
.١٩٧٦آذار/مارس ٢٤بتاريخ ١٢٠٢٢/Sقرار رقم 
شجب فشل إسرائيل في وقف أعمال تغيير وضع القدس، والدعوة إلى أن تمتنع إسرائيل من مصادرة األراضي 

وإقامة المستوطنات

إن جملس األمن،
يف التطورات األخرية يف األراضي العربية احملتلة،نظروقد
إزاء الوضع اَخلِطر يف تلك األراضي الناجم عن االحتالل اإلسرائيلي املستمر،العميققلقهعنيعربوإذ
إزاء اإلجراءات اليت تتخذها السلطات اإلسرائيلية واملؤدية إىل الوضع اَخلِطر احلايل، مبا يف ذلك أيضاً،العميق،قلقهعنيعربوإذ

دف إىل التغيري املادي والثقايف والسكاين و  دس، وإقامة الديين لطابع األراضي احملتلة، وال سيما بالنسبة إىل مدينة القاإلجراءات اليت 
املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة، وغريها من انتهاكات حلقوق اإلنسان لسكان تلك األراضي،

عدم جواز االستيالء على األراضي بواسطة احلرب،يؤكدوإذ
ا حىت ، قرارات جديدمنويؤكدإلى،يشيروإذ اجلمعية العامة وجملس األمن اليت تدعو إسرائيل إىل إلغاء مجيع اإلجراءات اليت اختذ

اآلن، وإىل االمتناع من اختاذ أي عمل آخر من شأنه تغيري وضع مدينة القدس وطابع األراضي العربية احملتلة،
لديين استها اهلادفة إىل التغيري املادي والثقايف والسكاين واأن إسرائيل، على الرغم من القرارات املذكورة آنفاً، تواصل سييالحظوإذ

لطابع مدينة القدس بالذات،
، احلاجة امللحة إىل إقامة سلم عادل ودائم يف الشرق األوسط،مجدداً يؤكد،وإذ
ا تغيري وضع مدينة القدس وإلغاء اإلجر يشجب-١ ذت اءات افشل إسرائيل يف وضع حد لألعمال والسياسات اليت من شأ ليت اختُّ

حىت اآلن يف هذا االجتاه؛
اء السريع الحتالهلا، إىل االمتناع من اختاذ أية إجراءات ضد السكان العرب يف األراضي احملتلة؛يدعو-٢ إسرائيل، إىل حني اإل
متلكات ع من مصادرة األراضي واملإسرائيل إىل احرتام وتأييد مبدأ عدم انتهاك حرمة األماكن املقدسة اليت حتتلها، واالمتنا يدعو-٣

العربية أو االعتداء عليها، أو من إقامة مستوطنات إسرائيلية يف األراضي العربية احملتلة، واالمتناع من أية أعمال وسياسات أُخرى 
دف إىل تغيري الوضع القانوين ملدينة القدس، وإلغاء اإلجراءات املتخذة حىت اآلن يف هذا االجتاه؛

إبقاء الوضع حتت رقابته الدائمة، مع إمكان االجتماع ثانية إذا دعت الضرورة إىل ذلك.يقرر-٤

يد، مقدم، المصدر ١٩٩١-١٩٨٧: الرابعاإلسرائيلي. المجلد -قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي: أمحد عصمت عبد ا
.٥٩٥)، ١٩٩٥(بريوت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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