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 الدول األعضاء من ةالوارد ودالرد -ثانيا  
 السورية العربية اجلمهورية  

 ]األصل: بالعربية[
 
 70/16 قرارال خبصوص السورية العربية اجلمهورية رد  

تؤكد حكومة اجلمهورية العربية السورية تأييدها لقرار اجلمعيـة العامـة لممـم املتحـدة      
، وتــدعو امتمــد الــدوط للضــسط علــل إســراسيل لو ــ   ارســا ا  “القــد ”املعنــون  70/16

واإلداريـة الباللـة الـد  ـد      الرامية إىل  ويـد مدينـة القـد ، وإلسـاء كافـة التـدابر التشـريعية        
تسير مركز املدينة وهويتها، كما تدعو إىل اختاذ خطوات جدية وفعليـة لو ـ  املمارسـات     إىل

اسيلية غر املشـروعة قـأ نبنـاء الشـعف اليلسـطيل يف القـد ، وعلـل رنسـها املمارسـات          اإلسر
االستيطانية، و ارستها الراميـة إىل املسـا  باألمـاكن املقدسـة فيهـا. إن اقيـأ السـدم العـادل         
والشامل يستوجف إلزام إسراسيل باالنسحاب من مجيد األراضي العربية احملتلة إىل خـط الرابـد   

 ، وإ امة الدولة اليلسطينية وعاصمتها القد .1967ران من حزي
ــادل         ــأ الســدم الع ــدوام نن اقي ــل ال ــة الســورية عل ــة العربي ــة اجلمهوري تؤكــد حكوم

والشامل يف الشرق األوسط يستوجف تنييذ  رارات األمم املتحـدة ااادفـة إىل إءـاء االحـتدل     
ى، ويف مقدمتــها  ــرار الــ  األمــن اإلســراسيلي للالــوالن الســورا ولمراضــي العربيــة األخــر 

(، كما دنبت سورية علل تأكيد مطالبتـها بـااللتزام الكامـل بـالقرارات الدوليـة      1981) 497
(، ومببـــدن 1973) 338( و 1967) 242ذات الصـــلة، ويف مقدمتـــها  ـــرارا الـــ  األمـــن  

، 1991ام األرض مقابل السدم، الد تشكل مرجعية عملية السدم الد انطلقت يف مدريد عـ 
ومن املؤس  تساضي امتمد الدوط عن سلوك إسراسيل، ككيان استيطاين  ـام علـل االحـتدل    
والتوسد، وغـر معـل بالسـدم، فقـد اسـتمرت يف اعتـداءا ا علـل دول املنطقـة، وه انتـهاكها          
 للقانون الدوط وميثاق األمم املتحدة، وردت علـل مجيـد مبـادرات السـدم باملراوغـة والتـذر       

 بذراسد شىت حملاولة تكري  االحتدل.
جتــدد اجلمهوريــة العربيــة الســورية رفضــها  ــرار الكنيســت اإلســراسيلي املت ــذ بتــاري    
واملتضمن إجـراء اسـتيتاء عـام  بـل االنسـحاب مـن اجلـوالن         2010تشرين الثاين/نوفمرب  22

لقانون الـدوط الـذا ّـر م    السورا احملتل والقد  الشر ية، وهو ما يعترب انتهاكًا واست يافًا با
 االستيدء علل نراضي السر بالقوة، كما ميثل اديًا جديدًا لقرارات ال  األمن ذات الصلة.

http://undocs.org/ar/A/RES/70/16
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تؤكد حكومة اجلمهوريـة العربيـة السـورية علـل نن اسـتقرار منطقـة الشـرق األوسـط          
ارات الدوليـة  ومصدا ية األمم املتحـدة يسـتوجبان اختـاذ اإلجـراءات الكييلـة بتنييـذ كافـة القـر        

ذات الصــلة باءــاء االحــتدل اإلســراسيلي لمراضــي العربيــة احملتلــة بــدون نا  ،ييــز نو انتقاسيــة،    
ــاالحتدل،        كمــا ــل إســراسيل، الســلطة القاسمــة ب ــ  للضــسط عل ــات جني ــل اتيا ي يســتلزم تيعي

 لدمتثال إلرادة امتمد الدوط املعرب عنها يف  راراته العديدة.
 
