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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الحادية والثالثون
البندان  2و 7من جدول األعمال
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
أعــد ه ـ ا التير ــر عم ـار جمي ـراو اــس نيــو ا ــان  24/28ال ـ ط باــه اجمل ـ ا اــس إىل
األمني العام أن يدم إلجمل يف دووت احلاد ة والثاثني تير رار عن تنفجمل ذلك اليراو.
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أوالا -مقدمة
 -1هـ ا التير ــر ميــدم عمـار جميـراو اــس نيــو ا ــان  24/28الـ ط باــه اجملـ ا اــس إىل
إسـرالجمل ا ال ــالة اليالمــة جمــاالنتالا االمتثــال ليـراواا ا معجملــة العامــة و اــس األمــن و اــس نيــو
ا ان ذاا الصاة .وأشاو ا اس جموج خاص إىل قراو اس األمن )1981(497ا ال ط قرو اجمل
ا اسا ضمن مجاة أمووا أن قراو إسرالجمل جمفرض قوا جملنهـا ووال تهـا وإداو ـا يف ا ـوالن ال ـووط ا تـ
قراو الغ وجماب ولجملس ل أثر قا وين دويلا وباله إسرالجمل جمأن تاغي قراوها عاى الفوو.
 -2وباه اس نيو ا ان أ ضار إىل األمني العام يف اليراو 24/28ا أن وجـ رـر مججملـ
احلكومــااا وأجهــزة األمــم املتحــدة امل تصــةا والوكــاالا املت صصــةا واملنرمــاا احلكومجملــة الدولجملــة
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.

ثانيا -لايذ قرار مجلس حقوق اإلنسان 24/28
 -3يف  12تش ــر ن الث ــاين /وام 2015ا وجه ــف املفوضـ ـجملة ال ــامجملة حلي ــو ا ــانا جماس ــم
األمني العاما م كرة شـفو ة إىل نكومـة إسـرالجمل تشـه اجملهـا إىل قـراو اـس نيـو ا ـان 24/28
وتلاــه معاوم ــاا ع ــن أ ــة خل ـواا ختاا ـ ا أو تعت ــزم اااذه ــا جمش ــأن تنفجمل ـ الي ـراو امل ـ كوو .و ــرد
أط ود.
 -4ويف الجمل ــوم ف ـ ا وجه ــف املفوض ـجملة ال ــامجملة حلي ــو ا ــانا جماس ــم األم ــني الع ــاما م ـ كرة
شفو ة إىل مججمل البعثاا الدالمة يف جنجملف توج اجملها ررها إىل قراو اس نيو ا ان 24/28
وتلاــه إىل نكومــاا الــدول األعضــاع تيــدع معاومــاا عــن أ ــة خل ـواا ختاا ـ ا أو تعتــزم اااذهــا
جمشــأن تنفجملـ أنكــام اليـراو 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.
 -5وجما ضــااة إىل ذلــكا وجهــف املفوض ـجملة ال ــامجملة حليــو ا ــانا جماســم األمــني العــاما رــر
أجه ــزة األم ــم املتح ــدة امل تص ــةا والوك ــاالا املت صص ــةا واملنرم ــاا احلكومجمل ــة الدولجمل ــة وا قاجملمجمل ــة
واملنرماا ا ا جملة الدولجملة إىل اليراو 24/28ا وايار للاه اس نيو ا ان .و رد أط ود.
 -6وأكــدا البعثــة الدالمــة لابحــر ن يف م ـ كرة شــفو ة م وخــة  17تشــر ن الثــاين /وام 2015
تأ جمل ــدها لاحـ ـ الي ــالم عا ــى وج ــود دولت ــني و ش ــاع دول ــة اا ـ ـلجملنجملة عا ــى ب ــول ن ــدود  4نز ـ ـران/
و جملـ ـ 1967ببيـ ـار ملب ــادوة ال ــام العرجمجمل ــة وليـ ـراوط ا ــس األم ــن  )1967(242و.)1973(338
وأشـاوا أ ضـار إىل اسـتمراو انــتال إسـرالجمل األواضـي الفا ـلجملنجملة وا ــوالن ال ـووط وجتاهاهـا الصــاو
لاي ــا ون ال ـدويل وا تهاكه ــا ل ـ ا والنر ــف أن ا تم ـ ال ــدويل ال ي ــاو ض ــغوبار كااجمل ــة عا ــى إس ـرالجمل
لضمان امتثاهلا لايا ون الدويل وليراواا األمم املتحدة ذاا الصاة.
