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 احلادية والسبعون دورةال
 *من جدول األعمال املؤقت 50البند 

ــالتحقي       ــة   ــة ا املــة املعني ــر النةن تقري
ــو      ــق قــ   ق راةينية ال املمارســاا ارســ
ارنســان لنبــعف الينســريي  و ــ   مـــن     

    السكان العرب   األراضي احملتنة
  بـــــين اايـــــة األنيـــــ ا  املـــــدني   انريبـــــــا  اتياقيــــــــة جنيـــــــ    

عنـــــر األر  ، 1949آب/أ ســـري    12املؤرخــــة  ،احلـــرب  وقـــت 
الينسريينيـة احملتنـة، مبـا فيهــا القــدا البـرقية، وعنــر األراضـي العر يـة       

 احملتنة األخرى
  

 تقرير األم  العام  
 

 موجز 
 املتعنـ   انريبـا  اتياقيـة جنيـ      70/88عمال  قرار اجلمعيـة العامـة    ُيقدَّم هذا التقرير 

، عنـر  1949آب/أ سـري    12وقـت احلـرب، املؤرخـة       املـدني   بين ااية األنيـ ا   
  تنة األخرى األر  الينسريينية احملتنة، مبا فيها القدا البرقية، وعنر األراضي العر ية احمل
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  منريوقـ  عنـر    الـذ  يـن     70/88عمـال  قـرار اجلمعيـة العامـة      ُيقدَّم هـذا التقريـر   - 1
 يني: ما

 ،إن اجلمعية العامة”  
  ”… 
عنـر أن اتياقيــة جنيـ  املتعنقــة ةمايـة املـدني  وقـت         تعيد التأكيد - 1”  

، تنريبـ  عنـر األر  الينسـريينية احملتنـة،     1949آب/أ سـري    12احلرب، املؤرخـة  
مبــا فيهــا القــدا البــرقية، وعنــر األراضــي العر يــة األخــرى الــق  تنــها  ســراةي  منــذ 

 ؛1967 عام
ــة ة    تطالبب  - 2”   ــا  ابتياقي ـــ  انريب ــ   سراةي ــين تقب ــر    ــانون عن كــم الق

األر  الينسريينيـة احملتنـة، مبا فيها القدا البـرقية، وعنـر األراضـي العر يـة األخـرى      
 ، و ين قتث   دقة أل كام ابتياقية؛1967الق  تنها  سراةي  منذ عام 

جبميع األطراف املتعاقدة السامية   ابتياقية أن توامل ، وفقـا   هتبي  - ٣”  
  اتياقياا جني  األر ع و سـبما ورد   فتـوى مكمـة العـدل     املبتركة   1لنمادة 

،  ــذل عيــع اجلهــود لحــمان ا تــرام  ســراةي ، 2004قوز/يوليــ   9الدوليــة املؤرخــة 
ــة،        ــة   األر  الينســريينية احملتن ــ  ابتياقي ــام تن ــاب تالل، أل ك ــة   الســنرية القاةم

ــة األ   مبــا ــذ   خــرى افيهــا القــدا البــرقية، و  األراضــي العر ي ــها  ســراةي  من ــق  تن ل
 ؛1967 عام
قيام سويسرا، الدولة الوديعة،  الدعوة  ىل  عـادة عقـد مـؤقر     تالحظ - 4”  

ــة جنيــ  الرا عــة      كــانون األول/ديســم   17األطــراف املتعاقــدة الســامية   اتياقي
، وتــدعو  ىل  ــذل اجلهــود الالزمــة لنوفــاا  ابلتأامــاا الــق أ عيــد تيكيــدها    2014

 كــانون األول/ 17و  2001 كــانون األول/ديســم  5ارعالنــ  النــذين اعُتمــدا   
 ؛2014ديسم  

مـن   1 املبادراا الق تقوم هبا الدول األطراف، وفقا لنمـادة   ترح  - 5”  
 ابتياقية، هبدف كيالة ا ترام ابتياقية؛

عنر ضـرورة التعةيـ   تنييـذ التوملـياا ااا ال ـنة       تكرر التأكيببد - 6”  
اجلمعيـة العامـة، مبـا فيهـا القـراراا الـق        املوضوع الواردة فــي القـراراا الـق ااـذ ا     

ــرة  ــة العانيــ ــتثناةية الريارةــ ــا ابســ ــرار د  ااــــذ ا   دور ــ ــها القــ ، 10/15-، ومنــ
 يتعن   حمان ا ترام  سراةي ، السنرية القاةمة  اب تالل، أل كام ابتياقية؛ فيما
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احلاديـة   ىل األم  العام أن يقدم  ىل اجلمعية العامة   دور ـا   تطل  - 7”  
 “ والسبع  تقريرا عن تنييذ هذا القرار

ــان/أ ري   20و   - 2 ، وجـــ  األمـــ  العـــام مـــذكرة نيـــيوية  ىل  كومـــة      2016نيسـ
ــ  مبوجــف        ســراةي ، طنــف فيهــا  ىل تنــ  احلكومــة،   ضــوا مســؤولياا ار ــال  املنوطــة  

