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الهدف العام:
المساهمة فى تعزيز حقوق الالجئين و الالجئات الفلسطينيين فى لبنان.

األهداف الفرعية:

 -1التمسك بحق العودة للالجئين الفلسطينيين طبقا للقرار الدولى 194

 -2تغيير السياسات ،القوانين ،والمواقف التمييزية الخاصة بحق العمل ضد الالجئات والالجئين الفلسطينيين فى لبنان
 -3تغيير السياسات ،القوانين ،والمواقف التمييزية الخاصة بحق التملك ضد الالجئات والالجئين الفلسطينيين فى لبنان
 -4اعادة 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  2114مجموعة من التطورات المحلية  -الوطينة واألقليمية التي تركت انعكاساتها على الوضع اللبناني والفلسطيني في
لبنان على مستويات مختلفة.

فلبنان يعيش حالة من التوتر االمني الشبه يومي تقريبا وذلك منذ بداية االزمة السورية التي تؤثر بشكل مباشر على الوضع في لبنان

هذا اضافة الى االحداث االمنية المتكررة بشكل دائم في المخيمات الفلسطينية وفي مختلف المناطق والمدن اللبنانية .ففي الجانب

الفلسطيني تتكرر في الفترة االخيرة عدة احداث امنية (اشتباكات وعمليات اغتيال وانفجارات) مما شكل عائق في وجه تطبيق خطة
عملنا من اجتماعات الى غيرها من النشاطات .

ان عدم انتخاب رئيس للدولة ،واالحداث االمنية وغالء االسعار المتصاعد في لبنان ،وازمة البطالة ،وتدني االجور ،وعدم استجابة

الحكومة لمطالب العمال وتحركات االساتذة المطالبة بتعديل الرواتب ،وعدم السماح للفلسطينيين بالعمل ،وعدم توفير مستلزمات

الطبابة ،خاصة الصحاب االمراض المستعصية ،يزيد صعوبة الحالة الفلسطينية ويعيق عملية التغيير وتحسين االوضاع وحل

المشكالت.

إنعكاسات األزمة السورية على لبنان ،الالجئين الفلسطينيين من سوريا ولبنان:

مع اشتداد حدة المعارك في سوريا إزداد الوضع األمني في البالد توت ار 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 .فقد شهدت منطقة طرابلس وصيدا (مخيم

عين الحلوة) مظاهر واشتباكات مسلحة ،مما أدى الى المزيد من التدهور األمني في البالد .وازيادالتضييقات على مدخل مخيم عين
الحلوة في الدخول والخروج على النساء والرجال على الحاجز بالتأخير للوصول الى العمل مما يسبب خصم من الراتب او انذار

بالفصل من عملهم واستبدالهم بعامليبن من الساكنين خارج المخيم .

تجدر االشارة الى أن وضع مخيمات الشمال ،خصوصا مخيم البداوي القريب من منطقة االشتباكات المسلحة في جبل محسن وباب

التبانة في طرابلس قد تأثر سلبا جراء قربه من مكان اإلشتباكات مما أدى إلى اغالق المؤسسات العامة والخاصة في المخيم خالل أيام

اإلشباكات المسلحة الحادة .هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الفصائل الفلسطينية قد اتخذت ق ار ار 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
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الوضع االقتصادي واالجتماعي في المخيمات الفلسطينية المكتظة أصال بسكانه ،مما أدى الى زيادة العبء المالي – اإلقتصادي على
العائالت المضيفة .فقد تسبب تدفق عدد هائل من الالجئين في حدوث وفرة في األيدي العاملة الرخيصة ،األمر الذي يتسبب في

الكثير من األحيان في التخلي عن العمال المحليين لصالح استخدام الالجئين الذين يقبلون بأجور أقل ،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.

بالمثل ،تواجه خدمات التعليم والصحة ضغوطاً هائلة تفوق طاقتها االستيعابية .وعلى الرغم من التقديرات التي تشير إلى أن نحو 81

بالمائة من األطفال السوريين غير مسجلين في المدارس ،إال أن هؤالء الذين تم تسجيلهم يتسببون في تفاقم حالة نقص المقاعد الدراسية

الموجودة مسبقاً.

