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267األسلحة النووية ...................................................................................................... 

–   قرار رقم 68/64 بتاريخ 2 كانون األول/ديسمبر 2009 – الثناء على الجهود المبذولة لتع�زيز األمن والتعاون في منطقة     119
269البحر األبيض المتوسط  .............................................................................................. 

–   قرار رقم 87/64 بتاريخ 10 كانون األول/ديسمبر 2009 – التأكيد على ضرورة استمرار أعمال وكالة األمم المتحدة     120
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(، واإلهابة بجميع الجهات المانحة بذل الجهود لتلبية 

271الحاجات المتوقعة للوكالة  ........................................................................................... 
–   قرار رقم 88/64 بتاريخ 10 كانون األول/ديسمبر 2009 – إعادة التأكيد على حق جميع األشخاص النازحين نتيجة     121

273حرب حزيران/يونيو 1967 وما بعدها في العودة إلى ديارهم ......................................................... 
–   قرار رقم 89/64 بتاريخ 10 كانون األول/ديسمبر 2009 – اإلعراب عن التقدير لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل     122
والتزام  جنيف  اتفاقية  ألحكام  االمتثال  إسرائيل  إلى  والطلب  )األونروا(،  األدنى  الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين 

 ................................................................................................. 275ميثاق األمم المتحدة  
في  الحق  الفلسطينيين  لالجئين  أن  جديد  من  التأكيد   –  2009 األول/ديسمبر  كانون   10 بتاريخ   90/64 رقم  –   قرار     123
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279ممتلكاتهم وفي اإليرادات اآلتية منها  ................................................................................. 
تمس  التي  اإلسرائيلية  والممارسات  السياسات  – شجب   2009 األول/ديسمبر  كانون   10 بتاريخ   91/64 رقم  –   قرار     124
إزاء  الشديد  القلق  المحتلة، واإلعراب عن  العرب في األراضي  السكان  الفلسطيني وغيره من  للشعب  اإلنسان  حقوق 

 ............................................................... 281استمرار الحالة المتأزمة في األرض الفلسطينية المحتلة 
تنطبق على الرابعة  اتفاقي�ة جنيف  أن  جديد  – التأكيد من  األول/ديسمبر 2009  كانون  بتاريخ 10  رقم 92/64  –   قرار     125 
 .................................................................................................... 284األراضي المحتلة 

–   قرار رقم 93/64 بتاريخ 10 كانون األول/ديسمبر 2009 – التأكيد من جديد أن المستوطنات اإلسرائيلية في األرض     126
تتقيد  بأن  قانونية، ومطالبة إسرائيل  المحتل، غير  السوري  الجوالن  الشرقية، وفي  القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية 

 ........................................... 286بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية 
–   قرار رقم 94/64 بتاريخ 10 كانون األول/ديسمبر 2009 – مطالبة إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات التي تنتهك     127
حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة، وإدانة جميع أعمال العنف، وخصوصًا استخدام إسرائيل للقوة 

289المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في اآلونة األخيرة .................................................... 
الجوالن  على  قوانينها  بفرض  إسرائيل  قرار  أن  إعالن   –  2009 األول/ديسمبر  كانون   10 بتاريخ   95/64 رقم  –   قرار     128

 ........................................................................................ 293السوري المحتل ملغي وباطل 
إلى المساعدة  تقديم  على  األعضاء  الدول  حث   –  2009 األول/ديسمبر  كانون   16 بتاريخ   125/64 رقم  –   قرار     129 
 ................................................................................................... 295الشعب الفلسطيني 

تقرير  في  الشعوب  جميع  حق  على  جديد  من  – التأكيد   2009 األول/ديسمبر  كانون   18 بتاريخ   149/64 رقم  –   قرار     130
298المصير ............................................................................................................... 

–   قرار رقم 150/64 بتاريخ 18 كانون األول/ديسمبر 2009 – التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير     131
299مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين .................................................... 

الفلسطيني وسكان  الشعب  التأكيد على حقوق  – إعادة  األول/ديسمبر 2009  كانون  بتاريخ 21  رقم 185/64  –   قرار     132
 .................................................. 301الجوالن السوري المحتل في السيادة الدائمة على مواردهم الطبيعية 

القوات  لتدمير  السلبية  اآلثار  إزاء  القلق  – اإلعراب عن  األول/ديسمبر 2009  كانون  بتاريخ 21  رقم 195/64  –   قرار     133
لبنان  حكومة  تعويض  مسؤولية  تتحمل  أن  إسرائيل  إلى  والطلب  لبنان،  في  النفط  تخزين  صهاريج  اإلسرائيلية  الجوية 

304والدول األُخرى المتضررة بشكل مباشر من البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية ...................................... 

2010
االنتهاكات  في  تحقيقات  إجراء  إسرائيل  إلى  الطلب  تكرار   –  2010 شباط/فبراير   26 بتاريخ   254/64 رقم  –   قرار     134
لتقصي  المتحدة  األمم  بعثة  تقرير  أوردها  التي  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  الدولي  اإلنساني  للقانون  الجسيمة 

 .......................................................................................... 306الحقائق بشأن النزاع في غزة 
 .............. –   قرار رقم 281/64 بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2010 – تمويل قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك     135308
 .................... –   قرار رقم 282/64 بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2010 – تمويل قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان     136310

الفلسطيني  الشعب  بممارسة  المعنية  اللجنة  إلى  – الطلب  الثاني/نوفمبر 2010  تشرين  بتاريخ 30  –   قرار رقم 13/65     137
 .............................. 314لحقوقه غير القابلة للتصرف مواصلة جهودها لتعزيز ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه 

األمانة  في  الفلسطينيين  حقوق  شعبة  بتزويد  المطالبة   –  2010 الثاني/نوفمبر  تشرين   30 بتاريخ   14/65 رقم  –   قرار    138
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 ............................................................................................... 316العامة بالموارد الالزمة 
–   قرار رقم 15/65 بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 – الطلب إلى إدارة شؤون اإلعالم في األمانة العامة مواصلة     139

 ....................................... 318نشر المعلومات ذات الصلة بقضية فلسطين وأنشطة األمم المتحدة المتصلة بها 
–   قرار رقم 16/65 بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 – التأكيد من جديد على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية     140

320لقضية فلسطين، واإلعراب عن التأييد التام لعملية السالم في الشرق األوسط .......................................... 
مدينة  على  قوانينها  بفرض  إسرائيل  قرار  أن  إعالن   –  2010 الثاني/نوفمبر  تشرين   30 بتاريخ   17/65 رقم  –   قرار     141

326القدس ملغي وباطل .................................................................................................. 
الجوالن  على  قوانينها  بفرض  إسرائيل  قرار  أن  إعالن   –  2010 الثاني/نوفمبر  تشرين   30 بتاريخ   18/65 رقم  –   قرار     142

 .............................................. 327السوري المحتل ملغي وباطل، ومطالبتها باالنسحاب من كامل الجوالن 
–   قرار رقم 42/65 بتاريخ 8 كانون األول/ديسمبر 2010 – الحث على إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق     143

329األوسط .............................................................................................................. 
انتشار عدم  معاهدة  إلى  االنضمام  إسرائيل  إلى  الطلب   –  2010 األول/ديسمبر  كانون   8 بتاريخ   88/65 رقم  –   قرار     144 
331األسلحة النووية ...................................................................................................... 

