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ػًبل انخبسجٛخ ٔسٛجذأ انًزؼٓذ ثبأل ْزا)يب ػذا يجُٗ ٔاحذ( نهؼبئالد.   N7هى ثهٕن س  

يغ اٌ انًزؼٓذ يزأخش ػٍ سجٕع انمبدو. فٙ األ N9ػًبل انجُٗ انزحزٛخ فٙ انجهٕن أٔ

ٔٚؼًم االشٓش انمهٛهخ انمبديخ. ٚسهى خالل  ٚزٕلغ اٌانجهٕن انًٕػذ انًحذد اال اٌ 

ػًبل انجُٗ انزحزٛخ أٔلذ ثذأد . N12 انًزؼٓذ ػهٗ اكًبل سٔضخ انخبنصخ فٙ انجهٕن

 ٔنٗ. يجُٗ انًزجمٛخ يٍ انشصيخ األ 93ـٔان N100/A0فٙ انجهٕن 

 ٔ N13 ٔN20, N100 بدفٙ انجهٕكٔانذْبٌ ٔانزٕسٚك ػًبل انزشطٛت أٔرسزًش 

N10.R5  ٔفٙ انجهٕن  ٌ رُزٓٙ حست انًٕػذ انًحذد.أٔٚزٕلغN14  ٚسٛش انًزؼٓذ

ٔنٗ يٍ األجضا  األٔنٗ األ سم رى صت األحست انجذٔل انًحذد ثشكم جٛذ حٛث 

 . N15ػًبل انطًش فٙ انجهٕن أرسزًش ْزا ٔ يٍ انجهٕن.

ٌ انزمٛٛى انُٓبئٙ ٚجش٘ فٙ ئف N6/N8,N18,N19,N21,N22ثبنُسجخ نهجهٕكبد 

 . رٕلغ انؼمٕد ثحهٕل َٓبٚخ شٓش آراسأٌ ػًبٌ ٔٚزٕلغ 
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ػطٗ أذ لآراس. ٔ 7ٔسٔثٙ ثضٚبسح يخٛى َٓش انجبسد ٕٚو لبو ٔفذ يٍ اإلرحبد األ

أػًبل إػبدح سكبٌ ٔانجُٗ انزحزٛخ يهخصب  حٕل بسزٛبٌ يب٘ يذٚشاإلانسٛذ سج

ْبنٙ، ٔانؼٕائك ذٚذح انًؼذنخ نإلػًبس، يشبسكخ األبسٚخ، انخطخ انجػًبس انجاإل

 رضال رٕاجّ انؼًهٛخ ٔػهٗ سأسٓب يسأنخ انزًٕٚم. يبانزٙ 

 

