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الثالاثء 24 كانون األول 2019

سفرية الوالايت املتحدة األمريكية يف جملس 
األمن تشري يف كلمتها إىل وجود 128 ألف 

معتقل تعسفيا لدى النظام السوري وفق 
إحصائيات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 

البعثة األمريكية يف نيويورك تعرض يف مقرها 
لوحات قدمتها الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 

لنشطاء خمتفني قسراي للتذكري بقضيتهم

بيــــان صحفي
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نيويــورك 20 كانــون األول 2019: ألقــت ســعادة الســفرية كيلــي كرافــت املمثلــة الدائمــة للــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف جملــس 
األمــن كلمــة يف االجتمــاع األخــري عــن األوضــاع يف ســوراي املنعقــد يف مقــر األمــم املتحــدة، وفيمــا يتعلــق بقضيــة املعتقلــني حتديــداً 

أطلعــت الســفرية األعضــاء الدائمــني يف جملــس األمــن:
“إن بعثــة الــوالايت املتحــدة األمريكيــة تعــرض يف اللــويب اخلــاص هبــا وعلــى واجهتهــا لوحــات رمستهــا الشــبكة الســورية 
حلقــوق اإلنســان لبعــض املعتقلــن تعســفياً مــن بــن قرابــة 128 ألــف معتقــل، أغلــب هــؤالء عــذب أو قتــل حتــت التعذيــب 

مــن قبــل نظــام األســد”.
ولالطالع على كلمة السفرية كرافت كاملة نرجو زايرة الرابط التايل.

صور تعرض لوحات خمتفني قسرايً على واجهة البعثة األمريكية الدائمة يف جملس األمن الدويل يف نيويورك:

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

P191207

https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-briefing-on-the-situation-in-the-middle-east-9/
https://drive.google.com/file/d/1XXK04i0qza3ituusOW682Jc8o8PP7Sqr/view
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وكانــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان قــد قامــت برســم 100 لوحــة شــخصية لنشــطاء وانشــطات ابرزيــن ال يزالــون قيــد 
االختفــاء القســري لــدى خمتلــف أطــراف النــزاع، وقــد قامــت بعــرض 35 لوحــة يف احلــدث اجلانــي عــايل املســتوى الــذي عقــد علــى 
هامــش اجتمــاع اجلمعيــة العامــة الســابق يف أيلــول 2019، وســوف يكــون هنــاك معــرض قريــب هلــذه اللوحــات يف دول أوروبيــة، 

وســوف نســتمر يف التذكــري بقضيــة املختفــني قســرايً ومــا يتعرضــون لــه هــم وذووهــم مبختلــف األســاليب والوســائل املمكنــة.

شــكراً للبعثــة األمريكيــة الدائمــة يف جملــس األمــن علــى هــذه املبــادرة ولســعادة الســفرية كيلــي كرافــت، وملكتــب حقــوق اإلنســان 
والدميقراطيــة والعمــل يف اخلارجيــة األمريكيــة، الــذي بــذل جهــوداً كبــرية إلجنــاح هــذه املهمــة، وأنمــل أن نقــوم بتعميــم هــذا النشــاط 
ونقلــه إىل بعثــات الــدول األخــرى الراغبــة يف مناصــرة قضيــة االختفــاء القســري يف ســوراي والوقــوف ولــو معنــوايً إىل جانــب شــعور 

مئــات آالف عوائــل املختفــني قســرايً.
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