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 الدورة السادسة والسبعون 

 * من جدول األعمال المؤقت  55البند 

الني تمس   واألنشاا ة اتسااني انية   الممارساااا ارساالاة  ية 
حقوق ارنسااااان ل شااااعي الو ساااا  اي وا ل  م  الساااا ان  

 العلب في األراضي المحن ة  

   
 الجوتن السوري المحنل   

  
 األم   العامتقليل    

 

 موجز  
، الذي 2020كانون األول/ديسمبر  10المؤرخ    75/99أُعدَّ هذا التقرير عمال بقرار الجمعية العامة  

ُطلب فيه إلى األمين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتها الســــــــــــادتــــــــــــة والســــــــــــ عين تقريرا عن تن يذ القرار   
 ويتضمن التقرير موجزا للرتائل الواردة من حكومات الجمهورية العربية السورية والعراق وكوبا 

 
  

  

 

 * A/76/150  

https://undocs.org/ar/A/RES/75/99
https://undocs.org/ar/A/RES/75/99
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 مقدمة  -   أوت  

م هــذا التقرير عمال بقرار الجمعيــة العــامــة   - 1 كــانون األول/ديســــــــــــــمبر   10الــذي ات ــذ في    75/99يقــدَّ
ــلة  2020 ــلاة القائمة باتحتالل، أن تمتذل للقرارات  ات ال ــــ ــرائيل، الســــ ، والذي طلبت فيه الجمعية إلى إتــــ

، (1981)  497المتعلقة بالجوتن السـوري المحتل  وأررتت الجمعية على وجه ال  ـوق قرار مجلا األمن  
وإدارتها على القضــــــــــــــائية الذي قرر فيه المجلا، في جملة أمور، أن قرار إتــــــــــــــرائيل فري قوانينها ووت تها  

الجوتن الســــــــــــــوري المحتـل ت  وبـاطـل وليا لـه أار قـانوني دولي، وطـالـب فيـه إتــــــــــــــرائيـل بـ ن تل ي قرارهـا  
 ال ور  على

أيضا، طلبت الجمعية العامة إلى األمين العام أن يقدم إليها في دورتها السادتة    75/99وفي القرار   - 2
 والس عين تقريرا عن تن يذ القرار 

  
 99/ 75تاو ذ القلار  - ثانيا  

ــان، باتــــم األمين العام، ، وجهت م 2021نيســــان/أرريل    23في  - 3 ــية األمم المتحدة لحقوق اننســ وضــ
ــارت فيها إلى القرار  ــرائيل أشــــ ــ وية إلى حكومة إتــــ ، وطلبت فيها معلومات عن أي خاوات  75/99مذكرة شــــ

عـداد هـذا التقرير، لم يكن ـقد ورد أي رد تكون ـقد اتخ ـذت، أو ُ زما ات ـا هـا، بتــــــــــــــ ن تن ـيذ القرار  وفي وـقت إ 
 من حكومة إترائيل 

ــان/أرريل    23وفي  - 4 ــم األمين العام، مذكرة   2021نيســ ــان، باتــ ــية حقوق اننســ ــا، وجهت م وضــ أيضــ
ــ وية إلى جميا ال عذات الدائمة في جنيغ ب ية توجيه انت اهها إلى القرار وطلب معلومات عن أي خاوات   شـ

ــ ن تن يــذ القرار  ووردت ردود من الجمهوريــة العربيــة الســــــــــــــوريــة تكون قــد   اتخ ــذت، أو ُ زما ات ــا هــا، بتـــــــــــــ
 وكوبا  والعراق

وفي ن ا اليوم أيضا، وجهت م وضية حقوق اننسان، باتم األمين العام، مذكرة ش وية إلى هيئات  - 5
دولية انقليمية والدولية، والمنتمات  األمم المتحدة الم ت ـة، والوكاتت المت  ـ ـة، والمنتمات الحكومية ال

 اننسانية الدولية، وجهت فيها انت اهها إلى القرار  وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن قد ورد أي رد منها 

، وجهـت ال عـذة اـلدائمـة للجمهورـية العربـية الســــــــــــــورـية مـذكرة شــــــــــــــ وـية إلى 2021أـيار/مـا و   3وفي   - 6
على أن المجتما الدولي ظل ياالب على مدى عقود ب ن تمتذل إتـرائيل،   م وضـية حقوق اننسـان أتدت فيها
ــيما قرار مجلا   األمم المتحدة الســـــــلاة القائمة باتحتالل، لقرارات المتعلقة بالجوتن الســـــــوري المحتل، وت تـــــ

