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الهدف العام:
المساهمة فى تعزيز حقوق الالجئين و الالجئات الفلسطينيين فى لبنان.
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التمسك بحق العودة للالجئين الفلسطينيين طبقا للقرار الدولى 194
تغيير السياسات ،القوانين ،والمواقف التمييزية الخاصة بحق العمل ضد الالجئات والالجئين الفلسطينيين فى
لبنان
تغيير السياسات ،القوانين ،والمواقف التمييزية الخاصة بحق التملك ضد الالجئات والالجئين الفلسطينيين فى
لبنان
اعادة اعمار مخيم نهر البارد والغاء عسكرة المخيم و تأمين حرية الحركة (لكل المخيمات)
تعزيز التنسيق والتشبيك المحلى ،األقليمى ،والدولى لتبنى عالمية حقوق النساء و األطفال (مفهوما وممارسة)

المقدمة:
شهد العام  2013مجموعة من التطورات المحلية  -الوطينة واألقليمية التي تركت انعكاساتها على الوضع اللبناني والفلسطيني
في لبنان على مستويات مختلفة.
سياسيا :في نهاية شهر شباط وبداية شهر آذار قدم رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي استقالته مما أدى الى ضرورة تكيلف
شخص آخر في تشكيل حكومة جديدة في لبنان .وفي  6آذار من العام  2013تم تكليف تمام سالم تشكيل حكومة جديدة .رفع
سالم شعار "حكومة المصلحة والمصالحة" عنوانا ً لحكومته ،بعدما حصل على تسمية غالبية نيابية وصلت إلى  124نائبا ً من
أصل  128نائبا .وقد كانت إحدى المهام المطروحة على سالم وحكومته المزمع تشكيلها اإلشراف على إجراء اإلنتخابات
النيابية وعلى أساس أنه وأعضاء حكومته لن يترشحوا لها .اإل أن تلك اإلنتخابات قد تأجلت بعد قرار تمديد والية المجلس
النيابي حتى نهاية عام  ،2014ما أوجب على سالم إعادة النظر في تكليفه من أساسه ،والبحث عن بدائل تتناسب والمتغيرات
الجديدة.
أن كل الطروحات التي عرضت وقدمت لتشكيل الحكومة كانت وما زالت تواجَ ه برفض هذا الطرف أو ذاك من الفريقين ،من
شكل الحكومة وعدد أعضائها وحصص كل فريق سياسي فيها ،وصوالً إلى صيغتين لم يكتب لهما أن تبصرا النور ،هما صيغة
8ـ 8ـ  8وصيغة 9ـ 9ـ  ،6موزعة بين فرقاء  14و 8آذار والوسطيين .وبعد مرور ما يقارب ال  9أشهر على تكليف سالم
تشكيل حكومة وصلت األمور إلى حائط مسدود بسبب تعقيدات الوضعين الداخلي والخارجي ،األمر الذي سيفرض على سالم
أحد أمرين ،إما تشكيل الحكومة وفق أي صيغة يجري إعتمادها ،أو اإلعتذار عن تأليف الحكومة ،ألن المكوث في حال
المراوحة والجمود لن يستمر إلى ما ال نهاية.
أثر الفراغ الحكومي على حالة حقوق اإلنسان والنساء في لبنان:
شكل الفراغ الحكومي ،مع حكومة تصريف األعمال برئاسة ميقاتي ،عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس
المك لف تمام سالم ،وتعطيل أعمال وإجتماعات المجلس النيابي ،مدخال لتهرب المعنيين من مسؤولياتهم ،خاصة تجاه تنفيذ
تعهدات لبنان الدولية واألقليمية الخاصة بحقوق اإلنسان .ويمكن رصد هذا األثر السلبي على المستويات التالية:
 -1عدم إقرار مسودة الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان  2019 -2013التي تم تقديمها الى الرأي العام نهاية العام ،2012
والتي تتضمن جزءا منفصال حول حقوق الفلسطينيين اإلقتصادية واإلجتماعية ،وحول حقوق النساء في لبنان ،دون
إقرار من قبل البرلمان .وبالتالي فإنها لم تتحول الى خطة وطنية قيد التطبيق/التنفيذ والمتابعة.
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 -2عدم إقرار قانون العنف األسري من قبل البرلمان والحكومة بعد أن تمت إحالته من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة
دراسته وتعديله ،الى البرلمان وذلك بسبب تعطل البرلمان والحكومة .هذا بالرغم من المالحظات على المسودة
األخيرة التي تم تقديمها للبرلمان والتي أفرغت القانون من عناصر هامة من حقوق النساء (اإلغتصاب ،الحماية).
 -3عدم مناقشة وإقرار قانون الجنسية من قبل الهيئات التشريعية والتنفيذية.
 -4عدم تفعيل التعديالت القانونية التي أقرها البرلمان اللبناني حول حق العمل والضمان لالجئين الفلسطينيين بمراسيم
وزارية وحكومية.
من جهة ا خرى إستمرت بعض الهيئات المنبثقة عن الحكومة لمتابعة شؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان – لجنة الحوار
– في عملها ،حيث أقدمت في العام  2013على إصدار وثيقتين  /دراسة ووثيقة سيكون لهما أثرا سلبيا على حالة
الفلسطينيين وحقوققهم في لبنان ان جرى العمل بهما.
أ  -ففي النصف الثاني من العام أصدرت لجنة الحوار دراسة تحمل عنوان "تسهيل عمل الجمعيات الفلسطينية في لبنان:
حق للفلسطينيين وواجب تجاه الدولة" تدعو فيها الى تسجيل المؤسسات العاملة في الوسط الفلسطيني وفقا للقانون الصادر
في  21كانون أول  1939وفي قرار رقم /369ل.ر .المتعلق بتسجيل الجمعيات األجنبية .وهو األمر الذي يحتاج الى
قرار وموافقة مجلس الوزراء والوزارات المعنية بما في ذلك وزارة الخارجية والمغتربين .ان ذلك يزيد من صعوبة
الحصول على إنشاء مؤسسات جديدة كما يؤدي الى تعقيدات في عمل الجمعيات القائمة والمسجلة بإعتبارها جمعيات أهلية
لبنانية حيث سيتم إخضاعها للتسجيل من جديد مع تدقيق أعمق من قبل الوزارات المعنية – بما في ذلك الوزارات األمنية
في حال هذه المؤسسات سنويا.
ب – في النصف الثاني من العام أطلقت لجنة الحوار وثيقة "نحو سياسة وطنية موحدة حول الالجئين الفلسطينيين ورؤية
مستقبلية للجنة الحوار" تدعو فيها الى تحويل لجنة الحوار الى هيئة عليا لشؤون الالجئين من وزارات مختصة ،وبغياب
ودون مشاركة الفلسطينيين ،وذلك على غرار ما كان قائما بلجنة الحوار السابقة .وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع
مرسوم إلحالته الى مجلس النواب إلنشاء الهيئة المقترحة.
المنجز اإليجابي في الحقوق اإلقتصادية :قام وزير العمل سليم جريصاتي بإصدار مرسومين في النصف األول من آذار
 .2013األول يتعلق بتسهيل إصدار إجازة العمل لالجئين الفلسطينيين والثاني يهدف الى تنظيم عمل الفلسطينيين.
 فبموجب هذه المرسوم الوزاري األول تم إلغاء تقديم أوراق التأمين الصحي ،وإشتراط إجراء الفحوصات المخبريةكشروط واجبة الصدار اجازة العمل للفلسطيني .وان كان يعتبر خطوة الى األمام في إتجاه تطبيق تعديالت قانون
البرلمان لعام  ،2010اإل أنه يبقي على حالة التمييز ضد الالجئين من حيث اإلبقاء على إشتراط الحصول على
إجازة عمل وبالتالي معاملة الفلسطيني كاألجنبي ،كما يبقي المرسوم الوزاري دون تطبيق لحاجته الى مرسوم تنفيذي
يوضح آليات تنفيذه في الوزارة المعنية.
 وبموجب المرسوم الثاني الذي ينظم المهن المحصورة باللبنانيين مثل المحاسبة ،السكرتارية ،مدير مؤسسة ،الخ ،تماستثناء الالجىء الفلسطيني من هذا الحصر (أى أن الالجىء الفلسطيني يستطيع ممارسة المهن المحصورة
باللبنانيين).
إن إستقالة حكومة ميقاتي وعدم تشكيل حكومة جديدة حال دون إصدار مرسوم تنفيذي للمراسيم الوزارية التي تم إتخاذها من
وزير العمل اللبناني وزارة العمل لتسهيل عمالة الفلسطينيين في لبنان.
على مستوى الخدمات واألنروا:
في  22تموز  2013أصدرت مديرة األنروا في لبنان آن ديسمور رسالة حول "توحيد بعض مساعدات اإلغاثة الطارئة لنازحي
مخيم نهر البارد" والتي هدفت إلى:
 وقف التغطية الطبية الشاملة – أي وقف التغطية الصحية القائمة بنسبة  - %100وتوحيدها مع باقي الالجئينالفلسطينيين في لبنان.
 توحيد المعونة الغذائية أسوة بما يقدم لالجئين بدءا من تشرين أول  2013وتوزيع معونة عينية بدال من نقدية فيالربع الثالث من العام.
 وقف بدل اإليجارات باستثناء العائالت المصنفة "األشد فقرا – حاالت العسر الشديد".3
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التأكيد على أن المال المتوفر إلعادة األعمار يكفي حتى نهاية العام  2014فقط .هذا وتجدر اإلشارة إلى إستمرار
وتيرة اإلعمار ببطىء شديد حيث بلغ إجمالي المنازل التي تم تسليمها حتى اآلن  859منزال من أصل  5200منزال،
إضافة الى تسليم  172محال تجاريا في الرزم األولى ،الثانية والثالثة .هذا وبلغ عدد المنازل/الشقق السكنية والمحال
التجارية التي أنجزت خالل العام الحالي  261شقة و 58محال .هذا وقد بدأت أعمال اعادة اعمار مخيم المهجرين
من قبل المجلس النرويجي لالجئين بعد موافقة الحكومة اللبنانية على المشروع.

