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مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية تدعو للتخفيف من معاناة املرأة 
 "الفلسطينية 

 كورونا  بفيروس النيرب مخيم يف الطلبة عشرات بإصابة اشتباه  •
 املخيمات الفلسطينية بسورية   شلل األطفال تشمللة تلقيح ضد  حم  •
   مساعداتها من سورية فلسطينيي استثناء لعدم الفلسطينية السفارة تدعو أهلية لجان. لبنان •
 بحقوقهم  للمطالبة غزة يف سورية  فلسطينيي اعتصام •



 

 آخر التطورات

ًا واعترافًا منه بقدرها  مارس من كل عام بيوم املرأة تكريم  –يحتفل العالم يف الثامن من آذار  

وفضلها ودورها يف تربية النشأ وإعداد الجيل، ولكن وبالرغم من هذا الدور العظيم املنوط  

باملرأة إال أن العالم ال يزال يشهد املزيد من االنتهاكات بحقها يف أكثر من مكان، فعلى صعيد  

ت البالد  تشهدها  التي  األزمة  ظل  ويف  سورية  يف  الفلسطيني  املرأة  اللجوء  عرضت 

الفلسطينية جنبًا إلى جنب املرأة السورية إلى االذالل والتوقيف واالمتهان داخل املعتقالت،  

 ووصل األمر بالعشرات منهن للموت تحت التعذيب. 

 

امرأة نتيجة األعمال القتالية    487ووثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وفاة  

 110امرأة قضين تحت التعذيب، إلى جانب    34ي منهن  التي شهدتها سورية خالل العقد املاض

حاالت إخفاء قسري، وعليه وانطالقًا من القيم واملبادئ السامية التي نصت عليها االتفاقيات  

أجل فلسطينيي سورية   العمل من  االنسان فإن مجموعة  العاملي لحقوق  واالعالن  الدولية 

الفوري عن النساء املعتقالت وتجنيبهن  تجدد مطالبتها لطريف الصراع يف سورية باإلفراج  



 

ويالت الحرب وااللتزام بالحقوق التي كفلها لها القانون من محاكمات عادلة ومعاملة إنسانية  

الئقة لضمان حياة كريمة وبيئة آمنة تتمكن فيها من القيام بدورها يف املجتمع إسوة بكل  

 نساء العالم.  

الحك مؤسساته  بكل  الدولي  املجتمع  من  وتطالب  للتخفيف  بالتدخل  الحكومية  وغير  ومية 

معاناة املرأة الفلسطينية يف سورية والحد من التداعيات السلبية للحرب وما ترافق معها من  

 نزوح متكرر ولجوء وانعدام للفرص واملساواة يف الوصول إلى التعليم والرعاية الطبية.  

لب ملجموعة العمل، باشتباه  ىلع صعيد كورونا، أفادت مصادر مطلعة يف مخيم النيرب بح

طالبًا يف    55إصابة عشرات الطالب يف مدارس املخيم بفيروس كورونا، وذكرت املصادر أن  

  10شعبة صفية بإعدادية عكا التابعة لوكالة األونروا مشتبه بإصابتهم، إضافة إلى أكثر من  

 حاالت من ثانوية مصطفى أبو دبوسة للبنات. 

أشهر شعبة صفية، بعد    3بعة لوكالة األونروا قد أغلقت قبل نحو  وكانت إدارة مدرسة عكا التا 

إصابة أحد الطالب بفيروس كورونا، واتخذت املدرسة إجراءات احترازية، فيما سجل يف مخيم  

النيرب منذ بدء انتشار كورونا أعدادًا كبيرة يف اإلصابات والوفيات بسبب الفيروس، بالتزامن  

 طبية والصحية الضرورية.مع نقصٍ  كبير باالحتياجات ال

من جهة أخرى، أطلقت وزارة الصحة حملة تلقيح ضد مرض شلل األطفال يف سورية من عمر  

لغاية   املستمرة  الحملة  وشملت  سنوات،  خمس  وحتى  لعام    11يوم  األطفال    2021آذار 

الفلسطينيين يف املخيمات الفلسطينية، وخصصت مراكز األونروا الصحية واملراكز الحكومية  

أماكن لتلقي اللقاح، أما املخيمات واملناطق التي تخلو من املراكز الصحية كمخيم اليرموك،  

فقد انطلقت فرق صحية جوالة وأطلقت نداءات عبر مكبر الصوت يدعو أطفال املخيم لتلقي  

 اللقاح، وسط اتخاذ اإلجراءات االحترازية. 

 



 

 

لفلسطينيي سورية يف األهلية  اللجان  "تجمع  لبنان، دعا  الفلسطينية  يف  السفارة  لبنان"   

ومنظمة التحرير يف بيروت، إلى عدم استثناء العائالت الفلسطينية السورية من املساعدات  

( يف  19النقدية التي قررتها منظمة التحرير للفلسطينيين املصابين بفيروس كورونا )كوفيد 

 لبنان.

من املساعدات باإلجحاف   ووصف التجمع يف بيان له أول أمس، استثناء الفلسطيني السوري

فئات   لجميع  النقدية  املساعدات  وصرف  عنه  والتراجع  القرار  تقييم  بإعادة  وطالب  الكبير، 

الشعب الفلسطيني يف لبنان دون استثناء، فجائحة كورونا ال تميز بين فلسطيني مقيم وآخر  

 قادم من سورية، بحسب البيان.

نيين القادمين من سورية أمام مقر منظمة  يف قطاع غزة، اعتصم عدد من الالجئين الفلسطي

دائرة شؤون الالجئين يف غزة، للمطالبة بحقوقهم وتلبية حاجاتهم    –التحرير الفلسطينية  

 اإلنسانية األساسية والعمل ىلع صرف مستحقاتهم املالية ولّم شملهم. 



 

إنها التقت    وقالت لجنة "متابعة شؤون الالجئين من سوريا إلى غزة" التي دعت إلى االعتصام، 

الالجئين   بأسماء  كشف  تقديم   ىلع  واتفقوا  الالجئين،  دائرة  بمسؤولي  االعتصام  إثر 

الفلسطينيين من سورية يف غزة ومعلومات حول إيجار منازلهم، ىلع أن يقدم الكشف خالل  

 يومين ملنظمة التحرير.

معيشية غاية  ( أسرة فلسطينية عادت من سورية إلى قطاع غزة صعوبات  150وتواجه حوالي )

يف القسوة بعد أن فروا من الحرب الدائرة يف سورية، حيث يعانون من عدم قدرتهم ىلع  

 تأمين السكن والعمل وتنعدم مواردهم املالية.

 


