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 العام  األمين  تقرير  

   
 مقدمة  -   أول  

  وتمتد . (2016) 2334 األمن  مج س  قرار  تنفيذ عن عشــــر  الثامن الفصــــ    التقرير هو  التقرير هذا - 1
 .حزيران/يونيه 11 إلى آذار/مارس 23 من  بالتقرير المشمولة الفترة

  
 الستيطانية  األنشطة  -  ثانيا  

 األرض ف   ل مسـتوننا   إسـرايي  إنشـا   أن ،(2016)  2334  قراره ف  جديد،  من األمن  مج س أكد - 2
  انتهاكا  ويشـــــــ    قانونية  شـــــــر ية أي له ليس الشـــــــر ية،  القدس فيها  بما ،1967 عام منذ المحت ة الف ســـــــ ينية

. والشــام  والدايم العادل الســالم  وإحالل  الدولتين ح   تحقيق  أمام كبرى   وعقبة الدول   القانون   بموجب صــار ا
ر ذاته،  القرار وف   االســتي انية  األنشــ ة  جميع  كام  نحو وع ى فورا  توقف  بأن  إســرايي  م البته  المج س كر 
  الصــدد  هذا  ف   القانونية التزاماتها  جميع  تحترم وأن الشــر ية،  القدس فيها  بما المحت ة،  الف ســ ينية األرض ف 

 .الخ وا  هذه  من أي اتخاذ تشهد لم  بالتقرير المشمولة الفترة أن    بيد. كامال احتراما

 لبـنا   E حومـا  هـار    ـة  ع ى القـدس ف  المح ـية  والبـنا   التخ يط لجـنة وافقـ  أـيار/مـايو،  20 وف  - 3
 ع ى  الخ ة  إنار ف   البنا   ترا يص إصـدار ويتوقف. المحت ة الشـر ية  القدس  ف  إضـايية  سـ نية  وحدة 540
  جي و مســـتوننت   بين الربط  صـــو   أ رى     وة  بمثابة  تنفيذها،  حال ف   الخ ة، هذه  وســـت ون .  شـــرو  عدة
 الجنوب  المحيط  نول ع ى  اإلســـرايي ية المســـتوننا  من  مبنية متجاورة  من قة وإنشـــا   الحاليتين، حوما وهار
ــر ية  ل قدس ــأنه من  وهذا. الشـ ــا شـ ــ  أن أيضـ ــفة  وجنو   لحم  بي   يفصـ ــر ية القدس عن  الغربية  الضـ   وف . الشـ
 أواي   وف .  ناب س  جنو   إيفياتار يســـــــــــــمى جديدا  اســـــــــــــتي انيا مركزا  المســـــــــــــتوننون  أنشـــــــــــــأ  أيار/مايو، أواي 

  إيفيتار،  ف   ف ســـــ ينية أســـــرة  50 نحو  تأوي   مبان لهدم أوامر اإلســـــرايي   الدفاع  جيش أصـــــدر  حزيران/يونيه،
 .حزيران/يونيه 14 بح ول  تماما بإ اليه ويقض  الموقع ف  البنا  إعادة يحظر عس ريا أمرا وأصدر
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 ف  لف ســــ ينيين مم وكة  لمبان  والمصــــادرة الهدم  عم يا   اســــتمر   بالتقرير، المشــــمولة  الفترة  و الل - 4
 عدم  بحجة إلســــــــرايي يةا  الســــــــ  ا  وتذرع . الشــــــــر ية  القدس فيها  بما المحت ة، الغربية الضــــــــفة أنحا  جميع

ــبه أمرا  ع يها الف ســـ ينيين  حصـــول يظ  تصـــاري   وه   إســـرايي ية،  بنا  تصـــاري   ع ى  الحصـــول   مســـتحي ،  شـ
  بينهم  من شـخصـا، 78  تشـريد إلى  أدى  مما  هدمها، ع ى آ رين أجبر  أو مبنى 72 مصـادرة  أو  بهدم  فقام 
 .آ رين شخصا 357 تضرر وإلى امرأة، 15 نحو و نفال 47

ــادرة  أو  (3) ل هدم  المبان  من الماية ف   53 مجموعه ما  وتعرض - 5 ــعار  دون  (35)  المصـ ــبق،  إشـ  مسـ
  المبان   ع ى  موجزة  بإجرا ا  االســـتيال   تبي  عســـ رية  أنظمة إلى  اســـتنادا   جدا،  قصـــيرة  مه ة  غضـــون   ف  أو

 ثالثة وُهدم. إجرامية أعمال الرت ا  استخدامها  ف   ُيشتبه الت  أو  ”منقوال “  كــــــ  ُتصنف  الت   حديثا“ ”المنشأة
ــتنادا    مبان ــ ري  األمر إلى اســــــــ ــوى   المال ين  تمن  ال معج ة  إجرا ا   فرض  يجيز الذي  1797 رقم العســــــــ   ســــــــ
ــارية بنا   تصـــــاري  امتالكهم  إلثبا   ســـــاعة 96 ــتة  وهَدم. المفعول ســـ  أوامر  ت قيهم بعد  مال وها أ رى  مبان   ســـ

 .مانحة جها   من  بتموي  ُشيد مما مصادرتها أو  هدمها تم  الت  المبان  من 14 مجموعه  ما وكان.  بالهدم

  أســـــر  وه   المحت ة، الشـــــر ية  القدس ف   ف ســـــ ينية  أســـــرة 218 عن يق  ال ما حاليا يواجه وإجماال، - 6
ــم ــا، 970 تضــ ــخصــ ــرايي ية المحاكم فيها  تب  أن ُينتظر إ ال  دعاوى  نفال،  424  بينهم من شــ   ورفع . اإلســ
  باســــتعادة   تســــم  إســــرايي ية قوانين ت بيق إلى  تســــتند  وه  إســــرايي ية،  اســــتي انية  منظما  الدعاوى  هذه معظم

 يســــــــــــم  مماث   قانون  أي  يوجد ال أنه  بيد. 1948 عام  قب   اليهود  يم  ها كان الشــــــــــــر ية  القدس ف  ممت  ا 
 .إسرايي  ف   ممت  اتهم باستعادة  ل ف س ينيين

 ف   القدس  ف  المح ية الشـــ ون   مح مة  رفضـــ  المحت ة،  الشـــر ية  القدس ف   جراح الشـــي   ح  وف  - 7
  أســـــرة 15  ل رد اســـــتي انية منظما  رفعتها  دعاوى   ضـــــد المقدمة ال عون   آذار/مارس 2 و  شـــــبا /فبراير 10

. الع يا المح مة  لدى  اسـتننا   ن ب الف سـ ينية  األسـر  وقدم .  عقود منذ ييه تعيش الذي الح  من  ف سـ ينية
 بشـــــأن اســـــتماع  ج ســـــة عقد  أيار/مايو 9  ف  المح مة  أرجأ   اإلســـــرايي  ، العام  المدع  من  ن ب ع ى  وبنا 
  حزيران/يونـيه  8 حتى العـام  المـدع  الع ـيا المح مـة  منحـ   أـيار/مـايو، 25  وف .  شــــــــــــــهر لمـدة  المســــــــــــــأـلة هـذه

  المح مـة  إجرا ا   ف   يتــد ــ   لن  أنــه  العــام  المــدع   أع ن  حزيران/يونيــه،  7  وف .  الــدعوى   من  موقفــه  لتحــديــد
  ج ســة  عقد ســتع ن أنها  الع يا  المح مة  وأع ن .  األســر هذه  من  أربع  إ ال   قضــية  ف   بالب  يتع ق ييما  الع يا

 .ذلك ع ى بنا  ح مها وتصدر األسر به تقدم  الذي االستننا  ن ب  بشأن تموز/يوليه 20 قب  استماع

 إ ال   قرار ف  ال عن بشــــأن  قرارها  القدس ف   المح ية الشــــ ون  مح مة  أرجأ   أيار/مايو،  28 وف  - 8
 حتى  الشــــــــــــــر يـــة،  بـــالقـــدس  ســــــــــــــ وان  ف   الهوى،  ب ن  ح   ف   شــــــــــــــقق  ثالث  من  ســــــــــــــ نيين  بمبنيين  يتع ق
  ف   الع يا  العدل مح مة من  قرار صـدور سـتنتظر  أنها إلى  قرارها  ف   المح مة وأشـار .  األول/ديسـمبر كانون 

ــاـيا ــا  الع ـيا العـدل  مح مـة ون ـب .  ممـاث ـة  قضــــــــــــ  عم ـية  تمـ   مـا  وإذا.  موقفـه  تحـدـيد  العـام  المـدع   من  أيضــــــــــــ
ــي حق  ذلك  فإن اإل ال ، ــا، 33 تضــــم  ف ســــ ينية  أســــر  ســــبع  مجموعه  بما  مباشــــرا ضــــررا  ســ  بينهم من شــــخصــ

ــنتان  وامرأتان  نفال 19   مح مة  أرجأ   حزيران/يونيه، 10 وف .  الخاصــــــــــــة  االحتياجا   ذوي  من  ورج   مســــــــــ
ــ ون  ــأن  قرارها  القدس  ف  المح ية الشــ ــ نيين بمبنيين يتع ق آ ر إ ال  قرار ف  ال عن بشــ ــقق ثالث من  ســ   شــ

