
  ) ١٩٤٨ (٥٩ رقم  مجلس األمن الدوليقرار

   ١٩٤٨) أآتوبر( تشرين األول ١٩بتاريخ 
  

  المالحظة بقلق عدم تقديم إسرائيل تقريرا عن اغتيال الكونت برنادوت 

  وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة

  

  س األمن، لإن مج

ادوت      ،اغتيال وسيط األمم المتحدة    تقرير الوسيط بالوآالة بشأن      إذ يضع نصب عينيه    ك برن  ومراقب   ، الكونت فول

ي       ،١٩٤٨) سبتمبر( أيلول   ١٧األمم المتحدة الكولونيل أندريه سيو في        شأن الصعاب الت  وتقرير الوسيط بالوآالة ب

   ، وتقرير لجنة الهدنة بشأن الوضع في القدس،شراف على الهدنةإلصادفته في ا

ق .١ رائيل يالحظ بقل ة إس دم أن حكوم م تق ة ل ى اآلن،المؤقت را، حت ى مجلس األمن تقري ى الوسيط ، إل  أو إل

  ؛ بالوآالة بشأن تقدم التحقيق عن االغتيالين

ى مجلس األمن            يطلب .٢ ر ، من تلك الحكومة أن تقدم في وقت قريب إل دم     ا تقري ق من تق ا أحرزه التحقي  ، عم

ي         ال الموظفين أ        اوأن تشير فيه إلى اإلجراءات الت شأن إهم ؤثرة في           تخذت ب و عن العناصر األخرى الم

  ؛ الجريمة

ذآر .٣ ي      ي ا ف صوص عليه راف المن سؤوليات األط ات وم ع التزام أن جمي ة ب سلطات المعني ات وال  الحكوم

ه  م قراري ي )١٩٤٨ (٥٤رق صادر ف وز ١٥ ال و( تم م و) يولي ي )١٩٤٨ (٥٦رق صادر ف  آب ١٩  ال

   ؛ يجب أن تنفذ آاملة وبنية حسنة،)S/983 (١٩٤٨) أغسطس(

ة                        يذآر .٤ شكل منصف لغرض مراقب م المتحدة ب ي األم ع مراقب ه توزي  الوسيط بالوآالة بأنه من المرغوب في

   ؛الهدنة في أراضي آل من الطرفين

  : أن على الحكومات والسلطات واجب)١٩٤٨ (٥٦ و)١٩٤٨ (٥٤رقم  لقراريه  اتباعايقرر، .٥

ة اآلخرين         ولم  ،السماح لمراقبي األمم المتحدة المعتمدين بحسب األصول           -أ  ى الهدن وظفي اإلشراف عل

غ الرسمي      ،صولو بحرية ال  ،الذين يحملون أوراق اعتماد صالحة     د التبلي ي     ، بع اآن الت ع األم ى جمي  إل

وانئ وخطوط الهدن             ،تتطلب واجباتهم الوصول إليها    ك المطارات والم اطق      بما في ذل اط والمن ة والنق

   ؛االستراتيجية

ا      إل وحرية انتقالهم بتبسيط ا    ،تسهيل حرية الحرآة لموظفي اإلشراف على الهدنة         -ب  جراءات المعمول به

ا دة   حالي م المتح ائرات األم ى ط سبة إل دة    ،بالن م المتح ائرات األم ع ط رور لجمي ة الم ضمان حري  وب

   ؛ووسائل النقل األخرى

ا    -ج  ا تام اون تعاون أن تتع ا ب ي أثن ة ف ى الهدن راف عل وظفي اإلش ع م وادث   م ي الح التحقيق ف امهم ب ء قي

ة    االمتعلقة ب  دى                     ،دعاءات خرق الهدن وفرة ل ة األخرى مت ادات واألدل شهود واإلف ك جعل ال ا في ذل  بم

   ؛الطلب

دان    التنفيذ تنفيذا آامال    -د  ادة في المي ى الق م     ، بواسطة تعليمات مالئمة وسريعة إل ي ت ات الت ع االتفاق  لجمي

   ؛دة للوسيط أو ممثليهالوصول إليها عن طريق المساعي الحمي



ي               إلاتخاذ جميع ا      -ه  ة وممثل ى الهدن ة مرور موظفي اإلشراف عل جراءات المعقولة لتأمين سالمة وحري

   ؛ تحت سيطرتهاراضأياراتهم في أثناء وجودهم في الوسيط وطائراتهم وس

دانين بذل آل جهد للقيام فورا بالقبض ومعاقبة أي شخص وجميع األشخاص الخاضعين لسلطانها والم                -و 

بالهجوم على موظفي اإلشراف على الهدنة أو على مندوبي الوسيط أو بالقيام بأي عمل عدواني آخر               

  .ضدهم

  
  ،مجلس هذا القرارالتبنى 

  أعلن رئيس  .٣٦٧رقم  في جلسته

  االعتراض  المجلس أنه في حال عدم

  المجلس  يعتبر أن،على هذا القرار

 . تبنى القرار بإجماع األصوات
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