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الدورة ال سبعون
البند  55من القائمة األولية*
تقريـــر الة نـــة املانـــة املعنيـــة بـــالتحقي يف
املمارســـا اإلســـرائيةية الـــي متـ ـ حقـــو
اإلنســـان لةشـــع الفةســـ يي وغـــ مـــن
السكان العرب يف األراضي احملتةة

ان با اتفاقيـة ننيـا املتعةقـة حبمايــــة املـدني وقـا ا ـــ رب ،املؤرخـة
 ،1949عةــ األر الفةس ينيــة احملتةــة ،فـا ي ـا
 12آب/أغس
القـدس الشرقية ،وعة األراضي العربية احملتةة األخرى
تقرير األم العام
موجز
يُقدم هذا التقرير عمـ ا بقـرار اجلمعيـة العامـة  91/69الصـارر بشـنن ان بـا اتفاقيـة
ننيــا املتعةقــة حبمايــة املــدني وقــا ا ــرب ،املؤرخــة  12آب/أغســ  ،1949عةــ
األر الفةس ينية احملتةة ،فا ي ا القدس الشرقية ،وعة األراضي العربية احملتةة األخرى.
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 - 1يُقــدم هــذا التقريــر عم ـ ا بقــرار اجلمعيــة العامــة  91/69الــذا اتُخــذ يف  5كــانون
األول/ريسمرب  ،2014والذا ينص يف من وقه عة ما يةي:
’’ إن اجلمعية العامة،
’’...
’’ - 1تعيددت تيديددت ان بــا اتفاقيـــة ننيــا املتعةقـــة حبمايــة املــدني وقــا
ا ــرب املؤرخــة  12آب/أغسـ  1949عةـ األر الفةسـ ينية احملتةــة ،فــا ي ــا
القــدس الشــرقية ،وعة ـ األراضــي العربيــة األخــرى الــي متةــ ا ســرائي منــذ عــام
1967؛
’’ - 2تطال د سرائيـــ بــنن تقب ـ ان بــا احبتفاقيــة حبكــم الق ـانون عة ـ
األر الفةس ينيـة احملتةـة ،فا ي ا القدس الشـرقية ،وعةـ األراضـي العربيـة األخـرى
الي متة ا سرائي منذ عام  ،1967وبنن متتث بدقة ألحكام احبتفاقية؛
’’ - 3هتدددي جبميــا األاــرات املتعاقــدة الســامية يف احبتفاقيــة أن توان ـ ،
و قا لةمـارة  1املشـتركة بـ اتفاقيـا ننيـا األربـا وحسـبما ورر يف الفتـوى الـي
أندرهتا حمكمـة العـدل الدوليـة يف  9متوز/يوليـه  ،2004بـذل ييـا اجل ـور لنـمان
احتـــرام ســـرائي  ،الســـة ة القائمـــة بـــاحبحت ل ،ألحكـــام تةــ احبتفاقيـــة يف األر
الفةس ينية احملتةة ،فا ي ا القدس الشرقية ،ويف األراضـي العربيـة األخـرى الـي متةـ ا
سرائي منذ عام 1967؛
’’ - 4تالح د املشــاورا الــي اري ــا سويســرا ،الدولــة الوريعــة ،بشــنن
اةبا عقد مؤمتر لألارات املتعاقدة السامية يف اتفاقية ننيا الرابعة؛
’’ - 5تكدددتأ تيديدددددت ضـــرورة التع يـ ـ بتنفيـــذ التونـــيا ا الصـــةة
باملوضوع الواررة ــي القـر ارا الـي اذـذهتا اجلمعيـة العامـة ،فـا ي ـا القـرارا الـي
اذـــذهتا يف رورهتـــا احبســـتثنائية ال ارئـــة العالـــرة ،ومنـ ـ ا القـــرار ر ط ،15/10 -
يما يتعة بنمان احترام سرائي  ،السة ة القائمة باحبحت ل ،ألحكام احبتفاقية؛
’’ - 6تطلد د ىل األمـ ـ العـــام أن يقـــدم ىل اجلمعيـــة العامـــة يف رورهتـــا
السبع تقريرا عن تنفيذ هذا القرار‘‘.
