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    الصادرة عنالصادرة عن  قراراتقراراتالال
  ::مم19471947القدس منذ عام القدس منذ عام مدينة مدينة اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن 

  عنوان القرارعنوان القرار  تاريخ القرارتاريخ القرار  رقم القراررقم القرار  تت
  ونظام دولي لمدينة القدسونظام دولي لمدينة القدس  التوصية بخطة لتقسيم فلسطين،التوصية بخطة لتقسيم فلسطين،  19471947//1111//2929  181181//22  11
  الطلب من مجلس الوصاية دراسة إجراءات لحماية مدينة القدس وسكانهاالطلب من مجلس الوصاية دراسة إجراءات لحماية مدينة القدس وسكانها  19481948//44//2626  185185//22  22
  توصية لتعيين المبعوث البلدي الخاص بمدينة القدستوصية لتعيين المبعوث البلدي الخاص بمدينة القدس  19471947//55//66  178178//22  33

44  33//194194  1111//1212//19481948  
لي دائم لي دائم إنشاء لجنة توفيق تابعة لألمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دو إنشاء لجنة توفيق تابعة لألمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دو 

  وتقرير السماح لإلجئين بالعودة إلى وطنهموتقرير السماح لإلجئين بالعودة إلى وطنهم
  إعادة التأكيد على وضع القدس تحت نظام دولي دائمإعادة التأكيد على وضع القدس تحت نظام دولي دائم  19491949//1212//99  303303//44  55
  مقتطفات/ اعتماد أموال لوضع نظام دولي دائم لمدينة القدسمقتطفات/ اعتماد أموال لوضع نظام دولي دائم لمدينة القدس  19491949//1212//1010  356356//44  66
  مدينة القدسمدينة القدسمقتطفات/ إلغاء االعتمادات لقيام وضع نظام دولي لمقتطفات/ إلغاء االعتمادات لقيام وضع نظام دولي ل  19501950//1212//1414  468468//55  77

88  55//22532253  44//77//19671967  
دعوة اسرائيل إلى إلغاء التدابير التي اتخذتها لتغيير وضع مدينة القدس واالمتناع دعوة اسرائيل إلى إلغاء التدابير التي اتخذتها لتغيير وضع مدينة القدس واالمتناع 

  فورافورا

99  55//22542254  1414//77//19671967  
مدينة القدس والطلب من مدينة القدس والطلب من   ععإبداء األسف للتدابير التي اتخذتها اسرائيل لتغيير وضإبداء األسف للتدابير التي اتخذتها اسرائيل لتغيير وض
  اسرائيل االمتناع فورااسرائيل االمتناع فورا

  البة اسرائيل إلغاء إجراءات ضم األراضي المحتلة بما فيها القدسالبة اسرائيل إلغاء إجراءات ضم األراضي المحتلة بما فيها القدسمطمط  19711971//1212//2020  28512851//2626  1010

1111  2727//30053005  1515//1212//19721972  
المطالبة بقوة من اسرائيل أن تلغي على الفور، وتكف عن اتباع جميع السياسات المطالبة بقوة من اسرائيل أن تلغي على الفور، وتكف عن اتباع جميع السياسات 
والممارسات التي تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف بشأن المدينيين وقت الحرب في والممارسات التي تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف بشأن المدينيين وقت الحرب في 

  قدسقدساألراضي المحتلة بما فيها الاألراضي المحتلة بما فيها ال

1212  3030//35253525  1515//1212//19751975  
تأسف الستمرار اسرائيل بانتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت تأسف الستمرار اسرائيل بانتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت 

  والتي تشكل انتهاك لميثاق االمم المتحدةوالتي تشكل انتهاك لميثاق االمم المتحدة  الحربالحرب
  الطلب من األمين العام اعداد تقرير عن ظروف حياة الشعب الفلسطينيالطلب من األمين العام اعداد تقرير عن ظروف حياة الشعب الفلسطيني  19761976//1212//1616  111100//3131  1313

1414  3232//9191  1313//1212//19771977  
د على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة وقت الحرب على األراضي المحتلة د على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة وقت الحرب على األراضي المحتلة التأكيالتأكي

  الفلسطينية بما فيها القدسالفلسطينية بما فيها القدس

1515  3333//133133  1818//1212//19781978  
انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة وقت الحرب انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة وقت الحرب   تأسف وتشجب عدم اعتراف اسرائيلتأسف وتشجب عدم اعتراف اسرائيل

  على األراضي المحتلة الفلسطينية بما فيها القدسعلى األراضي المحتلة الفلسطينية بما فيها القدس
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1166  3434//9090  1212//1212//19791979  
اسرائيل اتفاقية جنيف المتعلقة وقت الحرب على األراضي المحتلة اسرائيل اتفاقية جنيف المتعلقة وقت الحرب على األراضي المحتلة   نتهاكنتهاكااتشجب تشجب 

