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 نشرة المجتمع المحلي

ٖٕٔٓحزيران   ٢ٕالعدد رقم:    

 األنألمياياياييلألألألاأل يايميي ي يياي أل

 

بمناسبة اليوم العالمي لفقر الدم المنجمي )األنيميا 

حزيران، نظم قسم الصحة في  19المنجمية( في 

األونروا جمسة توعية بشأن ىذا المرض في عيادة 

ىدفت الجمسة الى رفع مستوى بيروت المركزية. 

الوعي المجتمعي فيما يتعمق بيذا المرض، تشجيع 

اختبار ما قبل الزواج لتجنب وقوع حاالت جديدة، 

وزيادة الترويج لخدمات األونروا المتوفرة لدعم 

المرضى في اطار مشروع ممول من المانيا، 

تغطي األونروا اجراء فحص الترحيل 

بتوصية من الطبيب، فضاًل عن دعميا  الكيربائي

لممرضى ببعض العالجات. خالل الجمسة، تم 

تقديم المشورة الوقائية، ومعمومات عامة بشأن 

بيولوجية المرض وتوصيات لممرضى. بعدىا، 

وزعت النشرات التي تحمل شعار الحممة، وُأجري 

اختبارْين لتقييم معمومات المشاركين في بداية 

الجمسة ونيايتيا. قبل بدء الجمسة، كان معدل 

 16/20، الذي ارتفع الى 11/20عالمة االختبار 

 بعد انتيائيا.

قامت وكالة االمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
الفمسطينيين في الشرق االدنى )األونروا( بجولة توزيعات 

نقدية جديدة في لبنان لالجئين الفمسطنيين من سوريا ما بين 
 حزيران في مختمف المناطق المبنانية. 22و  17

شخص من ىذه التوزيعة بحيث  620000استفاد حوالي 
افراد عمى  3-1إستفادت العائمة التي تتكون من 

دوالر أمريكي( بدل إيواء في حين 133ل.ل ) 2000000
افراد وما فوق عمى  4تحصل العائمة المكونة من 

دوالر أمريكي( بدل إيواء  )200ل.ل   3000000
ل.ل بدل غذاء لكل فرد من افراد  500000باإلضافة الى 

العائمة في كال الحالتين. وتقدر اجمالي قيمة التوزيعة النقدية 
 ماليين دوالر امريكي. 5ىذه بحوالي 

من بين المستفيدين من التوزيعة النقدية في صيدا تبرز ام 
عامًا( وىي أرممة تعيش في مخيم عين الحموة  52احمد )

مع اوالدىا الثمانية. تكافح بشكل يومي إلعالة اسرتيا وذلك 
 منذ قدوميا من سوريا الى لبنان.

تعيش العائمة في احد المجمعات السكنية التي يقطنيا 
في المخيم، وىي تتشارك  الالجئون الفمسطينيون من سوريا

مع العائالت االخرى جميع التسييالت المتاحة في المجمع 
 بما في ذلك المطبخ والمراحيض.

لم يمتحق من ىم في سن التعميم من ابناء ام احمد بالمدرسة 
ىذا العام فيي ترى ان إلتحاقيم بسوق العمل اكثر فائدة 
خصوصًا في ظل الضائقة المالية التي تمر بيا العائمة. 
تدافع ام احمد عن موقفيا فتقول "ال استطيع تحمل أعباء 
الحياة وحدي فأنا بالكاد استطيع تأمين طعامنا اليومي، 

االفضل ان يبدأ االوالد باإلعتماد عمى انفسيم وأن 
 يساعدوني في تربية اخوتيم االصغر سنًا".

عامًا( استفادت ايضًا من التوزيعة النقدية  47اما أم فؤاد ) 
الحالية، اذ وصمت من سوريا قسريًا مطمع ىذا العام وىي 
تعيش في مخيم ويفل لالجئين الفمسطينيين في البقاع مع 

 إثنين من ابنائيا.
تقول ام فؤاد أثناء استالميا لممساعدة في مركز التوزيع في 

البقاع والدموع تمأل عينييا "انا معّمقة بين نارين، اقضي 
معظم وقتي اتنقل بين لبنان وسوريا. أفر من سوريا عندما 
يتأزم الوضع في منطقتنا، ومن لبنان أفر عندما اعجز عن 
مجاراة نفقات المعيشة المرتفعة. الحياة ىنا صعبة، لكنني 

