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 جملس األمن  اجلمعية العامة
 السنة السبعون  الدورة التاسعة والستون

 من جدول األعمال   15البند 
تقريــــر اللانــــة اناةــــة املعنيــــة  ــــالتحقي    
املمارســــاس ائســــرايتيلية الــــ   ــــس  قــــو   
ائنسان للشعب الفلسطيين وغريه من السكان 

    العرب   األراضي احملتلة
موجهتـان ىل  األمـا العـا      ٢١51آذار/مـار    ٢تان مؤرختان رسالتان متطا ق  

 وريتــيس جملــس األمــن مــن املممــل الــدايتم للامهوريــة العر يــة الســورية لــد          
 األمم املتحدة

  
  ناء على تعليماس من  كوم ، أود أو أنقل ىل  عنايتكم ما يلي: 
واالتفاقيـاس الدوليـة     تأكيد جديـد علـى ىلمعـان ىلسـرايتيل  انتـهاكااا لكاوـة املوا يـ          

سيما القـانون ائنسـاا الـدويل، واسـتمرارا  سياسـااا االسـتفااقية القمعيـة         والقانون الدويل ال
والتعسفية حب  أهلنا   اجلوالن السوري احملتل، و عد عدة أيا  على ارتكاهبـا جلرتتـها  اعتقـال    

آذار/  ٢واـــر يـــو  املناضـــل الســـوري ةـــدقي املقـــ ، قامـــ  قـــواس اال ـــت ل ائســـرايتيلي 
 اعتقال كل مـن الشـيع عـادر درويـ  مـن قريـة  قعاتـا احملتلـة، ووـداء ماجـد            ٢١51 مار 

مشس احملتلة، وةادرس مقتنياس املعتقلا الشخصية من هواتر خليويـة   جمدل الشاعر من قرية
 .5191و واسيب،   انتهاٍك جديد التفاقية جنير الرا عة لعا  

عر ية السورية، جمددا، علـى أن سياسـة االعتقـال التعسـفي     تؤكد  كومة اجلمهورية ال 
تأيت ضمن سلسلة اجلـرايتم وانتـهاكاس  قـو  ائنسـان      ائسرايتيلي ال  تتبعها قواس اال ت ل
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ال  ترتكبها ىلسرايتيل حب  املـوادنا املـدنيا السـوريا   اجلـوالن السـوري احملتـل علـى مـد          
 ي.مخسة عقود من ا ت هلا للاوالن السور

العـا  لممـم املتحـدة وجملـس األمـن واملفـوم السـامي         مـن األمـا   لتطالب سورية ك 
حلقو  ائنسان، وكل املنظماس املعنية  الدواع عن  قـو  ائنسـان، للطـعل علـى ىلسـرايتيل،      

شـــرن عـــن عيـــ  املعـــتقلا  قيـــد أو القـــوة القايتمـــة  ـــاال ت ل، لووـــران الفـــوري ودون أي
 ساوهنا ومعتق اا. السوريا  
ــ ،     وتطالــب جملــس  ــ  قرارات ــة الطــرورية لتنفي ــ  ائجــراءاس القانوني األمــن  اذــاذ عي

ــ        ــ  مــن  ايران/يوني ــل ىل  خــل الرا  وانســحاب ىلســرايتيل مــن كامــل اجلــوالن الســوري احملت
 .5191 لعا 

اسـعة  وأكون ممتنا لو تفطلتم  تعميم ه ه الرسالة كو يقة رمسيـة مـن و ـايت  الـدورة الت     
 األمن. من جدول األعمال، ومن و ايت  جملس 15والستا للامعية العامة   ىلدار البند 

 
 اجلعفري(  شار توقيع)

 املندوب الدايتم للامهورية العر ية السورية
 املتحدة لد  األمم

  
 


	رسالتان متطابقتان مؤرختان ٢ آذار/مارس ٢٠١٥ موجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى  الأمم المتحدة

