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 مقدمة -     أوال   
 اااال المجلس  لأل الاااذل  لاااي  30/43                                              هاااذا التقرير مقااادن  عمال  بقرار مجلس حقوق اإلنسااااااااااااااااان  -1

 سرائاال السلطا القائما باالحتاللل االمتثال لقرارات الجمعاا ال اما ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان 
( الذل قرر  ال المجلسل ف  جملا أمورل أن قرار 1981)497ذات الصلال وباألخص لقرار مجلس األمن 

الن السورل الم،تا هو قرار با ا ولاس لااال أ ر  سرائاا الخاص بفرض قوانانها وواليتها وإداريها علأل الجو 
 قانون  دول ل و الي  ال  سرائاا ب ن يلغ  قرارها هذا علأل الفور.

أن يوجل نظر جماع ال،كوماتل    30/43و لي مجلس حقوق اإلنسااااااااااان  لأل األمان ال ان ف  قرارل   - 2
ماا الدولاا واإلقلاماال والمنظمات وأجهزة األمم المت،دة المختصااال والوالاالت المتخصااصااال والمنظمات ال،كو 

                                                                                                    اإلنسااناا الدولاا  لأل هذا القرارل وأن ينشارل علأل أوساع نطاق ممكنل وأن مقدن يقريرا  عن حالا حقوق اإلنساان 
ف  الجوالن الساااورل الم،تا  لأل مجلس حقوق اإلنساااان ف  دوريل الساااادساااا واألرب ان. وباإل،اااافا  لأل ذل ل 

 ف  هذل المس لا ف  دوريل السادسا واألرب ان.                          قر ر المجلس مواصلا النظر 

 30/43تيضيذ قرار مجلس حقوق اإلنسان  -       ثان ا   

ل وجهت مفو،اااااااا األمم المت،دة الساااااااماا ل،قوق اإلنسااااااان 2020يشاااااارين األول/أ توبر   21ف   -3
مجلس   )المفو،اااااا الساااااماا( مذالرة شاااافويال باساااام األمان ال انل  لأل حكوما  ساااارائاا يشااااار فاها  لأل قرار

                                                                          ويطلي فاها م لومات عن أل خطوات اي خذت أو م  تزن ايخاذها بشااا ن ينفاذ القرار   30/43حقوق اإلنساااان 
                                                                              المذالور. وحتأل وقت  عداد هذا التقرير لم مكن قد ورد أل رد  علأل المذالرة الشفويا.

مان ل وجهت المفو،ااااااا السااااااماا مذالرة شااااافويال باسااااام األ2020يشااااارين األول/أ توبر   21وف   -4
 30/43ال ااانل  لأل جماع الب ثااات الاادائمااا ف  جنا  لتوجااال انتباااههااا  لأل قرار مجلس حقوق اإلنساااااااااااااااان 

                                                                                           ولطلي م لومات من الدول األعضااااااأ عن أل خطوات ايخذت أو م  تزن ايخاذها  اما يت لق ذتنفاذ األحكان 
ي،اد الروسااااااااااااا ل وإيران ذات الصااااااااااااالا من القرار. وقد اساااااااااااااتجاذت لهذا الطلي الب ثات الدائما ل ا من اال

اإلسااااااااالماا(ل والجزائرل والجمهوريا ال رباا السااااااااوريال وجمهوريا الوريا الشاااااااا باا الدممقرا اال  -)جمهوريا 
 وال راقل والوبال وال ويتل ومصر لدى مكتي األمم المت،دة والمنظمات الدولاا األخرى ف  جنا .

اماا مذالرة شااااافويال باسااااام األمان ل وجهت المفو،ااااااا السااااا 2020يشااااارين األول/أ توبر   21وف   -5
ل  لأل أجهزة األمم المت،اادة المختصااااااااااااااااال والوالاااالت 30/43                                   ال ااان وعمال  بقرار مجلس حقوق اإلنسااااااااااااااااان 

المتخصاصاال والمنظمات ال،كوماا الدولاا واإلقلاماال والمنظمات اإلنسااناا الدولاا ل رض القرار علأل هذل 
 ما واالجتماعاا لغرب  آساا علأل المذالرة الشفويا.ال اانات. وردت لجنا األمم المت،دة االقتصاد

ل علأل المذالرة الشفويا الموجها من المفو،اا 2020الانون األول/دمسمبر  9وردت الجزائرل ف   -6
السااماا وذالرت فاها أن الممارساات واالنتها ات اإلسارائالاا المنهجاا الت  أ رت علأل جماع حقوق اإلنساان 

                                                                                    السوريان ف  الجوالن السورل الم،تال يشكا يمادما  ف  انتهاك القرارات ذات الصلا الصادرة للسكان ال رب  
عن الجمعاا ال اما ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسااان. وأشااارت الجزائر علأل وجل الت،ديد  لأل قرارات 

(ل والااااااذلاااااا   لأل جماع قرارات مجلس حقوق 1981)497( و1967)242( و1967)237مجلس األمن 
ل وقرارات لجنا حقوق اإلنسااااااان المت لقا بالجوالن السااااااورل 2006نسااااااان ذات الصاااااالا الم تمدة منذ عان اإل

          انتها ا                                                                                           الم،تا. ورأت الجزائر أن اإلجراأات الت  يتخذها  سارائاا ف  الجوالن الساورل الم،تا يشاكا أمضاا  
 . 1949جنا  ل ان اليفاقاا جنا  الراب ا والبرويوالول األول اإل،اف   لأل ايفاقاات         صارخا  
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وأعربت الجزائر عن قلقها البالغ  زاأ يواصااا االنتها ات اإلساارائالاا ل،قوق اإلنسااان للسااكان ال رب  - 7
الساوريان ف  الجوالن الساورل الم،تا ويصااعد هذل االنتها اتل وال سااما منذ  عالن الوالمات المت،دة اعترافها 

هذا اإلعالن ال ممتثا ألحكان القانون الدول ل بما ف  ذل     بضااااام  سااااارائاا ألرض الجوالن. وأ دت الجزائر أن 
ل وقرار مجلس  1907و  1899                                                                ايفاااقاااا جنا  الراب ااال واألحكااان ذات الصااااااااااااالااا من ايفاااقات  الهااال ل ااام   

(ل الذل اعتبر  ال المجلس قرار  سارائاا الخاص بفرض قوانانها وواليتها القضاائاا وإداريها  1981) 497 األمن 
                                                              با ال  وغار ذل أ ر قانون . وأ دت الجزائر أمضاااااااااااااا  أن  عالن الوالمات                        الساااااااااااااورل الم،تا قرارا  علأل الجوالن 

 المت،دة ينته  القرارات ذات الصلا الصادرة عن الجمعاا ال اما ومجلس حقوق اإلنسان. 
                                                                                 وذال رت الجزائر بموقف المجموعات الم ناال وال ساااما منظما المميمر اإلسااالم ل الت  أصاادرت  -8

ل رفضاات  ال  عالن حكوما الوالمات المت،دة اعترافها بساااادة  ساارائاا علأل 2019آذار/مارس   26ف      ا  ذاان 
الجوالن السااورل الم،تا. وأشااارت منظما المميمر اإلسااالم   لأل أن هذا اإلعالن يهدف  لأل ي ريس األمر 

إلسااااالم  شااااددت علأل أن الواقع وشاااارعنا االحتالل اإلساااارائال . وأشااااارت الجزائر  لأل أن منظما المميمر ا
هذا اإلجراأ مشااااكا مخالفا صااااري،ا للقانون الدول  وقرارات األمم المت،دة ذات الصاااالال وأن القرار ال مغار 
                                                                                            من الو،اااااع القانون  لهضااااابا الجوالن الساااااوريا بصااااافتها أر،اااااا  عرباا ساااااوريا م،تلال وفقا  للقانون الدول  

علأل أن منظما المميمر اإلسااااالم  حثت جماع دول   وقرارات األمم المت،دة ذات الصاااالا. وشااااددت الجزائر
 ال الم علأل احتران القرارات ذات الشرعاا الدولاال وعدن االعتراف ب ل يدذار مخالف يل  القرارات.

وأشاارت الجزائر  لأل يقرير المدير ال ان لمنظما ال ما الدولاا عن و،اع عمال األرا،ا  ال رباا  -9
مرار  سااارائاا ف  ممارساااايها التماازيا  اما يت لق بسااابا وصاااول الساااكان الم،تلال الذل أشاااار  ال  لأل اسااات 

ال رب الساااااوريان ف  الجوالن الساااااورل الم،تا  لأل األرا،ااااا  والماال. وأشاااااارت الجزائر  لأل أن التقرير مفاد  
                                                                                            ب ن  ساارائاا سااه لت وصااول المسااتو نان اإلساارائالاان  لأل األرا،اا  والماال ف  الجوالن السااورل الم،تا من 

الل ال،وافز الضاااااريباا واإلعاناتل ذانما يواجل الساااااكان ال رب الساااااوريون صااااا وبات ف  ال،صاااااول علأل خ
                                                                                              يراخاص البناأ. وذالرت الجزائر أمضااااااااااااا  أن التقرير أ عرب  ال عن القلق  زاأ الخط  اإلساااااااااااارائالاا لترالاي 

القرى السااااااوريا.                                                                          عنفات ري،اا ،ااااااخما فوق األرا،اااااا  السااااااوريال وهو ما من شاااااا نل أن م قا  د أ ثر يوسااااااع 
وأ،اااااافت الجزائر أن التقرير أشاااااار  لأل يواصاااااا الجهود اإلداريا والساااااااسااااااا اإلسااااارائالاا الراماا  لأل ،ااااام 

 لأل االساااتنتاجات الواردة ف  التقرير الت  يفاد ب ن يدهور فروف                                     الجوالن الساااورل الم،تا. وأشاااارت أمضاااا  
ل وأن  سارائاا يمارس التمااز ،اد ال مال ال رب ال ما وو،اع ال مالا ف  األرا،ا  ال رباا الم،تلا مساتمر

