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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 2018آذار/مارس  23 -شباط/فرباير  26
 من جدول األعمال 7البند 

 حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى

 : مشروع قرار*ابكستان  

 حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتل .../٣٧  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
ملااا ينان ااو املوا نااون السااوريون ا اوااوان السااور  ا  اا   سااب   إذ يساااوراب غلااق القلاا  

لنساااا ر  حاااا  ل اان هااااار إيااااراج   املنهاااااق وامل واساااا  اقااااوةهم األياياااا   واإلنسااااان   مناااا  اا
 ،1967اإليراج لق ا عام 

 ،1981كانون األول/ديسمرب   17( املؤرخ 1981)497إىل ةرار جملاس األمان  يشري إذو  
 71/99إىل مج ااق ةاارارام اومن اا  الناماا  ذام الراال ، وآررتااا القاارارام  أيضااا  وإذ يشااري  
 2017رب تشاااااارين الفااااااا /نوفم 30املااااااؤرخ  72/16، و2016كااااااانون األول/ديساااااامرب   6املااااااؤرخ 

امااا  أن إياااراج   ، الاااع أعلنااا  ف هاااا اومن ااا  الن2017كاااانون األول/ديسااامرب   6املاااؤرخ  72/88و
 ن السور  ا   ،(، و الب ها غانسحاب من ك  اووا1981)497مت ف  لقرار جملس األمن  مل

، 2016كااانون األول/ديساامرب   6املااؤرخ  71/97إىل ةاارار  اومن اا  الناماا   وإذ يشااري كاا ل  
 ،2017كانون األول/ديسمرب   7املؤرخ  72/86و

 1981ديسامرب كاانون األول/  14إياراج   املاؤرخ  عادم شارع   ةارار أتك اد وإذ ين د مرة أرار  
م تلااا  ضااا مماااا أد  إىل وامل نلااا    اااري ةوان نهاااا وواي هاااا وإدار اااا علااال اواااوان الساااور  ا  ااا ،

 األري فنل ا ،
مباادأ عاادم جااواة ح اااةة األري غلقااوة، وفقااا  مل فاااق األماام امل حاادة  وإذ يؤكااد ماان جديااد 

 وملبادئ القانون الدويل،
__________ 
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 2017اإلع ن ال   أسدرتو يلطام ااح  ل اإليراج ل   ا متوة/يول و  وإذ يس ن ر 
ا ةاار  اوااوان الساااور   2018تشاارين األول/أك ااو ر  30أبن اان خاااغم البلدياا  ياا يفنظ م ا 

ذام  آرر للقانون الدويل اإلنسا  وةارارام جملاس األمان وتو ما يش   ان هاكا   ،(1)ا    األر ق
 (،1981)497القرار الرل ، وا ي ما 

  قريااار اللانااا  املاسااا  املنن ااا  غل حق ااا  ا املمارياااام  وإذ حيااا ل علماااا  ماااق غلاااق القلااا  
اإليراج ل   الع متاس حقاوق اإلنساان للشان  ال لساط ه ونارياب مان السا ان النارب ا األراضاق 

النر  اااا   ا  لاااا ، وإذ يناااارب ا تاااا ا الراااادد عاااان اياااا ن اراب ل ياااا  طان اإليااااراج لق ا األراضااااق
 وعن أي و لرفض إيراج   املس مر ال ناون مق اللان  املاس  واي قباهلا، (2)ا  ل 

غألح اااام ذام الرااال  الاااواردة ا م فااااق األمااام امل حااادة والقاااانون الااادويل  وإذ يسرتشاااد 
ايااا  ف  شاااحن مواإلعااا ن النااااملق اقاااوق اإلنساااان، وإذ يؤكاااد مااان جدياااد انطبااااق ات اة ااا  جن ااا

م الراال  واألح ااام ذا 1949آب/أنسااطس  12دن ني ا وةاا  اااارب واملؤررا  األشاخا  املاا
  ،علل اووان السور  ا   1907و 1899الواردة ا ات اة ع اتا  لنامق 

أمه اا  عمل اا  الساا م الااع  اادأم ا مدريااد علاال أياااس ةاارار  جملااس  وإذ يؤكااد ماان جديااد 
ا تشارين  ( الرادر1973)338و 1967تشرين الفا /نوفمرب  22( املؤرخ 1967)242األمن 

