
האו"ם,     של     הכללית     העצרת      של273     החלטה

11.5.1949
באו"ם;  לחברות ישראל של בקשתה הגשת על הביטחון ממועצת דיווח קבלת לאחר

שלום רודפת מדינה היא ישראל הביטחון מועצת של דעתה שיקול שלפי העובדה

האו"ם;  במגילת הכלולות החובות את לקיים ומעוניינת המסוגלת

לחברות ישראל את להכניס הכללית העצרת בפני המליצה הביטחון שמועצת העובדה

והעובדה החובות את תנאי ללא מקבלת שהיא הצהירה ישראל שמדינת באו"ם; 

באו"ם; לחברה הופכת שהיא מהיום אותם ולכבד האו"ם שבמגילת

 ובהצהרות1948  בדצמבר11 ו- 1947  בנובמבר29מ-  בהחלטות התחשבות תוך

ההחלטות; ליישום בקשר ישראל ממשלת נציג  ידי על שנאמרו וההסברים

125 ותקנה האו"ם   במגילת4 סעיף מכח הפועלת האו"ם של הכללית העצרת

את עצמה על המקבלת שלום רודפת מדינה היא שישראל בזאת קובעת בנהלים

מסוגלת במגילת אשר החובות וקובעת אלו התחייבויות לבצע ומעוניינת האו"ם, 

באו"ם.  כחברה ישראל את להכניס



338     הביטחון     מועצת     החלטת
פעילות מכל ולחדול אש להפסיק בלחימה הצדדים לכל קוראת הביטחון מועצת

במצב זו, ולהישאר החלטה קבלת לאחר  שעות12מ-  יותר מיידית, לא בצורה צבאית

הקיים. 

האש הפסקת לאחר מייד להתחיל בדבר הנוגעים לצדדים קוראת הביטחון מועצת

.1976 משנת הביטחון מועצת  של242 החלטה חלקי כל ביישום

משא אש, יחל הפסקת לתחילת זמנית ובו מיידי באופן כי מכריזה הביטחון מועצת

מתמשך שלום להשיג במטרה הולמת חסות תחת הקשורים הצדדים בין ומתן

התיכון. במזרח ובר-קיימא

339     הביטחון     מועצת     החלטת
החלטתה את  מאשרת1973  מאוקטובר338 החלטה איזכור תוך הביטחון מועצת

הצדדים שני לכוחות צבאית, וקוראת פעילות וכל מוחלטת אש להפסקת המיידית

תחל. האש שהפסקת ברגע שכבשו מהשטחים לסגת

משקיפים של מיידית להצבה בצעדים לנקוט הכללי למזכיר קוראת הביטחון מועצת

והמצריים, הישראליים הכוחות בין האש הפסקת בקיום ויצפו יפקחו אשר מהאו"ם

האדם כח ובעיקר התיכון במזרח כעת השוהה האו"ם מקרב האדם בכח שימוש תוך

בקהיר. השוהה

340     הביטחון     מועצת     החלטת
בצע ), ומציינת339 ו- 338( הקודמות החלטותיה את שוב מאזכרת הביטחון מועצת

הקודמות. להחלטות ציות ללא האש הפסקת של ונשנות חוזרות הפרות על דוחח כי

קו צידי בשני עצם להציב הצליחו לא האו"ם שמשקיפי בדאגה מציינת המועצה

האש. הפסקת

ועל שתהיה ומלאה מיידית אש הפסקת דורשת הביטחון מועצת.1 מפוקחת, 

.1973  באוקטובר22 יום בצהרי שכבשו מהשטחים לסגת הצדדים

מספר את מיידי באופן להגדיל הכללי מהמזכיר מבקשת הביטחון מועצת.2

הצדדים.  בשני המוצבים האו"ם משקיפי

האו"ם של חירום כח מיידית להציב סמכותה מכח מחליטה הביטחון מועצת.3

מלמד החברות מהמדינות אדם מכח מורכב שיהיה מהחברות באו"ם, 



לדווח הכללי מהמזכיר מבקשת הביטחון הביטחון. מועצת במועצת הקבועות

זו. מפעולה כתוצאה שנעשו הצעדים על  שעות24 תוך

ועל דחוף באופן למועצה לדווח הכללי מהמזכיר מבקשת הביטחון מועצת.4

.339 ו- 338 והחלטות זו החלטה ויישום מצב על מתמשך בסיס

הפעולה שיוף את להרחיב החברות המדינות מכל מבקשת הביטחון מועצת.5

.339 ו- 338 והחלטות זו החלטה ליישם כדי האו"ם עם שלהם המלא


