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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 االستعمار  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءبناء[
 ])A/65/423()اللجنة الرابعة(

 
 اجلوالن السوري احملتل - ٦٥/١٠٦

 
 ،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،
ــرار جملـــــــس األمـــــــنوإذ تـــــــشري  ــانون١٧املـــــــؤرخ)١٩٨١ (٤٩٧ إىل قـــــ  كـــــ

 ،١٩٨١ سمربدي/األول
 ٦٤/٩٥آخرهـا القـرارالـيت كـان إىل قراراا الـسابقة ذات الـصلة، ووإذ تشري أيضا 
 ،٢٠٠٩ديسمرب/كانون األول ١٠ ملؤرخا
 ،)٢(٦٤/٩٥ يف تقرير األمني العام املقدم عمال بالقراروقد نظرت 
ــت فيهــا إىل إســرائيلوإذ تــشري  ــيت طلب ــسابقة ذات الــصلة ال ــة، يف إىل قراراــا ال مجل

 أن تنهي احتالهلا لألراضي العربية،أمور،

_______________

 .A/65/327انظر )١(
)٢( A/65/372. 
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 ١٤ يف عـدم قانونيـة القـرار الـذي اختذتـه إسـرائيلوإذ تؤكد من جديـد مـرة أخـرى 
 بفــرض قوانينــها وواليتــها القــضائية وإدارــا علــى اجلـــوالن١٩٨١ديــسمرب/كــانون األول

 السوري احملتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك األرض،
 أن االستيالء علـى األراضـي بـالقوة غـري جـائز مبوجـب القـانونن جديدوإذ تؤكد م 

 يف ذلك ميثاق األمم املتحدة، الدويل، مبا
 انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلـربوإذ تؤكد من جديد أيضا 

  على اجلوالن السوري احملتل،)٣(١٩٤٩أغسطس/ آب١٢ املؤرخة
 ١٤املــــــؤرخ)١٩٦٧ (٢٣٧قــــــرار جملــــــس األمــــــن وإذ تــــــضع يف اعتبارهــــــا 

 ،١٩٦٧ يونيه/حزيران
مدريـد علـى أسـاس قـرارييف بانعقاد مؤمتر الـسالم يف الـشرق األوسـطوإذ ترحب 

)١٩٧٣ (٣٣٨  و١٩٦٧نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢٢املــؤرخ)١٩٦٧ (٢٤٢جملــس األمــن
ل ودائـم، وإذ تعـرب دف إقامة سالم عـادل وشـام١٩٧٣أكتوبر/ 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 إســر ــة أم ــى اجلــوالنيف مجل ــها القــضائية وإدارــا عل ــها وواليت ائيل فــرض قوانين

ــانوين دويل، وطالــب إســرائيل، الــسلطة القائمــة ــر ق الــسوري احملتــل الغ وباطــل ولــيس لــه أث
  قرارها على الفور؛بإلغاءباالحتالل،

ــضاتطلــب - ٢  ــإىل  أي يري الطــابع العمــراين والتكــوينإســرائيل أن تكــف عــن تغ
بــشكلالـدميغرايف واهليكـل املؤســسي والوضـع القــانوين للجـوالن الـسوري احملتــل، وأن تكـف

  عن إقامة املستوطنات؛خاص
 أن مجيـــع التـــدابري واإلجـــراءات التـــشريعية واإلداريـــة الـــيت اختــــذاتقـــرر - ٣ 

 غـيري طـابع اجلـوالن الـسوري احملتـلستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ـدف ت أو
ــدويل والتفاقيــة جنيــف ــة وباطلــة وتــشكل انتــهاكا صــارخا للقــانون ال ووضــعه القــانوين الغي

ــت احلــرب ــدنيني وق ــة امل ــة حبماي ــا أي)٣(١٩٤٩أغــسطس/ آب١٢ املؤرخــةاملتعلق ــيس هل  ول
 قانوين؛ أثر

_______________

 .٩٧٣، الرقم٧٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣(
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ن فـرض اجلنـسية اإلسـرائيلية وبطاقـات اهلويـةإسرائيل أن تكف عإىل تطلب - ٤ 
 التـدابري اختـاذاإلسرائيلية على املواطنني السوريني يف اجلوالن الـسوري احملتـل، وأن تكـف عـن

 القمعية ضد سكان اجلوالن السوري احملتل؛
 انتــهاكات إســرائيل التفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــتتــشجب - ٥ 

 ؛١٩٤٩أغسطس/ آب١٢ املؤرخةاحلرب
ــراف بـــأي مـــن التـــدابرييـــب مـــرة أخـــرى - ٦  ــدول األعـــضاء عـــدم االعتـ  بالـ

 واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛
الــسادسة إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــاتطلــب - ٧ 
 . تقريرا عن تنفيذ هذا القرارستنيالو

 ٦٢اجللسة العامة
 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول١٠

 