ًب . كN100  ٔN13ػًبس فٙ انجهٕكٍٛ س انٕفذ االٔسٔثٙ انًُبصل لٛذ اإلٔلذ صا

. ٔلذ ششحذ صبحجخ N11أحذ انًُبصل انزٙ سهًذ يؤخشاً فٙ انجهٕن  صاس

نٍ  ْزِ انفشحخاٌ  ٔشذدد ػهٗ،نٗ يُضنٓبإثبنؼٕدح  انًُضل أو أحًذ فشحزٓب

إنٗ يخبٔف شبسد أحٛث ثنٗ ثٕٛرٓب إخشٖ رؼٕد حزٗ رشٖ انؼبئالد األركزًم 

ْبنٙ فٙ يب ٚخص يسأنخ انزًٕٚم انز٘ ال ٚغطٙ انشصو انخبيسخ ٔانسبدسخ األ

 يٍ انشاثؼخ.  اً ٔانسبثؼخ ٔانثبيُخ ٔجض 

 لع

 ٢٨٢عـدد رقى                            ١٠٢٣، أذار ٨

اجتماع مع الالجئين 
ين من سوريا في الفلسطيني

 مخيم البداوي
 

 َظّى لسى انزٕاصم ٔاإلػالو فٙ

انشًبل اجزًبػب يغ  يُطمخ

يجًٕػخ يٍ فهسطٍُٛٛٛ الجئٍٛ 

يٍ سٕسٚب فٙ يخٛى انجذأ٘ 

حٕل انًسزجذاد انًزؼهمخ ثمسى 

انزؼهٛى ٔػٍ يذٖ يؼشفزٓى 

ثبنخذيبد انزٙ رمذيٓب األَٔشٔا 

نٓى، ثحٛث لّذو األسزبر ػجذ 

ٚش انزشثٛخ ٔانزؼهٛى انكشٚى صٚذ يذ

فٙ انشًبل ػشضب يجًال حٕل 

انجشَبيج انًزجغ يغ انطالة 

انفهسطٍُٛٛٛ انالجئٍٛ يٍ 

سٕسٚب، ٔأجبة ػهٗ جًٛغ 

األسئهخ انًطشٔحخ يٍ لجم 

انحبضشٍٚ. فًٛب طهت 

انحبضشٌٔ أٌ ركٌٕ 

االجزًبػبد يؼٓى ثشكم 

دائى  يجذٍٚٛ اسزؼذاْى 

نحضٕسْب ٔطبنجٍٛ انًضٚذ يٍ 

حٕل لسى انصحخ انًؼهٕيبد 

ٔانشؤٌٔ ٔغٛشْب. ٚشبس إنٗ أٌ 

االجزًبع ػمذ فٙ يكزت اإلػالو 

فٙ يخٛى انجذأ٘ ٕٚو األسثؼب  

 ظٓشا.  21فٙ رًبو انسبػخ 

نهشاغجٍٛ ثحضٕس االجزًبػبد 

 َشجٕ انزٕاصم يغ:
  

 -يكزددت انزٕاصددم فددٙ انشددًبليددذٚش 

 99739010انسٛذ فبد٘ انطٛبس، د:

سددٛذح ان -يكزددت اإلػددالو فددٙ انجددذأ٘

 99209930يٛسٌٕ يصطفٗ، د: 

 

 

 
 



 

 
الرزمة السادسة" منطقة صفورية" الهيئة األهلية تبدأ التحكيم في

 

 

شجبط ػًهٛخ انزحكٛى  20سد ٕٚو ػًبس يخٛى َٓش انجبإػبدح ثذاد انٓٛئخ األْهٛخ إل

ْبنٙ رمذٚى يؼهٕيبد ٔيشحهخ انزحكٛى ْزِ رزطهت يٍ األ ٔنٛخ نهشصيخ انسبدسخ.األ

. ْٔزِ انًؼهٕيبد رزضًٍ انًسبحخ 1997ٔنٛخ ػٍ ػٍ انجُب  كًب كبٌ لجم ػبو أ

نطٕاثك ٔانًهكٛبد. ْٔزِ انًؼهٕيبد سزخضغ نهزحكٛى انُٓبئٙ يٍ لجم نجُخ انزحكٛى ٔا

 انزبثؼخ نهٓٛئخ االْهٛخ. 

 

 يٕس انزبنٛخ: أٌ رجهغ األْبنٙ ثبألْهٛخ ٔرٕد انٓٛئخ األ

 

ػزشاضبد انزٙ رخص إغالق ثبة اسزمجبل اإل: انشصيزٍٛ األٔنٗ ٔانثبَٛخ -

 .انًسبحبد ٔانًهكٛبد ثشكم َٓبئٙ

ػزشاضبد ٔانًشاجؼبد فٙ ٚغهك ثبة اسزمجبل اإل :زٍٛ انثبنثخ ٔانشاثؼخانشصي -

ٌ ٚجمٗ ثبة انًشاجؼبد يفزٕحب فٙ يب أيب ٚخص انًسبحبد ٔانًهكٛبد ػهٗ 

 ٚخص انزؼذٚالد ػهٗ انزصبيٛى انذاخهٛخ ٔانفُٛخ نهًُبصل ٔنًشح ٔاحذح. 

: ٚغهك ثبة االػزشاضبد ٔانًشاجؼبد فٙ يب ٚخص انشصيخ انخبيسخ -

يب انًشاجؼبد فٙ يب ٚخص انزصبيٛى انذاخهٛخ انفُٛخ ، أبحبد ٔانًهكٛبدانًس

 نهًُبصل فسٛزى ثؼذ ػشض انخشائظ انُٓبئٛخ ػهٗ انؼبئالد. 

