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 الدورة احلادية والسبعون
 من جدول األعمال 50البند 

ــر ــالتحقي        تقريــ ــة  ــ ــة املعنيــ ــة ا املــ اللجنــ
اليت متس حقوق اإلنسان  املمارسات اإلسرائيلية

للشعب الفلسـيي  وريـ م مـن السـاان العـر       
      األراضي احملتلة

 اجلوالن السوري احملتل  
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
الذي طلبت فيه اجلمعية إىل األمني  70/91ُأِعدَّ هذا التقرير عمال  قرار اجلمعية العامة  

العام أن يقدم إليها،   دورهتا احلادية والسبعني، تقريرا عن تنفيذ ذلك القرار. ويتضمن التقريـر  
 اإلسالمي. معلومات واردة من َقير و اجلمهورية العر ية السورية ومنظمة التعاون
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الـذي طلبـت فيـه اجلمعيـة إىل      70/91ُيقدَّم هذا التقريـر عمـال  قـرار اجلمعيـة العامـة       - 1
إســرائيل، الســلية القائمــة  ــاالحتالل، أن متترــل للقــرارات املتعلقــة  ــاجلوالن الســوري احملتــل،   

، الـذي قـرر فيـه ا لـس أن قـرار إسـرائيل فـر         (1981) 497سيما قـرار للـس األمـن     وال
قوانينــها وواليتــها القضــائية وإدارهتــا علــس اجلــوالن الســوري احملتــل الأ و اطــل ولــيس لــه أ ــر  

د عـدم قانونيـة   قانوين دويل، وطالب إسـرائيل  للاائـه علـس الفـور. وأاـدت اجلمعيـة مـن جديـ        
اـانون األول/ديسـمب  فـر  قوانينـها وواليتـها القضـائية        14القرار الذي اختذته اسـرائيل    

وإدارهتا علس اجلوالن السوري احملتل. عالوة علس ذلك، فقد أها ت اجلمعية  الـدول األعضـا    
اسرائيل وطلبـت   عدم االعتراف  أي من التدا   واإلجرا ات التشريعية أو اإلدارية اليت اختذهتا

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية،   دورهتا احلادية والسبعني، تقريرا عن تنفيذ القرار.
هت مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان مـذارة       ، وج٢016َّأيار/مايو  11و   - ٢

أي  شــفوية إىل إســرائيل،  اســم األمــني العــام، طلبــت فيهــا إىل إســرائيل تقــد  معلومــات عــن   
تــدا   اختــذهتا أو تامــه اختاذهــا  شــأن تنفيــذ األحاــام ذات الاــلة مــن القــرار ا نــ  الــذار.  

 وحىت وقت إعداد هذا التقرير، مل يان قد ورد أي رد.
هت مفوضية حقوق اإلنسان،  النيا ة عـن األمـني العـام،    أيار/مايو أيضا، وجَّ 11و   - ٣

ــة الدائمــة للجمهوريــ    ــة    مــذارة شــفوية إىل البعر ــات الدائم ــه البعر ــة الســورية وإىل اي ة العر ي
األخرى لدى األمم املتحدة   جني ، طلبـت فيهـا إىل الـدول األعضـا  تقـد  معلومـات عـن        
أية خيوات اختذهتا أو تامه اختاذها  شأن تنفيذ األحاام ذات الالة مـن القـرار. وقـد وردت    

البعرـة الدائمـة لَقيـر. وإضـافة إىل ذلـك،      ردود من البعرة الدائمة للجمهورية العر ية السـورية و 
فقد قامت املفوضية،  اسم األمني العام وعماًل  يلب اجلمعية العامة،  ـاطال  ا تمـه الـدويل،    
مبا   ذلك هيئات األمم املتحدة املختاة والوااالت املتخااة واملنظمات احلاومية الدوليـة  

. وقـد ورد رد مـن الوفـد الـدائم     70/91لقـرار  واإلقليمية واملنظمات اإلنسانية الدولية، علـس ا 
 ملنظمة التعاون اإلسالمي لدى ماتب األمم املتحدة   جني .  

