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 الدورة التاسعة والستون
 من جدول األعمال املؤقت* 15البند 

ــالتحقي        ــة  ــ ــة املعنيــ ــة اناةــ ــر ال انــ تقريــ
املمارسات اإلسرائي ية اليت متس حقوق اإلنسان 

وغـه  مـن السـ ان العـر       ل شعب الف سطيين
       األراضي احملت ة

 اجلوالن السوري احملتل  
  

 م ن العا تقرير األ  
  

 موجز 
أعّدت هذا التقرير مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عمال  قـرار اجلمعيـة العامـة     

الذي ط بت فيه اجلمعية إىل األمـ ن العـا  أن يقـد  إلييفـا   اورلـا التاسـعة والسـت ن         86/68
 لقرار.تقريرا عن تنفيذ ذلك ا
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الـذي ط بـت فيـه اجلمعيـة إىل      86/68يقد  هـذا التقريـر عمـال  قـرار اجلمعيـة العامـة        - 5
إســرائيلا الســ طة القائمــة  ــاالحتاللا أن متترــل ل قــرارات املتع قــة  ــاجلوالن الســوري احملتــلا   

الــذي قــرر فيــه ا  ــس أن قــرار إســرائيل فــر    (5965) 894ســيما قــرار ا ــس األمــن  وال
قوانينــيفا وواليتــيفا القةــائية وإاارلــا ع ــس اجلــوالن الســوري احملتــل الأ و اطــل ولــيس لــه أ ــر  

إىل الـدول   قانوين اويلا وطالب إسـرائيل  للاـاق قرارهـا ع ـس الفـور. واـررت اجلمعيـة ط بـيفا        
األعةاق عـد  االعتـراب  ـمي مـن التـدا ه واإلجـراقات التشـريعية أو اإلااريـة املشـار إلييفـا             
القرارا وط بت إىل األم ن العا  أن يقد  إىل اجلمعية العامـة   اورلـا التاسـعة والسـت ن تقريـرا      

 .  86/68عن تنفيذ القرار 
ا وجيفـــت مفوضـــية األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنســـان  ٢158نيســـان/أ ريل  ٢2و   - ٢

ــذارة وــفوية  اســم األمــ ن العــا  إىل ح ومــة إســرائيلا ط بــت فييفــا إىل إســرائيل تقــد            م
مع ومــات عــن أي تطــوات اوــذلا أو تهمــش اواذهــا  شــمن تنفيــذ األح ــا  ذات ال ــ ة مــن    

 اا هذا التقريرا مل ي ن أي را قد ورا.  القرار اآلنف الذار. وحىت إعد
نيســان/أ ريل أيةــاا وجيفــت مفوضــية حقــوق اإلنســانا  النيا ــة عــن األمــ ن  ٢2و   - 2

العا ا مذارة وفوية إىل البعرة الدائمة ل اميفورية العر ية السورية وإىل مجيـش البعرـات الدائمـة    
ــدول األعةــاق     ــت فييفــا إىل ال ــدا األمــم املتحــدة   جنيــفا ط ب ــة    ل تقــد  مع ومــات عــن أي

تطوات اوذلا أو تهمش اواذها  شمن تنفيـذ األح ـا  ذات ال ـ ة مـن القـرار. و اإلضـافة إىل       
الرا الوارا من البعرة الدائمـة ل اميفوريـة العر يـة السـوريةا ورات راوا مـن البعرـات الدائمـة        

 ل اهائر وس وفاايا واو ا واولومبيا لدا األمم املتحدة   جنيف.
ا إىل أن ٢152حهيران/يونيـه   8وأوارت اجلميفورية العر ية السوريةا   راها املؤرخ  - 8

يتا ـس   االحتالل اإلسـرائي ي ل اـوالن السـوريا امـا     5984ا تمش الدويل قد رفض منذ عا  
. وأوارت اجلميفورية 86/54  العديد من قرارات األمم املتحدةا وآترها قرار اجلمعية العامة 

عامـا مـن االحـتاللا تواةـل اارسـالا اون عقـا         84العر ية السـورية إىل أن إسـرائيلا و عـد    
واون مراعاة ل قانون الدويل ولقرارات األمم املتحدةا ع س الرغم من النداقات الدوليـة املت ـررة   

 احملتل.  ية   اجلوالن السوري لهناق االحتالل ووقف اارسالا القمعية اليوم
ــة الســورية أن القيــ  الســال  العــاال والشــامل   الشــرق     - 1 ــة العر ي وأاــدت اجلميفوري

