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ايتنسةةان للبةةعف اليلسةةريي  و ال ما السةة ان 
 العرب يف األراضي احمل لة

   
 اجلوالن السوري احمل ل  

  
 متقرير األمني العا  

  

 موجز 
الذي طُلب فيه إىل األمني العام أن يقدم  73/100أُِعدَّ هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة  

إىل اجلمعية يف دورهتا الرابعة والســــبعني رقريرا عن رنايذ القرارت ويتاــــمن التقرير موجزا للراــــائ  الواردة من 
 حكومات اجلمهورية العربية السورية، وكواب، وأيرلندا، وكذلك اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آايات
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 مقدمة - أوال 
ذ يف 73/100يقــــدَّم هــــذا التقرير عمال بقرار اجلمعيــــة العــــامــــة  - 1  كــــااون األو /  7، الــــذي ايفــــ 

، والذي طلبت فيه اجلمعية العامة إىل إاـــــــــرائي ، الســـــــــل ة القائمة ابالحتال ، أن  ت   201٨ ديســـــــــمر
الذي  (19٨1) 497والن الســـــوري اوت ت وأبرمت اجلمعية العامة قرار أللن األمن للقرارات املتعلقة ابجل

قرر فيه اجمللن، يف مجلة أمور، أن قرار إاــــــــــــرائي  بارو قوااينها وواليتها القاــــــــــــائية وإدارهتا عل  اجلوالن 
 لين له أثر قااوين دويل، وطالب فيه إارائي  أبن رلغي قرارها عل  الاورتالسوري اوت  الغ وابط  و 

أياـا أن يقدم إليها يف دورهتا الرابعة  73/100وطلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام يف القرار  - 2
 والسبعني رقريرا عن رنايذ القرارت

  
 73/100تنييذ القرار  - اثنيا 

، وجهت ماوضـــية األمم املتحدة ققوإل اااســـان، اباـــم األمني العام، 2019أاير/مايو  14يف  - 3
، ور لـب فيهـا معلومـات عن 73/100مـذكرة فـــــــــــــــاويـة إىل حكومـة إاـــــــــــــــرائيـ  ر ـــــــــــــــ  فيهـا إىل القرار 

ذت، أو يُزمع ايفاذها، ب أن رنايذ القرارت وحىت وقت إعداد هذا التقرير، مل يرد  أي خ وات ركون قد ايف 
 أي جوابت

ويف اان اليوم، وجهت ماوضــــــــية حوإل اااســــــــان مذكرة فــــــــاوية اباــــــــم األمني العام إىل مجيع  - 4
 يــة روجيــه ااتبــاههــا إىل القرار وطلــب املعلومــات عن أي خ وات ركون قــدالبع ــات الــدائمــة يف جني  بغ

ذت، أو يزمع ايفاذها، ب أن رنايذ القرارت فجاءت ردود من اجلمهورية العربية السورية وكواب وأيرلندات  ايف 
 ويف اان اليوم أياا، وجهت املاوضية مذكرة فاوية ابام األمني العام إىل هيئات األمم املتحدة - 5

املختصــــــــة والوكاالت املتخصــــــــصــــــــة واملنلمات اقكومية ااقليمية والدولية واملنلمات اااســــــــااية الدولية، 
 ووجهت ااتباهها إىل القرارت فجاء رّد من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آايات

ة فـــــــاوية ، وجهت البع ة الدائمة للجمهورية العربية الســـــــورية مذكر 2019حزيران/يوايه  14ويف  - ٦
إىل إارائي ، السل ة القائمة  73/100إىل املاوضية فددت فيها عل  أن اجلمعية العامة طلبت يف قرارها 

ابالحتال ، أن  ت ـــــــ  للقرارات املتعلقـــــــة ابجلوالن الســـــــــــــــوري اوتـــــــ ، وال اـــــــــــــــيمـــــــا قرار أللن األمن 
ت وأضـــــــــــافت أن اجلمعية العامة طلبت أياـــــــــــا إىل إاـــــــــــرائي  يف القرار أن رك  عن رغي  (19٨1) 497

ال ابع العمراين والتكوين الدميغرايف واهليك  املؤاسي والوضع القااوين للجوالن السوري اوت ، وأن رك  
 رلك األراضــــــيت وأكدت اجلمهورية العربية الســــــورية أن اجلمعية ب ــــــك  خاق عن إقامة املســــــتوطنات يف

