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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرة اخلامسةالدورة 

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

 موجهة مـن البعثـة      ٢٠١٠س  أغسط/ آب ٥مذكرة شفوية مؤرخة        
إىل مفوضية األمم املتحدة السامية      الدائمة للجمهورية العربية السورية   

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

واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف حتياهتا إىل مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق               
 املوجهة من معايل    *إلنسان ومكتب رئيس جملس حقوق اإلنسان، وتتشرف بإحالة الرسالة        ا

وزير خارجية اجلمهورية العربية السورية، السيد وليد املعلم، إىل رئيس اجمللـس خبـصوص              
مؤخراً من استفزازات وانتهاكات حلقوق اإلنسان، وحتديداً        شهده اجلوالن السوري احملتل    ما

ويشدد السيد وليد املعلم، يف رسالته، على       . واطنني السوريني بتهمٍ خمتلقة   توقيف عدد من امل   
ضرورة أن تضطلع األمم املتحدة مبسؤولياهتا عن طريق ممارسة ضغط جدي على إسـرائيل              

 املستمرة لقرارات األمم املتحدة والقانون الدويل، ومطالبة إسرائيل بـإطالق     انتهاكاهتالوقف  
تجزين السوريني يف السجون اإلسرائيلية واالنسحاب من اجلـوالن         سراح مجيع السجناء واحمل   

  .السوري احملتل تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة
وترجو البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية تعميم هذه الرسالة جبميع اللغـات              

  .جلسالرمسية لألمم املتحدة، بوصفها وثيقة من وثائق الدورة اخلامسة عشرة للم

__________ 

 .باللغة اليت قُدمت هبا فقطترِد مستنسخة يف املرفق، كما وردت و   *
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 اجلمهورية العربية السورية
        وزير اخلارجية

  السيد سيها ساك فرانكيتكيو    
  رئيس جملس حقوق اإلنسان    

يف إطار االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة لكل القوانني واألعراف الدولية، ومواصلة            
ماعية، قامـت   احتالهلا للجوالن السوري، وتطبيق سياسية األمر الواقع وارتكاب اجملازر اجل         

قوات االحتالل اإلسرائيلي مؤخراً باعتقال الشاب فداء ماجد الشاعر فور عودته من فرنـسا      
بتهم مفربكة يف حماولة منها إلرهاب املواطنني السوريني يف اجلوالن وتكريس احتالهلا هلـذا              

  .اجلزء األساسي من سورية
ء تفتـيش مـرتل املـواطن       وتزامن هذا االعتقال مع قيام الشرطة اإلسرائيلية بإجرا         

السوري ماجد الشاعر، والد املعتقل فداء، بشكل استفزازي مطلقة الغاز املسيل للدموع على             
مرتل الشاعر والبيوت اجملاورة موقعة إصابات عديدة طالت النساء واألطفال، ويف أعقـاب             

  .ذلك وقعت مواجهات بني أهايل قرية جمدل مشس والشرطة اإلسرائيلية
الذكر أن املعتقل فداء ليس هو الشخص األول من عائلته الذي مت اعتقاله             واجلدير ب   

على يد سلطات االحتالل اإلسرائيلية، حيث قضى والده ماجد الشاعر ثالث سـنوات يف               
عتقالـه  امطلع السبعينيات من القرن املاضي يف سجون االحـتالل اإلسـرائيلي، مث أعيـد               

  .١٥/٧/٢٠١٠ يف
، عنـد   ١١/٧/٢٠١٠الل الشاب فرحان الـشاعر يف       كما اعتقلت سلطات االحت     

حتالل مبدامهة قرية جمدل مشـس، وقامـت        الحماولته الدفاع عن عائلته عندما قامت قوات ا       
حتالل باعتقال كل من املواطن غسان رباح واملواطن مجيل هايل رضا ويف إطـار              الشرطة ا 

