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    العامة اجلمعية اختذته قرار
   االستعمار وإهناء اخلاصة السياسية املسائل جلنة تقرير على بناء[

  ])A/62/405( )الرابعة اللجنة(

  

 احلـرب،  وقـت  املدنييــن  حبمايــة  املتعلقـة جنيف اتفاقيـــة انطبــاق  - ٦٢/١٠٧
 الفلــسطينيـة األرض علــى ،١٩٤٩ أغــسطس/آب ١٢ املؤرخــة
 احملتلـة  العربية األراضي وعلـى الشرقية، القـدس فيهـا ـامب احملتلـة،
األخرى

  ،العامة اجلمعية إن 

 كـانون  ١٤ املـؤرخ  ٦١/١١٧ قرارهـا  ذلـك  يف مبـا  الصلة، ذات قراراهتا إىل تشيـر إذ  
 ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول

،٢٠٠٤ يوليه/متوز ٢٠ املؤرخ ١٠/١٥ - دإط قرارها إىل أيضا تشري وإذ  

الصلة، ذات األمن جملس قرارات عتبارهاا يف تضع وإذ  

ــشيـر وإذ   ـــى ت ــة األنظمــة إل ــة املرفق ــة الهــاي باتفاقي ــام الرابع ــة ،١)(١٩٠٧ لع  واتفاقي
ــف ــة جنيـ ــة املتعلقـ ــدنيني حبمايـ ــت املـ ــرب وقـ ــة ،احلـ ــسطس/آب ١٢ املؤرخـ  ،٢)(١٩٤٩ أغـ

ــام ــانون مــن الــصلة ذات واألحك ــك يف مبــا العــريف، الق  وتوكــولالرب يف املدونــة األحكــام ذل
،٤)(األربع جنيف التفاقيات ٣)(األول اإلضايف

 ١٩٠٧ و ١٨٩٩اتفاقــات وإعالنــات الهــاي لعــامي  صــندوق كــارنيغي للــسالم الــدويل،  : انظــر  )١(
  ).١٩١٥نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد، (
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتحدة، األمم املت  )٢(
  .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥املرجع نفسه، اجمللد   )٣(
  .٩٧٣ إىل ٩٧٠، األرقام ٧٥املرجع نفسه، اجمللد   )٤(
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 الـيت  اإلسـرائيلية  املمارسـات  يف بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  تقريـر  يف نظرت وقد  
 ويف ٥)(احملتلـة  األراضـي  يف العـرب  السكان من وغريه الفلسطيين للشعب اإلنسان حقوق متس

،٦)(الصلة ذات العام األمني تقارير

 مــن وغــريه املتحــدة األمــم ميثــاق عــن الناشــئة االلتزامــات احتــرام تعزيــز أن تـــرى وإذ  
األساسية، ومبادئها املتحدة األمم مقاصد من وقواعده الدويل القانون صكوك

 يوليـــه/متـــوز ٩ يف الدوليـــة العـــدل حمكمـــة أصـــدرهتا الـــيت الفتـــوى إىل تـــشري وإذ  
،١٠/١٥ - طدإ العامة اجلمعية قرار إىل أيضا تشري وإذ ،٧)(٢٠٠٤

 اتفاقيـة  أن فيـه  جـاء  الـذي  احملكمـة  عن الصادر الرد اخلصوص وجه على تالحظ وإذ  
 وأن الـشرقية،  القـدس  فيهـا  مبـا  احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض يف التطبيـق  واجبـة  )٢(الرابعـة  جنيف
  االتفاقية، من أحكام ةعد تنتهك إسرائيل