العامة قررت أن مجيع التداب  الت ـــــــــريعية واادارية الو ايفذهتا أو اـــــــــتتخذها إاـــــــــرائي ، الســـــــــل ة القائمة 
ابالحتال ، هبدف رغي  طابع اجلوالن السوري اوت  ووضعه القااوين الغية وابطلةت وذكرت أياا أن هذه 

اءات ر ــــك  ااتهاكا اــــارخا للقااون الدويل والرااقية جني  ب ــــأن يفاية املدايني يف وقت اقرب، ااجر 
 ت1949آب/أغس ن  12املؤرخة 

والحلت اجلمهورية العربية الســـــــــــــورية أن اجملتمع الدويل دأب عل  رفا االحتال  اااـــــــــــــرائيلي  - 7
حتال ، ابالاســـــــحاب الكام  من رلك للجوالن الســـــــوري وطلب أن رقوم إاـــــــرائي ، الســـــــل ة القائمة ابال

ت وأضــــــــافت أاه أعيد التأكيد عل  ذلك أياــــــــا يف قرار 19٦7 يوايه/األراضــــــــي إىل خ  الرابع من حزيران
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ات والحلت كذلك أاه عل  الرغم من رلك الدعو ت “اجلوالن الســــــــــوري”املعنون  73/23اجلمعية العامة 
عاما عل  احتالهلا  52املتكررة املوجهة إىل إارائي  اهناء رداب ها القمعية ضد املواطنني السوريني، ومرور 

للجوالن الســــــــــــــوري، روااــــــــــــــ  إاــــــــــــــرائي   اه  مجيع قرارات األمم املتحدة والقااون الدويل واالرااقيات، 
 مستايدة من اقماية الو يوفرها هلا بعا أعااء أللن األمنت

وجددت اجلمهورية العربية الســورية يف مذكرهتا ال ــاوية أياــا إدااتها ال ــديدة للقرار غ  القااوين  - ٨
عل  اجلوالن السوري  “السيادة ااارائيلية”الذي وّقعه رئين الوالايت املتحدة األمريكية ب أن ما يسم  

املتحدة والقرارات ذات الصــــــلة،  اوت ، بواــــــ  ذلك القرار ااتهاكا اــــــارخا للقااون الدويل ومي اإل األمم
ت وأضــــــافت أن الوالايت املتحدة لين لديها الســــــل ة القااواية (19٨1) 497وخبااــــــة قرار أللن األمن 

ملماراــــــات رعكن والســــــيااــــــية واألخالقية اليفاذ قرار من هذا القبي ت وورد يف املذكرة ال ــــــاوية أن هذه ا
 اهال اــــــــــــافرا من جااب اادارة اقالية للوالايت املتحدة للقااون الدويل و اولة متعمدة منها لتقوياـــــــــــه 

 وللني  من مصداقية األمم املتحدة ومجيع قراراهتا ب أن هذه املسألةت
السل ة القائمة ورفات اجلمهورية العربية السورية أياا رفاا قاطعا القرار الذي ايفذره إارائي ،  - 9

ابالحتال ، إبجراء ااتخاابت ملا يســـــــــــــــم  اجملالن اولية يف اجلوالن الســـــــــــــــوري اوت ، وأداات هذا القرار 
بواــــاه ااتهاكا للقااون الدويلت وكررت التأكيد أياــــا عل  أن اــــكان اجلوالن يرفاــــون امل ــــاركة يف رلك 

 إىل اجلمهورية العربية السوريةت  االاتخاابت، ويعتروهنا إهااة لقيمهم الوطنية وااتمائهم
وأداات اجلمهورية العربية الســــورية يف مذكرهتا ال ــــاوية  اوالت إاــــرائي  املســــتمرة للاــــغ  عل   - 10

اـكان اجلوالن السـوري اوت  لتسـجي  أراضـيهم يف السـج  العقاري اااـرائيلي )ال ابو(ت وذكرت كذلك 
امللكية األالية اخلااة هبم مقاب  اقصو  عل  مستندات أن السكان يا رون إىل التنام  عن مستندات 

امللكية اااــــــــــرائيليةر وأن من يرفا منهم االمت ا  ُرصــــــــــادر أراضــــــــــيهت وأفــــــــــارت  ديدا إىل طلب وجهته 
إاـــــرائي  إىل اـــــكان قرية عني قنية اوتلة، واملن قة الصـــــناعية التابعة لقرية ألد  ان لتســـــليم مســـــتندات 