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 -7ويف م ـ كرة شــفو ة م وخــة  24تشــر ن الثــاين /وام 2015ا أعانــف البعثــة الدالمــة أل رلنــدا
أهنا تعرتف جمأط من التداجمه وا جراعاا التشر عجملة أو ا داو ـة املشـاو إلجملهـا يف اليـراو  24/28والـ
وضعف جميصد تلبجمليها يف ا والن ال ووط ا ت .
 -8وذكرا البعثة الدالمة لادامنرك يف م كرة شفو ة م وخة  1كا ون األول/د ـم 2015ا أن
الــدامنرك ت ــعى إىل إجيــاد ت ــو ة ســامجملة لان ـزا ا س ـرالجملاي  -ال ــووط .وأشــاوا أ ض ـار إىل أن الن ـزا
اهم يف زعزعة استيراو احلالة األمنجملة العامة يف الشر األوسطا ول لك تعني نا .
 -9ويف  8ك ــا ون األول/د ــم 2015ا وجه ــف البعث ــة الدالم ــة لابمهوو ــة العرجمجمل ــة ال ــوو ة
م ـ كرة ش ــفو ة إىل املفوض ـجملة ال ــامجملة حليــو ا ــان ت ــد ن اجملهــا اس ــتمراو انــتال إس ـرالجمل ا ــوالن
ال ــووطا وأشــاوا إىل مماوســاا إس ـرالجمل يف س ـعجملها إىل تكــر س انتاهلــا مبــا ــالف اليــا ون الــدويل
وق ـراواا ا ــس األم ــن ذاا الص ــاةا وال س ـجملما ق ـراو ا ــس األم ــن  .)1981(497وواي ـار مل ــا ذكرت ـ
ا مهوو ــة العرجمجمل ــة ال ــوو ةا توا ـ ـ إسـ ـرالجمل توسـ ـجمل أو جمن ــاع م ــتوبناا غ ــه ش ــرعجملةا واستكش ــاف
واســتغال امل ـواود اللبجملعجملــةا مبــا اجملهــا م ـواود املجملــاها والغــاز والــنفط مــن قب ـ شــركاا إس ـرالجملاجملة وشــركاا
مماوكــة لألجا ــها مث ـ ججمل ـ إ هجــي  Genie Energyوأاجملــك  Afekومصــادوة األواضــي املماوكــة
لاموابنني ال وو ني وعدم إ داو تراخجملص جمناع لا ـوو ني .وعـاوة عاـى ذلـكا أشـاوا البعثـة الدالمـة
لابمهوو ــة العرجمجمل ــة ال ــوو ة إىل أن ال ــوو ني يف ا ــوالن ال ــووط ا تـ ـ ال زال ــون تعرض ــون ل ــاه
نـر تهما مبــا يف ذلـك ا قامــة ا ـة واالعتيــاالا التع ـفجملة وسـوع املعاماــة واالنتبـاز غــه اليــا وين
ووا ـ ـ الز ــاواا األس ــر ة يف ال ـ ــبون ا س ـ ـرالجملاجملةا اض ـ ـار ع ــن اـ ــرض قجمل ــود عا ــى حل ــتعهم جمـ ــاحليو
االقتصاد ة واالجتماعجملة والثيااجملةا مبا يف ذلك نر ة التني ا واحلق يف احلجملاة األسر ةا واحلق يف التعاـجملم
واحلق يف ك ه الرز .
 -10ووايـار ملــا وود عــن ا مهوو ــة العرجمجملــة ال ــوو ةا تتيجملــد نر ــة تنيـ ال ــوو ني امليجملمــني يف ا ـوالن
ال ــووط ا ت ـ ألهنــم تينعــون مــن العــودة إلجمل ـ عنــدما ــزووون ا مهوو ــة العرجمجملــة ال ــوو ةا مــا ـ ثر عاــى
نيهــم يف احلجملــاة األســر ة ر ـرار لعــدم حلكــنهم مــن ال ــفر وز ــاوة أســرهم يف ا مهوو ــة العرجمجملــة ال ــوو ة.
وتيجملد أ ضار نيهم يف التعاجملم .وعاى سبجمل املثالا تُيرم اللـا الـ ن رغبـون يف متاجمعـة دواسـتهم يف
ا مهوو ـ ــة العرجمجملـ ــة ال ـ ــوو ة مـ ــن اليجملـ ــام جم ـ ـ لك ألهنـ ــم س ـ ـجملمنعون اجملمـ ــا جمعـ ــد مـ ــن العـ ــودة إىل ا ـ ــوالن
ال ووط ا ت .
