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  369    فهرست
  

 
  قائمة القرارات

  القسم األول
  عية العامةقرارات اجلم

ـ منح الوكالة اليهودية فرصة االدالء  1947) مايو(أيار  5بتاريخ ) 1الدورة االستثنائية ـ ( 104قرار رقم   ـ1
  بشهادتها

3  

ـ منح الهيئة العربية العليا لفلسطين فرصة  1947) مايو(أيار  7بتاريخ ) 1الدورة االستثنائية ـ ( 105قرار رقم   ـ2
  اإلدالء بشهادتها 

  
3  

  3  ـ تأليف جلنة خاصة لفلسطين  1947) مايو(أيار  15بتاريخ ) 1الدورة االستثنائية ـ ( 106قرار رقم   ـ3
ـ الطلب من سكان فلسطين االمتناع من  1947) مايو(أيار  15بتاريخ ) 1الدورة االستثنائية ـ ( 107قرار رقم   ـ4

  التهديد بالقوة أو استعمالها 
  

4  
  4  ـ التوصية بخطة لتقسيم فلسطين  1947) نوفمبر(تشرين الثاين  29بتاريخ ) 2ة الدور( 181قرار رقم   ـ5
ـ الطلب من جملس الوصاية دراسة  1948) أبريل(نيسان  26بتاريخ ) 2الدورة االستثنائية ـ ( 185قرار رقم   ـ 6

  إجراءات حلماية مدينة القدس وسكانها 
  

16  
  16  ـ تعيين وسيط دويل  1948) مايو(أيار  14بتاريخ ) 2الدورة االستثنائية ـ ( 186قرار رقم   ـ7
ة لتعيين مفوض بلدي خاص ـ توصي 1948) مايو(أيار  6بتاريخ ) 2الدورة االستثنائية ـ ( 187قرار رقم   ـ8

  للقدس 
17  

فلسطين ـ إعراب عن التقدير لعمل جلنة  1948) مايو(أيار  14بتاريخ ) 2الدورة االستثنائية ـ ( 189قرار رقم   ـ9
  التابعة لألمم املتحدة 

  
17  

ـ إنشاء جلنة توفيق تابعة لألمم املتحدة  1948) ديسمبر(كانون األول  11بتاريخ ) 3الدورة ( 194قرار رقم   ـ10
وتقرير وضع القدس يف نظام دويل دائم وتقرير حق الالجئين يف العودة إىل ديارهم يف سبيل تعديل 

  لسالم يف فلسطين يف املستقبل األوضاع بحيث تؤدي إىل حتقيق ا

  
  

18  
صندوق خاص لالجئين  ـ إنشاء 1948) نوفمبر(تشرين الثاين  19بتاريخ ) 3الدورة ( 212قرار رقم   ـ11

  الفلسطينيين 
20  

  21  ـ قبول إسرائيل عضواً يف األمم املتحدة  1949) مايو(أيار  11بتاريخ ) 3الدورة ( 273قرار رقم   ـ12
ـ تأسيس وكالة األمم املتحدة إلغاثة  1949) ديسمبر(كانون األول  8بتاريخ ) 4الدورة ( 302قرار رقم   ـ13

  الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى وتشغيلهم 
  

21  
ـ إعادة تأكيد وضع القدس حتت نظام  1949) ديسمبر(كانون األول  9بتاريخ ) 4الدورة ( 303قرار رقم   ـ 14

  دويل دائم 
  

24  
ـ فتح اعتماد لوضع نظام ] مقتطفات[ 1949) ديسمبر(كانون األول  10بتاريخ ) 4الدورة ( 356رقم  قرار  ـ15

  دويل دائم للقدس 
  

25  
ـ استمرار املساعدة لالجئين الفلسطينيين  1950) ديسمبر(كانون األول  2بتاريخ ) 5الدورة ( 393قرار رقم   ـ16

  وتأسيس صندوق إعادة الدمج 
  

25  
  ـ اإليعاز إىل جلنة التوفيق التابعة لألمم  1950) ديسمبر(كانون األول  14بتاريخ ) 5الدورة ( 394 قرار رقم  ـ17
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  27  املتحدة بتنفيذ العودة والتعويض 
  27  ـ قبول حسابات األونروا  1950) نوفمبر(تشرين الثاين  3بتاريخ ) 5الدورة ( 452قرار رقم   ـ18
ـ إلغاء االعتماد لوضع نظام ] مقتطفات[ 1950) ديسمبر(كانون األول  14 بتاريخ) 5الدورة ( 468قرار رقم   ـ19

  دويل دائم للقدس 
  

27  
ـ تأسيس جلنة املفاوضة بشأن  1951) ديسمبر(كانون األول  7بتاريخ ) 6الدور (ب  571قرار رقم   ـ20

  االعتمادات اخلارجة عن امليزانية 
  

28  
  29  ـ قبول حسابات األونروا  1951) ديسمبر(انون األول ك 7بتاريخ ) 6الدورة ( 573قرار رقم   ـ21
ـ الطلب من جلنة التوفيق بشأن فلسطين  1952) يناير(كانون الثاين  26بتاريخ ) 6الدورة ( 512قرار رقم   ـ22

  مواصلة جهودها 
  

29  
وا لثالثة أعوام لإلغاثة ـ تبني برامج األونر 1952) يناير(كانون الثاين  26بتاريخ ) 6الدورة ( 513قرار رقم   ـ23

  وإعادة الدمج 
  

29  
ـ استمرار أعمال جلنة املفاوضة بشأن  1952) يناير(كانون الثاين  29بتاريخ ) 6الدورة ( 607قرار رقم   ـ 24

  االعتمادات اخلارجة عن امليزانية 
  

31  
زيادة ميزانية األونروا ـ التفويض ب 1952) نوفمبر(تشرين الثاين  6بتاريخ ) 7الدورة ( 614قرار رقم   ـ25

  املتعلقة باإلغاثة 
  

31  
ـ أخذ العلم برسالة من حكومة إسرائيل  1952) ديسمبر(كانون األول  21بتاريخ ) 7الدورة ( 619قرار رقم   ـ26

  إىل رئيس اللجنة السياسية اخلاصة 
  

32  
  32  حسابات األونروا  ـ قبول 1952) نوفمبر(تشرين الثاين  25بتاريخ ) 7الدورة ( 660قرار رقم   ـ27
ـ تعيين جلنة مفاوضة بشأن االعتمادات  1952) أكتوبر(تشرين األول  25بتاريخ ) 7الدورة ( 693قرار رقم   ـ28

  اخلارجة عن امليزانية 
  

32  
  33  ـ تمديد والية األونروا  1953) نوفمبر(تشرين الثاين  27بتاريخ ) 8الدورة (أ، ب  720قرار رقم   ـ29
ـ تعيين جلنة مفاوضة بشأن االعتمادات  1953) أكتوبر(تشرين األول  5بتاريخ ) 8الدورة ( 759رقم قرار   ـ30

  اخلارجة عن امليزانية 
  

34  
  34  ـ قبول حسابات األونروا  1953) نوفمبر(تشرين الثاين  27بتاريخ ) 8الدورة ( 766قرار رقم   ـ31
  35  ـ تمديد والية األونروا ملدة خمس سنوات  1954) ديسمبر(ول كانون األ 4بتاريخ ) 9الدورة ( 818قرار رقم   ـ32
ـ تعيين جلنة مفاوضة بشأن االعتمادات  1954) أكتوبر(تشرين األول  29بتاريخ ) 9الدورة ( 861قرار رقم   ـ33

  اخلارجة عن امليزانية 
  

36  
  36  حسابات األونروا  ـ قبول 1954) ديسمبر(كانون األول  4بتاريخ ) 9الدورة ( 879قرار رقم   ـ34
ا أن تستمر يف ـ الطلب من األونرو 1955) ديسمبر(كانون األول  3بتاريخ ) 10الدورة ( 916قرار رقم   ـ35

  براجمها 
37  

ـ تعيين جلنة مفاوضة بشأن  1955) نوفمبر(تشرين الثاين  8بتاريخ ) 10الدورة (أ، ب  958قرار رقم   ـ36
  ة االعتمادات اخلارجة عن امليزاني

  
38  

  38  ـ قبول حسابات األونروا  1955) ديسمبر(كانون األول  3بتاريخ ) 10الدورة ( 964قرار رقم   ـ37
ـ دعوة فرنسا  1956) نوفمبر(تشرين الثاين  2بتاريخ ) 1الدورة االستثنائية الطارئة ـ ( 997قرار رقم   ـ38

  سرائيل إىل االنسحاب خلف خطوط الهدنة واململكة املتحدة إىل املوافقة على وقف إطالق النار ودعوة إ
  

39  
ـ طلب خطة إلقامة  1956) نوفمبر(تشرين الثاين  4بتاريخ ) 1الدورة االستثنائية الطارئة ـ ( 998قرار رقم   ـ39

  ............................................................................قوات طوارىء دولية تابعة لألمم املتحدة 
  

40  
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ـ إعادة تأكيد نداء  1956) نوفمبر(تشرين الثاين  4بتاريخ ) 1الدورة االستثنائية الطارئة ـ ( 999قرار رقم   ـ40
  اجلمعية العامة لوقف إطالق النار واالنسحاب 

  
40  

قيادة تابعة  ـ إقامة 1956) نوفمبر(تشرين الثاين  5بتاريخ ) 1الدورة االستثنائية الطارئة ـ ( 1000قرار رقم   ـ41
  لألمم املتحدة لقوة الطوارىء الدولية 

  
41  

ـ طلب التنظيم  1956) نوفمبر(تشرين الثاين  7بتاريخ ) 1الدورة االستثنائية الطارئة ـ ( 1001قرار رقم   ـ42
  الشامل لقوة الطوارىء الدولية 

  
41  

ـ الدعوة الثانية  1956) نوفمبر(الثاين  تشرين 7بتاريخ ) 1الدورة االستثنائية الطارئة ـ ( 1002قرار رقم   ـ43
  لكل من إسرائيل واململكة املتحدة وفرنسا إىل االنسحاب من األراضي املصرية 

  
43  

ـ إحالة املسألة  1956) نوفمبر(تشرين الثاين  10بتاريخ ) 1الدورة االستثنائية الطارئة ـ ( 1003قرار رقم   ـ44
  على الدورة العادية احلادية عشرة 

  
43  

  44  ـ قبول حسابات األونروا  1956) ديسمبر(كانون األول  21بتاريخ ) 11الدورة ( 1081قرار رقم   ـ45
ـ الترتيبات املالية املتعلقة بقوة  1956) ديسمبر(كانون األول  21بتاريخ ) 11الدورة ( 1089قرار رقم   ـ46

  الطوارىء التابعة لألمم املتحدة 
  

44  
ـ أسف اجلمعية العامة لعدم سحب  1956) نوفمبر(تشرين الثاين  24بتاريخ ) 11رة الدو( 1120قرار رقم   ـ47

