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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٧ و٢البندان 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق

  ة واألمني العاماإلنسان وتقارير املفوضية السامي
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى

  تقرير األمني العام عن حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل    

  م األمني العامن تقرير مقدم    

  موجز    
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، باسم األمـني         هذا التقرير   أعّدت    
 األمني العـام  إىل الذي طلب فيه اجمللس ١٩/١٤عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان   العام،
  . عن تنفيذ ذلك القرارثانية والعشرينم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الأن يقّد
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  مقدمة  -أوالً
 الذي طلب فيه اجمللس     ١٩/١٤هذا التقرير مقّدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           -١

 السلطة القائمة باالحتالل، االمتثال لقرارات اجلمعية العامـة وجملـس األمـن             إىل إسرائيل، 
قـرار جملـس    إىل  خاصـة   أشار اجمللـس    و. وجملس حقوق اإلنسان ذات الصلة باملوضوع     

الذي قرر فيه اجمللس، يف مجلة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينـها             ) ١٩٨١(٤٩٧ األمن
ري احملتل قرار الغٍ وباطل وليس لـه أثر قانوين دويل،          وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السو    

وطلب جملس حقوق اإلنـسان أيـضاً إىل        . وطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها على الفور       
أن يوجه نظر مجيع احلكومات، وأجهزة األمم املتحدة املختـصة، والوكـاالت            األمني العام   

 واملنظمـات اإلنـسانية الدوليـة، إىل        ،ةاملتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمي    
م تقريراً عن املوضوع إىل اجمللس ، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقّد١٩/١٤ القرار

  .ثانية والعشرينيف دورته ال

  ١٩/١٤تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان   -ثانياً  
ـ         ،٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٠يف    -٢ وق  وجهت مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلق

مذكرة شفوية، باسم األمني العام، إىل حكومة إسرائيل، تشري فيهـا إىل            ) املفوضية(اإلنسان  
ت ، وتطلب فيها معلومات عـن أي خطـوات اتُّخـذ   ١٩/١٤قرار جملس حقوق اإلنسان   

  . على هذا الطلبد أي ردٍّرِومل ي. ُيزمع اختاذها لتنفيذ ذلك القرار أو
، بعثت املفوضية، باسم األمني العـام، مبـذكرة          أيضاً ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٠ويف    -٣

، وتطلب فيها   ١٩/١٤قرار  التوجه فيها انتباهها إىل     يف جنيف   شفوية إىل مجيع البعثات الدائمة      
إىل حكومات الدول األعضاء أن تقدم معلومات عن أي خطوات اختذهتا أو تعتـزم اختاذهـا                

 البعثتان الـدائمتان للجمهوريـة العربيـة        تورّد. تنفيذ أحكام القرار ذات الصلة    يتعلق ب  فيما
  .، على التوايل٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٩ و٥مبذكرتني شفويتني يف  وكوباالسورية 

، وجهت املفوضية، باسم األمني العـام، نظـر         ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٨ويف    -٤
 ،لدولية واإلقليمية أجهزة األمم املتحدة املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية ا        

  .، عمالً بطلب اجمللس الوارد يف القرار١٩/١٤القرار واملنظمات اإلنسانية الدولية إىل 
ـ      حكومة اجلمهورية العربية السورية    وأفادت  -٥ أن إسـرائيل   ، يف مذكرهتا الشفوية، ب
، هالسوريني املوجودين في  رسات قمعية يومية ضد     تزال حتتل اجلوالن السوري، وتواصل مما      ال

واملعايري الدولية مع إفالهتا من العقاب، على الـرغم           نيانو للق "ارخالص"ها  وتصر على انتهاك  
من الطلبات املتكررة الصادرة عن اجملتمع الدويل بانسحاب إسرائيل الكامل مـن اجلـوالن              

تتجاهـل  ال تـزال    أن إسرائيل   أيضاً  اجلمهورية العربية السورية    حكومة  وذكرت  . السوري



A/HRC/22/36 

3 GE.12-18674 

لس األمن واجلمعية العامة، مبا يف ذلك القرارات الصادرة مؤخراً، مثل قرار جملس             قرارات جم 
وأشارت اجلمهورية العربية السورية    . ٦٦/٨٠ وقرار اجلمعية العامة     ١٩/٢٢حقوق اإلنسان   

