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 تونالثالثة والسالدورة
 من جدول األعمال٣٠البند

08-47671

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعماربناء[
 ])A/63/401()اللجنة الرابعة(

 
 اجلوالن السوري احملتل - ٦٣/٩٩

 ،إن اجلمعية العامة 
 يف تقرير اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـيتوقد نظرت 
 ،)١(س حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلةمت
يــزال  ال،١٩٦٧ ألن اجلــوالن الــسوري، احملتــل منــذ عــاموإذ يــساورها بــالغ القلــق 

 حتت االحتالل العسكري اإلسرائيلي املستمر،
 مربديــس/ كــانون األول١٧املــؤرخ)١٩٨١ (٤٩٧ إىل قــرار جملــس األمــنوإذ تـشري 

١٩٨١، 
 ٦٢/١١٠آخرهـا القـراراليت كـان إىل قراراا السابقة ذات الصلة، ووإذ تشري أيضا 
 ،٢٠٠٧ديسمرب/كانون األول ١٧ ملؤرخا
 ،)٢(٦٢/١١٠ يف تقرير األمني العام املقدم عمال بالقراروقد نظرت 
 عـدة ار إىل قراراـا الـسابقة ذات الـصلة الـيت طلبـت فيهـا إىل إسـرائيل أمـووإذ تـشري 

  أن تنهي احتالهلا لألراضي العربية،منها
ــرة أخــرى  ــد م ــن جدي ــرائيلوإذ تؤكــد م ــه إس ــذي اختذت ــة القــرار ال ــدم قانوني  يف ع

 بفـرض قوانينـها وواليتـها القـضائية وإدارـا علـى اجلـوالن١٩٨١ديـسمرب/كانون األول ١٤
 السوري احملتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك األرض،

_______________

 .A/63/273انظر )١(
)٢( A/63/482. 
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 أن االستيالء علـى األراضـي بـالقوة غـري جـائز مبوجـب القـانونمن جديدوإذ تؤكد 
 الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة،

ــد أيــضا  ــة املــدنيني وقــتوإذ تؤكــد مــن جدي ــة حبماي ــف املتعلق ــة جني ــاق اتفاقي  انطب
 ، على اجلوالن السوري احملتل،)٣(١٩٤٩أغسطس/ آب١٢ املؤرخةاحلرب،

 يونيـه/حزيـران ١٤املـؤرخ)١٩٦٧ (٢٣٧ قـرار جملـس األمـنهاوإذ تضع يف اعتبار 
١٩٦٧، 

مدريـد علـى أسـاس قـرارييف بانعقاد مؤمتر الـسالم يف الـشرق األوسـطوإذ ترحب 
)١٩٧٣ (٣٣٨  و١٩٦٧نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢٢املــؤرخ)١٩٦٧ (٢٤٢جملــس األمــن

شـامل ودائـم، وإذ تعـرب دف إقامة سالم عـادل و١٩٧٣أكتوبر/ تشرين األول٢٢املؤرخ
  املسارات، مجيععن بالغ القلق إزاء توقف عملية السالم على

إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، أن متتثـل للقـرارات املتعلقـةإىل تطلب - ١ 
الـذي قـرر فيـه الـس،)١٩٨١ (٤٩٧ قرار جملس األمـنسيما الباجلوالن السوري احملتل، و

ــور، أن قــرار ــة أم ــى اجلــوالنيف مجل ــها القــضائية وإدارــا عل ــها وواليت إســرائيل فــرض قوانين
ــانوين دويل، وطالــب إســرائيل، الــسلطة القائمــة ــر ق الــسوري احملتــل الغ وباطــل ولــيس لــه أث

  قرارها على الفور؛بإلغاءباالحتالل،
ــضاتطلــب - ٢  ــيري الطــابع العمــراين والتكــوينإىل  أي إســرائيل أن تكــف عــن تغ

بــشكليف واهليكـل املؤســسي والوضـع القــانوين للجـوالن الـسوري احملتــل، وأن تكـفالـدميغرا
  عن إقامة املستوطنات؛خاص

 أن مجيـــع التـــدابري واإلجـــراءات التـــشريعية واإلداريـــة الـــيت اختــــذاتقـــرر - ٣ 
 ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ـدف تغـيري طـابع اجلـوالن الـسوري احملتـل أو

ــدويل والتفاقيــة جنيــفووضــعه ــة وباطلــة وتــشكل انتــهاكا صــارخا للقــانون ال  القــانوين الغي
، ولــيس هلــا أي)٣(١٩٤٩أغــسطس/ آب١٢ املؤرخــةاملتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب،

 قانوين؛ أثر
إسرائيل أن تكف عن فـرض اجلنـسية اإلسـرائيلية وبطاقـات اهلويـةإىل تطلب - ٤ 

ني السوريني يف اجلوالن السوري احملتل، وأن تكف عن التدابري القمعيـةاإلسرائيلية على املواطن
 اليت تتخذها ضد سكان اجلوالن السوري احملتل؛

_______________

 .٩٧٣، الرقم٧٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣(
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 انتــهاكات إســرائيل التفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــتتــشجب - ٥ 
 ؛١٩٤٩أغسطس/ آب١٢ املؤرخةاحلرب،

ــريـــب مـــرة أخـــرى - ٦  ــدول األعـــضاء عـــدم االعتـ ــدابري بالـ اف بـــأي مـــن التـ
 واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛

 ستنيالـالرابعـة و إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دوراتطلب - ٧ 
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 ٦٤اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٥

 