  القوات األجنبية من مصر 
  

45  
ـ املالحظة برضا املذكرة املتعلقة  1956 )نوفمبر(تشرين الثاين  24بتاريخ ) 11الدورة ( 1121قرار رقم   ـ48

  بوجود قوات الطوارىء التابعة لألمم املتحدة والترتيبات املتخذة لتطهير قناة السويس 
  

46  
ـ إنشاء حساب خاص لقوات  1956) نوفمبر(تشرين الثاين  26بتاريخ ) 11الدورة ( 1122قرار رقم   ـ49

  ءالطوارى
46  

  47  ـ اإليعاز إىل األونروا بمتابعة برناجمها  1957) فبراير(شباط  28بتاريخ ) 11الدورة ( 1018قرار رقم   ـ50
ـ تفويض نفقات إضافية لقوة الطوارىء  1957) فبراير(شباط  27بتاريخ ) 11الدورة ( 1090قرار رقم   ـ51

  التابعة لألمم املتحدة 
  

48  
ـ عقد جلنة خاصة للجمعية العامة من  1957) فبراير(شباط  27بتاريخ ) 11الدورة (أ، ب  1091قرار رقم   ـ52

  أجل التعهد بالتبرع لبرناجمي الالجئين 
  

49  
ـ املالحظة مع األسف والقلق عدم  1957) يناير(كانون الثاين  11بتاريخ ) 11الدورة ( 1123قرار رقم   ـ53

  انسحاب إسرائيل من األراضي املصرية 
  

50  
ـ إبداء األسف لعدم إذعان إسرائيل لطلبات  1957) فبراير(شباط  2بتاريخ ) 11الدورة ( 1124قرار رقم   ـ54

  اجلمعية العامة باالنسحاب 
  

50  
ـ مطالبة مصر وإسرائيل بمراعاة أحكام  1957) فبراير(شباط  2بتاريخ ) 11لدورة ا( 1125قرار رقم   ـ55

  اتفاقية الهدنة العامة بدقة 
  

51  
ـ املالحظة مع الرضا تقرير األمين العام عن  1957) رفبراي(شباط  22بتاريخ ) 11الدورة ( 1126قرار رقم   ـ56

  وضع قوة الطوارىء التابعة لألمم املتحدة يف مصر 
  

52  
افية لقوة ـ التفويض بنفقات إض 1957) نوفمبر(تشرين الثاين  22بتاريخ ) 12الدورة ( 1151قرار رقم   ـ57

  الطوارىء التابعة لألمم املتحدة وتوزيعها 
  

52  
ـ اإليعاز إىل األونروا بمتابعة  1957) ديسمبر(كانون األول  12بتاريخ ) 12الدورة ( 1191قرار رقم   ـ58

  برناجمها 
53  

  ـ عقد جلنة خاصة من  1957) ديسمبر(كانون األول  13بتاريخ ) 12الدورة (ألف، باء  1179رار رقم ق  ـ59
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  54  اجلمعية العامة من أجل التعهد بالتبرع لبرناجمي الالجئين 
ـ مالحظة النفقات التقديرية الالزمة  1957) ديسمبر(األول كانون  13بتاريخ ) 12الدورة ( 1204قرار رقم   ـ60

  لالحتفاظ بقوة الطوارىء التابعة لألمم املتحدة واملوافقة عليها 
  

55  
إضافية على ـ تفويض فرض رسوم  1957) ديسمبر(كانون األول  14بتاريخ ) 12الدورة ( 1212قرار رقم   ـ61

  املرور يف قناة السويس لتغطية نفقات تطهير القناة 
  

55  
ـ املالحظة بارتياح عمل قوة  1958) نوفمبر(تشرين الثاين  14بتاريخ ) 13الدورة ( 1263قرار رقم   ـ62

  حدة الطوارىء التابعة لألمم املت
  

56  
  56  ـ قبول حسابات األونروا  1958) نوفمبر(تشرين الثاين  14بتاريخ ) 13الدورة ( 1267قرار رقم   ـ63
  57  ـ احلث على إقامة سنة عاملية لالجئين  1958) ديسمبر(األول كانون  5بتاريخ ) 13الدورة ( 1285قرار رقم   ـ64
ـ عقد جلنة خاصة من اجلمعية العامة  1958) ديسمبر(كانون األول  5بتاريخ ) 13الدورة ( 1296قرار رقم   ـ65

  من أجل التعهد بالتبرع لبرناجمي الالجئين 
  

57  
ـ اإليعاز إىل األونروا بمتابعة  1958) ديسمبر(كانون األول  12بتاريخ ) 13الدورة ( 1315قرار رقم   ـ66

  برناجمها 
58  

ـ التفويض بنفقات إضافية لقوة  1958) ديسمبر(كانون األول  13بتاريخ ) 13الدورة ( 1337قرار رقم   ـ67
  املتحدة وتوزيعها  الطوارىء التابعة لألمم

  
59  

  60  ـ قبول حسابات األونروا  1959) نوفمبر(تشرين الثاين  17بتاريخ ) 14الدورة ( 1365قرار رقم   ـ68
ـ احلث على استمرار الدعم لسنة  1959) نوفمبر(تشرين الثاين  20بتاريخ ) 14الدورة ( 1390قرار رقم   ـ69

  الالجئين العاملية 
  

60  
نة خاصة للجمعية العامة من ـ عقد جل 1959) ديسمبر(كانون األول  5بتاريخ ) 14الدورة ( 1440قرار رقم   ـ70

  أجل التعهد بالتبرع لبرناجمي الالجئين 
  

61  
ـ التفويض بنفقات إضافية لقوة  1959) ديسمبر(كانون األول  5بتاريخ ) 14الدورة ( 1441قرار رقم   ـ71

  ألمم املتحدة وتوزيعها الطوارىء التابعة ل
  

61  
ـ مالحظة استقالة قائد قوات الطوارىء  1959) ديسمبر(كانون األول  5بتاريخ ) 14الدورة ( 1442قرار رقم   ـ72

  التابعة لألمم املتحدة وتعيين خلف له 
  

62  
  63  ـ تمديد والية األونروا ثالث سنوات  1959) ديسمبر(كانون األول  9بتاريخ ) 14الدورة ( 1456قرار رقم   ـ73
  63 ح سنة الالجئين العاملية ـ مالحظة جنا 1960) ديسمبر(كانون األول  5بتاريخ ) 15الدورة ( 1502قرار رقم   ـ74
  64  ـ قبول حسابات األونروا  1960) ديسمبر(كانون األول  18بتاريخ ) 15الدورة ( 1545قرار رقم   ـ75
ـ عقد جلنة خاصة للجمعية العامة  1960) ديسمبر(كانون األول  18بتاريخ ) 15الدورة ( 1556قرار رقم   ـ76

  ت املعقودة لبرناجمي الالجئين من أجل التبرعا
  

64  
ـ التفويض بنفقات إضافية لقوة  1960) ديسمبر(كانون األول  20بتاريخ ) 15الدورة ( 1575قرار رقم   ـ77

  الطوارىء التابعة لألمم املتحدة 
  

65  
ـ اإليعاز إىل جلنة التوفيق برفع تقرير عن  1961) أبريل(نيسان  21بتاريخ ) 15الدورة ( 1604قرار رقم   ـ78

  إعادة الالجئين إىل ديارهم 
  

66  
  67  ـ قبول حسابات األونروا  1961) أكتوبر(تشرين األول  30بتاريخ ) 16الدورة ( 1636قرار رقم   ـ79
ـ طلب تعيين وتقييم عقارات  1961) ديسمبر(كانون األول  20بتاريخ ) 16الدورة ( 1725قرار رقم   ـ80

   1948) مايو(أيار  15املوجودة يف فلسطين يف الالجئين العرب 
  

67  
  ـ عقد جلنة خاصة للجمعية العامة  1961) ديسمبر(كانون األول  20بتاريخ ) 16الدورة ( 1729قرار رقم   ـ81
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  68  من أجل التبرعات املعقودة لبرناجمي الالجئين 
ـ استشارة حمكمة العدل الدولية بشأن  1961) ديسمبر(كانون األول  20بتاريخ ) 16الدورة ( 1731قرار رقم   ـ82

  تمويل عمليات األمم املتحدة يف الكونغو والشرق األوسط 
  

69  
ـ التفويض بنفقات إضافية لقوة  1961) ديسمبر(كانون األول  20بتاريخ ) 16الدورة ( 1733قرار رقم   ـ83

  الطوارىء التابعة لألمم املتحدة وتوزيعها 
  

70  
  71  ـ قبول حسابات األونروا  1962) ديسمبر(كانون األول  11بتاريخ ) 17الدورة ( 1789رقم  قرار  ـ84
ـ قبول رأي حمكمة العدل  1962) ديسمبر(كانون األول  19بتاريخ ) 17الدورة (ألف، باء  1854قرار رقم   ـ85

  شرق األوسط والكونغو الدولية االستشاري بشأن نفقات عمليات األمم املتحدة يف ال
  

71  
  73  ـ تمديد والية األونروا  1962) ديسمبر(كانون األول  20بتاريخ ) 17الدورة ( 1856قرار رقم   ـ86
افية لقوة ـ التفويض بنفقات إض 1962) ديسمبر(كانون األول  20بتاريخ ) 17الدورة ( 1864قرار رقم   ـ87

  الطوارىء التابعة لألمم املتحدة 
  

74  
ـ عقد دورة استثنائية للجمعية العامة  1962) ديسمبر(كانون األول  20بتاريخ ) 17الدورة ( 1866قرار رقم   ـ88

  الزمة لعمليات األمم املتحدة يف الكونغو والشرق األوسط لبحث االعتمادات ال
  

74  
ـ تأكيد اخلطوط العريضة لتوزيع  1963) يونيو(حزيران  27بتاريخ ) 4الدورة االستثنائية ـ ( 1874قرار رقم   ـ89

  نفقات عمليات صيانة السلم 
  

75  
ـ اعتماد أموال لنفقات قوة  1963) يونيو(حزيران  27بتاريخ ) 4الدورة االستثنائية ـ ( 1875قرار رقم   ـ90

  الطوارىء التابعة لألمم املتحدة وتوزيعها على األعضاء 
  

75  
ـ دعوة الدول األعضاء إىل أن  1963) يونيو(حزيران  27بتاريخ ) 4الدورة االستثنائية ـ ( 1877قرار رقم   ـ91

  تدفع تبرعاتها املتأخرة لتمويل قوات الطوارىء التابعة لألمم املتحدة وعملية األمم املتحدة يف الكونغو 
  

77  
  78  ـ قبول حسابات األونروا  1963) نوفمبر(تشرين الثاين  6بتاريخ ) 18الدورة (جيم  1890قم قرار ر  ـ92
ـ اإلعراب عن التقدير خلدمات املدير  1963) ديسمبر(كانون األول  3بتاريخ ) 18الدورة ( 1912قرار رقم   ـ93

