
 
 
 

 

 

 

 

 
 

إعادة اإلعمار 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

، N10.R5 : تخطط األونروا لتسميم الوحدات السكنية والتجارية في بموكاتتسميم وحدات سكنية
N9، N13 ،N20، N100،  مبنى المتبقية من الرزمة األولى في شير حزيران القادم. 40والـ 

 
 

( والعيادة تسير 1والمدرسة) N14،N15بموكات  : إن أعمال إعادة اإلعمار فياألعمال الحالية
 .N8 ،N6بشكل جيد وبالسرعة المطموبة، وقد بدأت لمتو أعمال إعادة اإلعمار في البموكات 

 
 

قريبًا تمييدًا لبدء العمل. وتوقيع العقود  N19: سوف يتم توقيع عقد البموك األعمال القادمة
 السمطات المبنانية المختصة. ما يزال ينتظر موافقة  N21،N22و N18لمبموكات 

 
 

قبل أيام قميمو ومناقصة طريق N25 ،26  N: تم طرح مناقصة البموكات المناقصات المطروحة
 يوم. 15التعاونية التي تربط المخيم القديم بالمنطقة المحاذية، منذ فترة وسيتم توقيع العقد خالل 

 
 

عند حصول موافقة المانح N24 ،23  N: سوف تطرح مناقصة البموكات المناقصات القادمة
عمى التصاميم والمناقصة. وكذلك ستطرح مناقصة الحماية البحرية لمجمع األونروا عند الموافقة 

 عمى التصميمات من الجيات المبنانية المختصة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠٨٦عـدد رقى                            ٣١٠٢، أٌار٧١

 نشاطات الهيئة األهمية
 

تتابع الييئة األىمية عممية تحكيم الرزمة 
السادسة وىي تحضر لتصميم البيوت 
المباني الجديدة في الرزمة الخامسة. 
 ستجتمع الييئة األىمية قريبًا بعائالت

الرزمة الخامسة لمناقشة تصاميم بيوتيم 
 الجديدة. 

 بموكاترسالة ميمة إالى العائالت في 
N10.R5 ،N9، N13 ،N20، N100، 

مبنى في الرزمة االولى والتي  40و 
 ستستمم مفايح بيوتيا قريبًا الرجاء:

تقديم اوراق الوفاة الخاصة باصحاب  -
 المباني المتوفين في اقرب فرصة ممكنة.

تقديم اوراق الوكاالت الخاصة باصحاب  -
البيوت المسافرين والذين فوضوا غيرىم 

الستالم مفاتيح بيوتيم وشيكات ىبة 
 االثاث.

لممزيد من المعمومات يرجى مراجعة  
 الييئة االىمية في مخيم نير البارد. 

 

ورش عمل بين األونروا والمجتمع 
 المحمي

 

مع استيمت وكالة األونروا مع ممثمي المجت
المحمي)الفصائل والمجان الشعبية( في 

األسبوع الماضي ورش العمل 
واالجتماعات حول قضايا ذات صمة 

البرامج العادية والخدمات الطارئة ببعض 
 المقدمة من األونروا.

 

 

 
 



 توزيع المساعدات الغذائية لنازحي مخيم نهر البارد
 

أيار وفقًا لمبرنامج  16ازحة من مخيم نير البارد يوم سيبدا توزيع المواد الغذائية لمعائالت الن
 التالي: 

 ا: توزيع المواد الغذائية: 
 

 المنطقة تواريخ التوزيع الوقت والمكان
قرب مكتب شؤون البارد في 

البداوي ) من الساعة العاشرة حتى 
 الواحدة(

 البداوي ايار 17و  16

)من الساعة   23قرب بركسات ال 
 واحدة(الثامنة حتى ال

)من  674قرب بركسات ال 
 الساعة  الثامنة حتى الواحدة(

 أيــار 20
 أيار 21و 

نير 
 البارد

)من  674قرب بركسات ال 
 الساعة  الثامنة حتى الواحدة(

نير  أيار 24،  23، 22
 البارد

 

 ب: توزيع المال لمحصول عمى الغذاء: 
 

