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 مجلس األمن  الجمعية العامة

 السنة السادسة والسبعون   الدورة السادسة السبعون 
   * من جدول األعمال المؤقت  38 و 37البندان 

   الحالة في الشرق األوسط 

      قضية فلسطين 
 تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية   

  
 تقرير األمين العام  

 

 موجز  
و غ ة ال ترة   .75/22من قرالذـا    15ُيقـد  ذـ ا التقر ر واقـاط ل اـج الةمالـا الاـامـا الوالف اة ال قرة  

، و تضــــمن الرفوف التة ولف  من األ رام المانلا عاى 2021إلى آب/أغســــ     2020من أياول/ســــبتمبر  
، رمـا يتضــــــــــــــمن م   ا   75/22ا األمين الاـا  واـقا لا ـاج الوالف اة القرال المـ ررة الفــــــــــــــ و ا التة وج  ـ 

األمين الاا  عاى الحالا الراذنا لانزاع اإلســــــــــــــرا،ياة ال اســــــــــــــ ينة، وعاى الة وف الدوللا المب ولا لدا  عمالا 
 لا ااس ين بالوسا،ل الساملا.الس   قدما بغرض التوصل إلى تسو ا لقض
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 مقدمة  -   أول  
 .75/22يقد  ذ ا التقر ر عم  بقرال الةمالا الااما  - 1

، وج ُت إلى ل،ل  مةا  األمن الرســــــالا التاللا عم  بال اج الوالف اة 2021تموز/يولله   2واة  - 2
 :75/22من القرال  15ال قرة 

ــير إلى القرال    ــرانة أن أإــ رانون األول/  2تخ ته الةمالا الااما اة ، ال ي ا75/22”يفــ
، خ ل فولت ـا الخـامســـــــــــــــا والســــــــــــــلاين، اة إ ـال  نـد جـدول األعمـال المانون  2020 فيســــــــــــــمبر

 ااس ين‘. ’قضلا

من القرال، ُي اج إلى األمين الاا  أن يواصــــــــــــل، عن  ر   ج ا  من ا   15واة ال قرة ”  
ه الفـخيـة لدم من ما التحر ر ال اسـ ينلا  منسـقه الخا  لامالا السـ   اة الفـرأل األوسـم ومم ا

والســـــا ا ال اســـــ ينلا،   ل ج وفف م  األ رام المانلا، وعالتفـــــاول م  مةا  األمن، بما اة  ل  
ــو (2016)  2334فلما يتاا  بالتقال ر الم اوعا عم  بالقرال  ــل إلى تســ ــاملا ، من أجل التوصــ  ا ســ

لقضــــــلا ااســــــ ين وتاز ز الســــــ   اة المن قا، وأن يقد  إلى الةمالا الااما اة فولت ا الســــــافســــــا  
 والسلاين تقر را عن ذ ف الة وف وعن الت ولا  المستةدة اة ذ ف المسألا.

”ولكة أاة بمســـــــــــؤوللا اإل  ي المنو ا  ة بموجج ذ ا القرال، ألجو ممتنا مواااتة ب لا    
 “.2021تموز/يولله  19بحاول مةا  األمن 

 ، لم يكن قد ولف أي لف عاى ذ ا ال اج.2021آب/أغس    18واة  - 3

ــ و ا مؤلخا   - 4 ــا  اة األمم المتحدة، 2021أيال/مايو  24واة م ررة إــــــــ ،  ابُت إلى الدول األعضــــــــ
ااســــــــ ين،   ســــــــلما  كوما  األلفن ووســــــــرا،يل والةم ول ا الارعلا الســــــــول ا ولبنان وميــــــــر، ور ل  فولا ال
  آب/  18ت اانة عاى مواق  ــا بفــــــــــــــــأن أي خ وا  اتخــ لتر ــا لتن يــ  أ كــا  القرال  ا  اليــــــــــــــاــا. واة   أن

، رــانــت قــد ولف  لفوف من األلجنتين، وو،وافول، واللحر ن، وجم ول ــا رول ــا الفــــــــــــــابلــا 2021 أغســــــــــــــ  
  الديمقرا لا، وروعا واللا ا المراقلا الدا،ما لدولا ااس ين.

ّ  المـ ررة الفــــــــــــــ و ـا المؤلخـا   - 5 التة ولف  من اللا ـا المراقلـا    2021تموز/يوللـه    12وفلمـا ياة ن
 الدا،ما لدولا ااس ين لدم األمم المتحدة:

”لقد أ،د  الةمالا الااما عاى مدم عقوف من الزمن موق  ا بفـــــأن قضـــــلا ااســـــ ين من   
ل الســاملا‘، أعيد تأ،يدف ألخر مرة  خ ل اعتماف قرال ســنوي مانون ’تســو ا قضــلا ااســ ين بالوســا، 

. وتاك  أ كا  القرال والملافئ التة ررســـت فله تواا  اءلا  الدولة ال و ل  75/22 وصـــ ه القرال  
ن  األمد بفـــأن الررا،ز األســـاســـلا واال تلاجا  ال زما لاتوصـــل إلى  ل عافل وفا،م لقضـــلا ااســـ ي 

الا ين   -بةمل  أباافذا. ومما يؤســـــــــد له أن عد  التمســـــــــ     ف الملافئ وعد  تن ي  تا  األ كا   
ي  ران بفــكل صــالم فلما تواصــل إســرا،يل، الســا ا القا،ما باال ت ل، إ دا ف من اســتخ ام إــديد 

ــلما   ــل إلى -والتكابه من انت ا،ا  جســ ــ ا  اة التوصــ ــت داه ذ ا القرال من إســ  ل   يارق ن ما يســ
 عافل وسامة.

”وأيد  الةمالا الااما ذ ا القرال مرة أخرم بأغابلا سـا قا اة فولت ا الخامسـا والسـلاين    
؛ ور ـالـا  قوأل  1967وررل  تـأ،يـد الـدعوا  إلى إن ـا  اال ت ل اإلســــــــــــــرا،ياة الـ ي  ـدأ اة عـا   
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ق ل؛ والامل الفــــــاج ال اســــــ ينة غير القا اا لاتيــــــرم، بما اي ا  قه اة تقر ر الميــــــير واالســــــت 
ال اســــ ينة، واقا لاقانون الدولة، والقرالا    -الدولة المســــؤول إليةاف  ل ســــامة لانزاع اإلســــرا،ياة 

 ا  اليــــاا والمســــؤوللا الدا،ما لحمم المتحدة إزا  قضــــلا ااســــ ين، التة لم يتم الواا    ا باد من  
لم ااســـ ين والنكلا التة أعقبت وقرال تقســـ  1947( اة عا  2-)ف 181اتخا  الةمالا الااما القرال  

، مما أفم إلى تةر د غالبلا الفــــاج ال اســــ ينة من ممتاكاته قســــرا و رفف من 1948 ل  اة عا  
ــ ينة ياانة منه  تى يومنا ذ ا، وونكال لحقه اة الاوفة واة  ــاج ال اســـــــ و نه، وظام ال يزال الفـــــــ

  أبسم  قوأل اإلنسان، بما اة  ل  الالش اة  ر ا ورراما.

 ؤفي عد  ا ترا  إسرا،يل، السا ا القا،ما باال ت ل، لاقانون الدولة، وتقاع  المةتم  و ”  
الدولة، ال ي لم ياتز  بقرالاته  ا  اليــــــاا ولم ين  ذا، إلى إ الا أمد ذ ا ال ام وت اقمه، مما يمكن  

اءن اة  إســرا،يل من اإلا   من الاقاب وترســلت ا ت ل ا االســتامالي غير القانونة، ال ي أصــل 
عامه الراب  والخمســين. و يــد الك يرون  ل   وصــما عال تا ت الضــمير الاالمة واختلال  اســم  
لقدلة الن ا  القا،م عاى القواعد عاى اللقا ، مؤردين أن عد   ل القضـــــــــــــلا عاى نحو عافل يقوض 

 بفدة ميداقلا الن ا  الدولة وسا ته، وال سلما ميداقلا وسا ا مةا  األمن.

يؤســــــــــد له أنه بالرغم من أن الدول ما ات ت من  زمن  و ل تفــــــــــةج عد  امت ال ومما ”  
ــ ينلا المحتاا، بما اي ا القد    ــتمرة اة األلض ال اسـ ــرا،يل قرالا  األمم المتحدة وانت ا،ات ا المسـ إسـ
ــانلا وجرا،م ال يــــل   ــد اإلنســ ــتوم جرا،م الحرب والةرا،م نــ ــرقلا، التة يرقى الك ير من ا إلى مســ الفــ

ي واالنــ  اف، عاى نحو ما أ،دف الاديد من من ما   قوأل اإلنســان والمن ما  اإلنســانلا  الانيــر 
ــا الاـدـيد من الحكومـا    المســــــــــــــتقاـا، وعامـا  القـانون واأل،ـافيميين، وعاى نحو مـا اعترم ـبه أيضــــــــــــ
والبرلمانيين اة جمل  أنحا  الاالم، لم ينةز إال القايل من الامل المامو  لمحاســــــلا إســــــرا،يل عاى 

 ت ا،ات ا وقسرذا عاى امت ال التزامات ا القانونلا الدوللا.ان 

ــلا ااســــ ين عاى نحو عافل ي ل أولو ا لامةتم  ”   ــا أن  ل قضــ ــ  أيضــ ولكن من الوانــ
الدولة، عاى نحو ما أ،دته من جديد واوف ر يرة جدا اة مناقفــــــــــا  الةمالا الااما ومةا  األمن 

عا  ســــــلاســــــلا ووقالملا، من  ين ا جاماا الدول الارعلا،  واة القرالا  واإلع نا  التة أقرت ا مةمو 
واليين،    77و ررا عد  االنحلاز، ومن ما التااون اإلس مة، واالتحاف األار قة، ومةموعا الـــــــــــــــ 

  .75/22بما اة  ل  اة ال ترة التة تات اتخا  القرال 

ــا قـا من اـلدول الحـاجـا الماحـا إلى إن ـا  ذـ ا ال ام، اـل ي ال يزال    وتؤرـد األغابـلا”   الســــــــــــ
ــتقرال عاى اليــــــايدين اإلقالمة والاالمة، وتدعو باســــــتمرال إلى: إن ا   ــلا لاد  االســــ ميــــــدلا ل،لســــ

؛ ووعمال    تقر ر الميـــــــــير لا اســـــــــ ينيين؛ وونقا   1967اال ت ل اإلســـــــــرا،ياة ال ي  دأ اة عا   
ــرا،يل، والالش جنلا إلى جنج اة ســـــ   وأمن، وون ا  الحل القا،م  ــ ين ووســـ عاى وجوف فولتين، ااســـ

؛ وويةاف 1967واة ظل السلافة واالستق ل، فاخل  دوف ماترم   ا عاى أسا   دوف ما قبل عا  
(، وتوجله ندا  يح ى بفـله 3-)ف 194 ل عافل لمفـكاا ال ج ين ال اسـ ينيين عاى أسـا  القرال  

لورالا األمم المتحدة إلغاثا وتفـــــغيل ال ج ين ال اســـــ ينيين اة الفـــــرأل األفنى   إجماع لتقديم الدعم
م يين الجئ اة انت ال  5,7)األونروا( لضـــــمان اســـــتمرال ا تقديم المســـــاعدة ال زما إلى أ، ر من 

التوصـــــــــــــــل إلى  ـل عـافل. وع وة عاى  لـ ، توجـه الـدعوا  بـاســــــــــــــتمرال لتك ل  الة وف الـدوللـا 
ملــا إلى تاز ز  لــ  الحــل الاــافل بمــا يتمــاإــــــــــــــى م  القــانون الــدولة، وقرالا  األمم واإلقالملــا الرا
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ــ   الارعلا وخر  ا  ر   المةموعا الرعا لا،  ــاا، وملافئ مدل د، وملافلة الســـــــ المتحدة  ا  اليـــــــ
عاى نحو مـا فعـت إللـه الةمالـا الاـامـا ومةا  األمن مرالا وتكرالا، ورـانـت آخر مرة اة القرال ن 

