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   الفهرس

  الصفحة

 توطئة 7

ي  8
    توقف جميع أنواع العنفالقرارات الت 

ي تدين أعمال عنف الكيان  11
   الغاصب القرارات الت 

ي ت 14
ن وعىل اتفاق القرارات الت     ات السالميؤكد عىل قيام دولتي 

ن وتوقف المستوطنات 18 ن الفلسطينيي  ي تحمي المدنيي 
   القرارات الت 

ي  23
اث الثقافن ي تحمي الت 

ي القرارات الت 
ي الفلسطيتن

   والديتن

 خالصة  28
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 توطئة: 

ي االرسائيىلي مع بداية القرن التاسع عشر عندما تحالفت القوى العظم ي  ،  بدأ الرصاع العرب 
الت 

من   اليهود  هجرة  ن شجعت  فلسطي  إىل  هذا ،  أوروبا  تحول  ثم  فيها،  يهودي  قومي  وطن  إلنشاء 

عام   دولية  قضية  إىل  عن  إثر    1948الرصاع  ي اإلعالن 
الصهيوبن الكيان  إرسائيل"،  "دولة  نشأة 

ي الفلسطينية  ،بالغاص 
 . المحتلة عىل األراضن

متسببا  بأكملها،  العربية  المنطقة  واستقرار  أمن  زعزعة  إىل  الرصاع  هذا  أدى  نشوب    ولقد  ي 
فن

التزال تداعياتها المختلفة تؤثر عىل عالقات الدول العربية فيما بينها، كما    حروب ونزاعات إقليمية

المتحدة إيجاد حلول  ي تحاول منظمة األمم 
الت  المركزية  العالمية  القضايا  يعتت  هذا الرصاع من 

 سلمية لها.       

المتحدة نظرا  لمهامه ولصالحياته   األمممنظمة  من أهم أجهزة  مجلس األمن الدوىلي  يعتت   و 

ي أقرها  الواسعة  
ن ميثاق تأسيس هذه المنظمة من أجل  له  الت   . المحافظة عىل السلم واألمن الدوليي 

لسلطة  المتكررة لنتهاكات  اال مجلس بشأن  هذا التوالت القرارات الصادرة عن   1948عام ومنذ  

يف الرامية لتهويد التعسفية وإجراءاتها  القائمة باالحتالل  . الموحدة عاصمته علهج و القدس الشر

ةتضمن هذه  وعليه ت  مخترص   المحاضن
 
ي  هم  أل  ا

هذا الجهاز  القرارات الدولية الصادرة عن  ما جاء فن

 .1القضية الفلسطينيةالدوىلي بخصوص 

أساسية   مجموعات    خمسةإىل  الواردة فيها  المواضيع  من حيث  ولقد تم تقسيم هذه القرارات  

  : ي
 كاآلب 

ي  .1
   . توقف جميع أنواع العنفالقرارات الت 

ي تدين أعمال عنف الكيان  .2
  . الغاصب القرارات الت 

ي ت .3
ن وعىل اتفاق القرارات الت   ات السالم. يؤكد عىل قيام دولتي 

ن وتوقف المستوطنات .4 ن الفلسطينيي  ي تحمي المدنيي 
 . القرارات الت 

ي  .5
اث الثقافن ي تحمي الت 

ي القرارات الت 
ي الفلسطيتن

 . والديتن

ي هذه القرارات الدولية بحسب التقسيم المعتمد أعاله ملخص  وفيما يىلي 
، علما أن  ألهم ما جاء فن

ن أو أكتر نظرا لما تحتويه من مواضيع متشعبة. بعض ي مجموعتي 
 ها قد يتكرر ذكرها فن

 
ي موقع منظمة األمم المتحدة من الدوىلي مجلس األ ينظر قرارات  1

:  المتوفرة فن  عىل الرابط المبارسر
 https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions    الزيارة الساعة   2022|01| 12تاري    خ  تمام  عىل 

 بتوقيت لبنان.  08: 13

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions
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  توقف   .1
 : جميع أنواع العنفالقرارات الب 

القرارات الدولية   ي  أصدر مجلس األمن الدوىلي مجموعة من 
الكيان الغاصب إىل    دعا الت  فيها 

ي  وقف إطالق النار وإنهاء كل التدابت  العسكرية أو شبه العسكرية والنشاطات الحربية  
بها، بما فن

ي   اإلرهاب والتخريب  وكذلك أعمال،  ذلك تدمت  الهياكل األساسية المدنية واألمنية الفلسطينية
الت 

ن المحتلة مع فرض   ي عدة مناطق من فلسطي 
انسحاب تراجع و تؤدي إىل تفاقم أعمال العنف فن

ي احتلها 
 . الجيش اإلرسائيىلي من المواقع الت 

ن وحولها،       ي فلسطي 
ي فن
 تلك الت 

 
كما دعت هذه القرارات جميع الحكومات والشعوب، خصوصا

 ، ن ي فلسطي 
 وطالبتأن تتخذ جميع التدابت  الممكنة لمنع أو تخفيف حدة االضطرابات الجارية فن

ن ومنحهم حرية الحركة السلطة القائمة باالحتالل  من   ي فلسطي 
ي األمم  المتحدة فن التعاون مع مراقت 

ي المواصالت. 
 والتسهيالت الكافية فن

ي تطرقت إىل هذا الجانب القراراتهذه وفيما يىلي أهم  
 : من القضية الفلسطينية الت 

 لخص المحتوىم تاري    خ القرار رقم القرار

، بما فيها أعمال   2016/ 12/ 23 2334 ن يدعو إىل منع جميع أعمال العنف ضد المدنيي 

، ويدعو اإلرهاب، وأيضا كل أعمال   االستفزاز، التحريض والتدمت 

ن عن ارتكاب كل هذه الممارسات   إىل محاسبة جميع المسؤولي 

 .غت  القانونية

ام الهدوء وضبط النفس واالمتناع عن   ن ن اىل الت  يدعو كال الطرفي 

 . األعمال االستفزازية والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر 

ي قطاع غزة وصون  يدعو إىل وقف فوري   8/1/2009 1860
ودائم إلطالق النار فن

الكامل   االنسحاب  إىل  ي 
ويفضن الكامل  ام  باالحت  يحظن  الهدوء، 

الغاصبلقوا الكيان  ، وتقديم المساعدات اإلنسانية لسكان  ت 

 القطاع، وفتح ممرات إنسانية بشكل مستمر. 

امات   2004/ 5/ 19 1544 ن ام االلت  القانونية والتقيد بها،  يدعو إىل وقف العنف واحت 

ي  
اإلنسابن القانون  ي 

فن عليها  المنصوص  امات  ن االلت  ذلك  ي 
فن بما 

 .  الدوىلي
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يعيد تأكيد مطالبته بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما   2003/ 11/ 19 1515

 . ي ذلك جميع أعمال اإلرهاب واالستفزاز والتحريض والتدمت 
 فن

العنف،   2002/ 9/ 24 1435 الكامل لجميع أعمال  ورة الوقف  التأكيد عىل ضن جدد 

ي رام هللا وما حولها،  الكيان الغاصب  وطالب  
بإنهاء اإلجراءات فن

ي  
وسحب قوات االحتالل من المدن الفلسطينية إىل المواقع الت 

 . 2000كانت تحتلها قبل سبتمت  

وإىل 2002/ 3/ 30 1402 النار  إطالق  وقف  تنفيذ  إىل  ا  فور  قوات    يدعو  انسحاب 

ي  الكيان الغاصب  
من المدن الفلسطينية، ويكرر الطلب الوارد فن

الذي يطالب بوقف فوري لكل أعمال    2002لعام    1397القرار  

والتحريض   واالستفزاز  اإلرهاب  أعمال  كل  فيها  بما  العنف 

 والدمار. 

