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  1976الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
  احملتويات

  
  القسم األول 

  قضية فلسطين على صعيد الشعب الفلسطيني وتنظيماته
  الفصل األول

  
  صفحة    

  3  حركة املقاومة الفلسطينية  
   جانيت سيرافيم 

  3    مقدمة
  3  أحداث لبنان والعالقات الفلسطينية العربية:   أوالً 

  3   22/1/1976ـ  1: األوىلأ ـ املرحلة  
  5   11/3/1976ـ  23/1: ب ـ املرحلة الثانية 
  8   31/5/1976ـ  11/3: ج ـ املرحلة الثالثة 
  13   16/10/1976ـ  1/6: د ـ املرحلة الرابعة 
  24  ـ نهاية السنة 16/10: هـ ـ املرحلة اخلامسة 

  26  العالقات الفلسطينية املصرية :   ثانياً 
  28  تسوية ال:   ثالثاً 

  28  أ ـ مواقف املنظمات الفلسطينية  
  29  )يناير(ب ـ مناقشات جملس األمن يف كانون الثاين  
  30  ج ـ التسوية وأحداث لبنان 
  32  د ـ مرحلة ما بعد مؤتمر الرياض  
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  الفصل الثاين
  

  38   1967أوضاع العرب يف املناطق احملتلة قبل  
   سميح سماره 

  38    مقدمة
  39  األرض ـ حمور الصراع :   أوالً 

  39  أ ـ املوقف اإلسرائيلي  
  39  املصادرة يف كفر قاسم ) 1( 
  40  "9املنطقة رقم ) "2( 
  41  " تطوير اجلليل"خطة ) 3( 

  41  "يوم األرض"ب ـ التحرك العربي ـ  
  43  مؤتمر سخنين ) 1( 
  44  " يوم األرض"التحضير لـ ) 2( 
  47  " يوم األرض) "3( 
  49  " يوم األرض"امتدادات ) 4( 

  51  ج ـ مشروع كينيج  
  51  اخلطوط الرئيسية للمشروع ) 1( 
  53  )آذار ـ مارس 30بعد (ملحق املشروع ) 2( 

  54  د ـ نضاالت عرب النقب 
  56  الناصرة ـ تثبيت االنتصار :   ثانياً 
  57  التعليم وتطورات احلركة الطالبية :   ثالثاً 

  58  املشكلة أ ـ إشارات إىل 
  59  ب ـ املوقف الطالبي 
  60  ج ـ من نضاالت احلركة الطالبية 

  



3 
 

  الفصل الثالث
  

  63   1967أوضاع العرب يف املناطق احملتلة بعد  
   وليد اجلعفري 

  63    مقدمة
  63  االنتفاضة الشعبية يف مواجهة االحتالل :   أوالً 

  66  أ ـ أوضاع املعتقلين يف سجون االحتالل  
  68  ـ أوضاع التعليم يف املناطق احملتلة  ب 

  69  املوقف اإلسرائيلي من احلدود :   ثانياً 
  72  املوقف اإلسرائيلي من الشعب الفلسطيني:   ثالثاً 
  74  االنتخابات البلدية يف الضفة الغربية :   رابعاً 

  77  االستيطان ومصادرة األراضي :   خامساً 
  77  أ ـ االستيطان 
  81  دس العربيةب ـ تهويد الق 
  83  ج ـ مصادرة األراضي 

  84  اقتصاد املناطق احملتلة :   سادساً 
  84  أ ـ التجارة اخلارجية  
  86  ب ـ الضرائب 
  87  ج ـ إنتاج الفروع االقتصادية اخملتلفة يف املناطق احملتلة  
  88  د ـ أوضاع العمال العرب 

  88  املعطيات األساسية) 1( 
  90  جنيها االقتصاد اإلسرائيلي من العمال العربالفوائد التي ي) 2( 
  91  ارتفاع هجرة أهايل املناطق احملتلة إىل األردن ودول اخلليج العربي) 3( 

  91  هـ ـ احلركة على اجلسور  
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  القسم الثاين
  قضية فلسطين يف اجملال العربي

  الفصل األول
  

  99  العمل اجلماعي العربي  
   جورج خوري نصر الله 

  99  مؤتمرات القمة العربية واألجهزة املتفرعة منها:   الً أو
  99  أ ـ مؤتمر جدة الثالثي  
  100  ب ـ مؤتمر الرياض السداسي  
  102  ج ـ مؤتمر القمة العربي االستثنائي 
  104  د ـ مؤتمر رؤساء الوزراء الرباعي 