 املوجهة من   رغم من القرارات والطلبات    عاماً من االحتالل اإلسرائيلي، وبال     ٤٥أنه بعد   إىل  
  .تواصل إسرائيل دون رادع أهدافها التوسعية اجملتمع الدويل،

 رغبتها يف التعاون    ، يف مذكرهتا الشفوية،   اجلمهورية العربية السورية  حكومة  وأكدت    -٦
وأضـافت  .  اجلوالن السوري واألراضي العربية األخـرى      حتاللامع األمم املتحدة بغية إهناء      

تحدة ال تزال هي األساس إلجياد تـسوية   الفهم، أن قرارات األمم امل     استناداً إىل ذلك  احلكومة،  
 أعلن الرئيس بشار األسد يف أكثر من مناسبة         وقد. عادلة وشاملة للمشاكل يف الشرق األوسط     

أن اجلمهورية العربية السورية على استعداد الستئناف مفاوضات السالم على نفس األسـاس             
اجلمهورية ى ذلك، أعلنت     وعالوة عل  .١٩٩١الذي انطلقت منه عملية مدريد للسالم يف عام         

 عن التزامها الكامل بالقرارات الدولية ذات الصلة،        ، يف مجيع املنتديات الدولية    ،العربية السورية 
، )١٩٧٣(٣٣٨، و )١٩٦٧(٢٤٢ودعت إىل تنفيذها، وخباصـة قـرارات جملـس األمـن            

تنفيذ مبدأ األرض مقابل السالم، ضماناً النـسحاب إسـرائيل           عن   فضالً،  )١٩٨١(٤٩٧و
  .١٩٦٧يونيه /حزيران ٤ الكامل من مجيع أحناء اجلوالن السوري احملتل حىت حدود

عن استيائها من   اجلمهورية العربية السورية، يف مذكرهتا الشفوية،       حكومة   وأعربت  -٧
، سيكون طوله أربعة كيلومترات وارتفاعه مثانية أمتار بالقرب         ناء جدار عازل  بإسرائيل ب قيام  

 سيمنع الفلسطينيني   اجلدار، حبجة أن    احملتلةبلدة جمدل مشس    ار، قبالة   من خط وقف إطالق الن    
ويف هذا السياق، أشارت     .والدخول إىل البلدة  والسوريني من عبور خط وقف إطالق النار        

خالل إحيـاء ذكـرى     سلميني  متظاهرين  بقتل وجرح   اإلسرائيليني  يام اجلنود   قاحلكومة إىل   
قرب من خط وقف إطالق النار على احلدود مع اجلوالن         ، بال ٢٠١١مايو  / أيار ١٥النكبة يف   

 علـى   ٢٠١١يونيـه   /حزيـران  ٥السوري احملتل، وكذلك خالل إحياء ذكرى النكسة يف         
وترِد تفاصيل احلادثني يف تقرير األمني العام إىل        . نب السوري من خط وقف إطالق النار      اجلا

  ).A/HRC/19/46(جملس حقوق اإلنسان 
مهورية العربية السورية، يف مذكرهتا الشفوية، إىل قرار جملـس   وأشارت حكومة اجل    -٨

 الذي أعرب فيه اجمللس عن قلقه العميق من النتائج الـيت تـضّمنها          ١٩/١٤حقوق اإلنسان   
تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقـوق اإلنـسان              

لالسـتيطان  ، وعن استنكاره  رب يف األراضي احملتلة   للشعب الفلسطيين وغريه من السكان الع     
أسفه لرفض إسرائيل املستمر التعـاون مـع اللجنـة     و،اإلسرائيلي يف األراضي العربية احملتلة 

وأدانت احلكومة أيضاً ما قامت به إسرائيل من محالت تـشجيع بنـاء             . اخلاصة واستقباهلا 
اليت أُطلقت  " تعال إىل اجلوالن  " محلة   املستوطنات يف اجلوالن السوري احملتل، كانت آخرها      

سر املستوطنني اإلسرائيليني إىل    اجتذاب املزيد من أُ   ، هبدف   ٢٠١٠ديسمرب  /يف كانون األول  
 وقع جديـد للـسياحة اإلسـرائيلية      إنشاء م أدانت احلكومة أيضاً    و.  السوري احملتل  اجلوالن
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، وخباصة يف منطقة تل     ةلبطيحيف منطقة ا  " سياحية مدن"، وإنشاء   بالقرب من مستوطنة إيتعام   
قيـام املنظمـات    احلكومة من جديد    وأدانت  . الصيادين على الساحل الشرقي لبحرية طربيا     