ي ذلك   2002/ 3/ 12 1397
أعمال  يطالب بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما فن

 .  اإلرهاب واالستفزاز والتحريض والتدمت 

يدعو إىل الوقف الفوري للعنف واتخاذ كافة الخطوات الالزمة   2000/ 7/10 1322

لوقف العنف، وإىل تجنب أعمال استفزازية جديدة وإىل إعادة  

ق   ي الشر
األوضاع إىل طبيعتها بشكل يعزز إقامة عملية السالم فن

 األوسط. 

ي أدت   1996/ 9/ 28 1073
اجع الفوري عن جميع األعمال الت  يدعو  إىل التوقف والت 

تب عليها آثار سلبية بالنسبة إىل عملية   ي تت 
إىل تفاقم الحالة والت 

ق األوسط.  ي  الشر
 السالم فن

وتنفيذ  1994/ 3/ 18 904 اتخاذ  مواصلة  باالحتالل،  القائمة  السلطة  من  يطلب 

، من بينها مصادرة   األسلحة، بهدف منع أعمال العنف غت   تدابت 

 . ن ن اإلرسائيليي  وعة من جانب المستوطني   المشر
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جميع   1973/ 10/ 22 338 وانهاء  وبصورة كاملة،  الفوري  النار  اطالق  وقف  طلب 

( بجميع 242األعمال العسكرية، والدعوة إىل تنفيذ القرار رقم )

 أجزائه. 

جميع   1967/ 11/ 22 242 إنهاء  إىل  ام  يدعو  واحت  الحرب،  حاالت  أو  ادعاءات 

ي المنطقة، واستقاللها  
ي كل دولة فن

اف بسيادة وحدة أراضن واعت 

ف  ي العيش بسالم ضمن حدود آمنة، ومعت 
، وحقها فن السياسي

 بها، وحرة من التهديد وأعمال القوة. 

ن العام أن   1967/ 6/ 11 236 أكد عىل مطالبته بوقف إطالق النار وطلب من األمي 

ي أقرب وقت ممكن، ودعا  
يواصل تحقيقاته ويقدم له تقارير فن

إىل التعاون الكامل مع رئيس أركان هيئة األمم المتحدة لمراقبة  

ي تنفيذ قرار وقف إطالق النار. 
ن فن  الهدنة والمراقبي 

العسكرية   7/6/1967 234 األنشطة  جميع  بوقف  المعنية  الحكومات  طالب 

ي    20:00بحلول الساعة  
. كما  1967يونيو    7بتوقيت غرينتش فن

فوري   اطالع  عىل  يبقيه  أن  العام  ن  األمي  من  المجلس  طلب 

 بمستجدات الوضع. 

دعا الحكومات المعنية إىل اتخاذ جميع التدابت  للوقف الفوري   6/6/1967 233

ن   األمي  يظل  أن  المنطقة وطلب  ي 
فن العسكرية  األنشطة  لجميع 

الع ف 
ّ
 وري بمستجدات الوضع. العام مجلس األمن عىل اط

أمر األطراف باالمتناع من القيام بأعمال عسكرية أخرى، واإليعاز   1948/ 7/ 15 54

 إىل الوسيط بمواصلة جهوده من أجل نزع السالح عن القدس. 

المكلفة  1948/ 4/ 17 46 المنتدبة  الدولة  تزال  ال  المتحدة  المملكة  أن  إىل  أشار 

ي الفلسطينية، فإنها  
اع هناك، وأن  باألراضن ن مسؤولة عن إنهاء التن

ي تحقيق 
كل عضو من أعضاء المجلس مطلوب منه المساعدة فن

كما دعا اللجنة العربية العليا والوكالة اليهودية إىل   .هذا السالم

ن األجانب   وقف جميع أعمال العنف عىل الفور، ووقف المقاتلي 
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أ  اد األسلحة، واالمتناع عن  ي  عن دخول اإلقليم، ووقف استت 

نشاط سياسي مبارسر قد يرصن فيما بعد بحقوق أو مطالبات أي  

أي   عن  واالمتناع  يطانية  الت  السلطات  مع  والتعاون  مجتمع، 

ي اإلقليم. ودعا  
أعمال قد تهدد سالمة أي من األماكن المقدسة فن

من   شكل  بأي  التعاون  إىل  المنطقة  بلدان  جميع  القرار كذلك 

ن أو األسلحة إىل اإلقليمالسبل، وال سيما إنفاذ حركة المقاتل   .ي 
 

. دعا أعضاء    5/3/1948 42 ن ي فلسطي 
الدعوة إىل منع أو تخفيف االضطرابات فن

ن إىل أن يتشاوروا ويعلموا مجلس األمن بشأن   المجلس الدائمي 

الحكومات  جميع  ويناشد   ، ن فلسطي  إىل  بالنسبة  الوضع 

تتخذ   أن  وحولها،  ن  فلسطي  ي 
فن ي 

الت  تلك   
 
خصوصا والشعوب، 

االضط حدة  تخفيف  أو  لمنع  الممكنة  التدابت   رابات  جميع 

 . ن ي فلسطي 
 الجارية فن

  تدين أعمال عنف الكيان  .2
 : الغاصبالقرارات الب 

ي  
أصدر مجلس األمن الدوىلي مجموعة أخرى من القرارات الدولية أدان فيها أعمال العنف الت 

ن وال سيما االستخدام المفرط للقوة ضد  السلطة القائمة باالحتالل  ترتكبها   ي فلسطي 
ن فن  المدنيي 

ي الممتلكات. 
ي األروح وفن

ي أسفرت عن حدوث خسائر فن
 والت 

أدان   المستوطناتكما  ي ،  وتوسيعها   بناء 
األراضن المنازل،    ومصادرة  ن  و وهدم  المدنيي  إبعاد 

ن  يدهم،    الفلسطينيي  ي أ وتشر
ي وألي تدمت  أو تدنيس لألماكن المقدسة أو المبابن

و المواقع الدينية فن

ورة  مطالبا الكيان الغاصب    القدس، وأي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا.  إنهاء االحتالل  برصن

ي العربية منذ عام  
يف ، بما فيها القدس19671المطول لألراضن  .  الشر

ي تطرقت إىل هذا الجانب من القضية الفلسطينية: 
 وفيما يىلي أهم هذه القرارات الت 

 

 
ي عام  تل الكيان اإلرسائيىلي الغاصب  اح 1

قية  و سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية  كل من    1967فن انتهاء  والجوالن بعد  القدس الشر
ي  
ي  الحرب الت 

ي  1967يونيو  10إىل    5اندلعت فن
ي ستة تعرف بالنكسة حيت هزمت كل من  ، والت 

العراق ومرص وسوريا واألردن فن
 .أيام
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 ملخص المحتوى تاري    خ القرار القراررقم 

ي وطابع   2016/ 12/ 23 2334
يدين جميع التدابت  الرامية إىل تغيت  التكوين الديمغرافن

، بما فيها  1967الفلسطينية المحتلة منذ العام    ووضع األرض

وتوسيع   بناء  أمور،  جملة  من  يشمل،  بما  قية،  الشر القدس 

وضم   مصادرة   ، ن اإلرسائيليي  ن  المستوطني  نقل  المستوطنات، 

ن  للمدنيي  القشي  والنقل  المنازل  هدم  األرض،  الواقع  باألمر 

ي الدوىلي والقرا
ي انتهاك للقانون اإلنسابن

، فن ن رات ذات  الفلسطينيي 

 الصلة. 