 مل ا  السا م اع، ومبدأ األري مقا   السا م، وإذ ينارب عان ةلقاو ل وةاف 1973األول/أك و ر 
ر  جملاس اما  لقاراالشرق األويل وعن أملو ا ايا ننا  اااد م السا م علال أيااس ال ن  ا  ال 

 ا املنطق ،( من أج  إح ل ي م عادل وشام  1973)338( و1967)242األمن 
القااارارام الساااا ق  ذام الرااال  الراااادرة عااان ونااا  حقاااوق  وإذ يؤكاااد مااان جدياااد أيضاااا   

، 2016ماارس آذار/ 24خ املاؤر  31/25اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، وآررتا ةارار اللاس 
 ،2017آذار/مارس  24املؤرخ  34/27وةراراب 

لقارارام اومن ا  الناما  إبياراج  ، السالط  القاجما  غاحا  ل، اام فاال  يه   -1 
وجملااااااااس األماااااااان وجملااااااااس حقااااااااوق اإلنسااااااااان ذام الراااااااال  غملوضااااااااو ، وراساااااااا  ةاااااااارار جملااااااااس 

ري ةوان نهاااا فااا( الااا   ةااارر ف اااو اللاااس، ا مجلااا  أماااور، أن ةااارار إياااراج   1981)497 األمااان
  و الانو  دويل، و أثار ةااوواي ها وإدار ا علل اووان السور  ا    ةرار اٍغ وغ   ول س لاا

 ف و إيراج   أبن تلغق ةرارتا ت ا علل ال ور؛
إبيراج   ال ف عن عمل ام البناء املس مر للمسا و نام وآررتاا  يه   أيضا   -2 

ااملااا  اايااا  طان   الاااع ةاااام جملاااا ماااا يسااامل اللاااس اإلةل ماااق للااااوان،  ااا  شااانار  تناااال إىل 
الرتاجاق عان آرار إعا ن إياراج لق ا تشارين اووان ، والع ييفشار إل ها غيم  مشرو  املزار  ، و 

وحااااادة ايااااا  طان   جديااااادة ا اواااااوان الساااااور   1 600 شاااااحن تشااااا  د  2016الفاااااا /نوفمرب 
عان تغ اري الطاا ق النمارا  وال  اوين الادوغراا واهل  ا  املؤيساق والوضاق  وال ف أيضا   ،(3)ا   

القااانو  للاااوان السااور  ا  اا ، ويؤكااد وجااوب السااماك للناااةحني ماان ياا ان اوااوان السااور  
 ا    غلنودة إىل دايرتم واي نادة مم ل ا م؛

__________ 

 .74، ال قرة A/72/539انظر الوث ق   (1)
(2) A/72/539. 
 .73املرجق ن سو، ال قرة  (3)
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اةااام اهلوياا  إبيااراج   ال ااف عاان فااري املوا ناا  اإليااراج ل   و ط يه اا  كاا ل  -3 
تا القمن ااا  ن تااادا ري عااااإلياااراج ل   علااال املاااوا نني الساااوريني ا اواااوان الساااور  ا  ااا ، وال اااف 

دن ااا  قااوةهم املضاادتم وعاان مج ااق املماريااام األراار  الااع تنااوق متاا نهم حقااوةهم األياياا   وح
اسا  يار اللانا  املر هاا ا تقوالس اي   وااة رادي  وااج ماع   والفقاف  ، والاع أشاريإ إىل عادد من

ط ه وناارياب ن  ال لساااملنن اا  غل حق اا  ا املماريااام اإليااراج ل   الااع متااس حقااوق اإلنسااان للشاا
 ؛(2)من الس ان النرب ا األراضق ا  ل 

إبيااراج   السااماك للساا ان السااوريني ا اوااوان السااور  ا  اا   اازايرة  يه اا  -4 
  للرااال     الدول ااانااارب القن طااارة وإبشااارا  اللاناااأتلهااام وأةااارغجهم ا الاااو ن األم ياااوري  عااارب م

