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 قطعنامه مصوب مجمع عمومي

 A/58/L.27,and Add.1(بدون ارجاع به كميته اصلي [

 المقدس بيت. 22/58

 مجمع عمومي،

 ،المقدس ويژه مفاد مربوط به شهر بيت  خويش به1947 نوامبر 29 مورخ 181) 2(قطعنامه با يادآوري 

ا يادآوري  همچنين هـاي متعاقـب آن     و تمامي قطعنامـه  1981 دسامبر   10مورخ   E120 /36 قطعنامه    

 كه طي آن تصميم گرفته شـد كـه تمـامي اقـدامات              2001 مورخ سوم دسامبر     31/56شامل قطعنامه   

عنـوان قـدرت اشـغالگر كـه ويژگـي و وضـعيت شـهر مقـدس                   اجرايي و قانونگذاري اسرائيل بـه     

دربـاره  »  پايـه  قانون« اصطالح   ااست به ويژه ب   المقدس را تغيير داده است و يا درصدد تغيير آن             بيت

 درنگ فسخ گردند،  باطل بوده و بايد بي،عنوان پايتخت اسرائيل المقدس به اعالم بيتالمقدس و  بيت

المقـدس شـامل      هاي مربوط به شوراي امنيت در خصـوص بيـت           قطعنامه ن با يادآوري دوباره   همچني

ورا در كنار ديگر موارد، تصـميم گرفـت كـه            كه طي آن ش    1980 آگوست   20 مورخ   478قطعنامه  

هـاي ديپلمـاتيكي در       را به رسـميت نشناسـد و از آن دسـته از كشـورها كـه هيـأت                 » پايهقانون  «

 هاي مزبور را از شهر مقدس خارج نمايند، المقدس برقرار ساخته بودند درخواست نمود كه هيأت بيت
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هر ركن و نهاد دولتي يـا غيردولتـي در           خويش در خصوص هر عملي از سوي         نگراني جدي ا ابراز   ب

 الذكر، هاي فوق تناقض با قطعنامه

المللي از طريق سازمان ملـل نفـع و عالقـه مشـروعي در                كه جامعه بين  با تأكيد مجدد بر اين مسأله       

المقدس و حفاظت از بعد منحصر به فرد روحاني، مـذهبي و فرهنگـي شـهر     خصوص بحث شهر بيت 

 بيني شده است، دارد،  هاي مربوطه ملل متحد در خصوص مسئله مزبور پيش طور كه در قطعنامه همان

 1،گزارش دبيركلبا مد نظر قرار دادن 

كه هر نوع اقدام صورت گرفته توسط اسرائيل براي تحميل قـوانين،              ـ عزم خويش در خصوص اين     1

 و اعتبـاري  المقدس نامشروع و در نتيجه باطـل اسـت   صالحيت قضايي و اجرايي بر شهر مقدس بيت      

 ؛نمايد  تكرار ميندارد را

 شوراي  478المقدس كه در تناقض با قطعنامه         هاي ديپلماتيك برخي كشورها به بيت       ـ انتقال هيأت  2

هـاي    خواهد كه به مفاد قطعنامـه       نمايد و بار ديگر از آن دسته كشورها مي          امنيت است را محكوم مي    

 ؛ند باشندمربوط به ملل متحد برطبق منشور ملل متحد پايب

هـاي    المقدس بايد نگرانـي     حل جامع، عادالنه و پايدار براي مسئله شهر بيت           كه راه  نمايد تأكيد مي ـ  3

المللي بـراي     شامل مفاد معتبر بين   بايد  مشروع هر دو طرف فلسطيني و اسرائيلي را مدنظر قرار دهد و             

نه و بـدون مـانع بـه امـاكن          تضمين آزادي مذهبي و روحي ساكنان آن و نيز دسترسي پايدار، آزادا           

 ؛ها باشد تمامي مذاهب و مليتبراي مردم مقدس 
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 كه در خصوص اجراي قطعنامه اخير در نشست پنجاه و نهم مجمع عمـومي               خواهد  ميـ از دبير كل     4

 .گزارش دهد

 نشست عمومي شصت و هشتم

  2003سوم دسامبر 
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