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13

14

لليهودية التقدمية ......................................................................................................

– قرار رقم  31/2008بتاريخ  25تموز/يوليو  – 2008إدراك االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي
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على األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس ،وللسكان العرب في

الجوالن السوري المحتل .............................................................................................

2011

20
21

– قرار رقم  18/2011بتاريخ  26تموز/يوليو  – 2011المطالبة بتقديم المساعدة إلى المرأة الفلسطينية ................

– قرار رقم  41/2011بتاريخ  28تموز/يوليو  – 2011إدراك االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي
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أوالً :المؤتمر العام
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قرارات منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
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– قرار رقم 33م 69/بتاريخ  3تشرين األول/أكتوبر  – 2005طلب انضمام فلسطين إلى عضوية اليونسكو ..............

– قرار رقم 33م 50/بتاريخ  20تشرين األول/أكتوبر  – 2005التذكير بقرارين سابقين لليونسكو متعلقين بصون التراث
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– قرار رقم 33م 70/بتاريخ  20تشرين األول/أكتوبر  – 2005بشأن تنفيذ قرار سابق لليونسكو متعلق بالمؤسسات
التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة ........................................................................

2007

4
5

6

612
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التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة ........................................................................

– قرار رقم 35م 49/بتاريخ  23تشرين األول/أكتوبر  – 2009التذكير بقرار سابق لليونسكو متعلق بصون التراث الثقافي
لمدينة القدس القديمة .................................................................................................

620
621
621
623

2011

10
11
12

– قرار رقم 36م 43/بتاريخ  10تشرين الثاني/نوفمبر  – 2011التذكير بقرارات سابقة لليونسكو متعلقة بصون التراث
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17
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– قرار ( )Decisionرقم 172م ت 18/بتاريخ  29أيلول/سبتمبر  – 2005بشأن تنفيذ قرارات سابقة لليونسكو متعلقة
بالقدس ...............................................................................................................

– قرار ( )Decisionرقم 172م ت 51/بتاريخ  29أيلول/سبتمبر  – 2005بشأن تنفيذ قرار سابق لليونسكو متعلق
بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة ...........................................................
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19

– قرار ( )Decisionرقم 174م ت 35/بتاريخ  13نيسان/أبريل  – 2006بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو متعلقين
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– قرار ( )Decisionرقم 175م ت 14/بتاريخ  13تشرين األول/أكتوبر  – 2006التذكير بقرارين سابقين لليونسكو
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– قرار ( )Decisionرقم 175م ت 47/بتاريخ  13تشرين األول/أكتوبر  – 2006بشأن تنفيذ قرارات سابقة لليونسكو

متعلقين بالقدس ......................................................................................................

بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة ...........................................................
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– قرار ( )Decisionرقم 175م ت 54/بتاريخ  13تشرين األول/أكتوبر  – 2006المساعدة في إعمار لبنان وتنميته ......
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23

– قرار ( )Decisionرقم  176م ت 20/بتاريخ  27نيسان/أبريل  – 2007التذكير بقرارين سابقين لليونسكو متعلقين

24

– قرار ( )Decisionرقم  176م ت 49/بتاريخ  27نيسان/أبريل  – 2007بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو متعلقين

25

– قرار ( )Decisionرقم  176م ت 50/بتاريخ نيسان/أبريل  – 2007مساهمة اليونسكو في إعادة إعمار لبنان وتنميته ....

26

بالقدس وصون الممتلكات الثقافية والتاريخية لمدينة القدس القديمة ..................................................

بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة ...........................................................

– قرار ( )Decisionرقم  176م ت/الجلسة العامة االستثنائية بتاريخ نيسان /أبريل  – 2007بشأن الحفائر األثرية اإلسرائيلية
في منحدر باب المغاربة في مدينة القدس القديمة ......................................................................

27

– قرار ( )Decisionرقم  177م ت 19/بتاريخ  11تشرين األول/أكتوبر  – 2007بشأن قرارين سابقين لليونسكو متعلقين

28

– قرار ( )Decisionرقم  177م ت 20/بتاريخ  11تشرين األول/أكتوبر  – 2007بشأن الحفائر األثرية اإلسرائيلية في

29

– قرار ( )Decisionرقم  177م ت 60/بتاريخ  3تشرين األول/أكتوبر  – 2007طلب انضمام فلسطين إلى عضوية

30
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31
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بالقدس وصون الممتلكات الثقافية والتاريخية لمدينة القدس القديمة ..................................................
منحدر باب المغاربة في مدينة القدس القديمة .........................................................................

اليونسكو..............................................................................................................
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33

– قرار ( )Decisionرقم  179م ت 39/بتاريخ  17نيسان/أبريل  – 2008بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو متعلقين

34

– قرار ( )Decisionرقم  179م ت 43/بتاريخ نيسان/أبريل  – 2008مساهمة اليونسكو في إعادة إعمار لبنان وتنميته ....

35
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بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة ...........................................................

– قرار ( )Decisionرقم  179م ت 52/بتاريخ نيسان/أبريل  – 2008بشأن الحفائر األثرية اإلسرائيلية في منحدر باب

المغاربة في مدينة القدس القديمة [تقرير المدير العام عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي

في دورته السادسة والسبعين بعد المئة] ................................................................................

36

– قرار ( )Decisionرقم  180م ت 10/بتاريخ  17تشرين األول/أكتوبر  – 2008بشأن تنفيذ قرارات سابقة لليونسكو

37

– قرار ( )Decisionرقم  180م ت 44/بتاريخ  17تشرين األول/أكتوبر  – 2008بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو

38

– قرار ( )Decisionرقم  180م ت 49/بتاريخ تشرين األول/أكتوبر  – 2008مساهمة اليونسكو في إعادة إعمار لبنان

متعلقة بالقدس ........................................................................................................
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40
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41
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42

– قرار ( )Decisionرقم  181م ت 59/بتاريخ  30نيسان/أبريل  – 2009بشأن إعادة إعمار ما ُد ّمر في قطاع غزة نتيجة

43

– قرار ( )Decisionرقم  182م ت« 5/ثاني ًا» بتاريخ  22أيلول/سبتمبر  – 2009بشأن منحدر باب المغاربة في مدينة

بالقدس........................................................................................ .......................
بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة ...........................................................
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العام في دورتهما السابقة].............................................................................................
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وصون الممتلكات الثقافية والتاريخية لمدينة القدس القديمة ..........................................................

– قرار ( )Decisionرقم  182م ت 54/بتاريخ  22أيلول/سبتمبر  – 2009بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو متعلقين
بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة ...........................................................

– قرار ( )Decisionرقم  182م ت 55/بتاريخ  22أيلول/سبتمبر  – 2009بشأن إعادة إعمار ما ُد ّمر في قطاع غزة نتيجة
تصاعد أعمال العنف واألعمال العدائية خالل كانون األول/ديسمبر  2008وكانون الثاني/يناير ................ 2009
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– قرار ( )Decisionرقم  185م ت  5/بتاريخ  21تشرين األول/أكتوبر  – 2010بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو
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– قرار ( )Decisionرقم  185م ت  14/بتاريخ  21تشرين األول/أكتوبر  – 2010بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو
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– قرار ( )Decisionرقم  185م ت 15/بتاريخ  21تشرين األول/أكتوبر  – 2010التأكيد مجدد ًا أن الموق َع ْين
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انتهاك ًا للقانون الدولي 662 .................................................................................................
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60
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673
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