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  احلكومة اإلسرائيليةيدعو فيه  بيان لرئيس جملس األمن الدويل

  توسيع حدود القدس قرارهاإىل عدم املضي يف 
  .13/7/1998 ،نيويورك

  

  
 S1998/535( 1998يونيو / حزيران 22و 18تدارس جملس األمن الدويل الرسالتين املؤرختين يف  

 S/1998/481( 1998يونيو / حزيران 15و 9و 8، كما تدارس الرسائل املؤرّخة يف )S/1998/557و
، املوجّهة إليه من مراقب فلسطين الدائم يف األمم املتحدة، والرسالة املؤرّخة )S/1998/511و S/1998/487و

، من ممثل السودان الدائم لدى األمم املتحدة، نيابة عن الدول )S/1998/558( 1998يونيو / حزيران 23يف 
  .لعربية، واملتعلقة بمسألة القدساألعضاء يف جامعة الدول ا

أهمية موضوع القدس وحساسيته بالنسبة إىل جميع األطراف، ويعرب عن  إن جملس األمن الدويل يدرك  
ات الوضع الدائم مسألة القدس ـاول مفاوضـومة اإلسرائيلية أن تتنـدعمه قرار منظمة التحرير الفلسطينية واحلك

ولذا، فإن اجمللس يدعو الطرفين إىل جتنّب . 1993سبتمبر / أيلول 13ادىء املؤرّخ يف ـبموجب إعالن املب
  .اإلجراءات التي قد تسيء إىل نتائج هذه املفاوضات

 21ويف إطار قراراته السابقة ذات الصلة، فإن جملس األمن الدويل يعتبر قرار احلكومة اإلسرائيلية، يف   
ولذا، . قضائية والتخطيطية للقدس، تطوّراً خطراً وضاراً، اتخاذ خطوات لتوسيع احلدود ال1998يونيو / حزيران

خطوات  ةذلك القرار، كما يدعوها إىل عدم اتخاذ أي يف فإن اجمللس يدعو احلكومة اإلسرائيلية إىل عدم املضي
عن ذلك، فإن اجمللس يدعو إسرائيل، أيضاً، وفضالً . أُخرى من شأنها أن جتحف بنتائج مفاوضات الوضع الدائم

إىل االلتزام الدقيق بتعهّداتها ومسؤولياتها القانونية، وفقاً ملعاهدة جنيف بشأن حماية األشخاص املدنيين يف 
  .1949أغسطس / آب 12زمن احلرب، املبرَمة يف 

زق عملية السالم، ويدعو إن جملس األمن الدويل يدعم جهود الواليات املتحدة، الرامية إىل إزالة مأ  
الطرفين إىل التعامل إيجابياً مع هذه اجلهود، ويرى أن اجلانب الفلسطيني أبدى موافقة مبدئية على مقترحات 
الواليات املتحدة، ويعرب عن األمل بإمكان استئناف مفاوضات الوضع الدائم، وبإمكان حتقيق تقدم نحو بلوغ 

تشرين  22املؤرخ يف ) 1967( 242ري جملس األمن الدويل رقم سالم عادل ودائم وشامل، على أساس قرا
  . 1973أكتوبر / تشرين األول 22املؤرخ يف ) 1973( 338، ورقم 1967نوفمبر / الثاين

  .جملس األمن الدويل اإلجراءات اإلسرائيلية يف قيد املراجعة يوسيبق  
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