
اتحاد الجمعيات اإلغاثية و التنموية

وكل   ، المختلفــة  واالحتفــاالت  بالمناســبات  آذار  شــهر  يزخــر 

مناســبة منهــا تحمــل فــي طّياتهــا معانــي تعــّزز القيــم لــدى أفــراد 

المجتمــع باختالفاتهــم.  ففــي الّثامــن مــن آذار تحتفــل المــرأة 

ــذي يجّســد دور المــرأة الّريــادي  بعيدهــا العالمــي ، هــذا العيــد اّل

تخصصاتهــا  بمختلــف  لمشــاريعها  أوردا  تنفيــذ  عنــد  ويظهــر 

اإلنســانية، إذ تعتبــر المــرأة فــي أوردا أيقونــة التنميــة المســتدامة 

وشريك رئيسي في اإلنجازات. 

وفــي التاســع مــن آذار احتفــل الطــالب فــي مراكــز أوردا التعليميــة 

بأكثر من 150 معلم يقدمون أســمى رســالة ألجيال المســتقبل، 

أكثــر مــن 118 منهــم من المعّلمات النســاء اللواتي يزرعن التربية 

والحنان وحب العلم في قلوب طالبنا. 

ومــع دخــول فصــل الّربيــع، احتفلــت أوردا بموّظفاتهــا األمهــات 

فــي  اإلنســانية  وتقديماتهــن  لجهودهــن  تقديــًرا  عيدهــّن  فــي 

مختلف قطاعات أوردا.

أوردا  كثفــت  لمبــارك،  ا  رمضــان  شــهر  الســتقبال  وتحضيــًرا 

حملــة  لتحمــل  الكريــم  الشــهر  هــذا  الســتقبال  اســتعداداتها 

رمضان 2022 مـ -1443هـ  عنوان "شهر التآلف"، والتي تستهدف 

بمشــاريعها اإلنســانية المحتاجيــن مــن مختلــف الجنســيات علــى 

كافــة األراضــي اللبنانيــة. لتشــمل المشــاريع الرمضانيــة هــذا 

الســاخنة.  والوجبــات  الغذائيــة  الحصــص  تقديــم  الموســم 

والجديــر بالذكــر أن هنــاك أكثــر مــن 35 امــرأة متطوعــة تعمــل 

في مطابخ أوردا الخيرية لتحضر الوجبات الرمضانية الساخنة.

انتهــى شــهر آذار لكــن اإلنســانية لــن تنتظــر مناســبة أو يــوم 

محدد، كذلك المرأة فما هي إّال وطًنا لإلنسانية.

- آذار / مارس 2022 العدد 010 النشرة اإلخبارية 

شهر آذار" شهر المرأة بامتياز 
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وّقعــت الّســفارة اليابانّيــة فــي لبنــان عقــد منحــة مــع 

اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية URDA، بهدف تمويل 

تنفيــذ مشــاريع إنســانية وتنمويــة فــي مختلــف المناطــق 

اللبنانيــة، وذلــك مــن خــالل برنامــج المســاعدات األهليــة 

لمشاريع األمن البشري.

وفــي هــذا اإلطــار، ســيتمكن قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي 

لتعزيــز  أساســية  طبيــة  معــدات  تأميــن  مــن   URDA

خدمــات الرعايــة الصحيــة للفئــات األشــد ضعًفــا فــي 

البقاع وعرسال.

ــك الســّيدة  ــدام تل ــات"، وتحــت أق ــدام األّمه ــة تحــت أق "الجّن

المثالّيــة "أّم حذيفــة"، وهــى األّم التــي وهبــت ابنهــا أعظــم مــا 

تملــك ليســترجع حياتــه مــن جديــد وتنازلــت عــن إحــدى كليتيهــا 

لــه، وذلــك بعــد إصابتــه بمــرض الفشــل الكلــوى وتعّثــر حالتــه، 

إذ تطّلــب عالجــه مبالــغ طائلــة، وفّضلــت األم عودتــه لطبيعتــه 

وتعافيه من المرض المزمن. 

