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 ( 2016)   2334تنفيذ قرار مجلس األمن    
  

 تقرير األمين العام  

  
 مقدمة  -   أول  

، (2016) 2334هذا التقرير هو التقرير الفصـــــــــ و الراون عالتنـــــــــرعل  ا منف ذ  را  م    األما  - 1
 .2022كانول األعل/ديسمبر  7أي ول/سبتمبر إلى  21عهو يغطو الفترة ما 

  
 األنشطة الستيطانية  -  ثانيا  

أل قيام إســرال ب وشننــات مســتويناأل فو األ    (2016)  2334 ددا فو  را ه  أكد م    األما م - 2
، وما ف ها القدس النــــرقيم، ليســــش لي أق نــــرويم  انونيم عينــــ ب انتهاكا 1967الف ســــط نيم المحت م منذ  ام 

أمام محق ق حب الدعلت ا عإحالل ســـــــــالم  ادل عدالم عنـــــــــامب. صـــــــــا اا ومون  القانول الدعلو ع   م كبر  
ــتيطانيم فو األ    ع د كّر  الم    مطالبتي إســــرال ب وول مو ر فو ا ع  ى نحو كامب نمين األننــــطم اةســ

الف ســــــــط نيم المحت م، وما ف ها القدس النــــــــرقيم، عأل محترم نمين التةامامها القانونيم فو هذا الصــــــــدد احتراما  
 كامال. علم ُمتخذ أق اطواأل ما هذا القب ب االل الفترة المنمولم والتقرير من استمرا  األننطم اةستيطانيم.

منـــــــــــــريا الرانو/نوفمبر،  فعـــــــــــــش المح مم الت يا فو إســـــــــــــرال ب التماســـــــــــــا  دمتي من مم    23عفو  - 3
،  “ أ ا ـو الدعلم”ما  ح وميم إسـرال  يم عمال  أ ا  ف سـط ن ول  ـد مخصـيا أ ا  أ  نتها إسـرال ب غ ر

، والقرب ما مســـتوينم إفراأل القالمم. عيســـما القرا   بدت “نفتاأل إيتام”إل امم مســـتوينم نديدة مترا واســـم 
 م يم التخطيط ل مســــتوينم ال ديدة. عإُا ُ ن ش هذه المســــتوينم، فشنها ســــتنــــ ب  القا أمام عحدة األ     ا  

ةيد ما مقويض الســــالمم اإل  يميم لدعلم ف ســــط نيم مســــتقب يم،   ش لحم عننوب العــــفم الغرايم المحت م، مما ي 
 فعال  ا التنميم الف سط نيم فو المنطقم.

عاســــتمرأل أيعــــا  م ياأل هدم عمصــــاد ة م ال يم يها الف ســــط ن ول فو نمين أنحات العــــفم الغرايم   - 4
ــمولم والتقرير. عهدمش الســـ  ــرقيم، يوال الفترة المنـ ــرال  يم المحت م، وما ف ها القدس النـ ــوة   199 طاأل اإلسـ مننـ

ــاد مها أع أنبرأل أصــــــــحا ها   ى هدمها  د و   دم حصــــــــولهم   ى مراايا البنات التو مصــــــــد ها  أع صــــــ
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إســـــــــرال ب، عالتو ي ب ما المســـــــــتح ب مقري ا   ى الف ســـــــــط ن  ا الحصـــــــــول    ها. عأســـــــــفر هدم م   الم انو  
 خا آاريا.ن 700أيفال، عمعر  مني  106نخصا، ما   نهم   196منريد   ا

فو المالم ما الم انو دعل إنــتا  مســبق أع وتد إنــتا   صــ ر  6ع د ُهدم أع صــود  ما م مو ي   - 5
غ ر الموُعل   “الم انو ال ديدة”، الذق يوُل  تنف ذ  م يم  ان م لهدم 1797ندا اســتنادا إلى األمر التســ رق 

حـياتمهم  اا  ـنات ســــــــــــــ يمـم. عهـُدمش  ســــــــــــــا ـم إل ـ األ  96 هـا فو المنطـقم نيم عيمنا مـاليو المـ انو مهـ م 
مبنى ما الم ــانو التو هــدمــش   20م ــال أار  ما نــانــ  مــالي هــا وتــد م ق هم أعامر وــالهــدم. عكــال نحو   10
 صود أل مننآأل مولتها نهاأل مانحم دعليم. أع

منــريا األعل/أكتوار،  فعــش مح مم التدل الت يا فو إســرال ب التماســا لتقد ن ســم اســتما   2عفو  - 6
ما الت متاأل   12أيا /مايو ونـــــول مســـــافر يطا الذق يســـــما وشاالت  4فيم ونـــــول ح مها الصـــــاد  فو إ ـــــا

يفب، فو ننوب   500ما الســــــــــــ ال، ما   نهم أتيد ما  1 150الر ويم الف ســــــــــــط نيم، الم لفم ما أتيد ما 
   ة فو هـذا النـــــــــــــــول ل  يد اإلســــــــــــــرال  و وـالتـد يـ دالعــــــــــــــفـم الغرايـم المحت ـم. عمســــــــــــــما األح ـام الصـــــــــــــــا

 فدال ما األ ا و الف سط نيم الخاصم. 7 400مقن   ى امتداد نحو  “إيالق نا  منطقم” فو

 نــــــــ ا / 1منــــــــريا األعل/أكتوار، منحش مح مم التدل الت يا ح ومم إســــــــرال ب مه م حتى  3عفو  - 7

وشاالت  ريم   ل رد   ى التماس يهدا إلى إن ا  السـ طاأل اإلسـرال  يم   ى منف ذ  را امها السـاوقم  2023 فبراير
 األحمر البدعيم فو المنطقم نيم ما العفم الغرايم المحت م. اال

منـــــــــريا الرانو/نوفمبر، هدمش الســـــــــ طاأل اإلســـــــــرال  يم مد ســـــــــم ممولم ما نهاأل مانحم   23عفو  - 8
مســـــــافر يطا. عكال  د اكتمب م ارا  نات هذه المد ســـــــم لنيفال الذيا كانوا يعـــــــطرعل فو الســـــــا ق إلى  فو

 ة ك  ومتراأل  بر منايق اةستيطال ل وصول إلى المد سم.الس ر  د

منـــــــــــــريا الرانو/نوفمبر، أ  نش المح مم المركةيم فو القدس أنها  فعـــــــــــــش يتنا مقدمش   13عفو  - 9
أســرة ف ســط نيم إللغات أعامر إاالت مســتى إلى إارانها ما مناتلها فو حو وطا الهو  فو ســ وال لصــالا   وي

 أسرة فو وطا الهو  مواني التنريد. 85سرة هو عاحدة ما من مم استيطانيم. عهذه األ

ــيم ف ســــــط نيم،    218ع موما، فو القدس النــــــرقيم المحت م، يواني حاليا ما ة يقب  ا   - 10 أســــــرة مفينــــ
يفال، د اع  إاالت مرفو م أمام المحاكم اإلســـــرال  يم. ع فتش مت م    420نـــــخصـــــا، ما   نهم    970معـــــم 

وين ا اإلســـــرال    ا، عهو مســـــتند إلى مطب ق  وان ا إســـــرال  يم مســـــما واســـــتتادة  هذه الد اع  من ماأل ل مســـــت 
. غ ر أـني ة يونـد أق ـ انول ممـاـ ب 1948الممت يـاأل التو كـال يم يهـا ال هود فو القـدس النــــــــــــــرقـيم  ـبب  ـام  

 يسما ل ف سط ن  ا واستتادة ممت يامهم فو إسرال ب.

  
 ذلك أعمال اإلرهاب العنف ضد المدنيين، بما في  -  ثالثا  

إلى امخـــاُ اطواأل فو يـــم لمنن نمين أ مـــال التنر   (2016)  2334د ـــا م    األما فو  را ه   - 11
ــد  ــاتل   ـ ــتفةات عالتدم ر، عد ا إلى إ مال المسـ م  المدن  ا، وما فو ُل  أ مال اإل هاب، عكذل  نمين أ مال اةسـ

هـذا الصــــــــــــــدد، عد ـا إلى التقـ د ـواةلتةامـاأل ومونـ  القـانول اـلدعلو ما أنـب متةية ال هود ال ـا ـيم لم ـافحـم   فو 
 .اإل هاب، وما فو ُل  ما االل أننطم التنس ق األمنيم القالمم، عإلى إدانم نمين أ مال اإل هاب  و وح 
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ة المنــــمولم والتقرير، وما فو ُل  عاتداد التنر ونــــ ب كب ر عاســــتمر   ى أســــاس يومو االل الفتر  - 12
اةنــــــت اكاأل   ا الف ســــــط ن  ا ع واأل األما اإلســــــرال  يم، عا مفا  مســــــتوياأل التنر المتصــــــب والمســــــتوين ا،  
ــرال    ا، فعــــــــال  ا  م ياأل  واأل األما  ــد اإلســــــ ــط ن  ا  ــــــ عاله ماأل عاله ماأل المة ومم ما  بب الف ســــــ

