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 مقدمة  -   أول  
، (2016) 2334هذا التقرير هو التقرير الفصــــــــي  العشر   ال تــــــــر م لس األفنذ  را  م ي  األمس  - 1

 .2022حزيرام/يوريه  16آذا /مش س إلى  19 هو يغط  الفترة مس 
  

 األنشطة الستيطانية  -  ثانيا  
أم قيشم إســرالنب نشرتــشت منــتويألشأل ف  األ    (2016)  2334أكد م ي  األمس م ددا ف   را ه   - 2

، نمش فنهش القدس التــــرقيم، لينــــش له أق نــــرويم  شروريم  يتــــ ب ارتهشكش 1967الفينــــطنأليم المحتيم مألذ لشم 
د ل   لقبم كبرى أمشم احقنق حب الد لتنس  إحالل ســـالم لشدل  دالم  نـــشمب.   د  صـــش بش نموال القشروم ال

ــتيطشريم ف  األ    كّر  الم ي  مطشلبته إســــــــــرالنب نرم او ى فو ا  ليى رحو كشمب اميال األرتــــــــــطم ا ســــــــ
احترامش  الفينــــــــطنأليم المحتيم، نمش فنهش القدس التــــــــرقيم،  أم احترم اميال التزامشاهش القشروريم ف  هذا الصــــــــدد 

 كشمال.  لم ُاتخذ أق بطواأل مس هذا القبنب بالل الفترة المتمولم نشلتقرير مال استمرا  األرتطم ا ستيطشريم.

آذا /مش س، اســتولى ألءــشت مألامم اســتيطشريم إســرالنييم ارافقهم التــريم اعســرالنييم ليى   27 ف   - 3
التـــــــــــرقيم المحتيم.  اشتأل أف شل المنـــــــــــتويألنس   الطشبق األ ل مس مبألى اش يخ  ف  البيدة القديمم ف  القدس

بءـــــــــم إاراتاأل  شروريم نتـــــــــرم مي يم ذلم ال قش  بنس المألامم ا ســـــــــتيطشريم  البطريركيم األ  وذكنـــــــــيم  ف 
آذا /مش س،  صــــــــــــــفش البطريركيم لمييم ا ســــــــــــــتنالت نررهش   29النورشريم ف  القدس.  ف  بيشم صــــــــــــــد  ف  

حزيرام/يوريه،  فءـــــش المح مم ال ييش اعســـــرالنييم  8.  ف  “لقدس ســـــتمرا   اود ح  منـــــيح  ف  ا اهديد”
ي ألش  دمته البطريركيم ف   را  إحدى المحشكم الدريش، الت  بيصش إلى أم البطريركيم نشلش المبألى  لقش يس 

 آبريس نصو ة  شروريم إلى المألامم ا ستيطشريم.

م وز  مألترة ف  البؤ انس ا ستيطشرنتنس ف   20آذا /مش س، أْبَيش  واأل األمس اعسرالنييم    21 ف    - 4
ــتويألوم الذيس  ــشي المنــ ــفم الغرعيم.  أ ألشت لمييم اعبالت، أصــ ــتنر  حبش ديم، ف  ال زت األ ســــف مس الءــ إســ

 نــقوهش   كشروا يحتيوم المبشر  ا ألنس مس أفراد التــريم اعســرالنييم ن ر ل  ألحقوا أاــرا ا نمركبشأل فينــطنأليم إذ
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النوم رفنــــه.  ف   قوعش ف  إيش األ ل الاهش.  التقب ســــتم منــــتويألنس  ل س اعفرام لألهم ام نشلح ش ة  أحد وا
  أفند نرم البؤ ة ا ستيطشريم ألند بألشؤهش ف    ش  حق.

ــشت   12 ف   - 5 ــرالنييم ف  األفنذ بططهش المت يقم نشرتـــــــــــ ــيطشأل اعســـــــــــ ــشم/أبريب، مءـــــــــــــش النـــــــــــ رينـــــــــــ
ــ  الوا  م األوي أ يحش فدام  5  500ليى مش يقري مس    “يبيعيم محميم” ــ ب رحو  “محميم”مس األ ااــــــ ، اتــــــ

فدام مألهش ممتي شأل بشصـم نحوزة فينـطنألننس.  يم س اقديم ا لترااـشأل ليى األمر القشاـ  نشرتـشت  1 500
يومش مس اش يخ صـــد  ه.  ا د هذه المحميم، الت  أييق لينهش اســـم محميم رخب أ    60المحميم ف  غءـــوم 

محميم   48لشمش.  حتى اآلم، أرتــــــــــــــرأل إســــــــــــــرالنب حوال   25م اعلالم لألهش مألذ الطبيعيم، أكبر محميم يت 
ف    12فدام، اتــــــــمب رحو   95 000الءــــــــفم الغرعيم المحتيم ليى منــــــــشحم إامشليم   اقب لس  يبيعيم ف 
 ف  المشلم مس الءفم الغرعيم المحتيم نرسرهش. 7المألطقم ايم  رحو  المشلم مس

آ ف الألتـطشت اعسـرالنيننس، برفقم ألءـشت يمنألننس ف  ال ألينـش، منـنرة رينـشم/أبريب، رام    19 ف   - 6
إلى بؤ ة اســـــــــتيطشريم ف  مو ال منـــــــــتويألم حومم الت  ام إبالؤهش، مطشلبنس نشلشدة إ شمتهش.   بب المنـــــــــنرة،  
أغيقش  واأل األمس اعســـرالنييم مؤ تش الطريق الرلينـــ    اـــ ش حوااز ليى مدابب لدة  رى، ممش أدى إلى 

فينــطنأليش نشلرصــش    14 ع انــتبشكشأل مال الفينــطنألننس.  أصــشبش  واأل األمس اعســرالنييم مش   يقب لس ارد
أـيش /مـشيو، أليأـلش ح ومـم إســــــــــــــرالـنب أم البؤ ة  29الم ـدر  المغيى ـنشلمطـشال بالل اـيم ا نــــــــــــــتـبشكـشأل.  ف  

يألش الح ومم ذلم ف  إيش   ا ســـــــتيطشريم ف  حومم ي ل إبالؤهش،  ل ألهش لم احدد إيش ا زمأليش لذلم.   د أل
 دهش ليى التمشس انــترف ف  اقديمه إلى مح مم ال دل ال ييش أصــحشي مي يم األ ااــ  الفينــطنألنوم  مألامم  
إســــــــــــــرالنييــم غنر ح وميــم، محت نس نــرم الح ومــم   ا مــب ليى الوفــشت نــشلتزامــشاهــش القــشروريــم نــشبالت البؤ ة 

 طنألننس مس الوصول إلى أ اانهم.ا ستيطشريم ف  ذلم المو ال  ليى ام نس الفين

 حدة   31رينـــــــشم/أبريب،  فءـــــــش المح مم ال ييش اعســـــــرالنييم التمشســـــــش ي تر  ليى بألشت   28 ف   - 7
ف  الخينب.  إذا ام بألشت ايم الوحداأل، فشرهش  H2ســــــــ أليم اســــــــتيطشريم ف  م مال ســــــــ أل  يقال  ســــــــف المألطقم  

قري مس لقديس مس الزمس، ممش يزيد ف  اويند الواود  ســــت وم أ ل بألشت اســــتيطشر  اديد ف  المديألم مألذ مش ي 
اعســــرالني  ف  ايم المألطقم الت  ينــــودهش لدم ا ســــتقرا  التــــديد  ي زز مش ا رفه حشليش مس فصــــب  اقنــــيم، 

 مس الفينطنألننس. 40 000منتويس إسرالني  األبش إلى األل مال رحو  500حنث يعيم رحو 

لتــــــــراأل المنــــــــتويألنس ليى مألزل غنر مرهول ف  مي يم فينــــــــطنأليم  أيش /مشيو، اســــــــتولى    13 ف   - 8
الخينب د م اربيص، مدلنس أرهم انــــــتر ا المألزل مس مشل ه الفينــــــطنأل .   دم صــــــشحل المي يم ن د ذلم  ف 

أيش /مشيو، أبي  المبألى مس المنــتويألنس  يعمش اتم انــويم مطشلبشاهم.  انــيطر  15نــ وى إلى التــريم.  ف  
رالنييم ليى ســـــــــبب الوصـــــــــول إلى ذلم ال قش .  ف    ش إلداد هذا التقرير، كشم رتـــــــــطشت   واأل األمس اعســـــــــ 

 إسرالنينوم يمنألنوم  د أ شموا م تبش مؤ تش أمشم المبألى.

بطـم لبألـشت أكعر مس   20أيـش /مـشيو، مءـــــــــــــــش النــــــــــــــيطـشأل اعســــــــــــــرالنييـم ف  األفنـذ رحو    12 ف    - 9
ب ن ض الخطف منـتويألشأل اقال ف  مألشيق حنـشسـم   حدة سـ أليم ف  منـتويألشأل المألطقم ايم.  يتـم 4 000

ــ ب بش ،  مألهش كريشأل أ عال نشلقري مس الخينب ) ــنيو نشلقري مس رشبي  ) 156نتــــ  حدة(،   534 حدة(،  نــــ
 حدة(.  مس نرم  800 حدة(،  عيطش  إلنش ليى الحد د ال ألوعيم ليقدس )  472 د لنل نشلقري مس  ام هللا )

تـــــرويم نر ر  ا   ليى بؤ انس منتنـــــب  دار   عوســـــتر ا ســـــتيطشرنتنس  ا ألتنس مس ايم الخطف أم اءـــــف  ال
بوصــــفهمش حننس اديديس مس أحيشت منــــتويألشأل  شلمم   ُبصــــصــــش المبشر  المتــــمولم نخطم أبرى ألغرا   
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ارفنهيم بد  مس أغرا  النـ س،  أاـفنش التـرويم لينهش أيءـش نر ر  ا  .  هذا هو أكبر لدد مس الوحداأل  
ــتيطشريم المت  ــريس األ ل/أكتوعر ا ســــ ــنتم بألشت مش يقري مس  يعهش ف   2020قدمم ف  المألطقم ايم مألذ اتــــ    ســــ
لمق الءـــــــــــــــفم الغرعـيم المحتـيم، ممـش ســــــــــــــنؤدق إلى المزـيد مس اف ـيم  حـدة أ ااــــــــــــــ  اـلد لم   موا ال ـرشلـيم ف 

 الفينطنأليم المتوبشة.

ــرالنييم أ ع م التم  15 ف   - 10 ــش المح مم ال ييش اعســ ــطنألنوم أيش /مشيو،  فءــ ــ شم فينــ ــشأل  دمهش ســ شســ
 مألامشأل غنر ح وميم إســـــــرالنييم  أكشديمنوم، محت نس ليى بطم معنرة لي دل اتوبى بألشت ايفريم يرعف بنس  
ــطنألننس ف  القدس   ــ شم الفينــــــ ــش   النــــــ ــرقيم المحتيم، نمش فنهش البيدة القديمم.  ينــــــ القدس الغرعيم  القدس التــــــ

لح وميم اعســــــرالنييم  ع ض أ ســــــشال الم تمال الد ل  نشل  القيق  التــــــرقيم المحتيم  ألءــــــشت المألامشأل غنر ا
أم هدف الخطم يتمعب ف  ا منق النيطرة اعسرالنييم ليى المألطقم،  مس أم األفنذ الخطم يم س أم يؤدق  مس

 إلى هدم مألشزل الفينطنألننس  إلى مزيد مس لمييشأل اعبالت ف  سيوام.