ــ ر         - 4 ــا امل ــة الســورية،   رده ــة العر ي ــة للجمهوري ــة الدائم ــار/ 19وأشــارت البعر  أي
ــايو ــدويل  ٢016 مـ ــه الـ ــام   ، إىل أن ا تمـ ــذ عـ ــع منـ ــد رفـ ــرائيلي   1967قـ ــتالل اإلسـ االحـ

السوري، اما يتجلس   العديد مـن قـرارات األمـم املتحـدة، واخرهـا قـرار اجلمعيـة         للجوالن
عامـا   49. وأشارت اجلمهورية العر يـة السـورية إىل أن إسـرائيل تواملـل،  عـد      70/91العامة 
حتالل، امارساِتها دون عقا  ودون مراعاة للقـانون الـدويل ولقـرارات األمـم املتحـدة،      من اال

علس الرريم من الندا ات الدولية املتاررة  لهنـا  االحـتالل ووقـ  امارسـاهتا القمعيـة اليوميـة         
 اجلوالن السوري احملتل.

http://undocs.org/ar/A/RES/70/91
http://undocs.org/ar/S/RES/497%20(1981)
http://undocs.org/ar/A/RES/70/91
http://undocs.org/ar/A/RES/70/91
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لي الـذي نظمــه  وأدانـت اجلمهوريـة العر يـة السـورية اجتمـا  للـس الـوسرا  اإلسـرائي         - 5
ــل       ــوري احملتــ ــوالن الســ ــرائيل،   اجلــ ــيس وسرا  إســ ــاهو، رئــ ــامني نتنيــ ــان/ 17 نيــ  نيســ

مـــوجهتني إىل  ٢016نيســـان/أ ريل  17. و  رســـالتني متيـــا قتني مـــ رختني ٢016 أ ريـــل
األمـــني العـــام وإىل رئـــيس للـــس األمـــن، طلبـــت اجلمهوريـــة العر يـــة الســـورية أن تبـــادر         

إلدانــة الفوريــة لالجتمــا  وأن ُتمنــه مرــل هــذم اإلجــرا ات. وأشــارت        املتحــدة إىل ا األمــم
اجلمهوريــــة العر يــــة الســــورية إىل أن حراــــة  لــــدان عــــدم اال يــــاس قــــد أملــــدرت،           

،  يانـا تـدين فيـه االجتمـا ، معتـبة املالحظـات الـيت أدىل  ـا رئـيس          ٢016نيسان/أ ريل  ٢٢
ل ل خالية من األ ر القانوين، وتـدعو فيـه إسـرائي   الوسرا  اإلسرائيلي  شأن اجلوالن السوري احملت

   (.1981) 497إىل االمترال لقرار ا لس 
ــة الســـورية، فـــلن إســـرائيل ُتمعـــن   عـــدواهنا     - 6 ووفقـــا ملـــا أوردتـــه اجلمهوريـــة العر يـ

الـذين   “اإلرهـا يني ”مستهم اجلمهورية العر ية السورية واستفااسها  توف  الدعم اللوجسيت ملن 
ينشيون   منيقة الفال نتيجة انسحا  قوة األمم املتحدة ملراقبـة فـع االشـتباو. وذاـرت     
اجلمهورية العر ية السورية أن تقد  الدعم إىل أولئك األفراد يشـالل انتـهااا ملـارخا للقـانون     

هوريـة العر يـة السـورية إىل التـدخل العسـاري      الدويل والتفـاق فاـل القـوات. وأشـارت اجلم    
اإلســرائيلي املباشــر ونقــل األســلحة واملعــدات علــس األراضــي الســورية، مبــا يتنــاقع مــه  يــان   

عــن قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــع   ٢016اذار/مــار   14األمــني العــام   تقريــرم املــ ر  
ة ري  املأذون  ـا   منيقـة احلـد    االشتباو  أن علس إسرائيل التوق  عن نشر األسلحة واألعتد

من األسلحة علس اجلانب ألفا، مش ا إىل أنـه ُيحتمـل أن تـ دي خروقـات خـ  وقـ  إطـالق        
النــار مـــن قبـــل جنـــود جـــيئ الـــدفا  اإلســرائيلي إىل تاـــعيد حـــاالت التـــوتر  ـــني اجلـــانبني   

(S/2016/242 ٢8، الفقرة)  . 
وأدانت اجلمهورية العر ية السورية سياسة االستييان اإلسرائيلية   اجلوالن السـوري   - 7

ــة     احملتـــل، مشـــ ة إىل أن إســـرائيل تســـتمر   جماهـــل قـــرارات للـــس األمـــن واجلمعيـــة العامـ
. فقـد  70/91حقوق اإلنسان   هـذا الشـأن، واخرهـا قـرار للـس حقـوق اإلنسـان         وللس

أادت اجلمعية،   ذلك القرار، علس عدم شرعية املستوطنات واألنشية اإلسـرائيلية األخـرى   
ــد دعوهتــا إســرائيَل إىل الاــ  عــن تاــي  اليــا ه       ــل، واــررت تأاي   اجلــوالن الســوري احملت