 عاى الترتيج. (2016) 2334 و 75/22

ــ ين ممتنا ل  ف المواقد المبد،لا والدعم الاالمة، اقد ثبت لحســـد  ”   ول ن رانت فولا ااسـ
أن ذ ا غير رام، ن را ألن إسـرا،يل، السـا ا القا،ما باال ت ل، تسـتمر اة ازفلا  المةتم  الدولة 

والمن ةة   واالسـت زا  به، مسـتخ ا بالافته ومزفل ا القانون با ت ل ا غير القانونة و رمان ا المتامد
لافاج ال اس ينة من  قوقه غير القا اا لاتيرم، بما اة  ل   قوأل ال ج ين ال اس ينيين. وعاد 

ــلاســـا  ال يـــل   73 ــتامالي وسـ عاما من النكلا وأ، ر من نيـــد قرن من اال ت ل الاســـكري االسـ
واال ت ل الانيــــــري، من الوانــــــ  أن البلانا  واإلفانا  للســــــت رافلا إلن ا  ذ ا ال ام التال خة 

الحرعة األ ول اة التال ت الحديث. وو  تك د إســـرا،يل انت ا،ات ا أما  أعين الاالم، اقد  ان الوقت  
لترجما ذ ف المواقد إلى إجرا ا  اول ا ت دم إلى التمســ  بمي األ األمم المتحدة، وون ا  االلتزاما   

 ما اة  ل  جرا،م الحرب.القانونلا ونمان المسا لا عن االنت ا،ا  التة يةري التكا  ا، ب 

ــتادة إلن ا  ذ ا اال ت ل غير ”   وت بت إســـــرا،يل بما ال يدع مةاال لافـــــ  أن ا للســـــت مســـ
القانونة لكن ا  دال من  ل  مســـــتادة الســـــتخدا  جمل  الوســـــا،ل غير القانونلا لتحيـــــين وو الا أمد 

إن ا  ذ ا اإلا    ســل رت ا عاى ألنــنا ووخضــاع ا إــابنا إلى أجل غير مســمى. ومن ثم، يت اج  
ــلا والقانونلا المتا ا لضـــمان  ــلاسـ ــلا والسـ من الاقاب وون ا  اال ت ل ت ايل جمل  اءللا  الد اوماسـ
الاـداـلا بموجـج الـقانون، وفعم  قوأل اإلنســــــــــــــان وـعالـتالة تحقي  ســــــــــــــ   عـافل اة ن ـاـيا الم ـام.  

عاى  ســــــــــــــــاب  قوأل    يخــد  الــاب المســــــــــــــــا لــا إال اال ت ل، ممــا يتل  اإلا   من الاقــاب وال
  ال اس ينيين، و تسبج اة مااناة جما لا، و دمر آااأل تحقي  الس  ، و خرب أجلاال إنافلا.

وعاى الرغم من اســتمرال االنتكاســا  وتدذول األونــاع اة األلض ال اســ ينلا المحتاا، ”  
ــال الســــــ    75/22بما اي ا القد  الفــــــرقلا، من  اتخا  القرال   ، ال تزال فولا ااســــــ ين ماتزما بمســــ

ــامنا لاادالا، عاى النمل  تماما من الســـــا ا القا،ما باال ت ل، التة  ــ ه نـــ وعالقانون الدولة  وصـــ
ــتخ اا ا بالقانون. واة الوقت ن ســـه، يكرل الفـــاج ال اســـ ينة والحكوما ال اســـ ينلا  تيـــر عاى اسـ

ل  الدول لاتمســــــــــــ  بالقانون وتن ي  األ كا  وااللتزاما  التة ُأ،د  اة قرالا   الندا  الموجه إلى جم
األمم المتحدة، م  التأ،يد عاى المسـؤوللا  المفـتررا ونـرولة   ل ج وف متادفة األ رام لماالةا  

 ذ ا الون  الخ ير وتحقي   ل عافل.

ل ترة المفـــــمولا وتكفـــــد لمحا ســـــر اا إلى الواق  ال ي عاإـــــه الفـــــاج ال اســـــ ينة اة ا”  
ــالخا إلا     ــا صـــ ــ د الاالم عرنـــ ــ ر اقم، إـــ ــون أإـــ بالتقر ر عم  ذ ا ال ام وادا ته. ا ة غضـــ
إســرا،يل من الاقاب بمضــة الحكوما والةلش والمســتو نون اة إســرا،يل فون ذوافة اة: االســتامال 

تدا ير الراملا  المســـــاول ال ي يقو  به المســـــتو نون وأعمال الضـــــم بحكم الواق ؛ واتخا  الك ير من ال
إلى تةر د األســــــر ال اســــــ ينلا جما لا من ممتاكات ا اة القد  الفــــــرقلا المحتاا، بما اة  ل  اة 
ــر د  ــ ين المحتاا، مما أفم إلى تفـ ــاوان، واة أما،ن أخرم اة جمل  أنحا  ااسـ ــلت جراس وسـ  ية الفـ

  ســـا اة المدينا، بما اة  ل م ا  ال اســـ ينيين قســـرا؛ واالســـت زازا  والغالا  التة ت ال األما،ن المقد 
المسـةد األقيـى/الحر  الفـر  ، م  تكرال انت ا،ا  الونـ  التال خة والقانونة الراذن، إنـااا إلى 
ــامين والمســـلحيين؛ والملا  بادوان عســـكري عنل  آخر عاى ق اع   ــاين المسـ االعتدا ا  عاى الميـ
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امرأة؛ والتدمير   41   و    66ااســـــــــ ينلا، من  ين م    250غزة، أســـــــــ ر عن مقتل وجرس أ، ر من 
الغاإـــــــــم لمنازل وممتاكا  ال اســـــــــ ينيين، ونزع ماكيت م لحلانـــــــــة واســـــــــتغ ل موالفذم ال بلالا؛ 
وتوقل  وا تةاز وســـةن آالم ال اســـ ينيين، بمن اي م أ  ال؛ وتك ل  ن ا  ايـــل عنيـــري يقو   

لذاب نـــد ال اســـ ينيين؛  عاى الانيـــر ا والتمييز؛ والملا  بالتحر   الخ ير، وأعمال الت رم واإل
عاما، مما أفم إلى ت اقم ال روم    14وتفـــديد الحيـــال اإلســـرا،ياة الم روض عاى ق اع غزة من   

ــر ن فله؛ وغير  ل   ــ ينة محاصــ ــانلا لمايونة ااســ ــافيا المترفيا والمااناة اإلنســ االجتما لا االقتيــ
ى قم  إـابنا والسـل رة عاله من تدا ير الاقاب الةماعة التة ال  يـر ل ا، والتة ت دم جملا ا إل

 بالقوة وتةر دف من ممتاكاته وترسلت اال ت ل.

و اح  تيـــايد ذ ف الســـلاســـا  والممالســـا  اإلســـرا،يالا غير القانونلا والادوانلا والمدمرة ”  
نـرلا بالغا بالفـاج ال اسـ ينة، مما يؤفي إلى اسـتمرال عد  االسـتقرال وتراج  الحالا عاى األلض 

الســـلاســـلا واألمنلا واالجتما لا االقتيـــافيا واإلنســـانلا؛ وت اقم الحســـاســـلا     - ا   عاى جمل  الةب 
الدينلا، والمخا رة باإــاال نزاع فينة؛ وز افة تقالّ إمكانلا تحقي   ل الدولتين عاى أســا   دوف 

. واة الاا  المانــــــة،   ل المةتم  الدولة إســــــرا،يل من الضــــــم و الج بان ا  1967ما قبل عا  
ا وممالســات ا غير القانونلا، ولعما ران ياتقد أن إســرا،يل ســتاتز  بحســن نلا. و  بت الواق  ســلاســات 

عك   ل  و ؤرد من جديد أن إســـــــــرا،يل، من فون اتخا  إجرا ا  ت رض عواقج عاى االنت ا،ا ،  
 ستستمر    ذوافة اة جرا،م ا ند الفاج ال اس ينة.

ــرا،يالا  و ةج عاى المةتم  الدولة أن ي الج  وقد ”   ــا  اإلسـ ــا  والممالسـ ــلاسـ جمل  السـ
غير القانونلا اة األلض ال اس ينلا المحتاا، بما اي ا القد  الفرقلا، وأن ي الج باال ترا  الكامل 

وجمل    75/22لاقانون الدولة. والســـــــــــــبيل إلى  ل عافل وانـــــــــــــ ر، عاى النحو المكر  اة القرال 
ــاا، بما اة  ل  قرال مةا  األمن  ، ال ي (2016) 2334قرالا  األمم المتحدة األخرم  ا  اليــــــ

يرســم مســالا وانــحا لاســ   و ةج أن ين   بالكامل. ولغم أن المةا  ال يزال مفــاوال، م  األســد،  
ى الدول ن س ا أن تتمس  بالتزامات ا بالساة إلى تحقي  المسا لا، وأن بفأن ذ ف القضلا، يةج عا

  تؤرد من جديد ان لاأل القانون الدولة اة جمل  ال روم وأن تس م اة إن ا  ذ ا ال ام.

و ةج أن يفمل الامل الدولة فعم آللا  المسا لا، بما اة  ل  اإلجرا ا  القانونلا اة  ”  
الــدوللــا ومحكمــا الاــدل الــدوللــا، ألن أ كــام ــا وقرالات ــا ذة من محــا،م م ــل المحكمــا الةنــا،لــا  

ــت ل ر ل . و ةج فعم القرال ال ي اتخ ف مكتج المدعة  ــلا لاقانون الدولة وســــــــ المحدفا  الر،لســــــــ
الاا  لامحكما الةنا،لا الدوللا  بد  التحقي  بفـــــأن الحالا اة ااســـــ ين وتن ي ف اولا باعتلالف وســـــياا 

تحقي  الادالا. و تســم تقديم الدعم الد اوماســة والســلاســة لامحكما باألذملا   إلن ا  القانون ونــمان
الااجاا اة نــو  ال ةما  التة تســت دم تقو   ميــداقيت ا وســا ت ا ســالا إلى عرقاا المســا لا.  
و ةج أن تكون المحا،م الدوللا قافلة عاى االنـــــ  ع  واليت ا والامل فون تدخل، إلن ا  اإلا    

 مواج ا الةرا،م الدوللا الخ يرة. من الاقاب اة

ــلا متادفة األ رام لتحقي   ل  ”   ــلاســ ــا الدعوة إلى عمالا ســ ــ ين أيضــ ــل فولا ااســ وتواصــ
عافل وســـــــــامة يســـــــــتند إلى المرجالا  والماايير الماتمدة فوللا، واقا لاقانون الدولة وقرالا  األمم 

االتحاف الروســـــــة   - الرعا لا  المتحدة  ا  اليـــــــاا. وقد ناإـــــــدنا مةا  األمن وأعضـــــــا  المةموعا
لاوـاا  ـبالتزامـات م وـع ل ج وف جـافة    - والوالـيا  المتحـدة إلى جـاـنج االتحـاف األولوعة واألمم المتحـدة
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لتحقي  ذ ف الغايا، بالتااون م  جاماا الدول الارعلا والمانيين من الفــــررا  اإلقالميين وغيرذم من 
ــررا  وعدعم  يوي من من ما   التااون اإلســــــــــــ مة و ررا عد  االنحلاز وجمل  األمم المحلا  الفــــــــــ

 لاس  . ونكرل تأ،يد فعوتنا إلى عقد مؤتمر فولة لاس   يقو  عاى تواا  اءلا  الدولة.

