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"القدس المفتوحة" و"األونروا" تكرمان الطلبة المشاركين ببرنامج المسح

الثالثاء، الیوم  (األونروا)،  األدنى  الشرق  الفلسطینیین في  الالجئین  المفتوحة ووكالة غوث وتشغیل  القدس  رام هللا- معا- كرمت جامعة 

الجامعة في بمقر  أقیم  احتفال  وذلك في  (األونروا)،  نفذته  الذي  الطوارئ  بتقییم خدمات  الخاص  المسح  برنامج  المشاركین في  الطلبة 

مكاتب اإلدارة العامة في البالوع-رام هللا.

المعاناة المفتوحة نشأت من رحم  القدس  بالحضور، وقال إن جامعة  التكريم،  الجامعة، في كلمته بحفل  أ. د. يونس عمرو رئیس  ورحب 

وشقت طريقھا بكل قوة ثم تكاتفت الجھود من أجل تطويرھا.

الوطن؛ فلھا (5) أفرع في التعلیم في فلسطین، فانتشرت مراكزھا في مختلف أرجاء  الجامعة تعمل على تعمیم  أ. د. عمرو: "إن  وقال 

غزة، و(14) فرعاً في الضفة الغربیة. ومنذ البداية حرصْت على أن تؤدي رسالتھا بكل دقة دون إغفال الخدمة االجتماعیة في فلسطین،

مجتمعنا شرائح  لمختلف  المجتمعیة  الخدمة  تقديم  في  نجحت  وكذا  الوطن،  أرجاء  سائر  في  بانتشارھا  رسالتھا  بتعمیم  ونجحت 

الفلسطیني، ونحن الیوم نحتفي بھذه المناسبة التي تعّد من أھم ما تقدمه الجامعة لوكالة الغوث في خدمتھا لشعبنا الفلسطیني، ثم

تابع: "نحتفل الیوم بنجاح نشاط متعلق بتقییم عمل (األونروا) في فلسطین، الذي نفذه طلبتنا من خالل ساعات العمل التطوعي".

ثمة ولكن  عملھا،  إجھاض  يحاولون  وآخرين  االحتالل  أن  إلى  الالجئین، مشیراً  وتشغیل  غوث  وكالة  على  القائمین  عمرو  د.  أ.  ثم شكر 

مخلصون في ھذا العالم يھمھم أن تستمر ھذه الوكالة في أداء مھمتھا، ونحن في القدس المفتوحة سنواصل دعمھا.

الرقابة دائرة خدمات  نجیب قلدس مدير عام  قال  (األونروا)،  األدنى  الشرق  الفلسطینیین في  الالجئین  وكالة غوث وتشغیل  وفي كلمة 

خدمات استجابة  لتقییم  البیانات  جمع  على  العاملین  الطالب  لتكريم  االحتفال  ھذا  في  للمشاركة  مسرور  إنه  (األونروا)،  في  الداخلیة 
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الطوارئ التي تنفذھا الوكالة في األراضي المحتلة.

أكثر بطريقة  البیانات  التي أسھمت في جمع  المھمة  لھا في ھذه  ودعمھا  (األونروا)  المفتوحة على مساعدة  القدس  ثم شكر جامعة 

حیادية، األمر الذي سیزيد من مصداقیة النتائج، وعبر أيضاً عن سعادة (األونروا) بفريق العمل المتمیز الذي عمل بجد من أجل تطوير عمل

الوكالة بنقل المعلومة الدقیقة.

وأضاف إن البرنامج نجح في جمع (2600) استبانة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، ستسھم في تحلیل تأثیر تدخل (األونروا) الطارئ لخدمة

الالجئین الفلسطینیین.

وقال قلدس: "لقد أسعدنا التزام الطلبة بتنفیذ عملیة جمع البیانات بطريقة دقیقة ومھنیة واالبتعاد عن التأثیر على المشاركین".

إن المشروع،  تقديم موجز حول  الطلبة، في  الطلبة وعمید شؤون  الجامعة لشؤون  أ. د. محمد شاھین، مساعد رئیس  من جانبه، قال 

ضمن الجامعة  طلبة  من  مجموعة  إشراك  خالل  من  وغزة  الضفة  في  لألونروا  الطوارئ  خدمات  لتقییم  مسح  إجراء  إلى  ھدف  البرنامج 

ساعات العمل التطوعي، الذين عملوا كباحثین میدانیین وأسندت إلیھم مھمة جمع البیانات.

أيام، واختیر التي استمرت لخمسة  البیانات  الغربیة وقطاع غزة لتسھیل جمع  الضفة  الطلبة في  تدريب  البرنامج اشتمل على  أن  وبین 

بواقع (34) في (58) متطوعاً  البرنامج  والرابعة، وشارك في  الثالثة  السنة  الذين ھم في  واألسرية  االجتماعیة  التنمیة  كلیة  الطلبة من 

الضفة الغربیة و(24) في قطاع غزة.

التي البرامج  يأتي ضمن سلسلة من  الذي  البرنامج  إنجاح  بالتزام ومھنیة على وجه أسھم في  المسح  الطلبة نفذوا عملیة  أن  وأوضح 

الجامعة مسؤولیة  وذلك ضمن  المحلي،  المجتمع  خدمة  في  يصب  الذي  التطوعي  العمل  نظام  خالل  من  الطلبة  عمادة شؤون  نفذتھا 

المجتمعیة، ومنھا المسوح التي تمت مع وزارات الصحة، والتنمیة االجتماعیة، واإلحصاء، وغیرھا.

وقال أ. د. شاھین إن البرنامج نفذ بتوجیھات رئیس الجامعة لیخدم الطالب أوالً ويسھم في تحقیق العمل المجتمعي وتقديم أفضل خدمة

للمجتمع.

في نعمل  أن  لنا  لشرف  "إنه  البرنامج:  ھذا  تنفیذ  في  المشاركین  المتطوعین  الطلبة  كلمة  في  أمین،  عايدة  الطالبة  قالت  جانبھا،  من 

مؤسسة وطنیة توحد الوطن في الضفة وغزة بحكمة ربانھا أ. د. يونس عمرو رئیس الجامعة، وإن المشاركة في ھذا البرنامج تأكید على

رسالة جامعتنا في مسؤولیتھا المجتمعیة تجاه الوطن".

ثم تابعت: "لقد جاء التطوع في ھذا المشروع لدراسِة أثِر خدمات (األونروا) في الضفة الغربیة وقطاع غزة، فبادر طاقم منھا بإطالعنا على

الجانب النظري، ومن بعد طبقنا الجانب العملي في مختلف محافظات الوطن، فنجحت التجربة بكل المقايیس، وُوضعنا خاللھا على محك

العمل التطوعي، ونجحنا في تعلم الكثیر منھا".

وبعد انتھاء الكلمات، ُكرم الطلبة المشاركون، ثم قدم ممثلو (األونروا) درعاً تكريمیة لألستاذ الدكتور يونس عمرو على الجھود التي تبذلھا

الجامعة لتسھیل عمل الوكالة، كذلك قدم رئیس الجامعة درع جامعة القدس المفتوحة للشركاء في (األونروا).

حضر االحتفال، الذي تولى عرافته أ. إياد اشتیة، مساعد عمید شؤون الطلبة، ونواب رئیس الجامعة، ومساعدو الرئیس، وعدد من مديري

الفروع، وعمداء الكلیات، ومديرو الدوائر والمراكز، بمشاركة وحضور السید روبرت ستريك مدير قسم التقییم في (األونروا).
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