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  الدورة الثالثة والستون
   من جدول األعمال٣٠البند 
يـــر اللجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة بـــالتحقيق يف املمارســـات تقر

اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين       
        وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة

   السوري احملتلناجلوال    
  * العاماألمنيتقرير     

  
 / كــانون األول١٧ املــؤرخ ٦٢/١١٠معيــة العامـة  يقـدم هــذا التقريــر عمـال بقــرار اجل    - ١

  :يرد فيما يلي نص منطوقهالذي ، ٢٠٠٧ديسمرب 
  

  ،إن اجلمعية العامة”    
    ”...  
 إىل إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، أن متتثـل للقـرارات              تطلب  - ١”    

ذي ، الـ  )١٩٨١( ٤٩٧ل، وال سيما قرار جملـس األمـن         املتعلقة باجلوالن السوري احملت   
قــرر فيــه اجمللــس، يف مجلــة أمــور، أن قــرار إســرائيل فــرض قوانينــها وواليتــها القــضائية 
وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل الغ وباطل ولـيس لـه أثـر قـانوين دويل، وطالـب           

  الفور؛ قرارها علىبإلغاء إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، 
  
  

 
  

 من  ٨ خدمات املؤمترات دون إبداء التفسري املطلوب مبوجب الفقرة          قدمت هذه الوثيقة يف وقت متأخر إىل        *  
ذا قدم تقريـر يف وقـت متـأخر، فإنـه ينبغـي            إ باء، الذي قررت فيه اجلمعية أنه        ٥٣/٢٠٨قرار اجلمعية العامة    

 .إيراد أسباب هذا التأخر يف حاشية للوثيقة
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 تغـــيري الطـــابع العمـــراين  إىل إســـرائيل أن تكـــف عـــنتطلـــب أيـــضا  - ٢”    
والتكــوين الــدميغرايف واهليكــل املؤســسي والوضــع القــانوين للجــوالن الــسوري احملتــل،  

  عن إقامة املستوطنات؛اص خبشكل وأن تكف 
 أن مجيع التـدابري واإلجـراءات التـشريعية واإلداريـة الـيت اختـذهتا               تقرر  - ٣”    

دف تغيري طابع اجلوالن الـسوري      أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، هب      
احملتل ووضعه القانوين الغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدويل والتفاقيـة            

، ١٩٤٩أغــسطس /آب ١٢جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب، املؤرخــة   
  وليس هلا أي أثر قانوين؛

ية  إىل إســـرائيل أن تكـــف عــــن فـــرض اجلنـــسية اإلســــرائيل    تطلـــب   - ٤”    
وبطاقات اهلوية اإلسرائيلية علـى املـواطنني الـسوريني يف اجلـوالن الـسوري احملتـل وأن                 

  تكف عن التدابري القمعية اليت تتخذها ضد سكان اجلوالن السوري احملتل؛
 انتـهاكات إسـرائيل التفاقيـة جنيـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني               تشجب  - ٥”    

  ؛١٩٤٩أغسطس /آب ١٢وقت احلرب، املؤرخة 
 بالدول األعضاء عـدم االعتـراف بـأي مـن التـدابري             هتيب مرة أخرى    - ٦”    

  واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛
 لثـة يف دورهتـا الثا  العامـة   اجلمعيـة أن يقـدم إىل      العام   األمني إىل   تطلب  - ٧”    

  .“والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
 م مـذكرة شـفوية إىل حكومـة إسـرائيل    ، وجه األمني العـا ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٤ويف    - ٢

أعـاله، أن تبلغـه احلكومـة بـأي      ذكور   مبوجب القـرار املـ     ،ية اإلبالغ هسؤولياتملطلب فيها، نظرا    
  .الصلة القرار ذاتيتعلق بتنفيذ أحكام يف ما خطوات اختذهتا أو تتوخى اختاذها 

  .يكن قد ورد أي رد وقت إعداد هذا التقريرومل   - ٣
 وجهـــت إىل مجيـــع البعثـــات ٢٠٠٨ســـبتمرب / أيلـــول٤ويف مـــذكرة شـــفوية مؤرخـــة   - ٤

، وجـه األمـني     ٦٢/١١٠ و   ٦٢/١٠٧الدائمة لدى األمم املتحدة بشأن قراري اجلمعية العامـة          
  .٦٢/١١٠ من القرار ٦العام نظر مجيع الدول األعضاء إىل الفقرة 

ة للبنـان لـدى األمـم املتحـدة علـى           ، ردت البعثة الدائمـ    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٧ويف    - ٥
املذكرة الشفوية فأحاطت األمني العام علما بأن حكومة لبنان قد أسهمت يف صياغة اإلعـالن               
اخلتــامي ملنظمــة املــؤمتر اإلســالمي يف دورهتــا احلاديــة عــشرة الــيت أدان فيهــا املــؤمتر انتــهاكات     

  . اجلوالن السوري احملتلإسرائيل املستمرة حلقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين، وأيضا يف
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، ردت البعثــة الدائمــة لكولومبيــا لــدى األمــم املتحــدة ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٢٢ويف   - ٦
على املذكرة الشفوية فأحاطت األمني العام علمـا بـأن حكومـة كولومبيـا، فيمـا يتعلـق بـالقرار            

رائيل يف اجلـوالن    ، مل تعترف بأي من التدابري التـشريعية أو اإلداريـة الـيت اختـذهتا إسـ                ٦٢/١١٠
  .السوري احملتل

  


