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 األمن جملس  العامة اجلمعية
 السنة احلادية والسبعون  الدورة احلادية والسبعون

   من جدول األعمال املؤقت* 35و  34البندان 
   احلالة يف الشرق األوسط

      قضية فلسطني
 تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
ــة العامــة      ــ   70/15ُيقــد م اــلا التقريــر وفقــاا لقــرار اجلمعي ــردود ال . واــو يتضــمن ال

األطراف املعنية على املـلررات الشـيوية الـ  لرسـلألا األمـني العـام عمـلا بالطلـ          وردت من 
من القـرار. ويتضـمن ليضـا ملت ـات األمـني العـام عـن احلالـة الراانـة           24ي اليقرة ـالوارد ف

ع عملية السـلم قـدما بضـر     ــود الدولية املبلولة لدفـزاع اإلسرائيلي اليلسطيين، وعن اجلألـللن
ـــالتوص ـــإىل تسويل ـ ـــة سلميـ ــن ليلــ   ـ ــرة م ــر اليت  إىل آب/ 2015ول/سبتمرب ـة. ويضطــي التقري

 .201٦لغسطس 
 
 

  

 
 

 * A/71/150. 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/15
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 مقدمة -لوال  
 .70/15يقدم الا التقرير عمل بقرار اجلمعية العامة  - 1
، الرسـالة التاليـة عمـل    201٦متوز/يوليـ    1وقد وجألُت إىل رئيس جملـس األمـن، يف    - 2

 من القرار امللرور لعله: 24بالطل  الوارد يف اليقرة 
ــ”   ــرار  ـيشرفنـ ــىل إىل القـ ــة يف    70/15ي لن لشـ ــة العامـ ــ  اجلمعيـ ــلخت اهلتـ الـ

سـبعني، يف إطـار بنـد جـدول     ، لثناء انعقـاد دوراـا ال  2015تشرين الثاين/نوفمرب  24
 ‘.قضية فلسطني’األعمال املعنون 

من القرار تطل  إىل األمني العام لن يواصل بلل اجلألود مـع   24إن اليقرة ”  
األطـراف املعنيــة، وبالتشــاور مــع جملــس األمـن، مــن لجــل التوصــل إىل تســوية ســلمية   

يــة العامــة يف دوراــا لقضــية فلســطني وتعزيــز الســلم يف املنطقــة، ولن يقــد م إىل اجلمع 
 السبعني تقريرا عن اله اجلألود وعن التطورات املستجدة يف اله املسألة.

ولكــي ليف ؤســؤولية اإلبــلط املنوطــة ذ ؤوجــ  اــلا القــرار، لرجــو  تنــا    ”  
 .201٦متوز/يولي   31التيضل ؤوافايت بآراء جملس األمن حبلول 

وإنــين إأ لأر ــر بــالتزام األمانــة العامــة ؤراعــاة احلــد املقــرر لعــدد صــيحات    ”  
، لود لن لشــجع جملــس األمــن علــى  52/214تقاريراــا عمــلا بقــرار اجلمعيــة العامــة  

 “رلمة. 1 500يتجاوز تقريره  لال
 رد على الا الطل .آب/لغسطس، مل لتلق  لخت  23وتىت  - 3
موجألة إىل األطراف املعنية، طلبـُت   201٦ليار/مايو  23ويف ملررة شيوية مؤرخة  - 4

إىل تكومــات األردن وإســرائيل واجلمألوريــة العربيــة الســورية ولبنــان وملــر، ورــلل  دولــة  
فلســطني، لن تطلعــين علــى مواقيألــا بشــأن لخت خطــوات تتأــلاا لتنييــل لتكــام القــرار أات     

 رد ان من رل من إسرائيل ودولة فلسطني. 201٦متوز/يولي   31َورد تىت الللة. و
ــلررة الشــيوية املؤرخــة     - 5 ــمل  امل ــ   ٨ورــان ن ــة    201٦متوز/يولي ــن بعث ــ  وردت م ال

 املراقبة الدائمة لدولة فلسطني لدى األمم املتحدة على النحو التايل:
“ تسوية قضية فلسـطني بالوسـائل السـلمية   ”املعنون  70/15يشكل القرار ”  

لتدث مسامهة من اجلمعية العامة يف سبيل إجيـاد تـل عـادل وشـامل وسـلمي لقضـية       
زاع العــرذ اإلســرائيلي، علــى لســان القــانون الــدويل وقــرارات   ـفلســطني، جــوار النــ

نـل عقـود باملبـادجمل اعسـدة يف     األمم املتحدة أات اللـلة. وقـد التـزم اعتمـع الـدويل م     

http://undocs.org/ar/A/RES/70/15
http://undocs.org/ar/A/RES/70/15
http://undocs.org/ar/A/RES/52/214
http://undocs.org/ar/A/RES/70/15


A/71/359 

S/2016/732 
 

 

16-14628 3/25 

 

أل  القـرار، والـ  مـا زالـت ب ـى بتأييـد راسـد. ويؤرـد القـرار مـن جديـد توافـق             
اآلراء على نطاق عاملي بشـأن لمـور منـألا الـدعوة إىل انسـحاب إسـرائيل الكامـل مـن         

ــ     ــل تزيران/يوني ــة من ــدن الشــرقية    19٦7األر  اليلســطينية التل ــا يشــمل الق ، ؤ
القائم على وجود دولتني عن طريق إقامة دولـة فلسـطني املسـتقلة وأات    وبقيق احلل 

السيادة واملتللة األطراف والقـادرة علـى البقـاء، تعـيب جنبـا إىل جنـ  مـع إسـرائيل         
  19٦7يف ســلم ولمــن داخــل تــدود معتــرف ســا علــى لســان تــدود مــا قبــل عــام  

 (.3-)د 194وإجياد تل عادل للجئني اليلسطينيني استنادا إىل القرار 
ولقد ظل اليلسطينيون ثابتني على التـزامألم الراسـمب ؤبـادجمل القـرار ولادافـ        ”  

وما برتت القيادة اليلسطينية تـدعو إىل تنييـل لتكامـ  وتيعيـل قـرارات األمـم املتحـدة        
األخــرى أات اللــلة، ومل تــأل جألــدا يف رــل مرتلــة مــن املراتــل الرئيســية يف ســبيل    

مــا فتئــت فلســطني  ســد مــن خــلل موفقألــا اــلا التوافــق  التوصــل إىل ســلم عــادل. و
العاملي على امتداد لرثر من ربع قرن من الزمن، بـدءا بقبـول اعلـس الـوطين اليلسـطيين      

احلل القائم علـى وجـود    19٨٨رمسيا ضمن إعلن استقلل دولة فلسطني اللادر عام 
املتأـلة منلئـل وتـىت     دولتني، ومرورا جبميـع اإلجـراءات التشـريعية ومبـادرات السـلم     

اليوم، وال لدل  على أل  من النداءات واجلألود اليلسـطينية املتواصـلة مـن لجـل إتـلل      
السلم. والشااد الرئيسي حبق على التزام اليلسطينيني بالسـلم إاـا اـو اعتمـادام اـلا      

يف املائـة   22تتعـدى   احلل التوفيقي اهلام القاضي بإنشاء دولة فلسـطني علـى مسـاتة ال   
فحسـ  مــن لراضــي وطننــا التــار ي، رغبــةا منــا يف إعمــال تــق اليلســطينيني يف تقريــر  

 زاع.ـامللىل وسائر تقوقألم غىل القابلة للتلرف وسعيا إىل وضع تد الن
وثبت الشع  اليلسطيين على التزامـ  اـلا رغـم مـا رابـده مـن بـن علـيبة خـلل          ” 

لتـاق بـ  يف الشـطر األول مـن     سنوات املعاناة الطـوال، ورغـم اسـتمرار ال لـم الـلخت      
وران من لرثر  ليات  إثارةا للـلاول   -القرن العشرين بضراوة ملالة تىت يومنا الا 

، 1947 ( اللــادر عــام2-)د 1٨1اعتمــاد قــرار التقســيم، لخت قــرار اجلمعيــة العامــة   
تبقــى مــن  ، مث بدايــة االتــتلل العســكرخت األجــني اإلســرائيلي ملــا194٨ونكبــة عــام 
. واحلقيقـة لنـ  يف اـله السـنة الـ  تلـادف تلـول        19٦7 تزيران/يونيـ   فلسطني يف

عدة مناسبات تبعث على األسى، ؤا فيألـا الـلررى السـنوية التاسـعة واألربعـون لبـدء       
االتـتلل اإلسـرائيلي، واسـتأللل االتـتلل ســنت  اومسـني، وانقضـاء السـنة التاســعة        

واسـتأللل  سـنت  العاشـرة، ال يـزال     على احللار اإلسرائيلي املضروب على قطاع غزة 
 السلم بعيد املنال.
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ــال الشــع  اليلســطيين وقضــيت      ”   ــدوليان تي ــدعم والتضــامن ال ولقــد ظــل ال
العادلة ثابتني، غىل لن  من املؤسف لن الشجاعة واإلرادة السياسـيتني اللزمـتني لتنييـل    

 لمـام ازدراء إسـرائيل   قرارات جملس األمن واجلمعية العامة أات الللة ما زالتا غائبتني
التام للقـانون الـدويل، ؤـا يف ألـ  القـانون اإلنسـاين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق           
اإلنســان. ألــ  لن عــدم باســبة إســرائيل وإجباراــا علــى امتثــال القــانون لدى إىل        
ــادرات الســلم وزاد مــن زعزعــة االســتقرار يف امليــدان، فتــداورت     تقــويمج عيــع مب

 اع.زـنية واالجتماعية واالقتلادية واألمنية البائسة لصل وتياقم الاحلالة اإلنسان
اع معانـاة  زـنـ ورابد الشـع  اليلسـطيين مـن جـراء طـول لمـد االتـتلل وال       ”  

شديدة تررت جروتا ال تنـدمل يف لنيـس اليلسـطينيني، جـيل بعـد جيـل، ؤـن فـيألم         
. فثمــة مــا يربــو علــى  مليــني اللجــئني اليلســطينيني الــرومني مــن تقألــم يف العــودة  

مليني فلسطيين، ينتمون إىل لرثر من ثلثة لجيـال، اـم مسـجلون لـدى ورالـة       5.3
األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــضيل اللجــئني اليلســطينيني يف الشــرق األد ، ومــا زال        
املليني منألم يعيشون يف املأيمات ال  لنشئت يف املنطقة بـادجمل األمـر عقـ  النكبـة،     

ــألم     ؤــا يف ألــ  يف  ــة، واملليــني من ــان وســورية واألر  اليلســطينية التل األردن ولبن
يعتمدون على مساعدة الورالة للبقاء على قيد احلياة وريالة سـلمتألم. ويف تـني لن   
قطاعا عريضا من اعتمع الدويل بـات يعتـرف بتقلـ  الوضـع وبلوغـ  تـدا ال يطـاق،        

 ة اللزمة.فمن املؤسف لن أل  مل يستنألمج االستجابة الدولي
ــله القضــية        ”   ــ  تيــال ا ــن يف الوفــاء بواجبات ــاق جملــس األم ــرا إىل إخي ون 

ؤقتضى ميثاق األمم املتحدة، وإخياق اعموعة الرباعيـة اـي ليضـا يف تنييـل التزامااـا      
املعلنــة، اســتضلت احلكومــة اإلســرائيلية شــلل اعتمــع الــدويل اســتضلال تامــا. فعمــدت    

هلـا، وال سـيما عـن طريـق التـألا االسـتيطانية غـىل القانونيـة         إسرائيل إىل ترسيمب اتتل
الـ  للــت ربـوع فلســطني التلـة برمتــألا، ؤــا يف ألـ  وبوجــ  خـا  داخــل القــدن      
الشـــرقية التلـــة وتوهلـــا. ومـــا زالـــت القـــدن ليضـــا بـــط  بـــريمج مـــن املســـؤولني   

سرائيليني واملتطـرفني  اإلسرائيليني والزعماء الدينيني وادفاا الستيزازات املستوطنني اإل
اليألود وعنيألم املوج   ضد األمارن املقدسة اإلسـلمية واملسـيحية، والـلخت يسـتألدف     
بوج  خا  احلرم الشريف اللخت يضم املسجد األقلى،  ـا يزيـد مـن تـأجيو جـلوة      

