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  جملس حقوق اإلنسان
   الثامنةالدورة
   من جدول األعمال ٧البند 

  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف 
  األراضي العربية احملتلة األخرى

 موجَّهة من البعثة الدائمة     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ شفوية مؤرخة    مذكرة
  للجمهورية العربية السورية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل مفوضية           

  *األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وإىل رئيس جملس حقوق اإلنسان   

مم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف ُتهدي البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى مكتب األ  
جنيف حتياهتا إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومكتب رئيس جملس حقوق اإلنسان، وإذ تشري إىل 

 واملتعلقة باحلالة الصحية للمواطن     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦ املؤرخة   ٤١٧/٠٨املرفقة مبذكرة البعثة رقم     * الرسالة
 سنة، وبالنظر إىل الطابع العاجل للغايـة  ٢٣ن الويل، احملتجز يف السجون اإلسرائيلية منذ أكثر من  السوري سيطا 

الذي تتسم به هذه املسألة بالنسبة للشعب السوري، ترجو البعثة الدائمة للجمهورية العربية الـسورية تعمـيم                 
  . من جدول األعمال٧ر فيها يف إطار البند الرسالة املذكورة أعاله بوصفها وثيقة من وثائق الدورة الثامنة والنظ

  

  

  

  
  ــــــــــــــــ

  .اسُتنسخت يف املرفق كما وردت، باللغة اليت قُدمت هبا وباللغة اإلنكليزية فقط  *  
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  املرفق
  ، السيد دورو كوستيا  

  رئيس جملس حقوق اإلنسان

 احلالة الصحية لألسري السوري بشر سائلنا السابقة خبصوصرأود أن أنتهز هذه املناسبة ألؤكد جمدداً على   
كما أود أن أنقل إىل علمكم بأن احلالة الصحية لألسرى السوريني تزداد سوءاً وتدهوراً يوماً بعد يـوم                  . املقت

  .نتيجة لظروف االعتقال الالإنسانية اليت خيضع هلا هؤالء املعتقلون يف السجون اإلسرائيلية

 عاماً يعاين من ٢٣وأود أن أشري يف هذا الصدد إىل أن األسري السوري سيطان الويل املعتقل منذ أكثر من   
وجود ورم يف كليته اليمىن غري معروفة طبيعته، ومل تستطع الفحوصات املخربية أن حتدد نوع هذا الورم، األمـر                 

 إجراء عملية   ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٢ بتاريخ   الذي استدعى نقله من معتقل نفحة الصحراوي إىل املشفى، حيث مت          
جراحية الستئصال الكلية، األمر الذي أكده األطباء وذوو األسري، الذين أكدوا أيضاً بأن ابنهم يعاين من عـدة                  

يني أوصاله إىل هذه احلالة احلرجة، مذكرين بأنه سبق أمراض منذ زمن طويل، إال أن التسويف واملماطلة اإلسرائيل
  . مبرض السرطان٢٠٠٥ري هايل أبو زيد أن عاىن من أعراض مماثلة أدت إىل وفاته عام لألسري السو

لذلك فإننا حنمِّل سلطات االحتالل اإلسرائيلية املسؤولية الكاملة عن تدهور احلالة الصحية جلميع األسرى   
على إسرائيل لاللتزام السوريني، وخصوصاً األسري سيطان الويل، وما قد ينتج عن ذلك، ندعوكم ملمارسة الضغط 

  .بقواعد القانون الدويل اإلنساين واتفاقيات جنيف هبذا الشأن

كذلك نؤكد على أن احلالة الصحية لألسري الويل تتطلب عناية صحية فائقة، ونناشدكم جمدداً بذل أقصى   
 ودون تأخري لالطالع اجلهود للضغط على إسرائيل للسماح ملندويب الصليب األمحر مع أطباء خمتصني بالتدخل فوراً

  .على الوضع الصحي لألسري الويل إلنقاذ حياته املهددة يف كل حلظة

إننا على ثقة بأنكم ستبذلون مساعيكم احلميدة ولن تدخروا جهداً إلنقاذ حياة األسري سيطان الـويل،                  
  .اإلنساين الدويلونعبِّر عن تقديرنا للجهود العاجلة اليت ستبذلوهنا دفاعاً عن حقوق اإلنسان والقانون 

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام  

  وليد املعلم  
  وزير خارجية اجلمهورية العربية السورية
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