 تاكم.اإلسرال  يم، وما فو ُل  استخدام القوة الف

يفال، االل الم ـاهراأل    12ف ســــــــــــــط نيـا، ما   نهم    56عإنمـاة،  ت ـش  واأل األما اإلســــــــــــــرال  يـم   - 13
ــرال    ا، عغ ر ُل  ما الحواد .   ــد اإلســــ ــت اكاأل عالتم ياأل األمنيم عاله ماأل عاله ماأل المة ومم  ــــ عاةنــــ

  ا هذا التدد، أصـــــــــــ     يفال . عما 168امرأة ع   75ف ســـــــــــط نيا  و راح، ما   نهم   1  830عأصـــــــــــ   نحو 
ما نرات اسـتننـاق الغات المسـ ب ل دمو . عااإل ـافم إلى  1  275نـخصـا والذا رة الحيم،   نما أصـ     239

ه وما  ــــــــد الف ســــــــط ن  ا، مما أســــــــفر    264ُل ، ا مي  مســــــــتوينول إســــــــرال   ول أع مدن ول آارعل نحو 
 سط نيم.ما حاةأل اإلصاوم ع/أع إلحاق أ را  والممت ياأل الف  103  ا

عُ تب ما م مو ي ســـــ تم مدن  ا إســـــرال    ا، ما   نهم يفب عاحد، فعـــــال  ا ا ن ا ما أفراد  واأل   - 14
ما أفراد   19أيفال، فعــال  ا  3 نســات ع 3مدنيا، ما   نهم    46األما اإلســرال  يم. عفو الم مو ، أصــ    

عانـت اكاأل عحواد   نـق والح ا ة عإلقات تناناأل   واأل األما اإلسـرال  يم،   ى أيدق ف سـط ن  ا فو ه ماأل 
ــرال    ا والح ا ة، وما ف هم  ــق إســـ حا  م عغ رها ما الحواد . عكال مت م م   الحواد  ه ماأل مم ف ها  نـــ

 المستوينول، عأسفرأل  ا إصاواأل أع أ را  فو ممت ياأل اإلسرال    ا.

تيد عا تقـال، أســــــــــــــفرأل  ا ا تقـال أتـيد   م ـيم مف 765عنفـذأل  واأل األما اإلســــــــــــــرال  ـيم أتـيد ما   - 15
 يفال. 54ف سط نيا، ما   نهم نحو  826 ما

أي ول/ســـــــــبتمبر،  ت ش  واأل األما اإلســـــــــرال  يم امســـــــــم ف ســـــــــط ن  ا، ما   نهم فتى يب      28عفو  - 16
ف ســـــــــط نيا والذا رة الحيم فو ســـــــــياق م ادل إليالق النا  االل   50 اما، عأصـــــــــ   أتيد ما   12التمر   ما

 م ا تقال إسرال  يم فو مخيم نن ا لالنئ ا. م ي 

منـــــريا األعل/أكتوار، أي قش  واأل األما اإلســـــرال  يم النا  وام اه مرك م ف ســـــط نيم والقرب  3عفو  - 17
ما مخيم ال  ةعل لالنئ ا، والقرب ما  ام هللا، مما أســــفر  ا مقتب  ن  ا ف ســــط ن  ا عإصــــاوم آار. عكال 

ت ــام   ى يول الطريق. ع ــالــش  واأل األما اإلســــــــــــــرال  يــم إنهــا أي قــش النــا    ى الرال ــم  مــاة يتنق ول وــان 
المرك م وتد محاعلم ده . ع ال الرنب المصـاب، الذق أفرنش  ني السـ طاأل اإلسـرال  يم دعل مونيي مهم إليي 

هــاأل منــــــــــــــريا األعل/أكتوار، إل أفراد األما اإلســــــــــــــرال    ا أي قوا النـــا     هم ما مخت ر اةم ـــا  13فو  
 كانش المرك م مستدير.   نما

ــط نو يب   ما التمر  8عفو  - 18 ــرال  يم النا  وام اه ف سـ ــريا األعل/أكتوار، أي قش  واأل األما اإلسـ منـ
 ــامــا و رعح فو المة  ــم الغرايــم وــالقرب   17 ــامــا عأ دمــي  ت ال، عأصـــــــــــــــا ــش فتى آار يب   ما التمر    17
ــياق احت ا    ام هللا. عع ن إيالق النا  وتد قيام  ما ــرال  يم والح ا ة فو ســـــ ــق  واأل األما اإلســـــ الَفَت  ا  رنـــــ

    ة استيطانيم.  د

عفو اعــــــــم مونم ما ه ماأل إيالق النا    ى اإلســــــــرال    ا، فو منــــــــريا األعل/أكتوار، أي ق   - 19
إســرال  و  منــريا األعل/أكتوار، ُ تب نندق 8ف ســط ن ول النا    ى نندي ا إســرال    ا عأ دعهما  ت   ا. عفو  

ــى    ند نقطم مفتيد اا   مخيم نــــــتفا  لالنئ ا فو القدس النــــــرقيم المحت م. عأ  نش كت  م نــــــهدات األ صــــ
ــو ف ها. عفو   أل ــا    19المهانم  عـــــ ــت ي فو ا مياوي هذا اله وم والرصـــــ ــريا األعل/أكتوار، ُ تب المنـــــ منـــــ
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  منــــــــريا األعل/ 11دعميم. عفو  م ادل إليالق النا  من حا س إســــــــرال  و  ند مداب مســــــــتوينم متاليي أ فو
أكتوار، ُ تب نندق إسـرال  و  ال فو إيالق ل نا  ما مرك م متحركم والقرب ما نا   . عأ  نش كتال   ريا  

 ، مس عل تها  ا اله وم.هالاألسود، عهو م مو م ما الف سط ن  ا المس ح ا متخذ ما نا    مقرا 

ــريا األعل/أكتوار،  تب نهات متف ّ   23عفو  - 20 ــات  ريا  منــــــ ر ُ ّبش   ى د انم نا يم أحد ك ا  أ عــــــ
منـــــــريا األعل/أكتوار، ُأي قش الن رال وام اه أ اتم ف ســـــــط ن  ا، ما   نهم ا نال ما الما ة    25األســـــــود. عفو 

التةل، عُ ت وا االل  م يم  سـ ريم إسـرال  يم فو الب دة القديمم  نا   . ع الش السـ طاأل اإلسـرال  يم إنها كانش 
ع نـــم ل متف راأل ماوتم لتريا األســـود عإل أحد ك ا  أ عـــات الم مو م كال ما   ا القت ى. عاالل  مســـتهدا 

ــ عل تها  ا ُل .  ــرال  يم مســـ ــ طاأل اإلســـ ــيا ميل عنفش الســـ ــط نو آار  ندما انف رأل ســـ هذه التم يم، ُ تب ف ســـ
ــفم الغرايم  عفو المحت م   ى مقتب ع ش ةحق، احتج آةا الف ســـــــط ن  ا فو نا    عفو مخت ر أنحات العـــــ

الف ســــط ن  ا الخمســــم. عاالل انــــت ا  ُق صــــ م، أي قش  واأل األما اإلســــرال  يم النا    ى  نب ف ســــط نو  
 فو دمي  ت ال فو  ريم النبو صالا.

منــريا األعل/أكتوار، يتا ف ســط نو مدنيا إســرال  يا، موفو ةحقا متو را و راحي، فو  ريم   25عفو  - 21
   ق  يم فو العفم الغرايم المحت م.الفندق والقرب ما  

دأل    28عفو  - 22 منـريا األعل/أكتوار، أي قش  واأل األما اإلسـرال  يم النا    ى  ن  ا ف سـط ن  ا، ُحدّ 
هويتهما فيما وتد   ى أنهما ما  ناصــــــر الدفا  المدنو الف ســــــط نو، فو دمهما  ت   ا عأصــــــا ش ا ن ا آاريا 

ــرال  يم إل أفرادها  دعا وشيالق النا  وتد  و رعح   ى حانة حوا ة والقرب ما ــ طاأل اإلســـــ نا   . ع الش الســـــ
 أل أي ق أحد الرن  ا النا  وام اه نقطم التفتيد. عة مةال مالوساأل الحاد  غ ر عا حم.

منـريا األعل/أكتوار، أي ق ف سـط نو النا    ى مدنو إسـرال  و فو داه  ت ال عأصـاب  ال م   29عفو  - 23
القرب ما مســـــتوينم كرياأل أ ان فو الخ  ب. ععفقا لمقطن ف ديو، فقد ُده  المهانم فو ع ش  آاريا و رعح و 

ــيا ة أحد حراس المســــــــــتوينم  م أي ق   يي نندق إســــــــــرال  و اا   أع األ ادمتي الرســــــــــميم النا   ةحق وســــــــ
  ت ال. عأص   ف سط نو  ذا رة حيم أي قتها  واأل األما اإلسرال  يم االل الحاد . فو داه 

منــــــــــــــريا األعل/أكتوار، نفذ ف ســــــــــــــط نو ه ماأل ده  فو مفتر و يرق مخت ف ا والقرب   30عفو  - 24
أ يحا، مما أد  إلى إصــاوم امســم ننود إســرال    ا و رعح. عُ تب الرنب فو ع ش ةحق   ى أيدق  واأل   ما

 األما اإلسرال  يم.