ـ   السوري احملتل بتنظيم رحالت سياحية إىل اجلوالن     العامليةاليهودية   ، ستوطنات، وتعزيـز امل
ن مـال تبـيّ    أن هذه األع    احلكومة وذكرت. وإنشاء هياكل أساسية خلدمة تلك املستوطنات     

، مثـل قـرار     ارات جملس األمن واجلمعية العامة    بوضوح أن إسرائيل ال تأبه بالسالم وال بقر       
إىل إسرائيل أن تكف عـن تغـيري الطـابع     الذي طلبت فيه اجلمعية   ٦٦/٨٠اجلمعية العامة   

العمراين والتكوين الدميغرايف واهليكل املؤسسي والوضع القانوين للجوالن السوري احملتـل،           
  .ن تكف بشكل خاص عن إقامة املستوطناتوأ
 اإلسرائيلية  والتصرفات مجيع املمارسات    بية السورية اجلمهورية العر حكومة  وأدانت    -٩

) ١٩٨١(٤٩٧ لقرار جملس األمـن      " صارخاً انتهاكاً"يف اجلوالن السوري احملتل اليت تشكل       
المية اإلسرائيلية األخرية،   التقارير اإلع إىل  كومة  احل وأشارت. ٦٦/٢٢٥وقرار اجلمعية العامة    

رائيل إقامـة وتوسـيع     عزم إس واليت تفيد ب   ،صحيفيت معاريف وكالكاليست  اليت صدرت يف    
وأكدت احلكومة أن هذا املـشروع      .  اجلوالن السوري احملتل   موقع لتوليد الطاقة بالرياح يف    

وشـركة   "مـي جـوالن   "ُينجز بالتعاون مع شركات إسرائيلية وأجنبية، هـي شـركة           
 رفـض اسـترياد     علـى الدول األعضاء   ، وحثت   AESوالشركة األمريكية   " مولتيمتركس"

وفقـاً   وذلـك    ،املصنعة فيهـا  املنتجات   من األراضي احملتلة أو      املستمدةاملنتجات الطبيعية   
 إسـرائيل   أن حتترم ضرورة  على  ، وعلى التأكيد من جديد      القانون الدويل وجب   مب اللتزاماهتا

  .القانون الدويل
، يف مذكرهتا الشفوية، عن األسى أيضاً       حكومة اجلمهورية العربية السورية   وأعربت    -١٠

، مبنع املزارعني السوريني من نقل حمصوهلم من اجلوالن         ٢٠١٢مارس  /لقيام إسرائيل، يف آذار   
ة احملتل إىل أحناء أخرى يف اجلمهورية العربية السورية، مما يشكل خرقاً لالتفاق املربم بني اللجن  

إىل للعبـور    التعسفي   الرفضأدى ذلك   ووفقاً للحكومة،   . الدولية للصليب األمحر وإسرائيل   
الذين تعذر عليهم إجياد سوق بديلـة لبيـع         إحلاق خسائر مادية كبرية باملزارعني السوريني       

لتدخل من أجل ضمان احترام إسرائيل التفاقها       إىل ا  األمني العام    ت احلكومة  ودع .حمصوهلم
كومـة  كررت احل و .رغري املرب ذلك اإلجراء    الدولية للصليب األمحر وعدم تكرار       مع اللجنة 

 باالستحواذ على مصادر املياه مـن       ،٢٠١٠ديسمرب  /يف كانون األول  إدانتها قيام إسرائيل،    
 ائيليني وحدهم، مما أسفر عن تكبدعلى املستوطنني اإلسروتوزيع املياه احملتل السوري اجلوالن  

خسارة مادية  شتهم على الزراعة وصيد األمساك،      والن، الذين تعتمد سبل معي    السوريني يف اجل  
وتعتقد  .، من شأهنا أن تؤدي إىل كارثة اقتصادية وبيئية يف املنطقة  مليون دوالر  ٢٠تزيد على   

ويشكل انتهاكاً  قوق اإلنسان الواجبة للسوريني،      يشكل انتهاكاً متعمداً حل    ذلكاحلكومة أن   
، اليت راعى فيها اجمللس ضـرورة       )١٩٨٠(٤٦٥ ديباجة قرار جملس األمن      للفقرة السابعة من  