الوضع األمني في المخيمات:

تكررت األحداث األمنية واالشتباكات المسلحة واإلغتياالت في مخيم عين الحلوة ،ومخيم المية ومية الذي كانت حصيلة اإلشتباكات

فيه مقتل ثمانية واصابة عشرة خالل اشتباكات قادة الحركات الفلسطينية في المخيم.

حملة حق العمل:
االنشطة المخططة

 11ورشات عمل مخططة ،المنجز 11
 5ندوات مخططة ،المنجزة 7

 2مسرح تفاعلي مخطط ،المنجزة .2

 9نشاطات (حواجز محبة  ،4رسم جداريات  ،2احتفاالت عيد العمال ،اعتصامات ،كرنفاالت) (تمت)
 1مسيرة موحدة في بيروت (تمت)

 15لقاء ضاغط على المؤسسات وصانعي القرار (تمت)
 2طاوالت حوار (تمت)

 1طاولة حوار مع السفراء في لبنان (تمت)

 4لقاءات ضاغطة مع سفارات اجنبية في لبنان ووكالت  UNوغيرها (تمت)
 1رحلة خارجية (تمت)

تدريب على كيفية رصد وتوثيق دراسة الحالة ،من ثم انشاء كتيب (تم)
فيلم وثائقي عن الحملة (تم)
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أبرز التغييرات:

تعيين منسقة برنامج المناصرة وحملة حق العمل ملفينا أبو إرديني في  17شباط/فبراير .2114



استقالة محمد زعطوط المنسق الميداني في صيدا بسبب ايجاد فرصة افض للعمل



تعين خالد أبوسويد منسق ميداني للحملة في منطقة صيدا



اعادة تشكيل لجنة شباب في صيدا وانضمام شباب جدد جميعهم من طالب الجامعات ألن البعض سافر
ألستكمال تعليمه في الخارج
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استقالة المنسقه الميدانيه في البداوي ،اميه زيد ،ألوضاع اجتماعيه



تعيين منسقة ميدانية في البداوي ،االء سويدان بتاريخ  29آذار 2114



استقالة خالد عمورة ،المنسق الميداني في بيروت بتاريخ  31حزيران 2114



تعيين منسقة ميدانية للحملة في البقاع بتاريخ  1ايلول 2114



استقالة المنسق الميداني في نهر البارد عالء ديراوي في اول شهر كانون اول 2114



متابعة هال مرعي الحملة كمنسقة للحملة لحين ايجاد منسق/منسق للحملة في صور



برزت انشطه جديده على الخطه والبرنامج لم تكن ملحوظه سابقا ،منها :مسرح تفاعلي – كرنفاالت في البلديات



انضمام مكتب االتوظيف في االنروا لحملة حق العمل صيدا



انضمام جويل جبور للحملة وهي من جمعية حماية في البقاع
االجتماعات والمتابعة:
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انتظمت االجتماعات الشهرية لمنسقات حملة حق العمل تحديدا من شهر آذار مع استالم منسقة الحملة.

في صيدا:


اجتماعات اإلئتالف:
يتم االجتماع اجماال كل ثاني اربعاء من الشهر ،اجمالي عدد االجتماعات  :المخطط  ،12الفعلي  11اجتماع



-

عدد اعضاء اللجنة االجمالي 26 :

-

عدد االعضاء الذين يلتزمون بحضور االجتماعات 12

-

بعض هذه المؤسسات حضورها ليس بشكل شهري الحضور يكون ما بين 14- 12

تقيم دور لجنة اإلئتالف وفعاليتها  :في االجمال اللجنة دورها فعال بشكل جزئي اذ ان اللجنة لديها دور فعال
في طرح االفكار لتحسين العمل ولكن في وقت النشاطات تكون مشاركتهم ضعيفة فان تقريبا نصف الملتزمين

من اعضاء اللجنة فقط يكونوا فاعلين في النشاطات تراجع في التزام المؤسسات في الحملة فقط حاليا حوالي 12

مؤسسة فقط تحضر االجتماع وحوالي  6منهم يلتزمون بالمشاركة باالنشطة والباقي يتغيب بحجةضغط العمل في
مؤسسته على الرغم من المتابعة معهم والزيارات ولكن وعود بااللتزام .


