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 مجلس األمن   الجمعية العامة 
 السنة السادسة والسبعون   الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة 

   من جدول األعمال 5البند  
األعمال اإلسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية 

 المحتلة وبقية األرض الفلسطينية المحتلة 
  

   
موجهاة لل  األمين العااو ورئيس    2021كاانون الثاانينانااار    13رساااااااااائام متطاا قاة م ر اة   

 الجمعية العامة ورئيس مجلس األمن من المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة

 
ال بد لي من أوجه انتباهكم مرة أخرى إلى الحالة الحرجة في األرض الفلســـــــلمنتة المحتلةي اما فم ا  

القدس الشــرةتةي الناجمة عن الســتاوــام والمماروــام نمر القانتنتة المتتــاعدة التي اتبل ا إوــرا م ي الســللة  
 القا مة ااالحتاللي ضد الشلب الفلسلمني.

ع المن جي والمتلمد واالوــــتف امس لمســــتتلنام الســــللة القا مة تالتتوــــ  ني فإنظًرا لغتاب المســــا لةو  
. فباألمسي أعلن ر تس التمرا  اإلوــرا ملي عن خل   2021في عام    لألوــ   ااالحتالل في أرضــنا  د اوــتمر

يســـرني ”خج  إذ  ال:  وحدة اوـــتتلانتة إضـــافتة في األرض الفلســـلمنتة المحتلةي مفت ًرا ب ل  بال 800لبنا   
مناشتهي   شقة جديدة في ي تدا والسامرةي في منالق اشم  نتفي نحمتا وا   800عالن عن أننا وتف نبني  اإل

 “ونتاص  بنا  أرض إورا م ! ونحن هنا لكي نبقى.حمث كانت اسكن الراحلة إوتر هترنان.  

 1  000كما وافقت وــللام االحتالل اإلوــرا ملي م خرا على خل  جديدة لالوــتمال  على أك ر من   
دونم من األراضـــــــي الفلســـــــلمنتة المملتكة ملكتة خاصـــــــة في  لقملتةي اشـــــــمال ال ـــــــفة ال ر تةي من أج  بنا  

ا االنت اك المســــــــتتلنام واتوــــــــتل ا. ومع دختل إوــــــــرا م  جتلة أخرى من االنت ااامي يت ــــــــ  اماًما أن ه 
ال لمر للقانتن الدولي لتس وـــتى مناورة خبم ة من جانب الســـتاوـــممن اإلوـــرا ملممن لكســـب أصـــتام الناخبمن.  

اإلورا ملتة الم عتمةي يبدو أن االوتلمار االوتتلاني واالحتالل اللسكرس هما المفتاح   “الديمقرالتة”وفي ه ه  
 لتحقمق االنتتارام الستاوتة.

م لل ـا لل ــــــــــــــم احكم الـقانتني ـفإن    “علَّـقت”لرنم من الم اعم ـانن إوــــــــــــــرا ـم   وفي التا عي وعلى ا 
ــتمرا دون هتادة في انت اك خلمر للقانتن. وا ت   يتمتا على   مشـــــروع ا لل ـــــم احكم األمر التا ع ال ي ال مســـ

القســرس   مرأى ومســمع من الجمتع ادابمر لحتامة م  د من األراضــي الفلســلمنتة االقتةي وهدم المناملي والتشــر د
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للمدنممن الفلســـلمنممني ونمر ذل  من االنت اكام التـــارخة لحقتا اإلنســـان والقانتن الدولي. كما أن إوـــرا م  
ال اتتانى عن االوــتمال  على م  د من األراضــي الفلســلمنتة من أج  بنا  اللرا الســر لة واألنفاا والجســتر  

نام نمر القانتنتةي إلى جانب متاصـلة افتمت الم تـتـة حتـًرا للمسـتتلنمن ب دف الر   فتما بمن المسـتتل
 المدن والبلدام والقرى الفلسلمنتة.