ــاوي و رعح   ى حانة  منــــــــــــريا الرانو/نوفمبر، ده  ف ســــــــــــط نو ننديا إســــــــــــرال  يا فو 2عفو  - 25 صــــــــــ
 الفو ا، والقرب ما  ام هللا.  م ار  الرنب ما سيا مي م ّوحا وفوس  بب أل يقت ي نندق إسرال  و.  و    ش

منـــريا الرانو/نوفمبر، عاالل  م يم مفتيد عا تقال فو نن ا، أي قش  واأل األما اإلســـرال  يم  3عفو   -   26
مقتب أحد أفراد  واأل األما اإلســرال  يم، فو دمي  ت ال. عاد ش   النا    ى ف ســط نو منــت ي فو  ــ و ي ســاوقا فو 

ةحقا حركم ال هاد اإلسالمو فو ف سط ا أل الرنب أحد  ادمها. عفو اعم انت ا  مس ا ع ن فو ع ش ةحق،  
  ـاـما ـفو دـمي  ت ال، وـتدـما أي ق الفتى الـنا  14أي ـقش  واأل األما اإلســـــــــــــرال  ـيم الـنا    ى فتى يب   ما التمر 

 الحيم.    ى أفراد  واأل األما اإلسرال  يم حس   ولها، عأص    ال م ف سط ن  ا آاريا والذا رة 

 اما ا ن ا ما أفراد  واأل   20منــــــريا الرانو/نوفمبر، يتا  نب ف ســــــط نو يب   ما التمر  3عفو  - 27
ــا هما و رعح فو الب دة القديمم والقدس. عُ تب الرنب فو ع ش ــرال  يم عأصـــــ ةحق   ى أيدق  واأل   األما اإلســـــ
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األما اإلســــــرال  يم. عفو ال وم نفســــــي، أي قش  واأل األما اإلســــــرال  يم النا    ى  نب ف ســــــط نو فو دمي  ت ال 
 االل موانهاأل فو سياق  م يم وحث عا تقال فو  ريم   ش د و، والقرب ما القدس.

ا    ى ف ســــط نو يب   ما التمر منــــريا الرانو/نوفمبر، أي قش  واأل األما اإلســــرال  يم الن  5عفو  - 28
 ـامـا و رعح اط رة، وتـد أل ألقى   16 ـامـا فـو دمـي  ت ال، عأصـــــــــــــــا ـش فتى ف ســــــــــــــط نيـا يب   ما التمر    18

 الف سط ن ول الح ا ة وام اه مرك األ إسرال  يم والقرب ما  ريم سن ب فو  ام هللا.

 اما، ع د أل  بوة ناســــــــفم  15ر منــــــــريا الرانو/نوفمبر، ُ تب فتى ف ســــــــط نو يب   ما التم 9عفو  - 29
منهم والغات  57آاريا و رعح،   60انف رأل فو عنهي عهو يحاعل مرب تها، عأصــــا ش  واأل األما اإلســــرال  يم 

والرصـا  المطايو، االل انـت اكاأل مسـ حم   ا الف سـط ن  ا ع واأل األما اإلسـرال  يم  3 المسـ ب ل دمو  ع
 أل ألقى ف ســط ن ول الح ا ة عالتبواأل الناســفم وام اه م مو م ما فو نا   . عع د أل اةنــت اكاأل  دأأل وتد

 اإلسرال    ا، ما   نهم أ عات فو الينيسش، كانوا يةع عل  بر يوسر القري ،  رفقم  واأل األما اإلسرال  يم. 

منــــــــــــــريا الرانو/نوفمبر،  ت ش  واأل األما اإلســــــــــــــرال  يم فتاة ف ســــــــــــــط نيم مب   ما التمر   14عفو  - 30
ما، مصـــــــــاوم ومر  التوحد، عأصـــــــــا ش  نال ف ســـــــــط نيا و رعح فو  م يم مفتيد عا تقال فو   تونيا،   ا 15

والقرب ما  ام هللا. ع الش  واأل األما اإلســــرال  يم إنها أي قش النا  وام اه مرك م منــــبوهم كانش مت ي نحوها 
الســيا ة كانش متحر    طت  ندما  وســر م متةايدة. عمنــ ر  عاياأل النــهود الف ســط ن  ا عمقاين الف ديو إلى أل  

ــفى عُأفر   ني  ــتنـــــ ــاب إلى المســـــ ــط نو المصـــــ ــرال  يم النا     ها. عُنقب الرنب الف ســـــ فتحش  واأل األما اإلســـــ
 منريا الرانو/نوفمبر دعل مونيي مهم إليي. 17 فو

ْ ا فقت هما  اما مدن َّْ ا إســرال   َّ   19منــريا الرانو/نوفمبر، يتا ف ســط نو يب   ما التمر   15عفو  - 31
عأصـــــــاب آار و رعح والقرب ما مســـــــتوينم أ ي ب، عســـــــرق ســـــــيا ة أحد  ـــــــحاياه، عاســـــــتخدمها لده  ع تب  

إســـــرال  و  الث،  م يتا نـــــخصـــــا آار عأصـــــاوي و رعح. عُ تب الرنب فو ع ش ةحق   ى أيدق  واأل   مدنو
 اإلسرال  يم. األما

 ــامــا، ع د أنــي كــال    17   ما التمر  منــــــــــــــريا الرــانو/نوفمبر، ُ تــب فتى ف ســــــــــــــط نو يب   21عفو   - 32
مخيم  الما ة، عأصا ش  واأل األما اإلسرال  يم  ال م آاريا و رعح االل  م يم مفتيد عا تقال والقرب ما ما

نن ا لالنئ ا، ع د أل  واأل األما اإلســــــــــــــرال  يـم أي قـش االلهـا  ـذيفـم محمولـم   ى اليتر عم ـادلـش إيالق  
 النا  من مس ح ا ف سط ن  ا.

ــ ت ا فو القدس. عُ تب   23عفو  - 33 ــريا الرانو/نوفمبر، انف رأل  نب تال فو محطتو حافالأل منفصــــ منــــ
منهم  3آارعل،    13 اما، عأصــــــ    16كندق يب   ما التمر  -مدنيال إســــــرال  يال، أحدهما فتى إســــــرال  و 

 ُت  ش فو المو ت ا.و رعح اط رة. ععفقا ل س طاأل اإلسرال  يم، فقد ن مش اةنف ا األ  ا متف راأل 

منــريا الرانو/نوفمبر،  ت ش  واأل األما اإلســرال  يم ف ســط ن َّْ ا، أحدهما فتى يب   ما التمر  23عفو   -   34
آاريا و رعح االل انــــــت اكاأل فو نا   . عع تش اةنــــــت اكاأل، حســــــ ما ع د، وتد   210 اما، عأصــــــا ش   16
  مو م ما اإلسرال    ا كانوا فو تيا ة لقبر يوسر. ألقى ف سط ن ول الح ا ة عمقذعفاأل أار  وام اه م  أل 

منــــريا الرانو/نوفمبر،  ت ش  واأل األما اإلســــرال  يم  نال ف ســــط نيا فو ســــياق انــــت اكاأل    28عفو  - 35
ف ســــــــط نيا والذا رة الحيم. عكال الرنب، فو الو ش   21مســــــــ حم فو   ش أمر، والقرب ما الخ  ب. عأصــــــــ    

  اكاأل والف ديو.الذق ُ تب فيي، يس ب اةنت 
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منـــــــريا الرانو/نوفمبر، أي قش  واأل األما اإلســـــــرال  يم النا    ى  نب ف ســـــــط نو فو دمي   29عفو  - 36
كرأل الســــــــــــــ طـاأل اإلســــــــــــــرال  ـيم أل الرنـب ألقى تنـانـم حـا ـ م    هـا.    ت ال فو المغ ر، ـوالقرب ما  ام هللا. ُع

 يحاعل الهرب  ندما ُأي قش   يي الن رال. عأنا أل مقاين ف ديو ع عاياأل نهود ويال إلى أل الرنب كال

منـريا الرانو/نوفمبر أيعـا، أي قش  واأل األما اإلسـرال  يم النا    ى ف سـط ن َّْ ا فو دمهما    29عفو  - 37
  ت   ا فو كفر   ا، والقرب ما  ام هللا، عع د أل أحدهما كال يحمب تنانم حا  م.

األما اإلســرال  يم الذا رة الحيم   ى  ن  ا ف ســط ن َّْ ا   كانول األعل/ديســمبر، أي قش  واأل 1عفو  - 38
 فو دمهما  ت   ا االل انت اكاأل مس حم فو نن ا.

كانول األعل/ديســــــــــــــمبر، ُأي ـقش الـنا    ى  نب ف ســــــــــــــط نو فو دمي  ت ال فو حوا ة. عيـبدع  2عفو  - 39
ــ حا، عأ أل ني كال يقاعم محاعلم ا تقالي ع ش  مقاين الف ديو ع عاياأل النــــهود منــــ ر إلى أل الرنب لم ي ا مســ

كرأل الســــ طاأل اإلســــرال  يم أل الرنب كال مســــ حا وســــ  ا أ نات محاعلتي ا تحام ســــيا ة   إيالق النا    يي. ُع
 مدنيم كال   ى متنها إسرال  يال، عأني  ام وتد ُل  وطتا أحد أفراد  واأل األما اإلسرال  يم.

