
)IV (303החלטת עצרת האו"ם מס' 

1949 בדצמבר 9

העצרת הכללית,

) מיוםIII (194 ומס' 1947 בנובמבר 29) מיום ה-II (181בנוגע להחלטותיה מס' 

בדצמבר 11ה- , לאחר שבחנה את דוחות ועדת הפיוס של האו"ם לעניין1948 

ארץ-ישראל שהוקמה על פי ההחלטה האחרונה,

I.מחליטה

בעניין ירושלים,

מתות אמונה כי העקרונות שהנחו את החלטותיה הקודמות באותו עניין, ובמיוחד

בנומבר 29את החלטתה מיום ה- , מיישבים את השאלה בצורה צודקת1947 

ושוויונית,

לחזור ולהצהיר איפוא על כוונתה להשליט בירושלים משטר-קבע בינלאומי,.1

שיקבע ערבויות הולמות להגנת המקומות הקדושים, הן בתחומי ירושלים והן

מחוצה לה, ולאשר בפירוט את התנאים הבאים בהחלטת העצרת הכללית

)corpus separatum) העיר ירושלים תוקם כגוף נפרד II) :(1) (181מס' 

) מועצת הנאמנות תופקד2במשטר בינלאומי מיוחד ותנוהל על ידי האו"ם; (

) העיר ירושלים תכלול את האיזור3למלא את תפקידי הרשות המנהלת...; (

שבסביבותיה, והעיירות  הכפרים  בצירוף  ירושלים  לעיריית  עתה  הכפוף 

שהקצה המזרחי שלהם יהיה אבו-דיס; הדרומי - בית לחם; המערבי - עין

- שועפת, כמסומן והצפוני  גם השטח הבנוי של מוצא),  זה  (ובכלל  כרם 

במפה המצורפת;
לבקש לשם כך שמועצת הנאמנות במושבה הקרוב, אם מיוחד ואם רגיל,.2

תשלים את הכנתה של חוקת ירושלים, תוך השמטת התנאים שאינם ניתנים

 (181 בהחלטת העצרת הכללית מס' 32עתה לביצוע, כמו למשל הסעיפים 

IIהחוקה את  תאשר  דמוקרטיזציה,  יתר  שמטרתם  תיקונים  המכניסים   (

ותפנה מיד לביצועה הלכה למעשה. מועצת הנאמנות תתיר לכל פעולה מצד

ירושלים חוקת  מקבלת  להטותה  עניין  בעלות  ממשלות  או  ממשלה  כל 

ומביצועה;



II. למדינות הנוגעות בדבר להתחייב רשמית בהקדם האפשרי ולאור התחייבותןקוראת

כחברות האו"ם, לגשת לנושאים אלה מתוך רצון טוב ולאור הכתוב בהחלטה

הנוכחית.

:275התקבלה בישיבת המליאה ה-

38: בעד

אפגניסטן, ארגנטינה, אוסטרליה, בלגיה, בוליביה, ברזיל, בורמה, רוסיה הלבנה,

אתיופיה, סלוודור,  אל  מצרים,  אקואדור,  צ'כוסלובקיה,  קובה,  קולומביה,  סין, 

מכסיקו, לוקסמבורג,  ליבריה,  לבנון,  עירק,  אירן,  הודו,  האיטי,  יוון,  צרפת, 

סוריה, הסעודית,  ערב  פולין,  הפיליפינים,  פרו,  פרגואי,  פקיסטן,  ניקרגואה, 

אוקראינה, בריה"מ, ונצואלה, תימן.

14: נגד

קנדה, קוסטה ריקה, דנמרק, גואטמלה, איסלנד, ישראל, נורווגיה, שוודיה, טורקיה,

איחוד דרום אפריקה, הממלכה המאוחדת, ארה"ב, אורוגואי, יוגוסלביה.

7: נמנעות

צ'ילה, הרפובליקה הדומיניקנית, הונדורס, הולנד, ניו זילנד, פנמה, תאילנד.