تمرأل لمييشأل الهدم  المصــــــــشد ة لمبشم يمي هش الفينــــــــطنألنوم   بالل الفترة المتــــــــمولم نشلتقرير، اســــــــ  - 11
ــفم الغرعيم المحتيم، نمش فنهش القدس التـــرقيم.  هدمش النـــيطشأل اعســـرالنييم   ف  ــرة  133اميال أرحشت الءـ مألتـ
ــشد اهش أ  أابرأل أصــــــــحشبهش ليى هدمهش بدلوى لدم حصــــــــولهم ليى ارابيص البألشت الت  اصــــــــد هش  أ  صــــــ

المنـــــــــتحنب اقريبش ليى الفينـــــــــطنألننس الحصـــــــــول لينهش.  أســـــــــفر هدم ايم المبشر    إســـــــــرالنب،  الت  ياب مس
 نخصش آبريس. 887يفال،  اءر  مأله  94نخصش، مس بنألهم   188اتريد  لس

ف  المشلم مس المبشر  د م إنــ ش  منــبق أ  ن د إنــ ش   صــنر  6  د ُهدم أ  صــود  مش م موله   - 12
الذق يرذم بتألفنذ لمييم لشايم لهدم ”المبشر  ال ديدة“ غنر المرذ م ، 1797ادا اســتألشدا إلى األمر ال نــ رق 

ســـــــــــــــشلـم ع بـشأل حيـشزاهم  بص بألـشت ســــــــــــــييمـم.  هـُدم   96بهـش ف  المألطقـم ايم  يمألم مـشل   المبـشر  مهيـم  
مبألى مس المبــشر  الت  هــدمــش    24مبألى آبر مس اــشرــل مــشل نهــش ن ــد ايقنهم أ امر نــشلهــدم.  كــشم رحو   11
 آأل مولتهش ال هشأل المشرحم.صود أل مألت أ 

آذا /مش س،  ر أل المح مم ال ييش اعســـــــــــرالنييم ارانب الألطق نشلح م نتـــــــــــرم احتمشل هدم   30 ف   - 13
مألز  ف   ريم الول م الفينـــــطنأليم ف  القدس التـــــرقيم المحتيم لمدة ســـــتم أنـــــهر اقريبش، متـــــنرة إلى التقدم  38

ــطنألنن  ــ شم الفينــ ــشأل بنس النــ ــ   دمش ف  بطم بألشت المحرز ف  المألش تــ ــرم المءــ ــرالنييم نتــ ــيطشأل اعســ س  النــ
ــش مألز   13 اقنــــــــــــــيم القريـــم.    يألطبق ا منـــد لمييـــشأل الهـــدم ليى   ــدمـــه   مألز  آبر ف  الول ـــم، مألهـ  ام هـ

 األبرى مهددة نشلهدم. 12أيش /مشيو.    ازال المألشزل الــ  31 ف 

اســـــتأألشف أســـــرة فينـــــطنأليم نتـــــرم إباللهش رينـــــشم/أبريب،  بيش مح مم الصـــــيم ف  القدس    25 ف   - 14
المألتار مس مألزلهش ف  ح  التــــيخ ارال ف  القدس التــــرقيم المحتيم.  أمرأل المح مم النــــيطشأل اعســــرالنييم  

 نشلشدة الألار ف  القءيم، بنألمش ياب ا مند اعبالت سش يش.

التمشسـشأل سـ ش إلى إلغشت أ امر اعبالت  أيش /مشيو،  فءـش مح مم ال دل ال ييش اعسـرالنييم  4 ف   - 15
ــشد ة إلى   ا م ـش  لوـيش   12يفـب مس    500مس النــــــــــــــ ـشم الفينــــــــــــــطنألننس، مس بنألهم أكعر مس    1  200الصــــــــــــ

منشفر يطش، ف  ال زت ال ألوع  مس الءفم الغرعيم المحتيم.  ذكرأل المح مم ف   را هش أم المبشر  الدالمم  ف 
فدام مس األ ااـــــــ  الفينـــــــطنأليم المميوكم مي يم بشصـــــــم لم ا س   7  400الوا  م ف  المألطقم امتد ليى رحو 

ف  العمشرنأليشأل مس القرم ال تــــريس.  “مألطقم إيالق رش ”مواودة لألدمش أليس ال يم اعســــرالني  ايم المألطقم  
ــشت إســـرالنب.  اقال    التر  النـــ شم الفينـــطنألنوم ليى ذلم ا دلشت، نح م أرهم كشروا يعيتـــوم هألشف  بب إرتـ
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  اسـتيطشريم ف  مألطقم إيالق الألش  المذكو ة  عشلقري مألهش.  ينـمم القرا  لينـيطشأل اعسـرالنييم بتألفنذ  انـال بؤ 
 أ امر اعبالت.

أيش /مشيو، هدمش القواأل اعســــــــرالنييم، كشارات لقشب ، أازات مس مبألى ســــــــ أل  ف  النــــــــنيم   7 ف   - 16
  كشروم األ ل/ 16نشلتو ال ف   تب مدر  إســــــــــــــرالني  ف  الحش  يم، ف  األنس، كشم يقيم فيه فينــــــــــــــطنأل  متهم  

دينـمبر نشلقري مس البؤ ة ا سـتيطشريم الت  ام إبالؤهش ف  حومم، نشلقري مس رشبي .  أدى الهدم إلى اتـريد 
 ا ألنس مس أفراد أسرة المتهم الفينطنأل .

، مألهش ســـــــش بيشم حزيرام/يوريه، هدمش  واأل األمس اعســـــــرالنييم انـــــــ م مبشم فينـــــــطنأليم   1 ف   - 17
فينـــطنأليش    38ســـ أليم، ف  منـــشفر يطش ل دم حصـــول أصـــحشبهش ليى ارابيص بألشت إســـرالنييم.  اتـــرد رحو 

 .رتي م ل مييشأل الهدم 

حزيرام/يوريه أيءـــــش، هدمش  واأل األمس اعســـــرالنييم، كشارات لقشب ، مبألى ســـــ أليش ف   ريم  1 ف   - 18
ي ـشر  المتــــــــــــــتبـه ـنه ف  حـشدو إيالق الألـش  الـذق   ال ف  بأل   ي بـد، ـنشلقري مس األنس.  كـشم المبألى مألز  ل

 براف ف  آذا /مش س،  الذق  تب فيه بمنم إسرالنيننس.
  

 العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال اإلرهاب  -  ثالثا  
ى ااخــــشذ بطواأل فو يــــم لمألال اميال ألمــــشل ال ألى إل   ( 2016)   2334دلــــش م ي  األمس ف   را ه   - 19
ــشتلم   اـــد  ــتفزاز  التدمنر،  دلش إلى إلمشل المنـ المدرننس، نمش ف  ذلم ألمشل اع هشي،  كذلم اميال ألمشل ا سـ
هـذا الصــــــــــــــدد،  دلـش إلى التقـند ـنش لتزامـشأل نمواـل القـشروم اـلد ل  مس أاـب ا زيز ال هود ال ـش ـيم لم ـشفحـم   ف  

 .ذلم مس بالل أرتطم التألننق األمأليم القشلمم،  إلى إدارم اميال ألمشل اع هشي بواول   اع هشي، نمش ف  

 اانــــمش الفترة المتــــمولم نشلتقرير بتزايد ال ألى النوم  ف  اميال أ اشت األ   الفينــــطنأليم المحتيم   - 20
ــتبشكشأل بنس الفينـــــــطنألننس   واأل األمس اعســـــــرالنييم،  ا افش ــتويشأل ال ألى  إســـــــرالنب، نمش ف  ذلم ا نـــــ ع منـــــ

المتصـــب نشلمنـــتويألنس،  اله مشأل  مزالم اله مشأل الت  يتـــألهش الفينـــطنألنوم اـــد اعســـرالنيننس،  مألهش  الو 
ه مشأل إ هشبيم ف  إســـــرالنب،  اســـــتخدام  واأل األمس اعســـــرالنييم القوة الفتشكم اـــــد الفينـــــطنألننس، ممش أســـــفر  

 مقتب  إصشنم لدد كبنر مس الفينطنألننس. لس

أيفـشل، بالل الماـشهراأل    9فينــــــــــــــطنأليـش، مس بنألهم    41مـش ،  تيـش  واأل األمس اعســــــــــــــرالنييـم   إا - 21
ــرالنيننس،  غنر ذلم مس الحوادو.   ــد اعسـ ــتبشكشأل،  ال مييشأل األمأليم  اله مشأل،  اله مشأل المزلومم اـ  ا نـ

أصــــــــــــــنـل  يفاله.  مس ذلـم ال ـدد،    261امرأة      57فينــــــــــــــطنأليـشه ن رال، مس بنألهم    3  665 أصــــــــــــــنـل رحو  
نـخصـش نشلذبنرة الحيم.  عشعاـشفم   214ن ر ل ننـبل اسـتألتـشق الغشز المنـنب ليدموع، بنألمش أصـنل  2 449

ــرالنينوم آبر م  ــتويألوم أ  مدرنوم إســ ــفر لس  195إلى ذلم، ا ا ل منــ ــطنألننس، ممش أســ ــد الفينــ ه ومش اــ
 نطنألننس.نخصش آبر ن ر ل  لحقش أارا  نممتي شأل ف  حوزة في 53مقتب نخص  احد.  أصنل 

مدرننس إســـــــــــــرالنيننس   ال م أاشرل  فرد  احد مس  واأل األمس اعســـــــــــــرالنييم،   10  تب مش م موله   - 22
مس أفراد  واأل   10أيفشل  أاألب   احد    3رنــشت    10مدريش، مس بنألهم مش   يقب لس  75 أصــنل ن ر ل 

ــتبشكشأل  حوادو الرنـــــق نشلح ش ة  إلقشت الزاشاشأل  األمس اعســـــرالنييم ليى أيدق فينـــــطنألننس ف  ه مشأل    انـــ
الحش  م  غنرهش مس الحوادو.  كشم م ام ايم الحوادو ه مشأل ام فنهش  نــق إســرالنيننس نشلح ش ة، نمس فنهم 

 المنتويألوم،  أسفرأل لس إصشنشأل أ  أارا  ف  ممتي شأل اعسرالنيننس.

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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فينــــــــــطنأليش،  1 099لتقشل، أســــــــــفرأل لس التقشل لمييم افتيم  ا  869 رفذأل القواأل اعســــــــــرالنييم   - 23
 نخصش آبريس ن ر ل بالل ا نتبشكشأل الت  ايش ايم ال مييشأل. 280يفال،  إصشنم  80بنألهم   مس

 لززأل النـــــــيطشأل اعســـــــرالنييم  اود  واأل األمس ليى يول ال دا  الفشصـــــــب نرلداد كبنرة  كعفش  - 24
ــفم الغرعيم المحتيم ــ ريم دابب الءـــــــــ ــيمش المألشيق المحيطم ن ألنس، ف  ألقشي موام  ال مييشأل ال نـــــــــ ،    ســـــــــ

اله مشأل اع هشبيم الت  نـــــألش ف  إســـــرالنب.  كعنرا مش رفذأل ال مييشأل ف  مألشيق م تام نشلنـــــ شم، ممش أدى  
 إلى انتبشكشأل دا  ن ءهش مال فينطنألننس منيحنس، مس بنألهم مقشايوم،  أسفرأل لس   وع إصشنشأل.

 اب مس لري إســـــــــــــرالنب أ ع م مدرننس إســـــــــــــرالنيننس، مس بنألهم امرأاشم، آذا /مش س، َ تب   22فف   - 25
 ه وم ف  مديألم بأر النبال اعسرالنييم،  بب أم يطيق لييه مدرنوم إسرالنينوم الألش   يقتيوه. ف 

آذا /مـش س، رفـذ  االم مس لري إســــــــــــــرالـنب ه ومـشه ـنشيالق الأـلش  ف  مـديأـلم الخءــــــــــــــنرة   27 ف   - 26
ــرالنييم، ممش أســـــ  ــشنم أ ع م آبريس،  بب أم اطيق  واأل األمس اعســـ ــرالنيننس ا ألنس  إصـــ فر لس مقتب مدرننس إســـ

 اعسرالنييم الألش  لينهمش  اقتيهمش.  أليس األايم دالم ف    ش  حق منؤ لنته لس الحشدو.

ــرالنيننس   29 ف   - 27 ــفم الغرعيم المحتيم الألش  ليى  ال م إسـ ــطنأل  مس الءـ آذا /مش س، أييق  اب فينـ
ــشي  م أنــــــــــــخش  آبريس ن ر ل ف  ه وم نشيالق الألش  ف  مديألم  10وايألنس أاألبننس  أ داهم  تيى،  أصــــــــــ
 براف ف   سف إسرالنب.  أييقش التريم اعسرالنييم الألش  ليى المهشام فر داه  تناله. بأل 

ال مر   آذا /مش س،  تيش  واأل األمس اعســـــرالنييم فينـــــطنألننس ا ألنس، أحدهمش فتى يبي  مس  31 ف   - 28
لشمش، ف  انــتبشكشأل  لمييشأل ابشدل إيالق الألش  ف  األنس، لألدمش رفذأل لمييم افتيم  التقشل.  أصــنل   17

 فينطنأليش ن ر ل بالل ايم ال مييم. 20مش م موله 

رينــــــــشم/أبريب، رفذ فينــــــــطنأل  مس مخيم األنس لالاأنس ف  الءــــــــفم الغرعيم المحتيم ه ومشه  7 ف   - 29
آبريس ن ر ل.   14مدرننس إســـــــــرالنيننس  إصـــــــــشنم  3اب أبنل، مش أســـــــــفر لس مقتب نشيالق الألش  ف   ســـــــــف 

 رينشم/أبريب. 8 أييقش  واأل األمس اعسرالنييم الألش  ليى المهشام فر داه  تناله ف  

رينــــــــــشم/أبريب، أييقش  واأل األمس اعســــــــــرالنييم الألش  ليى فتى فينــــــــــطنأل  يبي  مس ال مر  9 ف   - 30
 ل أ ألشت مطش دة ســيش ة بالل مس لمييم التقشل ام فنهش اســتخدام الذبنرة الحيم.  اوف  لشمش  أصــشبته ن ر  17

 الفتى متر را ن ر حه ف  النوم التشل .