أل األما اإلســـــــــرال  يم النا    ى  نب ف ســـــــــط نو فو دمي كانول األعل/ديســـــــــمبر، أي قش  وا 5عفو  - 40
 ت ال، عأصــــــــــــــا ـش ســــــــــــــتـم آاريا وـالـذا رة الحيـم االل  م يـم مفتيد عا تقـال فو مخيم الـد ينــــــــــــــم لالنئ ا 

 لحم، فو سياق حاد   نق لقواأل األما اإلسرال  يم والح ا ة.   ش فو

،   ى 2021مقا نم والفترة نفســــها ما التام عاتداد التنر المتصــــب والمســــتوين ا ومقدا  العــــتر   - 41
 ا فيم موسم  طر الةيتول فو العفم الغرايم المحت م.

منــــــــريا األعل/أكتوار،  ام م مو م ما المســــــــتوين ا اإلســــــــرال    ا، ع د أنهم كانوا  رفقم   12عفو  - 42
أســـفر  ا  تب ما يقرب  واأل األما اإلســـرال  يم، وش ـــرام النا  فو مننـــآأل ت اويم ف ســـط نيم فو  صـــرة، مما 

دنانم. عفو ع ش ةحق، انـــــــــــت  ش  واأل األما اإلســـــــــــرال  يم من الف ســـــــــــط ن  ا فو المنطقمل   30 000ما 
 عأص   ف سط نيال والذا رة الحيم.

منـــريا الرانو/نوفمبر، هانمش م مو م ما المســـتوين ا اإلســـرال    ا،  رفقم  واأل األما   18عفو  - 43
نوا ير ول موان هم والقرب ما مركة  دع المترناأل، عهو م من  دعق نرق  ام هللا. اإلسرال  يم، ف سط ن  ا كا

  اما و رعح. 14عأص   فتى ف سط نو يب   ما التمر 

إســـــرال  و الخ  ب لحعـــــو  احتفال   35 000منـــــريا الرانو/نوفمبر، تا  نحو  19ع  18عفو يومو  - 44
ــتوين ا. عاالل هذه ــا  المئاأل  بر المنطقم    دينو، عكال التديد منهم ما المســ ــ م، ســ ــتم    H1المناســ الخا ــ

لإلدا ة الف ســــــــط نيم فو الخ  ب، مرّدديا نــــــــتا األ  وميم ع افت ا األ الم اإلســــــــرال  يم. عمصــــــــا دأل التومراأل  
فو الخ  ب، ح ث ألقى المسـتوينول الح ا ة عهانموا المناتل عالمحالأل الت ا يم الف سـط نيم    H2المنطقم   فو

ديا. عأصـاب المسـتوينول ف سـط نيا و رعح، عأصـا ش  واأل األما اإلسـرال  يم سـتم آاريا عحطموا نوافذ مسـ 
 عأص   أحد أفراد  واأل األما اإلسرال  يم و رعح فو انت اكاأل من المستوين ا.  و رعح.

ــُ ب ما ة يقب  ا   - 45 ــريا األعل/أكتوار، ســ ــم ال نو فو مط ن منــ ــ      60عمنذ  دايم موســ حاد ا، أصــ
رق   3 600الف ســط ن  ا التام  ا فو ننو الةيتول، عألحقش أ ــرا  ووتيد ما ما  49ف ها  نــ رة تيتول أع ســُ

محصــولها. ععاني وتض المةا   ا الف ســط ن  ا أيعــا    األ فو الوصــول إلى وســام نهم الوا تم ا ر ندا   
 الفصب أع والقرب ما المستويناأل، إُ يتط   ُل  موافقم اإلسرال    ا.
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مســـــتوينا إســـــرال  يا مةا   ا ف ســـــط ن  ا عنانـــــط ا  50يا األعل/أكتوار، هانم نحو منـــــر   19عفو  - 46
إســرال    ا كانوا ي متول الةيتول والقرب ما مســتوينم متاليي أموس، ننوب نــرق   ش لحم. عمتر ــش امرأة  

 ن رة تيتول. 300 اما ل عرب عاإلصاوم، عُأم ر أتيد ما  70إسرال  يم مب   ما التمر 

مسـتوينا إسـرال  يا  ال م ف سـط نيم والح ا ة عالهراعاأل   30منـريا الرانو/نوفمبر، هانم نحو  3عفو  - 47
ــفا ،   ــتوينم أســــ ــ ها والقرب ما مســــ ــرة مقطر الةيتول فو أ ا ــــ عاألنا    الفوةُيم عاليالب،   نما كانش األســــ

 ننوب   ش لحم. عأص   ستم ف سط ن  ا، ما   نهم  نب عامرأة مسنَّْ ا، و رعح.

عما تالش التومراأل مســــــــتمرة فو األماكا المقدســــــــم عحولها فو الب دة القديمم والقدس، التو نــــــــهدأل   - 48
أ دادا متةايدة ما الةعا  اإلســــرال    ا لالحتفال والت ديا ال هودي ا الرليســــ  ا فو منــــريا األعل/أكتوار. ع بب  

ا ن، عا تق ش  نــــراأل الف ســــط ن  ا.  الت ديا، فر ــــش الســــ طاأل اإلســــرال  يم إنراتاأل أمنيم منــــددة حول المو 
عا تق ش النـــريم اإلســـرال  يم  ددا ما الننـــطات اإلســـرال    ا الذيا ســـتوا ألدات نـــتالر يهوديم فو مقبرة م اع ة  
ــت اكاأل متفر م   ا  واأل   ــ رة إلى احتمال أل م دق هذه األ مال إلى التنر. عاندلتش انـــ ــم، منـــ لنماكا المقدســـ

 .ط ن  ا فو المنطقم االل األوياد، عليا لم يتم اإل الغ  ا اندة  أ مال  نر كب رة األما اإلسرال  يم عالف س 

عفو  طا  غةة، أي قش ال ما األ المســــ حم الف ســــط نيم امســــم صــــوا يإ ما غةة وام اه إســــرال ب،   - 49
يم ســــــقطش  ال م منها دااب القطا   بب الوصــــــول إلى أهدافها، عا تر ــــــش من ومم الدفا  ال وق اإلســــــرال  

ــرال  و  ــا ال يد اإلســ ــ ح ا فو غةة،   11أحدها. ع دا   ى ُل ، نــ ــد ما  ال إنها أهداا ل مســ غا ة نويم  ــ
 دعل اإل الغ  ا ع و  إصاواأل.

  
جة للمشاعر  -  رابعا    التحريض والستفزازات والخطابات المؤج ِّ

ــاب م    األما، فو  را ه   - 50 ــدعلو،  (2016)  2334أهـ ــا عفقـــا ل قـــانول الـ ــالطرف ا أل يتصــــــــــــــرفـ وـ  ،
ُل  القانول الدعلو اإلنســانو، عاةمفا األ عاةلتةاماأل الســاوقم   نهما، عأل ي ةما الهدعت ع ــ ط النف ،  فو وما

األ الم ه م ل منــــــــــــا ر،  هدا محق ق نم م أمو  منها عأل يمتنتا  ا أ مال اةســــــــــــتفةات عالتحريض عالخطاو 
ع ر مصـــــــــا د الحالم   ى أ   الوا ن، مما يفعـــــــــو إلى إ ادة  نات الرقم، عالتمب ما االل الســـــــــياســـــــــاأل  

 عاإلنراتاأل   ى إظها  التةام ح يقو وحب الدعلت ا، عمه ئم ال رعا الالتمم لتتةية السالم.

ب التواصـــــــــب اةنتما و ومرميبو اله ماأل الســـــــــاوقم عأنـــــــــاد وتض مســـــــــ علو فتا عصـــــــــفحاأل عســـــــــال  -   51
ــ د واله ماأل اإل ها يم الفتاكم    ـــد  اإلســـرال    ا عم دعهم، فو ح ا أصـــد أل حماس عال هاد اإلســـالمو  ياناأل منـ

منـــريا الرانو/نوفمبر، عأســـفرأل  ا مقتب مدن َّْ ا إســـرال   َّْ ا. عأنير وتض مســـ علو   23التو ع تش فو القدس فو  
  سط نيم حق إسرال ب فو الونود، فعال  ا التال م التا يخيم عالدينيم ل  هود واأل   عأماكنها المقدسم. الس طم الف 

،  “ إ ها  ول يرمدعل  دةأل”ععصـر عتير إسـرال  و أ عـات أحةاب الينيسـش اإلسـرال  يم الترايم وونهم  - 52
و الينيســـــــــــش األحةاب   الال إني ين غو منتهم ما داول الينيســـــــــــش، فو ح ا عصـــــــــــر  عـــــــــــو وا ت آار ف

. عد ا  عــــو كنيســــش آار ح ومم إســــرال ب إلى اســــتخدام الذا رة  “دا مم لإل هاب”اإلســــرال  يم الترايم وونها  
الحيم  ـــــد الف ســـــط ن  ا الذيا يحت ول عينـــــت  ول من  واأل األما اإلســـــرال  يم فو القدس النـــــرقيم المحت م،  

ح ومســـــــدس  ـــــــد المت اهريا الف ســـــــط ن  ا، الذيا ألقى ، عفو حاد م أار  لوّ “إ ها  ول ”عاصـــــــفا إياهم وونهم  
وتعـهم الح ا ة، داويا النـريم اإلسـرال  يم إلى إيالق النا     هم. عد ا  عـو كنيسـش آار إلى مغ  ر الو ـن 

 .“سنتود إلى األيام التو كال ف ها نبب الهي ب فو أيدينا حقا ” الراها فو األماكا المقدسم فو القدس،  الال 
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، إلى امخاُ اطواأل إي ا يم   ى الفو  لت   مســـــــا   (2016)  2334د ا م    األما، فو  را ه   - 53
مطب ق حب الدعلت ا. ع  ى الرغم ما وتض اةم اهاأل الســـــــ بيم القالمم   ى أ   الوا ن، التو مهدد إم انيم 

 الخطواأل اإلي ا يم، استمرأل اةم اهاأل الس بيم   ى أ   الوا ن االل الفترة المنمولم والتقرير.