 سعيدة اليوم ألنني سأحصل عمى بعض المال".
تكمل الحاجة االربعينية حديثيا" الناس ىنا يعانون االمّرين، 

اتمنى لو ان ىذه التوزيعات تكون بشكل شيري ومستمر 
فيي المتنّفس الوحيد لدينا في ظل ىذه الظروف االقتصادية 

 والمعيشية الخانقة".
عائمة وحوالي  180300تجدر االشارة انو استفاد اكثر من 

شخص فمسطيني الجىء من سوريا من التوزيعة  620000
المساعدات النقدية التي تقدميا االونروا مبمغ ىذه. كما ان 

لالجئين الفمسطينيين من سوريا لإليواء والغذاء ووتيرة 
تقديميا يعتمدان عمى حجم التمويل المتوفر من الدول 

 المانحة.
الى جانب ذلك، تقوم االونروا بتوفير خدمات منتظمة في  

الصحة والتعميم والمشورة القانونية، كما تعمل الوكالة عمى 
إقامة جمسات توعية متنوعة حول اىمية التعميم بالنسبة 

لألطفال الفمسطينيين الالجئين من سوريا، واألنشطة 
الترفييية الصيفية في مدارس االونروا كما تتطرق لمواضيع 

ذات صمة بالصحة كالجرب والقمل وكيفية الوقاية منيا 
 ومعالجتيا.

 تيييألةألايديي ألألألمينييلألايي ألألأل يينأل يريايي ألألألاأل ي ي ي يي يايمياياي ألألألاي ألألأل ييأل ألايلأل



ا ايعألا تناذةألا     اماا ألا ن را ألا أل ي الأليا ا   ا ألألفيأل
 3124حةا ا /ايمايألأل32الا سألانيم ياألفيألص يفألخلص ألفيأل

بيدف تحسين  2010أطمقت األونروا مشروع المساعدات القانونية سنة 
وصول الالجئين الفمسطينيين إلى العدالة عبر المطالبة بحقوقيم في 

جميع أنواع الدعاوى المدنية وبيدف زيادة الوعي عمومًا عند الالجئين 
لمعرفة حقوقيم القانونية مع التركيز عمى تأمين دخوليا سوق العمل 

 المبناني.
كجزء من ىذه المبادرة، تدعو األونروا المجتمع لتقديم أي من استفساراتيم 

لدى منسقة المساعدات القانونية السيدة كارول منصور، لموقوف عمى 
آرائيم، وتقديم المشورة واإلحالة. )تجدر المالحظة ان ىذا المشروع 

 يشمل فقط الدعاوى المدنية( وىو يؤمن الخدمات مجانًا.
 

 الألهيألانشالءألا صل ح أل  باع؟ 

 يكون البيع صحيحًا اذا تناول أموااًل مادية او غير مادية.

ال يمكن اجراء عقد بيع عمى أشياء ال يمكن بيعيا او ليس ليا قيمة او ال 
 يمكن تسميميا او عمى أشياء ممكًا لمغير.

 أهاا ألا ثا ألفيألعنلألا باع؟ 

يجب ان يذكر الثمن صراحًة في عقد البيع، كما يجب ان يذكر طريقة 
 ومواعيد الدفع.

 اتىألاكي ألا باعألتلاًل؟ 

يكون عقد البيع مكتمل العناصر وتامًا اذا حصل اإلتفاق بين الطرفين 
 عمى نوع العقد والمبيع والثمن.

يكون عقد البيع تامًا منذ اإلتفاق عمى جميع عناصره إال في حالة البيع 
العقاري حيث ال يكون لو مفعول حتى بين الطرفين المتعاقدين إال من 

 تاريخ قيده في السجل العقاري.
 

لمزيد من المعمومات االتصل بمنسقة المساعدات القانونية السيدة كارول 
 منصور عمى:

        T:01 840 490-5 Ext. : 487 | F:01 840 466               

       M. : 076 683646 

        c.mansour@unrwa.org | legalaid@unrwa.org 

٢ٕالعدد رقم: نشرة المجتمع المحلي ٕالصفحة:    

استجابت األونروا لمحاجات التربوّية، والترفييّية، واالجتماعّية النفسّية لألطفال 
الفمسطينيين الالجئين من سوريا في سن الدراسة ، من خالل صفوف خاصة 

ُترّكز عمى مواد المغة العربّية، واالنجميزّية، والرياضيات، باإلضافة إلى 
 األنشطة الترفييّية، كما تم دمج بعض األطفال الالجئين في صفوف عادّية. 