 يري  عنما  ـي  تـدا   ااـذ ا، أو ترتاـي ااااهـا،  بـين تنييـذ األ كـام          ، أن70/88 القرار
 ااا ال نة من القرار 

 ومل يرد من  سراةي  أ  رد  ىت تاريخ  عداد هذا التقرير  - ٣
ــت و - 4 ــة       ليـ ــيوية مؤرخـ ــذكرة نيـ ــالل مـ ــن خـ ــا  مـ ــام ابنتبـ ــ  العـ ــان/ 20األمـ  نيسـ

مـة لنـدول األطـراف املتعاقـدة السـامية   اتياقيـة       جِّهت  ىل عيع البعثاا الداةُو 2016 أ ري 
ــة األنيــ ا  جنيــ   ــة وقــت احلــرب، مبــا   الــ     املــدني    بــين ااي فنســري ،  ىل دول
  وطنف األمـ  العـام،   ضـوا مسـؤولياا     70/88من منريو  قرار اجلمعية العامة  ٣ اليقرة
ــال ــة خريــواا ااــذ ا        ار  ــاا عــن أي ــد  مبعنوم ــذكور، تأوي ــرار امل ــ  مبوجــف الق   املنوطــة  

 يتعن   تنييذها لنقرار  أو ترتاي ااااها فيما السامية األطراف املتعاقدة
 ولقد وردا أر عة ردود عنر املذكرة البيوية وقت  عداد هذا التقرير    - 5
لـــدى األمـــم املتحـــدة     ازيـــ الداةمـــة لن، ردا البعثـــة 2016أيار/مـــايو  17و   - 6

جنيــ  عنــر املــذكرة البــيوية  وأنيــارا ال ازيــ   ىل أقــا اعتمــدا موقيــا ب لــب  فيــ  عنــر  
ســراةي  الــق تقـع عنــر عـات     ال ـعيد املتعـدد األطــراف يقحـي  التــذك   ابلتأامـاا الدوليـة      
 عـة  وأنيـارا  ىل أن ال ازيــ     وملـيها السـنرية القاةمـة  ــاب تالل، وفقـا بتياقيـة جنيــ  الرا     

أكــدا  اســتمرار،   املنتــدياا املناســبة، عــدم مبــروعية اب ــتالل، وأنيــارا  ىل التأامــاا   
والقـانون الـدويل حلقـو  ارنسـان، هبـدف كيالـة        الدويل ارنساين سراةي  النانياة عن القانون 

 ا ترام  سراةي  أل كام القانون الدويل الواجف التريبي    
ت ال ازي  توسيع املستوطناا ارسراةينية   األر  الينسـريينية احملتنـة  وملـيها    وأدان - 7

نســنرية القاةمــة ل ب جيــوزعنــر أنــ   مــن اتياقيــة جنيــ  الرا عــة، الــق تــن   49انتــهاكا لنمــادة 
 من سكاقا املدني   ىل األراضي الق  تنها  أن تر ِّ  أو تنق  جأاا اب تالل 

أدانت ال ازي   ةـأ عاةـداا الرسـوم اجلمركيـة الينسـريينية مـن        وعالوة عنر ال ، - 8
 .دولــة فنســري   ىل ابنــدمات   التمــع الــدويل الوقــت الــذ  تســعر فيــ   جانــف  ســراةي    

أن هـذ  ارجـراااا ب تتةاهـ   روتوكـول  ـاري   بـين هـذ  املسـيلة           ىل ال ازيـ   أنياراو
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ــا عا     ــ  عقا ـ ــا أن تعتـ ــها أيحـ ــن أكنـ ــف ولكـ ــة    فحسـ ــ ا بتياقيـ ــهاكا خريـ ــك  انتـ ــا يبـ عيـ
 .الرا عة جني 

املرسوم التبريعي ال ازيني الذ  أ قـرَّ مبوجبـ  اتيـا  التةـارة      أنيارا ال ازي   ىل أنو - 9
عنـر أن تتيـاو  احلكومـة  بـين اسـتثناا السـنع الـق تبـ           ين   احلرة    ال ازي  و سراةي 

مــن الســنع املبــمولة  1967ســراةينية منــذ عــام نيــهادة منبــاها  ىل أمــاكن احــع لــ دارة ار 
دا ال ازيــ  عنــر أن هــذا التــد   ضــرور  لنتيريــ  املعيــار   ــ  األنبــرية     ابتيــا   ونيــدَّ

ارسراةينية داخ  ا ط األخحـر واألنبـرية خـارت تنـ  املنريقـة، مـع العنـم أن هـذ  األنبـرية          
أن املسيلة مدرجـة  اليـا   جـدول       قانونية مبوجف القانون الدويل  وأنيارا ال ازي   ىل 
 أعمال النةنة املبتركة الق تبرف عنر تنييذ ابتيا  

