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٣١٠٢أيار  ٣٢العدد رقم:    

 السكرك كرل ل

 نجاح وتفوق رغم المعاناة 

نى رمف ظشوف انزهدُش وانهدىء وصؼىثبد انسُبح فٍ 

بس يصطفً نًىاصهخ  ًّ وخه كِم يٍ سبسح زّدى وػ

يسُشح رفىلهًب انذساسُخ . كالهًب فهسطٍُُ َضذ يٍ 

سىسَب وندًء انً يخُى انششُذَخ فٍ يذَُخ صىس خُىة 

نجُبٌ, نُسممب َزبئح اسزثُبئُخ فٍ يذسسخ االلصً 

 انثبَىَخ  .

ػبيبً ( َضذ يٍ يخُى انُشيىن  11ػًبس يصطفً ) 

اواخش شهش رًىص/َىنُى انًبضٍ ثشفمخ ػبئهزه, إنزسك 

ثثبَىَخ االلصً فٍ يخُى انششُذَخ وهى اٌِ فٍ انصف 

انؼبشش . زصم ػًبس ػهً انًشرجخ االونً فٍ صفه 

ػاليخ يٍ اصم  121% ثؼذ اٌ رسّصم ػهً  48ثًؼذل 

 كؼاليخ لصىي . 020

بس انزٌ َهشة يٍ اخىاء يُضنه انضبغطخ نُذسط  ًّ ػ

ػهً انسطر او فٍ انجبزخ انخبسخُخ نهًُضل  ثؼُذاً ػٍ 

ضدُح اشمبئه انثالثخ َزسذس ػٍ ردشثزه انذساسُخ فٍ 

ثبَىَخ االلصً فُمىل " انجذاَخ كبَذ صؼجخ خبصخ اٍَُ 

نى اكٍ يؼزبداً ػهً انًُهح اندذَذ , نكٍُُ ثفضم هللا 

َدسذ فٍ انزألهى ثؼذ يذح لصُشح " وَضُف " رشدُغ 

االسبرزح نٍ وخبصخ يذَش انًذسسخ زفّضٍَ كثُشاً 

واػطبٍَ انذافغ ألثزل انًضَذ يٍ اندهذ وهب اَب انُىو 

 االول فٍ صفٍ وهزا اَدبص افزخش واػزض ثه كثُشاً ".

ػبيبً ( فمذ َضزذ اَضبً يٍ يخُى  11ايب سبسح زّدى ) 

انُشيىن يطهغ انؼبو انسبنٍ وانزسمذ ثبنثبَىَخ يزأخشح 

ثؼض انشٍء ػٍ صيُالرهب, نكُهب سشػبٌ يب َبنذ سضً 

رزسذس سبسح ػٍ شغفهب ثبنزؼهُى وسغجزهب فٍ رسمُك 

ازاليهب انًسزمجهُخ فزمىل  " اَب ال اسزطُغ انؼُش ثذوٌ 

دساسخ , ارؼهى الكزسبة يؼبسف وخجشاد خذَذح ثشكم دائى 

" ورضُف " نذٌ طًىزبد كثُشح, نكٍ زهًٍ هى اٌ 

اصجر طجُجخ اطفبل فٍ َىو يٍ االَبو وهزا يب اػًم خبهذح 

 ػهً رسمُمه ".

اراً َدر ػًبس وسبسح فٍ االَذيبج وانزألهى يغ االخىاء 

انزؼهًُُخ اندذَذح ونى ثؼذ زٍُ , زممب َزبئح يًُضح وزظُب 

ثبإلشبدح وانزمذَش يٍ اندًُغ . ثؼضًَخ ال رهٍُ , ثطًىذ 

بس  ًّ كجُش وثإصشاس وسغجخ ػهً إثجبد انىخىد رًكٍ ػ

وسبسح يٍ رسىَم انخُجخ انً فشزخ واالزجبط انً ايم 

وانفشم انً َدبذ , َدبذ ٌ نى َكٍ ػبدَبً ػهً اإلطالق ثم 

 كبٌ َدبزبً ثبهشاً ثكم يب رسًهه انكهًخ يٍ يؼٍ

 

 فيلهذالاسعدد

 إسأل المستشار القانوني 

  مستجدات بشأن اعادة تأىيل المنازل 

 مراكز خدمات التوظيف  

 قصة نجاح فرصة عمل 

 تقديم منح دراسية اضافية  

 تقديم طمب منحة دراسية عبر االنترنت  

 مستجدات بشأن مشروع التعميم  

 اعالن لمفنانين الفمسطينيين الشباب 

تم اطالق حممة توعوية  2013في شير أيار 
مخيمات: برج  6تجريبية لمرض السكري في 

البراجنة، والرشيدية، والبداوي، وعين الحموة، 
وصيدا، ونير البارد. تيدف الحممة الى رفع 

مستوى الوعي ومكافحة ىذا المرض غير المعدي 
  المنتشر بين أوساط الالجئين الفمسطينيين.