 التوتر ويألدد باندالع نزاع ديين خطىل.  
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السـكان املـدنيني    ويف الوقت نيس ، رثيت إسـرائيل تـدابىلاا القمعيـة ضـد    ”  
اليلسطينيني اواضعني لسيطراا، ولخلت اله التدابىل لشـكاال رـان لف عألـا احللـار     
اللإنساين وغىل القانوين اللخت ضربت  علـى قطـاع غـزة، فأنزلـت بـلل  عقابـا عاعيـا        
على رافة السكان املدنيني اليلسطينيني انـا،،  ـا يشـكل انتـألارا جسـيما اللتزامااـا       

ية جنيف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب )اتياقيـة جنيـف الرابعـة(         ؤوج  اتياق
القاضــية بكيالــة ســلمتألم واايتــألم ورفــااألم. وتشــكل تلــ  التــدابىل ليضــا انتــألارا  
لقــرارات األمــم املتحــدة أات اللــلة، ولنتكــام املنطبقــة الــ  تــنمل عليألــا اتياقيــات  

نائيــة الدوليــة، وليتــوى بكمــة تقــوق اإلنســان ون ــام رومــا األساســي للمحكمــة اجل
 .2004العدل الدولية لعام 

ــا      ”   ــألم دوا ــون فاجعت ــررألم يواجأل ــد ت وتضــاعيت رــروب اليلســطينيني بع
اايـة، وترمـا م مــن تقـوقألم، وتعريضــألم للنتـألارات املنألجيــة حلقـوق اإلنســان.      
ــال ال احللــر، إزاــاق      ويف الســنة املاضــية، للــت اــله االنتــألارات، علــى ســبيل املث

من املدنيني وإصـابة اآلالف مـن السـكان يف لثنـاء الضـارات       210لرواح ما يربو على 
العسكرية اإلسرائيلية العنيية، مع اسـتألداف الشـباب بوجـ  خـا  وبوتشـية شـديدة       

ــوبر    ــرين األول/لرتـ ــىلة يف تشـ ــل انطـــلق دورة العنـــف األخـ ــات 2015منـ   وعمليـ
ف اليلســطينيني، ؤــن فــيألم لطيــال االعتقـال واالتتجــاز اليوميــة واســتمرار تــبس آال 

ونساء، اللين يتعرضون بانت ـام لييـلاء والتعـلي  علـى اللـعيدين البـدين والنيسـي         
والقيــود اللــارمة امليروضــة علــى التنقــل وعلــى ســائر احلريــات األساســية  إضــافة إىل  
انتألارات لخرى ال تلر هلا، ؤا فيألـا االنتـألارات الناشـئة عـن العمليـة االسـتعمارية       
النشــطة الــ  تنيــلاا إســرائيل يف األر  اليلســطينية التلــة عــن طريــق بنــاء وتوســيع    
املستوطنات واجلدار، وادم منازل اليلسطينيني، واهاأ تدابىل ترمـي إىل  ريـدام مـن    
 تلكــاام اواصــة ولراضــيألم الزراعيـــة، وتعريضــألم للتشــريد القســرخت، واســـتضلل       

رتكبـألا السـلطة القائمـة بـاالتتلل دون توقـف      مواردام الطبيعية. واـله انتـألارات ت  
 وبشكل مشتر، مع قوااا العسكرية التلة واملستوطنني املتطرفني اإلراابيني.

ورغم رل ما سبق، ورغم تناقمل ثقة الشع  اليلسـطيين يف الن ـام الـدويل    ”  
بوج  عام ويف إمكانية تيعيل احلل القـائم علـى وجـود دولـتني علـى وجـ  اولـو ،        

الت فلسطني ثابتة علـى التزامألـا بالسـلم، مـن منطلـق اقتناعألـا الراسـمب بالقـانون         ز ما
الدويل، وتتمية العدالة، ومقتضيات السلم واألمن. واستمرت احلكومة اليلسـطينية،  
بقيــادة الــرئيس بمــود عبــان، يف توجيــ  نــداءااا علــى مــدى العــام املاضــي مــن لجــل  
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دما والتعـاون مـع اجلألـود اإلقليميـة والدوليـة      القيام بعمـل دويل لـدفع احلـل السـلمي قـ     
اع. وإن لتكـام  زـنـ بضية  ـاوز املـأزق السياسـي وفـتد آفـاق أات ملـداقية لتسـوية ال       

تــنمل بوضــوح علــى احلاجــة امللحــة إىل بقيــق تســوية ســلمية وايئــة    70/15القــرار 
لألا، واي لتكام بترمألا فلسطني اتتراما تامـا وتسـعى جااـدة    ال روف املواتية لتيعي

لتنييلاا من خلل ما تتأله من إجراءات على اللعيدين املتعدد األطـراف والثنـائي،   
 وضمن إطار جألود احلكم على املستوى الداخلي.

ولل أل  إجراءات منألا انضمام فلسطني يف السنوات األخىلة إىل العديـد  ”  
املواثيــق الدوليــة،  ــا يعيــد تأريــد التزامألــا بســيادة القــانون علــى         مــن املعااــدات و 

اللــعيدين الــدويل والــوطين ويشــدد علــى اعتزامألــا التوســل جبميــع الوســائل الســلمية    
ــة        ــوق الشــع  اليلســطيين غــىل القابل ــة إلعمــال تق ــة غــىل العنيي والسياســية والقانوني

اون فلســطني التــام مــع للتلــرف، ؤــا فيألــا تــق تقريــر امللــىل. ولــل ألــ  ليضــا تعــ  
اجلألــود اإلقليميــة الراميــة إىل النــألو  بالســلم وفقــا ملبــادرة الســلم العربيــة ودعمألــا   
مبادرة فرنسا، جنبا إىل جن  مـع الشـرراء اإلقليمـيني والـدوليني، إىل الـدعوة اللتئـام       

اإلسرائيلي وتن يم مـؤمتر دويل للسـلم    - فريق دعم دويل من لجل السلم اليلسطيين
قيقا لتل  الضاية. ولل أل  اهاأ خطوات إلعادة الوتـدة اليلسـطينية إىل نلـاسا،    ب

يف ظل الاوالت املستمرة لتعزيز امللاحلة ومتكني تكومـة الوفـاق الـوطين مـن الوفـاء      
 بواجبااا، اعترافا بأمهية الوتدة لتحقيق السلم.

ة عـن االتـتلل   وتواصلت اله اجلألود باطراد رغم التحديات اجلم ة الناعـ ”  
األجني اإلسرائيلي اللخت عم ر نلـف قـرن. ويف اـلا اللـدد، ال بـد مـن اإلشـارة إىل        
لن  بقطع الن ر عن خطط السلطة القائمة بـاالتتلل و ارسـااا غـىل القانونيـة الراميـة      
إىل قمع السـكان اليلسـطينيني وضـم األر  اليلسـطينية حبكـم الواقـع، فإ ـا تعمـدت         

احلكومــة اليلســطينية، بوســائل منــألا تجــز اإليــرادات الضــريبية   ليضــا تقــويمج عمــل
ــادة اليلســطينية وإطــلق تلــرمات مؤججــة للمشــاعر واهــاأ       والتحــريمج ضــد القي

 إجراءات دنيئة لولد الوتدة اليلسطينية.
ــات    ”   ــامل واملن مـ ــألا فلســـطني ودول العـ ــود الـــ  بللتـ ومـــن مث، فـــرغم اجلألـ

احلكوميـة الدوليـة وشـرراء اعتمــع املـدين علـى مـدى الســنة املاضـية، مـا زال اجلمــود         
عقـــ  ا يـــار بادثـــات الســـلم بقيـــادة   2014السياســـي مي مـــا منـــل نيســـان/لبريل 

املــأزق مــن جــراء تعن ــت  لمريكيــة، علــى إثــر تعليــق إســرائيل للمياوضــات. واســتيحل
ــألا،  ــا يلقــي       ــع جألــود الســلم وعرقلت ــ  تواصــل رفــمج عي احلكومــة اإلســرائيلية ال
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شكورا خطىلة على نوايااا والتزامألا املعلن بالسـلم، رمـا تواصـل بنـاء املسـتوطنات      
ــى وجــود         ــائم عل ــي احلــل الق ــلل  وبشــكل عمل يف فلســطني واســتعماراا، ناســية ب

  تلــاراا علــى غـزة وعزهلــا عــن الضــية الضربيــة وبقيــة  دولـتني، وتواصــل ليضــا فــر 
العامل، فلار عيع السكان سجناء، ولعاقت جألـود إعـادة اإلعمـار واالنتعـاب عقـ       

 االعتداءات العسكرية اإلجرامية ال  شنتألا يف السنوات األخىلة.
و در اإلشارة يف الا املقام إىل لن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي نتنيـااو رـان    ”  

بـأن الدولـة فلسـطينية لـن يكـون هلـا وجـود قـط مـا دام           2015قد تعأل د علنا يف عـام  
رئيسا للوزراء، ومن الواضد لن  ظل متمسـكا ؤوقيـ  اـلا. ورـرر مسـؤولو احلكومـة       

راء سـلبية وتاقـدة بدرجـة لرـرب، يف شـىت      اإلسرائيلية تأريد الا املوقف، مشـيوعا بـآ  
ــة     ــاام العنلــرية والتحريضــية واملؤججــة للمشــاعر املناوئ بيانــاام االســتيزازية وخطاب
للشع  اليلسطيين وقيادت . وإضافة إىل أل ، تواصل إسرائيل تلييـق الـلرائع اجلوفـاء    

يلسـطينيني يف  الباطلة، مرر زة لساسا على اعتبارااـا األمنيـة اواصـة ومتجاالـة تـق ال     
األمن، وتواصل فـر  شـروج جـائرة مـن جانـ  واتـد، اـدف عيعألـا إىل احليـا           
على اتتلهلا غىل املشروع، بـدال مـن إ ائـ  والـدفع قـدما جبألـود السـلم علـى لسـان          
املعايىل الراسأة يف قرارات جملس األمن. ولثبتت إسرائيل مرة لخرى يف العـام املاضـي   

ن ال باجلنان، وتعكف يف الوقت أاتـ  بقـوة علـى هريـ  احلـل      ل ا تؤيد السلم باللسا
 القائم على وجود دولتني، يف استألتار صارخ بالقانون وازدراء للمجتمع الدويل.

