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 نشرة المجتمع المحلي

٣١٠٢نيسان  ٣٢العدد رقم:    

 إعالننتع ن عتع

 فيعهذاعالعدد
 

 إسأل المستشار القانوني 

 إعادة تأىيل عيادات األونروا 

 في مخيم  لتعديل وتحسين شبكة المياه
 الرشيدية

 تحديثات برنامج التربية والتعميم 

 النشاطات الترفييية 

  أنا منى”قصة“ 

 جال الزوار في المركز وسنحت ليم الفرصة إللقاء نظرة عن 
قرب عمى عممية التوزيع النقدية، التي ىي الدفعة الثالثة من 

. خالل زيارتو إلى لبنان، التقى المفوض 2012كانون االول 
حكومة العام رئيس الجميورية العماد ميشال سميمان، ورئيس 

نجيب ميقاتي، ورئيس لجنة الحوار المبناني تصريف األعمال 
الفمسطيني خمدون الشريف. خالل اجتماعاتو، قدم السيد غراندي 

لمضيفيو آخر مستجدات عمل األونروا في لبنان، وشدد عمى 
 أىمية الدعم المقدم من السمطات المبنانية لعمميات األونروا.
في منتصف أذار، زار نائب المفوض العام لألونروا السيد 

ماغوت إليس لبنان. وكان اليدف الرئيسي لمزيارة ىو مناقشة 
وضع تمويل مخيم نير البارد واآلثار المترتبة عمى الخدمات، 
فضال عن اجتماعو مع عائالت فمسطينية الجئة من سوريا. 
وكان نائب المفوض العام قد حضر اجتماعا في بيروت مع 

المجنة الشعبية والفصائل في مخيم نير البارد وزار مخيم 
شاتيال، بحيث التقى مع عائالت فمسطينية الجئة من سوريا 

وزار أحد الصفوف المخصصة لألطفال الالجئين الفمسطينيين 
 من سوريا.

 الطتبعالفمسطي يونعالتجئونعمنعسوري :
بمغ عدد الطالب الفمسطينيون الالجئون من سوريا في مدارس 

 27616في الصفوف العادية؛  659طالبًا ) 37275األونروا 
في الصفوف الخاصة(. وقد أجريت امتحانات منتصف العام 

 11صفًا خاصًا في المدارس من يوم االثنين 14لمطالب في 
أذار. كما وقد تم إصدار كتب تغطي المواد  14إلى الخميس 

مدرسة  14التعميمية لألسابيع الستة القادمة، وتم توزيعيا عمى 
 في جميع المناطق في األسبوع الثامن عشر.

 تحديث تعالتجئينعالفمسطي يينعمنعسوري 
وزعت األونروا جولة جديدة من المساعدات النقدية لإليواء 

والغذاء مع الشكر لإلتحاد األوروبي وألمانيا عمى التوالي عمى 
تبرعاتيم السخية، وقد تم توزيع ىذه المساعدات النقدية لإليواء 

فردا حصمت  3إلى  1بحسب حجم األسرة، فاألسرة المكونة من 
دوالر امريكي  105ليرة لبنانية ما يعادل  1607000عمى 

 145ل ل ما يعادل  2207000وما فوق  4وألسرة مكونة من 
دوالر امريكي، ولممساعدات الغذائية حصل كل فرد من أفراد 

 دوالر امريكي. 20ليرة لبنانية ما يعادل  307000األسرة عمى 
كما انو خالل األسبوع األول من نيسان قد تم توزيع مساعدات 

عائمة، كانت قد تسجمت وحضرت إلى موقع  117182اإليواء لـ 
الجئ فمسطيني من سوريا عمى  427000التوزيع، كما حصل 

المساعدات الغذائية. عمما أن عدد المسجمين لدى األونروا 
شخصا. أما نسبة الذين حصموا  427657عائمة و 229و12

% من العدد اإلجمالي لمعائالت 91744عمى المساعدات فكانت 
% من عدد األفراد، بحيث بمغ إجمالي القيمة الموزعة  93712و

دوالر  271947111ليرة لبنانيةما يعادل  3731976907000
 امريكي.

 زي رةعالمفوضعالع معلألو رواعإلىعلب  ن:
زار المفوض العام لألونروا، فيميبو غراندي، مركز توزيع  
المساعدات النقدية في بيروت، حيث التقى مع الجئين 

فمسطينيين من سوريا، تحدث الالجئون إلى المفوض العام عن 
معاناتيم واحتياجاتيم، وقد أوضح ليم الجيود  التي تبذليا 

 .األونروا لمساعدة أفضل ليم
ورافق المفوض العام مدير شؤون األونروا في لبنان السيدة آن  
ديسمور، والقائم بأعمال السفارة األلمانية في لبنان السيد مايكل 
بيرىوف والقائم بأعمال اإلتحاد األوروبي في لبنان السيدة إليسا 

 فنت.