منــــــــــريا الرانو/نوفمبر، امخذأل اطوة هامم لد م  طا  صــــــــــ د األســــــــــما  فو  طا  غةة   13عفو  - 54
. عسـ د م 2007 د إلى القطا  ل مرة األعلى منذ  ام  داول مواد مةدعنم اةسـتخدام إلصـالح  وا ب الصـ  من

ــ د األســـــما    ره األمم المتحدة عالســـــ طاأل الف ســـــط نيم عاإلســـــرال  يم، مننـــــيط  طا  صـــ ــّ هذا التطو ، الذق ميســـ
 المدمَّر، مما يسهم فو موف ر فر  التمب عمول د الداب ل فئاأل العفيفم فو غةة.

لمفرع ــــــــم   ى حركم األنــــــــخا  عال عــــــــالن   ا غةة عاســــــــتمرأل وتض إنراتاأل مخفي  الق ود ا - 55
ــت د الذق ع ن فو أيا /مايو   ــرال ب. فمنذ نهايم التصــ ــرال  يم ما م مو ي  2021عإســ ــ طاأل اإلســ ــد أل الســ ، أصــ

.  2007مصريا لس ال غةة ل تمب عمما سم األ مال الت ا يم فو إسرال ب، عهو أ  ى  دد منذ  ام   18  200
ــاحنا ــط ال ومو ل نــــــــ ــترنات الو ود، التو دا ش غةة عارنش منها عيمرب المتوســــــــ ــالن، واســــــــ أل المحم م وال عــــــــ

انخفا ــا  نســ م   -  ى التوالو  17 ع  298ال ال    -متبر كرم أ و ســالم االل الفترة المنــمولم والتقرير    بر
. غ ر أني ونــــــــــــ ب  ام، 2021فو المالم مقا نم  نف  الفترة المنــــــــــــمولم والتقرير ما  ام   13 فو المالم ع  23

.  فو المالم   50 نحو   2022ا مفن الح م الي و ل  عــالن التو ارنش ما غةة  بر متبر كرم أ و ســالم فو  ام 
ــ م  ــمولم والتقرير تيادة  نســـ ــهدأل الفترة المنـــ ــر، نـــ فو المالم فو المتوســـــط   148ع بر متبر  فا وام اه مصـــ

توسـط ال ومو ل  عـالن التو مخر   فو المالم فو الم 3ال ومو ل نـاحناأل التو مداب إلى غةة عانخفا ـا  نسـ م 
 .2021منها مقا نم  نف  الفترة المنمولم والتقرير ما  ام 

ــول، مما أ ر  - 56 ــم   ى إم انيم الوصــ ــتمرأل الق ود المفرع ــ ــا، اســ ع  ى الرغم ما وتض أعني التحســ
ا المقدمم    ى منف ذ البرامج اإلنســــــــــــانيم عاإلنماليم فو غةة. عفو الو ش الحالو، ُ فعــــــــــــش ي  األ التصــــــــــــا ي 

ما موظفو األمم المتحدة عالنــركات المنفذيا أع لم يت قوا وتد  دا    ها. عاســتمرأل أيعــا  300يقرب ما  مما
ــى فو غةة مما يحتانول إلى   ايم يبيم.  ــول فو التو  ر   ى المر ـــ ــم   ى إم انيم الوصـــ الق ود المفرع ـــ

ول   ى مصــــــا يا ل مر ــــــى ل وصــــــول إلى ي  ا ل حصــــــ  4  544فخالل الفترة المنــــــمولم والتقرير، كال هنا   
ــحيم اا    طا  غةة. عا   متدل الموافقم   ى الط  األ   ــ م مقب    ال   70مرافق صـــ فو المالم، من  فض نســـ

فو المالم ما الط  األ، أق أل المر ـــــــــــى لم يت قوا أق  د نهالو   ى   29فو المالم عموار الرد   ى    1 ا  
 فو المستنفى. ي  امهم وح ول ما يإ المو د المحدد لهم

منةة واليامب  26آب/أغســـــط ، الذق أســـــفر  ا مدم ر   5عمنذ آار مصـــــت د ل تنر فو غةة، فو  - 57
ــرا   ـــــــــــــــــ   ــو    1 543عإلحاق أ ـ ــ نيم، لم يتم إصـــالح سـ ــب  نقا  121عحدة سـ ــر ة، وسـ ــ نيم متعـ عحدة سـ

يفب    400ما يقرب ما  فردا، وما فو ُل    850أســـــــرة، أق ما م مو ي   150التمويب. عنتي م لذل ، ة مةال 
 مالي ا دعة  إل ادة  نات عإصالح م   المناتل. 3امرأة، منردة. عهنا  حانم إلى نحو  200ع 

عااإل ـــــافم إلى ُل ، لم يحرت مقدم يذكر صـــــوب  نات عإصـــــالح الوحداأل الســـــ نيم التو لحقش  ها   - 58
يم فقط ما الوحداأل المدمرة ال ال  عحدة س ن  213، إُ أ  د  نات 2021أ را  االل التصت د الذق ع ن  ام 

عحـدة    644عحـدة مـدمَّرة وـاليـامـب، موانـي    831عحـدة. عفو ح ا أل التمـب نـا  إل ـادة  نـات    1  688 ـددهـا  
مالي ا   10م  ول دعة  إلكمال أ مال إ ادة التنــــــــــ  د، عهنا  حانم إلى  39أار  نقصــــــــــا فو التمويب  د ه  
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عحدة ُدّمرأل واليامب   600. عفو الو ش نفســـي، ما تالش هنا   عحدة متعـــر ة نةليا 12  031دعة  إلصـــالح  
 فو انت ا  إ ادة التن  د. 2019 ع 2018 ع 2014فو صرا األ 

منـريا األعل/أكتوار، منف ذ مرح م   20عفو العـفم الغرايم المحت م،  دأأل السـ طاأل اإلسـرال  يم، فو  - 59
حـام و نواتاأل الســــــــــــــفر األننبيـم إلى العــــــــــــــفـم الغرايـم م ريبيـم ما ال والا ال ـديـدة التو من م داول وتض  

ــط نيم المحت م فقط عأعلئ  الذيا  ــافريا الذيا يةع عل األ   الف ســـــــــ ــميا   ا المســـــــــ المحت م، من التم  ة  ســـــــــ
 يةع عل إسرال ب أيعا.

و منريا الرانو/نوفمبر، منتش  واأل األما الف سط نيم فو  ام هللا  قد م ممر ل م تمن المدن   5عفو  - 60
منــــريا الرانو/نوفمبر،    8لمنا نــــم إصــــالح من مم التحرير الف ســــط نيم، عاحت ةأل ا ن ا ما المن م ا. عفو 
 أع فش  واأل األما الف سط نيم انتما  متاوتم عهددأل واستخدام القوة  د المن م ا.

دق   ا  منـــريا الرانو/نوفمبر، فتحش الســـ طاأل اإلســـرال  يم متبر نســـر ال نبو الحدع  10 ع 6عا ا   - 61
ســــــــــــا م فو ال وم، فو إيا   رنامج م ريبو يهدا إلى فتا  24العــــــــــــفم الغرايم المحت م عاأل دل   ى مدا  

المتبر ونــــــــــــــ ــب دالم فو نمين األع ــاأل. عمهــدا هــذه الخطوة، التو أ  ا  نهــا االل تيــا ة  لي  الوةيــاأل 
المنطقــــم، إلى الحــــد ما   وــــايــــدل، األا رة إلى  حــــاةأل التــــوا ر التو يوانههــــا المتحــــدة األمري يــــم، نوتي  

 الف سط ن ول فو داول العفم الغرايم المحت م أع مغاد مها  بر األ دل.

منـــــريا الرانو/نوفمبر، ُكرأل عكالم األمم المتحدة إلغا م عمنـــــغ ب الالنئ ا الف ســـــط ن  ا    29عفو  - 62
ها فو غةة. عامخذأل الوكالم  فو النــرق األدنى )األعنرعا( أنها اكتنــفش م ويفا اصــطناويا أســفب إحد  مدا ســ 

    ى الفو  مدا  ر لتوم ا المد ســم، وما فو ُل  إغالق الت وي  ونــ ب دالم، عأ راش ل ســ طاأل المختصــم فو
غةة  ا إدانتهـا لونود هـذا البنيـال. فونود مرـب هـذا الت وي  هو انتهـا  اط ر لحرمـم م ـانو األمم المتحـدة 

 عموظفو األمم المتحدة لمخاير كب رة مطال أمنهم عسالمتهم.عارق ل قانول الدعلو. عهو يتر  األيفال 

  
الجهود المبذذذولذذة من الطرفين والمجتمد الذذدولي للذذدفد قذذدمذذا بعمليذذة السذذذذذذذذذ م   -  سادسا  

 والتطورات األخرى ذات الصلة 

ــ م  (2016)  2334د ا م    األما، فو  را ه   - 63 ، نمين الدعل إلى التم  ة فو متامالمها ُاأل الصــــــــ
. علم متخذ أق اطواأل ما هذا القب ب االل الفترة 1967  ا إ  يم دعلم إســــرال ب عاأل ا ــــو المحت م منذ  ام 

 المنمولم والتقرير.