األوسط يتط ب تنفيذ قـرارات األمـم املتحـدة افاافـة إىل إهنـاق االحـتالل اإلسـرائي ي ل اـوالن         
 ـمن الـرئيس  شـار     السوري ولألراضي العر ية األتـرا. وأفـاات اجلميفوريـة العر يـة السـورية     

األسد أظيفر   عدة مناسبات استعداا  الستئناب مفاوضات السال  ع ـس نفـس األسـس الـيت     
. اـذلك أوـارت إىل أن اجلميفوريـة العر يـة     5995انط قت منيفا عم ية مدريد ل سال    عا  

http://undocs.org/ar/A/RES/68/84
http://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
http://undocs.org/ar/A/RES/68/84
http://undocs.org/ar/A/RES/68/17
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إىل  السورية أع نت   احملافل الدوليـة التهاميفـا ال امـل  ـالقرارات الدوليـة ذات ال ـ ة واعـت       
ــن     ــس األمــــــ ــرارات ا ــــــ ــيما قــــــ ــذهاا وال ســــــ  (5942) 226و  (5984) ٢8٢تنفيــــــ

ــة (5965) 894 و العر يــة الســورية أيةــا إىل تنفيــذ مبــدأ األر  مقا ــل   . واعــت اجلميفوري
السال ا ل فالة انسحا  إسـرائيل انسـحا ا تامـا مـن اامـل اجلـوالن السـوري احملتـل إىل تـط          

 .  5984حهيران/يونيه  8
ووفقــا ل اميفوريــة العر يــة الســوريةا فــلن إســرائيلا و اإلضــافة إىل احتالفــا اجلــوالن    - 8

العدوانيــة واالســتفهاعية عــن طريــ  تــوفه الــدعم ال وجســيت    الســوريا اســتمرت   سياســتيفا 
ــا ــة الســورية     مل ــة العر ي ــيفم اجلميفوري ــا ي ن”مست ــدتل العســ ري      “اإلره ــن تــالل الت ا وم

اجلميفورية العر ية السوريةا مرل افامات اليت ونتيفا ضد مدرسة ومسـاد   قريـة األيديـة.    
  الــدعم إىل هــؤالق األفــراا وــ كل انتــيفااا  وأوــارت اجلميفوريــة العر يــة الســورية إىل أن تقــد 

 ةارتا ل قانون الدويل والتفاق ف ل القوات.  
وأاانت اجلميفورية العر ية السورية سياسة االستيطان اإلسرائي ية   اجلـوالن السـوري    - 4

احملتلا مشهة إىل أن إسرائيل استمرت   جتاهل قرارات ا س األمن واجلمعية العامـة وا ـس   
ــوق ا ــوق اإلنســان      حق ــس حق ــرار ا  ــك ٢1/25إلنســان   هــذا الشــمن وآترهــا ق . و  ذل

ــد ا ــس حقــوق اإلنســان ع ــس عــد  وــرعية املســتوطنات واألنشــطة اإلســرائي ية       القــرارا أاك
 ـف عـن تاـيه الطـا ش     األترا   اجلوالن السوري احملتلا وارر تمايد اعوته إسـرائيل إىل ال 

 العمراين والت وين الدميارا  وافي ل املؤسسي واملراه القانوين ل اوالن السوري احملتل.  
وأاانت اجلميفورية العر ية السورية املمارسات والت رفات اإلسرائي ية الـيت لـدب إىل    - 6

ا ـــس األمـــن الســـيطرة ع ـــس املـــوارا   اجلـــوالن الســـوري احملتـــل وهنبـــيفا   انتـــيفا  لقـــرار  
 شمن السـيااة الدائمـة ل شـعب الف سـطيين        84/٢٢9وقرار اجلمعية العامة  (5965) 894

اجلــوالن الســوري  األر  الف ســطينية احملت ــةا يــا فييفــا القــد  الشــرقيةا ول ســ ان العــر     
احملتــل ع ــس مــواراهم الطبيعيــة. ووفقــا ل اميفوريــة العر يــة الســوريةا فقــد اســتا ت إســرائيل     
املوارا الطبيعية   اجلوالن السوري احملتلا وأتاحـت ل مسـتوطن ن فرةـة االسـت دا  احل ـري      

رية لت ك املواراا مش حرمان الشعب السوري من فوائدها. وحـذرت اجلميفوريـة العر يـة السـو    
أيةا من امل اطر اليت تنطوي ع ييفا التدا ه اليت اوذلا إسرائيل ل تنقيب عن النفط   اجلـوالن  
ــة      ــة والطاق الســوري احملتــل وأوــارت إىل القــرار الــذي اوذتــه وعارة افيااــل األساســية الوطني

