
  ) ١٩٤٨( ٦١  رقمقرار مجلس األمن الدولي

   ١٩٤٨) نوفمبر (تشرين الثاني ٤ بتاريخ
  

  قامة خطوط هدنة دائمةإلى سحب القوات وإالدعوة 

  

  إن مجلس األمن، 

و ( تموز  ١٥ في   وقد قرر  ى صدور   ،  ١٩٤٨) يولي رار آخر     وحت ة، أن تبقى      عن  ق ة العام  مجلس األمن أو الجمعي

م    الهدنة نافذة المفعول بموجب  رار رق سه و  )١٩٤٨ (٥٤الق اريخ نف م    للت رار رق صادر في   )١٩٤٨ (٥٠الق  ٢٩ ال

   إلى أن يتم التوصل إلى تعديل سلمي لمستقبل وضع فلسطين،١٩٤٨) مايو(أيار 

رر د ق ي وق ن الطرف   أ) أغسطس( آب ١٩ ف ام م أر أو االنتق ة الث ة بحج ك الهدن سمح ألي طرف أن ينته ه ال ي ن

  و سياسية عن طريق خرق الهدنة،أطرف أن يحصل على مكاسب عسكرية اآلخر، وأنه ال يحق ألي 

د     ) مايو( أيار  ٢٩ في   وقد قرر  ا بع ة فيم ل أي من اال   أنه إذا انقضت أو انتهكت الهدن ا  من قب د  ،طراف أو آليهم  فق

  يعاد النظر في وضع فلسطين بقصد العمل بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة،

ذي اأخ ب علم ذي  بالطل ي  أ ال ة ف ل الوسيط بالوآال ن قب ة م رائيل المؤقت ة إس ة مصر وحكوم ى حكوم  ٢٦رسل إل

  ،١٩٤٨) آتوبرأ( تشرين األول ١٩تخذها مجلس األمن في اإلحاقا للمقررات التي ) آتوبرأ(تشرين األول 

ستقبل وضع   سالنحو ال تعديل إلى بها ومواقفها بالنسبة ي بحقوقها ومطال خاللإل دون ا  ، الحكومات المعنية  يدعو م لم

ديل           أ فلسطين، ذا التع ل ه ة بصدد مث ة العام و بالموقف الذي قد يرغب أعضاء األمم المتحدة في اتخاذه في الجمعي

  :مالسالنحو 

ي      إ .١ ا ف ت تحتله ي آان ز الت ر المراآ دمت عب ي تق ا الت ة له وات التابع ك الق حب تل ى س شرين األول ١٤ل  ت

  امة خطوط مؤقتة ال يجوز تحرك الجنود عبرها، مع تخويل الوسيط بالوآالة إق،)آتوبرأ(

م                 ،إلى إقامة  .٢ ون في األم  بواسطة المفاوضات المباشرة بين األطراف أو إذا تعذر ذلك بواسطة وسطاء يعمل

دا، من            إخطوط هدنة دائمة، وآذلك مناطق محايدة أو منزوعة من السالح            المتحدة، ك مفي دا ذل ا ب جل  أذا م

ن اآل أت ة م ك المنطق ي تل ة ف ة للهدن اة التام صاعدمين المراع ذر الوصول .ان ف ى إ وإذا تع اق،إل ستقام  تف ف

  ،الخطوط الدائمة والمناطق المحايدة بقرار من الوسيط بالوآالة

دائمين، باإلضافة              يعين ا     إ لجنة من المجلس مكونة من األعضاء الخمسة ال ى بلجيك ا،   ول سداء المشورة    إلآولومبي

رار           التي  أو في حال عدم إذعان أحد الطرفين       .  قد يتطلبها الوسيط بالوآالة فيما يتعلق بمسؤولياته بموجب هذا الق

د يجد الوسيط                ) ٢(و) ١(آليهما للفقرتين الفرعيتين     زمن ق رة من ال ة فت من الفقرة السابقة من هذا القرار ضمن أي

وم بدراسة ملحة لل             دها، لتق دابير ا  بالوآالة من المرغوب فيه تحدي ا       إلت ي سيكون مالئم ا بموجب     ضافية الت اتخاذه

  . لى المجلس عنهاإالفصل السابع من الميثاق وبتقديم تقرير 

  
  ،مجلس هذا القرارالتبنى 

   أصوات ٦، بـ ٣٧٧رقم  في جلسته

   واحدصوت وامتناع   ضدهواحد  صوتمقابل 

  :آاآلتي



يرلندا الشمالية، الواليات إآولومبيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى واألرجنتين، بلجيكا، الصين، فرنسا، آندا،    :مع القرار

  .المتحدة األمريكية

  .جمهورية أوآرانيا االشتراآية السوفياتية   :ضد القرار

  .تحاد الجمهوريات االشتراآية السوفياتيةا         :امتناع

  

  

صدر ي اإل : الم صراع العرب سطين وال ول فل دة ح م المتح رارات األم رائيلي ق دآتور ١٩٧٤ -١٩٤٧س ديم ال ، تق

 .١٩٩٣أحمد عصمت عبد المجيد، مراجعة وتدقيق جورج طعمة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 

 