أدرجـت   دليـ  ال ـادراا  ىل     مذكرة أوليةوعالوة عنر ال ، اكرا ال ازي  أن  - 10
، ث  عـــن القيـــام  املعـــامالا املاليـــة والتةاريـــة    وزارة ا ارجيـــة تـــ  الـــذ  أعدتـــ   ســـراةي  

ــتثماراا، أو أ ــنة   أنبــــرية أخــــرى  وابســ  املســــتوطناا ارســــراةينية   األر   ااا ملــ
الينسريينية احملتنة  واكرا ال ازي  أن املذكرة توضح أن  ناا املستوطناا هو أمر    قـانوين  
مبوجف القانون الدويل، ويبـك  انتـهاكا بتياقيـة جنيـ  الرا عـة والعديـد مـن قـراراا األمـم          

(  وأكـدا ال ازيـ  أن الـدلي     1967) 242جمن  األمـن  املتحدة األخرى، مبا   ال  قرار 
ــدد أيحــا األر  الينســريينية احملتنــة وأنيــارا  ىل أن      مبوجــف  األر  الينســريينية احملتنــة، حي

    وأقا ليست أرضًا متنازعًا عنيها األراضي ارسراةينيةالقانون الدويل، ليست جأاا من 
ــ  م    - 11 ــ م   ــا  امل ــ  أن ابتي ــة   وب ظــت ال ازي ــد الرياضــياا وار  ــاا   جامع عه
 ـــاولو ومؤسســـة لنتعنـــيم العـــايل تقـــع   مســـتوطنة أرييـــ  ارســـراةينية، داخـــ  األر    ســـاو

 لقانون الدويل انتها  بد، ألن وجود هذ  املؤسسة هو نتيةة ةدِّالينسريينية احملتنة، مل ُي
، ردا البعثــة الداةمــة لكو ــا لــدى األمــم املتحــدة عنــر 2016نيســان/أ ري   28و   - 12

، وكـررا  70/88املذكرة البـيوية  وأعر ـت كو ـا عـن تيييـدها التـام لقـرار اجلمعيـة العامـة          
 يقا فوريا دعو ا أن تسارع عيع الدول األعحاا  ىل تريبي  القرار تريب

ــا        - 1٣ ــا فيه ــة، مب ــأال تســتعمر األر  الينســريينية احملتن ــراةي  ب ت ــا أن  س وب ظــت كو 
القدا البرقية، ر م النداااا املتعددة الق وجههـا  ليهـا التمـع الـدويل رقـاا العنـ  وعيـع        
 أنبــرية ابســتيريان  ــ  القانونيــة، ووقــ  تبــييد اجلــدار وهــدم مــا ة  نــا  ، والــ    عنــة  

بــرِّد املــدني  الينســرييني ؛ وتيــر  العقو ــاا  سياســاا ورارســاا  ــ  قانونيــة أخــرى؛ وتُ 
 اجلماعية؛ وتنته  القانون الدويل، مبا   ال  القانون الدويل ارنساين 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/88


A/71/321 
 

 

16-13775 5/11 

 

األر  الينسـريينية احملتنـة،      وأنيارا كو ا  ىل اسـتمرار  ـاراا اجلـيإل ارسـراةيني     - 14
ــة    ا اأن الغــاراا تكــرِّ مؤكــدة ــا عنــر  ال لريــا ع العنيــ  واملــدمر لال ــتالل  ونيــددا كو 

اآلبف مـــن الســـةناا الينســـرييني  احملتةـــأين   الســـةون ارســـراةينية الـــذين يعـــانون مـــن   
حلقــو  ارنســان، مثــ   ســااة املعامنــة والتعــذيف وارابل، الــق تبــك     الداةمــة ابنتــهاكاا

 كذل  انتهاكاا لنقانون الدويل ارنساين 
ــا تؤكــدو - 15 ــدة   جمــددا كو  ــ   الســامية ،  وملــيها أ ــد األطــراف املتعاق ــة جني   اتياقي

الرا عـة، ابنريبــا  الكامــ  واملرينــ  لالتياقيــة عنـر األر  الينســريينية احملتنــة، مبــا فيهــا القــدا   
  1967البرقية، وعنر األراضي العر ية األخرى الق  تنها  سراةي  منذ عام 

ن املدني  الينسرييني  هلم احل    احلمايـة مبوجـف القـانون    أ  ىل كو ا أيحا أنياراو - 16
ين تحــمن الــدويل ارنســاين، وأن  ســراةي ،  وملــيها الســنرية القاةمــة  ــاب تالل، منأمــة  ــ       

 ينسرييني  رارسة هذا احل   الكام    لن
وكررا كو ا دعو ا السنرية القاةمة  اب تالل  ىل الوق  اليـور  جلميـع انتـهاكا ا     - 17
نقانون الدويل، مبا   ال  القانون الدويل ارنساين، و ىل ابلتأام الكامـ   واجبا ـا القانونيـة،    ل

ــادة          ــا  ىل أن امل ــة  وأنيــارا كو  ــ  الرا ع ــة جني ــار اتياقي ــة    ط ــ  املترتب ــ  تن ــا   ال  1مب
 ترام تنتـأم  ـا   السـامية  عنـر أن األطـراف املتعاقـدة    املبتركة    اتياقياا جني  األر ع تن  
 ابتياقياا و نيااها   عيع األ وال 