رينـشم/أبريب، أييقش  واأل األمس اعسـرالنييم الألش  ليى امرأة فينـطنأليم غنر منـيحم ا شر     10 ف   - 31
اركض نرذ ع مرفولم رحو رقطم افتيم اشن م لقواأل األمس مس اــ ى ف  البصــر  أ داهش  تنيم،  كشرش المرأة 

اعســرالنييم نشلقري مس حوســشم، غرع  بنش لحم.  لم ا س المرأة احمب أق انــم متــبوه ف  يديهش،  لم احش ل  
 القيشم نرلمشل لألى اد  واأل األمس اعسرالنييم.

لشمشه  14فتى فينـــــــطنأل  لمره رينـــــــشم/أبريب، أييقش  واأل األمس اعســـــــرالنييم الألش  ليى   13 ف   - 32
فر داه  تناله أ ألشت انــتبشكشأل ف  حوســشم.   شلش  واأل األمس إم الصــب  كشم يحش ل إلقشت زاشام حش  م ليى 

 أفرادهش لألدمش أييقش لييه الألش .  ي ذي نهود ويشم فينطنألنوم هذه الر ايم.

الم، أ ألــشت لمييــشأل التفتيم  فينــــــــــــــطنأليــش، مس بنألهم يف  16  تيــش  واأل األمس اعســــــــــــــرالنييــم رحو   - 33
ــتبشكشأل، نمش ف  ذلم ف    ــشم/أبريب ف  المألطقم   1 ا لتقشل  ابشدل إيالق الألش   ا نــ نشلخينب   ف     H2رينــ

رينـــــــشم/أبريب   13رينـــــــشم/أبريب ف  بنش لحم   ف    10رينـــــــشم/أبريب ف  األنس   ف   9رينـــــــشم/أبريب    2
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رينـشم/أبريب ف  كفر دام، نشلقري مس األنس، حنث   14   ف    ريم سـيواد، نشلقري مس  ام هللا،  ف  رشبي  ف 
رينــــــشم/أبريب ف  يشموم، نشلقري مس األنس    18لشمش  فينــــــطنأليشم آبرام   ف   17 تب فتى يبي  مس ال مر 

رينـــــــــــــــشم/أبريــب ف  مخيم األنس   27رينـــــــــــــــشم/أبريــب ف  مخيم لقبــم ابر لالاأنس ف  أ يحــش   ف     26 ف   
 ريه ف  مخيم الدهيتم لالاأنس ف  بنش لحم.حزيرام/يو  2لالاأنس   ف  

  تب أ ع م فينــــــــطنألننس، مس بنألهم امرأاشم  يفب،  ميش نشلرصــــــــش ، حنــــــــبمش   د، بالل ه مشأل   - 34
ه مـــشأل مزلومـــم نــــــــــــــألتهـــش  واأل األمس اعســــــــــــــرالنييـــم أ  مـــدرنوم إســــــــــــــرالنينوم.     ـــش ايـــم الحوادو   أ 
أيش /مشيو،   8رينـشم/أبريب، ف  الخينب   ف     10دارننب   ف  آذا /مش س نشلقري مس منـتويألم رنوق   31 ف 
 حزيرام/يوريه، نشلقري مس مخيم ال ر ي لالاأنس ف  الخينب. 1منتويألم اي وا   ف   ف 

ف  األمشكس المقدســـــــــم  ف  البيدة القديمم   ةنـــــــــديد األ ف  آذا /مش س  رينـــــــــشم/أبريب، كشرش التوار  - 35
ــيمنس  النهود  المنـــــــيحننس نتـــــــهر  مءـــــــشم  أويشد القدس التـــــــرقيم المحتيم  مش ح ف  وله أ ألشت احتفشل المنـــــ

الفصم.  ازايدأل حدة التواراأل ننبل المألتو األ التحريءيم  الم يومشأل المءييم الت  ام ادا لهش ليى  سشلب  
 التواصب ا اتمشل .

ــرالنييم م مال الم  15 ف    - 36 ــشم/أبريب، دبيش ألداد كبنرة مس  واأل األمس اعســ ــى بنألمش  رينــ ــ د األ صــ نــ
كشم الفينـــطنألنوم يت م وم ألدات صـــالة الف ر.  ألقى ن ض الفينـــطنألننس الح ش ة  األل شي الألش يم نشا شه  واأل  
األمس اعســـــرالنييم.   دا ليى ذلم، اســـــتخدمش ايم القواأل القألشبب الصـــــشلقم  الرصـــــش  اعســـــفأل    الهرا األ، 

موااهم، دبيش التــريم اعســرالنييم المنــ د  التقيش مس بدابيه.  ف  ذلم اــد المش ة.  ف  ألقشي فترة مس ال  نمش 
رنـــــشت   4فينـــــطنأليشه، مس بنألهم   160 لحقش ن ض األاـــــرا  نمبألى المنـــــ د بالل ا نـــــتبشكشأل.  أصـــــنل رحو  

ــحف   احد ليى األ ب، بنألمش التقب رحو   27    نــــــــــــخص، أفرم لس م امهم ف    ش  حق    400يفاله  صــــــــــ
أل  واأل األمس اعســرالنييم، أصــنل  ال م مس أفراد التــريم ن ر ل.  نــش ف لتــراأل  ذلم النوم.  حنــبمش ذكر  مس 

 .اآل ف مس المصينس ف  صالة الاهر ف    ش  حق مس ذلم النوم د م   وع أق حشدو يذكر 

الفينطنألننس   مس  102رينشم/أبريب، أصشبش  واأل األمس اعسرالنييم رحو    15 عشعاشفم إلى أحداو   - 37
بدايم نـــــهر   حوادو أبرى    ش ف  البيدة القديمم  مش حولهش، نمش ف  ذلم األمشكس المقدســـــم، مسن ر ل ف  

أيش /مشيو، نمش ف  ذلم النوم رفنــــــه.  ف    5رينــــــشم/أبريب  حتى لند اســــــتقالل إســــــرالنب ف   2 مءــــــشم ف  
ل ايم الفترة. حشد ش مألفصـال بال 14غءـوم ذلم، أصـنل  مشريم إسـرالنيننس ن ر ل ليى أيدق فينـطنألننس ف   

لــشمــش رتي ــم لي ر ل الت  أصــــــــــــــنــل بهــش    23أيــش /مــشيو، اوف   اــب فينــــــــــــــطنأل  يبي  مس ال مر    14 ف   
فينـطنأل    200رينـشم/أبريب.  بالل ايم الفترة مس األويشد، التقيش  واأل األمس اعسـرالنييم أكعر مس  22 ف 

 ال  امرأة  احدة.يف 14دابب األمشكس المقدسم  مش حولهش، مس بنألهم مش   يقب لس  

ــطنأل  فر داه  تنال ف  لز م    30 ف   - 38 ــرالنييم الألش  ليى فينـ ــشم/أبريب، أييقش  واأل األمس اعسـ رينـ
ــبمش  هر ف  لقطشأل فنديو ليحشدو،   نشلقري مس  يقنييم.    د أم الراب ألقى زاشام حش  م ليى ال ألود،  حنـ

 أصنل برصشصم ف   هره أ ألشت هر عه.

شيو،  تب فينـــــــــطنأليشم مس مألطقم األنس  ال م مدرننس إســـــــــرالنيننس  ارحش أ ع م آبريس أيش /م 5 ف   - 39
ه وم إ هشب  اســــُتخدمش فنهش الفؤ س ف  مديألم إل شد اعســــرالنييم.  ألقش  واأل األمس اعســــرالنييم القبض   ف 

 أيش /مشيو. 8ليى ال ألشة ف  
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  ليى فينـــــــــطنأل  غنر منـــــــــيم كشم يحش ل أيش /مشيو، أييقش  واأل األمس اعســـــــــرالنييم الألش 8 ف   - 40
لبو  النـيشم األمأل  نشلقري مس يول رم فر داه  تنال.  زلمش  واأل األمس أم الراب أصـنل نشلرصـش   فقش 

 عاراتاأل ا لتقشل الت  ا مب بهش.

األمري يم، نـــــنريس أبو لش يم،  ميش نشلرصـــــش   -أيش /مشيو،  تيش الصـــــحليم الفينـــــطنأليم   11 ف   - 41
ــيحنس ف  مخيم األنس لالاأنس.  بنألمش   ــطنألننس منـــ ــرالنييم  فينـــ ــتبشكشأل بنس  واأل األمس اعســـ كشرش اغط  ا نـــ

 أصــنل صــحف  آبر ن ر ل ف  رف  اله وم.  كشم ا  ألشم يراديشم ســترانس  بوذانس ابنس أرهمش صــحليشم،  
ذيراأل نشلتو ى، حنــــــبمش   د  ا ترعش مس المألطقم ببفت لي وم  اودهمش مرليش ليقواأل اعســــــرالنييم،  لم يتيقيش اح

    التقش ير.

ــتبشكشأل أ ألشت األشزة أبو لش يم ف    - 42 ــرالنييم  13 اردل ش انــــــــ ــريم اعســــــــ أيش /مشيو، لألدمش دبيش التــــــــ
منـتتـفى القدي  يوسـى ف  القدس التـرقيم المحتيم  اـرعش حشمي  الأل م  غنرهم مس المتـي نس نشلهرا األ، 

أ اـــش، بنألمش أييقش التـــريم القألشبب الصـــشلقم  الرصـــش  اعســـفأل    ممش ا ب الأل م يونـــم ليى النـــقوال  
نخصش ن ر ل   33لتفريق الفينطنألننس الذيس ا م وا هألشف لالرءمشم إلى مننرة ال ألشزة، ممش أدى إلى إصشنم 

 آبريس. 15 التقشل  

مشيو نتـرم  فشة أيش / 13  شل الألشلل ال شم لد لم فينـطنس، ف  الألتشل  األ ليم الت  اوصـب إلنهش ف   - 43
أبو لـش ـيم، إم القواأل اعســــــــــــــرالنيـيم  حـدهـش الت  كـشم ـنشم ـشرهـش  ـتب اـيم الصــــــــــــــحلـيم.  لم ا س الألـتشل  األ لـيم 
ليتحقنق ال نـ رق الذق أاراه  واأل الدفشع اعسـرالنييم،  الت  رتـرأل ف  النوم رفنـه، رتشل  حشسـمم ننـبل لدم 

 إارات فحص نشلينت  ليرصشصم.

لـشمـش  مـيش   16مـشيو أيءــــــــــــــش،  تـيش  واأل األمس اعســــــــــــــرالنيـيم فتى فينــــــــــــــطنألـيش لمره أـيش / 11 ف   - 44
نــــشنش فينــــطنأليش، حنــــبمش ذكر نــــهود ويشم،  30نشلرصــــش   أصــــشبش آبر ن ر ل ف  البنرة، حنث كشم رحو  

متر اقريبش،  100يرنـقوم  واأل األمس اعسـرالنييم نشلح ش ة.  أصـنل الصـب  نطيق رش ق ف  صـد ه مس منـشفم 
 ر ف   يبد  أره كشم يت ب فنهش اهديدا  ني ش لقواأل األمس اعسرالنييم.ف   

فينـــــــطنأليش   14أيش /مشيو،  تب فينـــــــطنأل   األدق إســـــــرالني ، بنألمش أصـــــــنل مش   يقب لس    13 ف   - 45
لـشمـش ن ر ل بالل لمييـم التقـشل رفـذاهـش  واأل األمس اعســــــــــــــرالنييـم   16آبريس مس بنألهم فتى يبي  مس ال مر  

 م األنس لالاأنس، أدأل إلى ارد ع انتبشكشأل مال فينطنألننس منيحنس.مخي  ف 

لشمش، اوف  ف  النوم النـــــشبق متر را  23أيش /مشيو، كشرش األشزة فينـــــطنأل  يبي  مس ال مر   16 ف   - 46
رينــــشم/أبريب بالل انــــتبشكشأل مال  واأل األمس اعســــرالنييم ف  األمشكس المقدســــم،   22ن ر ل أصــــنل بهش ف   

ى موااهشأل بنس التـريم اعسـرالنييم  الفينـطنألننس ف  القدس التـرقيم المحتيم.  رتي م لذلم، أصـنل  أدأل إل  د
 فينطنأليش  ا ألشم مس أفراد التريم اعسرالنييم ن ر ل. 64رحو 

أـيش /مـشيو، بالل لميـيم افتيم ف  األنس، ارى باللهـش اـبشدل عيالق الأـلش ، أييـقش  واأل   20 ف   - 47
لشمش فر داه  تنال، بنألمش كشم ييق  زاشام حش  م   17الألش  ليى فينـــــــطنأل  يبي  مس ال مر  األمس اعســـــــرالنييم

 حنبمش   د.