  105  جامعة الدول العربية:   ثانياً 
  105  أ ـ اجتماعات جملس اجلامعة 

  105  الدورة العادية اخلامسة والستون) 1( 
  107  الدورة العادية السادسة والستون) 2( 
  108  االجتماعات الطارئة جمللس وزراء اخلارجية) 3( 

  111  جملس وزراء اإلعالم العرب / ب ـ الشؤون اإلعالمية 
  113  مية ملقاطعة إسرائيل املؤتمر األربعون لضباط اتصال املكاتب اإلقلي/ ج ـ الشؤون االقتصادية 
  114  د ـ مؤتمر املشرفين على شؤون الفلسطينيين يف الدول العربية املضيفة 

  114  الدورة السادسة عشرة) 1( 
  114  الدورة السابعة عشرة) 2( 

  الفصل الثاين
  

  117  الدول العربية 
   جانيت سيرافيم ـ فاطمة املانع 

  117    مقدمة
  118  نية الهاشميةاململكة األرد:   أوالً 

  118  أ ـ العالقات األردنية السورية  
  119  ب ـ التسوية 
  122  ج ـ أحداث لبنان 

  123  اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية:   ثانياً 
  125  اململكة العربية السعودية :   ثالثاً 

  125  أ ـ العالقات السعودية األميركية والتسلح 
  127  ب ـ التسوية 
  129  ـ أحداث لبنان ج  

  131  اجلمهورية العربية السورية:   رابعاً 
  131  أ ـ املوقف من التسوية حتى مؤتمري الرياض والقاهرة 
  134  ب ـ اجلبهة الشرقية 
  135  ج ـ أحداث لبنان  
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  139  د ـ التنسيق العربي بعد مؤتمري الرياض والقاهرة 
  140  اجلمهورية العراقية:   خامساً 

  140  سويةأ ـ الت 
  141  ب ـ جبهة الرفض واجلبهة الشمالية  
  142  ج ـ أحداث لبنان  

  143  اجلمهورية اللبنانية :   سادساً 
  144  22/1/1976ـ  1: أ ـ املرحلة األوىل 
  146   11/3/1976ـ  23/1: ب ـ املرحلة الثانية 
  148   31/5/1976ـ  11/3: ج ـ املرحلة الثالثة 
  151   16/10/1976ـ  1/6: ةد ـ املرحلة الرابع 
  154  ـ نهاية السنة  16/10: هـ ـ املرحلة اخلامسة 

  157  اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية :   سابعاً 
  157  أ ـ التسوية 
  159  ب ـ أحداث لبنان 

  161  جمهورية مصر العربية:   ثامناً 
  162  أ ـ التسوية 
  167  سليحيةب ـ املشكلة االقتصادية والت 
  168  ج ـ أحداث لبنان  

  
  القسم الثالث 

  األوضاع السياسية واالقتصادية - إسرائيل 
  الفصل األول

  
  179  احلكومة  
   سمير جبور ـ رضا سلمان 

  179  الوضع الداخلي:   أوالً 
  179  أ ـ تركيب احلكومة 
  180  ب ـ تقييم وضع حكومة رابين 
  182  ج ـ اخلالفات داخل حكومة رابين  
  184  د ـ احلكومة واملعارضة 

  185  اقتراح كتلة ليكود بحجب الثقة عن احلكومة ـ قوائم التسليح)  1( 
  185  اقتراح كتلة ليكود بحجب الثقة عن احلكومة ـ عدم أهلية احلكومة ملمارسة مهمتها) 2( 
  186  اقتراح كتلة راكح بحجب الثقة عن احلكومة ـ الوضع االقتصادي)  3( 
  187  اقتراح اجلبهة الدينية التوراتية بحجب الثقة عن احلكومة ـ انتهاك حرمة السبت) 4( 

  187  هـ ـ األزمة الوزارية واستقالة حكومة رابين  
  187  األزمة الوزارية ) 1( 
  188  استقالة حكومة رابين ) 2( 
  189  استقالة احلكومة ـ الدوافع والعبر) 3( 

  190  ية السياسة اخلارج:   ثانياً ً 
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  191  أ ـ التنسيق مع الواليات املتحدة  
  193  ب ـ املوقف من املفاوضات 
  195  ج ـ املوقف من منظمة التحرير الفلسطينية  
  197  د ـ أحداث لبنان 