اللجنة الشبابية عدد اعضاء اللجنة الشبابية في صيدا  ،7وقد تم عقد  7اجتماعات خالل العام وتعطلت في



تقييم دور اللجنة الشبابية :الشباب فقط أثناء االنشطة يتعاونون ولكن بسبب الدراسة ال نلتقي بهم باستمرار

نهاية العام بسبب عدم التزام الشباب باللجنة ومرض المنسق الميداني خالل الشهرين االخيرين من العام.

ودائما اللقاءات تكون مسائية او عبر الهاتف.

في الشمال:


اجتماعات االئتالف:
-

عدد اإلجتماعات في البداوي  ،22وفي نهر البارد 9

عدد اعضاء اإلئتالف :في البداوي  ،11وفي نهر البارد ( 9حيث انضمت مؤسستين في عام

 2114الى اإلئتالف)
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-

الملتزمين بالحضور :ابرز المؤسسات المتفاعله في البداوي :الجهد ،االنشطه النسائيه ،لجان حق
العوده ،النادي الثقافي ،وحزب الشعب.

 .C.B.Rابرز المؤسسات المتفاعله في البارد،C.B.R :

 ,PCYIالتضامن و لجان حق العوده و الصمود.

وشهد تراجع بمشاركة مؤسسة الجهد في الفصل الثاني في البداوي والبارد وعند مراجعة المندوب افاد ان هناك قرار من

المؤسسة بعدم المشاركة.


تقييم دور لجنة اإلئتالف وفعاليتها :من المالحظ تفاعل اكبر وبشكل مميز من قبل المؤسات في البداوي في
االنشطه واالجتماعات بينما كانت مشاركة المؤسسات في البارد خجوله بعض الشيئ ،و ربما يعود ذلك الى التزام

جميع المؤسسات في البارد ببرنامج المناصره.



اجتماعات اللجنة الشبابية 11 :اجتماع في البداوي ،عدد االعضاء 15و  9اجتماعات في نهر البادر



تقييم اللجنة الشبابية :في البداوي فاعلة ومشاركة في جميع النشطات والتزام في االجتماعات ،بينما في

وعدد اعضاء و 15عضوا.

نهر البارد نشيطة بعض الشيء وكانت فعالة في المشاركة في االنشطة ،ولكن في االجتماعات هناك

تقاعس.
في صور


اجتماعات لجنة اإلئتالف:
-

عدد اإلجتماعات 8

-

عدد االعضاء 21

-

الملتزمين بالحضور :االتحاد العام للمرأه الفلسطينية روضة الكرامة ،نادي الجليل،

مركز

الصحة المجتمعية ،مركز الشباب الفلسطيني ،مركز الغد الثقافي ،اللجنة الشعبية لمخيم البرج
الشمالي ،اللجنة الشبابية للحملة ،مؤسسة نبع ،روضة البريج ،معهد التدريب المهني لالونروا،
جبهة النضال ،الجبهة الديمقراطية ،موقع ياصور ،بيت المقدس ،جمعية الشهيد ايمان حجو،

جمعية التضامن ،مكتبة هاني القدومي ،الهالل االحمر الفلسطيني ،جمعية المرأه الخيرية،
مؤسسة ابو جيهاد الوزير و مركز االنشطة النسائية.


تقييم دور لجنة اإلئتالف :هناك تعاون من قبل هذة الموسسات لمشاركة الحملة بجميع انشطتها وتقديم عدد من
االقتراحات من قبلهم.