الــــديمغرااة لحلض ”   التكو ن  أنــــه يةري تغيير  يــــدلغ  الــــدولة أن  و ةــــج عاى المةتم  
لقد  الفــــــرقلا، و ابا ا ومررزذا وذو ت ا، بيــــــولة ، بما اي ا ا1967ال اســــــ ينلا المحتاا من  عا  

ــير  ــرم، بما اة  ل   قه اة تقر ر الميــ ــ ينة غير القا اا لاتيــ ــاج ال اســ ــديدة وأن  قوأل الفــ إــ
واالســــتق ل، تتارض فا،ما لاارقاا اة الاب أي مســــا لا عن جرا،م إســــرا،يل. وذ ف للســــت أقاو ل، 

بــل ورــاال  األمم المتحــدة وذي ــات ــا والمكا ين   ــل أااــال توث  عاى نحو فقي ، بمــا اة  لــ  من ق
 واليا  اي ا، بما اة  ل  المقرل الخا  المانة بحالا  قوأل اإلنســــــــــــان اة األلض ال اســــــــــــ ينلا  

والاـديـد من المن مـا  اإلنســـــــــــــــانلـا ومن مـا   قوأل اإلنســـــــــــــــانة الـدوللـا   1967المحتاـا منـ  عـا   
حالا غير الســـــالما ووع ا  مانى  ملقة لاة وف وال اســـــ ينلا واإلســـــرا،يالا. وال يمكن ماالةا ذ ف ال

   الاالملا الراملا إلى تاز ز الادالا والس   إال بالمسا لا وتن ي  القانون.

وال ي اج من المةتم  الدولة، بما اة  ل  مةا  األمن،   ل ج وف اسـت نا،لا لمحاسـلا  ”  
لا القا،ما وااللتزاما  والتا دا  إســــــــــــــرا،يل،  ل مةرف  فــــــــــــــد اإللافة ال ترا  األ ر والقواعد القانون 

ال ا تا بان ا  ذ ا ال ام وتن ي ذا. و ؤفي التقاع  المســـــــتمر إلى مكااأة إســـــــرا،يل، الســـــــا ا القا،ما 
ــا  إجراملا أ، ر من أي وقت   ــلاسـ باال ت ل، باا   تاقا،ة من الاقاب وعوارة من الوقت التلاع سـ

اليــــــايد الدولة، ولكن م  ما يترتج عاى  ل  مضــــــى فون أي تكا ا عاى مكانت ا وع قات ا عاى 
من عواقج ال تحيــــى عاى الفــــاج ال اســــ ينة وعاى إمكانلا تحقي  آااأل الســــ   والقانون الدولة 
ــلما والخروقا  الخ يرة، بما اة  ل  الح  اة تقر ر  ن ســـــــــــه. وما لم تاالا ذ ف االنت ا،ا  الةســـــــــ

م ا  عاى االســــــــتي   عاى األلانــــــــة بالقوة، الميــــــــير  و الحةلا الم اقا تةاف الكااا والح ر ال
اان ا ســـتســـتمر، عاى  ســـاب الفـــاج ال اســـ ينة والفـــاج اإلســـرا،ياة ومســـتقبل الســـ   واالســـتقرال 

  واألمن اة من قا الفرأل األوسم وعاى اليايد الاالمة.

ــاج  ”   ــان لافــــ ــرا،يل عاى ا ترا  القانون الدولة و قوأل اإلنســــ وتباغ الدعوا  إلى إلغا  إســــ
ــتو ا  لم يســـب  ل ا م يل، ألنه لم ياد  وســـ  الحكوما  والموا نين اة جمل  أنحا   ال اســـ ينة مسـ
الاالم تةاذل الواق  اللغل  ال ي خاقه اال ت ل االســـتامالي ون ا  ال يـــل الانيـــري اإلســـرا،ياة  

عاما أو التســام  ماه. وقد ظ ر  ل   ونــوس اة التأييد الواســ  ال ي أعرب عنه   54ســتمر من   الم
واة الم اذرا  الاالملا التة أقلمت تضامنا م  ااس ين اة   2020اة عا    75/22مةدفا لاقرال  

 .2021عا  

لمةتم  الدولة  نا  عاى ذ ف الدعوا  الموج ا إلله من  وقد  ان الوقت لكة يتيــــــرم ا”  
ــاذمـا اة  ـل   أمـد باـيد. ونحـث عاى تاز ز الـدعم المقـد  لة وف الةماـلا الاـامـا الرامـلا إلى المســــــــــــ
ــكل عافل، بما اة  ل  فعم الة وف الحيو ا التة تب ل ا لةنا األمم المتحدة  ــ ين بفـــــــ ــلا ااســـــــ قضـــــــ

قوقه غير القا اا لاتيــــــرم وإــــــالا  قوأل ال اســــــ ينيين، المانلا بممالســــــا الفــــــاج ال اســــــ ينة لح
آليتان ذامتان أصــــــدل  الةمالا تكال    ما لتاز ز إعمال  قوأل ال اســــــ ينيين، بما اة  ل   وذما

   تقر ر الميـــــــير، والتوصـــــــل إلى  ل عافل يقو  عاى وجوف فولتين عاى أســـــــا   دوف ما قبل  
ــد جمل  الــدول،   ، واقــا لاقــانون الــدولة وقرالا  األمم1967 عــا  المتحــدة  ا  اليــــــــــــــاــا. وننــاإـــــــــــــ

https://undocs.org/ar/A/RES/75/22
https://undocs.org/ar/A/RES/75/22
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والمن مـا  الحكوملـا الـدوللـا والمةتم  المـدنة أن تقـد  فعم ـا وتبـدي تضــــــــــــــامن ـا وت ة ـبالتزامـات ـا  
 .“عاما يلفر با د جديد من الادالا، والحر ا والمساواة والس   2021وتا دات ا لةال عا  

  
 التطورات  -  ثانيا  

بالتقر ر، تواصــات الة وف الدوللا الراملا إلى تفــةل  تســو ا قضــلا ااســ ين  خ ل ال ترة المفــمولا  - 6
بالوســا،ل الســاملا. وقد أجرم ملاوثو المةموعا الرعا لا المانلا بالفــرأل األوســم )االتحاف الروســة والواليا  

ــملا فلما  ين م عاى مدا ــاولا  غير لســــــــ ــنا  المتحدة األمر كلا واالتحاف األولوعة واألمم المتحدة( مفــــــــ ل الســــــــ
ــرا،يايين  ــ    ين اإلســـ وعقدوا محافثا  ذاتفلا جما لا لمناقفـــــا الحالا عاى ألض الواق  وآااأل الن وض بالســـ
ــ ينيين. وأ،د  األمم المتحدة من جديد التزام ا بان ا  اال ت ل وتحقي   ل  يقو  عاى وجوف فولتين   وال اســـــــــــ

اا والقانون الدولة واالت اقا  ال نا،لا، فاخل  دوف  عن  ر   الت اوض، واقاط لقرالا  األمم المتحدة  ا  اليــــــ 
ــا  خ وب ما قبل عا   ــما لكاتا الدولتين، وررل    1967آمنا وماترم   ا عاى أســــ تكون القد  فله عاصــــ

فعوت ا الموج ا إلى جمل  أصـــــــــــحاب الميـــــــــــاحا ل متناع عن اتخا  أي إجرا  أ افي الةانج ُيقوض آااأل  
ــبيل  إجرا  م اونـــــا  مةديا وتحقي  ا ــأن ســـ ــا  المةموعا الرعا لا بفـــ لســـــ  . والمناقفـــــا  جال ار  ين أعضـــ

 المضة قدماط.

، فعا ل،ل  فولا ااســـــــ ين، محموف  لا ، اة  لانه أما  الةمالا  2020أياول/ســـــــبتمبر    25واة  - 7
  دم االنخراب اة عمالا ســــــــــــــ    ململا عاى أســــــــــــــا     2021الااما إلى عقد مؤتمر فولة اة أوا،ل عا   

ن الدولة والفــر لا الدوللا والمرجالا  المحدفة وعما يؤفي إلى إن ا  اال ت ل ونيل الفــاج ال اســ ينة  القانو 
  .1967 ر ته واستق له اة فولته بااصمت ا القد  الفرقلا عاى  دوف الاا  

ا  وقد أنـــــ ة ال اب  الرســـــمة عاى االت اقا   ين إســـــرا،يل واللحر ن وعين إســـــرا،يل واإلمالا  الارعل  - 8
تفــــــر ن األول/أ،توعر، أعان قافة   23أياول/ســــــبتمبر. واة   15المتحدة اة   ل توقل  اة البيت األ ل  اة  

الواليا  المتحدة ووســرا،يل والســوفان أن  كومتة إســرا،يل والســوفان ات قتا عاى إن ا   الا الحرب  ين  ادي ما  
كومتا إسـرا،يل والمغرب عاى إقاما ع قا   رانون األول/فيسـمبر، ات قت    22وت بل  الا قا   ين ما. واة 

ــاملا ووفيا راماا اة   ل توقل  أقلم اة الرعاب. واة  ــلا وســــــ ــام ل،ل  2021تموز/يولله  22ف اوماســــــ ، تســــــ
م ونــلا االتحاف األار قة وثا،  ت و   من ســ ير إســرا،يل لدم إثيوعلا، وعولوندي وتفــاف بيــ ته مراقلا لدم  

 االتحاف األار قة.

تفــــر ن ال انة/نوامبر، أعانت الملافة ال اســــ ينلا قرالذا اســــت نام التنســــي  األمنة والمدنة    17واة  - 9
م  إســرا،يل وقبول عا،دا  التخالّ الةمررة التة تةما ا إســرا،يل نلابا عن ا باد أن عاقت إســرا،يل خ م  

 الضم التة اعتمدت ا، و ل  اة إ ال االت اقا  التة وقات ا م  عدة فول عرعلا.

ــبتمبر إلى تفـــر ن ال انة/نوامبر، عقد   ررتا ات  و ما  مناقفـــا  ثنا،لا   - 10 واة ال ترة من أياول/سـ
رانون ال انة/يناير، أصـــــدل الر،ل   لا  مرســـــوما يدعو إلى  15اة اســـــ نبول، تررلا، ثم اة القاذرة. واة 

. واة  2021   إجرا  انتخـــابـــا  تفــــــــــــــر الـــا ول،ـــاســــــــــــــلـــا وانتخـــابـــا  لامةا  الو نة ال اســــــــــــــ ينة اة عـــا
إــــلاب/ابراير، اختتمت ال يــــا،ل ال اســــ ينلا محافثا  إنــــافلا اة القاذرة،  ات اي ا عدة خ اا   و اا   9

ــلاب/ابراير، انت ت لةنا االنتخابا  المررز ا ال اســـــ ينلا من تســـــةيل الناخبين وأعانت أن  17األمد. واة  إـــ
نلسان/أ ر ل، قال الر،ل   لا  إنه يرجئ   30اة اة الما،ا من الناخبين المؤذاين قد سةاوا. و  90أ، ر من 
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إلى أجل غير مســمى االنتخابا  التفــر الا، والر،اســلا، وانتخابا  المةا  الو نة ال اســ ينة التة ران من 
، و ل  إلى أن تضـــــــمن إســـــــرا،يل مفـــــــالرا ال اســـــــ ينيين اة القد  الفـــــــرقلا  2021المقرل إجراؤذا اة عا   

ــتادافا    النتخابا  المةا  التفـــــــــر اة ال اســـــــــ ينة التة ران من المقرل إجراؤذا اة  المحتاا. ورانت االســـــــ
اة الما،ا من الناخبين المؤذاين )ما ياافل أ، ر من  90أيال/مايو قد  اغت مر اا متقدما. وســـــةل نحو  22

 اة الما،ا من م 40اة الما،ا من م من النســـا  وأ، ر من  50مايون ااســـ ينة( أن ســـ م لامفـــالرا، نحو  2,5
مرإـــــــحا،  1 389قا،ما من قوا،م المرإـــــــحين، تضـــــــم اة المةموع   36،انوا ســـــــليـــــــوتون ألول مرة. ورانت 