  العام لألونروا بمناسبة استقالته 
  

78  
ـ اعتماد نفقات قوة الطوارىء  1963) ديسمبر(كانون األول  17بتاريخ ) 18الدورة ( 1983قرار رقم   ـ94

  وتوزيعها على أعضاء األمم املتحدة 
  

79  
  80  ـ تمديد والية األونروا  1965) فبراير(شباط  10بتاريخ ) 19الدورة ( 2002قرار رقم   ـ95
ـ إنشاء جلنة خاصة من أجل عمليات صيانة  1965) فبراير(شباط  18بتاريخ ) 19الدورة ( 2006قرار رقم   ـ96

  السلم
81  

  81  ـ قبول حسابات األونروا  1965) ديسمبر(كانون األول  13بتاريخ ) 20الدورة (جيم  2047رار رقم ق  ـ97
  82  ـ قبول حسابات األونروا  1965) ديسمبر(كانون األول  13بتاريخ ) 20الدورة (جيم  2048قرار رقم   ـ98
ـ مطالبة جلنة التوفيق برفع تقرير  1965) ديسمبر(انون األول ك 15بتاريخ ) 20الدورة ( 2052قرار رقم   ـ99

  عن إعادة الالجئين إىل ديارهم وتمديد والية األونروا 
  

82  
الطلب من اللجنة اخلاصة ـ  1965) ديسمبر(كانون األول  15بتاريخ ) 20الدورة (ألف، باء  2053قرار رقم   ـ100

  املعنية بعمليات صيانة السلم االستمرار يف عملها 
  

83  
ـ اعتماد أموال نفقات قوة الطوارىء  1965) ديسمبر(كانون األول  21بتاريخ ) 20الدورة ( 2115قرار رقم   ـ101

  حدة التابعة لألمم املت
  

84  
  87  ـ قبول حسابات األونروا  1966) أكتوبر(تشرين األول  26بتاريخ ) 21الدورة (جيم  2139قرار رقم   ـ102
  ـ مطالبة جلنة التوفيق برفع تقرير  1966) نوفمبر(لثاين تشرين ا 17بتاريخ ) 21الدورة ( 2154قرار رقم   ـ103
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  87  عن إعادة الالجئين إىل ديارهم ودعوة احلكومات إىل زيادة تبرعاتها لألونروا 
موال لنفقات قوة ـ اعتماد أ 1966) ديسمبر(كانون األول  16بتاريخ ) 21الدورة (ألف، باء  2194قرار رقم   ـ104

  الطوارىء التابعة لألمم املتحدة وتوزيعها على األعضاء 
  

88  
ـ دعوة دورة استثنائية لدراسة  1966) ديسمبر(كانون األول  19بتاريخ ) 21الدورة ( 2220قرار رقم  ـ 105

  عمليات صيانة السلم 
  

90  
ـ الطلب من اللجنة اخلاصة املعنية  1967) مايو(أيار  23بتاريخ ) 5الدورة االستثنائية ـ ( 2249قرار رقم   ـ106

  بعمليات صيانة السلم االستمرار يف عملها 
  

90  
ـ إعادة تأكيد ضرورة  1967) يوليو(تموز  4بتاريخ ) 5الدورة االستثنائية الطارئة ـ ( 2252قرار رقم   ـ107

احترام حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة وضرورة ضمان إسرائيل سالمة سكان تلك املناطق ورفاههم 
  وأمنهم 

  
91  

ـ دعوة إسرائيل إىل إلغاء  1967) يوليو(تموز  4بتاريخ ) 5الدورة االستثنائية الطارئة ـ ( 2253قرار رقم   ـ108
  التدابير املتخذة لتغيير وضع مدينة القدس واالمتناع منها يف املستقبل 

  
92  

ـ إبداء األسف للتدابير التي  1967) يوليو(تموز  14بتاريخ ) 5الدورة االستثنائية الطارئة ـ ( 2254قرار رقم   ـ109
  اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس 

  
93  

ـ ارفضاض الدورة  1967) يوليو(تموز  21 بتاريخ) 5الدورة االستثنائية الطارئة ـ ( 2256قرار رقم   ـ110
  االستثنائية الطارئة اخلامسة 

  
94  

لة الشرق ـ إدراج مشك 1967) سبتمبر(أيلول  18بتاريخ ) 5الدورة االستثنائية الطارئة ـ ( 2257قرار رقم   ـ111
  للجمعية العامة  22األوسط يف الدورة العادية 

  
94  

  95  ـ قبول حسابات األونروا  1967) نوفمبر(تشرين الثاين  16بتاريخ ) 22الدورة (دال  2264قرار رقم   ـ112
ـ تفويض نفقات متعلقة بإنهاء قوة  1967) ديسمبر(كانون األول  13بتاريخ ) 22الدورة ( 2304قرار رقم   ـ113

  الطوارىء التابعة لألمم املتحدة 
  

95  
ـ الطلب من اللجنة اخلاصة بعمليات  1967) مبرديس(كانون األول  13بتاريخ ) 22الدورة ( 2308قرار رقم   ـ114

  صيانة السلم االستمرار يف عملها 
  

96  
ب ـ إعادة التأكيد على وجو 1967) ديسمبر(كانون األول  19بتاريخ ) 22الدورة (ألف، باء  2341قرار رقم   ـ115

  وتمديد والية األونروا  1967) يونيو(احترام حقوق اإلنسان يف املناطق التي تعرضت للقتال يف حزيران 
  

96  
  98  ـ قبول حسابات األونروا  1968) نوفمبر(تشرين الثاين  1بتاريخ ) 23الدورة (دال  2380قرار رقم   ـ116
ـ إنشاء جلنة خاصة للتحقيق يف  1968) ديسمبر(كانون األول  19تاريخ ب) 23الدورة ( 2443قرار رقم   ـ117

  املمارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان لسكان املناطق احملتلة 
  

98  
جنة اخلاصة بعمليات  ـ الطلب من الل 1968) ديسمبر(كانون األول  19بتاريخ ) 23الدورة ( 2451قرار رقم   ـ118

  صيانة السلم االستمرار يف عملها 
  

99  
ـ الطلب من إسرائيل  1968) ديسمبر(كانون األول  19بتاريخ ) 23الدورة (ألف، باء، جيم  2452قرار رقم   ـ119

  الالزمة إلعادة السكان الذين فروا من املناطق احملتلة وتمديد والية األونروا  اتخاذ التدابير الفورية
  

100  
  102  ـ قبول حسابات األونروا  1969) ديسمبر(كانون األول  5بتاريخ ) 24الدورة (دال  2522قرار رقم   ـ120
ـ األسف لعدم تنفيذ  1969) ديسمبر(كانون األول  10ريخ بتا) 24الدورة (ألف، باء، جيم  2535قرار رقم   ـ121

قرار عودة الالجئين أو التعويض عليهم وتأكيد احلقوق غير القابلة للتصرف لسكان فلسطين، ولفت نظر 
  جملس األمن إىل السياسة اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة، وتمديد والية األونروا 

  
  

102  
  ـ إدانة انتهاكات حقوق اإلنسان يف  1969) ديسمبر(كانون األول  11بتاريخ ) 24الدورة ( 2546قرار رقم   ـ122
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  105  األراضي احملتلة والطلب إىل إسرائيل الكف عن إجراءاتها القمعية 
ـ الدعوة إىل وقف إطالق النار ثالثة  1970) نوفمبر(تشرين الثاين  4ريخ بتا) 25الدورة ( 2628قرار رقم   ـ123

   242أشهر، وإجراء مباحثات حتت إشراف املمثل اخلاص لألمين العام لتنفيذ قرار جملس األمن رقم 
  

106  
التدخل يف السفر اجلوي ـ إدانة  1970) نوفمبر(تشرين الثاين  25بتاريخ ) 25الدورة ( 2645قرار رقم   ـ124

  املدين 
107  

ـ إدانة إنكار حق تقرير املصير  1970) نوفمبر(تشرين الثاين  30بتاريخ ) 25الدورة ( 2649قرار رقم   ـ125
  خصوصاً لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين 

  
108  

  109  ـ قبول حسابات األونروا  1970) ديسمبر(كانون األول  4بتاريخ ) 25الدورة (د  2653قرار رقم   ـ126
  110  ـ إنشاء الفريق العامل لتمويل األونروا  1970) ديسمبر(كانون األول  7بتاريخ ) 25الدورة ( 2656قرار رقم   ـ127
ـ االعتراف لشعب فلسطين  1970) ديسمبر(كانون األول  8بتاريخ ) 25لدورة ا(أ، ب، جـ، د  2672قرار راقم   ـ128

  بحق تقرير املصير والطلب مرة أخرى من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية إلعادة املشردين 
  

110  
إسرائيل إىل تنفيذ ـ دعوة حكومة  1970) ديسمبر(كانون األول  15بتاريخ ) 25الدورة ( 2727قرار رقم   ـ129

توصيات اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان لسكان 
  األراضي احملتلة، والطلب من اللجنة االستمرار يف عملها 

  
  

113  
ـ املوافقة على تقرير الفريق العامل  1970) ديسمبر(كانون األول  15بتاريخ ) 25الدورة ( 2728قرار رقم   ـ130

  بشأن البحث يف تمويل األونروا، والطلب من الفريق االستمرار يف عمله 
  

115  
  115  ـ قبول حسابات األونروا  1971) نوفمبر(اين تشرين الث 8بتاريخ ) 26الدورة (د  2759قرار رقم   ـ131
ـ تأكيد شرعية نضال الشعوب يف  1971) ديسمبر(كانون األول  6بتاريخ ) 26الدورة ( 2787قرار رقم   ـ132

  سبيل تقرير املصير والتحرر من االستعمار والتسلط واالستعباد األجنبي، بما يف ذلك شعب فلسطين 
  

116  
ـ املوافقة على تقرير الفريق العامل  1971) ديسمبر(كانون األول  6بتاريخ ) 26الدورة ( 2791قرار رقم   ـ133

  لتمويل األونروا، والطلب منه االستمرار يف عمله 
  

117  
ـ تمديد والية األونروا،  1971) ديسمبر(كانون األول  6بتاريخ ) 26الدورة (أ، ب، جـ، د، هـ  2792قرار رقم   ـ134

التأسف لتدمير إسرائيل مالجىء الالجئين وطردهم من غزة، الطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية 
  إلرجاع الالجئين واإلعراب عن القلق الشديد إلنكار حق تقرير املصير لشعب فلسطين 

  
  

118  
ـ املالحظة بتقدير رد مصر اإليجابي  1971) ديسمبر(كانون األول  13بتاريخ ) 26الدورة ( 2799قرار رقم   ـ135

  على مبادرة املمثل اخلاص لألمين العام 
  

122  
ـ إدانة أعمال العنف ضد البعثات  1971) ديسمبر(كانون األول  15بتاريخ ) 26الدورة ( 2819قرار رقم   ـ136

