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 مقدمة -أوالا  
الذي طلب  فهبا اسلبس     31/25هذا التقرير مقدم عماًل بقرار جملس حقوق اإلنسان  -1

 سرائهل، السلطة القائمة باالحتالل، االمتثال لقرارات اجلمعهة العامة وجملبس األمبن وجملبس حقبوق 
 فهبا قبرر البذي ،(1981)497 األمن جملس قرارب خاص بوجا اسلس ذّكرو  اإلنسان ذات الصلة.

لببس،  ببمن ملببة نمببور، نن قببرار  سببرائهل بوببرت قوانهنرببا وواليترببا و يار ببا   اجلببوالن السببوري اس
 احملتل قرار الغ وباطل ولهس لا نثر قانوين يويل، وطال   سرائهل بأن تلغي قرارها على الوور.

 نظبببر يوجببا نن 31/25 القبببرار   العببام األمبببن    نيضبباً  اإلنسبببان حقببوق جملبببس وطلبب  -2
مهببا اومومببات، ونجرببمة األمببم املتحببدة املكتصببة، والوكبباالت املتكصصببة، واملنظمببات اومومهببة 
الدولهة واإلقلهمهة، واملنظمات اإلنسانهة الدولهة    هذا القرار، ونن ينشره على نوسا نطباق كمبن، 

قرر اسلس  ،عن ذلك ضالً وف ونن يقدم تقريراً عن هذه املسألة    اسلس   يورتا الرابعة والثالثن.
  مواصلة النظر   انتراكات حقوق اإلنسان   اجلوالن السوري احملتل   يورتا الرابعة والثالثن.

 31/25 اإلنسان حقوق مجلس قرار ت  يذ -ثانياا  
، وجرت املوو هة السامهة وقوق اإلنسان، باسبم 2016تشرين األول/نكتوبر  26   -3

مبببببببذكرة شبببببببووية    حمومبببببببة  سبببببببرائهل تشببببببب  فهربببببببا    قبببببببرار جملبببببببس حقبببببببوق األمبببببببن العبببببببام، 
بذت نو يععتبمم اُّتاذهبا بشبأن تنوهبذ  31/25 اإلنسان وتطل  فهرا معلومات عن ني خطوات اُّتخ

 القرار املذكور. ومل تتلق املوو هة ني ري على املذكرة الشووية. 
ن، باسبم األمبن العبام، مبذكرة و  الهوم نوسا، وجرت املوو هة السامهة وقبوق اإلنسبا -4

   مهبببا البعثبببات الدائمبببة   جنهبببن توجبببا فهربببا نظرهبببا    قبببرار جملبببس حقبببوق اً نيضبببشبببووية 
وتطل  فهرا    حمومات الدول األعضاء تقبد  معلومبات عبن ني خطبوات  31/25اإلنسان 

ذت نو يععتمم اُّتاذها بشأن تنوهذ نحمام القرار ذات الصلة. وريت البعثا ت الدائمة لمبل مبن  اُّتخ
 كوبا واالحتاي الروسي واجلمرورية العربهة السورية على هذا الطل    مذكرات شووية.

وباإل ببافة    ذلببك، وجرببت املوو ببهة السببامهة وقببوق اإلنسببان، باسببم األمببن العببام،  -5
نظببببر نجرببببمة األمببببم املتحببببدة املكتصببببة، والوكبببباالت املتكصصببببة، واملنظمببببات اومومهببببة الدولهببببة 

 ، وفقباً لطلب  جملبس حقبوق اإلنسبان.31/25إلقلهمهة واملنظمات اإلنسانهة الدولهة    القرار وا
 .ذلك على ري ني املوو هة تتلق ومل
، وجربببت البعثبببة الدائمبببة لموببببا مبببذكرة شبببووية    2016تشبببرين الثببباين/نوفمرب  3و   -6

عدم االعرتاف بأي من التبداب   املوو هة السامهة وقوق اإلنسان، طلبت فهرا    استما الدويل
ا  سبببرائهل علبببى النحبببو املشبببار  لهبببا   قبببرار جملبببس  ُّتبببذا واإلجبببراءات التشبببريعهة نو اإلياريبببة البببي

نمههبة اجلربوي البي تببذألا األمبم املتحبدة مبن نجبل  علبىاً نّكدت جمبديو  ،31/25حقوق اإلنسان 
  هناء االحتالل اإلسرائهلي للجوالن السوري. 
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اً البعثبببة الدائمبببة لموببببا    نن االسبببتهالء علبببى األرا بببي ببببالقوة يشبببمل انتراكببب تونشبببار  -7
   تعبببديل الو بببا القبببانوين اً للقبببانون البببدويل. ون بببافت نن  سبببرائهل قبببد اُّتبببذت خطبببوات سبببعه