ــالرــا، ورــان من المقرل أن تبــدأ اترة الحم     قــد   يــت بموااقــا الاةنــا المررز ــا ل نتخــابــا  عاى المفـــــــــــــ
 أيال/مايو. 1االنتخا لا اة 

اند اة جمل  أنحا  األلض ال اســـــــــ ينلا المحتاا  واتســـــــــمت ال ترة المفـــــــــمولا بالتقر ر  ز افة اة ال - 11
ــ ينلا   ــاحا ال اســ ــرا،يل والةماعا  المســ ــرا،يل. واة ظل التوترا  اة القد ، اندلات أعمال عند  ين إســ ووســ

.  2014المتمررزة اة ق اع غزة اة أيال/مايو، مما أفم إلى أسوأ تيايد لحعمال الادا،لا المساحا من  عا  
امرأة، عاى إثر غالا    44     و 80ااســــــــــــ ينلا، من  ين م   321من اإلســــــــــــرا،يالا  ووجماال، قتات قوا  األ

ــيج   ــتلا،ا  وعمالا  أمنلا و وافر أخرم، وُأصــ ــ ينلا بةروس، من  14 823جو ا وخ ل م اذرا  واإــ ااســ
مدنلا إســرا،يالا، من  11إــخيــا ُجر وا عاى إثر إصــا ت م   خا،ر  لا. وقتل ما مةموعه  1 079 ين م نحو 

إســـــــرا،يالا أثنا  ذ ف األ دار.    789 ين م    ن وســـــــت نســـــــا ، اة ذةما  واإـــــــتلا،ا  و وافر أخرم وجرس  
 .وونااا إلى  ل ، قتل ث ثا مدنيين غير إسرا،يايين وجندي إسرا،ياة وا د اة إسرا،يل خ ل األعمال الادا،لا 

ــر الج ا - 12 ــرا،يالا إخ   أاراف ألع  أســــــ ــا ا  اإلســــــ ــ ينلا ربيرة، يقالب عدفذم   وأفم اعتزا  الســــــ ااســــــ
إــــخيــــا، من منازل م قســــرا اة  ة الفــــلت جراس إلى ز افة  دة التوترا   ين ال اســــ ينيين وقوا  األمن  75

اإلسـرا،يالا، مما أفم إلى ا تةاجا  متزايدة التوتر ا تدا  من نلسـان/أ ر ل. واة م ا  نلسـان/أ ر ل، انتفـر  
جتماعة تيـــول ذةما  عنل ا إـــن ا ااســـ ينيون عاى ي وف متفـــدفين مقا   ايديو عاى وســـا،ل التواصـــل اال

وذةمـا  عاى ااســــــــــــــ ينيين قـامـت   ـا جمـاعـا  يمينلـا مت راـا. واة أعقـاب  ـدايـا إــــــــــــــ ر لمضـــــــــــــــان اة  
نلســان/أ ر ل،  دثت ز افة ماحوظا اة االنــ رابا  باد أن أقامت الســا ا  اإلســرا،يالا  واجز مادنلا  13

الـقديمـا اة الـقد ، ممـا  ـال فون الوصــــــــــــــول إلى من ـقا عـامـا يســــــــــــــتخـدم ـا   خـال   واـبا فمفــــــــــــــ  اة البـادة
ال اســــــــــــــ ينيون. واة أعقـاب إقـامـا الحواجز، انـدلاـت ا تةـاجـا  واســــــــــــــاـا الن ـاأل واإــــــــــــــتلـا،ـا  عنل ـا  ين  
ال اس ينيين وقوا  األمن اإلسرا،يالا اة القد  الفرقلا المحتاا، وال سلما بالقرب من المسةد األقيى وعوابا 

 ور ل  اة الفلت جراس. فمف ،

نلســان/أ ر ل عندما ســال مدنيون إســرا،يايون نحو  وابا فمفــ ،   22واســتمر تزايد االنــ رابا  اة  - 13
مرففين ”المو  لاارب“ وغير  ل  من الفـاالا  الماافيا لاارب واإـتلكوا م  ااسـ ينيين، رانوا يرففون أيضـا 

اإلســــــــــــــرا،ياـلا راـتا المةموعتين. وعاـد إزاـلا قوا  األمن  ـلالا  ما ـلا لامفــــــــــــــاعر، قـبل أن ت رأل قوا  األمن 
نلســـــــان/أ ر ل، ت اذر  28نلســـــــان/أ ر ل، عاف مؤقتا ذدو  نســـــــبة إلى المن قا. وا تدا  من   25لاحواجز اة 

ــتمرال الوجوف المك د لقوا  األمن  ااســــــــ ينيون يوملا اة من قا الفــــــــلت جراس، وذو ما أفم، إلى جانج اســــــ
ــت ز  ــا  اة الكنلســـت، إلى وقوع  اإلســـرا،يالا واالسـ از من جانج مدنيين إســـرا،يايين، بمن اي م مســـتو نون وأعضـ

  اإتلا،ا  متكرلة اة جمل  أنحا  القد  الفرقلا.

أيال/مايو، وذو يو  القد  الاالمة، ازفاف تيــــــاعد الونــــــ  عندما اندلات اإــــــتلا،ا  اة   10واة  - 14
 ةالة من المةم  وفخات قوا  األمن اإلســـــرا،يالا  ر  الحر  الفـــــر  /جبل ال لكل عندما ألقى ااســـــ ينيون 
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ــا  المادنة  ــيل لادموع، وأ اقت الرصـــ ــتخدمت الغاز المســـ ــوتلا، واســـ ــى، وأ اقت قنا ل صـــ ــةد األقيـــ المســـ
المغاد بالم اب. واة وقت ال  ، اتخ   الســـا ا  اإلســـرا،يالا خ وا  لاحد من التوترا ، بســـبل من قبيل 

 ا ناإـــ ون إســـرا،يايون يمينيون ا ت اال  يو  القد  بايدا عن  ة المســـامين تغيير مســـال م اذرة مقرلة ن م
ــلت جراس ومن  ز الا  الي وف  ــايا اإلخ   اة الفــ ــأن قضــ ــا لامحكما الاالا بفــ اة البادة القديما، وتأجيل جاســ

 إلى األما،ن المقدسا. وم   ل ، استمر الاند والتواجد األمنة المك د فاخل البادة القديما.

ــ ا الغرعلا المحتاا اة أ، ر من عقد من الزمن،    14واة  - 15 أيال/مايو، وذو أ، ر األيا  اتكا اة الضــــــ
ــيج نحو   10ُقتل   ــتلا،ا  وأصـــــ ــرا،يالا اة م اذرا  واإـــــ ــ ينيين عاى يد قوا  األمن اإلســـــ آخر ن  250ااســـــ

  إلى اسـتخدا  القوة بةروس من جرا  الرصـا  الحة، مما أثال إـواغل بفـأن أن قوا  األمن اإلسـرا،يالا لةأ
من م من جرا  اســــتنفــــاأل الغاز المســــيل   4 703ااســــ ينلا،   8 217الم ر ا. ولحقت إصــــابا  بما مةموعه  

لادموع. ونتةت ما م الوفلا  عن اســـــــــتخدا  قوا  األمن اإلســـــــــرا،يالا لا خيرة الحلا اة ســـــــــلاأل الم اذرا   
 ن ذةما . االإتلا،ا  أو اة سلاأل الرف عاى ال ةما  أو محاوال  إ أو

ــا     10واة  - 16 أيال/مايو، اة وقت متأخر من باد ال  ر، نفـــــر متحدر باســـــم رتا،ج عز الدين القســـ
ــا  اليو  لســـحج  قوات ا  من المســـةد   ــافســـا من مسـ التاباا لحما   لانا من  إســـرا،يل ”م اا  تى الســـاعا السـ

أ دار  القد  األخيرة“. واة  ل  األقيــــــى الملالغ و ة الفــــــلت جراس، واإلارا  عن رااا الماتقاين خ ل  
ه   191المســــا ، أ اقت الةماعا  المســــاحا ال اســــ ينلا عفــــوا،لا   صــــالوخا وق ي ا ذاون باتةاف إســــرا،يل، ُوج 

ــرا،ياة با  أل   ــ ا نحو القد ، ولف عاي ا جلش الدااع اإلســ ــا ت غزة. وخ ل   60باضــ ــالوخا وق ي ا أصــ صــ
لا  بغالا  جو ا وعمالا  قيــــــــد مك  ا، أايد بأن ا اســــــــت دات  األيا  الافــــــــرة التاللا، واصــــــــات إســــــــرا،يل الم

الةماعا  المســـــــــــاحا وعناذا التحتلا، اة  ين واصـــــــــــات الةماعا  المســـــــــــاحا ال اســـــــــــ ينلا اة غزة إ  أل  
ــرا،يل، ان  قا من مواق  من ا أ لا  مدنلا  ــبوأل باتةاف إســــــــ ــوال ت وق ا،د ال اون عاى ن األ غير مســــــــ اليــــــــ

يبت الســـــا ا الداخالا لمةم  مدلســـــا تاباا لورالا األمم المتحدة إلغاثا وتفـــــغيل مكت ا بالمدنيين. وقد أصـــــ 
ال ج ين ال اســـ ينيين اة الفـــرأل األفنى )األونروا( بيـــالوخين إســـرا،يايين عاى الرغم من أن المدلســـا رانت 

ــلاأل تحقي  أجري اة وقت ال     ف  ماةأل  والئ لامدنيين خ ل األعمال الادا،لا. واة ســـــ اســـــــت دم  قد ُ د 
إيةاف  ر قا لتأمين المبنى بفـكل أاضـل، ا،تفـ ت األونروا ن قا تحت المدلسـا وأفانت باد  ل  بأإـد الالالا   
الممكنا وجوف ذ ف األن األ تحت مدالس ا واستخدام ا المحتمل من قبل الةماعا  المساحا ال اس ينلا. ولل  

اة المبنى. وأ،د  التقيلما  األوللا لامخا ر  ذناغ ما يفــــــــير إلى وجوف أي نقاب فخول لان   أو خرو  منه 
التة أجرت ــا فا،رة األمم المتحــدة لءجرا ا  المتااقــا بــاأللغــا  لملــانة األونروا وجوف  خــا،ر غير من ةرة رــان 
يمكن أن تؤفي إلى مز د من األنـــــرال. وقد أوق ت ســـــا ا   ما  عمالا  التقيلم واألنفـــــ ا المســـــتمرة اة  

ةـت األونروا عاى ذـ ف الخ وا ، مســــــــــــــا ـا الضــــــــــــــو  عاى  رمـا و ـلاف مـلانة األونروا  الـبداـيا. وعاـد أن ا ت 
ــات فا،رة األمم المتحدة  ــا. وواصـ ــ م، أخات  ما  المدلسـ ــمان الاوفة اءمنا لح  ال إلى مدالسـ ونـــرولة نـ

 لءجرا ا  المتااقا باأللغا  إزالا أي  خا،ر مت ةرة متلملا اة أسرع وقت ممكن.

من  4 000أيال/مايو، أ، ر من  21 و 10عا  المســاحا ال اســ ينلا، اة ال ترة  ين وأ اقت الةما - 17
من ا اة ق اع غزة، وأايد بأن ا رانت الســبج اة   600اليــوال ت والمق واا  باتةاف إســرا،يل، ســقم أ، ر من 

أ، ر من  وقوع با  اإلصــابا  اة صــ وم ال اســ ينيين. وواقا لميــافل إســرا،يالا، ن    القوا  اإلســرا،يالا
غـالة جوـ ا وعرـ ا وعحرـ ا إــــــــــــــمـات مختاد مـنا   ق ـاع غزة. وتســــــــــــــبـبت الغـالا  الةوـ ا وعماـلا    1 500

القيـــــد اإلســـــرا،يالا الموج ا نـــــد ما قالت إســـــرا،يل إن ا أذدام اي ا منفـــــ   لامقاتاين، اة إلحاأل أنـــــرال  
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المنازل الســــــكنلا والو دا  التةال ا، جســــــلما بالممتاكا  والبنى التحتلا المدنلا، بما اة  ل  الملانة الااما و 
ــول  ــرال بأصــــ ــا أنــــ ــا،ل إع   فوللا. وألحقت أيضــــ ــم مكاتج وســــ ــاذقا، ران أ دذا يضــــ ومن ا ألعاا أ را  إــــ
المن ما  اإلنســــانلا، والمراا  ال بلا وال رأل. ووصــــات اليــــوال ت التة ُأ اقت من غزة إلى أ رام القد ،  

ا ت اليــــوال ت مواق  متادفة، مما ألح  أنــــرالا بالممتاكا  وتل أ يج ونــــوا ي ا وم ال  ن غول ون. وأصــــ 
 السكنلا والتةال ا، اض  عن المدال  وأ د خ وب أنا يج نقل الن م الخا .