ورغم لن اله األعمال تـؤجو التـوترات وتزيـد مـن تـدة الضضـ  وتعمـق        ”  
اـي لثنتـألا   الشعور بعدم الثقة، فإ ـا مل تنـل مـن اعتلـام فلسـطني ؤسـار السـلم، وال        

عن سعيألا املتواصل حلث اعتمع الـدويل، وال سـيما جملـس األمـن، علـى العمـل وفقـا        
لللتزامات والواجبات القانونية الدولية، على النحو املنلو  عليـ  يف قـرارات األمـم    

(، ومبـادجمل  1973) 33٨( و 19٦7) 242املتحدة أات الللة، ؤا يشمل القرارين 
، ومبـادرة السـلم العربيـة. ومـا فتئـت      “ر  مقابـل السـلم  األ”مدريد، ؤا فيألا مبدل 

القيادة اليلسـطينية تناشـد اعتمـع الـدويل دون رلـل لكـي يسـاعد الطـرفني يف إتـلل          
السلم على لسان املعـايىل الطويلـة األمـد الناظمـة للحـل القـائم علـى وجـود دولـتني،          

ائيلي الـــلخت بـــدل يف ولطاملـــا دعـــت إىل بديـــد إطـــار زمـــين إل ـــاء االتـــتلل اإلســـر  
وبقيق استقلل دولة فلسطني، وعاصمتألا القـدن الشـرقية، وإجيـاد تـل      19٦7 عام

عادل لنة اللجئني اليلسطينيني، وتقدمي ضمانات حبشد الـدعم الـدويل لتنييـل اتيـاق     
 السلم يف املستقبل.
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مـة  ولقـد دلبنـا يف رـل رسـالة مـن رسـائلنا الرمسيـة املوجألـة إىل اجلمعيـة العا         ”  
وجملـــس األمـــن واألمـــني العـــام علـــى توجيـــ  االاتمـــام علـــى ســـبيل االســـتعجال إىل   

ترتكبــ  إســرائيل مــن انتــألارات جســيمة للقــانون الــدويل، رمــا دعونــا إىل اهــاأ      مــا
إجـراءات إلجباراــا علــى وقـف جرائمألــا وانتــألارااا. ويف الوقـت أاتــ ، عملنــا علــى    

ــة ابتضــاء إنقــاأ آفــاق الســل    م وصــون احلــل القــائم علــى وجــود   تشــد اجلألــود الدولي
ــرار       ــدويل يف اآلراء اعســد يف الق ــق ال ــع التواف ــيا م ــتني، متش ــىله مــن   70/15دول وغ

قـرارات األمــم املتحــدة أات اللــلة. ونــداءاتنا متتثـل متامــا للقــانون وملتطلبــات الســلم   
 و رغبات ال لسان هلا.والعدالة، وليست ادعاءات ل

بيد لن  بعد مـرور سسـة عقـود علـى االتـتلل وتـداور األوضـاع بلـورة         ”  
مريعة، لخل صرب اليلسطينيني وآماهلم واقتناعألم بالسلم يتلشـى تـدرجييا، وال سـيما    

ــنيس       ــنوات مــن ضــبط ال ــد س ــباب. فبع ــألدنا خلهلــا    -يف صــيوف الش ســنوات ش
نوات تكب ـد فيألـا الشـع  اليلسـطيين خسـائر      األوضاع تتداور ؤستويات خطـىلة، سـ  

بلـى ومـر  ؤعانـاة ال توصـف، سـنوات تآرلـت خلهلـا لررـان احلـل القـائم علــى            ال
 - وجـود دولــتني وتضـررت ملــداقية جملـس األمــن وسـيادة القــانون بلـورة مباشــرة     

يعد بوسعنا االنت ار ووج  علينا لن ندق ناقون اوطر  فير  السـلم آخـلة يف    مل
حلل وال بــد للمجتمــع الــدويل لن يتلـرف قبــل فــوات األوان. وال  كننــا لن  االضـم 

نقبل الـلرائع، داخليـة رانـت لم خارجيـة، الـ  بـاول لن هلـع علـى اهلـليان مسـوح           
اللواب، وتسعى إلضياء االة من القدسية على لعمال غىل مشـروعة، فتجيـز انتـألا،    

. إن احلكومــة اإلســرائيلية  القــانون واســتباتة تقــوق شــعبنا ؤنــأى عــن لخت عقــاب      
ــا فلســطني،         ــاء اتتلهل ــة إىل إ  ــة الداعي ــداءات الدولي ــدويل والن ــانون ال تســتألزجمل بالق
وتعمل على إتباج عمليـة التسـوية السـلمية عمـدا،  ـا يضـر بشـعبنا وؤنطقـة الشـرق          
ــاءلة. فـــإتلل الســـلم     ــاعألا للمسـ ــاملي، ولـــلل  جيـــ  إخضـ األوســـط واعتمـــع العـ

 بلل . مراون
وعلى الا املنوال، سنواصل دعوة جملس األمن إىل الوفاء بواجباتـ  ؤوجـ    ”  

ميثاق األمم املتحدة وتنييل ما يلدره مـن قـرارات. وال بـد لن يلـي اعلـس النـداءات       
العاملية الداعية إىل معاجلة الا اجلرح الضائر النازف دمـاا عـن طريـق التمسـ  بالقـانون      

ضية بإجياد تل سلمي يساعد الشع  اليلسـطيين يف  ايـة   الدويل والوفاء بالتزامات  القا
املطاف على نيل احلرية واحلقـوق والعدالـة الـ  تـرم منـألا ويسـألم يف إرسـاء السـلم         
ــع        ــؤازرة عي ــد ؤ ــرائيليني. وإن فلســطني تتعأل ــني اليلســطينيني واإلس ــن ب وبســط األم

http://undocs.org/ar/A/RES/70/15


A/71/359 

S/2016/732 
 

 

16-14628 9/25 

 

ؤوليات الدوليـة يف  اجلألود املبلولة يف سبيل بلوط الا اهلدف، مـع التشـديد علـى املسـ    
اـلا اللــدد وضــرورة بــلل جألــود عاعيــة وتنييــل عمليــات نزيألــة متعــددة األطــراف  

 وتقدمي الدعم اللزم إلجناح الا املسعى.  
وال ســبيل ســوى القــانون الــدويل  كــن لن يكيــل لن تــتمأمج املياوضــات ”  

 القــــدن واللجئــــون اليلســــطينيون -الراميــــة إىل تســــوية قضــــايا الوضــــع النــــألائي 
حبـق عـن سـلما عـادل ومسـتداما.       - واملستوطنات واحلدود واألمـن والسـجناء وامليـاه   

ولقــد علمتنـــا جـــوالت املياوضـــات واملبـــادرات الياشـــلة دروســـا قاســـية ال بـــد مـــن  
مراعااــا. وال ســبيل علــى اإلطــلق إىل بقيــق الســلم بــالقوة العســكرية واملمارســات 

ا إرغـام لخت شـع  علـى التألـي عـن تقوقـ ،       غىل القانونية وسوء النية، وال  كن لبـد 
 مألما تكبده من لسى وإاانة وترمان.

وســعيا لتيــادخت املزيــد مــن زعزعــة االســتقرار يف منطقــة متــو  باضــطرابات  ”  
ــاة اإلنســانية وإبقــاء آفــاق الســلم ميتوتــة، ستواصــل      ــا لوقــف املعان شــديدة، وتوخي

فقــا للقــانون الــدويل، وقــرارات  فلســطني العمــل والــدعوة إىل اهــاأ التــدابىل اللزمــة و 
األمم املتحدة أات الللة، واملسؤولية الدولية الدائمة إزاء قضية فلسطني تـىت تسـو ى   
بطريقة عادلة يف عيع جوانبألا. والسلم يقتضي الن ر إىل األمور مـن من ـور تقـوق    
اإلنسان ومن ور العدالـة، ولـيس مـن املن ـور األمـين فحسـ . وال  كـن التمـادخت يف         

ــاة الشــع         ا ــ  معان ــلخت تســتمر في ــت ال ــاالتتلل يف الوق ــة ب سترضــاء الســلطة القائم
ــة للتلــرف،         ــىل القابل ــوق اإلنســان غ ــن تق ــ  م اواضــع للتــتلل ويتواصــل ترمان

يشمل تق  يف تقرير ملىله وتق  يف احلرية. وال بد من معاجلة األسـباب اجللريـة    ؤا
 ندوتة من الاسبة على اجلرائم املرتكبة.اع واملسائل األساسية املتللة ب . وال مزـنلل
ــة الشــع  اليلســطيين   ”   ــداد ميمــات     -إن بن ــى امت ــة وعل يف فلســطني التل

اـي لزمـة وجوديـة تسـتلزم إجيـاد تـل عـادل         -الجئينا يف املنطقة، وخباصة يف سوريا 
اع زـنـ على وج  االستعجال. ومن واج  جملس األمن بوج  خا  لن يتلدى هللا ال

ا زال يألــدد الســلم واألمــن الــدوليني، وال بــد لن يعمــل مــن لجــل وضــع تــد الــلخت مــ
زاع بلورة  ائية وريالة إتلل سلم عادل دائم. وتىت ألـ  احلـني،   ـللتتلل والن

وبالتوازخت مع اجلألود السياسية املستمرة، ال بد ليضا من اهاأ إجـراءات تكيـل اايـة    
سرائيلي والتأييـف مـن بنتـ  اإلنسـانية،     الشع  اليلسطيين الرازح بت االتتلل اإل

يف ظــل متــادخت الســلطة القائمــة بــاالتتلل يف انتــألا، التزامااــا، وألــ  ابتضــاء ضــمان  
 سلمت  ورفاا  ما دامت اي ملدر انعدام لمن  ومعانات .
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وإأ نناشد جملـس األمـن، فإننـا نكـرر ليضـا نـداءنا إىل اجلمعيـة العامـة لكـي          ”  
نونيــة والسياســية واألخلقيــة امللقــاة علــى عاتقألــا، علــى النحــو  تيــي باملســؤوليات القا

والقــرارات الســابقة. ونــلر ر ليضــا باإلعلنــات أات اللــلة  70/15املــبني يف القــرار 
الـــ  صـــدرت عـــن مـــؤمتر األطـــراف املتعاقـــدة الســـامية يف اتياقيـــة جنيـــف الرابعـــة،   

لتزامـــات املرتبطـــة بـــلل . رـــلل  نعيـــد تأريـــد لمهيـــة مبـــادرة الســـلم العربيـــة وباال
تضمنت  من تعأل د بيتد األبواب امليضية إىل تقبة جديدة مـن السـلم واالسـتقرار     وما

والتعاون لتحقيـق تطلعاتنـا املشـتررة وتـلليل التحـديات املاثلـة لمامنـا. وجيـ  مطالبـة          
 بلة اله املبادرة التار ية ؤثلألا.إسرائيل بالكف عن عرقلة السلم ومقا

ــى اســتعداد إلتــلل الســلم، اســتنادا إىل      ”   ــة اليلســطينية عل وتبقــى احلكوم
وعيــع قــرارات األمــم املتحــدة األخــرى أات اللــلة. وعلــى اــلا         70/15القــرار 

األسان، سنواصل تعاوننا مع اجلألـود املبلولـة علـى اللـعيد الـدويل بضيـة التوصـل إىل        
تــل عــادل مقــق االســتقلل لدولــة فلســطني، وعاصــمتألا القــدن الشــرقية، ويضــمن   

القابلـة للتلـرف،   للشع  اليلسطيين، ؤا يشـمل اللجـئني اليلسـطينيني، تقوقـ  غـىل      
 “ومقق السلم واألمن والتعايب على حنو دائم بني اليلسطينيني واإلسرائيليني.

ــة     - ٦ ــلررة الشــيوية املؤرخ ــمل امل ــ   15ورــان ن ــة    201٦متوز/يولي ــن البعث ــة م املوجأل
 الدائمة إلسرائيل لدى األمم املتحدة على النحو التايل:

إسـرائيل ضــد اــلا القــرار،   رمـا اــو مبــي ن يف بضـر اجللســة، فقــد صــوتت  ”  
ــرار       ــة العامــة يف املاضــي. وينضــم الق ــة اهــلاا اجلمعي ــرارات  اثل ــت إزاء ق مثلمــا فعل

إىل العديــد مــن القــرارات املنحــازة إىل جانــ  واتــد الــ  تتأــلاا اجلمعيــة     70/15
ال تيضــي ســوى إىل تقــويمج ملــداقية األمــم  العامــة ســنويا، وبشــكل تلقــائي، والــ   

 املتحدة باعتباراا جألة بايدة تعمل على النألو  بالسلم.
اع مـع  زـنـ إن دولة إسرائيل تسعى باستمرار إىل التوصـل إىل تسـوية سـلمية لل   ”  

اليلسطينيني وتوطيد السلم يف املنطقة. فما فتئت إسرائيل تربان للمجتمع الـدويل املـرة   
 70/15اع. غـىل لن القــرار  زـنــى التزامألـا بإجيـاد تــل طويـل األجـل لل    تلـو األخـرى علــ  

 اع.زـنيتجاال اوطوات ال  اهلاا إسرائيل وما زالت تتألاا من لجل إ اء ال
احلالة ؤوضوعية، بضض  الطـرف   70/15ويف الوقت أات ، ال يتناول القرار ”  

عــن دور اليلســطينيني يف زيــادة اللــعوبات الــ  بــول دون التوصــل إىل تــل ســلمي  
 اع، وال سيما بريضألم على العنف.زـنلل

http://undocs.org/ar/A/RES/70/15
http://undocs.org/ar/A/RES/70/15
http://undocs.org/ar/A/RES/70/15
http://undocs.org/ar/A/RES/70/15
http://undocs.org/ar/A/RES/70/15
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ــل ”   ــل 2015ليلول/ســبتمرب  13ومن ــة    40، ُقت شألــا يف اجمــات إراابي
اعتـداء   15٦فلسـطينيني(. ووقـع    4شألا )منـألم   517فلسطينية يف إسرائيل وُجرح 

اجومــا  4٦تــادث إطــلق نــار و    9٨باولــة اعتــداء( و   7٦بــالطعن )مــن بينــألا   
 ؤرربات )توادث صدم( وتيجىل تافلة واتدة.