لشمش  16أيش /مشيو، أييقش  واأل األمس اعســــــرالنييم الألش  ليى فينــــــطنأل  يبي  مس ال مر   24 ف   - 48
ي مس  بر يوسى.  حنبمش  آبريس ن ر ل ف  رشبي  بالل انتبشكشأل نشلقر  20فر داه  تنال  أصشبش أكعر مس 
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ــش  ألقى زاشام حش  م ليى  واأل   ــطنأل  الذق  تب  ميش نشلرصـــــــ ــرالنييم، فشم الفينـــــــ ذكرأل  واأل األمس اعســـــــ
 األمس  اعسرالنيننس النهود ف  ذلم المو ال، حنبمش   د.

أيـش /مـشيو، أييقـش  واأل األمس اعســــــــــــــرالنييـم الألـش  ليى فتى فينــــــــــــــطنأل  يبي  مس ال مر   27 ف    - 49
لشمش فر داه  تنال أ ألشت انتبشكشأل نشلقري مس بد ، نمحشفام بنش لحم.  اءش عش الر ايشأل حول متش كم  14

الفتى ف  األحداو.  انـــــــــتبم فينـــــــــطنألنوم مال  واأل األمس اعســـــــــرالنييم بالل األشزة الصـــــــــب    أييقش الألش  
 نشلذبنرة الحيم ليى  ال م فينطنألننس، مس بنألهم يفب، فرصنبوا ن ر ل.

مس اعسـرالنيننس ف  منـنرة األلالم المعنرة لي دل   70  000أيش /مشيو، نـش ف مش يقري مس    29 ف   - 50
ــتنالت إســــــرالنب ليى القدس التــــــرقيم ف  لشم  .  هتى ن ض 1967لبر البيدة القديمم ف  القدس احتفش  نشســــ

ــريم م شديم لي ري، مس بنألهش   حوادو، الت  حانش  .  ف  إحدى ال“الموأل لي ري”المتاشهريس نعبش األ لألصــــــــ
بتغطيم إلالميم  اســ م ليى  ســشلب التواصــب ا اتمشل ، نصــق نــشي إســرالني  ليى امرأة فينــطنأليم ل وز 
  كيهش.  بالل ذلم الحشدو، اردل ش متــشاراأل بنس الفينــطنألننس، مس اهم،  المتاشهريس اعســرالنيننس   واأل  

التـــرقيم المحتيم، نمش فنهش البيدة القديمم.  أصـــنل    األمس اعســـرالنييم، مس اهم أبرى، ف  اميال أرحشت القدس
فينـطنأليش ن ر ل، كمش أصـنل مدر  إسـرالني   أحد أفراد  واأل األمس اعسـرالنييم،  ألق  القبض ليى   87رحو 
أيش /مشيو، ف  أازات أبرى مس الءــــــــفم الغرعيم المحتيم، أييقش  واأل األمس  30   29فينــــــــطنأليش.  ف    72

ــشبتهم ن ر ل،  مس بنألهم   53ليى   اعســـرالنييم الألش  ــتبشكشأل  21فينـــطنأليش  أصـ ــشنش نشلذبنرة الحيم، ف  انـ مصـ
 اردل ش أ ألشت ماشهراأل رام ال عنر مألهش  دا ليى مننرة األلالم.

مس الز ا  اعســـــــــرالنيننس    2 600أيش /مشيو، دبب لدد قيشســـــــــ  بي    29 ف    ش ســـــــــشبق مس يوم  - 51
لتــــــري ، حنث  فال ن ءــــــهم ال يم اعســــــرالني   أد ا الصــــــالة، ممش أدى إلى النهود إلى نشحم الحرم القدســــــ  ا

ارد ع موااهشأل لأليفم بنس الفينـطنألننس  التـريم اعسـرالنييم.  أييقش القواأل اعسـرالنييم الرصـش  المطشي   
بنألهم  مألهم، مس  20 القألشبب الصـشلقم  لبواأل الغشز المنـنب ليدموع ليى الفينـطنألننس  التقيش مش   يقب لس  

 رنشت. 3

حزيرام/يورـيه، أدأل لميـيم هدم لـقشبـيم ف  ي ـبد، نشلقري مس األنس، إلى ارد ع انــــــــــــــتـبشكشأل  1 ف   - 52
مال النـــ شم المحيننس، أييقش باللهش  واأل األمس اعســـرالنييم الألش  نشلذبنرة الحيم ليى فينـــطنأل  فر داه  تنال 

ــتم فينـــطنألننس آبريس ن ر ل.  اوف  فينـــطنأل  آ ــشبش سـ حزيرام/يوريه، متر را ن ر ل أصـــنل  11بر ف    أصـ
 بهش ف  ايم ا نتبشكشأل.

حزيرام/يوريه، أييقش  واأل األمس اعســـــــــــــرالنييم الألش  ليى فتى فينـــــــــــــطنأل  يبي  مس ال مر  2 ف   - 53
 لشمشه فر داه  تنال ف  المديم،  ام هللا، ف   ر ف غنر  ااحم. 17

ــتبشكشأل حزيرام/يوريه، أييقش  واأل األم 9 ف   - 54 ــطنأل  بالل انــــ ــرالنييم الألش  ليى  اب فينــــ س اعســــ
اردل ش أ ألشت لمييم افتيم ف  حيحول، نشلقري مس الخينب، فر داه  تنال.  أصــــــنل أ ع م فينــــــطنألننس آبريس، 

 مس بنألهم يفالم، ن ر ل نشلذبنرة الحيم.

ــتمر ازايد لمييشأل التقشل  - 55 ــمولم نشلتقرير، اســـــــ ــطنألننس، نمس فنهم األيفشل.   بالل الفترة المتـــــــ الفينـــــــ
ــطنأليشه، مس بنألهم   4  700أيش /مشيو، كشم    31  ف  ــرالنييم.  مس   170فينــ ــ وم اعســ يفال، محت زيس ف  النــ

 فينطنأليش، مس بنألهم يفب  احد، محت زيس احت شزا إدا يش بد م اهمم أ  محشكمم. 640أصب ذلم ال دد، كشم 



S/2022/504  

 

22-09858 9/18 

 

تيطشريم  الءـــــــغف المتواصـــــــب ليى الم تم شأل الفينـــــــطنأليم   ليى بيليم اســـــــتمرا  األرتـــــــطم ا ســـــــ  - 56
الءـــــــــفم الغرعيم المحتيم، ازايدأل ألمشل ال ألى المتصـــــــــيم نشلمنـــــــــتويألنس،   ســـــــــيمش ف  ألقشي اله مشأل   ف 

 اع هشبيم ف  إسرالنب.

رينــــشم/أبريب،  شم لتــــراأل الفينــــطنألننس بتخريل مو ال يهودق مقدس يقال ف  مديألم رشبي    10 ف   - 57
 وا الألش  فيه،  بب أم افر هم  واأل األمس الفينطنأليم. أارم

ــينس النهود    17 ف   - 58 ــطنألنوم  ال م مس المصـــ ــشم/أبريب، ف  البيدة القديمم ف  القدس، هشام فينـــ رينـــ
ــرالنيننس  ــب م إســــ ــشنم ســــ ــقوا لدة حشفالأل نشلح ش ة، ممش أدى إلى إصــــ  هم ف  يريقهم إلى حشلف المب ى،   نــــ

 لشمش.  التقب رحو ان م فينطنألننس ننبل ايم اله مشأل. 13ة لمرهش  ن ر ل،  مس بنألهم فتش

ــرة    23 ف   - 59 ــتويألوم الذبنرة الحيم ليى أســ ــرالنييم  المنــ ــشم/أبريب، أييق أفراد  واأل األمس اعســ رينــ
فينــطنأليم ف  أ   ز اويم نشلقري مس صــو ي  نمحشفام الخينب، فرصــشبوا  ال م أنــخش  ن ر ل، مس بنألهم  

 لشمش.   دم األنخش  الذيس أصنبوا ن وى إلى التريم اعسرالنييم. 16فتى لمره 

ــطنألنوم   26 ف   - 60 ــم يمي هش فينـــ ــرالنينوم بيمم ليى أ   بشصـــ ــتويألوم إســـ ــشم/أبريب، أ شم منـــ رينـــ
ــطنألننس  ــتويألوم أ ع م فينـــــــــــ ــتويألم م شليه أد ميم.  لألدمش ُييل مألهم المغشد ة هشام المنـــــــــــ نشلقري مس منـــــــــــ

 لشمش ُأصنل ن دة كنو . 68س بنألهم نخص يبي  مس ال مر   أصشبوهم ن ر ل، م

رينــشم/أبريب، أييق منــيحوم فينــطنألنوم الألش  ليى حش س مدر  إســرالني  ف  منــتويألم   29 ف   - 61
 رينشم/أبريب. 30أ لنب  أ د ه  تنال.  التقيش  واأل األمس اعسرالنييم نخصنس لالنتبشه بهمش ف  

تويألوم إســــــــــــــرالنينوم، برفـقم  واأل األمس اعســــــــــــــرالنيـيم، بـيدة حـش س  أـيش /مـشيو، دبـب منــــــــــــــ  8 ف   - 62
الفينــطنأليم، غري ســيفنش،  انــتب وا مال نــبشم محيننس.  أصــنل نــشي فينــطنأل  نشلذبنرة الحيم، ليى يد أحد  
المنــــــــتويألنس، حنــــــــبمش   د،  أييقش  واأل األمس اعســــــــرالنييم الألش  ليى ا ألنس آبريس نشلرصــــــــش  الم در  

 ال.المغيى نشلمطش

أيش /مشيو، انــتبم منــتويألوم إســرالنينوم  أفراد  واأل األمس اعســرالنييم    26إلى  20 ف  الفترة مس  - 63
مال فينــطنألننس ف  حوا ة، رشبي ، ف  ســينــيم حوادو أزال فنهش المنــتويألوم اعســرالنينوم األلالم الفينــطنأليم 

 .فينطنأليش ف  ايم ا نتبشكشأل 54ف  القريم.  أصنل مش   يقب لس 

أيش /مشيو، دبب منــــــــتويألوم إســــــــرالنينوم إلى  صــــــــرة، األوي رشبي ،   نــــــــقوا صــــــــبننس    22 ف   - 64
 فينطنألننس نشلح ش ة، ممش أدى إلى رقب أحدهمش إلى المنتتفى إ ر إصشبته ن رل ف  الرأس.

نشلح ش ة ف  مألطقم  أيش /مشيو، هشام منــتويألوم إســرالنينوم مألشزل الفينــطنألننس  مركبشاهم    27 ف   - 65
الرأس ف  الخينب، ممش أدى إلى ارد ع انــتبشكشأل مال الفينــطنألننس.  أصــنل  ال م فينــطنألننس مس بنألهم يفب  

 ن ر ل ف  ايم ا نتبشكشأل.

ــوا يخ  - 66 ــم صــ ــيحم ف  غزة بمنــ ــطنأليم المنــ ــمولم نشلتقرير، أييقش ال مشلشأل الفينــ  بالل الفترة المتــ
النب، ســــقطش إحداهش ف  بيدة ســــدير أل اعســــرالنييم، ممش انــــبل ف  أاــــرا     الو  ذالى هش م نشا شه إســــر 

صـــــش  بش ليى  21الممتي شأل.   دا ليى ذلم، نـــــس ايم الدفشع اعســـــرالني   مشريم غش األ اويم  أييق   ف 
  شل إره أهداف لحمشس ف  غزة،  لم يبي  لس إصشنشأل إ ر ذلم. مش
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شأل اعســرالنييم م بر إيريز بنس غزة  إســرالنب أمشم ال مشل  ف  ألقشي إيالق الصــوا يخ، أغيقش النــيط  - 67
ــطنألننس يوم    ــرالنييم الم بر مرة أبرى، ف  الفترة   25     24 الت ش  الفينــ ــيطشأل اعســ ــشم/أبريب.  أغيقش النــ رينــ

  أيش /مشيو، نشســتعألشت الحش أل اعرنــشريم.  أدى اعغالق إلى بنــشلر ا تصــشديم كبنرة، إذ لم يتم س  14إلى   3مس 
ال مشل مس دبول إسرالنب.  ااُّخذ  را  إغالق الم بر ن د اله وم اع هشب  الذق   ال ف  إل شد ف  إسرالنب  لقل  

 .رداتاأل كبش   شدة حمشس الت  دلش الفينطنألننس إلى األفنذ المزيد مس اله مشأل اد اعسرالنيننس 

صـــيشدا، مس بنألهم  ال م   11األمس اعســـرالنييم رينـــشم/أبريب، التقيش  واأل    27إلى   25 ف  الفترة مس  - 68
أيفشل، ممش أدى إلى إصـــشنم  ال م مس الصـــيشديس ن ر ل أ ألشت ال مييم،  صـــشد أل أ ع م  وا ي قبشلم ســـشحب غزة  

منال نحريش.  ف  الفترة  15بدلوى ارتهشكهش الحد األ صــــــــــــى ليصــــــــــــند البحرق، الذق احدده إســــــــــــرالنب حشليش ف   
صيشدا، مس بنألهم يفب، قبشلم سشحب    16حزيرام/يوريه، التقيش  واأل األمس اعسرالنييم   9أيش /مشيو إلى  25 مس 