حتت االحـتالل، مبـا يف   ألراضي الواقعة اختاذ تدابري لضمان محاية املوارد الطبيعية اهلامة يف ا     
 من القرار   ٥لفقرة  ترى احلكومة أن االستحواذ على املياه يشكل أيضاً انتهاكاً ل          و .ذلك املياه 
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طابع املادي لألراضي   ها اجمللس أن مجيع التدابري اليت تتخذها إسرائيل لتغيري ال         قرر في  اليت   نفسه
 ،تركيبتها السكانية أو هيكلها املؤسسي أو وضـعها       تغيري   أو   ،١٩٦٧احملتلة منذ عام    العربية  

وباإلشارة إىل القانون الدويل    . ليست صحيحة من الناحية القانونية    الغية وباطلة و  تدابري  هي  
أهابت احلكومة مبجلس األمن واجلمعية العامة وجملـس حقـوق اإلنـسان        ،  تحدةواألمم امل 

واجملتمع الدويل منع إسرائيل من مواصلة انتهاكاهتا، مبا يف ذلك هنب املوارد الطبيعيـة مـن                
  .اجلوالن احملتل واألراضي العربية احملتلة األخرى

رفضها ذكرهتا الشفوية، ، يف م من جديد حكومة اجلمهورية العربية السورية    أكدتو  -١١
 بإجراء استفتاء بـشأن أي      ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢يف  ر الذي اختذه الكنيست     القرا

احملتل ومن القدس الشرقية، واشتراط تأييـد       نسحاب إسرائيل من اجلوالن     اتفاق يؤدي إىل ا   
ا الطلب  هذإىل أن   احلكومة  وأشارت  .  يف املائة من اإلسرائيليني هلذا االنسحاب      ٨٠أكثر من   

لقانون الدويل الذي ينص على أنه ال جيوز االستحواذ على األراضي           واستهانة با ميثل انتهاكاً   
  ).١٩٨١(٤٩٧بالقوة، كما أنه ال يتوافق مع قرار جملس األمن 

الطلب ، يف مذكرهتا الشفوية،      من جديد  وأكدت حكومة اجلمهورية العربية السورية      -١٢
ني العام، ورئيس اجلمعية العامة، ومفوضـة األمـم املتحـدة          قدمته إىل األم  كانت قد   الذي  

لـصليب  للجنة الدوليـة    الالسامية حلقوق اإلنسان، ورئيسة جملس حقوق اإلنسان، ورئيس         
ـ    رائيل لضمان هتيئة ظروف صحية    األمحر بالضغط على إس     الـسوريني   سجناء إنـسانية لل

، ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٤، يف   ائيلإسرما أجرته   ورفضت احلكومة أيضاً    . احملتجزين يف سجوهنا  
ماجد الشاعر الذي ُحكم عليه بالسجن ملدة مخس سنوات ونصف،          :  للسوريني ةمن حماكم 

 بسبب إجرائهما اتـصاالت مـع       وولده فداء الذي ُحكم عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات،        
وأعربت احلكومة عن القلق من تزايد عدد حاالت قيـام إسـرائيل خبطـف               .وطنهما األم 

زارعني والرعاة السوريني، مبن فيهم األطفال، من اجلانب السوري من خط وقف إطـالق              امل
وأشارت احلكومة إىل انتهاكات أخرى أُبلغ      . النار، وأدانت مجيع هذه املمارسات ورفضتها     

هبا جملس حقوق اإلنسان يف دورتيه الثانية عشرة والثالثة عشرة، على النحو املبّين يف تقريري               
  ).A/HRC/16/25 وA/HRC/13/52(م األمني العا

وأكدت حكومة اجلمهورية العربية السورية من جديد ضرورة الضغط على إسرائيل             -١٣
إىل إسرائيل   اليت طلب فيها اجمللس      ١٩/١٤ من قرار جملس حقوق اإلنسان       ٤الحترام الفقرة   

 األم  هموطن يف   تل بزيارة أهلهم وأقربائهم   السماح للسكان السوريني يف اجلوالن السوري احمل      
وأشارت احلكومة إىل قـرار إسـرائيل       . عرب معرب القنيطرة، وإلغاء قرارها منع هذه الزيارات       