، و مين األيراا أل مواصـــب، فو ســـب ب متةية  ( 2016)   2334فو  را ه    عأهاب م    األما أيعـــا،  -   64
ــن   ــالب الو ــ ــول نمين مســ ــداقيم ونــ ــاأل ُاأل مصــ الســــالم عاألما،  ذل ال هود ال ماويم الراميم إلى  دت مفاع ــ

ُل  الصــدد   ى ميري  عمســرين عم رة ال هود عأننــطم    النهالو فو  م يم الســالم فو النــرق األعســط، عحث فو 
النرق األعسط   الد م الد  وماسيم   ى الصت ديا الدعلو عاإل  يمو ما أنب محق ق سالم نامب ع ادل عدالم فو 

دعل موا ر   ى أســـــــاس  را األ األمم المتحدة ُاأل الصـــــــ م، عمرنفياأل مد يد، وما فو ُل  مبدأ األ   مقا ب 
الســـــالم الترايم عاريطم الطريق التو ع ـــــتتها الم مو م الرااويم، عإنهات اةحتالل اإلســـــرال  و    الســـــالم عم اد ة 

،  1967. عأـكد الم    أـني لا يتترا ـووق مغ  راأل فو اطو  الراون ما حةيرال/يونـيي  1967اـلذق ـ دأ فو  ـام 
 ل المفاع األ. وما فو ُل  ما يتت ق والقدس، سو  التغ  راأل التو يتفق    ها الطرفال ما اال 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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أي ول/ســبتمبر، ع  ى هامد المنا نــم التامم ل  مفيم التامم، انتمن عت ات اا نيم ألمانيا   21عفو  - 65
ــياســـــم   ــ عل الخا نيم عالســـ ــامو لالمحاد األع عاو المتنو والنـــ ــو  الممرب الســـ ــر وحعـــ ــا عمصـــ عاأل دل عفرنســـ

الم فو النـرق األعسـط. ع  ى نحو ما ع د األمنيم، نوسـ    و يب، عمنسـق األمم المتحدة الخا  لتم يم السـ 
دفن  م يم السـالم فو النـرق  ”فو البيال الوتا ق المنـتر  الصـاد  وتد اةنتما ، فقد انتمن الوت ات ما أنب  

. عد وا أيعا، فو نم م أمو ، إلى استئناا “األعسط نحو سالم  ادل عنامب عدالم   ى أساس حب الدعلت ا
ع ر فو ق عكامب ل مين ”عإلى  “فم عفتالم   ا الطرف ا فو أ رب ع ش مم امفاع ـــاأل م انـــرة عنادة عهاد”

 .“اإلنراتاأل األحاديم ال ان 

فصــــــــ ال ف ســــــــط نيا، وما فو ُل  فتا عحماس، فو أ قاب   14منــــــــريا األعل/أكتوار،  ام   13عفو  - 66
ــافتي ح ومم ال ةالر،  توقين إ الل ال ةالر، الذق امفقش ف ــتعــ ــالب اســ ــالب، فو نم م  حوا    ا الفصــ يي الفصــ

حب الخالفاأل   ى الســـــــــــــاحم الف ســـــــــــــط نيم  هدا انعـــــــــــــمام اليب الوينو إلى من مم التحرير ”أمو ،   ى  
إنرات انتخاواأل  امم ”. عد ا المنــا كول أيعــا إلى “الف ســط نيم، الممرب النــر و عالوح د ل نــت  الف ســط نو

.. فو مدة أ صــــاها  ام ما ما يإ التوقين  .  القدس لاســــيم عمنــــريفيم فو  طا  غةة عالعــــفم الغرايم وما ف ها  
 .“  ى هذا اإل الل

منــــريا الرانو/نوفمبر، فو ال ةالر التاصــــمم، أعل  مم لها  2  ع   1ع قدأل نامتم الدعل الترايم يومو  - 67
 مركةيم القعــــــــــيم الف ســــــــــط نيم،” . عأكد القادة الترب، فو  يانهم الختامو، فو نم م أمو ،   ى 2019منذ  ام 

ــيادة   ى اطو    ...  ــتق م كام م الســــ ــ د دعلم ف ســــــط ا المســــ وما ف ها ]الحق[ فو الحريم عمقرير المصــــــ ر عم ســــ
ــرقيم 1967يونيي  حةيرال/  4 ــمتها القدس النـ ــط نو ين غو  “ ، ع اصـ ــرال  و الف سـ ــرا  اإلسـ . عع د فو البيال أل الصـ

 . 2002، عأُ رب  ا د م م اد ة السالم الترايم لتام “   ى أساس مبدأ األ   مقا ب السالم ” ح ي  

  
 م حظات  -  سابعا  

و اإلسـرال  و فو العـفم الغرايم المحت م، ة يةال يسـاع نو وال  الق ق إتات اسـتمرا  الننـا  اةسـتيطان  - 68
نـــــرويم  انونيم عمنـــــّ ب انتهاكا صـــــا اا ل قانول الدعلو  وما ف ها القدس النـــــرقيم. عالمســـــتويناأل لي  لها أق

علقرا األ األمم المتحدة. فهو مةيد ما مرســــــيإ اةحتالل التســــــ رق اإلســــــرال  و لن   الف ســــــط نيم، عمقّو  
ــيادة، عمتتد    ى األ   عالموا د الطبيفيم  الحقوق المنــــرع م ل نــــت  الف  ســــط نو فو مقرير المصــــ ر عالســ

الف ســـــــــــط نيم، عمتوق حريم منقب الســـــــــــ ال الف ســـــــــــط ن  ا. عهو منال ما إم انيم محق ق حّب  الم   ى عنود  
دعلت ا، ما االل التقويض المنه و إلم انيم إ امم دعلم ف ســـــــــط نيم ُاأل ســـــــــيادة متمتن واةســـــــــتقالل عميول  

ــ م نغرافيا عمتوافر لها مقوماأل ال قات.أ   ــ ها متصــــــــ ــرال ب إلى ع ر نمين األننــــــــــطم    ا ــــــــ عأد و ح ومم إســــــــ
 اةستيطانيم   ى الفو ، ممنيا من التةامامها ومون  القانول الدعلو.

علم منــــــهد الفترة المنــــــمولم والتقرير أق أننــــــطم لمواصــــــ م  نات عحداأل ســــــ نيم فو العــــــفم الغرايم  - 69
  2022ف ها القدس النرقيم. غ ر أل التدد الي و ل وحداأل الس نيم اةستيطانيم المقترحم فو  ام المحت م، وما  

مــش االل التــام 2021ة يةال مرمفتــا، عإل كــال أ ــب    ال ممــا كــال   يــي الحــال فو  ــام   دّ  . عإنمــاة، فقــد  ــُ
،   نمــا انخفض  2021فو  ــام    5  400عحــدة فو المنطقــم نيم، مقــا نــم  نحو    4  800مقترحــاأل لبنــات نحو  
. غ ر أل  دد الوحداأل السـ نيم المقترح 2022فو  ام   150إلى   2021فو  ام  1  800 دد المنا صـاأل ما 

عحدة فو   900إننـــــــــاقها فو القدس النـــــــــرقيم المحت م معـــــــــا ر  ال  مراأل مقا نم والتام الســـــــــا ق، ما نحو  
 .400إلى   200المنا صاأل ما ، عمعا ر أيعا  دد 2022عحدة فو  ام    3 100إلى نحو    2021  ام 
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عما تلش أنــــتر وق ق وال  إتات اســــتمرا   م ياأل هدم عمصــــاد ة الم انو الف ســــط نيم، عة ســــيما هدم  - 70
مد ســـــــــم فو مســـــــــافر يطا عالنيم المت نم ل ســـــــــ طاأل اإلســـــــــرال  يم  هدم م ال إ ـــــــــافيم فو م متاأل مســـــــــافر  

رة إُا ما ُنفّ ذ. فتم ياأل الهدم عاإلاالت القســرق منطوق الر ويم، األمر الذق ســتيول لي  وا   إنســانيم كب   يطا
ــرال ب إلى  ــول اطر النقب القســـرق. عأد و ح ومم إسـ ــال عُمر ر الق ق ونـ   ى التديد ما انتهاكاأل حقوق اإلنسـ
الير فو ا  ا هدم الممت ياأل الف ســـــط نيم عإلى منن التنـــــريد المحتمب ل ف ســـــط ن  ا عإااللهم  ســـــريا، ممنـــــيا 

ــو ة  انونيم عما م بيم التةام من امها الدعليم، عإلى ا تماد اطط ممّ ا م   الم تمتاأل المح يم ما البنات وصــــــــــ
 احتيانامها اإلنماليم.