اجتماعات اللجنة الشبابية ،عدد االجتماعات التي تم انجازها اجتماع  3فقط وهذا يعود لسبب انشغالهم في



عدد اعضاء اللجنة الشبابية لعام ( 14 ،2114انضمام  3اشخاص الى اللجنة في النص الثاني من  2114وهم

الجامعات والعمل.

نيفين على احمد سنة ثالته جامعه ,افراح فريج سنه اولى علم نفس ,دعاء رميض سنه اولى ترجمة)

تقييم للجنة الشبابية  :منتظمة ومتفاعلة

البقاع:
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اجتماعات لجان اإلئتالف:

-

مخطط 12 :

فعلي 2( 11 :في سعد نايل في تموز وايلول ،و  5في بعلبك في تموز،

آب ،ايلول ،تشرين اول ،وتشرين ثاني) تعطل  1 :وذلك بسبب الظروف االمنية
-

عدد االعضاء21 :

-

األعضاء الملتزمين بالحضور من الجهات الفلسطينية :عمر قاسم – عماد الناجي – احمد

دالل – محمد الشيخ – احمد فتحي – ريا ابو الهيجا – دارين شعبان – فاديا الحاج – امال

بكراوي –هبة عواضة – حنان فالح – مزيد حلمي  -ناصر كايد – احمد عيسى– سليمان
فيومي .من المؤسسات اللبنانية :روال زعيتر – منار زعيتر – هدى شيبان – ليلى مروة -

جويل جبور


تقييم لجنة اإلئتالف ودورها :دورهم إيجابي ومتعاون جدا



اجتماعات اللجنة الشبابية عدد االجتماعات التي تم انجازها اجتماع  3فقط .عدد اعضاء اللجنة الشبابية لعام

 ،2114هو .12

تقييم اللجنة الشبابية :قمنا بالحديث معهم وكان لقاء للحديث عن الحملة وهدفها ودعوناهم للمشاركة باللجنة
الشبابية وكانوا متعاونين معنا

بيروت:


اجتماعات االئتالف:

-

مخطط  12والفعلي  9اجتماعات تعطل  3بسبب انشغال المؤسسات.

-

عدد االعضاء 21

-

عدد االعضاء الملتزمين  15مع تقطع في الغياب للبعض ،وانقطاع لجمعية الهالل االحمر

الفلسطيني.


تقييم دور لجنة االئتالف :ملتزمين في الحضور بين  12و ،13والمشاركة في النشاطات



اجتماعات اللجان الشبابية وعدد اعضائها :عدد اعضائها 7
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تقييم اللجنة الشبابية :لم يكن لها دور فاعل.
التنسيق والتشبيك:


صيدا :التنسيق مع مؤسسة الكرامة ،االنشطة النسائية ،التنمية االجتماعية ،االونروا ،التضامن االجتماعي،

زيتونة ،اللجنة الشعبية ،اتحاد المرأة ،نبع ،تكافل ،النروجية ،اتحاد العمال ،بلدية صيدا ،اتحاد الطالب في
جامعة الجنان ،ثانوية بيسان في عين الحلوة.

الشمال :التنسيق مع مؤسسة التضامن في البارد ،اللجنة الشعبية واالمنية في المخيم ،مفرزة العبدة ومع مخابرات
الجيش اللبناني من اجل اقامة حواجز محبة ،بلدية ببنين وبلدية البداوي ومؤسسة الرباط من اجل اقامة كرنفال،

رياض االطفال في البارد و البداوي ،اتحاد عمال فلسطين ،النادي الثقافي الفلسطيني من اجل المشاركة في ندوة

مفتوحة ضمن فعاليات اليوم الفلسطيني المفتوح برعاية عميد الجامعة جان جبور .التنسيق مع الحقوقي سامر
6

مناع العطاء ورشة حول الوضع القانوني لالجئين في لبنان ،التنسيق مع االخصائية ماري الياس العطاء ورشة
حول االثار الفسية للبطالة على الشباب ،التنسيق مع نفابة االطباء اللبنانيين(.لم يكن تجاوب جدي من قبل
النقابة) ،التنسيق مع فصر نوفل وتحديد طاولة الحوار التي تأجلت بسبب االوضاع االمنية في الشمال ،التنسيق

مع مستشفى الهالل (البداوي ).


