى محاذاة حجود تمظ 

عشابة الجشػبية، ومغ ىشاؾ يشعصف شسااًل فيتبع الجانب الجشػبي مغ شخيق يافا/ القجس حتى  القخية الذخؾية وحجود قخية
الؿباب، ومشيا يتبع الصخيق إلى حجود أبي شػشة، ويديخ في محاذاة الحجود الذخؾية ألبي شػشة وسيجوف وحمجة حتى نقصة 

الداوية الذسالية الذخؾية مغ أـ كمخا، ومشيا في أقرى الجشػب مغ حمجة. ويديخ مغ ىشا نحػ الغخب في خط مدتؿيع إلى 
يتبع الحجود الذسالية ألـ كمخا والقدازة وحجود السخيدف الذسالية والغخبية إلى حجود مشصقة غدة، ومشيا يديخ عبخ أراضي 

ية مغ قخيتي السدسية الكبيخة وياصػر إلى الشقصة الجشػبية مغ التقاشع الػاقع في مشترف السدافة بيغ السشاشق السبش
 ياصػر وبصاني شخقي.

تتجو خصػط الحجود مغ نقصة التقاشع الجشػبية نحػ الذساؿ الغخبي بيغ قخيتي غاف يفشة وبخقة إلى البحخ في نقصة تقع في 
مشترف السدافة بيغ الشبي يػنذ وميشاء القالع، ونحػ الجشػب الذخقي إلى نقصة غخبي قدصيشة، ومشيا تشعصف في اتجاه 

ة شخقي السشاشق السبشية مغ الدػافيخ وعبجس، ومغ الداوية الجشػبية الذخؾية مغ قخية عبجس تديخ إلى جشػبي غخبي مار 
نقصة في الجشػب الذخقي مغ السشصقة السبشية مغ بيت عقة قاشعة شخيق الخميل/ السججؿ إلى الغخب مغ السشصقة السبشية 

الحجود الغخبية لقخية الفالػجة إلى حجود قزاء بئخ مغ عخاؽ سػيجاف، ومغ ىشاؾ تديخ في اتجاه جشػبي عمى محاذاة 
الدبع، ثع تديخ عبخ األراضي القبمية لعخب الجبارات إلى نقصة عمى الحجود ما بيغ قزائي بئخ الدبع إلى الذساؿ مغ 

غ إلى خخبة خػيمفة، ومغ ىشاؾ تديخ في اتجاه جشػبي غخبي إلى نقصة عمى شخيق بئخ الدبع/ غدة العاـ عمى بعج كيمػمتخي
الذساؿ الغخبي مغ البمجة ثع تشعصف شصخ الجشػب الذخقي فترل وادؼ الدبع في نقصة واقعة عمى بعج كيمػمتخ واحج إلى 
الغخب مشو، ومغ ىشا تشعصف في اتجاه شسالي شخقي، وتديخ عمى محاذاة وادؼ الدبع وعمى محاذاة شخيق بئخ الدبع/ 

قًا وتديخ في خط مدتؿيع إلى خخبة كديقة لتمتقي بحجود السقاشعة بيغ بئخ الخميل مدافة كيمػمتخ واحج، ومغ ثع تشعصف شخ 
الدبع والخميل، ثع تتبع حجود بئخ الدبع/ الخميل في اتجاه الذخؽ إلى نقصة شسالي رأس الدويخة، ثع تشفرل عشيا فتقصع 

 .٧١٧و ٧٦٧قاعجة الفخاغ مغ بيغ خصي الصػؿ 



ذساؿ الذخقي مغ رأس الدويخة، تشعصف الحجود شسااًل، بحيث تدتثشي مغ الجولة وعمى بعج خسدة كيمػمتخات تقخيبًا إلى ال
العخبية قصاعًا عمى محاذاة ساحل البحخ السيت ال يديج عخضو عمى سبعة كيمػمتخات وذلظ حتى عيغ ججؼ، حيث تشعصف 

 مغ ىشاؾ إلى الذخؽ لتمتقي حجود شخؽ األردف في البحخ السيت.