تحــدةا ا ومقرهــا الواليــات امل“جــيين أويــل أنــد غــاع”واملــوارا املائيــة اإلســرائي ية يــن  وــراة 
ــدويل         ــانون ال ــيفااا ةــارتا ل ق ــنفطا مشــهة إىل أن هــذا يشــ ل انت ــب عــن ال ترتي ــا ل تنقي

 وقرارات األمم املتحدة.  

http://undocs.org/ar/S/RES/242(1967)
http://undocs.org/ar/S/RES/338(1973)
http://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
http://undocs.org/ar/A/RES/25/31
http://undocs.org/ar/497 (1981)
http://undocs.org/ar/A/RES/67/229
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وع ــس  ــو مــا ورا   املــذارات الشــفوية الســا قةا فقــد اــررت اجلميفوريــة العر يــة    - 9
 ٢151ا  الســورية تمايــد ق قيفــا إعاق قيــا  إســرائيل  اســت راري امليــا  مــن  ــهة مســعدة   عــ  

إلنشــاق مهرعــة ل مســتوطن نا معتــاة أن هــذا العمــل يشــ ل انتــيفااا التفاقيــة جنيــف الرا عــة     
ا اما أنه تسبب   ار ـة اقت ـااية و يئيـة   اجلـوالن السـوري احملتـل. و اإلضـافة        5989 لعا 

 إىل ذلكا أاانت اجلميفورية العر يـة السـورية قيـا  االالـاا األوروم  تمويـل اراسـة استق ـائية       
 ترمي إىل تشايش السياحة البدي ة   املستوطنات اإلسرائي ية  اجلوالن السوري احملتل.  

وأها ت اجلميفورية العر ية السورية  الـدول األعةـاق أن تـرفضا وفقـا ملـا مت يـه ع ييفـا         - 51
ن التهامالا يوجب القانون الدويلا استهاا املنتاات الطبيعية وامل نعة من األراضـي احملت ـةا وأ  

ُتذاِّر إسرائيل  التهامالا يوجب القانون الدويل. و  هذا السياقا أوارت اجلميفوريـة العر يـة   
السورية إىل ما أفيد عـن ت ـدير نبيـذ مـن منتاـات األر  احملت ـة إىل االالـاا األوروم وومسـه         

 يفيد  منه منتج إسرائي ي.   يا
ــرار   - 55 ــيفا ل قـ ــة الســـورية رفةـ ــة العر يـ الـــذي اوـــذ  ال نيســـت     واـــررت اجلميفوريـ
 تنظـيم اسـتفتاق عـا   شـمن انسـحا  إسـرائيل مـن اجلــوالن         ٢151تشـرين الرـاين/نوفما    ٢٢

السوري احملتل والقد  الشرقية. ووفقا ل اميفورية العر ية السوريةا فلن القـرار ال ميترـل لقـرار    
ويشـ كل انتـيفااا ل قـانون الــدويل الـذي يـند ع ـس عـد  جــواع         (5965) 849ا ـس األمـن   

 ااتسا  األراضي  القوة.  
واـررت اجلميفوريـة العر يـة السـورية تمايـد ط بـيفا املوجـه إىل األمـ ن العـا  ومفــو            - 5٢

األمم املتحدة السامي حلقـوق اإلنسـان ورئـيس ا ـس حقـوق اإلنسـان ورئـيس جلنـة ال ـ يب          
يمارســة الةــاط ع ــس إســرائيل لت فــل أن ت ــون ظــروب األســرا الســوري ن   األيــر الدوليــة

ــة الظــروب          ــارات ال ــحيةا و لاان ــاة لالعتب ــر مراع ــانية وأار ــر إنس ــتق  ن   ســاوهنا أار املع
 الالإنسانية واحلرمان من حقوق الهيارة.  