كو ـــا أن اتياقيـــة جنيـــ  الرا عـــة  مـــي الســـكان املـــدني    األر         ب ظـــت و - 18
الينسريينية احملتنـة مـن ابنتـهاكاا الـق ترتكبـها السـنرية القاةمـة  ـاب تالل  وأنيـارا  ىل أن          

ضــد السـكان املــدني ؛ واايــة  ابتياقيـة تقتحــي مـن الســنرية القاةمـة  ــاب تالل عــدم التمييـأ     
،    دود املمكـن، وفقـا   طبيعيةاملدني  من عيع أنيكال العن ؛ وضمان عيإل املدني   ياة 

، لقوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم  ورأا كو ـا أن  سـراةي  مـا  ر ـت تنتـه  أ كـام ابتياقيـة       
 تن  ابلتأاماا  متةاهنًة

ــا اب ــتالل  ــ  القــانوين   - 19 ــة،   ا وتــدين كو  لــذ  طــال أمــد  لــسر  الينســريينية احملتن
ــا أن       ــة العســكرية ضــد الينســرييني ، وعاملــة   قريــاع  ــأة  وأكــدا كو  واســتمرار احلمن
ــهاكاا         ــة العســكرية،   ارتكــاب انت ــن خــالل احلمن ــاب تالل تســتمر، م ــة   الســنرية القاةم

والعبـواةية،  م القـوة امليرطـة   بـم  الـ  اسـت دا   يجسيمة حلقو  ارنسـان وجـراةم  ـرب، و   
  ال  ضد األطيـال، والتسـبف   التـدم  الواسـع النريـا  لنممتنكـاا والبنيـة األساسـية          مبا

 واألراضي الأراعية   
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  وطالبت كو ا  ين يتوق  فورا ابعتقال القسـر  والتعسـيي والسـةن الـذ  يتعـرَّ      - 20
توضــع قايــة فوريــة   لــ  آبف املــدني  الينســرييني ، مبــن فــيهم ماــاا النســاا واألطيــال، وأن  

وطالبـت، عـالوة عنـر الـ ،  ـسطال  سـرا         .رسااة معامنة السةناا   السةون ارسراةينية
 .والسةناا املعتقن 

أن  سراةي  ترفض قبول انريبا  ابتياقية   األر  الينسريينية احملتنـة،   واكرا كو ا - 21
مبا فيها القدا البرقية، وهي  ذل  ترفض ابمتثال ررادة التمـع الـدويل الـذ  أكـد انريبـا       

ــر مــن      عامــا   40ابتياقيــة   األر  الينســريينية احملتنــة، مبــا فيهــا القــدا البــرقية، منــذ أكث
ة القاةمـة  ـاب تالل تنــت عنـر مـدى سـنواا عديـدة تت ــرف دون       وقالـت كو ـا  ن السـنري   

ورأا  .أ   جـراا جمن  األمـن  اااا عدم خبية من عقاب، وهو ما يعأى  ىل عدة أمور منها 
كو ا أن الن  قد نياب عمن   عمال املعاي  املأدوجـة وعـدم البـيافية، ب سـيما مـن جانـف       

   .  املمارسااأ د أعحاة  الداةم ، ودعت  ىل وق  مث  هذ
دعم الكيا  املبروع لنبعف الينسـريي  مـن أجـ      عنر عأمهاتيكيد كو ا  أعاداو - 22

ــة       ــر امل ــ  والســيادة   دول ــة والكرامــة و  ــالل الســالم و عمــال  قــ    تقري ــ  العدال  قي
 .، وعاملمتها القدا البرقية1967عنر أساا  دود ما قب  عام  فنسري  املستقنة

ــدى    2016ر/مــايو أيا 18و   - 2٣ ــة الســورية ل ــة العر ي ــة الداةمــة لنةمهوري ، ردا البعث
، 70/88األمــم املتحــدة عنــر املــذكرة البــيوية، وأعر ــت عــن تيييــدها لقــرار اجلمعيــة العامــة  

دا يقـا ملـارما  وجـدَّ   را دعو ا  ين تسارع عيع الدول األعحاا  ىل تريبيـ  القـرار تريب  وكرَّ
اجلمهورية العر ية السورية تيكيدها انريبا  اتياقية جني  املتعنقة ةماية املدني  وقـت احلـرب   

( عنــر األر  الينســريينية احملتنــة، مبــا فيهــا القــدا البــرقية، وعنــر األراضــي العر يــة  1949)
  1967األخرى الق  تنها  سراةي  منذ عام 

 يـة السـورية جمـددا أن رفـض  سـراةي  انريبـا  اتياقيـة جنيـ          وأكدا اجلمهورية العر - 24
الرا عة   األر  الينسريينية احملتنة، مبا فيها القـدا البـرقية، واألراضـي العر يـة األخـرى الـق       