ضد   8/1/2009 1860 الموجهة  الحربية  واألعمال  العنف  أشكال  جميع  يدين 

ن وجميع أعمال اإلرهاب.    المدنيي 

، وي  هيب   2004/ 5/ 19 1544 بالسلطة  يدين جميع أعمال العنف واإلرهاب والتدمت 

ي  القائمة باالحتالل  
اماتها بموجب القانون اإلنسابن ن م الت  أن تحت 

هدم   بعدم  امها  ن الت  ورة  ضن عىل  خاص،  بوجه  ويرص،  الدوىلي 

ي مخالفة لذلك القانون. 
 المنازل فن

يف   2000/ 7/10 1322 الشر الحرم  ي 
فن حدثت  ي 

الت  االستفزازية  األعمال  يستنكر 

، وما أعقب تلك األعمال من  2000سبتمت     28بالقدس بتاري    خ  

ي  
وفن مقدسة،  أخرى  وأماكن  المقدس  المكان  هذا  ي 

فن عنف 

ي  
الت  أخرى  الغاصبحتلها  يمناطق  العام    الكيان  .  1967منذ 

ضد  ويدين أعمال العنف وخصوصا االستخدام المفرط للقوة  

الناس.  حياة  وفقدان  إصابة  عن  أسفر  والذي  ن  الفلسطينيي 

 ويؤكد إدانته ألي سلوك مناقض لذلك. 

ي   1994/ 3/ 18 904
كبت فن

ُ
ي ارت

يدين بشدة مذبحة الحرم اإلبراهيمي والمذبحة الت 

ي أعقبتها. 
 مدينة الخليل واألحداث الت 
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السلطة   1992/ 12/ 18 799 اتخذته  الذي  اإلجراء  بقوة  باالحتالل،  يدين  القائمة 

معارضته  عن  ويعرب   ، ن الفلسطينيي  ن  المدنيي  مئات  بإبعاد 

 الثابتة ألي إبعاد من هذا القبيل تقوم به. 

ي   1990/ 10/ 12 672
فن وقعت  ي 

الت  العنف  ألعمال  جزعه  عن  ي    8يعرب 
فن أكتوبر 

القدس،  بمدينة  خرى 
ُ
األ المقدسة  ي األماكن 

يف وفن الشر الحرم 

ي ارتكبتها  ويدين عىل وجه الخصوص أع
السلطة  مال العنف الت 

ي األرواح  القائمة باالحتالل
ي أسفرت عن حدوث خسائر فن

، والت 

 وإصابات. 

لعام   1980/ 8/ 20 478 األساسي  القانون  القدس هي    1980أدان  أن  أعلن  الذي 

للقانون   ا 
 
انتهاك باعتباره  والموحدة"،  "الكاملة  عاصمة إرسائيل 

عدم   ويقرر  الدول  الدوىلي  ويدعو  القانون،  بهذا  اف  االعت 

بعثاتها   سحب  إىل  و  المجلس  قرار  قبول  إىل  األعضاء 

سة
ّ
 .الدبلوماسية من المدينة المقد

ة،   5/6/1980 471 يدين محاوالت اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام هللا والبت 

ي هذه الجرائم؛ ويدعو  ويدعو إىل وقف فوري ومحاكمة مرتكت 

االحتالل إىل تقديم تعويضات للضحايا نتيجة  السلطة القائمة ب

الكيان  جميع الدول إىل عدم تزويد    منطلب كما لهذه الجرائم؛  

ا فيما يتعلق   الغاصب بأية مساعدة يمكن استعمالها، خصوص 

ورة   الرصن جديد  من  يؤكد  المحتلة،  ي 
األراضن ي 

فن بالمستوطنات 

عا منذ  العربية  ي 
لألراضن المطول  االحتالل  إلنهاء  م  الملحة 

 ، بما فيها القدس.       1967

ي إقامة المستوطنات   1979/ 3/ 20 446
ندد بممارسة السلطة القائمة باالحتالل فن

ي العربية األخرى المحتلة منذ  
ي الفلسطينية واألراضن

ي األراضن
فن

يف.  1967عام    ، بما فيها القدس الشر

ي    1969/ 9/ 15 271
فن األقض  المسجد  لحرقها  باالحتالل  القائمة  السلطة  يدين 

وألي تدمت  أو تدنيس لألماكن المقدسة    1969أغسطس    21
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ي القدس، وأي تشجيع أو تواطؤ  
ي أو المواقع الدينية فن

أو المبابن

 للقيام بعمل كهذا. 

 . 234يدين أي انتهاكات لوقف إطالق النار الذي دعا له القرار  1967/ 6/ 11 236

 

  تا .3
ن وعىل اتفاقلقرارات الب   : ات السالميؤكد عىل قيام دولتي 

ي منطقة آمنة تعيش بها دولتان 
ورة توخن أكدت العديد من قرارات مجلس األمن الدوىلي عىل ضن

 إىل جنب 
 
ن والكيان المحتل( جنبا إنهاء جميع ادعاءات أو حاالت الحرب، و ديمقراطيتان )فلسطي 

و اال و  ام  العيش بسالم  اال حت  ي 
فن المنطقة، وحقها  ي 

فن دولة  ي كل 
أراضن بسيادة ووحدة  اف  دائم عت 

ف بها، حّرة من التهديد بالقوة أو استعمالها  ضمن  .حدود آمنة ومعت 

ي المنطقةهذه القرارات    ت كما تضمن
ي الممرات المائية الدولية فن

ضمان حرمة  و   حرية المالحة فن

ي المنطقة عن طريق إجراءات من بينها إقامة مناطق 
ي واالستقالل السياسي لكل دولة فن

األراضن

 مجردة من السالح. 

، وخارطة  1هذه القرارات اتفاقيات الهدنة ومبادرة السالم العربية أيدتقيق ذلك  ومن أجل تح

الرباعية اللجنة  وضعتها  ي 
الت  الدبلوماسية    2الطريق  بالجهود  لألمم  لوترحب  الخاص  لمنسق 

ي سبيل إقامة تسوية سياسية تحقق سالم شامل وعادل ودائم   المتحدة
وباستئناف المفاوضات فن

ق  ي الشر
 األوسط. فن

ي تطرقت إىل هذا الجانب من القضية الفلسطينية: 
 وفيما يىلي أهم هذه القرارات الت 

  

 
وت   1 ي بت 

ي القمة العربية فن
ي  تم اإلعالن عن مبادرة السالم العربية فن

، عبد هللا بن عبد العزيز ملك السعودية  حيث أطلقها    2002فن
 عىل حدود  هدفها قيام  

 
ف بها دوليا ن    1967دولة فلسطينية معت  ن  وعودة الالجئي  من هضبة الكيان المحتل  وانسحاب  الفلسطينيي 

ن الدول العربية  اف وتطبيع العالقات بي   وهذا الكيان الغاصب. الجوالن، مقابل اعت 
ي عام   2
،    2002فن ي اإلرسائيىلي ي الرصاع العرب 

ي عملية السالم فن
ي مدريد لجنة دبلوماسية رباعية وهي لجنة دولية فوقية فن

تأسست فن
ي  - روسيا   -الرباعي هم: الواليات المتحدة    .األمم المتحدة - االتحاد األوروب 
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 ملخص المحتوى تاري    خ القرار رقم القرار

ي تتوخن منطقة تعيش فيها دولتان   2016/ 12/ 23 2334
يؤكد من جديد عىل رؤيته الت 

ي سالم ضمن حدود آمنة  
ديمقراطيتان، تعيشان جنبا إىل جنب فن

بها ف  من    .ومعت  الرباعية  اللجنة  ببيان  علما  تموز    1ويحيط 

ت  2016 ي عت 
ة، الت  ، ومؤكدا عىل توصياتها وأيضا بياناتها األخت 

ضمن   فيها،  القوية  أ الرباعية  معارضتها  عىل  أخرى،  مور 

القائم  أن الوضع  المستمرة، يؤكد عىل  للنشاطات االستيطانية 

اسة لخطوات هامة، بما  غت  قابل لالستمرار، وأن هناك حاجة م

االتفاقات   ي 
فن عليها  المنصوص  االنتقالية  المرحلة  مع  يتفق 

السلبية  االتجاهات  وعكس  الوضع  استقرار  لتحقيق  السابقة، 

ن وترسخ   ي تؤدي إىل تآكل مضطرد لحل الدولتي 
عىل األرض، الت 

ومن   واحدة،  دولة  األأ واقع  عىل  ن  الدولتي  حل  دفع  رض  جل 

. يدعو  وخلق الظروف المالئمة ل ي
نجاح مفاوضات الحل النهاب 

السالم   تعزيز  مصلحة  سبيل  ي 
فن لمواصلة،  األطراف  جميع 

واألمن، بذل جهود جماعية إلطالق مفاوضات ذات مصداقية  

ق   الشر ي 
فن السالم  عملية  ي 

فن ي 
النهاب  الوضع  قضايا  جميع  حول 

ي  
الزمتن اإلطار  ي 

وفن عليها  المتفق  للمرجعيات  وفقا  األوسط 

ي  المحدد من قبل الل
ي بيانها الصادر فن

أيلول    21جنة الرباعية فن

2010. 

