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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الرابعة

                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 

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

 ان يف اجلوالن السوري احملتلحقوق اإلنس

 ∗تقرير األمني العام

                               حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري      "           املعنون    ٣ / ٢                                                       اختـذ جملس حقوق اإلنسان، يف دورته الثانية، القرار           - ١
                             أن يوجه نظر مجيع احلكومات،                                           من ذلك القرار، إىل األمني العام         ٦                                 وكان اجمللس قد طلب، يف الفقرة          ".       احملـتل 

                                                                                         املتحدة املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية، واملنظمات                          وأجهـزة األمـم   
                                                                            ً                                      اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل جملس حقوق                   

ُ                 اإلنسان يف دورته الرابعة املزمع عقُدها يف الفترة من    .    ٢٠٠٧      أبريل  /       نيسان ٥         مارس إىل /      آذار  ١٢                               

               ، انتباه مجيع       ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز   ١٤     ً                                                              ووفقـاً هلـذا الطلب، وجه األمني العام، يف مذكرة شفوية مؤرخة              - ٢
                                                                           ، مبا يف ذلك حكومات البلدان األعضاء يف اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات  ٣ / ٢                  احلكومات إىل القرار 

                                                                 لشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة واللجنة املعنية                                اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان ل
  .                                             مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف

    ً          ُ                                                                                     وفضالً عن ذلك، أُحيل القرار إىل مجيع الوكاالت املتخصصة، وإىل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل                - ٣
ُ                                                             وكذلك ُوجه انتباه املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية واملنظمات          .                                       الالجـئني الفلسـطينيني يف الشرق األدىن             
  .                                     اإلنسانية الدولية املختصة إىل ذلك القرار

                                                      

  .                                             تأخر تقدمي هذا التقرير لكي يتضمن أحدث املعلومات ∗
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ّ     واألنشطة ذات الصلة اليت اضطلعت هبا إدارة شؤون اإلعالم ومراكز ودوائر األمم املتحدة لإلعالم معّددة  - ٤                                                                                    
                                                            بأعمال اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية                    من التقرير املتعلق  ١٣     إىل  ٧                   بالتفصيل يف الفقرات 

                                                                                                            اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة، وهو التقرير املقدم من                 
  .(A/61/330)                                                  األمني العام إىل الدورة احلادية والستني للجمعية العامة 

         كانون   ٨                                                                     ة لكوبا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، يف مذكرة شفوية مؤرخة                                   وأشارت البعثة الدائم   - ٥
                                                                                           ، وموجهة إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، إىل أنه يف الوقت الذي تعترف فيه حكومة                   ٢٠٠٧       يناير   /       الـثاين 

                      احملتل، ما زالت إسرائيل                                                                              كوبا باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة إلهناء احتالل القوات اإلسرائيلية للجوالن السوري 
                                      وتؤكد حكومة كوبا من جديد على حق         .                                                                   تواصـل احـتالهلا لألراضي العربية وتوسيعها للمستوطنات اليهودية        

                                                                                                            اجلمهوريـة العربـية السـورية غري القابل للتصرف يف مرتفعات اجلوالن وحتث السلطة القائمة باالحتالل على                 
                                                         تحقق سالم عادل ودائم يف الشرق األوسط من دون انسحاب                ولن ي   .                                     االنسحاب غري املشروط من هذه األراضي     

  .                                                من مجيع األراضي احملتلة، مبا فيها اجلوالن السوري احملتل    ١٩٦٧                    إسرائيل إىل حدود عام 

                                                                                                    وباإلضافة إىل ذلك، أشارت حكومة كوبا إىل مؤمتر القمة الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات حركة                 - ٦
ُ                     عـدم االحنـياز، الـذي ُعقد يف هاف                                                         ، والذي أعاد التأكيد على دعم احلركة الذي            ٢٠٠٦       سبتمرب   /             انا يف أيلول                   

                                                                                                                 ال يتزعزع لسوريا وتضامنها الراسخ معها يف مطالبتها باستعادة سيادهتا الكاملة على اجلوالن السوري احملتل على                
            وأكد املؤمتر    .    صلة                                                                                              النحو الذي تؤكده مبادرة السالم العربية وعملية مدريد للسالم، وقرارات جملس األمن ذات ال             

ُ                                                                      مـن جديد على أن إسرائيل ُملزمة باالمتثال لكافة االلتزامات اليت مت التعهد هبا حىت اآلن                                  ودعت احلركة األمم     .                        
       مبشاركة                                                                                     املتحدة إىل تنظيم مؤمتر دويل بشأن الشرق األوسط هبدف وضع خطة سالم شامل وعادل ودائم للمنطقة، 

