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 (2016) 2334 األمن مجلس قرار تنفيذ  
  

 العام األمين تقرير  
  

 مقدمة - أوال 
، (2016) 2334 األمن جملس قرار تنفيذ عن التاسع الفصلي التقرير وهو، التقرير هذا يتضمن - 1

 لعملية اخلاص منسقي شفويا قدمه الذي، املوضوع عن السابق تقريري منذ القرار لتنفيذ وتقييما راضااستع
 التطورات التقرير ويغطي. 2018 ديســمر/األول كانون  18 يف اخلاص وممثلي األوســ  الشــر  يف الســ  
 .2019 مارس/آذار 15 و 2018 ديسمر/األول كانون  15 بني استجدت اليت
  

 االستيطانية األنشطة - ثانيا 
 للمســـــــــتو نات إســـــــــرا ي  إنشـــــــــا  أن   على التأكيد (2016) 2334 قراره يف األمن جملس أعاد - 2
 ويشك  قانونية شرعية أي له ليس، الشرقية القدس فيها مبا، 1967 عا  منذ احملتلة الفلسطينية األرض يف

 العادل الســـــــــــــــ   وإح ل الدولتني ح  حتقيق أما  كرى  وعقبة الدويل القانون مبوجب صـــــــــــــــار ا انتهاكا
 مجيع كام   حنو وعلى فورا توقف بأن إســـــــــــــــرا ي  مطالبته اجمللس كر ر،  ذاته القرار يفو . والشـــــــــــــــام  والدا م

الشرقية، وأن حترت  مجيع التزاماهتا القانونية األنشطة االستيطانية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس 
 يف هذا الصدد احرتاما كام . بيد أن  الفرتة املشمولة بالتقرير مل تشهد اختاذ أي من هذه اخلطوات.

 اإلســــــرا يلية الســــــلطات اقرتحت اليت الســــــكنية الوحدات عدد بلغ، بالتقرير املشــــــمولة الفرتة فيف - 3
، احملتلة الغربية الضـــــــــــــــفة من جيم املنطقة يف بشـــــــــــــــأ ا عطا ات عن أعلنت أو عليها وافقت أو هلا  ططا

 حوايل لبنا  الســلطات اقرتحتها  ططا الرقم هذا ويشــم . وحدة 3 150 حوايل، الشــرقية القدس فيها مبا
 .وحدة 650 حوايل لبنا  أعلنتها وعطا ات وحدة 2 500
 الغربية الضـــــــفة عمق يف تقع بعيدة أماكن يف الوحدات هذه جمموع نصـــــــف قرابة بنا  املقرر ومن - 4

 اخلط  هذه إحدى نقن  وت  . اخللي  حمافظة يف وحدة 120 و نابلس منطقة يف وحدة 500 منها، احملتلة
. اخللي  حمافظة يف عاموس معاليه مســــــــــــتو نة أحيا  أحد بوصــــــــــــفها االســــــــــــتيطانية هناحال إييب بؤرة فعليا

 .تقريبا سنوات مخس منذ القبي  هذا من يتخذ قرار أول هذا ويشك 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
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 عليه قتصــــــد   قانون مشــــــروع مبد ي بتصــــــويت الكنيســــــت أقر، ديســــــمر/األول كانون  19 ويف - 5
 ســنتني غضــون يف الغربية الضــفة أحنا  ك   يف قانونية غري اســتيطانية بؤرة 66 حوايل تقنني باقرتاح احلكومة

، االســــــــــتيطانية البؤر لتلك توفر بأن أيضــــــــــا اإلســــــــــرا يلية الســــــــــلطات القانون مشــــــــــروع وي لز . اعتماده من
 اهلــد  أوامر تنفيــذ جتمــد وبــأن اخلــدمــات من وغريهــا والكهربــا  التمويــ ، الســـــــــــــــنتني هــاتني غضـــــــــــــــون يف
 .ذلك بغري تعليمات احلكومة ت صدر مل ما
ويف  طوة منفصــــلة، أنشــــأت احلكومة اإلســــرا يلية يف منتصــــف كانون األول/ديســــمر فريقا لتســــريع  - 6

مســــــار تقنني البؤر االســــــتيطانية والوحدات الســــــكنية يف املســــــتو نات املشــــــيدة باملخالفة للقانون اإلســــــرا يلي. 
وى جتيز للحكومة كانون األول/ديســــــــمر فت  13وجا ت هذه اخلطوة بعد أن أصــــــــدر مكتب النا ب العا  يف 

ـــــــــــ  بأثر رجعي، مبا فيها تلك تقنينا  “حسن نية”الشروع يف  طوات لتقنني الوحدات االستيطانية اليت ب نيت بـ
 “الدولة أراضــي” اليت بنيت على أراض فلســطينية مملوكة ملكية  اصــة كان يعتقد  طأق، وقت البنا ، أ ا من

الضـــفة الغربية احملتلة  وحده اســـتيطانية يف مجيع احنا  2 000مبوجب القانون اإلســـرا يلي. و كن تقنني حوايل 
 .“تنظيم السو ”مبدأ باثر رجعي باستخدا  هذه اآللية، اليت يشار اليها عموما باسم 

 الــدفــاع جيش قــا ، بــالقــدس احملليــة احملكمــة من أمر صــــــــــــــــدور وبعــد، ينــاير/الثــاي كــانون  3 ويف - 7
 مســــتو نة ضــــواحي يف الســــابقة االســــتيطانية أمونا بؤرة موقع من املســــتو نني عشــــرات بإج   االســــرا يلي

 ويف. 2017 فراير/شـــــــــــــــبــا  يف بــالفعــ  أ ليــت قــد كــانــت  اليت، احملتلــة الغربيــة الضـــــــــــــــفــة مشــال يف عوفرا
 كبؤر  تســــــــــتخد  كانت  متنقلة منازل عدة وصــــــــــادرت اإلســــــــــرا يلية الســــــــــلطات أزالت، فراير/شــــــــــبا  12

 .إيتامار مستو نة من بالقرب استيطانية
 الضــــــفة يف لفلســــــطينيني مملوكة بنايات ومصــــــادرة هد  اســــــتمر، بالتقرير املشــــــمولة الفرتة و  ل - 8

، بناية 133 صـــــادرت أو اإلســـــرا يلية الســـــلطات هدمت، وإمجاال. الشـــــرقية القدس فيها مبا، احملتلة الغربية
 وجود بعد  ذلك يف تجةق حم  ، آ رين شــــــخصــــــا 20 157 وتضــــــرر شــــــخصــــــا 252 تشــــــريد عن أســــــفر مما

 .عليها احلصول الفلسطينيني على يستحي  يكاد تصاريح وهي، إسرا ي  عن صادرة بنا  تصاريح
أو على  -ما ية يف املنطقة جيم كانت توفر  وصـــــــــــــــ تومن بني البنايات اليت هدمت أجزا  من  - 9

 18 000ايل حو املياه لقرييت بيت دجن وبيت فريك يف نابلس )اللتني يســـــــــــــــكنهما  -وشـــــــــــــــك أن توفر 
شـــــــــــــــخ ( وجتمع البــدو  1 200جتمعــا للرعــاة يف منطقــة مســــــــــــــــافر يطــا يف اخلليــ  ) 13 شـــــــــــــــخ ( و

كلها عاي  ت هي جمموعات ســـــــكانيةو  .شـــــــخصـــــــا( 320يف القدس )الذي يعيش حاليا هندي  أبو وادي يف
يف إ ار األ ريتني الوصـــلتني الصـــيف. وكانت جهات ماحنة دولية  ول  نقصـــا حادا يف املياه،  صـــوصـــا يف

 .نسانيةاإلساعدة جهود امل
 ألمر تنفيذا، فراير/شــــــــــبا  17 يف اإلســــــــــرا يلية األمن قوات قامت، احملتلة الشــــــــــرقية القدس ويف - 10

 تســليمها ويســرت، بالقدس القد ة البلدة يف منزهلا من فلســطينية أســرة بطرد، إســرا يلية حمكمة عن صــادر
 بأراض املطالبة، الفلسطينيني ال، لإلسرا يليني جييز إسرا يلي بقانون احتجوا قد كانوا،  إسرا يليني ملستو نني
 منهم، أفراد مثاي من املكونة األســـــــــــــــرة تشـــــــــــــــريد عن الطرد وأســـــــــــــــفر. 1948 عا  قب  هلم مملوكة كانت
 الشؤون تنسيق ملكتب ووفقا، الطرد  طر يتهددها القد ة البلدة يف أ رى أسر سبع وهناك. أ فال ث ثة