 70/17قرار الرد حكومة اجلمهورية العربية السورية خبصوص   

، 1967دنب امتمـد الــدوط منــذ  يــام إســراسيل بــاحتدل اجلــوالن الســورا يف العــام   
ــوة القاسمـــة بـــاالحتدل،     ــة إســـراسيل، القـ ــه اـــذا االحـــتدل، وعلـــل مطالبـ علـــل تكـــرار رفضـ

، 1967الرابــد مــن حزيــران لعــام  باالنســحاب مــن كامــل اجلــوالن الســورا احملتــل إىل خــط  
ــد تشـــرين  24املـــؤر   70/17ملتحـــدة، يف  رارهـــا  جـــددت اجلمعيـــة العامـــة لممـــم ا    و ـ

ــوبر  ــوالن الســـورا ”، واملعنـــون 2015األول/نكتـ ــ“اجلـ ــحاب  ، مطالبتـ ها إســـراسيل باالنسـ
، تنييـذا لقـرارات   1967كامل اجلوالن السورا احملتل حىت خط الرابد مـن حزيـران لعـام     من

كـانون   9املـؤر    70/91ذات الصلة، كمـا نعـادت اجلمعيـة العامـة يف  رارهـا      األمم املتحدة 
، مطالبتــها إســراسيل، القــوة القاسمــة “اجلــوالن الســورا احملتــل”، واملعنــون 2016الثاين/ينــاير 

والن السـورا احملتـل، وال سـيما  ـرار     باالحتدل، باالمتثال لقرارات األمم املتحدة املتعلقة باجل
لـل بطـدن  ـرار إسـراسيل     ( الـذا نـ ، مـن ضـمن مجلـة نمـور، ع      1981) 497ال  األمن 
ــؤر   ــمرب   14املـ ــانون األول/ديسـ ــها  1981كـ ــرض  وانينـ ــا   بيـ ــاسية وإدار ـ ــها القضـ وواليتـ
لالبــت  اجلــوالن الســورا، واعتبــارً الغيــًا وبــالًد وال شــرعية لــه علــل اإللــدق، كمــا  علــل

 اجلمعية العامة، إسراسيل بالساء  رارها هذا علل اليور.
ــرور     ــن م ــرغم م ــل ال ــل االحــتدل اإلســراسيلي للالــوالن الســورا،     49وعل ــًا عل عام

وبــالرغم مــن مطالبــات  ــرارات الشــرعية الدوليــة املتكــررة إســراسيل باءــاء احتداــا للالــوالن    
والنني السـوريني الـرانيحني اـت االحـتدل     السورا وبو    ارسا ا القمعية اليوميـة ضـد املـ   

االستيطاين وانتهاكا ا الصارخة لكل املواثيأ واألعرا  الدولية، فـان إسـراسيل مـا نيالـت تـدير      
ظهرهــا غــر بكــة بكــل القــرارات األ يــة، وبــالقوانني الدوليــة، وتســتمر يف احتداــا للالــوالن    

الدوليـة دون نا راد ، مسـتييدة مـن م لـة     السورا يف انتهاك املواثيأ واملعاهدات والقـوانني  
 احلماية من املساءلة املقدمة اا من بعض نعضاء ال  األمن.