 16  و  12  و  10وخ ل التيــــــــــــــايـد اة غزة، عقـد مةا  األمن ألع  جاســــــــــــــا  اســــــــــــــت نـا،لـا اة   - 18
أيال/مايو، وعقد مةا   قوأل   20لتناول الحالا اة أيال/مايو، وعقد  الةمالا الااما جاســـــــا عاجاا   18 و

  أيال/مايو. 27اإلنسان فولة است نا،لا اة 

وسـات األمم المتحدة،  وال اترة األعمال الادا،لا، لدم جمل  األ رام إلى اسـتاافة ال دو  وت د،ا  - 19
ــايد إلى أن أعان   ــتمر التيـــ ــا،ر اة األلواس. واســـ ــ  ومن  وقوع المز د من الخســـ الةانلان وق ا لحعمال الونـــ

 أيال/مايو. 21من يو   02:00الادا،لا،  د  اة الساعا 

أيال/  21 و 10وألحقت األعمال الادا،لا المسـاحا خسـا،ر ااف ا بالسـكان المدنيين. ا ة ال ترة  ين  - 20
من  248من ن رن  وامـل(، وُقـتل   4امرأة ) 41     و 66ااســــــــــــــ ينـلا اة غزة، من  ين م   259مـايو، ُقـتل 

   ، اة الغالا  الةو ا ومن جرا  ســــــقوب اليــــــوال ت. وواقا لوزالة اليــــــحا اة غزة،  63ذؤال ، بمن اي م 
من القتاى مدنيين. واة با  الحاال ، تسـببت  129ااسـ ينلا بةروس. وران ما ال يقل عن  1  948أصـيج 

ا  واأل  ال والرنــــــ ، اة منازل م. الغالا  الةو ا اإلســــــرا،يالا اة مقتل جمل  أاراف األســــــرة، بمن اي م النســــــ 
إــخيــا ُقتاوا اة ســاســاا من الغالا  الةو ا التة أايد بأن ا اســت دات أن اقا تق  تحت    40و قدل أن أ، ر من  

أيال/مايو. وران من  ين القتاى ل،ل  قسم ال ج اللا نة اة مستف ى  15منا   سكنلا اة مدينا غزة لياا 
ق اع غزة، وأ د أ لا  األمراض الايــبلا الق ،ل جدا اة غزة، ور ل    الفــ ا ، وذو المســتفــ ى الر،لســة اة

 من أسرة من مخلم الفا ئ ل ج ين. –امرأتان وسلاا أ  ال  –با  أاراف أسرتي ما، وتساا أاراف 

ســـنوا  من الامر بيـــالوم اة ســـديرو  وُقتات اتاة يباغ عمرذا  5واة إســـرا،يل، ُقتل صـــبة يباغ   - 21
ا اة لوف. وُقتل تســــاا إســــرا،يايين، من  ين م    ن وألع  نســــا  وجندي، وث ثا أإــــخا   ســــنا م  والدذ 16

من الرعايا األجانج، وأصـيج م ا  اإلسـرا،يايين بةروس خ ل األعمال الادا،لا. و وال األ د عفـر يوما من 
ــم الباد ــرا،يايين اة ما م أنحا  جنوب ووســ ، مرالا وتكرالا،  األعمال الادا،لا، انــــ ر م ا  اءالم من اإلســ

إلى اللحث عن ماةأ وسم وا ل من اليوال ت. وونااا إلى  ل ، تسببت اللالونا  وال ا،را  الولقلا الحالقا  
 التة ُأ اقت من غزة اة اندالع الافرا  من الحرا،  اة جنوب إسرا،يل خ ل تا  ال ترة.

ــرا،يل - 22 ــمد عموما، اقد وق  اة  واة  ين أن وقد األعمال الادا،لا المت   عاله  ين إســــ و ما  صــــ
 افثا أ اقت اي ا الةماعا  المســــاحا ال اســــ ينلا بالونا   القا باتةاف إســــرا،يل من  فخول   62وقت ال    

وقد األعمال الادا،لا  يز الن ا ، مما تسبج اة اندالع  را، . ولفا عاى  ل ، إن جلش الدااع اإلسرا،ياة  
ــالوخا عاى ما قال 49غالة وأ ا    22 ــابا امرأتين   صـ ــ ر عن إصـ إنه أذدام لحما  اة ق اع غزة، مما أسـ

آب/أغســ  ، أ اقت الةماعا  المســاحا صــالوخا وا دا عاى  16بةروس وولحاأل أنــرال بالممتاكا . واة  
 األقل من غزة باتةاف إسرا،يل. ولم يباغ عن وقوع إصابا  أو أنرال.

ــ يني  - 23 ــانلا لكل من ال اســ ــاة اإلنســ ــرال المافيا الناجما عن وولى جانج المأســ ــرا،يايين، واألنــ ين واإلســ
ــانلا  11 ــافي لحعمال الادا،لا اة أيال/مايو إلى ز افة ت اقم األزما اإلنســــ يوما من القتال، أفم األثر االقتيــــ
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تموز/يولله، نفـر  األمم المتحدة  6القا،ما اة األلض ال اسـ ينلا المحتاا وونـاام اقتيـاف غزة بفـدة. واة 
لة واالتحاف األولوعة التقيلم الســــر   لحنــــرال واال تلاجا . وواقا لاتقيلم، تقدل األنــــرال اة غزة  والبن  الدو 

ــل إلى   380 مايون فوالل و  290بما يراوس  ين   ــافيا قد تيـــــــــ ــا،ر االقتيـــــــــ مايون فوالل، اة  ين أن الخســـــــــ
نــــاد بفــــكل ربير مايون فوالل. وران الق اع االجتماعة أإــــد الق اعا  تضــــرلا، مما أ 200يقرب من  ما

ــلكا األمان لا  ا  األ، ر نــــا ا. وتقدل اال تلاجا  ال ول ا والقيــــيرة األجل لاتاااة والتامير، عاى مدم   إــ
ــ را، بما يراوس  ين   24اترة أول  ــا، عقد  6مايون فوالل. واة   485 مايون فوالل و  345إــــــ تموز/يولله أيضــــــ

الدوللا المقدما لا اسـ ينيين لموا ما ج وف المانحين  اجتماع تقنة لاةنا االتيـال المخيـيـا لتنسـي  المسـاعدة 
 .لامساعدة اة ماالةا آثال التيايد اة أيال/مايو ور ل  األزما الماللا الكبيرة التة تواجه السا ا ال اس ينلا 

منزل رــانــت قــد فمر  خ ل نزاع    11  000منزال من  ين    9  566، أعيــد  نــا   2021وعحاول عــا    - 24
منزال آخر. ووجماال، يقدل أن النزاع ال ي وق  اة أيال/مايو أســ ر عن  639غزة و ةري  نا   اة   2014عا  

و دة من ا  2 500و دة من ا وتارنـــــــــت  1 600و دة ســـــــــكنلا، فمر    4 100أنـــــــــرال لحقت بما يقالب 
وقد نزس مايون فوالل.   160 مايون فوالل و  130ألنــــرال جز،لا. وتقدل األنــــرال اإلجماللا بمباغ يراوس  ين  

ااســــــــ ينة مؤقتا اة مدال  األونروا أو لدم عا،   مضــــــــل ا خ ل األعمال الادا،لا،  113  000أ، ر من  
أســـــــــرة    600( بســـــــــبج اال،ت ال. وال يزال نحو 19-مما زاف من خ ر انتفـــــــــال مرض ايرو  رولونا )،وايد

 .2014ارف( اة  الا نزوس فاخاة أل، ر من ست سنوا ، من  نزاع عا   3 600)

مدلسا تاباا   41مدلسا، بما اة  ل    181وخ ل النزاع ال ي فال اة أيال/مايو، ألحقت أنرال  ـ  - 25
مراقا صــحلا. واإــتد انخ اض اإلمدافا  من الك رعا  اة   16  لونــا أ  ال و  116لحونروا، باإلنــااا إلى 

و  بسبج األنرال التة ساعا  اة الي  6-5ساعا اة اليو  اة المتوسم إلى    15جمل  أنحا  ق اع غزة من 
لحقت بالخ وب الر،لســـــــلا لاتغ يا الك رعا،لا، والمحوال  والفـــــــلكا  الك رعا،لا، ور ل  بســـــــبج من  إســـــــرا،يل  
فخول الوقوف الـ ي يســــــــــــــام من خ ل األمم المتحـدة لمح ـا توليـد ال ـاقـا اة غزة، األمر الـ ي تســــــــــــــبـج اة  

ــلا، بما اة  ل  إم ــاسـ ــحلا.  انق اعا  اة تقديم الخدما  األسـ ــحة والرعايا اليـ ــرم اليـ دافا  الملاف، واليـ
إـــخّ مؤقتا من الحيـــول بانت ا  عاى الملاف المأمونا المنقولا باألنا يج نتلةا   800 000ولم يتمكن نحو 

األنـرال التة لحقت بالبنى التحتلا وانخ اض اإلمداف بالك رعا . وأعاف  إسـرا،يل ات  مابر رر  أ و سـالم اة  
يل فخول إـــــحنا مســـــاعدا   بلا وعاماين اة المةال ال بة من األلفن. إال أن المابر لتســـــ أيال/مايو  17

 تارض إل  أل ق ا،د ذاون من غزة وأغا .

واة أعقاب وقد إ  أل النال، لاات إســــــــــــرا،يل تدل ةلا با  القيوف الم رونــــــــــــا عاى اســــــــــــتيراف  - 26
الوقوف لمح ا توليد ال اقا اة غزة من    ز ران/يونله، اسـتؤن ت مرة أخرم إمدافا  28وتيـدير السـا . واة  

ــرم عاله مكتج األمم المتحدة لخدما    ــالم بموجج إ ال األمم المتحدة القا،م ال ي يفـ خ ل مابر رر  أ و سـ
ســاعا اة اليو ، اة   14المفــال    دعم من ق ر، مما أعاف اإلمداف بالك رعا  إلى مســتواف الســا  ، أي  والة 

ل فخول مواف البنا  مقيدا، مما يحول فون إجرا  إصـــــــــ  ا  عاجاا لم ا  المواق ، ن ايا تموز/يولله. وال يزا
بما اة  ل  المدال ، والمســـتفـــفلا  ومراا  الملاف. وونـــااا إلى  ل ، أعاف  إســـرا،يل الامل بمن قا اليـــيد  

 مي  بحر ا. 12آب/أغس   بمسااا  18المحدفة قلالا سا ل غزة، التة رانت تحدف اة 

لضـ ا الغرعلا المحتاا، بما اي ا القد  الفـرقلا، أسـ ر  االإـتلا،ا  وال ةما  وعمالا  الت تلش  واة ا  - 27
 ااســــــــــــ ينلا  13  011    ، ووصــــــــــــابا  14ااســــــــــــ ينلا، من  ين م    66واالعتقال وغيرذا من الحوافر عن مقتل 
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يقـــــل عن   مـــــا ال  ام  48      و  696بةروس، من  ين م  إســــــــــــــرا،يالـــــان، من  ين م  وقتـــــل  رأة، وجرس  امرأة. 
 إسرا،يايين أثنا  ذ ف األ دار. 109