صور :مؤسسة الغد الثقافي ،التضامن االجتماعي ،مؤسسة نبع ،مركز االنشطة النسائية ،معهد آفاق ،اتحاد
نقابات فلسطين ،االتحاد النسائي الفلسطيني العربي ،مركز الصداقة ،المساعدات الشعبية النروجية ،اللجان

الشعبية ،روضة الكرامة ،مدراء المخيم في برج الشمالي والبص والرشيدية ،جمعية سواعد ،مؤسسة ابو جيهاد
الوزير ،جمعية الشروق ،جمعية الهالل االحمر الفلسطيني ،الصحة المجتمعية ،بيت اطفال الصمود ،مؤسسة
عامل ،مؤسسة امام الصدر  ,جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني  ,بلدية برج الشمالي ،بلدية صور ،التنسيق مع
مؤسسات االئتالف من اجل الحشد للتضامن بمناسبة السنة الدولية لليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني والدعم

لحق العمل والمشاركة في نشاطات الحملة.


البقاع:التنسيق مع المؤسسات الفلسطينية (اطفال الجليل –الصمود –االنعاش -مركز االنشطة النسائية –

اتحاد المراة –مشروع الصحة المجتمعية – المركز الثقافي الفلسطيني – روضة االقصى – جامع بالل بن
رباح ) ،اللجان الشعبية لالئتالف ومنظمة التحرير ،ابتدائية مدرسة القسطل احالم يونس ،مدرسة طبريا،

بهدف التحضير ألنشطة ايار والندوات المطلوبة.


بيروت :المرابطون ،رابطة ابناء بيروت ،جمعية المرأة ،الصمود ،التضامن ،اتحاد المرأة ،االطفال والفتوة،
مجمع الكنائس ،البرامج النسائية ،الهالل واالخوة ،لجان الشعبية في المخيم.

.4

األنشطة:

أ .طاوالت الحوار :
في صيدا:



تاريخ طاولة الحوار 2114/6/23:



مكان طاولة الحوار  :قاعة التدعيم – جمعية النجدةاالجتماعية



الفئة المستهدفة  :مجموعة من خريجين المعاهد والجامعات والمؤسسات الشريكة في لجنة االئتالف



عنوان طاولة الحوار  :واقع الشباب الفلسطيني في لبنان



الهدف من طاولة الحوار  :مناقشة هموم ومشاكل الشباب في ظل الحرمان من العمل

والخروج

باستخالصات


عدد الحضور  :االجمالي ( )61فلسطيني 31 ،ذكور و 31اناث



المحاضرين :سالم ياسين من مكتب التوظيف في االنروا ،ومفضي عباس من اتحاد عمال فلسطين وابو



تقييم طاولة الحوار  :جيدة جداً فكان الحضورمن الفئة المستهدفة التي هي على ابواب التخرج

محمود عباس المسؤول عن االنتهاكات التي يتعرض لها العمال.
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التغطية االعالمية :كان هناك تغطية اعالمية من قبل عدد من الصفحات االلكترونية



في البقاع:

اثر الورشة  :بعد عدد من المداخالت تمكنا بالخروج بعدة استخالصات
-

ضرورة تشكيل لجان اختصاص في لبنان الى جانب االئتالف من أجاللوصول الى حق العمل .

-

ضرورة النضال الدائم من أجل بناء جامعة مجانية في لبنان

-

الضغط على االنروا من أجل تحسين خدماتها

-

مطالبة م.ت.ف واالنروا منأجل الضغط على الدولة اللبنانية ألقرار حق العمل .



تاريخ طاولة الحوار 28 :تشرين اول 2114



مكانها :جمعية النجدة االجتماعية /سعدنايل



الفئة المستهدفة :خريجي جامعات وجمعيات شريكة لالئتالف واالنروا والبلدية وأصحاب مهن حرة .