 عيســــــــــاع نو   ق متةايد إتات حدع   دة مطو األ  انونيم اط رة ُاأل صــــــــــ م واةســــــــــتيطال فو  ام - 71
. عما هــذه التطو األ الرأق القــانونو ل مــد و التــام إلســــــــــــــرال ــب الــذق يمّ ا ما مواصــــــــــــــ ــم الخطط  2022

ــرال ب لح مها  ــتيطانيم التو مم إاالقها نةليا، عإلغات المح مم الت يا فو إســ ــتيطانيم فو    ة إيفياما  اةســ اةســ
اميم اةســـتيطانيم غ ر القانونيم،  ، الذق يومر وشاالت المســـتوين ا ما    ة متســـبيي كر 2020الصـــاد  فو  ام 

عهو ما  د يرســـــــو ســـــــاوقم فو هذا اإليا . عااإل ـــــــافم إلى ُل ، صـــــــد  ح مال  ا المح مم الت يا  تون ب 
إاالت أسـر ف سـط نيم ما مناتلها فو ح و النـيإ نراح عسـ وال فو القدس النـرقيم المحت م. ع د يسـا د هذال 

 اإلاالت األار  فو هذيا الح  ا. الح مال أيعا فو موا ر التنراأل ما  عايا

ــد المــدن  ا   - 72 عمنـــــــــــــ ر نمين األ  ــام إلى نتي ــم حتميــم مفــادهــا أل هنــا  تيــادة حــادة فو التنر  ـــــــــــــ
ال ـانب ا. عمـا تال يســــــــــــــاع نو   ق ـوال  إتات هـذا اةم ـاه، الـذق يهـّدد  ةـيادة ـمدهو  الحـالـم األمنـيم   ى   كال  ما 

لى حب س مو ل صرا . عة  د ما ع ر أ مال التنر عما محاس م نمين أ   الوا ن عيقّو  إم انيم التوصب إ 
ال ناة. عأديا نمين أ مال اإل هاب عالتنر  ـــــــــد المدن  ا، عهو أ مال ي   أل متو ر عأل يرفعـــــــــها عيدينها  
ــن،  ــا دة   ى مهدلم الو ــــــ ــيم عالدينيم عالم تمفيم ل مين األيراا إلى المســــــ ــياســــــ ال مين. عأد و ال ياداأل الســــــ

 .  ننر الخطاب الم ه  ل منا ر، عالو وا فو عني ما يستول إلى التحريض عمصت د الو ن عم ن 

عما دعا و ال ة  ا مفا  مســـتوياأل التنر المتصـــب والمســـتوين ا االل التام الما ـــو، عة ســـيما  - 73
ــط ن  ا   ى مقرام ما  واأل األما ــد الف ســـــ ــ ح ا ينفذعل ه ماأل  ـــــ ــتوين ا مســـــ  ع عد مقا ير مف د وول مســـــ

ــرال  يم فو وتض األحيال. ففو  ام  ــتوين ا،  4، ُ تب  2022اإلســ ــب والمســ ــط ن  ا فو أ مال  نر متصــ ف ســ
. عناد ا ما يحاســــــــــَ  المســــــــــتوينول   ى هذه اله ماأل، مما يةيد 2021عهو نف  التدد المســــــــــ ب فو  ام 

لســـــــ طم القالمم مســـــــتو  التهديد الذق يتتر  لي الف ســـــــط ن ول عممت يامهم. عأحث إســـــــرال ب،  وصـــــــفها ا ما
 واةحتالل،   ى كفالم سالمم عأما الس ال الف سط ن  ا عالتحق ق من مرميبو اله ماأل عمحاسبتهم.

أنّد األ وام فتيا والف سط ن  ا فو العفم الغرايم منذ أل  دأأل األمم المتحدة مت ن   2022عكال  ام  - 74
أل األما اإلســـــرال  يم فو حواد  ة يبدع أنهم . عأديا  تب الف ســـــط ن  ا   ى أيدق  وا2005الوفياأل فو  ام  

ــتخدام المفر  ل قوة. ع د ع ن ما يقرب  ــي ا ل حياة، مما ير ر الق ق إتات احتمال اةســــــ ــ  ول ف ها مهديدا عنــــــ ينــــــ
ــفم الغرايم المحت م فو   58 ما فو المالم ما الوفياأل فو صـــــــــــــفوا الف ســـــــــــــط ن  ا فو مخت ر أنحات العـــــــــــ
 ســـــــ ريم أع  م ياأل مفتيد عا تقال، عانطو  الير ر ما الحاةأل   ى م ادل  أ نات منف ذ  م ياأل 2022  ام

ــتخدم القوة الفتاكم إة  ندما ي ول ُل  حتميا  ــط ن  ا. عي     ى  واأل األما أة مســ إليالق النا  من الف ســ
ــاوــم النــانمــم   لحمــايــم األ عاح، عي ــ  أل م رق مح يقــا فو يــا عنـــــــــــــــامال فو نمين حــاةأل الوفــاة أع اإلصـــــــــــــ

 استخدامها، فعال  ا محاس م المس عل ا  نها.  ا
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عأديا أيعــا  تب المدن  ا اإلســرال    ا   ى أيدق الف ســط ن  ا، وما فو ُل  فو اله ماأل اإل ها يم.  - 75
هو أنـــّد األ وام فتيا والمدن  ا اإلســـرال    ا الذيا ُ ت وا فو ه ماأل فو إســـرال ب عالعـــفم الغرايم   2022ع ام  

. علوح ش أيعــا تيادة فو اســتخدام الف ســط ن  ا لنســ حم الصــغ رة  ــد  واأل األما 2015 ام المحت م منذ  
 اإلسرال  يم عالمدن  ا اإلسرال    ا.

ونــ ب موســاعق   2022عأنــتر و ة  نــديد ليول األيفال ما تالوا يقتول  ــحايا ل تنر. فقد نــهد  ام  -   76
يتترَّ ــــــــوا   أل  عاحد. عين غو أة ي ول األيفال هدفا  ل تنر أع يفال ف ســــــــط نيا عمقتب يفب إســــــــرال  و    42مقتب 

لنُ  أ دا . عأنـتر والق ق أيعـا ما اسـتمرا  ا تقال األيفال الف سـط ن  ا وو داد كب رة عاحت اتهم لفتراأل يوي م،  
ــم  القواأل اإلســـــــــــــرال  يــ ــات اإلدا ق. عحتى الل، ا تق ــــش  ــ  اةحت ــ فو ُلــ ــا  ــام  ومــ ــا   2022 فو  ــ ــي  مــ م مو ــ

ــط نيا، ما   نهم   6 085 عتاد   -   2008 عهو أ  ى  دد ما المحت ةيا منذ  ام  - يفال   ى األ ب   452ف ســـــــــ
د ومو إســـــــــرال ب إلى   دد ما هم  ها اةحت ات اإلدا ق ووكرر ما العـــــــــتر فو التام ا الما ـــــــــ  ا. عأكر   

 م أ نات اةحت ات، عإلى اسـتخدام اةحت ات كمالُ أا ر عأل صـر مدة مناسـ م، عإلى منن نمين أنـ ال سـوت المتام 
 . إنهات اةحت ات اإلدا ق لنيفال، الذيا يحق لهم الحصول   ى حمايم ااصم 

عأديا اإليالق التنـــــــوالو ل صـــــــوا يإ، وما فو ُل  ما األحيات الســـــــ نيم الم ت م والســـــــ ال فو غةة،   -   77
 اإلنسانو عي   أل يتو ر فو ا.  وام اه المراكة الس انيم اإلسرال  يم، عهو أمر مح و  ومون  القانول الدعلو 

عما تال مصـــ ر مدن َّْ ا إســـرال  َ ْ ا عنرمانا نندَيْ ا ما نيد الدفا  اإلســـرال  و محتفا  هما حماس   - 78
فو  طا  غةة ما النــــواغب اإلنســــانيم المهمم. عأد و حركم حماس إلى مقديم مت وماأل  ا حالم ه ةت   ى 

 انو، عإلى أل مت د ال رمان ا إلى أسرمو ال ندي ا.نحو ما يقتعيي القانول الدعلو اإلنس

عما تلش أنـــتر والق ق ما اســـتمرا  المما ســـم اإلســـرال  يم المتمر م فو احت ات نرام ا الف ســـط ن  ا   - 79
يفال   ى األ ــب، عفقــا ل بيــانــاأل   12نرمــانــا، ومــا ينــــــــــــــمــب نرــام ا امرأم ا ع    119الــذيا  ت وا، عم مو هــا  
 ب إلى إ ادة ال رام ا المحت ةة إلى أســــــــر أصــــــــحا ها عفقا ةلتةامامها ومون  القانول المتاحم. عأد و إســــــــرال 

 الدعلو اإلنسانو.

