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اعلنت االخت انتصار الوزير " ام جهاد" رئيسة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية عن وقائع زيارة وفد من 

االتحاد  بصفتنا عضو ونحتل موقع نائب رئيس في االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي لدول سوريا 

م العادل و ضد الحروب عمل من اجل السالت دوليه منظمه ١٣١ الذي يضم  الديمقراطي العالمي ئيالنسا

من اجل سيادة الشعوب على اراضيها و استقاللها و ضد االحتالل و االعتداء الخارجي على الدول . هذا و

النسائي  قيادة االتحاد ت. ومن هذا المنطلق قرر اخرىمن اهداف الى العديد ساسي الهدف اهو ال

االتحاد مع العلم بان . الحقا ولبنان فلسطينلى الديمقراطي العالمي تنظيم زيارة تبدأ من سوريا ومن ثم ا

ووقف على معاناة شعبنا الفلسطيني من جراء ممارسات االحتالل  العالمي قد زار فلسطين عدة مرات

 االسرائيلي ضده.

مارسيا السيده العالمي  النسائي الديمقراطي ه رئيسه االتحادتتراس الى سوريا والذي توجه الوفدوقبل 

ارسلنا رسالة  ولبنان. واالردن النائبه اني راجا من الهند وعضوات من اليونان والبرازيل كمبوس ترافقها

اوضاع  شرحنا فيها بواسطة االخت ميادة بامية نائبة الرئيسة وممثلة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 

طالبنا ، وسوريا ومعاناته جراء القتال الشرس الدائر فيء في مخيمات سوريا ىجالالشعبنا الفلسطيني 

العمل على تجنيب المخيمات العنف نتتيجة  ضرورةالسيدة مارسيا ايصال رسالتنا الى القيادة السورية و

الدفاع عن هذه قد تبنى االتحاد النسائي الديمقراطي العالمي . والصراع الدائر  وتأمين  الحماية لشعبنا

ومطالبته بتأمين الحماية  ،باسم نساء العالم ةبشار االسد، وتسليمه رسال القضيه امام الرئيس السوري

 السيده طرق لوصول االغاثة الى شعبنا. ولم تكتفيالوفتح  ،تحييد المخيماتوجئ الال للشعب الفلسطيني

بهذا بل طالبن ايضا السيدة نجاح العطار نائبة الرئيس بضرورة لصديقة الهندية واليونانية امارسيا و

 به الوفد من  معتجامن كل  الفلسطينيين، وطرح ايضا الوضع الفلسطيني على االجئين حمايةواهمية 

 سوريين. لينؤوالمس

وخالل اجتماع الوفد مع السيد الرئيس بشار االسد اكد على دعم الشعب الفلسطيني والعمل على تخفيف  

 معاناته جراء الصراع الدائر في سوريا واعطى تعليماته بتأمين الحماية للمخيمات.

 

 



 