 والن السوري احملتل.العمراين والتاوين الدميارا  واهليال امل سسي والوضه القانوين للج
وأدانــت اجلمهوريــة العر يــة الســورية املمارســات والتاــرفات اإلســرائيلية الراميــة إىل    - 8

السييرة علس املوارد اليبيعية   اجلـوالن السـوري احملتـل واسـتاالهلا، وذلـك   انتـهاو لقـرار        
 شـأن السـيادة الدائمـة للشـعب      70/٢٢5( وقرار اجلمعيـة العامـة   1981) 497للس األمن 

http://undocs.org/ar/S/RES/497%20(1981)
http://undocs.org/ar/S/2016/242
http://undocs.org/ar/A/RES/70/91
http://undocs.org/ar/497%20(1981
http://undocs.org/ar/A/RES/70/225
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الفلسيي    األر  الفلسيينية احملتلة، مبا فيها القد  الشرقية، وللساان العـر    اجلـوالن   
يــة العر يــة الســورية، فقــد الســوري احملتــل علــس مــواردهم اليبيعيــة. ووفقــا ملــا أوردتــه اجلمهور

ــل، وأتاحــت للمســتوطنني فرملــة       ــة للجــوالن الســوري احملت ــوارد اليبيعي اســتالت إســرائيل امل
ــًة الســـاان الســـوريني مـــن فوائـــدها. واـــررت     ــوارد، حارمـ االســـتخدام احلاـــري لتلـــك املـ

سـعدة  اجلمهورية العر ية السورية تأايد قلقهـا إسا  قيـام إسـرائيل  اسـتخراي امليـام مـن  ـ ة م       
ل انتهااا التفاقية جنيـ  الرا عـة   لتحويلها إىل ماار  للمستوطنني، معتبة أن هذا العمل يشاِّ

 ، اما أنه تسبب  اار ة اقتاادية و يئية   اجلوالن السوري احملتل.  1949لعام 
و اإلضافة إىل ذلك، وعلس ريرار ما ورد   املـذارات الشـفوية السـا قة، فقـد أدانـت       - 9

،  تمويــل مســم يرمــي إىل ٢014العر يــة الســورية قيــام االوــاد األورو ،   عــام اجلمهوريــة 
 تشجيه السياحة البديلة   املستوطنات اإلسرائيلية  اجلوالن السوري احملتل.

وأها ت اجلمهورية العر ية السورية  الدول األعضـا  أن تـرفع، وفقـا ملـا متليـه عليهـا        - 10
يل، است اد املنتجات اليبيعية واملانعة من األراضـي احملتلـة، وأن   التااماهتا مبوجب القانون الدو

ُتذاِّر إسرائيل  التااماهتا مبوجب القانون الدويل. و  هذا السياق، أشارت اجلمهوريـة العر يـة   
السورية إىل ما ُأفيد عن قيام املسـتوطنني  تاـدير نبيـذ مـن منتجـات األر  احملتلـة إىل االوـاد        

 علس  و ري  مشرو   أنه منتج إسرائيلي.األورو  وومسه 
ــاة األملــول        - 11 ــاالت التعســفية وعــدم مراع ــة الســورية االعتق ــة العر ي ــت اجلمهوري وأدان

القانونيـة، ودعـت ا تمـه الــدويل إىل الضـا  علـس إسـرائيل لرفــراي فـورا ودون شـرو  عــن         
ونددت اجلمهوريـة العر يـة    ايه السجنا  السوريني احملتجاين   مراف  االحتجاس اإلسرائيلية.
 .٢015السورية  اعتقال مناضلني سوريني   شبا /فباير ونيسان/أ ريل 

ــو         - 1٢ ــام وإىل مف ــني الع ــها املوجــه إىل األم ــة الســورية طلب ــة العر ي واــررت اجلمهوري
املتحدة السامي حلقوق اإلنسـان ورئـيس للـس حقـوق اإلنسـان وجلنـة الاـليب األ ـر          األمم

الدوليــة  الضــا  علــس إســرائيل لافالــة هتيئــة  يئــة ملــحية و لدانــة إســرائيل علــس قيامهــا  ــدفن  
 مأهولة  ساان اجلوالن السوريني.نفايات نووية ذات حمتويات مشعة   مناط  

ية السا قة، فقد دعـت اجلمهوريـة العر يـة السـورية إىل     واما ورد   املذارات الشفو - 1٣
ــل      امارســة ضــا  دويل علــس إســرائيل للســمال للســاان الســوريني   اجلــوالن الســوري احملت
 ايارة ُأسرهم   اجلمهورية العر يـة السـورية عـن طريـ  معـب القنييـرة. وأشـارت اجلمهوريـة         