. مماثلة  رد عمليات احملتلة الشـــــــــــــرقية القدس يف فلســـــــــــــطينية أســـــــــــــرة 200 جمموعه ما يواجه، اإلنســـــــــــــانية
 .الوشيك الطرد  طر فلسطينيا 32 يواجه، جراح الشيخ حي ويف
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 اإلرهاب أعمال ذلك في بما، المدنيين ضد   العنف - ثالثا 
 العنف أعمــال مجيع ملنع فوريــة  طوات اختــاذ إىل (2016) 2334 قراره يف األمن جملس دعــا - 11

 إعمال إىل ودعا، والتدمري االســــــــــــتفزاز أعمال مجيع وكذلك، اإلرهاب أعمال ذلك يف مبا، املدنيني ضــــــــــــد
 ملكافحة اجلارية اجلهود تعزيزب التزامات من الدويل القانون ي وجبه مبا التقيد إىلو  الصـــــــــدد هذا يف املســـــــــا لة
 الفرتة أن إال. بوضــــــــوح اإلرهاب أعمال مجيع إدانة وإىل، احلايل األمين التنســــــــيق منها بوســــــــا  ، اإلرهاب
 ذلك يف مبا، احملتلة الفلســــــــــطينية ألرضا أحنا  مجيع يف عنف أعمال حبدوث اتســــــــــمت بالتقرير املشــــــــــمولة
 مدافع و لقات الصــــواريخ وإ   ، غزة يف الفلســــطينيني املتظاهرين ضــــد املميتة القوة اســــتخدا  اســــتمرار
 .وغريها محاس حركة من فلسطينيني مقاتلني جانب من إسرا ي  اجتاه يف غزة من احلارقة والوسا   اهلاون
 ذلك يف مبا، اإلســرا يلية األمن قوات يد على، أ فال 10 منهم، فلســطينيا 27 هجمموع ما وقت  - 12
 .احلوادث من وغريها األمنية العملياتو  اجلوية والضربات واالشتباكات املظاهرات أثنا 
 نســـــبيا صـــــغرية حشـــــود فيها وشـــــاركت احملي  الســـــيا  عند اجلارية املظاهرات اســـــتمرت، غزة ويف - 13

، ســلمية معظمها يف ظلت املظاهرات أن ومع. مجعة يو  ك   آالف العشــرة تقارب وأعداد األســبوع   ل
 إســـــرا ي  اجتاه يف واملتفجرة احلارقة الوســـــا   إ    مث ، بالعنف اتســـــمت أنشـــــطة يف البعض شـــــارك فقد
 ذلك على ترد اإلســـــــــــــرا يلية األمن قوات وكانت. الســـــــــــــيا   ر  حماولة أو يدوية ناســـــــــــــفة عبوات زرع أو

 .احلية والذ رية املطا ي والرصاص للدموع املسي  الغاز بإ   
 إ    الفلســـــــــطينيون املقاتلون اســـــــــتأنف، أشـــــــــهر عدة اســـــــــتمر هدو  وبعد، فراير/شـــــــــبا  ويف - 14

 الوسا   هذه ىإحد انفجرت حيث، غزة من إسرا ي  اجتاه يف متفجرة أو حارقة بوسا   احململة البالونات
 إســرا ي  حنو اجلو يف حارقة وســيلة 40 أ لقت وقد. به أضــرار إحلا  يف فتســببت املنازل أحد من بالقرب

 اعتره ما بضرب اإلسرا يلي الدفاع جيش ورد. ضحايا سقو  عن أنبا  ترِد ومل. بالتقرير املشمولة الفرتة يف
 .غزة يف للمقاتلني أهدافا
 الـدفـاع جيش يـد على احليــة بـالـذ رية فلســـــــــــــــطينيــا 20 قتــ ، بـالتقرير املشـــــــــــــــمولـة الفرتة و  ل - 15

. ذهنيا معا  وشـــــــــــخ  أ فال 7 و امرأة بينهم من، ســـــــــــابقة جبراح متأثرين ماتوا أو غزة يف اإلســـــــــــرا يلي
 متفجرة وعبوات نارية بقناب  إســـــرا يليني جنود 4 وأصـــــيب. جبراح شـــــخصـــــا 3 415 حوايل أصـــــيب كما

 .نارية و لقات وأحجار
 هاون قذا ف وســـت صـــارو ا 46 الفلســـطينيون املقاتلون أ لق، بالتقرير املشـــمولة الفرتة و  ل - 16
. غزة يف مفتوحة ومنا ق عسكرية مواقع على قذيفة 123 اإلسرا يلي اجلو س ح وأ لق. إسرا ي  اجتاه يف
 الدفاع جيش من جنود على مرتني النار غزة من فلســـــــــــــــطينيون مقاتلون أ لق، يناير/الثاي كانون  22 ويف

  وذته أصـــــــابت عندما  فيفة جبراح اجلنود أحد وأصـــــــيب. الســـــــيا  عند بدورية يقومون كانوا  اإلســـــــرا يلي
 للمقاتلني تابعة مراقبة نقا  على قذا ف بإ    اإلســـــــــرا يلي الدفاع جيش ورد. قناصـــــــــةال أحد من  لقة

 وأ لق. جبروح منها آ رين أربعة وأصـــاب محاس حلركة التابعة القســـا  كتا ب  أفراد أحد فقت  الفلســـطينيني
 دون، ذلك على ردا محاس حلركة تابعة عســـكرية أهداف على قذا ف مخس أيضـــا اإلســـرا يلي اجلو ســـ ح
 اثنان، إســـرا ي  اجتاه يف صـــواريخ 10 مقاتلون أ لق، مارس/آذار 14 ويف. إصـــابات حدوث عن اإلب غ
 اجلو ســــــ ح اعتره ما بضــــــرب إســــــرا ي  وردت. 2014 عا  صــــــراع منذ مرة ألول أبيب ت  اجتاه يف منها

 .إصابات حدوث عن أنبا  ترِد ومل. هدف 100 على عددها يربو غزة يف للمقاتلني أهدافا اإلسرا يلي
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 لزِمت وقد. املظاهرات أثنا  املصــابني ع   يف غزة يف الصــحية الرعاية مقدمي معاناة واســتمرت - 17
 بلغت، بالتقرير املشمولة الفرتة ويف. غزة يف حاليا متاحة غري معقدة  بية إجرا ات املصابني من كبري  لعدد

 بذلك تصــــــاريح إســــــرا ي  ومنحتهم غزة  ار  الع   لتلقي ســــــعوا الذين للجرحى اإلمجالية املئوية النســــــبة
 الع   لتلقي ســـــــــعوا الذين نســـــــــبة بلغت، املظاهرات أثنا  أصـــــــــيبوا الذين اجلرحى بني ومن. املا ة يف 67
 .املا ة يف 5 بذلك تصاريح إسرا ي  ومنحتهم غزة  ار 
 قبالة البحر يف نار إ    حوادث وقوع عن اإلنســــــــــان حلقو  املتحدة األمم مفوضــــــــــية وأفادت - 18

 البحرية أ لقتها حية بذ رية أحدهم أصـيب، جبراح فلسـطينيا صـيادا 11 إصـابة عن أسـفرت، غزة سـاح 
 .األحداث أثنا  زوار  تسعة وصودرت،  ف  منهم، آ رين 20 على القبض وأ لقي ؛اإلسرا يلية

 الظروف على الفلســـــــــــــــطينيني آالف احتج، أيــا  عــدة امتــداد وعلى مــارس/آذار 14 من وبــد ا - 19
. والعنف بالقوة غزة على محاس واســتي   الفلســطيين االنقســا  عن الناجم الظلم وعلى املرتدية االقتصــادية

. وأ فال نســا  بينهم كان  الذين، احملتجني ضــد عنف وأعمال اعتقاالت حبملة األمنية محاس قوات وردت
 .منازهلم ودومهت بوحشية للضرب اإلنسان حلقو  املستقلة اهليئة يف وموظفون صحفيون تعرض كما
 اإلســـــــــــــــرا يلية األمن قوات تقتل :احملتلة الغربية الضـــــــــــــــفة ويف بالتقرير املشـــــــــــــــمولة الفرتة و  ل - 20
 بينهم من، جبراح شــــــــــــــخصــــــــــــــا 797 وأصــــــــــــــابت ؛أ فال ث ثة بينهم من ،ةناري بطلقات فلســــــــــــــطينيني 7

 الذين عدد إمجايل وبلغ. األ رى واحلوادث األمنية والعمليات واالشـــتباكات املظاهرات أثنا ،  ف  193
 . ف  20 بينهم من، فلسطينيا 127 اإلسرا يلية القوات اعتقلتهم

 جنســي العتدا  وتعرضــت ســنة 19 العمر من تبلغ إســرا يلية امرأة هومجت، فراير/شــبا  7 ويف - 21
 فلســــــطينيا اإلســــــرا يلية األمن قوات واعتقلت. القدس غرب جبنوب الغابات إحدى يف املوت حىت والطعن