ومل تأت اله األعمال اإلراابية من فراط. بل اـي نتيجـة مباشـرة ألعمـال     ”  
لسطينية املتواصلة. فقد لر د تقرير اعموعة الرباعيـة للشـرق األوسـط لن    التحريمج الي

ــ  وقعــت مــؤخرا ضــد اإلســرائيليني       ــة ال اســتمرار لعمــال العنــف واألعمــال اإلراابي
دما والتحريمج على العنف يتناقمج بلورة جواريـة مـع املسـاعي الراميـة إىل الـدفع قُـ      

 باحلل السلمي القائم على وجود دولتني.
خطاب الكرااية اللخت تستأدم  القيادة اليلسـطينية يبـدل يف قمـة اهلـرم.     إن ”  

ــ   23فيــي  ــ    201٦تزيران/يوني ــان نيســ ، يف خطاب ــرئيس اليلســطيين عب ، رــر ر ال
األخىل لمام الربملـان األوروذ، اليريـة الشـنيعة القائلـة بـأن إسـرائيل تسـعى إىل تسـميم         

امات يف إسرائيل قد طلبوا بكل وضـوح  موارد املياه اليلسطينية. وقال إن بعمج احلاخ
من تكومتألم تسميم امليـاه للقضـاء علـى اليلسـطينيني. ويعـزى اـلا االفتـراء اوبيـث         
إىل ااامات مليقة ترقى إىل قرون خلـت وتـلا  إىل لن اليألـود يعمـدون إىل تسـميم      
 آبار املياه. وأل  بمج رلب وستان، على غرار ااام اليألود يف السابق بسـي  دمـاء  

 األطيال املسيحيني.  
وال ســبيل إىل إتــراز لخت تقــدم علــى مســار الســلم مــا مل تضــع القيــادة         ”  

اليلسطينية تدا ليرااب والتحريمج، وتوافق يف  اية املطاف على إجراء مياوضـات  
مباشرة وجألا لوج . وقد قال رئيس الـوزراء نتنيـااو مـرارا لنـ  مسـتعد للقـاء الـرئيس        

ــان، يف لخت وقــت ولخت م  ــى إ ــاء ال   عب ــان، للعمــل عل اع، إال لن رفــمج عبــان  زـنــك
 واضحا. ران

إن السبيل الوتيد لتحقيق السلم يف املنطقة او إرساء لسان قوخت. وجيـ   ”  
لن يتكــو ن اــلا األســان مــن ثــلث ررــائز، اــي القضــاء علــى اإلراــاب والتحــريمج  

ألا دولـة  جبميع لشكاهلما، ووضع تـد لـرفمج اليلسـطينيني االعتـراف بإسـرائيل بوصـي      
 إسرائيل. قومية للشع  اليألودخت، واستعداد اليلسطينيني للتياو  املباشر مع

، فك كـت إسـرائيل مسـتوطنااا ول ـت وجوداـا      2005ويف آب/لغسطس ”  
العسكرخت يف قطاع غـزة وفك ـت ارتباطألـا بـ . وعـو  اغتنـام اـله اليرصـة لتحقيـق          

يـــة علـــى املـــواطنني التنميـــة، اســـتضلت اـــان غيـــاب إســـرائيل لشـــن اجمـــات إرااب
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اإلسرائيليني انطلقا من غـزة. وجـرى تلـعيد األنشـطة اإلراابيـة بعـد سـيطرة اـان         
. ورغـــم انســـحاب إســـرائيل مـــن قطـــاع غـــزة يف 200٦علـــى قطـــاع غـــزة يف عـــام 

ــام ــآالف اللــواريمب.      2005 ع ــرائيليني ب ــدنيني اإلس ــتألداف امل ، واصــلت اــان اس
ملساع تلـتمس سـا االنتلـاف يف إطـار م ـامل       وليست اعتداءااا غىل املربرة تل  نتاجا

 مشروعة، رما يزعم البعمج، وإاا اي نتا  للتوج  األيديولوجي حلررة اان.
فحمان تن يم يعـادخت السـامية معـاداة شـديدة، ويـدعو يف ميثاقـ  املسـلمني        ”  

إىل قتل اليألود. وال تكـرن اـان جألوداـا لتأييـف بنـة لاـل غـزة. فألـدفألا األول         
اـــو القضـــاء علـــى إســـرائيل، ليـــا رانـــت التكليـــة الـــ  يتحملـــألا الســـكان  واألخـــىل 

 اليلسطينيون يف سبيل أل .
ورغم التألديدات اوطىلة واملتواصلة الـ  تطـال لمـن إسـرائيل، فألـي تعمـل       ”  

بنشاج على دعم جألـود إعـادة إعمـار قطـاع غـزة. وقـد رث يـت إسـرائيل تعاو ـا مـع           
املتحـدة بلـورة خاصـة ومـع السـلطة اليلسـطينية        اعتمع الدويل بلورة عامـة واألمـم  

لتيسىل تطوير البنية التحتية وتنمية االقتلاد على حنو مستدام يف غـزة، مـن لجـل تلبيـة     
اتتياجــات الســكان املــدنيني القلــىلة والطويلــة األجــل علــى الســواء. ومنــل تشــرين    

بنـاء، منـألا   مليـني طـن مـن مـواد ال     5، ُنِقـل إىل غـزة لرثـر مـن     2014األول/لرتوبر 
طن من احلديـد، وألـ  مـن خـلل آليـة       157 000 طن من اإلمسنت و ٨72 000

 إعادة إعمار غزة ال  ترعااا األمم املتحدة.
وتواصل إسرائيل سياستألا التمكينية  اه السـكان اليلسـطينيني بـالرغم مـن     ”  

ى بسـني  العنف اليلسطيين املستمر. وتقوم اله السياسة على االقتناع بـأن العمـل علـ   
النمو االقتلادخت وتطوير قدرات احلكم الرشيد ال تدعم اسـتدامة السـلطة اليلسـطينية    
فحس ، بل  كنـألا لن تعـزز األمـل يف مسـتقبل لفضـل للطـرفني، وتعـزز ليضـا فـر           

 األمن واالستقرار يف عيع بلدان املنطقة.
ــة يف   ”   ــرائيلية احلاليـ ــة اإلسـ ــكيل احلكومـ ــل تشـ ــي، ومنـ ــام املاضـ  وخـــلل العـ

، قامــت وزارة املاليــة بزيــادة جألوداــا الراميــة إىل تعزيــز التعــاون       2015ليار/مــايو 
االقتلادخت والتنمية مع السـلطة اليلسـطينية زيـادة رـبىلة. وتشـمل اـله اجلألـود عقـد         
ــوزراء واملســؤولني رفيعــي املســتوى. فعلــى ســبيل      اجتماعــات رفيعــة املســتوى بــني ال

عات مباشرة بني وزير مالية السلطة اليلسـطينية  املثال، ُعقدت سلسلة من لربعة اجتما
بشارة ووزير املالية اإلسرائيلي رحلون. وتناولـت اـله االجتماعـات، الـ  جـرت يف      
جو عملي، بعمج القضايا ال  ُلثىلت يف آخر تقارير لصدراا البن  الـدويل وصـندوق   
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ديـدة ولتقـدمي   النقد الدويل ولطلقت الة ترويو مكث يـة وطـط التنميـة االقتلـادية اجل    
مليـون دوالر إىل السـلطة اليلسـطينية مـن لجـل       130مبالغ ضأمة  فقد ُتـو ل مبلـغ   

بناء الثقـة ومسـاعداا علـى بقيـق االسـتقرار املـايل. وباإلضـافة إىل ألـ ، لأن رئـيس          
وزراء إسرائيل بربط بطـة الطاقـة األوىل الـ  سُتنشـأ يف جـنني بـالبت التحتيـة لشـبكة         

لية. وتتابع إسرائيل ليضا تنييل اتياق هليمل التـرددات اواصـة باجليـل    الضاز اإلسرائي
الثالث من تكنولوجيا األجألزة المولة، اللخت وق عت علي  مـع السـلطة اليلسـطينية يف    

 تشرين الثاين/نوفمرب املاضي.
ــام ”   ــن الضــية الضربيــة إىل      2015ويف ع ــان والبضــائع م ، زادت تررــة الن

يف املائـة   27، ُسـج لت زيـادة قـدراا    2015العـامل. ويف عـام    إسرائيل واألردن وبقية
شـاتنة   43 000يف عدد الشاتنات ال  عربت جسر اللـني  فقـد عـربت لرثـر مـن      

من الضية الضربية إىل األردن وما بعده يف إطار عمليات تلـدير واسـتىلاد. و ـاوزت    
يف املائـة.   4.3 تررة األشأا  عرب اجلسر مليوين عبـور مسـج ل لخت بزيـادة نسـبتألا    

مليـــون عمليـــة عبـــور لســـكان  15وباإلضــافة إىل ألـــ ، ُســـج لت يف العـــام املاضـــي  
واــو رقــم يشــىل إىل زيــادة نســبتألا       - فلســطينيني مــن الضــية الضربيــة إىل إســرائيل     

 املائة. يف 30
وما فتئت إسرائيل تبلل جألودا اائلـة وتررـ  يف الوقـت أاتـ  مـاطر ع ـة       ”  

غزة وبسـني احلالـة اإلنسـانية لسـكا ا املـدنيني، بـالترريز علـى        من لجل إعادة إعمار 
 املسائل املتعلقة بالبت التحتية مثل املياه والطاقة، ورلل  املسائل املتعلقة بالعمالة.

ون ــرا ملكانــة قضــايا امليــاه والطاقــة املررزيــة، لعربــت إســرائيل عــن دعمألــا ”  
ألت رسالتني يف الا اللدد إىل رـل مـن   إنشاء بطة لتحلية املياه يف قطاع غزة، ووج 

 السلطة اليلسطينية واعتمع الدويل.
وتوازيا مع أل ، تتعاون إسرائيل مع فرقة عمل اعموعة الرباعية مـن لجـل   ”  

ربط غـزة ؤلـادر الضـاز اإلسـرائيلية، وتسـعى إىل املضـي يف تطـوير اـلين املشـروعني          
طـة الطاقـة بشـبكات الضـاز، لكـي يييـد       معاا، ومهـا إنشـاء بطـة لتحليـة امليـاه وربـط ب      

بعضألما بعضا. وإىل تني بدء تشضيل بطة بلية املياه، اللخت سيسـتضرق وقتـا طـويل،    
 تدعم إسرائيل يف األجل املتوسط إنشاء وتدات صضىلة لتحلية املياه.