 .      عاما   50السوريان ف  الجوالن السورل الم،تا منذ 

 لأل مذالرة األمان ال ان بشااااااا ن االن كاساااااااات االقتصاااااااادما واالجتماعاا                       وأشاااااااارت الجزائر أمضاااااااا   -10
الم،تلال بما فاها لالحتالل اإلسااارائال  علأل األحوال المعاشااااا للشااا ي الفلساااطان  ف  األرض الفلساااطاناا 

(ل الت  يضااامنت A/74/88-E/2019/72القدس الشااارقاال وللساااكان ال رب ف  الجوالن الساااورل الم،تا )
(. وذالرت الجزائر أن هذل الو اقا يسااااااااااال  الضاااااااااااوأ علأل 1981)497بشااااااااااارعاا قرار مجلس األمن           اعترافا  

ان ف  الجوالن السااورل الم،تا  انتها ات حقوق اإلنسااان الت  يري بها  ساارائاا ،ااد السااكان ال رب السااوري 
علأل عدن مشااروعاا ذناأ ويوساااع المسااتو نات اإلساارائالاا والبنأل الت،تاا ذات الصاالال                      وأعاد الت  اد أمضااا  

 ماا أقرت ذاذلا  قرارات المجلس االقتصااااااااااااااادل واالجتمااع . وقاد ورد ف  الو اقاا أن االسااااااااااااااتمرار ف   قااما 
ن السااااورل الم،تا هو بمثابا نقا من جاني  ساااارائاا لسااااكانها ويوساااااع المسااااتو نات اإلساااارائالاا ف  الجوال

المدناان  لأل األرا،ااااا  الت  ي،تلهال وهو ف ا م،ظور بموجي القانون الدول اإلنساااااان . وأشاااااارت الجزائر 
                                                                                         أمضااااااا   لأل أن الو اقا أ دت أن السااااااكان ال رب السااااااوريان ف  الجوالن السااااااورل الم،تا يواجهون مشااااااا ا 

ع التماازل للسااااااسااااات المت لقا باألرا،اااا  واإلسااااكان والتنماال الت  يج ا حصااااول باسااااتمرار بساااابي الطاب 
شاااااابل مساااااات،اال وأن عدد أوامر الهدن الت  أصاااااادريها  ساااااارائاا بشاااااا ن                                    السااااااوريان علأل يراخاص البناأ أمرا  

. وذالرت الجزائر أن 1983              أمرا  مناذ عاان  1 570ممتل اات السااااااااااااااكاان ال رب السااااااااااااااوريان قاد ذلغ أ ثر من 
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                                                                                            قا ي با  ن الساااااساااات التماازيا الت  يم ر علأل الساااكان ال رب الساااوريانل وآ ار ذل  علأل سااابا عاشاااهمل الو ا 
ساااااااما ف  مجال ال ما والزراعا. وأشااااااارت  لأل االسااااااتنتاجات الواردة ف  الو اقا الت  يفاد ب ن االحتالل  وال

اا للساااكان ال رب الساااوريانل وأن                         ،اااارا  علأل الظروف المعاشااا                                           اإلسااارائال  منذ أمد  ويا ال يزال مخلف أ را  
سااااالباا علأل مساااااتويات مت ددةل مع ما يتريي علأل ذل  من ان كاساااااات مترا ما يم ر                       االحتالل مخلف آ ارا  

                                                                                           علأل مسااتقبا السااكان الخا،اا ان لالحتالل. وأشااارت الجزائر  لأل أن الو اقا يخلص أمضااا   لأل أن  ساارائاا 
ع قرارات مجلس األمن ذات الصاااااالا والقانون الدول  يتمادى ف  اعتماد سااااااااسااااااات وممارسااااااات يت ارض م

اإلنساان  والقانون الدول  ل،قوق اإلنساان. وأ،اافت أن الو اقا يشاار  لأل أن هذل الممارساات منها ما ممكن  
                                                                                            اعتبارل يماازيا  ومنها ما قد يرقأل  لأل مساااااااتوى النقا القسااااااارل أو ال قاب الجماع  لنشاااااااخاص المشااااااامولان 

                              م،ظورا  بموجي القانون الدول .                                              رقا  جساما  اليفاقاا جنا  الراب ا وي تبر ف ال  بال،مامال مما مشكا خ

ل وشاااددت علأل أن  نشااااأ 30/43وأعربت الجزائر عن ي يادها لتنفاذ قرار مجلس حقوق اإلنساااان  -11
الضاغ  علأل                                                                                    المساتو نات ويوساا ها مشاكالن انتها ا  صاارخا  للقانون الدول . وأشاارت الجزائر  لأل ،ارورة 

 ساارائاا لوقف أنشااطتها االسااتاطاناا وخط   نشاااأ البنأل الت،تاا ذات الصاالا ف  الجوالن السااورل الم،تا. 
                                                                                            ودعت الجزائر المفو،ااااااااااا السااااااااااماا ل،قوق اإلنساااااااااان  لأل أن يول ل ف    ار واليتهال اهتماما  أ بر ل،الا 

ال ويسااااال  الضاااااوأ علأل االنتها ات حقوق اإلنساااااان للساااااكان ال رب الساااااوريان ف  الجوالن الساااااورل الم،ت 
 اإلسرائالاا المستمرة ل،قوق اإلنسانل مع الترالاز ذوجل خاص علأل ما يل :

للدولا ب،جا عدن                              ل الت  الانت قد أ علنت مل ا                                       نزع مل اا األرا،اااااا  من المشااااااردين داخلاا   )أ(  
 وجود أص،اذها أو بسبي قربها من خ  وقف   الق النار أو لغرض  قاما م سكرات أو ذنأل ي،تاا عسكريا 

الممارساااااات الت ساااااياا والتماازيا ف  مجال الصااااا،ال بما ف  ذل  ما ي لق منها بقطاع  )ب( 
 اا والمستشياات ال مال وه  ممارسات أدت  لأل نقص حاد ف  المرا ز الص،اا والعاادات الطب 

،اااااااااااااارورة  داناا األعماال الت  أدت  لأل  مس م االم الثقاافاا ال ربااا وفرض  ساااااااااااااارائااا  )ج( 
 مناهجها الدراساا ف  المدارس ذهدف  ، اف ش ور االنتماأ القوم  وي،طام الهويا الو ناا.

رل اإلجراأات اإلسااااارائالاا الراماا  لأل منع الساااااكان ال رب الساااااوريان ف  الجوالن الساااااو  )د( 
الم،تا من االيصاااال ب قاربهم ف  الجمهوريا ال رباا الساااوريال وفرض بطاقات هويا  سااارائالاال مما مشاااكا 

 ل،قوق السكان ال رب السوريان           انتها ا  

 ،رورة رصد و،ع الموا نان السوريان الم،تجزين ف  السجون اإلسرائالاا. )ه( 

 2 ت،ادة والمنظماات الادولااا األخرى ف  جنا ل ف                                              ورد ت الب ثاا الادائماا ل وباا لادى مكتاي األمم الم  - 12
ل علأل المذالرة الشاااافويا الموجها من المفو،اااااا الساااااماا. وأشااااارت الوبا  لأل أن  2020يشاااارين الثان /نوفمبر 

المجتمع الدول  الرر اإلعراب عن قلقل  زاأ م اناة السكان ال رب السوريان ف  الجوالن السورل الم،تا بسبي  
ل و الي ف  الوقت ذايل  1967والمسااتمرة ل،قوق اإلنسااان الت  يري بها  ساارائاا منذ عان  االنتها ات المنهجاا 

                                                                                               أمضااااااااااااااا  باضنهااأ احتالل األرض. وقاالات الوباا  نال ينبغ ل ف  رأيهاال اإلقرار با ن جماع اإلجراأات أو التاداذار  
،اااااع القانون  أو الطابع األحكان التشاااااريعاا واإلداريا الت  ايخذيها أو ساااااتتخذها  سااااارائاال ذهدف يغاار الو  أو 

عن التداذار الراماا  لأل                                                                              ال مران  أو الت وين الدممغراف  للجوالن السااااورل الم،تال وهاكلل الممسااااساااا ل فضااااال  
 يطباق واليتها القضائاا وإداريها ف  األرا،  الم،تلا بصورة غار قانوناال با لا وغار ذات أ ر قانون . 

مساااااااتمر االحتالل ال ساااااااكرل اإلسااااااارائال  للجوالن الساااااااورل وأ دت الوبا أنل من غار المقبول أن  -13
ل رغم أن المجتمع الدول   الي باسااااااااتمرار ب ن ي ف  ساااااااارائاا عن 1981الانون األول/دمساااااااامبر   14 منذ

فرض قوانانها وواليتها القضااائاا وإداريها ب،كم األمر الواقع علأل الجوالن السااورل الم،تا. وذالرت الوبا أن 
 بالقوة غار جائز بموجي القانون الدول ل بما ف  ذل  ماثاق األمم المت،دة.  االستاالأ علأل األرا، 
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وأشاارت الوبا  لأل رفضاها للممارساات اإلسارائالاا وسالوالها الرام   لأل السااطرة علأل الموارد الطباعاا  - 14
ومجلس األمن لقرارات الجمعاا ال اما          صاااارخا                                                          للجوالن الساااورل الم،تا واالساااتاالأ علاهال مما مشاااكا انتها ا  

 بش ن الساادة الدائما للسكان ال رب السوريان علأل مواردهم الطباعاا ف  الجوالن السورل الم،تا. 

