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  جملس حقوق اإلنسان
   الثامنةالدورة
   من جدول األعمال٧البند 

  يف اإلنسان يف فلسطني وحالة حقوق 
  األراضي العربية احملتلة األخرى

 وموجهة من البعثة الدائمة     ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣مذكرة شفوية مؤرخة    
  للجمهورية العربية السورية لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف إىل مفوضية 

  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ورئيس جملس حقوق اإلنسان  

ُتهدي البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف   
ف حتياهتا إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وإىل رئيس جملس حقوق اإلنسان، وتـشري إىل                 جني

 واملتعلقة باحلالة الـصحية للمـواطن       ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢ املؤرخة   ٣٠٢/٠٨ املرفقة مبذكرة البعثة رقم      ∗الرسالة
 عاماً، وتتشرف بأن تطلـب توزيـع        ٢٣ من   السوري السيد بشر املقت احملتجز بالسجون اإلسرائيلية منذ أكثر        
  .الرسالة املشار إليها أعاله بوصفها وثيقة من وثائق الدورة الثامنة

                                                      

 . باللغة اليت قُدمت هبا وباإلنكليزية فقط،هذه الرسالة ُمستنسخة كما وردت  ∗
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  املرفق
  اجلمهورية العربية السورية

  وزارة اخلارجية

  السيد دورو رومسل

  رئيس جملس حقوق اإلنسان

الة الصحية لألسري الـسوري  ، خبصوص احل٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول ١١الحقاً ملراسلتنا املؤرخة يف       
 عاماً، أود أن أنقل إىل علمكم بأن احلالة الـصحية       ٢٣بشر املقت، املعتقل يف السجون اإلسرائيلية منذ أكثر من          
 إىل نوبة قلبية ُنقل على أثرها إىل        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٤لألسري املقت تزداد سوءاً وتدهوراً، وقد تعرض بتاريخ         

باء ضرورة إجراء عملية جراحية له فوراً ألن وضع الشريان خطري جداً مما يعرِّض              مشفى العفولة حيث أكد األط    
  .حياة األسري املقت إىل خطر املوت األكيد

ونؤكد على أن احلالة الصحية لألسري املقت مل تعد حتتمل أي مماطلة أو تسويف من ِقبل سلطات االحـتالل                     
عملية القثطرة اليت أُجريت له مل تنجح، وهذا ما أكدته التقارير الطبية اليت توفرت لدينا، لذلك فإننا                 اإلسرائيلي، إذ إن    

حنمِّل سلطات االحتالل اإلسرائيلية املسؤولية الكاملة عن أي سوء قد يتعرض له األسري املقت، وما قد ينتج عن ذلك،                   
  .لقانون الدويل اإلنساين واتفاقيات جنيف هبذا الشأنوندعوكم ملمارسة الضغط على إسرائيل لاللتزام بقواعد ا

وإننا إذ نشكركم على ردكم على رسالتنا السابقة هبذا اخلصوص، نناشدكم جمدداً بذل أقصى اجلهـود                  
اً ودون تأخري لالطالع على     للضغط على إسرائيل للسماح ملندويب الصليب األمحر مع أطباء خمتصني بالتدخُّل فور           

سري املقت وإجراء عملية جراحية فورية له إلنقاذ حياته املهددة يف كل حلظة، نتيجة لظـروف        الصحي لأل  الوضع
  .االعتقال الالإنسانية اليت خيضع هلا هو وغريه من املعتقلني السوريني يف السجون اإلسرائيلية

سري السوري بشر استعدادها لتقدمي العالج الالزم لألعلى تؤكد حكومة اجلمهورية العربية السورية جمدداً   
  .املقت وعلى نفقتها اخلاصة يف أي بلد سيتم نقله إليه

إننا على ثقة بأنكم لن تدخروا جهداً إلنقاذ حياة معتقلني يعانون من أبشع أنواع التعـذيب النفـسي                    
  . الدويلواجلسدي، ونعبِّر عن تقديرنا للجهود العاجلة اليت ستبذلوهنا دفاعاً عن حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام  

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣دمشق يف 

  وليد املعلم
  وزير خارجية اجلمهورية العربية السورية

 -  -  -  -  -  