عنوانها :دعم إقرار الحقوق اإلنسانية واالجتماعية واالثار السلبية من جراء الحرمان



عدد الحضور( ،41 :ف/ل =, 31ف/س=, 3ل=( ) 7ذكور 15واناث )25



المحاضرين :سامر مناع ،اخصائية علم النفس مرام نبهاني ،ورئيس بلدية سعدنايل خليل شحيمي



تقييم الطاولة :كانت المناقشات جدية وتخللها الكثير من االقتراحات واألفكار وتمت مناقشة التدهور
النفسي من جراء هذا الحرمان.



التغطية اإلعالمية :بسبب األوضاع األمنية في المنطقة تم االقتصار على االخبار المحلية وبالرغم من

كل ذلك قمنا بالتواصل مع المحطات االلكترونية والصحف وقاموا بنشر الخبر في الوكالة الوطنية

لالعالم.


اثرها واالستخالصات :اتسمت الطاولة بالنجاح وكانت المداخالت جدية وقدمت العديد من االقتراحات
وواكدت على وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني المحروم من حقوقه المدنية واالجتماعية وعلى ضرورة

مساواته ومعاملته مثل باقي العمال األجانب بل وافضل النه بمثابة ابن للبلد وكل المردود سوف يعود

بالنفع على االقتصاد الوطني.
في بيروت :طاولة حوار حول اوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان 19 ،آذار  ،2114بحضور  41مشارك 28 ،ذكور،

 12اناث 25 ،فلسطيني 5 ،لبناني و 11اجانب من السفارات ،خصصت هذه الطاولة للسفراء والمنظمات المجتمع المدني
العالمية .وقد حضر طاولة الحوار كل من السفيرة اإلسبانية في لبنان السيدة ميالغروس هرناندو ،ممثلين عن كل من
السفارة السويدية ،السفارة الكندية ،السفارة التركية ،اإلتحاد األوروبي ،السفارة الفرنسية ،السفارة الرومانية ،السفارة الفلسطينية

وممثلة السفارة السويسرية من خالل الوكالة السويسرية للتنمية ( .)SDCوسعادة السفير سمير خوري ،رئيس لجنة عمل
الالجئين الفلسطينيين في لبنان ( )CEPعرض لنا اإليجابيات التي تركها تعديل قانون العمل في  17آب  2111فيما
يتعلق بمدأ المعاملة بالمثل والحصول على إجازة عمل لالجئ الفلسطيني واإلستفادة من الصندوق الوطني للضمان
اإلجتماعي .واألستاذ سامر مناع ،باحث في مركز التنمية اإلنسانية ،ذكر ابزر توصيات التقرير الدوري الشامل.

وقد تم تغطية هذه الطاولة عبر تلفزيون فلسطين اليوم ،وجريدة المستقبل ،ومواقع التواصل االجتماعي والنشرات االكترونية.
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وقد خلصت طاولة الحوار إلى جملة من التوصيات أهمها :
-

التعاطي مع الفلسطيني كالمصري بشكل مؤقت في صندوق الضمان اإلجتماعي ,هذا الذي يسهل على إستحصاله على
إجازة عمل خاصة باالجئين الفلسطينين في لبنان.

-

المساواة في فرص العمل وفي ظروف العمل لجميع الشباب

-

العالقة مع اإلعالم وتطويره والغاء التمييز وعدم التعاطي النمطي مع القضية الفلسطينية في اإلعالم اللبناني.

-

المقاربات المختلفة,وموضوع المناصرة بشكل عام وفتح عالقة مع كل نقابات العمل والتوعية على المستوى الشعبي.
والمجتمع الدولي والسفارات والمؤسسات المانحة من خالل الترويج للمشاريع القائمة مع المجتمع المحلي الفلسطيني أو من

خالل تبني بعض المنتجات اإلعالمية وتسويقها.