وأعربت الوبا عن  دانتهاا الشاااااااااااااديدة إلعالن حكوما الوالمات المت،ادة االعتراف بالجوالن الساااااااااااااورل  - 15
لماثاق األمم المت،دة والقانون الدول           وصااارخا          جساااما                                                     الم،تا أرا،اا   ساارائالاا. ورأت أن ذل  مشااكا انتها ا  

(. وأ،ااافت أن هذا االعتراف  1981) 497والقرارات ذات الصاالا الصااادرة عن مجلس األمنل وال ساااما القرار 
للمصاااالل المشاااروعا للشااا ي الساااورل واألمتان ال رباا واإلساااالماال مع ما يتريي علأل ذل  من                مشاااكا انتها ا  

قرار واألمن ف  الشاااارق األوساااا ل ويصاااااعد التوير ف  المنطقا. وحثت الوبا مجلس  عواقي وخاما علأل االساااات 
األمن علأل ي،ما مساااااامولاتل بموجي الماثاقل ف  مجال صااااااون الساااااالم واألمن الدولاانل وعلأل ايخاذ القرارات  

 الالزما لوقف  جراأات الوالمات المت،دة الت  يدعم ناا  سرائاا ،م الجوالن السورل الم،تا. 

 دت الوبا أنل مجي علأل  ساااااارائاا أن يوقف الممارسااااااات الت  يتنافأل مع يمتع السااااااكان ال رب وأ -16
                                          الامال  ب،قوق اإلنساااااااااانل وأنل مجي علاها ف  هذا                                                   الساااااااااوريان الماامان ف  الجوالن الساااااااااورل الم،تا يمت ا  

ب  وساااساات الصادد أن يمتنع عن يطباق يداذار قمعاا علأل الساكان. وأشاارت الوبا  لأل أن االحتالل األجن 
التوساااع وال دوان والتمااز ال نصااارل وإنشااااأ المساااتو نات وفرض ف رة األمر الواقع و،ااام األرا،ااا  بالقوةل  

علأل                                                                                           ما حدث ف  الجوالن الساااورل الم،تال ممثا ممارساااات ينته  الصاااكوك والقواعد الدولاا ويم ر سااالبا  
 ا.حقوق اإلنسان للسكان ال رب السوريان ف  الجوالن السورل الم،ت 

وأدانت الوبا االنتها ات اإلسااارائالاا للقانون الدول  اإلنساااان   اما يت لق بالم تقلان الساااوريان ف   -17
الجوالن السااااورل الم،تال والررت اإلعراب عن قلقها  زاأ اسااااتمرار هذل الممارسااااات. والررت اإلعراب عن 

ال وأشاااارت  لأل أنها أدت  لأل يدهور                                                                قلقها أمضاااا   زاأ األو،ااااع الال نسااااناا الساااائدة ف  الساااجون اإلسااارائالا 
صاااااااااااااا،اا الم تقلانل وعر،اااااااااااااات حااايهم للخطر ف  ب ر ال،ااالت. وأ ادت الوباا أن اسااااااااااااااتمرار االحتالل 
اإلساارائال  غار القانون  للجوالن السااورل و،اامل ب،كم األمر الواقع مشااكالن حجر عثرة أمان ي،قاق سااالن 

 عادل وشاما ودائم ف  المنطقا.

                                                                  مجي علأل  سااارائاا أن ينسااا،ي فورا  من جماع أرا،ااا  الجوالن الساااورل الم،تا وذالرت الوبا أنل  -18
(ل ويجااي 1973)338( و1967)242لقرارل مجلس األمن            ل امتثاااال  1967حزيران/يونااال  4حتأل خطوط 

 أن يتخلأل عن ناتها ،م أرا،  الجوالن السورل الم،تال الت  يخضع لساادة الجمهوريا ال رباا السوريا.

 2 الب ثاا الادائماا ل وباا لادى مكتاي األمم المت،ادة والمنظماات الادولااا األخرى ف  جنا ل وف        ورد ت  - 19
ل علأل المذالرة الشافويا الموجها من المفو،ااا السااماا. وأعربت عن قلقها ال ماق 2020يشارين الثان /نوفمبر 

الجوالن السااااورل الم،تال  زاأ االنتها ات المنهجاا والمسااااتمرة ل،قوق اإلنسااااان للسااااكان ال رب السااااوريان ف   
وأشاااااارت  لأل أن هذل االنتها ات يشاااااكا جرائم ،اااااد اإلنسااااااناال وينته  ماثاق األمم المت،دة والقانون الدول . 
وشاااااددت علأل أن جماع التداذار واإلجراأات الت  ايخذيها أو ساااااتتخذها  سااااارائاال السااااالطا القائما باالحتاللل 

ل والرام   لأل يغاار الو،اااااع القانون   1981انون األول/دمسااااامبر ال   14مثا القرار غار القانون  الصاااااادر ف   
عن التداذار الت  يتخذها  ساااارائاا                                                                   والطبا   والدممغراف  للجوالن السااااورل الم،تا وهاكلل الممسااااساااا ل فضااااال  

لتطباق واليتها القضااااااااااائاا وإداريها علأل األرا،اااااااااا ل ه  با لا ولاس لها أ ر قانون . وأ دت جمهوريا الوريا  
ا الدممقرا اا أنها يدعم حكوما الجمهوريا ال رباا السااااااوريا ويتضااااااامن م ها بشااااااكا  اذت ف  مطلبها الشاااااا با 

ال ادل وحقها ف  اسااااااات ادة ساااااااااديها ال املا علأل الجوالن الساااااااورل الم،تا. ودعت جمهوريا الوريا الشااااااا باا 
عاا ال اما ومجلس األمن الدممقرا اا  ساااااااارائاا  لأل االمتثال لجماع القرارات ذات الصاااااااالا الصااااااااادرة عن الجم 

(ل وإلأل االنساااااا،اب من الجوالن السااااااورل 1981) 497ومجلس حقوق اإلنسااااااانل وال ساااااااما قرار مجلس األمن 
. و البت جمهوريا الوريا الشاااا باا الدممقرا اا ب ن ي ف  ساااارائاا  1967حزيران/يونال   4الم،تا حتأل خطوط  
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ا الممسااساا  والو،ااع القانون  للجوالن السااورل الم،تا. عن يغاار الطابع ال مران  والت وين الدممغراف  والهاك 
ف  ذل  ذناأ المساااتو نات ويوساااا ها   وحثت  سااارائاا علأل وقف جماع التداذار واإلجراأات غار القانوناال بما 

 . 1967ف  الجوالن السورل الم،تا منذ عان 

األخرى ف  جنا ل                                                                    ورد ت الب ثااا الاادائمااا لمصااااااااااااار لاادى مكتااي األمم المت،اادة والمنظمااات الاادولاااا  - 20
ل علأل المذالرة الشاافويا الموجها من المفو،اااا الساااماا. وأعربت مصاار  2020يشاارين الثان /نوفمبر  19 وف  

عن قلقها ال ماق  زاأ اسااااااتمرار  ساااااارائاا ف  انتهاك حقوق اإلنسااااااان للموا نان ال رب السااااااوريان ف  الجوالن 
الدولاا والقانون الدول ل وال ساااااااااما القانون الدول                                                    السااااااااورل الم،تال مما مشااااااااكا انتها ا  صااااااااارخا  لاليفاقاات 

اإلنسااااااااااااااان . وأ ادت مصااااااااااااار من جادياد أن جماع التاداذار واإلجراأات الت  ايخاذيهاا  سااااااااااااارائااال القوة القاائماا 
ل ه  غار قانوناا وغار 1967باالحتاللل ف  الجوالن الساااااااورل الم،تا منذ ذداما االحتالل ف  حزيران/يونال 

(ل الذل اعتبر  ال المجلس قرار  سااااااااااارائاا الخاص  1981) 497رد ف  قرار مجلس األمن و  لما              شااااااااااارعاا وفقا  
وغار ذل أ ر قانون ل                                                                                  بفرض قوانانها وواليتها القضاااااااااااائاا وإداريها علأل الجوالن الساااااااااااورل الم،تا قرارا  با ال  

دت مصااااااااااار انطباق  لقرارات الجمعاا ال اما وهائايها الفرعاال بما ف  ذل  مجلس حقوق اإلنساااااااااااان. وأ          ووفقا  
علأل الجوالن الساااااورل   1907و   1899                                                               ايفاقاا جنا  الراب ا واألحكان ذات الصااااالا من ايفاقات  الهال ل ام   

أن المسااااتو نات اإلساااارائالاا ويوسااااا ها ف  الجوالن السااااورل الم،تا مشااااكالن                           الم،تا. وأ دت مصاااار أمضااااا  
أل القوة القائما باالحتالل لوقف أنشاااااطتها للقانون الدول ل وشاااااددت علأل ،ااااارورة الضاااااغ  عل          فا،ااااا،ا            انتها ا  

االساااتاطاناا وما مصااااحبها من خط   نشااااأ البنأل الت،تاا ف  الجوالن الساااورل الم،تا. وأ دت مصااار الذل  
مساامولاا األ راف المت اقدة الساااماا ف  ايفاقاا جنا  الراب ا عن  نهاأ االحتالل اإلساارائال  للجوالن السااورل 

 الاا ل،قوق السكان ال رب السوريان الماامان ف  الجوالن السورل الم،تا. ووقف االنتها ات اإلسرائ 

                                                 ل رد ت جمهوريا  يران اإلسااااااااااالماا علأل المذالرة الشاااااااااافويا 2020الانون األول/دمساااااااااامبر   8وف   -21
الموجها من المفو،اااااا الساااااماال وأ دت أن الجوالن السااااورل الم،تا جزأ ال يتجزأ من أرا،اااا  الجمهوريا 

وريال الما هو م ترف بل ف  ال ديد من قرارات األمم المت،دة. وأشااااااااااااارت  لأل أن احتالل هذا ال رباا الساااااااااااا 
للقانون الدول ل ومقاصاااااااااااد ومبادم ماثاق األمم المت،دة والقرارات الدولاا          صاااااااااااارخا                        اإلقلام مشاااااااااااكا انتها ا  
                                                                   ساافرا  ل،قوق اإلنساان للساكان ال رب الساوريان ف  اإلقلام. وشاددت جمهوريا           انتها ا                        الرساماال ويشاكا أمضاا  

 يران اإلساااااالماا علأل أن أل  جراأات يتخذها السااااالطا القائما باالحتالل ف  الجوالن الساااااورل الم،تا ه  
با لا ولاس لها أ ر قانون ل بالنظر  لأل أن هذل األرا،اااااا  قد اسااااااتول  علاها باالسااااااتخدان غار المشااااااروع 
للقوة. وأشااااااارت  لأل أن  ساااااارائاا يتمادى ف  قمع السااااااكان ال رب السااااااوريان ف  الجوالن السااااااورل الم،تال 

ف  ذل  عن  ريق ذناأ المسااااااتو نات غار القانوناال وفرض قوانانها وأنظمتها الخاصااااااال واالسااااااتغالل  بما
ات غار القانوناا الت  غار المشااااااااااااروع للموارد الطباعاا. ورأت جمهوريا  يران اإلسااااااااااااالماا أن هذل اإلجراأ

ينفذها الساااااااالطا القائما باالحتالل يشااااااااكا انتها ات صااااااااري،ا لل ديد من القرارات والمقررات الصااااااااادرة عن 
الجمعااا ال ااماا ومجلس األمن والمجلس االقتصااااااااااااااادل واالجتمااع  ومجلس حقوق اإلنسااااااااااااااان علأل مادى 

 السنوات الخمسان الما،اا.