 -11وأك ــدا البعث ــة الدالم ــة لابمهوو ــة العرجمجمل ــة ال ــوو ة املماوس ــاا التمجملجملز ــة ا س ـ ـرالجملاجملة ض ــد
ال وو ني يف ا والن ال ووط ا ت  .ويف ه ا الصددا أشاوا إىل أن إداوة األواضي ا سـرالجملاجملة تـرا
إ داو تصاو ح لا وو ني يف قر دل مشس وم عدة مـن أجـ جمنـاع منـازل عاـى أواضـي أجـدادهم.
وذك ــرا كـ ـ لك أن مص ــادوة األواض ــي ق ــد اس ــتمرا خ ــال الف ــرتة املش ــمولة جم ــالتير را اي ــد توس ــعف
إس ـرالجمل يف امل ــتوبناا وجمنــف م ــتوبناا جد ــدة للس ـرالجملاجملني .وذكــرا البعثــة الدالمــة إ شــاع 40
ونــدة ســكنجملة جد ــدة يف م ــتوبنة منــرود ومــنح  10اــداد ن مــن األواضــي لا ـجملانة .وأشــاوا البعثــة
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الدالمة لابمهوو ة العرجمجملة ال وو ة أ ضار إىل أن إسرالجمل واايف عاى رف مباـ  375ماجملـون شـجملك
إسرالجملاي جد د شاع  750مزوعة جد ـدة يف ا ـوالن ال ـووط ا تـ يف ال ـنواا المـس اليادمـةا
مضجملفة أن ذلك سجملتلاه إزالة األلغام من  30 000ادان وو ها.
 -12وذكــرا البعثــة الدالمــة لابمهوو ــة العرجمجملــة ال ــوو ة أن نيــو ال ــوو ني يف العمـ ويف ك ــه
الــرز ميجملــدة يف ا ــوالن ال ــووط ا ت ـ  .ويف ه ـ ا الصــددا أشــاوا إىل أن إداوة األواضــي ا س ـرالجملاجملة
منع ــف يف  27أ او/م ــا و  2015امل ـزاوعني ال ــوو ني يف ا ــوالن ال ــووط ا ت ـ م ــن الرع ــي وقجمل ــدا
و ــوهلم إىل األواضــي الزواعجملــة .واســتنادار إىل البعثــة الدالمــة لابمهوو ــة العرجمجملــة ال ــوو ةا تتــا و ــول
ال ـ ــكان ال ـ ــوو ني إىل  45 000اـ ــدان ايـ ــط يف ا ـ ــوالن ال ـ ــووط ا ت ـ ـ يف نـ ــني أن امل ـ ــتوبنني
ا سرالجملاجملني يكنهم الو ول إىل  350 000ادان لازواعة .وأشـه أ ضـار إىل أن إغـا معـ الينجمللـرة
كان ل أثر سايب عاى سعر التفا جم به الز ادة يف تكالجملف الني وغهها من التكالجملف ال ارضـتها
ال الاا ا سـرالجملاجملة عاـى املـزاوعني ال ـوو نيا االتفـا هـو ا تـال الرلجمل ـي هلـ ه اليـرة ا تاـة .ووايـار
ملــا ذكرت ـ البعثــة الدالمــة لابمهوو ــة العرجمجملــة ال ــوو ةا تياصــف اــرص العم ـ املتانــة لا ــوو ني ألهنــم
شغاون جمصـفة أساسـجملة وئـالف من فضـة األجـرا مثـ األعمـال الجملدو ـة وأعمـال التنرجملـف والعمـ يف
املصا والعم يف التحصجملناا الع كر ة وأعمال البناع يف امل توبناا ا سرالجملاجملة.
 -13وادعـف البعثــة الدالمـة لابمهوو ــة العرجمجملــة ال ـوو ة يف مـ كر ا الشـفو ة أن اليـواا ا سـرالجملاجملة
ت ــدعم ا ماع ــاا ا وهاجمجمل ــة (مب ــن اجمله ــا جبه ــة النص ــرة)( )1يف املنلي ــة الفا ــاة وتي ــدم إلجمله ــا ال ــدعم
الاوج ـ ا مبــا شـم األســاحة والـ خهة وتجمل ـر تنيـ أارادهــا جمـني املنليــة الفا ـاة وا مهوو ــة العرجمجملــة
ال وو ة.
 -14وأكدا البعثة الدالمة لابمهوو ة العرجمجملة ال وو ة يف م كر ا الشـفو ة أن إسـرالجمل عمـدا يف
اآلو ة األخهة إىل التوس يف انتاهلا حبفر خنـد يف منليـة الشـحاو قـر جباتـا الشـه يتـد لنحـو
أوجمعة كجملاومرتاا جمعمق  300مرت داخ ا مهوو ة العرجمجملة ال وو ة.

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