
 
 
 

 

 

 

 

 
 

عمارإعادة اإلمستجدات  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجامع العرب  N6والبموك  N8تم الحصول عمى موافقة لجنة فض العقود من عمان لمبموك 
. ويتوقع أن يوقع العقد خالل األيام القميمة القادمة عمى أن في االول من نيسان)الشيخ عمي(، 

حمول نياية شير نيسان. كما حصمنا عمى موافقة لجنة فض العقود لمبموكات يبدأ العمل ب
N22، N21 N19 ،N18 ونروا عمى موافقة السمطات المبنانية حصول اال فور، وستوقع العقود

 المختصة. 
 

 ، ويتوقع أن تسمم المباني لمعائالت في شير أيار. N9وقد بدأت أعمال البنى التحتية في البموك 
 .  N15وأعمال الباطون والطمر في البموك  N14مال الحجر والباطون في البموك وتستمر أع

، ويتوقع أن تسمم المباني في شير N100وتجري أعمال التشطيبات والبنى التحتية في البموك 
 حزيران. 

وقد أصدرت االونروا مناقصة لمعائالت التي حصمت عمى موافقة عمى مساحات إضافية 
الحصول عمى موافقة السمطات المبنانية  فوراألولى واألعمال ستبدأ  لمنازليا في الرزمة

ونروا مناقصة مماثمة لمعائالت التي حصمت عمى مساحات إضافية في المختصة. وستصدر اال
ونروا مناقصة لمدخل التعاونية لمد البنى التحتية الرزمة الثانية األسبوع المقبل. كما أصدرت اال

 وتزفيتو.  
 

 

 

 ٢١٣عـدد رقى                            ١٠٢٣، ٍَساٌ ٥

شاطات ترفيهية مشتركة في إطار ن
 الكرامة لمجميع""

في إطار مشروع "الكرامة لمجميع" الممّول 
من مكتب المفوضية األوروبية لممساعدات 

ونروا بعدد من األنشطة تقوم اال اإلنسانية،
المشتركة اليادفة الى بناء الجسور بين 
المجتمعين المبناني والفمسطيني عبر رسالة 
أساسية ىي "لكل شخص الحق في العيش 

ونروا، بكرامة". وفي ىذا اإلطار نظمت اال
بالشراكة مع عدد من مؤسسات الرعاية 
اإلجتماعية المبنانية والجمعيات الفمسطينية 

العمل مع ذوي اإلعاقة، أياماٴ المختصة ب
مفتوحة من النشاطات يشارك فييا مئة 
شاب وشابة لبنانيين وفمسطينيين من ذوي 

سنة( خالل  ٤١–٤١اإلعاقة )فئة عمرية 
في صور،   ١٠٤۳شيري آذار ونيسان 

وصيدا، وبيروت، والشمال، والبقاع. 
اليدف الرئيس من ىذه األنشطة ىو توفير 

لقضاء الوقت معاٴ  الفرصة ليؤالء الشباب
والتنافس بكرامة، والعمل معاٴ نحو مجتمع 

وفي ىذا السياق  شامل لمجميع. 
استضافت مدرسة المحّمرة المبنانية 

جمعية التأىيل ’الرسمية بالتعاون مع 
 ۳٠ثاني األيام المفتوحة في ‘ المجتمعي
رئيس بمدية  ، بحضور١٠٤۳آذار 

ن، المحّمرة األستاذ عبد المنعم محمد عثما
وا في الشمال األستاذ ونر منّسق برامج االو 

برنامج االعاقة في  ممثمي، و أسامة بركة
السيدة تغريد عوض وخالصة  االونروا
مسؤولة برنامج التأىيل المجتمعي و  لوباني

خنساء سميمان ومدير التواصل قي الشمال 
 السيد فادي الطيار.