 مراكزعخدم تعالتوظيفعالت بعةعلتو روا

أصدر مركز خدمات التوظيف لوائح جديدة 
 بوظائف شاغرة لممناطق التالية:

  :وظيفة شاغرة 8بيروت 

  :وظائف شاغرة 5صور 

  :وظيفة شاغرة 10صيدا 

  :وظيفة شاغرة 3طرابمس 
 

 لمزيدعمنعالمعموم تعالرج ءعاإلتص ل:

  :724243—70صيدا  

  :76-700 252صور 

  :03-001856نير البارد 

 تصوير باسم شحادة



٣٢العدد رقم:  نشرة المجتمع المحلي ٣الصفحة:    

 اعلننمننسنن عالنندعاعتعععاعلنن نن ع ننوع نيننةعععوعاعلن نن نن عئنيننةععع

بيدف تحسين وصول  ٣١٠١أطمقت األونروا مشروع المساعدات القانونية سنة 
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.

 

 الع ودعفيعال   ونعالمب   ي:

 

ابتداًء من ىذا العدد، سوف نشرح جميع القوانين المتعّمقة بجميع أنواع العقود، 
ولكن في ىذا العدد، سوف نوجز أىم المبادئ الرئيسية المتعمقة بالعقود ليصار 

 من بعدىا الى التعّمق بكل أنواع العقود.

 م هيةعالع د:ع-١
ان العقد ىو اتفاق طرفين او أكثر عمى تنظيم بعض العالقات اإللزامية بينيم 
والتي تنتج مفاعياًل قانونية تمقي عمى عاتق كّل منيم بعض الموجبات وتمّتعيم 

 ببعض الحقوق وفقًا لمندرجات العقد. 

 مبدأعحريةعالتع قد:ع-٢
يخضع القانون العقود عمومًا الى مبدأ حرية التعاقد وىذا يعني ان المتعاقدين 
يستطيعون ترتيب عالقاتيم القانونية كما يشاؤون بشرط احترام النظام العام 

  واآلداب العامة واألحكام القانونية اإللزامية.
من أجل ان يكون العقد صحيحيًا، يجب ان الع  صرعاألس سيةعلمع ود:عع-٣

 يتضمن:

  الرضى المتبادل: بمعنى التوافق بالرضى والقبول عمى موضوع وشروط
العقد، لذلك، يجب ان يكون الرضى خاليًا من العيوب الخداع والغمط والخوف 

والغبن وعدم األىمية )سوف نخصص لمرضى وعيوبو جزءًا مفصاًل ألنو 
 أساس العقود(

  الموضوع: ىو العنصر األساسي لمعقد بحيث عدم وجود الموضوع يستمزم
انتفاء وجود العقد. لذلك، يجب ان يكون الموضوع محّددًا في العقد بشكل 

 واضح وكاف ومباح.
  سبب العقد: يجب ان يكون سبب العقد مباحًا وصحيحًا بنظر القانون وااّل

 يبطل العقد.
  الصيغة او شكل العقد: تختمف صيغة العقد الخطي من عقد الى آخر

  وسيصار الى تفصيل كل صيغة عندما نتطرأ الى كل عقد عمى حدى.

 مف اليلعالع ود:عع-٤
مبدئيًا، ان العقد ممزم لممتعاقدين ويجب ان يفسر وينّفذ وفقًا لحسن النية والعرف 
واإلنصاف. عمومًا، يكون مفعول العقد محصورًا باألشخاص الموقعين عميو ااًل 

 في بعض الحاالت الخاصة.

 لمزيدعمنعالمعموم تعالرج ءعالتواصلعمع  عالبرعالوس ئطعالت لية:

 فاكس: 466 840 1 961+  | ىاتف: 5-490 840 1 961+  مقسم487

  موبايل: 683646 76 961+

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

خالل شير نيسان/أبريل، سيبدأ العمل بإعادة تأىيل ثالث مراكز صحية تابعة 
. ويتوقع أن تستمر 1لألونروا، وىي عيادة بيروت المركزية، والبص، وعين الحموة 

أعمال الترميم والتجديد لمدة ثالثة أشير، سيجري خالليا نقل بعض الخدمات إلى 
مراكز بديمة، يتّم قريبًا نشر تفاصيل محددة عنيا في المراكز الصحية والمخيمات. 
نشكر الجميع عمى صبرىم وتفيميم خالل ىذه الفترة المؤقتة، خصًة وأّن أّن إعادة 

تأىيل العيادات تيدف في النياية إلى تمبية االحتياجات الصحية لدى الالجئين 
 الفمسطينيين في لبنان بشكل أفضل.

