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 حقوق اإلنسان مجلس
 الدورة الحادية والثالثون 

 من جدول األعمال 7و 2البندان 
التقريررر السررلوف لماررو  اممررة المتحرردة السرراما لحقرروق اإلنسرران و قررارير 

 الماوضية السامية واممين العام
 حالة حقوق اإلنسان فا فلسطين وامراضا العربية المحتلة امخرى

   
 حقوق اإلنسان فا الجوالن السورف المحتل  

  
   قرير اممين العام  

  

 موجز 
 إىلالــ ط باــه اجملــ  ا اــس  28/24هــ ا التير ــر عمــار جميــراو  اــس نيــو  ا   ــان أعــد   

 عن تنفجمل  ذلك اليراو.تير رار  احلاد ة والثاثنييف دووت  إلجمل  م األمني العام أن  يد  
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 مقدمة -أوالا  
 
الــ ط باــه اجملــ  ا اــس إىل  28/24ا   ــان هــ ا التير ــر ميــدم عمــار جميــراو  اــس نيــو   -1

إســرالجمل ا ال ــالة اليالمــة جمــاالنتالا االمتثــال ليــراواا ا معجملــة العامــة و اــس األمــن و اــس نيــو  
(ا ال ط قرو اجمل  1981)497ا   ان ذاا الصاة. وأشاو ا اس جموج  خاص إىل قراو  اس األمن 

قوا جملنهـا ووال تهـا وإداو ـا يف ا ـوالن ال ـووط ا تـ   ا اسا ضمن مجاة أمووا أن قراو إسرالجمل  جمفرض
 قراو الغ وجماب  ولجملس ل  أثر قا وين دويلا وباله إسرالجمل  جمأن تاغي قراوها عاى الفوو.

ا أن  وجـ   رـر مججملـ  28/24وباه  اس نيو  ا   ان أ ضار إىل األمني العام يف اليراو  -2
والوكـــاالا املت صصـــةا واملنرمـــاا احلكومجملـــة الدولجملـــة  احلكومـــااا وأجهـــزة األمـــم املتحـــدة امل تصـــةا

وا قاجملمجملةا واملنرماا ا   ا جملة الدولجملة إىل ه ا اليراوا وأن  نشره عاى أوس   لا  ممكنا وأن  يدم 
 تير رار عن ه ه امل ألة إىل ا اس يف دووت  احلاد ة والثاثني.

  
 28/24 لايذ قرار مجلس حقوق اإلنسان  -ثانياا  

 
ا وجهــــف املفوضــــجملة ال ــــامجملة حليــــو  ا   ــــانا جماســــم 2015تشــــر ن الثــــاين/ وام   12 يف -3

 28/24األمني العاما م كرة شـفو ة إىل نكومـة إسـرالجمل  تشـه اجملهـا إىل قـراو  اـس نيـو  ا   ـان 
ـــ ا أو  تعتـــزم اااذهـــا جمشـــأن تنفجملـــ  اليـــراو املـــ كوو. و   ـــرد             وتلاـــه معاومـــاا عـــن أ ـــة خلـــواا ااخت

 أط ود.
ويف الجملـــوم  ف ـــ ا وجهـــف املفوضـــجملة ال ـــامجملة حليـــو  ا   ـــانا جماســـم األمـــني العـــاما مـــ كرة  -4

 28/24 شفو ة إىل مججمل  البعثاا الدالمة يف جنجملف توج  اجملها  ررها إىل قراو  اس نيو  ا   ان
ــ ا أو  تعتــزم ا ااذهــا وتلاــه إىل نكومــاا الــدول األعضــاع تيــدع معاومــاا عــن أ ــة خلــواا ااخت

جمشــأن تنفجملــ  أنكــام اليــراو ذاا الصــاة. وودا البعثــاا الدالمــة أل رلنــدا والبحــر ن وا مهوو ــة العرجمجملــة 
 ال وو ة والدامنرك عاى ه ا اللاه مب كراا شفو ة.