دء العخبي مغ الديل الداحمي، مغ نقصة بيغ ميشاء القالع والشبي يػنذ، مارة بيغ السشاشق السبشية تبجأ الحجود الذسالية لمج
مغ غاف يفشة وبخقة حتى نقصة التقاشع، ومغ ىشا تديخ في اتجاه الجشػب الغخبي مارة عبخ أراضي بصاني شخقي عمى 

لسشاشق السبشية مغ بصاني شخقي وجػليذ في محاذاة الحج الذخقي مغ أراضي بيت داراس وعبخ أراضي جػليذ، تاركة ا
الغخب، وماضية حتى الداوية الذسالية الغخبية مغ أراضي بيت شيسا. ومغ ىشاؾ تتجو إلى الذخؽ مغ الجية عبخ أراضي 
قخية البخبخة عمى محاذاة الحجود الذخؾية مغ قخػ بيت جخجا وديخ سشيج ودمخة، ومغ الداوية الذخؾية لجمخة تعبخ حجود 

ي بيت حانػف تاركة األراضي الييػدية مغ نيخ عاـ صػب الذخؽ، ومغ الداوية الجشػبية الذخؾية لبيت حانػف تتجة أراض
، ثع تشعصف نحػ الذساؿ الغخبي مدافة ٧٧٧الحجود إلى الجشػب الغخبي نحػ نقصة إلى الجشػب مغ خط التػازؼ 

دتؿيع تقخيبًا إلى الداوية الذسالية الغخبية مغ أراضي كيمػمتخيغ، وتشعصف ثانية في اتجاه جشػبي غخبي وتسزي في خط م
خخبة أخداعة ومغ ىشاؾ تتبع خط حجود ىحه القخية إلى أقرى نقصة جشػبية مشيا. بعج ذلظ تديخ في اتجاه جشػبي عمى 

، ثع تشعصف في اتجاه جشػبي شخقي إلى خخبة الخحيبة ١٧حتى نقصة تقاشعو مع خط العخض  ٢٧محاذاة خط الصػؿ 
زي في اتجاه جشػبي إلى نقصة معخوفة باسع البيا، حيث تعبخ مغ خمفيا شخيق بئخ الدبع/ العػجا العاـ إلى الغخب وتس

مغ خخبة السذخؼ، ومغ ىشاؾ تمتقي بػادؼ الدياتيغ إلى الغخب مغ الدبيصة ومغ ىشاؾ تشعصف إلى الذساؿ الذخقي ثع إلى 
خؽ مغ عبجة فتمتقي بػادؼ الشفخ. وتبخز بعج ذلظ إلى الجشػب الغخبي الجشػب الذخقي تابعة ىحا الػادؼ ثع تسزي إلى الذ

 عمى محاذاة وادؼ الشفخ ووادؼ عجـخ ووداؼ لداف حتى الشقصة التي تقصع فييا وادؼ لداف الحجود السرخية.

ء الييػدية تتكػف مشصقة قصاع يافا العخبي مغ ذلظ الجدء مغ مشصقة تخصيط مجيشة يافا التي تقع إلى الغخب مغ األحيا
الػاقعة جشػبي تل أبيب، وإلى الغخب مغ امتجاد شارع ىختدؿ حتى التقائو بصخيق يافا/ القجس، وإلى الجشػب الغخبي مغ 
ذلظ الجدء مغ شخيق يافا/ القجس الػاقع إلى الجشػب الذخقي مغ نقصة االلتقاء تمظ، وإلى الغخب مغ أراضي مكؽيو يدخائيل 

ة مجمذ حػلػف السحمي، وإلى الذساؿ مغ الخط الحؼ يرل الداوية الذسالية الغخبية مغ وإلى الذساؿ الغخبي مغ مشصق
حػلػف بالداوية الذسالية الذخؾية مغ مشصقة مجمذ بات ياـ السحمي، وإلى الذساؿ مغ مشصقة مجمذ بات ياـ السحمي. أما 

الخغبة في ضع  -إلى االعتبارات األخخػ  إضافة -مدألة حي الكاتخوف فدتبتيا لجشة الحجود، بحيث تأخح بعيغ االعتبار 
 أقل عجد مسكغ مغ سكانو العخب وأكبخ عجد مسكغ مغ سكانو الييػد إلى الجولة الييػدية.

 الجولة اليههدية: -ب

تحج القصاع الذسالي الذخقي مغ الجولة الييػدية )الجميل الذخقي( مغ الذساؿ والغخب والحجود المبشانية، ومغ الذخؽ حجود 
وشخؽ األردف، ويزع كل حػض الحػلة وبحيخة شبخيا وكل مقاشعة بيداف، حيث يستج خط الحجود إلى قسة جباؿ  سػريا



الجمبػع ووداؼ السالح، ومغ ىشاؾ تستج الجولة الييػدية نحػ الذساؿ الغخبي ضسغ الحجود التي وصفت ؼيسا يتعمق بالجولة 
 العخبية.