 واالعتدا  العمد بالقت  قضــــــــــــــا يا وأدين. قومي دافع من هذه جر ته يف انطلق بأنه واعرتف فيه مشــــــــــــــتبها
 .مارس/آذار 7 يف اجلنسي
 فيها قا  حادثا 71 اإلنســـــانية الشـــــؤون تنســـــيق مكتب ســـــج ، بالتقرير املشـــــمولة الفرتة و  ل - 22

 عدد يف املا ة يف 23 قدرها بزيادة، ممتلكاهتم إت ف أو فلســـطينيني على باالعتدا  إســـرا يليون مســـتو نون
 على فلسطينيا اعتدا ق  47 وقوع أيضا املكتب وسج . السابق بالتقرير املشمولة بالفرتة مقارنة االعتدا ات
 .سيارة 37 بـ أضرار وإحلا  شخصا 12 إصابة عن أسفر مما، الغربية الضفة يف إسرا يليني مستو نني

 حارسان فأصيب، باحلجارة الفلسطيين الوزرا  ر يس موكب ر شق، ديسمر/األول كانون  25 ويف - 23
 تشـــــرين يف باحلجارة فلســـــطينية ســـــيارة مســـــتو نون فيه رشـــــق الذي املكان نفس يف االعتدا  ووقع. جبروح
 قت  هتمة اإلســـــــــــــــرا يلية الســـــــــــــــلطات وجهت، األ رية اجلر ة هذه وإزا . فلســـــــــــــــطينية فقتلوا أكتوبر/األول

 .سنة 16 العمر من يبلغ إسرا يلي إىل الفلسطينية

 Adei عاد أدي االســــتيطانية البؤرة من إســــرا يليون مســــلحون د  ، يناير/الثاي كانون  26 ويف - 24

Ad وأسفرت. وغريها احلية بالذ رية فلسطينيني سكانا هامجوا حيث اهلل را  من بالقرب اجملاورة املغري قرية 
 وذكر. آ رين 15 وجرح ســـــــــنة 38 العمر من يبلغ فلســـــــــطيين مقت  عن ذلك أعقبت اليت االشـــــــــتباكات

 جيش أن عيان شهود وذكر. “الشغب تفريق وسا  ” باستخدا  احلشد  فر   أنه اإلسرا يلي الدفاع جيش
 تد  ي مل ولكنه الفلسطينيني لتفريق احلية والذ رية للدموع املسي  الغاز لبع   استخد  اإلسرا يلي الدفاع
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 جيريان اإلســــــرا يليان والشــــــر ة الدفاع جيش بأن األنبا  وتفيد. املســــــتو نون  ارســــــه كان  الذي العنف ملنع
 .احلادث يف حتقيقا

 H2 املنطقة يف ومضــايقاهتم املســتو نني عنف يف زيادة أيضــا اإلنســان حقو  مفوضــية والحظت - 25
 املؤقــت الــدويل الوجود جتــديــد عــد  ينــاير/الثــاي كــانون  28 يف إســـــــــــــــرا يــ  حكومــة قرار بعــد اخلليــ  من
 فلســطينية ألســرة منزال اإلســرا يلي الدفاع جيش برفقة مســتو نان د  ، فراير/شــبا  12 فيف. اخللي  يف

 أفراد بقت  - التقارير حســــــــــــــب - وهددا، املســــــــــــــتو نات إحدى جبوار، اخللي  يف القد ة البلدة يف تعيش
 صــــيب على القبض اإلســــرا يلي الدفاع جيش ىألق، فراير/شــــبا  17 ويف. منزهلم على واالســــتي   األســــرة

 بإلقا  قيامه بدعوى القد ة البلدة يف عينيه وعصـــب هييد دوقي   ســـنة 14 عمره األســـرة نفس من فلســـطيين
 أدى قد املســـتو نني منظمات ضـــغ  بأن التقارير وتفيد. التايل اليو  يف الصـــيب ســـبي  أ  لي وقد :حجارة
 برنــامج   ل من الوقــا ي وجودهــا بتعليق، العــاملي الكنــا س جملس هي، أ رى منظمــة قيــا  إىل أيضــــــــــــــــا
 املؤقت الدويل الوجود انســـــــــــحاب تلت اليت األســـــــــــابيع يفو . وإســـــــــــرا ي  فلســـــــــــطني يف املســـــــــــكونية املرافقة
 لفرتات مغلقة عســـــــــــكرية منا ق   H2 املنطقة من خمتلفةق  أجزا ق  اإلســـــــــــرا يلية األمن قوات أعلنت، اخللي  يف

، اإلنســــــــــان حقو  ومنظمات اإلنســــــــــانية املنظمات أما  صــــــــــولالو  إمكانية عرقلة من زاد مما، خمتلفة زمنية
 .الوقا ي الوجود منظمات ذلك يف مبا
  

 للمشاعر ةالملهب اتوالخطاب واالستفزاز التحريض - رابعا 

، الــدويل للقــانون وفقــا يتصـــــــــــــــرفــا أن، (2016) 2334 قراره يف، بــالطرفني األمن جملس أهــاب - 26
 وضــــــب  اهلدو  يلتزما وأن، بينهما الســـــــابقة وااللتزامات  تفاقاتلو ، اإلنســـــــاي الدويل القانون ذلك يف مبا

 أمور مجلة حتقيق هبدف، للمشـــــاعر امللهبة واخلطابات والتحريض االســـــتفزاز أعمال عن  تنعا وأن، النفس
 واإلجرا ات الســـياســـات   ل من والعم ، الثقة بنا  إعادةو ، الواقع أرض على احلالة تصـــاعد وقف منها
 الفرتة   ل اســـتمرت وقد. الســـ   لتعزيز ال زمة الظروف وهتيئة، الدولتني حب  حقيقي التزا  إظهار على

 .للمشاعر امللهبة واخلطابات والتحريض االستفزاز أعمال بالتقرير املشمولة

 اهلجمات مرتكيب  جيد يف الفلســــــــــــطينية والســــــــــــلطة فتح حركة من املســــــــــــؤولني بعض واســــــــــــتمر - 27
 إليهم اإلشــــــارة   ل من، االجتماعي التواصــــــ  وســــــا   حســــــابات على ذلك يف مبا، اإلســــــرا يليني ضــــــد

ـــانتظـــا  ـــد بـــاهلجمـــات والرتحيـــب، “فخر مصــــــــــــــــــدر” أو “أبطـــال” أ م على ب  أوا ر يفو . وقوعهـــا عن
 معادية حتقريية أكذوبة االجتماعي التواصـــــــــ  مواقع على فتح حلركة رمسي حســـــــــاب نشـــــــــر، فراير/شـــــــــبا 
. اليهود حمرقة يف هبم حا  الذي املصـــري بالتايل ويســـتحقون أ  قيا فاســـدون اليهود أن إىل تشـــري للســـامية

 فتح حركة يف كبري  مســــؤول أعلن، فراير/شــــبا  منتصــــف يفو . الحق وقت يف األكذوبة هذه حذفت وقد
 باحملرقة لتذكرينا” األوســـ  الشـــر  يف واألمن للســـ   وارســـو مؤ ر حضـــر نتنياهو بنيامني الوزرا  ر يس أن
. “الفلســــــــــطينيني لتقتي  إســــــــــرا يلي أوشــــــــــفيتز...  فلســــــــــطني يف مدينة ك   يف يوجد ]بينما[، أوشــــــــــفيتزبو 

 التحريضـــــــي اخلطاب اســـــــتخدا  غزة يف الفلســـــــطينية اإلســـــــ مي اجلهاد وحركة محاس حركة واصـــــــلت كما
 املكتب أعضــــــــا  أحد أ ر، فراير/شــــــــبا  22 فيف. بالتقرير املشــــــــمولة الفرتة   ل للمشــــــــاعر وامللهب

 مفادها رســــــــــالة هي مارس/آذار يف الكرى العودة مســــــــــرية أن اإلع   وســــــــــا   محاس حلركة الســــــــــياســــــــــي
 .“النصر أو الشهادة عند إال يتوقفوا ولن ]النجاسة[ من أرضهم سيطهرون” الفلسطينيني أن
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. للمشاعر م لهبة بتصرحيات اإلدال  أيضقا اإلسرا يليني السياسيني بعض واص ، نفسه الوقت يفو  - 28
 ســـــــــوف فلســـــــــطينية دولة وجود أن إىل مشـــــــــريين، دولة إقامة يف الفلســـــــــطينيني حق علنا وزرا  عدة رفضو 
 الســــيادة وفرض جيم املنطقة بضــــم “األرض على واقع”  لق إىل آ رون دعاو . إســــرا ي  وجود “يهدد”

، املقبلة التشريعية االنتخابات يخوضس حزب وزعيم احلكومة أعضا  أحد اقرتح، فراير/شبا  ويف. عليها
 أحد دعا كما.  “الكاملة املوا نة” هناك املقيمني الفلســـــطينيني ومنح الغربية الضـــــفة يف جيم املنطقة ضـــــم
 .غزة قطاع يف “فنياملستهد   دةاحملد   االغتياالت إىل” إسرا ي  “تعود” أن الكنسيت أعضا 