  الدائمة لدى األمم املتحدة وسالمة أشخاصها 
  

124  
ـ مطالبة إسرائيل بشدة بأن تلغي  1971) ديسمبر(كانون األول  20يخ بتار) 26الدورة ( 2851قرار رقم   ـ137

  جميع اإلجراءات لضم أو استيطان األراضي احملتلة والطلب من اللجنة اخلاصة االستمرار يف عملها 
  

125  
القلق الشديد الستمرار  ـ التعبير عن 1972) ديسمبر(كانون األول  8بتاريخ ) 27الدورة ( 2949قرار رقم   ـ138

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية، ومناشدة الدول جميعاً أال تعترف بالتغييرات التي قامت بها 
إسرائيل يف األراضي العربية احملتلة وأن تتجنب أعماالً، بما يف ذلك املعونة، يمكن أن تشكل اعترافاً بذلك 

  االحتالل 

  
  

127  

ـ إدراك حق الشعوب يف تقرير  1972) ديسمبر(كانون األول  12بتاريخ ) 27الدورة ( 2955قرار رقم   ـ139
  املصير واحلرية

  
128  

  ـ دعوة إىل زيادة  1972) ديسمبر(كانون األول  13بتاريخ ) 27الدورة (أ، ب، ج، د، هـ، و  2963قرار رقم   ـ140
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التبرعات لألونروا، واإلعراب عن األسف ألعمال إسرائيل يف غزة، وعن القلق من تقصير إسرائيل يف السماح 
بعودة السكان املشردين، ومناشدة إسرائيل أن تكف عن اإلجراءات التي تؤثر يف تركيب األراضي احملتلة 

  لشعب الفلسطيني يف تقرير املصير السكاين، وتأكيد حق االطبيعي واجلغرايف و

  
  

129  
ـ تأييد استنتاج الفريق العامل  1972) ديسمبر(كانون األول  13بتاريخ ) 27الدورة ( 2964قرار رقم   ـ141

  لتمويل األونروا 
  

134  
ـ حث اللجنة اخلاصة بعمليات  1972) ديسمبر(كانون األول  13بتاريخ ) 27الدورة ( 2965قرار رقم   ـ142

  احملافظة على السالم، على تصعيد عملها وتقويته 
  

134  
ـ مناشدة إسرائيل بشدة أن تبطل  1972) ديسمبر(كانون األول  15بتاريخ ) 27الدورة ( 3005قرار رقم   ـ143

وتكف عن كل السياسات اخملالفة حلقوق اإلنسان اخلاصة بسكان األراضي احملتلة، والطلب من اللجنة 
   اخلاصة بالتحقيق يف اإلجراءات اإلسرائيلية متابعة عملها

  
  

135  
ـ تأكيد قانونية النضال من أجل  1972) ديسمبر(كانون األول  18بتاريخ ) 27الدورة ( 3034قرار رقم   ـ144

  التحرر الوطني وإقامة جلنة خاصة لدراسة مشكلة اإلرهاب الدويل 
  

137  
ـ أهمية اإلدراك العاملي حلق  1973) نوفمبر(تشرين الثاين  30بتاريخ ) 28الدورة ( 3070رقم  قرار  ـ145

الشعوب يف تقرير املصير، ولإلسراع يف منح البالد والشعوب املستعمرة استقاللها، من أجل ضمان حقوق 
   اإلنسان ورعايتها بصورة فعالة

  
  

138  
ـ تأييد نداء األونروا  1973) ديسمبر(كانون األول  7بتاريخ ) 28الدورة (أ، ب، ج، د، هـ  3089قرار رقم   ـ146

) يونيو(لالستمرار يف التبرع على أساس طارىء وكتدبير موقت للنازحين اجلدد ضحايا حرب حزيران 
وطلب زيادة التبرع ) 3الدورة ( 194من القرار رقم  11تعبير عن األسف لعدم تنفيذ الفقرة ؛ ال1967

لألونروا؛ إعادة تأكيد حق النازحين يف العودة إىل ديارهم؛ إعادة تأكيد حق تقرير املصير واحلقوق 
  وا املتساوية لشعب فلسطين؛ توجيه نداء إىل الدول األعضاء من أجل زيادة مساهماتها لألونر

  
  
  
  

139  
ـ تأييد الفريق العامل لتمويل األونروا  1973) ديسمبر(كانون األول  7بتاريخ ) 28الدورة ( 3090قرار رقم   ـ147

  ملتابعة جهوده 
  

143  
ـ مراجعة شاملة ملسألة عمليات حفظ  1973) ديسمبر(كانون األول  7بتاريخ ) 28الدورة ( 3091قرار رقم   ـ148

  السالم بأسرها ومن جميع نواحيها 
  

144  
ـ تقرير اللجنة اخلاصة بالتحقيق  1973) ديسمبر(كانون األول  7بتاريخ ) 28الدورة (أ، ب  3092رقم قرار   ـ149

  يف املمارسات اإلسرائيلية التي تؤثر يف حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة 
  

145  
ـ تمويل قوة الطوارىء التابعة لألمم  1973) ديسمبر(ألول كانون ا 11بتاريخ ) 28الدورة ( 3101قرار رقم   ـ150

  املتحدة 
  

147  
نسانية ـ إعالن املبادىء اإل 1973) ديسمبر(كانون األول  12بتاريخ ) 28الدورة ( 3103قرار رقم   ـ151

األساسية يف جميع النزاعات املسلحة ومبادىء الوضع القانوين اخلاص باملناضلين ضد السيطرة 
  االستعمارية واألجنبية واألنظمة العنصرية 

  
  

149  
ـ إجراءات ملنع اإلرهاب الدويل الذي  1973) ديسمبر(كانون األول  12العامة يف قرار إجرائي للجمعية   ـ152

يعرض للخطر أو يؤدي بحياة األبرياء أو يقوض احلريات األساسية، ودراسة األسباب وراء تلك األشكال من 
بعض اإلرهاب وأعمال العنف التي تكمن يف البؤس، واإلحباط، واألسى، واليأس، والتي تتسبب يف قيام 

  الناس بالتضحية بأرواح البشر بما فيها أرواحهم، يف حماولة إلحداث تغييرات جذرية 

  
  
  

150  
ـ تأكيد السيادة العربية الدائمة على  1973) ديسمبر(كانون األول  17بتاريخ ) 28الدورة ( 3175قرار رقم   ـ153

  ناطق العربية احملتلة الثروات الطبيعية يف امل
  

151  
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الوضع يف " 22ـ االحتفاظ بالبند رقم  1973) ديسمبر(كانون األول  18قرار إجرائي للجمعية العامة يف   ـ154
  على جدول أعمال اجلمعية العامة " الشرق األوسط

  
152  

ـ دعوة منظمة التحرير الفلسطينية  1974) أكتوبر(تشرين األول  14بتاريخ ) 29الدورة ( 3210قرار رقم   ـ155
  إىل االشتراك يف املداوالت 

  
152  

تشرين الثاين  29) ب(، 1974) أكتوبر(تشرين األول  31) أ(بتاريخ ) 29الدورة (أ، ب  3211قرار رقم   ـ156
  ـ تمويل قوة الطوارىء التابعة لألمم املتحدة املكلفة بمراقبة فض االشتباك  1974) نوفمبر(

  
153  

  155  ـ قبول حسابات األونروا  1974) نوفمبر(تشرين الثاين  12بتاريخ ) 29 الدورة(د  3227قرار رقم   ـ157
  155  ـ إقرار حقوق الشعب الفلسطيني  1974) نوفمبر(تشرين الثاين  22بتاريخ ) 29الدورة ( 3236قرار رقم   ـ158
ـ منح منظمة التحرير الفلسطينية  1974) نوفمبر(تشرين الثاين  22بتاريخ ) 29الدورة ( 3237قرار رقم   ـ159

  مركز مراقب 
  

156  
ـ شجب إسرائيل  1974) نوفمبر(تشرين الثاين  29بتاريخ ) 29الدورة (ألف، باء، جيم  3240قرار رقم   ـ160

  قها حقوق اإلنسان يف املناطق احملتلة وتهديم مدينة القنيطرة السورية خلر
  

157  
ـ ما لألعمال العاملي حلق الشعوب  1974) نوفمبر(تشرين الثاين  29بتاريخ ) 29الدورة ( 3246قرار رقم   ـ161

د والشعوب املستعمرة من أهمية لضمان حقوق اإلنسان يف تقرير املصير واإلسراع يف منح االستقالل للبال
  ومراعاتها على الوجه الفعال 

  
  

161  
لتحرير القومي إىل ـ دعوة حركات ا 1974) نوفمبر(تشرين الثاين  29بتاريخ ) 29الدورة ( 3247قرار رقم   ـ162

  االشتراك يف مؤتمر األمم املتحدة املعني بمسألة تمثيل الدول يف عالقاتها مع املنظمات الدولية 
  

163  
ـ تمويل قوة الطوارىء التابعة لألمم املتحدة وقوة األمم  1974) نوفمبر(تشرين الثاين  29قرار بتاريخ   ـ163

  بة فض االشتباك املتحدة املكلفة بمراق
  

163  
ـ إنشاء منطقة خالية من األسلحة  1974) ديسمبر(كانون األول  9بتاريخ ) 29الدورة ( 3263قرار رقم   ـ164

  النووية يف الشرق األوسط 
  

163  
ـ إجراءات ملنع اإلرهاب الدويل الذي يعرض للخطر أو  1974) ديسمبر(كانون األول  14قرار إجرائي بتاريخ   ـ165

أعمال يؤدي بحياة األبرياء أو يقوض احلريات األساسية، ودراسة األسباب وراء تلك األشكال من اإلرهاب و
العنف التي تكمن يف البؤس، واإلحباط، واألسى، واليأس، والتي تتسبب يف قيام بعض الناس بالتضحية 

  بأرواح البشر بما فيها أرواحهم، يف حماولة إلحداث تغييرات جذرية 

  
  
  

165  
ـ تمديد والية الفريق العامل لتمويل  1974) ديسمبر(كانون األول  17بتاريخ ) 29الدورة ( 3330قرار رقم   ـ166

  األونروا 
  

165  
ـ تمديد مهمة األونروا،  1974) ديسمبر(كانون األول  17بتاريخ ) 29الدورة (أ، ب، ج، د  3331قرار رقم   ـ167

طلب استمرار املساعدة للنازحين وتأكيد حقهم يف العودة وتوجيه نداء للتبرع بسخاء وشجب هجمات 
  إسرائيل العسكرية على خميمات الالجئين 

  
  

166  
ـ السيادة الدائمة على املوارد  1974) ديسمبر(كانون األول  17بتاريخ ) 29ة الدور( 3336قرار رقم   ـ168

  القومية يف األقاليم العربية احملتلة 
  

169  
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  القسم الثاين
  قرارات جملس األمن