 مبـاشــــــــــــــرا  ضــــــــــــــررا  ســــــــــــــي حق  ذلـك  فـإن  اإل ال ،  عم يـة  تمـ   مـا  وإذا.  تموز/يوليـه  8  حتى  الهوى،  ب ن  ف 
 .نفال 12 بينهم من شخصا، 20 تضم ف س ينية أسر ثالث مجموعه بما
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 اإلرهاب  أعمال   ذلك  في   بما  المدنيين،   ضد   العنف  -  ثالثا  

 العنف  أعمـــال  جميع  لمنع  فوريـــة    وا   اتخـــاذ  إلى  (2016)  2334  قراره  ف   األمن  مج س  دعـــا - 9
  إعمـال  إلى  ودعـا  والتـدمير،  االســــــــــــــتفزاز أعمـال  جميع  وكـذلـك اإلرهـا ،  أعمـال  ذلـك  ف   بمـا  المـدنيين، ضــــــــــــــد

المســــا لة ف  هذا الصــــدد وإلى التقي د بااللتزاما  بموجب القانون الدول  من أج  تعزيز الجهود الجارية لم افحة  
 .اإلرها ، بما ف  ذلك من  الل أنش ة التنسيق األمنية القايمة، وإلى إدانة جميع أعمال اإلرها  بوضوح 

 الف س ينية  األرض  أنحا   جميع  ف   العنف  أعمال  ف  بزيادة  اتسم  تقريربال  المشمولة  الفترة  أن  غير - 10
 متصــــــــــــــ ـة عنف  وأعمـال اإلســــــــــــــرايي ـية،  األمن وقوا   الف ســــــــــــــ ينيين  بين  اشــــــــــــــتـباكـا  ذلـك  ف   بمـا  المحت ـة،

ــتوننين، ــق وأعمال مزعومة،  اعتدا   محاوال  أو واعتدا ا   بالمســـــــــ  من  حارقة  لزجاجا  وإلقا   بالحجارة  رشـــــــــ
 باتجاه غزة من الف ســــــ ينية  المســــــ حة  الجماعا  جانب من  ل صــــــواري   إنالق وعم يا   الف ســــــ ينيين،  جانب

  جانب  من الفتاكة ل قوة  واســتخدام غزة، ف  مواقع  اســتهدف   إســرايي ية  قصــف  وعم يا   جوية وغارا   إســرايي ،
 .الف س ينيين ضد اإلسرايي ية األمن قوا 

ــمولة الفترة   الل ُقت  وإجماال ، - 11 ــ ينيا، 295 بالتقرير المشــــ  يد ع ى نفال، 73 و امرأة   42  منهم ف ســــ
ــف وعم يا  جوية  وغارا  واعتقال  تفتيش وعم يا   واشــــتباكا   مظاهرا    الل اإلســــرايي ية األمن  قوا    قصــ

 منهم ف ســــــــــــ ينيا ، 10  149  وأصــــــــــــيب المحت ة،  الف ســــــــــــ ينية األرض أنحا  جميع ف   وقع   أ رى   وحوادث
 ل دموع المســي  الغاز اســتخدام عن ناتجة ه ال  من 4 703 إصــابا  وكان  بجروح، نفال 148  و امرأة  17
  اإلســــــــــــــرايي يـة  األمن  قوا   أفراد  من  90  أصــــــــــــــيـب  وإجمـاال،.  الحيـة الـذ يرة  اســــــــــــــتخـدام  نتيجـة  منهم  840  و
  الحارقة  ل زجاجا  وإلقا   بالحجارة رشـــــق  وف  اشـــــتباكا ، ف  ف ســـــ ينيين أيدي  ع ى إســـــرايي يا  مدنيا 857 و

 .أ رى  وحوادث الهاون، وقذايف ل صواري  عشواي  وإنالق

ــديدة التوترا  وكان  - 12 ــفة  ف  شـ   المشـــمولة الفترة  نوال الشـــر ية،  القدس  فيها بما المحت ة، الغربية الضـ
  ح  ف   منازلهم من  كبيرة  ف ســـــ ينية الجنة  أســـــر  أربع  أفراد  نرد  اإلســـــرايي ية  الســـــ  ا   اعتزام  وأدى.  بالتقرير
 متزايدة  احتجاجا  إلى  أدى مما اإلسـرايي ية، األمن  وقوا   الف سـ ينيين  بين التوتر حدة زيادة إلى  جراح الشـي 
ــ   وســـــــــاي  ع ى فيديو مقانع انتشـــــــــر   نيســـــــــان/أبري ، أواي  وف .  نيســـــــــان/أبري   من ابتدا   التوتر   التواصـــــــ

 يد ع ى ف ســـ ينيين  ضـــد وهجما  متشـــددين  يهود  ضـــد ف ســـ ينيون   شـــنها  عنيفة  هجما  تصـــور االجتماع 
  ف   م حوظة  زيادة  حدث   نيســـــــان/أبري ، 13  ف   رمضـــــــان شـــــــهر بداية أعقا  وف .  مت رفة  يمينية  جماعا 

  ف  القديمة الب دة ف   دمشـــــق بوابة   ارج  معدنية  حواجز  اإلســـــرايي ية  الســـــ  ا   أقام   أن بعد  االضـــــ رابا ،
ــول دون   حال مما القدس، ــتخدمها عامة من قة إلى  الوصـــ ــ ينيون  يســـ   الحواجز، هذه  إقامة أعقا  وف . الف ســـ
  القدس ف   اإلســـــــرايي ية  األمن  وقوا   الف ســـــــ ينيين  بين عنيفة واشـــــــتباكا  الن اق  واســـــــعة  احتجاجا  اندلع 
 .جراح الشي  ف  وكذلك دمشق، وبوابة األقصى المسجد من بالقر  سيما وال المحت ة، الشر ية

نيســـــــــان/أبري  عندما ســـــــــار مدنيون إســـــــــرايي يون نحو بوابة دمشـــــــــق،    22وازداد  االضـــــــــ رابا  ف    - 13
وغير ذلك من الشــعارا  المعادية ل عر ، واشــتب وا مع الف ســ ينيين، الذين كانوا يرددون    “ المو  ل عر  ”  مرددين 

وبعد إزالة قوا  األمن ل حواجز    أيضــا   ابا م هبا ل مشــاعر، قب  أن تفرق قوا  األمن اإلســرايي ية المجموعتين. 
نيســـــان/أبري ، تظاهر الف ســـــ ينيون    28نيســـــان/أبري ، عاد م قتا هدو  نســـــب  إلى المن قة. وابتدا  من   25ف   

يوميا ف  من قة الشـــــــــــــي  جراح، وهو ما أدى، إلى جانب اســـــــــــــتمرار الوجود الم ثف لقوا  األمن اإلســـــــــــــرايي ية 
 يي يين، إلى وقوع اشتباكا  مت ررة ف  جميع أنحا  القدس الشر ية. واالستفزاز من جانب المدنيين اإلسرا 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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 من مزيدا المحت ة الشـــر ية  القدس ف  الوضـــع  شـــهد فقد ال ام ة،  التفاصـــي   بعد تتضـــ  لم حين وف  - 14
  المســــــــــجد حرم إلى اإلســــــــــرايي ية  األمن  قوا   د    عندما  أيار/مايو، 10 ف  أي  القدس،  يوم  ف   التصــــــــــاعد
  المغ ف  المعدن  الرصـــــا   وت  ق ل دموع المســـــي  الغاز وتســـــتخدم  الصـــــوتية القناب   ت  ق وه  األقصـــــى،
 ينظمها مقررة  مظاهرة مســار  تغيير شــم   التوترا ، من ل حد تدابير اإلســرايي ية الســ  ا   واتخذ . بالم ا 
ــة وتأجي   القديمة، الب دة  ف   المســــــ مين  ح   عن  بعيدا  القدس  بيوم احتفاال  يمينيون   إســــــرايي يون   نشــــــ ا    ج ســــ
 ذلك،  ومع.  المقدســـة  األماكن إلى اليهود زيارا   ومنع  جراح،  الشـــي   ف   اإل ال  قضـــايا  بشـــأن  الع يا  ل مح مة
 ف ســــ ينيان  ُقت   بالتقرير، المشــــمولة الفترة  و الل. القديمة الب دة  دا   الم ثف  األمن  والتواجد العنف اســــتمر
 إســرايي يا، 99 أصــيب بينما وحده، أيار/مايو 10 ف  657 منهم الشــر ية، القدس  ف   بجروح 1  635 وأصــيب

 .أيار/مايو 10 ف  منهم 32

  المسـ حة الف سـ ينية  والجماعا   إسـرايي   بين عنف أعمال اندلع   القدس، ف  التوترا     فية وع ى - 15
  وف . 2014 عام  منذ  المســـــــــــــ حة  العدايية لألعمال تصـــــــــــــعيد  أســـــــــــــوأ إلى أدى مما غزة،  ق اع ف  المتمركزة

ــر الظهر، بعد  من متأ ر  وق   ف   أيار/مايو، 10 ــم متحدث  نشــ ــام  الدين عز  كتايب  باســ   لحماس التابعة  القســ
  المبارك   األقصــى المســجد من  [قواتها]  لســحب اليوم مســا   من  الســادســة الســاعة حتى  مه ة” إســرايي   من   بيانا
  أن ق  المســـــــــا ، ذلك وف .  “األ يرة  القدس  [أحداث]   الل  المعتق ين  كافة  عن  واإلفراج  جراح،  الشـــــــــي   وح 