  الفلسطينية بما فيها القدسالفلسطينية بما فيها القدس

  19801980//77//2929  22//77--دأطدأط  1177
من األراضي الفلسطينية من األراضي الفلسطينية   19801980//1111//1515مطالبة اسرائيل بالبدء باالنسحاب قبل مطالبة اسرائيل بالبدء باالنسحاب قبل 

  بما فيها القدس، واألراضي العربية األخرىبما فيها القدس، واألراضي العربية األخرى  19671967المحتلة منذ عام المحتلة منذ عام 

  19801980//77//2929  33//77--دأطدأط  1188
مطالبة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف مطالبة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف 
بدرس أسباب رفض اسرائيل االمتثال لقرارات األمم المتحدة الداعية إلى انسحاب بدرس أسباب رفض اسرائيل االمتثال لقرارات األمم المتحدة الداعية إلى انسحاب 

  ئيل من األراضي الفلسطينية والعربية األخرى بما فيها القدسئيل من األراضي الفلسطينية والعربية األخرى بما فيها القدساااسر اسر 

1919  3535//122122  1111//1212//19801980  
بير واإلجراءات التي اتخذتها اسرائيل في األراضي المحتلة منذ بير واإلجراءات التي اتخذتها اسرائيل في األراضي المحتلة منذ تقرر أن جميع التداتقرر أن جميع التدا

  ال صحة لها قانونا وتشكل عائقا لجهود تحقيق السالمال صحة لها قانونا وتشكل عائقا لجهود تحقيق السالم  19671967عام عام 

2200  3535//116969  1515//1212//19801980  
واالمتثال واالمتثال   19671967الطلب إلى اسرائيل باالنسحاب من األراضي التي احتلتها منذ عام الطلب إلى اسرائيل باالنسحاب من األراضي التي احتلتها منذ عام 

  اريخي لمدينة القدساريخي لمدينة القدسالمتعلقة بالطابع التالمتعلقة بالطابع الت  لقرارات األمم المتحدةلقرارات األمم المتحدة

2211  3636//147147  1616//1212//19811981  
تنطبق تنطبق   19491949تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 

  المحتلة بما فيها القدسالمحتلة بما فيها القدس  الفلسطينيةالفلسطينيةعلى األراضي على األراضي 

2222  3636//226226  1717//1212//19811981  

ون ون اااعتبار االتفاقيات المعقودة بين الواليات المتحدة واسرائيل بشأن التعاعتبار االتفاقيات المعقودة بين الواليات المتحدة واسرائيل بشأن التع
تشجيعا لسياسة اسرائيل العدوانية تشجيعا لسياسة اسرائيل العدوانية   19811981//1111//3030راتيجي والتي وقعت بتاريخ راتيجي والتي وقعت بتاريخ االستاالست

بما فيها بما فيها   19671967منذ عام منذ عام   المحتلةالمحتلةالتوسعية في األراضي الفلسطينية والعربية التوسعية في األراضي الفلسطينية والعربية 
  القدسالقدس

2233  3737//8686  1010//1212//19821982  
المطالبة بانسحاب اسرائيل الكامل من جميع األراضي المحتلة بما فيها القدس، وأن المطالبة بانسحاب اسرائيل الكامل من جميع األراضي المحتلة بما فيها القدس، وأن 

فلسطينية لفترة انتقالية قصيرة بعد االنسحاب، تحت اشراف األمم فلسطينية لفترة انتقالية قصيرة بعد االنسحاب، تحت اشراف األمم تخضع األراضي التخضع األراضي ال
  المتحدة ليقوم الشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير المصيرالمتحدة ليقوم الشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير المصير

2244  3737//8888  1010//1212//19821982  
تؤكد أن االحتالل يشكل في حد ذاته انتهاكا جسيما لحقوق االنسان للسكان تؤكد أن االحتالل يشكل في حد ذاته انتهاكا جسيما لحقوق االنسان للسكان 

  المدنيين في األراضي العربية المحتلةالمدنيين في األراضي العربية المحتلة

2255  3737//123123  2020//1212//19821982  
تنطبق تنطبق   19491949تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 

  المحتلة بما فيها القدسالمحتلة بما فيها القدس  ةةعلى األراضي الفلسطينينعلى األراضي الفلسطينين

2266  3838//7979  1515//1212//19831983  
على على   ق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحربق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحربااتؤكد على انطبتؤكد على انطب

  بما فيها القدسبما فيها القدس  19671967األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