 

إحبنخ يثم ْزِ اضبد انًزؼهمخ ثبنخالفبد انؼبئهٛخ ٔشػزنٍ رُظش انٓٛئخ االْهٛخ فٙ اإل

زٙ رًذ ػزشاضبد انبإلٔنٍ رُظش انٓٛئخ األْهٛخ ث ،نٗ انهجُخ انشؼجٛخإػزشاضبد اإل

 داسٚخ. دساسزٓب يٍ لجم انٓٛئخ اإل

 

نهًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد ًٚكُكى يشاجؼخ يذٚش يكزت انزٕاصم فٙ انشًبل انسٛذ فبد٘ 

 ْهٛخ. أٔ صٚبسح يكزجّ لشة انٓٛئخ األانطٛبس 
 

 

 أخبار المؤسسات
 

ّٔصع اإلرحبد انُسبئٙ انفهسطُٛٙ 

انؼشثٙ ٔثزًٕٚم يٍ أٔكسفٕو 

ثشٚطبَٛب ٔثزُسٛك ٔثًسبػذح يٍ 

نجُخ دػى ٔيُبصشح انالجئٍٛٛ 

انفهسطٍُٛٛ يٍ يخًٛبد سٕسٚب 

ٔانذفبع انًذَٙ انفهسطُٛٙ حصص 

يٕاد رُظٛ  ٔلسًٛخ ششائٛخ ثمًٛخ 

ػبئهخ فهسطُٛٛخ الجئخ  079$ نـ 39

 . يٍ سٕسٚب فٙ يخٛى انجذأ٘

 

فًٛب ٔصػذ يؤسسخ ثٛذ أطفبل 

انصًٕد ٔثذػى يٍ انًسبػذاد 

 حانشؼجٛخ انُشٔٚحٛخ  ٔجًؼٛخ يسبػذ

ٔثزُسٛك  ،انًبَٛب -األطفبل فٙ نجُبٌ

يغ نجُخ دػى ٔيُبصشح انالجئٍٛٛ 

ٍ يٍ يخًٛبد سٕسٚب ٛانفهسطُٛٛ

ػبئهخ فهسطُٛٛخ  909يٕاد غزائٛخ نـ 

 099الجئخ فٙ يخٛى انجذأ٘، ٔ

ػبئهخ ثذػى  يٍ  999حصٛشح نـ 

 -األطفبل فٙ نجُبٌ حجًؼٛخ يسبػذ

 انًبَٛب. 

 

مٕو ٔلفٛخ نٓفخ نهؼًم انخٛش٘ يُز ٔر

 099 نـثالثخ أشٓش ثزٕصٚغ انخجض 

ػبئهخ يٍ ػبئالد انالجئٍٛ 

فٙ يخٛى َٓش انفهسطٍُٛٛٛ يٍ سٕسٚب 

. ْزا انؼًم ٚزى ثزجشع سخٙ انجبسد

ْبنٙ انًخٛى. ٔٔلفٛخ نٓفخ أكشٚى يٍ 

شكش نالْبنٙ ٔرزًُٗ يٍ رزمذو ثبن

انجًٛغ انؼًم ٔانًسبًْخ نًب فّٛ 

انالجئٍٛ اخٕآَى يصهحخ 

 انفهسطٍُٛٛ يٍ سٕسٚب. 

 

 التعليم
 

ثًُبسجخ ٕٚو انًؼهى كّشو طالة 

يذاسط األَٔشٔا فٙ انشًبل يؼهًٛٓى 

يزًٍُٛ نٓى انًضٚذ يٍ انزمذو ٔانؼطب  

 فٙ انحمم انزؼهًٛٙ
 

_________________________________________________ 
 

 :يراجعتنهًزٌد يٍ انًعهوياث أو فً َشرة آخر انًستجداث ٌرجى يُكى فً حــــال ورود أي خطأ يطبعً 

  عهى انبرٌد االنكتروًَ:انسٍد فادي انطٍار   الــنشًيُطقت اانتواصم فً  يدٌر يكتب
 tayyar@unrwa.org-f.el   :790424 03ث 
  m.mustafa@unrwa.org  :عهى انبرٌد االنكتروًَ صطفىيٍسوٌ ي نسٍدةا يكتب االعالو فً انبداويو أ

 19001130ث: 

 

تقذذذ مننخذذذ ن ذذذ  ننهذذذالنشرة ذذذ  ن
ن ورذ نششراببذب نخذ نشرتب عنشرس ي

نخ امنةه نشربب  ر
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