  القدس، بعضـها اسـتهد   إسـرايي ، باتجاه  هاون  وقذيفة  صـارو ا 191  عشـواييا  الف سـ ينية  المسـ حة  الجماعا 
 التالية،  شــــرةالع األيام  و الل. غزة  أصــــاب   وقذيفة  صــــارو ا 60  بإنالق  اإلســــرايي    الدفاع جيش ع يها  ورد

 وبنياتها المســ حة الجماعا   اســتهدف  إنها قي  م ثفة،  قصــف  وعم يا   جوية بغارا  القيام  إســرايي   واصــ  
 ع ى الهاون  وقذايف  الصــــــواري   إنالق غزة ف   الف ســــــ ينية  المســــــ حة  الجماعا  واصــــــ   حين ف  التحتية،
  السـاحة أصـيب  وقد.  بالسـ ان  م تظة مدنية أحيا   منها مواقع  من  ان القا إسـرايي ، باتجاه مسـبوق   غير  ن اق

 األدنى  الشــــرق  ف   الف ســــ ينيين  الالجنين وتشــــغي  إلغاثة المتحدة األمم  لوكالة  تابعة مدرســــة لمجمع  الدا  ية
د   المدرســــــة أن  من  الرغم  ع ى إســــــرايي يين بصــــــارو ين  )األونروا(    الل  ل مدنيين نوارئ  م جأ  باعتبارها  ُحد 
ــياق وف . العدايية األعمال ــواري ، من  المبنى  تأمين كيفية  حول  الحق تحقيق  ســ ــف   الصــ   وجود  األونروا اكتشــ

 إلى يشـــــير  ما  هناك  وليس.  الف ســـــ ينية  المســـــ حة  الجماعا  تســـــتخدمه أن  يم ن المدرســـــة  تح  محتم  نفق
 .المبنى دا   منه  روج أو ل نفق د ول نقا  أي وجود

 باتجاه والمقذوفا  الصــواري  من 4 000 من أكثر الف ســ ينية المســ حة الجماعا   أن ق  وإجماال، - 16
  ف  اإلصــابا  بعض وقوع  ف  الســبب كان   إنها  وقي  غزة،  ق اع  دا    منها  600  من أكثر  ســقط إســرايي ،
 وبرية جوية غارة 1  500  من أكثر اإلســـرايي ية  القوا  نفذ  إســـرايي ية، لمصـــادر ووفقا.  الف ســـ ينيين  صـــفو 
  ضد  الموجهة  اإلسرايي ية  القصف وعم يا  الجوية  الغارا  وتسبب . غزة  ق اع  منانق  مخت ف  شم   وبحرية

ــرايي   قال  ما ــ    بها  أهدا   إنها إســـ ــرار  إلحاق ف   ل مقات ين، منشـــ ــيمة  أضـــ  التحتية  والبنيا  بالممت  ا  جســـ
ــ نية  والمنازل  العامة  المبان  ذلك ف   بما المدنية، ــاهقة أبراج أربعة  ومنها  التجارية،  والوحدا  الســــــ ــم  شــــــ  يضــــــ
 الت  الصـــــواري  ووصـــــ  . وال رق   ال بية  والمرافق اإلنســـــانية والمنظما  دولية، إعالم وســـــاي  م اتب أحدها

ــاب  الصـــــــــــــواري  مواقع  ُأن ق  من غزة إلى أنرا  القدس وت  أبيب وضـــــــــــــواحيها وم ار بن غوريون. وأصـــــــــــ
 الخام.  ممت  ا  الس نية والتجارية، فضال عن المدارس وأحد   و  أنابيب النفط مما ألحق أضرارا بال  متعددة، 

  اســــــــــــــتعــادة   ع ى  األنرا   جميع  مع  العــداييــة،  األعمــال  فترة  نوال  تعمــ ،  المتحــدة  األمم  فتنــ   ومــا - 17
 الجانبان  أع ن أن إلى  التصــــعيد  واســــتمر. األرواح  ف  الخســــاير  من المزيد وقوع  ومنع الوضــــع  وتهدية الهدو 
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  األعمال  وقف اتفاق صــــــــــــمد  وقد.  أيار/مايو 21  يوم من  02:00  الســــــــــــاعة من  اعتبارا العدايية لألعمال وقفا
 .أ رى  جوية غارا  شن أو  الصواري  من المزيد إنالق عن  ُيب غ  ولم العدايية،

ــ ان المدنيين. فف    - 18 ــاير فادحة بالســ ــ حة  ســ  أيار/   21و    10الفترة بين وقد ألحق  األعمال العدايية المســ
 ه ال ،  من  248 وُقت  حوام (،  منهن 4)  امرأة  41 و  نفال 66  بينهم من غزة،  ف  ف ســـ ينيا 259  ُقت   ،مايو 
  أصــــــيب فقد  غزة، ف   الصــــــحة  لوزارة ووفقا.  الصــــــواري   وســــــقو  الجوية  الغارا  بســــــبب  نفال، 63 فيهم  بمن
ــ ينيا 1 948 ــبب   الحاال ، بعض وف .  المدنيين من القت ى  من  129  عن يق  ال ما  وكان.  ف ســ   الغارا  تســ

 وتشــــــير. منازلهم ف  والرضــــــع، واألنفال النســــــا  فيهم بمن األســــــرة، أفراد جميع مقت  ف   اإلســــــرايي ية الجوية
  تح  أنفاقا اســــتهدف  إنها يقال الجوية  الغارا  من ســــ ســــ ة ف  ُقت وا شــــخصــــا  40  من أكثر أن إلى التقديرا 
  بين   من  وكـان.  المفقودين  عـداد ف   منهم  العـدـيد  يزال  وال  أـيار/مـايو،  15  لي ـة غزة  مـديـنة ف   ســــــــــــــ نـية مـنانق
  أنبا  وأحد غزة،  ق اع  ف   الرييســ   المســتشــفى وهو الشــفا ،  مســتشــفى ف  البانن   ال ب قســم  رييس القت ى

 –  أنفال  وسـبعة امرأتان –  أفراد وتسـعة  أسـرتيهما،  أفراد بعض  عن  فضـال غزة،  ف  القالي  العصـبية  األمراض
 .لالجنين الشانئ مخيم من أسرة من

  عشرة  السادسة  ف  فتاة  وُقت   سديرو ،  ف   بصاروخ  عمره من  الخامسة  ف  فتى  ُقت  إسرايي ،  وف  - 19
  ف   اإلســرايي يين من  اآلال  منا   اضــ ر العدايية، األعمال من  يوما عشــر  األحد  ونوال. لود ف   والدها مع

ــواري  من واب  وســــط م جأ عن البحث إلى وت رارا،  مرارا الب د، ووســــط  جنو  أنحا  معظم ــعة  وُقت .  الصــ  تســ
  اإلســــــرايي يين  منا  وأصــــــيب األجانب، الرعايا من  وثالثة  وجندي،  نســــــا   وأربع نفالن  بينهم من  إســــــرايي يين،

  ُأن ق  الت   الحارقة الور ية  وال ايرا  البالونا  بب تسـ   ذلك، إلى  وباإلضـافة.  العدايية األعمال   الل بجروح
 .الفترة ت ك  الل إسرايي  جنو  ف  الحرايق من العشرا  اندالع ف  غزة من

 وســـبعة امرأتان بينهم من ف ســـ ينيا، 39 ُقت  الشـــر ية،  القدس فيها  بما المحت ة، الغربية  الضـــفة وف  - 20
ــتنشــــــاق  جرا  من  منهم 4  703  ف ســــــ ينيا،  8 217 مجموعه ما وأصــــــيب.  أنفال . ل دموع المســــــي  الغاز اســــ
 االشتباكا  أو  المظاهرا   سياق  ف   الحية  ل ذ يرة  اإلسرايي ية  األمن  قوا   استخدام  عن  الوييا   معظم  ونتج 

 من آ رون، 137  وأصــــــــيب واحد إســــــــرايي    ُقت  وإجماال،. هجما   شــــــــن محاوال   أو الهجما  ع ى ردا أو
ــرايي ية األمن قوا   أفراد  من 90  بينهم ــفة ف   الحوادث عدد وازداد. اإلســ   القدس فيها  بما المحت ة، الغربية  الضــ

 .أيار/مايو 21 إلى 10 من التصعيد فترة  الل سيما وال بالتقرير، المشمولة الفترة  الل الشر ية،

  عند  قتيال فأردته  ف ســـــــ ين   رج   ع ى النار اإلســـــــرايي ية األمن  قوا   أن ق   نيســـــــان/أبري ، 6 وف  - 21
 الت   زوجته  وأصــيب   بجروحه  متأثرا  الرج  وتوف .  القدس شــمال  نباال،  بير  قرية ف   مخصــصــة  تفتيش  نق ة
 رواية وه  بسـيارته، هجوم شـن حاول الرج  إن بداية   اإلسـرايي ية األمن قوا   وقال .  أيضـا  السـيارة ف  كان 
 .الحادث ف  تحقيقا األمن قوا  وفتح .  يان وشهود الرج  زوجة صحتها ف  نعن 

ــ ين   قت   أيار/مايو، 3 وف  - 22 ــرايي يا  رجال  ف ســ ــا  إســ  من  ل نار  إنالق ف  بجروح  آ رين اثنين وأصــ
ــ ين  فتى  ُقت   أيار/مايو، 5 وف . ناب س جنو   الزعترة،  تفتيش  نق ة  ع ى متحركة مركبة ــادســــة ف   ف ســ   الســ
   ال  موضــــــوع تشــــــ    ظرو   ف   الخ ف  من ع يه النار اإلســــــرايي ية  القوا   إنالق نتيجة عمره من عشــــــرة
 .ناب س جنو  أودال، قرية ف  اإلسرايي ية األمن وقوا  ف س ينيين  بين اشتباكا   أثنا 

