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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءناءب[

  ])A/67/424() اللجنة الرابعة(االستعمار 

  

انطبـــــاق اتفاقيــــــة جنيـــــف املتعلقــــة حبمايــــة املدنييــــن وقـــت احلـــرب    - ٦٧/١١٩
 علـى األرض الفلـسطينيـة احملتلــة،       ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢املؤرخة  

  األخرى ـا فيهـا القـدس الشرقية، وعلـى األراضي العربية احملتلةمب
 

  ،إن اجلمعية العامة 

 املــؤرخ ٦٦/٧٧ قـرار ال فيهـــا ، مبـا   باملوضــــوعةـــا ذات الـصل ــــ ى قراراـــ  إلإذ تـشيـر   
 ،٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٩

 ،املتخذة يف هذا الصدد قرارات جملس األمن وإذ تضع يف اعتبارها  

 واتفاقيـة جنيـف     )1(١٩٠٧ إىل األنظمة املرفقة باتفاقيـة الهـاي الرابعـة لعـام             وإذ تشري   
حكــام ذات األ و)2(١٩٤٩أغــسطس / آب١٢املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب املؤرخــة  

 األحكــام املدونــة يف الربوتوكــول اإلضــايف يف ذلــك القــانون العــريف، مبــا  باملوضــوع مــنالــصلة
 ،)4(ت جنيف األربع التفاقيا)3(األول

 يف تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـيت         وقد نظرت   
 ويف )5(متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه مـن الـسكان العـرب يف األراضـي احملتلـة           

 ،)6( باملوضوعتقارير األمني العام ذات الصلة
_______________ 

نيويـورك،   (١٩٠٧ و   ١٨٩٩ اتفاقـات وإعالنـات الهـاي لعـامي          صندوق كارنيغي للسالم الدويل،   : انظر )1(
  ).١٩١٥مطبعة جامعة أوكسفورد، 

  .٩٧٣، الرقم ٧٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )2(

  .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥املرجع نفسه، الد  )3(

  .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥املرجع نفسه، الد  )4(

)5( A/67/550.  

)6( A/67/332 و A/67/338 و A/67/372 و A/67/375 و A/67/511.  
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ات الناشــئة عـن ميثــاق األمــم املتحــدة وغــريه مــن   أن تعزيــز احتــرام االلتزامــوإذ تــرى   

 صكوك القانون الدويل وقواعده من مقاصد األمم املتحدة ومبادئها األساسية،

، )7(٢٠٠٤يوليـه  / متـوز ٩ إىل الفتوى اليت أصدرا حمكمة العدل الدوليـة يف    وإذ تشري   

 ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٠ املؤرخ ١٠/١٥ - وإذ تشري أيضا إىل قرار اجلمعية العامة دإط

 الرد الصادر عـن احملكمـة الـذي جـاء فيـه أن اتفاقيـة       على وجه اخلصوص وإذ تالحظ   

 األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، وأن واجبــة التطبيــق يف )2(جنيــف الرابعــة

  االتفاقية،من  أحكام ةإسرائيل تنتهك عد

 املعـين بالتـدابري  ألطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة  اؤمتر   م  إىل تشريوإذ    

، الـذي عقـد يف   إنفاذ االتفاقية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية   الرامية إىل   

ــه / متــوز١٥ ــذي اعتمــده املــؤمتر  وإىل ١٩٩٩يولي ــذي أعيــد عقــده  اإلعــالن ال  كــانون ٥ يف ال

   أن تتابع األطراف تنفيذ اإلعالن،إىل ضرورة و٢٠٠١ديسمرب /األول

يف االتفاقيـة، فـرادى ومجاعـات،      األطـراف الـيت اختـذا الـدول       بادرات  املب وإذ ترحب   

ـــا للمــادة  ـــة بيــ املــشترك١وفقـ ـــرضن اتفاقيــات جنيــف األربــع  ـ ـــ كفالــة احتبغـ ــة ــ رام االتفاقي

جنيـــف يف هـــذا الـــصدد، وإذ تـــشجع هـــذه وبـــاجلهود املتواصـــلة للدولـــة الوديعـــة التفاقيـــات 

 املبادرات واجلهود،

 إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، بدقــة بالتزاماــا   تتقيــدأن ضــرورة  وإذ تؤكــد  

 مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل،

ــة املــدنيني وقــت احلــرب    انطبــاق تعيــد تأكيــد  - ١   ـــة جنيــف املتعلقـــة حبماي  اتفاقي

على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الـشرقية،           )2(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املؤرخة  

 ؛١٩٦٧وعلى األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

ــب  - ٢   ـــل تطال ــل   إسرائي ــأن تقب ــانون    انب ــم الق ــة حبك ــاق االتفاقي ــىطب  األرض عل

ـــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية،    ــة األخــرى الــيت حتتلــها   وعلــىالفلــسطينيـة احملتل  األراضــي العربي

  حكام االتفاقية؛أل بدقة متتثلأن ب و١٩٦٧إسرائيل منذ عام 

ــا   ــــيب  - ٣   ــة أن تواصـــل، وفقـ  جبميـــع األطـــراف املتعاقـــدة الـــسامية يف االتفاقيـ

ــع  ١ للمــادة ــات جنيــف األرب ــوىال وحــسبما ورد يف )4( املــشتركة بــني اتفاقي ــيت أصــدرا فت   ال

، بذل مجيـع اجلهـود لـضمان احتـرام إسـرائيل،      )7(٢٠٠٤يوليه / متوز ٩حمكمة العدل الدولية يف     

_______________ 

  .Corr.1 و A/ES-10/273انظر  )7(
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ــك اال    ــاالحتالل، ألحكــام تل ــسلطة القائمــة ب ــا    ال ــا فيه ــة، مب ــسطينية احملتل ــة يف األرض الفل تفاقي

 ؛١٩٦٧القدس الشرقية، ويف األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

باملوضــوع  ضــرورة التنفيــذ الــسريع للتوصــيات ذات الــصلة     تكــرر تأكيــــد   - ٤  

 يف دورــا الــيت اختــذا ، مبــا فيهــا القــراراتالــيت اختــذا اجلمعيــة العامــة الــواردة فـــي القــرارات

 احتـــرام بـــضمان، فيمـــا يتعلـــق ١٠/١٥ - القـــرار دإطومنـــها االســـتثنائية الطارئـــة العاشـــرة، 

 إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ألحكام االتفاقية؛

والـستني  الثامنـة   العامة يف دورـا       إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية       طلبت  - ٥  

  .القرارتقريرا عن تنفيذ هذا 

  ٥٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٨

  