قصة بيغ ميشاء القالع والشبي يػنذ في مقاشعة غدة، ويزع مجيشتي حيفا وتل يستج الجدء الييػدؼ مغ الديل الداحمي مغ ن
أبيب تاركا يافا قصاعًا تابعًا لمجولة العخبية. وتتبع الحجود الذخؾية لمجولة الييػدية الحجود التي وصفت ؼيسا يترل بالجولة 

 العخبية.

 مجيشة القجس: -ج

 تكػف حجود مجيشة القجس كسا ىي محجدة في التػصيات الستعمقة بسجيشة القجس. )راجع أدناه الجدء الثالث، القدع ب(.

 

 الجدء الثالث: مجيشة القجس

 نعام خاص: - أ

( خاضع لشطاـ دولي خاص، وتتػلى األمع الستحجة إدارتيا، Corpus Sepratumيجعل لسجيشة القجس كياف مشفرل )
 ذ وصاية؛ ليقـػ بأعساؿ الدمصة اإلدارية نيابة عغ األمع الستحجة.ويعيغ مجم

 حجود السجيشة:  - ب

تذسل مجيشة القجس بمجية القجس الحالية مزافًا إلييا القخػ والبمجاف السجاورة، وأبعجىا شخقًا أبػ ديذ، وأبعجىا جشػبًا بيت 
، وتذسل معيا السشصقة السبشية مغ قخية  قالػنيا. لحع، وغخبًا عيغ كاـر

 نعام السجيشة األساس: -ج

عمى مجمذ الػصاية خالؿ خسدة أشيخ مغ السػافقة عمى السذخوع الحاضخ، أف يزع ويقخ دستػرًا مفراًل لمسجيشة 
 يتزسغ جػىخ الذخوط التالية:

 اإلدارة الحكهمية، مقاصجها الخاصة:. ٧

 اإلدارية، األىجاؼ الخاصة التالية: عمى الدمصة اإلدارية أف تتبع في أثشاء ؾياميا بالتداماتيا

 -حساية السرالح الخوحية والجيشية الفخيجة الػاقعة ضسغ مجيشة العقائج التػحيجية الكبيخة الثالث السشتذخة في أنحاء العالع - أ
 -ي خاصةالدالـ الجيش -وصيانتيا، والعسل ليحه الغاية، بحيث يدػد الشطاـ والدالـ  -السديحية، والييػدية، واإلسالـ

 مجيشة القجس.



دعع روح التعاوف بيغ سكاف السجيشة جسيعيع، سػاء في سبيل مرمحتيع الخاصة، أـ في سبيل تذجيع التصػر   - ب
الدمسي لمعالقات السذتخكة بيغ شعبي فمدصيغ في البالد السقجسة بأسخىا، وتأميغ األمغ والخفاـية، وتذجيع كل تجبيخ بشاء 

 دكاف، آخحًا بعيغ االعتبار العادات والطخوؼ الخاصة لسختمف الذعػب والجاليات.مغ شأنو أف يحدغ حياة ال

 . الحاكم والسهظفهن اإلداريهن:2

يقـػ مجمذ الػصاية بتعييغ حاكع لمقجس، يكػف مدؤواًل أمامو، ويكػف ىحا االختيار عمى أساس كفايتو الخاصة دوف  
مخاعاة لجشديتو، عمى أال يكػف مػاششًا ألؼ مغ الجولتيغ في فمدصيغ؛ ويسثل الحاكع األمع الستحجة في مجيشة القجس، 

في ذلظ إدارة الذؤوف الخارجية، وتعاونو مجسػعة مغ السػضفيغ اإلدارييغ ويسارس نيابة عشيا جسيع الدمصات اإلدارية، بسا 
( مغ السيثاؽ، ويختاروف قجر اإلمكاف مغ بيغ سكاف السجيشة، ومغ ٧٧٧يعتبخ أفخادىا مػضفيغ دولييغ وفق مشصػؽ السادة )

السجيشة، إلى مجمذ الػصاية  سائخ فمدصيغ، دوف أؼ تسييد عشرخؼ. وعمى الحاكع أف يقجـ مذخوعًا مفراًل لتشطيع إدارة
 ليشاؿ مػافقتو عميو.

 . االستقالل السحمي:٩

يكػف لمػحجات القائسة حاليًا ذات االستقالؿ السحمي في مشصقة السجيشة )القخػ والسخاكد والبمجيات( سمصات حكػمية  - أ
 وإدارية واسعة ضسغ الشصاؽ السحمي.

