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 الرزمة ك/البلو عمارتقدم اإل

 / الرزمة الثالثة N14 تتقدم اعمال الباطون والتشطٌبات

  

 / الرزمة الثالثة N15 عمال الباطون وحجر الخفان والتورٌق أتجري 

أعمال صب ثار كما بدأت أعمال طمر اآلتجري 
   لوكمن قواطع الب  2ساسات فً األ

N19  الرزمة الثالثة / 

ن ٌسلم الموقع للمتعهد فً بداٌة أٌتم تحضٌر العقد على 
 2102شهر آب 

 
N18 الرزمة الثالثة / 

وقد  ،تصةخال نزال ننتظر موافقة السلطات اللبنانٌة الم
 تسلمنا عروض العقد وهً قٌد التقٌٌم

N21 / N22  الرزمة

 الرابعة

وقد ، تصةخاللبنانٌة الم ال نزال ننتظر موافقة السلطات
 تسلمنا عروض العقد وهً قٌد التقٌٌم

N25 / N26  الرزمة

 الرابعة
الرزمة  N28 / N29 اصدرت المناقصات

 الرابعة

 

 

 ٢٩١عـدد رقى                            ٣١٢٤، تًىز ٢٣

 أنشطة الهيئة األهلية

ػًبس إػبدح ْهٍخ إلثذأد انٍٓئخ األ

يخٍى َٓش انجبسد نقبءارٓب ثؼبئالد 

ٔانضبيُخ )يُطقخ   انشصو انغبثؼخ

صفٕسٌخ( ٔرٓذف ْزِ االجزًبػبد 

نى رٕصٍق انًؼهٕيبد انًزؼهقخ إ

قجم َضاع يب ثًُبصل ْزِ انؼبئالد 

. رزعًٍ ْزِ انًؼهٕيبد 7002انؼبو 

ٔػذد انطٕاثق ٔانشقق  انًغبحبد 

 ٔانًهكٍخ انخ. 

خيم نهر العيادة الجديدة في م
 ُستفتتح خالل أسابيعالبارد 

 

رغزًش أػًبل انزشطٍجبد فً ػٍبدح 

يخٍى َٓش انجبسد حٍش يٍ انًزٕقغ 

ػًبل ٔرجذأ انؼٍبدح ٌ رُزًٓ األأ

انؼًم خالل اعبثٍغ. ٔثزنك عزغهق 

انؼٍبدربٌ انًؤقززبٌ فً انجقؼخ 

انًحٍطخ، انؼٍبدح االٔنى فً انؼجذح 

 ٔانؼٍبدح انضبٍَخ فً جبس انقًش

ٍُزقم انًٕظفٌٕ يغ انزجٍٓضاد ٔع

انًشظى  أنى انًجُى انجذٌذ ٔعٍجذإ

ثضٌبسح انؼٍبدح  فً يخٍى َٓش انجبسد

َٔشٔا رجزل ٌ األإانجذٌذح انذائًخ. 

نى إكبفخ انجٕٓد نزجؼم انٕظغ ٌؼٕد 

. 7002غجٍؼزّ كًب كبٌ قجم انؼبو 

 َفظٔعزقذو انؼٍبدح انجذٌذح 

انخذيبد انزً كبَذ رقذيٓب انؼٍبدربٌ 

ٌ االَٔشٔا رزقذو ثبنشكش إًؤقززبٌ. ان

م نهحكٕيخ انفشَغٍخ ػهى انجضٌ

 يألأػًبس انؼٍبدح ٔرإػبدح رجشػٓى إل

ى انجذٌذ فبئذح ُاٌ ٌكٌٕ نهًج

 نهًجزًغ.



المفوض العام لالونروا يرحب بالفنان الفلسطيني محمد عساف في 
العامة لألونروا بغزة ويشكره على قبولة منصب سفير  الرئاسة

ليمي للشباب من أجل الجئي فلسطيناألونروا اإلق

قبو انًفٕض انؼبو نألَٔشٔا فٍهٍجٕ غشاَذي ثبنزشحٍت ثبنفُبٌ يحًذ ػغبف انفبئض 

األٔل فً يغبثقخ "يحجٕة انؼشة" فً انشئبعخ انؼبيخ ثغضح، ٔقذو نّ شكشِ ػهى 

قجٕنّ يُصت أٔل عفٍش إقهًًٍ نألَٔشٔا نهشجبة يٍ أجم الجئً فهغطٍٍ. ٔفً كهًخ 

"قذ جًؼُب عٌٕب فً  و انًئبد يٍ يٕظفً األَٔشٔا، قبل غشاَذي أٌ يحًذانّ أيب

 نحظخ احزفبنٍخ َبدسح".

ٔكبٌ يحًذ قذ قجم رؼٍٍٍ األَٔشٔا نّ قجم ٔقذ يٍ فٕصِ انُٓبئً فً ثٍشٔد "ٔثذٌٔ 

أدَى رشدد" قبئال أَّ كبٌ يصًًب ػهى خذيخ األَٔشٔا ٔالجئً فهغطٍٍ "ثأفعم 

 غشٌقخ يًكُخ".

إًَُ أشؼش ثبنفخش اس فً قطبع غضح، قبل يحًذ ػغبف "جزًبع انزي دٔخالل اال

انشذٌذ نزكهٍفً ثٓزا انًُصت كغفٍش نالَٔشٔا نهشجبة ٔأػذ االَٔشٔا ٔانالجئٍٍ 

 انشجبة أٌ أكٌٕ خٍش يًضم نٓى".