غزة، ممش أدى إلى إصـــشنم ســـتم مس الصـــيشديس نشلرصـــش  الم در  المغيى نشلمطشال،  صـــشد أل بمنـــم  وا ي. 
مألهم   15شنم  صيشدا مس غزة، ممش أدى إلى إص   41، التقيش  واأل األمس اعسرالنييم 2022 حتى اآلم، ف  لشم 

ــــــــــــــ   .  حنبمش ذكر ال يم اعسرالني ، أحبطش القواأل البحريم 2021صيشدا فقف ف  لشم   11ن ر ل، مقش رم بــــــــــ
 .رينشم/أبريب محش لم لتهريل أسيحم لس يريق البحر  التقيش  ال م فينطنألننس   8 ف  

الرؤيم ال شلميم   حزيرام/يوريه، أدارش مح مم مألطقم بأر النـــــبال المدير النـــــشبق لمؤســـــنـــــم  15 ف   - 69
اهمـم ـنشع هـشي، مألهـش ا رتمـشت إلى مألامـم إ هـشبيـم  احوـيب أموال   13غزة، محمـد الحيب ، إذ  اهـش إليـه   ف 

ــشريم لتمويب أرتـــــطم إ هشبيم اقوم بهش ال مشلشأل المنـــــيحم ف  غزة.  أليس الحيب ، الذق رفى  المنـــــشلدة اعرنـــ
ســـــينـــــتررى الح م.   د التقيش النـــــيطشأل اعســـــرالنييم الحيب  نشســـــتمرا  التهم المواهم إليه،  فريق دفشله أره  

ــألواأل  ام ارانيهش 2016لشم  ف  ، حنث  ب  هس ا حت شز بالل إاراتاأل المح مم، الت  امتدأل ســـــــــش ســـــــ
 لدة مراأل.

  
جة للمشاعر  -  رابعا    التحريض والستفزازات والخطابات المؤج ِّ

ــشي م ي  األمس، ف   را ه   - 70 ــد ل ،  (2016)  2334أهـ ــش  فقـــش ليقـــشروم الـ ــشلطرفنس أم يتصــــــــــــــرفـ نـ  ،
ذلم القشروم الد ل  اعرنــشر ،  ا افش شأل  ا لتزامشأل النــشنقم بنألهمش،  أم ييزمش الهد ت  اــبف الألف ،  ف  نمش

متــــــــــــشلر، بهدف احقنق اميم أمو  مألهش  أم يمتأل ش لس ألمشل ا ســــــــــــتفزاز  التحريض  الخطشنشأل الميهبم لي
  ى اصـــــــــشلد الحشلم ليى أ   الوا ال، ممش يفءـــــــــ  إلى إلشدة بألشت العقم،  ال مب مس بالل النـــــــــيشســـــــــشأل  

  اعاراتاأل ليى إ هش  التزام حقيق  نحب الد لتنس،  اهنأم الار ف الالزمم لت زيز النالم.

دس التـــــــــرقيم المحتيم بالل الفترة الت  صـــــــــشدفش   ازدادأل حدة التوار حول األمشكس المقدســـــــــم ف  الق  - 71
مختيى األويشد الديأليم، حنس أر ر ن ض منـــــــؤ ل  فتم  النـــــــيطم الفينـــــــطنأليم  اود صـــــــيم بنس النهود  القدس  

نش تحشم المنــــــ د األ صــــــى ف  البيدة القديمم ”  ادلوا أم النــــــيطشأل اعســــــرالنييم ا تزم النــــــمشل ليمتطرفنس النهود  
،  هو ادلشت رفته التريم اعسرالنييم  منؤ لوم إسرالنينوم آبر م لدة مراأل.  أنشد “   القدس لذنم األاشح  ف  

منــــــــــــؤ لو فتم  حمشس نمرا ب  اله مشأل اع هشبيم األبنرة دابب إســــــــــــرالنب  م د هم، ليى الرغم مس اعدارشأل 
ذلم، دلش  شدة   الوااحم الت  أصد هش  لي  د لم فينطنس، محمود وبشس، نترم ايم اله مشأل.  عشعاشفم إلى 

كـب مس يمـيم بأـلدقـيم ي ـل  ” حمـشس إلى نـــــــــــــس مزـيد مس اله مـشأل اــــــــــــــد اعســـــــــــــرالنيننس، حـنث ـ شل أحـدهم أم 
 .“يربذهش،  كب مس لينش له بألدقيم ي ل أم يربذ س نس ازا  أ  أق س نس يم أله الحصول لييه  أم 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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م لءـــــو إســـــرالني   افش مش التواراأل ف  القدس التـــــرقيم المحتيم بالل نـــــهر  مءـــــشم ننـــــبل قيش - 72
اليمنس المتطرف ف  ال ألينــش بزيش ة األمشكس المقدســم مرانس بالل الفترة المتــمولم نشلتقرير، ن د حصــوله   مس

ليى موافقم التــريم. كمش إره حش ل قيشدة منــنرة ذاأل يشنال  وم  لبر نشي دمتــق  ح  المنــيمنس ف  البيدة 
لنـــيطشأل اعســـرالنييم ف  رهشيم المطشف.   افقش النـــيطشأل  القديمم.  لم ارذم التـــريم نشلمنـــنرة، الت  مأل تهش ا

اعســــــرالنييم ليى األايم منــــــنرة اســــــتفزازيم ســــــألويم مألفصــــــيم نشأللالم، نــــــقش يريقهش لبر نشي دمتــــــق  ح   
 أيش /مشيو. 29المنيمنس ف  

شن ش كمش إم التصــرفشأل الت   شمش بهش النــيطشأل اعســرالنييم أ ألشت األشزة نــنريس أبو لش يم اكتنــش ي - 73
ــي نس نشلهرا األ.  ــرعش حشمي  الأل م  غنرهم مس المتــ ــفى  اــ ــتتــ ــتفزازيش، إذ دبيش التــــريم المنــ لد اريش  اســ
 ارتقد لءــــــــو ف  ال ألينــــــــش  را  مفو  التــــــــريم اعســــــــرالنييم الدال  إلى التحقنق ف  ايم الحوادو،  شلال 

 .“إسرالنبآلم الحري ال رعيم اد ”أبو لش يم كشم لألصرا مس لألشصر  إم

 ف  اصــريحشأل أدلى بهش ف  مد ســم ديأليم ف  إحدى المنــتويألشأل ف  الءــفم الغرعيم المحتيم،  شل   - 74
ــرالني  إم   ــ رق إســـ ــتويألشأل كيشم  احد” شلد لنـــ ــشؤه ف    ش  حق ليى ايم “ال يم  المنـــ .   د  عخه  ؤســـ

عيم،  شل رشلل  زير التصـــــــــريحشأل.  ف  مد ســـــــــم  شرويم ف  منـــــــــتويألم أبرى مس منـــــــــتويألشأل الءـــــــــفم الغر 
... لءــــــغطش    إذا كشم هألشف ز  يم ألم الءــــــغف لييه ل  ب اميال ال ري يختفوم ”ح ومم إســــــرالنب إره  ف 

 .“ليى ذلم الز 

 ف  م ر  حديعه ف  اينـم لشمم لي ألينـش، هدد لءـو ف  ال ألينـش الطالي ال ري اعسـرالنيننس   - 75
،  1948ف  لشم    “... ر بت م اذكر ا”ســـرالنييم، إذ  شل لهم  الذيس يرف وم األلالم الفينـــطنأليم ف  ال شم شأل اع

 .“إذا لم ايزموا الهد ت، فشرألش سأليقأل م د سش لس األنوه” أاشف  شلال 
  

 اتخاذ خطوات إيجابية لعكس مسار التجاهات السلبية  -   خامسا  
إلى ااخـشذ بطواأل إي ـشبـيم ليى الفو  ل    منــــــــــــــش   (2016) 2334دلـش م ي  األمس ف   را ه   - 76

ا ا شهشأل النـيبيم القشلمم ليى أ   الوا ال، الت  اهدد إم شريم اطبنق حب الد لتنس.   د اسـتمرأل ا ا شهشأل  
 النيبيم ليى أ   الوا ال بالل الفترة المتمولم نشلتقرير.

ــشريـــم آذا /مـــش س، أارأل الي ألـــم المرك  26 ف    - 77 ــشنـــشأل ف  د لـــم فينــــــــــــــطنس المرحيـــم العـ زيـــم لالرتخـ
ارتخشنشأل الم شل  المحييم، الت  ُرامش ف  أكبر الم تم شأل المحييم ف  الءــــــفم الغرعيم المحتيم.  أدلى  مس
مألشفنــم   50نرصـــوااهم ف    715  000ف  المشلم مس الألشببنس المؤهينس البشل  لددهم حوال   54يقري مس  مش

ــبم ارتخشبيم.  فشزأل ال ــتقيم بألنــــ ف  المشلم مس مقشلد الم شل  المتألشف  لينهش، بنألمش ارتخبش   64,4قوالم المنــــ
ف  المـشـلم مس مـقشلـد الم ي  المتأـلشف  لينهـش.  ف  كـشروم  18الألنــــــــــــــشت،  فـقش لألاـشم الحصــــــــــــــص، لتــــــــــــــغـب 

ب م ي   ز ات د لم فينـــــطنس ا رتخشنشأل المحييم ف  غزة ن د أم يشلبش حمشس ن  ءـــــمشرشأل العشر /يألشير، أاَّ
ــيم  التتــــــريعيم ســــــت رى نشلتزامس مال ا رتخشنشأل المحييم،  أ ش أل مخش ف نتــــــرم حيشد  نرم ا رتخشنشأل الرلشســــ

 المحشكم ا رتخشبيم.

آذا /مش س، أليألش ح ومم إســـــــرالنب أرهش زادأل الحصـــــــم الم تمدة مس التصـــــــش يم المتشحم   27 ف   - 78
يرغبوم ف  دبو  ــذيس  الــ الفينــــــــــــــطنألننس مس غزة  ــشل  لتبي   لي مــ ــب،  اصــــــــــــــريم.  حتى    20  000ل إســــــــــــــرالنــ

مس اصـــــش يم ا حتيشاشأل ا  تصـــــشديم.  يءـــــشف ذلم ال دد إلى رحو   9 900حزيرام/يوريه، أصـــــد  رحو   9

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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ــيم بذلم، بصـــصـــش   2 500 مس التصـــش يم ال ش يم المخصـــصـــم ليت ش    اشل األلمشل.  ف  اطو  ذق صـ
ــنس الم شبر بنس غزة 12الح ومم رحو  ــشلال الخش ام    مينوم د    لتحنـــــــــ ــرالنب، حنث  يش كميم البءـــــــــ  إســـــــــ

منــتوى مرافال رنــبيش.  ف   را  مألفصــب،  افقش النــيطشأل اعســرالنييم ليى اســتنراد م داأل يبيم   غزة ف  مس
اهشز   56أســــــشســــــيم إلى غزة، معب أاهزة األنــــــ م النــــــنأليم المتألقيم،  بففش القنود المفر اــــــم ليى اســــــتنراد 

 م.ااصشل إلى غزة، كعنر مألهش لشدي 

أيش /مشيو، أصــــد  ال هشز المركزق لءحصــــشت الفينــــطنأل  إحصــــشتاأل القوى ال شميم ليرعال    10 ف   - 79
ف  المشلم اقريبش،   33، الت  بنألش أم لدد الفينـــطنألننس ال شمينس ف  إســـرالنب زاد بألنـــبم 2022األ ل مس لشم 

ف  رهــشيــم الرعال األ ل    لــشمــب  173  000إلى رحو    2021لــشمــب ف  رهــشيــم لــشم    130  000مراف ــش مس رحو  
(، 19-.   اصـــــب ا  تصـــــشد الفينـــــطنأل  ارت شنـــــه مس آ ش  أزمم مر  فنر س كو  رش )كوفند2022لشم   مس

، ســــــوات ف  الءــــــفم الغرعيم المحتيم  2022حنث ا افال م دل متــــــش كم القوى ال شميم ف  الرعال األ ل مس لشم  
 .2021 طشع غزة، مقش رم نشلرعال األبنر مس لشم  ف  أ 

 ف  غزة،  اصــــــيش األمم المتحدة اقديم المنــــــشلدة اعرنــــــشريم  اعرمشليم الحنويم. كمش إرهش  اصــــــيش   - 80
المتــش كم ف  ال هود الدبيومشســيم نتيم اتــ يال إســرالنب ليى المزيد مس اخلي  القنود المفر اــم ليى حركم  

 إسرالنب،  ا ش بطف لدلم  األنخش   البءشلال مس غزة  إلنهش.  ف  ألقشي اافشق بنس النيطم الفينطنأليم
األتــيف  طشع مصــشلد األســمشف ف  غزة، نمش ف  ذلم لس يريق اينــنر دبول المواد ذاأل ا ســتخدام المزد م 
ــنس بدمشأل يل األ  ام ف  غزة  اخلي  للت الديوم الت   ف  إيش  آليم إلشدة إلمش  غزة.  مس أاب احنــــــ

اقدم األمم المتحدة الدلم ف  ا ســت داداأل لواــال بطم  ات بدهش النــيطم الفينــطنأليم ننــبل اعحش أل الطبيم، 
 األفنذيم بمنيم لطل األ  ام، اتمب الو شيم  ال الم  الرلشيم الميطفم.

