
   )١٩٤٨ (٤٦  رقمقرار مجلس األمن الدولي

   ١٩٤٨) بريلإ (نيسان ١٧ بتاريخ
  

  لى وقف العمليات العسكرية في فلسطينإالدعوة 

  

  إن مجلس األمن،

ي         ١٩٤٨) بريلإ( نيسان   ١ي  ف )١٩٤٨ (٤٣قم  قراره ر  في   بعد أن نظر   سه مع ممثل ، واألحاديث التي أجراها رئي

   العربية العليا لغرض ترتيب هدنة بين العرب واليهود في فلسطين،الوآالة اليهودية لفلسطين والهيئة

سطين       ونظرا إلى أنه،    ، آما ورد في ذلك القرار، من الضرورة الملحة بمكان وضع حد فورا ألعمال العنف في فل

  وإقامة الظروف المالئمة للسالم والنظام في ذلك البلد،

ى أن را إل ا دامتونظ دة، م ة المتح ة المملك ة ه حكوم ي ي الدول ام ف سالم والنظ سؤولة عن صيانة ال ة، م  المنتدب

ذا، يجب أن              تخاذ  افلسطين وعليها أن تستمر في       ا ه جميع الخطوات الضرورية ألجل هذه الغاية، وأنها، في عمله

  وآذلك أعضاء األمم المتحدة، ،تحظي بتعاون وتأييد مجلس األمن بصفة خاصة

ة،      صةوخا ن، جميع األشخاص والمنظمات في فلسطي    يدعو .١ ة اليهودي ا والوآال ة العلي ة العربي ن تتخذ  أ الهيئ

اال ة  إ  دون،ح ة والمصالح الدائم ة العام ي المنفع ا ف ساهمة منه ا، وآم ا ومواقفه ا ومطالبيه جحاف بحقوقه

  : اإلجراءات التالية لفلسطين،

ع األ  -أ  اف جمي سكرية،  إيق به الع سكرية أو ش صبغة الع ال ذات ال ذلك  عم ف وا أوآ ال العن اب عم إلره

   ؛والتخريب

سلحة والرجال المحاربين         ةحضار ومساعد إن  ماالمتناع    -ب  سطين،  إ وتشجيع إدخال العصابات الم ى فل  ل

   ؛صلهمأ مهما آان ،م أفراداأجماعات آانوا 

تيرادها  أ ةالمساعدمن و،  و حيازة األسلحة والمواد الحربية    أن استيراد   ماالمتناع    -ج  و أو التشجيع على اس

   ؛حيازتها

ة  لحين مواصلة النظر في      ،اعاالمتن  -د  سطين  حكوم ستقبلة   فل شاط          الم ة، من أي ن ة العام ل الجمعي  من قب

   ؛حدى الطائفتينأو موقف أو مطاليب أف بحقوق حسياسي قد يج

انون والنظام والخدمات الضرورية،       أالتعاون مع سلطات االنتداب من     -ه  ى الق ة عل  جل المحافظة الفعال

   ؛ والموارد الغذائية والمائية، والصحة، والمواصالت، تلك المتعلقة بالنقلخصوصا

د يعترض    أاألماآن المقدسة في فلسطين، ومن االمتناع عن أي عمل يعرض للخطر سالمة        -و  ي عمل ق

ا          ألى جميع المزارات والمعابد لغرض العبادة من قبل         إالوصول   ولئك الذين لهم حق مثبت في زيارته

   ؛والعبادة فيها

ة الم   إلى يطلب .٢ ة المتحدة،    حكوم ع                      ملك دها لحمل جمي ذل قصارى جه ة، أن تب ة المنتدب ا دامت هي الدول  م

رة   ي الفق واردة ف راءات ال ول اإلج ى قب سطين عل ي فل ين ف ل ) ١(المعني ة عم ا بحري ع احتفاظه أعاله، وم

ة                          أقواتها،   ين، وأن تبقي مجلس األمن والجمعي ع المعني ل جمي ذه اإلجراءات من قب ذ ه ن تشرف على تنفي

  ؛امة على علم بمجريات الوضع في فلسطينالع



ة         إ تلك التابعة للبالد المجاورة لفلسطين،       صةخاو جميع الحكومات، يدعو   .٣ ع الخطوات الممكن اذ جمي لى اتخ

ى دخول العصابات      إ تلك التي تشير     اصةوخ عاله،أ) ١(جراءات الواردة في الفقرة      في تنفيذ اال   ةللمساعد ل

  . لى فلسطينإ واألسلحة والمواد الحربية ،اعات وأفراداجم المسلحة والرجال المحاربين،

   
  ،مجلس هذا القرارالتبنى 

   أصوات ٩، بـ ٢٨٣رقم  في جلسته

   ٢مقابل ال شيء وامتناع 

  :آاآلتي

، يةيرلندا الشمالإلبريطانيا العظمى وآولومبيا، المملكة المتحدة  آندا، ، الصين، فرنسا،ةسوري رجنتين، بلجيكا،األ   :مع القرار

  .الواليات المتحدة األمريكية

  -   :ضد القرار

  .جمهورية أوآرانيا االشتراآية السوفياتية، تحاد الجمهوريات االشتراآية السوفياتيةا         :امتناع
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