
A/RES/64/254 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
25 March 2010 

  الرابعة والستونلدورة ا
 من جدول األعمال٦٤البند

 

09-47705 

*0947705* 
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    ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ]) Add.1و A/64/L.48( دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[
  

املتابعة الثانية لتقريـر بعثـة األمـم املتحـدة لتقـصي احلقـائق بـشأن                   - ٦٤/٢٥٤
  الرتاع يف غزة

  
  ، إن اجلمعية العامة  
/  تـشرين الثـاين   ٥ املتخـذ يف     ٦٤/١٠رار   إىل قراراهتا ذات الصلة، مبا فيها القـ        إذ تشري   
  ،)١(غزة ، متابعة لتقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن النـزاع يف٢٠٠٩نوفمرب 

 إىل قواعد ومبادئ القـانون الـدويل ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك القـانون                   أيضا وإذ تشري   
اقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان، وال ســيما اتف

، الـــيت تنطبـــق علـــى األرض  )٢(١٩٤٩أغـــسطس / آب١٢املـــدنيني وقـــت احلـــرب، املؤرخـــة  
  الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،

 وغـريه مـن العهـود اخلاصـة         )٣(إىل اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان         كذلكوإذ تشري     
 والعهـد الـدويل   )٤(ص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية   حبقوق اإلنسان، مبـا فيهـا العهـد الـدويل اخلـا      

  ، )٥( واتفاقية حقوق الطفل)٤(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 االلتزام الـذي يقـع علـى عـاتق مجيـع األطـراف بـاحترام القـانون                  وإذ تؤكد من جديد     

  اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، 
_______________ 

)١( A/HRC/12/48.  
  . ٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(
  ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار  )٣(
  . ق، املرف)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار  )٤(
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(
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املترتبـة   أمهية سالمة ورفاه مجيع املدنيني، وإذ تعيد تأكيد االلتزامات           دتكرر تأكي وإذ    
  مبوجب القانون الدويل بشأن محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة، 

ــساءلة  وإذ تؤكــد   ــة امل ــدويل    عــن ضــرورة كفال ــساين ال ــانون اإلن ــهاكات الق ــع انت  مجي
إلفـالت مـن العقـاب وضـمان إقـرار          والقانون الدويل حلقوق اإلنسان مـن أجـل احليلولـة دون ا           

  العدالة والردع عن ارتكاب انتهاكات أخرى وتعزيز السالم، 
 تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطني، جـوهر الـصراع           بلوغ بأن   واقتناعا منها   

 سالم واستقرار شـاملني وعـادلني ودائمـني يف          حتقيقالعريب اإلسرائيلي، أمر ال بد منه من أجل         
  سط، الشرق األو

 املقدم عمـال    )٦(٢٠١٠فرباير  / شباط ٤ بتقرير األمني العام املؤرخ      حتيط علما   - ١  
  ؛ ٦٤/١٠ من قرارها ٦بالفقرة 
 إىل حكومة إسرائيل أن جتري حتقيقات مـستقلة وذات مـصداقية            طلبهاتكرر    - ٢  

القـانون الـدويل    مبا يتفق مع املعايري الدولية يف االنتهاكات اجلسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل و              
ــة    يف  بــشأن الــرتاع يف غــزة تقــصي احلقــائقل  األمــم املتحــدةحلقــوق اإلنــسان الــيت أوردهتــا بعث

  تقريرها، هبدف ضمان املساءلة والعدالة؛ 
حتقيقـات مـستقلة وذات   علـى أن جيـري     اجلانـب الفلـسطيين      حتث مـن جديـد      - ٣  

سيمة للقــانون اإلنــساين الــدويل   مــصداقية مبــا يتفــق مــع املعــايري الدوليــة يف االنتــهاكات اجلــ       
الدويل حلقوق اإلنسان اليت أوردهتـا بعثـة تقـصي احلقـائق يف تقريرهـا، هبـدف ضـمان                    والقانون

  املساءلة والعدالة؛ 
 حلكومة سويـسرا، بـصفتها احلكومـة الوديعـة التفاقيـة جنيـف              تكرر توصيتها   - ٤  

د يف أقــرب وقــت ممكــن مــؤمترا أن تعقــد مــن جديــبــ، )٢(املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب
لألطــراف املتعاقــدة الــسامية يف اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بــشأن تــدابري إنفــاذ االتفاقيــة يف األرض   

، آخذة يف االعتبـار     ١، وكفالة احترامها وفقا للمادة      الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية     
ــان املعتمــد يف    ــه/ متــوز١٥انعقــاد هــذا املــؤمتر والبي ، وكــذلك إعــادة عقــد املــؤمتر   ١٩٩٩ يولي

  ؛٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥واإلعالن املعتمد يف 

_______________ 

)٦( A/64/651.  
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 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة، يف غـضون مخـسة أشـهر،                تطلب  - ٥  
تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، لكي يتسىن ألجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا املعنيـة، مبـا فيهـا جملـس         

  يف اختاذ إجراءات أخرى، إذا لزم األمر؛األمن، النظر 
  . إبقاء املسألة قيد نظرهاتقرر  - ٦  

  ٧٢اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٦

  


