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   والستونالرابعةالدورة 
  * املؤقت من جدول األعمال٣٣البند 

ــالتحقيق يف    ــة بـ ــة املعنيـ ــة اخلاصـ ــر اللجنـ تقريـ
ــرائيلية الـــيت متـــس حقـــوق   املمارســـات اإلسـ

ــسان للـــشعب الفلـــسطيين   وغـــريه مـــن   اإلنـ
        السكان العرب يف األراضي احملتلة

ـــة املدنييــــن وقـــت احلـــرب، املؤرخـــة      / آب١٢انطبـــاق اتفاقيــــة جنيـــــف املتعلقــــة حبمايـ
، علــى األرض الفلـسطينيـة احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الـشرقية، وعلــى                  ١٩٤٩أغسطس  

  األراضي العربية احملتلة األخرى
  

  **تقرير األمني العام    
  
، الــذي يــنص منطوقــه علــى  ٦٣/٩٦يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة     - ١
  :يلي ما
  

  إن اجلمعية العامة،    
 انطباق اتفاقيـة جنيف املتعلقـة حبماية املدنيني وقـت         تؤكد من جديد    - ١    

، على األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا           ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢احلرب، املؤرخة   
ــشر  ــدس ال ــام        الق ــذ ع ــرائيل من ــها إس ــيت حتتل ــة األخــرى ال ــى األراضــي العربي قية، وعل

  ؛١٩٦٧

 
  

  *  A/64/150.  
  .قدم هذا التقرير بعد املوعد املقرر لتقدميه من أجل تضمينه أحدث ما ورد من معلومات  **  
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ــى      تطالــب  - ٢     ــانون عل ــة حبكــم الق ــاق االتفاقي ــل انطب ــأن تقب ـــل ب  إسرائي
األرض الفلسطينيـة احملتلـة، مبا فيها القدس الـشرقية، وعلـى األراضـي العربيـة األخـرى                

  دقة ألحكام االتفاقية؛، وأن متتثل ب١٩٦٧اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 
 جبميع األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية أن تواصل، وفقـا           هتـيب  - ٣    

 املـــشتركة بـــني اتفاقيـــات جنيـــف األربـــع، وحـــسبما ورد يف الفتـــوى الـــيت ١ ةللمـــاد
، بـذل مجيـع اجلهـود لـضمان       ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٩أصدرهتا حمكمة العـدل الدوليـة يف        

طة القائمـــة بـــاالحتالل، ألحكـــام تلـــك االتفاقيـــة يف األرض  احتـــرام إســـرائيل، الـــسل
الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الـشرقية، ويف األراضـي العربيـة األخـرى الـيت حتتلـها         

  ؛١٩٦٧إسرائيل منذ عام 
 ضرورة التنفيذ السريع للتوصـيات ذات الـصلة الـواردة           تكرر تأكيــد   - ٤    

ة العامة يف دورهتا االسـتثنائية الطارئـة العاشـرة، مبـا يف           فـي القرارات اليت اختذهتا اجلمعي    
، فيمــا يتعلــق بــضمان احتــرام إســرائيل، الــسلطة القائمــة ١٠/١٥ -ذلــك القــرار دإط 

  باالحتالل، ألحكام االتفاقية؛
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الرابعـة               تطلب  - ٥    

  . القراروالستني تقريرا عن تنفيذ هذا
، وجه األمني العام مـذكرة شـفوية إىل حكومـة إسـرائيل     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩يف    - ٢

طلــب فيهــا إىل احلكومــة، اعتبــارا ملــسؤوليات اإلبــالغ الــيت يتحملــها مبوجــب القــرار املــذكور  
بــشأن تنفيـذ األحكـام ذات الــصلة   أعـاله، إحاطتـه علمــا بـأي تـدابري اختــذهتا أو ترتئـي اختاذهـا       

  .قرارال من
  .ومل يرد أي جواب حىت تاريخ إعداد هذا التقرير  - ٣
ــضا    - ٤ ــام أي ــام األمــني الع ــشفوية املؤرخــة  ،وق ــه ال ــران١٩ يف مذكرت ــه / حزي  ٢٠٠٩يوني

، بتوجيــه نظــر مجيــع  ٦٣/٩٦املوجهــة إىل مجيــع البعثــات الدائمــة بــشأن قــرار اجلمعيــة العامــة   
ايــــة املــــدنيني وقــــت احلــــرب تعلقــــة حبماألطــــراف املتعاقــــدة الــــسامية يف اتفاقيــــة جنيــــف امل

  .٦٣/٩٦ من القرار ٣إىل الفقرة ) جنيف الرابعة اتفاقية(
، ردت البعثــة الدائمــة جلمهوريــة فرتويــال البوليفاريــة علــى   ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٧ويف   - ٥

املــذكرة الــشفوية، فأبلغــت األمــني العــام بــأن املوقــف الرمســي حلكومتــها متثــل يف دعــم ورعايــة 
ي الصلة، وبـأن فرتويـال حتـث إسـرائيل علـى احتـرام أحكـام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة يف            القرار ذ 
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 الــيت فيهـــا القـــدس الــشرقية، واألراضــي العربيــة احملتلــة األخــرىاألرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا 
  .١٩٦٧حتتلها إسرائيل منذ عام 

ــة الــسو  / متــوز٩ويف   - ٦ ــة العربي ــة الدائمــة للجمهوري ــه، ردت البعث رية علــى املــذكرة  يولي
الشفوية، فشددت على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على اجلوالن الـسوري، وأعلمـت األمـني               
العــام بــأن احلكومــة وجهــت عــدة رســائل إىل رئــيس اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن واالحتــاد    

لة األورويب واملنظمات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة مـن أجـل توجيـه االهتمـام إىل املـسأ                    
  .والتماس الدعم إلجياد حل هلا

لـشفوية، فـشددت علـى      يوليه، ردت البعثة الدائمة لقطر علـى املـذكرة ا         / متوز ١٤ويف    - ٧
 وفتـوى حمكمـة   ٦٣/٩٦ضغط إضايف من أجـل اإلعمـال التـام ألحكـام القـرار              ضرورة ممارسة   

  .٢٠٠٤يوليه / متوز٩العدل الدولية الصادرة يف 
ت البعثة الدائمة ملصر موقفها الرمسـي يف ردهـا علـى املـذكرة     يوليه، قدم/ متوز ٢٧ويف    - ٨

الشفوية، وطلبت إىل إسرائيل ضـمان تطبيـق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، جبملـة أمـور منـها، وقـف                     
بناء اجلدار واملستوطنات؛ ووقف مجيع املمارسات اليت تـؤدي إىل تغـيري طـابع القـدس الـشرقية                  

 ووقف تشريد املـدنيني قـسرا؛ وجتنـب اسـتهداف املنـشآت             أو الطابع اجلغرايف لألراضي احملتلة؛    
ــسفي للقــوة         ــشفيات ووضــع حــد ألي اســتعمال تع ــدارس أو املست ــل امل ــة مث اخلاصــة أو العام

  .والعقاب اجلماعي
يوليـه، ردت البعثـة الدائمـة لكولومبيـا علـى املـذكرة الـشفوية، فأبلغـت         / متـوز ٢٨ويف   - ٩

ر ذي الـصلة، وأكـدت مـن جديـد علـى عـدم االعتـراف                األمني العام أهنـا صـوتت تأييـدا للقـرا         
  .باكتساب األراضي باستعمال القوة وعلى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة

  


