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  ونالدورة الرابعة والست
  * من جدول األعمال املؤقت٣٣البند 

ــالتحقيق يف    ــة بـــ ــة املعنيـــ ــة اخلاصـــ ــر اللجنـــ تقريـــ
اإلسرائيلية الـيت متـس حقـوق اإلنـسان          املمارسات
الفلسطيين وغريه مـن الـسكان العـرب يف          للشعب

      األراضي احملتلة
  **اجلوالن السوري احملتل    

  
  تقرير األمني العام    

، الــذي يــرد فيمــا يلــي نــص  ٦٣/٩٩معيــة العامــة هــذا التقريــر مقــدم عمــال بقــرار اجل   - ١
  :منطوقه

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

الـذي  ) ١٩٨١ (٤٩٧املتعلقة باجلوالن السوري احملتل، وال سـيما قـرار جملـس األمـن              
ر إســرائيل فــرض قوانينــها وواليتــها القــضائية قــرر فيــه اجمللــس، يف مجلــة أمــور، أن قــرا

وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل الغ وباطل ولـيس لـه أثـر قـانوين دويل، وطالـب            
  إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بإلغاء قرارها على الفور؛

 
  

  *  A/64/150.  
 ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلـول  ١٦وقـد قُـدم يف      . ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٢٦كان من املقرر تقـدمي هـذا التقريـر يف             **  

رة يف الفت لتضمينه ادعاءات بشأن مسائل حقوق اإلنسان ُجمعت خالل بعثة إىل اجلمهورية العربية السورية              
 .٢٠٠٩يوليه / متوز١١  و٤بني 
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 إىل إســـرائيل أن تكـــف عـــن تغـــيري الطـــابع العمـــراين  تطلـــب أيـــضا  - ٢”    
 واهليكــل املؤســسي والوضــع القــانوين للجــوالن الــسوري احملتــل،  والتكــوين الــدميغرايف

  وأن تكف بشكل خاص عن إقامة املستوطنات؛
 أن مجيع التدابري واإلجراءات التـشريعية واإلداريـة الـيت اختـذهتا،             تقرر  - ٣”    

أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، هبدف تغيري طابع اجلوالن الـسوري            
عه القانوين الغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدويل والتفاقيـة           احملتل ووض 

، ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب، املؤرخــة   
  وليس هلا أي أثر قانوين؛

 إىل إســـرائيل أن تكـــف عــــن فـــرض اجلنـــسية اإلســــرائيلية     تطلـــب   - ٤”    
نني الـسوريني يف اجلـوالن الـسوري احملتـل، وأن           وبطاقات اهلوية اإلسرائيلية على املواط    

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

  ؛١٩٤٩أغسطس / آب١٢وقت احلرب، املؤرخة 
العتـراف بـأي مـن التـدابري         بالدول األعضاء عـدم ا     هتيب مرة أخرى    - ٦”    

  واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الرابعـة               تطلب  - ٧”    

  .“والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
ــران١٢ويف   - ٢ ــه / حزي ــسا   ٢٠٠٩يوني ــم املتحــدة حلقــوق اإلن ن ، وجهــت مفوضــية األم

مذكرة شفوية، باسم األمني العام، إىل حكوميت اجلمهورية العربية السورية وإسـرائيل، ختربمهـا          
ــا  ــة    فيه ــام ببعث ــزم القي ــأن املفوضــية تعت ــة    ب ــة العربي ــل وإىل اجلمهوري ــسوري احملت إىل اجلــوالن ال

  .السالف الذكرالسورية بناء على القرار 
البعثـة، وقامـت املفوضـية يف الفتـرة بـني           ورحبت حكومة اجلمهورية العربية الـسورية ب        - ٣
إيرادهـا   ببعثة إىل اجلمهورية العربية السورية جلمع معلومـات ميكـن            ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١١ و ٤

ويف غـضون ذلـك، اجتمـع موظفـو املفوضـية           . احملتـل السوري  يف تقرير موضوعي عن اجلوالن      
كمـا حتـدثت املفوضـية مـع        . يـة حكوميني وممثلني عن اجملتمع املدين واملنظمـات الدول       مبسؤولني  

عدة أشخاص ُشّردوا من اجلـوالن الـسوري احملتـل، مبـن فـيهم بعـض األشـخاص الـذين فُـصلوا                      
  .عن أسرهم
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ضية حبالة اجلوالنيني السوريني الذين فُصلوا عـن أسـرهم وفُرضـت قيـود           ووأُخربت املف   - ٤
ح للجـوالنيني الـسوريني     أن إسـرائيل ال تـسم     وُزعـم   . على تنقلهم إىل اجلـوالن الـسوري احملتـل        

