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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1و A/63/L.37( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 اجلوالن السوري - ٦٣/٣١
 ،إن اجلمعية العامة 
 ،“احلالة يف الشرق األوسط” يف البند املعنونوقد نظرت 
 ،)١( بتقرير األمني العاموإذ حتيط علما 
 ديــسمرب/ كــانون األول١٧املــؤرخ)١٩٨١ (٤٩٧ إىل قــرار جملــس األمــنوإذ تـشري 

١٩٨١، 
  املبدأ األساسي املتمثل يف عدم جواز اكتساب األراضي بالقوة، وفقـاوإذ تعيد تأكيد 

 للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة،
ــد  ــة املــدنيني وقــت وإذ تعيــد مــرة أخــرى تأكي ــة جنيــف املتعلقــة حبماي انطبــاق اتفاقي

 على اجلوالن السوري احملتل، )٢(١٩٤٩أغسطس/ آب١٢ املؤرخةاحلرب
يـزال  ال لعدم انسحاب إسرائيل من اجلوالن السوري الـذيوإذ يساورها بالغ القلق 

  خالفا لقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة،،١٩٦٧حمتال منذ عام
يف اجلـوالناألخـرى واألنشطة اإلسرائيليةملستوطنات ا بناءمشروعيةعدمتؤكدوإذ 

 ،١٩٦٧السوري احملتل منذ عام
ــاح وإذ تالحــظ  ــع االرتي ــد يفم ــشرق األوســط يف مدري ــسالم يف ال ــؤمتر ال ــاد م  انعق

املـؤرخ)١٩٦٧ (٢٤٢ علـى أسـاس قـرارات جملـس األمـن١٩٩١أكتـوبر/تشرين األول ٣٠

_______________

)١( A/63/361. 
 .٩٧٣، الرقم٧٥، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢(
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أكتــــوبر/ تــــشرين األول٢٢املـــؤرخ)١٩٧٣ (٣٣٨  و١٩٦٧نــــوفمرب/ تـــشرين الثــــاين٢٢
  وصيغة األرض مقابل السالم،١٩٧٨مارس/ آذار١٩املؤرخ)١٩٧٨ (٤٢٥  و١٩٧٣

 لتوقف عملية السالم على املسار السوري، وإذ تعرب عنعن بالغ قلقها وإذ تعرب 
 أملها يف أن تستأنف حمادثات السالم قريبا من النقطة اليت وصلت إليها،

 ؛)١٩٨١ (٤٩٧ أن إسرائيل مل متتثل حىت اآلن لقرار جملس األمنتعلن - ١ 
 ١٩٨١ديــسمرب/ كــانون األول١٤ أن قــرار إسـرائيل الــصادر يفتعلـن أيــضا - ٢ 

بفـرض قوانينــها وواليتـها وإدارــا علـى اجلــوالن الــسوري احملتـل الغ وباطــل وليـست لــه أيــة
 مـن، وتطلـب)١٩٨١ (٤٩٧أكده جملس األمـن يف قـراره  ماشرعية على اإلطالق، على حنو

 ه؛ءإسرائيل إلغا
أن مجيـع األحكـام ذات الـصلة يف األنظمـة املرفقـةمـنقررتـه  مـاد تأكيدتعي - ٣ 

زالـت  ما)٢(لقة حبماية املدنيني وقت احلربعواتفاقية جنيف املت )٣(١٩٠٧باتفاقية الهاي لعام
ــام ــذ ع ــها إســرائيل من ــيت حتتل ــسورية ال ــى األرض ال ــق عل ــب،١٩٦٧تنطب ــاأل وي   يفطرافب

 االتفاقيتني احترام وكفالة احترام التزاماا مبوجب هذين الصكني يف مجيع الظروف؛
 أن اسـتمرار احـتالل اجلـوالن الـسوري وضـمه حبكـم األمـرتقرر مرة أخرى - ٤ 

 الواقع يشكالن حجر عثرة أمام حتقيق سالم عادل وشامل ودائم يف املنطقة؛
ــات عتطلــب - ٥  ــتئناف احملادث لــى املــسارين الــسوري واللبنــاين إىل إســرائيل اس

 واحترام االلتزامات والتعهدات اليت مت التوصل إليها خالل احملادثات السابقة؛
 بانسحاب إسـرائيل مـن كـل اجلـوالن الـسوري احملتـل إىلتطالب مرة أخرى - ٦ 

  تنفيذا لقرارات جملس األمن ذات الصلة؛١٩٦٧يونيه/ حزيران٤خط
ملعنيـة وبراعيـي عمليـة الـسالم واتمـع الـدويل بأسـره جبميع األطراف ايب - ٧ 

بذل مجيع اجلهود الالزمة لـضمان اسـتئناف عمليـة الـسالم وجناحهـا عـن طريـق تنفيـذ قـراري
 ؛)١٩٧٣ (٣٣٨  و)١٩٦٧ (٢٤٢جملس األمن

والـستنيالرابعـة إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دوراتطلب - ٨ 
 .نفيذ هذا القرارتقريرا عن ت

 ٦٠اجللسة العامة
 ٢٠٠٨نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦

_______________

ــر )٣( ــدويل،:انظ ــارنيغي للــسالم ال ــات الهــاي لعــاميصــندوق ك  ١٩٠٧  و١٨٩٩اتفاقيــات وإعالن
 ).١٩١٥نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد،(


