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  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار بناء[

  ])A/71/494( (اللجنة الرابعة)

  

  اجلوالن السوري احملتل  -  ٧١/٩٩
  

  ،إن اجلمعية العامة  

يف تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية الـيت          وقد نظرت  

  ،)١(متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة

يــزال  ال ،١٩٦٧ألن اجلــوالن الســوري، احملتــل منــذ عــام   وإذ يســاورها بــالغ القلــق  

  املستمر،حتت االحتالل العسكري اإلسرائيلي 

كـــــــانون  ١٧املـــــــؤرخ  )١٩٨١( ٤٩٧إىل قـــــــرار جملـــــــس األمـــــــن  وإذ تشـــــــري  

  ،١٩٨١  ديسمرب/األول

املــؤرخ  ٧٠/٩١إىل قراراــا الســابقة ذات الصــلة، وآخرهــا القــرار    وإذ تشــري أيضــا   

  ،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٩

  ،)٢(٧٠/٩١يف تقرير األمني العام املقدم عمال بالقرار  وقد نظرت  

ــة      وإذ تشــري   ــت فيهــا إىل إســرائيل، يف مجل ــيت طلب إىل قراراــا الســابقة ذات الصــلة ال

  عربية،أمور، أن تنهي احتالهلا لألراضي ال

_______________ 

)١(  A/71/352. 

)٢(  A/71/392.  
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ــرة أخــرى      ــد م ــن جدي ــرائيل يف      وإذ تؤكــد م ــه إس ــذي اختذت ــرار ال ــة الق ــدم قانوني ع

بفـرض قوانينـها وواليتـها القضـائية وإدارـا علـى اجلـوالن         ١٩٨١كانون األول/ديسـمرب   ١٤

  السوري احملتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك األرض،

غـري جـائز مبوجـب القـانون      أن االسـتيالء علـى األراضـي بـالقوة     وإذ تؤكد من جديد  

  الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة،

وجــوب تطبيــق اتفاقيــة جنيــف بشــأن محايــة املــدنيني يف   وإذ تؤكــد مــن جديــد أيضــا  

  ، يف اجلوالن السوري احملتل،)٣(١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢وقت احلرب، املؤرخة 

 يونيـه /حزيـران  ١٤املـؤرخ   )١٩٦٧( ٢٣٧قـرار جملـس األمـن     وإذ تضع يف اعتبارها  

١٩٦٧،  

بانعقاد مؤمتر السالم يف الشرق األوسط مبدريد على أساس قراري جملـس   وإذ ترحب  

ــن  ــؤرخ ١٩٦٧( ٢٤٢األم ــاين/نوفمرب   ٢٢) امل ) املــؤرخ ١٩٧٣( ٣٣٨ و ١٩٦٧تشــرين الث

ــدف إقامــة ســالم عــادل وشــامل ودائــم، وإذ تعــرب عــن  ١٩٧٣كتــوبر تشــرين األول/أ ٢٢

  بالغ القلق إزاء توقف عملية السالم على مجيع املسارات،

إىل إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، أن متتثـل للقـرارات املتعلقـة         تطلب  - ١  

فيـه الـس،   )، الذي قـرر  ١٩٨١( ٤٩٧قرار جملس األمن  ال سيماباجلوالن السوري احملتل، و

يف مجلــة أمــور، أن قــرار إســرائيل بفــرض قوانينــها وواليتــها القضــائية وإدارــا علــى اجلــوالن     

ــانوين دويل، وطالــب إســرائيل، الســلطة القائمــة       ــر ق ــه أث ــيس ل الســوري احملتــل الغ وباطــل ول

  باالحتالل، بأن تلغي قرارها على الفور؛

ــب أيضــا   - ٢   ــيري ا   تطل لطــابع العمــراين والتكــوين   إىل إســرائيل أن تكــف عــن تغ

الــدميغرايف واهليكــل املؤسســي والوضــع القــانوين للجــوالن الســوري احملتــل، وأن تكــف بشــكل 

  خاص عن إقامة املستوطنات؛

أن مجيـــع التــــدابري واإلجـــراءات التشـــريعية واإلداريــــة الـــيت اختــــذا      تقـــرر   - ٣  

طـابع اجلـوالن السـوري احملتـل     ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ـدف تغـيري    أو

ووضعه القانوين الغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدويل والتفاقيـة جنيـف بشـأن    

ــة     ــرب، املؤرخــ ــت احلــ ــدنيني يف وقــ ــة املــ ــطس  ١٢محايــ ــا  )٣(١٩٤٩آب/أغســ ــيس هلــ ، ولــ

  قانوين؛  أثر  أي

_______________ 

)٣(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973.  
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إىل إسرائيل أن تكف عن فـرض اجلنسـية اإلسـرائيلية وبطاقـات اهلويـة       تطلب  - ٤  

اإلسرائيلية على املواطنني السوريني يف اجلوالن السوري احملتل، وأن تكف عن التدابري القمعيـة  

  اليت تتخذها ضد سكان اجلوالن السوري احملتل؛

محايــة املــدنيني يف وقــت شــأن يل التفاقيــة جنيــف بانتــهاكات إســرائ تشــجب  - ٥  

  ؛١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢احلرب، املؤرخة 

بالـــدول األعضـــاء عـــدم االعتـــراف بـــأي مـــن التـــدابري    يـــب مـــرة أخـــرى   - ٦  

  واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛

إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانيـة والسـبعني    تطلب  - ٧  

  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
  

  ٥٣ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 