ٔأظبف غشاَذي ثبنقٕل "ٌحق نُب جًٍؼُب أٌ َشؼش ثبنفخش ثأٌ شبثب كبٌ قذ رهقى 

خ ربثؼخ نألَٔشٔا فً يخٍى خبٌ ٌَٕظ نالجئٍٍ فً غضح، رؼهًٍّ انشعًً فً يذسع

ٔكبٌ نؼبئهزّ اسرجبغ غٌٕم يغ انٕكبنخ، ثشص ػهى انغبحخ انؼبنًٍخ ٔحظً ثًضم ْزِ 

اإلشبدح ػبنًٍب. إٌ صٕرّ انزْجً ٌزحذس إنٍُب، يضهًب ٌزحذس ثبنٍُبثخ ػُب جًٍؼب. إَّ 

، فئَّ ًٌكًُُ أٌ أقٕل نكى ثحق عفٍش؛ فٕٓ عفٍش نجٍهّ ٔعفٍش نشؼجّ. ٔثغؼبدح ػبسيخ

 جًٍؼكى أَّ قذ أصجح اٌَ عفٍشا نألَٔشٔا أٌعب يٍ أجم الجئً فهغطٍٍ".

 3102اختتاو األَشطت انترفٍهٍت َهعب وَتعهى 

اخززًذ األَشطخ  

انزشفٍٍٓخ" َهؼت َٔزؼهى 

" انزً ثذأد فً 7002

حضٌشاٌ ٔاَزٓذ  02

  ،7002رًٕص  5فً 

ثحفم فًُ فً يذساط 

جطٕف انشًبل: ان

اإلثزذائٍخ فً يخٍى 

انجذأي، ٔيذسعزً 

ججم غبثٕس ٔثزٍش فً 

يخٍى َٓش انجبسد ٔانزً 

رُظًٓب األَٔشٔا نهؼبو انشاثغ ػهى انزٕانً فً نجُبٌ، ٔرغزٓذف األغفبل يٍ انصف 

األٔل حزى انغبدط اإلثزذائً، رخهم انحفم: دثكبد يٍ انفهكهٕس ٔانزشاس فهغطًٍُ، 

ٌخ، ٔأغبًَ، ٔيؼشض أشغبل ٌذٌٔخ ٔسعٕيبد ػشٔض يغشحٍخ، سقصبد رؼجٍش

يٍ أػًبل األغفبل، ٔحعشِ أْبنً األغفبل، انهجبٌ انشؼجٍخ، ٔيؤعغبد انًجزًغ 

 انًحهً. 

 

 فن األطفال
  

فززحذ يؤعغخ غغبٌ كُفبًَ ا

انغُٕي انغبثغ  ٓبانضقبفٍخ يؼشظ

حضٌشاٌ  72فٍ األغفبل" فً "ػشش 

غخ يشاكض يؤع  فً جًٍغ 7002

غغبٌ كُفبًَ انضقبفٍخ فً يخًٍبد 

انالجئٍٍ انفهغطٍٍٍٍُ فً نجُبٌ ، 

رًٕص  8ٌغزًش انًؼشض حزى 

، يٍ انغبػخ انؼبششح صجبحب 7002

حزى انضبٍَخ ظٓشا، ٔيٍ انشاثؼخ 

حزى انغبدعخ يغبء يب ػذا أٌبو 

 اَحبد.

 

تام األنشطة الصيفية في تخا
 مؤسسة النجدة

َظًذ جًؼٍخ انُجذح االجزًبػٍخ 

حفال خزبيٍب نألَشطخ انصٍفٍخ نؼبو 

رًٕص  8، ٔرنك ٌٕو االصٍٍُ 7002

فً يشكض ارحبد انشجبة  7002

انذًٌقشاغً فً يخٍى انجذأي، رخهم 

انحفم كهًخ نأليٓبد، يؼشض 

سعٕيبد ٔأشغبل ٌذٌٔخ، نٕحبد 

فٍُخ ساقصخ، ٔػشض فٍهى ػٍ 

يؼبَبح انهجٕء نهفهغطٍٍٍٍُ انالجئٍٍ 

غفبل يٍ عٕسٌب. حعش انحفم األ

ٔأْبنٍٓى ٔثؼط يٍ يؤعغبد 

 انًجزًغ انًحهً.

 توزيعة بيت أطفال الصمود

حًهخ "يٍ أجم أغفبل ثذػى يٍ 

 Japan Platform -CCP فهغطٍٍ

" ٔصػذ يؤعغخ ثٍذ أغفبل 

يخٍى انجذأي خالل  -انصًٕد

األعجٕع انًبظً، يٕاد غزائٍخ 

ػبئهخ يٍ  200ٔيٕاد رُظٍف نـ 

ٌب انالجئٍٍ انفهغطٍٍٍٍُ يٍ عٕس

ٔانالجئٍٍ ٔانغٕسٌٍٍ فً يخٍى 

 انجذأي.

 

تقدم  من  الن ا التعنر   هذه النشرة 
 م  الوكالة الفرنسية للتنمية السالي

 

_________________________________________________ 
 

 :يراجعتأو نهًسٌد يٍ انًعهىياث ٌرجى يُكى فً حــــال ورود أي خطأ يطبعً فً َشرة آخر انًستجداث 

 tayyar@unrwa.org-f.el  عهى انبرٌد االنكتروًَ:انسٍد فادي انطٍار   الــنشًاانتىاصم فً  تبيك

 790424 03ث:  

  m.mustafa@unrwa.org  :عهى انبرٌد االنكتروًَ انسٍدة يٍسىٌ يصطفى يكتب االعالو فً انبداوي

 12001130ث: 
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