شهدت األشهر ما بين النصف الثاني من تموز وتشرين ثاني موجة من اإلحتجاجات الشعبية في مواجهة قرارات األنروا
الخاصة بنهر البارد ،بما في ذلك إقامة إعتصاما مفتوحا أمام مكتب األنروا الرئيسي والذي شاركت المؤسسة فيه بشكل شبه
دائم بلغ أوجه بمشاركة ما يقارب  350من كادر ومستفيدي الجمعية في مظاهرة تمت إقامتها أمام المقر الرئيسي لألنروا .على
ضوء تلك االحتجاجات تراجعت األنروا عن مخططها التقليصي وأقرت التالي:
 -1إعادة دراسة وضع العائالت المستأجرة وعدم إستفادة العائالت التي تمتلك منازل من مساعدات بدل اإليجارات .ومناقشة
تلك القوائم من قبل لجنة مشتركة مشكلة من الفصائل واألنروا.
 -2إعادة التقديمات الصحية واالستشفائية بنسبة .%80
 -3وقف المساعدات الغذائية للجميع على قاعدة إعادة تصنيف العائالت وتحويلها لبرنامج العوز الشديد .
على صععيد حعق الععيك بكرامعة لالجئعين الفلسعطينيين فعي لبنعان ،والبنعى التحتيعة والخعدمات فعي المخيمعات ،فقدد أدى تدداخل
تمديدات خطدوط الميداه وأسدالك الكهربداء والتليفدون واالنترندت ،الدى وفداة عددد مدن السدكان فدي مخيمدات بيدروت .أمدا التطدور
اإليجابي فهو اإلنتهاء من مشروع تأهيل اآلبار وغرف تعقيم المياه لجعلها صالحة للشرب في مخيمات بيروت والمنجز من قبل
األنروا بدعم من الوكالدة السويسدرية للتنميدة ومدن أجدل ضدخ ميداه الشدرب و توصديلها للمندازل مقابدل رسدم شدهري و باشدراف
اللجان الشعبية .أما في مخيمات صور :فقد تم العمل على اعمدار  69مندزل فدي مخديم الدبص ،وتدرميم  159مندزل فدي مخديم
الرشيدية ،اضافة الى البدء بالمرحلة الثانية من مشروع البنى التحيتة فدي مخديم عدين الحلدوة كمدا البددء باعمدار  200مندزل فدي
مخيم الرشيدية .وقد جاءت الخطوة األخيرة بعد تعرض عدد من المنازل لخطر اإلنهيار بسبب األمطار والنش .ان أول هطول
المطر كشف عن مدى استهتار األونروا بالمصالح العامة وفشل مشروع البنى التحتية فقد طافت الطرقات بشكل قوي في مخيم
برج البراجنة وتسارعت مياه المجاري للبيوت في منطقة جورة التراشحا كما حصل في السابق بل وبشكل اسوأ.
إنعكاسات األزمة السورية على لبنان ،الالجئين الفلسطينيين من سوريا ولبنان:
مع اشتداد حدة المعارك في سوريا إزداد الوضع األمني في البالد توترا كما ارتفعت أعداد النازحين السوريين والفلسطينيين
الى لبنان.
فقد شهدت البالد أوضاعا أمنية متفجرة منذ بداية العام في بعض المناطق اللبنانية خاصة في شمال ،جنوب (صيدا وضواحيها)
إضافة الى بيروت بجزأيها الغربي والجنوبي من بيروت والبقاع الذي شهد تفجيرات متنلقة وإطالق صواريخ وإغتياالت .فقد
شهدت منطقتي طرابلس وصيدا مظاهر واشتباكات مسلحة ،مما أدى الى المزيد من التدهور األمني في البالد.
تجدر االشارة الى أن وضع مخيمات الشمال ،خصوصا مخيم البداوي القريب من منطقة االشتباكات المسلحة في جبل محسن
وباب التبانة في طرابلس والتي أدت إلى قتل حوالي  20شخصا وجرح أكثر من  ،200قد تأثر سلبا جراء سقوط بعض القذائف
ورصاص القنص على المخيم .مما أدى إلى اغالق المؤسسات العامة والخاصة في المخيم خالل أيام اإلشباكات المسلحة
الحادة.
وفي شهر حزيران  ،2013إزداد الوضع األمني لمنطقة صيدا سوءا بسبب اإلعتصام المفتوح ثم اإلعتداء المسلح لجماعة
األسير في مدخل المدينة وعلى جنود الجيش اللبناني .أدى ذلك الى إشتباك مسلح بين الجيش وجماعة األسير في منطقة صيدا
وضواحيها .وقد إستمر هذا اإلشتباك المسلح لمدة أربعة أيام متتالية وسقوط بعض القذائف العشوائية على مخيم عين الحلوة.
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ومع إطالق صواريخ على منطقة الضاحية في جنوب لبنان وإستهداف المنطقة بأكثر من  3متفجرات ،كما وإستهداف السفارة
اإليرانية في بيروت بإنفجار ،وأغتيال وزير سابق مستشار للرئيس السابق /الحريري ،أشتدت حدة التوتر والخوف في بيروت.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الفصائل الفلسطينية قد اتخذت قرارا بتحييد الفلسطينيين والمخيمات عن الصراع اللبناني الدائر.
لقد أدى ارتفاع أعداد ساكني المخيمات والتجمعات بسبب تدفق النازحين الفلسطينيين – السوريين والسوريين اليها ازدياد
مشكلة البنى التحيتة في المخيمات بسبب نقص موارد األنروا وغياب خطة استراتيجية لمعالجة هذه المشكالت .إلى ذلك فقد
ترك ذلك أثره على الوضع االقتصادي واالجتماعي في المخيمات الفلسطينية المكتظة أصال بسكانه ،مما أدى الى زيادة العبء
المالي – اإلقتصادي على العائالت المضيفة.
وإن كانت نتائج التقرير الذي صدر مؤخراً عن البنك الدولي قد أشار إلى أن األزمة السورية قد تسببت بوقوع آالف اللبنانيين
في براثن الفقر ،وذلك يعني أن اآلثار على الفلسطينيين مضاعفة بسبب حرمانهم من حقوقهم اإلنسانية ،اإلجتماعية
واألقتصادية.
فقد ذكر التقرير الذي صدر نهاية كانون أول  2013أن نحو  170,000لبناني قد يلتحقون بصفوف الفقراء من جرّاء الصراع
الدائر في الجوار .ويأتي هذا في الوقت الذي قد ترتفع فيه نسبة البطالة بنحو  10بالمائة بنهاية عام  .2014فقد تسبب تدفق
عدد هائل من الالجئين في حدوث وفرة في األيدي العاملة الرخيصة ،األمر الذي يؤدي بدوره إلى إضعاف وضع العمال الذين
ينحدرون من مجتمعات فقيرة بالفعل ،ودفع الخدمات التعليمية والصحية إلى حافة االنهيار ،وقاد إلى ارتفاع صاروخي في
أسعار اإليجارات.
فقد أدى تدفق الالجئين ،بشكل عام ،إلى زيادة العمالة المتوفرة بنسبة تتراوح ما بين  35إلى  50بالمائة ،وفقا ً لتقرير البنك
الدولي .وف ي ظل الركود االقتصادي ،يقود هذا الوضع أصحاب العمل إلى طلب المزيد من العمل مقابل أجر أقل -األمر الذي
يتسبب في الكثير من األحيان في التخلي عن العمال المحليين لصالح استخدام الالجئين الذين يقبلون بأجور أقل.
ويوقع التأثير غير المباشر لألزمة آالف اللبنانين في براثن الفقر ،ويفاقم وضع الفقراء أصالً .فقبيل اندالع النزاع ،قدّر البنك
الدولي أن قرابة  29بالمائة من الشعب اللبناني -أو أقل من مليون شخص بقليل  -يُصنفون في عداد الفقراء ،وحدد هؤالء بأنهم
األشخاص الذين يعيشون على أقل من  4دوالرات في اليوم .ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بنهاية عام  ،2014بنحو
 170,000شخص إضافي ،بحسب تقرير البنك الدولي.
وعلى صعيد آخر وفيما يتعلق بمجال تقديم الخدمات الرئيسية ،أدى التدفق الهائل لالجئين السوريين إلى عجز أنظمة الخدمات
عن مواكبة الطلب المتنامي عليها .فقد كانت الدولة تعاني بالفعل من نقص حاد في الكهرباء ،حيث وصل متوسط توفير
الكهرباء في فترة ما قبل األزمة إلى  18ساعة في اليوم .ومن المتوقع أن تنخفض هذه القدرة بنهاية عام  ،2014إلى  16ساعة
في اليوم نظراً لزيادة الطلب من قبل الالجئين ،بحسب ما ذكره لو بورني.
بالمثل ،تواجه خدمات التعليم والصحة ضغوطا ً هائلة تفوق طاقتها االستيعابية .وعلى الرغم من التقديرات التي تشير إلى
أن نحو  81بالمائة من األطفال السوريين غير مسجلين في المدارس ،إال أن هؤالء الذين تم تسجيلهم يتسببون في تفاقم حالة
نقص المقاعد الدراسية الموجودة مسبقا ً.
ويتوقع البنك الدولي أن تستمر األزمة السورية خالل عام  ،2014وأن يصل عدد الالجئين السوريين في لبنان إلى ما ال يقل
عن  1.6مليون الجئ بنهاية ذلك العام ،وهو ما يعادل  37بالمائة من سكان لبنان قبيل األزمة .مع ذلك ،فإن حجم األزمة (في
ظل استضافة لبنان لالجئين سوريين أكثر من أي دولة أخرى) يعني أنه ليس بمقدور الحكومة اللبنانية أن تفعل الكثير بمفردها.
وإجماالً ،تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه لكي يعود لبنان إلى وضع ما قبل األزمة ،فإنه سيحتاج إلى نحو  2.5مليار دوالر،
جلّها عبر تمويل خارجي.
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وقد دعت األمم المتحدة والحكومة اللبنانية لجمع  1.2مليار دوالر و 450مليون دوالر على التوالي لمواجهة أزمة الالجئين
خالل عام  .2013وحتى اآلن ،لم تتلق األمم المتحدة وشركاؤها سوى  44بالمائة من النداء الخاص الذي أطلقته بشأن لبنان،
في حين لم تحصل الحكومة اللبنانية على أي من التمويل المنشود ،وذلك وفقا ً للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
على المقلب اآلخر أطلقت األنروا نداء إستغاثة للعام  2014من أجل توفير مساعدات إنسانية عاجلة لما يصل إلى 440,000
شخص من الالجئين الفلسطينيين المتضررين من الصراع في سوريا ،وما يتراوح من  80,000إلى  100,000الجئ
فلسطيني من سوريا في لبنان ،وما يصل إلى  20,000في األردن ،وما يصل إلى  1,200في غزة .تشمل هذه الخدمات التعليم
األساسي ،والرعاية الصحية األولية ،والخدمات االجتماعية ،وخدمات البنية التحتية في المخيمات ،وبرامج النساء والشباب،
واإلقراض الصغير .وإلى جانب أنشطة االستجابة اإلنسانية ،فإن شبكة األونروا اإلقليمية من الخدمات القائمة ،والتي يقدمها
مباشرة طاقم األونروا المحلي يضم  13,000موظفا ً في سوريا ولبنان واألردن .بالنسبة للفترة المقبلة ،تحتاج األونروا لتأمين
 417.4مليون دوالر أمريكي ،يخصص مبلغ  310مليون دوالر منها داخل سوريا ،ويخصص مبلغ  90.4مليون دوالر في
لبنان ،ومبلغ  14.6مليون دوالر في األردن .ويلزم  2.4مليون دوالر أمريكي لإلدارة اإلقليمية واالستجابة الطارئة خارج
نطاق مكاتب هذه األقاليم الثالثة ،بما في ذلك المساعدات النقدية لألسر الالجئة الفلسطينية من سوريا في غزة.
الوضع األمني في المخيمات:
تكررت األحداث األمنية واالشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة ،كذلك حصل اشكال بمخيم البداوي أدى الى مقتل مسؤول
حركة فتح بالشمال ،كما انفجرت قنبلة من مخلفات نكبة نهر البارد قرب مدرسة جبل طابور في شارع المدارس بمخيم نهر
البارد مما أدى الى اصابة بعض الطالب و األساتذة بجروح خطيرة.