ــا.  - 80 ــالمـ ــد ة يةال  ـ ــدعت الهد، عليا اطر التصــــــــــــــت ـ ــم ما الهـ ــالـ ــال   ى حـ عفو غةة، ي رق الحفـ
 طر، لتحســــــــ ا حياة مّ نش ال هود التو مبذلها األمم المتحدة عالنــــــــركات الدعل ول، وما فو ُل  مصــــــــر ع  ع د

الف ســـــــــــط ن  ا، إلى نان  التدا  ر التو امخذمها إســـــــــــرال ب لتخفي  العـــــــــــغط عميســـــــــــ ر المةيد ما الننـــــــــــا   
اة تصــــادق، ما اســــتمرا  ع ر إيالق النا . ع  ى الرغم ما التقدم المحرت، ة مةال الق ود عحاةأل التوا ر 

يةال هنا  الير ر  هامم ما اة تصــــــــــــاد. عة  م  ر   ى ال هود اإلنســــــــــــانيم عاإلنماليم، فعــــــــــــال  ا  طا األ
ين غو ال يـام ـوي. ع  ى الرغم ما ال هود التو ـ ذلـش االل األنــــــــــــــهر المـا ــــــــــــــيـم، ة يةال هنـا  الير ر  ممـا
نـــــــــــدة الحالم اإلنســـــــــــانيم، عمحســـــــــــ ا اة تصـــــــــــاد، عع ر  م ياأل اإلغالق   ين غو ال يام وي ل تخفي  ما مما

ــيا من  را . عة يم ا أل يتود األمب إلى ســـ ال غةة  (2009) 1860  م    األما اإلســـرال  يم المنه م، ممنـ
 الذيا يالش متانامهم إة وشي اد ح ول سياسيم مستدامم.

 -الخدماأل األسـاسـيم  عة يةال الق ق ال ال  يسـاع نو إتات الو ـن المالو لنعنرعا، الذق يتر  مقديم   - 81
لالنئ ا الف ســــــط ن  ا فو األ   الف ســــــط نيم المحت م عفو   -وما ف ها التت يم عالصــــــحم عالحمايم اةنتماويم  

م  ول دعة .  80م  ول دعة  ع   50المنطقم ل خطر. عينــــــــمب ُل  نقصــــــــا فو التمويب ُيتو ن أل يتراعح   ا  
ــفم الغرايم أ  ى م ــهد فيي العــــــ ــنواأل، ة مةال األعنرعا  امال عفو الو ش الذق منــــــ ــتو  ما التنر منذ ســــــ ســــــ

 وامـب اةســــــــــــــتقرا  الق   ـم فو حـياة الةا ما الف ســــــــــــــط ن  ا. عأكر  ـندالو التـانـب إلى مةعـيد األعنرعا   ما
 واألموال الالتمم لتنف ذ كامب الوةيم التو ك فتها  ها ال مفيم التامم.

https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
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آاذة فو اة مفا  عمتط   متةية نهود اةســـــــــــــت اوم    عفو ح ا أل اةحتياناأل فو نمين الم اةأل - 82
ــا كب را فو الد م المالو الرنالو، مما يتر  ل خطر  د مي   ــانيم، يواني  رنامج األغذيم التالمو انخفا ـــ اإلنســـ

ما األنــــخا  األكرر  ــــتفا   435 000  ى مواصــــ م مقديم المســــا داأل الغذاليم عالنقديم الح ويم إلى نحو  
وما فو ُل  القدس النرقيم،   تدام األما الغذالو فو مخت ر أنحات العفم الغرايم المحت م،الذيا يتانول ما ان 

م  ول دعة    ى مد  األنـــــــهر الســـــــتم المقب م ل تم ا    35ع طا  غةة. عيحتا   رنامج األغذيم التالمو إلى 
ــا داأل ال ــي  لمســــــ ــ م هذا الد م، من الحانم إلى ممويب  انب لمنن التت  ق الونــــــ ــالم الغذاليم ما مواصــــــ قســــــ

 نخا. 180 000اإلليترعنيم المقدمم إلى 

عما دعا و الق ق الحاةأل المتتددة التو يســـــــــــــتخدم ف ها المســـــــــــــ علول اطاوا اط را عمنطويا   ى  - 83
اليرا يـم، ممـا  ـد ي دق إلى تيـادة التومراأل عإنــــــــــــــتـال فت ـب التنر. عما عانـ  ال مين إدانـم أ مـال اإل هـاب  

 نم صريحم ع فعها  فعا واما ع دم مم  دها أع موسين نطا ها.عالتنر عالتحريض إدا

عأكر  عأنـــــــدد   ى د ومو األيراا وول محترم عمحافا   ى الو ـــــــن القالم فو األماكا المقدســـــــم   - 84
القدس، من مرا اة الدع  الخا  عالتا يخو الذق م ديي األ دل كوصـــو   ى األماكا المقدســـم اإلســـالميم   فو

 س.عالمسيحيم فو القد

عما دعا و الق ق اإلنراتاأل التو امخذمها الســـ طاأل الف ســـط نيم فو العـــفم الغرايم المحت م ع طا    - 85
ــو   ــ طاأل إلى ع ر أق مدا  ر منته  هذه الحرياأل، التو ميتســــــــ غةة لتق  د حريم التتب ر عالت من. عأد و الســــــــ

 أهميم حاسمم فو  مال المنا كم التامم الفتالم.

تةايد إتات هنـانـم الدينامياأل السـياسـيم عاألمنيم الراهنم، عة سـيما فو العـفم الغرايم  عيسـاع نو   ق م - 86
المحت م، وما ف ها القدس النـرقيم. فقد مسـب  متم ق اةحتالل عتيادة التنر عاإل هاب عاياب الفاق السـياسـيم  

ــا إلى مالنــــو األمب لد  الف ســــط ن  ا عاإلســــ  رال    ا وول حب النةا   فو مم  ا المتطرف ا، عهو ما ي دق أيعــ
ــ طم   ــي، مواني السـ ــال. عفو الو ش نفسـ ــن اط ر أصـ ــهم هذه الدينامياأل فو مونيج ع ـ أمر  ا ب ل تحق ق. عمسـ
الف سـط نيم محدياأل ا تصـاديم عم سـسـيم متةايدة، مفا مش وسـب    ود اةحتالل، ع دم قيام السـ طم الف سـط نيم  

 لمانحم.وشصالحاأل نديم، ع دم ع وح آفاق د م ال هاأل ا

ــ ا الدينامياأل   ى أ   الوا ن،  - 87 ــركاقها يبذلول نهودا م رفم لتحســـــــــــ عما فتئش األمم المتحدة عنـــــــــــ
منــــــ ين األيراا   ى امخاُ اطواأل م موســــــم نحو محســــــ ا ال رعا الراهنم عمه ئم أفق ســــــياســــــو. ع د   من

احراأل من م مو م  عاصــــــب منســــــقو الخا  لتم يم الســــــالم فو النــــــرق األعســــــط، مو  ف نيســــــالند، إنرات م  
المسـ عل ا الف سـط ن  ا عاإلسـرال    ا عالنـركات اإل  يم  ا عالدعل  ا لمتال م الدينامياأل الخط رة فو العفم   ما

 الغرايم المحت م، وما ف ها القدس النرقيم.

منـــــــريا األعل/أكتوار إ الل ال ةالر  وصـــــــفي اطوة   13فصـــــــ ال ف ســـــــط نيا فو    14عأ ح   توقين   - 88
نحو المصـــــالحم   ا الف ســـــط ن  ا. عأنـــــ ن نمين الفصـــــالب   ى م اعت االفامها  ا يريق الحوا ، إي ا يم 

عأحرهـا   ى مـتاوتـم اةلتةاماأل الوا دة فو اإل الل، ومـا ينــــــــــــــمـب إنرات اةنتخـاواأل. عأكر  الـتوكـ د   ى أهمـيم 
ــيادة، ميول مســـ  األ سـ ــتق م ُع ــالحم الف ســـط نيم ما أنب قيام دعلم ف ســـط نيم مسـ ــيا عمتوافر لها المصـ ــياسـ تقرة سـ

ــتقبب فو إيا  حب ــو فو المســ ــط نيم مننــ ــاديا. عغةة نةت ة يت ةأ ما دعلم ف ســ الدعلت ا،  مقوماأل ال قات ا تصــ
 عي   أل م ب كذل .
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عة  ديب  ا  م يم ســـــــياســـــــيم منـــــــرع م محب المســـــــالب األســـــــاســـــــيم التو مدفن النةا . عي     ى  - 89
لمنطقم عالم تمن الدعلو  وني أ م امخاُ اطواأل ممّ ا الطرف ا ما التودة اإلســــرال    ا عالف ســــط ن  ا عدعل ا

إلى الطريق الم ديم إلى إنرات مفاع ــــــــــاأل م ديم، عإلى الســــــــــالم فو نهايم المطاا. عإنو واق   ى التةامو 
 األ األمم  د م الف ســـــط ن  ا عاإلســـــرال    ا ما أنب إي اد حب ل نةا  عإنهات اةحتالل عفقا ل قانول الدعلو ع را

ــب ب محق ق الرقيم القالمم   ى عنود دعلت ا   ــ م عاةمفا األ الرناليم، فو ســ إســــرال ب عدعلم   -المتحدة ُاأل الصــ
مفينـــــال نن ا إلى  -ف ســـــط نيم مســـــتق م عديمقراييم متمتن  وحدة األ   عالســـــيادة عمتوافر لها مقوماأل ال قات 

، عميول القدس  1967ســاس اطو  ما  بب  ام نن  فو ســالم عأما  ــما حدعد آمنم عمتترا  ها،   ى أ
  اصمم لي تا الدعلت ا.

عأُ رب  ا مقديرق التم ق لمنســــــــــقو الخا ، لتم ي المتم ة فو ســــــــــياقي ة يةال حافال والتحدياأل.  - 90
 عأن د أيعا و مين موظفو األمم المتحدة الذيا يتم ول فو ظب ظرعا نا م فو ادمم المن مم.

 