وجما ضــااة إىل ذلــكا وجهــف املفوضــجملة ال ــامجملة حليــو  ا   ــانا جماســم األمــني العــاما  رــر  -5
ــــة أجهــــزة األمــــم املتحــــدة  ــــة الدولجملــــة وا قاجملمجمل امل تصــــةا والوكــــاالا املت صصــــةا واملنرمــــاا احلكومجمل

 ا وايار للاه  اس نيو  ا   ان. و   رد أط ود.28/24واملنرماا ا   ا جملة الدولجملة إىل اليراو 
 2015تشــر ن الثــاين/ وام   17وأكــدا البعثــة الدالمــة لابحــر ن يف مــ كرة شــفو ة م وخــة  -6

            نز ــــران/ 4نـــدود  لم عاـــى وجـــود دولتــــني و  شـــاع دولــــة اا ـــلجملنجملة عاـــى بــــولتأ جملـــدها لاحـــ  اليــــا
(. 1973)338( و1967)242ببيـــار ملبـــادوة ال ـــام العرجمجملـــة وليـــراوط  اـــس األمــــن 1967 و جملـــ  

وجتاهاهـا الصــاو   األواضـي الفا ـلجملنجملة وا ــوالن ال ـووط إسـرالجمل  انــتالوأشـاوا أ ضـار إىل اسـتمراو 
ـــة عاـــى إســـرالجمل  لايـــا ون الـــ ـــ ا والنرـــف أن ا تمـــ  الـــدويل ال يـــاو  ضـــغوبار كااجمل دويل وا تهاكهـــا ل

 لضمان امتثاهلا لايا ون الدويل وليراواا األمم املتحدة ذاا الصاة.
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ا أعانــف البعثــة الدالمــة أل رلنــدا 2015تشــر ن الثــاين/ وام   24ويف مــ كرة شــفو ة م وخــة  -7
والـ   28/24وا جراعاا التشر عجملة أو ا داو ـة املشـاو إلجملهـا يف اليـراو أهنا   تعرتف جمأط من التداجمه 

 وضعف جميصد تلبجمليها يف ا والن ال ووط ا ت .
ا أن 2015كا ون األول/د  ـم    1وذكرا البعثة الدالمة لادامنرك يف م كرة شفو ة م وخة  -8

وط. وأشـــاوا أ ضـــار إىل أن النـــزا  ال ـــو  -إىل إجيـــاد ت ـــو ة ســـامجملة لانـــزا  ا ســـرالجملاي   ـــعىتالـــدامنرك 
 .ا ول لك  تعني نا   اهم يف زعزعة استيراو احلالة األمنجملة العامة يف الشر  األوسط

ا وجهــــف البعثــــة الدالمــــة لابمهوو ــــة العرجمجملــــة ال ــــوو ة 2015كــــا ون األول/د  ــــم    8ويف  -9
نـــتال إســـرالجمل  ا ـــوالن مـــ كرة شـــفو ة إىل املفوضـــجملة ال ـــامجملة حليـــو  ا   ـــان تـــد ن اجملهـــا اســـتمراو ا

ال ــووطا وأشـــاوا إىل مماوســاا إســـرالجمل  يف ســعجملها إىل تكـــر س انتاهلــا مبـــا  ــالف اليـــا ون الـــدويل 
(. ووايـــار ملـــا ذكرتـــ  1981)497ســـجملما قـــراو  اـــس األمـــن  وقـــراواا  اـــس األمـــن ذاا الصـــاةا وال

ا واستكشـــاف شـــرعجملةغـــه  جمنـــاع م ـــتوبناا وأإســـرالجمل  توســـجمل   ا مهوو ـــة العرجمجملـــة ال ـــوو ةا توا ـــ 
وشــركاا  مــن قبــ  شــركاا إســرالجملاجملة الغــاز والــنفطو املجملــاها مــواود واســتغال املــواود اللبجملعجملــةا مبــا اجملهــا 

ومصـــادوة األواضـــي املماوكـــة   Afek  وأاجملـــك  Genie Energyلألجا ـــها مثـــ  ججملـــ  إ هجـــي   مماوكـــة
البعثـة الدالمـة وعـاوة عاـى ذلـكا أشـاوا  لاموابنني ال وو ني وعدم إ داو تراخجملص جمناع لا ـوو ني.