ــة الســورية إىل      - 52 ــة العر ي ــذارات الشــفوية الســا قةا اعــت اجلميفوري ــا ورا   امل  وام
اارسة الةاط الـدويل ع ـس إسـرائيل ل سـماس ل سـ ان السـوري ن   اجلـوالن السـوري احملتـل          
 هيارة أسرهم   اجلميفورية العر يـة السـورية عـن طريـ  معـا القنيطـرة. وأوـارت اجلميفوريـة         
العر ية السورية إىل أن منش هذ  الهيارات يش كل انتيفااا التفاقيات جنيـف ول قـانون اإلنسـاين    

  العر ا وإىل أنه قد تسبب يعاناة السوري ن   اجلوالن السوري احملتل.  الدويل
واتتتمت اجلميفورية العر ية السورية  قوفا إن التوةل إىل سال  واستقرار اائمـ ن     - 58

الشرق األوسط يقتةي األتذ  تدا ه ت فل إنفاذ مجيش القرارات الدولية ذات ال  ةا يـا فييفـا   
 اون متييه أو انتقائية.  اتفاقيات جنيفا 

http://undocs.org/ar/S/RES/479(1981)
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ا أرســ ت البعرــة الدائمــة لســ وفاايا لــدا األمــم املتحــدة   ٢158متوع/يوليــه  9و   - 51
ا ال تعتـرب  ـمي تـدا ه وإجـراقات     86/68جنيف مذارة وفوية تع ن فييفا أهناا وفقا ل قـرار  

 ذلا إسرائيل.تشريعية أو إاارية او
واـــررت البعرـــة الدائمـــة ل و ـــا لـــدا األمـــم املتحـــدة   جنيـــفا   راهـــا املـــؤرخ  - 58
ا تمايد أمهية اجليفوا املبذولة   إطار األمم املتحدة إلهناق االحـتالل  ٢158حهيران/يونيه  5٢

ــس عــد         ــدويل ع  ــا ا تمــش ال ــت او  ــت نفســها حرك اإلســرائي ي ل اــوالن الســوري. و  الوق
تراب  مي من التـدا ه التشـريعية أو اإلااريـة الـيت اوـذلا إسـرائيلا وذلـك عمـال  مح ـا           االع

. وأادت او ا مـن جديـد أن مجيـش التـدا ه واإلجـراقات التشـريعية واإلااريـة        86/68القرار 
وان ـائد العمرانيـة والت ـوين الـدميارا  وافي ـل      اليت اوذلا إسرائيل لتايه الوضش القـانوين  

ــانوين.          ــا أســا  ق ــيس ف ــة ل ــدا ه وإجــراقات الغي ــل هــي ت املؤسســي ل اــوالن الســوري احملت
وأوارت او ا أيةا إىل أن االستيالق ع س األراضي غه مقبول يوجـب القـانون الـدويلا وإىل    

 الل العس ري اإلسرائي ي.أنه من غه املقبول أن يظل اجلوالن السوري الت االحت
وأها ت او ا  لسرائيل أن تنسحب من مجيش أ ـاق اجلـوالن السـوري احملتـل إىل تـط       - 54
. (5942) 226و  (5984) ٢8٢امترـــاال لقـــراري ا ـــس األمـــن  5984حهيران/يونيـــه  8

اــذلك ذاــرت أن ع ــس إســرائيل وقــف حماواللــا اجلاحمــة لالســتيالق ع ــس اجلــوالن الســوري    
ــه العن ــري      ــا أن االحــتالل األجــنا وسياســات التوســش والعــدوان والتميي ــرا او  احملتــل. وت

ك وإنشاق املستوطنات وفر  أمر واقش ع س األر  وضم األراضي  القوة هي اارسـات تنتـيف  
 ال  و  واملعايه الدولية.  

وعــالوة ع ــس ذلــكا تــرا او ــا أن املمارســات والت ــرفات الــيت تقــو   ــا إســرائيل     - 56
ل سـيطرة ع ــس مــوارا اجلــوالن الســوري احملتــل واغت ــا ا تشــ ل انتــيفااا لقــرار ا ــس األمــن  

ــرار ا (5965) 894 ــذلك أاانــــت او ــــا املمارســــات    86/٢21جلمعيــــة العامــــة  وقــ . اــ
  الســاون اإلســرائي ية واــررت تمايــد ق قيفــا الشــديد إعاق مــا يعــي    ظ ــه    “ الوحشــية”

املعتق ــون الســوريون مــن ظــروب الإنســانية أضــّرت   ــحتيفم وعّرضــت حيــالم ل  طــرا      
 واض  ل قانون اإلنساين الدويل.   انتيفا 

األعةـاق   حراـة عـد  اال يـاع أعر ـت عـن        5٢1وأوارت او ا إىل أن الب دان الـ  - 59
ــة العر يــة الســورية  اســتعااة      تمييــدها غــه املشــرول ل مط ــب املشــروا مــن جانــب اجلميفوري

ك املط ـبا وذلـك   سياالا ال ام ة ع س اجلوالن السوري احملتل وتةامنيفا غه املشرول مش ذلـ 
متاويا مش مباارة السال  العر يـة وعم يـة مدريـد ل سـال ا ويـا يتفـ  مـش قـرارات ا ـس األمـن           
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ذات ال  ة. واعتات او ا أن مواة ة احـتالل اجلـوالن السـوري وضـمكه   ـم األمـر الواقـش        
 من جانب إسرائيل يش ل عقبة أما  القي  سال  عاال ووامل واائم   املنطقة.  