أمور أخرى، على باالن قرار السـلاة القائمة باتحتالل في    ونص  لك القرار، ضـمن (1981) 497األمن 
ــمبر   14 ــوري المحتل،  1981كانون األول/ديســــ ــائية وإدارتها على الجوتن الســــ ، فري قوانينها ووت تها القضــــ

 له أية شرعية  ياواعتبر هذا القرار باطال وتغيا ول

وأشـارت الجمهورية العربية السـورية إلى أن الجمعية العامة رفضـت احتالل إتـرائيل للجوتن السـوري  - 7
، وطالبت إتـــرائيل باتنســـحال من كل الجوتن الســـوري المحتل وفقا لحدود الرابا من حزيران 1967منذ عام 
 الذي ات ذ مؤخرا  75/24، بما في  لك في القرار 1967

وأتـدت الجمهورـية العربـية الســــــــــــــورـية أـنه على الرام من ماـالـ ات األمم المتحـدة المتكررة ـب ن تنهي  - 8
الســــــلاة القائمة باتحتالل احتاللها المســــــتمر للجوتن الســــــوري، وأن توقة ممارتــــــاتها القمعية اليومية ضــــــد  

https://undocs.org/ar/A/RES/75/99
https://undocs.org/ar/A/RES/75/99
https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ar/A/RES/75/99
https://undocs.org/ar/A/RES/75/99
https://undocs.org/ar/A/RES/75/99
https://undocs.org/ar/A/RES/75/99
https://undocs.org/ar/A/RES/75/99
https://undocs.org/ar/A/RES/75/99
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حتالل، وأن توقة انتهاتاتها للقانون الدولي، فإن دعوات المجتما المواطنين السوريين الذ ن يعيتون تحت ات
دون  أفعالهاالدولي لم يكن لها أار رادع  وأتدت الجمهورية العربية الســــــــــورية أن إتــــــــــرائيل توا ــــــــــل ارتكال 

 عقال، وتحتى بحماية بعض أعضاء مجلا األمن لها من المساءلة 

ها للقرار اير القانوني الذي أ ـــدرئ رئيا الوتيات المتحدة وكررت الجمهورية العربية الســـورية إدانت  - 9
األمريكية آنذاك والذي أقر فيه رـــــــــــــــــــ ةالســــيادة انتــــرائيلية. على الجوتن الســــوري المحتل  وأتدت الجمهورية 
العربية الســـــــــورية أن  لك القرار يتـــــــــكل انتهاتا  ـــــــــارخا للقانون الدولي وميذاق األمم المتحدة وقرارات األمم 

  (1981) 497تحدة  ات ال لة، وفي مقدمتها قرار مجلا األمن الم

وأشــارت الجمهورية العربية الســورية إلى ردود ال عل الدولية التي تد ن انجراء الذي ات ذته الوتيات  - 10
 ( 9، ال قرة A/75/328المتحدة )انتر 

ــهم   - 11 ــوري المحتل أعربوا عن رفضــــ ــكان الجوتن الســــ ــورية إلى أن تــــ ــارت الجمهورية العربية الســــ وأشــــ
لمحاولة إتـرائيل فري قوانينها وإقرار شـرعيتها في الجوتن السـوري المحتل بإجراء انت ابات للمجالا المحلية  

ن السوري المحتل هذئ اتنت ابات على الرام من قما السلاات انترائيلية  في انقليم  وقد قاطا تكان الجوت
 لالحتجاجات واعتقالها أعدادا كبيرة من األش اق  

ــة   - 12 ــروع رناء عن ات ريحية في الممتلكات ال ا ــــــــ ــورية إدانتها لمتــــــــ وكررت الجمهورية العربية الســــــــ
رة إلى أن الهدف من المتـروع هو إدامة اتحتالل،  للسـكان العرل السـوريين في الجوتن السـوري المحتل، متـي 

بارق منها رناء المســـــــتوطنات وتوتـــــــيا نااقها وم ـــــــادرة األراضـــــــي الزراعية  وو ـــــــ ت الجمهورية العربية 
ــا لبناء ما رين    52و   45الســــورية كيغ منحت إتــــرائيل، في إطار المتــــروع، شــــركة طاقة إتــــرائيلية ترخي ــ

الجوتن الســــوري المحتل  وحذرت الجمهورية العربية الســــورية من مجموعة  عن ة ريحية في أراي تراعية في 
 من المسائل المحددة في تياق المتروع، منها ما  لي:

دونم من األراضي الزراعية ال ا ة التي يملكها السكان   6 000تيتم رناء المتروع على  )أ( 
على الرام من اتحتجاجات الجماهيرية ضـد العرل السـوريون في الجوتن الذ ن يعيتـون في القرى المجاورة،  

ــ ن المتــــروع أن يحد من نمو القرى المجاورة، مما  تســــبب بارت اع  فالمتــــروع من قبل تــــكان المناقة   من شــ
تذافة المناطق السـكانية في هذئ القرى المكتتة بالسـكان بال عل، وتـيؤدي إلى أضـرار  ـحية وبيئية وتراعية،  

السـكان العرل السـوريين  وتـيحتل المتـروع خما جميا األراضـي الزراعية  مما تـيؤار تـل ا على تـبل عي   
 المتاحة للسكان العرل السوريين في الجوتن السوري المحتل؛

لنقل الااقة الكهربائية من العن ات الريحية إلى  تيار الجهد العاليإنتـــاء خ   أيضـــا تـــيتم   )ل( 
 حاة جد دة لتوليد الااقة الكهربائية؛مستوطنة كتسرين انترائيلية، بانضافة إلى إقامة م

يعكا قرار إتـــرائيل الســـماك للتـــركة رتن يذ المتـــروع على األراضـــي الزراعية التي يملكها  )ج( 
 من الواضح أن المتروع جزء منها؛ اتتتياان التمييزية، التي ةالسكان العرل السوريون اتتمرار تيات

أن ممذلي التـركة دخلوا األراضـي الزراعية التابعة    ، أفادت التقارير 2020تموت/ وليه    12في   )د(  
للســـــــكان العرل الســـــــوريين في الجوتن الســـــــوري المحتل بمرافقة وحماية أعداد كبيرة من قوات األمن انتـــــــرائيلية   

مزارع عربي تــــــــوري من أجل الســــــــماك للتــــــــركة ربدء    1  000وأالقت الارق المؤدية إلى أراضــــــــي ما يقرل من  
 ؛ ما األش اق لالحتجاج على المتروع وت ايرئ المدمر والت تيد على معارضتهم له   عملها  وتجما مئات 

https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ar/A/75/328
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ردا على المتروع، أعلن تكان الجوتن السوري المحتل إضرابا عاما وتوجهوا إلى األري  )ه( 
ب ن قوات األمن  أفيدالمعنية لالحتجاج على القرار ومنا الســـــــلاات والتـــــــركة من البدء في تن يذ المتـــــــروع  و 

 انترائيلية ردت بالقما والترهيب، وأ يب المتتاهرون بجروك وتعرضوا لالعتقال 

وأدانت الجمهورية العربية الســـورية ما و ـــ ته بالضـــ   الذي تمارتـــه حكومة إتـــرائيل على تـــكان  - 13
تــرائيلي ردت  انلعقاري قبول تــندات الملكية ال ــادرة عن الســجل الالقرى العربية الســورية في األري المحتلة 

ــورية إلى أن  ــارت الجمهورية العربية الســـ ــورية  وأشـــ ــدرها الجمهورية العربية الســـ ــندات الملكية التي ت ـــ من تـــ
ترائيلي  انالسكان تعرضوا للتهد د بم ادرة أراضيهم إ ا لم يقبلوا واائق الملكية ال ادرة عن السجل العقاري 

أيضـــا إلى ماالب الســـلاات انتـــرائيلية رتقديم شـــهادات ملكية األراضـــي  وأشـــارت الجمهورية العربية الســـورية 
العائدة للعرل الســــــوريين، وت تــــــيما شــــــهادات ملكية األراضــــــي في عين قنية والمناقة ال ــــــناعية في مجدل  

  ن السلاات هددت أيضا بم ادرة تلك األراضي إ ا لم تقدم الواائق ب شما  وأفادت التقارير 

ــ ت الجمهو  - 14 ــرائيل رهدف إدامة احتاللها للجوتن وو ـ ــات عد دة ن ذتها إتـ ــياتـ ــورية تـ رية العربية السـ
الســوري، بما في  لك رناء المســتوطنات وتوتــيا نااقها وم ــادرة األراضــي الزراعية وإنتــاء  ــناعة تراعية  

ريين في  تدعم المســــتوطنين انتــــرائيليين وتهدف إلى إلحاق الضــــرر بال ــــناعة الزراعية للســــكان العرل الســــو 
 األري المحتلة  وتلات الجمهورية العربية السورية الضوء روجه خاق على ما  لي:

وا ــــل المجلا انقليمي للمســــتوطنات انتــــرائيلية، في نتــــرته األتــــبوعية، انعالن عن  )أ( 
توتــــــــيا نااق المســــــــتوطنات في ضــــــــوء تزا د عدد المســــــــتوطنين انتــــــــرائيليين  وتتســــــــارع وتيرة رناء المناتل 

ــاء مســــــــاتن لكقامة ألجل أطول  ولوح   لك  أو المقاورات المجهزة للســــــــكن المؤقتة، ما وجود خا  ننتــــــ
وأنيعام  واتــتمر العمل في رناء ما يســمى بمرافق ال دمات للمســتوطنات في  أودم أيضــا في حالة مســتوطنتي  

ي مســتوطنة كتســرين  تتســرين وكدمات تســ ي ونوف وكناف ونأيه أطيغ ويوناتان  وارت ا عدد المســتوطنين ف
 ، وفقا لدائرة انح اء المركزية في إترائيل؛2019مستوطن جد د منذ عام   2 000بمقدار 

تن يذ خاة متعددة السنوات لتاوير وتعزيز الزراعة في المستوطنات انترائيلية القائمة  أرد )ل( 
تــــــــرائيلي على اتلتحاق  مســــــــتوطنة، مما يتــــــــجا التــــــــ ال ان  33في الجوتن الســــــــوري المحتل ال ال  عددها  

 بالقااع الزراعي؛

، عن خا  لتوتــيا نااق المســتوطنات، شــملت  2019أعلنت إتــرائيل، في نيســان/أرريل   )ج( 
مســـــــــتوطن إلى الجوتن الســـــــــوري   250 000وحدة تـــــــــكنية، وبناء مســـــــــتوطنات جد دة، ونقل  30  000رناء  

 المحتل، مما تي ير التكوين الديم رافي للمناقة؛

إتـــرائيل اتـــتيالء المســـتوطنين انتـــرائيليين على األراضـــي واتـــت الل األراضـــي من أ دت  )د( 
جانب المســـــــــتوطنات ب ري إنتاج منتجات تراعية م تل ة  وأوضـــــــــحت الجمهورية العربية الســـــــــورية أن  لك 
يتـــــكل عبئا اقت ـــــاديا ت يااق على الســـــكان العرل الســـــوريين في الجوتن الســـــوري المحتل، متـــــيرة إلى أن 

فســــة اير عادلة بســــبب الســــياتــــات التمييزية تهدد مســــتقبل الســــكان العرل الســــوريين الذ ن يعتمدون على منا
 الزراعة في ت مين تبل عيتهم؛

، ردأ متـــــــروع إقامة مســـــــتوطنة جد دة تحمل اتـــــــم ترامب، رئيا 2019في حزيران/ ونيه  )ه( 
و ـــــول مناتل مؤقتة جد دة تتـــــتيعال    الوتيات المتحدة الســـــارق  وأعلن المجلا انقليمي للمســـــتوطنات عن

أتــرة قدمت طل ات   300أتــرة من المســتوطنين الجدد الذ ن تم قبولهم للعي  في المســتوطنة، من أ ــل   20
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في هذا التــ ن  وتــتمنح هذئ األتــر قاعة أري لبناء مناتل دائمة في المســتوطنة  وباشــر المجلا انقليمي 
افق اتجتماعية في المسـتوطنة تتـتا ال هذئ األتـر العتـرين خالل  للمسـتوطنات رناء الهياتل األتـاتـية والمر 

 ؛2021وكانون الذاني/ نا ر   2020شهري كانون األول/ديسمبر 

وا ــــلت إتــــرائيل فري قيود على الســــكان العرل الســــوريين في الجوتن الســــوري المحتل   )و( 
م اتتتتاظ التد د في هذئ المناقة بعد لمنا رناء القرى وتوتيا نااقها، ت تيما في قرية مجدل شما  وت اق

دونم، تمتد من شـــــــمال مجدل شـــــــما إلى عين قنية، وتعرف بحســــــب   80 000م ـــــــادرة مســـــــاحة أتذر من 
 ت يد التقارير باتم متروع محمية حرمون؛ ما

أعات إتـرائيل الموافقات الالتمة للبدء في رناء أحياء المسـتوطنات والمرافق المرت اة رها  )ت( 
   2021ن الســــــــــــــوري المحـتل، وهو مـا وافقـت علـيه لجـنة الت اي  والبـناء في اجتمـاعهـا األول لعـام  في الجوت