ــا        ــارات االجتم ــة الســورية بأشــد العب ــة العربي ــة اجلمهوري ــدين حكوم ــه   ت ــذا عقدت ال
احلكومــــة اإلســــراسيلية الســــلطة القاسمــــة بــــاالحتدل، يف اجلــــوالن الســــورا احملتــــل، بتــــاري   

. ويف رســالتني متطــابقتني مــوجهتني إىل األمــني ورســي  الــ  األمــن  2016ريل /نبنيســان 27

http://undocs.org/ar/A/RES/70/17
http://undocs.org/ar/A/RES/70/17
http://undocs.org/ar/A/RES/70/91
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، دعــت حكومــة اجلمهوريــة 2016نيســان/نبريل  17املؤرخــة  S/2016/354صــادرتني بالوثيقــة 
إىل التــدخل اليــورا إلدانــة عقــد مثــل هــذا        العربيــة الســورية األمــم املتحــدة والــ  األمــن     

 نرض علــل يعقــد وإنــه خاصــة الدمســؤول،االجتمــا  واملطالبــة بعــدم تكــرار مثــل هــذا العمــل  
 بتـاري   نيويـورك  يف االحنيـاني  عـدم  تنسـيأ  مكتـف  مـن  بيان صدر الصدد، هذا ويف. حمتلة سورية
 الجتماعهـا  اإلسـراسيلية  مـة احلكو عقـد  االحنياني عدم حركة فيه ندانت، 2016/نبريل نيسان 22
 باللـة  االجتمـا   هـذا  عـن  الصادرة والتصرّات القرارات واعتربت احملتل، السورا اجلوالن يف
 (.1981) 497 األمن ال   رار بتنييذ إسراسيل ولالبت. اا  انوين نثر وال

لها العنصــرا واإلرهــات، تتمثــل ومــؤخرًا، ابتــدعت إســراسيل إضــافة جديــدة إىل ســال  
منطقـة اليصـل     يامها بتقدمي الدعم اللوجسد املباشر للالماعات اإلرهابية الـد اختـذت مـن    يف

ــوات    ــدهم     األنــدو مرتعــًا اــا، بعــد انســحاب   ــراد مــن عدي ــر تعــرض نف مــن مراكــزهم، إث
لعمليات خط  علل يد هذً اجلماعات، ال بـل و يـام إسـراسيل بالعـدوان احلـرت املباشـر علـل        

ــن مــرة، د    نراضــي اجلمهوريــة العر  ــة الســورية، يف نكثــر م ــؤالء اإلرهــابيني، وذلــ     بي عمــًا ا
انتهاك سافر وخطر التيا ية فصل القوات وللقانون الدوط. وكذل   يام إسراسيل بادخـال   يف

مـن تقريـر األمـني العـام حـول       28نسلحة ومعدات إىل منطقة اليصل، حيـ  نشـارت اليقـرة    
، بأنـه  2016/مـار   بذار 14 واملـؤر   (األنـدو  )  وة األمـم املتحـدة ملرا بـة فـض االشـتباك     

ــ  نشــر األســ    ” ــدفا  اإلســراسيلية و  ــوات ال ــل   ــدات غــر املســمو  كــا   ينبســي عل لحة واملع
 جانـف  مـن  النـار  إلـدق  و ـ   خـط  انتهاكات نن كمااملنطقة املقيدة علل اجلانف )نليا(.  يف

 .“اجلانبني بني للتوتر حمتمل تصعيد إىل تؤدا نن شأءا من اإلسراسيلي الدفا  جيش جنود
دين حكومة اجلمهورية العربية السورية السياسات االستيطانية الد تنيذها إسـراسيل،  ت 

القوة القاسمة باالحتدل، يف اجلوالن السورا احملتل، غر بكٍة بقرارات الـ  األمـن واجلمعيـة    
، حيــ  70/91عامــة العامــة والــ  حقــوق اإلنســان ذات الصــلة، وبخرهــا  ــرار اجلمعيــة ال  

واألنشـطة اإلسـراسيلية األخـرى     نكدت اجلمعيـة العامـة علـل عـدم مشـروعية بنـاء املسـتولنات       
اجلــوالن الســورا احملتــل، واــدادًة م طالبتــها إلســراسيل بــالك  عــن تســير الطــابد العمــراين     يف