حملة حق العمل:
 -1أبرز التغييرات:










استقالة منسقة برنامج المناصرة وحملة حق العمل منة هللا عمر وتوقفها عن العمل نهاية شهر أيلول
.2013
استقالة دالل زيد منسقة الحملة في البداوي ،واستالم رنا زيد العمل كمنسقة لبرنامج المناصرة في الشمال
بداية أيار .2013
استقالة هناء عبد الرحيم المنسقة الميدانية في البداوي التي بدأت العمل في النصف األول من العام ،وبدء
أميمة زيد العمل مكانها.
بدء محمد زعطوط العمل كمنسق ميداني في صيدا.
بدء ليلى محمد الموسى العمل كمنسقة ميدانية في صور.
بدء خالد كمال الدين عموري كمنسق ميداني في بيروت.
بدء عالء ديراوي العمل كمنسق ميداني في البارد.
بدء حسن الحاج العمل كمنسق ميداني في البقاع.
االستغناء عن خليل سالم ،المتطوع في صور ،والذي كان مرشحا الستالم التنسيق الميداني ،بسبب عدم
التزامه ،ووضع الحملة بموقف محرج باالعتذار عن المشاركة في تدريب أهل الذي كان محددا في شهر
حزيران وذلك قبل التدريب بيوم واحد ،مما أدى الى الغاء التدريب لقلة العدد.