شاب فداء، ملدة مخسة أيام ومت      هذه العملية الوحشية، مت اعتقال السيدة مىن الشاعر، والدة ال         
عتقـال  ال، لكن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أبقتها رهن ا       ٢٩/٧/٢٠١٠اإلفراج عنها يف    

  .املرتيل ملدة عشرة أيام
تؤكد اجلمهورية العربية السورية ضرورة أن تقوم األمـم املتحـدة باالضـطالع               

قف انتهاكاهتا املستمرة لقرارات    مبسؤولياهتا املناطة هبا وذلك بالضغط اجلدي على إسرائيل لو        
األمم املتحدة، وللقانون الدويل والقانون اإلنساين، وألبـسط قواعـد حقـوق اإلنـسان،              
ومطالبتها بإطالق سراح كافة املعتقلني واملوقوفني السوريني يف سجون االحتالل واالنسحاب 

  من اجلوالن السوري احملتل تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة،
ومع استمرار اعتبار   . ث ال ميكن تصور منطقة مستقرة يف ظل تلك االنتهاكات         حي  

إسرائيل نفسها فوق كل القرارات والقوانني واألعراف الدولية سيزداد الوضـع يف املنطقـة              
  .سوءاً وتدهوراً مما سينعكس سلباً على السلم واألمن يف املنطقة ويف العامل

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام
  ٢٠١٠ آب ٥دمشق يف 
  وليد املعلم            
  وزير خارجية اجلمهورية العربية السورية            
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Annex 

(Courtesy translation) 

The Syrian Arab Republic 
The Foreign Minister 

H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow, 
President of the Human Rights Council 

 In view of the continuing violations of all international norms and laws, the 
continuing occupation, and the implementation of the policy of fait accompli and mass 
slaughter, the occupying forces recently arrested Mr. Fida’a Majed Al-Sha’aer upon his 
return from France on fabricated charges, in an attempt to terrorize the Syrian citizens in 
the Occupied Syrian Golan, and to perpetuate its occupation of this essential part of Syria. 
The arrest coincided with the search conducted by the police of the home of Mr. Majed Al-
Sha’aer, a Syrian citizen and father of the detainee Mr. Fida’a Al-Sha’aer. This was done in 
a provocative manner, and while firing tear gas on his home and neighbouring houses, 
causing many injuries, including among women and children. This was followed by clashes 
between the villagers in Majdal Shams and the Israeli police. 

 It is worth noting that the detainee Mr. Al-Sha’aer is not the first person in his 
family to be detained by the occupying power. His father, Majed Al-Sha’aer spent three 
years in the prisons of the Israeli occupation back in the 1970s. He was rearrested in 
15/7/2010. 

 The Occupying power also arrested Mr. Farhan Al-Sha’aer when he attempted to 
defend his family during the occupying power’s raid of the village of Majdal Shams. The 
occupation’s police also arrested the citizens Mr. Ghassan Rabah and Mr. Jameel Hayel 
Rida. Also within the framework of this brutal operation, the mother of Mr. Fida’a, Mrs. 
Mona Al-Sha’aer was detained for five days, and was not released till 29/7/2010, followed 
by house arrest for 10 days enforced by the occupying powers. 

 The Syrian Arab Republic stresses the need for the United Nations to undertake the 
responsibilities entrusted to it by exercising serious pressure on Israel to stop its continuous 
violation of United Nations Resolutions, International Law, International Human Rights 
Law, and the most basic rules of human rights, and by demanding Israel to release all the 
Syrian prisoners and detainees in Israeli prisons, and to withdraw from the Occupied Syrian 
Golan in implementation of relevant international resolutions. It is not possible to imagine a 
stable region with these violations. As long as Israel continues to regard itself above all 
resolutions, laws and norms, the situation in the region will worsen and deteriorate, which 
in turn, will reflect negatively on peace and stability in the region and in the world. 

 Please accept my best regards 

Damascus 5 August 2010 

Walid Al-Moallem 
Foreign Minister of the Syrian Arab Republic 

        