ارفة واالاة مجمعات تـــكنية تـــياحية بجوار أتبر محميتين طبيعيتين   200وشـــملت ال ا  رناء فندق يضـــم 
سرين، التي رنيت فدان في مستوطنة كت   900في الجوتن السوري المحتل، بانضافة إلى إنتاء متنزئ بمساحة 

 أتاتا على أنقاي قرية ق رين السورية 

وأشـــارت الجمهورية العربية الســـورية إلى أن إتـــرائيل توا ـــل اتـــت الل الموارد الابيعية في الجوتن  - 15
الســوري المحتل، وأن التــركات انتــرائيلية والمتعددة الجنســيات تؤدي دورا مركزيا في تن يذ تــياتــات إتــرائيل  

الجمهورية العربية الســـورية ب نها اتـــتعمارية  وأاارت الجمهورية العربية الســـورية مســـ لة اتـــت الل    التي ت ـــ ها
الميائ باعت ارها م ـدر قلق خاق، وأشـارت إلى أن السـلاة القائمة باتحتالل اعتمدت عدة أتـاليب لم ـادرة  

 ك ما  لي:الموارد الابيعية، بما فيها الميائ، في انتهاك لحقوق اننسان، بما في  ل

م ـــــــــادرة األراضـــــــــي القري ة من خ  وقة إطالق النار وترع األل ام األرضـــــــــية في هذئ  )أ( 
 األراضي؛

ــكرية وبناء الارق، بما في  لك في   )ل(  ــكرات ومواقا عســــــ ــي نقامة معســــــ ــادرة األراضــــــ م ــــــ
 األراضي ال عيدة عن خ  وقة إطالق النار؛

 ق الزراعية وال ناعية؛م ادرة األراضي لبناء المستوطنات والمراف )ج( 

 دونم من األراضي، وضعت تحت ت رف هيئة حماية الابيعة؛ 100 000تسييج   )د( 

، التي تناوي على منح قري  متــكنتاالم ــادرة اير الم اشــرة ليراضــي من خالل عملية  )هـ( 
بالكامل خالل فترة  تراعي مقارل رهن عقاري لدى رنك إتـــــــــرائيلي وم ـــــــــادرة العقار إ ا لم  تم تـــــــــداد القري 

 تمنية محددة؛

م ـــادرة وبيا ميائ التـــرل، وق ـــر و ـــول الســـكان العرل الســـوريين إلى م ـــادر الميائ  )و( 
اير ال ــــالحة للتــــرل فق ، ما إمكانية الح ــــول على ميائ التــــرل فق  بســــعر م ال  فيه، فضــــال عن منا 

 الري؛ المزارعين السوريين من ح ر اآلبار وت زين الميائ المست دمة في

وأشـارت الجمهورية العربية السـورية إلى نزع ملكية عتـرات آتف الدونمات من األراضـي في قرية ج اتا   -   16
،  1974 عام ال تـــب الســـورية مؤخرا، وهي تقا ضـــمن المناقة المنزوعة الســـالك التي أنتـــ تها األمم المتحدة في  

ــورية  ووفقا للجمهو  ــي الســـــ ــورية، فإن رهدف رناء خنادق بالقرل من األراضـــــ ــكان    ه رية العربية الســـــ  تعذر على الســـــ
 العرل السوريين في القرية، نتيجة لذلك، الو ول إلى عترات آتف الدونمات من األراضي المملوكة للقرية  
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ــرائيلية  - 17 ــتمرار إلى فري الهوية انتـ ــعت باتـ ــرائيل تـ ــورية إلى أن إتـ ــارت الجمهورية العربية السـ وأشـ
على الســـكان العرل الســـوريين كوتـــيلة لترتـــيال اتحتالل  وعالوة على  لك، وا ـــلت  وواائق األحوال المدنية 

 إترائيل منا السكان العرل السوريين في الجوتن السوري المحتل من تيارة أترهم في توريا والتوا ل معهم  

الســوريين  وأشــارت الجمهورية العربية الســورية إلى أن إتــرائيل توا ــل انتهاك حقوق اننســان للعرل  - 18
في الجوتن السـوري المحتل، وت تـيما الحق في ال ـحة والحق في العمل والحقوق الزراعية والذقافية  وُتنتهك 

 هذئ الحقوق من خالل مجموعة من الممارتات والتدارير التمييزية التي تت ذها القوات انترائيلية  