يكل املؤسسي والوضـد القـانوين للالـوالن السـورا احملتـل، وبشـكل       والتكوين الدميوغرايف واا
خاص الك  عن إ امـة املسـتولنات، ولالبـت اجلمعيـة العامـة إسـراسيل بـالك  عـن عمليـات          

 البناء املستمر للمستولنات.
كمــا تــدين حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية املمارســات والتصــرفات اإلســراسيلية   

طرة علل املوارد الطبيعية للالوالن السورا احملتل، و يام إسـراسيل، القـوة   كافة، الرامية إىل السي
القاسمة باالحتدل، بنهف هـذً املـوارد بشـكل  نـها يف انتـهاٍك صـار  ملبـدن السـيادة الداسمـة          

http://undocs.org/ar/S/2016/354
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 للشعوب الوا عة ات االحتدل األجنيب علل مواردها الطبيعية، وذل  يف خمالية صـرّة لقـرار  
ــن   ــ  األمـ ــة    (1981) 497الـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــادر 70/225ولقـ ــانون 22 يف الصـ  كـ
 اليلسـطينية  األراضـي  يف اليلسطيل للشعف الداسمة السيادة”املعنون و، 2015األول/ديسمرب 

 مـواردهم  علـل  احملتـل  السـورا  اجلـوالن  يف العـرب  وللسـكان  الشـر ية  القـد   فيهـا  مبـا  احملتلة،
ــة ــل      “. الطبيعي ــة يف اجلــوالن الســورا احملت ــوارد الطبيعي ـــزا  امل ــ  تســتمر إســراسيل باستن حي

وقرمان سكانه السوريني من االستيادة من مواردهم الطبيعية، مبـا فيهـا املـوارد املاسيـة، وذلـ       
مــن خــدل تعمــد االحــتدل اإلســراسيلي هــدر تلــ  املــوارد وحصــر االســتيادة منــها فقــط            

لمستولنني اإلسراسيليني. كمـا تقـوم إسـراسيل بتالريـ  األراضـي احملاذيـة  ـط و ـ  إلـدق          ل
ــام ســلطات          ــذا امــال،  ي ــذكر، يف ه ــل و طــد األشــالار. ون ــار يف اجلــوالن الســورا احملت الن

والن الســـورا احملتـــل واويلـــها االحـــتدل اإلســـراسيلي بســـحف ميـــاً قـــرة مســـعدة يف اجلـــ 
  ندى هـــذا اإلجـــراء اإلســـراسيلي، امل ـــال  للقـــانون الـــدوط  مـــزار  للمســـتولنني حيـــ إىل

ــة جنيــ  الرابعــة للعــام   ــة كــبرة بالنســبة   1949والتيا ي ــة ا تصــادية وبيريي ، إىل حصــول كارث
 للموالنني السوريني يف اجلوالن السورا احملتل، نسيرت عن تكبيدهم خساسر مادية كبرة.

تيا يــات جنيــ  األربــد، ويف خــرق ويف انتــهاك صــار  جديــد للقــوانني الدوليــة، وال  
متالدد لقرارات الشرعية الدولية،  امت  وات االحتدل اإلسراسيلي مبصـادرة بال  الـدوتات   
مــن نراضــي اجلــوالن الســورا احملتــل، ومنحهــا دون وجــه حــأ إىل مســتولنني سي ســتقدمون    

الحـتدل  ، شـرعت  ـوات ا  “مشرو  املزار ”لدستيطان يف هذً األراضي، فتحت ما مسل بـ 
مزرعـة، يكـون احلـد األدك لكـل      750اإلسراسيلية بتقسيم جزء من األراضي املصادرة إل امـة  

عاسلــة إســراسيلية هــذً الســنة لدســتيطان يف هــذً املــزار ،  90دوتــًا. واســتقدمت  65مزرعــة 
عاسلـــة.  750عاسلـــة جديـــدة كـــل عـــام ليصـــل امـــوعهم إىل  150وعلـــل نن يـــتم اســـتقدام 