ر انريبـا   هو رفض لالن ـياع ررادة التمـع الـدويل الـذ  قـرَّ      1967 تنها  سراةي  منذ عام 
دا اجلمهوريــة العر يــة الســورية جمــددا ضــرورة وضــع  ــد  ابتياقيــة   هــذ  األراضــي  وأكــ 

 بنتهاكاا  سراةي  املستمرة بلتأاما ا مبوجف القانون الدويل 
ــرور        - 25 ــن م ــر م م ــر ال ــ ، عن ــة الســورية أن ــة العر ي ــر   49وأكــدا اجلمهوري ــا عن عام

ــراراا البــرعية الدول     ــاا ق ــالر م مــن مريالب ــة اب ــتالل ارســراةيني لنةــوبن الســور ، و  ي
املتكــررة  ســراةي   سقــاا ا تالهلــا لنةــوبن الســور ، و وقــ  رارســا ا القمعيــة اليوميــة ضــد  
املواطن  السـوري  الـراز    ـت اب ـتالل ابسـتيرياين وانتـهاكا ا ال ـارخة لكـ  املواثيـ           

http://undocs.org/ar/A/RES/70/88
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ــة       ــدير تهرهــا  ــ  آهبــة  كــ  القــراراا الدولي ــة، فــسن  ســراةي  مــا زالــت ت واألعــراف الدولي
انون الدويل  وعالوة عنر ال ، ب ظت اجلمهورية العر ية السورية أن  سـراةي  تسـتمر   و الق

  ا تالهلــا لنةــوبن الســور  دون أ  رادع، مســتييدة مــن مظنــة احلمايــة مــن املســاالة الــق 
 .يوفرها  عض األعحاا الداةم    جمن  األمن

العبـاراا ابجتمـاع الـذ  عقدتـ   كومـة       وأدانت اجلمهورية العر ية السـورية  ينيـد    - 26
ــاب تالل،   ــة  ـ ــنرية القاةمـ ــراةي ، السـ ــاريخ     سـ ــ   تـ ــور  احملتـ ــوبن السـ ــان/ 17  اجلـ  نيسـ

  و  رســـالت  متريـــا قت  مـــوجهت   ىل األمـــ  العـــام ورةـــي  جمنـــ  األمـــن 2016 أ ريــ  
(S/2016/354) ،جلمهوريــة العر يــة الســورية األمــم املتحــدة وجمنــ  األمــن  ىل التــدخ   دعــت ا

هذا ابجتماع عنر أر  سورية متنة و ىل املريالبة  عـدم تكـرار هـذا    عقد مث  اليور  و دانة 
و  هذا ال دد، أنيارا اجلمهورية العر ية السورية  ىل أن  قـد ملـدر  يـان     .مسؤولالعم  الال

أدانـت   2016نيسـان/أ ري    22حنيـاز   نيويـور   تـاريخ    من مكتف تنسـي   ركـة عـدم اب   
فيــ   ركــة عــدم ابحنيــاز عقــد احلكومــة ارســراةينية بجتماعهــا   اجلــوبن الســور  احملتــ ،   
ــر قــانوين هلــا            ــذ ابجتمــاع  اطنــة وب أث ــ ا القــراراا والت ــرحياا ال ــادرة عــن ه واعت

ابحنيـاز طالبـت  سـراةي   تنييـذ قـرار      اكرا اجلمهورية العر ية السورية أن  ركـة عـدم    كما
( الـذ  جـاا فيـ  أن قـرار ضـم  سـراةي  لنةـوبن السـور  احملتـ           1981) 497جمن  األمـن  

ب  و اطــ   وأكــدا اجلمهوريــة العر يــة الســورية جمــددا عنــر ضــرورة ااــاا األمــم املتحــدة    
سـراةي  أنـ  ب منـا     خريواا  امسة رلأام  سراةي   سقاا ا تالهلا لنةوبن السور  و فهـام   

ــع مــن         ــدعو  ىل انســحاب  ســراةي   ــىت خــط الرا  ــق ت ــم املتحــدة ال ــراراا األم ــذ ق مــن تنيي
  1967 أيران/يوني  

كما أكـدا اجلمهوريـة العر يـة السـورية رفحـها سياسـاا ابسـتيريان ارسـراةينية            - 27
ســور  احملتــ   ورفحــت األر  الينســريينية احملتنــة، مبــا فيهــا القــدا البــرقية، و  اجلــوبن ال

ماوبا أ  طرف آخر اعتبار هذ  املستوطناا أمرا واقعا وتسوي  القبول هبـا عنـر اعتبارهـا    
ا البـرعية الدوليـة ااا ال ـنة عنـر     اكذل ، فهي قث  انتهاكا ملرحيا لنقانون الـدويل وقـرار  

أام  الحـغط عنـر   وطالبت اجلمهورية العر ية السورية  ـابلت  .النحو املب    عدد من القراراا
 سراةي  ب تـرام القـراراا وابتياقـاا الدوليـة، وتيكيـ  مسـتوطنا ا املقامـة أساسـا   ـورة          