بعد هذه التغييرات في الهيكلية يكون قد اكتمل تطبيق توجه عام  2012بتحديد منسقين\ات ميدانيين\ات في كافة
المناطق.
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 -2االجتماعات و المتابعة:
 انتظمت االجتماعات الشهرية لمنسقات حملة حق العمل في النصف األول من العام وبداية النصف الثاني،
نظرا الستقالة منسقة الحملة.
 كذلك ،تم تنفيذ اجتماعات بين منسقة الحملة و المنسقيين الميدانيين لتمكينهم لفهم الحملة و دعمهم في بداية
مشوارهم مع الحملة.
 بشكل عام ،انتظمت اجتماعات لجان االئتالف في المناطق مع عدم القدرة لتنفيذ اجتماع أو اجتماعين على
األكثر بسبب انشغال المؤسسات بعمل الطوارىء.
أما االجتماعات بمنطقة الشمال والتي لم تنتظم في النصف األول من العام ،ذلك بسبب تغيير منسقة الحملة،
و الوضع األمني بمنطقة الشمال ،عاد وانتظم في النصف الثاني ب 6اجتماعات في البداوي و 3في البارد.
 انتت ظمت اجتماعات اللجان الشبابية ،ما عدا بيروت ،والبقاع لم تشكل اللجنة بعد بسبب بدء المنسق الميداني
العمل نهاية العام.
 بالنسبة للمتابعة ،استطاعت منسقة الحملة في النصف األول من هذا العام ،من زيارة مناطق مختلفة و ذلك
ساهم في المتابعة و تعزيز العالقة بين الكادر.
 -3األنشطة:
أ -طاوالت الحوار:
المخطط 5 :الفعلي5 :
تم انجاز  5طاوالت حوار بمشاركة  305مستفيد\ة (  176ذكور  129 - %58اناث 244 - %42
فلسطيني  61 –%80لبناني  ) %20وكانت كالتالي:
صور  :تم انجاز طاولة حوار صور في  20نيسان  ،2013تحت عنوان "العوائق التي حالت دون تطبيق
قانون  ." 2010برعاية رئيس بلدية برج الشمالي ،و كانت المداخالت للمحامي "على القرا" و للمحامي
"رائد عطايا".
عدد الحضور :االجمالي .68 :فلسطيني -51 :لبناني .17 :ذكور -46:اناث.22 :
كان العدد األكبر من الشباب بناءا على توصية طاولة الحوار التي أنجزت في نيسان .2012
من أهم توصيات طاولة الحوار ضرورة توعية الشباب الفلسطيني و اللبناني عن تعديل القانون الصادر في
.2010
البقاع ( ويفل ) :تم انجاز طاولة حوار في  26أيلول  ،2013برعاية النائب كامل رفاعي ،بمشاركة كل
من المحامية منار زعيتر واألستاذ سهيل الناطور اللذان قدما موضوع حق العمل للفلسطينيين في لبنان
والقوانين اللبنانية ،عدد الحضور :االجمالي .84 :فلسطيني - 58 :لبناني .26 :ذكور - 49:اناث.35 :
كان صدى الطاولة ايجابيا في االعالم ،وقد طالبت المؤسسات اللبنانية بإعادة مثل هذا النشاط بعد أن أثنوا على
أسلوب المحاورين وكيفية تقديم الموضوع.
صيدا  :تم انجاز طاولة حوار في  2تشرين ثاني  ،2013في قاعة فتحي عرفات بمستشفى الهمشري ،وقد
هدفت الطاولة الى عرض نتائج دراسة الممرضين\ات الطاولة ومناقشة أوضاع الممرضين\ات
الفلسطينيين ،عدد الحضور :االجمالي .63 :فلسطيني - 57 :لبناني .6 :ذكور - 37 :اناث. 26 :
تقييم طاولة الحوار كان جيدا فحوالي نصف الحضور من الفئة المستهدفة وقد تواجد عدد من أصحاب الرأي على
الصعيد الفلسطيني وكانت المداخالت فعالة ،تمت التغطية لالعتصام بجريدة السفير – الوكالة الوطنية – فلسطين
اليوم التي أجرت مقابلة مع محمد بهلول عضو االئتالف.
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بيروت ( البرج ) :تم انجاز طاولة حوار في  30تشرين أول  ،2013في قاعة أحالمنا ،وناقشت الطاولة
العوائق السياسية واألمنية التي تواجه تطبيق التعديالت القانونية لقانون العمل اللبناني بما يخص
الفلسطينيين .عدد الحضور :االجمالي .55 :فلسطيني - 49 :لبناني .6 :ذكور - 22:اناث.33 :
التوصيات :تشكيل  Lobbyفلسطيني لبناني من صناع القرار ،صندوق شكاوى دولي يوجه للدول المناصرة لحقوق
الشعب الفلسطيني ،رفع دعاوى على الدولة اللبنانية لمؤسسات حقوق االنسان ،توعية العمال وأرباب العمل حول
األوضاع والقوانين.
الشمال ( البداوي ) :تم انجاز طاولة حوار في  9تشرين ثاني ،2013في مركز اللجنة الشعبية ،وقد
ناقشت العوائق السياسية واألمنية التي تواجه تطبيق التعديالت القانونية لقانون العمل اللبناني بما يخص
الفلسطينيين .عدد الحضور :االجمالي .35 :فلسطيني - 29 :لبناني .6 :ذكور - 22:اناث.13 :
كانت الطاولة مميزة بحضورها والتفاعل االيجابي مع الطروحات .
ب -الندوات:
المخطط 4 :الفعلي6 :
تم انجاز  6ندوات في المناطق بمشاركة  257مستفيد\ة ( 110ذكور  147 – %43اناث 209 – %57
فلسطيني  48 – %81لبناني  ) %18وكانت كالتالي:
صيدا :تم انجاز ندوة بمنطقة صيدا في  22شباط  2013بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية .بمشاركة منسقة
الحملة التي قدمت الحملة ونشاطاتها ،والدكتورة سوسن عبد الرحيم التي قامت بعرض دراسة حول "نظرة
اللبنانيين العطاء الفلسطينيين حقوق اقتصادية و اجتماعية" و المحامي رائد عطايا الذي عرض عن
الجانب القانوني.
حضر الندوة  31شخص من طالب الجامعة ،وأعضاء هيئات بالجامعة (  20فلسطيني –  11لبناني 8 -
ذكور –  23اناث).
كان الحضور ضعيفا بالندوة و كان التفاعل محدودا.
من أهم التوصيات التي خرجت من الندوة هى ضرورة أن يتم تنفيذ مثل هذه الندوات للعمال الفلسطينيين الذين
يعملون فعال ،و المقبلين على عمل.
صور ( برج الشمالي ) :تم انجاز ندوة في  2013\9\28بالمركزالثقافي الفلسطيني بعنوان " الحقوق
االقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين والتشريعات اللبنانية" وقدم الموضوع الكاتب فتحي كليب ،شارك في
الندوة المؤسسات الفلسطينية والفصائل والجمعيات والشباب.الحضور االجمالي .25 :فلسطيني- 17 :
لبناني .8 :ذكور - 15:اناث.10 :
تقييم الندوة :جيدة من حيث اعطاء المعلومات ولكن كان هناك ضعفا بالحضور والسبب يعود لوجود أكثر من
مناسبة في نفس اليوم ،كذلك النقاش كان ضعيفا.
صور (البص) :تم انجاز ندوة في  2013\11\21بعنوان " التعديالت القانونية  2010وانعكاساتها على
حق العمل للفلسطينيين في لبنان" قدم الموضوع األستاذ علي المحمود عضو الهيئة االدارية التحاد نقابات
عمال فلسطين ،الحضور :االجمالي .51 :فلسطيني - 36 :لبناني .15 :ذكور - 25:اناث.36 :
تقييم الندوة :جيدة من حيث اعطاء المعلومات والحضور كان متنوعا و هناك أعضاء جدد يشاركون بالندوة ،وبرز
الكثير من األسئلة والنقاش.
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البداوي :تم انجاز ندوة في  2013\9\17بعنوان " التعديالت القانونية  2010وانعكاساتها على حق العمل
للفلسطينيين في لبنان" قدمت المحامية فداء علوش وشرحت عن الموضوع ،الحضور :االجمالي.50 :
فلسطيني - 40 :لبناني .10 :ذكور - 28:اناث.22 :
البارد :تم انجاز ندوة في  2013\10\31بعنوان " التعديالت القانونية  2010وانعكاساتها على حق
العمل للفلسطينيين في لبنان"  ،قدمت المحامية فداء علوش وشرحت عن الموضوع ،الحضور :االجمالي:
 .50فلسطيني - 50 :لبناني .0 :ذكور - 19:اناث.31 :
تقييم الندوة :كانت ندوتي الشمال بشكل عام لها أثرا ً ايجابيا ً في المحيط حيث عبرت المؤسسات واألفراد المشاركين
في الندوات عن رغبتهم بندوات اضافية ومعلومات أوسع ،كما طرحت بعض المؤسسات مثل معهد سبلين اقامة
أنشطة جديدة.
البقاع ( ويفل ) :تم انجاز ندوة في  2013\10\25تحدث فيها عماد الناجي عضو لجنة االئتالف
بموضوع حقوق الفلسطينيين في لبنان وخاصة حق العمل ،الحضور :االجمالي .50 :فلسطيني- 46 :
لبناني .4 :ذكور - 25:اناث.25 :
ت -ورشات التوعية:
الفعلي18 :
المخطط13 :
تم انجاز  18ورشة توعية بالمناطق بمشاركة  407مستفيد\ة ( 103ذكور  304 - %28اناث - %72
 324فلسطيني  73 –%80لبناني  10 - %17سوري  )%2موزعة على النحو التالي:
بيروت 5 :ورشات
 :2013/5/9 ورشة بمركز مجمع الكنائس في صبرا بمشاركة  26مستفيد\ة ( 15ذكور،%57
 11اناث  14 ،%43فلسطيني 7 ،%53لبناني ،%26و 5سوري .)%19
 :2013/6/15 ورشة في مركز التأهيل المهني في جمعبة النجدة االجتماعية ببرج البراجنة،
بمشاركة  9مستفيد\ة (  5اناث  4 ،%56ذكور  7 ،%44فلسطيني 2 ،%78سوري.)%22
 :2013\9\19 ورشة بمركز التضامن في شاتيال بمشاركة  35مستفيد\ة (  35اناث - %100
 31فلسطيني  2 - %88لبناني  2 - %6سوري .)%6
 :2013\10\29 ورشة بمركز تأهيل برج البراجنة بمشاركة  20مستفيد\ة (  16اناث 4 - %80
ذكور  19 - %20فلسطيني  1 - %95لبناني .)%5
 :2013\11\15 ورشة في مركز جمعية المرأة الخيرية في برج البراجنة بمشاركة  30مستفيد\ة
(  21اناث  9 - %70ذكور  29 - %30فلسطيني  1 - %97سوري .)%33
صور 6 :ورشات
 :2013/2/22 ورشة بمركز تأهيل البص بجمعية النجدة االجتماعية بمشاركة  8مستفيدة ( 8
اناث  7 ،%100فلسطيني  1 ،%88لبناني .)%12
 :2013/5/23 ورشة بتأهيل برج الشمالي بجمعية النجدة االجتماعية بمشاركة  24مستفيد
(اناث  4 - %83 20ذكور  24 - %17فلسطيني .)%100
 :2013/6/20 ورشة بتأهيل برج الشمالي بجمعية النجدة االجتماعية بمشاركة  17مستفيدة (
 17اناث  13 - %100فلسطيني .)%24 - %76
 :2013\8\28 ورشة بالمركز الثقافي الفلسطيني في برج الشمالي بمشاركة  31مسفيد\ة ( 19
اناث  12 –%61ذكور 14 – %69فلسطيني 17 – %45لبناني .)%55
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 :2013\10\25 ورشة بمعهد التمريض في مخيم البص بمشاركة  15مستفيد\ة (  10اناث
 5 –%67ذكور 15 – %33فلسطيني .)%100
 :2013\11\13 ورشة بمركز تأهيل األونروا في مخيم البص بمشاركة  22مستفيد\ة (  8اناث
 14 – %36ذكور 22 – %64فلسطيني .)%100
صيدا :ورشة 1
 :2013/4/18 ورشة بمعهد لبنان التقني بمشاركة  31مستفيد\ة (  21اناث  10 - %68ذكور
 16 - %48 - %32لبناني .)%52
البقاع :ورشات 2
 :2013/6/13 ورشة بمركز تأهيل جمعية النجدة االجتماعية بمشاركة  20مستفيد\ة (  11اناث
 9 - %55ذكور  13 - %45فلسطيني  7 - %65لبناني .) %35
 :2013\10\28 ورشة بمركز التأهيل في سعدنايل بمشاركة  35مستفيد\ة (  28اناث – %80
 7ذكور  30 –%20فلسطيني 5 – %86لبناني .)%14
الشمال 4 :ورشات
 :2013\8\24 ورشة بمركز األنشطة في مخيم البداوي بمشاركة  20مستفيد\ة
 16 – %56فلسطيني  4 – %80لبناني .) %20
 :2013\10\10 ورشة بمركز األنشطة في مخيم البارد بمشاركة  30مستفيد\ة
 5 –%83ذكور 25 – %17فلسطيني  5 –%83لبناني .)%17
 :2013\10\25 ورشة بمركز التأهيل في مخيم البداوي بمشاركة  19مستفيدة
 15 – %100فلسطيني  4 – %79لبناني .)%21
 :2013\12\28 ورشة بمركز التأهيل في مخيم البارد بمشاركة  15مستفيد\ة
 5 –%67ذكور 15 – %33فلسطيني .)%100