 -ات اإلسراسيلية مستولنة ترود القاسمـة علـل نراضـي  ـرى )اـدل  ـ        منحت السلط كما
دوتـات للسـياحة.    10عني  ينة( نربعني وحدة سـكنية جديـدة و    -جباتا ا شف  -مسعدة 

إضافة إىل ذل ،  امـت إسـراسيل بالبـدء بـاحلير التالـرييب للتنقيـف عـن الـنيط، حيـ  باشـرت           
ـــ    اإلســراسيلية نعمــال التنقيــف  “افيــ ”شــركة  ــالقرب  ــا يســمل ب ــنيط ب مســتولنة ”عــن ال
ــالور ــف ال    “ن ــد التنقي ــر يف مو  ــال احلي ــتكملت نعم ــار    ، واس ــرة بب ــر عش تالــرييب األول، قي
نجــل اســت ران الــنيط الســورا، حيــ  نعلنــت الشــركة عــن اكتشــافات نيطيــة جنــوب    مــن

 را.مت 350اجلوالن السورا احملتل اتوى علل احتيالات كبرة بطبقة مسكية تصل حىت 
ــام االاــاد األوروت بتمويــل إجــراء      ــة الســورية تــدين  ي ــة العربي إن حكومــة اجلمهوري

، كــد  دعــم الســياحة يف املســتولنات اإلســراسيلية  “الســياحة البديلــة”اســتبيان اــت عنــوان 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/225


 A/71/328/Add.1 

 

6/8 16-17074 

 

اجلــوالن الســورا احملتــل، حيــ  ع اإلعــدن عــن هــذا التمويــل يف مــؤ،ر عقــد فيمــا يســمل   يف
بــالقرب مــن  ــريد بــاب ااــوى واملويســة الســوريتني املــدمرتني،    “ النمــروم غــو”مبســتولنة 

خـبر ومستشـار يف السـياحة، لتبـادل األفكـار واحراء حـول تعزيـز         100ومبشاركة نكثـر مـن   
السياحة يف اجلوالن السورا احملتل. إن هـذا اإلجـراء انتـهاك واضـا وصـار  لقـرارات الـ         

 .70/91ار األمن واجلمعية العامة، مبا فيها القر
ــدول األعضــاء يف االاــاد          ــة الســورية، اــددًا، بال ــف حكومــة اجلمهوريــة العربي و ي

األوروت واألمــم املتحــدة رفــض اســتراد املنتالــات الطبيعيــة املــأخوذة مــن األراضــي احملتلــة         
ــذل  التزامهــا بالقــا    نو ــتعك  ب ــرام   املصــنعة فيهــا ل ــدها علــل ضــرورة احت ــدوط، وتأكي نون ال

إسراسيل له، فقد وردت معلومات حول  يـام املسـتولنني يف اجلـوالن السـورا احملتـل بتصـدير       
 ، علمًا بأن هذً نراض حمتلة.“مصنعًا يف إسراسيل”نبيذ إىل االااد األوروت باعتبارً 

ويف تأكيد جديد علل إمعان إسـراسيل بانتـهاكا ا لكافـة املواثيـأ واالتيا يـات الدوليـة        
والقانون الـدوط، ال سـيما القـانون اإلنسـاين الـدوط، مبـا يف ذلـ  اتيا يـة جنيـ  الرابعـة لعـام            

، واستمرارا لسياسا ا االسـتيزانيية القمعيـة والتعسـيية قـأ نهلنـا يف اجلـوالن السـورا        1949
ل، وبعد عدة نيـام علـل ارتكاكـا جلرميتـها باعـادة اعتقـال املناضـل السـورا صـد ي املقـت           احملت

نن كانــــت  ــــد نفرجــــت عنــــه يف شــــهر  ، وذلــــ  بعــــد 2015شــــباا/فرباير  25بتــــاري  
عامًا  ضاها يف غياهف معـتقدت االحـتدل،  امـت     27، بعد 2012نغسط  من العام بب/

