
 
 
 

 

 

 

 

 
 

عمارإعادة اإلمستجدات  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
اعمال تنظيف الموقع  توجامع العرب )الشيخ عمي( وقد بدا N8 ،N6تم اختيار المتعيد لمبموكات 
حصمت االونروا عمى الموافقة من السمطات المبنانية المختصة لممضي   N19وتحضيره. بالنسبة لمبموك 

 ور الحصول عمى موافقة المانح.تحضير الموقع فبقدما حسب المخطط المتفق عمييا وسيبدأ المتعيد 
وقت الحصول عمى موافقة السمطات المبنانية المختصة.  N22،N21،N18العمل في البموكات  أسيبد

. وتجري N15عمال الباطون والطمر في البموك أو  N14وتستمر أعمال الحجر والباطون في البموك 
 ين بسرعة جيدة بشكل يسبق الجدول الموضوع.عمال في ىذين البموكاأل

ضافية لمنازليا في إونروا مناقصة لمعائالت التي حصمت عمى موافقة عمى مساحات وقد أصدرت األ
 عمال ستبدأ وقت الحصول عمى موافقة السمطات المبنانية المختصة. الرزمة الثانية واأل

فور الحصول عمى موافقة المانح. وستصدر  في الرزمة الرابعة N24و N23وستصدر مناقصات البموكين 
خرى فور توقيع االتفاق المالي مع المانح. البموكات األ N27و N26 و N25و N24مناقصات البموكات 

  موال.ونروا تبذل جيودًا حثيثة لتأمين األن األأمع  ،نيا لم تمول بعدصدار مناقصاتيا ألإال يمكن 
 

دة في لبنان روبرت واتكنز ومديرة المنسق اإلنساني والمقيم لألمم المتح
األونروا في لبنان آن ديسمور يزوران مخيم نهر البارد

 
نيسان ترافقو مديرة  ;6مخيم نير البارد يوم روبرت واتكنز مم المتحدة في لبنان نساني والمقيم لألالمنسق اإلزار 

سطينيين وحاجاتيم والتقدم المحرز في طالع عمى أوضاع الالجئين الفمور لإلاألونروا في لبنان السيدة آن ديسم
 .>700عمار المخيم منذ العام إعممية 

 

تزال تواجو العممية وعمى  ماعمار الجارية والعقبات التي عادة اإلإعمال أعطي السيد واتكنز ممخصا حول أوقد 
 N11والبموكين  N13 و N100عمار في البموكات يد اإلرأسيا التمويل. كما زار السيد واتكنز بعض البيوت ق

من العائالت النازحة المقيمة في عددًا  الذين سمما لمعائالت. والتقى السيد واتكنز خالل ىذه الزيارة N12و 
وضاعيا الحياتية الصعبة أ واستمع إلى ىموميم ومعاناتيم. وقد شرحت ىذه العائالت لواتكنز :=8بركسات 

غاثة وضرورة استمرار خدمات اإل معاد بناؤىا في المخيممتحدثة عن رغبتيا في العودة سريعًا إلى بيوتيا ال
 الطارئة.

 ٩١٤عـدد رقى                            ١٠٩٣، ٍَساٌ ٩١

العيادة الجديدة في مخيم نهر 
 البارد تفتتح في شهر تموز

\ 

في عيادة مخيم نير تستمر أعمال التشطيبات 
البارد حيث من المتوقع أن تنتيي األعمال وتبدأ 

العيادة العمل في شير تموز. وبذلك ستغمق 
ن في البقعة المحيطة، العيادة العيادتان المؤقتتا

 ولى في العبدة والعيادة الثانية في جار القمراأل
لى المبنى إوسينتقل الموظفون مع التجييزات 

 ى في مخيم نير البارد المرض أالجديد وسيبد
ونروا تبذل زيارة العيادة الجديدة الدائمة. إن األب

لى طبيعتو إكافة الجيود لتجعل الوضع يعود 
. وستقدم العيادة >700كما كان قبل العام 

الجديدة ذات الخدمات التي كانت تقدميا 
ونروا تتقدم بالشكر إن األالعيادتان المؤقتتان. 