 - 2ويف  27آ ار/مارس  ،2015ونه األم العام مذكرة لـفوية ىل حكومـة سـرائي ،
اةــ ي ـــا ىل تةــ ا كومـــة ،يف ضـــوس مســؤوليا اإلبــ املنواـــة بــه فونــ القـــرار
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 ،91/69أن مي ه عةما بنا تـداب اذـذهتا ،أو تتـوخ اذا هـا ،بشـنن تنفيـذ األحكـام ا
الصةة من ل القرار.
-3

ومل يرر من سرائي أا رر حىت تاريخ عدار هذا التقرير.

 - 4ويف مـــذكرة لـــفوية مؤرخـــة  27آ ار/مـــارس  2015وُنِّ ـ ـا ىل ييـــا البعثـــا
الدائمة جلميا الدول األارات املتعاقدة السامية يف اتفاقية ننيا املتعةقة حبماية املـدني وقـا
ا ــرب ،فــا يف لـ ةسـ  ،ونــه األمـ العــام احبنتبــا ىل الفقــرة  3مــن القــرار .91/69
واة األم العام ،يف ضوس مسؤوليا اإلب املنواة بـه فونـ القـرار املـذكور ،تزويـد
فعةوما عن أية خ ـوا اذـذهتا األاـرات املتعاقـدة السـامية أو تتـوخ اذا هـا يمـا يتعةـ
بتنفيذ القرار.
-5

وقد ورر حىت وقا عدار هذا التقرير ستة ررور عة املذكرة الشفوية املذكورة.

 - 6في  27نيسـان/أبريـ  ،2015رر البعثـة الدائمـة لكوبـا عةـ املـذكرة الشـفوية.
وأعربا كوبا عـن تنييـدها التـام لقـرار اجلمعيـة العامـة  ،91/69وكـرر رعوهتـا أن تسـارع
ييا الدول األعناس يف األمم املتحدة ىل ت بي القرار ت بيقا نارماا.
 - 7وألــار كوبــا بقة ـ لــديد ىل أن ســرائي حب تــزال تســتعمر األر الفةس ـ ينية،
فــا ي ــا القــدس الشــرقية ،وتشــرر املــدني الفةس ـ يني وتفــر العقوبــا اجلماعيــة عة ـ
الفةس يني وتنت القانون الدويل ،رغم النداسا املتكررة املون ة مـن اتتمـا الـدويل لي ـا
مــن أنـ هنــاس ييــا أعمــال العنــا وأنشـ ة احبســتي ان غـ القانونيــة ووقــا تشــييد اجلــدار
وهدم ما مت بناؤ  ،و ل يف يةة سياسا وممارسا غ قانونية أخرى.
 - 8و كر كوبا أهنا ،بونف ا ار ا متعاقدا ساميا يف اتفاقية ننيـا الرابعـة ،تؤكـد مـن
نديــد ان بــا احبتفاقيــة عة ـ األر الفةس ـ ينية احملتةــة ،فــا ي ــا القــدس الشــرقية ،وعةــ
األراضي العربية األخرى الي متة ا سرائي منذ عام  1967ان باقا كام وم ةقا.
 - 9وكرر كوبا رعوهتا السة ة القائمة باحبحت ل ىل الوقا الفـورا جلميـا انتـ اكاهتا
لةقانون الدويل ،فا يف ل القانون الدويل اإلنسـا ،،و ىل احبلتـزام الكامـ بوانباهتـا القانونيـة
فــا يف ل ـ تة ـ املترتبــة عة ـ اتفاقيــة ننيــا الرابعــة املؤرخــة  12آب/أغس ـ .1949
وألار كوبا ىل أن املارة  1مـن احبتفاقيـة تـنص عةـ أن األاـرات املتعاقـدة السـامية تتع ـد
بنن مترم هذ احبتفاقية وتكف احترام ا يف ييا األحوال.
