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 فلسطينيين سوريين بفايروس كورونا 7إصابة  •

 انتقادات شعبية إلجراءات األونروا بسورية في ظل كورونا •

 فلسطيني سوري بلبنان يناشد إلتمام تكاليف عالج مستعجل •

 "للحد من آثار كورونا: مجموعة العمل تدعو لتلبية االحتياجات الطبية واإلغاثية للفلسطينيين في سورية"



 

 آخر التطورات

دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية األونروا والهيئة العامة لالجئين ووزارة الصحة 
واإلغاثية لالجئين الفلسطينيين في سورية،   السورية البلد المضيف لالجئين لتلبية االحتياجات الطبية

 وتقديم الدعم اإلغاثي لهم ومعالجة األثار االقتصادية للحرب وتفشي فايروس كورونا المستجد.

كما طالبت بتزويد المخيمات والتجمعات الفلسطينية باألدوية والمعقمات ووسائل الحماية الفردية 
الالجئين خاصة تلك المخيمات التي تشهد ازدحاماً   والجماعية منعًا الزدياد الحاالت في أوساط

نتيجة حاالت النزوح إليها من مخيمات دمرت وهجر   الرمل..(  –جرمانا    –دنون    )خان  سكانيًا مثل
 عن المعتقلين داخل السجون السورية وتقديم الدعم الطبي الالزم للمصابين. سكانها، واإلفراج

على مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سورية تكمن بحالة  وأشارت مجموعة العمل أن الخطورة
 ". 19النكران وعدم الشفافية التي تنتهجها الحكومة السورية حول تفشي فايروس كورونا " كوفيد 

 
ألف فلسطيني أوضحت مجموعة العمل   13أما فيما يتعلق بالشمال السوري الذي يتواجد فيه قرابة  

د أي إصابات نظراً  لقيام فصائل المعارضة السورية المسلحة عدم وجو  تشير إلىأن البيانات 
بإغالق المنافذ والطرق الواصلة بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرتها منعاً  لوصول أي 

 حاالت أو انتقال العدوى إليها.

 واعتبرت مجموعة العمل اإلجراءات والخطوات المتخذة من قبل األونروا والهيئة العامة لالجئين
الفلسطينيين العرب وبعض اللجان الشعبية التطوعية أو الفصائلية الفلسطينية عبارة عن مبادرات 

 ال ترق للمستوى المطلوب للتعامل مع مخاطر الجائحة أو الحد من انتشارها.



 

في سياق ذي صلة أفاد مراسل مجموعة العمل في السويد، أن سبعة الجئين فلسطينيين سوريين 
(، منوهًا إلى أن من بين المصابين السبعة عائلة فلسطينية 19 - )كوقيدكورونا  أصيبوا بفايروس
أفراد متواجدة في السويد وقد تماثلت للشفاء، والجئ أخر في يقطن ألمانيا وهو   6كاملة مكونة من  

 في حالة صحية مستقرة ويخضع للعالج حاليًا في إحدى مشافي ألمانيا.

الفلسطيني السوري "حسن ترشحاني" البالغ   وفاة  2020آذار/ مارس    29وكان ُسّجل في هولندا يوم  
 عامًا، جّراء إصابته بفايروس كورونا المستجد.  72من العمر 

من جانبهم انتقد الالجئون الفلسطينيون بسورية إجراءات وكالة األونروا في ظل انتشار فيروس 
بأي عملية توزيع للمعقمات أو المنظفات  كورونا، مشّددين مشيرين إلى أن الوكالة لم تقم إلى اآلن

في المخيمات الفلسطينية، وأن أكثر من ثلث العائالت لم تستلم المعونة النقدية للدفعة األولى رغم 
للعائالت المستحقة،   وفقطالغذائية بطيء جدًا    لالسالسوء األوضاع لعموم الالجئين، كما أن توزيع  

 يئة للغاية.واصفين لحالة المادية للعائالت بالس

 
وطالب الالجئون األونروا والسفير الفلسطيني والهية العامة لالجئين بتوزيع المعونة النقدية 

مباشرة ضمن مراكز توزيع األونروا للتخفيف على الالجئين الفلسطينيين، والعمل بدوام  االستثنائية
 كامل طيلة أيام األسبوع حتى في العطل.

لمعونة الغذائية وتقديم سلة منظفات ومعقمات لكافة الالجئين دون كما شّددوا على ضرورة توزيع ا
تمييز بين مستحق وغير مستحق، وتفعيل عمل برنامج القروض وتخفيض نسبة الفائدة، حيث أن 
الكثير من الالجئين الفلسطينيين وأصحاب المهن قد أثقلته الديون، نتيجة توقف العمل بسبب 

 فيروس كورونا والحجر الصحي.



 

ا في لبنان ناشد ناشطون فلسطينيون أصحاب األيادي البيضاء ومن يستطيع تقديم العون، إلتمام أم
 تكاليف عالج الجئ فلسطيني سوري بحاجة إلى عملية جراحية مستعجلة في قدمه اليسرى.

وقال الناشطون: "إن وكالة األونروا والسفارة الفلسطينية في لبنان ساهما بدورهما في تكاليف عالج 
ما يقارب  -لمريض الفلسطيني شادي المقيم في مخيم عين الحلوة، وبقي مليون ونصف لبنانيا

 $ من أجل إجراء العملية الجراحية لتنظيف العظم. 500

ويشكل االستشفاء أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها المهجرين الفلسطينيين السوريين 
ط المنظمات والهيئات المحلية، وتأثيرات انتشار والسوريين في لبنان، خصوصًا بعد ضعف نشا

 فيروس كورونا والحجر الصحي ووقف األشغال وانتشار الفقر.

 