جلمهوريــة أراضــي االــذين يعيــشون يف اجلــوالن الــسوري احملتــل بــالعودة إليــه إذا مــا عــربوا إىل  
وأُبلغـت املفوضـية بـأن التـصاريح        . وا حيملـون تـصرحيا خاصـا      ، إال إذا كان    ذاهتا العربية السورية 
شكل تلـــك وتـــ. حـــاالت الـــزواج مـــنح حاليـــا إال للحجـــاج والطـــالب أو يف    اخلاصـــة ال ُت

 الدوليـة يف جمـال      ااالدعاءات، إذا ما ثبتـت صـحتها، انتـهاكات مـن جانـب إسـرائيل اللتزاماهتـ                
ــادتني    ــواردة يف امل ــسان ال ــة    ١٧  و١٢حقــوق اإلن ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب  مــن العهــد ال

  .والسياسية، فيما يتعلق حبرية التنقل واحلق يف احلياة األسرية، على التوايل
فوضـية أيـضا أن اجلهـود الـيت بذلتـها مـؤخرا حكومتـا اجلمهوريـة العربيـة                   والحظت امل   - ٥

أطنــان مــن التفــاح الــذي أنتجــه الــسوريون يف   عــدة الــسورية وإســرائيل قــد مسحــت بــدخول   
أعـرب عـن    ومـع ذلـك     .  ذاهتـا  اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     أراضـي   اجلوالن السوري احملتـل إىل      

ومــضايقة عتقــال بــصورة تعــسفية باقيــام إســرائيل تقــارير غــري مؤكــدة تفيــد ب تتعلــق بشــواغل 
  .يف تلك التجارة يف اجلوالن السوري احملتلالذين كانوا وسطاء اجلوالنيني السوريني 

بشكل متييـزي بـني املـستوطنني    املياه حتصص املفوضية ادعاءات مفادها أن   وأثريت مع     - ٦
ك باعتبـاره واحـدا مـن العديـد         واجلوالنيني السوريني يف اجلوالن الـسوري احملتـل، وُوصـف ذلـ           

اجلنـسية  إىل  من أوجه احليف اليت يواجهها اجلوالنيون السوريون الذين رفضوا تغيري جنـسيتهم             
وإضافة إىل ذلك، زعمـت عـدة مـصادر         . اإلسرائيلية يف أوراق اهلوية اليت أصدرهتا هلم إسرائيل       

بـالقرب  بـزرع ألغـام أرضـية،       أن إسرائيل تتخلص من النفايات النويية والسمية، وتقوم كذلك          
وفيـات  حـدوث   من القرى اجلوالنية السورية، مما يؤثر سـلبا علـى صـحة الـسكان ويـؤدي إىل                  

القـانون الـدويل    ، فإهنا تتناىف مع     اإلجراءات املزعومة ت تلك   وإذا ما تأكد  . يف صفوف املدنيني  
اءات، فإهنـا تنتـهك،     وإذا ما ثبتت صحة تلك االدع     . حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل    

 مـن العهـد الـدويل       ٢ من املادة    ١يف مجلة أمور، احلق يف عدم التمييز املنصوص عليه يف الفقرة            
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق      ٢ مـن املـادة      ٢اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والفقرة      

العهـد، وال سـيما     ذلـك    مـن    ١٢  و ١١املـادتني   فـضال عـن     االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،     
غـري أنـه    . فيما يتعلق باحلق يف املـاء واحلـق يف التمتـع بـأعلى مـستوى مـن الـصحة ميكـن بلوغـه                      

ــسّن مل ــوظفي املفوضــية مل يُ    يت ــاءات ألن م ــذه االدع ــن صــحة ه ــق م منحــوا التأشــريات   التحق
الــضرورية مــن احلكومــة اإلســرائيلية الــيت رفــضت أن تتعــاون مــع أي بعثــة علــى أســاس قــرار     

  .٦٣/٩٩معية العامة اجل
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، وجهـــت املفوضـــية، باســـم األمـــني العـــام، مـــذكرة ٢٠٠٩ يونيـــه/ حزيـــران١٩ويف   - ٧
شفوية إىل حكومة إسرائيل تشري فيها إىل قرار اجلمعية العامة املذكور أعاله وتطلـب فيهـا مـن                  
حكومــة إســرائيل أن تقــدم أي معلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة أو الــيت ســُتتخذ فيمــا يتعلــق   

