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  الدورة السادسة والستون
   من جدول األعمال٥٣البند 

تقريــــر اللجنــــة اخلاصــــة املعنيــــة بــــالتحقيق يف 
الــــيت متــــس حقــــوق   املمارســــات اإلســــرائيلية 

ــسطيين   ــشعب الفلــ ــسان للــ ــن   اإلنــ ــريه مــ وغــ
   العرب يف األراضي احملتلة السكان

      
  اجلوالن السوري احملتل    

  
  تقرير األمني العام     

  موجز  
ت هذا التقرير مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عمالً بقرار اجلمعيـة العامـة               أَعد  

، الذي طلبت فيه اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يقدم إليهـا يف دورهتـا الـسادسة                  ٦٥/١٠٦
   . والستني تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
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  .٥٧/١٠٦يقدَّم هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة   - ١
، وجهـــت مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الـــسامية حلقـــوق  ٢٠١١يونيـــه / حزيـــران١ويف   - ٢

األمني العام، مذكرة شفوية إىل حكومـة إسـرائيل تـشري فيهـا إىل قـرار اجلمعيـة                   اإلنسان، باسم   
أعاله وتطلب من حكومـة إسـرائيل تقـدمي معلومـات عـن أي خطـوات اختـذهتا                   العامة املذكور   

ومل تـرد أي ردود حـىت       . فيمـا يتعلـق بتنفيـذ األحكـام ذات الـصلة مـن القـرار                تنوي اختاذها  أو
   . وقت إعداد هذا التقرير

، وجهت املفوضية، باسـم األمـني العـام، مـذكرة شـفوية             ٢٠١١يونيه  / حزيران ١ويف    - ٣
البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف بشأن قـرار              إىل مجيع   
، تطلــب مــن حكومــات الــدول األعــضاء تقــدمي معلومــات عــن أي   ٦٥/١٠٦العامــة  اجلمعيــة 

وباسـتثناء  . فيما يتعلق بتنفيذ األحكام ذات الصلة مـن القـرار          خطوات اختذهتا أو تنوي اختاذها      
الرد الوارد من البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية، مل ترد ردود حـىت وقـت إعـداد هـذا                   

  .التقرير
ــران٢٣ويف   - ٤ ــه / حزي ــا     ٢٠١١يوني ــسورية أهن ــة ال ــة العربي ــة اجلمهوري ، ذكــرت حكوم

تأسف ملالحظة أنه رغـم الطلبـات املتكـررة الـصادرة عـن اجملتمـع الـدويل باالنـسحاب الكامـل           
زالت إسرائيل تواصل ممارساهتا القمعية اليومية ضد سـكان          إلسرائيل من اجلوالن السوري، ما    

. نتهاكاهتا الصارخة للقانون الدويل واملعايري الدولية دون التعـرض لعقـاب          اجلوالن وتصر على ا   
ــسحاب         ــة يؤكــد عــدم ان ــة العام ــرار اجلمعي ــضا أن ق ــسورية أي ــة ال ــة العربي وذكــرت اجلمهوري

وقـد كـرر    . إسرائيل من اجلوالن السوري وعدم امتثاهلا لقرارات جملس األمن واجلمعيـة العامـة            
 وفرضها يف وقت الحق قـوانني       ١٩٨١جوالن السوري يف عام     ذلك القرار أن ضم إسرائيل لل     

إســرائيل وواليتــها وإدارهتــا علــى اجلــوالن الــسوري قــرار الغ وباطــل وليــست لــه أي شــرعية   
ــة العربيــة الــسورية حرصــها الــشديد علــى مواصــلة العمــل    . وجيــب إلغــاؤه وأكــدت اجلمهوري

على ذلـك األسـاس، ذكـرت اجلمهوريـة         و. والتعاون مع األمم املتحدة بغية إهناء هذا االحتالل       
زالـت هـي املرجــع األساسـي للتوصـل إىل حــل      العربيـة الـسورية أن قــرارات األمـم املتحـدة مــا    

