
  )١٩٤٨( ٥٠  رقمقرار مجلس األمن الدولي

   ١٩٤٨) مايو (يارأ ٢٩ بتاريخ
  

  لى وقف العمليات العسكرية ألربعة أسابيع وحماية األماآن المقدسةإالدعوة 

  

  ن مجلس األمن،إ

جحاف بحقوق ومطاليب وموقف العرب أو   إيقاف األعمال العدائية في فلسطين، دون   إلى  إ في التوصل    رغبة منه 

  اليهود،

دعو  .١ ة ي سلطات المعني ات وال ع الحكوم ى إجمي دة إمر بأن تأل سلح لم ال العنف الم ع أعم اف جمي ة أيق ربع

   ؛سابيعأ

دعو .٢ ة   ي سلطات المعني ات وال ع الحكوم اربين   أ جمي اال مح دخل رج أال ت د ب سطين، إن تتعه ى فل صر،  ل م

   ؛ة وقف إطالق النار، شرق األردن، واليمن في أثناء فترةسوري العراق، لبنان، العربية السعودية،

دعو .٣ ة،  وي سلطات المعني ات وال ع الحكوم ال    جمي ي ح سكرية    إف ن الع ي س ال ف ال رج بالد  إدخ ى ال و أل

اء  و تخضعهم للتأ ال تستنفرهم  نلى أن تتعهد بأ   إ ،األراضي التي تقع تحت سيطرتها     دريب العسكري في أثن

   ؛طالق النارإفترة وقف 

دعو   .٤ سلطات المعني  ي ع الحكومات وال ى  إة جمي تيراد   أل ع من اس ة  أن تمتن واد حربي صدير م ى إ أو من و ت ل

ان،      راق، لبن سطين، مصر، الع ة  فل رة وقف         العربي اء فت يمن في أثن سعودية، سورية، شرق االردن، وال ال

  ؛إطالق النار

ى          يحث .٥ ة عل سلطات المعني اآن المقدسة        أ جميع الحكومات وال ة األم ة لحري ن تتخذ آل االحتياطات الممكن

ل من         إ القدس، بما في ذلك حماية حرية الوصول         ومدينة  لى جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قب

   ؛ فيهاةلهم حق مثبت في زيارتها والعباد

ه يعطي .٦ سطين، لإل إ تعليمات ي فل دة ف م المتح يط األم ى وس ذآورة ل ذ النصوص الم ى تنفي اله أشراف عل ع

   ؛باالشتراك مع لجنة الهدنة ويقرر تزويدهم بعدد آاف من المراقبين العسكريين

ار        ،قامة اتصاالت بجميع األطراف   اللى وسيط األمم المتحدة     إ يعطي تعليماته  .٧  حالما يصبح وقف إطالق الن

  ؛بقصد القيام بالمهمات المنوطة من قبل الجمعية العامة  ساري المفعول،

  ؛لى وسيط األمم المتحدة إ ممكنة ةن يقدموا أقصى مساعدألى إن باألمر  جميع المعنيييدعو .٨

   ؛طالق النارإلى مجلس األمن في أثناء فترة وقف إلى وسيط األمم المتحدة ليقدم تقريرا أسبوعيا إ وعزي .٩

سطين          يدعو .١٠ ة في فل ة والعربي سلطات اليهودي ة وال ى  الدول األعضاء في الجامعة العربي غ  أ ، إل ا ن تبل  قبوله

ادي في             إلى لهذا القرار    ورك الع ساء بتوقيت نيوي سادسة م ساعة ال  ١مجلس األمن في موعد ال يتعدى ال

  ؛ ١٩٤٨) يونيو(حزيران 

ه                أ إنه إذا رفض القرار الحالي من قبل         يقرر .١١ م قبول د أن ت ا، أو إذا نقض أو انتهك بع  ،حد الطرفين أو آليهم

  ؛بعمل بموجب الفصل السابع من الميثاق فسيعاد النظر في الوضع في فلسطين بقصد القيام 

 . في تنفيذ هذا القرارةن تتخذ جميع الخطوات الممكنة للمساعدألى إ جميع الحكومات يدعو .١٢



  

  ،مجلس هذا القرارالتبنى 

  صوت علي .٣١٠رقم  في جلسته

  مشروع القرار جزءا جزءا،

   .ولم يصوت على مشروع القرار آكل

  

  

، تقديم الدآتور ١٩٧٤ -١٩٤٧ حول فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي قرارات األمم المتحدة: المصدر
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