 وأصـاب   قتي ين،  فأردتهما ف سـ ينيين  رج ين ع ى النار اإلسـرايي ية القوا   أن ق   أيار/مايو، 7 وف  - 23
 ال ذان  الرجالن  أن ق أن بعد جنين، غر   شمال  سالم،  ف  التفتيش  نق ة من بالقر     يرة بجروح ثالثا  رجال
 .قي  حسبما الحدود، شرنة ع ى النار إسرايي  إلى متجهة حاف ة  يستقالن  كانا
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  آ ر وأصــاب  قتيال فأردته  ف ســ ين   رج   ع ى النار  اإلســرايي ية القوا   أن ق   أيار/مايو،  11 وف  - 24
  قوا  أن  التقارير  أفاد   أيار/مايو، 12 وف .  غامضـــــــــــة  ظرو  ف  الزعترة، تفتيش  نق ة  عند    يرة بجروح
 لالجنين، الفوار مخيم ف  اشــــــتباكا    الل  قتيال  فأردته  ف ســــــ ين   رج  ع ى  النار  أن ق   اإلســــــرايي ية األمن
 .الرج  إلى الوصول من الف س ينية اإلسعا  سيارا  اإلسرايي ية األمن قوا  ومنع . الخ ي  جنو 

  برصـاصـتين   عمره  من عشـرة  السـادسـة ف  فتى  اإلسـرايي ية  األمن  قوا  أصـاب   أيار/مايو،  12 وف  - 25
ــتباكا  أثنا   قتيال فأردته  الخ ف من  حيتين ــياق  ف  وقع  الحادث  بأن وأفيد. ب وباس  عقابا  ف   اشـ   انســـحا  سـ
 اثنين ف ســــــــــــــ ينيين ع ى الحية الذ يرة  أن ق  حيث  نوباس، ف  اشــــــــــــــتباكا  من اإلســــــــــــــرايي ية األمن  قوا 

 .عس رية جيب بمركبة دهسهما نتيجة آ ران ف س ينيان أصيب وحيث  بجروح، فأصابتهما

 إلى  منها  ال ثير تحول  لغزة،  دعما  تضــــــــــــــامنية باحتجاجا   الف ســــــــــــــ ينيون   قام  أيار/مايو، 14 وف  - 26
  وعشــــرا  والخ ي   لحم  وبي  وناب س هللا ورام ق قي ية  ف   اإلســــرايي ية  األمن  وقوا  الف ســــ ينيين  بين اشــــتباكا 
  عشــــرة  ُقت   الزمن،  من عقد من  أكثر منذ المحت ة الغربية  الضــــفة ف  دموية األيام  أكثر  وف . األ رى  األماكن

ــ ينيين ــرايي ية  األمن  قوا  يد  ع ى ف ســـــ ــتباكا ،  المظاهرا  هذه ف   اإلســـــ ــيب  واالشـــــ  آ رين 250  نحو وأصـــــ
بالرصا  الح ، مما أثار شواغ  بشأن االستخدام المفر  ل قوة من قب  قوا  األمن اإلسرايي ية. وُقت  ف س ين   

 .آ ر بالقر  من مستوننة عوفرا ف  ما قي  بأنه هجوم ع ى قوا  األمن اإلسرايي ية بالدهس وال عن 

  منفصـ ين،   حادثين ف   اإلسـرايي ية  األمن  قوا  برصـا   ف سـ ينيان  ُقت   أيار/مايو، 16 و  15 وف  - 27
ــي  ف   القوا  هذه  ع ى بالدهس مزعوم  هجوم واآل ر بالدهس هجوم أحدهما ــفة  جنو  وف   جراح الشــــــ   الضــــــ
ــفة  جنو  وف .  التوال  ع ى  الغربية، ــبعة أصــــــيب الغربية، الضــــ ــبا   من ســــ  اإلســــــرايي ية،  الحدود شــــــرنة  ضــــ

ــ ينيين ثالثة  ُقت   أيار/مايو، 16 وف .  الخ ورة  متوســـــ ة بجروح  منهم اثنان  األمن لقوا   الحية بالذ يرة ف ســـ
ــرايي ية ــتباكا   مظاهرا    الل اإلســــ ــرة الرابعة  ف  فتى فيهم  بمن والخ ي ، وناب س نول رم ف  واشــــ  توف   عشــــ

 .أيار/مايو 13 ف  الخ ي  ف  القوا  هذه برصا  الرأس ف  إصابته بعد بجروحه متأثرا

 ف   اإلسـرايي ية األمن  قوا  برصـا   قصـير برشـا   مسـ حا كان  ف سـ ين  ُقت   أيار/مايو،  18 وف  - 28
  اإلسـرايي ية األمن  قوا  قت    نفسـه،  اليوم وف .  التقارير  أفاد  حسـبما  أنبوبية، قنب ة إلقا   يحاول وهو الخ ي ،
 وأصــيب. ب عين قرية ف  عشــرة  الســادســة ف  وفتى هللا، رام  ف   واشــتباكا   مظاهرا    الل  ف ســ ينيين رج ين

 ذلك بعد وتوف  أيار/مايو، 18 ف  جنين ف  واشـــتباكا  مظاهرا  أثنا   رأســـه ف   برصـــاصـــة رابع  ف ســـ ين 
 .بجروحه متأثرا

ــة  القوا  قت    أيار/مايو،  25 وف  - 29 ــرايي ية  الخاصـــ ــ ينيا الحية  بالذ يرة  اإلســـ  األمعري  مخيم من ف ســـ
 اعتقال عم ية ســـياق  ف  النار  إنالق ووقع.  هللا  رام ف   الشـــرايط  أم  ح  ف  ســـيارته  ف  جالســـا كان  لالجنين،

األمن   قوا   أن ق  أيار/مايو،  28  وف . الهوية تحديد  ف     أ  أنه يبدو ييما  الرج ،  أسرة  أفراد  أحد عن بحثا
آ رين   24فأردته قتيال، وأصــاب  ما ال يق  عن عاما   28اإلســرايي ية النار ع ى رج  ف ســ ين  يب غ من العمر 

 بجروح  الل احتجاجا  ضد إنشا  مركز استي ان  جديد ف  جب  صبي  ف  ب دة بيتا جنو  شرق ناب س. 

ــفة أنحا  جميع وشــــــهد  - 30  العنف  حدة ف  تصــــــاعدا الشــــــر ية،  القدس فيها  بما المحت ة، الغربية  الضــــ
ج  .  النارية  األسـ حة  اسـتخدام ذلك ف  بما  بالمسـتوننين،  المرتبط   هجما   وه  هجوما، 139  مجموعه  ما  وسـُ

  بممت  اتهم،   أضـــرار  إلحاق  أو  بجروح ف ســـ ينيين بإصـــابة آ رون   إســـرايي يون   مدنيون  أو مســـتوننون  فيها قام
  إلحاق عن فضـــــال آ رين، 51 وإصـــــابة  ف ســـــ ين  مقت   عن  الهجما  هذه وأســـــفر .  التقارير  أفاد  حســـــبما
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.  2021  عام من األول الربع ف  آ رين 31 وإصــابة  شــخصــين  بمقت  مقارنة  ل ف ســ ينيين،    ا بممت   أضــرار
  المدنيين   من وغيرهم  المســــــــــتوننين ع ى هجوما 228  الف ســــــــــ ينيون  شــــــــــن  فقد إســــــــــرايي ية، لمصــــــــــادر ووفقا

  الحارقة  الزجاجا  وإلقا   بالحجارة  مدنية مركبا  رشــــق ذلك  ف   بما المحت ة، الغربية الضــــفة  ف   اإلســــرايي يين
 .بالممت  ا  أضرار وإلحاق شخصا 47 إصابة عن أسفر مما  ع يها،  األنبوبية  والقناب 

 أسـفر  واعتقال تفتيش عم يا  805 اإلسـرايي ية األمن قوا   نفذ   بالتقرير، المشـمولة الفترة  و الل - 31
  شــخصـا  98 وإصــابة  نف ،  بينهم  من  اثنين،  ف ســ ينيين  وقت  نفال، 31  بينهم من شــخصــا،  851 اعتقال  عن

 .المحتدمة التوترا    فية ع ى الشر ية القدس ف  العم يا  هذه من 130 وجرى . الحقة اشتباكا   الل
  

 التحريض والستفزازات والخطابات الملهبة للمشاعر  -  رابعا  
  بال رفين أن يتصــــــــرفا وفقا ل قانون الدول ، بما ف  ذلك ( 2016)   2334يهيب مج س األمن ف  قراره   - 32

القانون الدول  اإلنســـان ، واالتفاقا  وااللتزاما  الســـابقة بينهما، وأن ي تزما الهدو  وضـــبط النفس، وأن يمتنعا  
ــتفزاز والتحريض والخ اب  ــاعد عن أعمال االســ ــاعر، بهد  تحقيق جم ة أمور منها وقف تصــ ا  الم هبة ل مشــ

الحالة ع ى أرض الواقع، مما يفضـــــــ  إلى إعادة بنا  الثقة، والعم  من  الل الســـــــياســـــــا  واإلجرا ا  ع ى 
 إظهار التزام حقيق  بح  الدولتين، وتهينة الظرو  الالزمة لتعزيز السالم.

