
  ) ١٩٤٩( ٧٣ رقم قرار مجلس األمن الدولي

  ١٩٤٩ )غسطسأ( آب ١١بتاريخ 
  

  يجاد سالم في فلسطين إاعتبار أن اتفاقيات الهدنة تشكل خطوة مهمة نحو 

  واتخاذ تدابير حتى تتمكن هيئة رقابة الهدنة من اإلشراف على هذه االتفاقيات

  

  إن مجلس األمن،

سطين    أتلفة التي عقدت بين اتفاقيات الهدنة المخ   الحظ بالرضى وقد   زاع في فل ق المفاوضات    ،طراف الن  عن طري

   ،١٩٤٨) نوفمبر( تشرين الثاني ١٦  الصادر في)١٩٤٨ (٦٢لقراره رقم اتباعا 

ا          من، وقد تعهدت     بأن تنفذ الحكومات والسلطات المعنية     ملهأيعرب عن    .١ دار حالي ي ت   خالل المفاوضات الت

ة في         من قبل لجنة التوفيق بشأن فلسطين،      ة العام م      طلب الجمعي ا رق دورة    (١٩٤قراره صادر في    ) ٣ال ال

سعي ل         ١٩٤٨) ديسمبر( آانون األول    ١١ ة وال اق من خالل مفاوضات        ال توسيع مجال مفاوضات الهدن تف

ق           ة التوفي ق لجن ة        إو مباشرة للتوصل في وقت مبكر            أتجري إما عن طري سوية النهائي شأن الت اق ب ى اتف ل

 ؛ ة بينهالجميع المسائل المعلق

ا تحل محل                     أ يجد .٢ ر أنه سطين ويعتب م في فل ة سالم دائ ة في سبيل إقام ن اتفاقيات الهدنة تشكل خطوة مهم

م  و) مايو( أيار ٢٩ الصادر في )١٩٤٨ (٥٠ رقم   الهدنة المنصوص عليها في قراري مجلس األمن        ٥٤رق

  ؛١٩٤٨) يوليو( تموز ١٥ الصادر في )١٩٤٨(

ره           إل  لى حين التوص   إ، و يؤآد مجددا  .٣ ة، أم لمية نهائي سوية س ى ت ذي          إل ة ال سلطات المعني ى الحكومات وال ل

م  تضمنه   ادة   ،)١٩٤٨( ٥٤قراره رق ا للم م المتحدة،    )٤٠( اتباع اق األم طالق  إن تراعي وقف   أب   من ميث

ة ضد أي               ،النار دون قيد أو شرط     دات قاطع ى تعه ال  أ ة وإذ يتذآر أن اتفاقيات الهدنة المختلفة تشتمل عل عم

د    أوتنص أيضا على إشراف األطراف      ية أخرى بين األطراف،   عدائ ذا التعه ى ه سها عل د المجلس   ، نف يعتم

 ؛ مين استمرار تنفيذ هذه االتفاقيات ومراعاتهاأعلى األطراف لت

اء الوسيط                أ بعد آون جميع األعمال التي       ،يقرر .٤ ذها، إعف م تنفي د ت نيطت بوسيط األمم المتحدة في فلسطين ق

 ؛  مسؤوليات أخرى بموجب قرارات مجلس األمنبالوآالة من أية

ى           يالحظ .٥ ة تنص عل ات الهدن ة            أ أن اتفاقي ل لجان هدن ه من قب ات يجري اإلشراف علي ذه االتفاقي ذ ه ن تنفي

م المتحدة          ة لألم ر  و ضابط آب أ ،مشترآة يرئس آل منها آبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة في فلسطين التابع ي

  ؛طراف االتفاقياتأمن موظفي المراقبة التابعين لتلك الهيئة يعينه آبير المراقبين بعد التشاور مع 

دابير ل  يطلب  .٦ ام أن يتخذ الت ين الع ة    ال من األم ة الهدن ة رقاب وظفي هيئ تخدام أي عدد من م تمرار في اس س

ساعد        الحالية آما تقتضيه الضرورة للمراقبة والمحافظة على وقف اطالق النار،          ا يكون ضروريا لم  ة وآم

ات،             أ ك االتفاقي ة بصورة       طراف اتفاقيات الهدنة على اإلشراف على تطبيق ومراعاة نصوص تل مع العناي

 ؛ خاصة برغبات األطراف المعبر عنها في مواد االتفاقيات ذات العالقة

اة وقف   لى مجلس األمن عن مدى    إن يقدم تقريرا أالمذآور أعاله   من آبير المراقبين،   يطلب .٧ طالق  إمراع

سبة     إالنار في فلسطين وفق نصوص هذا القرار، وأن يبقي لجنة التوفيق بشأن فلسطين على                ى  إطالع بالن ل



ة بموجب       ؤثر في عمل اللجن ي ت م    األمور الت ة رق ة العام رار الجمعي صادر في   )٣ (١٩٤ق انون ١١ال  آ

     .١٩٤٨) ديسمبر(األول 
  

  ،مجلس هذا القرارالتبنى 

   أصوات ٩، بـ ٤٣٧رقم  في جلسته

   ٢ وامتناع يءال شمقابل 

  :آاآلتي

النرويج، ، يرلندا الشماليةإالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ومصر، الصين، فرنسا، آندا، آوبا،  األرجنتين،     :مع القرار

  .الواليات المتحدة األمريكية

   -   :ضد القرار
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