الشــي   -باعتقــال )فــداء ماجــد الشــاعر   2015حزيران/يونيــه  24 ــوات االحــتدل بتــاري   
مجـال ربـا  ومجـيعهم مـن  ريـة       -معضـاد خـالر    -وسام نبو صاحل  -جوالن حسني نبو نييد 

ــذر      ــي  من ــال )صــاحل   ــو     -اــدل  ــ ( وباعتق ــار  دعب ــة(   ســعيد ف ــة عــني  ني ــن  ري م
اإلرهابيـة  خليية  يامهم باعتراض سيارة إسـعا  إسـراسيلية تقـل نحـد مصـات امموعـات        علل

 املسلحة الذين ينشطون يف منطقة اليصل بدعم من إسراسيل.
تؤكد حكومة اجلمهورية العربية السورية، اددًا، علل نن سياسة االعتقال التعسـيي،   

واحملاكمــات الصــورية، الــد تتبعهــا  ــوات االحــتدل اإلســراسيلي تــأئ ضــمن سلســلة اجلــراسم     
إسراسيل قأ املوالنني السوريني يف اجلوالن السـورا   وانتهاكات حقوق اإلنسان الد ترتكبها

احملتــل علــل مــدى وســة عقــود مــن احتداــا للالــوالن الســورا. وتطالــف، يف هــذا الســياق،  
اايريات الدولية الضسط علل إسراسيل، القوة القاسمة باالحتدل، لإلفران اليورا غـر املشـروا   

  ا.عن مجيد املعتقلني السوريني يف سالوءا ومعتقد
تطالف حكومة اجلمهورية العربية السورية األمني العـام لممـم املتحـدة والـ  األمـن       

وامليــوض الســامي حلقــوق اإلنســان، ورســي  الــ  حقــوق اإلنســان ورســي  اللالنــة الدوليــة   

http://undocs.org/ar/A/RES/70/91


A/71/328/Add.1 
 

 

16-17074 7/8 

 

للصليف األمحر، وكل املن مات املعنية بالدفا  عن حقوق اإلنسـان، بالضـسط علـل إسـراسيل،     
الحتدل، لتــأمني ظــرو  صــحية للمــوالنني الســوريني يف اجلــوالن الســورا  القــوة القاسمــة بــا

احملتل، خاصة يف ضوء املمارسات اإلسراسيلية التدمرية قأ البيرية. حي   امت إسـراسيل بـدفن   
نيايــات نوويــة يف اجلــوالن الســورا وخاصــة علــل ســيو  جبــل الشــي  يف حاويــات عمرهــا   

ومعرضة للتشـقأ وتسـرب حمتويا ـا املشـعة علـل التربـة        االفتراضي ثدثون عامًا وهي غر بمنة
واملياً اجلوفية  ا يعرض حياة املوالنني السوريني يف اجلوالن السورا احملتل إىل خطر اإلصـابة  

يف املاسـة مـن عـدد الوفيـات. إضـافة إىل  يـام        30باألمراض السرلانية الد ارتيعت نسبتها إىل 
مـل العسـكرية واملدنيـة بـدفن خمليا ـا ونيايا ـا يف نراضـي        معسكرات اجليش اإلسـراسيلي واملعا 

ة حم ــورة عامليــًا، األمــر الــذا  اجلــوالن الســورا احملتــل واســت دام نمســدة ومــواد خمصــبة للتربــ  
 شأنه التأثر سلبيًا علل حياة وصحة املوالنني السوريني يف اجلوالن السورا احملتل. من

علل ضرورة  يام اجلهات الدوليـة املـذكورة    تؤكد حكومة اجلمهورية العربية السورية 
بنيًا بالضسط علل إسراسيل للك  عن  ارسا ا املتمثلة باختاذ  ـرارات جـاسرة ،نـد مـن خداـا      
نييارة املوالنني السوريني يف اجلوالن السورا احملتل لولنهم سورية عـرب معـرب القنيطـرة، فهـذً     