، بدأ قسم التربية المرحمة الرابعة وذلك بالتركيز بشكل 2013حزيران  17في 
أساسي عمى تعميم المنيج المبناني. وأجرى أخصائّيو تعميم مسؤولون عن 

التالمذة الفمسطينيين الالجئين من سوريا زيارات ميدانّية إلى مختمف مراكز 
واجتمعوا مع المّعميمن ومدراء المدارس لمناقشة خطط الدروس الالجئين 

تمميذ فمسطيني الجىء من سوريا  3102المتعّمقة بالمنيج المبناني. وقّدم 
حزيران/يونيو  8إلى  3من  صفوف خاصة امتحانات الفصل الثانيُممتحق ب
. وحصل جميع التالمذة الفمسطينيين الالجئين من سوريا عمى الكتب 2013

الدراسّية لممنيج المبناني.وازداد عدد التالمذة الفمسطينيين الالجئين من سوريا 
تمميًذا يرتادون  3277تمميًذا.  3954يرتادون مدارس االونروا إلى الذين 

يرتادون صفوًفا عادّية. في حين ان التالمذة الجدد  668صفوًفا خاصًة و
اليوم ال يرتادون إاّل الصفوف الخاصة. وقد أعّدت األونروا استراتيجّيًة في ما 

المسجمين الفمسطينيين الالجئين من سوريا يتعّمق بالحاجات التربوّية لمتالمذة 
حاليًا او الوافدين الجدد . التالمذة الجدد يدخمون مباشرة إلى مدارس األونروا 

  عند التسجيل.

تعمل األونروا عمى رفع معدل تسجيل أطفال الالجئين الفمسطينيين من سوريا 
  من خالل تنظيم جمسات توعية أثناء توزيع المساعدات النقدية.

 األ ياي يتي ييلنألاألاألألألبيشييمأل ألألألألي ييلألعألألألاأل ييتيدي يياي ألألألفييألألألاألنأليألميي أليألاأل

 األ ياي ييلألعييلألاألاألألألاأل يينييلألميييألمياي ألألأليألاأل ينيي يلألرياي أل

كتابًا مدرسيًا لميونيسيف، اذ ان االونروا تنتج موادىا التربوية الخاصة من أجل استخداميا في مدارسيا.  11،000حوالي بتبرعت األونروا 
 يدل ىذا التبرع عمى تعاون األونروا المستمر مع الوكاالت الشقيقة لصالح اولئك الذين وكمت لخدمتيم.

 األنأليألميي أليألاألألألتييتيبيي ألعألألألبييكيتي ألألأل يي يايييألميايي يايفأل



٢ٕالعدد رقم:  نشرة المجتمع المحلي ٖالصفحة:    

لطالب   Hope Fundتّم تصميم برنامج المنح الدراسّية من صندوق األمل
جامعّيين لتزويد الشباب الموىوبين الذين يتمّتعون بقدرة قيادّية بفرصة متابعة 
دراسة جامعّية في الواليات المتحدة. وفي ىذا العام، تستيدف المنح الالجئين 

السورّيين الذين يعيشون دون خط الفقر في الشرق األوسط،  -الفمسطينّيين 
إّنما بشكل خاص في لبنان واألردن حيث الحاجة إلييا ىي األمس. ومنذ 

شابة وشاب المعين دراساتيم  66، بدأ 2000إنشاء ىذه المنح في العام 
 الجامعّية في الواليات المتحدة بفضل منح صندوق األمل.

 :Hope Fundتؤّمن منح صندوق األمل 
 التوجيو-
 ترتيبات السفر إلى الواليات المتحدة )في حال كانوا أىاًل لذلك(-
 تسديد األقساط الدراسّية بالكامل لشيادة بكالوريوس لمّدة أربعة أعوام فقط-
 منحة سنوّية لمكتب والمواد األساسّية األخرى )في حال كانوا أىاًل لذلك(-
 منح البدالت الشيرّية )في حال كانوا أىاًل لذلك(-
 ال ُتغّطي المنح المجاالت التالية: طّب األسنان، والصيدلة، والطب العام-

 ادلاا ألانه ان :
أن يكون مقّدم الطمب الجًئا فمسطينيًّا من سوريا، يقيم حاليًّا وشرعيًّا في -