 وههملا املؤسسي.  دميغرا وتموينا ال طبهعتا املايية للجوالن السوري احملتل وتعديل
لشووية  سبرائهل    االنسبحاا الوبوري مبن اجلبوالن السبوري    ويعت كوبا   مذكر ا ا -8

(. 1973)338( و1967)242، طبقببببباً لقببببراري جملببببس األمبببببن 1967حميران/يونهببببا  4حببببدوي 
ونكببدت كوبببا نيضبباً  ببرورة ُّتلببي  سببرائهل عببن  لاوال ببا اجلالببة  لالسببتهالء علببى اجلببوالن السببوري 

وسهاسبببببات التوسببببا والعبببببدوان، و نشبببباء مسبببببتوطنات احملتببببل. وتبببببر  كوبببببا نن االحبببببتالل األجنبببب ، 
اً سبلبهاً واالستهالء على األرا ي بالقوة هبي كارسبات تنتربك الصبمومل واملعباي  الدولهبة، وتبؤثر تبأث  

 يعهشون   اجلوالن السوري احملتل.  ملن  حقوق اإلنسان للشع  السوري، وال سهما 
ة الببي  ببدف    السببهطرة علببى املببواري ونعربببت كوبببا عببن رفضببرا للممارسببات اإلسببرائهله -9

وصوتا بأنا انترامل صارخ للقرارات الي اعتمدها  فهما الطبهعهة للجوالن السوري احملتل واستغالألا
جملبببس األمبببن واجلمعهبببة العامبببة بشبببأن سبببهاية الشبببع  الولسبببطهة   األرت الولسبببطهنهة احملتلبببة، 

 ومنرا القدس الشرقهة، مبا يشمل السمان العرا   اجلوالن السوري احملتل. 
ت القببانون الببدويل اإلنسبباين ونيانببت البعثببة الدائمببة لموبببا بمببل قببوة مببا وصببوتا بانتراكببا -10

البببي ترتمبربببا السبببلطات اإلسبببرائهلهة  ااء احملتجبببمين السبببورين   اجلبببوالن السبببوري احملتبببل، وكبببررت 
اإلعبببراا عببببن قلقربببا الشببببديد  ااء املمارسببببات الوحشبببهة املسببببتمرة، كمببببا نعرببببت عببببن قلقرببببا  ااء 

  الظروف الال نسانهة  الي نوجد ا  سرائهل. 
نن بلبببدان حركبببة عبببدم االعهببباا قبببد نعرببببت عبببن تضبببامنرا ويعمربببا  ببب  ون بببافت كوببببا  -11

طلبب  اجلمروريببة العربهببة السببورية املشببروي لتحقهببق سببهاي ا علببى اجلببوالن أنببا املشببروط ملببا وصببوتا ب
السببوري احملتببل، علببى نسبباس مبببايرة السببالم العربهببة وعملهببة مدريببد للسببالم ومبببدن األرت مقابببل 

نن االحبببتالل اجلبببباري للجببببوالن  كوبببببا  رنتو  األمببببن ذات الصبببلة. السبببالم، وفقبببباً لقبببرارات جملببببس
 السوري و ما حبمم الواقا يشمالن عقبًة نمام حتقهق سالم عايل وشامل ويائم   املنطقة. 

ونكببدت البعثببة الدائمببة لموبببا   مببذكر ا الشببووية نن اسببتكدام يولببة  سببرائهل للجببوالن  -12
ي السببوري ومرامببة نقببالهم جديببدة   اجلمروريببة العربهببة السببوري احملتببل مببن نجببل التببدخل   النببما 

   نن هبذه األفعبال ميمبن نن اً يضبمن عوامل اعمعة االستقرار. ونشبارت ن السورية يشمل عامالً 
 ؤيي    تواقم اوالة اإلنسانهة الصعبة   اجلمرورية العربهة السورية. ت

، نفايت البعثة الدائمبة لالحتباي 2016تشرين الثاين/نوفمرب  8و  مذكرة شووية مؤرخة  -13
الروسي بأهنا ال تعرتف بأي من التبداب  نو اإلجبراءات التشبريعهة نو اإلياريبة البي اُّتبذ ا  سبرائهل 

 (.1967)242قرار جملس األمن  كا يتعارت ما   اجلوالن السوري احملتل
ورية العربهة السبورية ، وجرت البعثة الدائمة للجمر2016تشرين الثاين/نوفمرب  11و   -14