(  20اناث
(  25اناث
(  19اناث
(  10اناث

ث -احتفاالت أيار ويوم التضامن:
رصد انتهاكات:
تم تجميع قصص عن انتهاك حق العمل الذي يعاني منه الفلسطيني من قبل المنسقين الميدانيين ،و تم نشر
هذه القصص على صفحة الحملة على الفيسبوك ،و ذلك لنشر االنتهاكات التي يتعرض لها الفلسطيني ،و
استخدام تقنية القصص التي تم التمكن منها من خالل التدريب مع مؤسسة أهل.
و قد القت القصص صدى عند زوار الصفحة و رفعت من عدد زوار الصفحة و ساهمت في زيادة عدد
المتابعين للصفحة.
االعتصامات:
 -1عيد العمال  :تم توحيد هذا النشاط و توقيته بكافة المناطق ،بمناسبة عيد العمال العالمي ،يوم 30
نيسان الساعة  11صباحا بمشاركة حوالي  935شخص في  6فروع على النحو التالي:
بيروت:
تم انجاز االعتصام أمام وزارة العمل بالمشاركة مع لجان حق العودة بمشاركة  120شخص.
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خالل االعتصام ،صادف حضور وزير العمل سليم جريصاتي الى الوزارة ،و قد قام باستقبال المعتصمين
و ألقى كلمة أمام الحضور و االعالم .ثم استقبل وفد من المعتصمين في مكتبه ،و قد شاركت الحملة بأربعة
من أعضاءها في الوفد ،و قد أثنى الوزير على الحملة و المشاركة النسوية فيها و قد عرض تشكيل لجنة
متابعة للموضوع مع نائب الوزير.
صيدا:
تم انجاز االعتصام داخل بلدية صيدا بمشاركة حوالي  250شخص.
صور:
تم انجاز االعتصام في مدينة صور بمشاركة  250شخص ( %88فلسطيني %12 ،لبناني %14 ،ذكور،
 %74اناث).
الشمال:
البداوي :تم تنظيم االعتصام أمام مكتب مدير المخيم بمشاركة  75شخص ( %66.66اناث%33.33 ،
ذكور).
البارد :تم انجاز االعتصام أمام مكتب مدير المخيم ،بمشاركة  100شخص ( %75اناث %25 ،ذكور).
البقاع:
تم انجاز االعتصام في بعلبك أمام مقر األونروا بمشاركة  150شخص ( %73.33فلسطيني%26.66 ،
لبناني %40 ،ذكور %60 ،اناث).
تقييم االعتصام:
تم تقييم االعتصام على أنه ايجابي ،خصوصا مع توحيد اليوم و الموعد لكل المناطق.
تمت مشاركة مؤسسات االئتالف بصورة أكبر في الحشد و المشاركة باالعتصام في مناطق بيروت،
البقاع ،أما في بقية المناطق فيحتاج االئتالف الى تفعيل مشاركته.
بخصوص اعتصام بيروت ،تم تقييم التجربة المشتركة مع لجان حق العودة بلجنة االئتالف ،و باللجنة العامة،
و تم االتفاق على عدم اعادة التجربة لألسباب اآلتية:
 رفع لجان حق العودة ألعالم و الفتات تبين انتماءهم السياسي لم يكن ايجابي ،ألنه يعطي صورة أن الحملة
منتمية لهذا الفصيل.
 اصرار لجان حق العودة على البدء بالقاء الكلمات و االخالل باالتفاق الذي تم مع لجنة بيروت على ترتيب
الكلمات.
 أدى ذلك الى فهم خاطيء من بعض وسائل االعالم الجديد أن االعتصام منظم من قبل لجان حق العودة و
ليس من ائتالف حق العمل.
فرع صور رفع توصية أن تكون االعتصامات بعد العصر و ليس صباحا ،ألن اعتصام  2012كان أنجح بسبب
الموعد ،خصوصا أنه يوم عمل و من األفضل أن يكون بعد الدوام حتى يتمكن عدد أكبر من الحضور.
 -2يوم التضامن  :تم انجاز االعتصامات في المناطق يوم  2013\11\28الساعة  11ظهرا ،بمناسبة يوم
التضامن مع الشعب الفلسطيني ،بمشاركة ما يقارب  303 ( 795ذكور –  492اناث – 580
فلسطيني –  215لبناني) وكانت كما يلي:
بيروت:
تم انجاز االعتصام أمام مكتب األونروا الرئيسي في بيروت ،بمشاركة  20 ( 105ذكور –  85اناث
–  100فلسطيني –  5لبناني) وألقيت كلمات االئتالف – رابطة أبناء بيروت وكلمة باسم أهالي
البارد ،حضر من الوسائل االعالمية :تلفزيون فلسطين –  - NBNجريدة النهار والسفير.
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صيدا :تم انجاز االعتصام أمام مكتب األونروا في عين الحلوة ،بمشاركة  30 ( 100ذكور – 70
اناث –  95فلسطيني –  5لبناني) وألقيت كلمات االئتالف – اتحاد العمال وكلمة باسم المؤسسات،
حضر من الوسائل االعالمية :مراسلين لبعض وسائل االعالم.
صور :تم انجاز االعتصام أمام النصب التذكاري في مدينة صور ،بمشاركة  108 ( 240ذكور –
 132اناث –  75فلسطيني –  165لبناني) وألقيت كلمات االئتالف – جمعية التواصل العضوة
باالئتالف – حزب هللا – حركة أمل ،حضر من الوسائل االعالمية – NBN – MTV :المنار –
اللواء – الوكالة الوطنية ومواقع الكترونية.
الشمال :تم انجاز االعتصام أمام مكتب مدير المخيم في األونروا في مخيم البداوي ،بمشاركة ( 150
 65ذكور –  85اناث –  130فلسطيني –  20لبناني) وألقيت كلمة لالئتالف ،حضر من الوسائل
االعالمية :المنار – مجلة الغد االخبارية – صفحات التواصل االجتماعي في المخيم – وسائل اعالم
دولية قامت بمقابالت وعمل ريبورتاج.
البقاع :تم انجاز االعتصام أمام مكتب األونروا في مخيم ويفل ،بمشاركة  80 ( 200ذكور – 120
اناث –  180فلسطيني –  20لبناني) وألقيت كلمة لالئتالف وكلمة اللجان الشعبية ،حضر من
الوسائل االعالمية :المنار – المستقبل –  – NBNالسفير – النهار – الديار.
تميزت هذه االعتصامات بمشاركة لبنانية وصلت الى  %28من االجمالي العام ،اضافة الى حضور
الوسائل االعالمية المتنوعة ،وقد استجابت الفروع النجاز هذه االعتصامات بالسرعة المطلوبة ،نظرا
لتحديدها بوقت متاخر.
التغطية االعالمية:
بصورة عامة ،تم تغطية االعتصام في كافة المناطق من خالل صفحة الحملة على الفيسبوك ،و القت هذه
التغطية صدى مميز و رفعت عدد األشخاص الذين زاروا الصفحة.
كما تمت تغطيته من خالل بعض مواقع التواصل االجتماعي ،الصحف و بعض قنوات التليفزيون.
كذلك ،تمت المقابلة مع منسقة الحملة ببيروت "وصال الجشي" من قبل تليفزيون فلسطين حول مطالب الحملة و
خطوات التصعيد الالحقة.
كما تمت استضافة فارس عياش ،عضو االئتالف ،في تليفزيون فلسطين اليوم في حلقة خاصة بمناسبة عيد
العمال و قد عرض عن الحملة واعتصام يوم العمال.
حواجز محبة:
بعد اعتصام عيد العمال ،تم انجاز حواجز محبة من قبل فرع بيروت.
تم تحضير باقات من البونبون مع شعارات تعبر عن الحملة و مطالبها ،و تم توزيعها على السيارات التي تمر.
تم انجاز الحواجز بالقرب من مخيمات شاتيال و برج البراجنة .و تمت مشاركة مؤسسات االئتالف و عدد من
المتطوعين لتوزيع الباقات.
تم تقييم النشاط أنه فكرة جيدة للتعريف عن الحملة خصوصا أنه تم التجاوب من المارين و بعضهم وقف
ليستفسر عن الحملة ،أنشطتها و مطالبها.
ج -زيارات:
تم انجاز العديد من الزيارات للحشد لألنشطة .اضافة الى ذلك تم انجاز زيارات لكل من:
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جامعة  LIUببيروت :لقاء مع أيمن دحروج رئيس النوادي لالتفاق على اقامة ندوة في النصف الثاني من
العام.
زيارة الى محافظ الشمال "ناصيف قالوش" لتسليمه مطالب الحملة ،في  30نيسان .2013