لبنان؛ يجب أن يكون مقيًما في لبنان طوال عممّية الترشيح ليكون أىاًل 
 باالستفادة من المنحة؛

 الالجئون الفمسطينّيون في لبنان غير أىل لالستفادة من المنح؛-
أن يكون من خمفّية اجتماعّية واقتصادّية محرومة؛ المرّشحون المقيمون في -

 مخّيم لالجئين ُيعطون األولوّية؛
أن يكون قد أنيى الصف الثاني عشر وكان من بين التالمذة المتفّوقين -

 الخمسة في الصف لمسنوات الثالث الماضية
أن يكون ُيتقن المغة االنجميزّية المحكّية والمكتوبة بطالقة كما تُثبتو مجموعة -

)في  iBT TOEFLعمى امتحان  80أو  ITPعمى  550العالمات الدنيا 
 حال توّفره(؛

 ُتعطى األولوّية إلى مقّدمي الطمبات الذين لم يدرسوا قط في الخارج؛-
يجب تقديم الطمبات الجاىزة إلى وحدة المنح الدراسّية في األونروا، بيروت، -

 3124تاية/اي ايألأل26في ميمة أقصاىا 
 ا يثلرقألا لاعا ألا ا  ي ألإ فلألهلألبل    :

عالمات المدرسة الكاممة لمصف التاسع، والعاشر، والحادي عشر، والثاني -
 عشر، نتائج االمتحانات الرسمية البروفيو، طمب جاىز وموقَّع، صورة شمسّية
لن يتم قبول الطمبات غير الممموءة بالكامل أو التي ينقصيا الوثائق الداعمة 

 ولن يتمّ النظر فييا.
لممزيد من المعمومات، ُيمكنك االتصال بوحدة المنح الدراسّية في األونروا عمى 

، أو عبر البريد االلكتروني 217، المقّسم 490 840 01الرقم 
scholarships@unrwa.org. 

 ن را ألا     اماا ألا ألألألHope Fundا امحألا ل ا ان ألا ألصمليقألانالأل
  3125-3124 ي الأل   م ألا ل ا ان أل

نّسق كل من مركز خدمات التوظيف ومركز سبمين لمتدريب 
الميني تنظيم زيارة  لشركة جبيمي إخوان ش. م. ل. إلى مركز 
سبمين لمتدريب. ولم تتوّقف الجيود المتبادلة عند ىذا الحّد، إّنما 

استمّرت من خالل تسييل المقابالت بين ممّثمي الشركة والطالب 
الذين قّدموا طمًبا لمحصول عمى فرص تدّرج وتدريب لدى شركة 

 جبيمي والمشاركة فييا. 

 6من  39خالد، وعبد الغني، وقاسم ثالثة طاّلب من أصل 
صفوف واختصاصات مختمفة أجروا مقابالت لدى مركز سبمين 

لمتدريب سعًيا وراء فرص العمل المتوّفرة. بعد التحّدث إلييم 
واالستماع إلى مالحظاتيم، أظير الطالب الذين ُأجريت 

المقابالت معيم مستوًى عالًيا من االىتمام بالشركة وناقشوا بشكل 
صريح خياراتيم في مجال التدريب وحوافزىم، ُمشّددين عمى 

 سمعة شركة جبيمي إخوان ومينّيتيا الجيدَتْين.

ستسنح الفرصة لمطالب المختارين لمعمل في أقسام مختمفة في 
الشركة حسب اختصاصاتيم وسيتعّرفون إلى أحدث الوسائل 
لتطبيق النظرّيات التي تعّمموىا في مركز سبمين لمتدريب. 

وستختار الشركة طالًبا لمتابعة تدريبات في اليندسة الميكانيكّية، 
ولحم المعادن، وتصنيع األلواح المعدنّية، والكيرباء العامة، 

والميكانيك بالمازوت، وتكنولوجيا المعمومات لفترات تتراوح بين 
شير وثالثة أشير، مع إمكانّية التوظيف لمن أثبتوا أّنيم يأتون 

 بقيمة إضافّية لمشركة.