مببذكرة شببووية    املوو ببهة السببامهة وقببوق اإلنسببان، نكببدت فهرببا  ببرورة احببرتام اتواقهببة جنهببن 
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، ونهابببت يمهببا الببدول األعضبباء نال تعببرتف كببامالً   الرابعببة بشببأن  ايببة املببدنهن وتنوهببذها تنوهببذاً 
ا  سبببرائهل   اجلبببوالن السبببوري البببي اُّتبببذ  اإلجبببراءات التشبببريعهة نو اإلياريبببةنو  ببببأي مبببن التبببداب 

سببرائهل مببن شببأنا نن إلاء نن متتنببا عببن تقببد  ني يعببم احملتببل. كمببا نهابببت يمهببا الببدول األعضبب
يعسببتكدم   املسببتوطنات   اجلببوالن السببوري احملتببل، و  نشبباط اقتصببايي يببؤيي    انتراكببات 

  سببرائهلاسبتمرار احبتالل  معلومبات عبنالبعثببة الدائمبة لقبانون البدويل وقبوق اإلنسبان. وقبدمت ل
للحقببوق اً الببي   ببدف     يامببة احتاللببا ، كببا يشببمل انتراكبب اللجببوالن السببوري وعببن كارسببا 

االقتصبببايية واالجتماعهبببة والثقافهبببة واملدنهبببة والسهاسبببهة للمبببواطنن السبببورين   اجلبببوالن السبببوري 
 . للقانون الدويل وقرارات جملس األمن ذات الصلةاً احملتل، وخرق

 سببببورين اعتقببببال ايعبببباءات بشببببأن نوقببببدمت اجلمروريببببة العربهببببة السببببورية معلومببببات عبببب -15
الواجبببة للسببورين، ونهابببت  القانونهببة ببمانات تموببل التقهببد ببباإلجراءات  عببدم وجببويو اً، تعسببو

ويون شبببروط عبببن مهبببا املعتقلبببن السببببورين اً بببباستما البببدويل نن يطالببب   سبببرائهل بببباإلفرا  فببببور 
والسببجناء احملتجببمين   مرافببق االحتجبباا اإلسببرائهلهة. ونشببارت اجلمروريببة العربهببة السببورية    نن 
السبببورين   اجلبببوالن السبببوري احملتبببل مبببا االبببوا يتعر بببون لسبببل  حبببريترم، مببببا   ذلبببك  اإلقامبببة 

لقببانوين، ونهنببم نرمببون مببن الميببارات األسببرية   اجلربيببة  واالعتقبباالت التعسببوهة واالحتجبباا  بب  ا
 لببببة االعتقبببباالت األخبببب ة الببببي نثببببرت   العشببببرات مببببن  شببببديت علببببى. و اإلسببببرائهلهةالسببببجون 

السبببمان السبببورين   اجلبببوالن السبببوري احملتبببل. ونفببببايت اجلمروريبببة العربهبببة السبببورية ببببأن بعبببب  
يوالر؛ ومببا ذلببك، فقببد منعببوا  4 000السببورين مل يطلببق سببراحرم  ال بعببد يفببا كوالببة قببدرها 

من ذلك    مناطق   األرت  من العوية    قراهم   اجلوالن السوري احملتل ونعقلوا بدالً اً الحق
الولسطهنهة احملتلة. وقدمت اجلمرورية العربهة السورية تواصهل عن نربا من هذه اواالت املدعاة، 

  و   ذلك من حاالت االحتجاا التعسوي املدعاة.
ونفببايت اجلمروريببة العربهببة السببورية بببأن  سببرائهل قببد هببدمت، يون  خطببار مسبببق، منببمل  -16

مواطن سوري   بلدة جمدل مشس   اجلوالن السوري احملتل، ونهنا استكدمت القوة املورطة  د 
   اً نفراي من السمان احمللهن الذين اعرت وا على األدم. ونشارت اجلمرورية العربهبة السبورية نيضب

نن األهئببة املعروفببة باسببم  جلنببة التكطببه  والبنبباء    اجلببوالن السببوري احملتببل قببد نمببرت  ببدم منببمل 
 آخر   املنطقة نوسرا. 