ــ لة حق الســـكان العرل الســـوريين في وشـــددت الجمهورية العربية الســـورية على ضـــرورة معالجة م - 19 سـ
الجوتن الســوري المحتل في ال ــحة، ودعت المنتمات الدولية، وت تــيما منتمة ال ــحة العالمية، إلى توفير 

، ت تـــيما بســـبب نقص ال دمات الابية  19-إمدادات  ـــحية وطبية عاجلة في تـــياق انتتـــار فيرو  كوفيد
 ت التمييزية والعن رية التي تن ذها إترائيل  في الجوتن السوري المحتل نتيجة للممارتا

وأتدت الجمهورية العربية الســورية مجددا رفضــها لمحاوتت إتــرائيل إدامة احتالل الجوتن الســوري،  - 20
وانتهاتها المســــــتمر للقانون الدولي، وت تــــــيما قرارات مجلا األمن  ات ال ــــــلة وأحكام ات ا ية جنيغ بتــــــ ن 

)ات ا ية جنيغ الرابعة( في   1949آل/أاســــــــاا   12ن في وقت الحرل، المؤرخة  حماية األشــــــــ اق المدنيي 
الجوتن الســـوري المحتل  ورفضـــت الجمهورية العربية الســـورية كذلك أي شـــكل من أشـــكال الدعم الذي تقدمه 

عضـاء  الدول األعضـاء األخرى لهذا النهج، والذي من شـ نه أن يتـكل انتهاتا تلتزاماتها الدولية رو ـ ها دوت أ 
 في األمم المتحدة 

وأتدت الجمهورية العربية الســـــــــــــورية من جد د دعوتها الدول األعضـــــــــــــاء إلى تعزيز القانون الدولي  - 21
للضــ   على إتــرائيل، الســلاة القائمة باتحتالل، ننهاء احتاللها للجوتن الســوري، وإلى عدم اتعتراف ب ي 

ــرائيل للقواعد ــ  عن انتهاتات إتــ ــا قانوني  نتــ اآلمرة للقانون الدولي  وعالوة على  لك، دعت الجمهورية   وضــ
 إلى اتحتالل  العربية السورية الدول األعضاء إلى اتمتناع عن تقديم أي مساعدة

ودعت الجمهورية العربية الســــورية كذلك األمين العام إلى تجميا أتــــماء جميا مؤتــــســــات األعمال  - 22
تمكن أو من شـ نها أن تمكن، بتـكل م اشـر أو اير م اشـر، من رناء والتـركات التجارية المتـاركة في أنتـاة 

ــت يد منها، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلا   ــوري المحتل، وأن تسـ ــتوطنات في الجوتن السـ ونمو المسـ
 ال  عن تلك المؤتسات والتركات  ، وإلى انر (1981) 497األمن، بما في  لك القرار 

وشــددت الجمهورية العربية الســورية، على وجه ال  ــوق، على ضــرورة اتمتناع عن تقديم الدعم  - 23
الســياتــي واتقت ــادي الذي تــيســمح نتــرائيل بإدامة احتاللها للجوتن الســوري المحتل، وموا ــلة انتهاتاتها 

وأحكام ات ا ية جنيغ الرابعة،   (1981) 497ا قرار مجلا األمن ألحكام القانون الدولي  ات ال ـلة، وت تـيم
ما تسلي  الضوء، ب  ة خا ة، على أي مساعدة تتتمرار المستوطنات انترائيلية و/أو إنتاء مستوطنات  

 جد دة في الجوتن السوري المحتل  

الجمهورية العربية الســورية أيضــا المجتما الدولي والمنتمات الدولية الايام رر ــد اتنتهاتات  وناشــدت  -   24
ال ــــارخة التي ترتكبها إتــــرائيل للقانون الدولي، ودعت إلى ات ا  تدارير فعالة وملموتــــة لوقة هذئ اتنتهاتات،  

 إلى إطالة أمد اتحتالل وإدامته  وت تيما تلك المتعلقة بالممارتات اتتتياانية اير القانونية الرامية 

https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ar/S/RES/497(1981)
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ــوري المحتل جزء ت  تجزأ من أراضــــي   - 25 ــورية من جد د أن الجوتن الســ وأتدت الجمهورية العربية الســ
ــائل التي يجيزها القانون الدولي، حق أردي  ــرائيل، بكل الوتـ ــتعادته من إتـ ــورية، وأن اتـ الجمهورية العربية السـ