 .   نيرعية
ــ ، عنــر الــر م مــن     - 28 ــة الســورية أن ــة العر ي مكمــة العــدل  رأ كمــا أكــدا اجلمهوري

ر   األر  الدوليــة  ــالتأام الــدول  عــدم ابعتــراف  الوضــع القــانوين النــات  عــن تبــييد اجلــدا
الينسريينية احملتنـة، مبـا فيهـا القـدا البـرقية ومـا  وهلـا، وقـراراا األمـم املتحـدة ااا ال ـنة            

http://undocs.org/ar/S/2016/354
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، توامل   سراةي   ناا اجلدار  ول مدينة القـدا    طـار سياسـتها املنهةيـة     ا الرأ املؤيدة هلذ
لسـورية  ىل  وأنيارا اجلمهوريـة العر يـة ا   .حلرمان البعف الينسريي  من  ق    تقرير م   

أن ال  يؤكد ضرورة تسنيط الحوا عنر سياساا  ويد مدينة القـدا، مـن خـالل أسـاليف     
ــة ومقدســا ا املســيحية وارســالمية؛         ــر املدين ــدوان ارســراةيني املســتمر وا ريــ  عن ــها الع من
ــة        ــاا املدينــ ــة أرجــ ــة و  كافــ ــدة القدأــ ــتيريان   البنــ ــوت ة ابســ ــراةيني لــ ــريع ارســ والتســ

ليــر  واقــع اســتيرياين اســتعمار  عنــر األر  اســتكماب  ريــة  ويــد املدينــة        ”وميريهــا 
كمــا جيــف مواجهــة املســاعي ارســراةينية لتمأيــ   ــ  ؛ “وماملــر ا جبــدار الي ــ  العن ــر 

 .العاةالا املقدسية وطرد سكاقا من القدا
البــعف وأنيــارا اجلمهوريــة العر يــة الســورية  ىل أن اســتمرار انتــها   ســراةي  حلــ    - 29

ــة        ــها  حلــ   ــا  الكاف ــو انت ــر م ــ   ه ــ  لنت ــرف   تقري واكــرا  .الينســريي   ــ  القا 
اجلمهورية العر ية السورية أن ال  يستتبع مسؤولية التمع الدويل  سلأام  سـراةي   عمـال هـذا    

   .ع و  اجلداررأيها ابستبار   احل ، كما أكدا مكمة العدل الدولية  
اجلمهوريــة العر يــة الســورية أيحــا  ىل أن التمــع الــدويل يتحمــ  مســؤولية   وأنيــارا  - ٣0

واألراضـي   1967الحغط عنر  سراةي  رقاا ا تالهلـا لسراضـي الينسـريينية احملتنـة منـذ عـام       
العر ية احملتنة األخرى، مبا فيها اجلوبن السور  احملت ؛ ومساعدة البعف الينسـريي     قامـة   

  .املمتها القدا البرقية؛ وقكين  من السيريرة عنر كام  موارد  الريبيعيةدولت  املستقنة وع
ودعــت اجلمهوريــة العر يــة الســورية التمــع الــدويل  ىل ااــاا موقــ   اســم وفــور    - ٣1

ــاا        ــة ضــد أ ن ــذ  قارســ   ســراةي    األر  الينســريينية احملتن ــ  مسنســ  ارعــداماا ال لوق
وان ارسـراةيني ورارسـات  اررها يـة مـن خـالل القتـ        البعف الينسريي  الذين يت ـدون لنعـد  

ــها   رمــاا املســةد األق ــر وســاةر املقدســاا املســيحية وارســالمية       ــازل وانت ــدم  املن وت
   .والعم  املستمر عنر  ويد مدينة القدا

وطالبــت اجلمهوريــة العر يــة الســورية التمــع الــدويل  ــسلأام  ســراةي   تريبيــ  قــراراا   - ٣2
تحـدة ااا ال ـنة الـق تـن  عنـر انسـحاب  سـراةي  مـن األراضـي العر يـة احملتنـة              األمم امل
، 1967الينسريينية احملتنة واجلوبن السور   ىت خـط الرا ـع مـن  أيران/يونيـ  عـام        األر

ومن  اقي األراضي النبنانية احملتنة، و قامة الدولـة الينسـريينية ااا السـيادة وعاملـمتها القـدا      
  سـرا  األسـرى الينسـرييني  والعـرب السـوري  مـن السـةون ارسـراةينية،         البرقية، و طـال 

ــودة الالجــا  الينســرييني   ىل        ــ   ــ  ع ــة الســورية أيحــا  ىل  قي ــة العر ي ودعــت اجلمهوري
  القسر  1948ديارهم الق طردوا منها عام 
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ى ، ردا البعثــــة املراقبــــة الداةمــــة لدولــــة فنســــري  لــــد 2016أيار/مــــايو  15و   - ٣٣
فيمـا يتعنـ   تنييـذ     الـق ااـذا   املتحدة عنر املذكرة البيوية وومليت ا ريواا التاليـة  األمم
 .70/88القرار 
 ملـــدار مرســـوم رةاســـي  بـــين  نبـــاا النةنـــة الوطنيـــة   ىل دولـــة فنســـري  أنيـــارا - ٣4