 - 10وحبحظا كوبا أن اتفاقيـة ننيـا الرابعـة ممـي السـكان املـدني يف األراضـي احملتةـة
من احبنت اكا الي ترتكب ا السة ة القائمة باحبحت ل .وألار ىل أن احبتفاقية تقتنـي مـن
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قوا احبحت ل عدم التمييز ضد السكان املدني ؛ ومحايت م من ييا أنواع العنـا؛ وضـمان
عيشـ م حيــاة عاريــة ،يف حــدور املمكــن ،و قــا لقــوان وخلقا ــة الســكان املاضــع ل حــت ل
وتقاليدهم .ورأ كوبا أن سرائي ما برحا تنت أحكام اتفاقية ننيـا الرابعـة ،مت اهةـ اة
تة احبلتزاما .
 - 11وأرانا كوبا احبحت ل غ القـانو ،الـذا اـال أمـد لـألر الفةسـ ينية ،وكـذل
ا مةة العسكرية الي تُشن عةـ الفةسـ يني  ،وحب سـيما يف ق ـاع غـزة .وأكـد أن السـة ة
القائمــة بــاحبحت ل تســتمر ،مــن خــ ل تة ـ ا م ـ العســكرية ،يف ارتكــاب انتــ اكا
نسيمة قو اإلنسان ونرائم حرب.
 - 12واالبا كوبا بنن يتوقا ورا احبعتقال القسـرا والتعسـفي والسـ ن الـذا يتعـر
لــه آحبت املــدني الفةس ـ يني  ،فــن ــي م منــا النســاس واألافــال ،وأن توضــا هنايــة وريــة
إلساسة معامةـة السـ ناس يف السـ ون اإلسـرائيةية .واالبـا عـ وة عةـ لـ بـ ا سـرا
املعتقة والس ناس.
 - 13وأ ــار كوبــا بــنن ســرائي تــر ال ان بــا احبتفاقيــة يف األر الفةس ـ ينية احملتةــة،
فا ي ا القدس الشرقية؛ وهي بذل تر ال احبنصياع إلرارة اتتما الدويل الـذا قـرر ان بـا
احبتفاقيــة يف األر الفةس ـ ينية احملتةــة ،فــا ي ــا القــدس الشــرقية .وقالــا كوبــا ن الســة ة
القائمة بـاحبحت ل لةـا عةـ مـدى سـنوا عديـدة تتصـرت رون خشـية مـن عقـاب ،وهـو
ما يعزى ىل عـدة أمـور منـ ا عـدم اذـا لةـ األمـن أا نـراس .ورأ كوبـا أن اتةـ قـد
لاب عمةه عمال املعاي املزرونة وعدم الشـفا ية يف املسـائ املتعةقـة بفةسـ  ،ورعـا ىل
وقا مث هذ املمارسا .
 - 14وأعــار كوبــا تنكيــد عزم ــا رعــم الكفــا املشــروع لةشــع الفةس ـ يي مــن أن ـ
مقي ـ العدالــة والكرامــة و ح ـ ل الس ـ م و عمــال حقــه يف تقريــر املص ـ والســيارة يف رول ـة
ةس املستقةة ،وعانمت ا القدس الشرقية.
 - 15ويف  21أيار/مــايو  ،2015رر البعثــة الدائمــة أليرلنــدا عة ـ املــذكرة الشــفوية،
نكد أهنا حب تعترت بنا نق لةسيارة عة األر الفةس ينية الي احتةتـ ا سـرائي يف عـام
 1967أو بنا ضم هلا ،ىل أن يتم التون ىل اتفا ب اـريف الـعاع .وألـار أيرلنـدا ىل
أهنــا رأبــا رومــا عةـ تنكيــد أن نشــاس املســتوانا اإلســرائيةية يف األر الفةسـ ينية احملتةــة
يُمث انت اكا لةقانون الدويل.
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 - 16و كــر أيرلنــدا أهنــا بصــدر عــدار خ ــة وانيــة لتنفيــذ املبــارج التوني يــة املتعةقــة
باألعمــال الت اريــة وحقــو اإلنســان ،ولكن ـ ا أضــا ا أن ـه حب تونــد عة ـ حــد عةم ــا أيــة
لركا أيرلندية منخراة يف أنش ة يف املستوانا اإلسـرائيةية .وعـ وة عةـ لـ  ،قـدما
أيرلندا معةوما مفارها أن وزارة الشؤون املارنية والت ـارة األيرلنديـة كانـا قـد أنـدر
يف متوز/يوليه  2014نشرة مون ـة ىل املـواان األيرلنـدي والشـركا الت اريـة األيرلنديـة
تنبه ي ا ىل املخاار الي تن وا عةي ا األنش ة املالية واحبقتصارية يف املسـتوانا اإلسـرائيةية
الكائنة يف األر الفةس ينية احملتةة.
