
 
 
 

 

 

 

 

 
 

مستجدات اعادة االعمار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شخصًا(  444عائمة إضافية )أو  87لمعائالت بحيث تسممت  N7تـ تسميـ البموؾ 
محالت تجارية. وتبذؿ الجيود حاليًا إلنياء الروضة في البموؾ  7منازليا، إضافة إلى 

N12 وما يزاؿ العمؿ جاريا في البموؾ .N9  ويتوقع أف تسمـ المنازؿ لمعائالت خالؿ
كما في البموؾ  N10.R5األشير القميمة القادمة. ويستمر العمؿ في البموؾ 

N100/A0  الذي يتوقع أف تستكمؿ األعماؿ فيو وتسمـ المباني لألىالي في شير
 حزيراف. 

 

 وىي تشمؿ أعماؿ البالط  N20و  N13ىذا وتستمر أعماؿ التشطيبات في البموكيف 
، يتقدـ المتعيد N14والدىاف وأبواب وشبابيؾ األلمنيـو وخزانات المطابخ. في اليموؾ 

، بدأ المتعيد  N15بشكؿ جيد بحيث يعمؿ عمى صب األعمدة واألساسات. في البموؾ 
أعماؿ الطمر وضغط التربة. أما في العيادة فتجري أعماؿ التوريؽ الداخمي والخارجي. 

 عماؿ حسب الوقت المحدد.تجري األ 1وفي المدرسة رقـ 
 

زيارة وفد فرنسي إلى مخيم نهر البارد
 
 
 
 
 
 
 
 

 

قاـ وفد فرنسي األسبوع الماضي بزيارة مخيـ نير البارد والمنطقة المحيطة بحيث 
اخذوا موجزًا عف أعماؿ إعادة اإلعمار الجارية في المخيـ القديـ. كما زار الوفد 

واطمعوا  –ؿ بنائيا الحكومة الفرنسية والتي تمو  –عمارالعيادة الصحية قيد اال
و  N11بشكؿ مفصؿ عمى أعماؿ إعادة اإلعمار. انتيت الزيارة في البموكيف 

N12   ما لألىالي مؤخرًا. م  في الرزمة الثانية الذيف س 

 ٢١٢عـدد رقى                            ٢٠٢٣، أذار ٢٢

ين الفلسطينيين من ئجمنح لال
 سوريا

 

ف تعمف عف أسة أسفري ستود مؤ 
مف سوريا في  بمنح جديدة لمطال

جامعة ادينبرغ. وىناؾ منحتاف 
جامعيتاف لالجئيف مف سوريا 

ميف )بما في ذلؾ الفمسطينييف ىالمؤ 
مف سوريا( لمعاـ الدراسي ابتداء مف 

 . 3412أيموؿ 
 

المنح الدراسية متوفرة عمى الرغـ مف 
ف يشرحوا في أف المتقدميف يجب أ

طبميـ سبب اختيار االختصاص 
فادة سوريا. إي نو سيساىـ فأوكيؼ 

قساط جامعية تشمؿ األكؿ منحة 
الجامعية وراتب لتغطية تكاليؼ 

المعيشة. وفي حاؿ الضرورة يمكف 
 لى بريطانيا. إف تغطى الرحمة أ

مزيد مف المعمومات حوؿ معايير لم
ىمية وكيفية التقدـ يمكنكـ زيارة األ

 الموقع التالي: 
 

http://www.ed.ac.uk/school

-departments/student-s

funding/postgraduate/intern

ational/region/asfari 

 

نيساف  5خر ميمة لمتقديـ ىي آ
3412 
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ن من سورياونروا لالجئين الفلسطينييإعالن هام من اال

 
يوـ  حتى تمتد بكـ الخاصة المعمومات لتدويف الميمة :نقدية مساعدات توزيع

 آذار 27 األربعاء
 لالجئيف والغذاء لإليواء النقدية لممساعدات جديدة توزيع بجولة ونروااال ستقـو

 مف اإلنتياء حتى وتستمر مف نيساف األوؿ األسبوع في سوريا مف الفمسطينييف
 بحسب التوزيع جدوؿ عف اإلعالف لحؽ وقت في سيتـ .األعداد كؿ تغطية

 .المناطؽ كؿ في المعتمدة األماكف
ميمة  في ونروااال لوائح عمى اسماؤىـ المدّونة لألشخاص فقط التوزيع سيتـ

 تغّيرت الذيف أولئؾ أو بعد يدونوا معموماتيـ لـ الذيف كؿ .آذار 37أقصاىا 
 ، مدعووف )لبناف في الموجوديف العائمة أفراد عدد في تغيير مثال( أوضاعيـ

 .آذار 37 قبؿ ممكف وقت قربأ في لتدويف معموماتيـ
 لـ لمذيف مساعدة أي صرؼ يتـ لف أعاله المذكورة الميمة ىذه انقضاء بعد

 قد لكف .التوزيع مف ىذه الجولة خالؿ مف ونروااال لدى اسماءىـ يدونوا
 .اسمائيـ تدويف بعد لحؽ وقت في أخرى توزيعات أي مف يستفيدوف

 االجتماعييف لمباحثيف التوجو يرجى اونرو اال لدى بكـ الخاصة المعمومات لتدويف

 .المناطؽ المناطؽ بحسب في ديفاجو تالم ونروااال مف

 

 

أنشطة الهيئة األهلية إلعادة إعمار مخيم 
 ردنهر البا

 

في الػ  N101تمت دعوة عائالت البموؾ 
A0  إلى اليئية األىمية األسبوع الفائت

وذلؾ لإلطالع عمى مواقع مبانييـ ضمف 
البموؾ. وقد استممت عائالت الرزمة الرابعة 
مخططات منازليا في حيف يستمر التحكيـ 
لمرزمة السادسة. وتقـو الييئة األىمية بالرد 

أىالي الرزمة  عمى االعتراضات التي قدميا
 الخامسة. 

 

 أخبار المؤسسات
 

بمناسبة اليـو العالمي لممرأة نظـ مركز 
والمركز التنموي  البرامج النسائية 

المجتمعي في مخيمي البداوي والبارد 
إمرأة وفتاة حوؿ  54جمسات حوارية مع 

العنؼ وآثاره. ومسيرة جابت الشارع الرئيس 
اوي، في مخيـ البداوي انتيت عند جبؿ البد

شخصا ما بيف فتاة  84فييا وقد شارؾ 
 وشاب.

 

 Mapفي سياؽ التنسيؽ والدعـ مف 
االجتماعي الذي  -لمشروع التدعيـ النفسي

يساىـ في تحسيف الظروؼ المعيشية لألسر 
النازحة في المخيمات الفمسطينية والتخفيؼ 

مف حدة التوتر وتعزيز الرفاه، عقدت 
ريبية جمعية النجدة االجتماعية ورشة تد

حوؿ كيفية التعرؼ عمى ردود الفعؿ 
السموكية والنفسية واالجتماعية لدى كؿ 

فئات المجتمع العمرية المتأثريف بالنزاعات 
والحروب والتعرؼ عمى كيفية التعامؿ معيا 

في  3412آذار  16وذلؾ يـو السبت 
  مركز الجمعية في مخيـ نير البارد. 

 

تقذذذ مننخذذذ ن ذذذ  ننهذذذالنشرة ذذذ  ن
ن ورذ نششراببذب نخذ نشرس يشرتب عن

نخ امنةه نشربب  ر
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