وورد يف املذكرة الشفوية أن الرئيس بـشار األسـد أعلـن يف             . عادل وشامل يف الشرق األوسط    
وضـات الـسالم علـى      أكثر من مناسبة عن اسـتعداد اجلمهوريـة العربيـة الـسورية السـتئناف مفا              
ولـــوحظ أن . ١٩٩١نفـــس األســـس الـــيت انطلقـــت منـــها عمليـــة الـــسالم يف مدريـــد يف عـــام 

اجلمهورية العربية السورية قد أعلنت يف مجيع احملافل الدولية التزامها الكامـل بتنفيـذ القـرارات                
 ٣٣٨و  ) ١٩٦٧ (٢٤٢الدولية ذات الصلة وطالبت بتنفيـذها وخاصـة قـرارات جملـس األمـن               
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، وطالبت بتنفيذ مبدأ األرض مقابل الـسالم مبـا يكفـل انـسحاب              )١٩٨١ (٤٩٧و  ) ١٩٧٣(
  . ١٩٦٧يونيه / حزيران٤إسرائيل التام من كامل أراضي اجلوالن السوري احملتل إىل خط 

وأدانت بشدة اجلمهورية العربية السورية يف مذكرهتا الشفوية انتهاك إسـرائيل حلقـوق              - ٥
 املتظــاهرين الــسلميني الــذين حــاولوا تــذكري العــامل بــأن مــن حقهــم  اإلنــسان فيمــا يتعلــق بقتــل

وأشـارت اجلمهوريـة العربيـة الـسورية إىل         . العودة إىل وطنهم بعـد أربعـة عقـود مـن االحـتالل            
 الـــذي أطلقـــت فيـــه القـــوات اإلســـرائيلية الرصـــاص علـــى  ٢٠١١يونيـــه / حزيـــران٥حـــادث 

ذكرى النكـسة وهـم يف اجلانـب الـسوري مـن      املتظاهرين السلميني السوريني والفلسطينيني يف   
وأشـارت اجلمهوريـة   .  جرحيـا ٣٥٠ شهيدا و   ٢٣خط وقف إطالق النار، مما أدى إىل سقوط         

 أثنــاء إحيــاء ٢٠١١مــايو / أيــار١٥العربيــة الــسورية كــذلك إىل أن جــرائم مماثلــة ارتكبــت يف  
وذكـرت أن   . تـل ذكرى النكبة بالقرب مـن خـط وقـف إطـالق النـار يف اجلـوالن الـسوري احمل                  

القوات اإلسرائيلية استخدمت الذخرية احلية لتفريق املتظاهرين الـسلميني، ممـا أدى إىل سـقوط            
  .  شهيدا وعشرات اجلرحى١٥
وأدانت اجلمهورية العربية الـسورية، يف مـذكرهتا الـشفوية، احلمـالت اإلسـرائيلية الـيت                  - ٦

ملـة االسـتيطانية الـيت جـرت يف كـانون          تشجع بناء املستوطنات يف اجلوالن احملتل، وآخرهـا احل        
الرامية إىل استقطاب مزيـد مـن األسـر    “ تعال إىل اجلوالن” حتت شعار    ٢٠١٠ديسمرب  /األول

وأدانــت كـذلك إنــشاء قريـة ســياحية اسـتيطانية جديــدة بـالقرب مــن     . اإلسـرائيلية إىل اجلـوالن  
حكومـة اجلمهوريـة العربيـة      وأدانـت   . مستوطنة ايتعام بالتعـاون مـع مـستوطنة يوباتـان املتطرفـة           

يف منطقــة “  قــرى ســياحية”الــسورية جلــب املزيــد مــن املــستوطنني إىل اجلــوالن حتــت عنــوان 
البطيحة الواقعة يف جنوب اجلوالن احملتل، وخاصة يف املنطقة املعروفة باسم تل الـصيادين علـى                