 - 17ويف  8نيســان/أبري  ،2015رر البعثــة الدائمــة لتركيــا عة ـ املــذكرة الشــفوية،
نلـار ىل األمهيــة الكـربى الــي تولي ـا حبن بــا اتفاقيـة ننيــا الرابعـة عةـ رولـة ةسـ
احملتةة ،فا ي ا القدس الشرقية.
 - 18وحبحظا تركيا أهنا أيد بشك كامـ اةـ رولـة ةسـ عقـد مـؤمتر األاـرات
املتعاقدة السامية يف اتفاقية ننيا الرابعة .وألـار ىل أن املـؤمتر ،الـذا نظـم يف  17كـانون
األول/ريسـمرب  ،2014أتــا رنــة هامـة لةــدول األاــرات كــي تعيـد تنكيــد ان بــا اتفاقيــة
ننيا الرابعة يف رولة ةس احملتةة ،فا ي ا القدس الشرقية.
 - 19وأكد تركيا أهنا ستوان بذل ن ورها ،بالتعاون ما غ ها مـن الـدول األاـرات،
من أن ضمان ت بي املبارج اإلنسانية الي ترتكـز لي ـا اتفاقيـة ننيـا الرابعـة واحترام ـا يف
رولة ةس احملتةة ،فا ي ا القدس الشرقية.
 - 20ويف  30نيسان/أبري  ،2015رر البعثة الدائمة ل ةربازيـ لـدى األمـم املتحـدة يف
ننيا عة املذكرة الشفوية ،نلـار ىل أهنـا رأبـا عةـ التـذك باحبلتزامـا الدوليـة الـي
تقــا عة ـ ســرائي بصــفت ا الســة ة القائمــة بــاحبحت ل .و كــر أن الربازي ـ اننــما ىل
اتتما الدويل يف ممارسة النغط من أن كفالة ان بـا اتفاقيـة ننيـا الرابعـة وأنظمـة روليـة
أخرى عة رولة سرائي .
 - 21ولدر الربازي عة أهنا أيد بشك كام عقد مؤمتر األارات املتعاقـدة السـامية
يف اتفاقية ننيا الرابعة الذا نُظم يف كانون األول/ريسمرب  2014يف ننيـا .وألـار ىل
أن األارات أكد من نديد ،يف تةـ املناسـبة ،ان بـا اتفاقيـة ننيـا الرابعـة عةـ األر
الفةس ينية احملتةة.
 - 22وأ ار ا لربازي بنن املرسوم التشريعي الربازيةـي الـذا أقـر اتفاقـا لةت ـارة ا ـرة بـ
الربازي و سرائي خيول الربازي ا يف التفـاو بشـنن ’’اسـتثناس السـةا الـي تشـ ’لـ ارة
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منشـــن ا‘ ىل أمـــاكن ذنـــا لـــررارة اإلســـرائيةية منـــذ عـــام  1967مـــن الســـةا املشـــمولة
باحبتفا ‘‘.
 - 23وأكد الربازي أهنـا أعربـا مـرارا وتكـرارا عـن قةق ـا مـن ح ـز سـرائي عائـدا
الرسوم اجلمركية الفةس ينية ،فا يتعار ما بروتوكول باري .
 - 24ويف  22نيســان/أبري  ،2015رر البعثــة الدائمــة لق ــر لــدى األمــم املتحــدة يف
ننيا عة املذكرة الشفوية .وألار ىل أن ق ـر وزعـا نسـخا مـن القـرارا الـي اذـذها
قـارة الــدول العربيــة اتــتمع يف الــدورة السارســة والعشــرين تةـ نامعــة الــدول العربيــة يف
لرم الشيخ ،فصـر ،يـومي  28و  29آ ار/مـارس  ،2015وحب سـيما القـرار  )614املعنـون
’’متابعة الت ورا السياسـية لةقنـية الفةسـ ينية والصـراع العـر اإلسـرائيةي وتفعيـ مبـاررة
السـ ـ م العربيـــة‘‘ والقـــرار  )615املعنـــون ’’التحـــرل العـــر إلهنـــاس احبحـــت ل اإلســـرائيةي
لألراضي الفةس ينية‘‘.
