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واشنطن: الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تعقد اجتماعات 
عدة في البيت األبيض والخارجية والدفاع والخزانة األمريكية

بــيــــــان

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.

  األثنين 27 شــباط 2023



اإلنســان 1 لحقــوق  الســورية  الشــبكة  واشــنطن: 
تعقــد اجتماعــات عــدة فــي البيــت األبيــض والخارجيــة 

األمريكيــة والخزانــة  والدفــاع 

واشــنطن: 6/ شــباط – 8/ شــباط/ 2023: عقــد مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الســيد 
فضــل عبــد الغنــي اجتماعــات عــدة مــع مســؤولين رفيعــي المســتوى مــن مكاتــب عــدة عاملــة فــي 

الحكومــة األمريكيــة، بمــا فيهــا:
البيت األبيض.   	
وزارة الخارجية. 	
وزارة الدفاع. 	
وزارة الخزانة. 	

تنــدرج هــذه الزيــارة ضمــن إطــار الزيــارة الســنوية المســتمرة منــذ عــام 2014، والتــي يقــوم بها الســيد 
فضــل عبــد الغنــي بهــدف طــرح نقــاط حقوقيــة نعتقــد أنهــا بحاجــة إلــى مزيــد مــن التفاعــل مــن 
قبــل هيئــات متعــددة فــي الحكومــة األمريكيــة، وذلــك اســتنادًا علــى العمــل التوثيقــي الــذي تقــوم بــه 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ عــام 2011 وقــد تــم مناقشــة آخــر التقاريــر التــي تــم إصدارهــا، 

إضافــًة إلــى مواضيــع عــدة.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه االجتماعــات مجدولــة منــذ أســابيع عــدة، فقــد أدى وقــوع الزلــزال الكارثــي 
فــي تركيــا وســوريا إلــى وضــع موضــوع المســاعدات اإلنســانية علــى جــدول أعمــال العديــد مــن 

االجتماعــات.

وفيما يلي بعض من هذه االجتماعات:

في 6/ شــباط/ 2023، التقى األســتاذ فضل عبد  	
الغنــي مــع الســيدة إيريــن باركلــي، القائــم بأعمــال 
مســاعد وزيــر الخارجيــة فــي مكتــب الديمقراطيــة 

.)DRL( وحقــوق اإلنســان والعمل

https://twitter.com/StateDRL/status/1623012446909739033
https://twitter.com/StateDRL/status/1623012446909739033


اإلنســان 2 لحقــوق  الســورية  الشــبكة  واشــنطن: 
تعقــد اجتماعــات عــدة فــي البيــت األبيــض والخارجيــة 

األمريكيــة والخزانــة  والدفــاع 

ــر نائــب  ــر التنفيــذي للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فضــل عبــد الغنــي، والســيد ســتيف باتل المدي
ــر الخارجيــة باإلنابــة فــي مكتــب شــؤون الشــرق األدنــى مســاعد وزي

فــي 7/ شــباط/ 2023 التقــى األســتاذ فضــل عبــد الغنــي مع الســيد ســتيف باتلر نائب مســاعد  	
.)NEA( وزيــر الخارجيــة باإلنابــة في مكتب شــؤون الشــرق األدنى

األســتاذ  	 التقــى   2023 7/ شــباط/  فــي 
فضــل عبــد الغنــي مــع الســفيرة بيــث 
فــان شــاك مــن مكتــب العدالــة الجنائية 

.)GCJ( العالميــة

األســتاذ  	 التقــى   2023 شــباط/   /6 فــي 
كات  الســيدة  مــع  الغنــي  عبــد  فضــل 
فوفــات، كبيــرة مســؤولي مكتــب قضايــا 

.)S/GWI( العالميــة  المــرأة 

https://twitter.com/StateGWI/status/1624116849066508320
https://twitter.com/StateGWI/status/1624116849066508320
https://twitter.com/StateDept_GCJ/status/1624241867662536705
https://twitter.com/StateDept_GCJ/status/1624241867662536705


اإلنســان 3 لحقــوق  الســورية  الشــبكة  واشــنطن: 
تعقــد اجتماعــات عــدة فــي البيــت األبيــض والخارجيــة 

األمريكيــة والخزانــة  والدفــاع 

المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق اإلنسان مع عدة مكاتب في وزارة الخزانة األمريكية

فــي 8/ شــباط/ 2023 التقــى األســتاذ فضــل عبــد الغنــي مــع عــدة مكاتــب فــي وزارة الخزانــة  	
األمريكيــة. 

تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى عالقــة الشــراكة والتنســيق والتعــاون مــع الحكومــة 
األمريكيــة، وتأمــل أن ينعكــس ذلــك علــى تعزيــز حالــة حقــوق اإلنســان فــي مختلــف المناطــق 
الســورية وبشــكل خــاص فــي شــمال شــرق ســوريا، وتعتبــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
مصــدرًا رئيســًا للخارجيــة األمريكيــة فــي جميــع تقاريــر وبيانــات حقــوق اإلنســان الصــادرة عــن مكتــب 
حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة والعمــل فــي الخارجيــة األمريكيــة فيمــا يتعلــق بســوريا منــذ ثمانــي 
ســنوات حتــى اآلن، وكذلــك لــدى مكاتــب وهيئــات حكوميــة أخــرى، ونأمــل بتعزيــز هــذه الشــراكة نحــو 

األفضــل.
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