ــوي اســتمرت  ــا مــع الفشــل الكل ــة حذيفــة ذو الــــ 22 ربيًع رحل

علــى مــدى ســنوات، حيــث رافــق فريــق قطــاع الرعايــة الصحيــة 

فــي أوردا جلســات غســيل الكلــى الخاصــة بــه فــي مستشــفى 

ــا، ولــم يفارقــه  ــا ومعنوًي المّيــاس فــي البقــاع داعًمــا إيــاه ماّديًّ

حتــى نجــاح عمليــة زراعــة الكلــى وال تــزال أوردا تتابعــه حّتــى 

الّلحظة.

"حذيفــة" شــاب جامعــّي/ يتابــع دراســته ويمــارس الّتصويــر 

بشــكل محتــرف فــي بيــروت، شــاب كبــر وطموحــه بفضــل 

ــه  ــا وحيات ــى نجله ــي انعكســت عل ــا الت ــا وقّوته ــه ودعمه والدت

من الناحية الصحية األكاديمية واالجتماعية

توقيع عقد منحة بين السفارة اليابانية وقطاع 
الرعاية الصحية في أوردا

"أم حذيفة" تمنح الحياة البنها مّرتين 

- آذار / مارس 2022 العدد 010 النشرة اإلخبارية 
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تكريًمــا لــألّم فــي عيدهــا، وفــي بــادرة مميــزة تقديــًرا لعطائهــا وجهدهــا، احتفلــت URDA بموّظفاتهــا فــي المكتــب الرئيســي 

بحضور الزميالت والزمالء في مكتب أوردا الرئيسي في خلدة.

إلــى الــكادر التعليمــي واإلداري فــي مشــاريع التعليــم فــي قطــاع التعليــم 

في أوردا،

تحية طيبة و بعد،

علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا البــالد، كنتــم و مــا زلتــم 

تبدعــون فــي عطائكــم، إيمانــًا منكــم بــأن رســالة الّتعليــم ســامية فــوق كل 

ــاة كل طفــل  ــم الفــرق فــي حي ــى صنعت ــم حّت ــم و ثابرت الظــروف، اجتهدت

الجئ و محتاج، كنتم لهم الحضن اآلمن في زمن الالأمان.

ــوا  ــر مســتقبل كل األطفــال الذيــن تظلل أنتــم مــن كنتــم ســبًبا  فــي تغيي

فــي ظــالل علمكــم، عطائكــم و حروفكــم فــي هــذه الســنوات، لكــم أن 

تتخّيلــوا كــم مــن طفــل يقــول اآلن "معلمــي ذاك هــو ســبب فــي تغييــر 

حياتي".

أنتــم شــعلة الّنــور التــي تخرجهــم مــن ظلمــات الجهــل إلــى أنــوار العلــم و 

الفهــم، خيركــم و أثركــم الطيــب ســيبقى محفــوًرا فــي حيــاة كّل طفــل 

أمسكتم بيده و علمتموه الحرف، فأنتم ورثة األنبياء.

كل عــام و أنتــم بخيــر و صحــة و عافيــة، كل عــام و خزائــن علمكــم و 

عطائكــم ال تنفــذ، كل عــام و أنتــم لــكل طفــل الجــئ و محتــاج األمــل بغــد 

أفضل.

