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    العامة اجلمعية اختذته قرار
   االستعمار وإهناء اخلاصة السياسية املسائل جلنة تقرير على بناء[

  ])A/62/405( )الرابعة اللجنة(

  

  احملتل السوري اجلوالن  -  ٦٢/١١٠
  ،العامة اجلمعية إن  

 الـيت  اإلسـرائيلية  املمارسـات  يف بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصـة  اللجنـة  تقريـر  يف نظرت وقد  
  ،١)(احملتلة األراضي يف العرب السكان من وغريه الفلسطيين للشعب اإلنسان حقوق سمت

 يــزال  ال،١٩٦٧ عــام منــذ احملتــل الــسوري، اجلــوالن ألن القلــق بــالغ يــساورها وإذ  
  املستمر، اإلسرائيلي العسكري االحتالل حتت

 سمربديـ /األول كـانون  ١٧ املـؤرخ  )١٩٨١( ٤٩٧ األمـن  جملـس  قـرار  إىل تشري وإذ  
١٩٨١،  

 ٦١/١٢٠ القـرار  آخرهـا  كـان  اليتو الصلة، ذات السابقة قراراهتا إىل أيضا تشري وإذ  
  ،٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون ١٤ ملؤرخا

  ،٢)(٦١/١٢٠ بالقرار عمال املقدم العام األمني تقرير يف نظرت وقد  

 عــدة اورأمــ إســرائيل إىل فيهــا طلبــت الــيت الــصلة ذات الــسابقة قراراهتــا إىل تــشري وإذ  
  العربية، لألراضي احتالهلا تنهي أن منها

 ١٤ يف إسـرائيل  اختذتـه  الـذي  القـرار  قانونيـة  عـدم  أخـرى  مـرة  جديـد  من تؤكد وإذ  
 اجلــوالن  علــى وإدارهتــا  القــضائية وواليتــها  قوانينــها بفــرض  ١٩٨١ ديــسمرب/األول كــانون
  األرض، لتلك الفعلي الضم عنه نتج مما احملتل، السوري

  .A/62/360انظر   )١(
)٢(  A/62/331.  
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 القـانون  مبوجـب  جـائز  غـري  بـالقوة  األراضـي  علـى  االسـتيالء  أن جديد من تؤكد وإذ  
  املتحدة، األمم ميثاق ذلك يف مبا الدويل،

ــد مــن تؤكــد وإذ   ــضا جدي ــاق أي ــة انطب ــة املتعلقــة جنيــف اتفاقي  وقــت املــدنيني حبماي
  احملتل، السوري اجلوالن على ،٣)(١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ املؤرخة احلرب،

 يونيـه /حزيـران  ١٤ املـؤرخ  )١٩٦٧( ٢٣٧ األمـن  جملـس  قرار رهااعتبا يف تضع وإذ  
١٩٦٧،  

 قـراري  أسـاس  علـى  مدريـد  يف األوسـط  الـشرق  يف الـسالم  مـؤمتر  بانعقاد ترحب وإذ  
ــس ــن جمل ــؤرخ )١٩٦٧( ٢٤٢ األم ــشرين ٢٢ امل ــاين ت ــوفمرب/الث  )١٩٧٣( ٣٣٨  و١٩٦٧ ن
 تعـرب  وإذ ودائـم،  وشـامل  عـادل  سالم إقامة هبدف ١٩٧٣ أكتوبر/األول تشرين ٢٢ املؤرخ
  املسارات، مجيع على السالم عملية توقف إزاء القلق بالغ عن

 املتعلقـة  للقـرارات  متتثـل  أن بـاالحتالل،  القائمـة  الـسلطة  إسـرائيل،  إىل تطلب  - ١  
 اجمللـس،  فيـه  قـرر  الـذي  )١٩٨١( ٤٩٧ األمـن  جملس قرارسيما   الو احملتل، السوري باجلوالن

ــة يف ــور، مجل ــرار أن أم ــها فــرض إســرائيل ق ــها قوانين ــى وإدارهتــا القــضائية وواليت  اجلــوالن عل
ــه ولــيس وباطــل الغ احملتــل الــسوري ــر ل  القائمــة الــسلطة إســرائيل، وطالــب دويل، قــانوين أث

  الفور؛ على قرارها بإلغاء باالحتالل،

ــضا تطلــب  - ٢   ــيري عــن تكــف أن إســرائيل إىل أي  والتكــوين العمــراين الطــابع تغ
 بــشكل تكــف وأن احملتــل، الــسوري للجــوالن القــانوين والوضــع املؤســسي اهليكــلو الــدميغرايف

  املستوطنات؛ إقامة عن خاص

 أو اختـــذهتا الـــيت واإلداريـــة التـــشريعية واإلجـــراءات التـــدابري مجيـــع أن تقـــرر  - ٣  
 احملتــل الــسوري اجلــوالن طــابع تغــيري هبــدف بــاالحتالل، القائمــة الــسلطة إســرائيل، ســتتخذها
ــ ووضــعه ــة انوينالق ــة الغي ــة الــدويل للقــانون صــارخا انتــهاكا وتــشكل وباطل  جنيــف والتفاقي
 أثـر  أي هلـا  وليس ،)٣(١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ املؤرخة احلرب، وقت املدنيني حبماية املتعلقة
  قانوين؛

 اهلويـة  وبطاقـات  اإلسـرائيلية  اجلنـسية  فـرض  عن تكف أن إسرائيل إىل تطلب  - ٤  
 القمعيـة  التدابري عن تكف وأن احملتل، السوري اجلوالن يف لسورينيا املواطنني على اإلسرائيلية

  احملتل؛ السوري اجلوالن سكان ضد تتخذها اليت

_______________ 
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(
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 وقــت املــدنيني حبمايــة املتعلقــة جنيــف التفاقيــة إســرائيل انتــهاكات تــشجب  - ٥  
  ؛١٩٤٩ أغسطس/آب ١٢ املؤرخة احلرب،

ــ االعتـــراف عـــدم األعـــضاء بالـــدول أخـــرى مـــرة هتيـــب  - ٦    التـــدابري مـــن أيبـ
  أعاله؛ إليها املشار اإلدارية أو التشريعية واإلجراءات

 ستنيالـ و الثالثـة  دورهتـا  يف العامـة  اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل تطلب  - ٧  
  .القرار هذا تنفيذ عن تقريرا

  ٧٥ العامة اجللسة
  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٧
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