  197  الوثيقة الدستورية وحركة األحدب) 1( 
  198  احتماالت التدخل العسكري اإلسرائيلي ) 2( 
  199  اتفاق دمشق ) 3( 
  199  قمتا الرياض والقاهرة) 4( 

  200  هـ ـ عملية مطار عنتيبي 
  201  و ـ العالقة بالسوق األوروبية املشتركة  

  
  الفصل الثاين

  
  206  األحزاب السياسية  
   هاين عبد الله 

  206  ) التجمع العمايل(املعراخ :   أوالً 
  206  أ ـ مصير املعراخ  
  208  ب ـ حزب مابام 

  209  ملؤتمر احلزب  التحضير)  1( 
  209  أعمال املؤتمر) 2( 
  210  القرارات ) 3( 

  212  ج ـ حزب العمل  
  212  االستعداد لالنتخابات الداخلية واملؤتمر ) 1( 
  213  األزمة على صعيد املؤسسات واحلكم ) 2( 

  217  الليكود :   ثانياً 
  217  أ ـ التطورات التنظيمية  
  218  ب ـ الليكود يف املعارضة  
  219  ج ـ مواقف الليكود السياسية 

  220  األحزاب الدينية :   ثالثاً 
  222  أ ـ املفدال 
  223  ب ـ اجودات يسرائيل 
  225  ج ـ بوعايل اجودات يسرائيل 

  225  أحزاب الوسط الليبرايل واحلركات اجلديدة:   رابعاً 
  226  أ ـ أحزاب الوسط الليبرايل  

  226  وق املواطن املركز احلر وحركة حق) 1( 
  228  حزب األحرار املستقلين ) 2( 
  229  مصير األحزاب الليبرالية وفكرة املركز الليبرايل املوسع)  3( 

  231  ب ـ احلركات اجلديدة      
  231  احلركة الديمقراطية للتغيير) 1( 
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  233  حركة شلوم تسيون ) 2( 
  234  األحزاب الراديكالية واليسارية :   خامساً 

  234  ـ حركة موكيدأ  
  236  )راكح(ب ـ احلزب الشيوعي اإلسرائيلي      

  
  الفصل الثالث

  
  242  األوضاع االقتصادية 
   أنطوان منصور 

  242    مقدمة
  242  الزراعة:   أوالً 

  246  الصناعة:   ثانياً 
  250  أ ـ الصناعة الكيماوية 

  251  ب ـ الطاقة     
  252  ج ـ الصناعة احلربية   

  252  لية مياه البحرد ـ حت     
  252  امليزان التجاري:   ثالثاً 
  254  ميزان املدفوعات والدعم األميركي:   رابعاً 

  254  أ ـ ميزان املدفوعات 
  256  ب ـ الدعم األميركي      

  257  ميزانية الدولة والتدابير احلكومية:   خامساً 
  257  أ ـ ميزانية الدولة 

  260  ب ـ التدابير احلكومية     
  261  بعض جوانب أزمة إسرائيل االقتصادية:   ساً ساد

  261  أ ـ التضخم 
  261  ب ـ البطالة     

  262  ج ـ أزمة املصانع  
  264    خالصة

  
  القسم الرابع

  إسرائيل ـ الشؤون العسكرية 
  الفصل األول

  
  269  املؤسسة والعقيدة العسكرية 
   رياض األشقر 

  269  املؤسسة العسكرية :   أوالً 
  269  لتغييرات يف املناصب العسكرية واألمنية أ ـ  ا 
  274  ب ـ  السباق إىل رئاسة األركان  
  275  ج ـ  مؤسسات عسكرية وأمنية جديدة  
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  276  د ـ الطاقة البشرية يف اجليش واالهتمام بالتدريب 
  278  هـ ـ  حتسين وسائل استدعاء االحتياط  
  279  و ـ خمازن وصيانة املعدات  
  280  فاق العسكري ز ـ اإلن 

  282  األوضاع على اجلبهات والعقيدة العسكرية :   ثانياً 
  282  أ ـ األوضاع على اجلبهتين اجلنوبية والشمالية 
  285  ب ـ  أسس العقيدة العسكرية واملذاهب القتالية 

