
٢٠١١كانون األول/ديسمبر ٩بتاريخ ٦٦/٨٠قرار رقم 
إعالن أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها على الجوالن السوري المحتل ملغي وباطل، ومطالبتها باالنسحاب من  

كامل الجوالن

إن اجلمعية العامة،
يف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من وقد نظرت

١السكان العرب يف األراضي احملتلة،

مر،، ال يزال حتت االحتالل العسكري اإلسرائيلي املست١٩٦٧ألن اجلوالن السوري، احملتل منذ عام بالغ القلقوإذ يساورها
،١٩٨١كانون األول/ديسمرب ١٧) املؤرخ ١٩٨١(٤٩٧إىل قرار جملس األمن وإذ تشير

ا السابقة ذات الصلة باملوضوع، وآخرها القرار وإذ تشير أيضاً  ،٢٠١٠كانون األول/ديسمرب ١٠املؤرخ ٦٥/١٠٦إىل قرارا
٦٥/١٠٦،٢يف تقرير األمني العام املقدم عمًال بالقرار وقد نظرت

ا السابقة املتخذة يف هذا الصدد اليت طلبت فيها إىل إسرائيل، يف مجلة أمور، أن تنهي احتالهلا لألراضي العربية،تشيروإذ  إىل قرارا
بفرض قوانينها وواليتها ١٩٨١كانون األول/ديسمرب ١٤عدم قانونية القرار الذي اختذته إسرائيل يف تأكيدوإذ تعيد مرة ُأخرى

ا على اجلوالن السوري احملتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك األرض،القضائية وإدار
أن االستيالء على األراضي بالقوة غري جائز مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة،وإذ تعيد تأكيد

على اجلوالن ١٩٤٩٣آب/أغسطس ١٢انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة وإذ تعيد أيضاً تأكيد
السوري احملتل،

،١٩٦٧حزيران/يونيو ١٤) املؤرخ ١٩٦٧(٢٣٧قرار جملس األمن وإذ تضع في اعتبارها
تشرين ٢٢) املؤرخ ١٩٦٧(٢٤٢لس األمن بانعقاد مؤمتر السالم يف الشرق األوسط يف مدريد على أساس قراري جموإذ ترحب

دف إقامة سالم عادل وشامل ودائم، وإذ تعرب ١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر ٢٢) املؤرخ ١٩٧٣(٣٣٨و١٩٦٧الثاين/نوفمرب 
عن بالغ القلق إزاء توقف عملية السالم على مجيع املسارات،

ألمن للقرارات املتعلقة باجلوالن السوري احملتل، وال سيما قرار جملس اإىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، أن متتثلتطلب-١
ا على اجلوالن السوري ١٩٨١(٤٩٧ لس، يف مجلة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها القضائية وإدار ) الذي قرر فيه ا

ائمة باالحتالل، بإلغاء قرارها على الفور؛احملتل الغ وباطل وليس له أثر قانوين دويل، وطالب إسرائيل، السلطة الق
إىل إسرائيل أن تكف عن تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميوغرايف واهليكل املؤسسي والوضع القانوين للجوالن أيضاً تطلب-٢

السوري احملتل، وأن تكف بشكل خاص عن إقامة املستوطنات؛
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دف تأن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعتقرر-٣ ا أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل،  غيري ية واإلدارية اليت اختذ
طابع اجلوالن السوري احملتل ووضعه القانوين الغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل والتفاقية جنيف املتعلقة حبماية 

هلا أي أثر قانوين؛وليس ١٩٤٩٤آب/أغسطس ١٢املدنيني وقت احلرب املؤرخة 
إىل إسرائيل أن تكف عن فرض اجلنسية اإلسرائيلية وبطاقات اهلوية اإلسرائيلية على املواطنني السوريني يف اجلوالن السوري تطلب-٤

احملتل، وأن تكف عن اختاذ التدابري القمعية ضد سكان اجلوالن السوري احملتل؛
؛١٩٤٩آب/أغسطس ١٢تعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة انتهاكات إسرائيل التفاقية جنيف املتشجب-٥
بالدول األعضاء عدم االعرتاف بأي من التدابري واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛مرة ُأخرىتهيب-٦
ا السابعة والستني تقرير تطلب-٧ اً عن تنفيذ هذا القرار.إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور

.نفسهاملصدر٤



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
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