ــمر جنًبا إلى جنب مع ال  ادة في عدد   ــب  التتوـــــــــــــع في المســـــــــــــتتلنام يســـــــــــ و لبتلة الحال أصـــــــــــ
المسـتتلنمن نمر الشـرعممني ال س ارافع أوـرأ انر لة أضـلاف مقارنة ااالرافاأ في عدد وـكان إوـرا م  خالل  

ثالثة عقتد. و جب على المجتمع الدولي أن يدرك أن التكت ن الديم رافي لألرض الفلسـلمنتة المحتلة أ   من  
ــديدة وحادة في     تاب  1967من  عام   ي اما فم ا القدس الشـــرةتةي ولاال ا ووضـــل اي ا  ـــع لت ممرام شـ

 المسا لة عن ه ه التدابمر نمر القانتنتة.

االوتتلان أو ال م يتم ج  تا أو كلتاي أو ادر جًتا أو دفلًة واحدةي  ون كد من جديد أنه وتا  كان انفم    
أو احكم التا ع أو احكم الـقانتني فإن المجتمع الدولي مل م االتتــــــــــــــدس ل ل  اااـ اذ إجرا ام جدية وملمتوــــــــــــــة  

ــلةي اما فم ا  رار مجلس األمن  ــتناًدا إلى القانتن الدولي و رارام األمم المتحدة ذام التـــــــ .  ( 2016)   2334اوـــــــ
 .واحمم  إورا م  عتا ب أفلال ا هت الشي  التحمد الكفم  بتضع حد ل  ا السلتك نمر القانتني والت ر بي 

و شـم  ذل  السـلتك القرار نمر اإلنسـاني ب دم المنامل وال س ال ي ال المدنمتن الفلسـلمنمتن امتجبه  
من المنوىي حتى في خ ـــــــــــم الجا حة. وفي انت اك للتتجم ام والتتصـــــــــــتام التـــــــــــحتة التـــــــــــادرة   ي حرمتن 
منظمة التـحة اللالمتة التي اتناول التباعد االجتماعي والت ام المناملي وفي انت اك جسـتم للقانتن الدولي   عن

الفلســلمنممن في جمتع  اإلنســانيي هدمت إوــرا م ي من  بد  الجا حةي ماام المنامل الفلســلمنتة وشــردم ماام  
 أنحا  فلسلمن المحتلةي مست دفًة في المقام األول القدس الشرةتة.

وحدهي أفاد مكتب انســمق الشــ ون اإلنســانتة انن  تام االحتالل اإلوــرا ملتة هدمت    2020وفي عام   
فلسلمنتاي   361مبنىي اما في ذل  بنا ان في القدس الشرةتة ممتالن من المانحمني ما أف ى إلى اشرد    145

ي أفاد المكتب أن إوــــــرا م  هدمت االفل   2021من بمن م نســــــا  وألفال. و لد م ــــــي أوــــــبتأ واحد من عام 
مبنى في القــدس الشــــــــــــــرةتــةي امــا في ذلــ  أر لــة مبــانض ممتلــة من المــانحمني مــا أف ــــــــــــــى إلى اشــــــــــــــرد  22
 فلسلمنًتاي من بمن م نسا  وألفال. 30

لمدنممن الفلســـــــلمنممن وا ت ف م واالعتدا  علم م الن  واتاصـــــــ   تام االحتالل أي ـــــــا م ـــــــايقة ا 
ــم م. ففي   في ي حاصــــر جنتد إوــــرا ملمتن 2021كانتن ال اني/يناير  7محاوالا ا الرامتة إلى لردهم من أراضــ

ــكان ا من الدختل إلم ا وال رو. من ا. وك مرا ما ا اجم    ر ة الم مر االقرب من رام هللاي ثم ا تحمتها ومنلتا وــــ
حتالل والمســـتتلنتن االوـــتلمار تن ه ه القر ة التي يتاجه  ســـم كبمر من أراضـــم ا احتمال المتـــادرة  تام اال

 لتتسمر اتوتع المستتلنام نمر القانتنتة المجاورة.