ااــــة هبمت وأبرمت أياــــا أن ذلك ميكن أن يكون  هيدا اليفاذ رداب   اثلة من فــــأهنا امللكية األاــــلية اخل
 التأث  عل  القرى األخرى يف اجلوالن السوري اوت ت

وأداات اجلمهورية العربية الســـورية الســـيااـــات االاـــتي ااية اقالية الو رناذها إاـــرائي ، الســـل ة  - 11
رخ لقرارات أللن األمن واجلمعية العامة، وذكرت أن اجلمعية العامة القائمة ابالحتال ، يف ااتهاك اـــــــــــــــا

أبرمت مرارا عدم م ـــــروعية بناء املســـــتوطنات اااـــــرائيلية وغ  ذلك من األا ـــــ ة اااـــــرائيلية يف اجلوالن 
الســـــــــــــــوري اوت ، وطلبت إىل إاـــــــــــــــرائي  أن رك  عن رغي  ال ابع العمراين والتكوين الدميغرايف واهليك  

 سي والوضع القااوين للجوالن السوري اوت ، وأن رك  عن إقامة املستوطناتتاملؤا
وأداات اجلمهورية العربية الســورية يف مذكرهتا ال ــاوية املماراــات اااــرائيلية الرامية إىل الســي رة  - 12

ائي  ااتغلت عل  املوارد ال بيعية يف اجلوالن السوري اوت  وااتغالهلا ب ك  غ  قااوينت وذكرت أن إار 
املوارد ال بيعية يف رلك املن قة ااــــــــتغالال منهجيا،  ا أدى إىل ااــــــــتنزافها، وذلك يف ااتهاك واضــــــــ  ملبدأ 
اـــــــــيادة ال ـــــــــعوب الواقعة  ت االحتال  األجني عل  مواردها ال بيعيةت وذكرت أياـــــــــا أن رلك التداب  

، املعنون 72/240وقرار اجلمعيــــــة العــــــامــــــة  (19٨1) 497ر ـــــــــــــــكــــــ  ااتهــــــاكــــــا لقرار أللن األمن 
الدائمة لل ــــعب الالســــ ي  يف األرو الالســــ ينية اوتلة، سا فيها القدل ال ــــرقية، وللســــكان  الســــيادة”

وأضــــافت أن إاــــرائي  روااــــ  ااــــتنزاف املوارد ت “عل  مواردهم ال بيعيةالعرب يف اجلوالن الســــوري اوت  
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ال بيعية يف اجلوالن السوري اوت  وااتغالهلا ب ك  غ  قااوين عل  حساب اكااه السوريني األاليني، 
 مع  وي  رلك املوارد لاائدة املستوطنني ااارائيليني حصرات وأفارت أياا إىل  اوالت إارائي  املنهجية
لتدم  األراضــي الصــاقة للزراعة عل  طو  خ  وق  إطالإل النار، وال اــيما عن طريع اقتالا األفــجار 
يف املن قةت وذكرت عل  وجه التحديد أن الســـــــل ات اااـــــــرائيلية ااـــــــتنادت مياه   ة مســـــــعدة وقامت 

  ب ـــــــــــــــأن يفاية بتحويلها حنو املســـــــــــــــتوطنات اااـــــــــــــــرائيلية يف املن قة، يف ااتهاك ألحكام ارااقية جني
ت وأكدت كذلك أن هذا األمر 1949آب/أغســـــــ ن  12األفـــــــخاق املدايني يف وقت اقرب، املؤرخة 

كّبد املواطنني السوريني يف اجلوالن السوري اوت  خسائر بيئية ومالية واقتصادية كب ةت وحذرت اجلمهورية 
ن  فــــــــــــركات اا ، م   فــــــــــــركة جي  إاــــــــــــرائي ، سا يف ذلك مرتخذها العربية الســــــــــــورية من التداب  الو 

)الوالايت املتحدة(، حقوإل التنقيب يف خمتل  املواقع يف اجلوالن الســـــــــــوري اوت  وموااـــــــــــلة ااـــــــــــتغالهلات 
وأداات ر ــــــييد إاــــــرائي  للعناات الر ية يف األراضــــــي الصــــــاقة للزراعة يف  ي  بلدات اجلوالن الســــــوري 