  285  التفوق النوعي اإلسرائيلي على العرب ) 1( 
  285  بكر وجتنب املفاجأة العمق الستراتيجي وقدرة اإلندار امل) 2( 
  286  الضربة األوىل والدفاع املرن واألسلوب الهجومي ) 3( 
  287  الظروف السياسية الندالع احلرب ) 4( 
  288  دور األسلحة اخملتلفة يف امليدان وشكل احلرب املقبلة ومدى انتشارها ) 5( 

  290  قدرة إسرائيل الذرية :   ثالثاً 
  290  كد امتالك إسرائيل ألسلحة ذريةأ ـ املصادر الغربية تؤ 
  291  ب ـ  نفي رسمي إسرائيلي لوجود القنابل الذرية 
  292  ج ـ  اآلراء اإلسرائيلية غير الرسمية  
  293  د ـ إمكانات إسرائيل التقنية 
  294  هـ ـ مشاريع ذرية للمستقبل  

  
  الفصل الثاين

  
  298  الصناعة العسكرية وتطوير األسلحة 
   شقررياض األ 

  298  أوضاع الصناعة العسكرية وصادراتها :   أوالً 
  298  أ ـ أهمية الصناعة العسكرية بالنسبة إىل إسرائيل 
  298  ب ـ  حدود قدرات الصناعة العسكرية  
  300  ج ـ  صادرات الصناعة العسكرية  

  301  الصناعة اإللكترونية :   ثانياً 
  303   صناعة األسلحة واملعدات البرية:   ثالثاً 

  303  أ ـ حتصين متنقل 
  303  ب ـ  قبة لقائد دبابة الباتون 
  303  ج  ـ صاروخ فردي 
  304  د ـ مدفع حممول جديد 
  305  هـ  ـ  تطوير دبابة جديدة 

  306  صناعة القطع البحرية :   رابعاً 
  308  الصناعة اجلوية ـ شركة صناعة الطائرات اإلسرائيلية:   خامساً 

  308  . إ. ط. عامة لشركة صأ ـ األوضاع ال 
  309  ب ـ  طاقتها البشرية وأرقامها املالية 
  310  ج ـ سوء اإلدارة فيها  
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  311  د ـ مشروع إنتاج طائرات عرافا 
  312  هـ  ـ مشروع إنتاج طائرات وستويند  
  314  و ـ مشروع إنتاج صواريخ جبريئيل 
  315  ز ـ  مشروع إنتاج طائرات كفير 
  317  ركات الطائراتح ـ صناعة حم 
  317  ط ـ مشروع إنتاج طائرة مقاتلة جديدة 
  318  ي ـ  مشروع إنتاج طوافة عسكرية  
  318  ك ـ مشاريع أخرى 

  الفصل الثالث
  

  322  سباق التسلح 
   قاسم حممد جعفر 

  322    مقدمة
  324  التسلح العربي :   أوالً 

  324  أ ـ  مصر  
  328  ب ـ سورية 
  330  ج ـ العراق  
  332  د ـ األردن  
  333  هـ ـ ليبيا 

  337  التسلح اإلسرائيلي:   ثانياً 
  

  القسم اخلامس 
  قضية فلسطين يف اجملال الدويل وعالقات إسرائيل اخلارجية

  الفصل األول
  

  347  الواليات املتحدة األميركية 
   مروان بحيري. د 

  347    مقدمة
  348  1976السلمية سنة مدى اجلد يف املبادرات األميركية :   أوالً 

  351  إدارة الرئيس فورد واحلرب الداخلية يف لبنان:   ثانياً 
  351  أ ـ  موقف كيسنجر من احلرب اللبنانية 
  353  ب ـ مهمة براون يف لبنان  
  356  ج ـ  إجالء الرعايا األميركيين عن بيروت 

  359  الواليات املتحدة وموضوع فلسطين يف األمم املتحدة:   ثالثاً 
  360  11940/أ ـ  دانييل موينيهان ومشروع قرار جملس األمن رقم م أ 
  361   12022/ب ـ وليم سكرانتون ومشروع قرار جملس األمن رقم م أ 
  362  ) ديسمبر(إىل كانون األول ) يونيو(ج ـ  النشاطات يف حزيران  

  365  املبادرات التي قام بها الكوجنرس:   رابعاً 
  365  و رزق وقصف لبنان اجلنوبي وقانون بيع األسلحة للخارجأ ـ  السناتور أب 
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  368  ب ـ  احلملة ضد املقاطعة االقتصادية العربية إلسرائيل 
  368  جملس النواب ) 1( 
  368  جملس الشيوخ) 2( 
  369  أثر التشريع املعادي للمقاطعة يف السياسة اخلارجية األميركية ) 3( 