2277  3838//180180  1919//1212//19831983  
تأكيد الضرورة القصوى النسحاب اسرائيل انسحابا كامال وغير مشروط من جميع تأكيد الضرورة القصوى النسحاب اسرائيل انسحابا كامال وغير مشروط من جميع 

  بما فيها القدسبما فيها القدس  19671967األراضي الفلسطينية واألراضي العربية المحتلة منذ عام األراضي الفلسطينية واألراضي العربية المحتلة منذ عام 
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2288  3939//146146  1414//1212//19841984  
فضال عن التدابير فضال عن التدابير   التأكيد بأن قرار اسرائيل ضم القدس واعالنها )عاصمة( لهاالتأكيد بأن قرار اسرائيل ضم القدس واعالنها )عاصمة( لها

الرامية إلى تغيير طابعها المادي وتكوينها الديمغرافي وهيكلها المؤسسي ومركزها الرامية إلى تغيير طابعها المادي وتكوينها الديمغرافي وهيكلها المؤسسي ومركزها 
  القانوني باطلة والغية وتطالب بإلغائها فوراالقانوني باطلة والغية وتطالب بإلغائها فورا

2929  4040//161161  1616//1212//19851985  

الطلب إلى اسرائيل التقييد بأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الطلب إلى اسرائيل التقييد بأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت 
بما فيها بما فيها   19671967قها على األراضي المحتلة منذ عام قها على األراضي المحتلة منذ عام وانطباوانطبا  19491949الحرب لعام الحرب لعام 

القدس، تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي القدس، تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي 
  المحتلةالمحتلة  العربيةالعربية  تمس حقوق اإلنسان لسكان األراضيتمس حقوق اإلنسان لسكان األراضي

3300  4040//168168  1616//1212//19851985  
ة ة تؤكد من جديد دعوتها إلى عقد مؤتمر سالم دولي بشأن الشرق األوسط برعايتؤكد من جديد دعوتها إلى عقد مؤتمر سالم دولي بشأن الشرق األوسط برعاي

  يةيةقضية الفلسطينقضية الفلسطينالالاألمم المتحدة وعلى أساس قراراتها المتصلة باألمم المتحدة وعلى أساس قراراتها المتصلة ب

3311  4141//6363  33//1212//19861986  
تؤكد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على تؤكد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على 

  بما فيها القدسبما فيها القدس  19671967األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

3322  4141//162162  44//1212//19861986  
صوى النسحاب اسرائيل انسحابًا كامال وغير صوى النسحاب اسرائيل انسحابًا كامال وغير التأكيد مجددًا على الضرورة القالتأكيد مجددًا على الضرورة الق

مشروط من جميع األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى المحتلة منذ عام مشروط من جميع األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى المحتلة منذ عام 
  ، بما فيها القدس، بما فيها القدس19671967

3333  4242//160160  88//1212//19871987  
تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق 

  محتلةمحتلةاإلنسان لسكان األراضي العربية الاإلنسان لسكان األراضي العربية ال

3344  4242//209209  1111//1212//19871987  
التأكيد أن جميع التدابير واإلجراءات التشريعية واإلدارية التي اتخذتها اسرائيل التأكيد أن جميع التدابير واإلجراءات التشريعية واإلدارية التي اتخذتها اسرائيل 

والتي غيرت أو توخت تغيير طابع ومركز مدينة القدس، خاصة ما يسمى القانون والتي غيرت أو توخت تغيير طابع ومركز مدينة القدس، خاصة ما يسمى القانون 
  األساسياألساسي

3355  4343//2121  33//1111//19881988  
للشعب الفلسطيني في للشعب الفلسطيني في   تدين ممارسات اسرائيل المتمادية في انتهاك حقوق االنسانتدين ممارسات اسرائيل المتمادية في انتهاك حقوق االنسان

  األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدساألراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس

3366  4343//5454  66//1212//19881988  
تؤكد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على تؤكد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على 

  بما فيها القدسبما فيها القدس  19671967األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

3377  4343//5858  66//1212//19881988  

--/د/د194194لسطينين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم لسطينين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم المطالبة بحل مشكلة الالجئين الفالمطالبة بحل مشكلة الالجئين الف
، والقرارات الالحقة ذات الصلة وضمان حرية الوصول ، والقرارات الالحقة ذات الصلة وضمان حرية الوصول 19481948//1212//1111بتاريخ بتاريخ   33

لألماكن المقدسة والمواقع الدينية، والتنويه بالرغبة المعلنة والمساعي المبذولة لألماكن المقدسة والمواقع الدينية، والتنويه بالرغبة المعلنة والمساعي المبذولة 
ف ف بما فيها القدس تحت اشرابما فيها القدس تحت اشرا  19671967الفلسطينية المحتلة منذ عام الفلسطينية المحتلة منذ عام   ييلوضع األراضلوضع األراض