ت وأكدت أن العناات الر ية رسبب أضرارا احية وبيئية كب ة، اوت ،  ا منع املزارعني من ج   اايلهم
 وهتدد بذلك اب  عيش اكان اجلوالن السوري اوت ت

وأفــــــــــارت اجلمهورية العربية الســــــــــورية يف مذكرهتا ال ــــــــــاوية إىل درااــــــــــة ااــــــــــتقصــــــــــائية ب ــــــــــأن  - 13
وطنات اااــرائيلية يف اجلوالن  ولة من اال اد األورويب هبدف دعم الســياحة يف املســت “البديلة الســياحة”

الســـــــــــــــوري اوت ت واعترت ذلك ااتهاكا لقرارات أللن األمن واجلمعية العامة ب ـــــــــــــــأن هذه املســـــــــــــــألة، 
كذلك الدو  األعاـــاء يف اال اد األورويب واألمم املتحدة عل  عدم ااـــت اد الباـــائع من اجلوالن  وح ت

 السوري اوت ت 
الســـــــــورية أن الســـــــــيااـــــــــة اااـــــــــرائيلية املســـــــــتمرة املتم لة يف االعتقا   والحلت اجلمهورية العربية - 14

التعســاي واالحتجام واواكمات الصــورية هي جزء ال يتجزأ من اــيااــة االحتال  الو رنتهجها إاــرائي ، 
والو امتدت ألك ر من مخســــة عقودت ودعت املنلماِت الدولية إىل  اراــــة الاــــغ  عل  إاــــرائي  ل فرا  

ــــــــــــــــــ الاوري وغ ، “مااديال اــــوراي”  امل ــــرو  عن األاــــرى الســــوريني، سن فيهم اــــدقي املقت، امللقب بـ
 ومعتق  فاب هو أم  أبو ااحلت 

ودعت حكومة اجلمهورية العربية السورية يف مذكرهتا ال اوية األمني العام وأللن األمن وماوضة  - 15
اســــــــان ورئين اللجنة الدولية للصــــــــليب اااســــــــان ورئين أللن حقوإل األمم املتحدة الســــــــامية ققوإل اا

اســــان، إىل الاــــغ  عل  إاــــرائي ، الســــل ة القائمة األيفر، ومجيع املنلمات املعنية ابلدفاا عن حقوإل اا
ابالحتال ، لتأمني اللروف الصــــــــــحية للمواطنني الســــــــــوريني الذين يعي ــــــــــون يف اجلوالن الســــــــــوري اوت ت 

اايت النووية ذات اوتوايت امل ـــــــــعة يف خمتل  املناطع الو وأفـــــــــارت إىل أن إاـــــــــرائي  روااـــــــــ  طمر النا
يســـــــكنها املواطنون الســـــــوريون يف اجلوالن، وال اـــــــيما يف  ي  جب  ال ـــــــي ت والحلت اجلمهورية العربية 
السورية أن ذلك عّرو حياة واحة السوريني يف اجلوالن السوري اوت  للخ ر، حيث ارراعت املعدالت 

 يف املائةت 30لسرطان إىل املسجلة ل اابة اب
وفـــــــددت اجلمهورية العربية الســـــــورية عل  ضـــــــرورة أن رُلزم اجلهات الااعلة الدولية ذات الصـــــــلة  - 1٦

إاـــرائي  بوق  اـــيااـــتها املتم لة يف منع املواطنني الســـوريني يف اجلوالن الســـوري اوت  من مايرة اجلمهورية 
افت أن رلك التداب  التعســاية رســببت سعادة بداية وااســية العربية الســورية عن طريع معر القني رةت وأضــ

 كب ة للمواطنني السوريني، اباضافة إىل اخلسائر املاديةت 
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وفــددت اجلمهورية العربية الســورية عل  أن اجلوالن الســوري اوت  هو جزء ال يتجزأ من أراضــي  - 17
 أن خياع ملااوضات أو رنامالتت اجلمهورية العربية السورية وأن إعادره حع أبدي ال ميكن

وأكدت اجلمهورية العربية الســــورية يف مذكرهتا ال ــــاوية أن ااــــتقرار ال ــــرإل األواــــ  لن يتحقع  - 1٨
مل يتم ايفاذ التداب  املنااـــــبة لتنايذ القرارات الدولية الو ردعو إىل إهناء االحتال  اااـــــرائيلي ل راضــــي  ما