  .        االحنياز                                                   طراف املهتمة األخرى، مبا يف ذلك الدول األعضاء يف حركة عدم                             األعضاء الدائمني يف جملس األمن واأل

                                              ، أفادت البعثة الدائمة لإلكوادور لدى مكتب األمم     ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين ٩                     ويف مذكرة شفوية مؤرخة  - ٧
                   امية حلقوق اإلنسان                                                                   َ                              املتحدة يف جنيف، باستالمها املذكرة الشفوية اليت بعث هبا األمني العام، وأَبلغت املفوضية الس             

       جمللس   ٣ / ٢               من القرار     ٦                  ً                                    ً                                       بأهنـا قد أحاطت علماً هبذه املذكرة وقامت بنشر حمتوياهتا، وفقاً للطلب الوارد يف الفقرة                
  .           حقوق اإلنسان

                                                                                        وأبلغت البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف  - ٨
  .       الذكر                                               ، بأنه ليست لديها مالحظات خبصوص تنفيذ القرار اآلنف    ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ١٢                  مذكرة شفوية مؤرخة 

                                               ، قال املمثل الدائم للمغرب لدى مكتب األمم            ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ٢٠                        يف مذكرة شفوية مؤرخة      - ٩
               نسان يف فلسطني                                                                                            املـتحدة يف جنـيف، أن املغرب يرفض كل أشكال املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإل               

                                                                                                  ومجيع األراضي العربية احملتلة، مبا فيها إقليم اجلوالن، وكذا كل ما تقوم به سلطات االحتالل من تدابري وإجراءات 
                                       وأشارت املغرب إىل خمتلف القرارات اليت        .                                                                        تروم تغيري الطابع العمراين لألراضي العربية احملتلة وتكوينها الدميغرايف        

                                                                                            ربية يف هذا الشأن، واليت أكدت فيها البلدان العربية من جديد دعمها ملطالبة اجلمهورية                                      اختذهتا جامعة الدول الع   
                                           ً                                                                      العربـية السـورية باسـتعادة مرتفعات اجلوالن وفقاً لعملية السالم وألحكام القانون الدويل، مبا فيها األحكام                 

     مارس  /      آذار ٤       بتاريخ   )    ١٢٥   ( ع  .    د-    ٦٦١٢               ، وخباصة القرار     ١٩٩١                                     املوضوعة يف إطار مؤمتر مدريد للسالم لعام 
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                                                                                                 ، الذي ترفض اجلامعة العربية فيه كل ما اختذته سلطات االحتالل اإلسرائيلي من إجراءات هتدف إىل تغيري             ٢٠٠٦
                                                                                                            الوضـع القـانوين والطبيعي والدميغرايف للجوالن العريب السوري احملتل، وتعترب اإلجراءات اإلسرائيلية لتكريس               

  .                     ً                                               غية وباطلة وتشكل خرقاً لالتفاقيات الدولية ومليثاق األمم املتحدة وقراراهتا                         سيطرهتا عليه غري قانونية وال

                                                                                                         أكد جملس جامعة الدول العربية من جديد، يف دورته العادية املعقودة على املستوى الوزاري يف القاهرة                 -  ١٠
                  لمواطنني العرب يف                                                                        ، تضامن البلدان العربية مع اجلمهورية العربية السورية ودعمها ل             ٢٠٠٦         سـبتمرب    /          يف أيلـول  

                                                                                                            اجلـوالن وللجهود اليت يبذلوهنا لصون أرضهم وهويتهم العربية السورية، واستنكر اجمللس كافة املمارسات اليت               
                                                              وهلذا، فإن املغرب تؤيد مجيع قرارات األمم املتحدة ومقرراهتا اليت تندد   .             ً      ً                  تشـكل انـتهاكاً صـارخاً حلقوقهـم     

  .       سكاهنا  ً                                                    كاً حلقوق اإلنسان يف األراضي العربية احملتلة وهتدف إىل طمس هوية                                   باملمارسات اإلسرائيلية اليت تشكل انتها

                                                  ، لفت مكتب العمل الدويل، االنتباه إىل الفقرات            ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين   ٥     ً                     وأخرياً، يف رسالة مؤرخة      -  ١١
                   مؤمتر العمل الدويل                                                  الواردة مجيعها يف ملحق تقرير املدير العام املقدم إىل   ١٢٢   و   ١١٠           ، والفقرتني   ٥٩     إىل   ٥٢   من 

                                    ً             ، واليت ظلت منظمة العمل الدولية دائماً تعترب         "                                 وضع عمال األراضي العربية احملتلة     "              واملعـنون        ٢٠٠٦          يف عـام    
  .                      ً      اجلوالن السوري احملتل جزءاً منها

----- 