ن اااف الرا نااا  ت اة ااا  جاألمااار، وإلغااااء ةرارتاااا مناااق تااا اب الااازايرام ألناااو يشااا   ان هاكاااا  سااااررا  ا
 والنهد الدويل املا  غاقوق املدن   والس اي  ؛

إبيراج   أن تطل  علل ال ور يراك األير  السوريني ا الساون  يه   أيضا   -5 
املهم مناملا  ت  ا  ماق عاماا  وأن تنا 30ج ل   ال ين اع يفق  الابنض مانهم منا  ماا يزياد علال اإليرا

 القانون الدويل اإلنسا ؛
إبيااااراج  ، ا تاااا ا الراااادد، السااااماك ملناااادو  اللاناااا  الدول اااا   يه اااا  كاااا ل  -6 

اء قااا  أ بااا ل    رفللرااال   األمااار  ااازايرة يااااناء الااارأ  واأليااار  الساااوريني ا السااااون اإلياااراج
 م خررني للوةو  علل حال هم الرح   البدن   والنقل   وماي  أرواحهم؛

أن مج اااق ال ااادا ري واإلجاااراءام ال شااارين   واإلداريااا  الاااع ا ااا  ا أو يااا  خ تا  يقااارر -7 
 ،2010نوفمرب فا /ن التشري 22إيراج  ، السلط  القاجم  غاح  ل، مبا ا ذل  ةرار ال ن س  ا 

  تغ ااري ة  ، جملاادام ةباا  اانسااحاب ماان اوااوان السااور  ا  اا  والقاادس الشاار إجااراء اياا   اء عاا
تشااا   و وغ لااا    اااا ق اواااوان الساااور  ا  ااا  ووضااانو القاااانو ، تاااق تااادا ري وإجاااراءام ان ااا 

 وةا  ااارب دن ني اان هاكا  ساررا  للقانون الدويل وات اة   جن ف  شحن مايا  األشاخا  املا
 ، ول س هلا أ  أثر ةانو ؛1949آب/أنسطس  12املؤرر  

غلاااادول األعضاااااء ا األماااام امل حاااادة أا تناااارت  أب  ماااان  يه اااا  ماااارة أراااار  -8 
 ال دا ري ال شرين   أو اإلداري  املشار إل ها أع اب؛

إةاء املمارياااام اإلياااراج ل   ا اواااوان الساااور  ا  ااا   ينااارب عااان غلاااق ةلقاااو -9 
املقااااادم إىل جملاااااس حقاااااوق اإلنساااااان ا دورتاااااو الساااااا ن   الاااااوارد وسااااا ها ا تقريااااار األماااااني الناااااام

وال   يسلل الضوء علل عمل ام اع قال السوريني تنس ا ، وعادم وجاود ضاما م ، (4)والف ثني
ت  اا  ال ق ااد غإلجااراءام القانون اا  الواجباا  للسااوريني، ومماريااام ةر  األلغااام نااري املشااروع  الااع 

ا اوااوان السااور  ا  اا ، ويناارب عاان أياا   لناادم تناااون تقااوم جملااا ةااوام ااحاا  ل اإليااراج ل   
إيراج   مق م وض   األمم امل حدة السام   اقوق اإلنسان، ويس ن ر رطل توي ق املسا و نام 
اإلياراج ل   ا اواوان الساور  ا  اا  واملمارياام اإلياراج ل   الاع متااس حقاوق اإلنساان للشاان  

  األراضق ا  ل  املشار إل ها ا ال قرير؛ال لسط ه ونرياب من الس ان النرب ا

__________ 

(4) A/HRC/37/40. 
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إىل األمني النام أن يوجو نظر مج ق اا وماام، وأجهازة األمام امل حادة  يطل  -10 
املخ راا ، والوكاااام امل خرراا ، واملنظمااام اا وم اا  الدول اا  واإلةل م اا ، واملنظمااام اإلنسااان   

 ن، وأن يقادم تقريارا  عان تا اب املساحل  إىل الدول   إىل ت ا القرار، وأن ينشراب علل أويق نطاق مم
 جملس حقوق اإلنسان ا دورتو السا ن  والف ثني؛

مواسل  النظر ا ان هاكام حقوق اإلنسان ا اووان الساور  ا  ا  ا  يقرر -11 
 دورتو السا ن  والف ثني.

    


