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  الدورة الثالثة والستون
   من جدول األعمال٣٠البند 

ــالتحقيق يف    ــة بـــ ــة املعنيـــ ــة اخلاصـــ ــر اللجنـــ تقريـــ
املمارسات اإلسرائيلية الـيت متـس حقـوق اإلنـسان          
للشعب الفلسطيين وغريه مـن الـسكان العـرب يف          

    األراضي احملتلة
  

انطباق اتفاقيـة جنيـــف املتعلقــة حبمايــة املدنييــن وقـت احلـرب، املؤرخـة                    
رض الفلسطينيـة احملتلــة، مبــا فيهــا        ، علـى األ  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢

  *القـدس الشرقية، وعلـى األراضي العربية احملتلة األخرى
    

  تقرير األمني العام    

 
  

 مـن قـرار اجلمعيـة       ٨مبوجـب الفقـرة     قدمت هذه الوثيقـة متـأخرة إىل خـدمات املـؤمترات دون تقـدمي شـرح                   *  
 باء، اليت قررت فيها اجلمعية أنه إذا قدم تقرير يف وقـت متـأخر، فإنـه ينبغـي إيـراد أسـباب                      ٥٣/٢٠٨العامة  

 .هذا التأخر، يف حاشية للوثيقة
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، الــذي يــنص منطوقــه علــى ٦٢/١٠٧يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  - ١
  :يلي ما

  ،إن اجلمعية العامة’’  
 … ’’.  
اقيـة جنيف املتعلقـة حبماية املدنيني وقـت احلـرب،         من جديد انطباق اتف    تؤكد - ١’’  

، علـى األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس              ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املؤرخة  
  ؛١٩٦٧الشرقية، وعلى األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

ــب - ٢’’   ــى ا      تطال ــانون عل ــة حبكــم الق ــاق االتفاقي ــل انطب ــأن تقب ـــل ب ألرض  إسرائي
الفلــسطينيـة احملتلـــة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، وعلــى األراضــي العربيــة األخــرى الــيت   

  ، وأن متتثل بدقة ألحكام االتفاقية؛١٩٦٧حتتلها إسرائيل منذ عام 
االتفاقيـــة أن تواصـــل، وفقـــا  األطـــراف املتعاقـــدة الـــسامية يف هتــــيب جبميـــع - ٣’’ 

ألربـــع، وحـــسبما ورد يف الفتـــوى الـــيت  املـــشتركة بـــني اتفاقيـــات جنيـــف ا١ للمـــادة
، بـذل مجيـع اجلهـود لـضمان       ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٩أصدرهتا حمكمة العـدل الدوليـة يف        

احتـــرام إســـرائيل، الـــسلطة القائمـــة بـــاالحتالل، ألحكـــام تلـــك االتفاقيـــة يف األرض   
لـها   األخـرى الـيت حتت  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الـشرقية، ويف األراضـي العربيـة     

  ؛١٩٦٧عام  إسرائيل منذ
ـــد ضــرورة التنفيــذ الــسريع للتوصــيات ذات الــصلة الــواردة فـــي    تكــرر - ٤’’   تأكيـ

القرارات اليت اختذهتا اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية الطارئة العاشرة، مبا يف ذلـك              
ــرار دإط  ــة     ١٠/١٥ -القـ ــسلطة القائمـ ــرائيل، الـ ــرام إسـ ــضمان احتـ ــق بـ ــا يتعلـ ، فيمـ

  حتالل، ألحكام االتفاقية؛باال
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثالثـة والـستني                 تطلب - ٥’’ 

  .‘‘تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
، وّجه األمني العـام إىل حكومـة إسـرائيل مـذكرة شـفوية      ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٤ويف    - ٢

ها، يف إطار مـسؤولية تقـدمي التقـارير املـسندة إليـه مبوجـب القـرار املـذكور أعـاله، أن                      منطلب  
 .تبلغه بأّي خطوات اختذهتا أو تعتزم اختاذها تنفيذا ألحكام القرار املتعلقة هبذا الشأن

 . يرد أي رد إىل حني إعداد هذا التقريرومل  - ٣
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 البعثـــات جهـــت إىل كافـــةُو ٢٠٠٨ســـبتمرب / أيلـــول٤ويف مـــذكرة شـــفوية مؤرخـــة   - ٤
ــام أيـــضا  ٦٢/١١٠  و٦٢/١٠٧ الدائمـــة بـــشأن قـــراري اجلمعيـــة العامـــة  ، وجـــه األمـــني العـ

مجيع األطـراف املتعاقـدة الـسامية يف اتفاقيـة جنيـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب                       نظر
ــة ( ــة جنيـــــف الرابعـــ ــرة) اتفاقيـــ ــرار ٣ إىل الفقـــ ــن القـــ ــرة٦٢/١٠٧  مـــ ــن ٦  وإىل الفقـــ  مـــ

 .٦٢/١١٠ القرار

ــان  ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١٧ ويف  - ٥ ــة الدائمــة للبن ــشفوية  ع، ردت البعث لــى املــذكرة ال
وأبلغــت األمــني العــام بــأن حكومــة لبنــان قــد شــاركت يف اختــاذ جملــس جامعــة الــدول العربيــة  

ذين أدانــا يف مجلــة أمــور  لــ، ال٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٨  املــؤرخني٦٩٢٨ و ٦٩٢٧ للقــرارين
ــرائي  ــهاكات إسـ ــة احمل  انتـ ــة يف األرض العربيـ ــة جنيـــف الرابعـ ــةل التفاقيـ ــة  تلـ ــي العربيـ  واألراضـ

 . األخرى احملتلة

، ردت البعثة الدائمة لكولومبيا على املذكرة الـشفوية،         ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٢ ويف  - ٦
، تؤيـد تنفيـذ اتفاقيـة    ٦٢/١٠٧ وأبلغت األمني العام بأن حكومة كولومبيا، فيما يتعلق بـالقرار    

رابعة يف كافة مناطق الـرتاع، مبـا يف ذلـك األرض الفلـسطينية احملتلـة والقـدس الـشرقية             جنيف ال 
 .واألراضي العربية احملتلة األخرى

  


