
(A)   GE.11-12209    240311    280311 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٧البند 
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخرى

 موجهة مـن البعثـة      ٢٠١١س  مار/ آذار ١٨مذكرة شفوية مؤرخة        
جمهورية العربية السورية إىل مفوضية األمم املتحدة السامية        لالدائمة ل 

  حلقوق اإلنسان
هتدي البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لـدى مكتـب األمـم املتحـدة                

الـسامية حلقـوق    واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف حتياهتا إىل مفوضية األمم املتحـدة            
، وتتشرف بإحالة الرسالة املوجهة من معايل وزير خارجيـة اجلمهوريـة العربيـة              نساناإل

 خبصوص ما شـهده اجلـوالن   جملس حقوق اإلنسانالسورية، السيد وليد املعلم، إىل رئيس      
إصدار حكـم   ، وحتديداً   تطورات يف الوضع األليم حلقوق اإلنسان     السوري احملتل مؤخراً من     
  .*كاذبةبتهمٍ لسجن على مواطَنني سوريني با

املرفقـة بوصـفها    الرسالة  إصدار  وترجو البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية         
  . حقوق اإلنسانجمللساحلالية وثيقة من وثائق الدورة 

__________ 

  .ا فقطم قُدمت هباللتني تنيكما وردت وباللغوتعمم ترِد يف املرفق،   *  

 
 A/HRC/16/G/12  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

22 March 2011 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/16/G/12 

GE.11-12209 2 

  هورية العربية السوريةماجل    
  وزير اخلارجية    

  السيد سيهاساك فوانغكيتكو    
  رئيس جملس حقوق اإلنسان    

 رسالة خبصوص قيام قوات ٢٠١٠إليكم يف اخلامس من شهر آب كنت قد وجهت   
االحتالل اإلسرائيلي بأسر املواطن السوري فداء الشاعر ووالده ماجد الشاعر بتهم مفربكـة             
هبدف ترهيب املواطنني السوريني يف اجلوالن السوري احملتل، وإنين أود أن ألفت انتباهكم إىل    

اإلسرائيلي، حيث أقدمت احملكمة املركزية اإلسرائيلية      إجراء جديد قامت به قوات االحتالل       
 على إصدار أحكام جائرة حبق األسريين ماجـد الـشاعر           ١٧/٢/٢٠١١يف الناصرة بتاريخ    

  .بالسجن ملدة مخس سنوات وابنه فداء الشاعر بالسجن ملدة ثالث سنوات
ن العام  وكانت السلطات اإلسرائيلية ألقت القبض على ماجد وفداء يف شهر متوز م             

املاضي، ومها رهن االعتقال منذ ذلك احلني، فقد مت اعتقال فداء مباشرة عند نزولـه مـن                 
عائداً من فرنسا لقضاء العطلة الصيفية يف اجلوالن بعد انتهاء          " بن غوريون "الطائرة يف مطار    

  .السنة الدراسية هناك، مث قامت باعتقال والده ماجد بعد يومني من ذلك
الل اإلسرائيلي تتابع حتديها للحد األدىن مـن احترامهـا حقـوق            إن قوات االحت    

وأطلقت الغـاز    اإلنسان، حيث فتشت الشرطة اإلسرائيلية مرتل املعتقلني بصورة استفزازية،        
املسيل للدموع بكثافة ضد األهايل املوجودين حول املرتل، وبقي األسري الـسوري فـارس              

بتهم اعتادت سلطات االحتالل تلفيقها ضـد       الشاعر ملدة مخسة أشهر يف سجون االحتالل        
املواطنني السوريني يف اجلوالن، وفرضت اإلقامة اجلربية عليه خارج اجلوالن احملتل ضمن بيت           
يف األراضي احملتلة، ومنعته من اخلروج منه ومن العودة إىل اجلوالن متهيداً حملاكمته الحقـاً،               

  .اجلوالن السوري احملتلوذلك استكماالً لسياستها التعسفية حبق أبناء 
إنين أؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تضطلع األمم املتحدة مبـسؤولياهتا، وذلـك                

بتعزيز العمل املشترك بني الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة لوقف سياسـة إرهـاب               
األمـم  الدولة اليت أصبحت هنجاً ثابتاً يف السياسة اإلسرائيلية وانتهاكاهتا املستمرة لقـرارات        

  .املتحدة والقانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين وألبسط قواعد حقوق اإلنسان
وأطالب يف هذا اخلصوص بالضغط على إسرائيل إلطالق سـراح كـل املعـتقلني            

واملوقوفني السوريني يف سجون االحتالل واالنسحاب من اجلوالن السوري احملتـل تنفيـذاً             
  .٤٩٧ا يف ذلك قرار جملس األمن رقم للقرارات الدولية ذات الصلة مب

ومع استمرار احتالل إسرائيل لألراضي العربية واعتبار إسرائيل نفـسها فـوق كـل                
فإن الوضع يف املنطقة سيزداد سوءاً وتدهوراً، مما سينعكس          القرارات والقوانني واألعراف الدولية،   

لدولية املبذولة للحد من االنتـهاكات      سلباً على السلم واألمن يف املنطقة والعامل، وعلى اجلهود ا         
  .العامل اخلطرية واملمنهجة حلقوق اإلنسان، وعلى تعزيز سيادة القانون مبا حيترم كرامة الشعوب يف

 .وتفضلوا بقبول فائق االحترام  

  وزير اخلارجية  )التوقيع(
    وليد املعلم  ١٤/٣/٢٠١١دمشق يف 

     