اصة، تتألف مغ األقداـ الييػدية والعخبية في مجيشة القجس الججيجة، يجرس الحاكع مذخوع إنذاء وحجات بمجية خ  - ب
ويخفعو إلى مجمذ الػصاية؛ لمشطخ ؼيو وإصجار قخار بذأنو، وتدتسخ الػحجات البمجية الججيجة في تكػيغ جدء مغ البمجية 

 الحالية لسجيشة القجس.

 . تجابيخ األمن:٩

ىا ويحافع عميو، وال يدسح بؿياـ أية تذكيالت أو تجريب أو نذاط عدكخؼ تجخد مجيشة القجس مغ الدالح، ويعمغ حياد - أ
 ضسغ حجودىا.

في حاؿ عخقمة أعساؿ اإلدارة في مجيشة القجس برػرة خصيخة أو مشعيا مغ جخاء عجـ تعاوف أو تجخل فئة أو أكثخ   - ب
 ة الفعاؿ.مغ الدكاف، يكػف لمحاكع الدمصة باتخاذ التجابيخ الالزمة إلعادة سيخ اإلدار 

لمسداعجة عمى استتباب القانػف والشطاـ الجاخمي، وبرػرة خاصة لحساية األماكغ السقجسة والسػاقع واألبشية الجيشية في  -ج
السجيشة؛ يقـػ الحاكع بتشطيع شخشة خاصة ذات قػة كاؼية يجج أفخادىا مغ خارج فمدصيغ، ويعصى الحاكع الحق في 

 لحاجة؛ لمسحافطة عمى ىحه القػة واالنفاؽ عمييا.الترخؼ في بشػد السيدانية بحدب ا

 . التشعيم التذخيعي:5



تكػف الدمصة التذخيعية والزخائبية بيج مجمذ تذخيعي مشتخب باالقتخاع العاـ الدخؼ، عمى أساس تسثيل ندبي لدكاف مجيشة 
ذخيعي، أو يتشاقس مع األحكاـ القجس البالغيغ، وبغيخ تسييد مغ حيث الجشدية، ومع ذلظ يجب أال يتعارض أؼ إجخاء ت

السشرػص عمييا في دستػر السجيشة، كسا يجب أال يدػد ىحه األحكاـ أؼ قانػف أو الئحة أو ترخؼ رسسي. ويعصي 
( عمى مذاريع القػانيغ الستشاؼية مع األحكاـ السحكػرة، ويسشحو كحلظ سمصة VETOالجستػر الحاكع الحق في االعتخاض )

اؿ تخمف السجمذ عغ السػافقة في الػقت السالئع عمى مذخوع قانػف يعتبخ جػىخيًا بالشدبة إلى إصجار أوامخ وقتية في ح
 سيخ اإلدارة الصبيعي.

 . القزاء:١

 يجب أف يشز القانػف عمى إنذاء نطاـ قزائي مدتقل، يذتسل عمى محكسة استئشاؼ يخزع لػاليتيا سكاف السجيشة.

 دي:. االتحاد االقترادي والشعام االقترا7

تكػف مجيشة القجس داخمة ضسغ االتحاد االقترادؼ الفمدصيشي، ومقيجة بأحكاـ التعيج جسيعيا وبكل معاىجة تشبثق مشو، 
وكحلظ بجسيع قخارات السجمذ االقترادؼ السذتخؾ، ويقاـ مقخ السجمذ االقترادؼ في مشصقة السجيشة ويجب أف يحتػؼ 

ال تقع ضسغ نطاـ الػحجة االقترادية، وذلظ عمى أساس مغ عجـ التسييد الجستػر عمى أحكاـ لمذؤوف االقترادية التي 
 والسداواة في السعاممة بالشدبة إلى الجوؿ األعزاء في األمع الستحجة ورعاياىا.

 والديارة والديطخة عمى السقيسين: TRANSITحخية العبهر . ٨

تكػف حخية الجخػؿ واإلقامة ضسغ حجود السجيشة مزسػنة لمسؿيسيغ في الجولتيغ العخبية والييػدية ولسػاششييا، وذلظ بذخط 
عجـ اإلخالؿ باعتبارات األمغ، مع مخاعاة االعتبارات االقترادية كسا يحجدىا الحاكع وفقًا لتعميسات مجمذ الػصاية. 