 ل ـــاهلابمهوو ـــة العرجمجملـــة ال ـــوو ة إىل أن ال ـــوو ني يف ا ـــوالن ال ـــووط ا تـــ  ال  زالـــون  تعرضـــون 
ا مبــا يف ذلـك  ا قامــة ا   ـة  واالعتيــاالا التع ــفجملة وسـوع املعاماــة واالنتبـاز غــه اليــا وين نـر تهم

ــــاواا األســــر ة يف ال ــــبون ا  واــــ و  ــــود عاــــى حلــــتعهم جمــــاحليو  اــــرض عــــن  ســــرالجملاجملةا اضــــار الز  قجمل
االقتصاد ة واالجتماعجملة والثيااجملةا مبا يف ذلك نر ة التني ا واحلق يف احلجملاة األسر ةا واحلق يف التعاـجملم 

 .واحلق يف ك ه الرز 
والن ملــا وود عــن ا مهوو ــة العرجمجملــة ال ــوو ةا تتيجملــد نر ــة تنيــ  ال ــوو ني امليجملمــني يف ا ــ ووايــار  -10

نعــون مــن العــودة إلجملــ  عنــدما  ــزووون ا مهوو ــة العرجمجملــة ال ــوو ةا مــا   ــ ثر عاــى ال ــووط ا تــ  ألهنــم يت
 ز ــاوة أســرهم يف ا مهوو ــة العرجمجملــة ال ــوو ة.و ال ــفر  رــرار لعــدم حلكــنهم مــن يف احلجملــاة األســر ة  نيهــم

رم اللـا   الـ  ن  رغبـون يف متاجمعـة دواسـتهم يف و تيجمل د أ ضار نيهم يف التعاجملم. وعاى سبجمل  املثالا ُيت
             ا مهوو ــــة العرجمجملــــة ال ــــوو ة مــــن اليجملــــام جمــــ لك ألهنــــم ســــجملمنعون اجملمــــا جمعــــد مــــن العــــودة إىل ا ــــوالن 

 ال ووط ا ت .
املماوســــاا التمجملجملز ــــة ا ســــرالجملاجملة ضــــد  البعثــــة الدالمــــة لابمهوو ــــة العرجمجملــــة ال ــــوو ةوأكــــدا  -11

ويف ه ا الصددا أشاوا إىل أن إداوة األواضي ا سـرالجملاجملة تـرا    ووط ا ت .ال وو ني يف ا والن ال
 م عدة مـن أجـ  جمنـاع منـازل عاـى أواضـي أجـدادهم.و  إ داو تصاو ح لا وو ني يف قر    دل مشس

ايـــد توســـعف أن مصـــادوة األواضـــي قـــد اســـتمرا خـــال الفـــرتة املشـــمولة جمـــالتير را  كـــ لكوذكـــرا  
 40ا وجمنــف م ــتوبناا جد ــدة للســرالجملاجملني. وذكــرا البعثــة الدالمــة إ شــاع إســرالجمل  يف امل ــتوبنا

اــداد ن مــن األواضــي لا ــجملانة. وأشــاوا البعثــة  10ونــدة ســكنجملة جد ــدة يف م ــتوبنة منــرود ومــنح 
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ماجملـون شـجملك   375الدالمة لابمهوو ة العرجمجملة ال وو ة أ ضار إىل أن إسرالجمل  واايف عاى  رف مباـ  
مزوعة جد ـدة يف ا ـوالن ال ـووط ا تـ  يف ال ـنواا المـس اليادمـةا  750اع إسرالجملاي جد د   ش

