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 بدخان اختناقا   تقضي دمشق بريف الشيح خان مخيم من رضيعة"

 "الحطب مدفأة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لالجئين قسري وإخفاء اعتقال حالة( 1018) وثقنا: العمل مجموعة •

 .سورية في فلسطينيين

 .اللبنانيتين وبعلبك البقاع في مساعداتها توزع األوروبية الوفاء •

 طالبي أزمة مع السويد تعامل حول تقريرا   يصدر" األورومتوسطي" •

 .سورية من اللجوء
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  ضحايا

 لالجئين الشيح خان مخيم في( أشهر 4) ستة أبو حسين رهف الطفلة قضت

 .الحطب مدفأة بدخان اختناقها بسبب دمشق، بريف الفلسطينيين

 طويلة لفترات الكهربائي التيار وانقطاع المحروقات، توافر عدم أن يشار

 من بالرغم الحطب، مدافئ استخدام إلى العودة على األهالي أجبرا

 .الصحية مخاطرها

 المخيم بين الواصلة الطرق جميع بإغالق يستمر النظامي الجيش أن يذكر

 المعيشية األزمات تفاقم إلى أدى الذي األمر دمشق، العاصمة ومركز

 .المخيم أهالي منها يعاني التي واإلنسانية

 

 آخر التطورات 

 سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة في والتوثيق الرصد فريق أكد

 الجئين طالت قسري وإخفاء اعتقال حالة( 1018) توثيق استطاع أنه

 . الفلسطينية والتجمعات المخيمات مختلف من سورية في فلسطينيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من حيث ذلك من أكبر هو الحقيقي العدد أن والتوثيق الرصد فريق ويرى

 ومخاوف األمني، الوضع أن حيث معتقل،( 1500) يتجاوز أنه المتوقع

 الجدير. أبنائهم اعتقال عن إعالنهم دون يحول أبنائهم مصير على األهالي

 سجون في التعذيب تحت قضوا قد كانوا فلسطينيا   الجئا  ( 426) أن بالذكر

 . متفاوتة لفترات اعتقالهم بعد وذلك السوري، النظام
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 اإلنسان، لحقوق األورومتوسطي المرصد أصدر مختلف موضوع وفي

 من اللجوء طالبي أزمة مع السويد تعامل حول تفصيال   تقريرا   أمس، أول

 خالل العالم في األسوأ تعد الالجئين كارثة إن" للمرصد ووفقا   سورية،

 ،2011 عام سوريا في األزمة بداية مع نتجت والتي الماضية، السنوات

 خالل من سيما وال ،2015 العام هذا خالل ملفت بشكل وتصاعدت

 عبر األوروبية القارة إلى الالجئين تدفق خالل من أوروبا في انعكاساتها

 فيها اللجوء لنظام جدي اختبار في األوروبية الدول أضحت البر، أو البحر

 مع يتوافق بما التحديات مع وتأقلمها االزمة مع اإلنساني تعاملها ومدى

 ".اإلنسان حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعامل: المجهر تحت" عنوان حمل والذي األورومتوسطي، تقرير ولفت

 في قررت ومنذ السويد أن إلى" سوريا من اللجوء طالبي أزمة مع السويد

 تغير) دائمة إقامات سوريا من القادمين الالجئين جميع منح 2013 العام

 اإلقامات من النوع هذا منح في األكبر العبء حملت ،(2015 أواخر هذا

 السويد تلقت األزمة، بدء ومنذ. وألمانيا صربيا بعد أوروبا مستوى على

 الذين الالجئين مجموع من %15 بنسبة فيها، للجوء طلبا   103.630

 .الماضية األربعة السنوات مدار على وروباأ إلى سوريا من وصلوا

 وعلى أنه إلى األوروبي، البرلمان في مناقشته ستتم والذي التقرير، وخلص

 السويدي، اللجوء نظام منها يعاني التي اإلشكاالت بعض وجود من الرغم

 لالجئين أفضل حماية توفير أجل من وتعديالت تحسينات إلى وحاجته
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 أن إال األخيرة، التعديالت بعد خصوصا   سوريا، في الفظائع من الفارين

 األقل على اعتماده، يمكن يزال ال األزمة مع التعامل في السويدي النموذج

 تظهر لم التي الدول تلك وخاصة األخرى، األوروبية الدول قبل من جزئيا ،

 .العالمية اإلنسانية الكارثة هذه مع التعامل في فعالة مساهمات أي

 

 أهلي عمل لجان

 األوروبية الوفاء حملة أطلقته الذي ،"دافئ لشتاء معا  " لمشروع استكماال  

 الفلسطينية العائالت على مساعداته بتوزيع الحملة من وفد قام لبنان، في

 .اللبنانيتين وبعلبك البقاع بلدتي من كل في المهجرة السورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبعض المازوت، ومادة المدافئ، توزيع تم فقد الحملة على للقائمين ووفقا  

 أوضاع من تعاني التي العائالت على األطفال وألعاب ومالبس البطانيات،

 على العائالت تلك معظم االقتصادية الظروف أجبرت حيث جدا ، سيئة

 .الشتاء برد تقي ال التي الخيام داخل السكن

 

 بسبب وذلك لبنان إلى ُهجروا سوري، فلسطيني ألف( 45) حوالي أن يذكر

 اقتصادية ظروف من هناك يعانون أنهم إال سورية، في الدائرة الحرب

 الحصول في تواجههم التي الصعوبات بسبب وذلك بالسوء، غاية وقانونية

 .العمل اإلقامات على
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/  ديسمبر ــ األول كانون/ 20/ حتى وأرقام إحصائيات سورية فلسطينيو

2015 

 الجئا  ( 45,000)و األردن في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 15,500) •

 وذلك مصر، في سوريا   فلسطينيا   الجئا  ( 6000) لبنان، في سوريا   فلسطينيا  

 .2015 يوليو لغاية" األونروا" وكالة احصائيات وفق

 خالل أوروبا إلى وصلوا سوريا   فلسطينيا   الجئا   ألف( 36) من أكثر •

 .األخيرة سنوات األربع

 القيادة ومجموعات النظامي الجيش حصار استمرار: اليرموك مخيم •

 أكثر منذ الكهرباء وانقطاع التوالي، على( 902) لليوم المخيم على العامة

 الحصار ضحايا عدد التوالي، على يوما  ( 462) لـ والماء يوما ،( 972) من

 .ضحية( 184)

 منازلهم إلى العودة من األهالي بمنع يستمر النظامي الجيش: السبينة مخيم •

 .التوالي على يوما  ( 763) حوالي منذ

 بعد يوما  ( 964) حوالي منذ عنه األهالي جميع نزوح: حندرات مخيم •

 .عليه المعارضة مجموعات سيطرة

 حوالي ودمار عنه المياه النقطاع أيام( 608) حوالي: درعا مخيم •

 .مبانيه من( 70%)

: وحماة حمص في والعائدين والرمل زينب والسيدة جرمانا مخيمات •

 .فيها االقتصادية األزمات استمرار مع نسبيا   هادئ الوضع

 وبين بينه الواصلة الطرقات جميع انقطاع استمرار: الشيح خان مخيم •

 (.الشيح خان - زاكية) طريق باستثناء المجاورة المناطق
 


