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 . 1969) سبتمبر(أيلول  15بتاريخ  ) 1969(  271رقم جملس األمن قرار 
إدانة إسرائيل لتدنيس املسجد األقصى ودعوتها إىل إلغاء جميع اإلجراءات التي من 

 شأنها تغيير وضع القدس
   

 إن جملس األمن،

 21القدس يوم إذ يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي أحلقه احلريق باملسجد األقصى املقدس يف 
 حتت االحتالل العسكري اإلسرائيلي، 1969) أيلول(آب 

 وإذ يدرك اخلسارة التي حلقت بالثقافة اإلنسانية،

وقد استمع إىل البيانات التي ألقيت يف اجمللس، والتي تعكس الغضب العاملي الذي سببه عمل 
 التدنيس يف أحد أكثر معابد اإلنسانية قداسة،

) 1969( 267، ورقم 1968) مايو(أيار  21الصادر يف ) 1968( 252 وإذ يتذكر قراريه رقم
الدورة ( 2253، والقرارين السابقين للجمعية العامة رقم 1969) يوليو(تموز  3الصادر يف 

الدورة االستثنائية ( 2254، ورقم 1967) يوليو(تموز  4الصادر يف )  5 –االستثنائية الطارئة 
، وجميعها تتعلق بإجراءات اتخذتها إسرائيل 1967) يوليو(وز تم 14الصادر يف ) 5 –الطارئة 

 تؤثر يف وضع مدينة القدس،

 وإذ يؤكد مبدأ عدم قبول االستيالء على األراضي بالغزو العسكري، 

 

 ).1969( 267والقرار ) 1968( 252ـ يؤكد القرار رقم  1

و املواقع الدينية يف القدس، وأن ـ ويعترف بأن أي تدمير أو تدنيس لألماكن املقدسة أو املباين أ 2
 .أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحدة األمن والسالم الدوليين

ـ يقرر أن العمل املقيت لتدنيس املسجد األقصى يؤكد احلاجة امللحة إىل أن تمتنع إسرائيل من  3
مال التي اتخذتها لتغيير وضع خرق القرارات املذكورة أعاله، وأن تبطل جميع اإلجراءات واألع

 .القدس
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وبالقانون الدويل الذي ينظم )  1(ـ يدعو إسرائيل إىل التقيد بدقة بنصوص اتفاقيات جنيف، 4
االحتالل العسكري، كما يدعوها إىل االمتناع من إعاقة اجمللس اإلسالمي األعلى يف القدس عن 

لس من دول أكثرية شعوبها من املسلمين أو القيام بمهماته، بما يف ذلك أي تعاون يطلبه ذلك اجمل
من جمتمعات إسالمية بما يتعلق بخططها من أجل صيانة وإصالح األماكن اإلسالمية املقدسة يف 

 .القدس

ـ يدين فشل إسرائيل يف االلتزام بالقرارات املذكورة أعاله، ويدعوها إىل تنفيذ نصوص هذه  5
 .القرارات

، القائلة أنه يف حال إجابة )1969( 267ية السابعة من القرار رقم ـ يكرر تأكيد الفقرة التنفيذ 6
إسرائيل سلباً أو يف حال عدم إجابتها على اإلطالق، سيعود جملس األمن إىل االجتماع دون عائق 

 .لينظر يف اخلطوات التي يمكن أن يتخذها يف هذا الشأن

ار، وأن يقدم تقريراً إىل جملس األمن يف ـ يطلب من األمين العام أن يتابع عن كثب تنفيذ هذا القر 7
 .أقرب وقت ممكن
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