ريض والخ ابا  الم هبة ل مشــــاعر نوال الفترة المشــــمولة وقد حدث تصــــعيد   ير ف  حاال  التح - 33
بالتقرير، وأدى ال ثير من ت ك الحاال  إلى اندالع العنف أو إلى احتدام العنف القايم. فف  الفترة الت  ســـبق   
نشــــو  األعمال العدايية ف  غزة، ونوال فترة التصــــعيد، دعا قادة حماس مرارا إلى العنف ضــــد اإلســــرايي يين 

ق ع رؤوس اليهود ”ا تهديدا . وحث أحد مســـــــ ول  حماس الف ســـــــ ينيين المقيمين ف  القدس ع ى وأصـــــــدرو 
ــ اكين ــاي  التواصـــــ   “بالســـ ــمية ع ى وســـ ــفحا  فت  الرســـ ، مبينا ال ريقة األكثر فعالية ل قيام بذلك. ونق   صـــ

جهـــا  مع الجنود االجتمـــاع  مرارا نـــدا ا  من  يـــادة التنظيم الوننيـــة والمح يـــة تـــدعو إلى الـــد ول ف  موا
. و انب مســ ول  “ جميع الوســاي  المم نة ” والمســتوننين اإلســرايي يين، وتحث ف  بعض الحاال  ع ى اســتخدام 

ــتوى ف  فت   ــة ” رييع المســــــــ ــاصــــــــ ــ ين  لديه حجر أو ك مة أو رصــــــــ . “المعركة قد اندلع  ” ، قايال إن “ ك  ف ســــــــ
بعض المســ ولين الدينيين ف  الســ  ة الف ســ ينية   ب بثتها القناة الت فزيونية الف ســ ينية الرســمية، زعم   وف 

 المسجد األقصى. “تدنيس”أن إسرايي  تسعى إلى تدمير و 

وف  الوق  نفســــــه، حرض مســــــ ولون إســــــرايي يون ع ى العنف وانخرنوا ف  ســــــ ســــــ ة من الخ وا    - 34
ــوير أحد نوا  رييس ب دية  ــي  جراح، تم تصـــــ ــتفزازية. فخالل المظاهرا  الت   رج  ف  الشـــــ والبيانا  االســـــ

عضـــــا   أنه لم يت ق  رصـــــاصـــــة ف  رأســـــه. وقام مرارا أ   “من الم ســـــف”القدس وهو يقول لناشـــــط ف ســـــ ين  إنه  
ــتفزازية إلى ب ر التوتر ف  القدس، بما ف  ذلك إلى ح    ال نيســـــــــــــ  من اليمين المت ر  بتنظيم زيارا  اســـــــــــ
ــتباكا  عنيفة بين مناصــــــــــريهم   الشــــــــــي  جراح وبا  دمشــــــــــق ومد   الحرم الشــــــــــريف، األمر الذي أثار اشــــــــ

عد وفاة جندي إســـرايي  ،  والف ســـ ينيين. وكتب وزير إســـرايي   ف  تدوينة ع ى وســـاي  التواصـــ  االجتماع ، ب 
.  “ العدو الف س ين  أ ذ يرفع رأسه. وكما كان الحال ف  الماية سنة الماضية، ]فهم[ همج متوحشون ”قايال إن 

ــايقا إســـــــــرايي يا بالقر  من الب دة القديمة، كتب عضـــــــــو ف    وردا ع ى مق ع فيديو لف ســـــــــ ينيين يهاجمون ســـــــ
ــر  ــ  االجتماع  أن إســــــــ ــاي  التواصــــــــ ــيادتها ع ى القدس،  ال نيســــــــــ  ع ى وســــــــ ــي رة ع ى ســــــــ ايي  فقد  الســــــــ

قد حان إلعادة تحرير جب  الهي   والقدس، ولجع  ]الف ســـــــــــــ ينيين[ يفهمون من هو المســـــــــــــي ر   الوق ” وأن
ــر “النهاي  وإلى األبد ــد العر ، حيث نشـــ ــريحا  مهينة وغير مقبولة ضـــ ــا  من ال نيســـــ  بتصـــ . وأدلى أعضـــ

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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أرض إســــــــــــــرايـي  مـ ك ”أن    “ف  نهـاـية الم ـا ”العر  اـلذين ال يقب ون  أحـدهم تغرـيدة ع ى تويتر ـقال فيهـا إن  
. وكتب آ ر ردا ع ى لق ا  لف ســــــــ ينيين ف  القدس الشــــــــر ية يبتهجون “... لن يبقوا هنا لشــــــــعب إســــــــرايي 

 .“وضعهم ف  شاحنا  وترحي هم ع ى الفور”بضربا  صارو ية موجهة ل مدينة أنه ينبغ  
  

 لعكس مسار التجاهات السلبية الخطوات اإليجابية  -   خامسا  
إلى اتخـاذ   وا  إيجـابـية ع ى الفور لع س مســــــــــــــار  (2016) 2334دعـا مج س األمن ف  قراره   - 35

  االتجاها   االتجاها  السـ بية القايمة ع ى أرض الواقع والت  تهدد إم انية ت بيق ح  الدولتين. وقد اسـتمر 
 الس بية ع ى أرض الواقع  الل الفترة المشمولة بالتقرير.

نيســـــــان/أبري ، قال الرييس الف ســـــــ ين ، محمود  باس، إنه يرجئ إلى أج  غير مســـــــمى   30وف   - 36
ــ ين ،  ــية، وانتخابا  المج س الونن  الف ســــــ ــ ين ، واالنتخابا  الرياســــــ ــريع  الف ســــــ انتخابا  المج س التشــــــ

، وذلك إلى أن تضـمن إسـرايي  مشـاركة الف سـ ينيين ف  القدس الشـر ية  2021ا إجراؤها ف  عام  كان مقرر  وقد
ــ ين ، الت  كان مقررا إجراؤها ف    ــريع  الف ســــ ــتعدادا  النتخابا  المج س التشــــ المحت ة. وكان  حينها االســــ

 ه ين ل مشــــــاركة، ف  الماية من النا بين الم 93أيار/مايو، قد وصــــــ   مرح ة جد متقدمة. وســــــج  نحو  22
ــا  وأكثر من    50م يون ف ســــــــــــــ ين ، نحو   2,5أكثر من   أي ف  المـاـية ممن كـانوا  40ف  المـاـية منهم نســــــــــــ

مرشــحا، قد حظي    1 389قايمة من قوايم المرشــحين، تضــم ف  المجموع   36ســيصــوتون ألول مرة. وكان   
 أيار/مايو. 1الحم ة االنتخابية ف   بموافقة ال جنة المركزية لالنتخابا ، وكان من المقرر أن تبدأ فترة

وف  غزة، ألحق  أضــرار جســيمة بالمبان  الســ نية والتجارية والمنشــ   الصــحية والمدارس والبنيا    - 37
التحتية، بما ف  ذلك ال رق و  و  نق  التيار ال هرباي  والشــــــــــــب ا  ال هربايية وشــــــــــــب ا  مياه الصــــــــــــر   

األنابيب وآبار المياه واألراضــــــــ  الزرا ية. وت وث  غزة ب مية كبيرة من الصــــــــح  ومح ا  الضــــــــ  و  و   
المتفجرا  من مخ فـا  الحر  الت  لم تنفجر، األمر الـذي يســــــــــــــت زم تـد ال  ف  مجـال اإلجرا ا  المتع قـة 
باأللغام إلنقاذ أرواح الناس وتثقيف المدنيين ع ى وجه االســــــــتعجال بمخانر المتفجرا  من مخ فا  الحر .  

حزيران/يونيه، أدى حادث تســــــبب  ييه ق عة متفجرة إلى مقت  نف  ف  التاســــــعة من العمر وإصــــــابة   9فف  
أ يه بجروح   يرة. وف  ســـــياق التصـــــعيد األ ير، أكد  تقييما  المخانر الت  أجرتها األمم المتحدة وجود  

 روا.قنب ة مدفونة ع ى عمق بعيد، بما ف  ذلك قنب تان تح  مدرسة تابعة لألون  14

وحـدة ســــــــــــــ نيـة ُدمر  بـال ـامـ  وأن   2  000وأفـاد  تقـديرا  أوليـة أجرتهـا الســــــــــــــ  ـا  المح يـة أن   - 38
ف سـ ين    113  000وحدة سـ نية أ رى ُألحق  بها أضـرار. ولجأ  الل األعمال العدايية أكثر من    15 000

ــيفة، األمر الذي زاد من   ر   ــ   م ق  إلى مدارس األونروا أو إلى عايال  مضــ ــار مرض فيروس  بشــ انتشــ
ف سـ ينيا ت ويهم عايال  مضـيفة أو يجدون  8  500( بسـبب االكتظا،، حيث هناك حاليا  19-كورونا )كوفيد

فرد(  3 600أســــرة ) 600حزيران/يونيه. وقد ظ   حوال    10مأوى ف  مدرســــتين من مدارس األونروا، حتى 
 .2014ف  حالة نزوح دا   غزة ألكثر من س  سنوا ، منذ نزاع عام 

 من المنش   الصحية. 33مدرسة و  141وُألحق  أضرار أيضا بما عدده  - 39

ســـاعة   15واســـتفح  انخفاض اإلمدادا  من ال هربا  ف  جميع أنحا  ق اع غزة، حيث انتق   من  - 40
ســاعا  ف  اليوم، بســبب األضــرار الت  لحق  بالخ و  الرييســية  6و  5ف  اليوم ف  المتوســط إلى ما بين  

التيار ال هرباي  وبالمحوال  والشــــــب ا  ال هربايية، وأيضــــــا بســــــبب منع إســــــرايي  د ول الوقود الذي يتم   لنق 
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توصــــــــي ه عن نريق األمم المتحدة لمح ة توليد ال هربا  ف  غزة، األمر الذي يتســــــــبب ف  تع ي  الخدما   
شـــخص    800 000نحو   األســـاســـية، بما ف  ذلك إمدادا  المياه والصـــر  الصـــح  والرعاية الصـــحية. ووجد

أنفســــهم لوق  معين غير قادرين ع ى الحصــــول ع ى المياه المأمونة المنقولة باألنابيب نتيجة األضــــرار الت  
ُألحقـ  ـبالبنـيا  التحتـية وانخفـاض اإلمـدادا  من ال هرـبا . و الل الفترة المشــــــــــــــمولـة ـبالتقرير، تم تصــــــــــــــ ي   

مـدادا  ال هرـبا  جزيـيا، واكتمـ   تصــــــــــــــ يحـا  كبيرة ف   الخ و  الرييســـــــــــــــية لنقـ  التـيار ال هرـباي ، فعـاد  إ
 البنيا  التحتية الخاصة بالمياه.

