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 حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى

 : مشروع قرار*ابكستان  

 احملتلحقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري  .../40  
 ،إن جملس حقوق اإلنسان 
ملااا ينان ااو املوا نااون السااوريون ا اوااوان السااور  ا  اا   سااب   إذ يساااوراب غلااق القلاا  

ان هااااار إيااااراج   املنهاااااق وامل واساااا  اقااااوةهم األياياااا ل واإلنسااااان ل مناااا  ااحاااا  ل النساااا ر  
 ،1967 اإليراج لق ا عام

 ،1981 ديسمرب/كانون األول  17 املؤرخ( 1981)497 إىل ةرار جملاس األمان وإذ يشري 
 73/23 إىل مج ااق ةاارارام اومن اال الناماال ذام الراالل، وآرر ااا القاارار وإذ يشااري ضي ااا   

 ،2018 ديساامرب/كااانون األول  7 املااؤرخ 73/100 والقاارار 2018 نوفمرب/تشاارين الناااي 30 املااؤرخ
، و الب هاا (1981)497 اليت ضعلنت ف ها اومن ل النامال ضن إياراج   مت ث نا  ةارار جملاس األمان

 ن السور  ا   ،غانسحاب من ك  اووا
 ،2017ديساااامرب /كااااانون األول  7املاااؤرخ  72/86 إىل ةااارار  اومن اااال الناماااال وإذ يشاااري كاااا ل  
 ،2018ديسمرب /كانون األول  7املؤرخ  73/98و
 1981 ديساامرب/كااانون األول  14 عاادم شاارع ل ةاارار إيااراج   املااؤرخ وإذ ين ااد ماارر ضراار   ك ااد 

وإدارهتاااا علااان اواااوان الساااور  ا  ااا ، كاااا ضد  إىل  ااام تلااا  وامل نلااا    اااري ةوان نهاااا وواي هاااا 
 األري فنل ا ،

مباادض عاادم جااواة ح اااةر األري غلقااور، وفقااا  مل ناااق األماام امل حاادر  وإذ يؤكااد ماان جديااد 
 وملبادئ القانون الدويل،

__________ 
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 2017يول و /اإلع ن ال   ضسدرتو يلطام ااح  ل اإليراج ل ل ا ثوة وإذ يس ن ر 
ا ةاار  اوااوان الساااور   2018ضك ااو ر /تشاارين األول 30 خاااغم البلدياال ياا يفنظ م ا أبن اان

ا  ا  األر ااق، و او مااا يشاا   ان هاكاا  آراار للقاانون الاادويل اإلنساااي وةارارام جملااس األماان ذام 
 ،(1981)497 الرلل، وا ي ما القرار

غل حق ااا  ا املمارياااام   قريااار اللانااال املاسااال املنن ااال  وإذ حيااا ل علماااا  ماااق غلاااق القلااا  
اإليراج ل ل اليت ثاس حقاوق اإلنساان للشان  ال لساط ه ونارياب مان السا ان النارب ا األرا اق 

، وإذ ينااارب ا  ااا ا الرااادد عااان ايااا ن اراب ل يااا  طان اإلياااراج لق ا األرا اااق النر  ااال (1)ا  لااال
 قباهلا،ا  لل وعن ضي و لرفض إيراج   املس مر ال ناون مق اللانل املاسل واي 

غألح اااام ذام الرااالل الاااواردر ا م نااااق األمااام امل حااادر والقاااانون الااادويل  وإذ يسرتشاااد 
واإلعاا ن الناااملق اقااوق اإلنسااان، وإذ يؤكااد ماان جديااد انطباااق ات اة اال جن اا  امل نلقاال  ماياال 

واألح ااام ذام الراالل  1949 ضنسااطس/آب 12 األشاخا  املاادن   ا وةاات اااارب واملؤررال
 علن اووان السور  ا   ، 1907و 1899 ات اة يت ا ا  لنامقالواردر ا 

ضمه ل عمل ل الس م اليت  دضم ا مدرياد علان ضيااس ةارار  جملاس  وإذ يؤكد من جديد 
الراااااادر ا ( 1973)338و 1967 نوفمرب/تشااااارين النااااااي 22 املاااااؤرخ( 1967)242 األمااااان

