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 األخرى  المحتلة العربية واألراضي فلسطين في اإلنسان حقوق  حالة

 قرار مشروع :**شيلي ،**فلسطين دولة ،*باكستان  

 المحتل السوري  الجوالن في اإلنسان حقوق  .../46

 اإلنسان، حقوق  مجلس إن 

  انتهاك  بساااااااب   المحتل   الساااااااور   الجوالن   في  الساااااااور ون  المواطنون  يعانيه  لما  القلق  بالغ   يسااااااااور   إذ  
 ، 1967 عام   في  اإلسرائيلي  العسكر    االحتالل  منذ  واإلنسانية  األساسية   لحقوقهم  والمتواصل  المنهجي  إسرائيل 

 ،1981 األول/ديسمبر كانون  17 رخالمؤ  (1981)497 األمن مجلس قرار إلى يشير وإذ 

 13 المؤرخ 74/90  القرار وآخرها  الصالة،  ذات العامة  الجمعية  قرارات جميع إلى ضاا  أي  يشاير وإذ 
 فيها أعلنت التي  ،2020 األول/ديساااااااامبر كانون  10 المؤرخ  75/99 والقرار  2019 األول/ديساااااااامبر كانون 

 النالجو   كل من  باالنسحاب وطالبتها  (1981)497 مناأل  مجلس  قرار تمتثل لم  إسرائيل أن العامة  الجمعية
 المحتل، السور  

 2018 األول/ديساااااااااااااامبر كاانون  7 المؤرخ 73/98 العااماة الجمعياة قرار   إلى كاذلا  يشااااااااااااااير وإذ 
 ،2020 األول/ديسمبر كانون  10 المؤرخ 75/97و ،2019 األول/ديسمبر كانون  13 المؤرخ 74/88و

 1981 سااااااااامبراألول/دي  كانون  14 المؤرخ إسااااااااارائيل  قرار  ةعي شااااااااار  عدم تأكيد  أخرى  مرة يعيد وإذ 
 تلااا  ضاااااااااااااام إلى أدى مماااا المحتااال، السااااااااااااااور   الجوالن على وإدارتهاااا وواليتهاااا قوانينهاااا بفرض والمتعلق
 فعليا ، األرض

 ولمباااد  المتحاادة األمم لميثاااق وفقااا   بااالقوة، األرض حيااازة جواز عاادم مباادأ جااديااد من يؤكااد وإذ 
 الدولي، القانون 

__________ 

 باسم الدول األعضاء في األمم المتحدة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. *
 دولة غير عضو في مجلس حقوق اإلنسان. **
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 اإلساارائيلية الممارسااات  في بالتحقيق المعنية  الخاصااة جنةالل بتقر ر  القلق بالغ مع علما   يحيط وإذ 
 يعرب وإذ ،( 1) المحتلة األراضااي في العرب السااكان من وغير  الفلساانيني  للشااع  اإلنسااان  حقوق  تمس التي
 إسارائيل  لرفض  أسافه وعن  المحتلة العربية  األراضاي في  اإلسارائيلي لالساتينان اساتناار  عن  الصادد هذا في

 واستقبالها، الخاصة اللجنة عم التعاون  المستمر

 واإلعالن الدولي والقانون  المتحدة األمم ميثاق في الواردة  الصااااااااالة ذات باألحكام يساااااااااترشاااااااااد وإذ 
 في المدنيين  األشااخا  بحماية المتعلقة جنيف اتفاقية  اننباق جديد من يؤكد وإذ اإلنسااان،  لحقوق  العالمي

 الهاااا  اتفااااقيتي في الواردة الصاااااااااااااالاااة ذات واألحكاااام 1949 آب/أغساااااااااااااانس 12 المؤرخاااة حربلا وقااات
 المحتل، السور   الجوالن على 1907و 1899 لعامي