أيار/مايو، وعقب اندالع األعمال العدايية بين إســــرايي  والجماعا  المســــ حة الف ســــ ينية،    11وف   - 41
إلنســان ، كما أغ ق  أغ ق  إســرايي  معبر إيريتز، بما ف  ذلك ف  وجه تنق  الحاال  اإلنســانية وأفراد العم  ا

أيار/مايو لنق  الوقود   18معبر كرم أبو ســــــــــالم ف  وجه نق  البضــــــــــايع. وأُعيد فت  معبر كرم أبو ســــــــــالم ف   
الموجه لألونروا واألعال  الحيوانية فقط، وذلك بعد إغالقه ف  بداية األحداث بســـــــــــبب نيران الهاون المن  قة  

ــتثناي  لي  ــ   اســــ ــاعدا     17وم واحد، ف  من غزة. وُفت  معبر إيريتز بشــــ ــحنة من المســــ أيار/مايو، لد ول شــــ
ال بيــة قــادمــة من األردن، إلى جــانــب أفراد من العــام ين ف  الق ــاع ال ب . وقــد أدى إغالق المعــابر من 
إسـرايي  نوال فترة األعمال العدايية، إلى جانب آثار األضـرار الت  لحق  بالبنيا  التحتية الخاصـة بال هربا   

 تفاقم الحالة اإلنسانية وأثر ذلك ع ى رفاه س ان غزة قانبة. ف  غزة، إلى

وظ  معبر رف  مفتوحا، باسـتثنا  أيام الع   الرسـمية. وُفتح  بوابة صـالح الدين ني ة  مسـة أيام  - 42
إسـرايي   أيار/مايو، أغ ق   9 الل األعمال العدايية ل سـماح بد ول السـ ع التجارية، بما ف  ذلك الوقود. وف   

أيار/مايو. وســــــبق إلســــــرايي  أن أغ ق   25من قة الصــــــيد ف  غزة، ثم أُعيد فتحها ف  حدود ســــــتة أميال ف   
نيســــــــان/أبري ، ردا ع ى إنالق صــــــــواري  وبالونا   28إلى  26من قة الصــــــــيد بال ام  لمدة ثالثة أيام، من 

 حارقة باتجاه إسرايي .

م  بد ول أي   21وعقب وقف األعمال العدايية، ف   - 43 ــُ ــاحنة محم ة باإلمدادا    40ار/مايو، ســـــــــــ شـــــــــــ
أيار/مايو، أع ن  إســـــرايي  عن فت  المعابر لمرور بعض الســـــ ع اإلنســـــانية وأفراد العم    25اإلنســـــانية. وف  

جرعة من ال قاحا  المقدمة ف  إنار مرفق   46  000اإلنســـــــان . ويســـــــر  إســـــــرايي  أيضـــــــا إد ال أكثر من  
 ع ى الصعيد العالم . 19-دكوفاكس إلتاحة لقاحا  كوفي 

  
الجهود المبذولة من األطراف والمجتمع الدولي للمضييييييي قدما بعملية السيييييي م،  -  سادسا  

 والتطورات األخرى ذات الصلة 
مالتها ذا  الصــ ة بين بجميع الدول أن تمي ز ف  معا (2016) 2334أها  مج س األمن ف  قراره   - 44

 .1967إق يم دولة إسرايي  واألراض  المحت ة منذ عام 

بجميع األنرا  أن تواصــ ، ف  ســبي  تعزيز   (2016)  2334وأها  مج س األمن أيضــا ف  قراره   - 45
لى بد  مفاوضــا  ذا  مصــدا ية بشــأن جميع مســاي  الوضــع الســالم واألمن، بذل الجهود الجما ية الرامية إ

النهاي  ف  عم ية الســـــــالم ف  الشـــــــرق األوســـــــط، وحث ف  ذلك الصـــــــدد ع ى ت ثيف وتســـــــريع وتيرة الجهود 
ــية ع ى الصــــعيدين الدول  واإلق يم  من أج  تحقيق ســــالم شــــام  وعادل ودايم ف    وأنشــــ ة الدعم الدب وماســ

ــ ة، ومرجعيا  مدريد، بما ف  ذلك  الشـــــرق األوســـــط دون تأ ير ع ى أســـــاس قرارا  األمم المتحدة ذا  الصـــ
مبدأ األرض مقاب  الســـالم ومبادرة الســـالم العربية و ري ة ال ريق الت  وضـــعتها المجموعة الربا ية، وإنها  
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ــرايي   الذي بدأ ف  عام  ع . وأكد المج س أنه لن يعتر  بأي تغييرا  ف    و  الراب 1967االحتالل اإلسـ
التغييرا  الت  يتفق ع يهــــا ال رفـــان  1967من حزيران/يونيــــه   بــــالقــــدس، عــــدا  يتع ق  ، بمــــا ف  ذلــــك مــــا 

 . الل المفاوضا   من 

أيار/مايو، اجتمع مبعوثو المجموعة الربا ية المعنية بالشــــــــــــرق   28و   16نيســــــــــــان/أبري  و   23وف    - 46
 ســياســية والحالة ع ى أرض الميدان، بما ف  ذلك األوســط بتقنيا  التواصــ  االفتراضــ  لمناقشــة آ ر الت ورا  ال 

 التصعيد األ ير ووقف األعمال العدايية بين إسرايي  والجماعا  المس حة الف س ينية.

 12و   10و الل التصـــــــعيد بين إســـــــرايي  والجماعا  المســـــــ حة ف  غزة، اجتمع مج س األمن ف   - 47
لعنف المســــــتمر وتشــــــجيع األنرا  ع ى إنها  األعمال  أيار/مايو لإلعرا  عن ق قه البالغ إزا  ا 18و   16 و

أيار/مايو، عقد  الجمعية العامة ج ســــــــة نارية لمعالجة الحالة، كرر  اللها األمين العام  20العدايية. وف  
ــدر مج س األمن بيانا رحب   22دعوته جميع األنرا  إلى وقف فوري إلنالق النار. وف    أيار/مايو، أصـــــــــــ

النار، وشــــــدد ع ى الحاجة الم حة إلى تقديم المســــــاعدة اإلنســــــانية ل ســــــ ان المدنيين  ييه بإعالن وقف إنالق  
أيار/مايو، قرر مج س حقوق اإلنســان إنشــا  لجنة مســتمرة ل تحقيق  27الف ســ ينيين، وال ســيما ف  غزة. وف   

ــان  وجميع االنتهـاكـا  والتجـاوزا  المزعومـة ل  قـانون الـدول   ف  االنتهـاكـا  المزعومـة ل قـانون الـدول  اإلنســــــــــــ
ــوا  ما كان منها قب   ــرايي  ســـ ــ ينية المحت ة وإســـ ــان ف  األرض الف ســـ ــان   13لحقوق اإلنســـ   2021أبري /نيســـ

 ما وقع منذ ذلك التاري . أو
  

 م حظات  -  سابعا  
ما زال يســـــاورن  ق ق بالغ من تمادي إســـــرايي  ف  توســـــيع المســـــتوننا  غير القانونية ف  الضـــــفة   - 48

، بما فيها القدس الشر ية، وهو ما ي ر س االحتالل اإلسرايي  ، ويقو ض حق الشعب الف س ين  الغربية المحت ة
ــيادة، ويواصـــ  التعدي ع ى األرض الف ســـ ينية والموارد ال بيعية الف ســـ ينية، ويعيق  ف  تقرير المصـــير والسـ

ال الســــــ  ا  اإلســــــرايي ية  حرية تنق  الســــــ ان الف ســــــ ينيين، ويزيد من مخانر اندالع مواجها  عنيفة. وال تز 
تمضـــــــ  ُقدما بخ ط اســـــــتي ان ســـــــبق تجميدها أو تأجي ها لســـــــنوا ، وتهم هذه الخ ط منانق بالغة األهمية 

 ل تواص  الجغراف  ألراض  أي دولة ف س ينية تقوم ف  المستقب .

ــتوننة هار حوما ف  القد  - 49 ــيع مســـــــــــ س  ومن األمث ة المثيرة ل ق ق بوجه  ا  التقدم ف    ط توســـــــــــ
الشــر ية المحت ة. فهذه   وة أ رى ع ى نريق ت ريس ســ ســ ة المســتوننا  غير القانونية ع ى نول المحيط  
الجنوب  الذي يفصــ  القدس الشــر ية عن بي  لحم وغيرها من الب دا  الف ســ ينية ف  الضــفة الغربية المحت ة  

 جنوب  المدينة.