  
  173  ـ الدعوة إىل منع أو تخفيف االضطرابات يف فلسطين  1948) مارس(آذار  5بتاريخ  )1948( 42قرار رقم   ـ1
ـ الدعوة إىل هدنة بين الطائفتين العربية واليهودية  1948) أبريل(نيسان  1بتاريخ ) 1948( 43قرار رقم   ـ2

  يف فلسطين 
  

173  
ـ الطلب من األمين العام دعوة دورة استثنائية  1948) أبريل(نيسان  1بتاريخ ) 1948( 44قرار رقم   ـ3

  للجمعية العامة للنظر يف حكومة فلسطين املستقبلة 
  

173  
  174  ـ الدعوة إىل وقت العمليات العسكرية يف فلسطين  1948) أبريل(نيسان  17بتاريخ ) 1948( 46قرار رقم   ـ4
  175  ـ إقامة جلنة الهدنة لفلسطين  1948) أبريل(نيسان  23بتاريخ ) 1948( 48قرار رقم   ـ5
  175  ـ طلب وقف إطالق النار يف فلسطين وهدنة يف القدس  1948) مايو(أيار  22بتاريخ ) 1948( 49قرار رقم   ـ6
ـ الدعوة إىل وقف العمليات العسكرية ألربعة أسابيع  1948) مايو(أيار  29بتاريخ ) 1948( 50قرار رقم   ـ7

  وحماية األماكن املقدسة 
  

176  
  176  ـ توجيه نداء لتمديد الهدنة  1948) يوليو(تموز  7بتاريخ ) 1948( 53قرار رقم   ـ8
ـ أمر األطراف باالمتناع من القيام بأعمال عسكرية  1948) يوليو(تموز  15بتاريخ ) 1948( 54قرار رقم   ـ9

  أخرى، واإليعاز إىل الوسيط بمواصلة جهوده من أجل نزع السالح عن القدس 
  

177  
  177  ـ إصدار تعليمات بشأن الهدنة  1948) أغسطس(آب  19بتاريخ ) 1948( 56قرار رقم   ـ10
ـ إعراب عن الصدمة العنيفة الغتيال الكونت  1948) سبتمبر(أيلول  18بتاريخ ) 1948( 57قرار رقم   ـ11

  .برنادوت
178  

سرائيل تقريرًا ـ املالحظة بقلق عدم تقديم إ 1948) أكتوبر(تشرين األول  19بتاريخ ) 1948( 59قرار رقم   ـ12
  عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب احلكومات يف التعاون مع موظفي هيئة الرقابة 

  
178  

ـ إقامة جلنة فرعية لتعديل مشروع القرار  1948) أكتوبر(تشرين األول  29بتاريخ ) 1948( 60قرار رقم   ـ13
  بشأن وضع القدس 

  
179  

ـ الدعوة إىل سحب القوات وإقامة خطوط  1948) نوفمبر(تشرين الثاين  4بتاريخ ) 1948( 61قرار رقم   ـ14
  هدنة دائمة 

  
179  

  180 ـ إقرار إقامة هدنة يف جميع أنحاء فلسطين  1948) نوفمبر(تشرين الثاين  16بتاريخ ) 1948( 62قرار رقم   ـ15
ـ الدعوة إىل وقف إطالق النار فوراً وتنفيذ  1948) ديسمبر(كانون األول  29بتاريخ ) 1948( 66قرار رقم   ـ16

  قرارات جملس األمن 
  

181  
  181  ـ التوصية بقبول إسرائيل عضوًا يف األمم املتحدة  1949) مارس(آذار  4بتاريخ ) 1949( 69قرار رقم   ـ17
ـ الثناء على الكونت برنادوت واإلعراب عن التقدير  1949) أغسطس(آب  11بتاريخ ) 1949( 72قرار رقم   ـ18

  إلجنازات وسيط األمم املتحدة بالوكالة 
  

181  
ات الهدنة تشكل خطوة مهمة نحو ـ اعتبار أن اتفاقي 1949) أغسطس(آب  11بتاريخ ) 1949( 73قرار رقم   ـ19

  إيجاد سالم يف فلسطين واتخاذ تدابير حتى تتمكن هيئة رقابة الهدنة من اإلشراف على هذه االتفاقيات 
  

182  
ـ الدعوة إىل معاجلة الشكاوى بشأن أنظمة  1950) نوفمبر(تشرين الثاين  17بتاريخ ) 1950( 89قرار رقم   ـ20

  ) كوى املصرية بشأن طرد العرب الفلسطينيينالش(اتفاقيات الهدنة 
  

183  
ـ طلب وقف إطالق النار يف املنطقة املنزوعة من السالح  1951) مايو(أيار  8بتاريخ ) 1951( 92قرار رقم   ـ21

  على خطوط الهدنة السورية ـ اإلسرائيلية 
  

184  
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ـ الطلب من إسرائيل أن تسمح فوراً بعودة العرب الذين  1951) مايو(أيار  18بتاريخ ) 1951( 93قرار رقم   ـ22
  أجلوا عن املنطقة املنزوعة من السالح، ودعوة سورية وإسرائيل إىل االمتثال التفاقية الهدنة 

  
184  

ـ دعوة مصر إىل إنهاء القيود على البضائع التجارية  1951) سبتمبر(أيلول  1بتاريخ ) 1951( 95قرار رقم   ـ23
  عبر قناة السويس 

  
186  

ـ الطلب من إسرائيل إيقاف أعمال تصريف  1953) أكتوبر(تشرين األول  27بتاريخ  )1953( 100قرار رقم   ـ24
  ) احلولة(املياه يف املنطقة املنزوعة من السالح 

  
187  

 14دانة إسرائيل لهجومها على قبيه يف ـ إ 1953) نوفمبر(تشرين الثاين  24بتاريخ ) 1953( 101قرار رقم   ـ25
   1953) أكتوبر(تشرين األول  15ـ 

  
187  

شباط  28ـ إدانة الهجوم اإلسرائيلي على غزة يف  1955) مارس(آذار  29بتاريخ ) 1955( 106قرار رقم   ـ26
   1955) فبراير(

  
188  

ـ دعوة مصر وإسرائيل إىل التعاون مع كبير مراقبي  1955) مارس(آذار  30بتاريخ ) 1955( 107قرار رقم   ـ27
  ) غزة(لفاصل هيئة رقابة الهدنة على احلفاظ على األمن على خط الهدنة ا

  
189  

ـ دعوة مصر وإسرائيل إىل التعاون مع كبير  1955) سبتمبر(أيلول  8بتاريخ ) 1955( 108قرار رقم   ـ28
  ) غزة(مراقبي هيئة رقابة الهدنة على منع العنف على خط الهدنة الفاصل 

  
189  

ـ إدانة الهجوم اإلسرائيلي على األراضي  1956) يناير(كانون الثاين  19بتاريخ ) 1956( 111قرار رقم   ـ29
  ) منطقة بحيرة طبريا( 1955) ديسمبر(كانون األول  11السورية يف 

  
190  

ـ الدعوة إىل اتخاذ إجراءات من أجل تخيف التوتر  1956) أبريل(نيسان  4بتاريخ ) 1956( 113قرار رقم   ـ 30
  على خطوط الهدنة الفاصلة 

  
190  

األطراف املوقعة التفاقيات الهدنة إىل ـ دعوة  1956) يونيو(حزيران  4بتاريخ ) 1956( 114قرار رقم   ـ31
  تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها مع األمين العام 

  
191  

ـ وصف الشروط لتسوية مسألة قناة  1956) أكتوبر(تشرين األول  13بتاريخ ) 1956( 118قرار رقم   ـ32
   السويس

192  

ـ الدعوة إىل دورة استثنائية طارئة  1956) أكتوبر(تشرين األول  31بتاريخ ) 1956( 119قرار رقم   ـ33
  للجمعية العامة للبحث يف الهجوم على مصر 

  
192  

ـ توجيه كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة  1958) يناير(كانون الثاين  22بتاريخ ) 1958( 127قرار رقم   ـ34
 ليقوم بتنظيم النشاطات بين اخلطوط الفاصلة يف القدس والطلب من إسرائيل الكف عن أعمالها يف املنطقة 

  
193  

ال لقرار جلنة الهدنة ـ حث إسرائيل على االمتث 1961) أبريل(نيسان  11بتاريخ ) 1961( 162قرار رقم   ـ35
  املشتركة بشأن القدس 

  
193  

ـ  16ـ إدانة إسرائيل لهجومها على منطقة طبريا يف  1962) أبريل(نيسان  9بتاريخ ) 1962( 171قرار رقم   ـ36
   1962) مارس(آذار  17

  
194  

ـ إدانة إسرائيل بسبب الهجوم على  1966) نوفمبر(تشرين الثاين  25بتاريخ ) 1966( 228قرار رقم   ـ37
   1966) نوفمبر(تشرين الثاين  13السموع يف 

  
195  

  195  ـ طلب وقف إطالق النار فوراً  1967) يونيو(حزيران  6بتاريخ ) 1967( 233قرار رقم   ـ38
  195  ـ طلب وقف إطالق النار  1967) يونيو(حزيران  7بتاريخ ) 1967( 234قرار رقم   ـ39
ـ موافقة إسرائيل وسورية على وقف إطالق النار  1967) يونيو(حزيران  9بتاريخ ) 1967( 235قرار رقم   ـ40

  وطلب وقف األعمال العدائية فوراً 
  

196  
  ـ إدانة انتهاكات وقف إطالق النار ودعوة القوات  1967) يونيو(حزيران  11بتاريخ  )1967( 236قرار رقم   ـ41
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  196  ، إىل العودة فورًا 1967) يونيو(حزيران  10التي حتركت إىل األمام بعد 
ل إىل احترام حقوق اإلنسان يف ـ دعوة إسرائي 1967) يونيو(حزيران  14بتاريخ ) 1967( 237قرار رقم   ـ42

   1967املناطق التي تأثرت بصراع الشرق األوسط 
  

197  
  197  ـ إدانة خرق وقف إطالق النار  1967) أكتوبر(تشرين األول  25بتاريخ ) 1967( 240قرار رقم   ـ43
ـ إقرار مبادىء سالم عادل ودائم يف  1967) نوفمبر(تشرين الثاين  22بتاريخ ) 1967( 242قرار رقم   ـ44

  الشرق األوسط 
  

197  
ـ إدانة عمل إسرائيل العسكري الواسع النطاق  1968) مارس(آذار  24بتاريخ ) 1968( 248قرار رقم   ـ45

  ) الكرامة(واملتعمد ضد األردن 
  

198  
ع من إقامة العرض ـ دعوة إسرائيل إىل االمتنا 1968) أبريل(نيسان  27بتاريخ ) 1968( 250قرار رقم   ـ46

  العسكري يف القدس 
  

198  
ـ إبداء األسف العميق على إقامة العرض العسكري يف  1968) مايو(أيار  2بتاريخ ) 1968( 251قرار رقم   ـ47