 ادان وو  ها. 30 000مضجملفة أن ذلك سجملتلاه إزالة األلغام من 
وذكــرا البعثــة الدالمــة لابمهوو ــة العرجمجملــة ال ــوو ة أن نيــو  ال ــوو ني يف العمــ  ويف ك ــه  -12

ا الصــددا أشــاوا إىل أن إداوة األواضــي ا ســرالجملاجملة ويف هــ  الــرز  ميجملــدة يف ا ــوالن ال ــووط ا تــ .
املـــزاوعني ال ـــوو ني يف ا ـــوالن ال ـــووط ا تـــ  مـــن الرعـــي وقجملـــدا  2015أ او/مـــا و  27منعـــف يف 

و ـــول   تتـــا  و ــوهلم إىل األواضـــي الزواعجملــة. واســـتنادار إىل البعثـــة الدالمــة لابمهوو ـــة العرجمجملـــة ال ــوو ةا
اــــدان ايــــط يف ا ــــوالن ال ــــووط ا تــــ  يف نــــني أن امل ــــتوبنني  45 000ال ــــكان ال ــــوو ني إىل 

إىل أن إغـا  معـ  الينجمللـرة   وأشـه أ ضـار ادان لازواعة.  350 000ا سرالجملاجملني يكنهم الو ول إىل 
ال  ارضـتها  وغهها من التكالجملفالني  تكالجملف كان ل  أثر سايب عاى سعر التفا  جم به الز ادة يف 

 ووايـار  االتفـا  هـو ا  تـال الرلجمل ـي هلـ ه اليـرة ا تاـة.ا ال الاا ا سـرالجملاجملة عاـى املـزاوعني ال ـوو ني
ا تياصـــف اـــرص العمـــ  املتانـــة لا ـــوو ني ألهنـــم البعثـــة الدالمـــة لابمهوو ـــة العرجمجملـــة ال ـــوو ةملـــا ذكرتـــ  

جملدو ـة وأعمـال التنرجملـف والعمـ  يف  شغاون جمصـفة أساسـجملة وئـالف من فضـة األجـرا مثـ  األعمـال ال
 املصا   والعم  يف التحصجملناا الع كر ة وأعمال البناع يف امل توبناا ا سرالجملاجملة.

يف مــ كر ا الشـفو ة أن اليــواا ا ســرالجملاجملة  البعثــة الدالمـة لابمهوو ــة العرجمجملــة ال ـوو ةوادعـف  -13
ــــدعم  (1)تــــدعم ا ماعــــاا ا وهاجمجملــــة )مبــــن اجملهــــا جبهــــة النصــــرة( يف املنليــــة الفا ــــاة وتيــــدم إلجملهــــا ال

ــا مبــا  شـم  األســاحة والـ خهة وتجملالاوج ـ  ر تنيـ  أارادهــا جمـني املنليــة الفا ـاة وا مهوو ــة العرجمجملــة   
 ال وو ة.

وأكدا البعثة الدالمة لابمهوو ة العرجمجملة ال وو ة يف م كر ا الشـفو ة أن إسـرالجمل  عمـدا يف  -14
لنحـو  يف انتاهلا حبفر خنـد  يف منليـة الشـحاو قـر  جب اتـا الشـه يتـد اآلو ة األخهة إىل التوس 
 مرت داخ  ا مهوو ة العرجمجملة ال وو ة. 300 أوجمعة كجملاومرتاا جمعمق

 

__________ 

(. 1999)1267ا  نف  اس األمن جبهة النصـرة عاـى أهنـا مجاعـة إوهاجمجملـةا وايـار لايـراو 2013أ او/ما و  30يف  (1) 
 وتيوم جبهة النصرة جمعماجملا ا يف ا مهوو ة العرجمجملة ال وو ة.