العدد األجمالي من المستفيدين من طاوالت الحوار 73 ،140 :ذكور 67 ،اناث 115 ،فلسطيني 3 ،فلسطيني من
سوريا 12 ،لبناني ،و 10اجانب.
ب .الندوات( :المخطط  ،5والفعلي )7
صيدا:


التاريخ2114/4/29 :



المكان :في جامعة الجنان  -صيدا



الفئة المستهدفة :طالب/ات الجامعة لبنانيين وفلسطينيين



عنوان الندوة" :حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان"



الهدف من الندوة :االضاءة على القوانين اللبنانية المفروضة على العمال وحث الشباب على التحرك
لتغيير هذه القوانين.



عدد الحضور  31 :شخص بين لبناني وفلسطيني ( 14لبناني ) و(  )16فلسطيني (  21اناث) و(

 9ذكور )


المحاضرين  :سامرمناع ومداخلة من دكتور في الجامعة االستاذ مصطفى متبولي



تقيم النشاط  :جيد وفعال وتم تجاوب من الحضور في الندوة

الشمال:


التاريخ 8 :ايار 2114



المكان :الجامعة اللبنانية في البداوي



الفئة المستهدفة :طالب الجامعة



عنوان الندوة :ندوة مفتوحة في اليوم الفلسطيني تحت عنوان "قانون العمل واالثار النفسية جراء الحرمان

من العمل"
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الهدف من الندوة :تعريف الطالب على قانون العمل اللبناني والتعديالت القانونية واالثار النفسية
المترتبة على الالجئ الفلسطيني جراء حرمانه من حق العمل.



عدد الحضور  ،71 :فلسطيني  11ولبناني  ,61ذكور  41وأناث .31



المحاضرين  :رنا زيد ،احمد امين ،واالء سويدان.



تقيم النشاط  :تم توزيع بروشورات على الطالب ،وقد تم استهداف الطالب على مجموعات ،ضمن كل
مجموعة  12شخص.

البقاع ( 5ندوات):

ندوة بمناسبة عيد العمال:


التاريخ 6 :ايار 2114



المكان :مخيم الجليل المركز الثقافي



الفئة المستهدفة :عمال ومهندسين نساء ورجال



عنوان الندوة :دار النقاش حول التوجه للتنسيبات في اتحاد عمال نقابات فلسطين و تطرقوا الى قانون
حق العمل و الضمان الصحي و ابرز المشكالت الطرد التعسفي من العمل بدون تعويض



الهدف من الندوة :تكريم العمال وتحفيزهم على االستم اررية وتقدي ار لعطائاتهم



عدد الحضور  ،63 :ذكور  33وأناث  51 ،31فلسطيني و  12لبناني من المؤسسات و الفعاليات و
االحزاب




المحاضرين  :سميرة ابو الفول

تقيم النشاط  :تم التأكييد على التنسيق مع النقابات العمالية اللبنانية من أجل الدفع باتجاه اقرار الحقوق
و على رأسهم الضمان االجتماعي ورفع األجور ومعاملة الفلسطيني كأخيه اللبناني الى حين العودة،
وبعد انتهاء االحتفال تم تكريم العمال و العامالت.

ندوة في مركز النجدة:


التاريخ 3 :نيسان 2114



المكان :مركز النجدة في سعدنايل مركز التاهيل



الفئة المستهدفة :مستفيدي التاهيل



عنوان الندوة :حق العمل وتعريف الشباب على المهن المسموحة



الهدف من الندوة :تسليط الضوء على المهن المسموح العمل بها والغير مسموح



عدد الحضور  14 ،28 :ذكور ،و  14اناث 11 ،فلسطيني-سوري 14 ،فلسطيني – و 4لبناني



ندوة في بعلبك
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المحاضرين  :سميرة ابو الفول ،احمد دالل

تقيم النشاط  :التفاعل في النقاشات واضح للعلن وفعال
التاريخ 22 :نيسان 2114



المكان :المركز الثقافي الفلسطيني



الفئة المستهدفة :مستفيدي التاهيل والطالب الجامعيين والخريجين



عنوان الندوة :الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان



الهدف من الندوة :تسليط الضوء فيها على التوجه المهني والمهن المسموح العمل بها لالجئين