ت واباضافة إىل ذلك، دعت إىل رنايذ 19٦7 يوايه/الرابع من حزيرانالعربية وااسحاب إارائي  إىل خ  
 ت(201٦) 2334و  (19٨1) 497و  (1973) 33٨و  (19٦7) 242قرارات أللن األمن 

، ذكرت البع ة الدائمة لكواب أن اجملتمع الدويل 2019أاير/مايو  22ويف مذكرة فـــــــــــاوية مؤرخة  - 19
اهناء االحتال  ااارائيلي ملرراعات اجلوالن السوريةت يكرر أتكيده ألمهية اجلهود الو ربذهلا األمم املتحدة 

وفــــــددت أياــــــا عل  أاه ينبغي عدم االعااف ابلتداب  اادارية والقااواية الو ايفذهتا إاــــــرائي ، الســــــل ة 
ت وكررت التأكيد 37/33القائمة ابالحتال ، عل  النحو املنصــــــوق عليه يف قرار أللن حقوإل اااســــــان 

التداب  وااجراءات الت ــريعية واادارية الو ايفذهتا أو اــتتخذها إاــرائي ، والو من كذلك عل  أن مجيع 
فـأهنا رغي  ال ابع العمراين والتكوين الدميغرايف واهليك  املؤاـسـي والوضـع القااوين للجوالن السـوري اوت  

 الغية وابطلةت
ت االحتال  العســـكري اااـــرائيلي وذكرت كواب أاه من غ  املقبو  أن يل  اجلوالن الســـوري   - 20

عل  الرغم من دعوات اجملتمع الدويل املتكررة ااــــــرائي  إىل وق   اراــــــاهتات وأكدت أن االاــــــتيالء عل  
 األراضي ابلقوة غ  جائز سوجب القااون الدويل ومي اإل األمم املتحدةت

فوراً من كام  اجلوالن وذكرت كواب يف مذكرهتا ال ــــــــــــاوية أاه يب عل  إاــــــــــــرائي  أن رنســــــــــــحب  - 21
 (19٦7) 242، امت ـــااًل لقرارجمي أللن األمن 19٦7 يوايــــه/الســــــــــــــوري اوتـــ  إىل خ  الرابع من حزيران

ت والحلت كذلك أن االحتال  األجني واـــيااـــة العدوان والتمييز العنصـــري واالاـــتيالء (1973) 33٨ و
 عل  األراضي ابلقوة     ااتهاكات للقواعد الدولية وهلا أتث  الي عل  حقوإل اااسان لل عب السوريت

ماراــــات اااــــرائيلية الرامية إىل الســــي رة عل  املوارد ال بيعية للجوالن الســــوري ورفاــــت كواب امل - 22
اوت  واالاــــــــتيالء عليها، ابعتبار رلك املماراــــــــات ااتهاًكا اــــــــارًخا لقرارات اجلمعية العامة وأللن األمن 

 ب أن السيادة الدائمة للسكان العرب يف اجلوالن السوري اوت  عل  مواردهم ال بيعيةت 
وأداات كواب ب ــــــدة إعالن حكومة الوالايت املتحدة اعتزامها االعااف ابجلوالن الســــــوري اوت   - 23

كأرو إاـــرائيلية، األمر الذي ي ـــك  ااتهاًكا اـــارًخا ملي اإل األمم املتحدة والقااون الدويل وقرارات أللن 
ت وذكرت كذلك أن يف رلك اخل وة ااتهاكا للمصـــاحل امل ـــروعة (19٨1) 497األمن، سا يف ذلك القرار 

لل ـــــــعب الســـــــوري ولبلدان العامل العريب واااـــــــالمي، وأن هلا رداعيات خ  ة عل  االاـــــــتقرار واألمن يف 
 ال رإل األوا  وميكن أن رؤدي إىل رصعيد التوررات يف رلك املن قة املا ربةت

واب أللن األمن عل  االضـــــ الا سســـــؤولياره يف اـــــون الســـــالم واألمن الدوليني وعل  وحّ ت ك - 24
ايفاذ قرارات من فـــــــــــــــأهنا وق  ااجراءات االاارادية الو رتخذها الوالايت املتحدة والدعم الذي رقدمه 

