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الدورة احلادية والسبعون

جلنـــة املســـايا السيا ـــية اخلاصـــة
وإهناء اال تعمار (اللجنة الرابعة)

البند  50من جدول األعمال

تقريـــر اللجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة بـــالتحقي
قــــو
املمار ـــاإل اا ـــراييلية الـــ ـــ
اانســــان للاــــعي الغلســ ـ ي و ــ ـ مــــن
السكان العرب األراضي احملتلة
األردن ،وإكــوادور ،واامــاراإل العربيــة املتحــدة ،وإندونيســيا ،والبحــرين ،وبــرو دار
الســ ، ،وبــند،دي  ،وبوليغيــا ( دولــة  -املتعــددة القوميــاإل) ،وتــون  ،واجلزايــر ،وجــزر
القمر ،ومجهورية تزنانيا املتحـدة ،واجلمهوريـة العربيـة السـورية ،ومجهوريـة كوريـا الاـعبية
الدميقراطيــة ،وجنــوب أفريقيــا ،وجيبــو  ،وزمبــابو  ،والســندال ،والســودان ،والعــرا ،
وعمــان ،وفزنويــ( ،مجهوريــة  -البوليغاريــة) ،وق ــر ،وكوبــا ،والكويـ  ،ولبنــان ،ومــا ،
وماليزيا ،ومصـر ،واملدـرب ،واململكـة العربيـة السـعودية ،وموريتانيـا ،وناميبيـا ،ونيج يـا،
ونيكارا وا ،واليمن ،ودولة فلس ني :ماروع قرار

اجلوالن السور احملتا
إن اجلمعية العامة،
املمار ـاإل اا ـراييلية الـ
وقد نظرت تقرير اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقي
()1
قو اانسان للاعي الغلس ي و من السكان العرب األراضي احملتلة ،
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وإذ يساااوا ا لااالق ال ا ألن اجلــوالن الســور  ،احملتــا منـ عــا  ،1967ال يــزال
حت اال ت،ل العسكر اا راييلي املستمر،
وإذ تشاااار إىل قــــرار الــ ـ األمــــن  )1981( 497املــ ـ ر  17كــــانون األول
ديسمرب ،1981
وإذ تشاار ضي ااا إىل قراراهتــا الســابقة ااإل الصــلة ،والررــا القــرار  91 70امل ـ ر
 9كانون األول ديسمرب ،2015
وقد نظرت

تقرير األمني العا املقد عم ،بالقرار ،)2(91 70

وإذ تشاار إىل قراراهتــا الســابقة ااإل الصــلة ال ـ طلب ـ فيهــا إىل إ ــراييا،
أمور ،أن تنهي ا ت،هلا لألراضي العربية،

مجلــة

وإذ تؤكااد مااي ديااد ماار ضخاار عــد قانونيــة القــرار ال ـ اا ت ـ إ ــراييا
 14كانون األول ديسـمرب  1981بغـر قوانينـها وواليتـها القيـايية وإدارهتـا علـن اجلـوالن
السور احملتا ،مما نتج عن اليم الغعلي لتلك األر ،
وإذ تؤكد مي ديد أن اال ـتي،ء علـن األراضـي بـالقوة ـ جـايز لوجـي القـانون
الدو  ،لا الك مياا األمم املتحدة،
وإذ تؤكد مي ديد ضي ا وجوب ت بي اتغاقية جنيف املتعلقة حبماية املـدنيني وقـ
احلرب ،امل رلة  12اب أ س  ،)3(1949اجلوالن السور احملتا،
وإذ ت اا ع اارهاا اااا قـــرار الــ األمـــن  )1967( 237املــ ر  14زيـــران
يوني ،1967
وإذ ترح ا بانعقــاد م ـ ر الســ ،الاــر األو ــى لدريــد علــن أ ــا قــرار
الــ األمـــن  )1967( 242املــ ر  22تاـــرين الاـــا نوفمرب  1967و )1973( 338
امل ر  22تارين األول أكتوبر  1973هبدف إقامة  ،عـادل واـاما ودايـم ،وإا تعـرب
عن بالغ القل إزاء توقف عملية الس ،علن مجيع املساراإل،
 - 1تط إىل إ ـراييا ،السـل ة القايمـة بـاال ت،ل ،أن تاـا للقـراراإل املتعلقـة
باجلوالن السور احملتا ،وال يما قرار ال األمن  ،)1981( 497ال قـرر فيـ اسلـ ،
__________
(.A/71/392 )2
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مجلــة أمــور ،أن قــرار إ ــراييا بغــر قوانينــها وواليتــها القيــايية وإدارهتــا علــن اجلــوالن
الســور احملتــا الو وباطــا ولــي ل ـ أ ــر قــانو دو  ،وطالــي إ ــراييا ،الســل ة القايمــة
باال ت،ل ،بأن تلدي قراررا علن الغور؛
 - 2تط ا ضي ااا إىل إ ــراييا أن تكــف عــن تدــي ال ــابع العمــرا والتكــوين
الــدميدرا واهليكــا امل ســي والوضــع القــانو للجــوالن الســور احملتــا ،وأن تكــف باــكا
لاص عن إقامة املستوطناإل؛
 - 3ت ااارا أن مجيـــع التـــداب وااجـــراءاإل التاـــريعية وااداريـــة الـــ ااـــ هتا
أو تتخ را إ راييا ،السل ة القايمة باال ت،ل ،هبـدف تدـي طـابع اجلـوالن السـور احملتـا
ووضــع القــانو ال يــة وباطلــة وتاــكا انتــهاكا صــارلا للقــانون الــدو والتغاقيــة جنيــف
املتعلقــة حبمايــة املـــدنيني وقــ احلــرب ،امل رلــة  12اب أ ســ  ،)3(1949ولــي هلـــا
أ أ ر قانو ؛
 - 4تط إىل إ راييا أن تكف عن فـر اجلنسـية اا ـراييلية وب اقـاإل اهلويـة
اا راييلية علن املواطنني السوريني اجلوالن السور احملتا ،وأن تكف عن التداب القمعيـة
ال تتخ را ضد كان اجلوالن السور احملتا؛
انتــهاكاإل إ ــراييا التغاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وق ـ
 - 5تش ا
احلرب ،امل رلة  12اب أ س 1949؛
 - 6هتيا ا مااار ضخااار بالـــدول األعيـــاء عـــد االعتـــراف بـــأ مـــن التـــداب
وااجراءاإل التاريعية أو اادارية املاار إليها أع ،؛
 - 7تط إىل األمني العا أن يقد إىل اجلمعية العامة
تقريرا عن تنغي ر ا القرار.
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