 العامليــة بتنظــيم وأدانــت مــرة أخــرى قيــام املنظمــات اليهوديــة. الــساحل الــشرقي لــبحرية طربيــا
ــة خلدمــة تلــك        إىلرحــالت ســياحية   ــيع البينــة التحتي ــتيطان فيــه وتوس  اجلــوالن وتعزيــز االس

وأشــارت إىل أن تلــك األعمــال تــبني بوضــوح أن إســرائيل غــري آهبــة بقــرارات     . املــستوطنات
   . جملس األمن واجلمعية العامة

 إسـرائيل الدائمـة لـدى األمـم     وأدانت حكومة اجلمهورية العربية السورية قيـام مندوبـة      - ٧
املتحدة يف نيويورك بتوزيع منتجات مصدرها اجلوالن السوري احملتل، وشددت علـى أن هـذه          

وقــرار اجلمعيــة العامــة ) ١٩٨١ (٤٩٧التــصرفات تــشكل خمالفــة صــرحية لقــرار جملــس األمــن   
لـة مبـا فيهـا     السيادة الدائمـة للـشعب الفلـسطيين يف األرض الفلـسطينية احملت           ” املعنون   ٦٥/١٧٩

   .“القدس الشرقية، وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل على مواردهم الطبيعية
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وأدانت اجلمهورية العربيـة الـسورية، يف مـذكرهتا الـشفوية، قيـام إسـرائيل، يف كـانون                    - ٨
، مبصادرة موارد مائية من اجلوالن احملتل هبـدف حتويـل امليـاه حـصرا إىل           ٢٠١٠ديسمرب  /األول

ملستوطنني اإلسرائيليني، مما أدى إىل تكبد املواطنني الـسوريني يف اجلـوالن الـذين يعتمـدون يف                 ا
وأعربـت عـن   .  مليون دوالر ٢٠عيشهم على الزراعة وصيد األمساك خسائر مادية تقدر بنحو          

اعتقادها بأن هذا يشكل انتهاكا متعمدا ملا للسكان السوريني يف اجلوالن من حقـوق اإلنـسان          
، الــيت تــدعو إىل اختــاذ إجــراءات  )١٩٨٠ (٤٦٥ مــن قــرار جملــس األمــن  ٨اكا للفقــرة وانتــه

 مـن   ٥متكاملة حلماية املوارد الطبيعية املهمة لألراضي الواقعة حتت االحتالل، وكذلك الفقـرة             
القــرار املــذكور الــيت تــنص علــى أن كافــة اإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل إســرائيل هبــدف تغــيري   

تركيبة البشرية والبنيـة املؤسـساتية أو الوضـع املؤسـسايت لألراضـي الفلـسطينية       الطابع املادي وال  
، مبـا فيهـا القـدس، أو أي جـزء منـها، هـي          ١٩٦٧أو األراضي العربية احملتلة األخرى منذ عـام         

إجراءات باطلة وأن السياسات واملمارسـات اإلسـرائيلية املتمثلـة يف تـوطني أجـزاء مـن سـكاهنا          
دد يف تلك األراضي يشكل انتهاكا صارخا التفاقيـة جنيـف املتعلقـة حبمايـة               ومن املهاجرين اجل  

املــدنيني وقــت احلــرب كمــا تــشكل عائقــا خطــريا أمــام حتقيــق ســالم شــامل وعــادل ودائــم يف  
  .الشرق األوسط

ورفضت حكومة اجلمهورية العربية الـسورية، يف مـذكرهتا الـشفوية، قـرار الكنيـسيت             - ٩
ــ٢٢اإلســرائيلي املــؤرخ   ــوبر /شرين األول ت ــشأن أي   ٢٠١٠أكت ــداعي إىل إجــراء اســتفتاء ب  ال