  وأنيـارا دولـة فنسـري   ىل أن    2016ارنسـاين   عـام   الينسريينية املستقنة لنقانون الـدويل  
دولــة طرفــا   اتياقيــاا جنيــ  األر ــع، وأنــ   اعتبارهــامــع التأامــاا الدولــة  وافــ  املرســوم يت

سيساعد   وفاةها  التأاما ا  ـا  القـانون الـدويل ارنسـاين عنـر ال ـعيدين الـوط  والـدويل          
الـدويل  أن النةنـة الوطنيـة الينسـريينية لنقـانون      وعالوة عنر ال ، أنيـارا دولـة فنسـري   ىل   

 رةاسة وزارة ا ارجية، وأن ععية اهلالل األار الينسريي  تتوىل أمانة النةنـة، وأقـا   ارنساين 
وا  اا  التنسـي  مـع النةنـة     واألكادأي  تحم   عحويتها املؤسساا الرمسية والتمع املدين

ــة لن ــنيف األاــر  واكــرا د   ــرام     الدولي ــأ ا ت ــة فنســري  أن تنــ  ا ريــوة أساســية لتعأي ول
ــة      ــة وارقنيمي ــأ تريبيقــ   التنســي  والتعــاون مــع اهلياــاا الوطني القــانون الــدويل ارنســاين وتعأي

تـوف   والدولية املعنية  وأكدا دولة فنسـري  أيحـا أن تنـ  ا ريـوة مـن نيـيقا أن تسـاعد          
 ملمتنكا م  واحلماية  الزناعاا املسنحة سني ا  املدني  الذين ب يباركون لماية احل
مث أنيــارا دولــة فنســري   ىل أن أهــداف ومهــام النةنــة الوطنيــة الينســريينية لنقــانون   - ٣5

 الدويل ارنساين، وفقا لنمرسوم، من و  عنيها عنر النحو التايل:  
تعأيــأ الــوعي  ي كــام القــانون الــدويل ارنســاين  ــ  متنــ  نيــراةح التمــع     )أ( 

 ينسريي ؛ال
التوتيــ  األمثــ  لنقــانون الــدويل ارنســاين، مــن أجــ  مكافحــة و قــاا قــد  ت )ب( 

انتــهاكاا القــانون الــدويل ارنســاين  ســبف اب ــتالل ارســراةيني، وب ســيما ابنتــهاكاا         
اجلسيمة بتياقياا جني  وال وتوكول ارضا  األول، و   ال  مـن ابنتـهاكاا اجلسـيمة    

 ارنساين؛لنقانون الدويل 
رملــد وتوثيــ  انتــهاكاا أ كــام القــانون الــدويل ارنســاين ورفــع توملــياا     )ت( 

 ينأم من خريواا ملواجهتها؛ مبا
استعرا  وتقييم التبريعاا الوطنيـة القاةمـة والقـراراا القحـاةية واأل كـام       )د( 

و روتوكوب ــا  1949ارداريــة قبــيا مــع ابلتأامــاا النانيــاة عــن اتياقيــاا جنيــ  لعــام         
 ارضافية؛

http://undocs.org/ar/A/RES/70/88
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ــة (ـ)ه  ــة مــع ال ــكو  الدوليــة       مواام ــاا الوطني التبــريعاا واألنظمــة واملمارس
 لنقانون ارنساين؛

ــة لنقــانون الــدويل ارنســاين واملبــاركة        )و(  التنســي  مــع ســاةر النةــان الوطني
 املؤقراا ارقنيمية والدولية ااا ال نة؛

 ـة  بـين تريبيـ  التـدا   الـق ينبغـي ااااهـا         اا لنةهـاا امل ت اتقد  اقتر )ز( 
 مبوجف أ كام القانون الدويل ارنساين؛

احلركـة الدوليـة   العم  مع اجلهـاا امل ت ـة لحـمان اايـة وا تـرام نيـاراا        ) ( 
و  ها مـن العالمـاا    البنورة احلمراا،مبا   ال  الكريستالة/  نيف األار واهلالل األار،لن

الينســريي   األاـر  والـ   التنسـي  والتعـاون مــع ععيـة اهلـالل      احلمايــة وارنيـاراا الـق قـنح   
 ؛واجلهاا الرمسية األخرى ااا العالقة

رفــع مســتوى ا ــ اا والقــدراا الوطنيــة لتريبيــ  القــانون الــدويل ارنســاين    ) ( 
 والتغنف عنر املعوقاا الق تعتر  تريبي  أ كام  

القـانون املتعنـ   اعتمـاد نيـارة     كومة أملدرا وأنيارا دولة فنسري  أيحا  ىل أن احل - ٣6
 ، من أج   قي  األهداف التالية:  2016  كانون الثاين/يناير  مرسوممبوجف ريأة 

