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 في نيويورك: قم بدعم األطباء في سورية ١٠/٢٩الخميس 

مئات العاملين في المجال الصحي سينظمون تظاهرة لدعم العاملين في الخدمات 

 الصحية الذين يقتلون في سورية

  

  

اكتوبر لتمثيل الطواقم الطبية الذين  ٢٩مئات العاملين في المجال الصحي والمتطوعين سينظمون تظاهرة يوم الخميس   -نيويورك

يقتلون في النزاع السوري وتسليط الضوء على جرائم الحرب التي يتم ارتكابها عبر االستهداف المتعمد للمنشئات الصحية 

 السورية. 

دء النزاع في مارس فردا من أفراد الطواقم الطبية تم قتلهم منذ ب ٧٠٠سيقوم المتظاهرون بارتداء مراويل بيضاء لتمثيل ما يقارب 

(، وأطباء بال SAMS(، الجمعية الطبية السورية األمريكية )PHR. سيتواجد ممثلون من منظمة أطباء لحقوق اإلنسان )٢٠١١

(  لنقاش الهجمات على المنشئات الصحية واألفراد في سورية، مما يشكل جرائم حرب ويفاقم األزمة اإلنسانية. MSFحدود )

هجمة على المنشئات حتى نهاية سبتمبر. أكثر  313فردا من أفراد الطواقم الطبية، تم تسجيل  700ارب من باإلضافة لمقتل ما يق

بالمئة من تلك الهجمات تم ارتكابها من قبل قوات الحكومة السورية .وفي األسابيع القليلة الماضية، قامت الطائرات  90من 

 الحربية الروسية باإلغارة على عدة مستشفيات.

 أكتوبر. 29مساء بالتوقيت الشرقي للواليات المتحدة، يوم الخميس  5ن: الزما

 ) ستبدأ الكلمات االفتتاحية في تمام الساعة الخامسة، و تتبعها فعاليات الحدث(

 Dag Hammarskjold Plaza ,Ave stStreet between 1 thEast 47 .Ave., New York ndand 2 المكان:

 باإلضافة للتصوير، مميزة فرصة الحدث سيوفر. للتظاهر SAMS و PHR منظمات لممثلي سينضمون األشخاص مئات الحضور:

 .سورية في قتلهم تم الذين الصحيين العاملين وممثلي المشاركين من للسماع فرصة إلى

 :سورية في الصحية المنشئات على الهجمات حول كلمات بإلقاء سيقومون للحدث الداعية المظمات من قيادية شخصيات

 سايناي ماونت في اإلنسان حقوق برنامج مديرة اإلنسان، لحقوق أطباء منظمة سابق، رئيس: أتكينسون هولي. د. 

 وريةالس الطبية الجمعية بق،سا رئيس: سحلول زاهر. د و األمريكية، السورية الطبية الجمعية رئيس،: طرقجي أحمد. د 

 .األمريكية

 أمريكا حدود، بال أطباء رئيس،: مارتشبين ديان. د. 

 استخدام مت: االنتباه يرجى) الشرقية الغوطة في الموحد الطبي للمكتب ومنسق الشرقية الغوطة من سوري طبيب: ماجد. د 

 (.الشخصية لحمايته مستعار اسم

 

 

http://www.nycgovparks.org/parks/dag-hammarskjold-plaza