  القدس 
199  

ـ دعوة إسرائيل إىل إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير  1968) مايو(أيار  21بتاريخ ) 1968( 252ر رقم قرا  ـ48
  وضع القدس 

  
199  

ـ إدانة الهجوم العسكري اإلسرائيلي على األردن  1968) أغسطس(آب  16بتاريخ ) 1968( 256قرار رقم   ـ49
  ) السلط(

  
200  

حلث ـ اإلحلاح على احترام وقف إطالق النار وا 1968) سبتمبر(أيلول  18بتاريخ ) 1968( 258قرار رقم   ـ50
  على التعاون مع املمثل اخلاص لألمين العام 

  
200  

ـ الطلب من ممثل خاص أن يقدم تقريراً عن  1968) سبتمبر(أيلول  27بتاريخ ) 1968( 259قرار رقم   ـ51
  الوضع يف األراضي احملتلة 

  
201  

ـ إدانة الهجوم اإلسرائيلي على مطار  1968) ديسمبر(كانون األول  31بتاريخ ) 1968( 262قرار رقم   ـ52
  بيروت 

201  

تعمد على األردن يلي املاإلسرائـ إدانة الهجوم  1969) أبريل(نيسان  1بتاريخ ) 1969( 265قرار رقم   ـ53
  ) السلط(

202  

ـ دعوة إسرائيل جمدداً إىل إلغاء جميع اإلجراءات التي  1969) يوليو(تموز  3بتاريخ ) 1969( 267قرار رقم   ـ54
  من شأنها تغيير وضع القدس 

  
202  

رائيلي املتعمد على جنوبي ـ إدانة العدوان اإلس 1969) أغسطس(آب  26بتاريخ ) 1969( 270قرار رقم   ـ55
  لبنان 

203  

ـ إدانة إسرائيل لتدنيس املسجد األقصى ودعوتها  1969) سبتمبر(أيلول  15بتاريخ ) 1969( 271قرار رقم   ـ56
  ير وضع القدس إىل إلغاء جميع اإلجراءات التي من شأنها تغي

  
203  

ـ املطالبة باالنسحاب الفوري للقوات اإلسرائيلية من  1970) مايو(أيار  12بتاريخ ) 1970( 279قرار رقم   ـ57
  األراضي اللبنانية 

  
204  

ـ إدانة إسرائيل بسبب الهجوم املتعمد والواسع النطاق  1970) مايو(أيار  19بتاريخ ) 1970( 280قرار رقم   ـ58
  ضد لبنان 

  
204  

ـ املطالبة باالنسحاب الكامل والفوري للقوات  1970) سبتمبر(أيلول  5بتاريخ ) 1970( 285قرار رقم   ـ59
  اإلسرائيلية من األراضي اللبنانية 

  
205  

  205ـ مناشدة الدول اتخاذ خطوات ملنع خطف  1970 )سبتمبر(أيلول  9بتاريخ ) 1970( 286قرار رقم   ـ60
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  الطائرات 
ـ األسف لعدم احترام إسرائيل لقرارات األمم  1971) سبتمبر(أيلول  25بتاريخ ) 1971( 298قرار رقم   ـ61

  املتحدة اخلاصة بإجراءاتها لتغيير وضع القدس 
  

205  
ـ الطلب من إسرائيل أن تكف فوراً عن أعمالها  1972) فبراير(شباط  28بتاريخ ) 1972( 313قرار رقم   ـ62

  العسكرية ضد لبنان 
  

206  
ـ زيادة عدد  1972) أبريل(نيسان  19ه أصوات أعضاء جملس األمن بتاريخ االتفاق الذي انعقدت علي  ـ63

  مراقبي األمم املتحدة على القطاع اللبناين ـ اإلسرائيلي 
  

206  
ت إسرائيل على لبنان، ومطالبتها ـ إدانة هجما 1972) يونيو(حزيران  26بتاريخ ) 1972( 316قرار رقم   ـ64

  بأن تطلق فوراً سراح رجال اجليش واألمن السوريين واللبنانيين اخملطوفين 
  

207  
ـ األسف على تخلف إسرائيل عن إعادة رجال  1972) يوليو(تموز  21بتاريخ ) 1972( 317قرار رقم   ـ65

  يين واللبنانيين اخملطوفين، ودعوتها إىل إعادتهم دون تأخير اجليش واألمن السور
  

208  
ـ الطلب من األمين العام أن يقدم تقريرًا شامالً عن  1973) أبريل(نيسان  20بتاريخ ) 1973( 331قرار رقم   ـ66

  جهود املنظمة فيما يتعلق بالوضع يف الشرق األوسط 
  

208  
ـ إدانة إسرائيل لهجماتها العسكرية املتكررة على  1973) أبريل(نيسان  21بتاريخ ) 1973( 332قرار رقم   ـ67

  لبنان 
  

208  
  209  ـ إدانة إسرائيل خلرقها سيادة لبنان  1973) آب أغسطس 15بتاريخ ) 1973( 337قرار رقم   ـ68
ـ طلب وقف إطالق النار والدعوة إىل تنفيذ  1973) أكتوبر(تشرين األول  22بتاريخ ) 1973( 338قرار رقم   ـ 69

  بكل أجزائه  242القرار رقم 
  

210  
  210   338ـ تأكيد القرار رقم  1973) أكتوبر(تشرين األول  23بتاريخ ) 1973( 339قرار رقم   ـ70
ـ إقامة قوة طوارىء تابعة لألمم املتحدة  1973) رأكتوب(تشرين األول  25بتاريخ ) 1973( 340قرار رقم   ـ71

  وتكليف األمين العام بتشكيلها 
  

210  
مم املتحدة ـ نقل وحدات من قوات األ 1973) أكتوبر(تشرين األول  26و  25قرارات جملس األمن بتاريخ   ـ72

  من قبرص إىل مصر وتعيين قائد بالوكالة لقوات الطوارىء الدولية 
  

211  
ـ تشكيل قوة الطوارىء التابعة لألمم  1973) أكتوبر(تشرين األول  27بتاريخ ) 1973( 341قرار رقم   ـ73

  املتحدة ملدة ستة أشهر 
  

211  
ـ تشكيل قوة الطوارىء التابعة لألمم املتحدة  1973) نوفمبر(تشرين الثاين  2قرار جملس األمن بتاريخ   ـ74

   1973، سنة 340وفقاً لقرار جملس األمن 
  

211  
  212  ـ مؤتمر جنيف للسالم ودور األمين العام  1973) ديسمبر(كانون األول  15بتاريخ ) 1973( 344قرار رقم   ـ75
مم ـ تمديد صالحية قوة الطوارىء التابعة لأل 1974) أبريل(نيسان  8بتاريخ ) 1974( 346قرار رقم   ـ76

  املتحدة ستة أشهر أخرى 
  

213  
رقها سيادة لبنان وسالمة ـ إدانة إسرائيل خل 1974) أبريل(نيسان  24بتاريخ ) 1974( 347قرار رقم   ـ77

  أراضيه 
214  

ـ الترحيب باتفاقية فض اشتباك القوات السورية ـ  1974) مايو(أيار  31بتاريخ  )1974( 350قرار رقم   ـ78
  اإلسرائيلية وإنشاء قوة ملراقبتها 

  
214  

ديد صالحية قوة الطوارىء التابعة ـ تم 1974) أكتوبر(تشرين األول  23بتاريخ ) 1974( 362قرار رقم   ـ 79
  لألمم املتحدة ستة أشهر أخرى 

  
215  

  ـ تمديد صالحية القوة املكلفة بمراقبة  1974) نوفمبر(تشرين الثاين  29بتاريخ ) 1974( 363قرار رقم   ـ80
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  215  باك ستة أشهر أخرى فض االشت
  
  

  القسم الثالث
  قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  
  اجمللس االقتصادي واالجتماعي: أوالً 

  
يح األعضاء األجانب للمجلس ـ طلب ترش 1984) مارس(آذار  11بتاريخ ) 6الدورة ( 112قرار رقم   ـ1

  االقتصادي املشترك لفلسطين 
  

219  
ـ تأكيد احلق يف عودة الذين تركوا األراضي  1968) مايو(أيار  31بتاريخ ) 44الدورة ( 1336قرار رقم   ـ2

   1967 احملتلة يف
  

219  
ـ الدعوة إىل حماية النساء واألطفال يف حالة  1970) مايو(أيار  28بتاريخ ) 48الدورة ( 1515قرار رقم   ـ3

والتحرير القومي، واالستقالل فيما يتعلق بالشرق  الطوارىء أو زمن احلرب والنضال من أجل السالم،
  األوسط 

  
220  

ـ الدعوة إىل معونة طارئة لالجئين الفلسطينيين  1971) مايو(أيار  3بتاريخ ) 50الدورة ( 1565قرار رقم   ـ4
  واألونروا من جميع منظمات األمم املتحدة 

  
221  

ـ توصية اجلمعية العامة بتبني قرار يؤكد حق  1971) مايو(أيار  21بتاريخ ) 50الدورة ( 1592قرار رقم   ـ5
  الشعوب اخلاضعة للسيطرة االستعمارية واألجنبية يف الكفاح من أجل تقرير مصيرها 

  
222  

ـ دعوة منظمات التحرير إىل االشتراك يف  1974) مايو(أيار  14بتاريخ ) 56الدورة ( 1835قرار رقم   ـ6
  املؤتمر العاملي للسكان 

  
223  

ـ دعوة حركات التحرير إىل االشتراك يف املؤتمر  1974) مايو(أيار  15بتاريخ ) 56الدورة ( 1840قرار رقم   ـ7
  العاملي للتغذية 

  
224  

  
  جلنة حقوق اإلنسان: ثانياً 

  
يف  1967لنازحين نتيجة حرب ـ تأكيد حق ا 1968) فبراير(شباط  27بتاريخ ) 24الدورة ( 6قرار رقم   ـ8

  العودة إىل األراضي العربية احملتلة 
  

225  
ـ انتهاك إسرائيل املستمر حلقوق اإلنسان يف  1969) مارس(آذار  4بتاريخ ) 25الدورة ( 6قرار رقم   ـ9

  ة وتشكيل فريق عمل للتحقيق فيه األراضي احملتل
  

225  
ـ الدعوة إىل إقامة تسوية سلمية لنزاع الشرق األوسط  1969) مارس(آذار  4بتاريخ ) 25الدورة ( 7قرار رقم   ـ10

  وإىل احترام حقوق اإلنسان يف تلك املنطقة 
  

227  
ـ إدانة خرق إسرائيل املستمر حلقوق اإلنسان يف  1970) مارس(آذار  23بتاريخ ) 26الدورة ( 10قرار رقم   ـ11

  األراضي احملتلة 
  

227  
ـ إدانة خرق إسرائيل املستمر حلقوق اإلنسان يف  1971) مارس(آذار  15بتاريخ ) 27الدورة ( 9قرار رقم   ـ12