 -4تطوير مهارات الكادر:
 تمت مشاركة منسقة الحملة ( منة هللا عمر ) في تدريب مع مؤسسة "دياكونيا" على التخطيط على أساس
المقاربة الحقوقية ،كتابة المشاريع،المتابعة و التقييم.
كان التدريب مفيد للتعرف بصورة أكبر على تطلعات دياكونيا في المرحلة القادمة ،و كتابة المشروع على
هذا األساس .كذلك ،تم تطوير مهارة المنسقة في كتابة المشاريع ،و التقارير.
 شاركت منسقة الحملة في تدريب "صحافيون من أجل حقوق االنسان" ،بالتعاون مع السفارة الكندية .كان
من المفترض أن يكون التدريب حول االعالم في مجال المناصرة ،و لكنه تم اعطاء مادة خاصة
بالمشاريع ،و كانت مادة مختصرة جدا ،لذلك لم يكن التدريب مفيدا بالصورة المرجوة.
 تم تنفيذ تدريب مع مؤسسة أهل في  5و  6نيسان  :2013استهدف التدريب المنسقين الميدانيين و فريق
التدريب الذي تم اختياره من كادر النجدة .تناول التدريب تعريف المنسقين عن الحملة و السند القانونية
التي تستند اليها و خطتها في عام  ،2013معنى القيادة ،تدريبهم على مهارة القصص ،كيفية ادارة
االجتماعات (كيفية تحضير جدول األعمال و محضر االجتماع ،الميسر الجيد).
تم تقييم الورشة انها جيدة و كانت خطوة مهمة لتعريف المنسقين الميدانيين عن الحملة و تدريبهم المنسقين
أساليب العمل في بداية مشوارهم.
هذا اضافة الى تدريب تم انجازه من قبل أهل في شهر تموز لمدة أربعة أيام ،شارك فيه المنسقين الميدانيين
الى جانب أعضاء من اللجان الشبابية ،وكان للتدريب أثره الجيد من ناحية المعلومات الجديدة التي اكتسبها
الشباب ،خاصة فيما يتعلق بادارة الحمالت وتنظيمها ،وكيفية كتابة القصة الفردية والجماعية.
 -5االئتالف:
 لجان االئتالف
في  26شباط  ، 2013تم انجاز ورشة عمل مع لجان االئتالف التي حضرت تدريب أهل لالتفاق على طرق تنفيذ
االقتراحات التي خرجت من التدريب ،كما تم تفصيل خطة العمل لعام .2013
تفاوتت درجة مشاركة بعض مؤسسات االئتالف في األنشطة و االجتماعات من منطقة الى أخرى.
و لذلك تم االتفاق على تنظيم لقاء عام لمؤسسات االئتالف في شهر أيلول  2013لتفعيل اللجان و اعادة التأكيد على
ضرورة المشاركة و الفاعلية ،ولكن لم يتم بسبب استقالة منسقة الحملة في نفس الشهر.
على جانب أخر ،فقد انسحبت مؤسسة بيت أطفال الصمود من لجنة ائتالف بيروت بسبب ضغط العمل ،وانضمت
مؤسسة الرؤية العالمية للجنة.
انضم الى ائتالف صيدا ،مركز الهنا و هو مركز فلسطيني ينظم ورشات ،و دورات تدريب ،اضافة الى التنمية
االنسانية.
انضم الى ائتالف البقاع ،ممثل عن تيار المستقبل ،كما انضمت فاطمة زعيتر و هى محامية مستقلة.
تم التوسع بمؤسستين في لجنة ائتالف البداوي هما النادي الثقافي الفلسطيني العربي ،و رابطة الظاهرية.
كما تم تشكيل لجنة ائتالف في مخيم البارد بمشاركة  11مؤسسة هم :البرامج النسائية (األونروا) ،مكتب حركة فتح،
أجيال ،بيت أطفال الصمود ،روضة االتحاد ،نبع ،السنابل ،الرعاية ،الجهدP.C.R,C.B.R ،


لجان الشباب:
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تم تشكيل لجان الشباب في  5مناطق هم :بيروت ،صيدا ،صور ،البارد والبداوي ،لم يتم تشكيل لجنة في منطقة
البقاع و ذلك بسبب اختيار منسق ميداني نهاية العام .2013
عدد أعضاء لجان الشباب 43 :شاب و شابة ( 35فلسطيني 8،لبناني 22 ،اناث 21 ،ذكور).
البداوي 9 :أعضاء (  7اناث –  2ذكور –  9فلسطيني).
البارد  9 :أعضاء (  2اناث –  7ذكور –  9فلسطيني).
صيدا 7 :أعضاء (  2اناث –  5ذكور –  1لبناني –  6فلسطيني).
صور 11 :أعضاء (  7اناث –  4ذكور –  6لبناني –  5فلسطيني).
بيروت 7 :أعضاء (  4اناث –  3ذكور –  1لبناني –  6فلسطيني).
يتنوع األعضاء بين طالب جامعيين من تخصصات متعددة و طالب مدارس ،والمالحظة االيجابية أن تركيبة
اللجان من اناث وذكور بمستوى تعليمي جيد ،اضافة الى وجود العنصر الشاب من اللبنانيين ،تساعد على انجازات
هامة على مستوى الحملة ونشاطاتها ونوعية هذه النشاطات ،ولكن حتى اآلن مازال دور اللجان في بداياته بالتعريف
عن الحملة ونشاطاتها وأهدافها ،اضافة الى المشاركة بالنشاطات وتنظيمها ،ولكن في الخطة القادمة يجب أن يتحول
هذا الدور الى المبادرة واالبداع من خالل وضع الخطط من قبلهم وتنفيذها في المجتمعات المحلية والجامعات
ومراكز الشباب.
 -6العالقة مع االعالم:
االعالم الجديد :مواقع التواصل االجتماعي:
في النصف األول من العام ،تم االهتمام بصورة أكبر باالعالم الجديد و خصوصا صفحة الحملة على الفيسبوك،
فقد تم نشر قصص توضح االنتهاكات التي يتعرض لها الالجيء الفلسطيني في لبنان ،كما تم نشر كل األخبار
المتعلقة بالحملة ،و الدعوة ألنشطتها من خالل الصفحة .و قد ساهم كل ذلك في زيادة عدد أعضاء الصفحة،
ففي نهاية عام  2012كان العدد  268عضو ،و أصبح العدد  415عضو حتى  30حزيران .2013
أما عدد األشخاص الذي تصلهم الصفحة يتفاوت من شهر الى أخر ،و قد وصل في شهر أيار الى أكثر من
 2000شخص و ذلك بسبب نشر القصص وأخبار وصور االعتصام.
كما تم انشاء قناة خاصة بالحملة على موقع اليوتيوب ،و تم نشر عليها الندوات التي قامت بها الحملة ،و
القصص التي تم تصويرها في تدريب أهل (نوفمبر .)2012
وكان من المتوقع أن يتم زيادة عدد الفيديوهات التي تنشرها القناة في النصف الثاني من العام ،و ذلك بسبب
المقاطع و األفالم القصيرة التي سيتم تصويرها من لجان الشباب ،و أيضا القصص التي سوف يتم تصويرها
خالل تدريب أهل في شهر تموز ،ولكن هذا لم يتم بسبب األوضاع األمنية التي أعاقت بعض االنجازات على
مستوى الحملة ،اضافة الى مغادرة منسقة الحملة في نهاية أيلول.
االعالم التقليدي:
تم استضافة عدد من أعضاء الحملة في برامج تليفزيونية للحديث عن الحملة على النحو التالي:
 استضاف تليفزيون فلسطين لفارس عياش و سامر األشقر في أكثر من مناسبة.
 استضاف تليفزيون القدس لفارس عياش ،سعاد عبد الرحيم ،و خالد أبو النور في حلقة عن العمالة
الفلسطينية في لبنان.
 استضافت اذاعة البشائر لسمية تكجي في  16أيار بمناسبة ذكرى النكبة ،و قد تحدثت عن الحملة بالمناسبة.
تم اجراء مقابلة صحفية مع منسقة الحملة من قبل مجلة "دايلي ستار" ،و قد نشرت بتاريخ  13حزيران .2013
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على أثر ارسال نص المقابلة الى مؤسسة دياكونيا الممولة للحملة ،تم طلب كتابة مقال عن الحملة من المكتب
الرئيسي بالسويد ليتم نشره على موقع المؤسسة.
 -7التنسيق و التشبيك:
خالل النصف األول من العام تم التنسيق و التشبيك مع عدد من المؤسسات على النحو اآلتي:


مؤسسة عامل :تم التنسيق مع مؤسسة عامل لالشتراك في ورشة يوم  16أذار  2013تقيمها المؤسسة
لطالب و حقوقيين لبنانيين و فلسطينيين بهدف توعيتهم عن وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
تم اعطاء الورشة من قبل مى حمود التي قامت بعرض الجانب القانوني للموضوع ،منة هللا عمر -منسقة
حملة حق العمل التي قامت بعرض موضوع حق العمل و عرض عمل الحملة و مطالبها ،و عايدة
الشهابي -منسقة حملة الملكية العقارية التي قامت بعرض عن حملة الملكية العقارية.
شارك بالوشة  21شخص من طالب جامعات ،و ممثلي مؤسسات و مستقلين.
كانت الورشة جيدة ،و كان تجاوب و تفاعل الحضور جيد .ساهمت الورشة في نشر المعرفة عن وضع
الالجئين الفلسطينيين في لبنان بصورة عامة ،و في نشر الحملة و مطالبها بصورة خاصة.



المرصد اللبناني لحقوق العمال و الموظفين:
تم التنسيق مع المرصد اللبناني لحقوق العمال و الموظفين خالل عام  2012و استمر التنسيق في النصف
األول من عام 2013؛ فقد حضر منسقات الحملة اجتماعات الحملة في أكثر من منطقة ،كما شارك محمد
زعطوط المنسق الميداني بصيدا في تدريب نظمه المرصد في  26أيار  2013عن قانون العمل و طرق
رصد االنتهاكات التي يتعرض لها العمال.
و قد نتج عن هذا التنسيق افراد ورقة خاصة عن الحملة و مطالبها داخل التقرير الذي أطلقه المرصد في 5
نيسان .2013
و قد تمت تغطية هذا التقرير اعالميا ،كما ساهم في نشر الحملة ،و االضاءة على موضوع حق العمل
للفلسطيني في لبنان.



نقابة الممرضات و الممرضين:
استمر التنسيق مع نقابة الممرضات و الممرضين لمتابعة وضع انتساب الممرضات و الممرضين
الفلسطينيين للنقابة.
و نتج عن هذا التنسيق توجيه النقابة دعوة للحملة لحضور احتفال النقابة باليوم العالمي للتمريض ،و قد
حضرت منسقة الحملة هذا االحتفال.
أما على مستوى المناطق فقد أنجزت العديد من الزيارات لمختلف المؤسسات الفلسطينية واللبنانية ،اضافة
الى بعض الجامعات والمعاهد ،والشخصيات الفاعلة بهدف التعريف بالحملة ونشاطاتها ،اضافة الى
الزيارات الخاصة بالدعوات والتحضيرات للنشاطات التي أنجزت.