 فراير/شـــــــبا  16 يف اهليك  جب /الشـــــــريف القدســـــــي احلر  يف التوترات اشـــــــتعلت، القدس ويف - 29
 مرور بعد، الرمحة باب إىل املؤدي الســـلم أعلى عند وق ف  معدنيا ســـياجا اإلســـرا يلية الشـــر ة رك بت عندما
 املوجود واملبىن البوابة اســـتخدا  جرى قد يكن ومل. 2003 عا  منذ مرة ألول فيه الصـــ ة أدا  على يومني
 إليها الوصــــول اإلســــ مي العاملي الرتاث جلنة على إســــرا يلية حمكمة حظرت عندما، 2003 عا  منذ فيها

 فتح ضرورة على األوقاف جملس ويؤكد. مشروعة غري أنشطة يف يستخد  كان  املوقع بأن ادعا ات بسبب
 واملصــلون اإلســرا يلية الشــر ة اشــتبكت، فراير/شــبا  21 و 17 بنيو . اســتخدامه ومعاودة للصــ ة املبىن

 والص ة الرمحة باب منطقة إىل للوصول املعدي السيا  إزالة املصلون اولحي كان  عندما مراراق  الفلسطينيون
 .الوقت ذلك منذ اإلسرا يلية والشر ة الفلسطينيني املصلني بني التوترات استمرتو . فيها
  

 السلبية االتجاهات مسار لعكس اإليجابية الخطوات - خامسا 

 مســــــار لعكس الفور على إجيابية  طوات اختاذ إىل (2016) 2334 قراره يف األمن جملس دعا - 30
 بعض وشـــــــــــوهدت. الدولتني ح    تطبيق إمكانية هتدد اليت، الواقع أرض على القا مة الســـــــــــلبية االجتاهات
 .كبري  حد إىل عليها تفوقت السلبية االجتاهات لكن، بالتقرير املشمولة الفرتة   ل اإلجيابية التطورات

 جلنة أقرهتا اليت العاجلة واالقتصـــــــــــــادية اإلنســـــــــــــانية املشـــــــــــــاريع جمموعة تنفيذ يف كبري  تقد  وأ حرز - 31
 مســعىق  يف ســبتمر/أيلول يف الفلســطيين الشــعب إىل املقدمة الدولية املســاعدة لتنســيق املخصــصــة االتصــال
 ذلك ومنذ. مصــــرية بقيادة تتم اليت املصــــاحلة جهود ودعم التصــــعيد ومنع غزة يف الوضــــع اســــتقرار لتحقيق
 مليون 60: دوالر( م يني 210 أصــــــــــــــــ  )من دوالر م يني 110 حوايل املتحــدة األمم مجعــت، احلني
 .العم  مقاب  النقد لرامج دوالر مليون 44.25 و؛ الصحية للرعاية دوالر مليون 4.6 و؛ للوقود دوالر

 15 000 إجيـــاد توقع مع، وظيفـــة 4 200 إجيـــاد إىل العمـــ  مقـــابـــ  النقـــد برامج تنفيـــذ أدىو  - 32
 املــا ــة يف 50) البطــالــة مســـــــــــــــتويــات ارتفــاع  لفيــة على التطورات هــذه حــدثــت وقــد. قريبــقا أ رى وظيفــة
، أســـــــــــــــرة 2 370 من أكثر زالــت ومــا. الغــذا ي األمن وانعــدا  والفقر (2018 عــا  من األ ري الربع يف
. 2014 عا  يف جرت اليت القتالية لألعمال نتيجة دا ليا مشـــــــــــــــردين، شـــــــــــــــخ  13 300 حوايل أي
 العاملي األغذية برنامج املاحنة اجلهات من املقد  التموي  اخنفاض أجر، بالتقرير املشـــــــــــــــمولة الفرتة   لو 

 بنســــــبة غزة أحنا  مجيع يف شــــــخ  166 000 إىل يقدمها اليت النقدية التحوي ت إعانات ختفيض على
 .الشهر يف الواحد للشخ  دوالرات 8 إىل دوالرات 10 من، املا ة يف 20

 بني مــــا إىل غزة يف الكهربــــا  إمــــدادات يف مؤقتــــة زيــــادة اآلن حىت ورد الــــذي التمويــــ  أتــــاحو  - 33
 بإجرا  يســمحو  األســاســية األدوية من كبرية  كميات  توصــي  يدعم مما، يوميقا الكهربا  من ســاعة 12 و 9

 حــــاجــــة هنــــاك تزال ال، بــــالكهربــــا  اإلمــــداد يف الزيــــادة من الرغم علىو . الطوارئ عمليــــات من اآلالف
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 الكهربـا ي التيــار انقطــاع أثنــا  واجلراحــة الطوارئ لغرف االحتيــا يــة الطــاقــة ملولــدات  وارئ وقود توفري إىل
 بعض يف اخلـــدمـــات تعليق أو ختفيض النق  هـــذا حت م وقـــد. النفـــاد على الوقود ذلـــك أوشـــــــــــــــــك وقـــد

 ويتفاقم. التنظيف و دمات التشخيصي والتصوير عقيمبالت يتعلق فيما سيما وال، والعيادات املستشفيات
 وقود لنق  كان  وقد. التموي  نق  عن الناجم األســاســية واإلمدادات األدوية نق  بســبب الوضــع هذا

 .احليوية الصحي والصرف املياه مرافق على سليب تأثري أيضا املولدات

 لألرض دوالر م يني 8 الطوارئ ملواجهة املركزي الصــــندو   صــــ ، 2019 فراير/شــــبا  يفو  - 34
 والصــــــرف باملياه املتعلقة االحتياجاتو  الصــــــحية االحتياجات لتلبية منها املا ة يف 70، احملتلة الفلســــــطينية
 مكتب يديرها اليت اإلنسانية للشؤون املشرتكة الصناديق أيضا أعلنت، مارس/آذار 4 ويف. غزة يف الصحي
 .لغزة منها املا ة يف 75، دوالر مليون 12 ختصي  عن اإلنسانية الشؤون تنسيق

، 2014 عا  صراع أثنا  جز ياق  تضررت أو بالكام  دمرت اليت املنازل إص ح يف التقد  استمرو  - 35
رف. بالتقرير املشـــــمولة الفرتة   ل آ ر منزالق  44 إصـــــ ح واســـــتكم  منزالق  167 بنا  أعيد حيث  وصـــــ 
 .املساكن بنا  إعادة جهود لصاحل دوالر مليون 23 قدره إضايف مبلغ

 وكــذلــك، اإلعمــار إعــادة جهود يف مهم   بــدور القيــا  املؤقتــة غزة إعمــار إعــادة آليــة وواصـــــــــــــــلــت - 36
 املشـــــرتكة للمراجعة نتيجة كبرية  حتســـــينات بالتقرير املشـــــمولة الفرتة شـــــهدتو . اجلديدة التشـــــييد أعمال يف

 املتوقع ومن. املتحدة واألمم الفلســـــــــــطينية والســـــــــــلطة إســـــــــــرا ي  حكومة أجرهتا اليت غزة إعمار إعادة آللية
 بوسا  ، وشفافيتها واستقرارها وأدا ها غزه إعمار إعادة آلية فعالية كبري  حد إىل التحسينات هذه تعزز أن
 .االقتصادي النشا  وحتفيز املواد د ول علي باملوافقة والتعجي  استعماال أيسر جعلها منها

 األمم أنشأت، احليوية واالقتصادية اإلنسانية املشاريع تنفيذ دعم أج  ومن، ذلك إىل باإلضافةو  - 37
، 2019 يناير/الثاي كانون  يف عملها بدأت اليت، الوحدة وتوفر. غزة يف املشـــــــــــــــاريع إلدارة وحدة املتحدة
ا الوحدة تعم و . غزة إعمار إعادة آلية ملســـــتخدمي والدعم التوجيه  يادةلز  املتحدة األمم وكاالت مع أيضـــــق
 غزة أج  من العاجلة واالقتصــــــــادية اإلنســــــــانية ملشــــــــاريعا جمموعة تنفيذ ودعم، األرض على الرامج فعالية
 .املخصصة االتصال جلنة هبا تقو  اليت أع ه املذكورة

 على، بالتقرير املشــــــــــمولة الفرتة   ل االجتاهني ك   يف مفتوحقا وغزة مصــــــــــر بني رفح معر وظ  - 38
 جمموعه ما د  و . يناير/الثاي كانون  7 يف املعر من هاأفراد   الفلســـــــــــطينية الســـــــــــلطة اســـــــــــتدعا  من الرغم
 ديسمر/األول كانون  15 بني رفح معر   ل من شخصا 14 473 وغادرها غزة إىل أشخاص 9 405