لقرارات         جسااااااما                                          لأل أن  نشااااااأ المساااااتو نات مشاااااكا انتها ا   وأشاااااارت جمهوريا  يران اإلساااااالماا -22
باساتمرار ب ن ينه  السالطا القائما باالحتالل احتاللها للجوالن                                           الجمعاا ال اما ومجلس األمنل اللذين  البا  

السااااورل وي ف عن يغاار الطابع ال مران  والت وين الدممغراف  والهاكا الممسااااساااا  والو،ااااع القانون  لهذا 
مل وأن يقلع بصااااافا خاصاااااا عن  نشااااااأ المساااااتو نات. وأ دت جمهوريا  يران اإلساااااالماا أن المجلس اإلقلا 

والجمعاا ال اما شاااااااددا ف  هذل القرارات علأل عدن شااااااارعاا ذناأ المساااااااتو نات وغارها من األنشاااااااطا الت  
 ينفذها  سرائاا ف  الجوالن السورل الم،تا. 
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ل ال مجوزل وفقا لقواعد القانون الدول  اآلمرةل أن ي ترف وأشارت جمهوريا  يران اإلسالماا  لأل أن  -23
أل دولا بشااااااااااااارعاا و،اااااااااااااع ناجم عن خرق خطار للقواعد القانون الدول  ال ان اآلمرةل وأ دت أن الجمعاا 

علأل االلتزان ب دن االعتراف بضااااااااام  سااااااااارائاا للجوالن الساااااااااورل           وي رارا                                  ال اما ومجلس األمن شاااااااااددا مرارا  
الانون  16ألف الصاادر ف    123/37هوريا  يران اإلساالماا  لأل قرار الجمعاا ال اما  الم،تا. وأشاارت جم

ل والذل وصاااااااااافت  ال الجمعاا ،اااااااااام الجوالن السااااااااااورل الم،تا ب نل عما عدوان  1982األول/دمساااااااااامبر 
                                                                                         مجوز االعتراف بالل ورأت أن المجتمع الادول  ملزن  ب ادن االعتراف باالو،ااااااااااااااع غار القاانون  النااجم عن  ال
 ستاالأ علأل األرا،  بالقوة.اال

وأعربت جمهوريا  يران اإلسالماا عن قلقها ال ماق  زاأ حالا حقوق اإلنسان ف  الجوالن السورل  -24
من قرار مجلس حقوق  10الم،تال وأشااااااااااااااارت  لأل أنها ايخذت المواقف والتداذار التالاا  اما يت لق بالفقرة 

 :43/30اإلنسان 

 سارائاال بما ف  ذل  يوسااع نطاق واليتها اإلقلاماا وقوانانها    دانا ساااساات وممارساات )أ( 
 لتشما الجوالن السورل الم،تا ويجاهلها آل ار ذل  اإلجراأ السلباا علأل السكان ال رب السوريان 

 دانا جماع المساااااااااااااتو نات اإلسااااااااااااارائالاا غار القانوناا ف  الجوالن الساااااااااااااورل الم،تا  )ب(  
ر السااااكان ال رب السااااوريان علأل مغادرة أرا،اااااهمل ف    ار سااااااسااااا شاااااملا ولإلجراأات الراماا  لأل  جبا

 ي تمدها  سرائاا لتغاار الطابع الدممغراف  لإلقلام  

 دعم حق الالجئان ف  ال ودة  لأل و نهم ف  الجوالن السورل الم،تا  )ج( 

الجوالن    دانا  سااارائاا لفر،اااها الجنسااااا اإلسااارائالاا علأل الساااكان ال رب الساااوريان ف  )د( 
 السورل الم،تا 

 رفر االعتراف ب ل سااسا أو يدذار ممكن أن يمدل  لأل استمرار احتالل الجوالن السورل   )ه(  

االعتراض علأل أل موقف يتخذل الدول أو المنظمات الت  ي ترف بالساااادة اإلساارائالاا  )و( 
 علأل الجوالن السورل الم،تا 

أن يفضاا   لأل انتهاك حقوق اإلنسااان للسااكان رفر أما سااااسااا أو ممارسااا من شاا نها  )ز( 
ال رب الساااوريان ف  الجوالن الساااورل الم،تال بما ف  ذل  ال،ق ف  يقرير المصاااارل والصااا،ال والصااارف 

 الص، ل والسكن الالئقل وحريا التجمع السلم  وي وين الجمعااتل وف  حريا الت بار.

السااااااااااااااورل الم،تاا  لأل الجمهورياا ال ربااا وأ ادت جمهورياا  يران اإلسااااااااااااااالمااا أن  عاادة الجوالن  -25
السااوريا يبقأل هو ال،ا الوحاد لالحتالل الذل  ال أمدلل ودعت المجتمع الدول   لأل أن مسااتن ر بشاادة أل 
موقف أو ساااااساااا أو ممارساااا يساااهم ف  اساااتمرار احتالل الجوالن الساااورل الم،تا وانتهاك حقوق اإلنساااان 

 المكفولا لسكانل ال رب السوريان.

وردت الب ثااا الاادائمااا لل راق لاادى مكتااي األمم المت،اادة والمنظمااات الاادولاااا األخرى ف  جنا ل  -26
ل علأل المذالرة الشافويا الموجها من المفو،ااا السااماا ل،قوق اإلنساان 2020يشارين الثان /نوفمبر   19 ف 

دل لجماع قرارات                                                                               ف  دت من جديد موقف ال راق الرافر لمبدأ نزع مل اا األرا،اااااا  قساااااارا . وأعربت عن ي يا 
الجمعاا ال اما ومجلس األمن الت  يناولت هويا الجوالن الساااااااورل الم،تال وإدانتل الحتالل  سااااااارائاا غار 
القانون  لهذا اإلقلام. وأعلن ال راق رفضاال لمشاااريع االسااتاطان واالسااتثمار الت  ينفذها  ساارائاا ف  الجوالن 

ل ودة  لأل دمارهم وممتل ايهمل وأشااااااااار  لأل عدن قانوناا ف  ا                                         السااااااااورل الم،تا. وأ د حق المشااااااااردين داخلاا  
يداذار يتخذها  سااااااااارائاا ذهدف فرض قوانانها وأنظمتها علأل األرا،ااااااااا  الت  احتلتهال بما فاها الجوالن  أل

الساااااااااورل. وأعرب ال راق عن رفضااااااااال القا ع لقرار  سااااااااارائاا  جراأ انتخابات م،لاا ف  الجوالن الساااااااااورل 
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لتزان ب حكان ايفاقاا جنا  الراب ا. وأعرب عن قلقل  زاأ يقارير األمم المت،دة الت  الم،تال وأ د ،ااارورة اال
يشااااااااار  لأل حجم م اناة السااااااااكان ال رب السااااااااوريان ف  الجوالن السااااااااورل الم،تال ودعا األمم المت،دة  لأل 

ة احتران اال،ااطالع ذدورها ف  و،ااع حد لهذل الم اناة ولالحتالل غار القانون . وشاادد ال راق علأل ،اارور 
أهداف ومقاصااااد األمم المت،دة الت  يمالد احتران ساااااادة الدول وسااااالمتها اإلقلاماال و،اااارورة ينفاذ القرارات 

 الدولاا ذات الصلا بالجوالن السورل الم،تا.

                                                                                   ورد ت الب ثااا الاادائمااا لل وياات لاادى مكتااي األمم المت،اادة والمنظمااات الاادولاااا األخرى ف  جنا ل  -27
ل علأل المذالرة الشاااافويا الموجها من المفو،اااااا الساااااماا ف عربت عن 2020الثان /نوفمبر يشاااارين   10ف  

ي يادها ل،ق الجمهوريا ال رباا الساااوريا المشاااروع ف  الجوالن الساااورل الم،تال وأشاااارت  لأل أن ادعاأ هذا 
ار. وأ دت ال،ق راسااااااااخ ف  اإل ار القانون  الدول ل ول ن االحتالل اإلساااااااارائال  لإلقلام مقو،اااااااال باسااااااااتمر 

ال ويات الموقف المبادئ  الاذل يادين جماع التاداذار الت  يتخاذهاا  ساااااااااااااارائااال القوة القاائماا بااالحتاللل ذهادف 
يغاار الو،اع القانون  وال مران  والدممغراف  للجوالن الساورل الم،تال وأشاارت  لأل أن القما األخارة ل،رالا 

 عدن االن،ااز الررت اإلعراب عن هذا الموقف.