إلقامة فييا بالشدبة إلى رعايا الجوؿ األخخػ، خاضعة لدمصة الحاكع وفقا لتعميسات وتكػف اليجخة إلى داخل حجود السجيشة وا
 مجمذ الػصاية.

 :العالقات بالجولتين العخبية واليههدية. ٢

يعتسج الحاكع لمسجيشة مسثمي الجولتيغ العخبية والييػدية، ويكػناف مكمفيغ بحساية مرالح دولتييسا ورعاياىسا لجػ اإلدارة 
 لمسجيشة.الجولية 

 المغات الخسسية:. ٧٧

تكػف العخبية والعبخية لغتي السجيشة الخسسيتيغ، وال يحػؿ ىحا الشز دوف أف يعتسج في العسل لغة أو لغات إضاؼية عجة 
 بحدب الحاجة.

 . السهاطشة:٧٧



كانػا رعاياىا، أو ما لع يربح جسيع السؿيسيغ بحكع الػاقع مػاششيغ في مجيشة القجس، ما لع يختاروا جشدية الجولة التي 
( مغ القدع ٢يكػنػا عخبًا أو ييػدًا، قج أعمشػا نيتيع أف يربحػا مػاششيغ في الجولة العخبية والجولة الييػدية شبقا لمفقخة )

 )ب( مغ الجدء األوؿ مغ السذخوع الحاضخ.

 يا.ويتخح مجمذ الػصاية التجابيخ لتػفيخ الحساية القشرمية لسػاششي السجيشة خارج أرض

 . حخيات السهاطشين:12

حقػؽ اإلنداف والحخيات  -بذخط عجـ اإلخالؿ بسقتزيات الشطاـ العاـ واآلداب العامة  -يزسغ لدكاف السجيشة  - أ
األساسية، مذتسمة حخية العقيجة والجيغ والعبادة والمغة والتعميع وحخية القػؿ وحخية الرحافة وحخية االجتساع واالنتساء إلى 

 وتكػيشيا، وحخية التطمع.الجسعيات 

 ال يجخؼ أؼ تسييد بيغ الدكاف بدبب األصل أو الجيغ أو المغة أو الجشذ.  - ب

 يكػف لجسيع السؿيسيغ داخل السجيشة حق متداو في التستع بحساية القانػف. -ج

 مرالحيع الجيشية. يجب احتخاـ قانػف األسخة واألحػاؿ الذخرية لسختمف األفخاد ومختمف الصػائف، كسا تحتـخ كحلظ -د

مع عجـ اإلخالؿ بزخورات الشطاـ العاـ وحدغ اإلدارة، ال يتخح أؼ إجخاء يعػؽ أو يتجخل في نذاط السؤسدات  -ىػ
الجيشية أو الخيخية لجسيع السحاىب، وال يجػز عسل أؼ تسييد نحػ مسثمي ىحه السؤسدات أو أعزائيا، بدبب ديشيع أو 

 جشديتيع.

ابتجائيًا وثانػيًا كافييغ لمصائفتيغ العخبية والييػدية كل بمغتيا، ووفق تقاليجىا الثقاؼية، وإف حقػؽ كل  تؤمغ السجيشة تعميساً  -و
شخط أف تمتـد بستصمبات التعميع العامة التي قج  -شائفة في االحتفاظ بسجارسيا الخاصة لتعميع أفخادىا بمغتيع القػمية 

 ت التعميع األجشبية فتتابع نذاشيا عمى أساس الحقػؽ القائسة.لغ تشكخ أو تعصل، أما مؤسدا -تفخضيا السجيشة

ال يجػز أف تحج حخية أؼ فخد مغ سكاف السجيشة في استخجاـ أية لغة كانت في أحاديثو الخاصة، أو في التجارة أو  -ز
 األمػر الجيشية، أو الرحافة أو السشذػرات بجسيع أنػاعيا، أو االجتساعات العامة.

 لسقجسة:. األماكن ا13 

 ال يجػز أف يمحق أؼ مداس بالحقػؽ القائسة الحالية الستعمقة باألماكغ السقجسة واألبشية والسػاقع الجيشية. - أ

تزسغ حخية الػصػؿ إلى األماكغ السقجسة واألبشية والسػاقع الجيشية، وحخية مسارسة العبادة، وفقًا لمحقػؽ القائسة   - ب
 شخط مخاعاة حفع الشطاـ والمياقة.