 -8أهم العوائق:
واجهت الحملة خالل العام عدة عوائق ،أهمها:
 نزوح الالجئين السوريين و الفلسطينيين من سوريا الى لبنان ،مما أدى الى انشغال المؤسسات أعضاء
الحملة.
 الوضع األمني بالمناطق المختلفة خاصة الشمال ،صيدا و البقاع مما أدى الى تعطيل تنفيذ الخطة.
 استقالة حكومة نجيب ميقاتي ،مما أدى الى تعطيل بعض الزيارات.
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 -9التوجهات لعام 2014
 ايجاد منسق\ة لحملة حق العمل ،وبرنامج المناصرة بشكل عام.
 تفعيل لجان االئتالف ودورهم ،من حيث المشاركة بصياغة خطط عمل المناطق ،من خالل انتظام
االجتماعات على مدار العام ،وانجاز لقاء عام لهذه اللجان على مستوى لبنان.
 تفعيل دور لجان الشباب في مختلف نشاطات الحملة وخاصة في مجال التوعية بكافة أشكالها ،من خالل
دور متقدم للمنسقين\ات الميدانيين.
 انتظام اجتماعات المنسقين\ات الميدانيين على المستوى المركزي كل شهرين ،وعلى مستوى المنطقة
انتظام االجتماعات شهريا للجان الشباب مع توثيق المحاضر.
 توسيع العضوية اللبنانية في كل من لجان االئتالف ولجان الشباب.
 التوجه من خالل ورشات التوعية للممرضات و الممرضين الفلسطينيين لحثهم على االنتساب للنقابة،
ورصد المنتسبين\ات لها ،كما ورصد الحاصلين على اجازة عمل ،مع دراسة حاالت.
 التوجه بصورة أكبر الى الجامعات خصوصا المعارضة منها.
 انجاز الزيارات مع السفارات الستهداف المجتمع الدولي.
 انجاز تدريب شامل عن االعالم (اعالم تقليدي وجديد) لكادر الحملة ،لجان الشباب ،و عدد من أعضاء
لجان االئتالف.
 تمكين لجان الشباب من المعرفة و المهارات المطلوبة حتى يصبحوا فعالين ( رؤية ورسالة الحملة – آليات
التحشيد المجتمعي) وغيرها من المواضيع.
 التركيز على االعالم الجديد من خالل تغذية صفحة الفيسبوك و القناة على اليوتيوب بكل ما هو جديد
بصورة دورية  ،و استمرار التنسيق مع وسائل االعالم المختلفة.
 التركيز على عملية التوثيق ،وخاصة توصيات طاوالت الحوار وتحويلها الى رسائل للمعنيين.
 بدء التحضير لفيلم وثائقي لحملة حق العمل ،وعرضه من خالل نشاطات التوعية وفتح النقاش حوله.
 وضع خطط بديلة مسبقا نتيجة األوضاع األمنية الغير مستقرة.
خطط مشتركة مع األطراف اللبنانية ( أعضاء االئتالف والمؤيدين) وخاصة من الناحية القانونية كتوعية أو
مناصرة ،وذلك فيما يتعلق بترسيم وتنفيذ قرارت وزير العمل األخيرة حول تسهيل عمل الفلسطينيين ،الغاء المعاملة
بالمثل في المهن الحرة المرتبطة بالنقابات بالنسبة للفلسطينيين ،وتشريع عمالة الفلسطينيين باسثتنائهم من قانون
العمل اللبناني وتعريفهم من قبل الدولة اللبنانية.

حملة الملكية

العقارية:

الهدف األساسي للحملة:
بدأت الحملة عملها من أجل الوصول إلى تعديل قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العقارية في لبنان ،بما يسمح
لالجئين الفلسطينيين في لبنان تملّك عقارات في لبنان بما يؤمن كرامته وحقه بالسكن الالئق ،إستناداً لمعاهدات
حقوق اإلنسان المُصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية والتأكيد على أن الحصول على الحق في التملك وغيرها من
الحقوق المشروعة لالجئين الفلسطينيين في لبنان ال يعني التوطين وإنما ُيساهم في تكريس حق العودة.
خطة عمل الحملة:
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تتضمن خطة العمل أنشطة عديدة ومتنوعة أبرزها:
-

-

بناء تحالفات على الصعيد الفلسطيني ،واللبناني ،والعربي ،والدولي؛
إنجاز بحث قانوني وبحث ميداني لمعرفة مدى الضرر الذي سببه التعديل على قانون تملك األجانب الذي
جرى من قبل البرلمان اللبناني عام  2001على الالجئين الفلسطينين في لبنان؛
إنجاز ملف إعالمي للحملة يتضمن :بوستر ،بانفليت ،فالير ،ستيكرز ،دبوس ،دراسة حاالت ،مذكرة،
مشروع القانون ،باإلضافة إلى دراسة قانونية و ميدانية وملخص عنها؛
تنظيم حملة إعالمية وتعبئة سياسية وشعبية تتضمن لقاءات مع أعضاء الحكومة ،والكتل البرلمانية،
واألحزاب السياسية ،والمرجعيات الروحية ،واإلتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ،هذا على
الصعيد اللبناني .أما على الصعيد الفلسطيني ،فسوف يتم تنظيم لقاءات توعية في كل المخيمات
والتجمعات؛
تشكيل لجنة من المتضررين من قانون  2001من العائالت الفلسطينية التي لديها ملكية عقارية في لبنان؛
تقديم دعاوى قضائية لبعض الحاالت المتضررة من قانون .2001

أعضاء الحملة:
.1

لجنة عمل الالجئين الفلسطينيين

.2

بيت أطفال الصمود

.3

المساعدات الشعبية لإلغاثة والتنمية

.4

اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية

.5

جمعية النجدة اإلجتماعية

.6

مركز التنمية اإلنسانية

.7

المنظمة الفلسطينية لحق العودة – ثابت

.8

مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان

.9

إتحاد الحقوقيين الفلسطينيين

.11

المساعدات الشعبية النروجية

.11

مركز حقوق الالجئين -عائدون

.12

المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان

مستوى انخراط الجمعية فى الحملة:
المطلوب من الجمعية هو:
 حضور االجتما عات الخاصة بالحملة و االنخراط فى اتخاذ القرارات بخصوص المواضيع التى تطرحللمناقشة.
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-

االشتراك فى كافة أنشطة الحملة
المساعدة فى الحشد لألنشطة الكبيرة
تقديم المساعدة فى أى شىء تحتاجه الحملة :مثل معلومات ،أو عالقات...الخ

خالل النصف األول من عام  ،2013تم تنفيذ عدة أنشطة من الحملة و هى التالية:
 تم عقد اجتماع مع محامين لبنانيين و فلسطينيين لالتفاق على آلية رفع دعاوى قضائية للفلسطينيين
المتضررين من قانون  ،2001مثال أشخاص قاموا بشراء العقار قبل صدور القانون ،و رفضت الدوائر
العقارية تسجيل العقار بعد صدور القانون ،أو أشخاص متضررين من القانون لجهة نقل الملكية من خالل
االرث.
 تم نشر مقاالت في عدة صحف ،و تمت استضافة منسقة الحملة عايدة الشهابي للتعريف عن الحملة و ذلك
في اطار الحملة االعالمية الخاصة بحملة الملكية العقارية.
 تم انجاز زيارة بتاريخ  30كانون ثاني  2013لرئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلدون الشريف ،و
ذلك للتعريف عن الحملة و مناقشة سبل التعاون بين الحملة و لجنة الحوار حول موضوع التملك.
 تم انجاز الفيلم الوثائقي الخاص بالحملة.
 تم انجاز ورشة عمل يوم  27شباط بهدف عرض الدراسة القانونية التي قام بها مركز التنمية االنسانية و
عرض الفيلم الوثائقي للحملة.
الورشة كانت برعاية السفير النرويجي ،و حضرها عدد من ممثلي األحزاب و الكتل النيابية ،و بعض
ممثلي السفارات ،و ممثلي المجتمع المدني.
 تم انجاز ورشة تدريب عن المناصرة في  1أذار من جانب المجلس النرويجي لالجئين ألعضاء الحملة ،و
حضرت شريهان من قسم العالقات الخارجية التدريب عن جمعية النجدة االجتماعية.
 تمت مشاركة الحملة في عدة معارض للمجتمع المدني في جامعات مختلفة و ذلك للتعريف عن الحملة.
 تم انجاز ندوة بتاريخ  28أيار  2013بمركز أحالمنا ببرج البراجنة .الورشة كانت بالتعاون مع جمعية
النجدة االجتماعية ،و كان دورنا توفير المكان ،الحشد و الدعوة للندوة ،باالضافة لألمور التنظيمية و
اللوجستية.
حضر الندوة حوالي  30شخص ،و تم عرض الفيلم الوثائقي للحملة ،و الدراسة القانونية.
 تم انجاز ندوتين بالتعاون مع المساعدات الشعبية لالغاثة و التنمية ،األولى في بيروت بتارخ  19حزيران
 ،2013و الثانية بصور بتاريخ  26حزيران .2013
تجدر االشارة هنا الى أن مشاركتنا وحشدنا في ندوات الحملة كان ضعيفا في بعض المناطق.
في النصف الثاني استقالت منسقة الحملة عايدة شهابي ،وتأجل تعيين منسق\ة للحملة الى مطلع العام  ،2014أما
بالنسبة للنشاطات فقد اقتصرت على لقاء للحملة في تشرين أول وتحديد عدد من الندوات والنشاطات ولكنها لم
تنجز.
مالحظة:
انتهى التمويل الخاص بالحملة من قبل السفارة النرويجية ،و تم تقديم مشروع للسفارة ،و لكن تم االعتذار عن تمويل
الحملة لعام  ،2013مع امكانية التمويل السنة المقبلة ،و عليه تجري منسقة الحملة البحث عن مصادر تمويل أخرى.
بناءا عليه  ،تم تقديم مقترح بأنشاء صندوق خاص للحملة يتم تمويله عن طريق اشتراك شهري للجمعيات العضوة
قيمته  $50كحد أدنى ،و ذلك لتمويل أنشطة الحملة حتى الحصول على تمويل.