                                                                                       ورد ت الب ثااا الاادائمااا للجمهوريااا ال رباااا الساااااااااااااوريااا لاادى مكتااي األمم المت،اادة والمنظمااات الاادولاااا  - 28
ل علأل المذالرة الشاااااااااافويا الموجها من المفو،اااااااااااا  2020يشاااااااااارين الثان /نوفمبر  23األخرى ف  جنا ل ف   

مكفولا للسااكان الساااماا. وشااددت علأل انخراط  ساارائاا بصااورة منهجاا ف  ممارسااات ينته  حقوق اإلنسااان ال 
. وأ دت الجمهوريا ال رباا السااااااااوريا أن هذل  1967ال رب السااااااااوريان ف  الجوالن السااااااااورل الم،تا منذ عان 

األعمال يشاااااكا انتها ات للقرارات الدولاا الصاااااادرة عن الجمعاا ال اما ومجلس األمن والمجلس االقتصاااااادل  
جوالن السااااااااااااورل الم،تال بما ف  ذل  قرارات  واالجتماع  ومجلس حقوق اإلنسااااااااااااان  اما يت لق بال،الا ف  ال 

( وجماع القرارات ذات الصالا الت  اعتمدها مجلس  1981) 497( و 1967) 242( و 1967) 237مجلس األمن 
. وباإل،ااااافا  لأل ذل ل أشااااارت الجمهوريا ال رباا السااااوريا  لأل أن اإلجراأات  2006حقوق اإلنسااااان منذ عان 

فاقاا جنا  بشاااا ن حماما األشااااخاص المدناان ف  وقت ال،رب )ايفاقاا                                    اإلساااارائالاا يشااااكا انتها ا  صااااارخا  الي 
 )البرويوالول األول(.   1949جنا  الراب ا(ل والذل  البرويوالول األول اإل،اف   لأل ايفاقاات جنا  ل ان 

ويطرقات الجمهورياا ال ربااا الساااااااااااااورياا  لأل ازدمااد ويارة االنتهاا اات الت  يري بهاا  سااااااااااااارائااا ل،قوق  - 29
لمكفولا للساااكان ال رب الساااوريان ف  الجوالن الساااورل الم،تا منذ  عالن الوالمات المت،دة األمريكاا  اإلنساااان ا 

غار القانون  اعترافها بضاام  ساارائاا للجوالن السااورل الم،تا. وأ دت الجمهوريا ال رباا السااوريا من جديد أن  
( 1981) 497لراب ال وقرار مجلس األمن                                                                هذا اإلعالن مشاااكا انتها ا  فا،ااا،ا  للقانون الدول ل وايفاقاا جنا  ا 

الذل اعتبر  ال المجلس قرار  سارائاا الخاص بفرض قوانانها وواليتها القضاائاا وإداريها علأل الجوالن الساورل  
وبال أ ر قانون  دول . وأشاااااااارت الجمهوريا ال رباا الساااااااوريا  لأل أن هذا اإلعالن مشاااااااكا         با ال                  الم،تا قرارا  

 ات مجلس حقوق اإلنسان ذات الصلا بالجوالن السورل الم،تا.                      أمضا  انتها ا  لقرار 

وأشااارت الجمهوريا ال رباا السااوريا  لأل أن الدول األعضاااأ ف  حرالا عدن االن،ااز جددتل ف   -30
ل موقفها المبدئ  بشااااا ن الجوالن 2019الو اقا الختاماا لمميمر قما با و الم قود ف  يشااااارين األول/أ توبر 

وأشااااارت الجمهوريا ال رباا السااااوريا  لأل أن حرالا  .( 1) ماما حقوق الموا نان السااااوريانالسااااورل الم،تا وح
اعتراف الوالمات المت،دة بضم  سرائاا للجوالن السورل الم،تال ودعت المجتمع                          عدن االن،ااز أدانت أمضا  

للقانون        ا ا  الدول  ومجلس األمن  لأل ي،ما مساااااااامولاايهما ف  هذا السااااااااااقل ألن هذا اإلعالن مشااااااااكا انته
 (.1981)497الدول  وقرارات األمم المت،دة ذات الصلال وال ساما قرار مجلس األمن 

__________ 

 .www.namazerbaijan.org/pdf/BFOD.pdf :الراب  التال انظر  (1)
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 آذار/ 26                                                                       وذال رت الجمهوريا ال رباا الساااااااااوريا ذباان منظما الت اون اإلساااااااااالم ل الصاااااااااادر ف   -31
رل الم،تال ل الذل أدانت  ال اعتراف الوالمات المت،دة بسااااااااادة  سااااااارائاا علأل الجوالن الساااااااو 2019 مارس

ودعت المجتمع الدول  ومجلس األمن  لأل ي،ما مساامولاايهما ف  هذا السااااق. وأشااارت الجمهوريا ال رباا 
                                                                                               السااااوريا  لأل أن منظما المميمر اإلسااااالم  أ دت ف  هذا الباان أن  عالن الوالمات المت،دة مشااااكا انتها ا  

( 1967)242وال سااااااااما قرارل مجلس األمن للقانون الدول  وقرارات األمم المت،دة ذات الصااااااالال           وا،ااااااا،ا  
(. وأ دت منظما المميمر اإلساااااالم  أن قرار الوالمات المت،دة ال مغار من الو،اااااع القانون  1981)497و

                                                                        للقانون الدول  وقرارات األمم المت،دة ذات الصااالا. وذال رت الجمهوريا ال رباا                             للجوالن الساااورل الم،تا وفقا  
لمنظما المميمر اإلسااااالم  حثت دول ال الم علأل احتران القرارات الم ترف ذها   السااااوريا ب ن األمانا ال اما

 بش ن الجوالن السورل الم،تا وعدن االعتراف ب ل يدذار يت ارض مع يل  القرارات.        دولاا  

وأداناات الجمهوريااا ال رباااا السااااااااااااااوريااا بشااااااااااااااادة زيااارة وزير خااارجاااا الوالمااات المت،اادة األمريكاااا  -32
ل ورأت أنها يمثا 2020رائالاا ف  الجوالن السااااااورل الم،تا ف  يشاااااارين الثان /نوفمبر للمسااااااتو نات اإلساااااا 

ف  سااااسااا يهدف  لأل  ،اافاأ الشاارعاا علأل المسااتو نات واالحتالل اإلساارائال ل وهو انتهاك فا،اال          يمادما  
ل وال ساااااااما  للقانون الدول  وماثاق األمم المت،دة وايفاقاا جنا  الراب ا وقرارات مجلس األمن ذات الصاااااالا

 (.1981)497 القرار

وأشاااااااارت الجمهوريا ال رباا الساااااااوريا  لأل أن األمان ال ان قد جدد ف  مذالريل الم نونا  االن كاساااااااات   - 33
االقتصااادما واالجتماعاا لالحتالل اإلساارائال  علأل األحوال المعاشاااا للشاا ي الفلسااطان  ف  األرض الفلسااطاناا  

(ل  A/74/88-E/2019/71ل وللساااااااكان ال رب ف  الجوالن الساااااااورل الم،تا ) الم،تلال بما فاها القدس الشااااااارقاا 
(ل الذل قرر  ال المجلس أن قرار  ساااااارائاا الخاص بفرض  1981) 497الت  اد علأل شاااااارعاا قرار مجلس األمن 

 قوانانها وواليتها القضائاا وإداريها علأل الجوالن السورل الم،تا هو قرار با ا ولاس لل أل أ ر قانون  دول . 

                                                                                        وأحا ت الجمهوريا ال رباا السااااااااااوريا علما  بالم لومات الواردة ف  الو اقا المذالورة أعالل بشاااااااااا ن  -34
اساااااااتمرار الساااااااااساااااااات التماازيا ف  عدة مجاالتل بما ف  ذل  الوصاااااااول  لأل األرا،ااااااا  والماالل لصاااااااالل 

يا ال رباا الساااااوريا المساااااتو نان الذين يتمت ون بالف ا ب،وافز مثا اإلعانات الضاااااريباا. وسااااالطت الجمهور 
                                                                                               الضاوأ أمضاا  علأل الم لومات الت  يبان ساااساات البناأ ويقساام المنا ق الت  أدت  لأل الضاغ  علأل البنأل  
                                                                                                   الت،تاا القائما وإلأل اال تظاظ. وأشاااارت  لأل الشااارع المت لق بضصااادار أوامر الهدن والشاااروع ممخرا  ف  ينفاذ  

رة الت  ممكن أن يصالل لتوسااع القرى الساوريا من أجا عملاا جديدة يهدف  لأل يقساام ب ر األرا،ا  الناد
                                                                                                      نشااأ منتزل و ن . ورأت الجمهوريا ال رباا الساوريا أن يل  الساااساات خلفت أ را  سالباا  البارا  علأل الساكان 

 لأل الم لومات المت لقا بالتسااا ار التماازل للمرافق ال اما ويوزي ها الذل                               ال رب الساااوريان. وأشاااارت أمضاااا  
                                                                                             أدى  لأل دعم األعمال التجاريا غار الشااارعاا للمساااتو نان اإلسااارائالاانل و،اااا ق الخناق ف  المقاذال علأل 

الذل  الصااااناعات السااااوريال وال ساااااما القطاع الزراع . وأشااااارت الجمهوريا ال رباا السااااوريا  لأل االسااااتنتاج
خلصاات  لال الو اقا المذالورة أعالل ومفادل أن اعتماد غالباا األساار المعاشاااا السااوريا علأل الزراعا مج لها 

                                                                               يواجل ص وبات ف  منافسا الزراعا ف  المستو نات الت  غالبا  ما ي ون زراعا صناعاا.