–   قرار رقم 90/65 بتاريخ 8 كانون األول/ديسمبر 2010 – الثناء على الجهود المبذولة لتع�زيز األمن والتعاون في منطقة     145
 .............................................................................................. 334البحر األبيض المتوسط 

–   قرار رقم 98/65 بتاريخ 10 كانون األول/ديسمبر 2010 – التأكيد على ضرورة استمرار أعمال وكالة األمم المتحدة     146
بذل  تواصل  أن  المانحة  الجهات  )األونروا(، واإلهابة بجميع  األدنى  الشرق  الفلسطينيين في  الالجئين  إلغاثة وتشغيل 

335الجهود لتلبية الحاجات المتوقعة للوكالة  ............................................................................. 
–   قرار رقم 99/65 بتاريخ 10 كانون األول/ديسمبر 2010 – التأكيد من جديد على حق جميع األشخاص النازحين نتيجة     147

337حرب حزيران/يونيو 1967 وما بعدها في العودة إلى ديارهم ......................................................... 
إلغاثة  المتحدة  األمم  لوكالة  التقدير  عن  اإلعراب   –  2010 األول/ديسمبر  كانون   10 بتاريخ   100/65 رقم  –   قرار     148
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(، والطلب إلى إسرائيل االمتثال ألحكام اتفاقية جنيف والتزام 

 ................................................................................................. 339ميثاق األمم المتحدة 
في  الحق  الفلسطينيين  لالجئين  أن  جديد  من  التأكيد   –  2010 األول/ديسمبر  كانون   10 بتاريخ   101/65 رقم  –   قرار     149

 ................................................................................. 344ممتلكاتهم وفي اإليرادات اآلتية منها 
–   قرار رقم 102/65 بتاريخ 10 كانون األول/ديسمبر 2010 – شجب السياس�ات والممارس�ات اإلسرائي�لية التي تمس     150
إزاء  الشديد  القلق  المحتلة، واإلعراب عن  العرب في األراضي  السكان  الفلسطيني وغيره من  للشعب  اإلنسان  حقوق 

 ............................................................... 345استمرار الحالة المتأزمة في األرض الفلسطينية المحتلة 
تنطبق  الرابعة  جنيف  اتفاقي�ة  أن  جديد  من  التأكيد   –  2010 األول/ديسمبر  كانون   10 بتاريخ   103/65 رقم  –   قرار     151

348على األراضي المحتلة  ............................................................................................... 
ف��ي  اإلسرائيلية  المستوطن�ات  أن  جديد  من  التأكيد   –  2010 األول/ديسمبر  كانون   10 بتاريخ   104/65 رقم  –   قرار     152
األرض الفلسطيني�ة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وف��ي الجوالن السوري المحتل، غير قانوني�ة، ومطالبة إسرائيل 

 ................................. 350بأن تتقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية  
–   قرار رقم 105/65 بتاريخ 10 كانون األول/ديسمبر 2010 – مطالبة إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات واإلجراءات     153

 .................................................. 353التي تنتهك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة 
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الجوالن  قوانينها على  بفرض  إسرائيل  قرار  أن  – إعالن  بتاريخ 10 كانون األول/ديسمبر 2010  –   قرار رقم 106/65     154
 ........................................................................................ 358السوري المحتل ملغي وباطل 

الدول  وجامعة  المتحدة  األمم  بين  بالتعاون  المطالبة   –  2010 األول/ديسمبر  كانون   13 بتاريخ   126/65 رقم  –   قرار     155
 ............................................................................................................... 360العربية 

–   قرار رقم 134/65 بتاريخ 15 كانون األول/ديسمبر 2010 – حث الدول األعضاء على تقديم المساعدة إلى الشعب     156
 ........................................................................................................... 361الفلسطيني 

القوات  لتدمير  السلبية  اآلثار  إزاء  القلق  – اإلعراب عن  األول/ديسمبر 2010  كانون  بتاريخ 20  رقم 147/65  –   قرار     157
لبنان  حكومة  تعويض  مسؤولية  تتحمل  أن  إسرائيل  إلى  والطلب  لبنان،  في  النفط  تخزين  صهاريج  اإلسرائيلية  الجوية 

365والدول األُخرى المتضررة بشكل مباشر من البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية ...................................... 
الفلسطيني وسكان  الشعب  التأكيد على حقوق  – إعادة  األول/ديسمبر 2010  كانون  بتاريخ 20  رقم 179/65  –   قرار     158

 .................................................. 367الجوالن السوري المحتل في السيادة الدائمة على مواردهم الطبيعية 
في الشعوب  جميع  حق  على  جديد  من  التأكيد   –  2010 األول/ديسمبر  كانون   21 بتاريخ   201/65 رقم  –   قرار     159 
370تقرير المصير ......................................................................................................... 

–   قرار رقم 202/65 بتاريخ 21 كانون األول/ديسمبر 2010 – التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير     160
371مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين .................................................... 

2011
وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  لوكالة  اإلدارية  القدرة  تعزيز   –  2011 نيسان/أبريل   18 بتاريخ   272/65 رقم  –   قرار     161

 ...... 373الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(، واإلحاطة علمًا بالحالة المالية الخطيرة التي تواجهها الوكالة 
 .............. –   قرار رقم 302/65 بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2011 – تمويل قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك     162375

على  والتشديد  لبنان،  في  المؤقتة  المتحدة  األمم  قوة  تمويل   –  2011 حزيران/يونيو   30 بتاريخ   303/65 رقم  –   قرار     163
 .......................... 378وجوب تحمل إسرائيل تغطية التكاليف الناشئة عن الحادث الذي وقع في مقر القيادة في قانا 

الفلسطيني  الشعب  بممارسة  المعنية  اللجنة  إلى  – الطلب  الثاني/نوفمبر 2011  تشرين  بتاريخ 30  –   قرار رقم 14/66     164
381لحقوقه غير القابلة للتصرف مواصلة جهودها لتعزيز ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه  .............................. 