عادة عمى تبرعيم إل ل لمحكومة الفرنسيةالجزي
مل ان يكون لممبى الجديد فائدة إعمار العيادة وتأ

 لممجتمع. 
 

 المديرة العامة تلتقي بالفصائل
 

في المقاء الذي جمعيم بالمديرة العامة لالونروا 
في لبنان السيدة آن ديسمور، طالبت الفصائل 

نيسان بتسريع إعادة  ;6والمجان الشعبية في 
إعمار مخيم البارد وتأمين األموال الالزمة. وقد 

التاكيد عمى التزام األونروا اعادت المديرة العامة 
بإعادة اعمار مخيم نير البارد واعادة سكانو إلى 

منازليم. وأكدت أنيا والمفوض العام لألونروا 
يبذالن كل الجيد لجمع التبرعات إلعادة إعمار 

المخيم ولتامين خدمات اإلغاثة بما في ذلك 
 المقدمة الالجئين الفمسطينيين من سوريا.

 

ع القضايا المتعمقة بالمنح كما ناقش االجتما
الجامعية، واالستشفاء ومركز الشمال لمتدريب 

الميني، وقالت السيدة ديسمور إن األونروا تبذل 
قصارى جيدىا لزيادة عدد المنح الجامعية 

لمطمبة الفمسطينيين. فيما يتعمق باالستشفاء، 
اوضحت السيدة ديسمور فاألونروا زاد ت عدد 

صحية وذلك  لتمبية الموظفين في المراكز ال
االحتياجات بسبب العدد المتزايد من المرضى 

 من الالجئين الفمسطينيين من سوريا



الكثر الحاحًا الذي رّكز عميو السيد واتكنز خالل زيارتو ىو العجز في ميزانية االغاثة لنازحي مخيم نير واألمر 
المتزايدة عمى موارد . ويتزامن ىذا الواقع مع الضغوط 7068مميون دوالر حتى نياية العام  =.66البارد والبالغ 

ألف الجئ فمسطيني من سوريا الى لبنان وحاجتيم إلى االغاثة العاجمة. وقد وعد  90االونروا مع نزوح أكثر من 
 واتكنز باثارة ىذه اليموم مع الدول المانحة خالل االسابيع المقبمة. 

 

مميون  >:6المخيم الذي ما زال يستمزم إن االونروا تسعى جاىدة لجمع ما تبقى من التمويل الستكمال إعادة اعمار 
دوالر )أي قرابة نصف المبمغ االجمالي(. وقد أعادت األونروا حتى اآلن بناء رزمتين من المخيم وىي تعمل عمى 

عائمة اضافية بالعودة إلى منازليا. إن إكمال إعمار المخيم رىن بتأمين  00;االنتياء من الثالثة ما سيسمح لقرابة 
 موبة.المبالغ المط

 

تجديد شبكة الصرف الصحي في حي المهجرين المحاذي لمخيم البداوي 
 

حمول مستدامة لتحسين وتطوير اوضاع   " نحو UN-HABITATو  UNDPتحت مظمة البرنامج المشترك 
الالجئين الفمسطنيين في لبنان"، يتم تنفيذ مشروع تجديد شبكة الصرف الصحي في المنطقة المحاذية لمخيم 

 حي الميجرين في شماال لبنان. - البداوي
 

برنامج مشترك بين "برنامج نحو حمول مستدامة لتحسين وتطوير اوضاع الالجئين الفمسطنيين في لبنان ىو 
شراكة مع لجنة بال(، (UN-Habitatالموئل  –وبرنامج األمم المتحدة   (UNDP) األمم المتحدة اإلنمائي"

وصول يدف إلى العمل عمى الصعيدين الوطني والمحمي لتحسين ، وي(LPDC)الحوار المبناني الفمسطيني 
مع إيالء اىتمام   في التجمعات الفمسطينية  (BUS)الالجئين الفمسطينين إلى الخدمات الحضرية االساسية 

الصرف الصحي، إدارة  -تشمل الخدمات المدنية األساسية: توفير المياهخاص لممناطق المحاذية لممخيمات. و 
 لصمبة، الكيرباء، وشبكات الطرقالنفايات ا

 

البداوي، فقد بدأ تنفيذ  -جل تحسين فرص الحصول عمى الخدمات المدنية األساسية في حي الميجرين وأل
المجتمع المحمي في الميجرين يعاني باستمرار حيث أن  أعمال البنية التحتية لتجديد شبكة الصرف الصحي.