 إعالنن عدعةعععتنناعهنيننلعععالنين عدعاعتعععاعألعوع نرعوعاع

خنندعمنن عتعععجنندعينندعةعععفننيعععع–اعلننصننحننةعععاعلنعنن نمنيننةعععوعاعلنندعالننمعععاعلن نفننسننيعععاع عجنتننمنن عالننيع
 وع نرعوعاعالنينن عدعاعتعععاع ع

بدأ القسم الصحي االستعداد إلطالق برنامجو الجديد "الصحة العقمية والدعم النفسي 
الذي سيقوم بتنفيذه قريبًا. وسيكون أول االجتماعي لالجئين الفمسطينيين في لبنان"، 

برنامج ينفذه مكتب األونروا لتمبية احتياجات الصحة العقمية والراحة النفسية لالجئين 
الفمسطينيين في لبنان. قريبًا، سيتمّكن المرضى من استشارة أطباء ومعالجين نفسيين، 
ومتابعة العالج لدييم. توقعوا الحصول عمى تفاصيل إضافية حول تنفيذ ىذا البرنامج 

 في األسابيع المقبمة.

قام فريق اليندسة بتنفيذ مشروع تأىيل البنية التحتية في مخيم الراشدية في العام 
، حيث تّم إنشاء شبكة مياه جديدة. ولكن، مع مّر الوقت، لوحظ تأخر وصول 2005

المياه إلى المنازل الكائنة في قسمين من ىذا المخيم، بسبب اىتراء الشبكة في قسم 
آخر من المخيم، مما أثار عدة مشاكل. ليذه الغاية، قام فريق غزة المتخصص في 
تصميم البنى التحتية بعدة زيارات إلى المخيم، ووضع تصميمًا لتعديل وتحسين شبكة 

 تنفيذ.التوفير المياه، ىو اليوم قيد 

فعيعععمعخنينمعععاعلعرنن نينندعيعةعععلنتنعنندعيننلعععوعتننحننسنيننععع نبنكننةعععاعلننمنينن ع ع  

 تصوير قسم الصحة

 تصوير قسم الهندسة



٣٢العدد رقم:  نشرة المجتمع المحلي ٢الصفحة:    

أستاذًا. فناقش المشاركون  12برلمانًا في منطقة صور، و 14يمثمون 
اإلنجازات التي حققتيا البرلمانات طوال العام الدراسي الحالي، والتحديات التي 

واجيتيا، كما مشاريعيا المستقبمية. قام المشاركون أيضًا بالعصف الذىني 
حول آلية إنفاق األموال المخصصة لتغطية  تكاليف البرلمانات، كما وردت 
في "التوجييات المتعمقة بنشاطات برلمانات المدارس" الصادرة عن الرئاسة 
العامة. كما تسّمم المشاركون في االجتماع النسخة المعّدة خصيصًا لألطفال 
حول حقوق اإلنسان وحّل النزاعات وسياسة التسامح. ُيذَكر أّن اجتماعات 

 مماثمة ستعقد طيمة ىذا الشير في مناطق أخرى، بحسب المواعيد المقررة ليا.

  إنتيى مركز التطوير التربوي من إعداد الجزء األول من كتاب تعميم المغة
اإلنكميزية لمصف الثالث الذي أصبح في طور الطباعة، ثّم استكمل 
استعداداتو إلعداد الجزء الثاني. كما صدر الجزء األول من كتاب المغة 

 العربية لمصفين الرابع والخامس، وىو قيد الطباعة أيضًا.

  "يستعّد قسم التعميم لممشاركة في المسابقة التي ستنّظميا "اليونيسكو
UNESCO  حول موضوعي نشر التعميم النوعي  2013نيسان/أبريل  30في

والدمج، لمناسبة أسبوع التعميم العالمي. وستشارك مدرستان تابعتان لألونروا 
مدرسة، من خالل تصوير شريط فيديو حول موضوع المسابقة.  20من أصل 

لذا، بدأ التحضير مع المدارس بيدف تحديد المدرستين القابل اختيارىا، 
 والفيممين القابل تصويرىما. 