الدولية  عىل  يحث   الدبلوماسية  الجهود  وتشي    ع  تكثيف 

، نهاية لالحتالل الذي   واإلقليمية، الرامية إىل تحقيق، دون تأخت 

ي عام 
ق األوسط  1967بدأ فن ي الشر

وسالم عادل ودائم وشامل فن

العالقة،   ذات  المتحدة  األمم  قرارات  أساس  مرجعيات  عىل 

السالم   مبادرة  السالم،   مقابل  األرض  مبدأ  فيها  بما  مدريد، 

ي هذا الصدد إىل أهمية الجهود  
العربية وخارطة الطريق، ويشت  فن

الجارية لدفع مبادرة السالم العربية، ومبادرة فرنسا لعقد مؤتمر  

جهود   وايضا  الرباعية،  للجنة  ة  األخت  والجهود  للسالم،  دوىلي 
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ن  وكما    .ومرص  روسيا الفيدرالية يؤكد تصميمه عىل دعم الطرفي 

ي تنفيذ االتفاق. 
 خالل المفاوضات وفن

 والمجتمع الدوىلي إىل بذل جهود مجددة وعاجلة    8/1/2009 1860
ن يدعو الطرفي 

ي وجود منطقة  
إلحالل سالم شامل يستند إىل  الرؤية المتمثلة فن

ي سالم ضمن  
تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان جنبا إىل جنب فن

السالم   مبادرة  أهمية  إىل  أيضا  ويشت   بها  ف 
ومعت  آمنة  حدود 

 العربية. 

دولتان  يؤكد   2008/ 12/ 16 1850 فيها  تعيش  منطقة  تتوخن  ي 
الت  رؤيته  جديد  من 

بها،   ديمقراطيتان ف  ومعت  آمنة  حدود  ضمن  جنب  إىل  جنبا 

الم  عن  الصادر  بالبيان  ي  جويرحب 
فن الرباعية  نوفمت     ٩موعة 

ي    ٢٠٠٨
ك المعلن عنه فن ي المشت 

وبالتفاهم اإلرسائيىلي الفلسطيتن

ي 
ي   ٢٠٠٧نوفمت    مؤتمر أنابوليس المعقود فن

 ذلك ما يتعلق  ، بما فن

بتنفيذ خريطة الطريق المستندة إىل األداء من أجل التوصل إىل  

وجود   أساس  عىل  ي 
الفلسطيتن اإلرسائيىلي  للرصاع  دائم  حل 

، وأن السالم الدائم ال يمكن أن يقوم إال عىل أساس وجود   ن دولتي 

والتحريض  العنف  ونبذ  المتبادل  اف  باالعت  ثابت  ام  ن الت 

، باإلفادة  واإلرهاب، و عىل أساس ا ن لحل القائم عىل وجود دولتي 

امات السابقة، وإذ يشت  إىل   ن ي ذلك من جميع االتفاقات وااللت 
فن

لعام   العربية  السالم  مبادرة  به   ٢٠٠٢أهمية  تقوم  ما  ويشجع 

ي  
فن ن  الطرفي  لدعم  متواصل  عمل  من  الرباعية  المجموعة 

ق   ي الشر
جهودهما الرامية إىل تحقيق سالم شامل وعادل ودائم فن

 األوسط. 

الرباعية إليجاد حل   2003/ 11/ 19 1515 اللجنة  ي وضعتها 
الت  الطريق  يؤيد خريطة 

ي  
ن   –دائم للرصاع الفلسطيتن اإلرسائيىلي عىل أساس  وجود دولتي 

فيها   تعيش  منطقة  تتوخن  ي 
الت  رؤيته  عىل  جديد  من  ويؤكد 

ف بها.   إىل جنب ضمن حدود آمنة ومعت 
 
 دولتان، جنبا
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بقة ذات الصلة، وال سيما القرارين  يشت  إىل جميع قراراته السا 2002/ 3/ 12 1397

و 1967) 242 منطقة  1973)   338(  تتوخن  رؤية  يؤكد  وإذ   ،)

إىل جنب ضمن   جنبا   ، ن وفلسطي  إرسائيل  دولتان،  فيها  تعيش 

الدبلوماسية  بالجهود  ويرحب  بها،  ف  ومعت  آمنة  حدود 

واالتحاد   كية،  األمت  المتحدة  للواليات  ن  الخاصي  ن  للمبعوثي 

األ واالتحاد   ، المتحدة  الروسي لألمم  الخاص  والمنسق   ، ي وروب 

ق   ي الشر
هم، الرامية إىل تحقيق سالم شامل وعادل ودائم فن وغت 

 األوسط، وإذ يشجعهم عىل بذل هذه الجهود. 

ق األوسط ولكافة الجهود   2000/ 7/10 1322 ي الشر
يعرب عن دعمه لعملية السالم فن

اإلرسا ن  الجانبي  ن  بي  نهائية  تسوية  إىل  للتوصل  ئيىلي الرامية 

هذه   ي 
فن بينهما  فيما  التعاون  إىل  إياهما  داعيا   ، ي

والفلسطيتن

ي  
الجهود. كما يدعو إىل االستئناف الفوري لمفاوضات السالم فن

بهدف  وذلك  عليها،  المتفق  لألسس  وفقا  األوسط،  ق  الشر

اإلرسائيىلي  ن  الجانبي  ن  بي  نهائية  تسوية  إىل  قريبا  التوصل 

 . ي
 والفلسطيتن

الحرب،   1967/ 11/ 22 242 بواسطة  أراض  عىل  باالستيالء  القبول  عدم  يؤكد 

والحاجة إىل العمل من أجل سالم دائم وعادل تستطيع كل دولة  

اف بسيادة وحدة   ام واعت  ي المنطقة أن تعيش فيه بأمن واحت 
فن

ي  
فن وحقها   ، السياسي واستقاللها  المنطقة،  ي 

فن دولة  ي كل 
أراضن

ف بها، وحرة من التهديد العيش بسالم ضمن حدود آمنة، و  معت 

السياسي   واالستقالل  اإلقليمية،  المناعة  القوة. ضمان  وأعمال 

ي المنطقة، عن طريق إجراءات  
بينها إقامة مناطق  ن  ملكل دولة فن

 مجردة من السالح. 

يجد أن اتفاقيات الهدنة تشكل خطوة مهمة نحو إيجاد السالم   1949/ 8/ 11 73

واتخاذ    ، ن فلسطي  ي 
الهدنة من  فن رقابة  تتمكن هيئة  تدابت  حت  

األعمال   بعد كون جميع  ويقرر،  االتفاقيات  هذه  اف عىل  اإلرسر

ن قد تم تنفيذها،   ي فلسطي 
نيطت بوسيط األمم المتحدة فن

ُ
ي أ
الت 
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إعفاء الوسيط بالوكالة من أية مسؤوليات أخرى بموجب قرارات  

 مجلس األمن. 