 م، وإذ يناارب عاان ةلقااو ل وةاا  عمل اال ، ومباادض األري مقا اا  الساا1973 ضك ااو ر/تشاارين األول
السا م ا الشارق األوياال وعان ضملااو ا ايا اثناا ساادعم الساا م علان ضياااس ال ن  ا  ال اماا  

 من ضج  إح ل ي م عادل وشام  ا املنطقل،( 1973)338و( 1967)242 للقرارين
القااارارام الساااا قل ذام الرااالل الراااادرر عااان ونااال حقاااوق  وإذ يؤكاااد مااان جدياااد ضي اااا   

، 2017 ماارس/آذار 24 املاؤرخ 34/27 اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، وآرر ا ةارار اللاس
 ،2018 مارس/آذار 23 املؤرخ 37/33 وةراراب

إىل إيااااراج  ، الساااالطل القاجماااال غاحاااا  ل، ضن ث ناااا  ةاااارارام اومن اااال  يطلاااا  -1 
ماان وجملااس حقااوق اإلنسااان ذام الراالل غملو ااور، وراساال ةاارار جملااس األماان الناماال وجملااس األ

( الاا   ةاارر ف ااو اللااس، ا مجلاال ضمااور، ضن ةاارار إيااراج   فااري ةوان نهااا وواي هااا 1981)497
وإدارهتااا علاان اوااوان السااور  ا  اا  ةاارار ا ل وغ اا  ولاا س لاااو ضباار ةااانوي دويل، و الاا  ف ااو 

  ا   ا علن ال ور؛إيراج   أبن تلغق ةرار 
إىل إيااراج   ضن ت اا  عاان عمل ااام البناااء املساا مر للمساا و نام  ضي ااا   يطلاا  -2 

وآرر ا ااملل ااي  طان ل اليت يقوم هبا ماا يسامن اللاس اإلةل ماق للااوان اات شانار  تناال 
نهاا ا إىل اووان  واليت ييفشار إل ها غيم  مشرور املزارر ، وضن ترتاجق عن آرر إع ن سادر ع

وحدر ايا  طان ل جديادر ا اواوان الساور   1 600 شأن تش  د  2016تشرين الناي/نوفمرب 
ا   ، وضن ت   ضي ا  عن تغ ري الطاا ق النماراي وال  اوين الاديفغراا واهل  ا  املؤيساق والو اق 

ور  القااانوي للاااوان السااور  ا  اا ، ويؤكااد وجااوب السااماك للناااةح  ماان ياا ان اوااوان الساا
 ا    غلنودر إىل داير م واي نادر ك ل اهتم؛

__________ 

(1) A/73/499. 
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إىل إيااراج   ضن ت اا  عاان فااري املوا ناال اإليااراج ل ل و طاةااام  كاا ل  يطلاا  -3 
اهلويااال اإلياااراج ل ل علاااان املاااوا ن  السااااوري  ا اواااوان السااااور  ا  ااا ، وعاااان تااادا ري ا القمن اااال 
 ااد م وعاان مج ااق املماريااام األراار  الاايت تنااوق ثاا نهم  قااوةهم األياياا ل وحقااوةهم املدن ااال 

ع ل والنقاف ل، والايت ضشاريإ إىل عادد منهاا ا تقريار اللانال املاسال والس اي ل وااة راديل وااج ما
املنن اال غل حق اا  ا املماريااام اإليااراج ل ل الاايت ثااس حقااوق اإلنسااان للشاان  ال لسااط ه وناارياب 

 ؛(1)من الس ان النرب ا األرا ق ا  لل
  إىل إياااراج   ضن تساااما للسااا ان الساااوري  ا اواااوان الساااور  ا  ااا يطلااا  -4 

 زايرر ض لهم وضةرغجهم ا الو ن األم يوراي عرب منارب القن طارر ورشاراا اللانال الدول ال للرال   
ةرار ااا منااق  اا اب الاازايرام ألنااو يشاا   ان هاكااا  ساااررا  ات اة اال جن اا  الرا ناال  وضن تلغااقاألمحاار، 