و وال ال ترة المفـمولا بالتقر ر، وقات ا تةاجا  واإـتلا،ا  عنل ا اة جمل  أنحا  الضـ ا الغرعلا  - 28
المحتاا بفــكل يومة تقر لا. وخ ل االإــتلا،ا  التة وقات اة أيال/مايو، اســتخدمت قوا  األمن اإلســرا،يالا 

آخر ن  744ااســ ينلا ووصــابا  24بانت ا  نــد المت اذر ن ال اســ ينيين، مما أســ ر عن مقتل ال خيرة الحلا 
بةروس. وواصــات قوا  األمن اإلســرا،يالا أيضــا الملا  بامالا  الت تلش واالعتقال وا تةاز ال اســ ينيين، بمن  

ــل  ــلا غير  ررا ات ، اي م األ  ال. وواصـــات الســـا ا ال اســـ ينلا اعتقال أاراف مرتل ين بحما  وأ زاب سـ اسـ
ور  ت تا  األعمال اة نلســـــــــــان/أ ر ل، قبل االنتخابا  ال اســـــــــــ ينلا المقرلة، ثم اة أيال/مايو، عقج تأجيل 

نلســــــــان/أ ر ل. وقامت ســــــــا ا   ما  اة غزة أيضــــــــا باســــــــتدعا ، واة با  الحاال     30االنتخابا  اة 
، لم ترف ميـــــــاحا الســـــــةون  2020تمبر  اعتقال، أعضـــــــا  منتســـــــبين إلى  ررا ات  اة غزة. ومن  أياول/ســـــــب 

اإلســـــــــــرا،يالا عاى  الا  قدمت ا من ما  غير  كوملا إســـــــــــرا،يالا اة إ ال  ر ا اإلع   لاحيـــــــــــول عاى 
إ يـا ا  إـ ر ا بفـأن ال اسـ ينيين المحتةز ن لدم إسـرا،يل. ولكن واقا لميـافل ااسـ ينلا، رانت السـا ا   

 لا لذن اال تةاز اإلفالي.ااس ين  540آب/أغس    5اإلسرا،يالا تحتةز اة 

وعيـــولة متزايدة، قيد  إســـرا،يل  ر ا التابير والتةم  الســـامة وتكو ن الةمالا ، بما اة  ل  عن  - 29
 ر   االعتقال والم  قا القضــــــــــــا،لا من خ ل المحا،ما  الاســــــــــــكر ا لاة ا  ال اعاا اة المةتم  المدنة 

ب، والفــــخيــــلا  الســــلاســــلا. وران مما ي ير القا   وجه  ال اســــ ينة، والمداااين عن  قوأل اإلنســــان، وال  
خا  ا تةاز أعضــــــــــــا  من ما  المةتم  المدنة ال اســــــــــــ ينة، بما اة  ل  اال تةاز اإلفالي،  ت م عاما 

أو إلذا لا، ومحاوال  أخرم لتفـــــو ه ســـــماا عمل من ما    “غير مفـــــروعا”تتم ل اة االنتما  إلى من ما  
ــأن المةتم  المدنة وتقو   تمو ا  ــواغل جديا بفــــ ــان إــــ ــلا األمم المتحدة لحقوأل اإلنســــ ا. وقد أثال  م ونــــ

 االفعا ا  بحدور سو  مااماا أثنا  اعتقال ال اس ينيين واستةوا  م وا تةازذم.

ــا  ، عقج   24واة  - 30 ــلاســــة بالز ومرإــــ   رلمانة ســ  ز ران/يونله، تواة نزال  نا ، وذو ناإــــم ســ
ــرته، تارض لاضــــــــرب المبرس أثنا  اعتقاله. اعتقاله وا تةازف عاى أيدي قوا  ا ــ ينلا. وواقا ألســــــ ألمن ال اســــــ

وعقــج الحــافثــا، ن م ااســــــــــــــ ينيون م ــاذرا  اة جمل  أنحــا  الضــــــــــــــ ــا الغرعلــا المحتاــا. واة لا   ، اة  
تموز/يولله، نــــــــــرعت قوا  األمن ال اســــــــــ ينلا المت اذر ن بالايــــــــــة وأ اقت الغاز  5 ز ران/يونله و   26

 ز ران/يونله أخ قت قوا  األمن ال اســــ ينلا أيضــــا اة   26ع والقنا ل اليــــوتلا عفــــوا،لا. واة المســــيل لادمو 
وقد أعمال الاند التة رانت تقو    ا مةموعا  من أإــــــــخا  لم يكونوا يرتدون الزي الرســــــــمة، أايد بأن ا  

اليــــــــح يين ،انت تامل ب ر قا منســــــــقا م  أاراف األمن. وأســــــــ ر  تا  األااال عن أعمال عند اســــــــت دات  
ــرا  اة الم اذرا    ــا  رن  انــــ ــان، بمن اي م أ د موظ ة األمم المتحدة. وأااف  نســــ ومراقبة  قوأل اإلنســــ
ــل االجتماعة باد  ل . واة   ــا،ل التواصـــــ ــانلا عاى وســـــ ــة والت ديدا  الةنســـــ ــ ن لاتحري الةنســـــ عن تارنـــــ

ــا عدفا من الناإــــــــــ ين   ــ ينلا أيضــــــــ ــا ل  التة تات  ل ، اعتقات القوا  ال اســــــــ ــحين  األســــــــ اللالز ن، والمرإــــــــ
 ل نتخابا ، واليح يين والمداااين عن  قوأل اإلنسان والمحامين. وأ ا  سرا  م جملاا اة وقت ال  .

و دة سـكنلا  6 600وخ ل ال ترة المفـمولا بالتقر ر، فاات السـا ا  اإلسـرا،يالا بخ م لبنا  نحو   - 31
ــرقلا،  ــ ا الغرعلا المحتاا، بما اي ا القد  الفــــــ ــا مقالنا اة الضــــــ أو اعتمد  تا  الخ م، مما يم ل انخ انــــــ

تفــــر ن األول/أ،توعر، اة وا دة   15 و 14و دة خ ل ال ترة المفــــمولا بالتقر ر الســــا  . واة  8 000 نحو 
ــنوا  األخيرة، اعتمد  الســـــا ا  اإلســـــرا،يالا خ  ا لبنا   من أ،بر خ وا  التقد   الةما لا المحرزة اة الســـ
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اة الما،ا من ا تقر لاط اة مســـــــــتو نا  تق  اة   80ا اة المن قا جلم، يتوخى  نا  و دة ســـــــــكنل  5  000نحو 
مواق  نا،لا، اة عم  الضــ ا الغرعلا المحتاا، اة منا   تز د من إعاقا تحقي  التواصــل الةغرااة ألي فولا  

را،يل،  آب/أغســ  ، وعحةا عد  وجوف لخّ البنا  التة تيــدلذا إســ  18ااســ ينلا تقا  اة المســتقبل. واة 
والتة ي ل  يــول ال اســ ينيين عاي ا إــله مســتحيل، رانت الســا ا  اإلســرا،يالا قد قامت   د  أو ميــافلة  

امرأة، وولى تضـرل نحو   239 أ  ال و  608إـخيـا، من  ين م   1 084إنفـا ا ، مما أفم إلى تفـر د  908
منفـــــــــأة  نيت  79ةموعه إـــــــــخّ آخر ن ب رأل أخرم. وخ ل ال ترة المفـــــــــمولا بالتقر ر، ذد  ما م 9 500

ــا ا . و مكن 1797 دي ا  نا  عاى األمر الاســـــــــكري لقم   ، ال ي يأ ن ب رض إجرا ا  ماةاا إلزالا اإلنفـــــــ
ــا ا  اة غضـــــــون  ــالم إإـــــــاال بال د ، مما يحول عموما فون  96 نا  عاى  ل  ذد  اإلنفـــــ ســـــــاعا من تســـــ

ــا،لا. وذدمت  ــتماع إلى ما م المالكين أما  ذي ا قضــــ ــحا  ا، من اإل 72االســــ ــا ا  األخرم عاى يد أصــــ نفــــ
ــر د   مما ــا، من  ين م    140أفم إلى تفـــ ــا  35    و  69إـــــخيـــ ــرا،يالا أيضـــ ــا ا  اإلســـ امرأة. وذدمت الســـ

 إنفا ا  ومنازل أقام ا مستو نون اة  ؤل استل انلا غير مأ ون   ا.

ــت  2واة  - 32 ــا اســـ ــرا،يل مرة أخرم جاســـ  نام  ابت ا آب/أغســـــ  ، ألجأ  محكما الادل الاالا اة إســـ
ألع  أســـــر ااســـــ ينلا رانت م دفة باإلخ   من منازل ا اة  ة الفـــــلت جراس اة القد  الفـــــرقلا. وران من 

أيال/مايو، ولكن ا أجات وســـــــم تيـــــــاعد التوترا  اة القد    10المقرل أصـــــــ  عقد جاســـــــا االســـــــتماع اة  
خ   أســر ااســ ينلا اة  ة ســاوان الفــرقلا. وونــااا إلى  ل ، ذناغ عدف من الدعاوم القضــا،لا المتااقا با

 .2021بالقد  الفرقلا قيد الن ر  اللا. ومن المتوق   دور ت ولا  قانونلا أخرم قرب ن ايا عا  

 افثا عند إــــــالغ اي ا مســــــتو نون إســــــرا،يايون،    133وخ ل ال ترة المفــــــمولا بالتقر ر، ســــــةات   - 33
ــابا  مما ــ ر عن إصــــــــ ــ ينلا بةروس، من  ين م    485أســــــــ ــل مةموع   304 امرأة و  13ااســــــــ أ  ال. ومن أصــــــــ

إصـابا إلى مسـتو نين إسـرا،يايين واإلصـابا  المتلملا إلى اإـتلا،ا  وقات اة وقت   136اإلصـابا ، نسـبت 
 وافر عاى يد مسـتو نين إسـرا،يايين أف  إلى إلحاأل   304ال   م  جلش الدااع اإلسـرا،ياة. ووقات أيضـا 

 افثا عند عاى يد ااســـــــــ ينيين نــــــــد    49ترة ن ســـــــــ ا، وقات أنـــــــــرال بممتاكا  ال اســـــــــ ينيين. وخ ل ال 
مسـتو نين إسـرا،يايين وغيرذم من المدنيين اة الضـ ا الغرعلا المحتاا، مما أسـ ر عن مقتل إسـرا،يايليرن ووصـابا  

 إسرا،يالا بةروس. 69

ــلاب/ابراير، قرل  الدا،رة التم يديا لامحكما الةنا،لا الدوللا أن الواليا ال 5واة  - 34 ــا،لا اإلقالملا إـ قضـ
آ ال/مال ،  3تمتد لتفـــــــــمل إلى األلض ال اســـــــــ ينلا المحتاا. واة    الحالا اة فولا ااســـــــــ ينلامحكما اة 

المدعة الااما لامحكما اة  لان أن مكتله  دأ تحملقا فلما يتاا  بالحالا اة فولا ااســـــ ين يفـــــمل جرا،م   أ،د
 . 2014 ز ران/يونله   13تدخل اة اختيا  المحكما و دعى أن ا الُتكبت من  

إنفـا  لةنا تحقي  فوللا مسـتقاا فا،ما لاتحقي  اة  30/1-وقرل مةا   قوأل اإلنسـان اة قرالف فإ - 35
األلض ال اس ينلا المحتاا، بما اة  ل  القد  الفرقلا، واة إسرا،يل اة جمل  االنت ا،ا  المزعوما لاقانون 

ومن ، .    2021نلســـــــان/أ ر ل   13ن اة ال ترة الســـــــابقا ليو   الدولة اإلنســـــــانة والقانون الدولة لحقوأل اإلنســـــــا
ولاتحقي  أيضــــــــــــا اة األســــــــــــلاب الة ل ا الكامنا ولا  التوترا  المتكرلة وعد  االســــــــــــتقرال وو الا أمد النزاع،  

  ل  التمييز والقم  المن ةلان عاى أسا  ال و ا الو نلا أو اإلثنلا أو الارقلا أو الدينلا. اة بما

لحالا الماللا لاســــا ا ال اســــ ينلا تفــــكل ميــــدل قا  ربير. ومن المتوق  أن تتةاوز ال ةوة وظات ا - 36
ــنا الحاللا لاميزانلا  ايون فوالل. واة   ــرا،يل عاى تةميد  11اة الميزانلا لاســــــــ تموز/يولله، وااقت  كوما إســــــــ
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را،ـيل نـلابا عن مايون فوالل من إيرافا  التخالّ الةمررة الســــــــــــــنو ا التة تةما ـا إســــــــــــــ  180يقرب من  ما
الســا ا ال اســ ينلا عاى أقســاب إــ ر ا. و اافل المباغ ال ي ســلحةز المباغ ال ي تزعم الســا ا  اإلســرا،يالا 

لاســةنا  األمنيين، والمحتةز ن وأســر ال اســ ينيين ال ين قتاوا  2020أن الســا ا ال اســ ينلا فااته خ ل عا  
 أثنا  تن ي  ذةما  عاى إسرا،يايين.