  األمم المتحدة لفترة محددة كجزء من عملية السالماألمم المتحدة لفترة محددة كجزء من عملية السالم
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3838  4444//44  66//1010//19891989  
الطلب إلى مجلس األمن أن ينظر بصفة عاجلة في الحالة في األراض الفلسطينية الطلب إلى مجلس األمن أن ينظر بصفة عاجلة في الحالة في األراض الفلسطينية 
المحتلة بغية النظر في التدابير الالزمة لتوفير الحماية الدولية لمدنيين الفلسطينين المحتلة بغية النظر في التدابير الالزمة لتوفير الحماية الدولية لمدنيين الفلسطينين 

  بما فيها القدسبما فيها القدس  19671967م م في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عافي األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عا

3939  4444//4040  44//1212//19891989  
االعالن أن االتفاقيات المعقودة بين الواليات المتحدة واسرائيل بشأن التعاون االعالن أن االتفاقيات المعقودة بين الواليات المتحدة واسرائيل بشأن التعاون 
االستراتيجي قد شجعت اسرائيل على مواصلة سياستها وممارساتها العدوانية االستراتيجي قد شجعت اسرائيل على مواصلة سياستها وممارساتها العدوانية 

  بما في ذلك القدسبما في ذلك القدس  19671967والتوسعية في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام والتوسعية في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

4400  4444//4848  88//1212//19891989  

تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات االسرائيلية التي تمس حقوق تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات االسرائيلية التي تمس حقوق 
اإلنسان لسكان األراضي المحتلة، وشجب رفض اسرائيل المستمر السماح للجنة اإلنسان لسكان األراضي المحتلة، وشجب رفض اسرائيل المستمر السماح للجنة 
الخاصة بدخول األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وكذلك األراضي الخاصة بدخول األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وكذلك األراضي 

وتطالب بأن تسمح اسرائيل وتطالب بأن تسمح اسرائيل   19671967ئيل منذ عام ئيل منذ عام العربية األخرى التي تحتلها اسراالعربية األخرى التي تحتلها اسرا
  للجنة بدخول تلك األراضيللجنة بدخول تلك األراضي

  الفلسطينية المحتلةالفلسطينية المحتلة  ييأحوال معيشة الشعب الفلسطيني في األراضأحوال معيشة الشعب الفلسطيني في األراض  19891989//1212//1919  174174//4444  4411

4422  4545//8686  66//1212//19901990  

المؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسط، وتأكيد المبادئ التالية لتحقيق سالم المؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسط، وتأكيد المبادئ التالية لتحقيق سالم 
بما بما   19671967ائيل من األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ائيل من األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام شامل، وانسحاب اسر شامل، وانسحاب اسر 

فيها القدس، وحل مشكلة الالجئين، وتصفية المستوطنات االسرائيلية، وضمان فيها القدس، وحل مشكلة الالجئين، وتصفية المستوطنات االسرائيلية، وضمان 
  حرية الوصول إلى األماكن المقدسة والمواقع الدينيةحرية الوصول إلى األماكن المقدسة والمواقع الدينية

4433  4545//7474  1111//1212//19901990  

ي تمس ي تمس تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات االسرائيلية التتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات االسرائيلية الت
حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة، حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة، 

ومطالبة اسرائيل بإلغاء كافة التدابير المتخذة ضد المؤسسات التعليمية في ومطالبة اسرائيل بإلغاء كافة التدابير المتخذة ضد المؤسسات التعليمية في 
األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والتدابير غير القانونية التي اتخذتها األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والتدابير غير القانونية التي اتخذتها 

  ودتهم فوراودتهم فورابإبعاد الفلسطينين، وأن تيسر عبإبعاد الفلسطينين، وأن تيسر ع

4444  4545//8383  1313//1212//19901990  
المطالبة بضرورة انسحاب اسرائيل الفوري وغير المشروط والكامل من األراضي المطالبة بضرورة انسحاب اسرائيل الفوري وغير المشروط والكامل من األراضي 

  الفلسطينية وتدين استمرار اسرائيل الحتالل هذه األراضي بما فيها القدسالفلسطينية وتدين استمرار اسرائيل الحتالل هذه األراضي بما فيها القدس

4455  4646//4747  99//1212//19911991  
اية المدنيين اية المدنيين بحمبحم  تدين استمرار اسرائيل وتماديها في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة تدين استمرار اسرائيل وتماديها في انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة 

  بما فيها القدسبما فيها القدس  19671967وقت الحرب على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام وقت الحرب على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

