
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3019العدد 

19-10-2020 
 

 مطالبات بإعادة تفعيل دور بلدية مخيم اليرموك 

 شكوى من تلوث مياه الشرب يف مخيم سبينة بريف دمشق  •
 األونروا يف سورية تقيم أنشطة متنوعة بمناسبة اليوم العاملي لغسل اليدين  •
 حملة تفتيش ىلع منازل السوريين يف إسطنبول  •
 دار حديدي ىلع حدودها البرية مع تركيا اليونان تشرع ببناء ج  •



 

 آخر التطورات

طالب عدد من الحقوقيين والناشطين من أبناء مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين النظام  

اليرموك ومنحها كافة   السوري ومحافظة دمشق إعادة تفعيل دور ا اللجنة املحلية ملخيم 

ال اتخذه مجلس  الذي  القرار  لها قبل  التي كانت مخولة  السوري يف جلسته  الصالحيات  وزراء 

القاضي بأن تحل محافظة دمشق محل بلدية    2018تشرين الثاني/ نوفمبر ا  11التي عقدها يوم  

اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون يف اللجنة املحلية  

 ملخيم اليرموك القائمون ىلع رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق.

 

اليرموك تكمن يف تبعيتها  وأشار الحق وقيون إلى أن أهمية إعادة تفعيل دور بلدية مخيم 

املباشرة لإلدارة املحلية التي تعتبر أىلع سلطة من محافظة دمشق، مشيرين إلى أن تلك  

التبعية ستمكن بلدية اليرموك من أن تكون املسؤولة عن الخدمات املوجودة يف املخيم،  

املخطط التنظيمي أو تنظيم الحركة التجارية وكامل األمور    سواء من نواحي رخص البناء أو



 

الخدمية، منوهين إلى أنه قبل األزمة يف سورية كان هناك مجلس بلدي يسن القوانين التي  

 تتناسب مع الحركة العمرانية والتجارية يف مخيم اليرموك.

نيين من سوء  باالنتقال إلى ريف دمشق اشتكى أهالي سكان مخيم سبينة لالجئين الفلسطي 

حال مياه الشرب واختالطها بمياه الصرف والتراب فضال عن انقطاع املياه بشكل مستمر لفترات  

 زمنية طويلة. 

 

من جانبهم أوضح سكان روضة أطفال الحرية يف مخيم سبينة أن مياه الشرب التي يتم ضخها  

رين إلى املياه التي  إلى منازلهم وحاراتهم يومي السبت واألربعاء ملوثة بمياه املجاري، مشي

تصلهم لونها قاتم ويوجد فيها رغوة ورائحة كريهة، مطالبين الجهات املعنية وبلدية سبينة  

بإيجاد حل سريع لتلك املشكلة التي يمكن أن تشكل خطرًا ىلع صحتهم وتتسبب يف انتشار  

 األمراض بينهم وخاصة يف ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا. 



 

وك  نظمت  مختلف  سياق  أنشطة  يف  )األونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  الة 

متنوعة لطالب املدارس التابعة لها يف املخيمات الفلسطينية يف سورية بمناسبة اليوم  

 تشرين األول من كل عام.  15العاملي لغسل اليدين الذي يصادف يوم

 

ونروا يف حمص وحماه  طالب وطالبة يف مدارس األ  500وأشارت وكالة األونروا إلى أن أكثر من  

متنوعة   أنشطة  املشاركة يف  اليدين، من خالل  لغسل  العاملي  باليوم  احتفلوا  والالذقية، 

 ركزت ىلع غسل اليدين من خالل األلعاب الترفيهية.  

ونوهت وكالة الغوث أن االحتفال الذي عقد تحت عنوان "نظافة اليدين للجميع" ونظمه مكتب  

سطى بالتعاون مع برنامج التعليم يف األونروا هدف إلى رفع  دعم املنطقة يف املنطقة الو

نظافة   ىلع  الحفاظ  وكيفية  صحيح  وبشكل  بانتظام  بالصابون  اليدين  غسل  حول  الوعي 

 . 19اليدين ملنع انتشار كوفيد  

عن   ممثلين  مع  عقده  اجتماع،  خالل  كايا"،  برلي  "علي  إسطنبول  والي  صرح  تركيا  يف  أما 

ي، أن والية إسطنبول ستقوم يف األيام القادمة بحملة تفتيش ىلع  منظمات املجتمع املدن



 

بياناتهم   من  التأكد  بهدف  وذلك  السوريين،  الفلسطينيين  ضمنهم  ومن  السوريين  منازل 

 الشخصية.   

 

وطالب والي اسطنبول السوريين يف تركيا بتحديث بيانات السكن الخاصة بهم بشكل عاجل  

 وفوري. 

آالف الجئ فلسطينيي من سوريا، يعانون أوضاعًا اقتصادية غاية    10ويعيش يف تركيا قرابة  

يف الصعوبة، زادت مع تفشي كورونا، فيما يقدر عدد العائالت الفلسطينية السورية التي ال  

تركيا بحوالي ) )كمليك( يف  املؤقتة  الحماية  بطاقة  )400تملك  بينهم  أسرة،  ( عائلة  300( 

 تقيم يف اسطنبول. 

أخرى شرعت   تركيا،  من جهة  البرية مع  ببناء سياج ىلع طول حدودها  اليونانية  الحكومة 

 بهدف منع وصول املهاجرين إلى أراضيها بطريقة غير نظامية.  



 

 

البرملان   أمام  خريسوشوديس،  ميخاليس  اليوناني،  املواطنين  حماية  وزير  قال  جانبه  من 

ال البرية  الحدود  من  جزء  طول  ىلع  يمتد  السياج  بناء  إن  يف    - يونانيةاليوناني،  التركية 

إيفروس، منوهًا إلى عملية تشيده ستكتمل يف غضون ثمانية أشهر، وسيزود السياج، البالغ  

بآخر    27طوله   الحالي  السياج  ُيعزز  كما  اليوناني،  للجيش  مرتفعة  مراصد  بثماينة  كيلومتًرا، 

 متر.  3.5متر بداًل من  4.3فوالذي بارتفاع 

اليون الوزراء  رئيس  تعهد  السبت  بدوره  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس  األول،    17اني،  تشرين  من 

بإقامة حاجز حديدي بحلول نيسان املقبل للحد من الهجرة، مشيًرا إلى أنه سيزور املنطقة  

مجدًدا يف ذاك الوقت، للتأكد من سير إنجاز املشروع، مشددًا ىلع أن الحاجز ضروري “حتى  

 يشعر املواطنون اليونانيون باألمان”.


