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 2637: العدد
13-01-2020 

 "أوضاع إنسانية متفاقمة.. أهالي مخيم خان الشيح يناشدون"

 صواريخ في محيط مخيم النيرب  4سقوط  •

 دخان المدافئ يهدد حياة النازحين في المخيمات شمال سورية  •

 ضحية إثر غرق مركبين للمهاجرين في اليونان وتركيا 23 •



 

 آخر التطورات

ناشد أهالي مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي وكالة األونروا والفصائل 
 بجميع متطلبات الحياة.الفلسطينية بالوقوف أمام مسؤولياتهم وإسعاف المخيم 

وقال األهالي في رسائل وصلت إلى مجموعة العمل، إنهم يواجهون أوضاعًا إنسانية غاية في 
 الصعوبة جراء نقص أهم متطلبات الحياة من كهرباء وماء ومواد تدفئة مع دخول فصل الشتاء.

وتشغيل   وطالب أهالي مخيم خان الشيح بإيجاد حلول لهذه المشاكل، وحملوا وكالة غوث 
 الالجئين الفلسطينيين أونروا المسؤولية بصفتها الجهة المسؤولة عن الالجئين. 

 
واتهموا الفصائل الفلسطينية باقتصار دورها في الفترة األخيرة على البيانات الداعمة "لفالن  
وعالن" متناسية هموم وأوجاع أهالي المخيم، وشّدد األهالي على ضرورة استثمار عالقات هذه 

 ات مع الحكومة للنهوض بالمخيم وتأمين احتياجاته الضرورية. الجه

كما وجهوا رسائل لوجهاء المخيم للتحرك وتنظيم لجان أكثر فاعلية، ووضع الرجل المناسب في 
المكان المناسب من القادرين على التحرك والتواصل مع الجهات المعنية إليجاد حلول فورية 

 وعاجلة. 

ة العمل بأن أربعة صواريخ سقطوا في محيط مخيم النيرب لالجئين  في حلب، أفاد مراسل مجموع
الفلسطينيين في حلب، ولم يرد وقوع إصابات في صفوف المدنيين، ورّجح ناشطون أن يكون  

 مصدر الصواريخ قوات المعارضة السورية.



 

يشار إلى أن موقع مخيم النيرب المالصق لمطار النيرب العسكري جعل منه موقع استراتيجي  
لطرفي الصراع في سورية، وقد تعرض في وقت سابق للقصف وإطالق النار مما أدى إلى وقوع 

 ضحايا في صفوف المدنيين.

 
في سياق آخر، تزداد حاجة النازحين والمهجرين الفلسطينيين والسوريين للتدفئة مع اشتداد البرد، 

 وخاصة في الخيام التي تأويهم وهي غير معزولة داخليًا.

ء أسعار وقود التدفئة يضطر الالجئون لحرق النايلون واألقمشة واألحذية المستعملة وبسبب غال
 في التدفئة، والتي يصدر عنها دخان كثيف في المخميات، تكون نسبة الكربون السام فيه عالية.

وقال ناشطون إن "هذا األمر يشكل خطرًا على األطفال بالدرجة األولى، حيث ازدادت الحاالت 
 خاصة التهاب الصدر والقصبات الهوائية". المرضية و 

ويقول صيدلي في أحد مخيمات الشمال لصفحة "بوابة حماة" "يراجعني يوميًا أكثر من عشرة  
حاالت مصابة بالتهاب الصدر والقصبات نتيجة استنشاق الدخان الناتج عن حرق النايلون  

تدفئة البديلة التي ال تستطيع  والمواد األخرى وكثافتها، فجميع المخيمات تعتمد على وسائل ال
 الخروج من خيمتك لياًل بسبب دخانها السام". 

الجدير ذكره أنه سجل عدة حوادث حريق في مخيم دير بلوط شمال سورية نتيجة المدافئ، مما 
 تسبب في حاالت اختناق وخراب في خيام النازحين. 

المهاجرين قبالة ساحل  مهاجرًا إثر غرق قارب كان يقل عشرات  12في ملف الهجرة، قضى 
بينما تواصل فرق اإلنقاذ  21جزيرة باكسوس غرب اليونان، وقالت السلطات اليونانية إنها أنقذت 

 البحث عن ناجين. 



 

مهاجر كانوا على متن القارب،  50وأشارت السلطات أن لديها شهادات أكدت أن ما يصل إلى 
لقارب بعد دخول الماء إليه، ورّجح  وأنها هرعت إلى المنطقة بعد تلقي رسالة استغاثة من ا

 ناشطون أن القارب انطلف من جزيرة باكسوس متجهًا إلى إيطاليا.

أطفال في قارب من نوع جت بوت  4مهاجرًا بينهم  11وفي منطقة جشمة غرب تركيا غرق 
منهم من   4شخصًا، فيما تمكن  19خشبي كان يقلهم إلى الجزر اليونانية، ويحمل على متنه 

سباحة إلى السواحل التركية، ولم يعلن حتى اآلن عن جنسيات الضحايا أو من تم إنقاذهم  العودة 
شخص، بحسب  35في الحادثتين، وهي الحادثة الرابعة خالل تسعة أيام قضى خاللها اكثر من 

 ما أعلن عنه ناشطون في الهجرة. 

 