 ١٥ يف الرابعـة  جنيـف  اتفاقيـة  يف يةالـسام  املتعاقدة لألطراف مؤمتر نعقادا تالحظ وإذ  
 مبــا احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض يف االتفاقيـة  إنفـاذ  إىل الراميــة التـدابري  بـشأن  ١٩٩٩ يوليـه /متـوز 
 األربـع،  جنيـف  اتفاقيـات  بـني  املشتركة ١ للمادة وفقا احترامها وضمان الشرقية، القدس فيها
 ديـسمرب /األول كـانون  ٥ يف جديـد  مـن  قـد املنع املـؤمتر  اعتمـده  الـذي  اإلعالن أمهية تؤكد وإذ

اإلعالن، تنفيذ األطراف تتابع أن ضرورةو ٢٠٠١

 فــرادى االتفاقيــة، يف الــسامية املتعاقــدة األطــراف اختــذهتا الــيت بــادراتاملب ترحــب وإذ  
ـــا ومجاعــات، ــع، جنيــف اتفاقيــات بــني املــشتركة ١ للمــادة وفقـ ــة بغــرض األرب ــرام كفال  احت
املبادرات، هذه اختاذ على تشجع وإذ االتفاقية،

 بالتزاماهتـا  بدقـة  تتقيـد  أن بـاالحتالل،  القائمـة  الـسلطة  إلسرائيل، ينبغي أنه تؤكد وإذ  
الدويل، اإلنساين القانون ذلك يف مبا الدويل، القانون مبوجب

 احلـرب،  وقت املدنيني حبماية املتعلقـة جنيف اتفاقيـة انطباق جديد من تؤكد  - ١  
 القـــدس فيهـــا مبـــا احملتلـــة، الفلـــسطينية األرض علـــى ،)٢(١٩٤٩ أغـــسطس/آب ١٢ املؤرخـــة
؛١٩٦٧ عام منذ إسرائيل حتتلها اليت األخرى العربية األراضي وعلى الشرقية،

_______________ 
A/62/360انظر   )٥(  .

.  )٦(  A/62/330-334

Corr.1انظر   )٧( و   . A/ES-10/273
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ــب  - ٢   ـــل تطال ــأن إسرائي ــل ب ــاق تقب ــة انطب ــانون حبكــم االتفاقي ــى الق  األرض عل
ـــة، الفلــسطينيـة ــة راضــياأل وعلــى الــشرقية، القــدس فيهــا مبــا احملتل  حتتلــها الــيت األخــرى العربي

  االتفاقية؛ حكامأل بدقة متتثل وأن ،١٩٦٧ عام منذ إسرائيل

 للمـادة  وفقـا  تواصـل،  أن االتفاقيـة  يف السامية املتعاقدة األطراف جبميع هتـيب  - ٣  
 حمكمــة أصــدرهتا الــيت فتــوىال يف ورد وحــسبما ،)٤(األربــع جنيــف اتفاقيــات بــني املــشتركة ١

 الـسلطة  إسـرائيل،  احترام لضمان اجلهود مجيع بذل ،)٧(٢٠٠٤ يوليه/متوز ٩ يف ليةالدو العدل
ــة ــاالحتالل، القائم ــك ألحكــام ب ــة تل ــسطينية األرض يف االتفاقي ــة، الفل ــا احملتل ــا مب ــدس فيه  الق
؛١٩٦٧ عام منذ إسرائيل حتتلها اليت األخرى العربية األراضي ويف الشرقية،

 فـــي الــواردة الــصلة ذات للتوصــيات الــسريع فيــذالتن ضــرورة تأكيــــد تكــرر  - ٤  
 القـرار  ذلـك  يف مبـا  العاشـرة،  الطارئـة  االستثنائية دورهتا يف العامة اجلمعية اختذهتا اليت القرارات

 ألحكــام بــاالحتالل، القائمــة الــسلطة إســرائيل، احتــرام بــضمان يتعلــق فيمــا ،١٠/١٥ - دإط
االتفاقية؛

 والـستني  ةلثـ الثا دورهتـا  يف العامـة  اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل طلبت  - ٥  
  .القرار هذا تنفيذ عن تقريرا

  ٧٥ العامة اجللسة
  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٧
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