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  جملس حقوق اإلنسان
   الثامنةالدورة
   من جدول األعمال٧البند 

  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي
  العربية احملتلة األخرى

   موجهة من املمثل الدائم إلسرائيل٢٠٠٨يونيه /زيران ح٥رسالة مؤرخة 
  لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

 ٧ بشر املقت يف إطار البند قضيةأالحظ أن البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية قد طلبت النظر يف   
  .انمن جدول األعمال يف الدورة املقبلة جمللس حقوق اإلنس

ولقد سبق أن نظرت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف هذه القـضية، حـسبما ورد يف             
ويف دورة مكتظة أصالً    .  املوجهة إىل عناية نائب املفوضة السامية      ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٩رساليت املؤرخة   

. دعاءات ال أساس هلا فيما خيص هذه القضيةاباملواضيع اهلامة، تأسف إسرائيل الضطرارها مرة أخرى ألن تدحض 
راجياً منكم تعمـيم هـذه      ومع ذلك، أود إبالغ املعلومات التالية اليت وردتين من السلطات املعنية يف إسرائيل،              

  .الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق الدورة الثامنة

ت له هتمة مهامجة إحـدى      وقد ُوجه . ١٩٨٥فالسجني املعين، السيد املقت، أُلقي القبض عليه يف عام            
وقُدم السيد املقت للمحاكمة وأُديـن  . قواعد اجليش اإلسرائيلي، وحيازة متفجرات، واالنتماء إىل منظمة معادية        

  .وهو يقضي فترة العقوبة يف سجن جلبوع.  عاما٢٧ًوُحكم عليه بالسجن مدة 

وحنن ننفي هذا   . لعالج الطيب وتدعي السلطات السورية أن السيد املقت مريض بشدة، وأنه حمروم من ا             
  .االدعاء نفياً قاطعاً
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وكان ُيعاجل، عند الضرورة، داخل املرافق الطبية التابعـة لـسلطة           . والسيد املقت مصاب مبرض القلب      
، ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٥وبتاريخ  . رأب األوعية جراحية ل ، أُجريت له عملية     ٢٠٠٧يونية  / ويف حزيران  .السجون

 لصليب األمحر، أن السيد املقت قد تلقى عالجاً       اللجنة الدولية ل   نائب مندوب    معيلية،  أكدت السلطات اإلسرائ  
اجلراحيـة  من العملية   ُشفي  ، فإنه   الذين أجروا عليه فحصاً   اللجنة   ألطباء   ووفقاً.  قُدم بكفاءة مهنية    ُمرضياً طبياً
أن السيد املقت، من حيث املبدأ، يتلقى العالج الطـيب          اللجنة  وعالوة على ذلك، أكد مندوب      . حالته مستقرة و

  .املناسب، وأن أسرته تزوره كل أسبوعني

لصليب األمحر اللجنة الدولية ل، اتصلت السلطات اإلسرائيلية مبمثلي ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٦وبتاريخ   
الـسوريني  احملتجـزين   يـع   تتمتع بكامل احلق يف الوصول إىل مج      ومرة أخرى أكدت هلم أن اللجنة       مرة أخرى،   

  .وتزورهم بانتظام

ـ ، أجرت السلطات اإلسرائيلية املزيد من االتصاالت مع ممثلي          ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥وبتاريخ     ة اللجن
وقد شهد  . وأن هذا العالج ال يزال ُمرضياً      يواصلون رصد عالج السيد املقت،       اللجنةالذين حتققوا من أن أطباء      
  . نةجلنفسه يف حديثه مع أطباء العلى هذه احلقيقة املريض 

النظام السوري و ما ال يستطيع  للمعايري الدولية املقبولة، وهوبالطبع، تعامل إسرائيل مجيع احملتجزين وفقاً  
  .، وترفض إعادهتا عاما٢٥ًإسرائيليني منذ أكثر من رفات فسوريا حتتجز . أن يثبت القيام مبثله

اجمللس إىل ما ُيدعى من انتـهاكات       توجيه انتباه   ة أن هلا ما يربر       السلطات السوري  الغريب أن ترى  ومن    
ومن البديهي أن انتهاكات حقوق اإلنسان، أينما ارُتكبـت، تـستحق    .  حلقوق اإلنسان حتدث خارج حدودها    

 ةمن السلطات السورية أن حتدوها نفس اهلمة والغرياملرء سوى أن يتمىن مع ذلك، ال يسع و. اهتمام اجملتمع الدويل
  . عند التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان داخل سورياةاألخالقي

 السلطات السورية على أن تظل متيقظة فيما خيص انتهاكات حقوق اإلنسان، كمـا نأمـل أن     نشجعو  
  . عن ذلك فيما حيدث داخل سورياتكف، يف املستقبل، عن تلفيق االدعاءات الباطلة، وأن تنظر بدالً

  يفانونلإسحاق   :)التوقيع(  
  السفري    

 املمثل الدائم    
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