ن خمالية التيا يات جني  ولكـل األعـرا  واملواثيـأ    اإلجراءات اإلسراسيلية التعسيية مبا ،ثله م
الدولية ال ي سير عنها سوى املزيد من املعاناة املاديـة والنيسـية واجلسـدية للمـوالنني السـوريني      
يف اجلوالن السورا احملتل، مبا يتالاوني كـل احلـدود القانونيـة واألخد يـة. لقـد انيدادت معانـاة       

ــل ب   ــا يف اجلــوالن الســورا احملت اإلرهــات وغــرً  “ جبهــة النصــرة ”ســبف ســيطرة تن ــيم  نهلن
التن يمات اإلرهابية املسـلحة علـل معـرب القنيطـرة بـدعم مباشـر مـن  بـل  ـوات االحـتدل            من

ــور، إىل منــ      ــذا ندى، مــن مجلــة نم ــراسيلي، األمــر ال ــدب اجلــوالن الســورا احملتــل    اإلس د ل
 عية.العبور إىل ولنهم األم سورية، ملتابعة دراستهم اجلام من

جتــدد اجلمهوريــة العربيــة الســورية رفضــها  ــرار الكنيســت اإلســراسيلي املت ــذ بتــاري    
واملتضمن إجـراء اسـتيتاء عـام  بـل االنسـحاب مـن اجلـوالن         2010تشرين الثاين/نوفمرب  22

السورا احملتل والقد  الشر ية، وهو ما يعترب انتهاكًا واست يافًا بالقانون الـدوط الـذا ّـرم    
 الصلة. ء علل نراضي السر بالقوة، كما ميثل اديًا جديدًا لقرارات ال  األمن ذاتاالستيد
لقد نكدت حكومة اجلمهورية العربية السورية علـل الـدوام نن اقيـأ السـدم العـادل       

والشامل يف الشرق األوسط يستوجف تنييذ  رارات األمم املتحـدة ااادفـة إىل إءـاء االحـتدل     
الن الســورا ولمراضــي العربيــة األخــرى، ويف مقدمتــها  ــرار الــ  األمــن  اإلســراسيلي للالــو

(، كما دنبت سورية علل تأكيد مطالبتـها بـااللتزام الكامـل بـالقرارات الدوليـة      1981) 497
(، ومببـــدن 1973) 338( و 1967) 242ذات الصـــلة، ويف مقدمتـــها  ـــرارا الـــ  األمـــن  
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، 1991لية السدم الد انطلقت يف مدريد عـام  األرض مقابل السدم، الد تشكل مرجعية عم
ومن املؤس  تساضي امتمد الدوط عن سلوك إسراسيل، ككيان استيطاين  ـام علـل االحـتدل    
والتوســد، وغــر معــل بالســدم، فقــد اعتــدت علــل دول املنطقــة، وانتــهكت بشــكل مســتمر     

السـدم باملراوغـة والتـذر     القانون الدوط وميثاق األمم املتحدة، وردت علـل مجيـد مبـادرات    
 بذراسد شىت حملاولة تكري  االحتدل.

تؤكد حكومة اجلمهورية العربيـة السـورية نخـرًا نن اسـتقرار منطقـة الشـرق األوسـط         
ومصدا ية األمم املتحـدة يسـتوجبان اختـاذ اإلجـراءات الكييلـة بتنييـذ كافـة القـرارات الدوليـة          

لمراضـي العربيــة احملتلـة، مبــا فيهـا اجلــوالن الســورا،     ذات الصـلة باءــاء االحـتدل اإلســراسيلي  
بدون ناا ،ييز نو انتقاسية، كما يستلزم تيعيـل اتيا يـات جنيـ  للضـسط علـل إسـراسيل، القـوة        

 القاسمة باالحتدل، لدمتثال إلرادة امتمد الدوط املعرب عنها يف  راراته العديدة.
 