 - 25ويف  29كانون األول/ريسمرب  ،2014ون ا البعثة الدائمة لسويسرا لدى األمـم
املتحـدة رســالة ىل األمـ العــام .وأبةغــا الرســالة األمـ العــام بــنن سويســرا ،بصــفت ا اجل ــة
الوريعة حبتفاقيا ننيا ،بعثا مذكرة لـفوية مؤرخـة  22متوز/يوليـه  2014ىل األاـرات
املتعاقــدة الســامية يف اتفاقيــة ننيــا الرابعــة ،ذ رهــا ي ــا باســتننات املشــاورا صــو
مكانية عقد مؤمتر لألارات املتعاقدة السامية يف اتفاقية ننيا الرابعـة املتعةقـة حبمايـة املـدني
يف وقــا ا ــرب ،عمــ ا بــالفقرة  5مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  10/64ويف ضــوس التقــارير
املختةفة الي أعدها الوريا صو تنفيذ تة التونية.
 - 26وأت يف الرسالة أينا أن سويسرا أنر يف الفتـرة مـن  28متوز/يوليـه ىل  3كـانون
األول/ريســمرب  2014مشــاورا مكثفــة ،مــن خ ـ ل بعثت ـ ا الدائمــة يف ننيــا ،مــا اائفــة
عرينة من األارات املتعاقدة السامية من ييا املناا اجلغرا ية ،مؤكـدةا اسـتعدارها لةـدخول
يف حوار خلنائي مـا أا اـرت آخـر يرغـ يف لـ  .وأ ـار سويسـرا بنهنـا استشـار أينـا
أارا ـا اعة ـةا رولي ـةا مث ـ الة نــة الدوليــة لةصــةي األمحــر .و كــر ع ـ وة عة ـ ل ـ أن
املشاورا تناولـا مـا ا كـان مـن املناسـ عقـد املـؤمتر ،نـ ا عـن املسـائ املتعةقـة ـدت
املــؤمتر ونــدول أعمالــه وارائـ عقــد  .ونــاس يف الرســالة أن سويســرا ســعا ،بصــفت ا ن ـةا
ميسرةا حمايدةا ،ىل تب ما ترغبه األارات املتعاقدة السامية يف اتفاقيـة ننيـا ،ـننرى الوريـ ُا
و قا لةممارسة املتبعة تة املشاورا عة أساس أن يكـون مف ومـا أن املـؤمتر املقتـر عقـد
ينبغي أن يكـون لـام ا لة ميـا وبنـاس  ،وأن يكـون اهلـدت منـه تعزيـز احتـرام القـانون الـدويل
اإلنســا .،وأبةغــا سويســرا األمــ العــام أنــه ،اســتنارا ىل تعةيقــا ومســامها األاــرات
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املتعاقدة السامية و ىل القانون الدويل اإلنسا ،واملؤمترين السـابق املعقـورين يف عـامي 1999
و  ، 2001أعــد مشــروع عــ ن ومشــروع ل رائــ عقــد املــؤمتر بنيــة ررا آراس األاــرات
املتعاقدة السامية عة أوسا ن ا ممكن.
 - 27وع ـ وة عة ـ ل ـ  ،ألــار سويســرا ىل أنــه ،و ق ـا لة رائ ـ املتف ـ عةي ــا ،تقــرر
أن يُ ـــر املشـــروع النــ ائي لرعــ ن حبعتمـــار بتوا ــ ا راس ورون تصـــويا ،وأن تكـــون
األارات ممثةة عة مستوى املمثة الدائم لبعثاهتا الدائمـة يف ننيـا .ونصـا ارائـ عقـد
املؤمتر أينا عة أحب يُسمح ب لقاس أية كةما عدا كةما لموعا الـدول ،وأنـه لـن يُفسـح
اتال لررحبس ببيان ا وانية خ ل اجلةسـة العامـة ،ولكـن كـن رسـاهلا كتابيـا ىل الوريـا يف
موعد حب يت اوز  24ساعةا قب بدس املؤمتر .ونُص يف تة ال رائ أينا عة أن يكون املـؤمتر
مغةقـا أمــام اجلم ــور ووســائط اإلعـ م؛ وأحب ُتــدع ليــه ســوى منظمــا اتــارة تشــارل يــه
بصفة مراق .
