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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٧ و٢البندان 
حلقوق  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية

  ألمني العاماإلنسان وتقارير املفوضية السامية وا
العربية حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي      حالة  

  احملتلة األخرى

  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل    

  تقرير مقدم من األمني العام    

  موجز    
 ٢٤ املـؤرخ    ١٣/٥ بقرار جملس حقوق اإلنـسان       هذا التقرير مقدم عمالً     

لة أمور منها أن قرار إسـرائيل       ، الذي أعاد فيه اجمللس تأكيد مج      ٢٠١٠مارس  /آذار
فرض قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتـل قـرار الغ وباطـل              

  . للقانون الدويل صرحياًويشكل انتهاكاً
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    / آذار ٢٤ املـؤرخ    ١٣/٥ بقرار جملس حقـوق اإلنـسان        هذا التقرير مقدم عمالً     -١
 إىل إسرائيل، السلطة القائمـة بـاالحتالل،        وطلب اجمللس، يف ذلك القرار،    . ٢٠١٠مارس  

ضوع، االمتثال لقرارات اجلمعية العامة وجملس األمن وجملس حقوق اإلنسان ذات الصلة باملو           
الذي قرر فيه اجمللس، يف مجلة أمـور، أن قـرار           ) ١٩٨١(٤٩٧وخباصة قرار جملس األمن     

 وباطل وليس    احملتل قرار الغٍ   إسرائيل فرض قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري       
وطلب جملس حقـوق    . له أثر قانوين دويل، وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها ذلك فوراً           

 إىل األمني العام أن يوجه نظر مجيع احلكومات، وأجهـزة األمـم املتحـدة               اإلنسان أيضاً 
املنظمات اإلنسانية املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية و  

 عن ذلـك إىل     ، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، ويقدم تقريراً        ١٣/٥الدولية، إىل القرار    
  .اجمللس يف دورته السادسة عشرة

، وجهت مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق          ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣ويف    -٢
 فيها إىل قرار جملـس      اإلنسان مذكرة شفوية، باسم األمني العام، إىل حكومة إسرائيل، تشري         

، وتطلب فيها معلومات عن أي خطوات اتُّخذت أو ُيزمع اختاذهـا            ١٣/٥حقوق اإلنسان   
  .ومل يرد أي رد وقت إعداد هذا التقرير. لتنفيذ أحكام ذلك القرار ذات الصلة

، بعثت املفوضية، باسم األمني العام، مذكرة شـفوية إىل         أغسطس أيضاً / آب ٣ويف    -٣
الدائمة تلفت انتباهها فيها إىل القرار نفسه، وتطلب فيها من حكومات الدول            مجيع البعثات   

األعضاء أن تقدم معلومات عن أي خطوات اختذهتا أو تعتزم اختاذها لتنفيذ أحكـام قـرار                
  . ذات الصلة١٣/٥اجمللس 

 موجهة إىل املفوضية، أدانت     ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣٠ويف مذكرة شفوية مؤرخة       -٤
للجمهورية العربية السورية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إدانة شـديدة            البعثة الدائمة   

استمرار إسرائيل يف رفض االنسحاب من هضبة اجلوالن احملتل واالمتثال لقرارات اجلمعيـة             
  ).١٩٨١(٤٩٧ الصلة، ال سيما قرار اجمللس العامة وجملس األمن ذات

ت حكومة إسرائيل تكثيـف بنـاء       وتدين اجلمهورية العربية السورية كذلك قرارا       -٥
املستوطنات يف هضبة اجلوالن احملتل، ال سيما قرار جملس املستوطنات اإلقليمي يف اجلـوالن              

. بناء مناطق سياحية جديدة يف اجلوالن احملتل هبدف جذب مزيد من األشخاص إىل اجلوالن             
يد من املستوطنني   وتشجب سوريا جهود الوكاالت السياحية اإلسرائيلية الرامية إىل جذب مز         

إىل اجلوالن، ال سيما حتت ستار جذب السياح إىل منطقة البطيحة الواقعة يف اجلزء اجلنـويب                
وتدين . من هضبة اجلوالن احملتل، وخباصة إىل تل الصيادين على الساحل الشرقي لبحرية طربيا

سيعها مبا يـشمل     قيام قوات االحتالل بتطوير البنية التحتية يف املستوطنات وتو         سوريا أيضاً 
وتعتقد سوريا أن هـذه     . مستوطنات إليعاد وعني زيفان وناطور وخسفني وحادينس ونوف       

األعمال اإلسرائيلية تبني رفض إسرائيل للسالم وعدم اكتراثها لقرارات جملس األمن واجلمعية            
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، الذي  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥ املؤرخ   ٦٣/٩٧العامة، وآخرها قرار اجلمعية العامة      
  . ألنشطة االستيطان اإلسرائيلية تاماًطلبت فيه جمددا وقفاً