4466  4646//7676  1111//1212//19911991  
انتفاضة الشعب الفلسطيني، إدانة سياسات وممارسات اسرائيل في األراضي انتفاضة الشعب الفلسطيني، إدانة سياسات وممارسات اسرائيل في األراضي 

المحتلة بما فيها القدس، والطلب من األمين العام أن ينظر في الحالة الراهنة في المحتلة بما فيها القدس، والطلب من األمين العام أن ينظر في الحالة الراهنة في 
  بما فيها القدسبما فيها القدس  19671967لسطينية المحتلة منذ عام لسطينية المحتلة منذ عام األراضي الفاألراضي الف
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4747  4646//8282  1616//1212//19911991  
إدانة استمرار احتالل اسرائيل لألراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، إدانة استمرار احتالل اسرائيل لألراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، 

وتطالب بإلغاء ضم القدس واعالنها عاصمة لها فضال عن التغييرات الرامية إلى وتطالب بإلغاء ضم القدس واعالنها عاصمة لها فضال عن التغييرات الرامية إلى 
  وماسية إلى القدسوماسية إلى القدستغيير طابعها، وتشجب نقل بعض الدول بعثاتها الدبلتغيير طابعها، وتشجب نقل بعض الدول بعثاتها الدبل

4848  4646//162162  1919//1212//19911991  

أحوال الشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة، واالعراب عن الجزع أحوال الشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة، واالعراب عن الجزع 
الشديد الستمرار سياسات االستيطان االسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة الشديد الستمرار سياسات االستيطان االسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة 

  بما فيها القدس التي أعلن أنه غير قانونية وأنها عقبة رئيسيةبما فيها القدس التي أعلن أنه غير قانونية وأنها عقبة رئيسية  19671967منذ عام منذ عام 
أمام السالم وتطلب من األمين العام النظر في سبل تحسين أحوال الشعب أمام السالم وتطلب من األمين العام النظر في سبل تحسين أحوال الشعب 

  الفلسطيني ريثما يمارس حقه في تقرير المصيرالفلسطيني ريثما يمارس حقه في تقرير المصير

4949  4646//199199  2020//1212//19911991  
األثار االقتصادية الضارة للمستوطنات االسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة األثار االقتصادية الضارة للمستوطنات االسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة 

، واالعراب عن القلق ، واالعراب عن القلق 19671967بما فيها القدس، األراضي العربية المحتلة منذ عام بما فيها القدس، األراضي العربية المحتلة منذ عام 
  الستمرار اسرائيل في إقامة المستوطناتالستمرار اسرائيل في إقامة المستوطنات

5500  4747//6363  1111//1212//19921992  
دارتها على مدينة القدس قرار  دارتها على مدينة القدس قرار االعالن بأن قرار اسرائيل فرض قوانينها وواليتها وا  االعالن بأن قرار اسرائيل فرض قوانينها وواليتها وا 

  غير قانوني ومن ثم فهو الغ وباطلغير قانوني ومن ثم فهو الغ وباطل

5511  4747//6464  1111//1212//19921992  

ضع األراضي الفلسطينية المحتلة منذ ضع األراضي الفلسطينية المحتلة منذ التنويه بالرغبة المعلنة والمساعي المبذولة لو التنويه بالرغبة المعلنة والمساعي المبذولة لو 
بما فيها القدس تحت اشراف األمم المتحدة لفترة انتقالية، أو القيام بما فيها القدس تحت اشراف األمم المتحدة لفترة انتقالية، أو القيام   19671967عام عام 

بدال من ذلك بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني هناك، وذلك كجزء من عملية بدال من ذلك بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني هناك، وذلك كجزء من عملية 
  السالمالسالم

5522  4747//7070  1414//1212//19921992  

ت االسرائيلية التي تمس ت االسرائيلية التي تمس تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارساتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسا
حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني، والطلب من اللجنة الخاصة مواصلة التحقيق حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني، والطلب من اللجنة الخاصة مواصلة التحقيق 
في معاملة السجناء في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والطلب من في معاملة السجناء في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والطلب من 
اسرائيل القيام على الفور بإعادة جميع الوثائق واألوراق التي استولت عليها من اسرائيل القيام على الفور بإعادة جميع الوثائق واألوراق التي استولت عليها من 

  ية الشرعية في القدس المحتلةية الشرعية في القدس المحتلةالمحكمة اإلسالمالمحكمة اإلسالم

5353  4848//5959  1414//1212//19931993  
دارتها وواليتها على القدس الشريف الغ  دارتها وواليتها على القدس الشريف الغ التأكيد بإن قرار اسرائيل فرض قوانينها وا  التأكيد بإن قرار اسرائيل فرض قوانينها وا 

