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  والستونالثانيةالدورة 
 * من جدول األعمال املؤقت٣٤البند 

تقريـــر اللجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة بـــالتحقيق يف املمارســـات 
اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين       

   وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة
  السوري احملتلناجلوال  
 لعام ااألمنيتقرير   

 
 / كــانون األول١٤ املــؤرخ ٦١/١٢٠يقـدم هــذا التقريــر عمـال بقــرار اجلمعيــة العامـة     - ١

 :، ويرد فيما يلي نص منطوقه٢٠٠٦ديسمرب 
 

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

ــصلة  ــة ذات ال ــسوري ا املتعلق ــاجلوالن ال ــرار جملــس األمــن    ب ــل، وال ســيما ق  ٤٩٧حملت
، الــذي قــرر فيــه اجمللــس، يف مجلــة أمــور، أن قــرار إســرائيل بفــرض قوانينــها  )١٩٨١(

وواليتــها القــضائية وإدارهتــا علــى اجلــوالن الــسوري احملتــل الغ وباطــل ولــيس لــه أثــر  
ــا    ــأن تلغـــي قرارهـ ــاالحتالل، بـ ــة بـ ــرائيل، الـــسلطة القائمـ ــانوين دويل، وطالـــب إسـ  قـ

 الفور؛ ىعل
 إىل إســـرائيل أن تكـــف عـــن تغـــيري الطـــابع العمـــراين  تطلـــب أيـــضا - ٢”  

والتكــوين الــدميغرايف واهليكــل املؤســسي والوضــع القــانوين للجــوالن الــسوري احملتــل،  
 وأن تكف خصوصا عن إقامة املستوطنات؛
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 أن مجيع التـدابري واإلجـراءات التـشريعية واإلداريـة الـيت اختـذهتا               تقرر - ٣”  
ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، هبدف تغيري طابع اجلوالن الـسوري           أو  

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؛
 إىل إســـرائيل أن تكـــف عــــن فـــرض اجلنـــسية اإلســــرائيلية     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؛

 الثانيـة يف دورهتـا   العامـة  معيـة اجلأن يقـدم إىل   العام   األمني إىل   تطلب - ٧”  
 .“والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

 م مــذكرة شــفوية إىل حكومــة إســرائيل، وجــه األمــني العــا٢٠٠٧مــايو / أيــار١٤ويف  - ٢
 مبوجب القرار املشار إليه أعاله، أن تبلغـه         تقدمي التقارير  ،سؤوليات اإلبالغ ملطلب فيها، نظرا    

ــذهتا   ــوات اختـ ــأي خطـ ــة بـ ــا  احلكومـ ــوخى اختاذهـ ــا  أو تتـ ــام  يف مـ ــذ أحكـ ــق بتنفيـ ــرار يتعلـ القـ
 .الصلة ذات
 .يكن قد ورد أي رد وقت إعداد هذا التقريرومل  - ٣
 


