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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار بناء[
  ])A/71/494( (اللجنة الرابعة)

  

انطبــاق اتفاقيـــة جنيــف املتعلقـة حبمايـة املدنييـن وقــت احلـرب املؤرخـة      -  ٧١/٩٦
ــطس  ١٢ ـــة،    ١٩٤٩آب/أغســ ـــة احملتلــ ـــى األرض الفلسطينيــ علــ
  فيهـا القـدس الشرقية، وعلـى األراضي العربية احملتلة األخرى مبـا

  
  ،اجلمعية العامة إن  

املـــؤرخ  ٧٠/٨٨إىل قراراـــا ذات الصلــــــة باملوضـــــوع، مبــا فيهـــــا القـــرار   إذ تشــري   
  ،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٩

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

، واتفاقيــة جنيــف ١٩٠٧رفقــة باتفاقيــة الهــاي الرابعــة لعــام إىل األنظمــة امل وإذ تشــري  
، وأحكـام القـانون   )١(١٩٤٩آب/أغسـطس   ١٢املتعلقة حبماية املدنيني وقـت احلـرب املؤرخـة    

 )٢(العريف ذات الصلة باملوضـوع، مبـا يف ذلـك األحكـام املدونـة يف الربوتوكـول اإلضـايف األول       
  ،)٣(التفاقيات جنيف األربع

تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـيت          يف وقد نظرت  
 )٤(متــس حقــوق اإلنســان للشــعب الفلســطيين وغــريه مــن الســكان العــرب يف األراضــي احملتلــة   

  ،)٥(تقارير األمني العام ذات الصلة باملوضوع  ويف
_______________ 

)١(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 

 .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥املرجع نفسه، الد   )٢(

 .٩٧٣إىل  ٩٧٠، األرقام ٧٥املرجع نفسه، الد   )٣(

)٤(  A/70/406  وCorr.1. 

)٥(  A/70/133  وA/70/312  وA/70/341  وA/70/351  وA/70/421. 
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ـــرى   ـــن ميث    وإذ ت ـــة عــ ـــزامات الناشئــ ـــرام االلتـ ـــز احتــ ــم املتحــدة   أن تعزيـ ـــاق األم ــــ
  وغريه من صكوك القانون الدويل وقواعده من مقاصد األمم املتحدة ومبادئها األساسية،

، )٦(٢٠٠٤متوز/يوليـه   ٩إىل الفتوى اليت أصـدرا حمكمـة العـدل الدوليـة يف      وإذ تشري  
  ،٢٠٠٤متوز/يوليه  ٢٠املؤرخ  ١٠/١٥ -دإط وإذ تشري أيضا إىل قرار اجلمعية العامة 

الرد الصادر عـن احملكمـة الـذي جـاء فيـه أن اتفاقيـة        على وجه اخلصوص وإذ تالحظ  
واجبــة التطبيــق يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية،         )١(جنيــف الرابعــة 

  إسرائيل تنتهك عدة أحكام من االتفاقية،  وأن

إىل مؤمتر األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة املعـين بالتـدابري    وإذ تشري  
ة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية، الـذي عقـد       الرامية إىل إنفـاذ االتفاقيـة يف األرض الفلسـطينية احملتلـ    

، وإىل اإلعالنــــني اللـــذين اعتمــــدمها املــــؤمتر الـــذي أعيــــد عقــــده   ١٩٩٩متوز/يوليـــه   ١٥ يف
وإىل احلاجــة  )٧(٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب   ١٧ويف  ٢٠٠١كــانون األول/ديســمرب   ٥ يف

  امللحة إىل أن تتابع األطراف تنفيذ اإلعالنني املذكورين،

باملبادرات الـيت اختـذا الـدول األطـراف يف االتفاقيـة، فـرادى ومجاعـات،         وإذ ترحب  
املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربع، بغرض كفالة احترام االتفاقية، وبـاجلهود   ١وفقا للمادة 

ــذا الصــدد، وإذ تشــجع هــذه           ــة الوديعــة التفاقيــات جنيــف يف ه املتواصــلة الــيت تبــذهلا الدول
  املبادرات واجلهود،

إىل اتفاقيــــات جنيــــف  ٢٠١٤نيســــان/أبريل  ١انضــــمام فلســــطني يف  ذ تالحــــظوإ  
  والربوتوكول اإلضايف األول،

أن إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ينبغي هلا أن تتقيـد بدقـة بالتزاماـا     وإذ تؤكد  
  مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين،

اتفاقيــة جنيـف املتعلقــة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب،        على أن  تعيد التأكيد  - ١  
، تنطبق على األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس      )١(١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢املؤرخة 

  ؛١٩٦٧خرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام الشرقية، وعلى األراضي العربية األ

ــب  - ٢   ــى األرض        تطال ــانون عل ــم الق ــة حبك ــاق االتفاقي ـــل انطب ــل إسرائي ــأن تقب ب
ــة األخــرى الــيت حتتلــها       ـــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، وعلــى األراضــي العربي الفلسطينيـــة احملتل

  ، وبأن متتثل بدقة ألحكام االتفاقية؛١٩٦٧إسرائيل منذ عام 
_______________ 

 .Corr.1و  A/ES-10/273انظر   )٦(

)٧(  A/69/711-S/2015/1. 
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ــ  - ٣   ــا    ـيبـ ــة أن تواصـــل، وفقـ جبميـــع األطـــراف املتعاقـــدة الســـامية يف االتفاقيـ
ــع    ١ للمــادة ــف األرب ــات جني ــني اتفاقي ــدل    )٣(املشــتركة ب ــوى حمكمــة الع وحســبما ورد يف فت

، بذل مجيـع اجلهـود لضـمان احتـرام إسـرائيل، السـلطة       )٦(٢٠٠٤ز/يوليه متو ٩الدولية املؤرخة 
ــدس         ــا الق ــا فيه ــة، مب ــة يف األرض الفلســطينية احملتل ــك االتفاقي ــاالحتالل، ألحكــام تل ــة ب القائم

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

قيـــام سويســـرا، الدولـــة الوديعـــة، بالـــدعوة إىل إعـــادة عقـــد مـــؤمتر    تالحـــظ  - ٤  
، ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ١٧يف  األطــراف املتعاقــدة الســامية يف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
الــيت أُعيــد تأكيــدها يف اإلعالنــني اللــذين وتــدعو إىل بــذل اجلهــود الالزمــة للوفــاء بااللتزامــات 

  ؛)٧(٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٧ و ٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ٥اعتمدا يف 

مــن   ١ا للمــادة  باملبــادرات الــيت تقــوم ــا الــدول األطــراف، وفقــ        ترحــب   - ٥  
  االتفاقية، دف كفالة احترام االتفاقية؛

على ضرورة التعجيل بتنفيذ التوصيات ذات الصلة باملوضـوع   التأكيــد تكرر  - ٦  
الــواردة يف القــرارات الــيت اختــذا اجلمعيــة العامــة، مبــا فيهــا القــرارات الــيت اختــذا يف دورــا     

، فيمـــا يتعلـــق بضـــمان احتـــرام ١٠/١٥ -دإط ار االســـتثنائية الطارئـــة العاشـــرة، ومنـــها القـــر
  إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ألحكام االتفاقية؛

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانيـة والسـبعني    تطلب  - ٧  
    تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

  
  ٥٣ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 


