
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "2019مجموعة العمل تصدر تقريرها امليداني السنوي لعام "                   

 

 
"الجئ فلسطيني يقضي بإطالق 

2020|07|07 

 2813 العدد

 

 غالء األسعار يفاقم األوضاع املعيشية لفلسطينيي سوريا  •

 فلسطينيون يشتكون سوء معاملة بنك بيمو فرع جرمانا •

 صيف الهب يف مخيم سبينة يؤجج حرارته االنقطاع املتواصل للتيار الكهربائي  •

 مفاوضات الهجرة بين األحزاب السويديةانهيار   •



 

 

 آخر التطورات: 

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرها امليداني السنوي 

" ، تحت عنوان ، الذي يرصد األوضاع العامة لفلسطينيي سورية2019لعام 

 .فلسطينيو سورية ضحايا الدمار وإعادة اإلعمار 

 

( صفحة محورًا خاصًا تناول قضية الضحايا  280)خصص التقرير الذي يقع يف 

شهد   2019واملعتقلين الفلسطينيين، ونوهت مجموعة العمل إلى أن عام 

انخفاضًا كبيرًا يف عدد الضحايا واملعتقلين مقارنة مع األعوام السابقة. وقد  

بلغ العدد اإلجمالي املوثق للضحايا من الالجئين الفلسطينيين يف سورية منذ 

 .       ( ضحية  4013) 2019حتى نهاية العام  2011األزمة السورية يف مارس/آذار بداية 



 

أحداثًا  2019كما وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية خالل العام 

ىلع صعيد الالجئين الفلسطينيين من سورية خارج البالد وداخلها وما  

 .شهدته من تطورات

يا متعددة يف الشأن كما أصدرت املجموعة تقارير خاصة عالجت قضا

 .الفلسطيني السوري

 :لتحميل النسخة اإللكترونية من التقرير

pdf.victimsofdestruction/special/reports/ar/uk.org.actionpal://http 

لشرائية لليرة السورية نتيجة تراجعها  انخفضت القيمة ايف سياق مختلف 

ليرة، ما تسبب يف  2800الكبير أمام الدوالر، إذ تجاوز سعر صرف الدوالر عتبة 

يف جميع املدن السورية، فوصلت أسعار املواد  حدوث أزمة غالء كبيرة

 9الغذائية يف سوريا ألسعار غير معقولة مع استمرار الحرب املستعرة منذ 

 . بعض األحيان حدود الخيال حسب وصف األهاليسنوات، وتجاوزت يف

http://actionpal.org.uk/ar/reports/special/victimsofdestruction.pdf


 

 

ومع سريان قانون قيصر بدأت أسعار املواد الغذائية باالرتفاع بشكل أكبر،   

ناهيك عن جشع التجار الذين وجدوا من قانون العقوبات االمريكية مطية  

الستغالل الناس والتالعب باألسعار، مما حال دون قدرة العديد من األهالي ىلع  

 .أبسط املواد الغذائية تأمين

يشكو الالجئون الفلسطينيون يف دمشق عامة ومخيم جرمانا  من جهة أخرى 

خاصة الذين تصلهم رسائل الستالم املساعدات النقدية املقدمة من وكالة  

 .األونروا، من سوء معاملة إدارة وموظفي بنك بيمو فرع جرمانا معهم

ت ملجموعة العمل إن إدارة وأشار عدد من الالجئين يف شكواهم التي وصل

البنك تتعامل معهم بطريقة غير إنسانية، منوهين إلى أنها تقوم بإغالق  

 ة البنك، وتجبرهم ىلع البقاء  هجميع األبواب وال تسمح لهم بالدخول إلى رد 



 

 

 

يف الشارع لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة يف فصل الصيف،  

ملا قد يصيبهم من أمراض أو ضربة   وتحت املطر يف فصل الشتاء، غير مراعية

 .شمس 

أوضاعًا إنسانية ومعيشية واقتصادية  مخيم سبينة أهالي  يعيشمن جانب آخر 

خانقة جراء تبعات الحرب يف سورية، وانعكاسها عليهم، وما زاد من معاناتهم  

سوء الخدمات األساسية وانعدام البنى التحتية، واالنقطاع املستمر للتيار 

ساعة   16ساعات طويلة تصل يف بعض األحيان إلى أكثر من الكهربائي ل

 .متواصلة، تتبعها فترة وصل تقل عن ساعة واحدة، ومرات ال تتجاوز الدقائق

 



 

 

 

هكذا يمضي أهالي املخيم صيفهم الالهب الحار دون كهرباء مما حول حياتهم  

إلى جحيم، خاصة أنهم باتوا يف حيرة من أمرهم كيف سيواجهون موجة الحر  

ا الصيف، مما اضطرهم للجوء إلى بدائل الطاقة الكهربائية لسد النقص هذ

الحاد، إضافة إلى أنهم باتوا يضبطون أعمالهم ونظام حياتهم ىلع مواعيد 

التقنين، ناهيك عن عدم تمكنهم عند عودة التيار الكهربائي من تلبية  

لإلنارة؛ إذ   احتياجاتهم اليومية، وشحن أجهزة الهاتف وبطاريات اللدات الالزمة

 .أصبح من النادر مشاهدة التيار الكهربائي أليام متتالية

قالت املتحدثة باسم حزب املحافظين أن املفاوضات  يف موضوع مختلف

االشتراكيين الديمقراطيين قد انهارت  الحالي مع 7ـ 6التي عقدت يوم االثنين ـ



 

حول سياسة الهجرة، وأوضحت أن السبب وراء ذلك إلى االشتراكيين الذين  

اختاروا االستماع إلى شريكهم يف الحكومة حزب البيئة، خصوصا فيما يتعلق  

بتحديد سقف لعدد الالجئين الذين تستقبلهم السويد سنويًا، األمر الذي 

 .اطعايرفضه "البيئة" رفضا ق

 

وكان حزب البيئة الشريك يف الحكومة السويدية هدد باالنسحاب منها يف 

حال مضى االشتراكيين الديمقراطيين يف اقتراحات الهجرة، معترضًا ىلع  

نقطتين رئيسيتين وهما تحديد سقف عدد الالجئين الذين تستقبلهم السويد 

 .لب لم الشملسنويا واشتراط قدره الفرد ىلع اعالة اسرته عند التقدم بط

( الجئ فلسطيني  3296وكانت اإلحصائيات الرسمية يف السويد كشفت أن )

، حيث تصنفهم السلطات السويدية 2019حصلوا ىلع الجنسية السويدية عام 

 .(statslös) ""بال وطن