اتفاق ُيفضي إىل انسحاب إسرائيل من اجلوالن السوري احملتـل والقـدس الـشرقية وضـرورة أن                 
واعتــربت أن هـذا الطلــب  .  يف املائــة اإلسـرائيليني ٨٠حيظـى هـذا االنــسحاب بتأييـد أكثــر مـن     

 الـذي يـنص علـى عـدم جـواز حيـازة أراضـي الغـري                 يشكل انتهاكا واستخفافا بالقانون الـدويل     
   ). ١٩٨١ (٤٩٧بالقوة، كما أنه يتناىف مع قرار جملس األمن 

وأكدت من جديد حكومة اجلمهورية العربية الـسورية، يف مـذكرهتا الـشفوية، طلبـها                 - ١٠
ــسامية حلقــوق اإلنــسان ورئــيس جملــس       ــة العامــة واملفوضــة ال إىل األمــني العــام ورئــيس اجلمعي

ني ظـروف   قوق اإلنسان ورئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر، الـضغط علـى إسـرائيل لتـأم              ح
ــسانية لألســر   ــر إن ــتقلني يف ســجوهنا  ىصــحية أكث ــسوريني املع ــضها   .  ال ــت عــن رف ــا أعرب كم

للمحاكمــات الــيت أجرهتــا ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي يف حــق املــواطنني الــسوريني ماجــد    
جن مدة مخس سنوات ونصف، وولده فداء، الذي حكم عليـه           الشاعر، الذي حكم عليه بالس    

ــه بالــسجن مــدة مخــس ســنوات       . بالــسجن مــدة ثــالث ســنوات، ويوســف مشــس، الــذي علي
وأكدت حكومة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية أيـضا طلبـها إىل اجلهـات الدوليـة املـذكورة آنفـا                     

سوريني مـن اجلـوالن الـسوري    الضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها مبنع زيارة املواطنني الـ          
احملتــل لوطنــهم، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، عــرب معــرب القنيطــرة، آخــذة يف اعتبارهــا معانــاة     
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املــواطنني الــسوريني املاديــة والنفــسية واجلــسدية النامجــة عــن املمارســات اإلســرائيلية، املخالفــة   
وشـــددت علـــى أن . يةأيـــضا التفاقيـــات جنيـــف ولكـــل األعـــراف واملواثيـــق الدوليـــة اإلنـــسان

املمارســات اإلســرائيلية تتجــاوز كــل احلــدود القانونيــة واألخالقيــة، وكــان آخرهــا منــع عائلــة   
ــشفى         ــد يف املست ــه وهــو يرق ــن زيارت ــراس أبــو صــاحل م ــب ف ــشاب الطال ودعــت حكومــة  . ال

