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  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1  و A/70/L.17( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

 

  اجلوالن السوري  -  ٧٠/١٧

  ،إن اجلمعية العامة  

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

  ،)١(الشرق األوسط بتقرير األمني العام عن احلالة يفوإذ حتيط علما   

كـــــــانون  ١٧) املـــــــؤرخ ١٩٨١( ٤٩٧إىل قـــــــرار جملـــــــس األمـــــــن وإذ تشـــــــري   

  ،١٩٨١  األول/ديسمرب

املبدأ األساسي املتمثل يف عدم جواز اكتساب األراضي بـالقوة، وفقـا   وإذ تعيد تأكيد   

  للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة،

ــة املــدنيني وقــت  انطبــاق اتفاقيــة جنيــف ا وإذ تعيــد مــرة أخــرى تأكيــد     ملتعلقــة حبماي

  ، على اجلوالن السوري احملتل،)٢(١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢احلرب، املؤرخة 

يـزال   ال لعدم انسحاب إسرائيل من اجلوالن السوري الـذي  وإذ يساورها بالغ القلق  

  ، خالفا لقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة،١٩٦٧حمتال منذ عام 

عية بناء املستوطنات واألنشطة اإلسرائيلية األخـرى يف اجلـوالن   عدم مشرو وإذ تؤكد  

    ،١٩٦٧السوري احملتل منذ عام 

ــاح  وإذ تالحــظ   ــع االرتي ــد يف      م ــؤمتر الســالم يف الشــرق األوســط يف مدري ــاد م انعق

) املـؤرخ  ١٩٦٧( ٢٤٢علـى أسـاس قـرارات جملـس األمـن       ١٩٩١تشرين األول/أكتـوبر   ٣٠
_______________ 

)١(  A/70/353.  

)٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973.  
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ــاين/نوفمرب   ٢٢ ــرين الثــ ــؤرخ ١٩٧٣( ٣٣٨ و ١٩٦٧تشــ ــوبر   ٢٢) املــ ــرين األول/أكتــ تشــ

  وصيغة األرض مقابل السالم، ١٩٧٨آذار/مارس  ١٩) املؤرخ ١٩٧٨( ٤٢٥  و ١٩٧٣

لتوقف عملية السالم على املسار السوري، وإذ تعرب عـن   عن بالغ قلقهاوإذ تعرب   

  أملها يف أن تستأنف حمادثات السالم قريبا من النقطة اليت وصلت إليها،

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

ــا    -  ٢   ــن أيضـ ــرائيل يف  تعلـ ــرار إسـ ــمرب   ١٤أن قـ ــانون األول/ديسـ ــرض  ١٩٨١كـ فـ

قوانينها وواليتـها وإدارـا علـى اجلـوالن السـوري احملتـل الغ وباطـل وليسـت لـه أيـة شـرعية علـى             

  إلغاءه؛  )، وتطلب إىل إسرائيل١٩٨١( ٤٩٧قراره  أكده جملس األمن يف ما اإلطالق، على حنو

األنظمـة   من أن مجيع األحكام ذات الصلة باملوضـوع مـن   قررته  ما تعيد تأكيد  -  ٣  

املؤرخـة،   واتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلـرب  ١٩٠٧املرفقة باتفاقية الهاي لعام 

زالــت تنطبـق علــى األرض الســورية الـيت حتتلــها إســرائيل منــذ     مــا ،)٢(١٩٤٩آب/أغسـطس   ١٢

، ويب باألطراف يف االتفاقيتني احتـرام التزاماـا مبوجـب هـذين الصـكني يف مجيـع       ١٩٦٧عام 

  الظروف وكفالة احترامها؛

أن اسـتمرار احـتالل اجلـوالن السـوري وضـمه حبكـم األمـر         تقرر مرة أخرى  - ٤  

  اقع يشكالن حجر عثرة أمام حتقيق سالم عادل شامل دائم يف املنطقة؛الو

ــب  - ٥   ــى املســارين الســوري واللبنــاين       تطل ــتئناف احملادثــات عل ــرائيل اس إىل إس

  واحترام االلتزامات والتعهدات اليت مت التوصل إليها خالل احملادثات السابقة؛

السـوري احملتـل إىل    بانسحاب إسـرائيل مـن كـل اجلـوالن     مرة أخرى تطالب  - ٦  

  ، تنفيذا لقرارات جملس األمن ذات الصلة؛١٩٦٧حزيران/يونيه  ٤خط 

جبميع األطراف املعنيـة وبراعيـي عمليـة السـالم واتمـع الـدويل بأسـره         يب  - ٧  

بذل مجيع اجلهود الالزمة لضمان استئناف عمليـة السـالم وجناحهـا، عـن طريـق تنفيـذ قـراري        

  )؛١٩٧٣( ٣٣٨  و )١٩٦٧( ٢٤٢جملس األمن 

ــا     تطلـــب  - ٨   ــة يف دورـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــني العـ ــة إىل األمـ احلاديـ

  السبعني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.و
  

  ٦٤اجللسة العامة 
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤

 


