
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخر التطورات

 3043العدد: 

12-11-2020 

 في ظل غياب "األونروا"..الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا جديدة في سوريا  •

 األمم المتحدة ...سنواصل دعمنا لوكالة "األونروا"  •

 هالي مخيم سبينة يشتكون تراكم أكوام القمامةأ •

 " النظام السوري يواصل اعتقال الفلسطيني "حسام الرفاعي •

 

 رتفاع تكاليف المعيشة يفاقم مأساة الالجئين الفلسطينيين في سوريا"ا"



 

 آخر التطورات:

رتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير وغير مسبوق، حيث باتت  اكشفت تقارير اقتصادية سورية عن 
سورية  ألف ليرة    600تحتاج إلى    -متوسط األسرة في سورية   هوو -  أشخاص   5األسرة المكونة من  

 لسد نفقات المعيشة. 

 
بالمئة    90وأشارت التقارير إلى تراجع القدرة الشرائية ألصحاب الدخل المحدود بنسبة تزيد على  
نسبتها   تجاوزت  إلى مستويات  التي وصلت  الكبيرة في األسعار  االرتفاعات  بالمئة،    ألفبسبب 

ألف ليرة سورية    50رة إلى حجم الفجوة المعيشية الكبيرة بين الدخول التي ال يتجاوز متوسطها  مشي
 ألف ليرة سورية.  600ونفقات الحياة التي تبلغ 

المعيشية   األوضاع  تردي  أن  إلى  العمال،  لنقابات  العام  المركزي  المجلس  قدمه  تقرير  ولفت 
التعليم لدى أفراد األسرة، إذ أدى إلى دفع الكثير من  للمواطنين كان له تأثيره السلبي الواضح على 

العائالت إلرسال أطفالهم إلى سوق العمل من أجل تأمين مصدر دخل إضافي من جهة، ولتوفير  
 نفقات التعليم من أجور نقل ولباس وقرطاسية وغيرها من جهة ثانية. 

ومعيشية   اقتصادية  أوضاعًا  سوريا  في  الفلسطينية  العائالت  نتيجة  وتعاني  الصعوبة،  في  غاية 
 نهيار الليرة وانعدام الموارد وتقليص مساعدات "األونروا".ا

نها تتوقع موجة جديدة من فايروس كورونا المستجد إمن ناحية أخرى قالت منظمة الصحة العالمية  
 في سوريا التي تعاني أوضاعًا متردية في كافة المجاالت. 19كوفيد 



 

طقة شرق المتوسط في المنظمة، الدكتور "أحمد المنظري"، أن الدمار وأضاف المدير اإلقليمي لمن 
الناجم عن “الحرب” ال يزال جليًا في البالد، كما أن التعقيدات المستجدة، مثل فيروس كورونا، 
فاقمت أعباء الناس الذين أنهكهم الصراع المستمر، في وقت ال يزال نصف المهنيين الصحيين  

من المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية األولية بكامل    %48وى  خارج البالد، وال يعمل س
 طاقتها. 

ية وصحية غاية  المخيمات والتجمعات الفلسطينية كغيرها من المناطق السورية أوضاعًا طب   واجهوت
 في الصعوبة، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والوقائية، وغياب شبه كامل لدور "األونروا" 

الالجئين   وتشغيل  وكالة غوث  دفاعها عن  أنها ستواصل  المتحدة  األمم  أكدت  أخرى  زاوية  من 
 الفلسطينيين "أونروا" حتى تصل األموال التي تحتاجها على وجه السرعة. 

"ستيفان  جاء هذا خالل مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم األمين العام لمنظمة األمم المتحدة  
مليون دوالر،    70دوجاريك" بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، بعد نداء أطلقته "األونروا" لتوفير  

 لدفع رواتب موظفيها لشهري تشرين الثاني، وكانون األول.

 
ن األمين العام لألمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" من أشد المدافعين عن استقرار  إوقال دوجاريك  

من أن األزمة المالية الحالية التي تواجه "األونروا"   وحذروا" والعمل الذي تقوم به،  وجود "األونر 
أنه" مضيفًا  الفلسطيني،  المجتمع  على  تأثير  لها  إض  سيكون  تخفيض  هناك  سيكون  افي  قطًعا 

على  مدمر  تأثير  الي  يؤدي  أن  يمكن  بما  االجتماعية  والخدمات  والصحية  التعليمية  للخدمات 
 المجتمع الفلسطيني". 



 

على صعيد آخر اشتكى أهالي مخيم سبينة لالجئين الفلسطينيين من تراكم اقوام القمامة في الشوارع  
 الرئيسية من المخيم وانبعاث الروائح الكريهة منها. 

اإلصابة   اخطار  من  يزيد  كبيرة  بكميات  القمامة  اكوام  تجمع  أن  المخيم  أبناء  من  نشطاء  وقال 
مناسبة للجرذان والحشرات الناقلة لألمراض، ناهيك عن إعاقة   باألمراض واألوبئة كونه يشكل بيئة

 عمالها بالتقصير في ذلك.، واتهموا البلدية و حضاري الغير حركة المارة والمنظر 

 
يواصل النظام السوري اعتقال الالجئ الفلسطيني "حسام علي الرفاعي" مواليد ي ملف المعتقلين،  ف

، من أبناء مخيم اليرموك منذ ما يقارب من سبع سنوات، حيث قام عناصر حاجز مشروع  1988
   2013/  5/  15دمر في دمشق التابع لألجهزة األمنية السورية باعتقاله بتاريخ  

 
 