ادت ب ن االحتالل وشاااااااااددت الجمهوريا ال رباا الساااااااااوريا علأل أن الو اقا المشاااااااااار  لاها أعالل أف -35
علأل األحوال المعاشاااا للسااكان ال رب                                                               اإلساارائال  الطويا األمد للجوالن السااورل الم،تا ال يزال يم ر ساالبا  

 لأل أن                                                                                   السااااااااوريانل والذل  علأل التنماا االجتماعاا واالقتصااااااااادما ف  األرا،اااااااا  الم،تلا. وأ شااااااااار أمضااااااااا  
ساااااالباا مت ددة المسااااااتويات وأن االن كاسااااااات         آ ارا  االحتالل والسااااااااسااااااات والممارسااااااات اإلساااااارائالاا مخلفان 

المترا ما لالحتالل يم ر علأل مساااااااتقبا الساااااااكان الذين معاشاااااااون ف  فا االحتالل. وأشاااااااار الذل   لأل أن 
 ساااااارائاا يتمادى ف  اسااااااتخدان سااااااااسااااااات يت ارض مع قرارات مجلس األمن ذات الصاااااالال والقانون الدول  

                                                                نساااااانل وأن من هذل الممارساااااات ما ممكن اعتبارل يماازيا  ومنها ما قد اإلنساااااان ل والقانون الدول  ل،قوق اإل
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                                                                                        يرقأل  لأل مسااااااتوى النقا القساااااارل أو ال قاب الجماع  لنشااااااخاص المشاااااامولان بال،مامال مما مشااااااكا خرقا  
                             جساما  اليفاقاا جنا  الراب ا.

لقانون  علأل االحتالل وأ دت الجمهوريا ال رباا الساااوريا أن  سااارائاال الت  يريد  ،ااافاأ الطابع ا -36
وفرض قوانانها ف  الجوالن السااااااااورل الم،تال ساااااااا ت بكا ما يمل  من قوة  لأل فرض قرارها غار القانون   

 يشاااااااااااااارين األول/ 30الخااااص باااضجراأ انتخااااباااات المجاااالس الم،لااااا ف  الجوالن السااااااااااااااورل الم،تاااا ف  
الساااااوريان ف  الجوالن الساااااورل . وأو،ااااا،ت الجمهوريا ال رباا الساااااوريا أن الساااااكان ال رب 2018 أ توبر

الم،تا قد أحبطوا هذل الم،اولا الخطارة ذرفضاااااااااهم القا ع لالنتخابات. وأشاااااااااارت  لأل أن الساااااااااكان ال رب 
السوريان قا  وا عملاا الترشل واالنتخابات علأل حد سواأل علأل الرغم من احتجاز أعداد البارة من السكان 

 لاا.والقمع الذل يمارسل سلطات االحتالل اإلسرائا 

                                                                                  وسااااااردت الجمهوريا ال رباا السااااااوريا مجموعا من السااااااااسااااااات الت  اعتمديها  ساااااارائاا ي ريسااااااا    -37
لالحتالل ف  الجوالن الساااااااورل الم،تال بما ف  ذل  عن  ريق ذناأ المساااااااتو نات ويوساااااااا هال ومصاااااااادرة 

رر بالساكان ال رب األرا،ا  الزراعاال وخلق واقع زراع  داعم للمساتو نان اإلسارائالاانل ذهدف  ل،اق الضا 
 السوريان ف  الجوالن السورل الم،تا. 

وبانت الجمهوريا ال رباا الساااوريا الشاااواغا المت لقا ذترخاص من،تل  سااارائاا لشااارالا من القطاع  -38
عنفا ري،اا لتولاد الطاقا ف  الجوالن الساااااورل الم،تال وذل  ف  ساااااااق الساااااااساااااات   45الخاص إلنشااااااأ 

دونم من األرا،  الزراعاا   6  000                                         أل األرا، . وست قان هذل ال نفات علأل مساحا  الراماا  لأل االستاالأ عل
للم لوماات الواردة من                                                                      الت  ممل هاا السااااااااااااااكاان ال رب السااااااااااااااوريونل وقاد احت  همالأ علأل المشااااااااااااااروعل وفقاا  

ى الجمهوريا ال رباا السااااوريا. وأ دت الجمهوريا أن هذا المشااااروع سااااامدل  لأل يقااد التوسااااع ال مران  للقر 
ال رباا السااااااااوريال حاا م ان  السااااااااكان بالف ا من فروف اال تظاظ واالزدحان. وأشااااااااارت  لأل أن شاااااااارالا 

عال  التوير إلنتاج الطاقا من مشااروع ال نفات الري،اا. وسااارب             الهربائاا                                   ال هرباأ اإلساارائالاا أنشاا ت خطا  
                               لتولاد ال هرباأ ساات بنأل ف  سااااق   هذا الخ  م،طا يولاد ال هرباأ ف  مسااتو نا الايزرين اإلساارائالاا بم،طا

سااااوف يل،ق بالبائا والزراعا وبصاااا،ا         شااااديدا                                                          ذل  المشااااروع. وأ دت الجمهوريا ال رباا السااااوريا أن ،ااااررا  
سااكان الجوالن السااورل الم،تا وساابا عاشااهم. وشااددت الجمهوريا ال رباا السااوريا علأل أن اللجنا الم ناا 

اا قد أعربت عن قلقهال ف  مالحظايها الختاماا بشااااااااااااا ن التقرير بال،قوق االقتصاااااااااااااادما واالجتماعاا والثقا 
 ال هد الدول  الخاص بال،قوق االقتصاااااااااااادما واالجتماعاا والثقا ااالدورل الرابع إلسااااااااااارائاا المقدن بموجي  

(E/C.12/ISR/CO/4 ل لورود يقارير يفاد ب ن  ساااااارائاا من،ت يراخاص لشاااااارالات  ساااااارائالاا وشاااااارالات)
ت لتنفاذ مشاااااااريع اسااااااتخراج النف  والغاز واسااااااتغالل مشاااااااريع الطاقا المتجددة ف  الجوالن مت ددة الجنساااااااا

السااورل الم،تا واألرض الفلسااطاناا الم،تلا من دون اسااتشااارة المجتم ات الم،لاا المتضااررةل ذانما ي،ظر 
مهوريا ال رباا علأل الساااااوريان  مكاناا الوصاااااول  لأل مواردهم الطباعاا والت،كم فاها وينماتها. وأشاااااارت الج

 لأل أن اللجنا الخاصا الم ناا بالت،قاق ف  الممارسات اإلسرائالاا الت  يمس حقوق اإلنسان                السوريا أمضا  
                                                                                           للشاااا ي الفلسااااطان  وغارل من السااااكان ال رب ف  األرا،اااا  الم،تلا قد أعربت أمضااااا  عن قلقها البالغل ف  

نول المقدن  لأل الجمعاا ال اما ) (ل  زاأ آ ار ذل  المشاااااااروع علأل الساااااااكان ال رب A/75/199                                           يقريرها السااااااا 
 السوريان ف  الجوالن السورل الم،تا.

موجها من الممثا الدائم للجمهوريا ال رباا  2020الانون األول/دمسااااااامبر  9وف  رساااااااالا ممرخا  -39
 الساااااوريا لدى مكتي األمم المت،دة ف  جنا   لأل مفو،اااااا األمم المت،دة السااااااماا ل،قوق اإلنساااااانل أعرب
الممثا الدائم عن شاااااواغا  ،اااااا اا بشااااا ن رد ف ا السااااالطات اإلسااااارائالاا علأل  ،اااااراب عان أعلنل الساااااكان 
                                                                                      ال رب السااااااااوريون ف  الجوالن السااااااااورل الم،تا. وقال  ن اإل،ااااااااراب أ عل ن الرد ف ا علأل مشااااااااروع مزرعا 

مزرعا الرياع. الرياعل وإن المشااااااارالان ف  اإل،ااااااراب يوجهوا  لأل األرض المذالورة لالحتجاج علأل  نشاااااااأ 
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وأشااارت الجمهوريا ال رباا السااوريا  لأل أن قوات األمن اإلساارائالاا يصاادت للمتظاهرين بالرصاااص والغاز 
. وأ دت أن رد ف ا قوات األمن اإلسارائالاا هو       شاخصاا   20المسااا للدموعل مما أسافر عن  صاابا أ ثر من 

ل ذهدف دفع السااكان ال رب السااوريان  لأل دلاا علأل لجوئها  لأل ممارسااات المضااامقا والمصااادرة والتخوي 
للقانون الدول  اإلنساااااان  وقرارات                                                                 مغادرة أرا،ااااااهمل وأشاااااارت  لأل أن مشاااااروع مزرعا الرياع مشاااااكا انتها ا  

األمم المت،دة ذات الصااالا. وشاااددت الجمهوريا ال رباا الساااوريا علأل واجي قوة االحتالل ف  االمتناع عن 
 صل،تها الخاصا أو بطريقا يضر بمصالل السكان الخا، ان لالحتالل.استخدان األرا،  الت  ي،تلها لم

وأشااارت الجمهوريا ال رباا السااوريا  لأل أن  ساارائاا أقرت خطا مت ددة الساانوات لتطوير الزراعا  -40
مسااااااتو نا  ساااااارائالاا ف  الجوالن السااااااورل الم،تا. وبانت أن الهدف من يل  الخطا هو  33وي زيزها ف  

إلساااااااارائال  علأل خوض غمار القطاع الزراع  من خالل دعم المزارعان المسااااااااتو نان  يشااااااااجاع الشااااااااباب ا
ومسااااااعديهم بشاااااكا  اذت ومنتظم ف  مجال  الزراعا ويرباا الدواجن. وأشاااااارت الجمهوريا ال رباا الساااااوريا 
  لأل أن قطاع الزراعا ممثال حسااااي وزير الزراعا والتنماا الريياا ف   ساااارائاال أساااااس مشااااروع االسااااتاطان

 اإلسرائال  ف  الجوالن السورل الم،تا.