 ؛بارةال عمالالوطنية املتعنقة  است لنواةح التنظيميةمبادئ توجيهية  وف ت )أ( 
 ؛بارةالاستغالل/ سااة استعمال  منع عيع أنيكال )ب( 
امل ولــة اســتعمال البــاراا املميــأة ضــمن  عيــاناايــة األنيــ ا  واألتعأيـأ   )ت( 

 قوانينها الوطنية؛
ال ـنيف األاـر واهلـالل األاـر والبنـورة       عمالاعتماد تدا   ملنـع  سـااة اسـت    )د( 

 والعالماا املن و  عنيها   القانون الدويل ارنساين؛   باراااحلمراا و  ها من ال
  بـين اايـة  وف يعتمد عنر تريبي  اتياقية جنيـ  الرا عـة   ولذل  فسن هذا التبريع س 

   .ارضافية  ا روتوكوبواألني ا  املدني    وقت احلرب، 
ــة فنســري    أنيــاراو - ٣7 ــدر   ىل دول ــة  أقــا أرســنت م    وتوجيهــاا  ىل أجهأ ــا األمني
 .ني  وضمان التقيد هبااتياقياا جاللتأام  ل

اتياقيــاا  طرفــا متعاقــدا ســاميا  ،  اعتبارهــا الدولــة ىل أن دولــة فنســري   أنيــاراو - ٣8
ابعتــراف  اخت ــا  النةنــة الدوليــة لتق ــي احلقــاة    املســاة         تــدرا مســيلة جنيــ ، 
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 1949، وب ســيما  عــد انحــمامها  ىل اتياقيــاا جنيــ  لعــام  وتنظــر  ليهــا  سجيا يــة ارنســانية
ــادة    ــن ال وتوكــول ار  90وال وتوكــوبا ارضــافية )امل ــؤر   م ــران/ 8ضــا  األول امل   أي

أ  ادعـاااا  لنتحقيـ   ـالتحر      (  ووفقا لدولة فنسري ، سـتقوم هـذ  اآلليـة    1977 يوني 
 انتهاكاا جسيمة عنـر النحـو احملـدد   ابتياقيـاا وال وتوكـول ارضـا  األول، أو   هـا        

 من ابنتهاكاا اجلسيمة لالتياقياا اآلنية الذكر 
وأودعــت قت عنــر نظــام رومــا األساســي  نســري   ىل أقــا قــد ملــدَّ وأنيــارا دولــة ف - ٣9
مراسالا مـع احملكمـة اجلناةيـة     من هذا النظام، و دأا (٣) 12 عد  عالنا مبوجف املادة  فيما

، مبـا   الـ  اجلـراةم    2014 أيران/يونيـ    1٣الدولية لنتحقي    اجلراةم الق ارتكبت منـذ  
ل العداةية  وأنيارا دولة فنسري  أيحـا  ىل أن املـدعي العـام    املرتكبة ضد املدني  أثناا األعما

  احلالـة   األر     قيقـا أوليـا  لنمحكمة اجلناةية الدولية،  نـاا عنـر هـذا ارعـالن، قـد فـتح       
 الينسريينية احملتنة، واكرا دولة فنسري  أقا تتعاون مع  تعاونا كامال 

 ينيـد  وعالوة عنر ال ، فسن دولة فنسري  أنيارا  ىل وجود مبروع قـانون يتعنـ     - 40
 .كمــة اجلناةيــة الدوليــةاحمل   نريــا  اخت ــا  الــدويل اجلــراةم خريــورة موضــع اهتمــام التمــع

 :بروع القانون عنر النحو التايلملدولة فنسري  التياملي  األساسية  أورداو
 .مع نظام روما األساسيالقانون يتمانير : املبادئ العامة • 
 وني  ية  قنيمية قحاةية لنقانون وبية : ابخت ا  • 
 مسؤولية األفراد والقادة : ةاملسؤولي • 
وسـيتم الـنقض مـن خـالل      .مكمة خاملة مع مستوياا البدايـة وابسـتاناف  : احملكمة • 

   .مكمة النقض العادية
اعتمــاد عــدة قــراراا لنةمعيــة   ــادرا  الســعي  ىلوأنيــارا دولــة فنســري   ىل أقــا  - 41

العامة تدعو الوديع  ىل عقد مؤقراا األطراف املتعاقدة السـامية املعنيـة  تريبيـ  اتياقيـة جنيـ       
ــة فنســري  أن       ــة، مبــا فيهــا القــدا البــرقية  واكــرا دول الرا عــة   األر  الينســريينية احملتن

( 2014 و 2001 و 1999قـــد اجتمعـــت ثـــال  مـــراا )    الســـامية األطـــراف املتعاقـــدة
ــرام أ كامهــا   ــة وا ت ــأ ابتياقي ــد هبــا  ملناقبــة ســب  تعأي ، مبــا   الــ  مســؤولية  وضــمان التقي

األطــراف الثالثــة  وعــالوة عنــر الــ ، أنيــارا دولــة فنســري   ىل أقــا قــد ســعت  ىل متا عــة    
األمــم     تنــ  الســب ، مبــا   الــ  مبارعالنــاا الــق اعتمــد ا األطــراف املتعاقــدة الســامية  
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