األمانة  في  الفلسطينيين  حقوق  شعبة  بتزويد  المطالبة   –  2011 الثاني/نوفمبر  تشرين   30 بتاريخ   15/66 رقم  –   قرار     165
 ............................................................................................... 384العامة بالموارد الالزمة 

–   قرار رقم 16/66 بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 – الطلب إلى إدارة شؤون اإلعالم في األمانة العامة مواصلة     166
 ....................................... 385نشر المعلومات ذات الصلة بقضية فلسطين وأنشطة األمم المتحدة المتصلة بها 

–   قرار رقم 17/66 بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 – التأكيد من جديد على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية     167
387لقضية فلسطين، والتأكيد أيضًا على التأييد التام لعملية السالم في الشرق األوسط...................................... 

مدينة  على  قوانينها  بفرض  إسرائيل  قرار  أن  إعالن   –  2011 الثاني/نوفمبر  تشرين   30 بتاريخ   18/66 رقم  –   قرار     168
394القدس ملغي وباطل .................................................................................................. 

الجوالن  على  قوانينها  بفرض  إسرائيل  قرار  أن  إعالن   –  2011 الثاني/نوفمبر  تشرين   30 بتاريخ   19/66 رقم  –   قرار     169
 .............................................. 395السوري المحتل ملغي وباطل، ومطالبتها باالنسحاب من كامل الجوالن

النووية األسلحة  من  خالية  منطقة  إنشاء  على  الحث   –  2011 األول/ديسمبر  كانون   2 بتاريخ   25/66 رقم  –   قرار     170 
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 ................................................................................................... 397في الشرق األوسط 
انتشار عدم  معاهدة  إلى  االنضمام  إسرائيل  إلى  الطلب   –  2011 األول/ديسمبر  كانون   2 بتاريخ   61/66 رقم  –   قرار     171 
399األسلحة النووية ...................................................................................................... 

لتعزيز األمن  المبذولة  – اإلعراب عن االرتياح إلى الجهود  بتاريخ 2 كانون األول/ديسمبر 2011  –   قرار رقم 63/66     172
402والتعاون في منطقة البحر األبيض المتوسط ........................................................................... 

– التأكيد على ضرورة استمرار أعمال وكالة األمم المتحدة  –   قرار رقم 72/66 بتاريخ 9 كانون األول/ديسمبر 2011     173
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(، واإلهابة بجميع الجهات المانحة مواصلة الجهود 

 ..................................................................................... 403لتلبية الحاجات المتوقعة للوكالة 
–   قرار رقم 73/66 بتاريخ 9 كانون األول/ديسمبر 2011 – التأكيد من جديد على حق جميع األشخاص النازحين نتيجة     174

405حرب حزيران/يونيو 1967 وما بعدها في العودة إلى ديارهم ......................................................... 
–   قرار رقم 74/66 بتاريخ 9 كانون األول/ديسمبر 2011 – اإلعراب عن التقدير لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل     175

 ....... 407الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(، واإلحاطة علمًا بتقرير الفريق العامل المعني بتمويل الوكالة 
–   قرار رقم 75/66 بتاريخ 9 كانون األول/ديسمبر 2011 – التأكيد من جديد أن لالجئين الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم     176

 ............................................................................................ 412وفي اإليرادات اآلتية منها  
–   قرار رقم 76/66 بتاريخ 9 كانون األول/ديسمبر 2011 – شجب الممارسات اإلسرائيلية التي تنتهك حقوق اإلنسان     177
واالستخدام  الجدار  وبناء  اإلسرائيلية  االستيطان  أنشطة  جميع  وإدانة  المحتلة،  األراضي  في  الفلسطيني  للشعب 

413المفرط للقوة ضد المدنيين ........................................................................................... 
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528بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل ....................................................... 

2010
 ................. –   قرار رقم 6/2010 بتاريخ 20 تموز/يوليو 2010 – المطالبة بتقديم المساعدة إلى المرأة الفلسطينية     18529

–   قرار رقم 31/2010 بتاريخ 23 تموز/يوليو 2010 – إدراك االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي     19
في  العرب  وللسكان  القدس،  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  الفلسطيني  للشعب  المعيشية  األحوال  على 

 ............................................................................................ 531الجوالن السوري المحتل 

2011
 ............... –   قرار رقم 18/2011 بتاريخ 26 تموز/يوليو 2011 – المطالبة بتقديم المساعدة إلى المرأة الفلسطينية     20536

–   قرار رقم 41/2011 بتاريخ 28 تموز/يوليو 2011 – إدراك االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي     21
في  العرب  وللسكان  القدس،  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  الفلسطيني  للشعب  المعيشية  األحوال  على 

 ............................................................................................ 538الجوالن السوري المحتل 

ثانيًا:   لجنة حقوق اإلنسان/مجلس حقوق اإلنسان

2005
–   قرار رقم 1/2005 )الدورة 61( بتاريخ 7 نيسان/أبريل 2005 – التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير     22

543مصيره، بما في ذلك حقه في العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة وفي إقامة دولة مستقلة ذات سيادة ............... 
سياساتها  عن  تتخلى  أن  على  إسرائيل  حث   –  2005 نيسان/أبريل   14 بتاريخ   )61 )الدورة   6/2005 رقم  –   قرار     23
االستيطانية في األراضي المحتلة، وأن تمنع أي توطين جديد، ومطالبتها بأن تكف عن بناء ما يسمى السياج األمني في 

 ......................................................................................... 544األراضي الفلسطينية المحتلة 
حقوق  تمس  التي  اإلسرائيلية  الممارسات  إدانة   –  2005 نيسان/أبريل   14 بتاريخ   )61 )الدورة   7/2005 رقم  –   قرار     24

 ...................................................... 547اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية 
–   قرار رقم 8/2005 )الدورة 61( بتاريخ 14 نيسان/أبريل 2005 – مطالبة إسرائيل باالمتثال لقرارات الجمعية العامة     25
العمراني والتكوين  الطابع  تغيير  المحتل، وبالكف عن  السوري  الجوالن  المتعلقة بحقوق اإلنسان في  ومجلس األمن 

 ........................................ 549الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجوالن السوري المحتل 

2006
االحتالل  سلطات  انتهاكات  إدانة   –  2006 حزيران/يونيو   6 بتاريخ  األولى(  االستثنائية  )الدورة   1/1 دإ -  رقم  –   قرار     26
الفلسطينيين  للوزراء  التعسفي  االعتقال  ذلك  في  بما  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في  اإلنسان  لحقوق  اإلسرائيلي 

 ............................................................ 551وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولين آخرين 
–   مقرر رقم 106/1 )الدورة 1( بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2006 – النظر في مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطين     27

552وغيرها من األراضي العربية المحتلة .................................................................................. 
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–   قرار رقم دإ - 1/2 )الدورة االستثنائية الثانية( بتاريخ 11 آب/أغسطس 2006 – إدانة االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق    28
اإلنسان والخروقات للقانون اإلنساني الدولي في لبنان، ومطالبة إسرائيل بالمبادرة فورًا إلى وقف العمليات العسكرية 

