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    ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Add.1 و A/67/L.24( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[
  

  اجلوالن السوري  - ٦٧/٢٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  
  ،“احلالة يف الشرق األوسط” يف البند املعنون وقد نظرت  
  ،)١( الشرق األوسط عن احلالة يف العام بتقرير األمنيوإذ حتيط علما  
 كـــــــانون ١٧املـــــــؤرخ ) ١٩٨١ (٤٩٧ إىل قـــــــرار جملـــــــس األمـــــــن وإذ تـــــــشري  
  ،١٩٨١ ديسمرب/األول

  املبدأ األساسي املتمثل يف عدم جواز اكتساب األراضي بالقوة، وفقـا           وإذ تعيد تأكيد    
  للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة،

ملتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت  انطبــاق اتفاقيــة جنيــف ا  وإذ تعيــد مــرة أخــرى تأكيــد   
  على اجلوالن السوري احملتل، ،)٢(١٩٤٩أغسطس / آب١٢ املؤرخةاحلرب، 
يـزال    لعدم انسحاب إسرائيل من اجلوالن السوري الـذي ال         وإذ يساورها بالغ القلق     

  ،املتخذة يف هذا الصدد خالفا لقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ،١٩٦٧حمتال منذ عام 
يف اجلـوالن   األخـرى    واألنشطة اإلسرائيلية ملستوطنات   ا بناء مشروعيةعدم  كد  تؤوإذ    

  ،١٩٦٧السوري احملتل منذ عام 

_______________ 

)١( A/67/342.  
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(
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 ٣٠ انعقاد مـؤمتر الـسالم يف الـشرق األوسـط يف مدريـد يف                مع االرتياح  وإذ تالحظ   
 ٢٢املـؤرخ  ) ١٩٦٧ (٢٤٢ علـى أسـاس قـرارات جملـس األمـن      ١٩٩١أكتـوبر   /تشرين األول 

ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /ت ــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨  و١٩٦٧ن ــشرين األول٢٢امل ــوبر / ت  ١٩٧٣أكت
   وصيغة األرض مقابل السالم،١٩٧٨مارس / آذار١٩املؤرخ ) ١٩٧٨ (٤٢٥ و

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

  ؛)١٩٨١ (٤٩٧ أن إسرائيل مل متتثل حىت اآلن لقرار جملس األمن تعلن  - ١  
ــضا   - ٢   ــرار إســرائيل يف  تعلــن أي  فــرض ١٩٨١ديــسمرب / كــانون األول١٤ أن ق

قوانينها وواليتها وإدارهتا على اجلوالن السوري احملتل الغ وباطل وليست له أية شـرعية علـى                
إســرائيل إىل ، وتطلــب )١٩٨١ (٤٩٧س األمــن يف قــراره أكــده جملــ اإلطــالق، علــى حنــو مــا 

  ه؛ءإلغا
األنظمـة املرفقـة     مـن أن مجيـع األحكـام ذات الـصلة         من  قررته   تعيد تأكيد ما    - ٣  

 )٢(واتفاقية جنيـف املتعلقـة حبمايـة املـدنيني وقـت احلـرب             )٣(١٩٠٧ لعام    الرابعة باتفاقية الهاي 
 طرافبـاأل  وهتيـب ، ١٩٦٧زالت تنطبق على األرض السورية اليت حتتلها إسرائيل منـذ عـام         ما
  ؛هاوكفالة احترام  االتفاقيتني احترام التزاماهتا مبوجب هذين الصكني يف مجيع الظروفيف

 أن استمرار احـتالل اجلـوالن الـسوري وضـمه حبكـم األمـر               تقرر مرة أخرى    - ٤  
   حتقيق سالم عادل شامل دائم يف املنطقة؛الواقع يشكالن حجر عثرة أمام

ــب  - ٥   ــاين      تطل ــسوري واللبن ــسارين ال ــى امل ــات عل ــتئناف احملادث ــرائيل اس  إىل إس
  واحترام االلتزامات والتعهدات اليت مت التوصل إليها خالل احملادثات السابقة؛

 بانسحاب إسـرائيل مـن كـل اجلـوالن الـسوري احملتـل إىل            تطالب مرة أخرى    - ٦  
  ؛املتخذة يف هذا الصدد، تنفيذا لقرارات جملس األمن ١٩٦٧يونيه /حزيران ٤خط 

 جبميع األطراف املعنيـة وبراعيـي عمليـة الـسالم واجملتمـع الـدويل بأسـره                 هتيب  - ٧  
بذل مجيع اجلهود الالزمة لضمان اسـتئناف عمليـة الـسالم وجناحهـا، عـن طريـق تنفيـذ قـراري              

  ؛)١٩٧٣ (٣٣٨ و) ١٩٦٧ (٢٤٢جملس األمن 

_______________ 

نيويـورك، مطبعـة     (١٩٠٧ و   ١٨٩٩اتفاقيات وإعالنات الهاي لعامي     لدويل،  صندوق كارنيغي للسالم ا    )٣(
  ).١٩١٥جامعة أكسفورد، 



A/RES/67/25 اجلوالن السوري  
 

3/3 

الثامنـة والـستني     إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا             تطلب  - ٨  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  ٤٧اجللسة العامة 
  ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠

  