  وباطل وليست له أي شرعية على االطالقوباطل وليست له أي شرعية على االطالق

5544  4949//6262  1414//1212//19941994  
تؤكد مبدأ عدم جواز اكتساب األراضي عن طريق الحرب، وعدم مشروعية تؤكد مبدأ عدم جواز اكتساب األراضي عن طريق الحرب، وعدم مشروعية 

  السرائيلية التي تستهدف تغيير مركز القدسالسرائيلية التي تستهدف تغيير مركز القدساإلجراءات ااإلجراءات ا

5555  4949//8787  1616//1212//19941994  
دارتها على مدينة القدس قرار غير  دارتها على مدينة القدس قرار غير تقرر أن فرض اسرائيل قوانينها وواليتها وا  تقرر أن فرض اسرائيل قوانينها وواليتها وا 

  الغ وباطل وليست له أي شرعية على االطالقالغ وباطل وليست له أي شرعية على االطالق  ووقانوني ومن ثم فهقانوني ومن ثم فه
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5566  5050//2222  19951995  
قدس ودعوة الدول إلى االلتزام قدس ودعوة الدول إلى االلتزام التنديد بنقل بعض الدول ببعثاتها الدبلوماسية إلى الالتنديد بنقل بعض الدول ببعثاتها الدبلوماسية إلى ال
  لقرارات األمم المتحدةلقرارات األمم المتحدة

5577  LL..  2222  99//1212//20182018  
تؤكد أن أي قرارات وأو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها تؤكد أن أي قرارات وأو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها 

  ليس لها أي أثر قانوني والغية وباطلةليس لها أي أثر قانوني والغية وباطلة
  لة الغية وباطلةلة الغية وباطلةاعتبار أية إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتاعتبار أية إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحت  20172017//1212//2121  240240//7272  5858

  
  قرارات الصادرة عن قرارات الصادرة عن الال

  م:م:19471947جملس األمن الدويل بشأن مدينة القدس منذ عام جملس األمن الدويل بشأن مدينة القدس منذ عام 
  عنوان القرارعنوان القرار  تاريخ القرارتاريخ القرار  رقم القراررقم القرار  تت
  طلب هدنة في القدس ووقف اطالق النار في فلسطينطلب هدنة في القدس ووقف اطالق النار في فلسطين  19481948//55//2222  ((19481948))  4949  11

22  5050  ((19481948))  2929//55//11994848  
العسكرية ألربعة العسكرية ألربعة   تتعملياعملياالدعوة لحماية األماكن المقدسة ووقف الالدعوة لحماية األماكن المقدسة ووقف ال

  اسابيعاسابيع

33  5454  ((19481948))  1515//77//19481948  
أمر األطراف باالمتناع عن القيام بأعمال عسكرية أخرى، وااليعاز أمر األطراف باالمتناع عن القيام بأعمال عسكرية أخرى، وااليعاز 

  للوسيط بمواصلة جهوده من أجل نزع السالح من القدسللوسيط بمواصلة جهوده من أجل نزع السالح من القدس
  اقامة لجنة فرعية لتعديل مشروع القرار بشأن القدساقامة لجنة فرعية لتعديل مشروع القرار بشأن القدس  19481948//1010//2929  ((19481948))  6060  44

55  127127  ((19611961))  1111//44//19619611  
توجيه كبير مراقبي هيئة الهدنة للقيام بتنظيم النشاطات بين توجيه كبير مراقبي هيئة الهدنة للقيام بتنظيم النشاطات بين 
الخطوط الفاصلة في القدس، والطلب إلى اسرائيل الكف عن الخطوط الفاصلة في القدس، والطلب إلى اسرائيل الكف عن 

  أعمالها في المنطقةأعمالها في المنطقة
  حث اسرائيل لالمتثال لقرار لجنة الهدنة المشتركة حول القدسحث اسرائيل لالمتثال لقرار لجنة الهدنة المشتركة حول القدس  19611961//44//1111  ((19611961))  162162  66

77  242242  ((19671967))  2222//1111//19671967  
ل ودائم في الشرق األوسط يرتكز على ل ودائم في الشرق األوسط يرتكز على اقرار مبادئ سالم عاداقرار مبادئ سالم عاد

  19671967انسحاب القوات االسرائيلية من األراضي المحتلة منذ عام انسحاب القوات االسرائيلية من األراضي المحتلة منذ عام 
  بما فيها القدس وتحقيق تسوية عادلة لالجئين الفلسطينيينبما فيها القدس وتحقيق تسوية عادلة لالجئين الفلسطينيين