 كانون  يف إســــــــــــرا ي  إىل غزة من الشــــــــــــهرية لفلســــــــــــطينينيا  رو  معدالت ووصــــــــــــلت. مارس/آذار 11 و
 وصــــ  كما،  عامني من أكثر   ل مســــتوياهتا أعلى إىل فراير/وشــــبا  يناير/الثاي وكانون ديســــمر/األول
 .2007 عا  يف اإلغ   إجرا ات إسرا ي  تشديد منذ مستوياته أعلى إىل غزة من الصادرات حجم

 صـــــــــــــــغري جز  بإ الة، 2000 عا  منذ مرة ألول، إســـــــــــــــرا ي  قامت، يناير/الثاي كانون  2 ويف - 39
 قبالة الواقعة املنا ق يف الصيد يزال الو . حبريقا مي ق  12 مبساحة صبحلي األمساك لصيد غزة منطقة وس  يف

 الصــــــــــــيد يزال ال، ذلك ومع. حبرية أميال ســــــــــــتة يف حمصــــــــــــورا غزة لقطاع واجلنوبية الشــــــــــــمالية الســــــــــــواح 
 املتفق حبريا مي  20 املمتدة L البحري النشــــا  منطقة كام   حىت أميال الســــتة هذه ورا  به مســــموح غري
 .أوسلو اتفاقات يف عليها
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 األردن من نظرا هم جانب إىل وفلســـطينيون إســـرا يليون وزرا  شـــارك، يناير/الثاي كانون  14 ويف - 40
 الغاز موارد تنمية يف التعاون فيه ناقشـــــــــــوا، بالقاهرة إقليمي قمة مؤ ر يف واليونان ومصـــــــــــر قرصو  وإيطاليا
 .املتوس  البحر شر  يف الصلة ذات والصناعات حديثقا املكتشفة الطبيعي

 مشــــاورات يبدأ أن أشــــتية حممد من عباس حممود الفلســــطيين الر يس  لب، مارس/آذار 10 ويف - 41
 .يناير/الثاي كانون  29 يف اهلل احلمد رامي الوزرا  ر يس استقالة عقب، جديدة حكومة لتشكي 

شـــــــــــــــبا /فراير، بدأت  17في فعلى التطورات اإلجيابية. تطغى وال تزال االجتاهات الســـــــــــــــلبية  - 42
لز  القــانون احلكومــة ي   2018 وز/يوليــه ه الكنيســــــــــــــــت يف احلكومــة اإلســـــــــــــــرا يليــة يف تنفيــذ قــانون اعتمــد

التحوي ت اليت جتمعها نيابة عن الســـــــلطة الفلســـــــطينية ومن  املقاصـــــــةاإلســـــــرا يلية بأن جتمد، من إيرادات 
 “مباشر بشك  مباشر أو غري”، مبلغقا مساويقا للمبالغ اليت تدفعها السلطة الفلسطينية إىل السلطةاملتجهة 

أنشـــــــطة ”يف  لضـــــــلوعهمعا  ت الفلســـــــطينيني املدانني من قب  احملاكم اإلســـــــرا يلية  وأإىل الفلســـــــطينيني 
لى النحو احملدد يف القانون اإلســـــــــــــــرا يلي، مزعومة أو غريها من اجلرا م ذات الصـــــــــــــــلة باألمن، ع “إرهابية

هذه األنشـــــــــــــــطة. والرأي القانوي إلســـــــــــــــرا ي  يف هذا الصـــــــــــــــدد هو أن هذه  همتلوا أثنا  تنفيذالذين ق   أو
أن يتخذ ك   رف مجيع التدابري ال زمة ”املدفوعات تنتهك التزا  الطرفني مبوجب اتفاقات أوســـــــــــلو، أي 

ومنع التحريض. ومن مث،  “واألعمال العدا ية املوجهة ضـــــــــــــــد الطرف اآل رملنع أعمال اإلرهاب واجلر ة 
مليون دوالر من إيرادات املقاصـــــــة  139شـــــــبا /فراير أ ا ســـــــتجمد حوايل  17 فقد أعلنت إســـــــرا ي  يف

يف املا ة من إمجايل اإليرادات  6، أي ما يزيد قلي ق عن 2019الســـــلطة الفلســـــطينية   ل عا  ب اصـــــةاخل
 .2018عا   احملولة يف

 القرار هذا برفضــــــــها اإلســــــــرا يلية احلكومة الفلســــــــطينية الســــــــلطة أبلغت، فراير/شــــــــبا  21 يفو  - 43
، الطرفني ك   موافقة دون مبلغ أي  صـــــــــــــــم جيوز ال باريس بروتوكول مبوجب إنه قا لة، اجلانب حادياأل
 ذلك منذ، الفلســــــطينية الســــــلطة وترفض. األســــــرى لعا  ت االجتماعية الرعاية مدفوعات توقف لن وأ ا
 اإليرادات تقب  لن أ ا إىل مشــــــــــريةق ، إســــــــــرا ي  من تأتيها املقاصــــــــــة عا دات من حتوي ت أي قبول، احلني
 إىل يصـــ  ما إســـرا ي  من اآلتية املقاصـــة إيرادات وتشـــك . بالكام  الدفع املســـتحق املبلغ حتوي  مت إذا إال
 اختاذ إىل الفلســــــــــــــطينية احلكومة القرار هذا ودفع. الفلســــــــــــــطينية احلكومة إيرادات إمجايل من املا ة يف 65
 والتعيينات الرتقيات مجيع ووقف، احلكوميني ملوظفنيا رواتب ختفيض ذلك يف مبا، صــــــارمة تقشــــــفية تدابري

 الســــلطة أ رت كما.  والوقود والضــــيافة الســــفر نفقات وختفيض ،والســــيارات املمتلكات وشــــرا  واملكافآت
 .البلد يف فقرا العا  ت أكثر من بعض إىل االجتماعية املدفوعات حتوي  الفلسطينية

 دارت اليت االحتجاجات يف للتحقيق املســــــتقلة الدولية اللجنة أصــــــدرت، فراير/شــــــبا  28 ويف - 44
، 28/1- دإ قراره يف اإلنســـــــــــــــان حقو  جملس من بتكليف عملت اليت، احملتلة الفلســـــــــــــــطينية األرض يف

 ديســــــــــــــمر/األول كــانون  31 إىل مــارس/آذار 30 من الفرتة يف غزة يف جرت اليت املظــاهرات عن تقريرهــا
 و لصــــــــت. وإســــــــرا ي  غزة يف املدنيني على وتأثريها املظاهرات على اإلســــــــرا يلية األمن قوات ورد 2018
 ضــــــــــد احلية للذ رية اإلســــــــــرا يلية األمن قوات اســــــــــتخدا  بأن ل عتقاد معقولة أســــــــــباب وجود إىل اللجنة

 تربو اليت اإلصــابة وحاالت حالتني باســتثنا  189 الــــــــــــــــــ الوفاة حاالت مجيع يف قانوي غري كان  املتظاهرين
 .فيها اللجنة حققت اليت حالة 300 عن
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 تعميق من زاد مما، بالتقرير املشمولة الفرتة   ل محاس حركةو  فتح حركة بني التوترات زادت وقد - 45
 تأثريا الفلسطينيني بني املصاحلةب قدما املضي يف تقد  إحراز عد  أثر كما.  الغربية والضفة غزة بني الفجوة
، بالتقرير املشـــمولة الفرتة   لو . غزة يف والتعليم الصـــحة قطاعي يف أصـــ  املتدهورة األوضـــاع على اســـلبي
 كـــــانون  شـــــــــــــــهر يفو . غزة يف العـــــا  القطـــــاع موظفي من موظف 5 000 من أكثر رواتـــــب ختفيض مت

، موظفيها من 263 لـــــــــــــــــ رواتب تدفع مل الفلســطينية الســلطة أن غزة يف الصــحة وزارة ذكرت، يناير/الثاي
 حوايل فيهم مبن، التعليميــة املنظومــة يف آ ر موظف 400 أن التقــارير نقلــت كمــا.  األ بــا  من معظمهم
 .2019 يناير/الثاي كانون  يف رواتبهم يتقاضوا مل، مدرسقا 270

 تشــــرين يف غزة إىل املؤدية املعابر على الســــيطرة من الفلســــطينية الســــلطة القاهرة اتفا  مك ن وقد - 46
 2019 فراير/شـــــبا  شـــــهر  اية من اعتبارا هلا يعد مل الفلســـــطينية الســـــلطة أن إال. 2017 نوفمر/الثاي
 كانون  7 يف رفح من موظفيها الفلسطينية السلطة سحبت فقد. رفح معر أو سامل أبو كر   معر يف وجود
 مراقبة محاس حركة عينتهم موظفون اســـــــــــــــتأنف كما.  محاس حركة مع تزايدةامل لتوتراتل نتيجة يناير/الثاي
 مؤقت إغ   إىل التغيريات هذه وأدت. فراير/شـــــبا  17 يف ســـــامل أبو كر   معر من الفلســـــطيين اجلانب
 تغيريات أي تسج   مل، اآلن حىتو . االجتاهني ك   يف الوقت ذلك منذ فتحه أعيد الذي، رفح ملعر وجز ي