تستيدف ىذه الحممة النساء والرجال الذين تتجاوز 
سنة والفئات المعرضة لمخطر دون  40أعمارىم الـ 

سنة. تتألف الحممة من ثالث أجزاء؛  40الـ 
يتضمن الجزء األول فحوصات سكري وضغط دم. 

اجراء الفحوصات، وفي حال تم تشخيص   عند
أفراد يعانون من ضغط دم مرتفع أو مستوى سكر 
عالي، سُيحالون الى عيادة المخيم الجراء المزيد 
من الفحوصات. الجزء الثاني يتعمق بالدورات 

التعميمية التي يقدميا العاممون في مجال الصحة 
بشأن المرض والعوارض ومعالجة المضاعفات 

مريضًا يعانون من  50والتغذية. وأخيرًا، اختير 
مرض السكري غير المنضبط لممشاركة في دورات 
الطبخ ودورات رياضية. وسيتعمم ىؤالء المرضى 

الطيو عمى يد طياة محترفين، باشراف من خبراء 
صحة ىدفيم تعميم المرضى كيفية إعداد وجبات 

 صحية.



  مكرلال ككزللللكدلمك ل لللالسك ك ل ك ك ل

"ستستمر مراكز خدمات التوظيف في مناطق بيروت وصور وصيدا وشمال لبنان 
في تنظيم دورات تسجيل ميدانية في المخيمات والتجمعات السكنية طيمة شير 
حزيران/يونيو. وترّحب بكل من يرغب في حضور ىذه الدورات، وملء استمارات 
التسجيل التي تسمح لمطالب، فور استكماليا، االستفادة بشكل كامل من جميع 
الخدمات التي تقّدميا مراكز التوظيف، بما في ذلك االطالع عمى الوظائف الشاغرة، 
وورش العمل التشجيعية تدريب المجموعات ، وكيفية إعداد السيرة الذاتية، ميارات 

وتقنيات البحث عن فرص العمل. الرجاء االطالع عمى مزيد من   المقابمة
األونروا   المعمومات حول ىذه الدورات، عبر صفحة "مراكز خدمات التوظيف لوكالة

   ".في لبنان" عمى موقع فايسبوك، ولدى المراكز المختصة

 السكمكركك لنككدلال لللالسكئكك ل كك ل ك كك للل لالسكئكك ك ل ك ك للل  مكرك كتكدلال لللدك كأليلللالنك لدل للل كألهك ل لللالسكمك ك لزل ل

بيدف  2010أطمقت األونروا مشروع المساعدات القانونية سنة 
تحسين 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.
 

 عقد البيع

 ما هو عقد البيع؟ -1

ػمذ انجُغ هى يٍ انؼمىد انًزجبدنخ انزٌ َهزضو فُهب انجبئغ اٌ  

 َزفّشؽ ػٍ يهكُخ انشٍء يمبثم انزضاو انشبسٌ ثأٌ َذفغ نه انثًٍ.

 ما هي العناصر األساسيت لعقد البيع؟ -2

رزىلف صسخ ػمذ انجُغ ػهً ارفبق طشفٍ انؼمذ ػهً انُمبط  

 انزبنُخ:

 طجُؼخ انؼمذ 

 انشٍء انًجبع 

 ًٍانث 

 ٍُانششوط انؼبيخ نًىخجبد كم يٍ انفشَم 

 ما هي طبيعت عقد البيع؟ -3

َدىص اٌ َكىٌ ػمذ انجُغ خطُبً او شفهُبً، االً ارا فشضه انمبَىٌ  

 خطُبً نجؼض انجُىػبد كبأليىال غُش انًُمىنخ.

 يٍ ًَكُه اٌ َكىٌ يشزشَبً او ثبئؼبً؟

َدت اٌ َزًزغ طشفب انؼمذ ثبألههُخ نإلنزضاو ثجُىد انؼمذ انًزفك  

 ػهُهب.

وهُبن اَضبً ششط اضبفٍ َزؼهّك فمظ ثبنجبئغ وهى اٌ ركىٌ نذَه  

األههُخ نهزفّشؽ او انزُبصل ػٍ انشٍء يىضىع انجُغ، ألَه ال 

ًَكٍ ألٌ شخص اٌ َجُغ شُئبً ال ًَهكه او ال ًَكُه انزُبصل 

 ػُه.