مسؤول قطاع التعليم في أوردا

محمد عبد العزيز

أوردا تكّرم موظفاتها األّمهات في عيدهّن 

رسالة مسؤول قطاع التعليم في أوردا بمناسبة عيد المعّلم

- آذار / مارس 2022 العدد 010 النشرة اإلخبارية 
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انطالًقــا مــن أهمّيــة المــرأة فــي المجتمــع والمســؤولّية الكبيــرة التــي 

تقــع علــى عاتقهــا، يخّصــص لهــا اليــوم الثامــن مــن آذار/ مــارس مــن 

بعــزم  تؤّديهــا  التــي  الجــاّد والمهــاّم  للعمــل  امتناًنــا وحًبــا  عــام  كل 

وإصرار 

#اليوم_العالمي_للمرأة

"الخياطــة فــّن! و لطالمــا كانــت مصــدر ســعادتي"،  هكــذا تقــول "عفــاف" إحــدى 

الّنســاء المشــاركات فــي دورات إعــادة تدويــر البالســتيك، وتضيــف قائلــة :" 

أتقنــت الخياطــة منــذ صغــري، خياطــة الّثيــاب، الّصــوف، وغيرهــا، لكّنهــا المــّرة 

األولــى التــي أتعامــل معهــا بأكيــاس النايلــون. إذ أقــوم بجمــع أكيــاس الخضــار، 

ــة أو  ومــن ثــم أغســلها وأقــوم بتجفيفهــا لتحويلهــا بعــد ذلــك إلــى وردة أو حقيب

ــة مــن  ــة البيئ ــي أســاهم بحماي ــي بنفســي، و جعلن ــّزز ثقت ــر ع مقلمــة. هــذا األم

البالستيك".

مشــروع قطــاع ســبل العيــش فــي  URDA إلعــادة التدويــر هــو مشــروع بســيط، 

لكــّن أبعــاده ســامية. فهــو يســعى إلــى نشــر الوعــي حــول أهمّيــة حمايــة البيئــة مــن 

البالســتيك، كمــا إّنــه يدعــم المــرأة و يمّكنهــا مــن تطويــر خبراتهــا فــي الخياطــة، 

فخياطــة أكيــاس النايلــون فكــرة جديــدة تبعثــت األمــل فــي نفــوس الّنســاء اّللواتــي 

واجهن الّتهميش لفترات طويلة

بهــدف التركيــز علــى اســتدامة األعمــال فــي صيــدا، أطلــق قطــاع ســبل العيــش فــي 

أوردا مشروع التدريبات المهنية عبر الدورات التالية:

• إنتاج منتجات األلبان واألجبان

•الحرف اليدوية

• تجفيف الطعام

شروط التسجيل:

فلسطيني الجنسية

مقيم في صيدا

اليوم العالمي للمرأة

إعادة تدوير  البالستيك: "خياطة من نوع آخر" ! 

مشروع إدرار الدخل في صيدا

- آذار / مارس 2022 العدد 010 النشرة اإلخبارية 



بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة قــام قطــاع الحمايــة وقطــاع ســبل العيــش 

في أوردا بتنظيم جلسة توعوية، شاركت فيها 15 امرأة حملت عنوان "الرعاية 

الذاتيــة"، إذ تمّكــن الرعايــة الذاتيــة النســاء فــي مجتمعاتهــن ألنهــا تزودهــن 

بالمعلومــات والخدمــات التــي تســمح لهــّن بانتقــاء الخيــار األنســب، وبالتالــي 

ــة لهــّن بمســاعدة غيرهــن  ــة الذاتي يمتلكــن االســتقاللية. كمــا تســمح الرعاي

مــن النســاء واالعتنــاء بهــّن بإطالعهــن علــى معلومــات قيمــة وأداء مهــام 

الرعايــة الصحيــة المجتمعيــة فــي توفيــر الرعايــة واالنخــراط مــع نســاء يعشــن 

تجارب حياتية مشابهة ولديهن االحتياجات الصحية ذاتها.

واختتمــت الجلســة بتوزيــع نبانــات خضــراء علــى المشــاركات داللــة علــى 

ضــرورة االهتمــام بالنفــس وإشــباعها بالمشــاعر اإليجابيــة لتنمــو بشــكل 

صحي.

انــت تســتحقين الّســعادة. أنــت تســتحقين حيــاة كريمــة. أنــت تســتحقين 

الشعور بالتقدير . أنت تستحقين الحماية. أنت تستحقين أن تكوني امرأة.

