
 
 

 

 

 

 

 

 
 

إعادة اإلعمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/ اىبيوك

 اىرزٍت

 تقدً اإلعَار

N14 أعّبي اٌزشط١جبد جبس٠خ  ف١ّب أْ  االٔزٙبء،لذ شبسفذ عٍٝ  اٌخشسبٔخعّبيإْ أ

 ...، اٌخ ٚاٌذ٘بْ اٌسجبوخ ٚأعّبي ٚاٌزج١ٍؾ، اٌز١١ٍسفٟ 

N15  ٠سزّش اٌعًّ فٟ خشسبٔخ اٌجبؽْٛ، وّب اثزذأد أعّبي اٌز١١ٍس ٚاٌزج١ٍؾ

 ٚاٌذ٘بْ

N19  ٚلذ شبسف اٌشدَ . لبئّخ فٟ األسبسبد ٚاألسمف ٚاألعّذحأعّبي اٌخشسبٔخ

 .ا١ٌٙىٍٟ فٟ اٌجضء اٌعٍٛٞ عٍٝ االٔزٙبء

N8  ٟ٠زُ رٕف١ز أعّبي اٌخشسبٔخ فٟ رس٠ٛخ األسبسبد ٚاألسمف فN8 ٌٝثبإلػبفخ إ 

 فئٔٗ لذ رُ رج١ّع أٌٛاح طت N6R3أِب فٟ . أعّبي اٌجٕبء ٚ اٌز١١ٍس

.  ٚلذ رُ اإلٔزٙب ِٓ أعّبي األسبسبد فٟ اٌجبِع. األسبسبد ٚاألسمف ل١ذ اٌزٕف١ز

N23 ٚ N24  ًٌمذ رُ رع١١ٓ اٌّمبٚي رمش٠جب ٚاألٚٔشٚا رٕزظش اٌّٛافمخ عٍٝ اٌّخطؾ ِٓ لج

 اٌسٍطبد اٌٍجٕب١ٔخ

N25, 

N26,N28,N

29,N21,ٚ  

N22 

 ِب صٌٕب ثبٔزظبس اٌّٛافمخ عٍٝ اٌّخطؾ ِٓ لجً اٌّذ٠ش٠خ اٌعبِخ ٌٍزٕظ١ُ اٌّذٟٔ

أعّبي اٌزشط١جبد ل١ذ اٌزٕف١ز ثّب فٟ رٌه اٌذ٘بْ ٚاٌجالؽ ٚاٌسجبوخ  1-اٌّذسسخ

 اٌخ ٚس١ىزًّ ثٕبء اٌّذسسخ لش٠جب ٚلجً اٌّٛعذ اٌّحذد ثىض١ش...ٚاأل١ٌَّٕٛ

 .٠زُ رحؼ١ش اٌّٛلع ٌٍزضف١ذ فٟ األ٠بَ اٌم١ٍٍخ اٌمبدِخ ِٕطمخ اٌزعب١ٔٚخ

 ١٩٤عـدد رقٌ                            ٢٠١٣،  أٌيوه٢٠

 "نلعب ونتعلم"أنشطة
 
 

 

 

 

 اٌظ١ف١خ  اخززّذ األٔشطخ اٌزشف١ٙ١خ

اٌخبطخ "2013ٍٔعت ٚٔزعٍُ " 

ثبٌالجئ١ٓ اٌفٍسط١١ٕ١ٓ اٌمبد١ِٓ ِٓ 

 أة 21سٛس٠ب ٚ اٌزٟ ثذأد فٟ 

،  ثحفً 2013 أ٠ٍٛي 3ٚأزٙذ فٟ 

فٕٟ فٟ ِذسسخ اٌّضاس فٟ ِخ١ُ 

اٌجذاٚٞ، ٚرسزٙذف األٔشطخ اٌطالة 

ِٓ وبفخ األعّبس ٌزخف١ف ِعبٔبرُٙ 

١ٌٚزى١فٛا ِع أجٛاء اٌّذسسخ ِع 

الزشاة ِٛعذ ثذا٠خ اٌعبَ اٌذساسٟ 

. اٌجذ٠ذ

 

