
  )١٩٤٨( ٦٦ رقم  مجلس األمن الدوليقرار

  ١٩٤٨ )ديسمبر( آانون األول ٢٩بتاريخ 

  
  وتنفيذ قرارات مجلس األمن طالق النار فوراإالدعوة إلى وقف 

  

  إن مجلس األمن،

سطين في            وقد بحث    وبي فل شبت في جن ي ن ة الت ال العدائي ة عن األعم انون األول  ٢٢في تقرير الوسيط بالوآال  آ

  ،١٩٤٨) ديسمبر(

  :الحكومات المعنية يدعو 

  ن تأمر فورا بوقف إطالق النار،أ .١

ة وفق          )١٩٤٨ (٦١القرار رقم     دون أي تأخير إضافي،    ،أن تنفذ  .٢  والتعليمات الصادرة عن الوسيط بالوآال

 للفقرة الخامسة من ذلك القرار،) ١(الفقرة الفرعية 

 ،مم المتحدةشراف الكامل على الهدنة من قبل مراقبي األأن تسمح وتسهل اإل .٣

ي ع  يعطي تعليماته    اني   ٤نت في   يإلى لجنة المجلس الت شرين الث وفمبر ( ت  ٧في   ألن تجتمع في ليك سكسس     ،)ن

سطين        ١٩٤٩) يناير(آانون الثاني    وبي فل ذي         ، للنظر في الوضع في جن ى المجلس عن المدى ال ر إل ديم تقري  ولتق

ال اريخ باالمتث ك الت ى ذل ة حت ات المعني ه الحكوم الي وسارت إلي رار الح رار للق م  للق م  و)١٩٤٨ (٦١رق  ٦٢رق

  ،١٩٤٨ )نوفمبر( تشرين الثاني ١٦ و٤الصادرين قي  )١٩٤٨(

دتهما           ي آوبا والنرو  يدعو ة م ة المنتهي ا  (ج لتحال محل عضوي اللجن ا وآولومبي داءا ) بلجيك اني   ١ من  ابت انون الث  آ

  ،١٩٤٩) يناير(

ق المعي        يعبر عن أمله     ة التوفي ة في       ن في أن يقوم أعضاء لجن ة العام ل الجمعي انون األول  ١١ة من قب سمبر ( آ ) دي

  . بتسمية ممثليهم وتشكيل اللجنة بالسرعة الممكنة،١٩٤٨
  

   تبنى المجلس هذا القرار،

   أصوات٨ـ ب ،٣٩٦في جلسته رقم 

   ٣وامتناع  الشيء مقابل

  :آاآلتي

  .يرلندا الشماليةإ الصين، فرنسا، آندا، آولومبيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى واألرجنتين، بلجيكا،    :مع القرار

  -   :ضد القرار

  . الواليات المتحدة األمريكية،جمهورية أوآرانيا االشتراآية السوفياتية ،تحاد الجمهوريات االشتراآية السوفياتيةا     :امتناع

  

  

سطي: المصدر دة حول فل م المتح رارات األم ي اإلسرائيلي ق صراع العرب دآتور ١٩٧٤ -١٩٤٧ن وال ديم ال ، تق

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