تراف األماكغ السقجسة واألبشية والسػاقع الجيشية ويحـخ كل فعل مغ شأنو أف يديء بأية صػرة كانت إلى قجاستيا. وإف  -ج
أػ الحاكع في أؼ وقت ضخورة تخميع مكاف مقجس أو بشاء مػقع ديشي ما، ؼيجػز لو أف يجعػ الصائفة أو الصػائف السعشية ر 

إلى الؿياـ بالتخميسات الالزمة. ويجػز لو الؿياـ بيحه التخميسات عمى حداب الصائفة أو الصػائف السعشية إف لع يتمق جػابًا 
 عغ شمبو خالؿ مجة معقػلة.

جبى أية ضخيبة عمى مكاف مقجس أو مبشى أو مػقع ديشي كاف معؽيًا مشيا وقت إقامة السجيشة )بػضعيا الجولي(، ال ت -د
وال يمحق أؼ تعجيل في ىحه الزخيبة يكػف مغ شأنو التسييد بيغ مالكي األماكغ واألبشية والسػاقع الجيشية أو ساكشييا، أو 

مغ أثخ الزخيبة العاـ في وضع أقل مالءمة مسا كاف عميو حاليع وقت  يكػف مغ شأنو وضع ىؤالء السالكيغ أو الداكشيغ
 تبشي تػصيات الجسعية العامة.

سمطات الحاكم الخاصة فيسا يتعمق باألماكن السقجسة واألبشية والسهاقع الجيشية في السجيشة وفي أي جدء من . ٧٩
 فمدطين:

ية السػجػدة في مجيشة القجس، يجب أف تكػف مػضع اىتساـ الحاكع إف حساية األماكغ السقجسة واألبشية والسػاقع الجيش - أ
 برػرة خاصة.

بسػجب الدمصات -وؼيسا يتعمق باألماكغ واألبشية والسػاقع السساثمة السػجػدة في فمدصيغ خارج السجيشة يقخ الحاكع   - ب
العخبية والييػدية في فمدصيغ والخاصة ما إذا كانت أحكاـ دستػرؼ الجولتيغ  -التي يكػف قج مشحو إياىا دستػر الجولتيغ

 بيحه األماكغ وبالحقػؽ الجيشية الستعمقة بيا، مصبقة ومحتخمة كسا يجب.

ولمحاكع كحلظ الحق في اتخاذ القخارات عمى أساس الحقػؽ القائسة في حاؿ حجوث خالؼ بيغ مختمف الصػائف الجيشية  -ج
 جسة واألبشية والسػاقع الجيشية في سائخ أنحاء فمدصيغ.أو بذأف شعائخ شائفة ما بالشدبة إلى األماكغ السق

بسجمذ استذارؼ مؤلف مغ مسثميغ لسختمف الصػائف، يعسمػف  -في أثشاء ؾيامو بيحه السيسة -ويجػز لمحاكع أف يدتعيغ
 برفة استذارية.

 مجة نعام الحكم الخاص: -د

في ميعاد أقراه أوؿ أكتػبخ/ تذخيغ  -لسحكػرة أعالهفي ضػء السبادغ ا -يبجأ تشفيح الجستػر الحؼ يزعو مجمذ الػصاية 
، ويكػف سخيانو أوؿ األمخ خالؿ عذخ سشػات ما لع يخ مجمذ الػصاية وجػب الؿياـ في أقخب وقت بإعادة ٧٢٩٨األوؿ 

الشطخ في ىحه األحكاـ. ويجب عشج انقزاء ىحه السجة أف يعاد الشطخ في مجسػع الشطاـ مغ قبل مجمذ الػصاية في ضػء 
بصخيق  -التجارب السكتدبة خالؿ ىحه الفتخة مغ العسل بو. وعشجئح يكػف لمسؿيسيغ في السجيشة الحخية في اإلعالف

 عغ رغباتيع في التعجيالت السسكغ إجخاؤىا عمى نطاـ السجيشة. -االستفتاء

 



 الجدء الخابع: االمتيازات

السدايا والحرانات القشرمية التي كانت مسشػحة ليع في إف الجوؿ التي يكػف رعاياىا قج تستعػا في الساضي في فمدصيغ ب
أثشاء الحكع العثساني بسػجب االمتيازات أو العخؼ، مجعػة إلى التشازؿ عغ جسيع حقػقيا في إعادة تثبيت السدايا 

 والحرانات السحكػرة في الجولتيغ العخبية والييػدية السشػؼ إنذاؤىسا وكحلظ في مجيشة القجس.
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