  يستخدم قسم التعميم في لبنان، بالتنسيق مع مكتب الرئاسة العامة، "مواد
، الذي توّفره قناة (Taalam.TV)تعميمية عبر الفيديو"، في إطار موقع  تعّمم 

الجزيرة. وستوضع خطة من أجل اختيار وتصنيف وتخزين "أفالم الفيديو 
التعميمية" عمى أقراص دي في دي، بحسب االختصاصات، بحيث يستخدميا 

 األساتذة والتالمذة في المدارس، كمراجع مفيدة ومواد دعم.

 تنحنندعينثنن عتعععبننرع ن عمنيعععاعلنتننرعبنينةعععوعاعلنتنعننمنينمع
  جرت االمتحانات التجريبية لرصد التحصيل العممي/اإلنجازات التعميمية في

مدارس من كل  4المغة العربية والرياضيات في ثالث مناطق، حيث شممت 
منطقة، باستخدام شعبة واحدة من الصف الخامس وشعبة واحدة من الصف 

من كبار المسؤولين  4أخصائيًا تربويًا، و 16التاسع عن كل مدرسة. فشارك 
التربويين )اثنان من مكتب لبنان واثنان من مكتب الرئاسة العامة( في خوض 
جراء مقابالت مع  ىذه التجربة، بما فييا إدارة االمتحانات في المدارس، وا 
مدراء المدارس، واألساتذة المعنيين، والتالمذة المستيدفين، واستخدام 
االستبيانات، إضافة إلى ميمة ضمان الجودة. ستوضع العالمات عمى 
االمتحانات، وُيصار إلى تحميل النتائج المحّصمة عمى مستوى الرئاسة العامة، 
في إطار خطوة تمييدية تتجو نحو تطبيق ىذا االمتحان عمى الصفين الرابع 

. وبالتالي، ستشّكل 2013والثامن في جميع مدارس األقاليم في أيار/مايو 
النتائج النيائية حجر األساس لتقدير مدى تأثير المبادرات اإلصالحية عمى 

 .2015مدارس األونروا في األقطار الخمسة في العام 

  نيسان/ 5والجمعة  2يخضع تالمذة الصف التاسع ما بين يومي الثالثاء
أبريل، أي خالل عطمة فصل الربيع، لالمتحانات التحضيرية لمشيادة 
المتوسطة )البريفيو(. وقد جرت االستعدادات والتحضيرات الالزمة عمى مستوى 
المناطق، بالتنسيق مع مركز التطوير التربوي، حتى تكون جميع االمتحانات 

 جاىزة لمطبع في األسبوع المقبل.

  وفي إطار االستراتيجية اإلصالحية اليادفة إلى تعزيز وممارسة قيم وحقوق
اإلنسان في المدارس، وتمكين الشباب، ستشارك برلمانات المدارس في 

آذار/ 13اجتماعات عامة ُتعَقد عمى مستوى المناطق. وليذه الغاية، ُعِقد في 
مارس، في فندق بالتينوم في صور، االجتماع األول الذي شارك فيو رئيس 

 تمميذًا  43النشاطات محمود زيدان )االخصائي التربوي في حقوق اإلنسان(، و

امعيتين ن جيسّر مؤسسة األصفري اإلعالن عن فرصة جديدة أمام الطالب السوريين لمحصول عمى منحة دراسية في جامعة إيدنبره. وىي تقّدم حاليًا منحتي
 . 2013لمطالب السوريين )والطالب الفمسطينيين النازيحن من سوريا( المؤىمين، لمتابعة دراستيم في العام الدراسي الذي يبدأ في أيمول/سبتمبر 

 اعلنمن نجعععاعلنجن عمععنينةع

  :7آذار/مارس، أنيى  2في إستكمال التدريب عمى المالكمة غير العنيفة 
أساتذة من كافة المخيمات الفمسطينية التدريب عمى المالكمة غير العنيفة؛ 
وىي نوع من الرياضة غير العدائية التي يتعّمم األوالد ممارستيا من قبيل 
العرض وحسب. وقد انطمق ىذا المشروع منذ سنتين، مستيدفًا فريقين من 

أساتذة سيدربون التالمذة عمى ممارسة ىذه  7األساتذة، يضّم كل منيما 
الرياضة الرياضة. وليذا الغرض، زّود المشروع الممّول من "الجمعية اإليطالية 

 مدرسة تابعة لألونروا بالتجييزات الالزمة ليذه الرياضة. USIP ،12" لمجميع

 اعلن ن ن عطن عتعععاعلنتنرعفنين عينةع
 ُعِقدت عدة لقاءات تنسيقية مع السنونو:  كورالالتحضير لمحفمة الموسيقية ل

في     Rosaterpovesh–V’ishifiscayaالسيدة لينا الغول، ممثمة منظمة
لبنان، من أجل متابعة التحضيرات الالزمة لمحفمة الموسيقية التي سيقدميا 

نيسان/أبريل  23كورال السنونو. وستُنقل ىذه الحفمة، التي يتّم إحياؤىا في 
يشارك في ىذا  عمى مسرح بابل في بيروت، مباشرة عبر وسائل اإلعالم.