 ا ت لااألا تيظاف

mailto:scholarships@unrwa.org


٢ٕالعدد رقم:  نشرة المجتمع المحلي ٗالصفحة:    

حزيران/يونيو  17أطمق برنامج "نمعب ونتعّمم" أنشطًة يوم االثنين الواقع فيو 
، ومنطقة بيروت  في المناطق الخمس في األراضي المبنانّية : شمال لبنان

، وصيدا، وصور، والبقاع. ُيشّدد ىذا المشروع حق الطفل بالمعب  الوسطى
والتمّتع بطفولتو وعمى بناء ميارات األطفال وصقميا وياتي ىذا المشروع  

 بتمويل من الحكومة األميركّية.

باإلضافة إلى ذلك، ُيرّكز البرنامج عمى أىمّية دمج األطفال ذوي اإلعاقة 
وذوي الحاجات الخاصة، ودعميم لكسب احترام المجتمع، والحق بحياة 

ثبات قدرتيم عمى االبداع واالبتكار.  كريمة ومحترمة، وا 

تّم تنظيم حفل افتتاحي في ىذا العام في بيروت، في مدرسة الكابري  وقد
الواقعة في مخيَّم مار الياس. وقد تّم اختيار ىذا المخّيم بالتحديد ليذا 
االحتفال نظًرا إلى دوره الميّم في تعميم األجيال الفمسطينّية، وتدريبيا، 

غناء معرفتيا.  وا 

بدأ الحفل عند الساعة العاشرة صباًحا مع مشاركة ممّثمين عن األونروا 
السيد جون جرفث نائب المدير العام لالنروا في لبنان، مسؤول الموجستّية 

والتوريد الميداني، والسيد سالم ديب، نائب رئيس برنامج التعميم باالونروا في 
، والسيد بياء الشطمي، مدير مشروع األنشطة الترفييّية، ومدير مدرسة  لبنان

الكابري، والسيد ياسر داوود، المدير التنفيذي لمؤسسة نبع، والشركاء 
المنّفذين لألونروا، والمنّشطين، وغيرىم؛ وال ننسى ذكر األطفال، قمب 

 البرنامج وروحو. 

الشريط، ومن ثم أنشد األطفال أغنّيًة ترحيبّيًة. وبعد ذلك،  بدأ الحفل بقص
أدلى مدير المدرسة بخطاب قصير إثر مداخمة الطفَمْين المَذْين شكرا األونروا 

والجيات المانحة لجيودىا المتفانية دعًما لتنظيم ىذا النشاط. ومن ثّم، قام 
الحاضرون بجولة عمى أرجاء المدرسة كافًة لإلطالع عمى األنشطة 

، والفنون، وتطوير الميارات،  الُمخطَّط ليا، عمى غرار االنشطة الرياضي
 والحرف اليدوّية.

وفي ختام الحفل، تجمع الجميع في ممعب المدرسة حيث نّظم أحد منّشطي 
نبع عرض ميّرجين لتسمية الحضور. وكان ىذا العرض ناجًحا، أحّبو 

 األطفال ورّحب الحضور بو بالتصفيق والتيميل. 

تُنظَّم األنشطة الترفييّية الصيفّية "نمعب ونتعّمم" لمسنة الرابعة عمى التوالي 
واألعمال الحرفّية،   وستمتّد عمى خمسة عشر يوًما من االنشطة الرياضية

 8000الفمسطيني. ىذا ويستيدف المشروع  والفنون، والفولكمور الشعبي
تمميذ من مدارس األونروا من الصف األول إلى الصف السادس يعيشون 

في المخّيمات والقاسمّية، وصيدا القديمة، أو يرتادون مدارس فييا، سيكون  
. وُيختََتم البرنامج بميرجان ختامي يوم  بامكانيم المشاركة في االنشطة

 تموز/يوليو. 5الجمعة الواقع في 

نّظمت األنشطة من االثنين إلى الجمعة، كل أسبوع وكل يوم من الساعة 
 التاسعة إلى الثانية عشر ونصف.

مخّيًما وفي مجّمَعْين:  12موقًعا في  24نظَّمت أنشطة "نمعب ونتعّمم" في 
مخّيم نير البارد والبّداوي في الشمال، ومخّيم عين الحموة والمية مية وصيدا 
القديمة في صيدا، والبرج الشمالي، والبص، والراشدّية، ومجّمع القاسمّية في 

صور، ومخّيم ويفل في البقاع، ومخّيمات شاتيال، وبرج البراجنو، ومار 
 الياس، والضبيو في بيروت.

    م ألا  ابد ألع ىألا تيا يأل-ألصن ألم لحألأل-أل2013م د أليمتد  أل