 .  له من البضا ع تدفق يف أو سامل أبو كر   معر يف املتبعة اإلجرا ات يف

 ال جئني وتشـــــــــــــــغيـ  إلغـاثـة املتحـدة األمم وكـالـة أعلنـت، 2018 ديســـــــــــــــمر/األول كـانون  ويف - 47
 2018 لعا  ها ويل يف العجز لتغطية كافية  أمواالق  مجعت أ ا )األونروا( األدىن الشــــــــــــر  يف الفلســــــــــــطينيني

 2017 عا  يف به سامهت عم ا مسامهاهتا ماحنة جهة 42 من أكثر زادت فقد. دوالر مليون 446 البالغ
 .التكاليف خلفض دا لية تدابري األونروا واختذت

  
 السيييييي م بعملية قدما للمضييييييي الدولي والمجتمع األطراف تبذلها التي الجهود - سادسا 

 الصلة ذات األخرى والتطورات

 الصـــــــــــــــلة ذات معام هتا يف  يز أن الدول جبميع (2016) 2334 قراره يف األمن جملس أهاب - 48
 اليت بالدول تتعلق معروفة تطورات حتدث ملو . 1967 عا  منذ احملتلة واألراضــــــــي إســــــــرا ي  دولة إقليم بني

 .بالتقرير املشمولة الفرتة   ل بذلك قامت
 ســــــــــبي  يف، تواصــــــــــ  أن إىل األ راف مجيع، (2016) 2334 قراره يف، األمن جملس دعا كما - 49
 هذا يف وحث مصـــــــــــداقية ذات مفاوضـــــــــــات بد  إىل الرامية اجلماعية اجلهود بذل، واألمن الســـــــــــ   تعزيز

 إىل اهلادفنْي  واإلقليمي الدويل والدعم واإلقليمية الدولية الدبلوماســــية اجلهود وتســــريع تكثيف على الصــــدد
 املتحدة األمم قرارات أســــــــاس على تأ ري دون األوســــــــ  الشــــــــر  يف ودا م وعادل شــــــــام  ســــــــ   حتقيق
 و ار ة، العربية الســــــ   ومبادرة، الســــــ   مقاب  األرض مبدأ ذلك يف مبا، مدريد ومرجعية، الصــــــلة ذات
 .1967 عا  يف بدأ الذي اإلسرا يلي االحت ل وإ ا ، الرباعية اجملموعة وضعتها اليت الطريق

 فتح حركتا ذلك يف مبا، افلســــــطيني فصــــــي  12 عن ممثلون شــــــارك، الروســــــي االحتاد من بدعوةو  - 50
 إىل 11 من الفرتة يف عقــد الــذي، موســـــــــــــــكو يف الثــالــث الفلســـــــــــــــطينيــة الفصــــــــــــــــا ــ  اجتمــاع يف، ومحــاس
 لتنفيذ جهودها مصر تستأنف ألن فرصة باعتباره باالجتماع فتح حركة مسؤولو رحبو . فراير/شبا  13

، أمور مجلة يف، وافقت الفلســـــــطينية الفصـــــــا   أن محاس ذكرت كما.  القاهرة يف ســـــــابققا املوقعة االتفاقات

https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
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 وافقــت، االجتمــاع و  ل. العودة حق إعمــالو  الو نيــة الوحــدة وتعزيز االنقســــــــــــــــا  إ ــا  ضـــــــــــــــرورة على
 اجلهاد حركة امتناع مع، تامياخل لبيانل املقرتح الن  على مشـــــــــــاركا فصـــــــــــي  12 أصـــــــــــ  من فصـــــــــــا   8

 باعتبارها الفلسطينية التحرير منظمة إىل اإلشارة بسبب التصويت عن محاس وحركة الفلسطينية اإلس مي
 منذ احملتلة األرض على فلســــــطينية دولة قيا  إىل واإلشــــــارة ،الفلســــــطيين للشــــــعب الشــــــرعيو  الوحيد املمث 
 .الشرقية القدس وعاصمتها 1967 عا 

شــبا /فراير، اجتمعت جمموعة من وزرا  اخلارجية العرب واألوروبيني يف دبلن ملناقشــة  19و  18يف و  - 51
وأعرب املشــــــاركون عن جزعهم إزا  تدهور احلالة على أرض الواقع وأكدوا عملية الســــــ   يف الشــــــر  األوســــــ . 

حب  الدولتني،  شياق مع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة واملعايري املتواص  جديد دعمهم املستمر والتزامهم  من
 .فلسطينيةال باملصاحلة املضي قدماواالتفاقات السابقة. وأكد املشاركون أيضا أمهية الثابتة الدولية 

، األورويب االحتاد يف األعضـــــــــــــا  والدول العربية الدول جامعة قادة أعاد، فراير/شـــــــــــــبا  25 يفو  - 52
 الســــ   عملية بشــــأن املشــــرتكة مواقفهم تأكيد، مصــــر، الشــــيخ شــــر  يف هلم مشــــرتك قمة مؤ ر أول   ل
 األراضـــــــي يف اإلســــــــرا يلية املســــــــتو نات خمالفة وبشــــــــأن القدس وضــــــــع ذلك يف مبا، األوســــــــ  الشــــــــر  يف

 مجيع أســاس على الدولتني ح  إىل بالتوصــ  التزامهم جديد من وأكدوا. الدويل للقانون احملتلة الفلســطينية
 عا  يف بدأ الذي االحت ل إل ا  الوحيدة الواقعية الوســـــــــــيلة باعتباره، الصـــــــــــلة ذات املتحدة األمم قرارات
 اإلســـــــــرا يليني بني وشـــــــــام  ودا م عادل ســـــــــ   ولتحقيق، الشـــــــــرقية القدس احت ل ذلك يف مبا، 1967

 إىل وأشـــاروا. النها ي الوضـــع مســـا   مجيع تعاجل الطرفني بني مباشـــرة مفاوضـــات   ل من والفلســـطينيني
 بالوصـــــــــاية يتعلق فيما ذلك يف مبا، القدس يف اإلســــــــــ مية للمقدســــــــــات التارخيي الواقع على احلفاظ أمهية

 األفضـــــــــ  حنو أســـــــــاســـــــــي تغيري إلحداث فورية  طوات اختاذ إىل األ راف مجيع دعوا كما.  عليها اهلامشية
 الدويل والقانون اإلنســـــــــــــــان قو حل الدويل القانون ذلك يف مبا، الدويل للقانون التا  االحرتا  مع، غزة يف

 .لألونروا عنه غىن ال الذي الدور جديد من وأكدوا، املدنيني حبماية يتعلق فيما و اصة، اإلنساي

 الوجود والية  دد لن إســـــــــــــرا ي  أن يســـــــــــــرا يلاإل وزرا ال ر يس أعلن، يناير/الثاي كانون  28 يفو  - 53
  ارجية وزرا  أصـــــــــــدر، فراير/شـــــــــــبا  1 يفو . يناير/الثاي كانون  31 بعد ما إىل اخللي  يف املؤقت الدويل
 فيه أعربوا مشرتكقا بيانقا (والنرويج وسويسرا والسويد وتركيا )إيطاليا املؤقت الدويل الوجود يف املسامهة الدول
 واحدة ويقوض الثاي أوسلو اتفا  عن “ا روج” يشك  أنه مؤكدين االنفرادي إسرا ي  قرارل أسفهم عن
 .والفلسطينيني اإلسرا يليني بني النزاع حل  القليلة املستقرة اآلليات من
  

 م حظات - سابعا 
، احملتلة الغربية الضـــــــفة يف هوادة ب  جيري القانونية غري اإلســـــــرا يلية املســـــــتو نات توســـــــيع زال ما - 54
 بشـــــأن عروض  رحت أو عليها ووفق أو اقرت حت اليت وحدة آالف الث ثة و ث  .الشـــــرقية القدس فيها مبا

 األرض يف املسـتو نات إنشـا  أن وأكرر .2018 مايو/أيار منذ د فعة أكر احملتلة الغربية الضـفة يف إقامتها
، الدويل للقانون صار ا انتهاكا ويشك  قانوي أثر أي له ليس، الشرقية القدس فيها مبا، احملتلة الفلسطينية