 ولدًا من مدرستي البيرة وطولكرم. 70الحدث كورال يضّم 



٣٢العدد رقم:  نشرة المجتمع المحلي ٤الصفحة:    

 لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بوحدة التواصل
h.elrennawi@unrwa.org :البريد اإللكتروني     

  
 هاتف: 490 840 1 00961 (مقسم: 486)

 أع نن عععمن نىع

انسبائيا، عمى إعداد غرفة منفصمة ليا، مجّيزة بحمام مالئم الحتياجاتيا، 
 وبمطبخ صغير.

 

فقد أحدث ىذا البيت الجديد، الذي كان مطميًا بالمونين البنفسجي والميمكي، 
تحواًل كبيرًا في حياة منى، ومنحيا شعورًا باالستقاللية لم تنعم بمثمو من قبل. 
فمم تعد "تشعر بالوحدة أو الخوف بعد اآلن"، عمى حّد قوليا، "إنما أدركت 
أنيا لمسؤولية كبيرة أن تعيش بمفردك، وتعتني بنفسك. فقد أعطاني ذلك رؤية 

 جديدة وقوة دفع في الحياة".
 

تعّبر منى بطالقة عن أفكارىا وأحالميا. وتقول إّن "اهلل رحيم، لو فيم كل 
إنسان ذلك بشكل أفضل، لتعاطف مع إخوانو وخّفت األنانية بين البشر". وال 
تتوقف مسيرة نضاليا الجّبار عند ىذا الحد، إذ ترفض منى أن يقف عدم 
إلماميا بالقراءة والكتابة عائقًا في وجو متابعة دراستيا. فيا قد التحقت 
بصفوف تعّمم القراءة حتى يتسّنى ليا ذات يوم أن تحقق حمميا بالدفاع عن 

 حقوق المعوقين.
 

تشّدد منى عمى أنو لكل إنسان الحق في أن ينعم بالمساواة، وأن ُيعاَمل 
 باحترام، ال في أن يمقى الشفقة من اآلخرين.

تريد أن تكون صوت من ال يستطيع حقًا أن يعّبر عن معاناتو، وأن تثبت 
 لمعالم "ىا أنا، أنا منى، الواقفة أمامكم".

عامًا، أنو "من حق الشخص "المعوق أن يمقى  32قالت منى، البالغة من العمر 
آذانًا صاغية وأال يتّم إسكاتو"، مضيفًة أنيا ال تخجل من االضرابات النطقية التي 
 تعاني منيا، إذ تجد القدرة عمى التعبير عن وجيات نظرىا بكل صراحة ووضوح.

 

شرحت منى، التي تتنّقل عمى كرسي متحرك، أنو لم يمِض عمى والدتيا إال بضع 
، 1982أشير حين تعّرض منزليا لالنييار جراء القصف العنيف في العام 

وبقيت مطمورًة تحت األنقاض. فألحق ىذا الحادث ضررًا كبيرًا بعمودىا الفقري، 
 وتسّبب ليا بإعاقة جسدية دائمة.

 

ولتكتمل مأساة منى، توفيت والدتيا عندما كانت في السادسة من العمر، فأمضت 
معظم طفولتيا وىي تصارع ىذا القدر األليم بال معين أو سند، مما زاد حالتيا 
سوءًا. لكّن منى ليست مّمن يستسممون بسيولة، بل التحقت بمركز أبو جياد 
الوزير لإلفادة من العالج الفيزيائي، ودروس تقويم النطق، وصفوف الخياطة في 

 مرحمة الحقة.
 

منذ ثالث سنوات، حظيت عائمتيا برعاية برنامج المساعدة الذاتية الذي أطمقتو 
األونروا إلعادة تأىيل المساكن المتصدعة، فحصمت منى بفضمو عمى مساحة 
صغيرة مخصصة ليا، بعد أن كانت قد أمضت معظم حياتيا وىي تنام عمى 
فراش ممدود في الممر. فقد حرص فيد، الباحث االجتماعي المتخصص في 

 مع قسم اليندسة في األونروا، وبفضل مساعدة أحد  إنماء المجتمع، بالتعاون