 والنهد الدويل املا  غاقوق املدن ل والس اي ل؛
ن تطلااا  علااان ال اااور ياااراك األيااار  السااااوري  ا إىل إياااراج   ض ضي اااا   يطلااا  -5 

عاماا  وضن تنااملهم مناملال ت  ا   30الساون اإليراج ل ل ال ين اع يفق   ن اهم منا  ماا يزياد علان 
 مق القانون الدويل اإلنساي؛

إىل إيراج  ، ا   ا الرادد، ضن تساما ملنادول اللانال الدول ال  ك ل  يطل  -6 
رض  واأليااار  الساااوري  ا السااااون اإلياااراج ل ل  رفقااال ض بااااء للرااال   األمحااار  ااازايرر يااااناء الااا

 م خرر  للوةوا علن حال هم الرح ل البدن ل والنقل ل ومحايل ضرواحهم؛
ضن مج اااق ال ااادا ري واإلجاااراءام ال شااارين ل واإلداريااال الااايت ا ااا هتا ضو يااا  خ  ا  يقااارر -7 

 2010تشارين النااي/نوفمرب  22 سات ا إيراج  ، السلطل القاجمل غاح  ل، مبا ا ذل  ةارار ال ن
إجراء اي   اء عاام ةبا  ض  انساحاب مان اواوان الساور  ا  ا  والقادس الشارة ل، هبادا تغ اري 
 اااا ق اواااوان الساااور  ا  ااا  وو ااانو القاااانوي،  اااق تااادا ري وإجاااراءام ان ااال وغ لااال وتشااا   

مايااال األشاااخا  املااادن   ا وةااات ان هاكاااا  سااااررا  للقاااانون الااادويل وات اة ااال جن ااا  امل نلقااال  
 ، ول س هلا ض  ضبر ةانوي؛1949آب/ضنسطس  12اارب املؤررل 

إىل الاادول األع اااء ا األماام امل حاادر ضا تناارتا أب  ماان  ضراار  ماارر يطلاا  -8 
 ال دا ري ال شرين ل ضو اإلداريل املشار إل ها ضع اب؛

إةاء املمارياااام اإلياااراج ل ل ا اواااوان الساااور  ا  ااا   ةلقاااو غلاااق عااان ينااارب -9 
، (2)الاااوارد وسااا ها ا تقريااار األمااا  الناااام املقااادم إىل جملاااس حقاااوق اإلنساااان ا دورتاااو األر نااا 

وال   يسلل ال وء علن عمل ام اع قال السوري  تنس ا ، وعدم وجود  ماانم ت  ا  ال ق اد 
وكاريام ةرر األلغاام ناري املشاروعل الايت تقاوم هباا ةاوام  غإلجراءام القانون ل الواجبل للسوري ،

لنااادم تنااااون إياااراج   ماااق  وااحااا  ل اإلياااراج ل ل ا اواااوان الساااور  ا  ااا ، وينااارب عااان ضيااا 
م و  ل األمم امل حدر السام ل اقوق اإلنسان، ويسا ن ر رطال تويا ق املسا و نام اإلياراج ل ل 

م اإلياراج ل ل الايت ثاس حقاوق اإلنساان للشان  ال لساط ه ا اووان الساور  ا  ا  واملمارياا
 ونرياب من الس ان النرب ا األرا ق ا  لل املشار إل ها ا ال قرير؛

__________ 

(2) A/HRC/40/41. 
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إىل األما  الناام ضن يوجاو نظار مج اق اا وماام وضجهازر األمام امل حادر  يطل  -10 
واملنظماااام اإلنساااان ل املخ رااال والوكااااام امل خررااال واملنظماااام اا وم ااال الدول ااال واإلةل م ااال 

الدول ل إىل   ا القرار، وضن ينشراب علن ضويق نطاق ك ن، وضن يقادم تقريارا  عان  ا اب املساألل إىل 
 جملس حقوق اإلنسان ا دورتو النالنل واألر ن ؛

مواسلل النظر ا ان هاكام حقوق اإلنسان ا اووان الساور  ا  ا  ا  يقرر -11 
 دورتو النالنل واألر ن .

    


