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 قطعنامه مصوب مجمع عمومي

 ](A/58/473, Corr. 1)) كميته چهارم(زدايي  براساس گزارش كميته ويژه سياسي و استعمار[

 

نظامي در  گيري كنوانسيون ژنو مربوط به حمايت از افراد غير امكان به كار.                 97/58

رد سرزمينهاي اشغالي فلسطين از جمله در مو)  1949 اوت12(هنگام جنگ 

 .و ديگر سرزمينهاي اشغالي عرب) المقدس بيت(اورشليم

 عمومي،  مجمع

 هاي مرتبط، قطعنامهبا يادآوري 

 هاي مرتبط شوراي امنيت،  قطعنامهبا در نظر گرفتن

بوط به حمايت از افراد  كنوانسيون ژنو مر 19071 كنوانسيون الهه به سال 4هاي الحاقي به  نامه آيينبا يادآوري 

 و شرايط مربوط به حقوق عرفي از جمله آنهايي كه در پروتكل 1949،2 اوت 12نظامي در هنگام جنگ،  غير

 4گانه ژنو،   و كنوانسيونهاي چهار3اند الحاقي يك مشخص شده

سطين و ديگر بشر مردم فل گذار اسراييل بر حقوق  گزارش كميته ويژه بررسي اقدامات تأثيربا در نظر داشتن

 6 و گزارشهاي مربوطه دبيركل،5اعراب مناطق اشغالي
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متحد و ديگر ساز و  كه تقويت احترام به تعهدات ناشي از منشور سازمان ملل) واقعيت(اين با در نظر گرفتن 

 متحد است، الملل، جزو اهداف و اصول اساسي سازمان ملل بين كارها و قوانين حقوق

كارشناسان كشورهاي اصلي عضو قرار داد كنوانسيون ژنو در خصوص حمايت از  به برقراري نشست با توجه

 در آغاز تصدي دولت سوييس 1998 اكتبر 29 تا 27، در ژنو از 1949 اوت 12افراد غيرنظامي درهنگام جنگ، 

 لي،به عنوان باني كنوانسيون، در زمينه مسائل به كارگيري كنوانسيون به طور كل و به طور خاص مناطق اشغا

 به برقراري كنفرانس كشورهاي اصلي عضو قرارداد كنوانسيون چهارم ژنو براي نخستين بار در همچنين با توجه

 در خصوص 1999 فوريه 9  در تاريخ ES-10/6 ـ طبق پيشنهاد مجمع عمومي در قطعنامه 1999 جوالي 15

فلسطين از جمله اورشليم شرقي و به منظور االجرا ساختن كنوانسيون در سرزمينهاي اشغالي  اقدامات مربوط به الزم

  مشترك در كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو و آگاه از مواد مصوب در اين كنفرانس،1تقويت آن مطابق با ماده 

 2000 دسامبر 5 برقراري مجدد كنفرانس كشورهاي اصلي عضو قرارداد كنوانسيون چهارم ژنو در با استقبال از

بيانيه مصوب در اين كنفرانس و خاطرنشان ساختن نياز كشورها به بكارگيري اين در ژنو و تأكيد بر اهميت 

 بيانيه،

 1 اقدامات كشورهاي عضو كنوانسيون چه از لحاظ فردي و چه جمعي مطابق ماده با استقبال و تشويق

 گانه ژنو به منظور تقويت اين كنوانسيون، كنوانسيونهاي چهار

از جمله حقوق  الملل  بين ت اشغالگر ـ بايد كامالًَ به تعهدات خود تحت حقوق اسراييل ـ قدربا تأكيد بر اينكه

 دوستانه پايبند باقي بماند، الملل بشر بين
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نظامي در زمان   كه كنوانسيون ژنو مربوط به حمايت از افراد غيركند تأكيد مي .1

 در مورد سرزمينهاي اشغالي فلسطيني از جمله اورشليم  1949 اوت 12جنگ ـ 

تواند به   مي1967يگر سرزمينهاي اشغال شده عربي توسط اسراييل از سال و د

 كار رود؛

خواهد تا كاربرد دوژور اين كنوانسيون را در سرزمينهاي  از اسراييل مي .2

اشغالي فلسطين از جمله اورشليم شرقي و ديگر سرزمينهاي اشغال شده عربي 

نسيون را به طور كامالً  بپذيرد و شرايط اين كنوا1967توسط اسراييل از سال 

 دقيق اجرا نمايد؛

 1از همه كشورهاي اصلي عضو قرارداد اين كنوانسيون مطابق با ماده  .3

كند تا تمام تالش خود را  گانه ژنو دعوت مي مشترك در كنوانسيونهاي چهار

در جهت حصول اطمينان از اجراي اين شرايط از سوي اسراييلـ  قدرت 

غالي فلسطين از جمله اورشليم شرقي و ديگر اشغالگر ـ در سرزمينهاي اش

 ، به كار گيرند؛1967سرزمينهاي اشغال شده عربي توسط اسراييل از سال 

هاي  بر ضرورت به كارگيري سريع پيشنهادات مرتبط بيان شده در قطعنامه .4

دهمين نشست ويژه اضطراري به منظور اطمينان از اجراي اصول اين 

 ؛كند دداً تأكيد ميمجكنوانسيون از سوي اسراييل 
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در مورد اجراي ) مجمع( تا در پنجاه و نهمين نشست خواستار استاز دبيركل  .5

 .اين قطعنامه گزارشي را ارائه دهد

 هشتاد و دومين نشست علني

 2003 دسامبر 9
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