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 تحرك عاجل 
 اسمحوا بإخالء فتاة في العاشرة تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة

أغسطس/آب على يد قناص عند نقطة  2سنوات، بعيار ناري في ساقها في  10أصيبت غنى أحمد وادي، وهي فتاة تبلغ من العمر 
. 2015الحكومة السورية منذ يوليو/تموز تفتيش حكومية في مضايا، وهي بلدة تقع إلى الغرب من دمشق ومحاصرة من قبل قوات 

 وقد اعترضت القوات الحكومية السورية سبيل إخالئها إلى مستشفى في دمشق أو لبنان إلجراء عملية جراحية هي بحاجة ماسة إليها.

 

ي طريقهما لشراء دواء لوالدتهما، حوالي سنوات، كانتا ف 8وأبلغت إحدى قريباتها منظمة العفو الدولية أن غنى أحمد وادي، وشقيقتها البالغة من العمر 
أغسطس/آب، عندما جرحتا عند نقطة تفتيش عبد الماجد في مضايا، وهي بلدة تقع إلى الغرب من دمشق تسيطر عليها  2من صباح  11الساعة 

تسبب  ساقها اليسرى برصاصة قناص، ماالقوات الحكومية السورية، وحلفاؤها من مقاتلي "حزب هللا". وقالت قريبتهما إن غنى أحمد وادي أصيبت في 
 لها بكسور مركبة وبقطع أحد األعصاب. وأضافت أن شقيقتها أصيبت بجروح أيضًا. 

 
، إلى عرقلة وصول المساعدات الطبية واإلنسانية، كما حال دون 2015وقد أدى الحصار الذي فرضته الحكومة السورية على مضايا، منذ يوليو/تموز 

مناطق نقاط التفتيش الحكومية. وأبلغ طبيب يعمل في مستشفى ميداني في مضايا منظمة العفو الدولية أن غنى أحمد وادي تحتاج  تنقل المدنيين خارج
افر و إلى جراحة عاجلة. وقال إنه من غير الممكن إجراء العملية الجراحية في مستشفى مضايا الميداني، بسبب عدم وجود جراحين متخصصين، وعدم ت

م لغنى أحمد وادي سوى المسكنات، بما في ذلك المورفين، وهي ال تسك   األدوية األ  نساسية والمعدات الطبية الالزمة، بسبب الحصار الحكومي. ولم يقدَّ
 دقيقة فقط. وتعاني من آالم مبرحة معظم الوقت.  15األلم إال لعشر دقائق أو 

 

السورية، في األسبوع الماضي، للسماح للهيئات اإلنسانية بإخالئها إلى مستشفى وقد تقدمت عائلة غنى وادي بطلب للحصول على إذن من الحكومة 
 في دمشق أو نقلها إلى لبنان، ولكن لم يوافق على الطلب حتى اآلن. 

 

 ُيرجى كتابة مناشداتكم فورًا بالعربية أو بلغتكم األصلية، على أن تتضمن ما يلي: 

  غنى أحمد وادي إلى مستشفى في دمشق أو إلى لبنان حتى يمكن إجراء الجراحة الالزمة لها؛دعوة الحكومة السورية إلى السماح بإخالء 
  وحثها على السماح للهيئات اإلنسانية والعاملين الطبيين وسيارات اإلسعاف بالدخول إلى المناطق الخاضعة للحصار، وتسهيل نقل المرضى

 لى مستشفيات خارج مضايا وغيرها من المناطق المحاصرة؛ المصابين بجروح بليغة، ومن يعانون من المرض الشديد، إ

  ة، ر دعوتها إلى أن ترفع على الفور جميع أشكال الحصار المفروضة على مناطق السكان المدنيين، والسماح بإخالء المدنيين الراغبين في المغادو
 حيثما أمكن ذلك، وتسهيله.
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 إلى الجهات التالية:  2015يناير/كانون الثاني  14ُيرجى إرسال المناشدات قبل 
 

 ونسٍخ إلى:
 مكتب المرشد األعلى 

 آية هللا سيد علي خامنئي
عناية البعثة الدائمة لجمهورية إيران 

 اإلسالمية
 لدى األمم المتحدة

Floor,  th622 Third Avenue, 34
New York 

NY 10017, USA 
 7086 867 212 1+فاكس: 
 المخاطبة: سماحة المرشد األعلىطريقة 

 الرئيس 

 بشار األسد
  3410 332 11 963+فاكس: 

 )يرجى مواصلة المحاولة(
ذا لم يجر استقبال رسالتكم،   وا 

 يرجى تضمين الرسالة إلى الرئيس
 في رسالتكم اإللكترونية إلى السفير، 

 طالبين تحويلها إليه
  سيادة الرئيسطريقة المخاطبة: 

 الدائم لدى األمم المتحدةممثل سوريا 
 بشار الجعفري 

 السفير فوق العادة والوزير المفوض
Floor th820 Second Avenue, 15 

New York, NY 10017, USA 
 4439 983 212 1+فاكس رقم: 

بريد إلكتروني: 
exesec.syria@gmail.com 

 سعادة السفير طريقة المخاطبة: 
 

 
 في بلدكم.  وُيرجى إدخال العناوين المحلية وفق ما هو مبين أدناه:  لسورياكما ُيرجى إرسال نسٍخ إلى الممثلين الديبلوماسيين 

 طريقة المخاطبة  عنوان البريد اإللكتروني رقم الفاكس( 3)سطر  العنوان( 2)سطر  العنوان( 1)سطر  العنوان االسم 
 

 يرجى مراجعة فرع المنظمة في بلدكم إذا كنتم تودون إرسال المناشدات بعد هذا التاريخ. 
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 تحرك عاجل 
 اسمحوا بإخالء فتاة في العاشرة تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة

 

 معلومات إضافية
المتجاورتين، الواقعتين إلى الغرب من دمشق، للحصار من قبل القوات الحكومية السورية وحلفائها منذ يوليو/تموز  يخضع أهالي بلدتي بقين ومضايا

ضع خ. وقد ُحظر على المدنيين في كلتا البلدتين التجول خارج حدودهما، بينما تخضع المعونات اإلنسانية والطبية التي تصلهما للقيود. حيث ي2015
البلدتين للحصار؛ بينما فرضت الكثير من القيود على وصول المواد األساسية، وسبل الرعاية الطبية العاجلة إليهم. وذكر شخص في  40,000نحو 

منطقة محاصرة في البالد؛ ويشمل  18سوري عالقون في  600,000، أن نحو 2016"مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية"، في مايو/أيار 
 يخضعون للحصار من قبل القوات الحكومية في أماكن مختلفة مثل ريف دمشق وحمص.  شخصاً  452,700هذا 

 

 االسم: غنى أحمد وادي
 الجنس: أنثى
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