ونكببدت اجلمروريببة العربهببة السببورية   مببذكر ا الشببووية كارسببات اري األلغببام الببي تقببوم  -17
 العربهببة واملنبباطق احملهطببة  ببا، وكببذلك ببا  سببرائهل   اجلببوالن السببوري احملتببل، والببي  ببدي القببر  

عي. ونفايت اجلمروريبة العربهبة السبورية ببأن انوجبار األلغبام األر بهة ني     وقبوي العشبرات ار امل
 لمراعة. ل    صاوة ودايينل آالف الع  السورين، وج   من املصابنمن القتلى والعديد من 

علبببى متبببتعرم  تعوبببرتين خيضبببعون لقهبببوي ونفبببايت اجلمروريبببة العربهبببة السبببورية ببببأن السبببور  -18
ببباوقوق االقتصبببايية والثقافهببة واالجتماعهبببة، مببببا   ذلببك اوبببق   حريبببة التنقببل واوبببق   اوهببباة 
رم السوريون الرا بون   السبور لميبارة نسبرهم   اجلمروريبة العربهبة  األسرية؛ وعلى سبهل املثال، نع
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نعببون بعببد السببور مببن العببوية    اجلببوالن السببوري احملتببل السببورية مببن القهببام بببذلك، مبببا نهنببم قببد ميع 
 من توقهن السلطات اإلسرائهلهة ألم. اً بسب    الق معرب القنهطرة و/نو خوف

وايعبببت البعثبببة الدائمبببة للجمروريبببة العربهبببة السبببورية،   مبببذكر ا الشبببووية، نن القبببوات  -19
،   املنطقببة الواصببلة و  اجلمروريببة (1)النصببرةاإلسببرائهلهة تببدعم ماعببات  رهابهببة، مبببا فهرببا جبرببة 

مبومل ووايي ال  وايي نطباق سبهطر ا علبى اً وايعت نن  سرائهل قد وسعت مبؤخر  العربهة السورية.
  املنطقبببة اجلنوبهبببة الغربهبببة مبببن اجلمروريبببة العربهبببة السبببورية مبسببباعدة هبببذه ا يرعببب الرقببباي   ريبببن

 اجلماعات اإلرهابهة. 
 ببا  سببرائهل والبببي  قامبببت اجلمروريببة العربهبببة السببورية معلومببات عبببن األفعببال الببيوقببدمت  -20

مبن خبالل خلبق انطبباي حبمبم الواقبا ببأن  1967حدوي مبا قببل عبام  طمس يعدعى نهنا  دف   
هنبببامل وحبببدة جغرافهبببة وسهاسبببهة ببببن اجلبببوالن السبببوري احملتبببل واألرت الولسبببطهنهة احملتلبببة. ونكبببدت 

نكايميهبببة واجتماعهبببة  للحبببدوي هريبببا  سببرائهل باسبببتكدام وسبببائل لبببو وصبببوتا بأنبباالبعثببة الدائمبببة مبببا 
للمجبالس  2015    يمبا   سبرائهل   عبام  الدائمبة وسهاسهة. وعلى سبهل املثبال، نشبارت البعثبة

 احمللهة   جمدل مشس، وبقعاتا، ومسعدة، وعن قنهة فهما يسمى  احتاي بلدات اجللهل الشرقي .
معلومببات عببن خطببة  سببرائهل الرامهببة     هئببة اً مروريببة العربهببة السببورية نيضببوقببدمت اجل -21

 يينصببايرة حبمببم الواقببا دالف الوببدااملاحملمهببة الطبهعهببة لببب  حديقببة حرمببون الوطنهببة ، مببن خببالل 
 متبببببوا/ 13مبببببن نرا بببببي منطقبببببة جببببببل الشبببببه    مشبببببال و بببببرا اجلبببببوالن السبببببوري احملتبببببل. و  

ه  املقاطعببات اضا ببعة لببواارة الداخلهببة اإلسببرائهلهة   جرائببدها ، نشببرت جلنببة ُّتطبب2016 يولهببا
وريببة فببدان مببن األرا ببي. وايعببت اجلمر 82 000 اقببدره حةاسببالرمسهببة خطببة ههملهببة موصببلة مل

لتابعة سبدل مشبس   فدان من األرا ي ا 7 000مصايرة  ؤيي   تالعربهة السورية نن اضطة س
توبباقم نامببة السببمن   البلببدة و   منببا توسببا املدينببة الطبهعببي الشبمال والغببرا، كببا سهوضببي    

سببنة  15مببن نجببل اسببتهعاا النمببو السببماين. وقببد سببعت جلنببة نوقبباف جمببدل مشببس علببى مببد  
سبمنهة علبى السبمان احمللهبن. ونفضبى املشبروي      بيااملا هة    تنوهذ مشروي لتوايبا قطبا نر 

، تغطي معظمربا املنباطق احملبدية   اضطبة قاريةالسندات الع وثهقة من 750 000 سناي حوايل 
اإلسرائهلهة بشأن  حديقة حرمون الوطنهة . والحظت اجلمرورية العربهة السورية نن اضطة تتبوخى 

قبببر  تابعبببة ل ممانهببة توسبببها املسببتوطنتن اإلسبببرائهلهتن نوهببة نتهبببن ولبببروي، املبنهتببن علبببى نرا ببي 
 وبلدات سورية.