ــد دخــل        ”   ــار غــزة. فق ــادة إعم ــق بإع ــا يتعل  ــد م رــبىل يف م ــد إ إتــراز تق وق
ــر مــن  غــزة ــة إعــادة إعمــار غــزة،     مل 5لرث يــني طــن مــن مــواد البنــاء عــن طريــق آلي
طــن مــن اإلمسنــت  ٨72 000مليـني طــن مــن الرمــل واحللـى و    4لرثــر مــن  منـألا 
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 130 000طن من احلديد. ومتـت املوافقـة علـى إصـلح مـا جمموعـ         157 000 و
ــة  زـنــم ــا خــلل عملي ــازل،  “. اجلــرف اللــامد”ل تضــررت جزئي ومــن بــني اــله املن

ل، وتتواصـل األشـضال تاليـا يف    زـنـ م ٨0 000لشضال التـرميم يف لرثـر مـن    ارتملت 
 ل.زـنم 20 000لرثر من 

وانطلقت املرتلـة الثانيـة مـن إعـادة إعمـار غـزة، تيـث متـت املوافقـة علـى           ”  
وتـدة سـكنية بالكامـل، وقـد إ شـراء عيـع مـواد البنـاء          13 000إعادة بناء توايل 

وتــدة مــن اــله الوتــدات الســكنية.   2 500ر مــن اللزمــة لبدايــة األشــضال يف لرثــ
مشــروعا عامــا مــن بينــألا طــرق  790وباإلضــافة إىل ألــ ، متــت املوافقــة علــى تنييــل 
 مشروعا منألا. 124ومدارن وعيادات ومساجد، وقد ارتمل إجناز 

مليـني دوالر يف توســيع معـرب رــرم لبـو ســامل     10وتسـتثمر إسـرائيل مبلــغ   ”  
شـاتنة يوميـا. وسـتتيد     1 000درت  على اسـتيعاب مـرور   التجارخت من لجل زيادة ق

زيادة القدرة اله إمكانية توسيع صادرات غزة الـ  تشـمل تاليـا املنتجـات الزراعيـة      
ــة      ــية الضربيـ ــرائيل والضـ ــاث إىل إسـ ــة واألثـ ــردة املعدنيـ ــوجات واوـ ــا، واملنسـ واألمسـ

 السواء. على
مـن غـزة، قامـت إسـرائيل،      ومتشيا مع النية ال  بدواا يف زيادة اللادرات”  

ألول مــر ة منــل عشــر ســنوات، بتوســيع منطقــة اللــيد يف جنــوب غــزة ليبلــغ مــدااا     
ــن رامــل موســم اللــيد،        9 ــ  صــيادخت غــزة مــن االســتيادة م ــال. وســيمك ن أل لمي
 دوالر. 100 000سيعزز اقتلاد غزة بإيرادات إضافية تقد ر بنحو   ا
 ــارخت ثــان بــني إســرائيل وقطــاع ومتــت املوافقــة مــؤخرا علــى تشــييد معــرب ”  

غــزة، وشــرع طــاقم العمــل يف التأطــيط إلنشــاء اــلا املعــرب، رجــزء مــن معــرب بيــت    
تانون. وسيسألم الا املشروع إسألاما رـبىلا يف بسـني سلسـة تررـة البضـائع مـن       
غـزة وإليألــا. وتتأــل إسـرائيل عيــع اــله التـدابىل وتعمــل لتحســني ريـاءة آليــة إعــادة     

 آلية متكينية للاحل سكان قطاع غزة ورفااألم. إعمار غزة وجعلألا
بيـــد لن إســـرائيل لـــن تتســـامد إزاء قيـــام تن ـــيم اـــان اإلراـــاذ بإســـاءة   ”  

استعمال آلية إعادة إعمار غزة، من خلل سرقة وملادرة مواد البنـاء اواصـة بإعـادة    
 شـن  إعمار غزة. أل  لن اله املواد املسروقة جيرخت بويلـألا لبنـاء لنيـاق تسـتأدم يف    

اجمــات علــى إســرائيل، وإعــادة التســل د وإجــراء  ــارب علــى اللــواريمب، اســتعدادا  
طن مـن اإلمسنـت الـ      7 000 العتدائألا التايل على إسرائيل. وحنن نطال  بإعادة الـ

 سرقتألا اان تىت ُتستأدم لضرضألا األصلي.
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ور السـلع  ويف إطار اجلألود اإلنسانية املبلولة، وبـالتوازخت مـع الزيـادة يف عبـ    ”  
. 2015التجارية، ارتيع عـدد األشـأا  الـلين اجتـازوا معـرب بيـت تـانون يف عـام         

عبــور، وللــت مرضــى يعــربون  3٦0 000وزادت تررــة العبــور إىل إســرائيل عــن 
لتلقي العل  يف إسرائيل، وطلبا، ومللني يـلابون للـلة اجلمعـة يف جبـل اهليكـل،      

ــارام، و   زاد عــدد رجــال األعمــال الــلين مملــون   ولفــراد لســر الســجناء يــلابون لزي
رجـل لعمـال. وجيـرخت رـل اـلا       5 000تلاريد دخول يومية إىل إسرائيل تىت بلغ 

يف الوقت اللخت ُلغلق في  معرب رفد امللرخت خلل مع م ليام السنة، بسـب  اسـتمرار   
 السلطة اليلسطينية يف رفمج بمل مسؤوليااا.

اومس املاضية، ُسمد بـدخول عيـع   ومن املألم لن نلتظ لن  يف السنوات ”  
لنواع املواد الضلائية والسلع االستأللرية وغىلاـا مـن البضـائع إىل غـزة مـن إسـرائيل.       
ــواد أات االســتعمال        ــن امل ــى األســلحة وقائمــة قلــىلة م ــواد ال ــورة عل وتقتلــر امل

 املزدو  ال   كن استضلهلا يف لعمال إراابية.
التشـييد يف غـزة، ؤـا يشـمل املنـازل )متـت املوافقـة        وتيس ر إسرائيل مشـاريع  ”  

ل منل عملية اجلـرف اللـامد، وُلجنـز تـرميم     زـنم 127 000على ترميم ما يزيد على 
ل منألا( واملـدارن والعيـادات ومشـاريع الـبت التحتيـة. واـله مشـاريع        زـنم ٨1 000

اليلســـطينية  قـــد تطلقألـــا ومتو هلـــا املن مـــات الدوليـــة لو الـــدول األجنبيـــة لو الســـلطة 
 ريانات القطاع اوا . لو
وقد اهلت إسرائيل اـله التـدابىل، وتـدابىل رـثىلة غىلاـا، رغـم مـا تشـكل          ”  

مــن مــاطر لمنيــة رــربى. ويف الســابق، رانــت اــان )واــي من مــة إراابيــة ملــن ية   
دوليــا( قـــد تو لــت وجألـــة رميــات اائلـــة مــن مـــواد املعونــة والبضـــائع املســـتوردة      

بنيتألا التحتية اإلراابية. فعلى سيبل املثال، تو لت اان وجألة مـواد   الستأدامألا يف
بناء تبلغ قيمتألا عشـرات املليـني مـن الـدوالرات إىل بنـاء األنيـاق عـرب احلـدود، الـ           

. وتواصـل اـان   2014استأدمت يف اهلجوم على إسرائيل خلل نزاع صيف عـام  
نطــاق ترســانتألا مــن اللــواريمب،  بــلل جألوداــا الراميــة إىل إعــادة التســل د، وتوســيع   

 وتشييد البنية التحتية ال  هط ط الستأدامألا يف اجومألا املقبل على إسرائيل.
ــوى خــار         ”   ــة ق ــإن   ــة، ف ــود املمكن ــلل لقلــى اجلأل ورغــم لن إســرائيل تب

سيطراا تعرقل جزءا من عملية إعادة اإلعمـار. والتـأخىل يف إعـادة اإلعمـار يعـزى يف      
اع القـائم بـني اـله املن مـة     زـناان، ال  تسيطر على غزة، وإىل المع م  إىل لعمال 

اإلراابية وبني السلطة اليلسطينية. فعلى سبيل املثال، ترفمج اـان السـماح للسـلطة    
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اليلسطينية بتحم ل املسـؤولية األمنيـة واملدنيـة عـن اجلانـ  اليلسـطيين مـن معـابر غـزة          
، تواصل اان االسـتيلء علـى مـواد    احلدودية مع إسرائيل وملر. وعلوة على أل 

ــة اإلراابيــة. لمــا الســلطة اليلســطينية، فألــي تريــد      البنــاء الســتأدامألا يف البنيــة التحتي
ــادة          ــال إع ــىلة إجنــاز لعم ــؤثر يف وت ــلا املســعى ي ــدو لن ا إضــعاف ن ــام اــان، ويب

 ونطاقألا. اإلعمار
اديــة يف غــزة  وال تعرقــل الســلطة اليلســطينية إعــادة بنــاء الــُبت التحتيــة امل      ”  

فحس ، بـل لقـد عجـزت ليضـا عـن إنشـاء ايارـل لساسـية سياسـية أات ملـداقية.           
فالتوصل إىل تسوية سلمية يستلزم إرساء احلكم الرشيد وقيـام قيـادة تسـتجي  إلرادة    
الشع ، بيد لن رئيس السلطة اليلسـطينية، بمـود عبـان، اـو اآلن يف السـنة احلاديـة       

 ألصلية سس سنوات.عشرة من واليت  ال  مداا ا
وتشــألد اوطــوات املــلرورة آنيــا الــ  اهــلاا دولــة إســرائيل علــى التزامألــا ”  

اع. غــىل لن اـلا االلتــزام مل ُيقاَبــل باملثــل. فمــن جألــة،  زـنــبالتوصـل إىل تــل ســلمي لل 
اختــارت اــان مــرة تلــو لخــرى لن تســتثمر يف اإلراــاب، ال يف الســلم. ومــن جألــة 

اليلســطينية عــن مســؤوليتألا إزاء الشــع  الــلخت تــدعي ل ــا  لخــرى، تتضاضــى الســلطة 
 متث ل ، وتعجز عن إرساء القواعد اللزمة ملمارسة احلكم الرشيد وبقيق السلم.

وتكرر دولة إسرائيل تأريد استعداداا للتوصل إىل اتياق طبقا ملبادجمل احلـل  ”  
اعموعـة الرباعيـة يف    القائم على وجود دولتني لشعبني، وتقر بالدور اهلام اللخت تؤدي 

الا الشأن. وتطال  إسرائيل السلطة اليلسطينية بإعـادة تأريـد التزامألـا بتحقيـق تـل      
اع، من خلل االخنراج يف تدابىل لبنـاء الثقـة واتياقـات ثنائيـة     زـندائم وتسوية شاملة لل

 “عو  اللجوء إلطلق بيانات لتادية اجلان  يف متلف الافل املتعددة اجلنسيات.
  

 امللت ات -ثانيا  
ــة إىل تشــجيع التوصــل إىل تســوية ســلمية للقضــية       - 7 ــة الرامي ــز اجلألــود الدولي ظــل ترري

اليلســطينية ُمنلــب ا علــى وضــع إطــار لعــودة األطــراف إىل املياوضــات اعديــة، وال ســيما مــن   
. ومل  ـر لخت  خلل اجلألود املتجددة ال  تبلهلا اعموعة الرباعية وغىلاا من املبـادرات الدوليـة  

بادثات مباشرة بني القيادتني فيما يتلل بعملية السلم، تيـث اسـتمر اوـلف بينـألما بشـأن      
 شروج استئناف املياوضات الرمسية.  
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وخــلل مع ــم اليتــرة املشــمولة بــالتقرير، اتســمت احلالــة علــى لر  الواقــع بتلــاعد   - ٨
السابقة، رما اتسـمت بزيـادة لعمـال اهلـدم     التوترات وارتياع مستويات العنف مقارنة بالسنة 

والنشاج االسـتيطاين يف الضـية الضربيـة، ؤـا يف ألـ  القـدن الشـرقية. ويف غـزة، صـمد وقـف           
إطلق النار إىل تد ربىل رغم اشاشـت ، ولكـن الوضـع ظـل متقلبـاا، واـو مـا ُيعـزى يف املقـام          

ــة   يف إعــادة اإلعمــار، وتــداور  االقتلــادية، والتــأخىل - األول إىل تيــاقم األوضــاع االجتماعي
تالة األمن الداخلي، واستمرار القيود امليروضة على احلررة، وتعاظم االنقسام السياسـي بـني   

 السلطات اليلسطينية يف غزة والضية الضربية.  
، اللخت قـررت فيـ  لن   ٦9/320ليلول/سبتمرب، اهلت اجلمعية العامة القرار  10ويف  - 9

ُترفع يف املقر ويف مكات  األمم املتحدة لعلُم الـدول غـىل األعضـاء يف األمـم املتحـدة الـ  هلـا        
صية املراقـ  ولـديألا بعثـات مراقبـة دائمـة يف املقـر. وقـد شـألدُت، مـع بمـود عبـان، رئـيس             

 ليلول/سبتمرب.   30دولة فلسطني، رفع العلم اليلسطيين للمرة األوىل يف املقر، يوم 
وخـلل الســنة املاضـية، عملــت اعموعــة الرباعيـة بنشــاج إلجيــاد سـبيل للأــرو  مــن      - 10

تالــة اجلمــود الــ  وصــلت إليألــا املياوضــات بــني إســرائيل ودولــة فلســطني. ولجــرى مبعوثــو   
اعموعــة الرباعيــة مشــاورات مــع األردن وملــر واململكــة العربيــة الســعودية، وجامعــة الــدول  

ربيـة، وجملـس التعـاون اوليجـي، والشـرراء الـدوليني الرئيسـيني بشـأن ريييـة احليـا  علــى           الع
احلل القائم على وجود دولتني وايئة ال روف من لجل عودة الطرفني إىل املياوضات اعديـة.  