  يسق  بالتقادم  وت تناتتتأو ال ةت ي ضا للمساوم

وأخيرا، تتـــدد الجمهورية العربية الســـورية على أن اتـــتقرار مناقة التـــرق األوتـــ  وم ـــدا ية األمم  - 26
ــتوج ان ات ا  التدارير لك  ــلة بإنهاء احتالل األراضـــــــــي  االمتحدة يســـــــ لة تن يذ جميا القرارات الدولية  ات ال ـــــــ

المحتلــــة، بمــــا فيهــــا الجوتن الســــــــــــــوري، وات ،  1967نســــــــــــــحــــال منهــــا إلى خ  الرابا من حزيران  العربيــــة 
 (1973)  338و  (1967)  242قرارات األمم المتحدة  ات ال ــــــلة، ت تــــــيما القرارات   ن ــــــت عليه لما وفقا

   (2016) 2334و  (1981) 497 و

، وجهت ال عذة الدائمة للعراق مذكرة شــ وية إلى م وضــية حقوق اننســان 2021أيار/ما و    26وفي  - 27
الء على األراضي بالقوة، وشددت فيها أيضا على أهمية جميا أتدت فيها موق ها المؤيد للحتر الدولي لالتتي 

قرارات الجمعية العامة ومجلا األمن المتعلقة رهوية الجوتن الســــوري المحتل، بانضــــافة إلى إدانة اتحتالل  
 انترائيلي اير القانوني 

ة ضـــــمان احترام  وأتد العراق على ضـــــرورة احترام مقا ـــــد األمم المتحدة وأهدافها المت ـــــلة بضـــــرور  - 28
 تيادة الدول وتالمتها انقليمية وتابيق القرارات الدولية المتعلقة بالجوتن السوري المحتل 

وأتد العراق مجددا موق ه الرافض للتوتــــــا اتتــــــتيااني وايرئ من المتــــــاريا التجارية التي تقوم رها  - 29
ات التي تؤار على الحالة اتقت ــادية  إتــرائيل في الجوتن الســوري المحتل، فضــال عن رفضــه لجميا الســياتــ 

 للتعب السوري في الجوتن  

ــدد على عدم شـــرعية ال - 30 ــرائيل ل ري   تداريروأتد العراق حق الناتحين في العودة، وشـ التي تت ذها إتـ
قوانينها ووت تها القضـــــائية على األراضـــــي التي تحتلها، بما في  لك الجوتن الســـــوري المحتل  ورفض العراق  

اتنت ابات المحلية التي أجرتها إتـــــــرائيل في الجوتن الســـــــوري المحتل، وأتد من جد د أهمية اتمتذال  أيضـــــــا
 تت ا ية جنيغ الرابعة  

وأعرل العراق عن قلقه إتاء تقارير األمم المتحدة التي تبين مدى معاناة التــعب العربي الســوري في  - 31
المتحــدة أن تمــار  دورهــا في إنهــاء هــذئ المعــانــاة واتحتالل  الجوتن الســــــــــــــوري المحتــل، وطلــب إلى األمم  

  قانونيال اير

، 2021تموت/ وليه  5ووجهت ال عذة الدائمة لكوبا مذكرة شـــــ وية إلى م وضـــــية حقوق اننســـــان في  - 32
متـــــــــــيرة إلى أن المجتما الدولي كرر انعرال عن قلقه إتاء معاناة الســـــــــــكان العرل الســـــــــــوريين في الجوتن 

لهم التي ترتكبها إتـــرائيل منذ  واج ةري المحتل بســـبب اتنتهاتات المنهجية والمســـتمرة لحقوق اننســـان الالســـو 
 ، وأن المجتما الدولي طالب بإنهاء احتالل الجوتن السوري 1967عام 

وأشـــــــــــــــارت كوبــا إلى أنهــا تعتبر أنــه  ن  ي اتعتراف بــ ن جميا انجراءات أو التــدارير أو األحكــام  - 33
تـريعية أو اندارية التي اعتمدتها إتـرائيل أو التي يمكن أن تت ذها، رهدف تعد ل الوضـا القانوني والاابا الت 

العمراني والتكوين الديم رافي للجوتن السـوري المحتل وييكله المؤتـسـي، فضـال عن محاوتت إتـرائيل تابيق 
، تغية وباطلة، وت شـرعية أو ت اير لها من وت تها القضـائية وإدارتها في األري المحتلة ب ـورة اير قانونية
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ــكري اير القانوني للجوتن  - 34 ــتمر اتحتالل العســـــــــ ــددت كوبا على أنه من اير المقبول أن يســـــــــ وشـــــــــ
المســتمرة من قبل  ، على الرام من الماال ة  1981كانون األول/ديســمبر  14الســوري من جانب إتــرائيل منذ 