 - 28وأبةغــا سويســرا األم ـ العــام بننــه ،يف  9كــانون األول/ريســمرب  ،2014حبح ـ
الوريا أن كتةة حرنة من األارات املتعاقدة السامية من اتةا املناا تؤيد عقد املؤمتر و قـا
لة رائ ـ ونــص مشــروع اإلع ـ ن الن ـ ائي .وبنــاس عة ـ ل ـ أخ ــر الوريــا ييــا األاــرات
املتعاقــدة الســامية يف مــذكرة لــفوية مؤرخــة  10كــانون األول/ريســمرب  2014بــنن املــؤمتر
سيُعقد .وأعرب عدر قةي من الدول األعناس عن معارضته عقد املؤمتر ومل يشارل يه.
 - 29ويف  17كــانون األول/ريســمرب  ،2014لــارل  128ار ـا مــن األاــرات املتعاقــدة
السامية يف مؤمتر األارات املتعاقدة السـامية يف اتفاقيـة ننيـا الرابعـة ،املعقـور يف مقـر منظمـة
األرنار اجلوية العامليـة يف ننيـا ،واعتمـد اتتمعـون بتوا ـ ا راس ع نـا ختاميـا يتـنلا مـن
 10نقاط انظر أرنا ) .وأرىل ببيانا ك من الوريا وممثةـي الة نـة الدوليـة لةصـةي األمحـر
ووكالة األمم املتحـدة إلغاخلـة وتشـغي ال نـن الفةسـ يني يف الشـر األرض ،باإلضـا ة ىل
عدر من األارات املتعاقـدة السـامية الـي تكةمـا باسـم لموعـا الـدول .وأ ـار سويسـرا
بنهنا أحالـا ،بصـفت ا الوريـا ،الوخلـائ الرييـة لةمـؤمتر ىل ييـا األاـرات املتعاقـدة السـامية،
وأ ار بانت اس م مة الوريا بذل يما يتعة بالتونية الواررة يف الفقرة  5مـن قـرار اجلمعيـة
العامة .10/64
 - 30و يما يةي نص اإلع ن املتامي الذا يتنلا من  10نقاط:
’’ - 1يعك هذا اإلعـ ن التفـاهم املشـترل الـذا تونـةا ليـه األاـرات
املتعاقــدة الســامية املشــاركة يف مــؤمتر األاــرات املتعاقــدة الســامية يف اتفاقيــة ننيــا
الرابعة املنعقد يف  17كـانون األول/ريسـمرب  ،2014واضـعة نُصـ عيني ـا تونـية
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اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة الـــواررة يف قرارهـــا  10/64املـــؤر  5تشـــرين
الثا/،نو مرب .2009
’’ - 2وتعيد األارات املتعاقدة السامية املشاركة التنكيد عة عـ ن مـؤمتر
األاـــرات املتعاقـــدة الســـامية يف اتفاقيـــة ننيـــا الرابعـــة يف  15متوز/يوليـــه 1999
و ع ن  5كانون األول/ريسمرب .2001
’’ - 3وتؤكد األارات املتعاقدة السامية املشاركة لدرا ا انة ىل احتـرام
املبارج األساسية لةقانون الدويل اإلنسـا ،احترامـا كـام ا ،وهـي املبـارج الـي يـتع
فونب ا عة كا ة األارات يف العاع ،ومن ا األارات من غ الـدول ،أن متـرم يف
ييا األوقا يةة مبارج من ا ما يةـي ‘1’ :وانـ التمييـز بـ املـدني واملقـاتة
وب األهدات املدنية واألهدات العسـكرية؛ ’ ‘2مبـدأ التناسـبية؛ ’ ‘3وانـ اذـا
كا ــة احبحتيااــا املمكنــة مايــة املــدني واألهــدات املدنيــة .و ضــا ة ىل ل ـ ،
تشدر األارات املتعاقدة السـامية املشـاركة عةـ أنـه مـا مـن انتـ ال لةقـانون الـدويل