 مجلس قرار   أسااااااااااااااااس على ماادر ااد في باادأت التي السااااااااااااااالم عمليااة أهميااة جااديااد من يؤكااد وإذ 
  تشاااااااااااااار ن في الصااااااااااااااادر (1973)338و 1967 الثااني/نوفمبر تشاااااااااااااار ن 22 المؤرخ (1967)242 األمن
 الشااااااارق   في الساااااااالم عملية لتوقف  قلقه عن يعرب وإذ الساااااااالم، مقابل األرض ومبدأ  ،1973 أكتوبر/األول

 (1967)242 للقرار ن  الاامل التنفيذ  أسااااااااااااس على  الساااااااااااالم ادثاتمح  اسااااااااااات نا  في أمله وعن  األوساااااااااااط
 المننقة، في وشامل عادل سالم إحالل أجل من (1973)338و

 ومجلس اإلنساان  حقوق  لجنة عن  الصاادرة  الصالة ذات  الساابقة  القرارات أيضاا   جديد من يؤكد وإذ 
 22 المؤرخ  40/21  وقرار   2018 آذار/مارس 23 المؤرخ 37/33  المجلس  قرار وآخرها اإلنسااااااااااااااان،  حقوق 

 ،2020 حز ران/يونيه 22 المؤرخ 43/30و ،2019 آذار/مارس

 ومجلس العامة  الجمعية  قرارات تمتثل أن باالحتالل، القائمة  الساااااالنة بإساااااارائيل، يهي  -1 
 قرر الذ   (1981)497 األمن  مجلس  قرار  وخاصاة بالموضاو،،  الصالة ذات اإلنساان حقوق   ومجلس األمن

 المحتل السور    الجوالن  على وإدارتها وواليتها قوانينها  فرض  إسرائيل  قرار أن أمور،  جملة  في  المجلس،  فيه
 الفور؛ على هذا قرارها تلغي بأن إسرائيل فيه وطال  دولي، نيقانو  أثر لاه وليس وباطل الغ   قرار

 السااااور   الجوالن  في االسااااتينان وممارسااااات  سااااياسااااات  السااااتمرار اسااااتيائه عن يعرب -2 
 و نال  وتوسااااااايعها، قانونية غير مساااااااتوطنات إلنشااااااااء  ا  مؤخر   ُوضاااااااعت التي  الخنط ذل  في بما ل،المحت 

 في باالساااتينان  المتصااالة  واألنشااانة  الخنط جميع عن  فورا   تاف بأن باالحتالل، القائمة  السااالنة  إسااارائيل،
 المحتل؛ السور   الجوالن

 العمراني الناابع يرتغي  عن تاف أن بااالحتالل، القاائماة  الساااااااااااااالناة باإساااااااااااااارائيال، يهيا  -3 
 وجوب على و ؤكد المحتل، الساااااااور   للجوالن القانوني والوضاااااااع المؤساااااااساااااااي والهيكل الديمغرافي والتاو ن
 ممتلااتهم؛ واستعادة ديارهم إلى بالعودة المحتل السور   الجوالن سكان من ينللنازح السماح

 الهو ة  ناقاتوب   اإلسااااااااااااارائيلية المواَطَنة  فرض عن تاف أن بإسااااااااااااارائيل أيضاااااااااااااا   يهي  -4 
 جميع وعن ضادهم القمعية تدابيرها وعن المحتل، الساور   الجوالن  في الساور ين المواطنين على اإلسارائيلية

 واالقتصااااااااادية والسااااااااياسااااااااية المدنية  وحقوقهم  األساااااااااسااااااااية بحقوقهم تمتعهم تعوق  التي  األخرى  ساااااااااتالممار 
 الممارساااات في بالتحقيق المعنية  الخاصاااة  نةاللج تقر ر في بعضاااها إلى أشااايرَ  والتي والثقافية،  واالجتماعية

 المحتلة؛ األراضي في العرب السكان من وغير  الفلسنيني للشع  اإلنسان حقوق  تمس التي اإلسرائيلية

 بز ارة المحتل السااااور   الجوالن في السااااور ين للسااااكان تساااام  أن بإساااارائيل كذل  يهي  -5 
 األحمر، للصاااالي  الدولية  اللجنة  وبإشاااارا  القنينرة برمع طر ق عن سااااور ا األم الوطن  في وأقربائهم أهلهم

