
٢٠١٢آذار/مارس ٢٢) بتاريخ ١٩(الدورة ١٩/١٤قرار رقم 
مطالبة إسرائيل باالمتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس األمن المتعلقة بحقوق االنسان في الجوالن السوري 

المحتل، وبالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني 
للجوالن السوري المحتل

إن جملس حقوق اإلنسان،
ملا يعانيه املواطنون السوريون يف اجلوالن السوري احملتل بسبب انتهاك إسرائيل املنهجي واملتواصل حلقوقهم إذ يساوره بالغ القلق

،١٩٦٧األساسية واإلنسانية منذ االحتالل العسكري اإلسرائيلي يف عام 
،١٩٨١كانون األول/ ديسمرب ١٧) املؤرخ ١٩٨١(٤٩٧ألمن إىل قرار جملس اوإذ يشير

، اليت ٢٠١١كانون األول/ديسمرب ٩املؤرخ ٦٦/٨٠إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار وإذ يشير أيضاً 
ل اجلوالن السوري احملتل،)، وطالبتها باالنسحاب من ك١٩٨١(٤٩٧أعلنت فيها اجلمعية أن إسرائيل مل متتثل لقرار جملس األمن 

ا ١٩٨١كانون األول/ديسمرب ١٤عدم شرعية قرار إسرائيل املؤرخ تأكيدوإذ يعيد مرة أخرى واملتعلق بفرض قوانينها وواليتها وإدار
على اجلوالن السوري احملتل، مما أدى إىل ضم تلك األراضي إليها فعلياً،

ض بالقوة وفًقا مليثاق األمم املتحدة وملبادئ القانون الدويل،مبدأ عدم جواز حيازة األر وإذ يؤكد من جديد
بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب مع بالغ القلقوإذ يحيط علماً 

ستنكاره لالستيطان اإلسرائيلي يف األراضي ويعرب يف هذا الصدد عن ا١الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة،
العربية احملتلة وعن أسفه لرفض إسرائيل املستمر التعاون مع اللجنة اخلاصة واستقباهلا،

باألحكام ذات الصلة الواردة يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإذ يؤكد من وإذ يسترشد
واألحكام ذات ١٩٤٩آب/أغسطس ١٢اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب واملؤرخة يف جديد انطباق 

على اجلوالن السوري احملتل،١٩٠٧و١٨٩٩الصلة الواردة يف اتفاقييت الهاي لعامي 
تشرين ٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢أمهية عملية السالم اليت بدأت يف مدريد على أساس قرار جملس األمنوإذ يؤكد من جديد

ومبدأ األرض مقابل السالم، وإذ يعرب عن قلقه ١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣(٣٣٨وقراره ١٩٦٧الثاين/نوفمرب 
لتوقف عملية السالم يف الشرق األوسط وعن أمله يف استئناف حمادثات السالم على أساس التنفيذ الكامل لقراري جملس األمن 

) من أجل إحالل سالم عادل وشامل يف املنطقة،١٩٧٣(٣٣٨) و١٩٦٧(٢٤٢
القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، وآخرها قراره وإذ يؤكد من جديد أيضاً 

، ٢٠١١آذار/مارس ٢٤املؤرخ ١٦/١٧
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متثال لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن وجملس حقوق اإلنسان ذات إىل إسرائيل، وهي سلطة القائمة باالحتالل، االيطلب-١
لس أموراً منها أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها ١٩٨١(٤٩٧الصلة باملوضوع، وخاصة قرار جملس األمن  ) الذي قرر فيه ا

ا على اجلوالن السوري احملتل قرار الٍغ وباطل وليس له أثر قانوين دويل لى الفور؛، وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا عوإدار
لس أيضاً يناشد-٢ ا ما يسمى ب ا إسرائيل الكف عن استمرارها يف بناء املستوطنات وآخرها احلملة االستيطانية اليت قام 

اإلقليمي للجوالن، حتت شعار "تعال إىل اجلوالن"، والكف عن تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف واهليكل املؤسسي والوضع 
يؤكد على وجوب السماح للنازحني من سكان اجلوالن السوري احملتل بالعودة إىل ديارهم واستعادة القانوين للجوالن السوري احملتل، و 

م؛ ممتلكا
إسرائيل الكف عن فرض املواطنة اإلسرائيلية وبطاقات اهلوية اإلسرائيلية على املواطنني السوريني يف اجلوالن السوري كذلكيناشد-٣

ضدهم، وعن مجيع املمارسات األخرى اليت تعيق متتعهم حبقوقهم األساسية وحقوقهم املدنية احملتل، والكف عن تدابريها القمعية 
ات سوالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت متت اإلشارة إىل عدد منها يف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمار 

طيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة؛اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلس
إسرائيل السماح للسكان السوريني يف اجلوالن السوري احملتل بزيارة أهلهم وأقربائهم يف الوطن األم سورية عرب معرب القنيطرة يناشد-٤

عهد الدويل اخلاص ة التفاقية جنيف الرابعة والوبإشراف اللجنة الدولية للصليب األمحر، وإلغاء قرارها منع هذه الزيارات ملخالفته الصرحي
باحلقوق املدنية والسياسية؛

إسرائيل اإلطالق الفوري لسراح األسرى السوريني يف السجون اإلسرائيلية الذين مت اعتقال البعض منهم لفرتات تزيد أيضاً يناشد-٥
اإلنساين الدويل؛عاماً ويدعو إسرائيل إىل معاملتهم معاملة تتفق مع القانون ٢٥على 

إسرائيل، يف هذا اإلطار، السماح ملمثلي اللجنة الدولية للصليب األمحر بزيارة سجناء الرأي واألسرى السوريني يف كذلكيناشد-٦
م؛ السجون اإلسرائيلية برفقة أطباء خمتصني للوقوف على حالتهم الصحية والنفسية ومحاية حيا

ا أو تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، مبا يف ذلك قر أن مجيع التدابري واإلجرايقرر-٧ ار ءات التشريعية واإلدارية اليت اختذ
إجراء استفتاء عام قبل االنسحاب من اجلوالن السوري احملتل والقدس الشرقية، ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢الكنيست املؤرخ 

ف املتعلقة القانوين الغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل والتفاقية جنيدف تغيري طابع اجلوالن السوري احملتل ووضعه
حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، وليس هلا أي أثر قانوين؛

شار إليها الدول األعضاء يف األمم املتحدة أال تعرتف بأي من التدابري واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية املمرة أخرىيناشد-٨
أعاله؛

إىل األمني العام أن يوجه نظر مجيع احلكومات، وأجهزة األمم املتحدة املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات يطلب-٩
احلكومية الدولية واإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك

لس يف دورته الرئيسية القادمة؛ إىل ا
مواصلة النظر يف مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل يف دورته الرئيسية القادمة.يقرر-١٠



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


	22-3-2012.pdf (p.1-2)
	الصفحة الاخيرة للوثائق.pdf (p.3)

