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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالتاسعةالدورة 
   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    
 فيه طلب الذي ١٦/١٧ بقرار جملس حقوق اإلنسان هذا التقرير مقدم عمالً  
ىل اجمللس يف دورته التاسعة عشرة عن تنفيذ         من األمني العام أن يقدم تقريراً إ       اجمللس

  .ذلك القرار
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  مقدمة  - أوالً  
لقـرارات  أن متتثـل    إىل إسرائيل   ،  ١٦/١٧طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١

اصـة قـرار جملـس      خب، و  ذات الصلة   وجملس حقوق اإلنسان   اجلمعية العامة وجملس األمن   
يف مجلة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينـها         لس،  اجملالذي قرر فيه    ) ١٩٨١(٤٩٧ األمن

وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل قرار الغٍ وباطل وليس لـه أثر قانوين القضائية وواليتها 
وطلب جملس حقوق اإلنسان    . إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا فوراً     اجمللس  دويل، وطالب فيه    

كومات، وأجهزة األمـم املتحـدة املختـصة،         إىل األمني العام أن يوجه نظر مجيع احل        أيضاً
والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية،         

هذا املوضـوع   عن يقدم تقريراًأن ، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، و١٦/١٧إىل القرار   
  .عشرةالتاسعة إىل اجمللس يف دورته 

  ١٦/١٧ار جملس حقوق اإلنسان تنفيذ قر  -ثانياً   
، وجهت مفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية          ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١يف    -٢

اإلنسان مذكرة شفوية، باسم األمني العام، إىل حكومة إسرائيل، تشري فيها إىل قرار              حلقوق
، وتطلب فيها معلومات عن أي خطوات اتُّخذت أو ُيزمـع           ١٦/١٧جملس حقوق اإلنسان    

  . على هذا الطلبومل يرد أي رد. ذها لتنفيذ أحكام ذلك القرار ذات الصلةاختا
 املفوضية، باسم األمـني العـام،       بعثت،  أيضاً ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ويف    -٣
جملـس حقـوق   فيهـا انتباههـا إىل قـرار      توجه  ذكرة شفوية إىل مجيع البعثات الدائمة       مب

الدول األعضاء أن تقدم معلومات عـن أي        حكومات  إىل  ، وتطلب فيها    ١٦/١٧ اإلنسان
 وردت البعثتان الـدائمتان   .قرار ذات الصلة  الخطوات اختذهتا أو تعتزم اختاذها لتنفيذ أحكام        

  .للجمهورية العربية السورية واجلزائر على هذه املذكرة الشفوية
ن عجلمهورية العربية السورية    ، أعربت حكومة ا   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤يف    -٤

 السوري، وتواصل ممارسات قمعية يومية      اجلوالنأسفها ملالحظتها أن إسرائيل ال تزال حتتل        
ضد سكان اجلوالن، وتصر على انتهاكاهتا الصارخة للقانون الدويل واملعايري الدوليـة مـع              
إفالهتا من العقاب، على الرغم من الطلبات املتكررة الصادرة عن اجملتمع الدويل بانـسحاب              

 وذكرت اجلمهورية العربية السورية أن قرار اجلمعيـة         . الكامل من اجلوالن السوري    إسرائيل
 أكد عدم انسحاب إسرائيل من اجلوالن السوري وعدم امتثاهلـا لقـرارات             ٦٥/١٨العامة  

، أعلنت اجلمعية العامة أن ضـم إسـرائيل   ٦٥/١٨ويف القرار . جملس األمن واجلمعية العامة   
 وما تاله من فرض لقوانني إسرائيل وجنسيتها وإدارهتا على          ١٩٨١للجوالن السوري يف عام     

والحظت اجلمهورية  . اجلوالن السوري الغ وباطل وليست له أي آثار قانونية ويتعني إلغاؤه          
من االحتالل اإلسرائيلي، وبالرغم من القرارات والطلبات       اً   عام ٤٤العربية السورية أنه بعد     
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. يل، ال تزال إسرائيل تتجاهل تلـك الطلبـات والقـرارات          الدولية املوجهة من اجملتمع الدو    
وأكدت اجلمهورية العربية السورية رغبتها يف مواصلة العمل والتعاون مع األمم املتحدة بغية             