 

 

 

دثىبد ِٓ اٌفٍىٍٛس :  رخًٍ اٌحفً

ٚاٌزشاس فٍسط١ٕٟ، عشٚع 

ِسشح١خ، سلظبد رعج١ش٠خ، 

ٚأغبٟٔ، ِٚعشع أشغبي ٠ذ٠ٚخ 

ٚسسِٛبد ِٓ أعّبي األؽفبي، 

ٚحؼشٖ أ٘بٌٟ األؽفبي، اٌٍجبْ 

اٌشعج١خ، ِٚؤسسبد اٌّجزّع 

 .اٌّحٍٟ

 

 
 

 
 



 ٍرٌضا ٌعاّوُ ٍِ فشو ميوي فً 18األوّروا ستستَر بَساعدة  

اىشَاه وذىل بفضو اىدعٌ األوروبً
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ثفؼً ِٕحخ ؽبسئخ رٍمّزٙب األٚٔشٚا حذ٠ضبً ِٓ ثٍذ٠ٓ أٚسٚث١١ٓ اسزجبثخ ٌٕذاء اٌٛوبٌخ 

 ِش٠ؼبً ِسجالً ِٓ 18االٔسبٟٔ فٟ اٌشّبي، سززّىٓ األٚٔشٚا ِٓ ِٛاطٍخ دعُ 

ٚإال، س١عبٟٔ اٌّشػٝ ِٓ ٚػع . اٌشّبي ٌزٍمٟ عالط عبجً ِٚسزّش ٌغس١ً اٌىٍٝ

 :، خ١بسا٠18ْٛجذ اِبَ ٌٍّشػٝ اٌّسج١ٍٓ اٌـ . ٠ٙذد ح١برُٙ

 

 دٚالساً  ٌىً جٍسخ ِٓ جٍسبد اٌغس١ً 50رسزط١ع اٌٛوبٌخ االٌزضاَ ثزغط١خ وٍفخ - 1

 1 خبص ٚ 2 )ف١بد رش ِس3اٌىٍٛٞ ٌىً ِش٠غ، ٌفزشح األشٙش اٌسّذ اٌّمجٍخ  فٟ 

٠ٚعزّذ ٘زا اٌّجٍغ عٍٝ  رٛافش األِٛاي ِٓ اٌّزجشع١ٓ االص١ٕٓ، . فٟ اٌشّبي (حىِٟٛ

ٚلذ ٔجحذ األٚٔشٚا . ٌٚىٓ س١زحًّ اٌّسزف١ذْٚ اٌىٍفخ اٌّزجم١خ ٌىً جٍسخ

ثّفبٚػبرٙب ِٓ أجً اٌحظٛي عٍٝ وٍفخ ِخفّؼخ ٌٙزا اٌعالط فٟ اٌّسزشف١بد اٌّشبس 

. إ١ٌٙب أعالٖ ٚاٌزٟ رمذَ خذِبد ِّبصٍخ ٌٍّشػٝ اٌفٍسط١١ٕ١ٓ فٟ اٌشّبي

 

ارفمذ األٚٔشٚا ِع جّع١خ اٌٙالي األحّش اٌفٍسط١ٕٟ أْ اٌّشػٝ ٠ّىٓ رٍمٟ - 2

فٟ ِٕطمخ ط١ذا، -  ٟٚ٘ ِسزشفٝ شش٠ىخ ٌٍٛوبٌخ– عالجُٙ فٟ ِسزشفٝ اٌّٙششٞ 

س١زُ رغط١خ اٌعالط وبِالً ٌفزشح األشٙش اٌسزخ، ٌٚىٓ فمؾ . ٚرٌه عٍٝ حسبة االٚٔشٚا

. إرا رُ رٍم١ٗ فٟ ِسزشفٝ اٌّٙششٞ

 