وتدين اجلمهورية العربية السورية، يف ردها، تصدير إسرائيل منتجـات مـصدرها              -٦
 لقرار جملس    صارخاً اجلوالن السوري احملتل، وتشدد على أن هذه التصرفات تشكل انتهاكاً         

الـسيادة الدائمـة للـشعب      " املعنون   ٦٣/٢٠١وقرار اجلمعية العامة    ) ١٩٨١(٤٩٧األمن  
الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب يف اجلوالن             

وتدعو سوريا الدول األعضاء يف األمم املتحـدة إىل         ". السوري احملتل على مواردهم الطبيعية    
الضغط على حكومة إسرائيل لتمتثل اللتزاماهتا يف هذا الصدد مبوجب          رفض تلك املنتجات و   

  .القانون الدويل
وتؤكد حكومة اجلمهورية العربية السورية مسؤولية األمم املتحدة على الضغط على             -٧

إسرائيل لإلفراج عن احملتجزين السوريني يف السجون اإلسرائيلية واالنسحاب مـن هـضبة             
وريا اجملتمع الدويل إىل الضغط على إسرائيل إللغاء قرارها القاضـي           وتدعو س . اجلوالن احملتل 

. مبنع املواطنني من اجلوالن السوري احملتل من زيارة أسرهم يف سوريا عرب معـرب القنيطـرة               
 ، ترى سوريا أن ذلك املنع ينتهك أيضاً        وجسدياً فإضافة إىل معاناة املواطنني السوريني نفسياً     

وتشدد سوريا على أن املمارسات اإلسرائيلية يف اجلوالن الـسوري  . القانون اإلنساين الدويل 
وآخر مثال على تلك املمارسات فرض السلطات       . احملتل تتجاوز احلدود القانونية واألخالقية    

اإلسرائيلية اإلقامة اجلربية ملدة عامني على الطفل فهد لؤي شقري البالغ من العمـر سـنتني،                
  .ل عندما كان والداه يدُرسان يف سوريابذريعة أنه ولد خارج إسرائي

 ٦٣/٣٠، تؤكد اجلمهورية العربية السورية تأييدها لقرار اجلمعيـة العامـة            وأخرياً  -٨
، وتدعو اجملتمع الدويل إىل الضغط على إسرائيل لتنسحب مـن األراضـي             "القدس"املعنون  

، )١٩٨٠(٤٧٨ األمـن    دس، ومتتثل لقرار جملس   ، مبا فيها الق   ١٩٦٧العربية احملتلة منذ عام     
الذي قرر فيه اجمللس أن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختذهتا إسـرائيل،              
السلطة القائمة باالحتالل، واليت غريت أو توخت تغيري طـابع مدينـة القـدس الـشريف              

  .اؤهااملتعلق بالقدس، هي الغية وباطلة وجيب إلغ" القانون األساسي"ووضعها، وخباصة 
، أعربت حكومة األرجنـتني     ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣٠ويف مذكرة شفوية مؤرخة       -٩

ويف هذا السياق،   . عن تأييدها لقرارات األمم املتحدة املتعلقة باحلالة يف هضبة اجلوالن احملتل          
تدعو حكومة األرجنتني إسرائيل إىل االحترام التام للقانون الدويل وقرارات األمم املتحـدة             

وإضافة إىل ذلك، تؤكد األرجنـتني      ). ١٩٨١(٤٩٧ ال سيما قرار جملس األمن       لة،ذات الص 
وتعـرب  ). ١٩٦٧(٢٤٢ لقرار جملس األمـن      مبدأ عدم جواز ضم األراضي بالقوة، وفقاً      

األرجنتني كذلك عن رأي مفاده أن الرتاع بني سوريا وإسرائيل ينبغي أن ُيحـل بـالطرق                
، ال سـيما يف     ١٣/٥تام لقرار جملس حقوق اإلنسان      السلمية، وتدعو إسرائيل إىل االمتثال ال     

       ، أهنـا   وتؤكد األرجنـتني، أخـرياً    . ضوء قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة يف هذا الشأن        
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ال تعترف بالتدابري واإلجراءات التشريعية واإلدارية اليت اختذهتا إسرائيل أو تعتـزم اختاذهـا،              
  .ري احملتل ووضعه القانوينواليت تتوخى تغيري طابع اجلوالن السو

، ردت البعثة الدائمة جلمهورية كوريا الشعبية       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠ويف    -١٠
الدميقراطية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف على املذكرة الشفوية، تندد فيها بانتهاكات             

دابري واإلجـراءات   حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل، وتشري إىل أهنا تعترب مجيع الت           
التشريعية واإلدارية اليت اختذهتا إسرائيل أو تعتزم اختاذها، واليت تتوخى تغيري طابع اجلـوالن              

كما تطالـب حكومـة     . السوري احملتل ووضعه القانوين الغية وباطلة وليس هلا أثر قانوين         
  .ن احملتل من هضبة اجلوالمجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بانسحاب إسرائيل فوراً

        
  