معلومبببببات عبببببن التوسبببببا  ،  مبببببذكر ا الشبببببووية ،لعربهبببببة السبببببوريةوقبببببدمت اجلمروريبببببة ا -22
مسبتوطنة  19االستهطاين اإلسرائهلي   اجلوالن السوري احملتل، وال سبهما عبن قبرار  سبرائهل بنباء 

نسبببرة  سببرائهلهة متطوعبببة للسبببمن   اجلبببوالن  1 500جديببدة   عضبببون وبببس سببنوات جلبببذا 
الي نعلنت عنربا  ،معلومات بشأن اضطةاً السورية نيضالسوري احملتل. وقدمت اجلمرورية العربهة 
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وحبببببدة سبببببمنهة جديبببببدة    4 000بنببببباء ، والرامهبببببة    2016حميران/يونهبببببا  24 سبببببرائهل   
 قامببة منشببقت اقتصببايية وثقافهببة ومرنهببة، مبببا   ارين   اجلببوالن السببوري احملتببل و مسببتوطنة كهتسبب
راكببم علمهببة، ومصببنا لتعبئببة اجاجببات املهبباه، مراكببم متعببدية األ ببرات ومو ، للنبهببذذلببك مصببانا 
 ومتحن،  دف توطهد سهاسترا االستهطانهة   اجلوالن السوري احملتل.  ،ومصنا لأللبان

ونشارت اجلمرورية العربهة السورية كبذلك    اإلحصباءات األخب ة الصبايرة عبن  سبرائهل،  -23
، 2015و 2010لهن   الوببرتة بببن عببامي الببي تؤكببد الميبباية المببب ة   عببدي املسببتوطنن اإلسببرائه

لجمروريبببة العربهبببة السبببورية، لاً وفقببب، وحبببد نبببهس، ونفبببة  يتبببان. و    ذلبببك   ببببة يربببويا، ونوي مببببا
 سرائهل   تشجها االستهطان اإلسرائهلي من خالل تقد  حبوافم مالهبة ويعبم االسبتثمارات  تستمر

   التعلهم والمراعة  دف تعميم احتالألا وتغه  الرتكهبة الدميغرافهة للجوالن السوري احملتل. 
 الببيسببرائهلهة اإلتصببرفات المارسببات و املوقببدمت اجلمروريببة العربهببة السببورية معلومببات عببن  -24
اسبتغالألا، علبى عبو و دعى نهنا  دف    السهطرة على املواري الطبهعهبة   اجلبوالن السبوري احملتبل يع 

(. وايعببت نن حببق السببورين   العمببل مقهببد   اجلببوالن 1981)497ينترببك قببرار جملببس األمببن 
ة للجبببوالن املبببواري الطبهعهببب تسبببتغلالسبببوري احملتبببل. ونفبببايت اجلمروريبببة العربهبببة السبببورية ببببأن  سبببرائهل 

االسببتكدام اوصببري لتلببك املببواري، كببا نببرم   ممانهببةنح املسببتوطنن اإلسببرائهلهن متببالسببوري احملتببل و 
 السببببوريون يببببتممنني فائببببدة منرببببا. وال جببببة السببببمان السببببورين   اجلببببوالن السببببوري احملتببببل مببببن 

 سببببببتوهديفببببببدان مبببببن األرا ببببببي الصببببباوة للمراعببببببة،   حبببببن  45 000    ال  املقهمبببببون الوصبببببول
فبدان مبن األرا ببي. وبسبب  منبا املببمارعن السبورين مببن  350 000 مببناملسبتوطنون اإلسبرائهلهون 

تسبببويق منتجبببا م   اجلمروريبببة العربهبببة السبببورية، نوجبببدت  سبببرائهل حالبببة مبببن اوصبببار االقتصبببايي 
الببي تقببوم  ببا    املمارسببة املسببتمرة اً حبمببم الواقببا. ووجرببت اجلمروريببة العربهببة السببورية االنتببباه نيضبب

 سببرائهل واملتمثلببة   يفببن النوايببات السببامة   اجلببوالن السببوري احملتببل، كببا نسببور عببن آثببار صببحهة 
بأمسباء ذلبك، قبدمت اجلمروريبة العربهبة السبورية قائمبة  عبن وفضبالً املواطنن السبورين. بوبهئهة  ارة 

 اجلوالن السوري احملتل.دعى نهنا متول النشاط االستهطاين اإلسرائهلي   الشركات الي يع 
    