وشاااااااارحت الجمهوريا ال رباا السااااااااوريا الا  أقدن المسااااااااتو نون اإلساااااااارائالاونل ذدعم منتظم من  -41
دونم ف  الجوالن السااورل الم،تا. وه  مساااحا  100 000حكوما  ساارائاال علأل االسااتاالأ علأل مساااحا  

فا. وأو،ااااااا،ت الجمهوريا ال رباا الساااااااوريا أن ذل  اساااااااتغلها المساااااااتو نون ف   نتاج منتجات زراعاا مختل
                                                                                                مشكا عبئا  اقتصادما   قاال  علأل السكان ال رب السوريان ف  الجوالن السورل الم،تال وأشارت  لأل أن سبا 
عاش السااااكان ال رب السااااوريان ف  المسااااتقبال الذين م تمدون علأل الزراعال يهددها المنافسااااا غار ال ادلا 

 زيا.بسبي السااسات التماا 

عن خط    2019وأشاااااااارت الجمهوريا ال رباا الساااااااوريا  لأل أن  سااااااارائاا أعلنت ف  ناساااااااان/أذريا  - 42
وحدة سكناال وبناأ مدن جديدةل  30  000لتوساع المستو نات ف  الجوالن السورل الم،تال بما ف  ذل  ذناأ 

ا ال رباا الساااوريا أن هذا مساااتو ن  سااارائال   لأل الجوالن الساااورل الم،تا. وبانت الجمهوري   250  000ونقا 
                                                                                                 اإلجراأ يهدف  لأل يغاار الت وين الدممغراف  للمنطقا. وأشااااااارت أمضااااااا   لأل أن  ساااااارائاا الانت قد أ لقتل ف   

ل مشااروع اسااتاطان جديد م،ما اساام الرئاس الخامس واألرب ان للوالمات المت،دة. وادعت  2019 يونال حزيران/ 
هذل يتماشاأل بشاكا و اق مع ساااساات  سارائاال بما ف  ذل  منع  الجمهوريا ال رباا الساوريا أن خط  التوساع 

السااكان ال رب السااوريان من الوصااول  لأل ساابا العاشل ومصااادرة األرا،اا ل وحظر البناأ والتنماا ف  القرى  
ال رباا السوريال ومنع النمو الطبا   للسكان ال رب السوريان واقتالعهم من قراهم. وأشارت الجمهوريا ال رباا  

وريا  لأل سااااااسااااات أخرى يل،ق الضاااارر بالسااااكان ال رب السااااوريانل بما ف  ذل  نهي الموارد الطباعاال الساااا 
ويدمار البائال وفرض قاود علأل حرالا السااااااكان ال رب السااااااوريان ذهدف يقااد وصااااااولهم  لأل أرا،اااااااهمل الت  

 اا.  ستصادر ب د ذل  لخلق فروف جغرا اا ودممغرا اا يخدن سااسات االستاطان اإلسرائال 

وأفادت الجمهوريا ال رباا السااااااااوريا ب ن الساااااااالطات اإلساااااااارائالاا يواصااااااااا الضااااااااغ  علأل مال    -43
 مكتي مسااال األرا،ااا  اإلسااارائال    األرا،ااا  ال رب الساااوريان لقبول و ائق المل اا الصاااادرة عما م رف ذ 

من و ائق المل اا المساااجلا ف  الجمهوريا ال رباا الساااوريا. ورأت أن ذل  ينطول علأل خطر مصاااادرة       ذدال  
يل  األرا،ا  ذهدف يغاار التوازن الدممغراف  للمنطقا. وأ دت أن  سارائاا  البت الساكان ال رب الساوريان  

التاب ا ألرا،اااااا  قريا   ف  الجوالن السااااااورل الم،تال وال ساااااااما سااااااكان قريا عان قناا والمنطقا الصااااااناعاا
مجدل شااااامسل ذتسااااالام و ائق مل اا األرا،ااااا  الت  ور وها عن آبائهم وأجدادهم. وأفادت الجمهوريا ال رباا 
السااااوريا ب ن الساااالطات اإلساااارائالاا هددت بمصااااادرة األرض ومن،ها للمسااااتو نان اإلساااارائالاان  ذا لم مقبا 

 ائالاا. مالك األرا،  ال رب السوريون و ائق المل اا اإلسر 
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( الاذل A/75/199ووجهات الجمهورياا ال ربااا السااااااااااااااورياا االنتباال  لأل يقرير اللجناا الخااصااااااااااااااا ) -44
أشااااااااارت  ال  لأل اسااااااااتمرار خط   ساااااااارائاا لبناأ مسااااااااتو نات جديدةل الما ذالر أعالل. ووجهت الجمهوريا 

رب السااوريان ف  الجوالن  لأل اسااتمرار السااااسااات التماازيا ،ااد السااكان ال                                ال رباا السااوريا االنتبال أمضااا  
الساورل الم،تال وال سااما  اما يت لق بال،صاول علأل الماال واألرا،ا . وأعربت اللجنا الخاصاا ف  يقريرها 
عن قلقها ألن نظان السااااااااااااجا ال قارل اإلساااااااااااارائال  الجديد مفرض أنظما جديدة يتطلي يقدمم و ائق م،ددة 

و اائق مل ااا قادمماال وأشااااااااااااااارت  لأل أن هاذا النظاان  إل باات المل ااال ف  حان أن م ظم السااااااااااااااوريان ممل ون 
 ساج لهم غار قادرين علأل   بات مل اتهم ألرا،اهم.

ويطرقت الجمهوريا ال رباا الساااااااااوريا  لأل اساااااااااتاالأ  سااااااااارائاا علأل الموارد الطباعاا ف  الجوالن  -45
ائالاا وإلأل قاان الساااااورل الم،تال وأشاااااارت  لأل اساااااتمرار اساااااتغاللها لصاااااالل  سااااارائاا والمساااااتو نات اإلسااااار 

الشارالات والشارالات المت ددة الجنسااات اإلسارائالاا ذدور أسااسا  ف  هذا الصادد. وأفادت الجمهوريا ال رباا 
الساااااوريا ب ن اساااااتغالل  سااااارائاا لنرا،ااااا  الم،تلال وال سااااااما األرا،ااااا  الزراعاال يزامن مع سااااارقا الماال 

رائاا اسااااااتخدمت أسااااااالاي عديدة لمصااااااادرة الموارد واسااااااتغاللها. وأ دت الجمهوريا ال رباا السااااااوريا أن  ساااااا 
                                                                                 الطباعاال مما مشكا انتها ا  ل،قوق السكان ال رب السوريانل ومن هذل األسالاي ما يل :

                                                                          نزع مل اا أرا،اااا  السااااكان ال رب السااااوريان الذين شااااردوال وه  أرا،اااا  أ علنت آنذاك  )أ( 
 مشاعل علأل سباا المثال ف  قريا مس دة أرا،  حكوماا ب،جا عدن وجود أص،اذهال ومصادرة أرا،  ال

 نزع مل اا األرا،  القريبا من خ  وقف   الق النار وزرع ألغان أر،اا  )ب( 

مصااااااادرة األرا،اااااا  ألغراض عسااااااكريا منها  نشاااااااأ م سااااااكرات ومنشاااااا ت عسااااااكريال  )ج( 
  الق النار باإل،افا  لأل ي باد الطرق لهذل األغراضل بما ف  ذل  ف  المنا ق الب ادة عن خ  وقف  

 نزع مل اا األرا،  لبناأ مستو نات وارافق زراعاا وصناعاا  )د( 

دونم حسبما قاال وذل  ذذري ا و، ها   100  000يساا  منا ق يبلغ مساحتها حوال   )ه( 
 ي،ت يصرف هائا الم،ماات الطبا ا والمنتزهات اإلسرائالاا 

ا  مشاكنتا ل الت  يتمثا ف  منل  نزع مل اا األرا،ا  بشاكا غار مباشار من خالل عملا  )و( 
                                                                                      قرض زراع  مقاذا رهن عقار لدى ذن   سرائال  ومصادرة ال قار  ذا لم م سد د القرض بال اما.

من مصاادرة ل شارات آالف الدونمات من                                                      وأشاارت الجمهوريا ال رباا الساوريا  لأل ما جرى ممخرا   -46
،اااامن المنطقا المنزوعا السااااالع الت  أنشاااا يها  األرا،اااا  ف  قريا جبايا الخشااااي السااااوريال وه  قريا يقع 

ل ذهدف ذناأ خنادق بالقرب من األرا،اا  السااوريا. وأفادت الجمهوريا ال رباا 1974األمم المت،دة ف  عان 
 السوريا ب نل لم م د باإلمكان الوصول  لأل عشرات آالف الدونمات من األرا،  التاب ا لهذل القريا.

الساااوريا م اناة ال مال ال رب الساااوريان ف  الجوالن الساااورل الم،تا ووصااافت الجمهوريا ال رباا  -47
من جراأ الممارسات الت سياا والتماازيال مما أ ر بشدة علأل فروف عملهمل وال ساما ف  القطاع الزراع ل 
 اما يت لق بمل اا الماال ويساويق الم،اصااا وصا وبا التنافس ف  الساوق بسابي الم املا التفضاالاا والمزاما 
الممنوحا للمسااااااتو نان ف  يل  المنا ق. وقالت الجمهوريا ال رباا السااااااوريا  ن يقرير المدير ال ان لمنظما 

ل قد أشااااااار  لأل 2020ال ما الدولاا عن و،ااااااع عمال األرا،اااااا  ال رباا الم،تلال الصااااااادر ف  أمار/مايو 
اال واألرا،ااا ل وأ د أن ال مال اساااتمرار يل  الممارساااات التماازيال بما فاها يل  المت لقا بالوصاااول  لأل الم

 السوريان أ ثر عر،ا لالستغالل ف  مكان ال ما.