  األراضي احملتلة 
  

229  
  ـ األسف على إصرار إسرائيل على حتدي وإهمال  1972) آذار مارس 22بتاريخ ) 28الدورة ( 3رار رقم ق  ـ13
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جميع قرارات األمم املتحدة اخلاصة بحماية حقوق اإلنسان لسكان األراضي احملتلة، ومناشدة إسرائيل 
  بقوة أن تلغي فوراً اإلجراءات التي تؤثر يف هذه احلقوق 

  
230  

ـ استنكار تعنت إسرائيل الستمرارها يف حتدي  1973) مارس(آذار  14بتاريخ ) 29الدورة ( 4قرار رقم   ـ14
  قرارات األمم املتحدة املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة 

  
232  

ـ شجب إسرائيل الستمرارها يف انتهاك حقوق  1974) فبراير(شباط  11بتاريخ ) 30الدورة ( 1قرار رقم   ـ15
  اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة 

  
233  

  
  عاملي حلقوق اإلنساناملؤتمر ال: ثالثاً 

  
ـ اإلعراب عن القلق العميق النتهاك حقوق اإلنسان يف األراضي  1968) مايو(أيار  7بتاريخ  1قرار رقم   ـ16

  والطلب من اجلمعية العامة تعيين جلنة خاصة للتحري عن هذا الوضع  1967العربية احملتلة سنة 
  

235  
  

  ةجلنة حقوق املرأ: رابعاً 
  

ـ الدعوة إىل حماية النساء واألطفال يف زمن النزاع  1969) فبراير(شباط  3بتاريخ ) 22الدورة ( 4قرار رقم   ـ17
  املسلح أو االحتالل 

  
237  

  
  

  القسم الرابع
  الوصايةقرارات جملس 

  
ـ اإلقرار أن بإمكان اللجنة العاملة بشأن  1947) ديسمبر(كانون األول  11بتاريخ ) 2الدورة ( 29قرار رقم   ـ1

  القدس أن تستمع إىل األطراف املعنية 
  

241  
  241  ـ اإلعراب عن الرضا بشأن مشروع نظام القدس  1948) مارس(آذار  10بتاريخ ) 2الدورة ( 32قرار رقم   ـ2
ـ الطلب من األمين العام توفير اعتمادات متعلقة  1948) مارس(آذار  10بتاريخ ) 2الدورة ( 33قرار رقم   ـ3

  بمشروع نظام القدس 
  

241  
ـ إحالة مسألة املوافقة على مشروع نظام القدس  1948) أبريل(نيسان  21بتاريخ ) 2الدورة ( 34قرار رقم   ـ4

  على اجلمعية العامة 
  

242  
ـ دعوة رئيس اجمللس إىل  1949) ديسمبر(كانون األول  19بتاريخ ) 2الدورة االستثنائية ـ ( 113قرار رقم   ـ5

  إعداد ورقة عمل بشأن نظام القدس 
  

242  
ـ دعوة إسرائيل إىل إبطال  1949) ديسمبر(كانون األول  20بتاريخ ) 2تثنائية ـ الدورة االس( 114قرار رقم   ـ6

  243  نقل بعض الدوائر والوزارات إىل القدس 
  243  هاء إعداد مشروع نظام القدس ـ تقرير إن 1950) فبراير(شباط  10بتاريخ ) 6الدورة ( 117قرار رقم   ـ7
ـ دعوة إسرائيل واألردن إىل إبداء رأيهما يف  1950) فبراير(شباط  11بتاريخ ) 6الدورة ( 118قرار رقم   ـ8

  تعديل مشروع نظام القدس 
  

243  
ـ دعوة إسرائيل واألردن إىل التعاون من أجل  1950) أبريل(نيسان  4بتاريخ ) 6الدورة ( 232قرار رقم   ـ9

  تنفيذ نظام القدس 
  

244  
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ـ مالحظة عدم استعداد األردن وإسرائيل  1950) يونيو(حزيران  14ريخ بتا) 7الدورة ( 234قرار رقم   ـ10
  للتعاون من أجل تنفيذ نظام القدس 

  
244  

 
 
 

  
  القسم اخلامس

  قرارات منظمة األمم املتحدة
  )اليونسكو( للتربية والعلم والثقافة

  
  املؤتمر العام: أوالً 

  
ـ النظر يف املساعدة الثقافية لالجئين الذين طردوا من  1948) نوفمبر(تشرين الثاين  20قرار  بتاريخ   ـ1

  ديارهم نتيجة العمليات العسكرية يف الشرق األوسط 
  

247  
  247  ـ مناشدة مساعدة الالجئين يف الشرق األوسط  1949لسنة  9.3قرار رقم   ـ2
  248  ـ مساعدة األطفال أبناء الالجئين يف الشرق األدنى والشرق األوسط  1950لسنة  9.5قرار رقم   ـ3
ـ اإلعراب عن األمل باتخاذ جميع التدابير من أجل  1956) نوفمبر(لثاين تشرين ا 30بتاريخ  7.91قرار رقم   ـ4

  حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح 
  

248  
ـ التوصية باالمتثال  1968) نوفمبر/ أكتوبر(تشرين الثاين / بتاريخ تشرين األول  3.342/ م 15قرار رقم   ـ5

  للميثاق املتعلق بحماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح 
  

249  
ـ دعوة إسرائيل إىل  1968) نوفمبر/ أكتوبر(تشرين الثاين / بتاريخ تشرين األول 3.343/ م 15قرار رقم   ـ6

  فظة على املمتلكات الثقافية، خصوصاً يف القدس القديمة احملا
  

249  
ـ دعوة إسرائيل  1972) نوفمبر/ أكتوبر(تشرين الثاين / بتاريخ تشرين األول 3.422/ م 17قرار رقم   ـ7

  ات األثرية بصورة مستعجلة إىل الكف عن تغيير معامل القدس، وعن احلفري
  

249  
ـ مالحظة تقرير املدير العام عن مساهمة  1972) نوفمبر(تشرين الثاين  18بتاريخ  10.1قرار رقم   ـ 8

  اليونسكو يف إقرار السالم ومهماتها فيما يتعلق بإزالة االستعمار والعنصرية 
  

250  
ـ منح جامعة الدول العربية املعونة من أجل  1974) أكتوبر(تشرين األول  25بتاريخ  6.33/ م18قرار رقم   ـ9

  املساهمة يف النشاطات التي تهم منظمة التحرير الفلسطينية 
  

254  
ـ قبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوًا  1974) أكتوبر(تشرين األول  25بتاريخ  17.3/ م18قرار رقم   ـ10

  مراقباً يف منظمة اليونسكو 
  

254  
ـ تقرير دعوة منظمة التحرير الفلسطينية إىل  1974) أكتوبر(تشرين األول  25بتاريخ  18.2/ م18قرار رقم   ـ11

  اجتماعات اليونسكو 
  

255  
هداف ـ إدانة إسرائيل ملوقفها املناقض أل 1974) نوفمبر(تشرين الثاين  20بتاريخ  3.427/ م18قرار رقم   ـ12

 اليونسكو وتنفيذ قرارات املؤتمر العام واجمللس التنفيذي بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف مدينة القدس 
  

255  
ـ تكميل قائمة الدول األعضاء التي لها  1974) نوفمبر(تشرين الثاين  21بتاريخ  46.1/ م 18قرار رقم   ـ13

  لليونسكو احلق يف االشتراك يف النشاطات اإلقليمية 
  

256  
  ـ مساهمة اليونسكو يف إقرار السالم  1974) نوفمبر(تشرين الثاين  22بتاريخ  11.1/ م 18قرار رقم   ـ14
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  257  ومهامها فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان وإزالة االستعمار والعنصرية 
ـ توجيه نداء عاجل إىل إسرائيل بعدم منع  1974) نوفمبر(تشرين الثاين  23بتاريخ  13.1/ م 18قرار رقم   ـ15

  سكان املناطق العربية احملتلة من التمتع بحقهم يف التعليم والثقافة الوطنية 
  

262  
 

  
  اجمللس التنفيذي: ثانياً 

  
ـ طلب املساعدة املالية من أجل استمرار عمل  1949) يونيو(حزيران  15بتاريخ ) ب( 8/ م ت 16قرار رقم   ـ16

  اليونسكو من أجل الالجئين الفلسطينيين 
  

263  
ـ مالحظة تقرير الفريق العامل عن تعليم الالجئين العرب يف الشرق  1952لسنة  7.7.3/م ت 30رقم قرار   ـ17

  األوسط 
  

263  
  264  التفاقية املعدلة بين اليونسكو واألونروا ـ املوافقة على ا 1955لسنة  7.2.4/م ت 41قرار رقم   ـ18
  264  ـ دعوة املدير العام إىل جتديد االتفاقية بين اليونسكو واألونروا  1956لسنة  9.1.2/م ت 45قرار رقم   ـ19
  265  األونروا ـ مالحظة جتديد االتفاقية بين اليونسكو و 1957لسنة  7.1.8/م ت 49قرار رقم   ـ20
  265 ـ تفويض اليونسكو بالتعاون مع األونروا على أساس مبادىء معينة  1967بتاريخ  6.8/ م ت 77قرار رقم   ـ21
ـ تأليف جلنة خبراء من اخلارج لدراسة الكتب املدرسية يف مدارس  1968بتاريخ  7.4/ م ت 78قرار رقم   ـ22

  ونروا األ/ اليونسكو
  

265  
ـ دعوة احلكومات املعنية إىل التعاون يف مسألة الكتب املدرسية  1969بتاريخ  4.2.5/م ت 82قرار رقم   ـ23

  األونروا / ملدارس اليونسكو
  

266  
ـ الطلب من السلطات اإلسرائيلية احملتلة احملافظة على األمالك  1969بتاريخ  4.4.2/ م ت 82قرار رقم   ـ24

  الثقافية 
  

266  
ـ دعوة إسرائيل إىل إزالة العقبات يف وجه الكتب الدراسية التي  1969بتاريخ  4.2.3/م ت 83قرار رقم   ـ25

  األونروا / وافقت عليها اليونسكو ملدارس اليونسكو
  

267  
ـ اإلعراب عن القلق الشديد النتهاكات إسرائيل للميثاق املتعلق  1970بتاريخ  4.3.1/ م ت 83قم قرار ر  ـ26

  باحملافظة على املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح 
  

267  
  268  ق املسجد األقصى ـ إدانة حري 1970بتاريخ  4.3.1.1/م ت 83قرار رقم   ـ27
ـ إدانة إسرائيل لعدم سماحها بدخول الكتب  1970) يوليو(تموز  15بتاريخ  4.2.1/م ت 84قرار رقم   ـ28

  األونروا / املصرح بها من اليونسكو ملدارس اليونسكو
  

268  
اليونسكو فورًا / ـ دعوة إسرائيل إىل السماح بإدخال كتب األونروا 1970بتاريخ  4.1.2/ م ت 85قرار رقم   ـ29

