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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة والثالثون

 2017آذار/مارس  24 -شباط/فرباير  27
 من جدول األعمال 7البند 

 حالة حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى

 : مشروع قرار *البوليفارية(، كوبا، ملديف -، فنزويال )جمهورية †*باكستان  

 حقوق اإلنسان في الجوالن السوري المحتلحالة  /...34  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
ملااا ينان ااو املوا نااون السااوريون ا اوااوان السااور  ا  اا  لسااب   إذ يساااورب لااالق القلاا  

حلقااااواهس األياياااا ن واإلنسااااان ن مناااا  ااحاااا  ل النساااا ر   املنهجاااامل وامل وا اااا  ان هااااار إياااارا   
 ،1967اإليرا  لمل ا عام 

 ،1981كانون األول/ديسمرب   17( املؤرخ 1981)497ن اس األماإىل ارار جمل وإذ يشري 
 71/24 وآخرهاااا القااارار ،إىل مج ااار ااااراراي اومن ااان النامااان ذاي ال ااالن أيضاااا  وإذ يشاااري  

، 2016كااانون األول/ديساامرب   6املااؤرخ  71/99والقاارار  2016تشاارين اليناااف/نوفمرب  30املااؤرخ 
هااا  بو ال ،(1981)497قاارار جملااس األماان مل مت يناا  لأن إياارا    الناماان  الااأ أعلنااه ف هااا اومن اان
 ووان السور  ا   ،لاانسحاب من ك  ا

 ،2016كانون األول/ديسمرب   6املؤرخ  71/97إىل ارار اومن ن النامن وإذ يشري ك لك  
 كاااااانون األول/  14اااااارار إيااااارا    املاااااؤرخ  شااااارع نعااااادم  تأك اااااد وإذ ين اااااد مااااار  أخااااار  

أد   ، مااااوان نهااا وواي هااا وإدارلااا علااا اوااوان السااور  ا  اا  فاار وامل نلاا  ل 1981 ديساامرب
 ،فنل ا   تلك األر إىل ضس 

وفقااا  مل يناااق األمااس امل حااد   ،مباادأ عاادم جااواة ح اااة  األر  لااالقو  وإذ يؤكااد ماان جديااد 
 باد  القانون الدوي،ملو 

__________ 

 دولن غري عضو ا جملس حقوق اإلنسان. *
 لايس الدول األعضاء ا األمس امل حد  األعضاء ا منظمن ال ناون اإلي ممل. †
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ل قريااار اللجنااان املا ااان املنن ااان لاااال حق   ا املماريااااي  مااار لاااالق القلااا  وإذ حيااا ل علماااا   
لساي   وغاريب مان السا ان النارب ا األراضامل اإليرا  ل ن الأ متاس حقاوق اإلنساان للشان  الف

ال ااادد عااان ايااا ن ارب ل يااا  يان اإليااارا  لمل ا األراضااامل النرل ااان ينااارب ا هااا ا إذ و  ،(1)ا  لااان
 ا  لن وعن أيفو لرفض إيرا    املس مر ال ناون مر اللجنن املا ن واي قباهلا،

مل حاااد  والقاااانون الااادوي ا م ينااااق األماااس االاااوارد  لاألح اااام ذاي ال ااالن  وإذ يسرتشاااد 
يؤكااد ماان جديااد انيباااق اتفاا اان جن ااا امل نلقاان  ماياان إذ واإلعاا ن الناااململ حلقااوق اإلنسااان، و 
واألح ااام ذاي ال االن  1949أغساايس آب/ 12املؤرخان و األشااا  املاادن   ا واااه احلاارب 

 علا اووان السور  ا   ، 1907و 1899ا اتفاا أ اها  لناممل الوارد  
أمه اان عمل اان الساا م الااأ لاادأي ا مدريااد علااا أياااس ااارار  جملااس  وإذ يؤكااد ماان جديااد 