ا 1948/ 11/ 16 62 إزالة  أجل  أنه من  ولتسهيل يقرر   ، ن فلسطي  ي 
فن للسالم  لتهديد 

  ، ن فلسطي  ي 
فن الدائم  السالم  إىل  ة  الحاضن الهدنة  من  االنتقال 

ن  ي جميع قطاعات فلسطي 
ويدعو جميع األطراف    .ستقام هدنة فن

ي  
، كتدبت  موقت إضافن ن ي فلسطي 

اع فن ن ة بالتن ذات العالقة المبارسر

المادة   عن    40بموجب   ،
ً
حاال لالتفاق  السعي  إىل  الميثاق،  من 

الوسيط   بواسطة  أو  ة  مبارسر إما  تجرى  ي 
الت  المفاوضات  طريق 

أ   رسم خطوط    :بالوكالة، عىل إقامة هدنة دائمة فورية تشمل

هدنة دائمة ال يجوز لقوات األطراف المعنية المسلحة تخطيها،  

ن   ب   القيام بما يلزم من سحب وتخفيض لقواتها المسلحة لتأمي 

ي أث
ناء االنتقال إىل السالم الدائم المحافظة عىل الهدنة الدائمة فن

 . ن ي فلسطي 
 فن

 

ن ا .4 ن الفلسطينيي    تحم  المدنيي 
 : وتوقف المستوطنات لقرارات الب 

من القرارات الدولية طالب فيها الكيان اإلرسائيىلي رابعة  أصدر مجلس األمن الدوىلي مجموعة  

ورة اتخاذ كل التدابت  الفّعالة لضمان سالمة وحماية   ي جميع الغاصب برصن
ن فن ن الفلسطينيي  المدنيي 

وعة من  ي المحتلة، من بينها مصادرة األسلحة بهدف منع أعمال العنف غت  المشر
أنحاء األراضن

للضحايا  تعويضات  وتقديم  األعمال  هذه  ي  مرتكت  ومحاكمة   ،
ن اإلرسائيليي  ن  المستوطني    جانب 

ن   .الفلسطينيي 

ي تنتهك حقوق االنسان للشعب  وقف السياسات والممارسات الالسلطات المحتلة دعا كما  
لت 

ن قش  ي المحتلة، سيما إبعاد وترحيل المدنيي 
ي األراضن

ي فن
 الفلسطيتن

 
، وكفالة عودة آمنة لجميع من ا

ن  الالجئي  لمشكلة  عادلة  تسوية  وإيجاد  القتال،  نشوب  مناطق  من  فّروا  الذين  أو  إبعادهم    تم 

 . ن  الفلسطينيي 

ي إقامة المستوطناتومن جهة أخرى  اعتت  مجلس األمن الدوىلي سيا
و  أ   سة الكيان الغاصب فن

  توسيعها  
 
ي وتشكل خرقا

ي العربية المحتلة بدون مستند قانوبن
التفاقية جنيف  ضيحا  عىل األراضن



   2022 فبراير  |أ.د. سرور طالبي  –أهم قرارات مجلس األمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية   |سلسلة املحاضرات العلمية 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة ملركز جيل البحث العلمي    ©  تخلي إدارة املركز مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق امللكية الفكرية 
19 

 

الحرب  زمن  ي 
فن ن  المدنيي  بحماية  المتعلقة  مسألة 1الرابعة  مواجهة  ورة  ضن عىل  مؤكدا   ،

ن  ورة اتخاذ تدابت  لتأمي  هة للملكية المصادرةالمستوطنات القائمة وضن ن  .الحماية المتن

أضف إىل ذلك طالب هذا المجلس من السلطة اإلرسائيلية المحتلة رفع القيود المفروضة عىل  

ام باتفاقية جنيف سالفة الذكر، وبأحكام ميثاق األمم  ن ورة االلت  عمليات المنظمات اإلنسانية وضن

م المبادئ   اإلنسانية الخاصة بمعاملة أرسى الحرب المتحدة، واتفاقيات الهدنة، وأوض بأن تحت 

ي زمن الحرب. 
ن فن  وحماية األشخاص المدنيي 

ي تطرقت إىل هذا الجانب من القضية الفلسطينية: 
 وفيما يىلي أهم هذه القرارات الت 

 ملخص المحتوى تاري    خ القرار رقم القرار

اإلرسائيلية   2016/ 12/ 23 2334 المستوطنات  أن  عىل  جديد  من  ي  يؤكد 
فن المقامة 

ي الفلسطينية المحتلة منذ عام  
، بما فيها القدس  1967األراضن

عقبة  وتشكل  الدوىلي  القانون  بموجب  عية  رسر غت   قية،  الشر

ن وسالم عادل ودائم وشامل  .رئيسية أمام تحقيق حل الدولتي 

لسلطة القائمة باالحتالل، بأن توقف عىل الفور  ليكرر مطالبته  

اال  األنشطة  جميع  كامل  ي  وبشكل 
األراضن ي 

فن ستيطانية 

م بشكل   قية، وأن تحت  الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشر

ي هذا المجال
اماتها القانونية فن ن  . تام جميع الت 

ف أ يؤكد عىل  ات عىل حدود ما قبل  بنه لن يعت  ،  1967أي تغيت 

ن   .بما فيها ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفي 

ميع األنشطة االستيطانية اإلرسائيلية هو  يؤكد عىل أن وقف ج 

، ويدعو إىل اتخاذ خطوات مثبتة أ  ن وري إلنقاذ حل الدولتي  مر ضن

ن   ي تعرض حل الدولتي 
لعكس االتجاهات السلبية عىل األرض الت 

 .للخطر

 
ي وقت الحرب   1

ن فن هي إحدى المعاهدات  و   -  يشار إليها باسم اتفاقية جنيف الرابعة  - اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيي 
جنيف.   التفاقيات  ي  األرب  ع 

فن المؤتمر ،  1949أغسطس    12مؤرخة  قبل  من  واالنضمام  والتصديق  للتوقيع  اعتمدت وعرضت 
ة من   اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب لوضع    الدبلوماسي  ي جنيف خالل الفت 

 1949أغسطس    12أبريل إىلي    21المعقود فن
ين األول/أكتوبر    21تاري    خ بدء النفاذ:    - حقوق اإلنسان: مجموعة صكوك دولية، منها. ينظر    53وفقا ألحكام المادة    1950تشر

 . 1126، ص  A.94.XIV-Vol.1،1993المجلد األول، األمم المتحدة، نيويورك، 
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مساعدة   أي  تقديم  عدم  الدول  جميع  عىل  بأن  للسلطة  يؤكد 

ي النشاطات اال القائمة باالحتالل  
 ستيطانية. تستخدم خصيصا فن

ن الذين   2004/ 5/ 19 1544 يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة اإلنسانية للفلسطينيي 

ي منطقة رفح ويدعو إىل مدهم بالمساعدة  
أصبحوا بال مأوى فن

 العاجلة. 