، 2021 اســتمرأل لمييم إلشدة إلمش  المألشزل الت  اءــر أل كييش أ  ازليش بالل اصــ ند أيش /مشيو  - 81
األموال.  ا افال ح م البءــــــــــــــشلال الخـش اـم مس غزة   إم كـشم ذلـم ببفت،  يراال ذلـم إلى حـد كبنر إلى رقص  

ف  المشلم مقش رم نمتوسف ح م البءشلال الخش ام  بب التص ند،  م امهش  34لبر م بر كرم أبو سشلم بألنبم 
مس المألت شأل الز اويم.  ارخفض ح م المواد  البءــــــــــشلال الت  ادبب غزة لبر م بر كرم أبو ســــــــــشلم بألنــــــــــبم 

مش  بب التص ند، ف  حنس حد ش زيشدة يليفم ف  ح م المواد  البءشلال الت  رقيش ف  المشلم مقش رم نفترة   19
 يس مس حديد التنييم إلى غزة. 3 000لبر م بر  فم، حنث دبب رحو 

 اهدد زيشداأل األســـــــــ ش   ااـــــــــطرانشأل األســـــــــواق، الت  افش مش ننـــــــــبل الحري ف  أ كراريش، األمس  - 82
طنأليم المحتيم   د ة األمم المتحدة ليى ا ســـــــــتمرا  ف  اقديم الغذال  لألســـــــــر الءـــــــــعيفم ف  األ   الفينـــــــــ 

الخدمشأل. أمش ا شلي  التوزيال الفصييم الت  ات بدهش  كشلم األمم المتحدة عغش م  اتغنب الالاأنس الفينطنألننس  
ف  المـشـلم مس اعمـداداأل   60ف  التــــــــــــــرق األدرى )األ رر ا( ف  غزة، حـنث اوفر األمم المتحـدة مـش يقري مس  

ــبم شالغذاليم، ف ف  المشلم مقش رم نمتوســــــــــــف ا شلي  التوزيال الت  ا بداهش الوكشلم ف  لشم  42رهش ا اف ش بألنــــــــــ
ــشلم 2021 ــطم القنـــــ ــشلدة الت  يقدمهش بررشم  األغذيم ال شلم  بواســـــ ــشتل أ ر المنـــــ ــه، اءـــــ .  ف  الو ش رفنـــــ

 اعل تر ريم،  ذلم ننبل ا افشع أس ش  المواد الغذاليم.

أيش /مشيو، ااتم ش ف  بر كنــــــب ل ألم ا اصــــــشل المخصــــــصــــــم لتألنــــــنق المنــــــشلدة الد ليم  10 ف    - 83
المقدمم إلى الفينـــــطنألننس،  األش لش المنـــــشلب ا  تصـــــشديم الرلينـــــيم، نمش ف  ذلم اعصـــــالحشأل المشليم لينـــــيطم  

الطش م.  التزمش النــــــيطم  الفينــــــطنأليم،  ا زيز إيراداأل النــــــيطم الفينــــــطنأليم،  احنــــــنس الت ش ة  إمداداأل الميشه   
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الفينـــــــطنأليم نشل مب مال التـــــــركشت الد لننس، نمش ف  ذلم صـــــــألد ق الألقد الد ل ، مس أاب احنـــــــنس اعدا ة المشليم 
 ه  اعصــــالحشأل الت   ، 2022ال شمم إامش   البدت ف  األفنذ اعصــــالحشأل الهشمم نحيول الرعال العشلث مس لشم 

غءــــوم ذلم، أبرزأل ح ومم إســــرالنب اصــــميمهش ليى ا زيز النــــيطم  مس نــــررهش حفس ا ســــتدامم المشليم.  ف   
ــش  ال ديد مس  ــشفيم ف  األنــــهر المقبيم.  ف  حنس أنــ ــشديم إاــ المتــــش كنس إلى   الفينــــطنأليم  ااخشذ بطواأل ا تصــ

ن ض الخطواأل اعي شبيم الت  ااخذاهش إســـــرالنب ف  األنـــــهر األبنرة فيمش يت يق نحركم األنـــــخش   البءـــــشلال،  
 .ليى ار  ة ارسيخ هذه الخطواأل ف  إيش  مألش تشأل  آفشق سيشسيم أ سال رطش ش  ندد ا  فقد 

أيش /مشيو، ااتمال مأشأل مس رتــطشت الم تمال المدر  الفينــطنألننس  اعســرالنيننس ف  القدس    31 ف   - 84
لحءــــــــــــــو   احـد مس أكبر مؤامراأل المألامـشأل ال ـشميـم ف  م ـشل بألـشت النــــــــــــــالم ليى اعيالق، الـذق رامـه  

ى مس أاب النـــــــــالم ف  التـــــــــرق األ ســـــــــف.  بالل المؤامر، الذق حءـــــــــره ممعيوم لس األمم المتحدة التحشل
بيدا، رش م المتـــــــــــش كوم، ف  اميم أمو ، ســـــــــــبب الزيشدة ف  أ ر لميهم  كيليم  30 دبيومشســـــــــــنوم مس رحو 

 استخدام مبشد األ بألشت النالم أداةه لتغننر النيشسشأل.

أليألــــش ال  14ف    - 85 لتبي  حزيرام/يوريــــه،  ــشل   المــ ــم الــــدلم  ــديــــد حزمــ ا ــ مفواــــــــــــــيــــم األ   عيــــم لس 
مينوم يو   ف  نـــــ ب دلم مبشنـــــر لينـــــيطم    145,35مينوم يو   لفشلدة التـــــ ل الفينـــــطنأل ، مألهش  224,8

الفينــــــطنأليم لدفال   اال  م شنــــــشأل مو ف  الخدمم المدريم،  عد أل لألســــــر الءــــــعيفم،  دلم مشل  لخدمشأل  
ــليشأل القدس   ــتتـ ــشدة لفنر س كوفنداعحشلم إلى منـ ــرقيم  اليقشحشأل المءـ ــش 19-التـ ــمب حزمم الدلم أيءـ .  اتـ

 امويال مخصصش لمتش يال البأليم التحتيم عمداداأل الغشز  محطم احييم الميشه المركزيم ف  غزة.
  

الجهود المبذولة من الطرفين والمجتمع الدولي للمضييييييييي قدما بعملية السيييييييي م   -  سادسا  
 ة والتطورات األخرى ذات الصل 

ــيم  (2016)  2334دلش م ي  األمس، ف   را ه   - 86 ، اميال الد ل إلى التمننز ف  ا شمالاهش ذاأل الصــــــــ
 .1967بنس إ ييم د لم إسرالنب  األ اا  المحتيم مألذ لشم 

ــش الوكــشلــم ال ألــديــم لتفتيم األغــذيــ   13 ف    - 87 م نــرم ال المــشأل الت  احمــب وبــش ة  أيــش /مــشيو،  ءـــــــــــــ
”product of Israel  “  د م أق م يومشأل اواــــــــــيحيم إاــــــــــشفيم،  الت  ايصــــــــــق ليى ا ألنس مس أرواع الألبنذ

ــفم الغرعيم المحتيم ا تبر  ،  عشلتشل    امتعب ليقوارنس “زالفم”المألت م ف  المنـــــــــتويألشأل اعســـــــــرالنييم ف  الءـــــــ
التطبنق فيمـش يت يق بواــــــــــــــال ال المـشأل ليى المألت ـشأل الغـذالـيم.  ااخـذأل التألايمـيم ا احـشدـيم ال أـلدـيم الوااـبم 

نتــــــرم هذه   2021الوكشلم  را هش بألشت ليى  را  أصــــــد اه مح مم ا ســــــتأألشف ا احشديم ال ألديم ف  أيش /مشيو  
الم  المنـرلم،  ليى اعاراتاأل القءـشليم النـشنقم ذاأل الصـيم ف  كألدا، الت  األش لهش المألنـق الخش  ل مييم النـ 

ف  التـرق األ سـف  ممعي  التـخصـ  لدى مألامم التحرير الفينـطنأليم  النـيطم الفينـطنأليم لألدمش  دم إحشيم  
 (.S/PV.8625إلى م ي  األمس نترم اقريرق الفصي  الحشدق لتر )ارار 

دُ هش األ ااـــــــــ   ”حزيرام/يوريه، أليألش  زا ة بش ايم الألر ي  أم   10 ف   - 88 المواد الغذاليم الت  َمصـــــــــْ
الت  احتيهش د لم إسـرالنب ي ل أم احمب إنـش ة إلى أ ااـنهش األصـييم مصـحوعمه، إذا كشرش ايم المواد الغذاليم 

ــد  ــش ة إلى ذلم المصـ ــ ، نشنـ ــرالنييم دابب ايم األ ااـ ــتويألم إسـ ــرم ذلم ، م“مس منـ ــش ة إلى أم مس نـ ال اعنـ
نتـرم افنـنر القشلدة  2019التـرال أم يمتعب لح م مح مم ال دل األ   عيم الصـشد  ف  كشروم األ ل/دينـمبر 

الصــشد ة لس ا احشد األ   ع  )الم ر فم أيءــش نشســم  لحم ا احشد األ   ع  نتــرم   1169/2011التألايميم 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.8625
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  د ســبق أم اطر ش لهذا الح م ف  اقريرق الفصــي  العشر  لتــر   اوفنر م يومشأل لس األغذيم ليمنــتهي نس(.
(S/2019/938  أاـــــــــــــــشفـش الوزا ة أم ايـم الاللحـم أد اـش ف  ا افـشق المت يق نـشلمألطقـم ا  تصـــــــــــــــشديـم  .)

 ا افشق. األ   عيم،  مس  م فشم األفنذهش ازت مس التزامشأل البيد نموال ذلم

ن ميال األيراف أم اواصــب، ف  ســبنب ا زيز   (2016)  2334 أهشي م ي  األمس أيءــش ف   را ه   - 89
النــالم  األمس، بذل ال هود ال مشويم الراميم إلى بدت مفش اــشأل ذاأل مصــداقيم نتــرم اميال منــشلب الواــال 

مييم النـــــــالم ف  التـــــــرق األ ســـــــف،  حث ف  ذلم الصـــــــدد ليى ا عي   انـــــــريال  انرة ال هود الألهشل  ف  ل
ــشمب  لشدل  دالم  ــالم نـــــ ــ نديس الد ل   اع ييم  مس أاب احقنق ســـــ ــيم ليى الصـــــ ــطم الدلم الدبيومشســـــ  أرتـــــ

ذلم التـرق األ سـف د م اربنر ليى أسـشس  را األ األمم المتحدة ذاأل الصـيم،  مراعيشأل مد يد، نمش ف    ف 
مبدأ األ   مقشبب النـــالم  مبشد ة النـــالم ال رعيم  بريطم الطريق الت   اـــ تهش الم مولم الرعشويم،  إرهشت 

.  أكد الم ي  أره لس ي ترف نرق اغننراأل ف  بطوال الرانال 1967ا حتالل اعســــــــــــــرالني  الذق بدأ ف  لشم  
نراأل الت  يتفق لينهش الطرفشم مس بالل  ، نمش ف  ذلم مش يت يق نشلقدس، ســــوى التغن 1967مس حزيرام/يوريه  

 المفش اشأل.  لم اتخذ أق بطواأل مس هذا القبنب بالل الفترة المتمولم نشلتقرير.
  

 م حظات  -  سابعا  
  يزال القيق ال منق ينــــش  ر  نتــــرم اســــتمرا  التوســــال ا ســــتيطشر  اعســــرالني  ف  الءــــفم الغرعيم   - 90

ــرقيم،  ــريس  المحتيم، نمش فنهش القدس التـــــــ ــتيطشريم مألذ اتـــــــ ــنند أكبر لدد مس الوحداأل ا ســـــــ مال التقدم ف  اتـــــــ
. فشلمنـــــتويألشأل ازيد مس ارســـــيخ ا حتالل ال نـــــ رق اعســـــرالني ،  اقّو  حق التـــــ ل  2020األ ل/أكتوعر  

الفينطنأل  ف  اقرير المصنر  النيشدة،  ات دى ليى األ    الموا د الطبيعيم الفينطنأليم،  ا وق حريم األقب 
 الفينطنألننس. الن شم

ــرقيم، لي  لهش  - 91 ــفم الغرعيم المحتيم، نمش ف  ذلم القدس التــــــــ ــرالنييم ف  الءــــــــ ــتويألشأل اعســــــــ  المنــــــــ
نـــــــــرويم  شروريم  اتـــــــــّ ب ارتهشكش صـــــــــش بش ليقشروم الد ل   لقرا األ األمم المتحدة.  ه  األشل مس إم شريم  أق

عم شريم إ شمم د لم فينـــــــطنأليم ذاأل ســـــــيشدة احقنق حّب  شلم ليى  اود د لتنس، مس بالل التقويض المأله   
اتمتال نش سـتقالل  ا وم أ ااـنهش متصـيم اغرافيش  اتوافر لهش مقومشأل البقشت.  إر  أحث ح ومم إسـرالنب ليى 

   ى اميال األرتطم ا ستيطشريم ليى الفو ، امتيش مال التزامشاهش نموال القشروم الد ل .