تشارين ال ادر ا  (1973)338و 1967تشرين اليناف/نوفمرب  22( املؤرخ 1967)242 األمن
ومبدأ األر  مقال  السا م، وإذ ينارب عان القاو ل وااا عمل ان السا م ا  ،1973األول/أك ولر 

لو ا ايا ننا  ااداااي السا م علاا أيااس ال نف ا  ال اما  لقارار  جملاس الشرق األويل وعن أم
 ا املنيقن، إح ل ي م عادل وشام من أج  ( 1973)338و (1967)242األمن 

 القاااراراي الساااالقن ذاي ال ااالن ال اااادر  عااان ونااان حقاااوق وإذ يؤكاااد مااان جدياااد أيضاااا   
 ،2016آذار/مارس  24املؤرخ  31/25ارار اجمللس  وآخرها ،وجملس حقوق اإلنسان اإلنسان

اومن ااان اام يناااال لقاااراراي إىل إيااارا   ، السااالين القا مااان لاااااح  ل،  ييلااا  -1 
 ذاي ال اااالن لاملوضااااو ، وخا اااان ااااارار جملااااس وجملااااس حقااااوق اإلنسااااان الناماااان وجملااااس األماااان

( الااا   اااارر ف اااو اجمللاااس، ا مجلااان أماااور، أن اااارار إيااارا    فااار  اوان نهاااا 1981)497 األمااان
وواي ها وإدارلا علا اووان السور  ا    ارار اٍغ ولا   ول س لااو أاار ااانوف دوي، و الا  

 ؛فورعلا الف و إيرا    لأن تلغمل ارارها ه ا 
املسااا مر للمسااا و ناي ء عمل ااااي البنااااعااان إىل إيااارا    ال اااا  ييلااا  أيضاااا   -2 

"تناال  لاس اإلال مامل للجاوان، ااه شانارجملماا يساما ا وآخرها احلملن ااي  يان ن الأ اام هباا
تغ اااري الياااالر النماااراف  عااان وال ااااوالااا   يرشاااار إل اااو لاياااس "مشااارو  املااا ار "، اواااوان"،  إىل

وجااوب  ر  ا  اا ، ويؤكاادللجااوان السااو وال  ااوين الااديفغراا واهل  اا  املؤيساامل والوضاار القااانوف 
 السماح للناةح  من ي ان اووان السور  ا    لالنود  إىل ديارهس واي ناد  مم ل الس؛

إىل إيرا    ال ا عن فر  املوا نن اإليرا  ل ن ولياااي اهلوين  ييل  ك لك -3 
ها القمن ااان وال اااا عااان تااادالري  اإليااارا  ل ن علاااا املاااوا ن  الساااوري  ا اواااوان الساااور  ا  ااا ،

ق متاا نهس  قااواهس األياياا ن وحقااواهس املدن اان الااأ تنااو  وعاان مج اار املمارياااي األخاار  ضاادهس
ا تقريار اللجنان املا ان  عادد منهاا والينقاف ن، والاأ أشاريإ إىلوالس اي ن وااا  ادين وااج ماع ن 

الفلسااي   وغااريب املنن اان لااال حق   ا املمارياااي اإلياارا  ل ن الااأ متااس حقااوق اإلنسااان للشاان  
 ؛(1)من الس ان النرب ا األراضمل ا  لن

س ان السوري  ا اووان السور  ا  ا  ل ياار  لإىل إيرا    السماح ل ييل  -4 
أهلهاااس وأارلاااا هس ا الاااو ن األم ياااورين عااارب منااارب القن يااار  وللشااارا  اللجنااان الدول ااان لل ااال   

__________ 

 (1) A/71/352. 
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اتفاا ااان جن اااا الرالنااان ألناااو يشااا   ان هاكاااا   اااارخا  األمحااار، وإلغااااء ارارهاااا منااار هااا ب ال يااااراي 
 والنهد الدوي املا  لاحلقوق املدن ن والس اي ن؛