، عىل عمليات   2002/ 4/ 19 1405 ن ي جني 
يدعو إىل رفع القيود المفروضة، خاصة فن

لجنة   فيها  بما  اإلنسانية  الدولية المنظمات  األحمر  الصليب 

ي  
ن فن ن الفلسطينيي  ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئي 

، األدبن ق  المعنية  الشر األطراف  تضمن كل  أن  ورة  ضن ويؤكد 

الدوىلي   ي 
اإلنسابن القانون  قواعد  م  تحت  وأن   ، ن المدنيي  سالمة 

وصول   ضمان  إىل  الماسة  الحاجة  ويؤكد   ،
 
عالميا المقبولة 

. المنظمات الطبي ن ن الفلسطينيي   ة واإلنسانية إىل السكان المدنيي 

ن وحمايتهم.   1996/ 9/ 28 1073 ن الفلسطينيي   يدعو إىل ضمان سالمة المدنيي 

ن   1994/ 3/ 18 904 المدنيي  وحماية  سالمة  لضمان  تدابت   اتخاذ  إىل  يدعو 

ي جملة  
أنحاء األرض المحتلة تشمل، فن ي جميع 

ن فن الفلسطينيي 

ي موقت، وهو األمر المنصوص  أمور، توفت  وجود   دوىلي أو أجنت 

إرسائيل  حكومة  عليه  وقعت  الذي  المبادئ  إعالن  ي 
فن عليه 

ي  
ي واشنطن العاصمة فن

   أيلول  13ومنظمة التحرير الفلسطينية فن

ي سياق عملية السالم . 1993
 ، وذلك فن

انطباق   1992/ 12/ 18 799 تأكيد  الرابعة  يعيد  ي  اتفاقية جنيف 
األراضن عىل جميع 

، بما فيها القدس، ويؤكد أن  1967منذ عام    المحتلةالفلسطينية  

اماتها بموجب االتفاقية ويطالب   ن  اللت 
 
ن يشكل خرقا إبعاد المدنيي 

المبعدين   جميع  عودة  تكفل  بأن  باالحتالل،  القائمة  السلطة 

ي المحتلة. 
 بأمان وعىل الفور إىل األراضن
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إبعاد   1991/ 5/ 24 694 باالحتالل  اليشجب  القائمة  الذي  سلطة  ن  للفلسطينيي 

التفاقية    
 
انتهاكا الرابعة  يمثل  جميع  جنيف  عىل  تنطبق  ي 

الت 

ي الفلسطينية  
، بما فيها القدس،  1967منذ عام    المحتلةاألراضن

ي من  
ي فلسطيتن

ورة أن تمتنع عن إبعاد أي مدبن ويعيد تأكيد ضن

المبعد أولئك  جميع  عودة  تكفل  وأن  المحتلة،  ي 
ين األراضن

ن وعىل الفور.   سالمي 

استئناف  1990/ 12/ 20 681 باالحتالل،  القائمة  السلطة  حكومة  قرار  يشجب 

ي المحتلة ويحثها عىل  
ي األراضن

ن فن ن الفلسطينيي  إبعادها للمدنيي 

ي  
 عىل جميع األراضن

 
أن تقبل رسيان اتفاقية جنيف الرابعة  قانونا

  1967منذ عام    المحتلة
 
 بها يطلب أيضا

 
 دقيقا

 
اما ن م الت  ن ، وأن تلت 

وم رصد  العام  ن  األمي  ن إىل  بالمدنيي  يتعلق  فيما  الحالة  راقبة 

  
 
ن الذين يعيشون تحت االحتالل، وأن يبذل جهودا الفلسطينيي 

ي هذا الصدد عىل وجه االستعجال. 
 جديدة فن

 

إىل 1990/ 10/ 12 672 اماتها    يطلب  ن بالت  بدقة  الوفاء  باالحتالل،  القائمة  السلطة 

ومسؤولياتها القانونية المقررة بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة  

ي  
ي تنطبق عىل جميع األراضن

ن وقت الحرب الت  بحماية المدنيي 

 . 1967منذ عام   المحتلة

إبعاد   1989/ 8/ 30 641 ي 
فن باالحتالل  القائمة  السلطة  استمرار  ن  يشجب  المدنيي 

ن ويطلب منها أن تكفل العودة اآلنية والفورية لمن   الفلسطينيي 

ن آخرين.  ن فلسطينيي   تم إبعادهم وأن تكف عن إبعاد مدنيي 

اآلمنة   6/7/1989 636 العودة  تكفل  أن  باالحتالل  القائمة  السلطة  من  يطلب 

ي المحتلة للذين تم إبعادهم وأن تكف عن  
والفورية إىل األراضن

ن آخرين. إبعاد أي  ن مدنيي   فلسطينيي 

ن   1988/ 1/ 14 608 يطلب من السلطة القائمة باالحتالل بإلغاء أمر ترحيل المدنيي 

 .
ً
ن وكفالة عودة فورية لمن تم ترحيلهم فعال  الفلسطينيي 
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ترحيل  5/1/1988 607 عن  تمتنع  أن  باالحتالل  القائمة  السلطة  من  يطلب 

ي المحتلة، ويؤكد عىل أن اتفاقية  
ن عن األراضن ن فلسطينيي  مدنيي 

ي العربية   الرابعة   جنيف
ي الفلسطينية واألراضن

تنطبق عىل األراضن

ي احتلتها  
  1967منذ عام  السلطة القائمة باالحتالل  األخرى الت 

 بما فيها القدس. 

ي تنتهك  1987/ 12/ 23 605
يشجب بشدة ممارسات السلطة القائمة باالحتالل الت 

ي المحتلة ويطلب  
ي األراضن

ي فن
حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيتن

 وبدقة باتفاقية جنيف الرابعة
 
ي    منها أن تتقيد فورا

عىل األراضن

عام   منذ  احتلتها  ي 
الت  األخرى  العربية  ي 

واألراضن الفلسطينية 

 بما فيها القدس.  1967

جنيف 1980/ 12/ 19 484 باتفاقيات  ام  ن بااللت  باالحتالل  القائمة  السلطة    طالب 

ي  الرابعة  
ن الستئناف الوظائف الت  وتسهيل عودة األفراد المعنيي 

ن العام   انتخبوا أو عينوا للقيام بها. كما طلب المجلس من األمي 

 أن يرصد باستمرار تنفيذ القرار. 

القائمة باالحتالل بإلغاء اإلجراءات غت  القانونية يطالب السلطة   1980/ 5/ 20 469

ي الخليل 
ن الثالثة، رئيسي بلديت  المتخذة ضد القادة الفلسطينيي 

 بحيث  
 
، وتسهيل عودتهم فورا عي

ي الخليل الشر
وحلحول وقاضن

ي جرى انتخابهم لها وتعينهم فيها. 
 يمكنهم استئناف الوظائف الت 

بإ 8/5/1980 468 المحتلة  القوة  اإلبعاد يطالب  و  القانونية  اإلجراءات غت   لغاء 

ي الخليل 
ي الخليل وحلحول وقاضن

ي اتخذتها ضد رئيسي بلديت 
الت 

 . عي
 الشر

ي  القوة المحتلة  سياسة    أن  يعتت   1979/ 7/ 20 452
ي بناء المستوطنات عىل األراضن

فن

التفاقية    
 
خرقا وتعتت   قانونية  مرجعية  ذات  ليست  العربية 

والشعب   الحكومة  ويدعو  الرابعة   ن "جينيف    "اإلرسائيليي 

وتخطيط  وبناء  إقامة  عمليات  لوقف  الممكنة  بالشعة 
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ي العربية المحتلة منذ  
ي األراضن

ي ذلك    1967المستوطنات فن
بما فن

 القدس. 