اجلمهورية العربية السورية اجملتمع الدويل إىل اختاذ كافـة اإلجـراءات الـضرورية والـضغط علـى                 
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	أَعدت هذا التقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عملاً بقرار الجمعية العامة 65/106، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السادسة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار. 
	1 - يقدَّم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 57/106.
	2 - وفي 1 حزيران/يونيه 2011، وجهت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، باسم الأمين العام، مذكرة شفوية إلى حكومة إسرائيل تشير فيها إلى قرار الجمعية العامة المذكور أعلاه وتطلب من حكومة إسرائيل تقديم معلومات عن أي خطوات اتخذتها أو تنوي اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام ذات الصلة من القرار. ولم ترد أي ردود حتى وقت إعداد هذا التقرير. 
	3 - وفي 1 حزيران/يونيه 2011، وجهت المفوضية، باسم الأمين العام، مذكرة شفوية إلى جميع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بشأن قرار الجمعية العامة 65/106، تطلب من حكومات الدول الأعضاء تقديم معلومات عن أي خطوات اتخذتها أو تنوي اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام ذات الصلة من القرار. وباستثناء الرد الوارد من البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية، لم ترد ردود حتى وقت إعداد هذا التقرير.
	4 - وفي 23 حزيران/يونيه 2011، ذكرت حكومة الجمهورية العربية السورية أنها تأسف لملاحظة أنه رغم الطلبات المتكررة الصادرة عن المجتمع الدولي بالانسحاب الكامل لإسرائيل من الجولان السوري، ما زالت إسرائيل تواصل ممارساتها القمعية اليومية ضد سكان الجولان وتصر على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والمعايير الدولية دون التعرض لعقاب. وذكرت الجمهورية العربية السورية أيضا أن قرار الجمعية العامة يؤكد عدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري وعدم امتثالها لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وقد كرر ذلك القرار أن ضم إسرائيل للجولان السوري في عام 1981 وفرضها في وقت لاحق قوانين إسرائيل وولايتها وإدارتها على الجولان السوري قرار لاغ وباطل وليست له أي شرعية ويجب إلغاؤه. وأكدت الجمهورية العربية السورية حرصها الشديد على مواصلة العمل والتعاون مع الأمم المتحدة بغية إنهاء هذا الاحتلال. وعلى ذلك الأساس، ذكرت الجمهورية العربية السورية أن قرارات الأمم المتحدة ما زالت هي المرجع الأساسي للتوصل إلى حل عادل وشامل في الشرق الأوسط. وورد في المذكرة الشفوية أن الرئيس بشار الأسد أعلن في أكثر من مناسبة عن استعداد الجمهورية العربية السورية لاستئناف مفاوضات السلام على نفس الأسس التي انطلقت منها عملية السلام في مدريد في عام 1991. ولوحظ أن الجمهورية العربية السورية قد أعلنت في جميع المحافل الدولية التزامها الكامل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وطالبت بتنفيذها وخاصة قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) و 497 (1981)، وطالبت بتنفيذ مبدأ الأرض مقابل السلام بما يكفل انسحاب إسرائيل التام من كامل أراضي الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران/يونيه 1967. 
	5 - وأدانت بشدة الجمهورية العربية السورية في مذكرتها الشفوية انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقتل المتظاهرين السلميين الذين حاولوا تذكير العالم بأن من حقهم العودة إلى وطنهم بعد أربعة عقود من الاحتلال. وأشارت الجمهورية العربية السورية إلى حادث 5 حزيران/يونيه 2011 الذي أطلقت فيه القوات الإسرائيلية الرصاص على المتظاهرين السلميين السوريين والفلسطينيين في ذكرى النكسة وهم في الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار، مما أدى إلى سقوط 23 شهيدا و 350 جريحا. وأشارت الجمهورية العربية السورية كذلك إلى أن جرائم مماثلة ارتكبت في 15 أيار/مايو 2011 أثناء إحياء ذكرى النكبة بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل. وذكرت أن القوات الإسرائيلية استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين السلميين، مما أدى إلى سقوط 15 شهيدا وعشرات الجرحى. 