  بعد موافقة اليونسكو عليها 
  

269  
  269 اليونسكو / ـ دعوة إسرائيل جمدداً إىل السماح بدخول كتب األونروا 1971بتاريخ  4.2.4/م ت 87قرار رقم   ـ30
اليونسكو / ـ دعوة إسرائيل جمدداً إىل إدخال كتب األونروا 1971بتاريخ  4.1.1/م ت 88قرار رقم   ـ31

  املدرسية، والثناء على الدول العربية لتخصيصها منحًا دراسية لالجئين 
  

270  
ـ دعوة إسرائيل إىل احملافظة على املمتلكات الثقافية، خصوصًا  1971بتاريخ  4.3.1/م ت 88قرار رقم   ـ32

  األماكن الدينية اإلسالمية واملسيحية يف القدس القديمة 
  

271  
ـ األسف على استمرار احلفريات األثرية  1972) يونيو(بتاريخ حزيران  4.4.1/م ت 89قرار رقم   ـ33

  اإلسرائيلية يف القدس 
  

272  
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ـ رفع مشكلة احلفريات األثرية اإلسرائيلية  1972) أكتوبر(بتاريخ تشرين األول  4.3.1/م ت 90قرار رقم   ـ34
  يف القدس إىل املؤتمر العام 

  
272  

  273  أن حتترم بدقة معامل القدس التاريخية  ـ الطلب من إسرائيل 1973بتاريخ  4.5.1/م ت 92قرار رقم   ـ35
ـ الطلب من املدير العام لليونسكو تقديم تقرير عن تنفيذ جميع  1973بتاريخ  4.5.1/م ت 93قرار رقم   ـ36

  قرارات األمم املتحدة السابقة اخلاصة بوضع القدس 
  

273  
ـ إدانة إسرائيل خلرقها املستمر لقرارات األمم  1974) يونيو(حزيران  24بتاريخ  4.4.1/م ت 94قرار رقم   ـ37

  املتحدة واليونسكو بشأن مدينة القدس 
  

274  
  
  

  القسم السادس
  الصحة العاملية قرارات منظمة

  
  جمعية الصحة العاملية: أوالً 

  
ـ مالحظة نداء الصليب األحمر من أجل ضحايا  1948) يوليو(تموز  1بتاريخ  WHA1.121قرار رقم   ـ1

  النزاع الفلسطيني
  

277  
ـ تعيين إسرائيل يف منطقة شرقي البحر األبيض  1949) يونيو(حزيران  2بتاريخ  WHA2.xقرار رقم   ـ2

  املتوسط 
277  

  277  ـ حتديد التزامات إسرائيل املالية  1949) يونيو(حزيران  2بتاريخ  WHA2.67قرار رقم   ـ3
  277  ـ التفويض بمساعدة طارئة لالجئين الفلسطينيين  1949) يويون(بتاريخ حزيران   WHA2.76قرار رقم   ـ4
  278  ـ التفويض بالتعاون مع األونروا  1950) مايو(بتاريخ أيار  WHA3.71قرار رقم   ـ5
  279  يل املالية ـ حتديد التزامات إسرائ] مقتطفات[ 1950) مايو(بتاريخ أيار  WHA3.91قرار رقم   ـ6
ـ اإلعراب عن الشكر على الوسام املمنوح ملساعدة  1950) مايو(بتاريخ أيار  WHA3.121قرار رقم   ـ7

  الالجئين الفلسطينيين 
  

279  
  279  ـ تفويض تمديد االتفاقية مع األونروا  1951) مايو(أيار  24بتاريخ  WHA4.15ر رقم قرا  ـ8
  280  ـ حتديد التزامات إسرائيل املالية ] مقتطفات[ 1951) مايو(بتاريخ أيار  WHA4.39قرار رقم   ـ9

  280  ـ تفويض تمديد االتفاقية مع األونروا  1952) وماي(أيار  21بتاريخ  WHA5.72قرار رقم   ـ10
  280  ـ تفويض تمديد االتفاقية مع األونروا  1953) مايو(أيار  20بتاريخ  WHA6.25قرار رقم   ـ11
  280  األونرواـ تفويض تمديد االتفاقية مع  1954) مايو(بتاريخ أيار  WHA7.11قرار رقم   ـ12
  281  ـ تفويض تمديد االتفاقية مع األونروا  1955) مايو(بتاريخ أيار  WHA8.46قرار رقم   ـ13
  281  ـ تفويض تمديد االتفاقية مع األونروا  1960) مايو(بتاريخ أيار  WHA13.62قرار رقم   ـ14
  281  ـ تفويض تمديد االتفاقية مع األونروا  1963) مايو(بتاريخ أيار  WHA16.41قرار رقم   ـ15
  281  ـ تفويض تمديد االتفاقية مع األونروا  1965) مايو(بتاريخ أيار  WHA18.24قرار رقم   ـ16
  282  ـ تفويض تمديد االتفاقية مع األونروا  1966) مايو(بتاريخ أيار  WHA19.25قرار رقم   ـ17
ـ الدعوة إىل عودة األشخاص املشردين يف الشرق  1968) مايو(أيار  23بتاريخ  WHA21.38قرار رقم   ـ18

  األوسط حتسيناً ألحوالهم الصحية 
  

282  
  282  ـ تفويض تمديد االتفاقية مع األونروا  1969) يوليو(تموز  23بتاريخ  WHA22.25قرار رقم   ـ19
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ـ تأكيد الدعوة إىل إعادة األشخاص املشردين يف  1969) يوليو(تموز  24بتاريخ  WHA22.43قرار رقم   ـ20
  رق األوسط الش

  
283  

ـ الدعوة إىل رجوع الالجئين الفوري، ودعوة  1970) مايو(أيار  21بتاريخ  WHA23.52قرار رقم   ـ21
  إسرائيل إىل االمتثال التفاق جنيف الرابع 

  
283  

ـ تفويض مساعدة صحية موسعة لالجئين يف  1971) مايو(أيار  18بتاريخ  WHA24.32قرار رقم   ـ22
  الشرق األوسط

284  

إسرائيل حلقوق اإلنسان  ـ لفت االنتباه إىل انتهاك 1971) مايو(أيار  18بتاريخ  WHA24.33قرار رقم   ـ23
  اخلاصة بالالجئين وسكان األراضي احملتلة 

  
285  

ـ شجب أفعال إسرائيل املتكررة لطرد الناس وتهديم  1972) مايو(أيار  25بتاريخ  WHA25.54قرار رقم   ـ24
  وتقديم املساعدة الصحية إىل الالجئين والنازحين يف الشرق األوسط  منازلهم ومالجئهم،

  
285  

ـ تقرير تشكيل جلنة خاصة من اخلبراء لدراسة  1973) مايو(أيار  23بتاريخ  WHA26.56قرار رقم   ـ25
  احلالة الصحية لسكان املناطق احملتلة يف الشرق األوسط 

  
286  

ـ شجب فشل إسرائيل يف االمتثال لقرارات األمم  1974) مايو(أيار  21بتاريخ  WHA27.42قرار رقم   ـ26
  املتحدة وجمعية الصحة العاملية القاضية بالعودة الفورية لالجئين الفلسطينيين واألشخاص النازحين 

  
287  

 
  اجمللس التنفيذي : ثانياً 

  
ـ املوافقة على إرسال خبير صحي للتحقيق يف  1948) نوفمبر(بتاريخ تشرين الثاين  EB2.R57قرار رقم   ـ27

  األوضاع الصحية بين الالجئين 
  

289  
ـ املوافقة على املساعدة الصحية الطارئة لالجئين  1949) مارس(بتاريخ آذار  EB3.R34ار رقم قر  ـ28

  الفلسطينيين 
289  

ـ املوافقة على املساعدة يف مشروع األمم املتحدة إلغاثة  1949) مارس(بتاريخ آذار  EB3.R60قرار رقم   ـ29
  الالجئين الفلسطينيين 

  
289  

  289  ـ السماح بالنشاطات املتعلقة باألونروا ] مقتطفات[ 1950) يونيو(بتاريخ حزيران   EB6.R11قرار رقم   ـ30
  290  منحة لألونروا ـ تخويل إعطاء ] مقتطفات[ 1950) يونيو(بتاريخ حزيران  EB6.R22قرار رقم   ـ31
التوصية بمقياس العتمادات ] مقتطفات[ 1951) يناير(بتاريخ كانون الثاين  EB7.R40قرار رقم   ـ32

  إسرائيل جلمعية الصحة العاملية 
  

290  
  290  ـ املوافقة على تمديد االتفاقية مع األونروا  1951)يناير (بتاريخ كانون الثاين  EB7.R42رقم  قرار  ـ33
ـ تشكيل جلنة خاصة لتعيين جلنة اخلبراء املشار  1973) مايو(أيار  29بتاريخ  EB52.R21قرار رقم   ـ34

  ا يف قرار جمعية الصحة العامليةإليه
  

290  
ـ تعيين جلنة اخلبراء لدراسة احلالة الصحية  1974) يناير(كانون الثاين  22بتاريخ  EB53.R34قرار رقم   ـ35

  لسكان املناطق احملتلة 
  

291  
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  القسم السابع
  قرارات املنظمة الدولية للطيران املدين

  
  اجلمعية: أوالً 

  
ـ إدانة إسرائيل إلسقاط طائراتها املقاتلة طائرة مدنية  1973) فبراير(شباط  28بتاريخ  A19-1قرار رقم   ـ1

  ليبية 
295  

ـ إدانة إسرائيل خلرقها سيادة لبنان ولتدخلها غير  1973) أغسطس(آب  30بتاريخ  A20-1قرار رقم   ـ2
  القانوين يف الطيران املدين 

  
295  

متناع من تشغيل ـ الطلب من الدول األعضاء اال 1974) أكتوبر(تشرين األول  15بتاريخ  A21-7قرار رقم   ـ3
  أية رحلة جوية من أو إىل مطار القدس ما مل تعط إذناً مسبقاً بذلك من السلطات األردنية 

  
296  

  
  اجمللس: ثانياً 

  
أشخاص  108ـ إدانة إسرائيل لتحطيم الطائرة املدنية الليبية وموت  1973) يونيو(حزيران  4قرار بتاريخ   ـ4

  يها أبرياء ف
  

298  
ـ إدانة إسرائيل خلرقها سيادة لبنان واستيالئها على طائرة لبنانية  1973) أغسطس(آب  20قرار بتاريخ   ـ5

  مدنية
298  

  
  

  القسم الثامن
  الدولية قرارات منظمة العمل

  
ـ إدانة سياسة التمييز العنصري وخرق حقوق وحريات  1974) يونيو(حزيران  20بتاريخ  9قرار رقم   ـ1

  النقابات التي تمارسها إسرائيل يف فلسطين واألراضي العربية احملتلة األخرى 
  

303  
  

 