 

نًضَذ يٍ انًؼهىيبد ارصم ثًُسمخ انًسبػذاد انمبَىَُخ انسُذح 

 كبسول يُصىسػهً:

T:+961 1 840 490-5 Ext. : 487 | F:+961 1 840 466             

M. : +961 76 683646 

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

 اسمل م الن د لاس أه  متم علاسمر  يل اسم تز 

 برج البراجنة 134 81

 ضبيو 25 صفر

 شاتيال 18 15

 مار الياس 15 صفر

 عين الحموة 200 95

 المية ومية 17 16

 الراشدية 414 صفر

 البص 72 68

 البداوي 64 62

 الجميل 23 23

ىذه قصة عال التي تحمل إجازة جامعية في إدارة األعمال. لقد قررت ىذه الشابة، 
المتخرجة حديثًا من الجامعة، ومن دون أي خبرة في مجال اختصاصيا، أن تسّجل 
اسميا لدى مركز خدمات التوظيف التابع لألونروا، حيث ساعدىا أحد المستشارين 
عمى إعداد سيرتيا الذاتية. فأّكدت عال عمى أّن الخدمات التي حصمت عمييا من 
ىذا المستشار مّكنتيا من البحث عن فرصة عمل بمجيودىا الخاصحّسنت فرصيا 
بالحصول عمى عمل ، موصيًة جميع أصدقائيا المجوء إلى ىذا المراكز خدمات 
التوظيف لالستفادة من خدماتيا. وما كانت بضعة أشير حتى ُعرَضت عمييا وظيفة 
أمينة سر لدى أحد أىم أرباب العمل في صيدا، بإيعاز من المركز، فقبمت بيا 
برحابة صدر. وبعد مضي ستة أشير عمى وجودىا في ىذه الوظيفة، تتحدث عال 
بسعادة شديدة عن عمميا لدى شركة "إي بي سي"، معمنًة عن نّيتيا في استكمال 
دراستيا في األشير المقبمة لمحصول عمى شيادة ماجستير في العموم المالية. 

  .وبالتالي ستواصل عمميا بدوام كامل فيما تتابع دراستيا لنيل الماجستير

  قكةك للل كتك لعلللفككركةك لللنكمك ل

يسزدذاد ثشأٌ يشبسَغ اػبدح رأهُم انًُبصل يٍ انجًُ انزسزُخ انًُذاَُخ 

  وثشَبيح رسسٍُ انًخًُبد

٣٨انؼذد سلى: نشرة المجتمع المحلي ٣انصفسخ:    



٣٨انؼذد سلى:  نشرة المجتمع المحلي ٢انصفسخ:    

-2013يسّر وحدة المنح الجامعية أن تعمن عن أنو، ابتداًء من العام الدراسي المقبل 
، سيتم تمّقي جميع طمبات المنح عبر الموقع اإللكتروني التالي: 2014

www.palscholarships.org فمن شأن ىذه اآللية الحديثة، أن تمنح الطالب مزيدًا .
 من االستقاللية عند تقديم طمباتيم، وتزيد ىذه العممية فعاليًة. 

يفتح باب تقديم الطمبات في اليوم الذي يمي  صدور النتائج الرسمية لشيادة البكالوريا 
القسم الثاني. ُيرجى من الطالب أخذ العمم بأّن تقديم الطمبات يستمر لفترة   –المبنانية 

أسبوعين فقط، بحيث ُيرَفض كل طمب ال يتقّيد بيذه الميمة. لمحصول عمى المزيد من 
    عبر البريد االلكترونيالمنح الجامعية   باستطاعتكم مراسمة وحدة  المعمومات 

scholarships@unrwa.orgكما يمكنكم االنضمام إلى صفحتنا عمى موقع الفيسبوك لل
UNRWA – Scholarship Alumni  أو االتصال بنا عمى رقم الياتف

 .217+  ، مقّسم   009613840490

   كئكدل كملللمك ككالللدلرلالرك ك لللال ك لفك ك ل   كئكدل كملللحك كرلللمكك ك كك لللدلرلالرك كك لللنكدككرلللالالل ك كرل ل ل

  مكرك كتكدلال لللدك كأليلللمك كرل لعلللالسك ككعكك ك كمل

بموجب إعفاء الطالب من األقساط الجامعية، وعدة اتفاقات عقدتيا األونروا 
مع جامعات داعمة، ونظرًا إلى األداء األكاديمي المتمّيز لعدد من طالبنا، 

منحة جامعية إضافية، إلى جانب المنح الجامعية الخمسين  25جرى توزيع 
التي سبق وحصل عمييا طالب فمسطينيون، مما رفع عدد المنح الجامعية 

منحة. أما مجموعة  75إلى  2013-2012الموّزعة في العام الدراسي 
الطالب التي انضمت إلى أوائل المستفيدين من ىذا البرنامج فقد تّم اختيارىا 
من الطالب المسّجمين أصاًل بالجامعات والواردة أسماؤىم في لوائح 
االنتظار. وليذه المناسبة، توّد األونروا أن تعرب عن جزيل شكرىا لشركائيا 

 الذين يواصمون دعميم ليا في ىذا المجال.

