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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/ES-10/L.21/Rev.1( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 الفــوري إلطــالق النــارللوقــف املؤيــدقــرار اجلمعيــة العامــة - ١٠/١٨ - دإط
 )٢٠٠٩ (١٨٦٠وفقا لقرار جملس األمن

 ،إن اجلمعية العامة 
تمتـء قـضية فلـسطني إىل أناملـسؤولية الدائمـة لألمـم املتحـدة إزا إذ تؤكد من جديد 

 ميع جوانبها، وفقا ألحكام القانون الدويل،جبتسويتها
 إىل قواعــد ومبــادئ القــانون الــدويل ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك القــانونوإذ تــشري 

اإلنــساين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان، ال ســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة املتعلقــة
 الـيت تنطبـق علــى األرض)١(١٩٤٩أغــسطس/ آب١٢رب املؤرخـةحبمايـة املـدنيني وقــت احلـ

 الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية،
إزاء التطــورات علــى األرض منــذ اختــاذ قــرار جملــسوإذ تعــرب عــن قلقهــا الــشديد 

ــن ــؤرخ)٢٠٠٩ (١٨٦٠األمـ ــاين٨املـ ــانون الثـ ــاير/ كـ ــات٢٠٠٩ينـ ــر العمليـ ــة إثـ ، وخباصـ
 قطاع غزة اليت تسببت يف وقوع خسائر فادحة يف األرواح بـني املـدنيني،العسكرية املكثفة يف

مبن فيهم األطفال والنساء، وقـصف مقـر األمـم املتحـدة واملستـشفيات وأمـاكن عمـل وسـائط
اإلعالم وهياكل اخلدمات األساسـية العامـة، وإذ تـشدد علـى ضـرورة محايـة الـسكان املـدنيني

م،الفلسطينيني واإلسرائيليني وإاء معانا 
 الـيت تـشكلادلـة ودائمـة وشـاملة لقـضية فلـسطني بـأن حتقيـق تـسوية عواقتناعا منها 

 وحتقيـقشـامل وعـادل ودائـمسـالمإلرسـاءأمـر ال بـد منـه  اإلسـرائيليجوهر الصراع العريب
 يف الشرق األوسط،االستقرار

_______________
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 ذلــك، مبــا يف)٢٠٠٩ (١٨٦٠بــاالحترام التــام لقــرار جملــس األمــنتطالــب - ١ 
 ويفـضي إىل االنـسحابيتم التقيد به متاما إىل وقف فوري ودائم إلطالق النارالعاجلة دعوته

الكامل للقـوات اإلسـرائيلية مـن قطـاع غـزة، ودعوتـه إىل تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية، مبـا فيهـا
 الغذاء والوقود والعالج الطيب، وتوزيعها دون عراقيل يف مجيع أحناء قطاع غزة؛

 ٢ - ــةجب يــب ــذل كاف ــن، بب ــس األم ــع جمل ــاون م ــوم، بالتع ــع األطــراف أن تق مي
 ؛)٢٠٠٩ (١٨٦٠اجلهود لكفالة االمتثال التام والعاجل للقرار

اجلاريـة وللمهمـةواإلقليميـةللمبـادرات واجلهـود الدوليـةتعرب عن تأييدها - ٣ 
 اليت يضطلع ا األمني العام لألمم املتحدة؛

 للجهـود االسـتثنائية الـيت تبـذهلا وكـاالت األمـم املتحـدة،تعرب عن تأييـدها - ٤ 
 لتـوفري وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن،سيما ال

اإلغاثــة العاجلــة واملـــساعدات الطبيــة وغريهـــا مــن املــساعدات اإلنـــسانية للــسكان املـــدنيني
 الفلسطينيني يف قطاع غزة؛

جبميع الدول األعـضاء أن تقـدم علـى سـبيل االسـتعجال الـدعم الـالزم يب - ٥ 
واإلقليميـة الراميـة إىل ختفيـف احلالـة اإلنـسانية واالقتـصادية احلرجـة يف قطـاع للجهود الدولية

غــزة، وتؤكــد يف هــذا الــصدد علــى ضــرورة ضــمان فــتح املعــابر بــصفة مــستمرة أمــام حركــة
وإليــه، وفقــا التفــاق التنقــل والعبــور املــؤرخاألشــخاص والبــضائع حبريــة مــن قطــاع غــزة

 ؛٢٠٠٥نوفمرب/تشرين الثاين ١٥
رفع جلسات الـدورة االسـتثنائية الطارئـة العاشـرة مؤقتـا واإلذن لـرئيستقرر - ٦ 

ــاء علــى الــدورة االســتثنائيةيف دورة انعقادهــا باســتئناف اجلمعيــة العامــة  طلــب مــن الــدولبن
 .األعضاء

 ٣٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٩يناير/كانون الثاين ١٦

 