 .............................................................................. 552ضد السكان المدنيين واألهداف المدنية 
–   قرار رقم دإ - 1/3 )الدورة االستثنائية الثالثة( بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 – إدانة القتل اإلسرائيلي للمدنيين     29

 ........ 554الفلسطينيين وانتهاكات حقوق اإلنسان خالل الهجوم األخير الذي حدث على بيت حانون في شمال قطاع غزة 
–   قرار رقم 3/2 )الدورة 2( بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 – مطالبة إسرائيل باالمتثال لقرارات الجمعية العامة     30
العمراني والتكوين  الطابع  تغيير  المحتل، وبالكف عن  السوري  الجوالن  المتعلقة بحقوق اإلنسان في  ومجلس األمن 

 ........................................ 556الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجوالن السوري المحتل 
سياساتها  عن  تتخلى  أن  على  إسرائيل  حث   –  2006 الثاني/نوفمبر  تشرين   27 بتاريخ   )2 )الدورة   4/2 رقم  –   قرار     31
االستيطانية في األراضي المحتلة، وأن تمنع أي توطين جديد، ومطالبتها بأن تكف عن بناء ما يسمى السياج األمني في 

 ......................................................................................... 557األراضي الفلسطينية المحتلة 
–   قرار رقم 1/3 )الدورة 3( بتاريخ 8 كانون األول/ديسمبر 2006 – الدعوة إلى اإلسراع في تنفيذ قرار مجلس حقوق     32

560اإلنسان دإ - 1/1 الذي يدين انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة  
–   قرار رقم 3/3 )الدورة 3( بتاريخ 8 كانون األول/ديسمبر 2006 – اإلحاطة علمًا بتقرير لجنة التحقيق المعنية بلبنان، والطلب     33

 ..... 560إلى مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان التشاور مع حكومة لبنان بشأن التقرير وما خلص إليه من نتائج 

2007
اإلنسان  حقوق  مجلس  قراري  تنفيذ  إلى  إسرائيل  – دعوة   2007 آذار/مارس   27 بتاريخ   )4 )الدورة   2/4 رقم  –   قرار     34 

561دإ - 1/1 ودإ - 1/3 المتعلقين بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة ................................. 
–   قرار رقم إت/1/1 )االجتماع التنظيمي األول( بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2007 – الطلب إلى مفوضة األمم المتحدة     35

561السامية لحقوق اإلنسان تقديم الدعم ألنشطة حكومة لبنان وبرامجها.................................................. 
قراري  تنفيذ  إلى  إسرائيل  – دعوة   2007 حزيران/يونيو   20 بتاريخ  األول(  التنظيمي  )االجتماع  إت/2/1  رقم  –   قرار     36

 ......... 561مجلس حقوق اإلنسان دإ - 1/1 ودإ - 1/3 المتعلقين بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة 
–   قرار رقم 18/6 )الدورة 6( بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2007 – دعوة إسرائيل إلى تنفيذ قراري مجلس حقوق اإلنسان     37

562دإ - 1/1 ودإ - 1/3 المتعلقين بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة ................................. 
األرض  في  والثقافية  الدينية  الحقوق  انتهاكات  – إدانة  أيلول/سبتمبر 2007  بتاريخ 28  )الدورة 6(  رقم 19/6  –   قرار     38
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ودعوة إسرائيل إلى السماح للمصلين الفلسطينيين بالوصول إلى مواقعهم 

562الدينية من دون أية قيود ............................................................................................... 

2008
–   قرار رقم دإ - 1/6 )الدورة االستثنائية السادسة( بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 2008 – إدانة القتل اإلسرائيلي للمدنيين     39
الفلسطينيين وانتهاكات حقوق اإلنسان الناشئ�ة عن الهجمات والتوغالت العسكرية اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية 

 ............................................................................ 563المحتلة، وخصوصًا في قطاع غزة المحتل 
األراضي  في  اإلسرائيلية  والتوغالت  الهجمات  إدانة   –  2008 آذار/م��ارس   6 بتاريخ   )7 )الدورة   1/7 رقم  –   قرار     40
إلى توفير الحماية  المحتل، والدعوة  الهجمات والغارات األخيرة على قطاع غزة  المحتلة، وبصورة خاصة  الفلسطينية 

 ........................................................................................... 564الفورية للشعب الفلسطيني
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– التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير  –   قرار رقم 17/7)الدورة 7( بتاريخ 27 آذار/مارس 2008     41
سيادة  ذات  األراضي  متصلة  دولة  إقامة  وفي  والكرامة  والعدالة  الحرية  ظل  في  العيش  في  حقه  ذلك  في  بما  مصيره، 

 ................................................................................................. 565ومستقلة وديمقراطية 
–   قرار رقم 18/7 )الدورة 7( بتاريخ 27 آذار/مارس 2008 – حث إسرائيل على أن تتخلى عن سياساتها االستيطانية في     42

 .................. 566األراضي المحتلة، وأن تمنع أي توطين جديد، ومطالبتها باإلسراع في إعادة فتح معبري رفح وكارني 
– دعوة إسرائيل إلى تنفيذ قرار مجلس حقوق اإلنسان  بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر 2008  –   قرار رقم 18/9 )الدورة 9(     43

569دإ - 1/3 المتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في بيت حانون ............... 

2009
العسكرية  العمليات  إدانة   –  2009 الثاني/يناير  كانون   12 بتاريخ  التاسعة(  االستثنائية  )الدورة   1/9 دإ -  رقم  –   قرار     44

 ........................................ 570اإلسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ومطالبة إسرائيل بسحب قواتها من القطاع 
الشامل الدوري  االستعراض  نتائج  اعتماد   –  2009 آذار/م��ارس   20 بتاريخ   )10 )الدورة   112/10 رقم  –   مقرر     45 
572المتعلق بإسرائيل ..................................................................................................... 

العامة  الجمعية  لقرارات  باالمتثال  إسرائيل  مطالبة   –  2009 آذار/مارس   26 بتاريخ   )10 )الدورة   17/10 رقم  –   قرار     46
العمراني والتكوين  الطابع  تغيير  المحتل، وبالكف عن  السوري  الجوالن  المتعلقة بحقوق اإلنسان في  ومجلس األمن 

 ........................................ 572الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجوالن السوري المحتل 
–   قرار رقم 18/10 )الدورة 10( بتاريخ 26 آذار/مارس 2009 – حث إسرائيل على أن تتخلى عن سياساتها االستيطانية     47

 .............. 574في األراضي المحتلة، وأن تمنع أي توطين جديد، ومطالبتها باإلسراع في إعادة فتح معبري رفح وكارني 
–   قرار رقم 19/10 )الدورة 10( بتاريخ 26 آذار/مارس 2009 – إدانة الهجمات والعمليات العسكرية اإلسرائيلية في     48
األراضي الفلسطينية المحتلة، وبصورة خاصة الهجمات والغارات األخيرة على قطاع غزة المحتل، والدعوة إلى توفير 

