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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

  من جدول األعمال٧البند 

  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى
   يف اجلوالن السوري احملتلحقوق اإلنسان

  *تقرير األمني العام

 املتعلق حبقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري       ٧/٣٠اعتمد جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة القرار           - ١
أن يوجه نظر مجيع احلكومات وأجهزة األمم املتحدة املختـصة والوكـاالت            احملتل، وطلب فيه إىل األمني العام       

مات احلكومية الدولية واإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار، وأن ينشره علـى              املتخصصة واملنظ 
واستجابة هلذا الطلب، وجه األمـني     .العاشرةلس يف دورته    اجملأوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل          

، مبا يف ٧/٣٠يع احلكومات إىل القرار ، انتباه مج٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٤العام، يف مذكرة شفوية مؤرخة 
ذلك حكومات البلدان األعضاء يف اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متـس حقـوق                 
اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة واللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين 

وأُحيل القرار أيضاً إىل مجيع الوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدوليـة           . بلة للتصرف حلقوقه غري القا  
  .اإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية املختصة

  .وورد ردان من مصر وجنوب أفريقيا  - ٢

امية  وموجهة إىل مفوضية األمم املتحدة الـس       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٣ويف مذكرة شفوية مؤرخة       - ٣
حلقوق اإلنسان، شددت البعثة الدائمة ملصر لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف على أن مصر تعتـرب اجلـوالن                   
السوري أرضاً حمتلة، مبا يشكل انتهاكاً ألحكام القانون الدويل، وأهنا ال تعترف بضم اجلوالن إىل إسرائيل وال بأي 
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وتندد مصر أيـضاً بـسياسة      . إسرائيل بفرض اهلوية اإلسرائيلية على سكان اجلوالن      قرار إداري آخر صادر عن      
وتؤكد مصر من   . مصادرة أراضي املواطنني السوريني وبناء املستوطنات اإلسرائيلية وتشدد على عدم مشروعيتها          

وأخرياً، تطالـب   . مجديد حق املواطنني السوريني يف حرية التنقل وحقهم يف احلصول على الرعاية الطبية والتعلي             
  .مصر الدولة القائمة باالحتالل باإلفراج عن مجيع املعتقلني واألسرى السوريني يف السجون اإلسرائيلية

، أبلغت البعثة الدائمة جلنوب أفريقيـا لـدى        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٧ويف مذكرة شفوية مؤرخة       - ٤
جنوب أفريقيا تعترب أن احتالل إسـرائيل مرتفعـات     مكتب األمم املتحدة يف جنيف مفوضية حقوق اإلنسان أن          
وتشدد حكومة جنوب أفريقيا علـى أن احـتالل     . اجلوالن يتناىف ويتعارض مع املبادئ األساسية للقانون الدويل       

 ستواصل  جنوب أفريقيا أهنا  وأخرياً، تعلن   . مرتفعات اجلوالن غري مشروع يف نظر القانون الدويل وال ميكن تربيره          
  .ت اجلمعية العامة واجمللس اليت تطلب من إسرائيل إهناء احتالهلا غري املشروع للجوالن السوريدعم قرارا
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