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(A)     GE.06-14232    021006    021006 

                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الثانية

                 من جدول األعمال ٢      البند 

 مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان" واملعنون ٢٠٠٦

                      باكستان، البحرين،                ، إندونيسيا، ∗                                  األردن، اإلمـارات العربية املتحدة    
  ، ∗                             ، اجلمهورية العربية السورية   ∗                                     تونـس، اجلماهرييـة العربية الليبية     
  ، ∗        ، غينيا ∗         ، العراق ∗          ، السودان ∗                                    مجهوريـة كوريا الشعبية الدميقراطية    

                   ، املغرب، اململكة   ∗   مصر   ،∗     لبنان   ،∗                ، كوبا، الكويت  ∗      ، قطر ∗       فلسـطني 
           مشروع قرار  : ∗               ، نيجرييا، اليمن∗                                       العربية السعودية، موريتانيا

  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل-/... ٢٠٠٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                       ملا يعانيه املواطنون السوريون يف اجلوالن السوري احملتل بسبب انتهاك إسرائيل                             إذ يسـاوره بـالغ القلق      
  ،    ١٩٦٧                                                            حلقوقهم األساسية واإلنسانية منذ االحتالل العسكري اإلسرائيلي يف عام 

  ،    ١٩٨١      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧      املؤرخ   )     ١٩٨١ (   ٤٩٧                 إىل قرار جملس األمن         وإذ يشري  

         كانون   ١          املؤرخ     ٤٠ /  ٦٠                                                                إىل مجيع قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار                       ً     وإذ يشـري أيضاً    
       طالبها      ، وي  )    ١٩٨١ (   ٤٩٧                                                                     الذي يعلن بأن إسرائيل قد فشلت يف االمتثال لقرار جملس األمن                 ٢٠٠٥       ديسمرب   /    األول

                                  باالنسحاب من كل اجلوالن السوري احملتل،
                                                      

  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان ∗
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        بفرض      ١٩٨١       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤                                       عدم قانونية قرار إسرائيل املؤرخ                                    وإذ يعـيد مرة أخرى تأكيد      
                                                                                  قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل الذي أدى إىل الضم الفعلي لتلك األرض،

                        ً                                          حيازة األرض بالقوة وفقاً مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل،               مبدأ عدم جواز                وإذ يؤكد من جديد 

                                                                             بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس                       ً                     وإذ حيـيط علماً مع بالغ القلق       
    ٢٦     ؤرخ    امل  ) A/60/380 (                                                                                  حقـوق اإلنسـان للشـعب الفلسطيين وغريه من السكان  العرب يف األراضي احملتلة                

                                                                                           ، ويعرب يف هذا الصدد عن استنكاره لالستيطان اإلسرائيلي يف األراضي العربية احملتلة وعن                  ٢٠٠٥       سبتمرب   /     أيلول
                                                            أسفه لرفض إسرائيل املستمر التعاون مع اللجنة اخلاصة واستقباهلا،

                  ملي حلقوق اإلنسان،                                                                                باألحكام ذات الصلة يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن العا                      وإذ يسترشد  
      أغسطس  /    آب  ١٢                                                                                             ويؤكـد مـن جديد انطباق اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة                

                         ، على اجلوالن السوري احملتل،    ١٩٠٧   و    ١٨٩٩                                         ، واألحكام ذات الصلة يف اتفاقييت الهاي لعامي     ١٩٤٩

                                د على أساس قراري جملس األمن                                                   أمهـية عملـية السالم اليت بدأت يف مدري                                  وإذ يؤكـد مـن جديـد       
      ١٩٧٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٢      املؤرخ   )     ١٩٧٣ (   ٣٣٨   و    ١٩٦٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢      املؤرخ   )     ١٩٦٧ (   ٢٤٢

                                                                                                             ومـبدأ األرض مقابل السالم، وإذ يعرب عن قلقه لتوقف عملية السالم يف الشرق األوسط وعن أمله باستئناف                  
                إلحالل سالم عادل     )     ١٩٧٣ (   ٣٣٨ و  )     ١٩٦٧ (   ٢٤٢            راري اجمللس                                                  حمادثـات السالم على أساس التنفيذ الكامل لق       

                وشامل يف املنطقة،

    ١٤          املؤرخ    ٨ /    ٢٠٠٥                                                                   قرارات جلنة حقوق اإلنسان السابقة ذات الصلة وآخرها القرار                        ً   وإذ يؤكد أيضاً   
  ،    ٢٠٠٥      أبريل  /     نيسان

           وجملس األمن                                                                                إىل إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، االمتثال لقرارات اجلمعية العامة                 يطلـب  - ١ 
                                               الذي قرر فيه اجمللس، يف مجلة أمور، أن قرار           )     ١٩٨١ (   ٤٩٧                                                ذات الصـلة باملوضوع، وخاصة قرار جملس األمن         

ٍ                                         إسـرائيل فـرض قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل قرار الٍغ وباطل وليس لـه أثر قانوين،                                                                             
                                           ً  وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا فوراً؛

                                                                                    إىل إسرائيل الكف عن تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف واهليكل املؤسسي                     ً  يطلب أيضاً  - ٢ 
                                                                                                     والوضـع القانوين للجوالن السوري احملتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحني من سكان اجلوالن السوري               

                                         احملتل بالعودة إىل ديارهم واستعادة ممتلكاهتم؛

                                                                    الكف عن فرض املواطنة اإلسرائيلية وبطاقات اهلوية اإلسرائيلية على                         إىل إسرائيل              يطلب كذلك  - ٣ 
                                                                                                       املواطـنني السـوريني يف اجلوالن السوري احملتل، وبالكف عن تدابريها القمعية ضدهم، وعن مجيع املمارسات                

            قوق اإلنسان                                                                                                       األخـرى املشار إليها يف تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس ح               
                                                    للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة؛
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                                                                                              أن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختذهتا أو تتخذها إسرائيل، السلطة                 يقرر - ٤ 
        ً      ً    انتهاكاً صارخاً                                                                                 القائمة باالحتالل، هبدف تغيري طابع اجلوالن السوري احملتل ووضعه القانوين الغية وباطلة وتشكل

                                                                                      للقانون الدويل والتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، وليس هلا أي أثر قانوين؛

                                                                            إىل الدول األعضاء أال تعترف بأي من التدابري واإلجراءات التشريعية أو                               يطلـب مـرة أخرى     - ٥ 
                          اإلدارية املشار إليها أعاله؛

                                                         يوجه نظر مجيع احلكومات وأجهزة األمم املتحدة املختصة، والوكاالت                    من األمني العام أن     يرجو - ٦ 
                                                                                                                املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار، وأن ينشره على              

ُ        قُدها يف                                ً                                                                        أوسـع نطـاق ممكـن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة املزمع ع                     
  ؛    ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان-     مارس  /    آذار

                                                                                  إدراج جوهر مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل ويف األراضي                   يقـرر  - ٧ 
  .                                                      العربية احملتلة األخرى يف دورته القادمة والدورات اليت تليها

- - - - - 