 ................................................................................... 577الحماية الفورية للشعب الفلسطيني 
في  الفلسطيني  الشعب  حق  على  جديد  من  – التأكيد   2009 آذار/مارس   26 بتاريخ   )10 )الدورة   20/10 رقم  –   قرار     49
تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة وفي إقامة دولة متصلة األراضي ذات سيادة 

 ................................................................................................. 578ومستقلة وديمقراطية 
–   قرار رقم 21/10 )الدورة 10( بتاريخ 26 آذار/مارس 2009 – دعوة إسرائيل إلى تنفيذ قرار مجلس حقوق اإلنسان     50

579دإ - 1/9 المتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان الناتجة عن الهجمات العسكرية اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة ....... 
–   قرار رقم دإ - 1/12 )الدورة االستثنائية الثانية عشرة( بتاريخ 16 تشرين األول/أكتوبر 2009 – إدانة انتهاكات الحقوق     51
الدينية والثقافية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومطالبة إسرائيل بوقف أعمال وأنشطة الحفر 

 ................................................................ 580والتنقيب أسفل المسجد األقصى وفي محيطه وجواره 
– المطالبة بإحالة  بتاريخ 16 تشرين األول/أكتوبر 2009  الثانية عشرة(  –   مقرر رقم دإ - 101/12 )الدورة االستثنائية     52
على  الشرقية،  القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  اإلنسان  حقوق  بحالة  المتعلق   1/12 دإ -  القرار 

582الجمعية العامة للنظر فيه .............................................................................................. 

2010
–   قرار رقم 5/13 )الدورة 13( بتاريخ 24 آذار/مارس 2010 – مطالبة إسرائيل باالمتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس     53
األمن المتعلقة بحقوق اإلنسان في الجوالن السوري المحتل، وبالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي 
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 ...................................................... 583والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجوالن السوري المحتل 
–   قرار رقم 6/13 )الدورة 13( بتاريخ 24 آذار/مارس 2010 – التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير     54
سيادة  ذات  األراضي  متصلة  دولة  إقامة  وفي  والكرامة  والعدالة  الحرية  ظل  في  العيش  في  حقه  ذلك  في  بما  مصيره، 

 ................................................................................................. 584ومستقلة وديمقراطية 
–   قرار رقم 7/13 )الدورة 13( بتاريخ 24 آذار/مارس 2010 – حث إسرائيل على أن تتخلى عن سياساتها االستيطانية في     55

 .................. 586األراضي المحتلة، وأن تمنع أي توطين جديد، ومطالبتها باإلسراع في إعادة فتح معبري رفح وكارني 
اإلسرائيلية  العسكرية  والعمليات  الهجمات  إدانة   –  2010 آذار/مارس   24 بتاريخ   )13 )الدورة   8/13 رقم  –   قرار     56
نبش  إزاء  القلق  وإبداء  الشرقية،  القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  والثقافية  الدينية  الحقوق  وانتهاكات 

589المقابر القديمة في مقبرة مأمن الله التاريخية )ماميال(  ................................................................. 
بما  المعنية،  األطراف  جميع  دعوة  على  التأكيد   –  2010 آذار/م��ارس   25 بتاريخ   )13 )الدورة   9/13 رقم  –   قرار     57
لتقصي  المستقلة  الدولية  البعثة  تقرير  في  ال��واردة  التوصيات  تنفيذ  ضمان  إلى  المتحدة،  األمم  هيئات  ذلك  في 

 .......................................................................................... 591الحقائق بشأن النزاع في غزة 
–   قرار رقم 1/14 )الدورة 14( بتاريخ 2 حزيران/يونيو 2010 – إدانة االعتداءات الخطيرة للقوات اإلسرائيلية على قافلة     58

 ............. 593سفن المساعدة اإلنسانية، ودعوة إسرائيل إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وعن األراضي المحتلة األُخرى 
–   قرار رقم 1/15 )الدورة 15( بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2010 – تأييد االستنتاجات التي تضمنها تقرير البعثة الدولية     59

 .......................................................... 594المستقلة لتقصي الحقائق في حادثة أسطول اإلغاثة اإلنسانية 

2011
العامة  الجمعية  لقرارات  باالمتثال  إسرائيل  مطالبة   –  2011 آذار/مارس   24 بتاريخ   )16 )الدورة   17/16 رقم  –   قرار     60
العمراني والتكوين  الطابع  تغيير  المحتل، وبالكف عن  السوري  الجوالن  المتعلقة بحقوق اإلنسان في  ومجلس األمن 

 ........................................ 595الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجوالن السوري المحتل 
– تأييد االستنتاجات التي تضمنها تقرير البعثة الدولية  –   قرار رقم 20/16 )الدورة 16( بتاريخ 25 آذار/مارس 2011     61

 ......................................................... 596المستقلة لتقصي الحقائق في حادثة أسطول اإلغاثة اإلنسانية  
اإلسرائيلية  العسكرية  والعمليات  الهجمات  إدانة   –  2011 آذار/مارس   25 بتاريخ   )16 )الدورة   29/16 رقم  –   قرار     62
نبش  إزاء  القلق  وإبداء  الشرقية،  القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  والثقافية  الدينية  الحقوق  وانتهاكات 

597المقابر القديمة في مقبرة مأمن الله التاريخية )ماميال(  ................................................................. 
في  الفلسطيني  الشعب  حق  على  جديد  من  – التأكيد   2011 آذار/مارس   25 بتاريخ   )16 )الدورة   30/16 رقم  –   قرار     63
تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامة وفي إقامة دولة متصلة األراضي ذات سيادة 

 ................................................................................................. 600ومستقلة وديمقراطية 
–   قرار رقم 31/16 )الدورة 16( بتاريخ 25 آذار/مارس 2011 – حث إسرائيل على أن تتخلى عن سياساتها االستيطانية     64

 .............. 601في األراضي المحتلة، وأن تمنع أي توطين جديد، ومطالبتها باإلسراع في إعادة فتح معبري رفح وكارني 
المعنية،  األطراف  جميع  دعوة  على  التأكيد   –  2011 آذار/م��ارس   25 بتاريخ   )16 )ال��دورة   32/16 رقم  –   قرار     65
لتقصي  المستقلة  الدولية  البعثة  تقرير  في  الواردة  التوصيات  تنفيذ  ضمان  إلى  المتحدة،  األمم  هيئات  ذلك  في  بما 

 .......................................................................................... 604الحقائق بشأن النزاع في غزة 
–   قرار رقم 10/17 )الدورة 17( بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2011 – تأييد االستنتاجات التي تضمنها تقرير البعثة الدولية     66
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 .......................................................... 606المستقلة لتقصي الحقائق في حادثة أسطول اإلغاثة اإلنسانية 

ثالثًا:   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

2005
–   قرار رقم 257 )الدورة 23( بتاريخ 12 أيار/مايو 2005 – التأكيد على أهمية تحديد المحاور ذات األولوية في تنفيذ     67

 .............................................................................. 608اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي 
التنمية العربية على  المنطقة  في  االستقرار  – تداعيات عدم  أيار/مايو 2005   12 بتاريخ  )الدورة 23(  رقم 260  –   قرار     68 
609والتعاون اإلقليمي .................................................................................................... 