 املســـــــــــــــتو نات فوجود .كام   وبشـــــــــــــــك  فورا وقفه وجيب، (2016) 2334 القرار يف الوارد النحو على
 آفا  كبرية  بدرجة ويضــعفان الفلســطينيني الســكان لدى األم  و يبة الغضــب مشــاعر يؤججان وتوســعها

 متواصلة فلسطينية دولة إقامة الحتمال املمنهج تقويضهما   ل من الدولتني ح  وحتقيق االحت ل إ ا 
 شــــــــــــأ ا من تشــــــــــــريعات ســــــــــــن إىل الرامية احملاوالت تؤدي، ذلك على وع وةق  .البقا  على وقادرة جغرافيا

https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)


S/2019/251 
 

 

19-04732 11/13 

 

 وجود من ختوفات إثارة إىل مباشــــــر بشــــــك  احملتلة الغربية الضــــــفة أرض على اإلســــــرا يلي القانون تطبق أن
 .املستقب  يف للضم  ط 
ومما يثري االنزعا  بصــفة  اصــة هد  املباي  ويســتمر كذلك هد  املباي الفلســطينية واالســتي   عليها. - 55

ويســـــــاوري  بوصـــــــ ت مياه حيوية يف اجملتمعات احمللية يف املنطقة جيم اليت تعاي من نق  املياه أصـــــــ .املرتبطة 
 القلق إزا  استمرار الضغو  اليت يرزح الفلسطينيون حتت و أهتا يف الضفة الغربية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية.

الشــــــرقية، و طر تنفيذ عمليات إ    أ رى كثرية  وي رز اإل    القســــــري للفلســــــطينيني من منازهلم يف القدس
وجيب  لتيســـري توســـيع املســـتو نات يف املســـتقب ، املشـــكلة املتنامية لفلســـطينيي القدس الشـــرقية املعر ضـــني للتشـــرد.

 .العدول عن هذه السياسات كما ينبغي إلسرا ي  أن تتقيد بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل
 بقلق أشعر زلت وال .ها لة سكا ا معاناة زالت وما كبري  لتصعيد عرضة زةغ يف الوضع يزال وال - 56
 فتئ وما .غزة يف احملي  الســـــيا   ول على ســـــقطوا الذين الفلســـــطينيني من واجلرحى القتلى عدد إزا  بالغ

 للقلق مثارا إسرا ي  مع احملي  السيا  عند غزة يف نشبت اليت االحتجاجات أثنا  للقوة إسرا ي  استخدا 
 القوة ت ســـتخد  أال وجيب النفس ضـــب  ممارســـة مســـؤولية عاتقها على تقع اإلســـرا يلية األمن فقوات .البالغ
 املوظفني ضـــــــــــــد القوة اســـــــــــــتخدا  عد  وجيب .األرواح محاية أج  من جتنبها  اما يتعذر عندما إال املميتة
 على للعنف هدفا األ فال يكون أن ينبغي وال .الطبية مهامهم أدا  يف عملهم ينحصـــــــــــــــر الذين الطبيني
 تعريضــــــــــــــهم عد  من والتأكد، األ فال حبماية التزا  عليها املقاتلة اجلماعات من وغريها ومحاس اإل   
 حمظور اإلســـرا يليني املدنيني الســـكان جتاه عشـــوا ية بصـــورة اهلاون وقذا ف الصـــواريخ وإ    .أبدا لألذى
 احلارقة الوســــا   إ    كذلك  يتوقف أن وجيب .فورا يتوقف أن وجيب، اإلنســــاي الدويل القانون مبوجب
 .السلمي  ابعها على احلفاظ املظاهرات منظمو يكف  أن وحيب .إسرا ي  جتاه واملتفجرة

 نســـــــــــا  بينهم كان  الذين، غزة يف احملتجني مع محاس حلركة التابعة األمن لقوات العنيف والتعام  - 57
 .انتقا  من  وف دون حيتج أن معاناته  الت الذي غزة شعب حق فمن .مقبول غري، وأ فال
 املتحدة األمم إىل صوهتم ضم إىل الدويل اجملتمع أعضا  مجيع أدعو وأنا لإلرهاب مرر يوجد وال - 58
 .قا ع بشك  إدانته يف
 جانب من واملضـــــــــــــــايقات االعتدا ات عدد ازدياد عن تقارير من ورد ما إزا  القلق ويســـــــــــــــاوري - 59

، الفلســــطينيني الســــكان على شــــديد قلق ويســــاوري .الســــابق بالتقرير املشــــمولة بالفرتة مقارنةق  املســــتو نني
 عقب اخللي  مدينة من H2 املنطقة يف اإلنســـــــــــــــان حقو  عن واملدافعني، باحلماية املعنية الفاعلة واجلهات
 بعض أن م حظة مع ســـــــيما ال، 2019 فراير/شـــــــبا  1 يف اخللي  يف املؤقت الدويل الوجود انســـــــحاب

 الســـــــــكان وأمن ســـــــــ مة كفالة  إىل إســـــــــرا ي  وأدعو .مغلقة عســـــــــكرية منا ق   أ علنت قد H2 املنطقة أحنا 
 للجهات والســــــــــماح، التوتر من مزيدا تســــــــــبب أن  كن  طوات أي اختاذ عن واإلحجا ، الفلســــــــــطينيني

 إجرا  وضـــــــمان، وأمان حبرية بأنشـــــــطتهم باالضـــــــط ع اإلنســـــــان حقو  عن واملدافعني اإلنســـــــانية الفاعلة
 .اجلناة ومسا لة، هجمات أي يف ومستقلة ونزيهة شاملة حتقيقات

 املســــــؤولني عن صــــــدر الذي للمشــــــاعر واملؤج ج االســــــتفزازي اخلطاب تســــــب ب كذلك  ويتواصــــــ  - 60
 الثقة عد  مشـــــاعر وتغذية االنقســـــا  تعميق يف بالتقرير املشـــــمولة الفرتة   ل واإلســـــرا يليني الفلســـــطينيني
 إبدا  عن مســـــؤولون والقادة .الســـــ   هدف حتقيق إىل الرامية اجلهود تقويضـــــه مع، الطرفني بني والكراهية



 S/2019/251 

 

12/13 19-04732 

 

 وتشـــــــــجيع التوترات فتأجيج .اجلانبني بني اإلجيايب باحلوار والنهوض توفيقي ح  إجياد على العم  يف رغبة
 .النزاع أمد إ الة سوى عليه يرتتب ال اجملتمعات بني الكراهية بذور وغرس املؤامرة نظريات
، الفلســـــــطينية بالســـــــلطة اخلاصـــــــة املقاصـــــــة بإيرادات املتصـــــــلة التطورات إزا  بالغ قلق ويســـــــاوري - 61
 واليت سوا  حد على واإلسرا يليني الفلسطينيني على الواقعة واألمنية واالقتصادية السياسية اآلثار سيما وال

 أكثر، دوالر بليون 2.3 البالغة، املقاصـــــــة إيرادات و ث  .الدولتني ح  حتقيق وفرص أوســـــــلو إ ار تقوض
 معا يعم  أن إىل حباجة اجلانبني وك  .الفلسطينية للسلطة السنوية اإليرادات جمموع من املا ة يف 65 من

 الع قات بشـــــــــأن باريس بروتوكول مع  شـــــــــيا، بالكام  اإليرادات حتوي ت اســـــــــتعادة هبدف بنا ة بطريقة
 مدعومنْي ، جمددا وااللتزا  التدهور من مزيد حدوث ملنع جهدمها قصـــــــــــارى يبذال أن وجيب .االقتصـــــــــــادية

 . وي  أمد منذ القا مة الثنا ية االتفاقات يف املكرسة األساسية باملبادئ، الدويل باجملتمع
 قــدره  ويــ  إىل حتتــا  اليت، األونروا إىل املقــد  الــدعم الســـــــــــــــتمرار احليويــة األمهيــة إىل وأشـــــــــــــــري - 62
 تعطــ  أي ولتفـــادي .اإلنســـــــــــــــــانيـــة وعمليـــاهتـــا العـــاديـــة براجمهـــا لتغطيـــة 2019 عـــا  يف دوالر بليون 1.2
 عدد زيادة وإىل هلا  ويلهم مسـتويات على ماحنوها حيافظ إىل األونروا حتتا ، 2019 عا  يف اخلدمات يف

 الفلسطينيني ل جئني إمنا ي وقف إنشا  و ث  .املايل االستقرار تعزيز لضمان السنوات املتعددة االتفاقات
 .الصــدد هذا يف مهمة  طوة، اإلســ مي التعاون منظمة وزرا  جملس أعلنه ما حنو على، األ رية اآلونة يف

 .لألونروا دعمها مواصلة إىل األعضا  الدول وأدعو
 كافية  تكن مل الطرفان اختذها اليت واملتواضـــــــــــــــعة القليلة اإلجيابية اخلطوات أن له يؤســـــــــــــــف ومما - 63