ي  1967/ 11/ 22 242
األراضن من  المسلحة  القوات  اع    سحب  ن التن ي 

فن احتلتها  ي 
الت 

ي  
ي الممرات المائية الدولية فن

والتأكيد عىل ضمان حرية المالحة فن

ن   .المنطقة .   وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئي  ن  الفلسطينيي 

ي   1967/ 6/ 14 237
فن اإلنسان  ام حقوق  احت  إىل  باالحتالل  القائمة  السلطة  يدعو 

األوسط   ق  الشر برصاع  تأثرت  ي 
الت  ن    1967المناطق  وتأمي 

سالمتهم وتسهيل عودة أولئك الذين فّروا من هذه المناطق منذ  

الخاصة   اإلنسانية  المبادئ  بدقة،  م  تحت  وأن  القتال،  نشوب 

المد األشخاص  وحماية  الحرب  أرسى  زمن  بمعاملة  ي 
فن ن  نيي 

ي اتفاقية جنيف الرابعة.  
 الحرب وفقا لما جاء فن

 

: ا .5  
  الفلسطيبن

  والديبن
ن
اث الثقاف   تحم  الب 

 لقرارات الب 

، أصدر مجلس األمن الدوىلي   ي
ي الفلسطيتن

ي والديتن
اث الثقافن من القرارات  عدد  من أجل حماية الت 

بالتدابت    اف  االعت  بعدم  فيها  ي ضح 
الت  من  الدولية  يسع  ي 

الت  واإلجراءات  واإلدارية  يعية  التشر

ي  
ي والقانوبن

ي والتاريخن
ي والتكوين الديمغرافن

خاللها الكيان الغاصب إىل تغيت  الصفة والطابع الجغرافن

ي 
ها من األراضن ي الفلسطينية وغت 

ي األراضن
ي والهيكل المؤسسي فن

كيب السكابن والمعالم المادية والت 

ي أو المواقع 1967العربية المحتلة منذ عام  
، بما فيها تدمت  أو تدنيس لألماكن المقدسة أو المبابن

يف ي القدس الشر
 .الدينية فن

بل وأبعد من ذلك، اعتت  مجلس األمن الدوىلي كل تلك التدابت  أعاله والسياسة المتبعة من قبل 

ي 
ن قسم من سكانه من المهاجرين الجدد، خاصة مصادرة األراضن  الكيان الغاصب وأعماله لتوطي 

 
 
 فاضحا

 
عية قانونية وخرقا  ومن دون أي رسر

 
والممتلكات، ونقل السكان، تدابت  باطلة والغية كليا

 ة سالفة الذكر. التفاقية جنيف الرابع

هذا المجلس الكيان الغاصب إىل تفكيك المستوطنات القائمة، والتوقف عن إنشاء    دعا  لذا  

ي العرب
ي األراضن

، بما فيها القدس  1967ية المحتلة منذ عام  المستوطنات وبنائها والتخطيط لها فن

يف،  كما   ي هذا المجال    دعا  الشر
جميع الدول إىل عدم تقديم أية مساعدات إىل السلطة المحتلة فن
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، كما  ن ، ألن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا، يمكن أن يهدد بحدة األمن والسالم الدوليي 

ي أقامت بعثات دبلوماسية له
ي القدس إىل سحب تلك البعثات من المدينة طالب الدول الت 

ا فن

سة
ّ
 .1المقد

ي  شكل مجلس األمن الدوىلي  ومن جهة أخرى    
ي    1979عام  فن

لجنة مؤلفة من ثالثة أعضاء فن

، ليتم تعيينهم من قبل رئيس المجلس بعد التشاور مع أعضاء المجلس، لدراسة 2مجلس األمن 

ي 
ي العربية المحتلة منذ عام  الوضع المتعلق بالمستوطنات فن

 بما فيها القدس.  1967األراضن

ي تطرقت إىل هذا الجانب من القضية الفلسطينية: 
 وفيما يىلي أهم هذه القرارات الت 

 ملخص المحتوى تاري    خ القرار رقم القرار

اما كامال   2000/ 7/10 1322 احت  الجميع  يبدي  ألن  الحاجة  عىل  التأكيد  يعاود 

ي هذا الصدد إدانته لألماكن  
ي مدينة القدس، ويؤكد فن

المقدسة فن

 ألي سلوك مناقض لذلك. 

لعام   1980/ 8/ 20 478 األساسي  القانون  القدس هي    1980أدان  أن  أعلن  الذي 

والموحدة" "الكاملة  باالحتالل  عاصمة  القائمة  ،  للسلطة 

بهذا  اف  االعت  عدم  ويقرر  الدوىلي  للقانون  ا 
 
انتهاك باعتباره 

وإىل  القانون،   المجلس  قرار  قبول  إىل  األعضاء  الدول  ويدعو 

سة
ّ
 .سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقد

 

بطالن    1980/ 6/ 30 476 القائمة  وإلغاء  أعلن  السلطة  اتخذتها  ي 
الت  االجراءات 

القدس  مدينة  ووضع  طابع  تغيت   إىل  ترمي  ي 
والت  باالحتالل 

تغيت   ي 
فن استمرارها  كيب    وضع  ويشجب  والت  المادية  المعالم 

ي والهيكل المؤسسي  
ورة حماية البعد  لها الجغرافن  ضن

 
، خصوصا

ي الفريد لألماكن المقدسة
ورة احت  ويذكر  ،  الروخي والديتن ام  برصن

الرابعة   جنيف  عن  وااتفاقية  الصادرة  الصلة  ذات  لقرارات 

كما يؤكد أنه ال يجوز االستيالء عىل األرض بالقوة    مجلس األمن. 

 
ي  478ينظر القرار رقم  1

   . 1980| 08|20المؤرخ فن
ي  446القرار رقم ينظر  2

 . 1979مارس  20المؤرخ فن

https://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/unsc476.pdf
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ي العربية و 
ورة الملحة إلنهاء االحتالل المطول لألراضن عىل الرصن

 . 1967منذ عام   المحتلة

بعمل 1/3/1980 465 القرار   أشاد  بموجب  المنشأة  األمن  مجلس    446لجنة 

(، وانتقد السلطة القائمة باالحتالل لعدم تعاونها معها. 1979)

العربية،  ي 
األراضن ي 

فن االستيطان  سياسة  إزاء  قلقه  عن  وأعرب 

القرارات   إىل    267(،  1968)   252(  1967)  237وأشار 

و 1969)  271(،  1969) جميع (.  1971)   298(  أن  ويقرر 

ي  التدابت   
السكابن كيب  والت  المادية  المعالم  لتغيت   اتخذتها  ي 

الت 

ي  
ها من األراضن ي الفلسطينية وغت 

ي األراضن
والهيكل المؤسسي فن

، بما فيها القدس، أو أي جزء  1967العربية المحتلة منذ عام  

، وأن سياسة    -منها   ي
السلطة القائمة  ليس لها أي مستند قانوبن

سباالحتالل   من  قسم  ن  لتوطي  المهاجرين  وأعمالها  من  كانها 

جنيف  التفاقية   
 
فاضحا  

 
خرقا تشكل  ي 

األراضن هذه  ي 
فن   الجدد 

الغاصب   الكيان  دولة وشعب  التوقف  الرابعة، كذلك دعا  إىل 

ي  
ي األراضن

 عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها فن
 
فورا

 . 1967العربية المحتلة منذ عام 

بأي  ن الغاصب  الكياويدعو القرار جميع الدول إىل عدم تزويد  

يتعلق  فيما  التحديد  وجه  عىل  الستخدامها  مساعدة 

ي المحتلة. 
ي األراضن

 بالمستوطنات فن

ي إقامة المستوطنات  ندد بممارسة السلطة القائمة باالحتالل   1979/ 3/ 20 446
فن

ي العربية األخرى المحتلة منذ  
ي الفلسطينية واألراضن

ي األراضن
فن

يف  بما فيها القدس،  1967عام   عية  بأن  قرر  و .  الشر ليس لها رسر

ويدعو  الرابعة، ها  قانونية  جنيف  باتفاقية  الدقيق  التقيد  إىل 

ها السابقة، واالمتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه   وإلغاء تدابت 

يؤثر   أو   ، ي
الجغرافن والطابع  ي 

القانوبن الوضع  تغيت   إىل  يؤدي  أن 
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ي  
الديموغرافن التكوين  ا عىل  المحتلةلمادي  ي 

األراضن ، وعدم هذه 

ن   . نقل سكانها المدنيي 

مؤلفة لجنة  ليتم    وتحدد  األمن،  مجلس  ي 
فن أعضاء  ثالثة  من 

أعضاء   مع  التشاور  بعد  المجلس  رئيس  قبل  من  تعيينهم 

ي  
األراضن ي 

فن بالمستوطنات  المتعلق  الوضع  لدراسة  المجلس 

 بما فيها القدس.  1967العربية المحتلة منذ عام 

ام السلطة القائمة باالحتالل للقرارات السابقة   1971/ 9/ 25 298 استنكر عدم احت 

ي تتخذها للتأثت  عىل وضع القدسب
وأكد أن    .شأن اإلجراءات الت 

ي اتخذتها لتغيت  وضع 
يعية واإلدارية الت  جميع اإلجراءات التشر

ي والممتلكات، ونقل السكان  
ي ذلك مصادرة األراضن

القدس بما فن

ا، وال  ي تهدف إىل ضم القطاع المحتلة الغية كلي 
يعات الت  والتشر

الوضع.   هذا  تغيت   اإلجراءات  يمكنها  جميع  بإلغاء  وطالبها 

ي محاولة لتغيت  وضع 
السابقة وعدم اتخاذ أي خطوات أخرى فن

 المدينة. 