اإلنســا ،مــن قب ـ أا اــرت كــن أن يعفــي ال ــرت ا خــر مــن التزاماتــه املانــة
فقتن القانون الدويل اإلنسا.،
’’ - 4وتشــدر األاــرات املتعاقــدة الســامية املشــاركة عةـ اســتمرار ســريان
اتفاقيــة ننيــا الرابعــة وأمهيت ـ ا ،حيــا تع ــد كا ــة األاــرات املتعاقــدة الســامية
باحترام ا وبنمان احترام ا يف ييـا الظـروت .وتـدعو السـة ة القائمـة بـاحبحت ل
يف هذا الصدر ىل أن مترم احتراما كام ا و عةيا اتفاقيـة ننيـا الرابعـة يف األراضـي
الفةس ينية احملتةة ،فا ي ا القدس الشرقية .وتـذكرر أينـا السـة ة القائمـة بـاحبحت ل
بوانبـ ا بـ رارة األر الفةسـ ينية احملتةــة رارة تنخــذ يف ا ســبان عةـ ــو لــام
احتيانــا الســكان املــدني  ،وحب ســيما ا فــاا عة ـ خصائص ـ م الد غرا يــة ،مــا
كفالة أمن السة ة القائمة باحبحت ل يف نف الوقا.
’’ - 5وتـــذكرر األاـــرات املتعاقـــدة الســـامية املشـــاركة الســـة ة القائمـــة
باحبحت ل بوانب ا األساسي يف ضمان اإلمدارا الكا يـة لسـكان األراضـي احملتةـة،
ويف حال عدم متكن ا من لـ  ،ـي مُةزمـة بالسـما بعمةيـا اإلغاخلـة وتيسـ ها.
وتذكرر أينا بننه يتع عة ييا األارات املتعاقدة السامية أن تسـمح بـاملرور ا ـر
لرغاخلــة اإلنســانية وأن تنــمن محايتــ ا يف تةــ ا الــة .ويف هــذا الصــدر ،تؤكـــد
األارات املتعاقدة السامية املشـاركة لـدرا رعم ـا ألنشـ ة الة نـة الدوليـة لةصـةي
األمحر ،حبُكم رورها املا املمنو هلا فون اتفاقيـا ننيـا ،وألنشـ ة وكالـة
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األمـم املتحــدة إلغاخلــة وتشـغي ال نــن الفةسـ يني يف الشـر األرض وغ هــا مــن
املنظما اإلنسانية غ املنحـازة كـي تقـيم الوضـا اإلنسـا ،يف امليـدان وذفرـا مـن
حدتــه .وكــذل يــتع عة ـ كا ــة األاــرات يف الــعاع ،ومن ـ ا األاــرات مــن غ ـ
الــدول ،أن تبــذل ك ـ مــا يف وســع ا لةســما بــاملرور الســريا ومــن رون عراقي ـ
لرغاخلة اإلنسانية املون ة ىل سكان األراضي احملتةة ولتس ية ا.
’’ - 6وتؤكــد األاــرات املتعاقــدة الســامية املشــاركة ضــرورة التحقي ـ يف
ييا احبنت اكا امل ة لةقـانون الـدويل اإلنسـا ،و حنـار ييـا املسـؤول عنـ ا
أمام العدالة.
’’ - 7وتُعرب األارات املتعاقدة السامية املشاركة عن قةق ا العميـ حيـال
احبنت اكا املتكررة لةقانون الدويل اإلنسا ،الي ارتكبت ا ييا األاـرات يف الـعاع
منــذ انعقــار مــؤمتر األاــرات املتعاقــدة الســامية يف  5كــانون األول/ريســمرب ،2001
ومنـ ـ ا األاـــرات مـــن غـ ـ الـــدول ،فـــا يف لـ ـ يف ســـيا العمةيـــا العســـكرية
واهل ما املون ة ضد األراضي الفةس ينية احملتةة واملن ةقـة منـ ا ،ومـا سـببته هـذ
العمةيا واهل ما من معاناة كب ة لةسكان املدني  .كما تُعـرب عـن قةق ـا عةـ
ونه املصو حيال عدر النحايا يف املناا ا الكثا ة السكانية العالية.