وأ دت الجمهوريا ال رباا الساوريا أن الساكان ال رب الساوريان ما زالوا م انون من نقص ف  عدد  -48
األولاال وأنهم  األ باأ والعاادات الطباا المتخصاااصاااا والمرا ز الصااا،اا والمساااتشاااياات ومرا ز اإلسااا افات  
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يت بدون ي الا  باهظا لل الج ف  مدن مثا الناصااااااااارة وصااااااااافد والقدس ف  األرض الفلساااااااااطاناا الم،تلا. 
وأشااااااارت الجمهوريا ال رباا السااااااوريا  لأل أن  ساااااارائاا و،اااااا ت عابات ي،ول دون فتل مختبرات وعاادات 

رض الفلساطاناا الم،تلا. متخصاصاا جديدةل مما ا،اطر الساكان ال رب الساوريان  لأل  لي ال الج ف  األ
ويساتمر  سارائاا ف  فرض ،ارائي علأل الساكان ال رب الساوريان ف  الجوالن الساورل الم،تال بما ف  ذل  
،اريبا الصاندوق الصا،  والضارائي المفرو،اا علأل المساتشاياات والمرا ز الطباا غار الموجودة ف  قرى 

ريا ب ن  سااارائاا اساااتخدمت رفر ساااكان الجوالن الجوالن الساااورل الم،تا. وأفادت الجمهوريا ال رباا الساااو 
                                                                        السورل الم،تا للجنساا اإلسرائالاا ذري ا  ل،جي خدمات الرعاما الص،اا عنهم.

يدعو          قرارا                                                                             وأشااااااااارت الجمهوريا ال رباا السااااااااوريا  لأل أن جمعاا الصاااااااا،ا ال الماا ي تمد ساااااااانويا   -49
                                       الجوالن السااااااورل الم،تا من خالل مد  هم منظما الصاااااا،ا ال الماا  لأل دعم السااااااكان ال رب السااااااوريان ف

بالمساااعدة التقناا المتصاالا بالصاا،ا. وذالرت الجمهوريا ال رباا السااوريا أن السااااسااات الت  ينفذها  ساارائاا 
ي،ول دون وصاااااااااول أفرقا منظما الصااااااااا،ا ال الماا  لأل الجوالن الساااااااااورل الم،تا إلجراأ يقاامات ماداناا 

 أداأ هذا الشق من والما المنظما.للو،ع الص، ل ويمن ها ذذل  من 

وأ دت الجمهوريا ال رباا السااااااوريا أن  ساااااارائاا أقدمتل ف  خطوة وصاااااافت ب نها م،اولا لطمس  -50
الثقافا ال رباال علأل فرض المناه  الدراساااا اإلساارائالاا ف  المدارس ف  الجوالن السااورل الم،تال وأن لغا 

رباا. وأشاااارت الجمهوريا ال رباا الساااوريا  لأل أن هذل الساااااسااات من ال                                   التدريس الم تمدة ه  ال بريا ذدال  
يقوض حقوق الطالب ال رب السااااااااااااااوريان ويهادف  لأل قطع أل صاااااااااااااالاا ممكن أن يربطهم ذثقاافتهم ال ربااا 
ودينهمل وإ،ااااااااا اف هويتهم ف  نهاما المطاف. وبانت الجمهوريا ال رباا الساااااااااوريا الا  ي مدت  سااااااااارائاا 

من                                                                      لضامان الت،كم ف  ال ملاا الت لاماا. وح رن الطالب ال رب الساوريون أمضاا   ي اان م لمان غار ممهلان
ال،ق ف    مال ي لامهم الجام  ل بما ف  ذل  ف  الجام ات الساااااااااوريال وال سااااااااااما عن  ريق فرض قاود 

 علأل حريا التنقال وشما ذل  من هم من السفر. 

مساتمرة ف  منع الساكان ال رب الساوريان من   وأشاارت الجمهوريا ال رباا الساوريا  لأل أن  سارائاا -51
االيصااااااااال بالموا نان السااااااااوريان ف  و نهمل وف  م،اولا فرض الهويا اإلساااااااارائالاا علأل سااااااااكان الجوالن 

 السورل الم،تا.

وأ دت الجمهوريا ال رباا السااااوريا من جديد أن سااااااسااااات  ساااارائاا وممارسااااايها يشااااكا انتها ات  -52
ااساااا واالجتماعاا واالقتصااادما والثقا اا للسااكان ال رب السااوريان ف  الجوالن صااري،ا لل،قوق المدناا والساا 

                                                                                          السااااااااااااااورل الم،تااا. وهناااك حقوق م،ااددة ي نتهاا  من ذانهااا ال،ق ف  ال مااال وال،ق ف  الت لامل وال،ق ف  
ستوى المل اال وال،ق ف  حريا التنقال وال،ق ف  حفظ التراث الثقاف  والتاريخ ل وال،ق ف  التمتع ب علأل م

صاااااااا،  ممكن ذلوغل. وشااااااااددت الجمهوريا ال رباا السااااااااوريا علأل أن الممارسااااااااات التماازيا الت  ي تمدها  
        شاااديدا                                                                                           سااارائاا والقاود المفرو،اااا علأل الساااكان ال رب الساااوريان ف  الجوالن الساااورل الم،تا يشاااكا خطرا  

 علأل وجودهم ونموهم وينماتهم ف  المستقبا.

سااااااوريا المجتمع الدول   لأل الساااااار حاجز الصاااااامت  زاأ الممارسااااااات ودعت الجمهوريا ال رباا ال -53
واالنتهاا اات اإلساااااااااااااارائالااا الت  يهادف  لأل ي ريس احتالل الجوالن السااااااااااااااورلل بماا ف  ذلا  يغاار الطاابع 

 الدممغراف  والجغراف  والثقاف  واألمن  والسااس  للجوالن السورل الم،تا.

ديد موقفها الثاذت الرافر لم،اوالت  ساااااارائاا ومميديها  وأ دت الجمهوريا ال رباا السااااااوريا من ج -54
ي  اد موقفها                                                                                 ،اااااافاأ الشاااااارعاا علأل احتالل الجوالن السااااااورل. وأعادت الجمهوريا ال رباا السااااااوريا أمضااااااا  

الثاذت الم ارض السااااااااااااااتمرار  ساااااااااااااارائاال القوة القائما باالحتاللل دون رادع ف  انتها ايها للقانون الدول ل 
 ايفاقاا جنا  الراب ال وقرارات مجلس األمن.ساما  وال
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وجددت الجمهوريا ال رباا السوريا دعويها لنمم المت،دة والدول األعضاأ الت  يس أل  لأل ي زيز   -55
القانون الدول  للضااااغ  علأل  ساااارائاا إلنهاأ احتاللها للجوالن السااااورل وعدن االعتراف ب ل و،ااااع قانون  

. وشاااددت الجمهوريا ال رباا الساااوريا بصااافا خاصاااا علأل ،ااارورة االمتناع  ناي  عن اإلجراأات اإلسااارائالاا
عن مسااااعدة  سااارائاا ف  أل نشااااطل وال سااااما ف  مجال األعمال التجاريا والساااااحال من شااا نل أن مكرس 

عن انتها ات حقوق اإلنساااان ،اااد ساااكانها ال رب الساااوريانل مع اإلشاااارة                            احتالل الجوالن الساااورلل فضاااال  
 ياد مواصااااااالا ذناأ المساااااااتو نات الجديدة والقائما ويوساااااااا ها. ودعت الجمهوريا ال رباا  لأل ي          خصاااااااوصاااااااا  

السااااااوريا المجتمع الدول  والمنظمات الدولاا  لأل رصااااااد االنتها ات اإلساااااارائالاا الصااااااارخا للقانون الدول ل 
هدف السااكان ال رب وإلزان  ساارائاا ذوقف الممارسااات االسااتاطاناا غار القانوناا والتداذار القمعاا الت  يساات 

 السوريان ف  الجوالن السورل الم،تا.

ودعت الجمهوريا ال رباا السااوريا المفو،اااا الساااماا ل،قوق اإلنسااان  لأل  يالأ االهتمان الواجي  -56
                                                                                               ذتجر د ل،الا حقوق اإلنسااان للسااكان ال رب السااوريان ف  الجوالن السااورل الم،تا ف    ار واليتها ال الماا 

 اإلنسان.ف  مجال حقوق 

                                                                                    ورد ت الب ثا الدائما لالي،اد الروساااااااااااااا  لدى مكتي األمم المت،دة والمنظمات الدولاا األخرى ف   -57
ل علأل المذالرة الشاافويا الموجها من المفو،اااا الساااماا. وأعرب 2020الانون األول/دمساامبر  4جنا ل ف  

ن ال رب السااااااوريان ف  الجوالن االي،اد الروساااااا  عن قلقل  زاأ اسااااااتمرار  ساااااارائاا ف  انتهاك حقوق السااااااكا
السورل الم،تال األمر الذل يتنافأل مع القانون الدول ل بما ف  ذل  القانون الدول  اإلنسان . وقال االي،اد 
الروسااااا   ن أنشاااااطا االساااااتاطان اإلسااااارائالاا ف  الجوالن الساااااورل الم،تا يت ارض مع القانون الدول  وإن 

لقرار                                                                 القانوناا الت  يتخذها  سااااااااااارائاا ف  هذا اإلقلام غار قانوناال وفقا  جماع اإلجراأات والتداذار اإلداريا و 
                                                                   ( وقرارات الجمعاا ال اما ومجلس حقوق اإلنسااااااااااان ذات الصاااااااااالا. وأ  د االي،اد 1981)497مجلس األمن 

 1907و  1899                                                                             الروسااااااااااا  انطباق ايفاقاا جنا  الراب ا واألحكان ذات الصااااااااااالا من ايفاقات  الهال ل ام   
 والن السورل الم،تا.علأل الج

ل 2020الانون األول/دمسمبر  10وردت اللجنا االقتصادما واالجتماعاا لغرب  آساا )اإلسكوا(ل ف    - 58
علأل المذالرة الشااااااااااافويا الموجها من المفو،ااااااااااااا السااااااااااااماال فوجهت االنتبال  لأل مذالرة األمان ال ان بشااااااااااا ن 

  علأل األو،ااااع المعاشااااا للشااا ي الفلساااطان  ف   االن كاساااات االقتصاااادما واالجتماعاا لالحتالل اإلسااارائال 
األرض الفلساااااااطاناا الم،تلال بما فاها القدس الشااااااارقاال وللساااااااكان ال رب ف  الجوالن الساااااااورل الم،تال الت  

 أعديها اإلسكوا ويضمنت م لومات عن ال،الا ف  الجوالن السورل الم،تا. 
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