2006
تكثيف لإلسكوا  التنفيذية  العامة  األمانة  إلى  الطلب   –  2006 أيار/مايو   11 بتاريخ   )24 )الدورة   271 رقم  –   قرار     69 

يشكلها  التي  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  التحديات  تقييم  على  األعضاء  الدول  قدرة  لتعزيز  مساعيها 
610النزاع وعدم االستقرار ................................................................................................ 

–   قرار رقم 279 )الدورة 24( بتاريخ 11 أيار/مايو 2006 – حث دول اإلسكوا على استكمال تطبيق خطة العم�ل لتنفي�ذ     70
 ......................................................................... 611اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي 

2008
النزاع واالحتالل  آثار  الرامية إلى تخفيف  – تكثيف الجهود  أيار/مايو 2008  بتاريخ 29  –   قرار رقم 282 )الدورة 25(     71

 .......................................................... 612وعدم االستقرار على التنمية في الدول األعضاء في اإلسكوا 

الرابع  القسم 
المتحدة األمم  منظمة   قرارات 

)اليونسكو( والثقافة  والعلم  للتربية 
أوالً:   المؤتمر العام

2005
 ............. –   قرار رقم 33م/69 بتاريخ 3 تشرين األول/أكتوبر 2005 – طلب انضمام فلسطين إلى عضوية اليونسكو     1617

–   قرار رقم 33م/50 بتاريخ 20 تشرين األول/أكتوبر 2005 – التذكير بقرارين سابقين لليونسكو متعلقين بصون التراث     2
 ........................................................................................ 617الثقافي لمدينة القدس القديمة 

بالمؤسسات  متعلق  لليونسكو  سابق  قرار  تنفيذ  بشأن   –  2005 األول/أكتوبر  تشرين   20 بتاريخ  33م/70  رقم  –   قرار     3
 ....................................................................... 618التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة 

2007
–   قرار رقم 34م/57 بتاريخ 16 تشرين األول/أكتوبر 2007 – طلب انضمام فلسطين إلى عضوية اليونسكو ............     4619

تنفيذ قرار سابق لليونسكو متعلق بالمؤسسات  – بشأن  الثاني/نوفمبر 2007  بتاريخ 1 و2 تشرين  –   قرار رقم 34م/58     5
 ....................................................................... 619التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة 

–   قرار رقم 34م/47 بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 – التذكير بقرار سابق لليونسكو متعلق بصون التراث الثقافي     6
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620لمدينة القدس القديمة ................................................................................................ 

2009
 ............. –   قرار رقم 35م/74 بتاريخ 6 تشرين األول/أكتوبر 2009 – طلب انضمام فلسطين إلى عضوية اليونسكو     7621

–   قرار رقم 35م/75 بتاريخ 22 و23 تشرين األول/أكتوبر 2009 – بشأن تنفيذ قرار سابق لليونسكو متعلق بالمؤسسات     8
 ....................................................................... 621التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة 

–   قرار رقم 35م/49 بتاريخ 23 تشرين األول/أكتوبر 2009 – التذكير بقرار سابق لليونسكو متعلق بصون التراث الثقافي     9
623لمدينة القدس القديمة ................................................................................................ 

2011
– التذكير بقرارات سابقة لليونسكو متعلقة بصون التراث  –   قرار رقم 36م/43 بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011     10

 ........................................................................................ 623الثقافي لمدينة القدس القديمة 
 ...................... –   قرار رقم 36م/76 بتاريخ 31 تشرين األول/أكتوبر 2011 – قبول فلسطين عضوًا في اليونسكو     11624

بالمؤسسات  متعلق  لليونسكو  سابق  قرار  تنفيذ  بشأن   –  2011 الثاني/نوفمبر  تشرين   10 بتاريخ  36م/81  رقم  –   قرار     12
 ....................................................................... 625التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة 

ثانيًا:   المجلس التنفيذي

2005
– بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو متعلقين  –   قرار )Decision( رقم 171م ت/18 بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2005     13

627بصون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة .......................................................................... 
– بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو متعلقين  –   قرار )Decision( رقم 171م ت/53 بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2005     14

 .......................................................... 628بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة 
–   قرار )Decision( رقم 172 م ت/47 بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2005 – طلب انضمام فلسطين إلى عضوية اليونسكو      15629

متعلقة لليونسكو  قرارات سابقة  تنفيذ  – بشأن  أيلول/سبتمبر 2005  بتاريخ 29  –   قرار )Decision( رقم 172م ت/18     16 
 .............................................................................................................. 629بالقدس 

متعلق  لليونسكو  سابق  قرار  تنفيذ  بشأن   –  2005 أيلول/سبتمبر   29 بتاريخ  ت/51  172م  رقم   )Decision( –   قرار     17
 .......................................................... 630بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة 

2006
لليونسكو سابقين  قرارين  تنفيذ  بشأن   –  2006 نيسان/أبريل   13 بتاريخ  ت/12  174م  رقم   )Decision( –   قرار     18 
 ..................................................................................................... 631متعلقين بالقدس 

– بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو متعلقين  –   قرار )Decision( رقم 174م ت/35 بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2006     19
 .......................................................... 632بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة 

لليونسكو  سابقين  بقرارين  التذكير   –  2006 األول/أكتوبر  تشرين   13 بتاريخ  ت/14  175م  رقم   )Decision( –   قرار     20
 ........................................ 633متعلقين بالقدس وصون الممتلكات الثقافية والتاريخية لمدينة القدس القديمة 

لليونسكو  قرارات سابقة  تنفيذ  – بشأن  األول/أكتوبر 2006  تشرين  بتاريخ 13  )Decision( رقم 175م ت/47  –   قرار     21
 ................................................... 634متعلقة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة 
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 ..... –   قرار )Decision( رقم 175م ت/54 بتاريخ 13 تشرين األول/أكتوبر 2006 – المساعدة في إعمار لبنان وتنميته     22635

2007
متعلقين  لليونسكو  سابقين  بقرارين  – التذكير   2007 نيسان/أبريل   27 بتاريخ  ت/20  م   176 رقم   )Decision( –   قرار     23

 ................................................. 636بالقدس وصون الممتلكات الثقافية والتاريخية لمدينة القدس القديمة 
–   قرار )Decision( رقم 176 م ت/49 بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2007 – بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو متعلقين     24

 .......................................................... 637بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة 
–   قرار )Decision( رقم 176 م ت/50 بتاريخ نيسان/أبريل 2007 – مساهمة اليونسكو في إعادة إعمار لبنان وتنميته ...     25638

–   قرار )Decision( رقم 176 م ت/الجلسة العامة االستثنائية بتاريخ نيسان /أبريل 2007 – بشأن الحفائر األثرية اإلسرائيلية     26
638في منحدر باب المغاربة في مدينة القدس القديمة ..................................................................... 

