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  جملس األمن   اجلمعية العامة
  السنة السبعون   الدورة التاسعة والستون

   من جدول األعمال٥١البند
ــالتحقيق يف املمارســـات ــة بـ ــة املعنيـ ــة اخلاصـ تقريـــر اللجنـ
اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسان للشـعب الفلسـطيين

 وغريه من السكان العرب يف األراضي احملتلة

    

      
ــان  رســالتان م     ــان مؤرخت ــان إىل األمــني   ٢٠١٥شــباط/فرباير  ٢٥تطابقت موجهت

العام ورئيس جملس األمن مـن املمثـل الـدائم للجمهوريـة العربيـة السـورية لـدى        
  األمم املتحدة

ســـــاعات األوىل مـــــن يـــــوم االربعـــــاء قامـــــت قـــــوات االحـــــتالل اإلســـــرائيلي يف ال  
قــت، وذلــك بعــد أن كانــت قــد  بإعــادة اعتقــال املناضــل صــدقي امل  ٢٠١٥شــباط/فرباير  ٢٥

ــه يف شــهر آب/أغســطس    ــام  أفرجــت عن ــن الع ــد ٢٠١٢م ــا قضــاها يف غياهــب    ٢٧، بع عام
معــتقالت االحــتالل دون أي مــربر قــانوين أو أخالقــي. لقــد أقــدمت قــوات االحــتالل، حتــت   
جنح الظالم علـى اقتحـام مـرتل عائلـة صـدقي املقـت الكـائن يف قريـة جمـدل مشـس يف اجلـوالن            

تل، وتفتيش املرتل والعبث بغرفه وختريب أثاثه ومصادرة اهلواتـف اخلليويـة لقـاطين    السوري احمل
  املرتل دون إعطاء أي مربر جلرائمها هذه، يف انتهاك صارخ التفاقييت جنيف الثالثة والرابعة.

وتشــري حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الســورية إىل أن هــذه اجلرميــة تــأيت ضــمن سلســلة     
ها قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي ضـد املـواطنني املـدنيني السـوريني الـرازحني         اجلرائم الـيت ترتكبـ  

ــل، ولتضــاف إىل ســجل إســرائيل         ــري االحــتالل اإلســرائيلي يف اجلــوالن الســوري احملت حتــت ن
عاما مـن احتالهلـا    ٤٧املخزي واحلافل بانتهاكات حقوق اإلنسان املمتدة على مدى أكثر من 

الســجل جبــرائم الترويــع واإلرهــاب والتــهجري القســري  للجــوالن الســوري. ولقــد حفــل هــذا  
وتدمري املدن والقرى السورية، وهنب الثروات الطبيعية، وختريب املعامل األثرية والبيئـة الطبيعيـة   
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من بني ممارسات دنيئـة أخـرى. كمـا تـأيت اسـتمرارا لتوغـل إسـرائيل يف جتاهـل تنفيـذ قـرارات           
الحـتالل، دون أي رادع، مسـتفيدة مـن احلمايـة مـن      الشرعية الدوليـة الـيت قضـت بإهنـاء هـذا ا     

  املساءلة اليت يوفرها هلا بعض أعضاء جملس األمن.
وتطالب حكومة اجلمهورية العربية السورية جمددا كال من األمني العام لألمم املتحـدة    

وجملس األمن واملفوض السامي حلقوق اإلنسـان، وكـل املنظمـات املعنيـة بالـدفاع عـن حقـوق        
املختطـف املعتقـل صـدقي املقـت فـوراً ودون أي قيـد       ن، مبطالبة إسرائيل بإطالق سـراح  اإلنسا

يف سـجون  مجيع مواطين اجلمهورية العربية السورية املعـتقلني  أو شرط، وكذلك إطالق سراح 
ومعــتقالت االحــتالل. كمــا تطالــب ســورية مجيــع هــذه األطــراف القيــام بالضــغط علــى قــوة     
االحتالل القائمـة يف اجلـوالن السـوري احملتـل لتـأمني ظـروف صـحية أكثـر إنسـانية للمـواطنني           
السوريني يف اجلـوالن واحتـرام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة والقـانون اإلنسـاين الـدويل. كمـا تعـرب           

  السورية رفضها للمحاكمات الصورية حبق أولئك األسرى السوريني املعتقلني.احلكومة 
كمـــا تطالـــب حكومـــة اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية جملـــس األمـــن بضـــرورة اختـــاذ     

اإلجراءات القانونية الضرورية لتنفيذ قراراته، والقاضية بانسحاب إسرائيل مـن كامـل اجلـوالن    
، وذلـك إلهنـاء هـذه املمارسـات     ١٩٦٧ران/يونيـه لعـام   السوري احملتل إىل خط الرابع من حزي

اإلسرائيلية الدموية وانتهاكاهتا املتواصلة مليثاق األمـم املتحـدة وقـرارات جملـس األمـن والقـانون       
  اإلنساين الدويل.

وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة بوصـفها وثيقـة مـن وثـائق اجلمعيـة العامـة         
  ول األعمال ومن وثائق جملس األمن.من جد ٥١يف إطار البند 
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