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نيكوالي مالدينوف، يقول فيها إن  األممي للسالملمنسق لإحاطة 

 ينالضفة الغربية تشهد أكبر توسع استيطاين منذ عامَ

 

.2019/  6/  20نيويورك، 
 

0F

∗
 

 

ملنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط، إن قال نيكوالي مالدينوف، ا

الوقف الفوري والكامل  إىل إسرائيل"الذي يدعو  )2016( 2334قـرار جملس األمن 

، "جلميع األنشطة االستيطانية يف األرض الفلسطينية احملتلة، بما فيها القدس الشرقية

 .مل يشهد اتخاذ أي خطوات لتنفيذ بنوده

حيط جملس األمن حول التقرير العاشر لتنفيذ القرار، مالدينوف، الذي كان ي

يونيو  / حزيران 10مارس و / آذار 25بين (قال إنه خالل الفترة املشمولة بالتقرير 

 6000ية بتطوير أو اعتماد أو منح ما يقرب من سرائيل، قامت السلطات اإل)2019

أكبر "ا يمثل ممّ  ،ةوحدة سكنية يف الضفة الغربية احملتلة، بما فيها القدس الشرقي

وحدة يف مستوطنات  4450ويتضمن خططاً لنحو  ،ينتوسع للمستوطنات خالل عامَ 

                                                           

∗
 :، يف الرابط اإللكتروين التايل"أخبار األمم املتحدة"موقع  :املصدر 
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، بحسب "املرحلة النهائية من املوافقة إىلعلى األقل وصلت  200املنطقة جيم، منها 

 .املنسق اخلاص

وحدة يف معاليه أدوميم، وهما  600وحدة يف إفرات و 700تشمل هذه اخلطط 

بيرتان يف مواقع استراتيجية تعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستوطنتان ك

من  أُخرىوهناك خطة . غرب البالد - جنوب وشرق - متالمسة والتواصل بين شمال

ي، البؤرة االستيطانية غير سرائيلم بأثر رجعي، بموجب القانون اإلشأنها أن تنظّ 

 .حلاليةمن خالل دجمها يف مستوطنة تاملون ا" حاريشا"الشرعية 

ية ليس سرائيلتوسيع املستوطنات اإل"ويف هذا السياق قال مالدينوف إن 

قرار جملس األمن  قانونياً ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل، كما هو مذكور يف

التوسع "، مضيفاً أن "ويجب أن يتوقف ذلك على الفور وبشكل كامل ، (2016)2334

تلة، والذي يقوّض بشكل أكبر احلل القائم على االستيطاين يف القدس الشرقية احمل

 إىلوفلسطين، أمر يدعو  إسرائيلأساس دولتين مع القدس عاصمة مستقبلية لكل من 

ية، أدىل بعض سرائيلأنه خالل احلملة االنتخابية اإل إىلالقلق بشكل خاص، مشيراً 

و أجزاء من السياسيين ببيانات أعربوا فيها عن تأييدهم للضم أحادي اجلانب لكل أ

مثل هذا االحتمال سيكون مدمراً الحتمال إحياء املفاوضات، "الضفة الغربية، قائالً إن 

 ".والسالم اإلقليمي، وجوهر حل الدولتين

[......] 