ا األيااار  السااااوري   أن تيلااا  علاااا الفاااور ياااراحإىل إيااارا     ييلااا  أيضاااا   -5 
مناملان أن تنااملهس عاماا  و  30 ال ين اع رق  الابنض مانهس منا  ماا ي ياد علااالسجون اإليرا  ل ن 

 ؛الدوي اإلنسافمر القانون ت ف  
اللجناان الدول اان ملناادو  ، السااماح ل ااددإىل إياارا   ، ا هاا ا ا ييلاا  كاا لك -6 

لل ااال   األمحااار ل ياااار  ياااجناء الااارأ  واأليااار  الساااوري  ا الساااجون اإليااارا  ل ن لرفقااان أ بااااء 
 البدن ن والنقل ن ومحاين أرواحهس؛للواو  علا حال هس ال ح ن م ا    

  ا ها يا أن مج ر ال دالري واإلجراءاي ال شرين ن واإلدارين الأ اخت لا أو ريقر  -7 
 تشااااارين الينااااااف/ 22 اإيااااارا   ، السااااالين القا مااااان لاااااااح  ل، تاااااا ا ذلاااااك اااااارار ال ن ساااااه 

، الشارا نإجراء اي ف اء عام اب  اانسحاب من اووان السور  ا  ا  والقادس  ،2010 نوفمرب
اغ اان ولا لااان ، هاامل تاادالري وإجااراءاي اوااوان السااور  ا  اا  ووضااانو القااانوفهبااد  تغ ااري  ااالر 

وتشااا   ان هاكاااا   اااارخا  للقاااانون الااادوي واتفاا ااان جن اااا امل نلقااان  مايااان األشااااا  املااادن   ا 
 ، ول س هلا أ  أار اانوف؛1949آب/أغسيس  12واملؤرخن  واه احلرب

أا تناارت  لااأ  ماان   األمااس امل حااد ا إىل الاادول األعضاااء ماار  أخاار  ييلاا  -8 
 أو اإلدارين املشار إل ها أع ب؛ال شرين ن ال دالري 

إةاء املماريااااي اإليااارا  ل ن ا اواااوان الساااور  ا  ااا   ينااارب عااان لاااالق القاااو -9 
املقاادم إىل دور  جملااس حقااوق اإلنسااان الرالناان والين ااا ،  (2)الااوارد و اافها ا تقرياار األماا  النااام

ا عمل ااااي اع قاااال ياااوري  تنسااافا ، وعااادم وجاااود ضاااماناي ت فااا  ال ق اااد لااااإلجراءاي وا يااا م
القانون اان الواجباان للسااوري ، وممارياااي ةر  األلغااام غااري املشااروعن الااأ تقااوم هبااا اااواي ااحاا  ل 
اإليرا  ل ن ا اووان السور  ا  ا ، وينارب عان أيافن لنادم تنااون إيارا    مار مفوضا ن األماس 

الساااام ن حلقاااوق اإلنساااان، ويسااا ن ر خياال تويااا ر املسااا و ناي اإليااارا  ل ن ا اواااوان امل حااد  
السااور  ا  اا  واملمارياااي اإلياارا  ل ن الااأ متااس حقااوق اإلنسااان للشاان  الفلسااي   وغااريب ماان 

 الس ان النرب ا األراضمل ا  لن املشار إل ها ا ال قرير؛
 ر احل وماي، وأجها   األماس امل حاد  أن يوجو نظر مجالنام إىل األم   ييل  -10 

واملنظماااي اإلنسااان ن  ،املا  اان، والوكااااي امل ا  اان، واملنظماااي احل وم اان الدول اان واإلال م اان
إىل  ها ب املساألنالدول ن إىل ه ا القرار، وأن ينشرب علا أوير نياق مم ن، وأن يقادم تقريارا  عان 

 ؛ والين ا السالنن  ا دورتوحقوق اإلنسان جملس 
موا االن النظاار ا ان هاكاااي حقااوق اإلنسااان ا اوااوان السااور  ا  اا   يقاارر -11 

 .السالنن والين ا ا دورتو 
    

__________ 

(2) A/HRC/34/37. 