–   قرار )Decision( رقم 177 م ت/19 بتاريخ 11 تشرين األول/أكتوبر 2007 – بشأن قرارين سابقين لليونسكو متعلقين     27
 ................................................. 639بالقدس وصون الممتلكات الثقافية والتاريخية لمدينة القدس القديمة 

الحفائر األثرية اإلسرائيلية في  – بشأن  بتاريخ 11 تشرين األول/أكتوبر 2007  –   قرار )Decision( رقم 177 م ت/20     28
 ........................................................................ 640منحدر باب المغاربة في مدينة القدس القديمة 

عضوية  إلى  فلسطين  انضمام  طلب   –  2007 األول/أكتوبر  تشرين   3 بتاريخ  ت/60  م   177 رقم   )Decision( –   قرار     29
641اليونسكو ............................................................................................................. 

– بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو  –   قرار )Decision( رقم 177 م ت/62 بتاريخ 11 تشرين األول/أكتوبر 2007     30
641متعلقين بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة .................................................. 

إعمار إعادة  في  اليونسكو  مساهمة   –  2007 األول/أكتوبر  تشرين  بتاريخ  ت/63  م   177 رقم   )Decision( –   قرار     31 
 ......................................................................................................... 642لبنان وتنميته 

2008
–   قرار )Decision( رقم 179 م ت/9 بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2008 – بشأن تنفيذ قرارات سابقة لليونسكو متعلقة بصون     32

643التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة ................................................................................. 
–   قرار )Decision( رقم 179 م ت/39 بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2008 – بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو متعلقين     33

 .......................................................... 644بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة 
–   قرار )Decision( رقم 179 م ت/43 بتاريخ نيسان/أبريل 2008 – مساهمة اليونسكو في إعادة إعمار لبنان وتنميته ...     34645

– بشأن الحفائر األثرية اإلسرائيلية في منحدر باب  بتاريخ نيسان/أبريل 2008  –   قرار )Decision( رقم 179 م ت/52     35
المغاربة في مدينة القدس القديمة ]تقرير المدير العام عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي 

645في دورته السادسة والسبعين بعد المئة[ ............................................................................... 
لليونسكو تنفيذ قرارات سابقة  – بشأن  بتاريخ 17 تشرين األول/أكتوبر 2008  –   قرار )Decision( رقم 180 م ت/10     36 
 ....................................................................................................... 645متعلقة بالقدس 

– بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو  –   قرار )Decision( رقم 180 م ت/44 بتاريخ 17 تشرين األول/أكتوبر 2008     37
646متعلقين بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة .................................................. 

لبنان إعادة إعمار  اليونسكو في  – مساهمة  بتاريخ تشرين األول/أكتوبر 2008  –   قرار )Decision( رقم 180 م ت/49     38 
647وتنميته ............................................................................................................... 
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متعلقة  لليونسكو  قرارات سابقة  تنفيذ  – بشأن  نيسان/أبريل 2009  بتاريخ 30  رقم 181 م ت/12   )Decision( –   قرار     39

 ....................................................................................... 648بالقدس....................... 
–   قرار )Decision( رقم 181 م ت/47 بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2009 – بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو متعلقين     40

 .......................................................... 648بالمؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة 
–   قرار )Decision( رقم 181 م ت/48 بتاريخ نيسان/أبريل 2009 – بشأن برنامج المساعدة الشامل إلعادة إعمار لبنان     41

 .............................................................................. 649وتنميته في مجاالت اختصاص المنظمة 
–   قرار )Decision( رقم 181 م ت/59 بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2009 – بشأن إعادة إعمار ما ُدّمر في قطاع غزة نتيجة     42

650تصاعد أعمال العنف واألعمال العدائية خالل كانون األول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 ............... 
مدينة  في  المغاربة  باب  منحدر  – بشأن   2009 أيلول/سبتمبر   22 بتاريخ  »ثانيًا«  ت/5  م   182 رقم   )Decision( –   قرار     43
القدس القديمة  ]مقتطفات من تقرير المدير العام عن متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر 
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–   قرار )Decision( رقم 182 م ت/52 بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2009 – طلب انضمام فلسطين إلى عضوية اليونسكو      45652

–   قرار )Decision( رقم 182 م ت/54 بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 2009 – بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو متعلقين     46
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654تصاعد أعمال العنف واألعمال العدائية خالل كانون األول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 ............... 
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متعلقة  لليونسكو  قرارات سابقة  تنفيذ  – بشأن  نيسان/أبريل 2010  بتاريخ 15  رقم 184 م ت/12   )Decision( –   قرار     48
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–   قرار )Decision( رقم 184 م ت/30 بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2010 – بشأن تنفيذ قرارين سابقين لليونسكو متعلقين     49
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 ................................................................................................ 657الحصار المستمر عليه
–   قرار )Decision( رقم 184 م ت/37 بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2010 – بشأن الموقَعْين الفلسطينيين، الحرم اإلبراهيمي/    51
658كهف البطاركة في الخليل ومسجد بالل بن رباح )قبر راحيل( في بيت لحم  ........................................... 

لليونسكو  تنفيذ قرارين سابقين  – بشأن  بتاريخ 21 تشرين األول/أكتوبر 2010  –   قرار )Decision( رقم 185 م ت /5     52
659متعلقين بمنحدر باب المغاربة في مدينة القدس القديمة ............................................................... 
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إلى لليونسكو   العامة  المديرة  – دعوة   2011 /أكتوبر  األول  تشرين   6 بتاريخ  ت/41  م   187 رقم   )Decision( –   قرار     64 
التعليمية والثقافية في األراضي العربية  المواظبة على جهودها من أجل تنفيذ قرار سابق لليونسكو متعلق بالمؤسسات 
 ........................................................................................................ 668المحتلة ......