نتهااا التفاقيات جني  وللقـانون اإلنسـاين   العر ية السورية إىل أن منه هذم الايارات يشالل ا
الـدويل العـر ، وإىل أنـه تسـبب   معانــاة السـوريني   اجلـوالن السـوري احملتـل. وإضــافة إىل         
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ذلــك، فقــد أشــارت اجلمهوريــة العر يــة الســورية إىل أن معــب القنييــرة قــد وقــه وــت ســييرة  
 ي   فر  تلك السييرة.  جبهة النارة، اليت اانت قد استفادت من الدعم اإلسرائيل

ــة العر يـــة الســـورية رفضـــها   - 14 ــرار الـــذي اختـــذم الانيســـت    واـــررت اجلمهوريـ للقـ
 تنظـيم اسـتفتا  عـام  شـأن انسـحا  إسـرائيل مـن اجلـوالن          ٢010تشرين الرـاين/نوفمب   ٢٢

ر الســوري احملتــل والقــد  الشــرقية. ووفقــا ملــا أوردتــه اجلمهوريــة العر يــة الســورية، فــلن القــرا
ــس عــدم جــواس اات      ــنا عل ــذي ي ــدويل ال ــانون ال ــهااا للق ــالقوة،  يشــال انت ســا  األراضــي  

 ميترل لقرارات للس األمن.   وال
واختتمت اجلمهورية العر يـة السـورية  قوهلـا إن التوملـل إىل سـالم واسـتقرار دائمـني         - 15

ذات الاــلة، القــرارات الدوليــة   الشـرق األوســ  يقتضــي األخــذ  تــدا   تافـل إنفــاذ ايــه   
 فيها اتفاقيات جني ، دون متييا أو انتقائية. مبا
، وّجهت البعرة الدائمة لَقير مذارة شفوية تنـدد فيهـا   ٢016حايران/يونيه  14و   - 16

 عدم شرعية املستوطنات واألنشية اإلسرائيلية   اجلـوالن وتـدين إسـرائيل علـس حماولـة تاـي        
امل سســي ووضــعه القــانوين. وحســب لــدميارا  وهيالــه اليــا ه العمــراين للجــوالن وتاوينــه ا

ورد   مــذارة َقيــر، فــلن تلــك التــدا   تتعــار  مــه ميرــاق األمــم املتحــدة ومــه قــرارات   مــا
(، واذلك مـه قـرارات اجلمعيـة العامـة، مبـا فيهـا       1981) 497للس األمن، والسيما القرار 

 .70/91لقرار ا
ن الســـوري احملتـــل اـــاماًل حـــىت خـــ   وأاـــدت َقيـــر لـــددا دعمهـــا لعـــودة اجلـــوال  - 17
، وفقا لألسس اليت قامت عليها مبادرة السالم العر ية وعمليـة مدريـد   1967حايران/يونيه  4

يشـال هتديـدا لالسـتقرار     1967يـة منـذ عـام    للسالم، مشددة علس أن احتالل األراضـي العر  
 والسالم واألمن علس الاعيد اإلقليمي.  

وأعر ت َقير عن إدانتها للممارسات اإلسرائيلية الراميـة إىل السـييرة علـس املـوارد        - 18
امليـام مـن  ـ ة     اجلوالن احملتل وهنبها. وأعر ت لددا عن قلقهـا إسا  قيـام إسـرائيل  اسـتخراي    

 ويلها إىل ماار  للمستوطنني، اما رحرم الساان السوريني من فوائدها.  مسعدة وو
عـن   وترى َقير أن االحتالل اإلسرائيلي وسياسـات التوسـه االسـتيياين الـيت ينتـهجها      - 19

طري  تنمية القرى التعاونيـة واملشـاريه العقاريـة اإلسـرائيلية الـيت هتـدف إىل اجتـذا  ااعـات         
 ال امارسات تنتهك الااوو واملعاي  الدولية.  جديدة من املستوطنني، تش
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وأشـــارت َقيـــر إىل تضـــامنها مـــه اجلمهوريـــة العر يـــة الســـورية ولبنـــان   مواجهـــة    - ٢0
ــبة إ   ــررة، معتـ ــرائيلية املتاـ ــدات اإلسـ ــدا ات والتهديـ ــد   االعتـ ــدات ضـ ــدا ات وهتديـ ــا اعتـ ياهـ