واستناداً إىل ذلك، ذكرت اجلمهورية العربية السورية أن قرارات األمـم  . إهناء هذا االحتالل  
ـ . ل عادل وشامل للمشاكل يف الشرق األوسط      املتحدة ال تزال هي املرجع إلجياد ح       اً ووفق

للمذكرة الشفوية، أعلن الرئيس بشار األسد يف أكثر من مناسـبة أن اجلمهوريـة العربيـة                
السورية على استعداد الستئناف مفاوضات السالم على نفس األساس الذي انطلقت منـه             

أن اجلمهوريـة العربيـة     وأشارت املذكرة أيـضاً إىل      . ١٩٩١عملية مدريد للسالم يف عام      
السورية أعلنت يف مجيع املنتديات الدولية عن التزامها الكامل بالقرارات الدولية ذات الصلة،             

، )١٩٧٣(٣٣٨، و )١٩٦٧(٢٤٢ودعت إىل تنفيذها، وخباصة قـرارات جملـس األمـن           
، وإىل تنفيذ مبدأ األرض مقابل السالم، ضماناً النسحاب إسرائيل الكامـل       )١٩٨١(٤٩٧و

  .١٩٦٧يونيه / حزيران٤مجيع أحناء اجلوالن السوري احملتل حىت حدود من 
يف مذكرهتا الـشفوية، بـشدة قتـل         ، اجلمهورية العربية السورية   وأدانت حكومة   -٥

اإلسرائيليني للمتظاهرين السلميني الذين سعوا إىل تذكري اجملتمع الدويل حبقهم يف العودة إىل             
وأشارت اجلمهورية العربية السورية إىل احلادث الذي       . وطنهم بعد أربعة عقود من االحتالل     

 والذي أطلقت فيه القوات اإلسـرائيلية الرصـاص علـى           ٢٠١١يونيه  / حزيران ٥وقع يف   
متظاهرين سوريني وفلسطينيني كانوا حييون ذكرى النكسة على اجلانب السوري من خـط             

وأشارت اجلمهورية العربية   .  جرحياً ٣٥٠ قتيالً و  ٢٣وقف إطالق النار، مما أسفر عن سقوط        
 يف أثناء إحياء ذكـرى      ٢٠١١مايو  / أيار ١٥إىل أن جرائم مماثلة ارُتكبت يف       اً  أيضالسورية  

وذكرت أن القوات اإلسرائيلية    . النكبة بالقرب من خط وقف إطالق النار يف اجلوالن احملتل         
 قتيالً وعشرات   ١٥استخدمت الذخرية احلية لتفرقة احملتجني السلميني، مما أسفر عن سقوط           

  .اجلرحى
وأدانت حكومة اجلمهورية العربية السورية، يف مذكرهتا الشفوية، بنـاء إسـرائيل              -٦

حلاجز بالقرب من خط وقف إطالق النار أمام قرية جمدل مشس احملتلة، وكـذلك محـالت                
 ٢٠١٠ديسمرب  /تشجيع بناء املستوطنات يف اجلوالن احملتل، وكانت أخراها يف كانون األول          

هبدف اجتذاب املزيد من أسـر املـستوطنني اإلسـرائيليني إىل           " تعال إىل اجلوالن  "بعنوان  
وأعربت عن األسى إلنشاء مستوطنة سياحية جديدة بالقرب من مستوطنة إيتعـام            . اجلوالن

وأدانت حكومة اجلمهورية العربية الـسورية قـدوم        . بالتعاون مع مستوطنة يوباتان املتطرفة    
يف منطقة البطيحـة الواقعـة يف       " املدن السياحية "وطنني إىل اجلوالن بدعوى     املزيد من املست  

. جنوب اجلوالن احملتل، وخباصة يف منطقة تل الصيادين على الساحل الشرقي لبحرية طربيـا             
وأدانت قيام املنظمات اليهودية الدولية بتنظيم رحـالت سـياحية إىل اجلـوالن، وتعزيـز               