 وإنين .جســامةق  تتزايد لتهديدات معر ضــة الدولتني ح  حتقيق إمكانية إن ب  .الســلبية االجتاهات لتصــحيح
، الـــدولتني حـــ  آفـــا  تقوض انفراديـــة  طوات اختـــاذ عن االمتنـــاع إىل، أ رى مرة، األ راف مجيع أدعو
 .باريس بروتوكول ذلك يف مبا، الثنا ية االتفاقات مع تتماشى وال
 الشـــواغ  مراعاة ومع .غزة يف واالقتصـــادية اإلنســـانية احلالة تدهور إزا  بالغ بقلق أشـــعر زلت وال - 64

 إىل واألشــخاص البضــا ع حركة على املفروضــة القيود ختفيف على أحثها فإنين، إلســرا ي  املشــروعة األمنية
 اإلنســــــــــــــــانيــة لألزمــة مســـــــــــــــتــدا  حــ  يف نــأمــ  أن  كننــا وال .املطــاف  ــايــة يف رفعهــا هبــدف ومنهــا غزة
 .(2009) 1860 األمن جملس قرار مع  شـــــيا، اخلانقة اإلغ   إلجرا ات الكام  اإل ا    ل من إال
 منذ املفروضــــــة اإلغ   إجرا ات أثر تفاقم الفلســــــطينية الســــــلطة تفرضــــــها اليت التقييدية التدابري زالت وما
 ورد ما أتاح وقد .الفلســـــــــطينيني صـــــــــفوف يف واإلدارية الســـــــــياســـــــــية الفجوة توســـــــــيع يزيد مما،  وي  وقت
 األدويــة من كبرية  كميــة  إيصــــــــــــــــال ودع م، غزة يف الطــاقــة إمــدادات يف املؤقتــة الزيــادة اآلن حىت  ويــ  من

 قطر من املقــد  التمويــ  نفــاد توقع ظــ  يف ولكن .الطــار ــة اجلراحيــة العمليــات آالف وإجرا  الضـــــــــــــــروريــة
 دا م ح  أو إضـــافية أموال توفر مل وما، 2019 أبري /نيســـان يف بالوقود غزة يف الطاقة توليد حمطة إلمداد
 بدرجة يؤثر مما، جمددا اليو  يف ساعة 20 إىل الطاقة انقطاع يص  أن من حقيقي قلق يوجد، الطاقة ألزمة
 الشــركا  ومواجهة، االحتياجات تزايد من  لفية ظ  يف ذلك ويأيت .األســاســية اخلدمات توفري على كبرية
 .العم  حليز متزايدا وتقييدا مســــبوقة غري بصــــورة التموي  يف كبرية  ختفيضــــات اإلنســــانية األنشــــطة جمال يف
 توفري إىل فيها ود عي، ديســـمر/األول كانون  17 يف 2019 لعا  اإلنســـانية االســـتجابة  طة أ  ِلقت وقد
 اجلهات أحث وإنين .غزة لقطاع دوالر مليون 270 منها، احملتلة الفلســــــــــطينية لألرض دوالر مليون 350
 .السكان احتياجات من األدىن احلد تلبية إلتاحة مسامهاهتا زيادة على املاحنة
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 إســــهاما غزة إعمار إعادة آلية على أ د لت اليت التحســــينات تســــهم أن يتوقع، إجيايب تطور ويف - 65
 حفز على واملســاعدة اســتخدامها ســهولة لزيادة، وشــفافيتها واســتقرارها وأدا ها اآللية فعالية تعزيز يف كبريا

 الواجب االعتبار إي   مع مفتوحا احلدودي رفح معر إبقا  مصر بقرار أيضا وأرحب .االقتصادي النشا 
 حبريا مي  12 إىل غزة يف الصــــــــــيد منطقة نطا  بتوســــــــــيع أرحب، ذلك إىل وإضــــــــــافةق  .األمنية لشــــــــــواغلها

 يصطادون فلسطينيني وإصابة اعتقال استمرار إزا  قلقا زلت ال ولكين، غزة ساح  قبالة صغرية منطقة يف
 .فيها بالصيد املسموح املياه حدود دا  
 ومحاس إســـــــــــــرا ي  بني أ رى عنيفة مواجهة نشـــــــــــــوب دون حتول أن  كن إجيابية  طوات وهذه - 66
 وإعادة، الفلســــــطينيني صــــــفوف يف الو نية الوحدة اســــــتعادة يتطلب األج   وي  ح  أي ولكن، غزة يف
 .اخلانقة اإلسرا يلية اإلغ   إجرا ات وإ ا ، شرعية فلسطينية حكومة سيطرة إىل غزة
 بقيادة املبذولة الفلســــطينية الفصــــا   بني املهمة املصــــاحلة جهود تســــتمر أن جدا الضــــروري ومن - 67

 أدعو وإنين، الصــــــدد هذا يف مصــــــر تبذهلا اليت للجهود الراســــــخ تأييدها عن املتحدة األمم وتعرب .مصــــــر
 قيادة حتت الغربية والضــــــــفة غزة توحيد إعادة لضــــــــمان جادة جهود بذل إىل الفلســــــــطينية الفصــــــــا   مجيع

 مســــــــتدا  بشــــــــك  اإلنســــــــانية األزمة ح  يف نأم  أن  كننا فق  فآنذاك .واحدة د قرا ية و نية حكومة
 املســــتقب  يف تنشــــأ أن  كن فلســــطينية دولة أي من يتجزأ ال جز  وغزة .اهلا  التنمية مســــعى يف والشــــروع

 .تظ  أن جيب وهكذا، الدولتني ح  إ ار يف
 بشــــــــــــأن الدويل اآلرا  توافق وضــــــــــــعف اجلماعية جهودنا حالة إزا  القلق بالغ يســــــــــــاوري زال وما - 68

 وجود على قا م الفلســـــــطيين اإلســـــــرا يلي للنزاع تفاوضـــــــي ح  إىل والوصـــــــول االحت ل إ ا  إىل التوصـــــــ 
 املرتاب  الطابع إىل وبالنظر .النزاع هذا يتخذه الذي اخلطري املســـــــــــــار من وتكرارا مرارا حذ رت وقد، دولتني

 اخلطاب تغذية احتمال من اإلســــــرا يلي الفلســــــطيين النزاع عليه ينطوي وما املنطقة أحنا  مجيع يف للنزاعات
 اجملدية الثنا ية املفاوضـــــــــــــــات إىل الطرفني لعودة ال زمة الظروف هتيئة فإن، العامل أحنا  مجيع يف املتطرف

 املتحدة األمم شــــركا  قد ، النزاع إل ا  ســــياســــية عملية وجود عد  ظ  ويف .األمهية بالغة مســــألة تزال ال
 يوليه/ وز يف الصـــــــــادر التقرير يف التوصـــــــــيات من جمموعة، األوســـــــــ  بالشـــــــــر  املعنية الرباعية اجملموعة يف

 .بفعالية ن فذت ما إذا، الظروف تلك هتيئة مسار تبدأ أن شأ ا من، 2016
ـــاالتفـــاقـــات االلتزا  تعزيز إىل املتحـــدة األمم وتـــدعو - 69 ـــا يـــة ب  جمموعـــة تنفيـــذ على تعمـــ  وهي الثن
  اية يف اإلغ   إجرا ات وإ ا ، الفلســطينية املصــاحلة ودعم، غزة دعم إىل الرامية اإلنســانية املشــاريع من

 لعا  األوســــــــــ  بالشــــــــــر  املعنية الرباعية اجملموعة تقرير يف الواردة التوصــــــــــيات أن نؤكد برحنا وما .املطاف
 إســـــــــــــــرا ي  تعيش الذي، الدولتني حل  جمد   بدي  يوجد ال أنه تأكيد وأكرر .للغاية وجيهة تزال ال 2016
 األول املقا  يف بد وال .للدولتني عاصــمة القدس وتكون، وأمن ســ   يف جنب إىل جنبا مبوجبه وفلســطني

 العســــــــــكري االحت ل إل ا  دعما عملية  طوات الختاذ ال زمتني الســــــــــياســــــــــية واإلرادة القيادة توافر من
 والفلســـــطينيني اإلســـــرا يليني من آ ر جي  على ســـــي كت ب، ذلك يتحقق أن وإىل .الدا م الســـــ   وإرســـــا 

 .املنال بعيد س   عن  ا   ب  البحث يف حياهتم يقضوا أن
 نيكوالي، األوســ  الشــر  يف الســ   لعملية اخلاص ملنســقي العميق تقديري عن أ عرب أن وأود - 70

 الذين املوظفني جبميع كذلك  وأشـــــــــــــــيد .بالتحديات حاف  زال ما ســـــــــــــــيا  يف املتميز لعمله، م دينوف
 .صعبة ظروف ظ  يف املتحدة األمم  دمة يف يعملون

 


