
1 
 

 بشأن القدس منظمة الیونسكوقرارات 

 المضمون التاریخ الجھة رقم القرار م

 2/5/2017 الیونسكو  1
یؤكد مشروع القرار أن إسرائیل تحتل القدس ولیس لھا في البلدة القدیمة أي حق، ویشمل أیضا االعتراف بأن 

 .المقابر في مدینة الخلیل وقبر راحیل في بیت لحم مقابر إسالمیة

القرار إلى الجوانب التاریخیة والتراثیة والحضاریة، التي تربط القدس المحتلة بمسلمیھا ومسیحییھا، ویشیر 
 .ویؤكد على ضرورة إرسال مندوب من الیونسكو للوجود بشكل دائم في المدینة لمراقبة االنتھاكات اإلسرائیلیة

 

یطالب إسرائیل القوة المحتلة بإتاحة العودة إلى الوضع التاریخي الذي كان قائًما حتى شھر أیلول من عام  13/10/2016 الیونسكو 25/200 2
. یستنكر بشدة االقتحام المتواصل للمسجد األقصى/الحرم الشریف من قبل متطرفي الیمین اإلسرائیلي. 2000

ستنكر القیود التي فرضتھا إسرائیل على المسجد األقصى. یؤكد مجدًدا وجوب التزام إسرائیل بصون سالمة ی
المسجد األقصى/ الحرم الشریف وأصالتھ وتراثھ الثقافي، وفقًا للوضع التاریخي الذي كان قائًما، بوصفھ موقًعا 

اث العالمي الثقافي. یؤكد مجدًدا أن منحدر باب إسالمیًا مقدًسا مخصًصا للعبادة، وجزء ال یتجزأ من موقع للتر
 المغاربة جزء ال یتجزأ من المسجد األقصى/ الحرم الشریف.

المتعلقة بالقدس، ویستنكر امتناع إسرائیل یعرب عن بالغ أسفھ لرض إسرائیل تنفیذ قرارات الیونسكو السابقة  22/5/2015 الیونسكو 26بند  196 3
(القوة المحتلة) عن وقف أعمال الحفر واألشغال التي ال تزال تنفذھا في القدس الشرقیة، ویأسف لما ألحقتھ 

، من أضرار بأبواب ونوافذ الجامع القِبلي، ویعرب 2014تشرین األول/أكتوبر  30قوات األمن اإلسرائیلیة، في 
اء قیام إسرائیل بإغالق مبنى باب الرحمة، الذي یُعّد أحد أبواب المسجد األقصى، ویستنكر عن قلقھ البالغ إز

 قرار إسرائیل الموافقة على إنشاء (تلفریك) في القدس الشرقیة.

یل عن وقف أعمال الحفر األشغال التي ما زالت تنفذھا في مدینة القدس الشرقیة، ویشجب یشجب امتناع إسرائ 13/1/2014 الیونسكو 11بند  192 4
التدابیر والممارسات اإلسرائیلیة األحادیة الجانب المتواصلة وعملیات االقتحام التي یقوم بھا المستوطنون في 

 القدس الشرقیة.
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یعرب عن قلقھ البالغ إزاء ما یجري من أشغال إسرائیلیة للتنقیب والحفائر األثریة في مباني المسجد األقصى  2/4/2010 الیونسكو 12بند  184 5
 وفي مدینة القدس القدیمة، بما یتناقض مع قرارات الیونسكو واألمم المتحدة ومجلس األمن.

بند  159 6
1/4/3 

یساوره القلق إزاء التدابیر التي ال تزال تعوق حریة وصول الفلسطینیین إلى مدینة القدس وإلى األماكن المقدسة  15/6/2000 الیونسكو
 الواقعة في مدینة القدس القدیمة.

یذكر بأن مدینة القدس القدیمة مدرجة على قائمة التراث العالمي المھددة بالخطر، ویشجب قیام السلطات  27/11/1996 الیونسكو 13م ت/150 7
 اإلسرائیلیة بفتح النفق بمحاذاة الحائط الغربي للحرم الشریف.
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