  370  الدول العربية  ج ـ  موضوع بيع األسلحة إىل 
  372  د ـ  جلسات جلنة العالقات اخلارجية 

  الفصل الثاين
  

  377  دول أوروبا الغربية 
   رجينا شريف. د 

  378  احلوار العربي األوروبي :   أوالً 
  381  إسرائيل وأوروبا:   ثانياً 
  382  أملانيا االحتادية:   ثالثاً 

  385  أ ـ  زيارة الرئيس أنور السادات 
  386  ـ  زيارة يجئال آلونب  

  387  فرنسا:   رابعاً 
  391  إيطاليا:   خامساً 
  391  بريطانيا :   سادساً 
  394  إسبانيا والبرتغال:   سابعاً 
  395  الدانمارك:   ثامناً 

  
  الفصل الثالث

  
  397  االحتاد السوفييتي 

   رشيد اخلالدي. د 
  397    مقدمة

  399  )أكتوبر(ول السياسة السوفييتية حتى تشرين األ:   أوالً 
  399  أ ـ املبادرات السوفييتية الدبلوماسية  

  402  ب ـ العالقات بمصر                  
  408  ج ـ منظمة التحرير الفلسطينية وسورية واحلرب يف لبنان                   

  415  تقييم للسياسة السوفييتية بعد قمة الرياض:   ثانياً 
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  الفصل الرابع
  

  421  لدول اآلسيوية ا 
   منار راتب 

  421    مقدمة
  422  الكتلة اإلسالمية:   أوالً 

  423  أ ـ املؤتمر اإلسالمي                   
  423  ب ـ تركيا                  
  424  ج ـ إيران                   

  425  الكتلة املوالية للواليات املتحدة األميركية :   ثانياً 
  425  أ ـ اليابان                   

  426  ب ـ الفيليبين   
  426  كتلة دول عدم االنحياز:   ثالثاً 

  426  أ ـ الهند  
  427  ب ـ مؤتمر دول عدم االنحياز  

  428  الكتلة الشيوعية :   رابعاً 
  429  منظمة التحرير الفلسطينية والدول اآلسيوية  :  خامساً 

  430  إيران  
  430  إسرائيل وآسيا:   سادساً 

  432    خالصة
  الفصل اخلامس

  
  434  الدول اإلفريقية 

   منار راتب 
  434    مقدمة

  435  املساندة اإلفريقية لقضية الشرق األوسط:   أوالً 
  435  أ ـ منظمة الوحدة اإلفريقية                   
  435  ب ـ الزيارات الرسمية                   
  436  ج ـ يف احملافل الدولية                  

  437  أوجه اخلالف بين الدول العربية واإلفريقية :   ثانياً 
  437  أ ـ وجهة النظر اإلفريقية                  

  437  على الصعيد الرسمي) 1( 
  438  على الصعيد الشعبي) 2( 

  439  ب ـ موقف الدول العربية                   
  441  سياسية ج ـ اخلالفات ال                  

  442  إسرائيل والقارة اإلفريقية :   ثالثاً 
  442  أ ـ إسرائيل والدول اإلفريقية 
  443  ب ـ إسرائيل وجنوب إفريقيا 
  444  ج ـ عملية عنتيبي  
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  445    خالصة
  الفصل السادس

  
  449  دول أميركا الالتينية  

   رجينا شريف. د 
  449    مقدمة

  449  أ ـ التطورات السياسية العامة                   
  450  ب ـ النزاع العربي ـ اإلسرائيلي                  

  451  أميركا الالتينية وإسرائيل:   أوالً 
  452  أ ـ املكسيك                  
  455  ب ـ بنما                   
  457  ل ج ـ البرازي                  
  459  د ـ األرجنتين                  

  460   1976الدعم املتصلب إلسرائيل سنة :   ثانياً 
  الفصل السابع

  
  464  احلركة الصهيونية العاملية  

   زياد الترك 
  464    مقدمة

  464  التنظيم الصهيوين :   أوالً 
  464  أ ـ  املنظمة الصهيونية العاملية  

  465  اجتماع اجمللس الصهيوين العام) 1( 
  466  املؤتمر الصهيوين ) 2( 

  467  لوكالة اليهودية والنشاط املايل ب ـ ا 
  468  ج ـ رئاسة املنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية  
  470  د ـ املؤتمر اليهودي العاملي  