وفي المتم نفســــــــهي هدمت  تام االحتالل اإلوــــــــرا ملتة ثمانتة مبان وــــــــكنتة في بمت إكســــــــاي االقرب  
مد دم من د من ــ  ــللام االحتاللي وهي اراختص يكاد  القدسي احجة أن ا شــــــ ــادرة عن وــــــ ون اراختص بنا  صــــــ

ي رف ـت “كسـر جدار التـمت”يسـتحم  حتـتل الفلسـلمنممن علم ا. فتفقا للمنظمة نمر الحكتمتة اإلوـرا ملتة  
ــرا م  نحت  ــار ة الرض الحا      99إوـ ــنمني ضـ ــلمنتة على مر السـ ــار   البنا  الفلسـ في الما ة من للبام اتـ

ــتتلناا ا  احتتاجام الفلســـــــــل ــتع مســـــــ ــه اتوـــــــ ــكاني بمنما ادعم في الت ت نفســـــــ منممن في مجالي التنمتة واإلوـــــــ
دها اال دمام. االوتلمار ة نمر  القانتنتة وا ود

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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ــبم  اللقت ةي ال ا ال األماكن المقدوـــــــة ودور ال بادة   ــافة إلى عملتام هدم المنامل على وـــــ و اإلضـــــ
مر القانتنتة. كما اشــك  الحفر ام اإلوــرا ملتة األخمرة اشــك  ال دف الر تســي لســتاوــام إوــرا م  ومماروــاا ا ن

ــرا م  وادابمرها  ــتف امام إوـ ــم الحا   ال ر يي م اال ىخر على اوـ ــا ااوـ االقرب من حا   البرااي الملروف أي ـ
ــار ل ا الت ت دية  ــر ة والمدينة القديمة انكمل ا من خالل متاصـــــــــلة مشـــــــ نمر القانتنتة التي امس االحرم الشـــــــ

ــتف ام ة ال  ومحاوالا ا ــتحتة واللر تة للمدينة. وه ه األعمال االوــ انت    لمس اللااع وال ت ة اإلوــــالمتة والمســ
القانتن الدولي و رارام األمم المتحدة فحسبي ب  ا  د أي ا من انجتج الحساوتام الدينتةي و مكن أن اف ي  

 إلى م ادة مع عة االوتقرار في وضع هت ااألواس متتار ومتداأ.

ترة الجا حةي ك فت الســللة القا مة ااالحتالل ادابمرها القم تة ضــد المدنممن الفلســلمنممن التي  وخالل ف  
اتراوح بمن هدم المنامل وال ارام اللملتةي ومن دعم عن  المســتتلنمن إلى التشــر د القســرس. وفتما يرك  المجتمع  

ــلتب والمجتملام    ( وانثمرها 19- الدولي على الت لب على جا حة مرض فمروس كترونا )كتفمد  الشـــديد على الشـ
واال تتـــــادام في ك  مكاني فإن االحتالل يســـــت   ه ه الحالة اشـــــك  صـــــار ي األمر ال س ي كد من جديد لتس 
فق  رفض إوـــــرا م  للقانتن الدوليي ب  أي ـــــا اوـــــت فاف ا الفج االتحديام التي يتاج  ا عالمنا اشـــــك  جماعي.  