يسي وفي الزواريب بسبب خمل في شبكة الصرف الصحي من فيضانات الصرف الصحي عمى الشارع الرئ
وغياب تصريف مياه األمطار. وقد تم ذكر ىذه المشكمة في تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم 

بشأن الحصول عمى الخدمات المدنية األساسية في المناطق المحاذية لمخيمات  7060المتحدة الموئل لعام 
طينيين. وأثيرت الحاجة الممحة لمتدخل من قبل األونروا والمجمس النرويجي لالجئين في عام الالجئين الفمس

في اجتماع لمفريق العامل في التجمعات، واستجابة لذلك، قام البرنامج المشترك من خالل عممية تنافسية  7067
، بالتعاون مع لجنة حي 7068أذار عام  =6باختيار مقاول محمي إلنجاز األعمال. بدأ تنفيذ األعمال يوم 

 الميجرين وتحت إشراف ميندس مراقب من قبل البرنامج المشترك. وتشمل األعمال في حي الميجرين ما يمي:
 تجديد شبكة الصرف الصحي وتركيب التوصيالت المنزلية  •
 صريف مياه األمطارإنشاء قنوات لت  •
 رصف الطريق بكامل عرضو وصبو بالباطون  •

قبل تنفيذ ىذا التدخل، اجتمع فريق المشروع المشترك مع ممثمي المجتمع المحمي في حي الميجرين وكذلك مع 
الجيات المعنية أيضا لمتحقق من صحة المعمومات والتوافق عمى طريقة التدخل. وتشمل ىذه الجيات ممثمين 

الحي في الميجرين والمجنة الشعبية في مخيم البداوي ومكتب األونروا في الشمال وفي مخيم البداوي عن لجنة 
والمجمس النرويجي لالجئين. وتم تشكيل لجنة محمية لممتابعة عمى تنفيذ المشروع واالتفاق عمى صيانة شبكة 

 الصرف الصحي في المستقبل.

تقذذذ مننخذذذ ن ذذذ  ننهذذذالنشرة ذذذ  ن
خذذذذذ نشر   رذذذذذ ننشرتبذذذذذ خنشر ذذذذذ  
 شرف ة ي نرلتةخي 

 

 أخبار المؤسسات
 
 

 

 

 

 

 

 -لتنسيق ما بين مؤسسة بيت أطفال الصمودبا

مشروع اإلرشاد األسري ومؤسسة األطفال 

والشباب الفمسطينية في مخيم البداوي، تم إعطاء 

محاضرة كتفريغ نفسي لعشرين إمرأة فمسطينية 

- :7الجئة من سوريا، تتراوح أعمارىن ما بين 

 سنة.  :8

 احتفال بيوم المعلم
 

مين عن الفصائل بحضور كبار المعممين، وممث

والمجان الشعبية والمؤسسات المحمية في 

واألونروا، وحشد كبير من المدرسين  الفمسطينية 

البارد، نظم نير الحاليين وأبناء مخيمي البداوي و 

منتدى صوت البارد الحر، حفال تكريميا لبناة 

األجيال، السادة قدامي المدرسين والتربويين في 

أذار  77منطقة الشمال، ذلك يوم الجمعة 

العبدة، أما كممة  -، في قاعة نايت ستار7068

لألستاذ وليد الخطيب ألقاىا نيابة فكانت األونروا 

عنو األستاذ عبد المنعم أبو حيط ، وقد أكد فييا 

 عمى دور المعمم في بناء األجيال.
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 :يراجعتنهًزٌد يٍ انًعهوياث أو ٌرجى يُكى فً حــــال ورود أي خطأ يطبعً فً َشرة آخر انًستجداث 
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