ــه  ٢8و   - ٢1 ــدا األمــم املتحــدة      ٢158حهيران/يوني ــا ل ــة الدائمــة ل ولومبي ا رات البعر
جنيف ع س املذارة الشفوية الـيت أرسـ تيفا مفوضـية حقـوق اإلنسـان. وأوـارت اولومبيـا إىل أهنـا         
ترا احلالة   الشرق األوسط قةية مت ام ة ال تتاهأ ولذلك اعـت إىل التوةـل إىل حـل هي  ـي     

  املنطقة. واعتات اولومبيا أن التفاو  هو السبيل الوحيد ل توةل إىل حل اائـما   واائم ل حالة
وســ طت الةــوق ع ــس أنــه مــن غــه املقبــول اســت دا  القــوة اوســي ة ل ح ــول ع ــس األراضــي.     

 وودات اولومبيا ع س تمييدها لتحقي  سال  إق يمي اائم من تالل تواف  اآلراق واحلوار. 
ا رات البعرة الدائمة ل اهائر لـدا األمـم املتحـدة   جنيـف     ٢158نيه حهيران/يو 2و   - ٢5

ع ــس املــذارة الشــفوية اآلنفــة الــذار. وذاــرت أن اجلهائــر أاانــت   مناســبات عديــدة االحــتالل   
اإلسرائي ي ل اوالن السـوري واعـت إىل إعـااة  سـط السـيااة السـورية ع ـس هـذ  األراضـي وإىل          

قـة. ووفقـا ل اهائـرا فـلن حـلك قةـية اجلـوالن السـوري احملتـل هـو           احترا  حقـوق اإلنسـان   املنط  
 ا ل.  العرم - ورل مسب  ل توةل إىل حل عاال ووامل ل نـهاا اإلسرائي ي

وأاانت اجلهائر  موـد العبـارات املم نـة املمارسـات القمعيـة اإلسـرائي ية ضـد الشـعب          - ٢٢
ارا  ل اـوالن السـوري احملتـل عـن طريـ       السوريا واارسالا الرامية إىل تاـيه الت ـوين الـدمي   

إنشاق املستوطنات. وأعر ـت اجلهائـر عـن تمييـدها ل عديـد مـن القـرارات الـيت اعتمـدلا جامعـة           
الــدول العر يــة والــيت تةــمنت إاانــة ملــا تقــو   ــه إســرائيل مــن اارســات وانتــيفااات جســيمة   

اهائـرا فـلن ت ـك القـرارات     حلقوق اإلنسـان ل سـ ان السـوري ن   األراضـي احملت ـة. ووفقـا ل       
اعـت األمــم املتحــدة وا ــس األمــن وا ـس حقــوق اإلنســان إىل أن الــا إســرائيلا  وةــفيفا   

والعيفــد الــدويل  5989الســ طة القائمــة  ــاالحتاللا ع ــس احتــرا  اتفاقيــة جنيــف الرا عــة لعــا   
ســوري انــاب  ــاحلقوق املدنيــة والسياســيةح ويايــة حقــوق الســ ان الســوري ن   اجلــوالن ال 

ــة          ــة العر ي ــارات إىل أســرهم   اجلميفوري ــؤالق الســ ان  هي ــن ه ــراا م ــا  أف ــلح وتيســه قي احملت
السورية. واعت القرارات أيةا ت ك ال يانات إىل الميل إسـرائيل مسـؤولية االنتـيفااات الـيت     

 ترت ب يوميا   األر  احملت ة.  
تـر  قـرارات ا ـس األمـن     و اإلضافة إىل ذلكا ذارت اجلهائر أن ع ـس إسـرائيل أن ال   - ٢2

ا وحرـت ا تمـش الـدويل ع ـس     (5965) 894 شمن اجلوالن السـوري احملتـلا وتاةـة القـرار     
أن يط ب مـن إسـرائيل إلاـاق قرارهـا املتع ـ   فـر  قوانينـيفا وواليتـيفا القةـائية وإاارلـا ع ـس            

 تل.اجلوالن السوري احمل
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