األخرى أن ا اف   السلي ورا  متلحت ا ال ااتة ال تقة ونمر القانتنتةي ما يلحق إن إورا م  ا بت المرة الت   ب  
 .ضررا االً ا احقتا الشلب الفلسلمنيي واوتقرار منلقتناي وصالحتة القانتن الدولي على التلمد اللالمي 

 ومن واجب مجلس األمني وهت يرفض المحاوالم التي جرم م خرا لتقت ض القانتن الدولي والددية 
األلرافي أن ي ــمن صــتن القانتن والبتقه. فاوــتمرار التقاعس خلمر وــتاوــتا ونمر مقبتل أخالةتا. و جب  
ملالبة إوــرا م  بت   انت اكاا ا أو احم  اللتا ب. فإوــرا م  هي الم نبةي ولتس المجلس ال س ال يفل  وــتى  

 ما يملته علته واجبه.

ماا ا القانتنتة اكفالة صــحة ووــالمة جمتع المدنممن و اإلضــافة إلى ذل ي يجب ا كمر إوــرا م  االت ا 
ال ـاضــــــــــــــلمن الحتاللـ اي دونـما اممم ي اـما في ذـل  اتفمر الرعـاـية اللبـتة المـناوـــــــــــــــبة للمحتج  ن والســــــــــــــجـنا  

ي ال ين يتاج تن إهماال لبتا متلمدا كشــك  من أشــكال اللقاب  19-الفلســلمنممني امن فم م المتــابتن اكتفمد
تددي ال بد أن نشمر إلى التفاة المنواو ة لشاب فلسلمنيي هت محمد عايد صالح الديني  القاوتة. وفي ه ا ال
عاماي ال س كان مســـجتًنا في إوـــرا م  واتفي ه ا األوـــبتأ اســـبب الســـرلاني الد أشـــ ر   20البالغ من اللمر  

لســــــــــجتن  وــــــــــجمًنا فلســــــــــلمنتا في ا  191 لملة من إلالا وــــــــــراحه. وعالوة على ذل ي أفمد أن ما ال يق  عن  
ــمبتا حتى ا ن اكتفمد ــرا ملتة أصـــــ ــ  اتفمر  19-اإلوـــــ ــرا م  اتاصـــــ ي وأن اللديد من م في حالة خلمرةي وأن إوـــــ

اللقاحام لســــللام الســــجتني بمنما احرم الملتقلمن الفلســــلمنممن من ا. ونكرر انكمد مناشــــدانا المجتمع الدولي  
ــنـلة اهتـماـما عـاجال وأن يلمـ  على كـفاـلة احتر  ام االلت اـمام ـاإنـقاذ األرواح والســــــــــــــلي إلى أن يتلي هـ ه المســــــــــــ

 المسا لة الفتر ة في حالة اوتمرار االنت اكام.

كما أن انثمر الجا حة جل  الحالة أك ر وــــت ا في  لاأ ن ةي حمث أصــــمب نظام الرعاية التــــحتة  
 تل  اثنان  عاما واالعتدا ام اللسـكر ة المتكررة. وال ي 13االشـل  اسـبب الحتـار ال س افرضـه إوـرا م  من  

في أن إوــرا م  اســتلر وــتلرة كاملة على ملابر ن ة وحدودهاي ف ــال عن مجال ا الجتس ومنالق ا البحر ةي 
وه ا ما يفرض علم ا الت امام  انتنتة واضـــــــــــــحة بتصـــــــــــــف ا الســـــــــــــللة القا مة ااالحتاللي اما في ذل  كفالة  

ن إوـــــــرا م  ال احترم ه ه االلت امام  الحتـــــــتل على األدو ة واإلمدادام األوـــــــاوـــــــتة. ومن التاضـــــــ  اماًما أ
نراها افت ر احملة التل تم التي انف هاي رنم أن ا اســـت ني من ا الفلســـلمنممن ال ين ي تشـــتن احت االحتالل  إذ

اإلوـــــرا مليي بمنما اقدم اللقاح لمســـــتتلنم ا في األرض الفلســـــلمنتة المحتلة. وكما ذكرم منظمة اللفت الدولتة 
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ماليمن الفلســـــــــــلمنممن ال ين ي تشـــــــــــتن احت الســـــــــــتلرة اإلوـــــــــــرا ملتة  ”ي فإن  2021اير كانتن ال اني/ين 6في 
ال ـــــفة ال ر تة و لاأ ن ة لن يتلقتا لقاًحا أو وـــــت ـــــلرون إلى االنتظار لفترة ألتلي ما يتضـــــ  اشـــــك    في