وذكرت أن هذه األعمال تبني     . ية خلدمة تلك املستوطنات   االستيطان، وإنشاء هياكل أساس   
  .بوضوح أن إسرائيل ال تأبه بالسالم وال بقرارات جملس األمن واجلمعية العامة
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وأدانت حكومة اجلمهورية العربية السورية قيام املمثلة الدائمة إلسرائيل لدى األمم             -٧
منتجات من اجلوالن السوري احملتل، وشددت علـى أن هـذا           املتحدة يف نيويورك بتوزيع     

وقـرار اجلمعيـة    ) ١٩٨١(٤٩٧لقـرار جملـس األمـن       اً  صارخاً  التصرف يشكل انتهاك  
السيادة الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلـة،         " املعنون   ٦٥/١٧٩ العامة
  ".ري احملتل على مواردهم الطبيعيةفيها القدس الشرقية، وللسكان العرب يف اجلوالن السو مبا
وأعربت حكومة اجلمهورية العربية السورية، يف مذكرهتا الشفوية، عن األسى لقيام             -٨

 باالستحواذ على مصادر املياه من اجلوالن احملتل من ٢٠١٠ديسمرب /إسرائيل يف كانون األول  
عن تكبد املواطنني السوريني أجل توزيع املياه على املستوطنني اإلسرائيليني وحدهم، مما أسفر          

يف اجلوالن، الذين تعتمد سبل معيشتهم على الزراعة وصيد األمساك، خلسارة ماديـة تزيـد               
ملـا لـسكان    اً  متعمـد اً  وتعتقد احلكومة أن هذا يشكل انتـهاك      .  مليون دوالر  ٢٠ على

 مـن قـرار جملـس       ٨للفقـرة   اً  السوريني من حقوق اإلنسان، ويشكل انتـهاك       اجلوالن
اليت دعا فيها اجمللس إىل محاية املوارد الطبيعية لألراضي الواقعة حتـت            ) ١٩٨٠(٤٦٥ ناألم

 من القرار املذكور اليت يقرر فيها اجمللـس أن مجيـع            ٥االحتالل، مبا يف ذلك املياه، والفقرة       
تلة التدابري اليت تتخذها إسرائيل لتغيري الطابع املادي لألراضي الفلسطينية والعربية األخرى احمل           

، مبا فيها القدس أو أي جزء منها، أو تركيبتها السكانية أو هيكلها املؤسسي              ١٩٦٧منذ عام   
أو وضعها تدابري ليست صحيحة من الناحية القانونية، وأن سياسات إسرائيل وممارسـاهتا يف      

اً صـارخ اً  توطني أجزاء من سكاهنا ومن املهاجرين اجلدد يف تلك األراضي تشكل انتـهاك            
عقبة خطرية أمـام    اً  ، وتشكل أيض  املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب     جنيف الرابعة    التفاقية

  .حتقيق السالم الشامل والعادل والدائم يف الشرق األوسط
ورفضت حكومة اجلمهورية العربية السورية، يف مذكرهتا الشفوية، القـرار الـذي              -٩

 بإجراء استفتاء بـشأن أي      ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢اختذه الكنيست اإلسرائيلي يف     
اتفاق يؤدي إىل انسحاب إسرائيل من اجلوالن السوري احملتل ومن القدس الشرقية، واشتراط             

وأشارت إىل أن هذا الطلب ميثل .  يف املائة من اإلسرائيليني هلذا االنسحاب٨٠تأييد أكثر من 
الستحواذ علـى األراضـي     واستهانة بالقانون الدويل الذي ينص على أنه ال جيوز ا         اً  انتهاك

  ).١٩٨١(٤٩٧بالقوة، كما أنه ال يتوافق مع قرار جملس األمن 
وأكدت حكومة اجلمهورية العربية السورية، يف مذكرهتا الشفوية، من جديد الطلب             -١٠

الذي قدمته إىل األمني العام، ورئيس اجلمعية العامة، ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق    
جملس حقوق اإلنسان، ورئيس جلنة الصليب األمحر الدولية بالضغط علـى      اإلنسان، ورئيسة   

. إسرائيل لضمان هتيئة ظروف صحية أكثر إنسانية لألسرى السوريني احملتجزين يف سـجوهنا            
كما أعربت عن رفضها ملا أجرته سلطات االحتالل اإلسرائيلي من حماكمـات للمـواطنني              