 اارائي  يف ضم اجلوالن السوري اوت ت

https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/338%20(1973)
https://undocs.org/ar/S/RES/338%20(1973)
https://undocs.org/ar/S/RES/497%20(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/497%20(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/242%20(1967)
https://undocs.org/ar/S/RES/338%20(1973)
https://undocs.org/ar/S/RES/338%20(1973)
https://undocs.org/ar/S/RES/497%20(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/497%20(1981)
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الســــــل ات اااــــــرائيلية من ااتهاكات للقااون وأفــــــارت كواب يف مذكرهتا ال ــــــاوية إىل ما ررركبه  - 25
الدويل اااســـــــاين يف حع املعتقلني الســـــــوريني يف اجلوالن الســـــــوري اوت ، وأعربت عن قلقها ال ـــــــديد إماء 

 ظروف االحتجام غ  اااساايةت 
وذكرت كواب أن بلــدان عــدم االحنيــام أعربــت مرارًا عن دعمهــا للحقوإل امل ـــــــــــــــروعــة للجمهوريــة  - 2٦
ية الســورية يف ااــتعادة اــيادهتا الكاملة عل  اجلوالن الســوري اوت  عل  أاــال مبادرة الســالم العربية العرب

 ومبدأ األرو مقاب  السالم، وعن راامنها غ  امل رو  مع هذه اققوإلت
وأكدت كواب أن ااــــــتمرار االحتال  اااــــــرائيلي غ  القااوين للجوالن الســــــوري اوت  مي   عقبة  - 27
  قيع االم عاد  وفام  ودائم يف املن قةت أمام
، فيما يتعلع 2019حزيران/يوايه  17وذكرت البع ة الدائمة أليرلندا يف مذكرهتا ال ــاوية املؤرخة  - 2٨

عية أو اادارية الو ايفذهتا ، أن حكومة أيرلندا مل رعاف ابلتداب  وااجراءات الت ـــــــــــــــري73/100ابلقرار 
 حكومة إارائي  يف اجلوالن السوري اوت ت

 حزيران/ 12وذكرت اللجنــة االقتصــــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة لغريب آاـــــــــــــــيــا، يف راــــــــــــــــالتهــا املؤرخــة  - 29
ايســـــان/أبري  رتاـــــمن راااـــــي  عن  2، أهنا رلقت راـــــالة من اجلمهورية العربية الســـــورية يف 2019 يوايه

قتصـــــادية واالجتماعية لالحتال  اااـــــرائيلي عل  اللروف املعي ـــــية للســـــكان العرب يف االاعكااـــــات اال
 اجلوالن السوري اوت ت 

وأبرمت اجلمهورية العربية الســـــورية يف رلك الراـــــالة أن إاـــــرائي  وااـــــلت بناء رســـــع مســـــتوطنات  - 30
مستوطنةت وذكرت  33لغ عددها جديدة يف اجلوالن السوري اوت ، اباضافة إىل املستوطنات القائمة البا

اجلمهورية العربية الســورية كذلك أن العما  الســوريني يف اجلوالن الســوري اوت  ما مالوا يتعرضــون ملختل  
أفكا  الاغ  من جااب اجملالن اولية املررب ة إبارائي  ملزاولة أعما  رن وي عل  أفغا  فاقة والعم  

ت وأفارت أياا إىل أن هؤالء العما  يعملون يف بناء املستوطنات يف مصااع كيميائية رعرضهم للمسرطنات
والتحصـــــــــينات العســـــــــكريةت وأرت اجلمهورية العربية الســـــــــورية عل  واـــــــــ   اراـــــــــات رعترها عنصـــــــــرية، 

ذلك االاــتيالء عل  األراضــي للقيام س ــاريع رعود ابلاائدة عل  إاــرائي ر وفرو الاــرائب املرراعة  يف سا
رينير والتباينات القائمة بني متواـ  مداخي  ك  من السـوريني واااـرائيلينيت وأفـارت عل  مداخي  السـو 

أياــا إىل األثر االقتصــادي واالجتماعي الااكمي للســيااــات اااــرائيلية عل  الســوريني، سا يف ذلك ردين 
 املائةت يف ٦0مستوايت املعي ة والتعليم، وكذلك اررااا معدالت عمالة األطاا ، الو رقدر بنحو 

 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/100
https://undocs.org/ar/A/RES/73/100
https://undocs.org/ar/A/RES/73/100
https://undocs.org/ar/A/RES/73/100

