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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة اخلامسة

  من جدول األعمال٢البند 

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

، موجهة إىل مكتب رئيس     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٦ؤرخة  مذكـرة شفوية م   
 جملـس حقوق اإلنسان من البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى           

 *       مكتب األمم املتحدة يف جنيف واملؤسسات املتخصصة يف سويسرا

املؤسسات هتـدي البعـثة الدائمـة للجمهورية العربية السورية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف و                
املتخصصة يف سويسرا حتياهتا إىل مكتب رئيس جملس حقوق اإلنسان وتتشرف بأن حتيل إليه ِرفقاً رسالة من املمثل 
الدائـم لـلجمهورية العربية السورية يعرب فيها عن قلق احلكومة السورية وانشغاهلا إزاء تردي احلالة الصحية                 

ن منر الويل، احملتجز يف سجن نفحة بإسرائيل، بعد أن ُحكم عليه            ملواطنها يف اجلوالن السوري احملتل السيد سيطا      
 . عاماً لرفضه اجلنسية اإلسرائيلية٢٧بعقوبة السجن ملدة 

وترجو البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية إتاحة هذه املذكرة الشفوية جلميع أعضاء جملس حقوق               
 .مسية من وثائق الدورة اخلامسة للمجلساإلنسان ليطلعوا عليها، وتسجيلها بوصفها وثيقة ر

 

 

 ــــــــــ

أما املرفق فُيستنسخ بالصيغة اليت ورد فيها       . ُتنشـر هذه املذكرة الشفوية جبميع اللغات الرمسية        * 
 .وباللغتني األصلية واإلنكليزية فقط
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 مرفق

 السيد السفري لويس ألفونسو دي ألبا احملترم،

 رئيس جملس حقوق اإلنسان

 السفري،السيد 

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦ تاريخ ٦٣سـبق وأن وجهـت إلـيكم رسالة رفق مذكرة البعثة رقم      
وإنين . خبصوص الوضع الصحي املتدهور لألسري السوري يف سجون االحتالل اإلسرائيلي السيد سيطان منر الويل             

 عاماً ٢٧لويل الذي ميضي عقوبة مدهتا أكتب إليكم هذه الرسالة العاجلة ألشرح فيها تردي احلالة الصحية للسيد ا
يف زنـزانة مـنفردة يف سـجون االحتالل اإلسرائيلي وحالياً يف سجن نفحة بصحراء النقب بتهمة رفض اهلوية                   

 .اإلسرائيلية والتمسك مبواطنيته السورية

 السيد  إن املعلومـات اليت وردت من جلنة األسرى واملعتقلني يف جتمع اجلوالن السوري ومن أهل األسري                
سـيطان منـر الويل تؤكد على تدهور حالته الصحية اخلطرية اليت يعيشها األسري يف سجن االحتالل اإلسرائيلي                  

، وإن حالته تدعو للقلق الشديد، حيث يتعرض األسري إىل ٢٠٠٧مايو / أيار٢٧وخصوصاً بعد زيارة أهله لـه يف 
جون اإلسرائيلية، ووضعه الصحي حرج جداً ألن جسده        القـتل البطيء واإلمهال املتعمد من قبل طاقم إدارة الس         

 .متورم بشكل غريب واليقوى على املشي وال على الكالم ويعيش حالياً على التنفس االصطناعي

إن ظروف االعتقال الالإنساين اليت يعيشها األسري تندرج يف إطار سياسة ممنهجة تتبعها سلطات االحتالل  
 اجلوالن السوري احملتل، وإن هذا الوضع الصعب جداً يتطلب منكم التدخل            اإلسـرائيلي من أجل تصفية أسرى     

الفوري حلمل سلطات االحتالل اإلسرائيلي على السماح ملندويب الصليب األمحر الدويل بزيارته مع أطباء خمتصني               
 .ومتابعة حالته الصحية وإطالق سراحه فوراً

عتقال الالإنساين أدت إىل وفاة األسري السوري هايل  وإنين أود أن أذكر هنا أن مثل هذه الظروف من اال           
كما أن هناك عشرين معتقالً سورياً من اجلوالن السوري احملتل يعانون من أبشع أنواع      . ٢٠٠٥أبـو زيـد عام      

 . عاماً يف السجن٢٢االعتقال، وقد مضى على معظمهم أكثر من 

لصحية املتردية لألسري، على ضرورة التدخل ويف خـتام رسـاليت أود التأكيد مرة أخرى ونظراً للحالة ا      
إنين على ثقة بأنكم    . الفـوري إلنقـاذ حـياته وحياة األسرى اآلخرين بصفتكم رئيساً جمللس حقوق اإلنسان             

ستمارسـون مجـيع صـالحياتكم من أجل التدخل الفوري إلنقاذ حياة إنسان، كما وإنين على ثقة أيضاً بأن                   
اإلفراج عن هذا األسري ورفاقه ومحايتهم من ظروف االعتقال الالإنسانية          مسـاعيكم ستحقق نتائج ملموسة يف       

كما أطلب إليكم توزيع هذه الرسالة كوثيقة من وثائق جملس حقوق . ووقف هذه االنتهاكات بأسرع وقت ممكن
 السيد وحنن بانتظار إعالمنا باخلطوات اليت ستتخذوهنا من أجل إطالق سراح األسري. اإلنسـان يف دورته القادمة  

 .الويل وبنتائج مساعيكم
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وتفضلوا بقبول فائق شكرنا واحترامنا، ودمتم عوناً ونصراً لكـل املقهوريـن واملظلوميـن واملعذبيـن  
 .يف العامل

 القائم باألعمال بالنيابة 
 املستشار خليل بيطـار 

 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٦جنيف 

 

 السفري ألفونسو دي ألبا
 نرئيس جملس حقوق اإلنسا

 قصر ويلسون
  جنيف-سويسرا 

- - - - - 

 