	6 - وأدانت الجمهورية العربية السورية، في مذكرتها الشفوية، الحملات الإسرائيلية التي تشجع بناء المستوطنات في الجولان المحتل، وآخرها الحملة الاستيطانية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2010 تحت شعار ”تعال إلى الجولان“ الرامية إلى استقطاب مزيد من الأسر الإسرائيلية إلى الجولان. وأدانت كذلك إنشاء قرية سياحية استيطانية جديدة بالقرب من مستوطنة ايتعام بالتعاون مع مستوطنة يوباتان المتطرفة. وأدانت حكومة الجمهورية العربية السورية جلب المزيد من المستوطنين إلى الجولان تحت عنوان ” قرى سياحية“ في منطقة البطيحة الواقعة في جنوب الجولان المحتل، وخاصة في المنطقة المعروفة باسم تل الصيادين على الساحل الشرقي لبحيرة طبريا. وأدانت مرة أخرى قيام المنظمات اليهودية العالمية بتنظيم رحلات سياحية إلى الجولان وتعزيز الاستيطان فيه وتوسيع البينة التحتية لخدمة تلك المستوطنات. وأشارت إلى أن تلك الأعمال تبين بوضوح أن إسرائيل غير آبهة بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. 
	7 - وأدانت حكومة الجمهورية العربية السورية قيام مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتوزيع منتجات مصدرها الجولان السوري المحتل، وشددت على أن هذه التصرفات تشكل مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 497 (1981) وقرار الجمعية العامة 65/179 المعنون ”السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية“.
	8 - وأدانت الجمهورية العربية السورية، في مذكرتها الشفوية، قيام إسرائيل، في كانون الأول/ديسمبر 2010، بمصادرة موارد مائية من الجولان المحتل بهدف تحويل المياه حصرا إلى المستوطنين الإسرائيليين، مما أدى إلى تكبد المواطنين السوريين في الجولان الذين يعتمدون في عيشهم على الزراعة وصيد الأسماك خسائر مادية تقدر بنحو 20 مليون دولار. وأعربت عن اعتقادها بأن هذا يشكل انتهاكا متعمدا لما للسكان السوريين في الجولان من حقوق الإنسان وانتهاكا للفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 465 (1980)، التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات متكاملة لحماية الموارد الطبيعية المهمة للأراضي الواقعة تحت الاحتلال، وكذلك الفقرة 5 من القرار المذكور التي تنص على أن كافة الإجراءات المتخذة من قبل إسرائيل بهدف تغيير الطابع المادي والتركيبة البشرية والبنية المؤسساتية أو الوضع المؤسساتي للأراضي الفلسطينية أو الأراضي العربية المحتلة الأخرى منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أي جزء منها، هي إجراءات باطلة وأن السياسات والممارسات الإسرائيلية المتمثلة في توطين أجزاء من سكانها ومن المهاجرين الجدد في تلك الأراضي يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
	9 - ورفضت حكومة الجمهورية العربية السورية، في مذكرتها الشفوية، قرار الكنيسيت الإسرائيلي المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 الداعي إلى إجراء استفتاء بشأن أي اتفاق يُفضي إلى انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل والقدس الشرقية وضرورة أن يحظى هذا الانسحاب بتأييد أكثر من 80 في المائة الإسرائيليين. واعتبرت أن هذا الطلب يشكل انتهاكا واستخفافا بالقانون الدولي الذي ينص على عدم جواز حيازة أراضي الغير بالقوة، كما أنه يتنافى مع قرار مجلس الأمن 497 (1981). 
	10 - وأكدت من جديد حكومة الجمهورية العربية السورية، في مذكرتها الشفوية، طلبها إلى الأمين العام ورئيس الجمعية العامة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الضغط على إسرائيل لتأمين ظروف صحية أكثر إنسانية للأسرى السوريين المعتقلين في سجونها. كما أعربت عن رفضها للمحاكمات التي أجرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق المواطنين السوريين ماجد الشاعر، الذي حكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف، وولده فداء، الذي حكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات، ويوسف شمس، الذي عليه بالسجن مدة خمس سنوات. وأكدت حكومة الجمهورية العربية السورية أيضا طلبها إلى الجهات الدولية المذكورة آنفا الضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها بمنع زيارة المواطنين السوريين من الجولان السوري المحتل لوطنهم، الجمهورية العربية السورية، عبر معبر القنيطرة، آخذة في اعتبارها معاناة المواطنين السوريين المادية والنفسية والجسدية الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية، المخالفة أيضا لاتفاقيات جنيف ولكل الأعراف والمواثيق الدولية الإنسانية. وشددت على أن الممارسات الإسرائيلية تتجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية، وكان آخرها منع عائلة الشاب الطالب فراس أبو صالح من زيارته وهو يرقد في المستشفى. ودعت حكومة الجمهورية العربية السورية المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والضغط على إسرائيل كي تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. 