ــتيطشر ، إلى اشرل ال - 92 ــش  الألتـــــــشال ا ســـــ قنود اعســـــــرالنييم المفر اـــــــم ليى األ ااـــــــ ، يقو  أيءـــــ
ــشديم الفينـــــــطنأليم.  اغط  الحد د البيديم ليمنـــــــتويألشأل حوال   ــفم   10اعم شرشأل ا  تصـــــ ف  المشلم مس الءـــــ

ــفم الغرعيم المحتيم   18الغرعيم المحتيم.   د ام اصـــــــــــألي  مش يقري مس  ف  المشلم مس المألطقم ايم مس الءـــــــــ
ف  المشلم أبرى كر ااــــــــ  اشن م ليد لم أ  محميشأل   50ليتد يل، مال اصــــــــألي  رحو    مألطقمه لنــــــــ ريمه مغيقم

يبيعيم أ  بشاـــــــــــــ م لو يم م ي  ا ســـــــــــــتيطشم، ممش أدى ف ييش إلى إغال هش أمشم أرتـــــــــــــطم الفينـــــــــــــطنألننس 
 م ش أل البألشت  ا  تصشد  التألميم. ف 

م المحتيم،  طال المنــــــتويألوم يرق   ف  لدد متزايد مس الموا ال ف  اميال أرحشت األ   الفينــــــطنألي  - 93
الوصــول إلى أ ااــ  الرل  الت  يشلمش اســتخدمهش الرلشة الفينــطنألنوم،  أ شموا لينهش مبشر  غنر مرذ م بهش،  
ممش حرم الفينـطنألننس ف ييش مس الوصـول إلى ايم األ ااـ .  هذه القنود المفر اـم ليى  صـول الفينـطنألننس 

 يم احد كعنرا مس اعم شرشأل ا  تصشديم الفينطنأليم.إلى األصول اعرتشايم ف  المألطقم ا

https://undocs.org/ar/S/2019/938
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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ــألوم ه مشأل دابب   - 94 ــيحنس يتـــــــــ ــتويألنس منـــــــــ ــ ر نشلقيق بواه بش  مس األربشت الت  افند نرم منـــــــــ  أنـــــــــ
الم تم شأل الفينــطنأليم،  أحيشرش ليى مقرعم مس  واأل األمس اعســرالنييم  عدلم مألهش.  رشد ا مش يحشســل المنــتويألوم  

ممش يزيد مس منــــــتوى التهديد الذق يت ر  له الفينــــــطنألنوم  ممتي شاهم.  إســــــرالنب، بوصــــــفهش  ليى هذه اله مشأل،  
 .النيطم القشلمم نش حتالل، ميزمم نحمشيم الفينطنألننس  ممتي شاهم ف  األ   الفينطنأليم المحتيم 

شلر اعرنـشريم  ينـش  ر   يق نـديد إزات اآل ش  المحتميم لح م المح مم ال ييش نتـرم منـشفر يطش  الخنـ  - 95
ــشر  الــد ل   الت  ايحق نــشلم تم ــشأل المحييــم الم أليــم إذا ُرفــذأل أ امر اعبالت.    ينــــــــــــــمم القــشروم اعرنـــــــــــــ

نشعاالت المؤ ش لينــــ شم المدرننس مس أاب حفس أمألهم أ  لنــــبل لنــــ رق  شهر.  ممش ياب مدلشة ليقيق   إ 
نس، نمش ف  ذلم المتـش يال اعرنـشريم الممولم د ليش،  اسـتمرا  لمييشأل هدم  مصـشد ة المبشر  المميوكم ليفينـطنألن 

فءــال لس المألتــآأل المتصــيم بتولند الدبب  اوفنر الخدمشأل األســشســيم.  أرش أدلو ح ومم إســرالنب إلى ال ى  
لس هدم الممتي شأل الفينــــــــطنأليم  إلى مألال التتــــــــريد المحتمب ليفينــــــــطنألننس  إباللهم  نــــــــريش،  فقش  لتزامشأل  

قشروم الد ل  اعرنــــــــــشر   القشروم الد ل  لحقوق اعرنــــــــــشم،  إلى التمشد بطف امّ س ايم إســــــــــرالنب نموال ال
الم تم شأل المحييم مس البألشت نصـو ة  شروريم  مس ايبيم احتيشاشاهش اعرمشليم. ف مييشأل الهدم  اعبالت القنـرق 

 نرق.األطوق ليى ال ديد مس ارتهشكشأل حقوق اعرنشم  ُاعنر القيق نترم بطر الألقب الق

 مش زلش أنــــــ ر نقيق نشل  مس اســــــتمرا  اــــــد المدرننس، الذق يؤدق إلى افش م ار دام العقم  اقويض   - 96
إم شريم إي شد حب ســــــيم  ليألزاع.    بد مس   ى ألمشل ال ألى  مس محشســــــبم اميال ال ألشة.  إر  أديس اميال 

،  ه  األكعر دمويم مألذ سألواأل، ي ل  اله مشأل اع هشبيم الت  األفذ اد المدرننس ف  إسرالنب. فتيم اله مشأل
 أم يرفءهش ال ميال بواول.

ــرالنييم،  - 97 ــطنألننس، نمس فنهم األيفشل، ليى أيدق  واأل األمس اعسـ ــتمرا   تب الفينـ ــش اسـ  أرش أديس أيءـ
ــي ش ليحيشة.  يعنر اواار هذه الحوادو   ــ يوم اهديدا  نـــــــــــ نمش ف  ذلم ف  الحوادو الت    يبد  فنهش أرهم يتـــــــــــ

أل كبنرة حول امتعشل  والد ا نـــــــتبشف الت  ا مب بهش  واأل األمس اعســـــــرالنييم ليقشروم الد ل ، نمش فيه  انـــــــشؤ 
ــيحم الألش يم.  أكر  أم ليى  واأل األمس أم اتحيى  ــتخدام األســ ــشم الت  األام اســ الم شينر الد ليم لحقوق اعرنــ

ينــــتحنب افشديهش امشمش مس أاب حمشيم  نر صــــى د اشأل اــــبف الألف ،  أم   انــــتخدم القوة الممنتم إ  لألدمش  
 األ  ال  إارات احقيقشأل نشميم  منتقيم  رزيهم  فو يم ف  اميال حش أل ا ستخدام المفرال المحتمب ليقوة.

آ ف    إر  أن ر نشل زع إزات مقتب الصحليم ننريس أبو لش يم. فقد كشم ادفق متشلر الت شيى مس - 98
 ألشزة متهدا مؤ را.  كشرش مس د ال  القيق الموااهشأل بنس  واأل األمس المتي نس الفينطنألننس بالل موكل ال

اعسرالنييم  الفينطنألننس الذيس ا م وا ف  منتتفى القدي  يوسى،  اصرفشأل ن ض أفراد التريم المواوديس 
ف  م شم الحشدو.  أرش أكر  إدارم م ي  األمس نشعامشع لمقتيهش  رداته الدال  إلى محشســـــــــــبم المنـــــــــــؤ لنس 
لألهش.  أكر  دلوا  إلى إارات احقنق منــــــــتقب  نــــــــفشف ف  حشدو  تيهش.  إر  أديس اميال ا لتداتاأل ليى 
الصـــحفننس  لمييشأل  تيهم  فنألبغ  أ  ي وروا أبداه هدفش أللمشل ال ألى.  إم الصـــحشفم الحرة اـــر  يم لينـــالم 

  ال دالم  التألميم المنتدامم  حقوق اعرنشم.

ــشر  يحار إيالق الصــــــــوا يخ نتــــــــ ب لتــــــــوال  ليى  أكر   - 99 التركند ليى أم القشروم الد ل  اعرنــــــ
 المراكز الن شريم اعسرالنييم،  أم ذلم ي ل أم يتو ى فو ا.

 إر  أنـــ ر نشلحنرة نتـــ ب بش  مس اســـتمرا    وع األيفشل اـــحشيش لي ألى  ا لتقشل نرلداد كبنرة  - 100
لم ا حت شز ال ن رق. فشأليفشل لهم حق التمتال نحمشيم بشصم، ف  حنس  ا حت شز لفتراأل يوييم، نمش ف  ذ
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يألبغ  إيالت ا لتبش  األ ل لمصــيحتهم الفءــيى ف  كب إارات يخصــهم، نمش ف  ذلم ف  ســيشق لمييشأل إرفشذ 
القشروم.  أكر  دلوا  إســـــــــــرالنب إلى اســـــــــــتخدام ا حت شز كمالذ أبنر  أل صـــــــــــر مدة مألشســـــــــــبم،  إلى إرهشت 

ز اعدا ق لأليفشل،  مألال اميال أنـ شل سـوت الم شميم أ ألشت ا حت شز.  يألبغ  أ  ي وم األيفشل هدفشه ا حت ش
 لي ألى أ  أم يت رَّاوا لألذى أبداه.

 ينــــش  ر  القيق مس أم لدد الم تقينس اعدا ينس الفينــــطنألننس، المحت زيس ف  النــــ وم اعســــرالنييم  - 101
ــيحم النـــــــــــ وم 2016هم اهم هو األليى مألذ لشم  د م أم يحشكموا  د م أم اواه إلن  ــبمش اذكر مصـــــــــ ، حنـــــــــ

اعســــرالنييم. لذا يألبغ  اوايه التهم إلى اميال المحت زيس ليى  اه النــــرلم  الحر  ليى مألحهم اــــمشرشأل 
 المحشكمم ال شدلم أ  اعفرام لألهم.

الدفشع اعسـرالني  احتفس بهمش حمشس   مش زال مصـنر مدرنَّْنس إسـرالنيَنْنس  اعمشر  األدَيْنس مس ايم   - 102
ف   طشع غزة مس التــــواغب اعرنــــشريم المهمم.  أدلو حركم حمشس إلى اقديم م يومشأل لس حشلم هؤ ت ليى 

 رحو مش يقتءيه القشروم الد ل  اعرنشر ،  إلى أم ا ند ال عمشرنس اليذيس احت زهمش إلى األسرانس.

ــت  - 103 ــش مس اســــــــ ــ ر نشلقيق أيءــــــــ ــرالنييم المتمعيم ف  احت شز اعث   مش زلش أنــــــــ ــم اعســــــــ مرا  الممش ســــــــ
أيفشل ليى األ ب.  أدلو إســـرالنب    10رنـــشت    3اعث، مس بنألهم    103الفينـــطنألننس الذيس  تيوا،  م مولهش  

 إلى إلشدة ال عشمنس المحت زة إلى أسر أصحشبهش  فقش  لتزامشاهش نموال القشروم الد ل  اعرنشر .

ــش  ر  - 104 ــؤ لوم بطشنش بطنرا  مألطويش   مش زال ينـــــ ــتخدم فنهش المنـــــ   القيق مس الحش أل المت ددة الت  ينـــــ
ليى ال راهيم، ممش أدق إلى زيشدة التوار  إنـ شل فتنب ال ألى بالل الفترة المتـمولم نشلتقرير.  مس  اال ال ميال 

ســــيال رطش هم.  أ حل  إدارم اع هشي  ال ألى  التحريض إدارم صــــريحم   فءــــهم  فءــــش نشاش  لدم ام ندهم أ  او 
نشعدارشأل الوااــحم الت  أدلى بهش النــند وبشس نتــرم اله مشأل الوحتــيم اــد المدرننس اعســرالنيننس ف  اب أبنل 
 عأل  براف  إل ـشد،  كـذـلم ـنشلرفض القوق اـلذق ألري لأـله كـبش  الوز ات ف  ح ومـم إســـــــــــــرالـنب إزات ال ألصـــــــــــــرـيم 

 .ا شه الفينطنألننس ف  مننرة األلالم ف  القدس  الصش بم الت  أ هرهش ألءشت ال مشلشأل المتطرفم 

ــم   - 105  بالل الفترة المتـــــمولم نشلتقرير، مرة أبرى، نـــــوهد بواـــــول اقيل التطو األ ف  األمشكس المقدســـ
القدس.  أرش أكر   أنـــــــــدد ليى دلوا  إلى األيراف نرم احترم  احشفس ليى الواـــــــــال القشلم، مال مرالشة  ف 

اؤديه األ دم كوصــ  ليى األمشكس المقدســم اعســالميم  المنــيحيم ف  القدس.   الد   الخش   التش يخ  الذق
 مس األهميم نم شم أم احشفس اميال ال هشأل الفشليم ذاأل الصــــــــــــيم ليى  ألواأل ااصــــــــــــشل مفتوحم ل   يم س 

 ا ألل األزمشأل  المزيد مس ال ألى.