  471  النشاطات الصهيونية:   ثانياً 
  471  أ ـ مؤتمر بروكسل لنصرة يهود االحتاد السوفييتي 
  473  ب ـ املقاطعة العربية إلسرائيل  
  475  ج ـ النقاشات األيديولوجية 

  478  الهجرة :   ثالثاً 
  478  أ ـ  إحصاءات الهجرة  
  479  ب ـ النزوح 
  480  ج ـ التساقط 

  
  القسم السادس

  النزاع العربي ـ اإلسرائيلي يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة
  

  487  ئيلي يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة النزاع العربي ـ اإلسرا 
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   جورج رضوان. د 
  487  اجلمعية العامة:   أوالً 

  487  )27البند (أ ـ  قضية فلسطين  
  487  تقرير اللجنة املعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه غير القابلة للتصرف) 1( 
  489  تقرير األمين العام ) 2( 
  490  مناقشة التقريرين ) 3( 

  495  )29البند (ب ـ الوضع يف الشرق األوسط  
  500  )55و  53البندان (ج ـ اللجنة السياسية اخلاصة  

  ) األونروا(وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى ) 1( 
  ) 53البند (     

  
500  

تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق ) 2( 
  )55البند (لسكان املناطق احملتلة اإلنسان 

  
503  

  509  )52البند (د ـ إدانة التعاون بين النظام العنصري يف جنوب إفريقيا وبين إسرائيل  
  509  ) 44البند (إنشاء منطقة جمردة من السالح النووي يف الشرق األوسط : هـ ـ اللجنة األوىل 
  510  )12و  60البندان (و ـ اللجنة الثانية  

  510  )60البند (ل املعيشية للشعب الفلسطيني األحوا) 1( 
  510  ) 12البند (السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية يف املناطق العربية احملتلة ) 2( 

  511  )76البند (ف تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصر: ز ـ اللجنة الثالثة 
  إدانة التعاون النووي بين حكومة جنوب إفريقيا وإسرائيل وباقي الدول : ح ـ اللجنة الرابعة 

  ) 87البند (االستعمارية     
  

511  
  512  جملس األمن:   ثانياً 

  512  1976) يناير(كانون الثاين  12: أ ـ مشكلة الشرق األوسط بما فيها قضية فلسطين 
  517   1976) مارس(آذار  22: ب ـ  الشكوى الليبية ـ الباكستانية 
  520  1976) مايو(أيار  4: الوضع يف املناطق العربية احملتلة: ج ـ  الشكوى املصرية 
  522  1976) مايو(أيار  28: د ـ تمديد صالحية قوة األمم املتحدة ملراقبة فك االشتباك 
  522  1976) يونيو(حزيران  9: سة الشعب الفلسطيني حلقوقه غير القابلة للتصرفهـ ـ قضية ممار 
  523  1976) أكتوبر(تشرين األول  22: و ـ تمديد صالحية قوة الطوارىء التابعة لألمم املتحدة 
  524   1976) نوفمبر(تشرين الثاين  1: الوضع يف املناطق احملتلة: ز ـ الشكوى املصرية 
  525   1976) نوفمبر(تشرين الثاين  30: ح ـ تمديد صالحية قوة األمم املتحدة ملراقبة فك االشتباك 

  525  اجمللس االقتصادي واالجتماعي والهيئات املتصلة به:  ثالثاً 
  525  االقتصادي واالجتماعيأ ـ اجمللس  
  526  ب ـ  جلنة حقوق اإلنسان 
  526  ج ـ اللجنة االقتصادية لغربي آسيا  
  527  مؤتمر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية: د ـ  هابيتات 

  527  الوكاالت املتخصصة :   رابعاً 
  527  )اليونسكو(أ ـ  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  

  527  املؤتمر العام) 1( 
  528  اجمللس التنفيذي ) 2( 

  528  جمعية الصحة العاملية : ب ـ منظمة الصحة العاملية 



14 
 

  
  الفهـــارس

  
  537  )زياد الترك: إعداد(جدول األحداث   
  543  ) زياد الترك: إعداد(فهرست املصادر املثبتة   
  547  )سمير الديك: إعداد(فهرست اجلداول   
  548  )سمير الديك: إعداد(فهرست عام   

  
  
  

 