 وبرز يف عيع املناقشات تلميم لولئ  الشرراء اإلقليميني على االضطلع بدور بن اء.  
ليلول/سـبتمرب يف نيويـور،،    30األعضاء األساسيون يف اعموعة الرباعيـة يف   واجتمع - 11

تيث انضـم إلـيألم عـدد مـن اجلألـات املعنيـة اإلقليميـة والدوليـة، منـألا فرنسـا وملـر واألردن            
واململكة العربيـة السـعودية وجامعـة الـدول العربيـة. ويف ألـ  االجتمـاع، لعـرب املشـاررون          

ااات ال  لخلت ت ألر على لر  الواقع وعن دعمألـم القـوخت الهـاأ    عن بالغ القلق إزاء اال 
خطوات مألمة من شأ ا لن تساعد على استقرار الوضع، وبقق تقـدما ملموسـا حنـو التوصـل     
إىل تل قائم علـى وجـود دولـتني، وتعيـد لليلسـطينيني واإلسـرائيليني الثقـة يف لن التوصـل إىل         

ا. واجتمـع األعضـاء األساسـيون يف اعموعـة الرباعيـة      السلم عن طريق التياو  ال يزال  كن
تشرين األول/لرتوبر يف فيينا ملناقشة سبل هييف تدة التـوتر يف لعقـاب االشـتبارات     23يف 

رـانون األول/ديسـمرب، اجتمـع مبعوثـو      17ال  وقعـت يف األمـارن املقدسـة يف القـدن. ويف     
اليلسـطينيني يف القـدن، ورـرروا التأريـد علـى      اعموعة الرباعية مـع املسـؤولني اإلسـرائيليني و   

ــاق         ــن، واآلف ــز املؤسســات اليلســطينية، واألم ــة لتعزي احلاجــة امللحــة إىل اهــاأ خطــوات مألم
االقتلادية، مع معاجلـة الشـواغل األمنيـة إلسـرائيل. واجتمـع األعضـاء الرئيسـيون مـرة لخـرى          

http://undocs.org/ar/A/RES/69/320


 
A/71/359 

S/2016/732 

 

18/25 16-14628 

 

ملبعـوثني ينبضـي لن يعـد وا تقريـرا عـن      شباج/فرباير يف ميونيمب، لملانيا، واتيقـوا علـى لن ا   12يف 
الوضع الراان والتألديدات ال  تواج  احلل القائم على وجود دولتني، وتضمين  توصـيات عـن   

 سبل املضي قدما.
ــة )  - 12 ــة الرباعيـــ ــر اللجنـــ ــدر تقريـــ ــق( يف S/2016/595وصـــ ــ . ويف  7، املرفـــ متوز/يوليـــ

الستنتاجات، الت ت اعموعة الرباعية اال ااـات الثلثـة الراانـة الـ  تشـكل اديـدا خطـرا        ا
( اسـتمرار العنـف واإلراـاب والتحـريمج      1للمود احلل القائم على وجود دولـتني، واـي: )  

( واســتمرار التوســع االســتيطاين، وهلــيمل األراضــي، وترمــان اليلســطينيني مــن التنميــة  2)
زة وعــدم ســيطرة الســلطة اليلســطينية علــى مقاليــداا. ويتضــمن التقريــر        ( واحلالــة يف غــ 3)

توصيات للجانبني رليألما تتعلق باال ااات الثلثـة رافـة سـدف بنـاء توافـق آراء دويل بشـأن       
ســبل املضــي قــدما. وعلــى الــرغم مــن لن رــل اجلــانبني انتقــد مضــمون التقريــر، فــإنين لتــث    

رباعية يف تنييله، بالن ر إىل لن  يرسـم السـبيل إىل اسـتعادة    الطرفني على التعاون مع اعموعة ال
 األمل يف التوصل إىل تسوية عن طريق التياو .  

ورتبت اللجنة الرباعية يف التقرير ليضـا بـاجلألود الـ  تبـلهلا فرنسـا سـعيا إىل السـلم         - 13
ــة. ويف    ــة لعمــل اللجن ــ ، قمــُت باالنضــمام   3باعتباراــا جألــودا مكمل إىل املــؤمتر تزيران/يوني

الــوزارخت املعقــود يف بــاريس ســدف إعــادة تأريــد التــزام املن مــة بالتوصــل إىل تــل قــائم علــى   
وجــود دولــتني عــن طريــق التيــاو  ومناقشــة الســبل الــ   كــن لنمــم املتحــدة لن تــدعم مــن  
خلهلا الطرفني علـى حنـو بن ـاء يف بقيـق ألـ  اهلـدف. ولرتـ  بـاجلألود الـ  تبـلهلا ملـر يف            

مبادرة السلم العربية، ؤا يف أل  الزيارة ال  قام سا وزير خارجيـة ملـر يف متوز/يوليـ      سياق
إىل دولة فلسطني وإسرائيل. ومن األمهية ؤكان ريالة اتساق عيع املبادرات الدولية مع عمـل  

 اعموعة الرباعية وتكاملألا مع  بلورة وثيقة.  
تزيران/يونيـ  اــدف   2٨ و 27فلسـطني يف  وقـد رانـت زيـاريت إىل إسـرائيل ودولـة       - 14

إىل تشــجيع إتــراز تقــدم إجيــاذ يف اــلا اال ــاه. وقمــت حبــث  الــزعيمني علــى اهــاأ خطــوات  
تامسة وشجاعة ملعاودة فتد آفاق العمل السياسي تسبما يتيس ـر، وشـددت علـى لن اسـتمرار     

 ني عن طريق التياو .العنف والتحريمج يتناىف مع الدفع قدما باحلل القائم على وجود دولت
وقد تدثت زيادة واضحة يف العنف يف الضية الضربية، ؤا يف أل  يف القدن الشـرقية   - 15

فلــاعدا بســب  تيــاقم التــوترات فيمــا يتعلــق   2015التلــة، بــدءا مــن تشــرين األول/لرتــوبر  
ليلول/ســـبتمرب، دخلـــت الشـــرطة  13بإمكانيـــة الوصـــول إىل األمـــارن املقدســـة. فيـــي يـــوم  

ســرائيلية ســاتة احلــرم القدســي الشــريف/جبل اهليكــل بــزعم التلــدخت لــاوالت متطــرفني    اإل
تعطيل زيارات سياح من غىل املسـلمني. وتلـت ألـ  اشـتبارات يف اعم ـع دامـت ثلثـة ليـام.         
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وانتشرت الروايات املتعلقة بتل  احلوادث يف عيع لحناء العامل اإلسـلمي وخارجـ ، وتـرددت    
ــدعوات اإلقليميــ  ــانون      ال ــى الق ــائم وعل ــار ي الق ــى الوضــع الت ــة باحليــا  عل ــة املطالب ة والدولي

ــائم       ــني إســرائيل واألردن، بلــيت  الق ــة ب ــات املربم ــا للتياق ــع، وفق والن ــام الســائدين يف اعم 
 بالوصاية على األمارن اإلسلمية املقدسة يف القدن.  

تـوبر، عنـدما رـررت دولـة     تشـرين األول/لر  1٦وعقد جملس األمن جلسة طارئـة يف   - 1٦
فلسطني طل  اهاأ إجراءات لضمان ااية اليلسطينيني، ودعت إىل تنييـل قـرار جملـس األمـن     

( وعيع القرارات األخرى أات الللة. وبناء على طل  لعضاء اعلس، قمـُت  1994) 904
ــاليم         ــى لق ــة عل ــة تار ي ــة، تضــمنت لمثل بتعمــيم خلصــة مــن إعــداد مكتــ  الشــؤون القانوني

 ، املرفق(.S/2015/809خضعت إلدارة علبة األمم واألمم املتحدة )ان ر 
تشــرين األول/لرتــوبر، واالجتمــاع بــني   21و  20وبعــد زيــاريت إىل املنطقــة، يــومي   - 17

ــااو         ــامني نتني ــة، وبني ــات املتحــدة األمريكي ــة الوالي ــر خارجي رئــيس وزراء جــون رــىلخت وزي
إسرائيل، لعرب رئيس وزراء إسرائيل جمددا عن التـزام إسـرائيل باحليـا  علـى الوضـع الـراان       
فيما يتعلق باألمارن املقدسة، ووافق على تعزيز الترتيبات األمنيـة مـع اململكـة اهلاليـة القائمـة      

. وإنـين ُلقـدر   بالوصاية على األمارن اإلسـلمية املقدسـة يف القـدن )وزارة األوقـاف األردنيـة(     
ــارن اإلســلمية املقدســة        ــى األم ــائم بالوصــاية عل ــ  املســتمرين، بلــيت  الق دور األردن ودعم

 القدن. يف
ــتقطاب         - 1٨ ــن احلــدة، وتواصــل االس ــة م ــغ مســتويات عالي ــف لتبل ــال العن واســتمرت لعم

املشـمولة   السياسي العام لدى متلف الشرائد يف إسرائيل واألر  اليلسطينية التلة طوال اليترة
بالتقرير. واستمر إزااق األرواح من جـراء عمليـات الطعـن واملدامهـة باملرربـات وإطـلق النـار        
ال  يقوم سا فلسطينيون يستألدفون مدنيني إسرائيليني ومن جـراء االشـتبارات بـني اليلسـطينيني     

فلسـطينيا،   224وقوات األمن اإلسـرائيلية. وخـلل اليتـرة املشـمولة بـالتقرير، ُقِتـل مـا جمموعـ          
ــزعم ارتكــاسم اجمــات. وُلصــي     159 ــوا اجمــات لو ُي ــألم ارتكب ــا من  1٦ ٨73جمموعــ   م

إسرائيل(، رثىل منألم ُلصي   يف 9 يف الضية الضربية و 15 34٦يف غزة، و  1 51٨فلسطينيا )
جــراء استنشــاق الــدخان لثنــاء امل ــاارات. وُقِتــل واتــد وثلثــون مــن املــدنيني اإلســرائيليني           

مــن لفــراد  ٨9مــن املــدنيني اإلســرائيليني و  225ن لفــراد قــوات األمــن، بينمــا ُلصــي   مــ 15 و
 األمن. قوات
و ا يثىل القلق ليضا مستوى القوة املستأدمة يف مواجألـة بعـمج لعمـال العنـف. و ـة       - 19

عدد مـن احلـوادث، الـ  ُصـو ر بعضـألا بالييـديو وانتشـر علـى نطـاق واسـع، تلقـي ظـلال مـن              
طبيعـــة رد  قــوات األمــن اإلســـرائيلية علــى احلــوادث، ؤـــا يف ألــ  اســـتأدامألا      الريبــة علــى   
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املتناس  فيما يبدو للقوة القاتلة رأيار لول. وما برتت لأر ر السلطات اإلسرائيلية بأنـ    غىل
ينبضــي اســتأدام الــلخىلة احليــة إال رمــلأ لخــىل يف تــاالت مواجألــة خطــر وشــي  يألــدد    ال

ــاملوت لو باإلصــابة جبــراح   ــق فــورخت ومســتقل يف     ب ــة إجــراء بقي ــألا ريال خطــىلة. ومــن واجب
احلوادث ال  لدى فيألا اسـتأدام القـوة إىل الوفـاة لو اإلصـابة جبـراح، وريالـة املسـاءلة تيثمـا         

 توفر دليل على االعتداء.
ولررر تأريد إدانة األمم املتحـدة القويـة جلميـع اهلجمـات اإلراابيـة. ويتحمـل القـادة         - 20

ن  لو أا، املسؤولية عن وقف التحريمج، واهاأ موقـف ثابـت ال لـبس فيـ  ضـد      من الا اجلا
 لعمال اإلرااب والعنف جبميع لشكال .  