ــرائيل توقة  نب  الدولي  مجتماال ــائية وإدار   وت تهاو   قوانينهافري   إتــ   نقليما على الواقا األمربحكم   تهاالقضــ
ــي بالقوة اير جائز بموجب القانون الدولي،  ــتيالء على األراضــــــ ــكل خاق على أن اتتــــــ ــددت كوبا بتــــــ وشــــــ

 ويحترئ ميذاق األمم المتحدة 

ــات ال - 35 ــرائيل والرامت ورفضـــت كوبا الممارتـ ــوري ي تقوم رها إتـ ــيارة على موارد الجوتن السـ ية إلى السـ
ما قرارات الجمعية العامة ومجلا األمن بتـــــــــــ ن الســـــــــــيادة الدائمة تعاري  المحتل واتتـــــــــــتيالء عليها، بما   

 للسكان العرل في الجوتن السوري المحتل على مواردهم الابيعية 

راف بالجوتن السـوري المحتل رو ـ ه وأدانت كوبا بتـدة إعالن رئيا الوتيات المتحدة السـارق اتعت  - 36
جزءا من أري إتـــــــــرائيل، متـــــــــيرة إلى أن هذا األمر يتـــــــــكل انتهاتا خايرا و ـــــــــارخا لميذاق األمم المتحدة 

أن هذا انعالن    وشـــــــددت كوبا على(1981) 497والقانون الدولي وقرارات مجلا األمن، وت تـــــــيما القرار  
ــتقرار   ــوري واألمتين العربية وانتـــالمية، وله عواقب وخيمة على اتتـ ــعب السـ ــروعة للتـ ــالح المتـ  نتهك الم ـ

 واألمن في الترق األوت ، ويزيد ت اعد حدة التوترات في هذئ المناقة  

على نحو  وحذت كوبا مجلا األمن على اتضـاالع بمسـؤوليته عن  ـون السـالم واألمن الدوليين، - 37
انجراء الذي ات ذته الوتيات المتحدة لدعم   وقةما  نص عليه ميذاق األمم المتحدة، وات ا  القرارات الالتمة ل

 إترائيل في اعتزامها ضم الجوتن السوري المحتل 

ودعت كوبا إتــرائيل إلى وقة الممارتــات المهينة التي تتعاري ما تمتا الســكان العرل الســوريين   - 38
ري المحتلة بالكامل بحقوق اننســــان، والكة عن تابيق التدارير القمعية ضــــدهم  وأررتت كوبا كذلك في األ

أن اتحتالل األجنبي، وتـياتـات التوتـا والعدوان، والتمييز العن ـري، وإنتـاء المسـتوطنات، وإقامة ما يسـمى 
المحتل، ممارتــــــــات تنتهك  باألمر الواقا، وضــــــــم األراضــــــــي األجنبية بالقوة، كما حدر في الجوتن الســــــــوري 

 ال كوك والمعا ير الدولية وتؤار تل ا على حقوق اننسان للتعب السوري 

نتهاتات التي ترتكبها إتــــــــرائيل للقانون الدولي اننســــــــاني فيما  تعلق بالمحتجزين  اتوشــــــــجبت كوبا   - 39
اتـــــتمرار هذئ الممارتـــــات، ما تســـــلي   العرل الســـــوريين في األري المحتلة، وكررت انعرال عن قلقها من 

ــ تها إتــــرائيل،   ــانية في الســــجون التي أنتــ الضــــوء، على وجه ال  ــــوق، على انبقاء على التروف الالإنســ
 وهي مس لة تتسبب في تدهور  حة هؤتء النا  وتعري حياتهم لل ار 

حتل حتى خ  الرابا ودعت كوبا إتـرائيل إلى اتنسـحال ال وري من كل أراضـي الجوتن السـوري الم - 40
، وأن تت لى عن اعتزامهــا )1973)  338و    (1967)  242، امتذــات لقراري مجلا األمن  1967من حزيران  

ة  وشـــــددت كوبا على أن اتـــــتمرار اتحتالل اير القانوني ضـــــم الجوتن، وهو إقليم خاضـــــا للســـــيادة الســـــوري 
للجوتن الســـــــــوري وضـــــــــمه بحكم األمر الواقا يتـــــــــكالن حجر عذرة أمام تحقيق تـــــــــالم عادل وشـــــــــامل ودائم 

 المناقة  في
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