الغربية المحت ة، بما ف  ذلك القدس الشـــر ية، ليس لها أي وإن المســـتوننا  اإلســـرايي ية ف  الضـــفة   - 50
ــار ا لقرارا  األمم المتحدة والقانون الدول . وه  تنال من إم انية تحقيق  ــ    انتهاكا صـــ شـــــر ية قانونية وتشـــ
ح   قايم ع ى وجود دولتين، من  الل التقويض المنهج  إلم انية إقامة دولة ف ســـــــــ ينية ذا  ســـــــــيادة تتمتع 

الل وت ون أراضيها متص ة جغراييا وتتوافر لها مقوما  البقا . وأحث ح ومة إسرايي  ع ى ال ف فورا   باالستق
 عن المض  قدما  بأي إجرا ا  تتع ق باألنش ة االستي انية.

ــ ينيين، من بينها   - 51 ــ   تعود ل ف سـ ــادرة منشـ ــتمرار أعمال هدم ومصـ ــعر بق ق بالغ إزا  اسـ وما زل  أشـ
ــانية م ــاريع إنســـ ــ ينية وعن مشـــ ــرايي ية إلى ال ف عن هدم الممت  ا  الف ســـ ــ  ا  اإلســـ مولة دوليا. وأدعو الســـ
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تشــــــريد الف ســــــ ينيين وإ اليهم قســــــريا، انســــــجاما مع التزاما  الب د بموجب القانون الدول  اإلنســــــان  والقانون  
ورة قانونية ومن ت بية الدول  لحقوق اإلنسـان، وإلى اعتماد   ط تم  ن ت ك المجتمعا  المح ية من البنا  بصـ 

 احتياجاتها اإلنمايية.

وما زل  أشـعر بانزعاج بالغ إزا  احتمال أن يقع إ ال  قسـري لبعض األسـر الف سـ ينية من منازلها   - 52
ف  ح  الشـي  جراح وح  سـ وان ف  القدس الشـر ية المحت ة. ف ما ظهر ج يا ف  األسـابيع األ يرة، يم ن أن 

ــية، إلى توترا    يرة  ت دي عم يا  اإل ال  ال  ــياسـ ــية السـ ــاسـ ــيما ف  هذه المنانق ذا  الحسـ قســـري، ال سـ
 .وإلى العنف 

وسـرعان ما  رج التصـعيد السـريع ل عنف والهجما  العنيفة ضـد المدنيين الف سـ ينيين واإلسـرايي يين   - 53
ــي رة وت ور  إلى عم يا  مدمرة متبادل ــرعان ما  رج  عن ن اق الســـــــــــ ة بين والتحريض ع ى العنف، ســـــــــــ

إسـرايي  والجماعا  المسـ حة ف  غزة ع ى ن اق لم يسـبق له مثي  منذ سـنوا . ولم ت د هذه األحداث إال إلى 
تعميق االنقسـاما  بين اإلسـرايي يين والف سـ ينيين ووضـع  التقدم نحو السـالم أمام تحد أكبر. وال بد من وقف  

 أعمال العنف ومن محاسبة جميع مرت ب  العنف.

ــاور  - 54 ــ ولون التوترا  والعنف من  الل  ويســــــــ ن  ق ق بالغ إزا  الحاال  المتعددة الت  فاقم فيها المســــــــ
إنالق   ابا  غير مقبولة أو القيام بأعمال اســـــــــتفزازية. وقد ســـــــــاهم  البيانا  واإلجرا ا  ييما حدث من 

وبدال من ذلك،   تصـعيد قات . ومن واجب الجميع إدانة العنف والتحريض إدانة صـريحة ورفضـهما رفضـا باتا.
ــيد   ــه، أشــ ــرارتهما. وف  الوق  نفســ ــبا  كثيرة جدا ما يشــــجع ع يهما ويذك  شــ لق  العنف والتحريض ف  مناســ

 بالمبادرا  الت  تقودها منظما  المجتمع المدن  ل دعوة إلى السالم والمصالحة وإنها  القتال.

ين بإنالق الصـــــــــواري  وقذايف  وإن  يام حركة حماس وحركة الجهاد اإلســـــــــالم  الف ســـــــــ ينية وآ ر  - 55
الهاون بشـ   عشـواي  ع ى المراكز اإلسـرايي ية المأهولة بالسـ ان المدنيين يشـ   انتهاكا واضـحا لمبدأ التمييز  
بموجب القانون اإلنســـــــان  الدول  ويجب وقفه. ورغم أن إســـــــرايي  اتخذ  عددا من االحتيانا ، مث  اإلنذار 

ــبق بالهجما  ف  بعض الحاال ، ف ــفر  عن عدد المســ ــ ان أســ إن الغارا  الجوية ف  المنانق الم تظة بالســ
مرتفع من الوييا  واإلصـــــــــابا  بين المدنيين، إضـــــــــافة إلى تدمير البنية التحتية المدنية ع ى ن اق واســـــــــع. 
ويجب ع ى السـ  ا  اإلسـرايي ية أن تمتث  لقواعد القانون الدول  اإلنسـان  الت  تح م النزاعا  المسـ حة، وأن 

 خذ جميع االحتيانا  المم نة لتجنيب استهدا  المدنيين واأل يان المدنية حين تنفيذ العم يا  العس رية.تت 

نفال ف  غزة   66وأنا أشــــــعر بجزع شــــــديد ل ون األنفال ال يزالون يقعون ضــــــحايا ل عنف. فقد ُقت   – 56
لألعمال العدايية األ يرة. وأكرر مرة  وســـــــــتة أنفال ف  الضـــــــــفة الغربية المحت ة ونفالن ف  إســـــــــرايي  نتيجة 

ــة من  ــوا لألذى. وينبغ  منحهم حماية  اصــــ أ رى أن األنفال ال ينبغ  أن ي ونوا هدفا  ل عنف أو أن يعرَّضــــ
 أي ش   من أش ال العنف.

وهناك مخاو  جدية من أن قوا  األمن اإلســــرايي ية اســــتخدم  قوة غير متناســــبة ضــــد المشــــاركين  - 57
وال سـيما من  الل اسـتخدام الذ يرة الحية. وأكرر مرة أ رى أن ع ى قوا  األمن أن تمارس   ف  المظاهرا ،

أقصـــــــى قدر من ضـــــــبط النفس وأال تســـــــتخدم القوة الفتاكة إال عندما ي ون اســـــــتخدامها أمرا ال بد منه لحماية  
ومحايدة وســريعة ف   األرواح. ويجب أن تضــ  ع الســ  ا  اإلســرايي ية والف ســ ينية بتحقيقا  د يقة ومســتق ة  

 جميع الحاال  الت  ُيحتم  أن ت ون قد ان و  ع ى استخدام مفر  ل قوة.
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وإنن  أشـــعر بانزعاج شـــديد من اســـتمرار العنف المتصـــ  بالمســـتوننين ف  الضـــفة الغربية المحت ة،  - 58
سـتوننون، بما ف  ذلك بما فيها القدس الشـر ية. وأشـعر بانزعاج شـديد إزا  تزايد حدة الهجما  الت  ينفذها الم

ما تنق ه التقارير من كون المســـــتوننين اإلســـــرايي يين يســـــتخدمون الذ يرة الحية ضـــــد الف ســـــ ينيين. وإســـــرايي   
م زمة، بوصـــــفها الســـــ  ة القايمة باالحتالل، بضـــــمان ســـــالمة وأمن الســـــ ان الف ســـــ ينيين وبالتحقيق ف  هذه 

ــا إزا  الهجما  ــاورن  بالغ الق ق أيضـــ ــرايي يين.    الهجما . ويســـ ــ ينيون ع ى المدنيين اإلســـ ــنها الف ســـ الت  يشـــ
 ويجب محاسبة مرت ب  العنف من جميع األنرا  وتقديمهم إلى العدالة ع ى وجه السرعة.

وأود أن أشــــــــــــير من جديد إلى أن مصــــــــــــير مدنيَّيجن إســــــــــــرايي َييجن وجثمان  جندَييجن من جيش الدفاع   - 59
غزة ال يزال من الشــواغ  اإلنســانية البارزة. وأدعو حركة حماس إلى اإلســرايي   تحتفب بهما حماس ف  ق اع  

 تقديم مع وما  عن حالة ه ال  ع ى نحو ما يقتضيه القانون الدول  اإلنسان .

ــرايي ية المتمث ة ف  احتجاز جثامين  - 60 ــة اإلســ ــتمرار الممارســ ــا إزا  اســ ــاورن  ق ق بالغ أيضــ وال يزال يســ
ســـرايي  إلى إعادة الجثامين المحتجزة إلى أســـر أصـــحابها وفقا اللتزاماتها بموجب  القت ى الف ســـ ينيين. وأدعو إ

 القانون الدول  اإلنسان .