أحناء  إىل   احملتلالسوري  اجلوالن  سوري يضم زعماء دينيني بالعبور من       رفض السماح لوفد    
على وشددت احلكومة   .  )١( أمحد اهلجري  ضور جنازة حلأخرى يف اجلمهورية العربية السورية      

__________ 

 .مهورية العربية السورية يف مذكرهتا الشفوية أي تفاصيل إضافية عن املتوىفمل تقدم حكومة اجل )١(
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معاناة السوريني املادية والنفسية والبدنية من جراء املمارسات التعسفية اإلسرائيلية اليت تنتهك            
وأكدت احلكومة أن املمارسات اإلسرائيلية     . اتفاقيات جنيف والقانون الدويل اإلنساين العريف     

  .احلدود القانونية واألخالقيةكل تتجاوز يف اجلوالن السوري احملتل 
مذكرهتا الـشفوية باإلشـارة إىل أن       حكومة اجلمهورية العربية السورية     ت  واختتم  -١٤

م اختاذ اإلجراءات الكفيلـة     يستلزالتوصل إىل سالم واستقرار مستدامني يف الشرق األوسط         
نسان، بدون   مبا يف ذلك قرارات جملس حقوق اإل       ،ةالقرارات الدولية ذات الصل   مجيع   إنفاذب

  . اتفاقيات جنيف تنفيذفضالً عنانتقائية،  وأمتييز 
، أكدت البعثة الدائمة لكوبا مـن جديـد، يف       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٩ويف    -١٥

مذكرهتا الشفوية، عدم جواز االستحواذ على األراضي بالقوة، مبوجـب القـانون الـدويل          
 وميثاق األمم املتحدة، وأشارت أيضاً إىل انطباق اتفاقية جنيف الرابعة يف اجلوالن الـسوري             

وذكرت أن احلكومة تويل أمهية كربى للجهود املبذولة يف إطار األمم املتحدة إلهنـاء              . احملتل
وترى احلكومة أن إسرائيل ما زالت تنتـهك حقـوق          . احتالل إسرائيل للجوالن السوري   

اإلنسان الواجبة للسوريني، مبا فيها احلق يف الصحة، يف استخفاف واضح مبا يقع عليها مـن              
وعلى إسرائيل أن متتثل للقرارات املتخذة مـن منظمـة          . فها سلطة االحتالل  التزامات بوص 

الصحة العاملية وجملس األمن واجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان فيما يتعلـق بـاجلوالن              
وأعربت احلكومة عـن القلـق مـن        . السوري احملتل، وعليها أن تنسحب من هذه املنطقة       

بناء جدار يف اجلوالن السوري احملتل، ميتد من جمدل مشس يف املعلومات املتصلة بقيام إسرائيل ب
ويف هذا السياق، تعترب حكومة كوبا مجيع التدابري التـشريعية          . ة يف اجلنوب  الشمال إىل احلمّ  

الطابع واإلدارية وغريها اليت اختذهتا إسرائيل أو ميكن أن تتخذها هبدف تغيري الوضع القانوين و        
، وكذلك أي تدابري تتخـذها إسـرائيل        يف للجوالن السوري احملتل    والتكوين الدميغرا  املادي

من الناحية وليس هلا أثر ليست صحيحة الغية وتدابري لفرض واليتها وإدارهتا يف هذه املنطقة، 
الـيت تقـوم هبـا    " املمارسات الوحشية"وعالوة على ذلك، أدانت حكومة كوبا   . القانونية

ل، وأعربت من جديد عن قلقها البالغ إزاء ظـروف          إسرائيل ضد من ُسجنوا يف ظل االحتال      
احتجاز السوريني غري اإلنسانية يف اجلوالن السوري احملتل، واليت تؤدي إىل تدهور صحتهم             

وطالبت . البدنية وتعرض حياهتم للخطر، مما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدويل اإلنساين          
التفاقية جنيف الرابعة وتطبقهـا يف ظـل        احلكومة بأن متتثل إسرائيل، فوراً ودون شروط،        

وأكدت احلكومة من جديد حق اجلمهورية العربية السورية غري         . احترام احملتجزين السوريني  
القابل للتصرف يف اجلوالن السوري احملتل، وطالبت بانسحاب إسرائيل غري املشروط منـه             

  .وكذلك من مجيع األراضي العربية احملتلة

        