رٛاطً األٚٔشٚا اٌجحش عٓ سجً ٌزمذ٠ُ دعُ أفؼً ٌٙؤالء اٌّشػٝ ٚاٌّشػٝ 

اٌفٍسط١١ٕ١ٓ األخش٠ٓ اٌز٠ٓ ٠حزبجْٛ إٌٝ اٌّسبعذح، ٚرأًِ ا٠جبد اٌّض٠ذ ِٓ اٌششوبء 

 .ٌذعُ اٌحبالد األوضش عسشاً 

 

 

 

 

 توزيعة النجدة
 

ٚصعذ ِؤسسخ إٌجذح ثذعُ ِٓ 

اٚوسفُ ٚاٌّسبعذاد االسزشا١ٌخ ِٛاد 

 عبئٍخ فٍسط١ٕ١خ 380رٕظ١ف ٌـ 

 27الجئخ ِٓ سٛس٠ب، ثبإلػبفخ إٌٝ 

رُ اٌزٛص٠ع . ٌىً فشد فٟ اٌعبئٍخ$ 

فٟ ِشوض اٌشجبة اٌضمبفٟ فٟ 

ٚاسزٙذفذ .  أ٠ٍٛي11 4،5،6،10ٚ

اٌعبئالد اٌمبدِخ خالي األشٙش 

اٌضالصخ األخ١شح، ِٚب رجمٝ رُ رٛص٠عٗ 

ٌجعغ اٌعبئالد اٌزٟ ٟ٘ أوضش حبجخ 

 .ِٓ غ١ش٘ب

 

أنشطة مركز التأهيل المجتمعي 
 وهيئة اإلعاقة الفلسطينية

 

 

 

 

 

 

ٔظّذ جّع١خ اٌزأ١ً٘ اٌّجزّعٟ 

CBRA ثّشبسوخ ١٘ئخ اإلعبلخ 

اٌفٍسط١ٕ١خ سٙشح ٌألشخبص رٚٞ 

 أ٠ٍٛي فٟ ِخ١ُ  ٔٙش 3 فٟ اإلعبلخ

االرفبل١خ اٌذ١ٌٚخ ف١ٙب  رٕبٌٚذ اٌجبسد،

 ،ٌحمٛق األشخبص رٚٞ اإلعبلخ

 ٥٠  األٌٚٝح١ش شبسن ثبٌسٙشحة

ٌٝ ثعغ إ ثبإلػبفخ ا، ِعٛقاشخض

ٚلذ ر١ّضد . األ٘بٌٟ ٚفش٠ك اٌعًّ

ح١ش ة ،اٌسٙشح ثبٌطبثع االجزّبعٟ

ربحخ اٌفشطخ ٌألشخبص إرُ 

 اٌّعٛل١ٓ ثبٌزفبعً ِع ثعؼُٙ

ْ اٌىض١ش٠ٓ ُِٕٙ أخبطخ ة ٚاٌجعغ

، ال ٌٍؼشٚسح‘ال ٠غبدسٚ ِٕبصٌُٙ 

 ٚسشخ أخشٜفس اٌٙذف رُ رٕظ١ُ ٌٚٓ

ح١ش ةاء ٚاألِٙبد ة ٌألٞفٟ اٌجذاٚ

 .َأة ٚأ ٦٥ف١ٙبشبسن 

 

 

 

 
 

  

 

_________________________________________________ 
 

: ٍراجعتأو ىيَسٌد ٍِ اىَعيوٍاث ٌرجى ٍْنٌ فً حــــاه ورود أي خطأ ٍطبعً فً ّشرة آخر اىَستجداث 

 f.el-tayyar@unrwa.org  :عيى اىبرٌد االىنتروًّ  اىسٍد فادي اىطٍار اهــىشٌا اىتواصو فً ٍنتب

 790424 03: ث 

  m.mustafa@unrwa.org  : عيى اىبرٌد االىنتروًّ اىسٍدة ٍٍسوُ ٍصطفىٍنتب االعالً فً اىبداوي

 03180094: ث

 

 تقدم  من خالل التبرع هذه النشرة 
من الواليات المتحدة األمريكية  السخي

 لمخيم نهر البارد
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