
 

Email:info@prc.org.uk - Tel: +442084530919 - Fax:+442084530994 - Mob: +447447423737 

 

 : 

 
 
 

الحكومة األردنية تجدد القرار القاضي بعدم السماح لمفمسطينيين من "
 "حممة الوثائق السورية الدخول إلى أراضي المممكة

 

 
 
 

 تجدد القصف على مخيم درعا واليرموك. 

  عودة شبكة االنترنتADSL الى مخيم اليرموك بشكل متقطع مع 

. استمرار انقطاع الهاتف األرضي

  أهالي مخيم السبينة يعانون من استمرار الحصار المفروض على
. مخيمهم منذ شهور عديدة
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 مخيم اليرموك
أفاد مراسل مجموعة العمل بأن مخيم اليرموك تعرض مساء أمس لمقصف وسقوط عدد من 

 وذكر المراسل بأن حريقًا ،القذائف عمى مناطق متفرقة منو خمفت أضرارًا مادية بمكان سقوطيا
، اقتصرت أضراره عمى 15اندلع في ساعات الصباح الباكر بالقرب من الفرن اآللي في شارع الـ 

الماديات، بينما ال تزال شوارع وأزقة المخيم ترزح تحت الظالم الدامس بسبب انقطاع التيار 
الكيربائي عنو منذ أكثر من ثالثة أشير، وأكد المراسل عودة جزئية وبشكل متقطع لشبكة 

.  مخيم اليرموك مع استمرار انقطاع الياتف األرضيإلى ADSLاالنترنت 

 
 من آثار القصف عمى مخيم اليرموك

مخيم درعا 
نقل مراسل مجموعة العمل نبأ تجدد القصف عمى مخيم درعا لالجئين الفمسطينيين وسقوط العديد 

من قذائف الياون عميو دون أن تسفر عن وقوع إصابات، إلى ذلك ما يزال التيار الكيربائي 
مقطوعًا عن المخيم منذ عدة أيام، ومن الجانب اإلنساني يعاني سكان المخيم من نقص شديد في 

. المواد الغذائية والدقيق والمحروقات
 

 مخيم خان الشيح
استمرار انقطاع التيار الكيربائي عن مخيم خان الشيح وبعض مناطق دمشق، إضافة إلى 

ضعف شديد في شبكة االتصاالت الخموية وخدمة اليواتف األرضية واالنترنت، ومن جانب آخر 
شيد المخيم اليوم حالة من اليدوء النسبي ترافق ذلك مع سماع دوي انفجارات ضخمة نتيجة 

. قصف المناطق المتاخمة لو
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 مخيم سبينة
ما يزال سكان مخيم سبينة يعانون من الحصار الخانق الذي يفرضو الجيش النظامي عمى 

مداخمو ومخارجو، والذي يمنع بموجبو إدخال المواد التموينية والوقود والمحروقات، ىذا وقد شكى 
األىالي من تعقيدات الوضع خاصة في ظل الصعوبة الجّمة لمحصول عمى مادة الخبز، يشار 

 27,000 كيمومتر جنوبي دمشق عمى مساحة 14أن المخيم يقع في منطقة سبينة عمى مسافة 
. متر مربع في منطقة صناعية نشطة

 
 مخيم خان دنون

ىدوء نسبي يعم حارات وأزقة مخيم خان دنون إال أن سكانو يعانون من شح المواد الغذائية 
والمحروقات وضعف في شبكة االتصاالت وانقطاع التيار الكيربائي عن المخيم لفترات زمنية 

. طويمة
 مخيم العائدين حماة

يستقبل سكان المخيم أعدادًا كبيرة من أىالي طريق حمب في حماه الذين نزحوا إليو جراء القصف 
العنيف الذي تتعرض لو مناطقيم، ومن الجانب االقتصادي يعاني سكان المخيم من استمرار 

. انقطاع التيار الكيربائي وشح المواد الغذائية والمحروقات
 

 تجمع حطين في برزة
اضطر سكان تجمع حطين في برزة بدمشق لمنزوح إلى مناطق مجاورة لو، وذلك بسبب القصف 

العنيف الذي تتعرض لو المنطقة، ودخول قوات األمن السوري إليو بشكل كثيف حيث منعت 
. األىالي من التحرك فيو أو الخروج منو

 
 :إفراج

من أبناء مخيم العائدين في حمص " أمجد قطوس"أنباء تفيد بأن األمن السوري أفرج عن الشاب 
. بعد اعتقال دام لعدة أيام

 
 :األردن

جددت الحكومة األردنية القرار القاضي بعدم السماح لمفمسطينيين من حممة الوثائق السورية 
الدخول إلى أراضي المممكة منذ بدء الصراع في سورية ولغاية اآلن مشددة عمى تمسكيا بالقرار 

". باالستراتيجي"الذي وصفتو 
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وأكدت وزارة الداخمية انو ال تغيير عمى سياسة الحكومة وال تغيير عمى القرار القاضي بعدم 
إدخال أي فمسطيني من حممة الوثائق السورية أو غير السورية إلى أراضي المممكة وذلك 

 ."التوطين"و" الوطن البديل"لمحاربة مشروعات 
 143الجدير ذكره أن عدد الالجئين الفمسطينيين من حممة الوثائق السورية وصل حتى اآلن 

. الجئ يقيمون في مجمع سايبر ستي القريب من مدينة الرمثا
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