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  لس حقوق اإلنسانجم
  الدورة  الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٧البند 
  األراضي العربية احملتلة األخرىويف حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني 

، *، مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة        )ميباسم منظمة املؤمتر اإلسال   (باكستان      
 ،∗) البوليفارية - مجهورية  (فرتويال  ،  )العربيةالدول  باسم جمموعة   ( ∗، السودان ∗زمبابوي
  مشروع قرار :كوبا

    ١٣.../  
  حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري احملتلحالة 

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
ون السوريون يف اجلوالن السوري احملتل بسبب        ملا يعانيه املواطن   إذ يساوره بالغ القلق     

 حلقوقهم األساسية واإلنسانية منذ االحتالل العـسكري         املنهجي واملتواصل  انتهاك إسرائيل 
  ،١٩٦٧اإلسرائيلي يف عام 

      / كـانون األول   ١٧املـؤرخ   ) ١٩٨١(٤٩٧ إىل قرار جملـس األمـن        وإذ يشري   
  ،١٩٨١ديسمرب 
 ٦٤/٩٥ارات اجلمعية العامة ذات الصلة وآخرها القرار         إىل مجيع قر   وإذ يشري أيضاً    
 الذي يعلن أن إسرائيل قد فشلت يف االمتثال لقرار          ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠املؤرخ  

  ، ويطالبها باالنسحاب من كل اجلوالن السوري احملتل،)١٩٨١(٤٩٧جملس األمن 

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 كـانون   ١٤خ   تأكيد عدم قانونيـة قـرار إسـرائيل املـؤر          وإذ يعيد مرة أخرى     
 قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل الـذي          فرض ١٩٨١ديسمرب  /األول

  أدى إىل الضم الفعلي لتلك األرض،
 مبدأ عدم جواز حيازة األرض بالقوة وفقاً مليثاق األمم املتحدة           وإذ يؤكد من جديد     

  ومبادئ القانون الدويل،
قرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسـات         مع بالغ القلق بت    وإذ حييط علماً    

اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي 
 حالـة   أعربت فيه عن قلقها إزاء    الذي  ،  ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٩املؤرخ   )A/64/339 (احملتلة

ويعـرب يف هـذا      اجلوالن السوري احملتل،     حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة ويف      
الصدد عن استنكاره لالستيطان اإلسرائيلي يف األراضي العربية احملتلة وعن أسـفه لـرفض              

  إسرائيل املستمر التعاون مع اللجنة اخلاصة واستقباهلا،
 باألحكام ذات الصلة يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل واإلعالن           وإذ يسترشد   

ي حلقوق اإلنسان، ويؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية األشـخاص             العامل
، واألحكـام ذات الـصلة يف       ١٩٤٩أغسطس   / آب ١٢املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة      

  ، على اجلوالن السوري احملتل،١٩٠٧ و١٨٩٩اتفاقييت الهاي لعامي 
مدريد على أساس قـراري      أمهية عملية السالم اليت بدأت يف        وإذ يؤكد من جديد     

املؤرخ ) ١٩٧٣(٣٣٨ و ١٩٦٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢املؤرخ  ) ١٩٦٧(٢٤٢ جملس األمن 
 ومبدأ األرض مقابل السالم، وإذ يعرب عن قلقه لتوقـف           ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢

عملية السالم يف الشرق األوسط وعن أمله يف استئناف حمادثات السالم على أساس التنفيـذ               
    إلحالل سالم عادل وشـامل    ) ١٩٧٣(٣٣٨و )١٩٦٧(٢٤٢مل لقراري جملس األمن     الكا

  يف املنطقة،
 من جديد القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقـوق            وإذ يؤكد أيضاً    
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ املؤرخ ١٠/١٧ وخاصة قراره ، وجملس حقوق اإلنساناإلنسان

ائمة باالحتالل، االمتثال لقرارات اجلمعيـة       إىل إسرائيل، السلطة الق    يطلب  -١  
 ذات الصلة باملوضوع، وخاصة قرار جملس األمن       وجملس حقوق اإلنسان   العامة وجملس األمن  

الذي قرر فيه اجمللس، يف مجلة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وواليتها             ) ١٩٨١(٤٩٧
وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل قرار الغٍ وباطل وليس لـه أثر قانوين دويل، وطالـب               

  فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا فوراً؛
عـن  عن استمرارها يف بناء املستوطنات و      إىل إسرائيل الكف      أيضاً يطلب  -٢  

تغيري الطابع العمراين والتكوين الدميغرايف واهليكل املؤسسي والوضـع القـانوين للجـوالن             
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السوري احملتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحني من سكان اجلوالن السوري احملتـل             
  بالعودة إىل ديارهم واستعادة ممتلكاهتم؛

 إىل إسرائيل الكف عن فرض املواطنة اإلسرائيلية وبطاقـات          يطلب كذلك   -٣  
اهلوية اإلسرائيلية على املواطنني السوريني يف اجلوالن السوري احملتل، والكف عن تـدابريها             

 اليت تعيق متتعهم حبقوقهم األساسية وحقوقهم     القمعية ضدهم، وعن مجيع املمارسات األخرى     
 يف  القتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت متت اإلشارة إىل عـدد منـها          املدنية والسياسية وا  

تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقـوق اإلنـسان              
  للشعب الفلسطيين وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة؛

اجلوالن السوري احملتـل    سكان السوريني يف    ل إىل إسرائيل السماح ل    يطلب  -٤  
بزيارة أهلهم وأقربائهم يف الوطن األم سورية عرب معرب القنيطرة وبإشراف اللجنـة الدوليـة               
للصليب األمحر، وإلغاء قرارها منع هذه الزيارات ملخالفته الصرحية التفاقية جنيف الرابعـة             

  والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛
يف  إسرائيل اإلطالق الفوري لسراح األسـرى الـسوريني         إىل يطلب أيضاً   -٥  

 عاماً ويدعو إسرائيل    ٢٤الذين مت اعتقال البعض منهم لفترات تزيد على         السجون اإلسرائيلية   
  إىل معاملتهم معاملة تتفق مع القانون اإلنساين الدويل؛ 

يـة   إىل إسرائيل، يف هذا اإلطار، السماح ملمثلي اللجنة الدول         يطلب كذلك   -٦  
للصليب األمحر بزيارة سجناء الرأي واألسرى السوريني يف السجون اإلسرائيلية برفقة أطباء            

  خمتصني للوقوف على حالتهم الصحية والنفسية وإنقاذ حياهتم؛
 أن مجيع التدابري واإلجراءات التشريعية واإلداريـة الـيت اختـذهتا أو             يقرر  -٧  

، هبدف تغيري طابع اجلـوالن الـسوري احملتـل          تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل    
ووضعه القانوين الغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل والتفاقية جنيف املتعلقة 

  حبماية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، وليس هلا أي أثر قانوين؛
ي من   أال تعترف بأ    يف األمم املتحدة   يطلب مرة أخرى إىل الدول األعضاء       -٨  

  التدابري واإلجراءات التشريعية أو اإلدارية املشار إليها أعاله؛
أن يوجه نظر مجيع احلكومات، وأجهـزة األمـم         العام   إىل األمني    يطلب  -٩  

املتحدة املختصة، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية واملنظمات         
ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عـن          اإلنسانية الدولية إىل هذا القرار، وأن       

  ؛ السادسة عشرةلس يف دورته اجملذلك إىل 
 مواصلة النظر يف مسألة انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلوالن السوري يقرر  -١٠  

  .السادسة عشرةاحملتل يف دورته 
       