ــرخت الســابق )       - 21 ــل صــدور تقري ــف املســتوطنني من ــد اخنيــمج مســتوى عن -A/70/354وق

S/2015/677   ــال ــرة املشــمولة ب ــت (. فأــلل اليت ــة متلــلة باملســتوطنني    145تقرير، وقع تادث
يف املائــة مقارنــةا بالســنة الســابقة.  5لســيرت عــن إصــابة فلســطينيني،  ــا  ثــل اخنياضــا بنســبة 

تادثة متللة باملستوطنني لحلقت ضررا باملمتلكات اليلسطينية،  ا مثل اخنياضـا   77ووقعت 
 .  يف املائة، مقارنةا بالسنة السابقة 47ليضا، بنسبة 

عمليــة  4 ٦٦2وخــلل اليتــرة املشــمولة بــالتقرير، لجــرت قــوات الــدفاع اإلســرائيلية  - 22
ــال     ــا لســير عــن اعتق ــال،   ــيب واعتق فلســطينيا. وواصــلت الســلطة اليلســطينية    7 013تيت

 اعتقال األشأا  املشتب  يف انتمائألم إىل تررة اان يف الضية الضربية.  
للمسـتوطنات يف   “ ميـد لعمـال التأطـيط   ”يسـمى   وبعد مرور سنة تقريبـا علـى مـا    - 23
، شألد العـام املاضـي ارتياعـا يف معـدالت هطـيط املسـتوطنات وطـرح املناقلـات         2014عام 

ألعمال التشييد يف الضية الضربية والقدن الشـرقية. وخـلل اليتـرة املشـمولة بـالتقرير، مضـت       
ة سـكنية يف األر  اليلسـطينية   وتد 3 219السلطات اإلسرائيلية قدما يف إعداد خطط لبناء 

وتدة منألا إىل املرتلة األخىلة من مراتـل   544التلة، ؤا فيألا القدن الشرقية، وقد وصلت 
فـــدانا مـــن لراضـــي الضــية الضربيـــة باعتباراـــا مـــن   5٨0املوافقــة. ولعلنـــت احلكومـــة تعــيني   

اريـة يف األر   . وعيع األنشطة االسـتيطانية اجل 201٦آأار/مارن  10يف  “الدولة لراضي”
ون الــدويل. ــــ  القانــــة ؤوجــــر قانونيــــة، غيــــدن الشرقيــــــا القــــة، ؤــا فيألــــاليلســطينية التل

ر رجعـــي إىل لن ـــــن املســـتوطنات بأثـــــات وتقنيـــــع خطـــط املستوطنـــــر اســـتمرار وضـــــويشي
ي األراضـي املأللـة للدولـة    ـــ مشروع إسرائيل االستيطاين االستراتيجي مستمر يف التوسـع ف 

 اليلسطينية املستقبلية.  
  

http://undocs.org/ar/A/70/354
http://undocs.org/ar/A/70/354
http://undocs.org/ar/A/70/354
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وال تزال لعمال ادم املنـازل اليلسـطينية مسـتمرة يف املنطقـة جـيم مـن الضـية الضربيـة          - 24
التلة. وقد تدثت زيادة ربىلة يف جممـوع عـدد عمليـات اهلـدم خـلل األشـألر الثلثـة األوىل        

مـن املبـاين،  ـا لدى إىل تشـريد      ٨5٦رير، ُادم . وخلل اليترة املشمولة بالتق201٦من عام 
طيـل. وعلـى الـرغم مـن لن رـثىلا مـن املبـاين الـ           ٦٦5فلسطينيا، من بينـألم   1 413توايل 

ــواح الشمســية وت ــائر            ــار امليــاه واألل ــدان آب ــد لثبــر فق ــدمألا مل تكــن مســارن، فق جــرى ا
جمتمـع البـدو، علـى     شألـا. ويـدفع   5 120احليوانات يف سبل رس  العيب لدى لرثر من 

وجــ  اولــو ،  نــا باا ــا. ولرــرر دعــوة األمــم املتحــدة إىل الوقــف اليــورخت لتلــ  اوطــط  
اإلســرائيلية، الــ  إنذ نيــلت، قــد ُتعتــرب تــرتيل قســريا عتمعــات البــدو املقــيمني تاليــا داخــل    

عـادل  األر  اليلسطينية التلـة علـى لطـراف القـدن. ومتـا  اليلسـطينيون إىل وجـود ن ـام         
ــرخيمل،         ــان دون ت ــئل يعمــدوا إىل تشــييد مب ــراين ل إلجــراء لعمــال التأطــيط والتقســيم العم

ييضـي إىل قيـام السـلطات اإلسـرائيلية بعمليـات اـدم غـىل مـربرة، رـثىلا مـا تتـأثر سـا لشـد                ا
اليئات ضعيا. وعمليات اهلدم والترتيل القسرخت تتناىف مع القانون اإلنسـاين الـدويل والقـانون    

 يل حلقوق اإلنسان.الدو
ــان 201٦ويف نيســــان/لبريل  - 25 فلســــطينياا قيــــد االتتجــــاز اإلدارخت لــــدى   792، رــ

بتجـزاا يف بدايـة اليتـرة املشـمولة بـالتقرير. وللمـرة األوىل        370السلطات اإلسرائيلية، مقابـل  
ــوبر  2011منــل عــام  اســتأدام االتتجــاز  2015، اســتأنيت إســرائيل يف تشــرين األول/لرت

طيــل   400خت حبــق لطيــال فلســطينيني قاصــرين. وبتجــز إســرائيل تاليــاا لرثــر مــن          اإلدار
عنـدما بـدلت    200٨فلسطيين ألسباب لمنية. والا الرقم او األعلى منـل رـانون الثاين/ينـاير    

ــل انــدالع      ــأرثر مــن الضــعف من ملــلحة الســجون اإلســرائيلية تكشــف بيانااــا، وقــد ازداد ب
. ولشـعر باالنزعـا  بسـب  مشـاررة الشـباب      2015وبر لعمال العنف يف تشـرين األول/لرتـ  

واألطيـال اليلسـطينيني الكثييــة يف موجـة العنــف األخـىلة، ولكـن جيــ  لن يكـون لخت  رد  مــن       
قوات األمن اإلسرائيلية متقيداا باملعايىل القانونية الدولية. ويساورين القلـق بديـداا إزاء التقـارير    

طعــام. ولرـرر دعــويت إىل إ ــاء  ارســة االتتجــاز اإلدارخت  املتعلقـة بــالتجزين املضــربني عــن ال 
 وتوجي  التألم إىل عيع التجزين لو اإلفرا  عنألم فوراا.  

ويساورين القلق ليضاا مـن اسـتمرار عمليـات اهلـدم العقابيـة للمنـازل الـ  متلكألـا لسـر           - 2٦
تكبواا. وعمليات اهلـدم  اليلسطينيني اللين ارتكبوا اجمات ضد اإلسرائيليني لو ُيزَعم ل م ار

العقابية اي شكل من لشكال العقاب اجلماعي م ره القـانون الـدويل. ومل ُتثبـت ل ـا تشـكل      
 رادعاا، بل إ ا تؤج و التوترات أل ا تزيد من تدة الشعور بال لم والكرااية.  
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علـى   وواصل اليلسطينيون تنييل برناجمألم املتعلق ببناء الدولة، وإن ران ألـ  يقتلـر   - 27
األراضي اواضـعة لسـيطرة السـلطة اليلسـطينية الـ  ال تشـمل املنطقـة جـيم والقـدن الشـرقية           
وغزة. وعلى الرغم من توافق اآلراء الدويل القوخت بشأن قـدرة السـلطة اليلسـطينية علـى إدارة     
 دولة، ال تزال جلنة االتلال املأللة لتنسيق املساعدة الدولية املقدمة إىل الشـع  اليلسـطيين  
قلقة إزاء مقو مات بقائألا مـن النـاتيتني املاليـة واالقتلـادية. فقـد بلـغ العجـز املـايل للسـلطة يف          

ــ   ــايل يف     4٨0تزيران/يونيـ ــا اإلعـ ــل عجزاـ ــدويل لن يلـ ــ  الـ ــع البنـ ــون دوالر، ويتوقـ مليـ
يف املائــة مــن النــاتو اللــي اإلعــايل. وخــلل   9.٨بليــون دوالر لو  1.327إىل  201٦ عــام

، التزمـت اللجنـة   201٦نيسـان/لبريل   19اللخت عقدت  جلنة االتلال املأللـة يف  االجتماع 
بوضع استراتيجية مداا سنتان ملعاجلـة االسـتدامة املاليـة واالسـتدامة االقتلـادية الطويلـة األمـد        

 للسلطة اليلسطينية.  
تزيران/يوني ، دعـت تكومـة دولـة فلسـطني إىل إجـراء انتأابـات بلديـة يف         21ويف  - 2٨
ــوبر. ويف  ٨ ــرين األول/لرتـ ــات    15تشـ ــاررتألا يف االنتأابـ ــان مشـ ــت اـ ــ ، لعلنـ متوز/يوليـ

وطلبت احللول على ضمانات بأن النتائو سـتح ى بـاالعتراف ولن اعـالس املنتأبـة يف غـزة      
 والضية الضربية سيحق هلا االستيادة من مللات امليزانية ومشاريع اجلألات املاحنة.  

إسرائيل على مواصلة تنييل التدابىل ال  مـن شـأ ا لن تيس ـر اـو      ولشج ع بقوة تكومة - 29
االقتلاد اليلسطيين على حنو مستدام وإجياد فر  العمل. ومـا فتئـت اعموعـة الرباعيـة تـدعو      
إسرائيل إىل إجراء تضيىلات إجيابية وعميقـة يف السياسـة الـ  تتبعألـا، وخباصـة يف املنطقـة جـيم،        

نتقــال حنــو ســلطة مدنيــة فلســطينية لوســع علــى النحــو املتــوخ ى يف  ؤــا يتســق مــع متطلبــات اال
اتياقات سابقة. و كن إتراز تقدما يف جماالت اإلسكان واملياه والطاقة واالتلـاالت والزراعـة   

 واملوارد الطبيعية مع اتترام االتتياجات األمنية اإلسرائيلية املشروعة يف الوقت نيس .
شــأمل ال يزالــون  ٦٦ 000ية يف غــزة بالضــة الســوء. فنحــو وال تــزال احلالــة اإلنســان - 30

ــ       ــا جمموع ــاين م ــة. ويع ــاا يف ملجــا انتقالي ــن األســر املعيشــية    47مشــردين داخلي ــة م يف املائ
ــاه إىل       ــنقمل املســتمر يف املي اليلســطينية يف قطــاع غــزة مــن انعــدام األمــن الضــلائي، ويــؤدخت ال

سـاعات فقـط مـرة رـل       ٨إىل  5ه ملـدة  يف املائـة مـن السـكان علـى إمـدادات ميـا       40تلول 
ســاعة  1٨إىل  1٦ثلثــة إىل لربعــة ليــام. وباإلضــافة إىل ألــ ، ينقطــع التيــار الكألربــائي ملــدة   

يومياا. وال تزال الير  املتاتة لليلسطينيني ملضادرة غزة والـدخول إليألـا غـىل رافيـة،   ـا يـؤثر       
ه ال ــروف، اســتيحلت نســ  بلــورة خاصــة يف تلــوهلم علــى العــل  الطــي. ونتيجــة هلــل  

 البطالة ال  بلضت مستويات قياسية وازداد االعتماد املزمن على املساعدات.  
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وتواصلت عملية إعادة اإلعمار على الرغم من التحديات املستمرة يف جمايل احلورمـة   - 31
ــِلَد لرثـــر مـــن    يف املائـــة مـــن املـــدارن   90واألمـــن ورـــلل  الـــنقمل يف التمويـــل. فقـــد لصـ

ييات املتضــررة، يف تــني اســُتكِملات لعمــال إصــلح تــوايل نلــف املنــازل املتضــررة  واملستشــ
جزئيــاا لو مــا زال العمــل جاريــاا الســتكماهلا. وعلــى الــرغم مــن اــله التحســينات، فــإن وتــىلة  

ال تــزال بطيئــة.  2014إعـادة بنــاء املنــازل الــ  دمــرت متامــاا خـلل األعمــال العدائيــة يف عــام   
دول األعضــاء علـى الوفـاء بالتزامااــا بـدعم إعــادة اإلعمـار والتنميــة يف     ولشـجع بقـوة عيــع الـ   

غزة. ولرت   ؤواصلة إسرائيل تعاو ا البن اء مع آلية إعادة إعمـار غـزة ولشـج عألا علـى ألـ .      
ولررر لن اآللية صممت رتدبىل مؤقت ولن ادف األمم املتحدة النألائي يف غـزة ال يـزال اـو    

وعلــى حنــو يعــا   (2009) 1٨٦0ق يف إطــار قــرار جملــس األمــن إ ــاء عيــع تــاالت اإلغــل
 شواغل إسرائيل األمنية املشروعة.  