حق العودة:
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تم انجاز اللقاء السنوي لالئتالف الفلسطيني العالمي لحق العودة في الفترة بين  27و  28نيسان  2013في
القاهرة .حضر اللقاء عن جمعية النجدة االجتماعية انتصار أبو سالم منسقة برنامج التربية و التدعيم ،و
منة هللا عمر منسقة برنامج المناصرة.
تم استعراض عدة قضايا مطروحة على الساحة الفلسطينية منها وضع الالجئين في سوريا ومشكلة
النزوح ،دعاوى التوطين التي تطرح من حين الى آخر من بعض الجهات الفلسطينية ،وضع األونروا
وتقليص خدماتها.
تم انتخاب هيئة التنسيق واالتفاق على دورها و ضرورة دورية اجتماعتها وتواصل المنسقين بين بعضهم
البعض.
كذلك عقد اجتماعا لالئتالف مرتين في لبنان مرة بمشاركة األردن وأخرى بمشاركة أحد مندوبي فلسطين
(الضفة الغربية).
مجموعة عمل الالجئين:
مجموعة عمل الالجئين والتي بادر الى تشكيلها المعونات المسيحية – بريطانيا ،تركز العمل فيها منذ بداية
العام على انهاء خطة العمل والتي تم بلورة عناوينها العامة في االجتماع األول للمجموعة والذي عقد في
بلجيكا بشهر حزيران العام الماضي  ،كما وعلى بلورة البيان الرسمي للمجموعة والذي يحوي الهدف العام
واألهداف الفرعية الخ .ولذلك فقد عقدت االجتماعات على السكايب بمعدل اجتماع شهريا للمجموعة الى
أن تمت بلورتها بصورة نهائية ،وكان المخطط هو توسيع عضوية المجموعة بمؤسسات محلية ودولية
(مانحة وغير مانحة) عاملة على حق العودة .مع اإلشارة الى تحفظ البعض على توسيع العضوية (خاصة
بديل) فقد اقترحنا  4مؤسسات للعضوية ( 2محلية و 2مانحة :هم :المجموعة  194وبيت أطفال الصمود،
النروجيين والتعاون).
في شهر كانون أول  2013وبالتحديد في  6 – 5عقد االجتماع الثاني للمجموعة في بروكسل ،والذي
حضره  20عضوا يمثلون  14مؤسسة من بينهم  4مؤسسات مانحة تعمل في قضايا المناصرة حول حق
العودة.
من أهم القضايا التي نوقشت بعد عملية التعريف والتعارف بين المؤسسات وتبادل المعلومات ،والتذكير
بنتائج االجتماع األول للمجموعة هي التالية:

-

شكل المجموعة – الهيئة :تم التوافق على أن يبقى العمل ضمن "مجموعة عمل" على أن يتم التفكير بمقترح الحقا
عبر التداول بين األعضاء.

-

الموارد والقدرات :في هذا السياق أشارات المعونات المسيحية الى أنه ما زال لديها ما يقارب ال  13000دوالر
سيتم استخدامهم في نشاطات طاوالت الحوار.

-

شكل التنسيق بين المجموعة :تم التوافق على إنتخاب لجنة تسيير من  4أعضاء هم :المعونات المسيحية ،بديل،
بلدنا ،وذاكرات.

-

تم وضع خطة نشاطات متنوعة وعلى مستويات مختلفة.



تم كذلك احياء ذكرى النكبة في مخيمات لبنان على النحو التالي:
 صور :تم احياء ذكرى النكبة بتنظيم يوم وطني مفتوح بعنوان "سجل ...أنا عائد" في مخيم
البص ،و تخلل االحتفال بعض الكلمات التي أكدت على حق العودة و التطرق الى وضع الالجئين
السوريين و الفلسطينيين من سوريا و دعوة المؤسسات الرسمية اللبنانية ،األونروا و المفوضية
العليا لالجئين بالتعاون لتخفيف المعاناة االنسانية التي يعيشها هؤالء الالجئين.
كما تطرقت الكلمات الى التأكيد على ضرورة اعادة اعمار نهر البارد ،و المطالبة باعطاء
الحقوق االقتصادية ،االجتماعية و المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان الى حين العودة.
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كما تخلل االحتفال بعض األنشطة الفنية المعبرة عن النكبة و حلم العودة ،و تبرز التراث
الفلسطيني.
صيدا :تم تنظيم مهرجان الحياء ذكرى النكبة في  17أيار بالتنسيق مع عدد من المؤسسات
العاملة بالوسط الفلسطيني و اللبناني .تخلل الحفل عدد من الكلمات التي أكدت على حق العودة ،و
بعض الوصالت الفنية .و قدر الحضور بحوالي  250شخص.
البداوي :تم تنظيم نشاط لألطفال قاموا من خالله بكتابة مدنهم و قراهم الفلسطينية على يافطة
كبيرة ،كما قدموا بعض اللوحات الفنية من الفلكلور الفلسطيني.
كما تم تنفيذ حواجز محبة مع توزيع استيكرات من وحي النكبة ،و عرض لوحات بأسماء
األقضية و المدن الفلسطينية.
و تمت تغطية النشاط من قبل تليفزيون فلسطين على مدار يومين.
البقاع :تم احياء ذكرى النكبة يوم  16أيار بالمركز الثقافي الفلسطيني بسعد نايل باقامة حفل فني.
تضمن الحفل فقرات دبكة ،و اسكتشات و قصيدة.
شارك في الحفل حولي  150شخص من مؤسسات و فعاليات عاملة في الوسطين الفلسطيني و
اللبناني ،مستفيدين و مجتمع محلي.
بيروت :تم تنظيم كرنفال لألطفال بمناسبة ذكرى النكبة ،كما تم تنظيم يوم مفتوح بمركز التدعيم
تخلله بعض األنشطة الفنية.

هيئة مناصرة البارد:
لقد شهد هذا العام تراجعا عن العام السابق بدور هيئة المناصرة األهلية التي اقتصرت على بعض األنشطة الخجولة
التي ال تساوي المشاكل التي يعاني منها مخيم نهر البارد وذلك لخوف عدد من المؤسسات من المشاركة في الهيئة
على أثر الحراك الشبابي التي تم خالل العام الماضي.
اإلنجازات :
 اإلجتماعات:
 عقدت الهيئة خالل العام  8اجتماعات تناولت بها أبرز المستجدات واإلعمار وخدمات األونروا وبرنامج
الطوارئ الذي قررت األونروا ايقافه دون سابق انذار وباجراء اداري تعسفي ،والذي يتمثل بوقف االغاثة
الشامل ألبناء مخيم نهر البارد.
 المشاركة في اجتماع مع الفصائل واللجنة الشعبية بهدف توحيد برنامج النكبتين.
 تمثيل الهيئة بمندوبين  2في خلية األزمة التي تشكلت من الفصائل واللجنة الشعبية وفعاليات من المجتمع
المحلي لمتابعة تحركات توقيف الطوارئ ألهالي مخيم نهر البارد.
النشاطات:
 تمت المشاركة في  3اعتصامات تضامن مع النازحين الفلسطينيين من سوريا للمطالبة بحقوقهم أمام مكتب
األونروا.
 تمت المشاركة باالعتصام المفتوح أمام مكتب لبنان لألونروا بتاريخ . 2013/9/ 26
 تمت إقامة مسيرة ألطفال الرياض بتاريخ  5/14بمناسبة ذكرى النكبتين.
 تمت إقامة تجمع جماهيري تخلله معرض صور عن القرى الفلسطينية ومخيم نهر البارد بتاريخ
 2013/5/20بمناسبة ذكرى النكبتين وتم إلقاء كلمة لهيئة المناصرة ألقتها المنسقة نوال حسن.
 تمت اقامة حفل فني وطني بمناسبة ذكرى النكبتين شارك فيه حوالي  500مشارك\ة تخلله وصالت فنية
من المؤسسات التالية ( جمعية النجدة االجتماعية – مؤسسة بيت اطفال الصمود – جمعية التضامن للثقافة
والتنمية – مؤسسة األطفال والفتوة ومؤسسة األطفال والشباب الفلسطيني) .
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 الورشات :
أقامت هيئة المناصرة األهلية  5ورشات عمل للوحدات السكنية بمشاركة  288مشارك\ة حول المخاطر التي تواجه
ملف البارد والذي تمثل بتوقيف خطة الطوارئ على الشكل التالي :
المكان
منطقة جار القمر
الوحدات السكنية A23
الوحدات السكنية 774
الوحدات السكنية 755
الوحدات السكنية العبدة

الرقم
-1
-2
-3
-4
-5
المجموع

الحضور
48
56
62
54
68
288

التاريخ
2013/9/27
2013/9/27
2013/9/27
2013/9/27
2013/9/27

أهم التوجهات لهيئة المناصرة للعام :2014
 ضرورة تفعيل دور لجنة مناصرة البارد من خالل انجاز اجتماع عام لالتفاق على خطة العام 2014
بفعاليات ،و أدوار واضحة.
 الضغط على األونروا و المسؤولين عن االعمار للبدء في الرزمة الرابعة.
 ضرورة وضع ملف الحقوق االقتصادية و االجتماعية ،و اعادة االعمار على أجندة الحكومة المقبلة وذلك
من خالل تحركات متعددة ولقاءات مع المسؤولين في الحكومة الجديدة فور تشكيلها.
 استمرار التنسيق مع حملة الملكية العقارية.
 استمرار التنسيق مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.
 استمرار الضغط على األونروا لتحسين خدماتها.
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