 العر . األمن
اجلــوالن الســوري احملتــل ا اضــعني   وأشــارت َقيــر إىل دعمهــا للمــواطنني العــر     - ٢1

ســـيما إملـــرارهم علـــس التمســـك  أرضـــهم   لالحـــتالل اإلســـرائيلي وملمارســـاته القمعيـــة، وال
وهويتهم. ونددت َقير  األ ر السـل  لالحـتالل اإلسـرائيلي علـس هجـرة ا الف مـن السـاان        

علـس حيـاة    وعمليات اإلخال  القسري وتشـتيت لـل األرسـر، الـيت تترتـب عليهـا ا ـار خيـ ة        
 األطفال وتعليمهم، واليت تنتهك القانون الدويل املتعل   قوق اليفل.  

وأعر ــت َقيــر عــن إدانتــها للممارســات اإلســرائيلية القمعيــة ولالنتــهااات الاــارخة   - ٢٢
حلقوق اإلنسان ا املة  الساان السوريني   األر  احملتلة. ووفقا ملا ترام َقير، فـلن قـرارات   

، وـــ ل 70/91لــس حقـــوق اإلنســان واجلمعيـــة العامــة، واخرهـــا القــرار     للــس األمـــن ول 
إسرائيل،  وملفها السلية القائمة  االحتالل، علـس احتـرام االلتاامـات املترتبـة عليهـا، مبوجـب       

ات جنيـ  والعهـد الـدويل    واتفاقيـ  1907القانون الدويل حلقوق اإلنسان واتفاقية الهاي لعام 
ا ــاب  ــاحلقوق املدنيــة والسياســية،  مايــة حقــوق الســاان الســوريني   اجلــوالن الســوري  

 احملتل وتيس  الايارات األرسرية إىل اجلمهورية العر ية السورية.  
وأعر ت َقير أيضا عن رفضـها للمحـاوالت اإلسـرائيلية الراميـة إىل إقامـة جـدار أمـ          - ٢٣

ن السوري احملتل عن اجلمهورية العر ية السورية ودعـت إسـرائيل إىل االنسـحا     يفال اجلوال
 .1967من ايه األراضي العر ية احملتلة حىت خ  الرا ه من حايران/يونيه 

ــه  6و   - ٢4 ــ متر اإلســالمي مــذارة     ٢016حايران/يوني ــدائم ملنظمــة امل ــد ال ــه الوف ، وّج
ن م متر القمة الرال  عشـر ملنظمـة املـ متر اإلسـالمي،     شفوية تفيد  أن البيان ا تامي الاادر ع
نيسان/أ ريل، تضّمن إدانة قوية للسياسـات   15و  14الذي عقد   اسينبول،  ترايا، يومي 

اإلســرائيلية   اجلــوالن الســوري احملتــل، مبــا   ذلــك الضــم و نــا  املســتوطنات وماـــادرة          
ائيلية علـس املـواطنني السـوريني. وطالبـت     األراضي ووويل ماادر امليام وفر  اجلنسية اإلسـر 

، 1967حايران/يونيـه   4املنظمة إسرائيل  االنسحا  من اجلوالن السوري احملتـل حـىت خـ     
ــادرة       ــد للســالم ومب ــة مدري ــل الســالم وعملي ــدأ األر  مقا  وفقــا لقــرارات للــس األمــن ومب

 السالم العر ية.  
، ٢016نيسـان/أ ريل   ٢6يـة املعقـود     وأشارت املنظمـة،   اجتمـا  جلنتـها التنفيذ    - ٢5

إىل أن املمرلني الدائمني للدول األعضا  فيهـا قـد اـرروا اإلعـرا  عـن دعمهـم ريـ  املشـرو          
للحقوق املشروعة للسوريني   استعادة السيادة التامة علس اجلوالن السـوري احملتـل، واـذلك    
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أجـل االنسـحا  الاامـل مـن      دعوهتم ا تمَه الدويل وللس األمن للضـا  علـس إسـرائيل مـن    
، مبـا   ذلـك اجلـوالن    1967ايه األراضي العر ية احملتلة حىت خ  الرا ه مـن حايران/يونيـه   

السوري واألر  الفلسيينية وماار  شبعا وتالل افـر شـو ا اللبنانيـة، وفقـا لقـرارات للـس       
. وحســــب مــــا أشــــارت إليــــه  (1981) 497و  (197٣) ٣٣8و  (1967) ٢4٢األمــــن 

 املنظمة، فلن احتالل تلك األراضي ميرل هتديدا لالستقرار اإلقليمي وللسلم واألمن الدوليني.
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