
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2250  العدد

 فلسطينيو سورية العالقون في الجزر اليونانية إحباط ويأس ومصير مجهول •

 مشكالت اقتصادية واجتماعية يشكو منها فلسطينيو سورية في البرازيل •

 الجئون فلسطينيون عاملون في السوق األلمانية يشتكون من تدني متوسط دخلهم •

 "( بلداً منذ بداية الحرب في سورية12( فلسطينياً قضوا بأكثر من )89)"

01-01-2019 



 

 آخر التطورات

كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن عدد الضحايا من الالجئين الفلسطينيين 
( 89ي سورية على طريق الهجرة أو في دول اللجوء الجديد )الذين سقطوا منذ بداية الحرب ف

 ( بلدًا.12ضحية توزعوا على أكثر من )

( ضحية التي قضت توزعوا على 89وأشار فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى أن )
 ( في ليبيا،17( في لبنان، و)18)و ( الجئًا في مصر،16بلدان اللجوء على النحو التالي: )

 ( أشخاص في فلسطين،3)و ( في مالطا،6( الجئًا في تركيا، و)12)و ( آخرين في اليونان،8)و
الجئين في  3( في إيطاليا، والجئ في السويد وآخر في قبرص وضحية في مقدونيا و3)و

 ألمانيا.

 
وبحسب اإلحصائيات الموثقة لمجموعة العمل فأن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين قضوا حتى 

( ضحية، حيث قضت الضحايا ألسباب مباشرة كالقصف واالشتباكات 3911، بلغ )اليوم
والتعذيب في المعتقالت والتفجيرات والحصار، وأسباب غير مباشرة كالغرق أثناء محاوالت 

 الوصول إلى أوروبا وذلك عبر ما بات يعرف بـ "قوارب الموت".

من لالجئين الفلسطينيين العالقين على في غضون ذلك حالة من اإلحباط واليأس يعيشها المئات 
كوس" جراء ما يواجهونه من معاناة  -ليروس  -خيوس  -متليني  -الجزر اليونانية "لسبوس 

على كافة المستويات اإلنسانية والمعيشية واالجتماعية تترافق مع وضع قانوني معقد في ظل 
 غياب ألي جهة تمثلهم وتتابع شؤونهم مع السلطات اليونانية. 



 

وكانت العائالت الفلسطينية العالقة بالجزر اليونانية وجهت مناشدات عديدة إلى المؤسسات 
العليا لشؤون الالجئين السلطة الفلسطينية وسفاراتها بالخارج  والمفوضيةالحقوقية واإلنسانية 

 للتحرك من أجل إيقاف معاناتهم ومأساتهم وتحسين وضعهم المعيشي المزري، كما طالبوا الدول
 األوربية لقبول لجوئهم باعتباره حق انساني مشروع" حسب وصفهم.

( الجئًا 400ها وتقدر إحصائيات غير رسمية عدد فلسطيني سورية في اليونان بحوالي )
ينتظرون مصيرًا مجهواًل، خاصة بعد تخلي المنظمات الدولية ومنظمة التحرير والفصائل 

ن السلطات اليونانية لهم، ومعاملتهم معاملة غير الفلسطينية عنهم، وشح المساعدات المقدمة م
إنسانية في ظل وضع قانوني مبهم بالنسبة لالجئ الفلسطيني السوري الذي تصنفه الدول الغربية 

 بأنه دون وطن".

في السياق تستمر معاناة المئات من الالجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى البرازيل 
منية والقانونية السيئة في دول الجوار السوري، موزعين على عدة مدن هربًا من األوضاع األ

 برازيلية منها مدينة ساو باولو.

حيث تواجههم أزمات ومشكالت اقتصادية ومعيشية عديدة، منها عدم تقديم الحكومة البرازيلية أي 
والتدريب  ميزات أو مساعدات إغاثية أو مادية لالجئين لديها كبطاقات السفر والسكن والعمل

المهني ودروس اللغة، بل تمنحهم بطاقة إقامة مؤقتة لمدة عامين، فيما يشتكي الالجئون من 
صعوبة في االندماج بالمجتمع البرازيلي نظرًا لوجود اختالف في العادات والتقاليد، وكذلك يعانون 

 غالء أسعار البيوت، وعدم وجود مردود مادي جيد.

موثقة لعدد الالجئين الفلسطينيين السوريين في البرازيل، وذلك وال توجد أرقام أو إحصائيات 
بالرغم من وجود السفارة الفلسطينية واالتحاد العام للمؤسسات الفلسطينية، إال أن اللجنة الوطنية 

أعلنت أن عدد الالجئين الذين وصلوا إلى البرازيل حتى نهاية  Conareلمساعدة الالجئين 
 الجئًا، دون التمييز بين الفلسطينيين أو السوريين منهم. 1794رب من سورية بلغ ما يقا 2014

من جهة أخرى اشتكى عدد من الالجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين العاملين في السوق 
األلمانية من تدني األجور مقارنة مع نظرائهم من األلمان والالجئين اآلخرين، مشيرين إلى أنهم 

رنة مع غيرهم ورغم ذلك متوسط دخلهم أقل بكثير من الجئين آخرين، يعملون ساعات طويلة مقا



 

منوهين أنهم فضلوا العمل واالندماج في المجتمع وأن يكونوا منتجين بدل أن يكونوا عالة على 
الحكومة األلمانية، وليثبتوا للعالم أن الالجئين الفلسطيني اينما حل يبني مستقبله بيده ويفيد 

 ه. المجتمع الذي استقبل

من جانبهم اشتكى الالجئون الفلسطينيون السوريون الذين تمكنوا من الوصول إلى ألمانيا من 
تأخر صدور إقاماتهم التي تستغرق في بعض األحيان أكثر من عام، األمر الذي ينعكس سلبًا 

 على الالجئين الذين ينتظرون لم شمل عوائلهم التي شردت بين سورية ولبنان وتركيا.

ى األعباء االقتصادية التي يتحملها الالجئ في تلك الدول خاصة فيما يتعلق بتأمين عالوة عل
المصاريف المعيشية ألهلهم الذين ينتظرون لم شملهم، والتي قد تستغرق معامالت لم الشمل عدة 

 أشهر أخرى.

 


