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تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية
ابكستان* ،دولة فلسطني** ،شيلي ،فنزويال (مجهورية  -البوليفارية) ،كواب** :مشروع قرار
.../43

حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يساااوراب غلااق القلا ملااا ينان ااو املوا نااون السااوريون ا اوااوان السااورا اهاا سااب انا ااا
إسا اراا املن ا ااص واملاواما ا يق ااوس ن األساسا ا ال واإلنس ااان ال منا ا ااح ااا ل النسا ا را اإلسا اراا لص ا
عام ،1967
وإذ يشري إىل سرار جملس األمن  )1981( 497املؤرخ  17كانون األول/ديسمرب ،1981
وإذ يشااري ضي ااا إىل مج ااق سارارام اومن ااال النامااال ذام الراالال ،وآرر ااا القارار  14/74املااؤرخ
كااانون األول/ديساامرب  2019والق ارار  90/74املااؤرخ  13كااانون األول/ديساامرب  ،2019الااأ ضعلنااه ف ااا
اومن ال النامال ضن إسراا مل متاث سرار جملس األمن  )1981( 497و البا ا غانسحاب من ك اووان
السورا اها ،
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وإذ يش ااري كا ا ل إىل س ا ارارا اومن ا ااال الناما ااال  98/73املا ااؤرخ  7كا ااانون األول/ديسا اامرب
و 88/74املؤرخ  13كانون األول/ديسمرب ،2019

2018

وإذ ين د مرة ضررى أتك د عدم شرع ال سرار إسراا املؤرخ  14كانون األول/ديسامرب  1981واملانلا
فرض سوان ن ا ووايا ا وإدارهتا على اووان السورا اها  ،مما ضدى إىل ضن تل األرض فنل ا،
وإذ يؤكد من جديد مبدض عدم جواز ح ازة األرض غلقوة ،وفقاا مل ثااق األمان املاحادة وملبااد
القانون الدويل،
__________

*
**

غسن الدول األع اء ا األمن املاحدة الأ ص ضع اء ا منظمال الاناون اإلس مص.
دولال غري ع و ا جملس حقوق اإلنسان.
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وإذ حي ط علما مق غلق القل اقرير اللانال اخلامال املنن ال غلاحق ا املمارسام اإلسراا ل ال
الأ متس حقوق اإلنسان للشن الفلسط ين وغرياب من الس ان النرب ا األراضص اهالال( ،)1وإذ ينرب
ا ا الردد عن اسان اراب ل سا طان اإلسراا لص ا األراضص النر ال اهالال وعن ضسفو لرفض إسراا
املسامر الاناون مق اللانال اخلامال واساقباهلا،
وإذ يسرتشد غألح ام ذام الرلال الواردة ا م ثااق األمان املاحادة والقاانون الادويل واإلعا ن
الناملص يقوق اإلنسان ،وإذ يؤكد من جديد انطباق اتفاس اال جن اا املانلقاال يماياال األشاملان املادن
ا وس ااه اي اارب املؤرر ااال  12آب/ضغس ااطس  1949واألح ااام ذام الر االال الا اواردة ا اتف اااس أ ا اااا
لنامص  1899و 1907على اووان السورا اها ،
وإذ يؤكااد ماان جدي ااد ضمه ااال عمل ااال الس ا م ال ااأ اادضم ا مدري ااد علااى ضس اااس س ارارا جمل ااس
األما اان  )1967( 242املا ااؤرخ  22تش ا ارين الثا ااا /نوفمرب  1967و )1973( 338الرا ااادر ا تش ا ارين األول/
ضكا ااو ر  ،1973ومب اادض األرض مقا ا الس ا م ،وإذ ين اارب ع اان سلق ااو لاوس ااا عمل ااال الس ا م ا الش اارق
األوسااط وعاان ضملااو ا اسااالنام عااادام الس ا م علااى ضساااس الانف ا ال ام ا للق ارارين )1967( 242
و )1973( 338من ضج إح ل س م عادل وشام ا املنطقال،
وإذ يؤك ااد م اان جدي ااد ضي ااا الق ارارام الس ااا قال ذام الر االال الر ااادرة ع اان ون ااال حق ااوق اإلنس ااان
وجملس حقوق اإلنسان ،وآرر ا سرار اجمللس  33/37املاؤرخ  23آذار/ماارس  2018وساراراب  21/40املاؤرخ 22
آذار/مارس ،2019
يطل ا إىل إس اراا  ،الساالطال القاامااال غاحااا ل ،ضن متاث ا س ارارام اومن ااال النامااال
-1
وجملااس األماان وجملااس حقااوق اإلنسااان ذام الراالال غملوضاوجم ،ورامااال سارار جملااس األماان )1981( 497
ال ا ا ساارر ف ااو اجمللااس ،ا مجلااال ضمااور ،ضن س ارار إس اراا فاارض سوان ن ااا ووايا ااا وإدارهتااا علااى اوااوان
السااورا اهاا سارار ال وغ ا ولا س لااو ض،اار سااانو دويل ،و الا ف ااو إساراا أبن تلغااص سرار ااا ا ا
على الفور؛
ين ا اارب ع ا اان اس ا ااا ااو للملط ا ا ااال الا ا ااأ ضعلنا ا ا ااا سا ا االطام ااح ا ا ااا ل اإلس ا ا اراا لص ا
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ن س ا ااان/ض ري  2019لاوسا ا ا ق املس ا اااو نام القاام ا ااال بن ا اااء  30 000وح ا اادة ونقا ا ا  250 000مس ا اااو ن
إسراا لص ،وي إبسراا  ،السلطال القااماال غاحاا ل ،ضن توساا ضنشاطا ا ااساا طان ال ورطاط البن اال
الاحا ال املرتبطال هبا ا اووان السورا اها ؛
ي ا إبساراا  ،الساالطال القاامااال غاحااا ل ،ضن ت ااا عاان تغ ااري الطااا ق النم ارا
-3
والا ااوين الااديفغراا واهل ا املؤسسااص والوضااق القااانو للاااوان السااورا اها ا  ،ويؤكااد علااى وجااوب
السماح للنازح من س ان اووان السورا اها غلنودة إىل داير ن واسانادة ممال اهتن؛
ي ا ا ضي ااا إبسا اراا ضن ت ااا ع اان ف اارض املوا نا اال اإلسا اراا ل ال و طاس ااام اهلوي ااال
-4
اإلسراا ل ال على املوا ن السوري ا اووان السورا اها  ،وعن تادا ري ا القمن اال ضاد ن وعان مج اق
املمارس ااام األر اارى ال ااأ تن ااوق مت ااان ن يق ااوس ن األساسا ا ال وحق ااوس ن املدن ااال والس اسا ا ال وااسار اااديال
وااجاماع ااال والثقاف ااال ،والااأ ضشااري إىل ن ا ا ا تقرياار اللانااال اخلامااال املنن ااال غلاحق ا ا املمارسااام
اإلسراا ل ال الأ متس حقوق اإلنسان للشن الفلسط ين وغرياب من الس ان النرب ا األراضص اهالال؛
إبسراا ضن تسمح للس ان السوري ا اووان السورا اها زايرة ض ل ان
ي
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وضسرغا ن ا الو ن األم سوراي عارب منارب القن طارة وإبشارام اللاناال الدول اال للرال األ ار ،وضن تلغاص