السجن ملدة مخس سنوات ونصف، وولده فـداء        السوريني ماجد الشاعر الذي ُحكم عليه ب      
الذي ُحكم عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات، ويوسف مشس الذي ُحكم عليـه بالـسجن               
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وأكدت احلكومة أيضاً طلبها املوجه إىل الشخصيات الدولية املـذكورة          . مخس سنوات  ملدة
 السوري احملتـل    أعاله بالضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها مبنع زيارة مواطين اجلوالن          

لوطنهم، اجلمهورية العربية السورية، عرب معرب القنيطرة، مبا يف ذلك رفض السماح للطالـب           
، وكذلك رفـضها    ٢٠١١يوليو  / متوز ٥السوري رائق شعالن بالعودة إىل اجلوالن احملتل يف         

رته السماح ألسرة الطالب السوري الشاب فراس أبو صاحل املريض والراقد يف املستشفى، بزيا    
للحكومة، باإلضافة إىل املعاناة النفـسية      اً  ووفق. ٢٠١٠يناير  /ملدة ثالثة أيام يف كانون الثاين     

وشـددت  . للقانون اإلنساين الدويل  اً  انتهاكاً  والبدنية للمواطنني السوريني، يشكل ذلك أيض     
ل تتجاوز  اجلمهورية العربية السورية على أن املمارسات اإلسرائيلية يف اجلوالن السوري احملت          

ودعت حكومة اجلمهورية العربية السورية اجملتمع الـدويل إىل         . احلدود القانونية واألخالقية  
اختاذ كافة التدابري الالزمة وإىل الضغط على إسرائيل لكي متتثل اللتزاماهتا مبوجب القـانون              

  .الدويل
 مـذكرة  ، أكدت البعثة الدائمة للجزائـر، يف      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ويف    -١١

شفوية، أن موقفها من مسألة اجلوالن احملتل يف شقيها املتعلقني باسترجاع السيادة الـسورية              
على اجلوالن احملتل وحالة حقوق اإلنسان، يتماشى مع مبادئ القانون الدويل واملعايري الدولية             

لتـشريعية  وذكرت اجلزائر، يف مذكرهتا الشفوية، أن مجيع التدابري واإلجراءات ا         . ذات الصلة 
واإلدارية اليت اختذهتا أو تتخذها إسرائيل لتغيري الطابع املادي للجوالن السوري احملتل ومركزه             

للقانون الدويل والتفاقية جنيـف الـصادرة       اً  صارخاً  القانوين الغية وباطلة، وتشكل انتهاك    
. قانوين واملتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، وليس هلا أي أثر           ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ يف

وأشارت حكومة اجلزائر إىل أهنا أعربت يف مناسبات عديدة ويف خمتلف احملافل الدولية عـن               
وطالبت بإجالء القوات اإلسرائيلية عن . إدانتها لالحتالل اإلسرائيلي للجوالن العريب السوري

واعتربت أن حل إشكالية    . اجلوالن، ودعت إىل استرجاع سورية سيادهتا على هذه األراضي        
اجلوالن السوري احملتل شرط ضروري للتوصل إىل حل عادل وشـامل للـصراع العـريب               

ولن تقبل حكومة اجلزائر بأقل من استرجاع كافة األراضي العربية احملتلة يف كل             . اإلسرائيلي
وفيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف اجلوالن . من فلسطني واجلمهورية العربية السورية ولبنان   

ل، ذكرت اجلزائر أهنا تدين بشدة املمارسات اإلسرائيلية القمعية ضد املـواطنني           السوري احملت 
السوريني الذين يقاومون االحتالل وحياولون احلفاظ على حقهم يف أراضيهم ويف هويتـهم             

وأشارت اجلزائر إىل أهنا أيدت العديد من قرارات جامعة الدول العربية اليت أدانـت              . العربية
يلية وانتهاكاهتا الصارخة حلقوق اإلنسان، وطالبت األمم املتحدة وجملـس     املمارسات اإلسرائ 

األمن وجملس حقوق اإلنسان بضمان احترام إسرائيل التفاقية جنيف الرابعة والعهد الـدويل             
  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مبا يف ذلك حق السوريني يف الزيارات األسرية

        
 


