
  ) ١٩٤٨( ٥٤  رقمقرار مجلس األمن الدولي

   ١٩٤٨) يوليو (تموز ١٥ بتاريخ
  

  خرى، أعمال عسكرية أطراف باالمتناع من القيام باأل أمر

  جل نزع السالح عن القدسألى الوسيط بمواصلة جهوده من إواإليعاز 

  

  إن مجلس األمن،

سطين،            ،بولهاشارت إلى ق  أأن حكومة إسرائيل المؤقتة قد       آخذا بعين االعتبار   ة في فل د الهدن دأ، تمدي  من حيث المب

من في   وأن الدول األعضاء في الجامعة العربية رفضت النداءات المتوالية لوسيط األمم المتحدة، ونداء مجلس األ              

م  راره رق اريخ )١٩٤٨ (٥٣ق وز ٧ بت و( تم سطين، و ١٩٤٨) يولي ي فل ة ف د الهدن ددت  أ لتمدي ك تج ة ذل ه نتيج ن

  ة في فلسطين، عمال العدائياأل

   ؛ من ميثاق األمم المتحدة)٣٩(ن الوضع في فلسطين يشكل تهديدا للسالم ضمن معنى المادة أ يعتبر .١

أمر .٢ ال     ي ة، عم سلطات المعني ات وال ادة  الحكوم ل        )٤٠( بالم ن العم د م ن المزي الكف ع اق، ب ن الميث  م

ة،        ط إلى قواتها العسكرية وشبه العسكرية بوقف          إوامرها  أصدار  إالعسكري، ب  ذه الغاي ا له ار تحقيق  الق الن

ام     ، بحال من األحوال ،أال يتأخر  على،بحيث يصبح نافذ المفعول في وقت يقرره الوسيط  ة أي دة ثالث  عن م

   ؛تخاذ هذا القرارامن تاريخ 

و السلطات للفقرة السابقة من هذا القرار، سيبرهن عن وجود خرق        أذعان أي من الحكومات     إن عدم   أ يعلن .٣

ستوجب النظر ف     )٣٩(معنى المادة   للسالم ضمن    ا ي اق، مم ل مجلس األمن بقصد         من الميث ورا من قب ه ف ي

   ؛تخاذ إجراء جديد قد يقرره المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاقا

لى مواصلة التعاون مع الوسيط بقصد المحافظة على السالم في          إ جميع الحكومات والسلطات المعنية      يدعو .٤

  ؛١٩٤٨) مايو( أيار ٢٩ المتخذ من قبل مجلس األمن في )١٩٤٨ (٥٠م  القرار رقفلسطين وفق

دس،               إ آقضية ذات ضرورة ملحة وخاصة، بوقف         ،يأمر .٥ ة الق ورا ودون أي شروط في مدين ار ف  طالق الن

ت   ن وق اعة م ع وعشرين س د أرب ول بع ذ المفع صبح ناف ث ي رار،ابحي ذا الق اذ ه ة  تخ ة الهدن ويعطي لجن

   ؛ت ضرورية لتنفيذ وقف إطالق النار هذاتعليماته لتتخذ أية خطوا

دس، دون              إ يعطي تعليماته  .٦ ستقبل    إلى الوسيط ليواصل جهوده من أجل نزع السالح عن مدينة الق جحاف بم

سياسي،  دس ال ة     وضع الق سطين وحماي ي فل ة ف ع الديني ة والمواق ة واألبني اآن المقدس ة األم ؤمن حماي ولي

  ؛ليها إالوصول 

ى اإل        إ يعطي تعليماته  .٧ شرف عل ى الوسيط لي ة  إذعان  ل ى الهدن ة للنظر في     ،ل دعاءات خرق   ا وليضع أنظم

ع ضمن حدود سلطته       ١٩٤٨) يونيو( حزيران   ١١هدنة منذ   ال ي تق  ،، ويخوله النظر في حوادث الخرق الت

ة     أتخاذ عمل محلي مالئم، ويطلب منه       وذلك با  ة الهدن شأن سير عملي م ب  ،ن يبقى مجلس األمن على علم دائ

   ؛ذا اقتضت الضرورة ذلكإن يقوم بالعمل المالئم أو



ا        إبقاء الهدنة نافذة المفعول وخاضعة لقرار الحق من قبل مج          يقرر .٨ ة وفق رار   لس األمن أو الجمعية العام  للق

ستقبل وضع      إن يتم التوصل أ، إلى ١٩٤٨) مايو( أيار  ٢٢ لـ   )١٩٤٨ (٥٠رقم  الحالي   ديل سلمي لم ى تع ل

   ؛فلسطين

رة من        ،ى الفرقاء لإ نداءه   يكرر .٩ رة األخي ضمنته الفق ذي ت م    ال راره رق صادر في   )١٩٤٨ (٤٩ق ار  ٢٢ ال  أي

سوية           ،١٩٤٨) مايو( ادل لت ازل المتب ويحثهم على االستمرار في محادثاتهم مع الوسيط بروح التوفيق والتن

   ؛نها سلمياأجميع النقاط المختلف بش

ساعدته          من األمين العام أن يزود الوسيط بالجهاز الض        يطلب .١٠ ة لم سهيالت الالزم روري من الموظفين وبالت

تثنائية   (١٨٦قرار الجمعية العامة رقم     على القيام بالمهمات المنوطة بموجب       ـ   ) ٢ - الدورة االس ار   ١٤ل  أي

   ؛ وبموجب هذا القرار١٩٤٨) مايو(

ة     أن يتخذ الترتيبات المالئمة لت    أ من األمين العام     يطلب .١١ وال الضرورية لمواجه االلتزامات الناشئة   مين األم

  .عن هذا القرار

  

  ،مجلس هذا القرارالتبنى 

   أصوات ٧، بـ ٣٣٨في جلسته رقم 

   ٣  وامتناعضده  صوت واحد مقابل 

  :آاآلتي

، الواليات المتحدة يرلندا الشماليةإلبريطانيا العظمى و آولومبيا، المملكة المتحدةآندا،  فرنسا،بلجيكا، الصين،     :مع القرار

  .يةاألمريك

   .سورية   :ضد القرار

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