88  250250  ((19681968))  2727//44//19681968  
دعوة اسرائيل إلى االمتناع عن اقامة العرض العسكري االسرائيلي دعوة اسرائيل إلى االمتناع عن اقامة العرض العسكري االسرائيلي 

  في القدسفي القدس
  العرض العسكري في القدسالعرض العسكري في القدس  إلقامةإلقامةابداء األسف العميق ابداء األسف العميق   19681968//55//22  ((19681968))  251251  99

1010  252522  ((19681968))  2121//55//19681968  
دعوة اسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس بما دعوة اسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس بما 

  في ذلك مصادرة األراضي واالمالكفي ذلك مصادرة األراضي واالمالك



 قطاع اإلعالم واالتصال 
 إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية

Dr.alaa 7 

1111  253253  ((19681968))  19681968  
دعوة اسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس بما دعوة اسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس بما 

  مصادرة األراضي واالمالكمصادرة األراضي واالمالكفي ذلك في ذلك 

1212  267267  ((19691969))  33//77//19691969  
دعوة اسرائيل مجددا إلى إلغاء جميع اإلجراءات التي من شأنها دعوة اسرائيل مجددا إلى إلغاء جميع اإلجراءات التي من شأنها 

  تغيير وضع القدستغيير وضع القدس

1313  271271  ((19691969))  1515//99//19691969  
مالحظة الغضب العالمي الذي سببه عمل تدنيس المسجد األقصى مالحظة الغضب العالمي الذي سببه عمل تدنيس المسجد األقصى 

أنها أنها وحرقه ودعوة اسرائيل إلى إلغاء جميع اإلجراءات التي من شوحرقه ودعوة اسرائيل إلى إلغاء جميع اإلجراءات التي من ش
  تغيير وضع القدستغيير وضع القدس

1414  298298  ((19711971))  2525//99//19711971  
األسف لعدم احترام اسرائيل لقرارات األمم المتحدة الخاصة بإلغاء األسف لعدم احترام اسرائيل لقرارات األمم المتحدة الخاصة بإلغاء 

  إجراءاتها لتغيير وضع القدسإجراءاتها لتغيير وضع القدس
  242242جاء القرار على أثر حرب رمضان، ليؤكد على تنفيذ القرار جاء القرار على أثر حرب رمضان، ليؤكد على تنفيذ القرار   19731973//1010//2222  ((19731973))  338338  1155

1166  298298  ((19741974))  2525//99//19741974  
إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس بما إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس بما دعوة اسرائيل دعوة اسرائيل 

  في ذلك مصادرة األراضي واالمالكفي ذلك مصادرة األراضي واالمالك

1177  446446  ((19791979))  2222//33//19791979  
الطلب إلى السلطات االسرائيلية وقف األنشطة االستيطانية في الطلب إلى السلطات االسرائيلية وقف األنشطة االستيطانية في 

، وااللتزام باتفاقية جنيف ، وااللتزام باتفاقية جنيف األراضي العربية المحتلة بما فيها القدساألراضي العربية المحتلة بما فيها القدس
  19491949الرابعة لعام الرابعة لعام 

1188  452452  ((19791979))  2020//77//19791979  
الطلب إلى السلطات االسرائيلية وقف األنشطة االستيطانية في الطلب إلى السلطات االسرائيلية وقف األنشطة االستيطانية في 

  األراضي العربية المحتلة بما فيها القدساألراضي العربية المحتلة بما فيها القدس

1199  465465  ((19801980))  11//33//19801980  
مطالبة اسرائيل بتفكيك المستوطنات في القدس وشجب قرار مطالبة اسرائيل بتفكيك المستوطنات في القدس وشجب قرار 

  اسرائيل الرسمي بتأييدها الرسمي لالستيطاناسرائيل الرسمي بتأييدها الرسمي لالستيطان

2020  471471  ((19801980))  55//66//19801980  
اسرائيل توفير الحماية للمدنيين في األراضي المحتلة اسرائيل توفير الحماية للمدنيين في األراضي المحتلة   الطلب إلىالطلب إلى

  طبقًا ألحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحربطبقًا ألحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب

2211  476476  ((19801980))  3030//66//19801980  
اعالن بطالن اإلجراءات التي اتخذتها اسرائيل لتغيير طابع القدس اعالن بطالن اإلجراءات التي اتخذتها اسرائيل لتغيير طابع القدس 

  وشجب استمرار اسرائيل في تغيير المعالم المادية للقدسوشجب استمرار اسرائيل في تغيير المعالم المادية للقدس

2222  474788  ((19801980))  2020//88//19801980  
عدم االعتراف بالقانون األساسي بشأن القدس ودعوة الدول الى عدم االعتراف بالقانون األساسي بشأن القدس ودعوة الدول الى 

سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ولوم اسرائيل اشد اللوم سحب بعثاتها الدبلوماسية منها ولوم اسرائيل اشد اللوم 
  لمصادقتها على القانون األساسي في الكنيستلمصادقتها على القانون األساسي في الكنيست

2233  592592((19861986))  88//99//19861986  
اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على   انطباقانطباق
  بما فيها القدسبما فيها القدس  19671967ضي التي احتلتها اسرائيل منذ عام ضي التي احتلتها اسرائيل منذ عام األرااألرا
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2244  605605((19819866))  2323//1212//19819877  
شجب لسياسات وممارسات التي تتبعها اسرائيل وبصفة خاصة شجب لسياسات وممارسات التي تتبعها اسرائيل وبصفة خاصة 
  الجيش االسرائيلي باطالق النار مما أدى لقتل المدنيين العزلالجيش االسرائيلي باطالق النار مما أدى لقتل المدنيين العزل

2255  607607((19881988))  55//11//19881988  
ة المدنيين وقت ة المدنيين وقت التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحمايالتأكيد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماي
  19671967عام عام   11الحرب على األاراضي التي احتلتها اسرئيل منالحرب على األاراضي التي احتلتها اسرئيل من

2266  608608((19881988))  1414//11//19881988  
إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطنيين وكفالة حق العودة اآلمنة إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطنيين وكفالة حق العودة اآلمنة 

  والفورية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة لمن تم ترحيلهموالفورية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة لمن تم ترحيلهم

2277  636636((19891989))  66//77//19891989  
إلى إلى   ق العودة اآلمنة والفوريةق العودة اآلمنة والفوريةالطلب إلى اسرائيل أن تكفل حالطلب إلى اسرائيل أن تكفل ح

  األراضي الفلسطينية المحتلة لمن تم ترحيلهماألراضي الفلسطينية المحتلة لمن تم ترحيلهم

2288  641641((19891989))  3030//88//19891989  
الطلب إلى اسرائيل أن تكفل حق العودة اآلمنة والفورية إلى الطلب إلى اسرائيل أن تكفل حق العودة اآلمنة والفورية إلى 

  األراضي الفلسطينية المحتلة لمن تم ترحيلهماألراضي الفلسطينية المحتلة لمن تم ترحيلهم

2299  672672((19901990))  1313//1010//19901990  
الشريف وغيره من الشريف وغيره من   االعراب عن الجزع العمال العنف في الحرماالعراب عن الجزع العمال العنف في الحرم
فلسطينيًا وجرح فلسطينيًا وجرح   2020األماكن المقدسة في القدس، ومقتل أكثر من األماكن المقدسة في القدس، ومقتل أكثر من 

  من المصلين والمدنيينمن المصلين والمدنيين  150150أكثر من أكثر من 

3030  694694((19911991))  2424//55//19911991  
يأسف المجلس لقيام اسرائيل بابعاد المدنيين الفلسطينيين والذي يأسف المجلس لقيام اسرائيل بابعاد المدنيين الفلسطينيين والذي 
يمثل انتهاكا التفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب يمثل انتهاكا التفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب 

  19491949ام ام لعلع

3311  726726((19921992))  66//11//19921992  
مدنيًا فلسطينيًا وتأكيد انطباق اتفاقية مدنيًا فلسطينيًا وتأكيد انطباق اتفاقية   1212إدانة إبعاد اسرائيل إدانة إبعاد اسرائيل 

بما بما   19671967جنيف على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام جنيف على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
  فيها القدسفيها القدس

3322  799799((19921992))  1818//1212//19921992  
قيام اسرائيل بابعاد المدنيين الفلسطينيين والذي يمثل انتهاكا قيام اسرائيل بابعاد المدنيين الفلسطينيين والذي يمثل انتهاكا   إدانةإدانة

  19491949جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام   التفاقيةالتفاقية

3333  904904((19941994))  1818//33//19941994  
الطلب إلى اسرائيل اتخاذ التدابير لضمان سالمة وحماية المدنيين الطلب إلى اسرائيل اتخاذ التدابير لضمان سالمة وحماية المدنيين 

  الفلسطينيين وتوفير وجود دولي أو أجنبي مؤقتالفلسطينيين وتوفير وجود دولي أو أجنبي مؤقت

3344  23942394((20172017))  2121//1212//20172017  
( الخاص ( الخاص 19731973))  338338الطلب إلى األطراف تطبيق قراره رقم الطلب إلى األطراف تطبيق قراره رقم 

بفض االشتباك بيت القوات والدعوة لضبط النفس ومنع أي بفض االشتباك بيت القوات والدعوة لضبط النفس ومنع أي 
  انتهاكات لوقف اطالق النارانتهاكات لوقف اطالق النار

  