 3800بمغ عدد التالمذة الفمسطينين النازحين من سوريا في مدارس األونروا  -4
تمميذًا، بناًء عمى آخر المعمومات المتوافرة حول ىذا الموضوع. سينتيي عاميم 

 3بعد أن يخضعوا المتحانات الفصل الثاني في  2013تموز/يوليو  31الدراسي في 
حزيران/يونيو. بعد االمتحانات، سيبدأ برنامج التعميم بتطبيق المنياج الدراسي  8و 5و

المبناني لغاية نياية شير تموز/يوليو، باعتبارىا فترة انتقالية لمسنة الدراسية المقبمة 
، بما أّن ىؤالء التالمذة سيتابعون البرامج الدراسية العادية في لبنان، 2013/2014

معتمدين المناىج والكتب المدرسية المبنانية. كما جرى تنظيم دورة تدريبية امتدت عمى 
أيار/مايو في مدرسة شيداء فمسطين، في صيدا، ومدرسة  26و 24ثالثة أيام ما بين 

معممًا يعممون مع التالمذة الفمسطينيين  187حيفا في منطقة بيروت، شارك فييا نحو 
النازحين من سوريا، بيدف تعزيز قدرتيم عمى تطبيق المناىج الدراسية المبنانية، 

ومساعدة التالمذة عند انتقاليم من المناىج السورية إلى المناىج المبنانية. كذلك تم 
من اجل تقديم خدمات الدعم النفسي االجتماعي واالرشاد   مرشد مدرسي 12اختيار 

مدرسة يتواجد فييا التالمذة الالجئين الفمسطينيين النازحين من سوريا  14والتوجيو في 
 1ضمن الصفوف الخاصة. ىذا وسيبدأ ىؤالء المرشدون عمميم في ىذه المدارس في 

 .2013تموز/يوليو 
حزيران/يونيو  15برنامج التعميم عمى إنياء امتحانات نياية السنة في   حرص -5

لمصف األول وحتى الصف السادس في المرحمة االبتدائية، وفي العشرين منو لتالمذة 
في المرحمتين المتوسطة والثانوية. وقد بدأ فعال عقد االمتحانات في  12-7الصفوف 

  كل المناطق.

يعمل برنامج التعميم حاليًا، وبالتعاون مع مقر الرئاسة، عمى إعداد دليل المعمم،  -1
عمى شكل أدوات لرصد التالمذة ذوي االحتياجات المتنوعة، والعمل عمى تمبيتيا؛ 
األمر الذي قد يساىم في تعزيز قدرة المعمم في ىذا المجال، وتاليًا تحسين نوعية 

عاقاتيم، ونوع  التعميم الذي يحصل عميو األطفال الفمسطينيون، أيًا كانت قدراتيم، وا 
جنسيم، وصعوباتيم التعميمية، ونقاط ضعفيم. من ىنا تتعّيد األونروا بأن تؤّمن 

 .التعميم النوعي والدامج من خالل سياسة التعميم الدامج التي تّبنتيا مؤخراً 
 9و 6نفّذ برنامج التعميم برنامج مراقبة اإلنجازات والتحصيل العممي ما بين  -2

، بما يشممو من إجراء اختبارات بالمغة العربية والرياضيات لتالمذة 2013أيار/مايو 
الصف الرابع ولغاية الصف الثامن في جميع المجاالت، إضافة إلى استبيانات 
لممعممين ومدراء المدارس. أما الغاية من البرنامج المذكور فيي تقييم إنجازات 

التالمذة واستطالع اآلراء حول أداء المعممين والمدارس عمى السواء. لذا، ستشّكل 
، 2015النتائج المستخمصة أساسًا ألشكال الدعم التي تقّدميا الوكالة لغاية العام 

بما أنيا ستعاود تطبيق ىذا البرنامج في حينو من أجل تقييم حجم تأثير المبادرات 
 .اإلصالحية التعميمية عمى تحسين نوعية التعميم

إنتيت االستعدادات لتنفيذ "برنامج النشاطات الترفييية الصيفية"، مع تسجيل -3
منيم معوقون. سيجري تنفيذ ىذا البرنامج ما بين  190تمميذ لممشاركة فييا،  7600

موقعًا عمى امتداد المخيمات  24في  2013تموز/يوليو  5حزيران/يونيو و 17
 .الفمسطينية، بما فييا التجّمعان السكنيان في مدينة صيدا والقاسمية

http://www.palscholarships.org
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