تحّية إجالل وتقدير لكاّفة المعّلمات والمعّلمين في العالم وخصوًصا الكادر التعليمّي في المراكز التعليمّية التابعة ألوردا

كل عام وأنتم المستقبل، كل عام وأنتم رمز المعرفة والعطاء

اتحاد الجمعيات اإلغاثية و التنموية

"الرعاية الذاتية" جلسة توعوية للنساء في اليوم العالمي للمرأة 

- آذار / مارس 2022 العدد 010 النشرة اإلخبارية 
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تحــت عنــوان  "رمضــان شــهر التآلــف"، أطلــق اتحــاد الجمعيــات اإلغاثيــة والتنمويــة في لبنان URDA حملتــه الرمضانية لهذا العام 2022 مـ -1443هـ والتي تســتهدف 

بمشــاريعها اإلنســانية المحتاجيــن مــن مختلــف الجنســيات علــى كافــة األراضــي اللبنانيــة. لتشــمل المشــاريع الرمضانيــة هــذا الموســم تقديــم الحصــص الغذائيــة 

والوجبات الساخنة، إلى جانب توزيع المواد الغذائية الطازجة، كما تتحضر URDA لعيد الفطر لتتضمن باقة مشاريعها مشروع هدية وكسوة العيد.

ونظــًرا لألحــوال االقتصاديــة المترديــة واألزمــات المتتاليــة التــي تمــر بهــا العائــالت األكثــر ضعًفــا فــي لبنــان، حملــت الحملــة عنــوان "التآلــف" الــذي يحمــل معنــى 

التراحم والتعاون والمحبة، إذ تسعى الفرق اإلغاثية في URDA جاهدة للوصول إلى المحتاجين للتخفيف من معاناتهم.

هــذا وتؤكــد الفــرق اإلغاثيــة كافــة علــى حرصهــا الشــديد بااللتــزام التــام باالجــراءات والتدابيــر الوقائيــة الصــادرة عــن  منظمــة الصحــة العالميــة أثنــاء التوزيعــات لضمــان 

سالمة المتطوعين والمستفيدين على حد سواء.

مديــر عــام URDA  الدكتــور مشــهور مومنــة وفــي كلمــة لــه بمناســبة حلــول شــهر رمضــان المبــارك، توجــه بخالــص الشــكر واالمتنــان للجهــات والمؤسســات المانحــة 

التي تحمل روح األلفة والمحبة في عطاءاتها اإلنسانية، آمًال أن تصل المساعدات اإلنسانية لمستحقيها من اللبنانيين والالجئين السوريين والفلسطينين.

وأضــاف د.مومنــة  أن األســاس الســليم لبنــاء أي مجتمــع هــو أن يقــوم علــى المحبــة والتآلــف والتعايــش بيــن أبنائــه بمختلــف انتماءاتهــم وأطيافهــم، مضيًفــا أن 

التآلف ضرورة خالل العمل اإلنساني خصوًصا بين عائلة أوردا من موظفين ومتطوعين ومانحين ومستفيدين ومتابعين.

يذكر أن عدد المســتفيدين من مشــاريع URDA اإلنســانية خالل رمضان 2021 الفائت وصل إلى 532,654 مســتفيد بشــكل تراكمي، حيث تم توزيع 62,552 حصة 

غذائية إضافة لتقديم 45,317 وجبة ســاخنة تقريًبا فضًال عن توزيع ما يقارب 278,523 ربطة خبز و9,520 شــوال بطاطا وخضار. هذا وتم تقديم القســائم الشــرائية 

لألطفال حيث حصل 4,403 أطفال على كسوة العيد والهدايا لالحتفال بعيد الفطر السعيد.

أوردا تطلق مشاريعها الرمضانية لهذا العام  بعنوان "رمضان شهر التآلف"

- آذار / مارس 2022 العدد 010 النشرة اإلخبارية 


