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  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ]) Add.1و A/68/L.17( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

  

  اجلوالن السوري  - ٦٨/١٧
  

  ،إن اجلمعية العامة  

  ،”احلالة يف الشرق األوسط“ يف البند املعنون وقد نظرت  

  ،)١( الشرق األوسط عن احلالة يف العام بتقرير األمنيوإذ حتيط علما  

 كـــــــانون ١٧ املـــــــؤرخ )١٩٨١ (٤٩٧ إىل قـــــــرار جملـــــــس األمـــــــن وإذ تـــــــشري  
  ،١٩٨١ ديسمرب/األول

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

ــة املــدنيني وقــت     وإذ تعيــد مــرة أخــرى تأكيــد    انطبــاق اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبماي
  على اجلوالن السوري احملتل، ،)٢(١٩٤٩أغسطس / آب١٢ املؤرخةاحلرب، 

يـزال    لعدم انسحاب إسرائيل من اجلوالن السوري الـذي ال         وإذ يساورها بالغ القلق     
  ،املتخذة يف هذا الصددلس األمن واجلمعية العامة  خالفا لقرارات جم،١٩٦٧حمتال منذ عام 

يف اجلـوالن   األخـرى    واألنشطة اإلسرائيلية ملستوطنات   ا  بناء مشروعيةعدم  تؤكد  وإذ    
  ،١٩٦٧السوري احملتل منذ عام 

ــاح  وإذ تالحــظ   ــع االرتي ــد يف     م ــشرق األوســط يف مدري ــسالم يف ال ــؤمتر ال ــاد م  انعق
 املـؤرخ  )١٩٦٧ (٢٤٢سـاس قـرارات جملـس األمـن      علـى أ ١٩٩١أكتـوبر   /تشرين األول  ٣٠

_______________ 

)١( A/68/371.  
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أكتـــوبر  / تـــشرين األول٢٢ املـــؤرخ )١٩٧٣ (٣٣٨  و١٩٦٧نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين ٢٢
   وصيغة األرض مقابل السالم،١٩٧٨مارس / آذار١٩ املؤرخ )١٩٧٨ (٤٢٥  و١٩٧٣

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

  ؛)١٩٨١ (٤٩٧حىت اآلن لقرار جملس األمن  أن إسرائيل مل متتثل تعلن  - ١  

ــضا   - ٢   ــن أي ــرار إســرائيل يف  تعل ــسمرب / كــانون األول١٤ أن ق  فــرض ١٩٨١دي
قوانينها وواليتها وإدارا على اجلوالن السوري احملتل الغ وباطل وليست له أية شـرعية علـى             

ــو مــــااإلطــــالق، علــــى  ــراره   حنــ إىل ، وتطلــــب )١٩٨١ (٤٩٧أكــــده جملــــس األمــــن يف قــ
  ه؛ءإلغا إسرائيل

ــا   - ٣   ــد م ــد تأكي ــه  تعي ــن قررت ــصلة  م ــع األحكــام ذات ال ــنباملوضــوع أن مجي  م
واتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني  ١٩٠٧ لعــام  الرابعــةاألنظمــة املرفقــة باتفاقيــة الهــاي

، ١٩٦٧زالت تنطبـق علـى األرض الـسورية الـيت حتتلـها إسـرائيل منـذ عـام           ما )٢(وقت احلرب 
 االتفــاقيتني احتـرام التزاماــا مبوجــب هـذين الــصكني يف مجيــع الظــروف    يفطرافبــاأل ويـب 

  ؛هاوكفالة احترام

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

ــب  - ٥   ــسوري واللبنــاين      تطل ــسارين ال ــى امل ــتئناف احملادثــات عل ــرائيل اس  إىل إس
  ات السابقة؛واحترام االلتزامات والتعهدات اليت مت التوصل إليها خالل احملادث

 بانسحاب إسـرائيل مـن كـل اجلـوالن الـسوري احملتـل إىل            تطالب مرة أخرى    - ٦  
  ؛املتخذة يف هذا الصدد، تنفيذا لقرارات جملس األمن ١٩٦٧يونيه / حزيران٤خط 

 جبميع األطراف املعنيـة وبراعيـي عمليـة الـسالم واتمـع الـدويل بأسـره                 يب  - ٧  
 استئناف عمليـة الـسالم وجناحهـا، عـن طريـق تنفيـذ قـراري                بذل مجيع اجلهود الالزمة لضمان    

  ؛)١٩٧٣ (٣٣٨  و)١٩٦٧ (٢٤٢جملس األمن 

التاسعة والـستني  ا  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دور          تطلب  - ٨  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  ٥٨اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦

  


