
  ) ١٩٤٨( ٦٢  رقمقرار مجلس األمن الدولي

   ١٩٤٨) نوفمبر (تشرين الثاني ١٦ بتاريخ
  

  قامة هدنة في جميع أنحاء فلسطينإقرار إ

  

   مجلس األمن،نإ

شير بصورة خاصة                      آيدأإذ يعيد ت   سطين، وي ة في فل ذ الهدن ة وتنفي شأن إقام ى   إ قراراته السابقة ب م    ل راره رق  ٥٤ق

و ( تموز    ١٥الصادر في     )١٩٤٨( سالم ضمن                    ١٩٤٨) يولي دا لل شكل تهدي سطين ي رر أن الوضع في فل ذي ق ، ال

   من ميثاق األمم المتحدة، )٣٩ (معنى المادة

ة لطلب مجلس األمن بموجب                   أ ب  علما إذ يأخذ و ن الجمعية العامة تواصل النظر في حكومة فلسطين المستقبلة تلبي

   ،١٩٤٨) ابريل( نيسان ١ الصادر في )١٩٤٨ (٤٤قراره 

سبة أ بخاللإدون و ة بالن ال الوسيط بالوآال ق إعم ى تطبي م ل ن رق رار مجلس األم ي  )١٩٤٨( ٦١ق صادر ف  ٤ال

  ،١٩٤٨) نوفمبر(تشرين الثاني 

دائم     إجل إزالة التهديد للسالم في فلسطين، ولتسهيل االنتقال من الهدنة الحاضرة            أنه من   أ يقرر .١ سالم ال لى ال

   ؛ستقام هدنة في جميع قطاعات فلسطين في فلسطين،

ادة       في  جميع األطراف ذات العالقة المباشرة      يدعو .٢ دبير مؤقت إضافي بموجب الم سطين، آت النزاع في فل

ا مباشرة او بواسطة           اللى السعي لإ من الميثاق،  )٤٠( ي تجري إم ق المفاوضات الت اق حاال، عن طري تف

  : رية تشمل الوسيط بالوآالة، على إقامة هدنة دائمة فو

   ؛رسم خطوط هدنة دائمة ال يجوز لقوات األطراف المعنية المسلحة تخطيها  -أ 

سلحة لت       -ب  ا الم زم من سحب وتخفيض لقواته ا يل ام بم اء    أالقي ة في أثن ة الدائم ى الهدن مين المحافظة عل

  .لى السالم الدائم في فلسطينإاالنتقال 

  
  ،مجلس هذا القرارالتبنى 

  يصوت عل، ٣٨١في جلسته رقم 

  ،مشروع القرار جزءا جزءا

   .ولم يصوت على مشروع القرار آكل
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