وعلى غرار السنوات السابقة، مل يـرد أي جـواب حـىت            . فيذ أحكام ذلك القرار ذات الصلة     بتن
  .تاريخ إعداد هذا التقرير

، وجهـــت املفوضـــية، باســـم األمـــني العـــام، مـــذكرة ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران١٩ويف   - ٨
 ٦، تسترعي فيها االنتبـاه إىل الفقـرة         ٦٣/٩٩شفوية إىل مجيع البعثات الدائمة خبصوص القرار        

ــضاء       ــدول األع ــع ال ــب جبمي ــيت هتي ــرار، ال ــن الق ــرف م ــدابري واإلجــراءات    أال تعت ــن الت ــأي م ب
  .التشريعية واإلدارية املتخذة يف اجلوالن السوري احملتل

، ردت البعثــة الدائمــة جلمهوريــة فرتويــال البوليفاريــة علــى   ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٧ويف   - ٩
أن املوقـف الرمسـي حلكومـة مجهوريـة فرتويـال            فأحاطت األمني العـام علمـا بـ        ،املذكرة الشفوية 

إســرائيلية متــس الــسالمة تــصرفات البوليفاريــة هــو إعــادة تأكيــد معارضــتها برفــضها حبــزم ألي 
  .اإلقليمية للجوالن السوري احملتل

ــه / متــوز٩ويف   - ١٠ ــى    ٢٠٠٩يولي ــسورية عل ــة ال ــة العربي ــة الدائمــة للجمهوري ، ردت البعث
ى انطبـاق اتفاقيـة جنيـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب             املذكرة الشفوية، فـشددت علـ     

علــى اجلــوالن الــسوري احملتــل، وأبلغــت األمــني العــام بــأن حكومــة    ) اتفاقيــة جنيــف الرابعــة (
 ، وجملــس األمــن،اجلمهوريــة العربيــة الــسورية وجهــت عــدة رســائل إىل رئــيس اجلمعيــة العامــة 

كومية وغري احلكوميـة مـن أجـل توجيـه االهتمـام إىل        واملنظمات الدولية احل   ،واالحتاد األورويب 
ــة     ــدعم إلجيــاد حــل فيمــا يتعلــق باملــسائل التالي ــة  : املــسألة والتمــاس ال ــسية وبطاقــات اهلوي اجلن

اإلســرائيلية املفروضــة علــى املــواطنني الــسوريني، ومــصادرة األراضــي واملــوارد، وتفريــق مشــل    
ن اظـام الـضرائب املرتفعـة املطـبقني علـى الـسك           األسر، والتمييز الناتج عن احلظر االقتصادي ون      

  .السوريني
، ردت البعثـــة الدائمـــة لقطـــر علـــى املـــذكرة الـــشفوية،  ٢٠٠٩يوليـــه / متـــوز١٤ويف   - ١١

فشددت على أن دولة قطر قد طلبت من العديـد مـن الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة عـدم                       
لراميـة إىل تغـيري طـابع اجلـوالن الـسوري           االعتراف باإلجراءات القانونية واإلدارية اإلسـرائيلية ا      

 اليت تنص على أن مجيـع القـرارات الـيت تتخـذها     ٣ وفقرته ٦٣/٩٩احملتل، وذلك بتنفيذ القرار     
  .الغية وباطلة وتشكل انتهاكا للقانون الدويل والتفاقية جنيف الرابعةيف هذا الصدد إسرائيل 

 فطلبـت   ،ملصر على املذكرة الـشفوية    ، ردت البعثة الدائمة     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٤ويف    - ١٢
ــة، مبــا فيهــا اجلــوالن        ــة جنيــف الرابعــة يف األراضــي احملتل مــن إســرائيل أن تكفــل تطبيــق اتفاقي
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وطلبت مصر من إسرائيل أن تكف عن االستخدام التعسفي للقـوة، والعقـاب             . السوري احملتل 
ــستوطنات وتوســيعها،      ــاء امل ــشريد القــسري للمــدنيني، وبن ــع اإلجــراءات  اجلمــاعي، والت ومجي

  .الرامية إىل تغيري الطابع اجلغرايف والدميغرايف والقانوين لألراضي احملتلة
 ،، ردت البعثــة الدائمــة لكولومبيــا علــى املــذكرة الــشفوية٢٠٠٩يوليــه / متــوز٢٨ويف   - ١٣

فشددت على أن كولومبيا قد صوتت مؤيدة قرارات اجلمعيـة العامـة بـشأن اجلـوالن الـسوري                  
  .القوةض باباكتساب أي أرا ال تعترف احملتل وأهن

  