 المنطقة تواريخ التوزيع الوقت والمكان
خيم نير البداوي ) مكتب مدير م

من الساعة التاسعة حتى الثانية 
 عشرة(

 البداوي ايار 21،22،23،24

مكتب مدير مخيم نير البارد ) من 
 الساعة التاسعة حتى الثانية عشرة(

28،29،30 ،31 
 أيار

 حزيران 4و  3
 نير البارد

شارع المئتين )  –مكتب المنطقة 
من الساعة التاسعة حتى الثانية 

 عشرة(
 طرابمس زيرانح 5

 

 بالرياضة نبني جيل الغد
 

تحت شعار "بالرياضة نبني جيل الغد"وبرعاية األستاذ عبد الكريم زيد مدير التربية والتعميم في 
منطقة الشمال، وزعت المجنة الرياضية في مدارس أألونروا في منطقة الشمال خالل االحتفال 

ائزين في األنشطة الرياضية المتنوعة لمعام الدراسي الختامي السنوي الكؤوس والميداليات عمى الف
في قاعة نادي القدس الرياضي في مخيم البداوي  2013أيار  10يوم الجمعة  2012/2013
كرة قدم  -كرة الطاولة -صباحا. من الجدير ذكره أن األلعاب تضمنت: الشطرنج 10:30الساعة 

 ينييون الجئون من سوريا.والجري، وقد شارك في األنشطة الرياضية طالب فمسط

لقد شكمت خمس لجان: لجنة التعميم، لجنة 
الشؤون لجنة الصحة، لجنة المخيم القديم 

د حددت ميام كل وقولجنة المخيم الجديد. 
لجنة ومن بعض الميمات الموكمة لكل لجنة 

نذكر مناقشة معايير خدمات اإلغاثة 
الطارئة، فعالية تطبيق البرامج ومثل ىذه 
المعايير، متابعة إعادة اإلعمار، معيد 

الشمال الميني، المناصرة لممخيم الجديد 
والمساعدة القانونية وغيرىا. ىذه االجتماعات 

 ستتابع.

 لدى مكتب التوظيف وظائف
ميندس مساحو ، شيادة جامعيو، خبرة خمسة  -

 سنوات
مشرف عمى عمال الجبس ، خبرة في قراءة  -

 الخرائط
عامل تبريد لمصنع في طرابمس، لديو خبرة ثالث  -

 سنوات
عامل تمحيم ارغون لمصنع في طرابمس، لديو خبرة  -

 ثالث سنوات
، عامل قص وتطعيج معادن لمصنع في طرابمس -

 لديو خبرة ثالث سنوات
عامل كيرباء صناعية لمصنع في طرابمس ، لديو  -

خبرة ثالث سنوات ، حائز عمى شيادة كيرباء 
 صناعية

ميكانيك   \كيرباء \مدني  \ميندسين : معماري  -
لشركة في ليبيا ، شيادة جامعية لديو خبرة ثمانية 

 سنوات
معممة رياضيات لمدرسة في طرابمس حائزة عمى  -
يادة جامعية وتتقن المغة الفرنسية ، مع او بدون ش

 خبرة
معالج فيزيائي لمؤسسة في طرابمس حائز عمى  -

 شيادة في العالج الفيزيائي و يتقن المغة الفرنسية
معممة حضانة لروضة في طرابمس ، حائزة عمى  -

 ، تتقن المغة الفرنسية ، مع او بدون خبرة BTشيادة 
خميوي لشركة في تقني في صيانة ىواتف ال -

 طرابمس، خبرة سنة عمى االقل
 

 يرجى زيارة المركز عمى العنوان التالي:  لإلستفسار،
 

بناية عبد  –مفرق السكري  –شارع المئتين  –طرابمس 
مكتب المنطقة /األونروا الطابق  -الرازق المقدم

 _________________________________________________ 03001856اإلتصال عمى الرقم التالي: أو  األرضي
 

 :يراجعتأو نهًزٌد يٍ انًعهوياث ٌرجى يُكى فً حــــال ورود أي خطأ يطبعً فً َشرة آخر انًستجداث 

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

 790424 03ث:  

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

 19001130ث: 

 

ل التبنر  تقدم  من  لنا هذه النشرة 
 م  الوكالة الفرنسية للتنمية السلي
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