الراهألم،    ســــيمش ف  الءــــفم     مش زال ينــــش  ر  القيق إزات هتــــشنــــم الديألشميشأل النــــيشســــيم  األمأليم - 106
الغرعيم المحتيم، نمش فنهش القدس التــرقيم. فقد انــبل اســتمرا  ال وامب المحركم ليألزاع  آليشي اآلفشق النــيشســيم  
ــرالنيننس نرم حب الألزاع أمر  شبب   ــطنألننس  اعســــــ ــو  الفينــــــ ف  ام نس المتطرفنس، كمش أره يؤدق إلى اآكب اصــــــ

 لديألشميشأل اتزايد.ليتحقنق.  مش فتأش بطو ة هذه ا

 اتطيل األزمم المشليم الت  اوااه النـــــــــــيطم الفينـــــــــــطنأليم اهتمشمش لشاال، إذ افش مش ننـــــــــــبل  نود  - 107
ا حتالل  آليشي اعصــــالحشأل الفينــــطنأليم ال شدة  لدم  اــــول آفشق الدلم المقدم مس المشرحنس. فيم يتم دفال 

ــريس األ ــشديم إلى 2021 ل/أكتوعر  الر اال ال شميم لمو ف  الخدمم المدريم مألذ اتــ .  لم ا د اعرتشايم ا  تصــ
ــيمش ف   طشع غزة، حنث يبي  م دل البطشلم حوال   ــتويشأل مش  بب ال شلحم،    ســــــــ ف  المشلم،  يبي   47منــــــــ

ف  المشلم.  لأس احنـــــــــألش إيراداأل النـــــــــيطم الفينـــــــــطنأليم ف  األنـــــــــهر األبنرة، فشم الألفقشأل   60م دل الفقر 
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يرد الدلم ال شف  ليمنزاريم مس المشرحنس.  هذه ال وامب م تم م ا  ب مس الص ل نصو ة   فتأش اتزايد،  لم مش
متزايدة ليى النـــــــــيطم الفينـــــــــطنأليم أم اف  نشلحد األدرى مس الألفقشأل المت ر ة، رشهيم لس م شل م المتربراأل  

يراف  التـــركشت غنر المنـــددة  القيشم نشســـتعمش األ حشســـمم ف  ا  تصـــشد  التـــ ل الفينـــطنأل .  ي ل ليى األ
اع ييمننس  الد لننس أم يبذلوا اهودا متءـشفرة لألقب النـيطم الفينـطنأليم إلى أسـشس مشل  أكعر  بشاش مال م شل م  
القءـــــشيش المأله يم األ ســـــال رطش ش.  ف  هذا الصـــــدد، أ حل بت دد الدلم المشل  المقدم مس ا احشد األ   ع ، 

 م الفينطنأليم.الذق سنوفر اعغش م المؤ تم الحشسمم لينيط

الفينــــــطنأل  ليتصــــــدق ليتحديشأل  - عنألمش نــــــهدرش ن ض المبشد األ المتــــــ  م  الت ش م اعســــــرالني   - 108
ــررهش  ــمم الت  مس نــــ ــ ال  شدة ال شربنس ليى ااخشذ القرا األ الحشســــ ــهر األبنرة، فشر  أنــــ ــشديم ف  األنــــ ا  تصــــ

ــشع.  حنث أم ااخشذ بطواأل فو  أم ــ ند األ اـ ــشلد ليى الحد مس اصـ ــيبيم  دلم انـ  يم ل    ا ا شهشأل النـ
التـــــ ل الفينـــــطنأل  أمر أســـــشســـــ ، فشم هألشف حشام إلى أم يتبال الطرفشم  الم تمال الد ل  ره ش اســـــترااي يش 
ــتدامم.  إم  اود إيش  األايم   ــشديم  ا يهش أكعر اســــ ــيال رطشق اعغش م ا  تصــــ ــيقش.  ي ل اوســــ ــب األنــــ أفءــــ

ــشديم اعســـــ  ــشديم    -رالنييم  ُمحدو  متفق لييه لي ال شأل ا  تصـــ ــطنأليم لي  حنويش لتحقنق م شســـــل ا تصـــ الفينـــ
 مغزى ليفينطنألننس فحنل،  ل أله سيءي  أيءش مألاو ا سيشسيش ميموسش لذلم التقدم. ذاأل

ــيم ليألزاع  اقود ف  رهشيم  - 109 ــشسـ ــيم  أمأليم ا شل  الد افال األسـ ــيشسـ  ي ل أم يقترم ذلم الأله  نخطواأل سـ
ل  إي ـشد حـب افـش اــــــــــــــ   ـشلم ليى  اود د لتنس.  لألســــــــــــــى، فـشم الـتدابنر المطـشف ف  اا ـشه إرهـشت ا حتال

ــيال   ــيبيم موازيم، معب اوســــ ــهش نشرتاشم بطواأل ســــ ــطنألننس اقواــــ ــرالنييم اعي شبيم ا شه الفينــــ ــشديم اعســــ ا  تصــــ
المنــــــــــتويألشأل  لمييشأل الهدم  اســــــــــتمرا  ال ألى.  لس يم س هذا الأله  مس إحراز اقدم رحو اهنأم بنأم مؤاايم 

 ودة إلى المفش اشأل.لي 

 -   يزال القيق البشل  ينـش  ر  إزات الواـال المشل  لأل رر ا، الذق ي ر  اقديم الخدمشأل األسـشسـيم   - 110
لالاأنس الفينطنألننس ف  األ   الفينطنأليم المحتيم  ف  المألطقم ليخطر.  يتمب  -نمش فنهش الت ييم  الصحم  

مينوم   1   لمواصـــــــــــــــيم اـقديم المنــــــــــــــشلداأل الغـذالـيم ألكعر مس مينوم د   72ذلم ف وة امويب متو  ـم  د هش 
نــــخص ف  غزة. فرق ارقطشع ف  ايم الخدمشأل يم س أم يؤدق إلى افش م الواــــال المتوار نشلف ب ليى أ   
الوا ال.  أكر  ـردال  ال ـشاـب إلى از ـيد األ رر ا ـنشألموال الالزمـم لتألفـنذ كـشمـب الو ـيم الت  كيفتهـش بهـش ال معـيم  

ــشت أم اتقدم بتبرلشأل اديدة أ  متزايدة ف  مؤامر إلالم التبرلشأل ال شم م،  أرشنــــــــــد نقوة اميال الد ل األلءــــــــ
 حزيرام/يوريه. 23لأل رر ا ف  

 ف  غزة،   ازال الحشلم اتنـــــم نشلهتـــــشنـــــم،    يزال بطر التصـــــ ند  شلمش.   د م ألش ال هود الت   - 111
ــركشت الد لنوم لت  ــرالنب  ابذلهش األمم المتحدة  التـ ــطنألننس، إلى اشرل التدابنر الت  ااخذاهش إسـ ــنس حيشة الفينـ حنـ

لتخلي  الءــــغف  اينــــنر المزيد مس الألتــــشال ا  تصــــشدق، مس اســــتمرا    ى إيالق الألش  الهم.  مال ذلم، 
فشم زيشدة األســــــــــ ش  الد ليم لمواد البألشت  الو ود ســــــــــتؤ ر ليى اهود اعر شز  إلشدة اعلمش  ف  غزة  يم س  

ــمشم أم اتم س  كش أل األمم المتحدة ا و  أم ــمم اـ ــ  أهميم حشسـ ــي تنـ ــتقرا .  ممش سـ م لهش لوا ل ليى ا سـ
مواصـيم اقديم الدلم الحنوق ألاـ ى الفأشأل. غنر أم الحفشع ليى الهد ت لي  كشفيش    منـتدامش.  ليى  مس

غ  القيشم نه ليتخلي   الرغم مس ال هود الت  بذلش بالل األنـــــــــــــهر المشاـــــــــــــيم،   يزال هألشف ال عنر ممش يألب 
ــيش مال  را    مس ــرالنييم المأله م، امتـ ــشد،    ى لمييشأل اعغالق اعسـ ــنس ا  تصـ ــشريم،  احنـ ــدة الحشلم اعرنـ نـ

نـشي ـشد   .    يم س أم ي ود األمـب إلى ســــــــــــــ ـشم غزة الـذيس يـشلـش م ـشرـشاهم إ (2009) 1860م ي  األمس  
 حيول سيشسيم منتدامم.

https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)
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 ف  حنس أم ا رتخـشنـشأل المحييـم أاريـش بأل ـشل ف  الءــــــــــــــفـم الغرعيـم المحتيـم، فقـد مر اآلم أكعر  - 112
لشم ليى ا رتخشنشأل التتـــــــــــريعيم الفينـــــــــــطنأليم،  عشلتشل  ارايش ا رتخشنشأل الرلشســـــــــــيم الت  اتيوهش.  مس  مس

شف ايـم ال ميـيم، ألم إارات ا رتخـشـنشأل ف  الءــــــــــــــفـم الغرعـيم  األهمـيم نم ـشم أم يتم ا عي  ال هود  ســــــــــــــتأألـ 
ــطنأليم، ممش ي ط   المحتيم، نمش ــمم رحو احقنق الوحدة الفينــــ ــي وم بطوة حشســــ ــرقيم،  غزة ســــ فنهش القدس التــــ

 متر ويم اديدة ليمؤسنشأل الويأليم، نمش ف  ذلم م ي  رواي  ح ومم مألتخبشم ديمقراييشه ف  فينطنس.

ميم حنويم أم انــتمر ال هود المبذ لم لتحقنق المصــشلحم بنس الفصــشلب الفينــطنأليم.  ممش ي تنــ  أه - 113
 األمم المتحدة  شبتم ف  دلمهش ل هود مصــــــــر ف  هذا الصــــــــدد.  أرش أدلو اميال الفصــــــــشلب الفينــــــــطنأليم إلى 

قيشدة   مءـــشلفم ال هود لءـــمشم إلشدة اوحند غزة  الءـــفم الغرعيم المحتيم، نمش ف  ذلم القدس التـــرقيم، احش
ــر ف  المنــــــــــــــتقـبب ف  إيـش    ح ومـم  يألـيم ديمقرايـيم  احـدة.  غزة ازت   يت زأ مس د ـلم فينــــــــــــــطنألـيم األتــــــــــــ

 الد لتنس،  ي ل أم ااب كذلم. حب

 إر  نشق ليى التزام  بدلم الفينـــــــطنألننس  اعســـــــرالنيننس مس أاب إي شد حب ليألزاع  إرهشت ا حتالل   - 114
المتحدة ذاأل الصـــــــــيم  القشروم الد ل   ا افش شأل العألشليم، ف  ســـــــــبنب احقنق الرؤيم القشلمم  فقش لقرا األ األمم 
إســــرالنب  د لم فينــــطنأليم منــــتقيم  ديمقراييم اتمتال بوحدة األ    النــــيشدة  اتوافر لهش   -ليى  اود د لتنس  

ليى أسـشس بطوال    اعيتـشم األبش إلى األل ف  سـالم  أمس اـمس حد د آمألم  م ترف بهش،  -مقومشأل البقشت 
 ،  ا وم القدس لشصمم ل يتش الد لتنس.1967مش  بب لشم 

فال بديب لس لمييم ســيشســيم متــر لم احب المنــشلب األســشســيم الت  ادفال الألزاع.  أحث اعســرالنيننس  - 115
 الفينــــــــــــــطنألننس  د ل المألطقـم  الم تمال الـد ل  بواـه ألم ليى ااخـشذ بطواأل ام س الطرفنس مس ال ـد ة إلى 

ــش ف ا ــشأل م ديم،  إلى النـــالم ف  رهشيم المطشف.    ازال األمم المتحدة اتـ لطريق المؤديم إلى إارات مفش اـ
 بألتشال ف  الألهو  بهذه ال هود مال التركشت اع ييمننس الرلينننس  القشدة اعسرالنيننس  الفينطنألننس.

التــرق األ ســف، او   يألنــالرد،   إر  أُلري لس اقديرق ال منق ليمألنــق الخش  ل مييم النــالم ف    - 116
ل ميه المتمنز ف  ســــــيشقا   يزال حشفال نشلتحديشأل.  أنــــــند أيءــــــش ن ميال مو ف  األمم المتحدة الذيس ي ميوم 

 ف   ب  ر ف نش م ف  بدمم المألامم.
 