إلى  لليونسكو  العامة  المديرة  دعوة   –  2011 /أكتوبر  األول  تشرين   6 بتاريخ  ت/42  م   187 رقم   )Decision( –   قرار     65
 ................... 669المواظبة على جهودها من أجل تنفيذ قرار سابق لليونسكو متعلق بإعادة إعمار ما ُدّمر في قطاع غزة  

الخامس  القسم 
العالمية الصحة  منظمة  قرارات 

جمعية الصحة العالمية

2005
–   قرار رقم ج ص ع 58–6 بتاريخ 23 أيار/مايو 2005 – مطالبة إسرائيل بالعدول عن ممارساتها المتمثلة في دفن النفايات    1

 ....................................................................................... 673في األرض الفلسطينية المحتلة 

2006
–   قرار رقم ج ص ع 59–3 بتاريخ 27 أيار/مايو 2006 – مطالبة إسرائيل بإنهاء اإلغالق في األرض الفلسطينية المحتلة،     2

675وخصوصًا إغالق معابر قطاع غزة المحتل، والذي يتسبب بالنقص الشديد في األدوية واإلمدادات الطبية داخله ........ 
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2007
–   قرار رقم ج ص ع 60–2 بتاريخ 21 أيار/مايو 2007 – مطالبة إسرائيل بإنهاء اإلغالق في األرض الفلسطينية المحتلة،     3

677وخصوصًا إغالق معابر قطاع غزة المحتل، والذي يتسبب بالنقص الشديد في األدوية واإلمدادات الطبية داخله ........ 

2008
–   قرار رقم ج ص ع 61–3 بتاريخ 23 أيار/مايو 2008 – مطالبة إسرائيل بإنهاء اإلغالق في األرض الفلسطينية المحتلة     4

679فورًا، وخصوصًا إغالق معابر قطاع غزة المحتل، والذي يتسبب بالنقص الشديد في األدوية واإلمدادات الطبية داخله .. 
2009

–   قرار رقم ج ص ع 62–2 بتاريخ 21 أيار/مايو 2009 – مطالبة إسرائيل بإنهاء اإلغالق في األرض الفلسطينية المحتلة     5
682فورًا، وخصوصًا إغالق معابر قطاع غزة المحتل، والذي يتسبب بالنقص الشديد في األدوية واإلمدادات الطبية داخله .. 

2010
–   قرار رقم ج ص ع 63–2 بتاريخ 20 أيار/مايو 2010 – مطالبة إسرائيل بإنهاء اإلغالق في األرض الفلسطينية المحتلة     6

685فورًا، وخصوصًا إغالق معابر قطاع غزة المحتل، والذي يتسبب بالنقص الشديد في األدوية واإلمدادات الطبية داخله .. 

2011
–   قرار رقم ج ص ع 64–4 بتاريخ 20 أيار/مايو 2011 – مطالبة إسرائيل بإنهاء اإلغالق في األرض الفلسطينية المحتلة     7

688فورًا، وخصوصًا إغالق معابر قطاع غزة المحتل، والذي يتسبب بالنقص الشديد في األدوية واإلمدادات الطبية داخله .. 

السادس  القسم 
الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  قرارات 

المؤتمر العام

2005
–   مقرر رقم GC(49)/DEC/11 بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2005 – إعادة إدراج البند المعنون »القدرات النووية اإلسرائيلية     1

 ...................................................................... 695والخطر النووي اإلسرائيلي« في جدول األعمال 
الدولية الوكالة  ضمانات  تطبيق  إلى  الحاجة  تأكيد   –  2005 أيلول/سبتمبر   30 بتاريخ   GC(49)/RES/15 رقم  –   قرار     2 
اقتراح لتنفيذ  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  الدول  هذه  من  والطلب  كافة،  األوسط  الشرق  دول  على  الذرية   للطاقة 
 ............................................................ 695إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط 

2006
الدولية  الوكالة  ضمانات  تطبيق  إلى  الحاجة  تأكيد   –  2006 أيلول/سبتمبر   22 بتاريخ   GC(50)/RES/16 رقم  –   قرار     3 
اقتراح  لتنفيذ  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  الدول  هذه  من  والطلب  كافة،  األوسط  الشرق  دول  على  الذرية   للطاقة 

 ............................................................ 696إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط 

2007
الدولية  الوكالة   ضمانات  تطبيق  إلى  الحاجة  تأكيد   –  2007 أيلول/سبتمبر   20 بتاريخ   GC(51)/RES/17 رقم  –   قرار     4
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اقتراح  لتنفيذ  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  الدول  هذه  من  والطلب  كافة،  األوسط  الشرق  دول  على  الذرية   للطاقة 
 ............................................................ 698إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط 

2008
الوكالة  ضمانات  تطبيق  إلى  الحاجة  تأكيد   –  2008 األول/أكتوبر  تشرين   4 بتاريخ   GC(52)/RES/15 رقم  –   قرار     5 
اقتراح  لتنفيذ  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  الدول  هذه  من  والطلب  كافة،  األوسط  الشرق  دول  على  الذرية  للطاقة   الدولية 

 ............................................................ 699إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط

2009
الدولية  الوكالة  ضمانات  تطبيق  إلى  الحاجة  تأكيد   –  2009 أيلول/سبتمبر   17 بتاريخ   GC(53)/RES/16 رقم  –   قرار     6 
إنشاء  اقتراح  لتنفيذ  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  الدول  هذه  من  والطلب  كافة،  األوسط  الشرق  دول  على  الذرية   للطاقة 

 .................................................................. 701منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط 
عدم  معاهدة  إلى  االنضمام  إسرائيل  إلى  الطلب   –  2009 أيلول/سبتمبر   18 بتاريخ   GC(53)/RES/17 رقم  –   قرار     7

 ............................................................................................... 703انتشار األسلحة النووية 

2010
الدولية  الوكالة  ضمانات  تطبيق  إلى  الحاجة  تأكيد   –  2010 أيلول/سبتمبر   24 بتاريخ   GC(54)/RES/13 رقم  –   قرار     8 
للطاقة الذرية على دول الشرق األوسط كافة، والطلب من هذه الدول اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ اقتراح إنشاء منطقة 

 ........................................................................ 704خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط 

2011
الدولية  الوكالة  ضمانات  تطبيق  إلى  الحاجة  تأكيد   –  2011 أيلول/سبتمبر   23 بتاريخ   GC(55)/RES/14 رقم  –   قرار     9 
للطاقة الذرية على دول الشرق األوسط كافة، والطلب من هذه الدول اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ اقتراح إنشاء منطقة 

 ........................................................................ 705خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط  

السابع  القسم 
المتحدة األمم  منظمة   قرارات 

)اليونيدو( الصناعية  للتنمية 
المؤتمر العام

2005
المرحلة  تنفيذ  مواصلة  ضرورة  على  التشديد   –  2005 األول/ديسمبر  كانون   2 بتاريخ   2  � 11/ق   � ع  م  رقم  –   قرار     1 

711الثانية من البرنامج المتكامل لدعم الصناعات الفلسطينية .............................................................. 

2007
–   قرار رقم م ع � 12/ق � 4 بتاريخ 7 كانون األول/ديسمبر 2007 – التشديد على ضرورة مواصلة تنفيذ المرحلة التالية     2

711من البرنامج المتكامل لتنمية القطاع الصناعي الفلسطيني .............................................................. 