لحرقها    1969/ 9/ 15 271 باالحتالل  القائمة  السلطة  ي  ليدين 
فن األقض  لمسجد 

وألي تدمت  أو تدنيس لألماكن المقدسة    1969أغسطس    21

ي القدس،  
ي أو المواقع الدينية فن

أي تشجيع أو تواطؤ  و أو المبابن

ي  
الت  إلغاء جميع اإلجراءات  فيه إىل  للقيام بعمل كهذا، ويدعو 

القدس.   وضع  تغيت   شأنها  أن  و من  إىل  الملحة  الحاجة  يؤكد 

(،  1969)   267( والقرار  1968)   252رقم  تمتنع من خرق القرار  

ي اتخذتها لتغيت  وضع 
وأن تبطل جميع اإلجراءات واألعمال الت 

 إىل التقيد بدقة بنصوص اتفاقيات جنيف.  ها يدعو و القدس. 

مدينة  3/7/1969 267 وضع  لتغيت   المتخذة  اإلجراءات  جميع  بشدة  يشجب 

يعية واإلداري ة واألعمال  القدس. يؤكد أن جميع اإلجراءات التشر

وضع  تغيت   أجل  من  باالحتالل  القائمة  السلطة  اتخذتها  ي 
الت 
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ي والممتلكات
ي ذلك مصادرة األراضن

هي أعمال    -القدس، بما فن

السلطة  باطلة، وال يمكن أن تغت  وضع القدس، ويدعو بإلحاح 

قية. وخلص  القائمة باالحتالل  إىل إلغاء تدابت  ضم القدس الشر

ي حالة ا
ا إىل أنه فن

 
ي أو عدم الرد منأيض ، فإنه سيعاود ها لرد السلت 

 االنعقاد لمناقشة المزيد من اإلجراءات. 

ي بالغزو العسكري غت  مقبول،  1968/ 5/ 21 252
أكد عىل أن االستيالء عىل األراضن

ي االمتثال لقرارات 
وأعرب عن أسفه لفشل السلطات المحتلة فن

يعية،  الجمعية العامة واعتت  أن جميع اإلجراءات   اإلدارية والتشر

ي  
األراضن ذلك مصادرة  ي 

فن بما  بها،  قامت  ي 
الت  األعمال  وجميع 

ي  
ي الوضع القانوبن

ي من شأنها أن تؤدي إىل تغيت  فن
واألمالك الت 

هي إجراءات باطلة وال يمكن أن تغت  هذا الوضع ودعا    -للقدس

هذه   جميع  إلغاء  إىل  االستعجال  وجه  عىل  الغاصب  الكيان 

ي  
الت  إجراء  التدابت   أي  اتخاذ  عن  ا  فور  والكف  بالفعل  اتخذت 

 آخر يميل إىل تغيت  وضع القدس. 

بالمعتن   1948/ 7/ 15 54 للسالم  تهديدا  يشكل  ن  فلسطي  ي 
فن الوضع  أن  قرر 

المادة   ي 
فن المتحدة  39المقصود  األمم  ميثاق  وأمر جميع   من 

الحكومات والسلطات المعنية بالكف عن المزيد من األعمال  

العسكرية وشبه   لقواتها  النار  إطالق  وإصدار وقف  العسكرية 

والتعاون مع الوسيط بقصد المحافظة عىل السالم  العسكرية  

وفق   ن  فلسطي  ي 
ي    المؤرخ  50رقم    قراره فن

  . 1948مايو    29فن

وامر سيثبت وجود خرق  وأعلن أيضا أن عدم االمتثال لهذه األ

ي المادة  
من الميثاق وسيتطلب   39للسالم بالمعتن المقصود فن

 .نظر المجلس عىل الفور 

القرار  أمر  الخاصة  كما  ورة  الرصن النار    عىل وجه  إطالق  بوقف 

ي مدينة القدس دون إجحاف بمستقبل 
وط فن  ودون أي رسر

 
فورا
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المقدسة  األماكن  حماية  وليؤمن   ، السياسي القدس  وضع 

و واأل  ن  فلسطي  ي 
فن الدينية  والمواقع  األمم  بنية  وسيط  كلف 

وضمان   القدس  مدينة  سالح  نع  لتن جهوده  بمواصلة  المتحدة 

للهدنات  المزعومة  االنتهاكات  ودراسة  إليها،  اآلمن  الوصول 

ي حددها المجلس، وتحقيقا لهذه الغاية، طلب من  
السابقة الت 

ن والتمويل والتسهيال  بالموظفي  تزويده  العام  ن  الالزمة  األمي  ت 

  لتنفيذ مهامه. 

 

 خالصة: 

ي لألسف  ه  هذ  تكان
باختصار أهم قرارات مجلس األمن الدوىلي لصالح القضية الفلسطينية، والت 

م بها،   ن ا عىل ورق ما دام الكيان اإلرسائيىلي الغاصب ال يلت   حت 
تتغاضن عن  والقوى العظم  ستبق 

عي المدلل" لألرسة الدولية. المستمرة   جرائمه
 كونه "الولد غت  الشر

القرارا هذه  تبق   دوىلي  ت  ولكن ومع هذا  أهم جهاز  المناضين  الصادرة عن  بيد  ورقة ضغط 

ي  
جاع أرضه المحتلة وفن ي است 

ي فن
ن عن حق الشعب الفلسطيتن ن  والمدافعي  حماية السكان المدنيي 

ن  واألرسى   اإلرسائيىلي والالجئي  للكيان  المتكررة  اإلرهابية  االعتداءات  من  المقدسة  والمواقع 

 الغاصب. 

القر و كما   بهذه  االستعانة  ضد  الدولية    اراتيمكن  قضائية  دعوى  تحريك  أجل  سلطة  من 

ن االحتالل و  من  ، خاصة وأن مجلس األ 1أمام المحكمة الجنائية الدولية   مجرمي الحرب اإلرسائيليي 

ي عدة مناسبات  
ف فن الفلسطينية بأن ممارسات هذا الكيان الغاصب  الدوىلي قد اعت  ي 

ي األراضن
فن

عن  المحتلة   وإرهاب  عبارة  عنف  وضيحا  وأنها    وتدمت  أعمال  واضحا  ي  انتهاكا 
اإلنسابن للقانون 

لمبادئ اإلنسانية الخاصة بمعاملة ول  ولقرارته ذات الصلة  وألحكام ميثاق األمم المتحدةالدوىلي  

ي زمن الحرب. 
ن فن            أرسى الحرب وحماية األشخاص المدنيي 

  

 
المدهونينظر   1 الدولية:  نافذ  الجنائية  المحكمة  أمام  الجنائية  ي ،  آلية رفع الدعاوي 

الفلسطيتن يعي  التشر الرابط  المجلس  ، عىل 
بتوقيت   12:50عىل تمام الساعة    2022|01|13تاري    خ الزيارة    http://www.plc.ps/ar/index/study_details/9 المبارسر      

 لبنان. 

http://www.plc.ps/ar/index/study_details/9
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