 .“جلي وتاوة التممم  المجح  االورا ملتة

حديًداي كما هت منتـــــــــــتت علته في اافاةتة و جب ملالبة إوـــــــــــرا م  ااحترام الت اماا ا القانتنتةي وا 
احديًدا على ضــرورة أن ي ــمن المحت  واجب ”اعتماد والبمق التدابمر  56جنتة الراالةي التي انص مادا ا 

 .“الت ا تة الالممة لمكافحة انتشار األمراض الملدية واألو اة

السللة   اإلورا ملتة المستمرة أن  بت الجرا م واالنت اكام  وفي    التقاعس عن اا اذ أس إجرا  كاني ا   
احترم القانتن   القا مة ااالحتالل ال اتلي أس اعتبار لرفاه السـكان المدنممن الفلسـلمنممن ال اضـلمن لسـتلرا اي وال 

ي  1967الـدوليي وعـدم وجتد نتـة لـدي ـا على اإللالا لتحقمق الحـ  القـا م على وجتد دولتمني على خلت  عـام  
. وفي حمن أن إوــرا م   ( 2016)  2334حدة ذام التــلةي اما في ذل   رار مجلس األمن وفقا لقرارام األمم المت 

ــا لة.   ــ ولتة والمســ ــالم واللدالةي يجب على المجتمع الدولي أن يتجه نحت المســ ــ  االحتالل والقمع على الســ اف ــ
س األمن أن يكتن م لتـــــــــــا لمباد هي من خالل التمســـــــــــ  بتاجبااه امتجب يجب على مجل على وجه التحديدي  و 

ــت ة ه ا  مم اا األمم المتحدة في رفع ه ا الظلم الجســـتم وان ا  ه ا االحتالل نمر  ــرعي على نحت عادل واسـ الشـ
من  الن اأ في ن اية الملاف. وان اوــتمرار التقاعس وــتشــك  مكافنة على التتــرفام الالأخالةتة ألولا  الم تتــب 

 .ال ين يسلتن إلى الق ا  على أس فرصة لتحقمق والم عادل 

روــــــا  ي التي وج ناها اشــــــنن    703واناي ه ه الروــــــالة علفا على الروــــــا   الســــــااقة البالغ عددها   
ــتمرة في األرض الفلســــــلمنتة المحتلةي اما فم ا القدس الشــــــرةتةي التي هي أرض دولة فلســــــلمن.   األممة المســــ

شـبا /فبراير   4 ( إلىA/55/432-S/2000/921)  2000أيلتل/وـبتمبر    29الروـا  ي الم رخة من  واشـكد  ال  
2021  (A/ES-10/849-S/2021/108ــ للة القا مة  (ي وــــــــجاًل أوــــــــاوــــــــتًا للجرا م التي اراكب ا إوــــــــرا م ي الســــــ

ب إوـرا م ي السـللة القا مة  2000ااالحتاللي في حق الشـلب الفلسـلمني من  أيلتل/وـبتمبر   . و جب أن ا حاوـب
ـااالحتاللي على جمتع جرا م الحرب هـ ه وعلى أعـمال إرهـاب اـلدوـلة واالنتـ اـكام المن جـتة لحقتا اإلنســــــــــــــان  

 ى اللدالة.التي ا راكب احق الشلب الفلسلمنيي و جب اقديم الجناة إل

وأرجت ممتنًا المتم ه ه الروالة ااعتبارها وثتقة من وثا ق الدورة االوت نا تة اللار ة اللاشرة للجم تة  
 من جدول األعمالي ومن وثا ق مجلس األمن. 5اللامةي في إلار البند 
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