ــبج روايد وتزايد - 37 ــ ينيين بســـــــــ ــافي لا اســـــــــ ــ  االجتماعة االقتيـــــــــ . وال تزال أعداف 19-ترفي الونـــــــــ
 19-اإلصــابا  المتزايدة بالمرض تفــكل مخا ر جســلما اة غزة والضــ ا الغرعلا المحتاا. وتزايد تأثير روايد
ــلاســـة الاا ، ال ي إـــكل تحديا  لة وف االســـتةابا و  عســـبج عاى الســـكان اة ذ ف المنا   بســـبج المنام السـ

  عمالا  اإلغ أل الم رونا عاى غزة.

واة ال ترة المفــــــــــــــمولا بالتقر ر، فعمت من ما اليــــــــــــــحا الاالملا، ومن ما األمم المتحدة لا  ولا   - 38
ــانة عمالا  التفـــــخلّ المتااقا بكوايد ، ووفالة الحاال ،  19-وإـــــررا  األمم المتحدة اة مةال الامل اإلنســـ

، والمفالرا المةتمالا وون  19-االتيال بفأن الخ ر ال ي يفكاه روايدوالوقايا من الادوم ومكااحت ا، و 
اســــــتراتلةلا لاقا ا  والفــــــروع اة تن ي ذا. وعدعم من من ما اليــــــحا الاالملا واليونلســــــد من خ ل مرا   

عاى اليــايد الاالمة، تمكنت الســا ا ال اســ ينلا من إييــال فااا أولى  19-،واا،  إلتا ا لقا ا  روايد
تموز/يولله، رانت وزالة   25آ ال/مال . وعحاول   17لقاس إلى الضــــ ا الغرعلا وغزة اة   60 000لة من  وا

لقا ا من خ ل مرا  رواا،  ) دعم من من ما اليـحا الاالملا  1  541 620اليـحا ال اسـ ينلا قد تاقت 
ــا اة   495  621واليونلســـــد والتحالد الاالمة لاقا ا  والتحيـــــين( وترتيلا  ثنا،لا، وقامت  تامل    إـــــخيـــ

ــ ا الغرعلا وغزة بحاول   ــرقلا و والة   2الضـــ ــكان القد  الفـــ ــا  تامل  ســـ ــرا،يل أيضـــ آب/أغســـــ  . وقامت إســـ
 ااس ينة يحماون تيال   لدخول إسرا،يل. 100 000

  
 المالحظات  -  ثالثا  

خ ل ال ترة المفــــــــــــــمولــا بــالتقر ر، قــدمــُت ألعاــا تقــال ر إلى مةا  األمن عن تن يــ  قرال المةا    - 39
، أعرعـُت اي ـا عن قاقة إزا  اســــــــــــــتمرال عـد  تن يـ  أ كـا  القرال. وأ  ـُت عامـا اة تقـال ري  (2016)  2334

لا، وررلُ  التأ،يد عاى التزا  األمم المتحدة  دعم ال اســ ينيين واإلســرا،يايين لحل النزاع  بالة وف الدوللا المب و 
وون ا  اال ت ل، بما يتماإــى م  قرالا  األمم المتحدة  ا  اليــاا وأ كا  القانون الدولة واالت اقا  ال نا،لا،  

ــرا،يل وااســــــــ ين   -وعتحقي  لؤ ا وجوف فولتين   ــان جنلا إلى جنج    -إســــــ اة ســــــــ   فاخل  دوف آمنه  تالفــــــ
 ، وتكون القد  عاصما لكاتا الدولتين.1967وماترم   ا عاى أسا   دوف ما قبل عا  

ــد المدنيين   - 40 ــر   لااند اة أيال/مايو، وال ةما  الانل ا نـــــــــــ ــايد الســـــــــــ وســـــــــــــرعان ما خر  التيـــــــــــ
ــل رة وت ول رل  ل  ــرا،يايين والتحر   عاى الاند، عن ن األ الســــ ــ ينيين واإلســــ إلى عمالا  مدمرة    ال اســــ

ــنوا . ولم تؤف ذ ف   ــب  له م يل من  ســـــــ ــاحا اة غزة عاى ن األ لم يســـــــ ــرا،يل والةماعا  المســـــــ متلافلا  ين إســـــــ
 .األ دار إال إلى تامي  االنقساما   ين اإلسرا،يايين وال اس ينيين وونات التقد  نحو الس   أما  تحد أ،بر 

ا،د ال اون واألج زة الحالقا باتةاف المرا،ز الســــــكانلا و ةج وقد اإل  أل الافــــــوا،ة لايــــــوال ت وق   -   41
ــرا،يالا، بما اة  ل  من األ لا  المدنلا المكت ا بالمدنيين، من قبل  ما ، أو الة اف اإلســـــــ مة   المدنلا اإلســـــ
اة ااس ين أو غيرذما. وأإير إلى أن القانون الدولة اإلنسانة يح ر ال ةما  الافوا،لا و از  أ رام النزاعا  
بالتمييز  ين المدنيين والمقاتاين، وعين األ لان المدنلا واألذدام الاســـــكر ا. ولغم أن إســـــرا،يل اتخ   عدفا من  

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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اال تـلا ـا ، مـ ل اإلـن ال المســـــــــــــب  ـبال ةمـا  اة با  الحـاال ، اـان الغـالا  الةوـ ا اة المـنا   المكت ـا  
ــابا   ين المدني  ين وعن تدمير البنلا التحتلا المدنلا عاى  بالســــــكان أســــــ ر  عن عدف مرت   من الوفلا  واإلصــــ

ن األ واســــــ . وت ير ذ ف الغالا  إــــــواغل إزا  امت ال إســــــرا،يل لمبدأي التمييز والتناســــــج بموجج القانون الدولة 
اإلنســـانة. و ةج عاى إســـرا،يل أن ت ة بالتزامات ا بموجج القانون الدولة اإلنســـانة وأن تتخ  جمل  اال تلا ا   

  عسكر ا.  ست دام السكان المدنيين واأل لان المدنلا أثنا  الملا  بامالا  الممكنا لتةنج ا 

ــحايا لااند. وأ،رل التأ،يد عاى أن  - 42 ــديد لكون األ  ال ال يزالون يقاون نـــــــــ ــار بةزع إـــــــــ وأنا أإـــــــــ
األ  ال ينلغة أال يكونوا ذداا لااند أو أن يتارنــوا لح م. و نلغة أيضــا أن يمنحوا  مايا خاصــا من أي 

 ل من أإكال الاند وأال ُيحتةزوا إال رم   أخير وألقير اترة زمنلا مناسلا.إك

و ســــــــــــاولنة قا  بالغ إزا  الحاال  المتادفة التة قا  اي ا المســــــــــــؤولون  ز افة التوترا  والاند من  - 43
ال خ ل إ  أل خ ابا  غير مقبولا أو الملا  بأعمال اســــــــــــــت زاز ا. وقد ســــــــــــــاذم با  ذ ف البلانا  واألعم

القرال   فلمــــا المقــــدمــــا إلى مةا  األمن عن تن يــــ   اتــــاغ. ورمــــا  رر  اة تقــــال ري   ــــدر من تيــــــــــــــايــــد 
، ال أزال أ ــث القــافة من جمل  األ رام عاى االمتنــاع عن التحر   وعاى إفانــا أعمــال  (2016) 2334

  أإكال ا عاى نحو ثا ت وقا  .اإللذاب والاند بةمل  

أـيال/مـايو وأإـــــــــــــــيد ـبالة وف ال ـامـا التة ـ  لت ـا   21وأل ـج  وقد األعمـال الاـدا،ـلا المت   عاـله اة  - 44
ــا أن أإـــــكر منســـــقة الخا  لامالا الســـــ   اة   ق ر وميـــــر والواليا  المتحدة فعما إلن ا  الاند. وأوف أيضـــ

  ، ال تزال الحالا اة غزة تفــكل ميــدل قا  بالغ، بما اة  ل  الفــرأل األوســم عاى ما   له من ج وف. وم   ل 
فلما يتاا  باليـدما والمااناة الن سـلا الفـديدة التة ياانة من ا سـكان غزة جرا  سـنوا  من عمالا  اإلغ أل  
ــه  ــافي و ر ا التنقل، و بلاا الحكم ال ي تمالســ ــاب االقتيــ ــا عاى النفــ ــرا،ياة الم ولا والقيوف الم رونــ اإلســ

والت ـديـد المســــــــــــــتمر بـانـدالع الاند. وعاى الرغم من أن ات ـاأل وقد األعمـال الاـدا،لـا ال يزال قـا،مـا،  مـا   
 ذش وال يزال خ ر  دور تيايد ربير ماث .  ا و

أيال/مايو، وجه نا،ج المنســــ  الخا  لامالا الســــ   اة الفــــرأل األوســــم ومنســــ  األمم   27واة  - 45
ســانلا اة األلض ال اســ ينلا المحتاا ندا  عاج  مفــتررا  ين الوراال ، المتحدة المملم ومنســق ا لافــؤون اإلن 

آب/أغســــــــــــــ  ،    18مايون فوالل لتموـ ل البراما الـلالغـا األذمـلا. واة  95 ـدف فـله وجوف  ـاجـا إلى  والة  
مايون فوالل. وأإـــــــكر المانحين عاى فعم م الســـــــخة وأإـــــــة  عاى تقديم مســـــــاذما    45،ان قد ُجم  نحو 

يتســــنى تابلا اال تلاجا  اإلنســــانلا الماحا. وأإــــة  أيضــــا عاى تقديم الدعم لتابلا اال تلاجا   إنــــافلا  تى 
مايون فوالل   345ال ول ــا والقيــــــــــــــيرة األجــل اة مةــالة التاــااة ووعــافة اإلعمــال، التة تقــدل بمــا يراوس  ين  

ــا تقديم المز د من الدعم، بما ا 24مايون فوالل عاى مدم   485 و ة  ل  من إســــــــرا،يل،  إــــــــ را. و از  أيضــــــ
، من أجل نـمان  يـول ال اسـ ينيين اة جمل  أنحا  األلض ال اسـ ينلا 19-ل سـتةابا ال اسـ ينلا لكوايد

  المحتاا عاى  يا عافلا واة الوقت المناسج من الاقا ا .

ولكن الدعم اإلنســـــــــــانة واالقتيـــــــــــافي لن يســـــــــــاعد و دف اة التغاج عاى التحديا  اة غزة. ا  ف  - 46
ــلا لتحقي  تا  الحاول. ومن األذملا بمكان أن  ــلاســ ــلا وتواار اإللافة الســ ــلاســ التحديا  تت اج إيةاف  اول ســ
تن ة  ررـا  مـا  وال يـــــــــــــــا،ـل األخرم أنفــــــــــــــ ـا القتـال التة تقو    ـا المســــــــــــــاحـا وتاز زذـا الاســــــــــــــكري. 