 



 

 

 

ونروا لمفمسطينيين الالجئين من سورياعات ال زيتو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونروا مساعدات نقدية لإليواء والغذاء لالجئين الفمسطينيين من سوريا في وزعت اال
في كل مناطق عممياتيا  2012نيسان  5نيسان إلى  2لبنان خالل الفترة الممتدة من 

قد اختمفت المساعدات النقدية لإليواء بحسب في لبنان ومن ضمنيا منطقة الشمال. و 
ليرة لبنانية، أما  061,111أشخاص حمصوا عمى  2حجم العائمة: فمن شخص إلى 

لبنانية،  ليرة 221,111  أشخاص وما فوق فقد حصمت عمى 4العائمة المؤلفة من 
 مساعدات نقدية لمغذاء. كليرة لبنانية لكل فرد من العائمة  21,111و

 نيسان  01 في والغذاء لاليواء النقدية لممساعدات أخرى توزيع ونروا بجولةاال ستقوم
نيسان عمى ان يتم  5آذار و  22أسماؤىم ما بين  المدونة األشخاص فقط ستشمل

 تحديد مكان التوزيع الحقا. 
 

توزيع بدل اإليجارات لنازحي مخيم نهر البارد

 بموجب الجدولنيسان  2مخيم نير البارد يوم سيبدا توزيع بدل االيجار لمعائالت النازحة من 
 التالي: 

 المنطقة التاريخ
 البــداوي وضواحيــوم ـمخي طرابمس 12-14-2102
 البــداوي وضواحيــيمم ـمخي 10-14-2102
 نير البارد 01-14-2102
 نير البارد 00-14-2102
 نير البارد 02-14-2102

ب خدمات االغاثة في البداوي ونير البارد لمعرفة الرجاء من العائالت المعنية زيارة مكات
 -المعرض NMUمكان التوزيع سيكون في المكان المعتاد  اليوم والتوقيت المحدد ليا.

 صباحًا وحتى الثانية بعد الظير. 2سيبدأ الدفع إعتبارًا من الساعة  طرابمس.

وفي كممتو لممناسبة قال السيد 
عنوان يستحق الوقوف الكرامة،  عثمان:"

عمى معانيو والتأمل فيو فاإلنسان إذا لم 
يكن حرًا وكرامتو محفوظة فال قيمة لو... 
والرساالت السماوية جاءت لتضمن 
وتصون حرية وكرامة اإلنسان واإلنسان 
نعني بو الذكر واالنثى والشباب واألطفال 
وكبار السن وذوي االجتياجات الخاصة 

 .بدون استثناء
تو قال السيد بركة "ىذا النشاط وفي كمم

الذي يضم مجموعة من ذوي االحتياجات 
الخاصة ال نراه اال تعزيزًا لحقيم وحق 

ني دنا بالمعب والترفيو والتنافس وا  جميع اوال
لواثق اننا سنسعد برؤية ىؤالء االوالد 

لقد  ."الشباب يمعبون ويمرحون ويتنافسونو 
تميز النشاط بمشاركة الشباب من ذوي 

عاقة بكافة االنشطة، ومن أبرزىا اال
 الرقص والتمثيل.

 لقحوا أطفالكم ال ينفع الندم
 

 

 

 

 

 
 

ضمن الحممة الوطنية لمتمقيح ضد الحصبة 
وشمل األطفال مع إعطاء فيتامين" أ" 

سنة، بدأت  02إلى  1مر لألطفال من ع
ونروا في لبنان بتمقيح األطفال عيادات اال
ال، سنوات ضد شمل األطف 5-1من عمر

عطاء  في ماأما  يخص لقاح الحصبة وا 
فيتامين"أ" فيو لطالب المدارس من صف 
األول اإلبتدائي حتى الثاني عشر. يشار 
إلى أن فيتامين" أ" يقوي مناعة األطفال 
ويساعد عمى النمو ويقوي النظر. بدأت 

نيسان ويتوقع أن تنتيي  2الحممة في 
 خالل أسبوعين. 

 
 

لنتقذذذ مننخذذذ ن ذذذانهذذذالنشرة ذذذ  ن
نريابذذا  ورذذانشنخذذ نشرتبذذ انشريذذ  

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

 tayyar@unrwa.org-f.el  روًَ:عهى انبرٌد االنكتانسٍد فادي انطٍار   الــنشًاانتواصم فً  يكتب

 790424 03ث:  

  m.mustafa@unrwa.org  :عهى انبرٌد االنكتروًَ يٍسوٌ يصطفى نسٍدةا يكتب االعالو فً انبداويو أ

 19001130ث: 
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