’’ - 8وتُعرب األارات املتعاقدة السامية املشاركة عن قةق ا العميـ حيـال
آخلار استمرار احبحت ل عة األر الفةس ينية احملتةة .وتذكرر بـنن الفتـوى الصـاررة
عــن حمكمــة العــدل الدوليــة يف  9متوز/يوليــه  2004تــنص عة ـ أن بنــاس اجلــدار يف
األر الفةس ينية احملتةة ،فا يف ل يف القدس الشرقية وحوهلا ،عةـ األقـ مـا رام
مســار يبتعــد عــن املــط األزر  ،وكــذل النظــام املــرتبط بــه ،هــي أمــور تتعــار
والقانون الـدويل اإلنسـا .،وتُعـرب األاـرات املتعاقـدة السـامية املشـاركة أينـا عـن
قةق ا العمي  ،من منظور القانون الدويل اإلنسا ،،حيـال بعـال التـداب الـي اذـذهتا
السة ة القائمـة بـاحبحت ل يف األر الفةسـ ينية احملتةـة ،فـا ي ـا ا صـار املفـرو
عة ـ ق ــاع غــزة .وتؤكــد لــدرا عــدم لــرعية قامــة املســتوانا يف تة ـ األر
وتوســيع ا ومــا يرا ـ ل ـ مــن مصــاررة غ ـ قانونيــة لةممتةكــا  ،وكــذل نق ـ
الس ناس ىل راخ قةيم السة ة القائمة باحبحت ل.
’’ - 9ويف مــا يتعةرــ بســ األعمـــال القتاليـــة ،تؤكــد األاـــرات املتعاقـــدة
السامية املشاركة أنر القانون الدويل اإلنسـا ،ظظـر عةـ ييـا األاـرات يف الـعاع،
ومن ا األارات من غ الدول ،يةة أ عـال منـ ا مـا يةـي ‘1’ :اهل مـا العشـوائية
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جبميا ألكاهلا ،فا ي ـا تةـ غـ املون ـة ىل أهـدات عسـكرية حمـدرة ،واسـتعمال
األســالي أو الوســائ القتاليــة الــي حب كـن توني ــا ضــد هــدت عســكرا حمــدر،
أو تةــ الــي تتنــاه آخلارهــا مــا املبــارج الــواررة يف الفقــرة  3مــن هــذا اإلعــ ن؛
’ ‘2اهل ما غ املتناسبة من أا نوع كانا ،فا ي ا التدم املفرط لةـب التحتيـة
املدنية؛ ’ ‘3تدم املمتةكا عة و يتعار ما املبارج الـواررة يف الفقـرة  3مـن
هــذا اإلعـ ن؛ ’ ‘4اهل مــا الــي تســت دت ألخانـا حممــي أو ممتةكــا حمميــة،
ويشم ل األبنية واملعدا ووسائط النق والوحـدا ال بيـة والعـامة يف اتـال
ال ـ والعــامة يف اتـال اإلنســا ،واملمتةكـا املســتخدمة يف األغـرا اإلنســانية،
حب عندما يكون أولنـ األلـخا أو تةـ املمتةكـا غـ مشـمول با مايـة مـن
اهل ما املبالرة ،و قط خ ل تة املـدة؛ ’ ‘5اهل مـا الـي تسـت دت ممتةكـا
مدنيــة ،فــا يف لـ املــدارس ،حب عنــدما تشــك تةـ املمتةكــا أهــدا ا عســكرية،
و قط خـ ل تةـ املـدة؛ ’ ‘6وضـا األهـدات العسـكرية قـرب املـدني واألهـدات
املدنية ،ا كان من املمكن تفارا ل ؛ ’ ‘7استخدام املدني كدروع بشرية.
’’ - 10وتؤكد األارات املتعاقدة السامية املشاركة لـدرا ا انـة ىل اـار
ح سـةمي لةـعاع وتشـدر عةـ أ رن احتـرام اتفاقيـة ننيـا الرابعـة والقـانون الـدويل
اإلنسا ،عموما وت بيق ما لراان أساسيان لتحقي س م عارل ورائم‘‘.
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