ف الم رونـــا عاى  ررا  إســـرا،يل، آخ اط اة االعتلال إـــواغا ا األمنلا المفـــروعا، عاى أن تخ د القيو  وأ ث
،   دم لاا ا اة ن ايا (2009)  1860 السا  وتنقل األإخا  إلى ق اع غزة ومنه واقا لقرال مةا  األمن
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المدمرة   الم ام. وال يمكننا أن نأمل اة  ل األزما اإلنســـــانلا عاى نحو مســـــتدا  إال  وقد عمالا  اإلغ أل
ــال     بالكامل. واة الوقت ن ســـه، ال تزال آللا إعافة إعمال غزة بالغا األذملا لتلســـير إعافة اإلعمال وفعم مفـ

 البنلا التحتلا الحيو ا لتاز ز إلكتة الملاف وال اقا اة غزة.

مـا اي ـا وال تزال التقـال ر التة ت ـيد  وقوع  وافر عند اة جمل  أنحـا  الضــــــــــــــ ـا الغرعـلا المحتـاا، ب  - 47
القد  الفـــــرقلا، ت ير القا . وأفين بفـــــكل قا   جمل  االعتدا ا  عاى المدنيين ال اســـــ ينيين واإلســـــرا،يايين 
وأذيج بةمل  األ رام االمتناع عن الاند ووفانا االعتدا ا  عند  دوث ا بفــكل وانــ  ال لل  فله. و ةج  

 أن محاسلا جمل  الةناة عن جرا،م م.

ة إلى ا ترا  الونــــــ  القا،م اة األما،ن المقدســــــا والح ال عاله بما يتماإــــــى م  وأ،رل تأ،يد الدعو  - 48
 الدول الخا  والتال خة ال ي يؤفيه األلفن روصة عاى األما،ن المقدسا اإلس ملا والمسلحلا اة القد .

لا اة وقد ران لتأجيل عمالا االنتخابا  ال اســـــــــ ينلا آثال ربيرة، ســـــــــوا  بالنســـــــــلا إلى الحالا األمن  - 49
الميدان أو بالنســـــلا إلى مســـــتقبل المفـــــروع الو نة ال اســـــ ينة. وأثنة عاى الة وف الدؤوعا لاةنا االنتخابا  
المررز ا ال اســـــــــــــ ينلا، التة نـــــــــــــمنت  وال الامالا التن ي  ال اال لةمل  الةوانج التقنلا. وســـــــــــــلكون إجرا   

لا، وغزة خ وة  اســــــــــما نحو تحقي  الو دة  االنتخابا  اة الضــــــــــ ا الغرعلا المحتاا، بما اي ا القد  الفــــــــــرق
ال اسـ ينلا، مما يضـ ة إـر لا متةدفة عاى المؤسـسـا  الو نلا، بما اة  ل  مةا  نواب و كوما منتخلان 
فيمقرا لاط. وع وة عاى  ل ، ســــــــــــــلكون تحديد موعد جديد ومناســــــــــــــج ل نتخابا  خ وة ذاما إلعافة  مأنا  

ــتســـــم .  وأعيُد التأ،يد عاى أن الو دة ال اســـــ ينلا بالغا األذملا لتحقي  الفـــــاج ال اســـــ ينة عاى أن ألا ف ســـ
 ال دم األ،بر المتم ل اة إقاما فولا ااس ينلا وو  ل س   فا،م. 

ــ ينلا المحتاا ت ير القا . وأ،رل  - 50 ــان والحر ا  اة األلض ال اســ وال تزال الحالا الااما لحقوأل اإلنســ
ســــــــــا اال تةاز اإلفالي، والملا  إما  توجله الُت م إلى المحتةز ن، عند تأ،يد فعواتة الســــــــــابقا إلى إن ا  ممال 

وجوف أســــــــــــــلـاب تـدعو إلى  لـ ، أو اإلارا  عن م اولاط. و نلغة أن ياـامـل جمل  األ  ـال م  إي   االعتلـال  
ة  الواجــج لســــــــــــــن م وأال يحتةزوا إال اة الحــاال  المبرلة بموجــج القواعــد الواجلــا الت بي  من القــانون الــدول 

ــرا،يل   ــان المامول به. و ةج أن تحتر  إســــ ــان أو قانون  قوأل اإلنســــ ــانة والقانون الدولة لحقوأل اإلنســــ اإلنســــ
 ر ا التابير وتكو ن الةمالا  والتةم  الســـــامة و ةج ارض أي قيد واقا لح كا   ا  اليـــــاا من القانون  

من الا ـد   14لمحـدف اة المـافة  الـدولة لحقوأل اإلنســـــــــــــــان. و ةـج توجلـه االت ـامـا  بـاإللذـاب واقـا لء ـال ا
  الدولة الخا  بالحقوأل المدنلا والسلاسلا، بما اة  ل  ا ترا  نمانا  إجرا  محا،ما عافلا.

وأفعو الســـــا ا ال اســـــ ينلا إلى نـــــمان التحقي  اة افعا ا  االســـــتخدا  غير المتناســـــج لاقوة من  - 51
ج تمكين الفـاج ال اسـ ينة من ممالسـا  قوقه  جانج قوا  األمن ال اسـ ينلا ومحاسـلا جمل  مرتكبي ا. و ة

 اة  ر ا التابير والرأي والتةم  السامة. و ةج وقد االعتقاال  التاسفلا واالعتقاال   دواا  سلاسلا.

وال يزال يســـاولنة قا  بالغ من اســـتمرال األنفـــ ا االســـتل انلا اة الضـــ ا الغرعلا المحتاا، بما اي ا  - 52
ــا  مســـــــــتو نا  اة األلض ال اســـــــــ ينلا المحتاا من  القد  الفـــــــــرقلا. وأ،رل تأ، يد أن قلا  إســـــــــرا،يل بانفـــــــ

، بما اي ا القد  الفــــــرقلا، لل  له أي إــــــر لا قانونلا و فــــــكل انت ا،ا صــــــالخا لاقانون الدولة. 1967 عا 
 وأ ث  كوما إسرا،يل عاى أن تتوقد اولاط عن فعم جمل  الخ م االستل انلا.

ين ال اســ ينيين والمســتو نين اإلســرا،يايين وغيرذم من المدنيين اة الضــ ا  و فــكل اســتمرال الاند    - 53
الغرعلا المحتاا، بما اي ا القد  الفــــــــرقلا، ميــــــــدل قا  عمي . وأ ث إســــــــرا،يل،  وصــــــــ  ا الســــــــا ا القا،ما 
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باال ت ل، عاى نــــــمان ســــــ ما وأمن الســــــكان ال اســــــ ينيين. و ةج التحقي  اة جمل  الحوافر ومحاســــــلا  
   ن عن ا.المسؤولي 

و فــــــكل أثر األزما اإلنســــــانلا واالقتيــــــافيا الحاللا عاى المرأة اة غزة ميــــــدل قا  بالغ. انســــــلا   - 54
اة الما،ا، ذة  70مفــــالرا المرأة اة قوة الامل اة غزة، التة تباغ نســــلا النســــا  الاا    عن الامل اي ا 

التة ترأسـ ا نسـا  إلى من  ين أفنى النسـج اة الاالم. وذ ا النقّ اة ار  الامل يارض األسـر المالفـلا 
المز د من ال قر وانادا  األمن الغ ا،ة. و م ل ال قر وانادا  ال ر  االقتيـــــــافيا،  دولذما، عاماين ل،لســـــــيين  
من الاوامل التة تتسـبج اة الاند نـد المرأة اة غزة، اة  ين أن األزما اإلنسـانلا تؤفي إلى مااناة النسـا   

ــلا من مفــــا،ل صــــحلا عديدة. وواقا لوزالة إــــ  ــانة بيــــولة  افة  نســ ؤون المرأة ال اســــ ينلا، زاف الاند الةنســ
اة   16؛ وتقايــــــت نســــــلا النســــــا  المفــــــالرا  اة قوة الامل إلى 19-اة الما،ا من   د  جا،حا روايد 300

اة الما،ا من المناصج الاالا اة الق اع الاا . وتواصل األمم المتحدة تقديم   14الما،ا وال تفغل المرأة سوم  
ــا ــاا من المةاال ، ولكن ال يزال ذناغ الك ير المســــــ ــ ينلا  اة  ا، ا واســــــ ــا  وال تلا  ال اســــــ عدة إلى النســــــ

 ينلغة الملا  به لتابلا ا تلاجات ن وماالةا موا ن نا  ن. مما

وأوف أن أ،رل تأ،يد أن ميــير مدنْييرن إســرا،يايليرن وج مانة جنديليرن من جلش الدااع اإلســرا،ياة تحت    -   55
ــر ذؤال    ما   ــانلا اللالزة. وأفعو  ما  إلى تزو د أاراف أســــــ ــواغل اإلنســــــ  ما  اة ق اع غزة ال يزال من الفــــــ

المدنيين بأي مااوما  لدي ا عن ميــــيرذم، عاى النحو ال ي يقتضــــله القانون الدولة اإلنســــانة. وال أزال أإــــار  
از ج ث ال اس ينيين ال ين قتاوا أثنا  تن ي   بقا  عمي  أيضا إزا  استمرال الممالسا اإلسرا،يالا المتم اا اة ا تة 

 أصحا  ا.  ذةما  ند اإلسرا،يايين أو زعم أن م ن  وذا وأفعو إسرا،يل إلى إعافة الة ث المحتةزة إلى أسر 

مايون فوالل اة الميزانـلا البرـنامةـلا لحونروا.   100وال يزال يســــــــــــــاولنة قا  ـبالغ إزا  الاةز الـلالغ   - 56
تمو ل من الواليا  المتحدة اة نلســان/أ ر ل المانــة وأفعو الدول األعضــا  إلى نــمان وأل ج باســت نام ال

ــا اة أعقاب  ــتقرال المن قا، خاصـ ــيولا ال زما لاملا  بامالات ا. ااألونروا  يو ا السـ ــول الورالا عاى السـ  يـ
ر ن األول/أ،توعر. نزاع مدمر. وأل ج أيضـا بة وف األلفن والسـو د لتن لم مؤتمر فولة بفـأن األونروا اة تفـ 

 ااالست مال اة األونروا يلقى است مالا ال غنى عنه لتحقي  االستقرال اإلقالمة والس   اة الفرأل األوسم.

وأوف أن أُعرب عن تقديري الامي  لمنســـــــــــقة الخا  لامالا الســـــــــــ   اة الفـــــــــــرأل األوســـــــــــم، تول  - 57
 . وأعرب أيضــــــــــــا عن امتنانة لام وض الاا  و نســــــــــــ ند، لاماه المتميز اة ســــــــــــلاأل  ال يزال  اا  بالتحديا

لحونروا، اياـيج الزال نة، ولموظ ة األونروا لاامـل المتميز اـل ي يةري االنــــــــــــــ  ع ـبه لميــــــــــــــاحـا الج ة 
 ااس ين. وأإيد أيضا بةمل  موظ ة األمم المتحدة ال ين ياماون اة خدما المن ما اة ظل ظروم صالا.

ــا عاى أن تامل األمم  - 58 ــأظل  ر يـ ــأن ا إن ا  وسـ ــو ا لانزاع من إـ ــل إلى تسـ المتحدة من أجل التوصـ
ووقاما فولا ااســـــــ ينلا مســـــــتقاا وفيمقرا لا ومتيـــــــاا جغرافلا    1967اال ت ل اإلســـــــرا،ياة ال ي  دأ اة عا  

و ا  ســـــلافة وتتوار ل ا مقوما  اللقا ، تالش جنلا إلى جنج م  إســـــرا،يل اة ســـــ   وأمن واعترام متلافل، 
 عاصما لادولتين، واقا لقرالا  األمم المتحدة، والقانون الدولة واالت اقا  السابقا.وتكون القد  

 


