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08-47653

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعماربناء[
 ])A/63/401()اللجنة الرابعة(

 
انطبــــاق اتفاقيـــــة جنيــــف املتعلقـــة حبمايـــة املدنييـــن وقــت احلــرب،- ٦٣/٩٦

ــة ــسطس/آب ١٢املؤرخـ ــسطينيـة١٩٤٩أغـ ـــى األرض الفلـ ، علـ
ـــة، ــةاحملتلـ ــي العربيـ ـــى األراضـ ــشرقية، وعلـ ـــدس الـ ـــا القـ ـــا فيهـ  مبـ

 األخرى احملتلة
 ،إن اجلمعية العامة

 كـانون١٧ املـؤرخ٦٢/١٠٧ إىل قراراا ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك قرارهـاإذ تشيـر 
،٢٠٠٧ديسمرب/األول

 قرارات جملس األمن ذات الصلة،وإذ تضع يف اعتبارها 
، واتفاقية جنيـف)١(١٩٠٧رفقة باتفاقية الهاي الرابعة لعام إلـى األنظمة املوإذ تشيـر 

، واألحكـام ذات)٢(١٩٤٩أغـسطس/ آب١٢ املؤرخـة،املتعلقة حبماية املدنيني وقـت احلـرب
ــا ــريف، مب ــن القــانون الع ــصلة م ــة يف الربوتوكــول اإلضــايف األوليف ذلــكال  )٣( األحكــام املدون

،)٤(التفاقيات جنيف األربع

_______________

نيويـورك، (١٩٠٧  و١٨٩٩اتفاقـات وإعالنـات الهـاي لعـامي صندوق كارنيغي للسالم الـدويل،:انظر )١(
 ).١٩١٥مطبعة جامعة أوكسفورد،

 .٩٧٣، الرقم٧٥، الدهداتجمموعة املعااألمم املتحدة، )٢(
 .١٧٥١٢، الرقم١١٢٥املرجع نفسه، الد )٣(
 .٩٧٣ إىل٩٧٠، األرقام٧٥املرجع نفسه، الد )٤(
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 تقرير اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـيت يفوقد نظرت 
 ويف)٥(متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه مـن الـسكان العـرب يف األراضـي احملتلـة

،)٦(تقارير األمني العام ذات الصلة
 مــن أن تعزيـز احتـرام االلتزامـات الناشـئة عــن ميثـاق األمـم املتحـدة وغـريهوإذ تــرى 

صكوك القانون الدويل وقواعده من مقاصد األمم املتحدة ومبادئها األساسية،
،)٧(٢٠٠٤يوليـه/ متـوز٩ إىل الفتوى اليت أصدرا حمكمة العدل الدولية يفوإذ تشري 

،٢٠٠٤يوليه/ متوز٢٠ املؤرخ١٠/١٥ - دإطوإذ تشري أيضا إىل قرار اجلمعية العامة
الرد الصادر عن احملكمة الـذي جـاء فيـه أن اتفاقيـة على وجه اخلصوص وإذ تالحظ 

 األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، وأنواجبـة التطبيـق يف )٢(جنيف الرابعـة
 االتفاقية،من أحكامةإسرائيل تنتهك عد

 رياملعين بالتـدابألطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعةا مؤمتر إىلتشريوإذ 
، املعقــود يفإنفــاذ االتفاقيـة يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبـا فيهــا القـدس الــشرقيةالراميـة إىل

 كــانون٥ اإلعــالن الــذي اعتمــده املــؤمتر املنعقــد مــن جديــد يفوإىل،١٩٩٩يوليــه/متــوز ١٥
  أن تتابع األطراف تنفيذ اإلعالن،إىل ضرورة و٢٠٠١ديسمرب/األول

 يف االتفاقيــة، فــرادى املتعاقــدة الــساميةاألطــرافالــيت اختــذا بــادراتاملب وإذ ترحــب 
ـــا للمــادة ــات جنيــف األربــع،١ومجاعــات، وفقـ ــرامبغــرض املــشتركة بــني اتفاقي ــة احت  كفال

االتفاقية، وإذ تشجع على اختاذ هذه املبادرات،
تزاماـا بدقـة بالتتقيـد أنه ينبغي إلسرائيل، السلطة القائمـة بـاالحتالل، أنوإذ تؤكد 

مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل،
 اتفاقيـة جنيف املتعلقـة حبماية املدنيني وقت احلـرب،انطباق تؤكد من جديد - ١ 

ــا فيهـــا القـــدس)٢(١٩٤٩أغـــسطس/ آب١٢املؤرخـــة ــسطينية احملتلـــة، مبـ ، علـــى األرض الفلـ
؛١٩٦٧الشرقية، وعلى األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام

_______________

 .A/63/273انظر )٥(
)٦( A/63/482-484519  و518  و. 
ض الفلـسطينيةراآلثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف األ:؛ انظر أيضاCorr.1  وA/ES-10/273انظر )٧(

 . من النص اإلنكليزي١٣٦، الصفحة٢٠٠٤فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعاماحملتلة،
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ــب - ٢   األرضعلــىانطبــاق االتفاقيــة حبكــم القــانونبــأن تقبــل إسرائيـــلتطال
ـــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، ــها األراضــي العربيــة األوعلــىالفلــسطينيـة احملتل خــرى الــيت حتتل

 حكام االتفاقية؛أل بدقةمتتثل، وأن١٩٦٧إسرائيل منذ عام
ــاــــيب - ٣  ــة أن تواصـــل، وفقـ ــدة الـــسامية يف االتفاقيـ ــراف املتعاقـ ــع األطـ  جبميـ

  الــيت أصــدرافتــوىال، وحــسبما ورد يف)٤( املــشتركة بــني اتفاقيــات جنيــف األربــع١ للمــادة
، بذل مجيع اجلهود لـضمان احتـرام إسـرائيل،)٧(٢٠٠٤ليهيو/ متوز٩حمكمة العدل الدولية يف

ــا ــا فيه ــة، مب ــسطينية احملتل ــة يف األرض الفل ــك االتفاقي ــاالحتالل، ألحكــام تل ــسلطة القائمــة ب ال
؛١٩٦٧القدس الشرقية، ويف األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام

ـــد - ٤  ــواردة فـــي ضــرورة التنفيــذ الــسريع للتوصــتكــرر تأكيـ يات ذات الــصلة ال
اليت اختذا اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية الطارئـة العاشـرة، مبـا يف ذلـك القـرار القرارات

 احتـرام إســرائيل، الـسلطة القائمــة بـاالحتالل، ألحكــامبــضمان، فيمـا يتعلـق١٠/١٥ - دإط
االتفاقية؛

 والـستنيالرابعـةالعامة يف دورا  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعيةطلبت - ٥ 
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 ٦٤اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٥

 


