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 2738: ددالع
23-04-2020 

 إصابة جديدة بين فلسطينيي سوريا بفايروس كورونا •

 احتجاج سلمي في مخيم موريا لتحسين أوضاع الالجئين •

 منظمة اغاثية تنهي حملتها في مخيمات الشمال السوري •

 "احتجاز فلسطيني سوري في مشفى لعدم قدرته دفع مستحقاته العالجية"



 

 آخر التطورات

أفاد مراسل مجموعة العمل أن أحد مشافي مدينة صيدا اللبنانية احتجز الجئًا من فلسطينيي سوريا 
في لبنان لعدم تمكنه من دفع مستحقاته العالجية، وأن هذه الحاالت تكررت في المشافي اللبنانية 

 أكثر من مرة.

حيث يعتبر االستشفاء أحد أبرز التحديات والمشكالت التي يواجهها الالجئين في لبنان، فيما ال 
تزال المعاناة من نقص الخدمات االستشفائية كبيرة، خصوصًا بعد ضعف نشاط المنظمات والهيئات 

 المحلية والطبية؛ بحجة عدم وجود موارد مالية، وصعوبة تأمين العالج لمئات الالجئين.

 
 27,700شير احصائيات األونروا إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلغ وت

، ويتوزعون على 2020الجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/ فبراير 
المناطق الخمس في المدن اللبنانية بنسب متفاوتة، ويعيشون ببيوت مستأجرة ويعانون ظروف 

 .ة في الصعوبةاقتصادية غاي

من جهة أخرى أفادت مصادر إعالمية إصابة الفلسطيني "عدنان خليفة" بفايروس كورونا كوفيد 
 ، اثناء أدائه لعمله اإلنساني في أحد مراكز العناية الصحية جنوب هولندا.19

( في أوروبا 19 -ليرتفع إجمالي حاالت الفلسطينيين السوريين المصابين بفايروس كورونا )كوفيد 
أشخاص متواجدين في السويد، والجئ أخر يقطن بألمانيا وهو في حالة   8( حالة"، بينهم  11إلى ) 

 صحية مستقرة ويخضع للعالج حاليًا في إحدى مشافي ألمانيا.

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



 

في سياق منفصل نظم عشرات الالجئين في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية وقفة سلمية على 
خلفية مقتل صبي األسبوع الماضي، واحتجاجًا على استمرار سوء أوضاعهم المعيشية والصحية، 

 والمطالبة بتحسينها.

وريا الذي يخضع إلشراف الحكومة اليونانية من ألف مهاجر في مخيم م 19ويعاني أكثر من 
ازدحام شديد وأوضاع إنسانية سيئة، وإحباط كبير جراء التأخير في طلبات اللجوء التي قد تستغرق 
ما يصل إلى عامين أو أكثر، ويفتقر الى أدنى درجات االهتمام والرعاية، في ظل تفشي فايروس 

 كورونا المستجد.

 
ًا فلسطينيًا سوريًا في مخيم موريا بجزيرة ليسفوس اليونانية، ويعانون الجئ 465ويعيش ما يقارب 

 ظروف صعبة نتيجة االكتظاظ واهمال السلطات اليونانية.

إغاثيًا أنهت جمعية إحسان الخيريَّة حملتها التي أطلقتها تحت عنوان" ومن أحياها " في مخيمات 
وري بعد أن وزعت الخبز والِسالل الغذ مال السُّ ائيَّة، ومواد التدفئة على العشرات من العائالت الشَّ

 10الفلسطينية والسورية المنكوبة في مخيمات الرِّضا وكهاتين وحر بنوش والفرقان ومخّيم ضياء 
 وتجمعات أطمه.

وتعيش مئات العائالت الفلسطينية والسورية، ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة بمخيمات الشمال 
 نى مقومات الحياة.السوري، التي تفتقر ألد