 األشااااااااخا  حماية بشااااااااأن جنيف قيةالتفا صااااااااارخا   انتهاكا   يشااااااااكل ألنه  الز ارات هذ  منع  قرارها تلغي وأن
__________ 

(1) A/75/199. 
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 الخا  الدولي والعهد  الرابعة( جنيف )اتفاقية 1949  آب/أغسااااانس  12  المؤرخة الحرب  وقت في المدنيين
 ة؛والسياسي  المدنية بالحقوق 

 السااور   الجوالن في السااور ين المواطنين  ضااد القمعية  إجراءاتها بوقف  إساارائيل  ينال  -6 
 اإلسرائيلية؛ السجون  في السور ين معتقلينال عن الفور   وباإلفراج المحتل،

 سااااااااااااااتتخذها أو اتخذتها التي واإلدار ة التشاااااااااااااار عية  واإلجراءات التدابير جميع أن يقرر -7 
 إجراء  2010 الثاني/نوفمبر تشاااااار ن 22 في الانيساااااات  قرار فيها بما باالحتالل، القائمة  الساااااالنة إساااااارائيل،
 نالجوال طابع تغيير بهد  الشااااارقية، والقدس  المحتل ر  الساااااو  الجوالن من  انساااااحاب أ  قبل عام اساااااتفتاء
  للقانون   صاااااااارخا   انتهاكا   وتشاااااااكل وباطلة  الغية  وإجراءات تدابير هي القانوني، ووضاااااااعه المحتل الساااااااور  

 قانوني؛ أثر أ  لها وليس الرابعة، جنيف والتفاقية الدولي

  التاادابير من بااأ  تعتر  أال المتحاادة األمم في األعضااااااااااااااااء بااالاادول أخرى  مرة يهياا  -8 
 أعال ؛ هاإلي  المشار اإلدار ة أو التشر عية

 حقوق  تمس التي  اإلساااااااارائيلية االحتالل  ساااااااالنات  ممارسااااااااات من اسااااااااتيائه عن يعرب -9 
 الخاصااااااااة الممتلاات  مصااااااااادرة ذل  في بما المحتل، السااااااااور   الجوالن في السااااااااور ين للمواطنين اإلنسااااااااان

 راراساااااااتم  إزاء القلق بالغ عن و عرب عليهم،  اإلسااااااارائيلية" "الوثائق  يسااااااامى ما  فرض طر ق عن للساااااااور ين
 قوات تتبعها التي المشااااااروعة غير األلغام زر، وممارسااااااات ،( 2) النبيعية للموارد المشاااااارو، غير االسااااااتغالل

 مع إسارائيل تعاون  عدم  إزاء البالغ  قلقه عن أيضاا   و عرب المحتل، الساور   الجوالن في اإلسارائيلية  االحتالل
 اإلنسان؛ لحقوق  السامية المتحدة ألمما مفوضية

 ر حية، عنفات مشارو، بناء أعمال في البدء على  الموافقة من  يضاا  أ يائهاسات  عن يعرب -10 
 الساااور   الجوالن في الساااور ين  للساااكان اإلنساااان  حقوق  من  واساااعة  طائفة على  الضاااار أثرها من الرغم على

 بالمشرو،؛ المتعلقة اإلجراءات جميع ا  فور  توقف أن ،باالحتالل القائمة السلنة بإسرائيل، و هي  المحتل،

 المختصة  المتحدة  األمم  وأجهزة  الحكومات  جميع  نظر  يوجه أن  العام  األمين  إلى  ينل  -11 
 القرار، هذا إلى الدولية اإلنسانية  والمنظمات واإلقليمية  الدولية الحكومية  والمنظمات  المتخصصة والوكاالت

 دورته في إلنسااانا  حقوق  مجلس  إلى المسااألة هذ  عن تقر را   يقدم وأن ممكن،  نناق أوسااع على ينشاار  وأن
 واألربعين؛ التاسعة

 دورته في  المحتل الساور   الجوالن  في اإلنساان  حقوق  انتهاكات  في  نظر   مواصالة يقرر -12 
 واألربعين. التاسعة

    

__________ 
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