
  )١٩٥٣( ١٠١  رقمقرار مجلس األمن الدولي

  ١٩٥٣) نوفمبر( تشرين الثاني ٢٤بتاريخ 

  
  ١٩٥٣) أآتوبر( تشرين األول ١٥ – ١٤ه في  إسرائيل لهجومها على قبيلوم

  

  إن مجلس األمن،

سطينية رذآذ يإ ضية الفل صدد الق سابقة ب ه ال م  وصا خص، قرارت رار رق ي )١٩٤٨ (٥٤الق صادر ف وز ١٥ ال  تم

يار أ ١٨ الصادر في    )١٩٥١ (٩٣و ،١٩٤٩) أغسطس(ب  آ ١١ الصادر في    )١٩٤٩ (٧٣رقم  و ،١٩٤٨) يوليو(

  ، المتعلقة بطرق المحافظة على الهدنة وحل النزاعات عن طريق لجنة الهدنة المشترآة،١٩٥١) مايو(

وبر أ(  تشرين األول  ٢٧ تقريري    يالحظ إذو اني    ٩ و ١٩٥٣ )آت شرين الث وفمبر ( ت دمين  ١٩٥٣ )ن ى   المق  مجلس   إل

ي      ،مم المتحدة في فلسطين   من من قبل آبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة التابعة لأل         األ ا     أ والتصريحات الت ى به ى  إدل ل

  ،سرائيلإردن و المجلس ممثال األ

  )أ(

د .١ ى قبي  يج امي عل ل االنتق وات   ه أن العم ه ق ت ب ذي قام رائيل ال ي  إس سلحة ف شرين األول ١٥ -١٤ الم  ت

صادر عن        إيع األعمال المشابهة، تشكل انتهاآا لنصوص وقف        ، وجم ١٩٥٣) آتوبرأ( ار ال رار  طالق الن ق

 إسرائيلاتفاقية الهدنة العامة بين وتتناقض مع التزامات الطرفين بموجب  ،  )١٩٤٨ (٥٤مجلس األمن رقم    

   ؛ وميثاق األمم المتحدةواألردن

ذي ال يمكن إال أن يخل             أقوى إدانة يعرب عن    .٢ ى الطرفين           بفرص  لهذا العمل، ال ي عل سلمية الت سوية ال الت

  .لى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع مثل هذه األعمال في المستقبلإ إسرائيلالسعي لها وفق الميثاق، ويدعو 

  )ب(

 بأن هناك أدلة قوية عن اجتياز الخط الفاصل من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك، تؤدي في     علما أخذي .١

ع   لى أعمال عنف، ويإآثير من األحيان   ذتها لمن طلب من حكومة األردن أن تستمر في اإلجراءات التي اتخ

   ؛هذه االجتيازات وتقويتها

ومتي    يذآر .٢ ع                    إسرائيل  حك ة بمن ة العام ة الهدن رارات مجلس األمن واتفاقي ا بموجب ق  واألردن بالتزاماتهم

   ؛جميع أعمال العنف على طرفي الخط الفاصل

  .لى تأمين قيام تعاون فعال بين قوات األمن المحليةإ واألردن إسرائيل حكومتي يدعو .٣

  )ج( 

جل إحراز تقدم بالطرق السلمية في سبيل تسوية دائمة للقضايا المعلقة           أنه من الضروري، من     أ يعود فيؤآد  .١

  ؛ن يتقيد الطرفان بالتزاماتهما بموجب اتفاقية الهدنة العامة وقرارات مجلس األمن أبينهما، 

  ؛ واألردن بالتعاون الكامل مع آبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة إسرائيلمتي  على التزام حكويشدد .٢

ة، و    يطلب .٣ ة الهدن ة رقاب زود  أ من األمين العام أن ينظر مع آبير المراقبين في أفضل الطرق لتعزيز هيئ ن ي

   ؛ للقيام بواجباتهةرئيس هيئة رقابة الهدنة بما قد يطلبه من موظفين إضافيين ومساعد



ب .٤ ن آيطل هر    م ة أش دى ثالث ي م را ف دم تقري ة أن يق ة الرقاب ي هيئ ر مراقب ضمن  إبي ن، يت س األم ى مجل ل

ق   ا يتعل ذها، خصوصا فيم ة وتنفي ة العام ات الهدن ال التفاقي شأن االمتث بة ب ا مناس د يراه ي ق التوصيات الت

ة   ليها اتباعا لطلب حكو    إبنصوص هذا القرار، وآخذا بعين االعتبار أية اتفاقية يتم الوصول            د   إسرائيل م  عق

  .سرائيل واألردنإاتفاقية الهدنة العامة بين  من )١٢(مؤتمر بموجب المادة 
  

  ،مجلس هذا القرارالتبنى 

   تاصوأ ٩، بـ ٦٤٢رقم  في جلسته

    ٢مقابل ال شيء وامتناع 

  :آاآلتي

شمالية إانيا العظمى والمملكة المتحدة لبريط   آولومبيا، فرنسا،الصين،  ،  الدنماركتشيلي،  باآستان،     :مع القرار ات  ،يرلندا ال  الوالي

   . اليونان، المتحدة األمريكية

  -   :ضد القرار

   . لبنان، تحاد الجمهوريات االشتراآية السوفياتيةا      :امتناع
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