__________
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2
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سرار ااا منااق ا اب ال ازايرام ألنااو يش ا
غيقوق املدن ال والس اس ال؛

انا اكااا ماااررا اتفاس ااال جن ااا الرا نااال والن ااد ال ادويل اخلااان

يق اارر ضن مج ا ااق الاا اادا ري واإلج ا اراءام الاش ا ارين ال واإلداريا ااال الا ااأ ا ا ا هتا ضو سا اااامل ا
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إس اراا  ،الساالطال القاامااال غاحااا ل ،ااا ف ااا س ارار ال ن سااه ا  22تش ارين الثااا /نوفمرب  2010إج اراء
اسااافااء عااام سبا ضا انسااحاب ماان اوااوان السااورا اهاا والقاادس الشارس ال ،هباادم تغ ااري ااا ق اوااوان
السورا اها ووضنو القانو  ،ص تدا ري وإجراءام اغ ال وغ لال وتش انا اكا ماررا للقانون الدويل
واتفاس ااال جن ااا املانلقااال يمايااال األشااملان املاادن ا وسااه اياارب املؤررااال  12آب/ضغسااطس ،1949
ول س هلا ضا ض،ر سانو ؛
ي ا ماارة ضراارى غلاادول األع اااء ا األماان املاحاادة ضا تناارتم أبا ماان الااادا ري
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الاشرين ال ضو اإلداريال املشار إل ا ضع اب؛
يناارب عاان اسااا ااو ماان ممارسااام ساالطام ااحااا ل اإلس اراا ل ال الااأ متااس حقااوق
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اإلنس ااان للما اوا ن الس ااوري ا او ااوان الس ااورا اهاا ا  ،ااا ا ذلا ا مر ااادرة املمال ااام اخلام ااال
للسوري عان ريا فارض ماا يسامى ئالوااا اإلساراا ل الئ علا ن ،وينارب عان غلاق القلا إزاء اساامرار
ااساااغ ل غااري املشااروجم للم اوارد الطب ن ااال( ،)2وممارسااام زرجم األلغااام غااري املشااروعال الااأ تابن ااا س اوام
ااحا ل اإلسراا ل ال ا اووان الساورا اهاا  ،وينارب ضي اا عان سلقاو الباالق إزاء عادم تنااون إساراا
مق مفوض ال األمن املاحدة السام ال يقوق اإلنسان؛
يناارب عاان اسااا ااو لق ارار ساالطام ااحااا ل اإلس اراا لص ناااء تور نااام رايح علااى
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املازارجم اخلامااال اململوكااال للسا ان السااوري ا اوااوان السااورا اهاا  ،ممااا يشا انا اكااا آراار للقاانون
اإلنسااا الاادويل ولقارارام جملااس األماان ذام الراالال ،وا سا ما سارار اجمللااس  ،)1981( 497ويناارب عاان
سلقو إزاء آار ا املاديال والب ل ال على محال الس ان السوري ()3؛
 -10يطلا ا إىل األما ا الن ااام ضن يوج ااو نظ اار مج ااق اي وم ااام وضج اازة األم اان املاح اادة
اململارال والوكاام املاملررال واملنظمام اي وم ال الدول ال واإلسل م ال واملنظماام اإلنساان ال الدول اال إىل
ا ا الق ارار ،وضن ينش اراب علااى ضوسااق نطاااق مم اان ،وضن يقاادم تقري ارا عاان ا اب املس ا لال إىل جملااس حقااوق
اإلنسان ا دورتو السادسال واألر ن ؛
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السادسال واألر ن .

يقرر مواملال النظر ا انا اكام حقوق اإلنسان ا اووان السورا اها ا دورتو

__________

()2
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انظر  A/HRC/43/67و.A/HRC/43/69
املرجق نفسو.
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