
  ) ١٩٤٨( ٤٩  رقمقرار مجلس األمن الدولي

   ١٩٤٨) مايو (يارأ ٢٢ بتاريخ
  

  طالق النار في فلسطين وهدنة في القدسإطلب وقف 

  

  إن مجلس األمن،

ن العمليات العسكرية مازالت   أاألمن السابقة الخاصة بفلسطين، و أنه لم يذعن لقرارات مجلس آخذا بعين االعتبار 

  جارية في فلسطين، 

ع  إلى ، ب ومواقف األطراف المعنية ومطال دون إجحاف بحقوق  ،يع الحكومات والسلطات   جم يدعو .١ أن تمتن

سطين  م ذا الهدف أن تصدر     من   و،ن أي عمل عسكري عدائي في فل را بوقف   أأجل ه ار   إم ى  إطالق الن ل

ل                        د منتصف لي ين ساعة بع ذ المفعول في مدى ست وثالث  ٢٢قواتها العسكرية وشبه العسكرية يصبح ناف

   ؛ بتوقيت نيويورك العادي١٩٤٨) مايو(يار أ

ى   إ لجنة الهدنة وجميع األطراف المعنية       يدعو .٢ اوض من    ان تعطي    أل ا    ألتف ة والمحافظة عليه  في  ،جل هدن

   ؛األولوية المطلقة، مدينة القدس

ل مجلس األمن بموجب              إ توجيهاته يعطي .٣ م     لى لجنة الهدنة المقامة من قب راره رق صادر   )١٩٤٨ (٤٨ق  ال

ل أ( نيسان   ٢٣في   را      ١٩٤٨) بري ع تقري ى المجلس عن مدى اال        إ لترف ال   ل سابقتين من     إمتث رتين ال ى الفق ل

   ؛القرار الحالي

ديها من وسائل        ،ن تسهل ألى  إ جميع األطراف المعنية     يدعو .٤ ا ل ين      ، بكل م م المتحدة المع ة وسيط األم  مهم

   .١٩٤٨ )مايو( أيار ١٤ الصادر في )٢ -الدورة االستثنائية  (١٨٦لقرار الجمعية العامة رقم تنفيذا 
  

  ،مجلس هذا القرارالتبنى 

   أصوات ٨، بـ ٣٠٢في جلسته رقم 

   ٣مقابل ال شيء وامتناع 

  :آاآلتي

يرلندا الشمالية، الواليات إاألرجنتين، بلجيكا، الصين، فرنسا، آندا، آولومبيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و   :مع القرار

 .كيةالمتحدة األمري

  -   :ضد القرار
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