ولكن إصلح الضـرر الـلخت تسـببت بـ  األعمـال العدائيـة يف اآلونـة األخـىلة لـن مـل             - 32
وضـعت احلكومـة اليلسـطينية خطـة طموتـة بقيمـة        املشكلت األساسية املزمنة يف غزة. وقـد 

وإطـلق عمليـة اإلنعـاب يف     2014بليون دوالر إلصلح األضرار الناعة عن نزاع عام  ٨.3
 201٦مليون دوالر من لجل تنييل خطة االسـتجابة اإلنسـانية لعـام     571غزة. وطلبت مبلغ 

يني يف غزة والضـية الضربيـة الـلين    ال  ادف إىل تلبية االتتياجات اإلنسانية للسكان اليلسطين
يف املائـة  ـا رـان عليـ       19مليون نسمة. و ث ل الا الطل  اخنياضـاا بنسـبة    1.٦يبلغ عددام 

ولكنـــ  ي ـــل مرتيعـــا، ويعـــود ألـــ  إىل تـــد رـــبىل إىل االتتياجـــات  2015احلــال يف عـــام  
بالتزامااا بعـد علـى    اإلنسانية الضأمة يف غزة. ولشجع بقوة عيع الدول األعضاء ال  مل َتِف

لن تيَي سا مـن دون تـأخىل. وال يـزال يسـاورين القلـق إزاء القـدرة الـدودة للمعـابر وجمموعـة          
من القيود األخرى إىل جان  غياب الوتدة اليلسطينية،  ـا يعـين لن تـدوث بسـن رـبىل يف      

 احلالة اإلنسانية واالقتلاد بلورة عامة يف غزة ال يزال لمرا مستبعدا.
اعات السـابقة، فـإن ال ـروف يف غـزة سـتزداد      زـنوإأا مل ُتعالاو األسباب الكامنة وراء ال - 33

سوءاا، مع ما ينطوخت عليـ  ألـ  مـن خطـر اسـتيحال العنـف والتطـرف. ومـا زالـت التـداعيات           
آب/لغسطس، بلغ عـدد اللـواريمب الـ      22األمنية الناعة عن استمرار الضضوج ملموسة. ويف 

صـاروخاا، سـقط    92املقاتلون اليلسطينيون على إسـرائيل انطلقـا مـن غـزة مـا جمموعـ        لطلقألا 
صاروخاا داخل إسرائيل مـن دون التسـب   يف إصـابات بشـرية خـلل اليتـرة املشـمولة         27منألا 

غـارة جويـة علـى غـزة      5٦بالتقرير. ولفيَد بأن قوات الدفاع اإلسرائيلية ردت بشن مـا جمموعـ    
سة لشأا  وإصابة تسعة. ولطال  عيـع اليلـائل اليلسـطينية يف امليـدان     لسيرت عن مقتل س

  باإلتجام عن املشاررة يف لنشطة اد د بزعزعة االستقرار وتقويمج عملية إعادة اإلعمار.

http://undocs.org/ar/S/RES/1860(2009)


 
A/71/359 

S/2016/732 

 

24/25 16-14628 

 

إىل  14ورتبــُت بقـــرار ملـــر فـــتد معـــرب رفــد يف لربـــع مناســـبات، يف اليتـــرة مـــن    - 34
تزيران/يونيـــــ ، ومـــــن  ٦إىل  1و، ومـــــن ليار/مـــــاي 12إىل  11شـــــباج/فرباير، ومـــــن  1٦
متوز/يولي . ولشجع ملر على الن ر يف سبل تيسىل فتد املعـرب بـوتىلة    2تزيران/يوني  إىل  29

لررب وعلى حنو  كن التنب ـؤ بـ ، وخباصـة ألغـرا  إنسـانية، مـع اتتـرام شـواغل ملـر األمنيـة           
 املشروعة وامللح ة يف سيناء.

إزاء تالة تقـوق اإلنسـان واحلريـات يف غـزة. ومـن املسـائل       وال يزال يساورين القلق  - 35
الــ  تــثىل القلــق بوجــ  خــا  التقــارير املتعلقــة باالتتجــاز التعســيي وســوء املعاملــة يف مرارــز  
االتتجاز يف غزة. ويف ليار/مايو، لعلنت اـان عـن خطـط لتنييـل عـدد مـن لتكـام اإلعـدام         

ان منسقي اوا  لعملية السـلم يف الشـرق   ونيلت ثلث عمليات إعدام حبق فلسطينيني. ولد
األوســط وميــو  األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان اــله األعمــال، وناشــدا بــالوقف     
االختيارخت لعقوبة اإلعدام. ولدعو سلطات األمر الواقع يف غزة إىل الكف  عن تنييل مزيـد مـن   

سـؤوليااا مـع االتتـرام التـام     عمليات اإلعدام. ولتث السلطة اليلسطينية ليضـاا علـى الوفـاء ؤ   
 للقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

ــة فلســطني يف     - 3٦ ــاريت األخــىلة إىل إســرائيل ودول ــ ،  2٨و  27وخــلل زي تزيران/يوني
سافرت ليضاا إىل غزة تيث الت ُت قـدرة شـع  غـزة علـى اللـمود يف ظـل  ظـروف صـعبة         

ودة مـا مل تتحـد غـزة والضـية الضربيـة      للضاية، ولردُت لن فر  تعايف غز ة بالكامل ستبقى بد
يف إطار تكومة فلسطينية واتدة د قراطية شرعية على لسان سيادة القانون ومبـادجمل من مـة   

 التحرير اليلسطينية.
ــن بمــل مســؤوليااا         - 37 ــألا م ــوطين اليلســطينية ومتكين ــاق ال ــة الوف ــز تكوم وجيــ  تعزي

سـرائيل وملـر. ولتـث بقـوة اليلـائل      الشرعية يف غزة، ؤا يشـمل بوجـ  خـا  املعـابر مـع إ     
اليلسطينية علـى تعزيـز الوتـدة اليلسـطينية احلقيقيـة علـى لسـان الد قراطيـة ومبـادجمل من مـة           
التحرير اليلسطينية واعموعة الرباعية. فالوتدة احلقيقيـة ستحس ـن ليضـاا قـدرة احلكومـة علـى       

سـطينيني وغضـبألم. ولرتــ    معاجلـة املشـكلت االقتلـادية امللحـة الـ  تزيــد مـن إتبـاج اليل       
باستئناف الادثات بشأن الوتدة الـ  ُعِقـَدت يف قطـر ولتـث عيـع األطـراف علـى مواصـلة         
املناقشات وتنييل االتياقـات السـابقة. ولشـج ع بقـوة اليلـائل علـى عـدم إاـدار اـله اليرصـة           

ــدماا يف بقيــ      ــى املضــي  ق ــق يف اآلراء  كــن لن يســاعد عل ــل إىل تواف ــة للتوص  ق األاــداف اهلام
الوطنية اليلسطينية الطويلة األجـل ورـلل  األاـداف املاليـة واإلاائيـة القريبـة األجـل، ملـا فيـ           
مللحة الشع  اليلسطيين. واألمـم املتحـدة علـى اسـتعداد لـدعم رـل اجلألـود الـ  تلـ   يف          

 الا اال اه.
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عدم إتـراز تقـدم   وعلى حنو ما ورد يف تقريرخت السابق، ما زلت لشعر بقلق بالغ إزاء  - 3٨
سياسي وازدياد مـاطر تـدوث مزيـد مـن العنـف والتطـرف. وجيـ  لن يعمـل اعتمـع الـدويل           
جنباا إىل جن  مع األطراف على لر  الواقع ويف املنطقـة لتأليئـة ال ـروف الكييلـة باسـتئناف      
مياوضــات اادفــة. وجيــ  علــى اإلســرائيليني واليلســطينيني مواجألــة احلقــائق اللــارخة الــ      

الــت تــؤجو العنــف وتعيــق تيعيــل احلــل القــائم علــى وجــود دولــتني. وقــد لوضــد تقريــر   ز مــا
اعموعة الرباعية لن مشروع إسرائيل االستيطاين ال يـزال يشـكل عقبـة لمـام السـلم. وعـلوة       
على أل ، فمسألة التحريمج تقـع يف صـميم منـاخ التـوتر واوـوف السـائد تاليـا. ويسـاورين         

ة بعــمج اليلــائل اليلســطينية متجيــد العنــف واإلراــاب، ومــن القلــق بوجــ  خــا  مــن مواصــل
امتناع السلطة اليلسطينية باسـتمرار عـن إدانـة اجمـات إراابيـة بـددة ضـد  إسـرائيل. وعلـى          
املنــوال نيســ ، ينبضــي لن تيألــم إســرائيل لن الــردود القاســية هــدم ملــلحة اإلراــابيني وهــرن 

فني. ويبقــى مــن الواضــد لن التــدابىل األمنيــة لصــوات االعتــدال وتزيــد اهلــوة اتســاعا بــني الطــر 
تكيل ؤيرداا اتتواء القـوى الـ  تـدمي العنـف. وجيـ  علـى رـل الطـرفني اهـاأ خطـوات            لن

فعالة تثبت التزامألما بـالعودة يف  ايـة املطـاف إىل املياوضـات وبتأليئـة ال ـروف لعقـداا، مـن         
 سرائيل على املدى الطويل.لجل قيام دولة فلسطينية قادرة على البقاء وضمان لمن إ

ولود لن لعـــرب عـــن تقـــديرخت العميـــق ملنســـقي اوـــا  لعمليـــة الســـلم يف الشـــرق    - 39
األوســط، نيكــوالخت ملدينــوف، ملــا قدمــ  مــن خــدمات  تــازة خــلل الســنة األوىل مــن فتــرة   
ــة وتشــضيل          ــم املتحــدة إلغاث ــة األم ــام لورال ــو  الع ــاين ليضــاا للمي ــ . ولعــرب عــن امتن واليت

جئني اليلسطينيني يف الشرق األد ، بيىل رراينبول، وتقـديرخت للعمـل املتميـز الـلخت قـام بـ        الل
موظيــو الورالــة ملــا فيــ  ملــلحة اللجــئني اليلســطينيني. ولشــيد ليضــا جبميــع مــوظيي األمــم    

 املتحدة اللين يعملون يف ظروف صعبة ولتياناا خطرة خدمةا للمن مة.  
من واليـ  لضـمان لن تعمـل املن مـة مـن لجـل إقامـة         وسأواصل العمل تىت آخر يوم - 40

دولــة فلســطينية مســتقلة ود قراطيــة ومتلــلة األطــراف وهلــا مقومــات البقــاء، تعــيب جنبــاا إىل 
ة، يف إطــار تســوية إقليميــة شــاملة تتوافــق مــع قــرارات ــــع إســرائيل آمنـــــلم مـــــي ســــجنــ  ف

ــس األم ـــجملـ  (2003) 1515و  (2002) 1397و  (1973) 33٨و  (19٦7) 242ن ـــ
، ووفقــــاا وريطــــة الطريــــق، ومبــــادرة الســــلم العربيــــة، ومبــــدل األر   (2009) 1٨٦0 و
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