
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مناشدة لصرف املساعدة النقدية لفلسطينيي سورية يف األردن   

2020|08|27 

 2864 العدد

 

 وفد من مخيم درعا يزور املحافظة لتحسين الواقع الخدمي يف املخيم  •
 مهرجان جماهيري يف مخيم جرمانا رفضًا للتطبيع •
 ت تضرري انفجار بيرو األونروا تنفي نيتها البدء بتقديم مساعدات مل •

 



 

 آخر التطورات: 

اإلسراع  بضرورة  األونروا،  وكالة  األردن  يف  سورية  من  فلسطينيون  الجئون  ناشد 
الطارئة، وذلك مع الثانية  النقدية  التجول    بصرف املساعدة  تمديد ساعات حظر 

يف األردن، واحتمالية دخول البالد يف حظر عام بسبب ارتفاع اإلصابات بفيروس  
 كورونا. 

 

 

وقالت إحدى الالجئات يف مناشدتها والتي وصلت ملجموعة العمل "نناشد مدير  
الطارئة   املالية  أدار"، بصرف املساعدة  "محمد  السيد  األردن  األونروا يف  عمليات 

نتمك  اإلصابات  حتى  حيث  عام،  حظر  البالد يف  دخول  قبل  الطعام  شراء  من  ن 
 بفيروس كورونا بارتفاع يومي" 

 

أخرى   ناحية  شعبة  من  من  وفد  املدينة  للحزب  فلسطين  زار  محافظ  درعا  يف 
لالجئين   درعا  مخيم  يف  الخدمي  الواقع  تحسين  آليات  لبحث  شربك  مروان 

 الفلسطينيين. 



 

وتركز الحديث خالل الزيارة ىلع الواقع الخدمي املتردي يف مخيم درعا من مياه  
كما   الخبز،  مخصصات  وزيادة  طرق  وصيانة  أنقاض  وترحيل  شوارع  وانارة  وكهرباء 

 حديث عن كيفية تحسين الواقع املتردي وإيجاد الحلول البديلة. تطرق ال

 

 

من جانبه أشار محافظ درعا ألهمية تقديم الخدمات الالزمة والضرورية لالجئين   
الجهات   مع  الطلبات  كافة  متابعة  وسيتم  السوري،  النسيج  من  جزء  كونهم 

 املعنية والعمل ىلع تلبيتها وفق االمكانيات املتاحة 

ز ومن  أخرى  "التطبيع  اوية  عنوان  الالجئين    خيانةتحت  مئات  شارك  عظمى" 
يف   دمشق،  بريف  الفلسطينيين  لالجئين  جرمانا  مخيم  يف  الفلسطينيين 
"االحتالل   ودولة  اإلمارات  دولة  بين  التطبيع  التفاق  رفضًا  شعبي  مهرجان 

 اإلسرائيلي" 

املؤامرات وأك لجميع  الشتات  مخيمات  واستنكار  رفض  ىلع  املشاركون  د 
االحتالل، واالتفاقيات ضد الشعب الفلسطيني ورفضهم لكافة أشكال التطبيع مع 

استهدافًا  واعتبروا "صفقة    االتفاق  تطبيع  يف  ومشاركة  الفلسطيني،  للشعب 
 القرن األميركية"



 

 

 

 

واملخي جرمانا  مخيم  أبناء  من  املشاركون  فلسطين،  ورفع  أعالم  األخرى  مات 
للقضية   وداعمة  التطبيع  اشكال  لجميع  رافضة  شعارات  تضمنت  والفتات 

 الفلسطينية. 

نيتها بدء  ة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"  نفت وكاللبنان  ويف  
 8/2020/ 4تقديم مساعدات للمتضررين من االنفجار الذي حصل يف بيروت يوم 

األ بنشر  وقالت  االجتماعي  التواصل  مواقع  بعض  "تقوم  لها  بيان   يف                                                           ونروا 
ومادية   غذائية  مساعدات  تقديم  "بدء  عن  مزعومة  و  -معلومات  دواء  غذاء 

بسبب االنفجار الذي حصل يف بيروت"   -وحواالت مادية للمتضررين واملحتاجين  
مع اضافة رابط تسجيل وادخال معلومات" مؤكدة أن هذه املعلومات عارية عن  

 الصحة وتنفيها جملة وتفصيال. 

 

 



 

 

 

 

ونروا أن قنواتها الرسمية هي املصدر الوحيد والحصري لنشر أي تصريح  وأشارت األ
خ اعالن  من  أو  لبنان  يف  الفلسطينيين  الالجئين  محذرة  الغوث،  بوكالة  اص 

أو   شخصية  معلومات  أي  ارسال  أو  املشبوهة  الجهات  هذه  مع  التعامل  خطورة 
أو تساهم يف   الهاتف  تحوي فيروسات خطيرة تضرب  روابط قد  أي  أو فتح  صور 

مال  سرقة الرصيد ومعلومات الهاتف أو قد تؤدي لنشر أو استغالل أو اساءة استع
 املعلومات الشخصية ملقدم الطلب. 

ونروا" يف بيانها الجهات التي تقف وراء هذه الرسائل التوقف فورًا عن  وطالبت "األ
معربة    املناسبة،  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  طائلة  تحت  "األونروا"  اسم                                                                            استعمال 
عن تضامنها مع الشعب اللبناني ومع جميع الالجئين الذين تأثروا بهذه املأساة  

 ان، وبيروت بشكل خاص. الجديدة املريرة التي أصابت لبن 

 