أـيار/مـايو وأشـــــــــــــــيد ـبالجهود الهـامـة الت  ـبذلتهـا   21وأرحـب بوقف األعمـال العـدايـية المتفق ع ـيه ف   - 61
ا أن أشــ ر منســق  الخا  ع ى بذله  ق ر ومصــر والواليا  المتحدة األمري ية لدعم إنها  العنف. وأود أيضــ 

من جهود. ومع ذلك، ال تزال الحالة ف  غزة مصـدر ق ق بالغ، بما ف  ذلك الصـدمة والمعاناة النفسـية الشـديدة 
الت  يعان  منها ســـــ ان غزة بعد ســـــنوا  من إجرا ا  اإلغالق اإلســـــرايي   الم ول والقيود المفروضـــــة ع ى 

ــادي وحرية التنق ، ون ــا  االقتصــــ ــتمر باندالع العنف. النشــــ ــه حماس، والتهديد المســــ بيعة الح م الذي تمارســــ
وع ى الرغم من أن وقف األعمــال العــداييــة ال يزال قـايمــا، فهو هش، و  ر حـدوث تصــــــــــــــعيــد كبير ال يزال  
ــارخ بأن هذا النزاع ال يم ن  ــية تذكير صــــــــ ــابيع الق ي ة الماضــــــــ ماثال. واألحداث المدمرة الت  وقع  ف  األســــــــ

ف  إدارته ع ى الدوام. وأؤكد من جديد أن الدعم اإلنسان  أو االقتصادي، أيا كان مقداره، لن ي ون    االستمرار
كـاييـا وحـده لمعـالجـة التحـديـا  الم روحـة ف  ق ـاع غزة، إذ تت  ـب هـذه التحـديـا  ف  نهـايـة الم ـا  إيجـاد  

 ح ول سياسية وتوافر إرادة سياسية ل عم  ع يها.

ــا  البـــال - 62 ــة األهميـــة ف  الفترة الراهنـــة الحفـــا، ع ى الهـــدو ، وتثبيـــ  وقف األعمـــال  ومن األولويـ غـ
العدايية، واتخاذ الخ وا  الالزمة لت بية االحتياجا  اإلنســانية ع ى وجه الســرعة. وأناشــد المجتمع الدول  أن 
و  يعمـ  مع األمم المتحـدة لوضــــــــــــــع حزمـة دعم مت ـام ـة وقوـية إلعـادة اإلعمـار واإلنعـا  بســــــــــــــرعـة وع ى نح 

مستدام، بحيث ي ون ف  ذلك دعم ل شعب الف س ين  وتعزيز لم سساته. وأنا م تزم بضمان أن تض  ع األمم 
 المتحدة بالدور المنو  بها.

وتقوم األمم المتحدة بتنســـيق إيصـــال المســـاعدا  اإلنســـانية العاج ة إلى ســـ ان غزة، وأســـ ط الضـــو   - 63
م يون دوالر. وتعم  األمم المتحدة والبنك   95أيار/مايو لجمع   27ع ى الندا  العاج  اإلنســــــــان  الذي ُأن ق  

ــا ع ى إجرا  تقييم ســــــــــــــريع لالحتـياجـا  الـناجمـة عن األضــــــــــــــرار تقـدر يـيه   الـدول  واالتحـاد األوروب  أيضــــــــــــ
االحتياجا  الالزمة إلعادة اإلعمار واإلنعا  ف  غزة ع ى مدى أنول. وحتى يتم إيصـــال اإلغاثة اإلنســـانية 

وجـه الســــــــــــــرعـة، ي زم توفير التمويـ  حـاال ل صــــــــــــــحـة والحمـايـة والتع يم والغـذا  والمـأوى والميـاه   إلى غزة ع ى
والصــــر  الصــــح  والنظافة الصــــحية. ويجب ع ى جميع األنرا  أيضــــا تيســــير الوصــــول دون عوايق إلى 

نية وإعادة اإلغاثة اإلنسـانية. ويجب ع ى إسـرايي  أن تعج  بد ول السـ ع الموجهة ألغراض االسـتجابة اإلنسـا
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اإلعمار، وبمرور موظف  العم  اإلنسـان  وإعادة اإلعمار األسـاسـيين، بمن فيهم من كان منهم من المواننين 
الف ســـــ ينيين. ويجب ع ى إســـــرايي  أيضـــــا أن تزيد بشـــــ   كبير من عدد تصـــــاري  الخروج من غزة الصـــــادرة  

   الصحية.ل مرضى لت ق  عالجا  السرنان المنقذة ل حياة وغيرها من التد ال

م يون دوالر. وأرحب   150وال يزال يســـاورن  ق ق بالغ إزا  عجز الميزانية البرنامجية لألونروا البالغ  - 64
باسـتننا  التموي  من الواليا  المتحدة ف  نيسـان/أبري  الماضـ ، وأدعو الدول األعضـا  إلى ضـمان حصول  

مالها. ولألونروا دور حيوي ف  اســــــتقرار المن قة،  المنظمة ف  فترة الصــــــيف ع ى الســــــيولة الالزمة لتقوم بأع
سـيما ف  أعقا  نزاع مدمر، وف  وق  ال تزال ييه المن قة ف  حالة متق بة. وأرحب بجهود األردن والسـويد  ال

ــتثمارا ال غنى  ــتثمار ف  األونروا يبقى اســ لتنظيم م تمر دول  بشــــأن األونروا ف  تشــــرين األول/أكتوبر. فاالســ
 ر اإلق يم  ولدعم هد  تحقيق السالم ف  الشرق األوسط.عنه لالستقرا

ــاي    - 65 ــالحة بين الفصــــ ــر ل مصــــ ــاع  المهمة الت  تقودها مصــــ ــتمر المســــ ــروري جدا أن تســــ ومن الضــــ
الف ســـــــ ينية. وتظ  األمم المتحدة م تزمة بدعم المســـــــاع  الت  تبذلها مصـــــــر ف  هذا الصـــــــدد، وأدعو جميع 

جادة لضــمان إعادة توحيد ق اع غزة والضــفة الغربية المحت ة تح   يادة  الفصــاي  الف ســ ينية إلى بذل جهود
ح ومة وننية ديمقرانية واحدة. وغزة جز  ال يتجزأ من أي دولة ف ســــ ينية تنشــــأ ف  المســــتقب  ف  إنار ح   

 الدولتين، ويجب أن تظ  كذلك.

ل حالة األمنية ع ى أرض الواقع وقد كان لتأجي  االنتخابا  الف ســـــ ينية آثار كبيرة، ســـــوا  بالنســـــبة   - 66
بالنســــــــبة لمســــــــتقب  المشــــــــروع الونن  الف ســــــــ ين . وأثن  ع ى الجهود الدؤوبة ل جنة االنتخابا  المركزية  أو

ــمن  نوال العم ية التنفيذ الفعال لجميع الجوانب التقنية. وإن إجرا  االنتخابا  ف    ــ ينية، حيث ضـــــــــــ الف ســـــــــــ
 قدس الشـر ية، وغزة سـي ون   وة حاسـمة نحو تحقيق الوحدة الف سـ ينية، مماالضـفة الغربية المحت ة، بما فيها ال 

 ف س ين.   يع   مشرو ية جديدة ل م سسا  الوننية، بما ف  ذلك مج س نوا  وح ومة منتخبان ديمقرانيا  ف  

ــيرة األج ، وأن ينصــــــب التركيز ع ى العم  ع ى النهوض  - 67 ويجب اجتنا  النزوع إلى الح ول القصــــ
قرار مج س األمن  تمشــــــــــــــيــــا مع  المنه ــــة عن غزة،  أعمــــال اإلغالق  الف ســــــــــــــ ينيين، ورفع  بين  بــــالوحــــدة 

 ا  إلى عم ية ســــالم تنه  االحتالل وتفضــــ  إلى ح  قاب  ل ت بيق ، والعودة ف  نهاية الم(2009) 1860
 يقوم ع ى وجود دولتين.

وإنن  باق ع ى التزام  بدعم الف ســـــ ينيين واإلســـــرايي يين من أج  إيجاد ح  ل نزاع وإنها  االحتالل   - 68
ســـــــــبي  تحقيق الرؤية القايمة وفقا  لقرارا  األمم المتحدة ذا  الصـــــــــ ة والقانون الدول  واالتفاقا  الثنايية، ف   

إسـرايي  ودولة ف سـ ينية مسـتق ة وديمقرانية ومتصـ ة جغراييا تتمتع بالسـيادة وتتوافر لها   -  ع ى وجود دولتين
تعيشـان جنبا إلى جنب ف  سـالم وأمن ضـمن حدود آمنة ومعتر  بها، ع ى أسـاس   و     -مقوما  البقا  

 الدولتين. ، وت ون القدس عاصمة ل  تا1967ما قب  عام 

وأحث اإلســــــــــــرايي يين والف ســــــــــــ ينيين ودول المن قة والمجتمع الدول  بوجه أعم ع ى اتخاذ   وا    - 69
ــا  مجدية، وإلى الســـــــــــالم ف  نهاية   عم ية تم ن ال رفين من العدوة إلى ال ريق الم دية إلى إجرا  مفاوضـــــــــ

ع نظرايه ف  المجموعة الربا ية الم ا . ويعم  المنســــــــــــق الخا  بنشــــــــــــا  ع ى الدفع قدما بهذه الجهود م
 المعنية بالشرق األوسط، ومع الشركا  اإلق يميين الرييسيين والقادة اإلسرايي يين والف س ينيين.

ــياق  ال يزال   - 70 ق الخا ، تور فينيســـــالند، لعم ه المتميز ف  ســـ وأعر  هنا عن تقديري العميق ل منســـــ 
ألمم المتحـدة اـلذين يعم ون ف  ظـ  ظرو  شــــــــــــــاـقة ف   حـافال ـبالتحـدـيا . وأشـــــــــــــــيد أيضــــــــــــــا بجميع موظف  ا

 المنظمة.  دمة
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