الفلسطينيين في لبنان




عدد الحضور  51 :مستفيد/ة ،ذكور 16واناث  27 ،34فلسطيني و  11لبناني ،و  12فلسطيني سوري
المحاضرين  :عضو اإلئتالف عمر قاسم ومنسقة الحملة في البقاع سميرة ابو الفول

تقيم النشاط  :كان الحضور جيد وتم إيصال الفكرة الواضحة للمستهدفين المعنيين بالحرمان من الحقوق
وتوعيتهم لضرورة المطالبة بالحقوق

ندوة في سعد نايل:


التاريخ 11 :آذار 2114



المكان :مركز النجدة في سعد نايل



الفئة المستهدفة :مستفيدي التاهيل



عنوان الندوة :التوجيه المهني لالجئين الفلسطينيين في لبنان



الهدف من الندوة :مناقشة التوجه المهني لالجئين الفلسطينيين في لبنان وكيفية اختيار المهن التي

سيتمكنون من ممارستها ،والمشاكل والمعاناة والحرمان من ممارسة العديد من المهن والحقوق المدنية
واالجتماعية.




عدد الحضور  4 ، 21:ذكور ،و  16اناث 18 ،فلسطيني و  2لبناني
المحاضرين  :سميرة ابو الفول ،عمر قاسم ،عماد الناجي واحمد دالل

تقيم النشاط  :التزام المستفيدين بالحضور وتمت المطالبة بتوحيد سوق العمل مع التوجيه المهني من
خالل عملية تسليط الضوء عن المهن المطلوبة والتي سوف نحتاجها مستقبال

ندوة في بعلبك



المكان :مركز النجدة في بعلبك



الفئة المستهدفة:



عنوان الندوة :الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان



الهدف من الندوة:



عدد الحضور 31( ،41 :فلسطيني لبناني 3 ،فلسطيني سوري 7 ،لبناني) ذكور  19اناث 21



المحاضرين  :المحامية عفاف الشمالي
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التاريخ 7 :آب 2114

تقييم النشاط:

العدد اإلجمالي للمستفيدين من الندوات  ،301ذكور  135و اناث  ،166فلسطيني  166ولبناني  110وفلسطيني

سوري .25

ت .ورشات التوعية (المخطط  10الفعلي : )11

صيدا ( 3ورشات) :
ورشة توعية :1


التاريخ2114/3/15 :



المكان :مركز التضامن االجتماعي عين الحلوة



الفئة المستهدفة :طالب مهنيين وجامعيين



عنوان الورشة :قانون العمل




الهدف من الورشة :التعرف على قانون العمل والمعيقات التي تمنع تقدم الحملة السياسية واالمنية

عدد الحضور  2( 11 :اناث و 9ذكور من الجنسية الفلسطينية) من مركز االنشطة النسائية والتنمية
االجتماعية والتضامن االجتماعي



المحاضرين  :احكام ومحمد زعطوط



تقيم النشاط  :الورشة كانت جيدة وناقش الشباب مشاكل العمل والطرد التعسفي واستغالل ارباب العمل لهم
وتم انضمام  5شباب تطوع في الحملة للمساعدة في االنشطة .

ورشة توعية 2


التاريخ2114/9/11 :



المكان :جمعية النجدة االجتماعية/التأهيل صيدا



الفئة المستهدفة :خريجيين/ات من الجامعة



عنوان الورشة :تأثير البطالة على الشباب من الناحية النفسية واالجتماعية



الهدف من الورشة :االضاءة على البطالة وانعكاسها على الحالة النفسية للشباب والى أين تؤدي البطالة



عدد الحضور  ،17 :منهم  9اناث و 8ذكور  17فلسطيني



المحاضرين  :االخصائية منال زريقة



تقيم النشاط  :الورشة قيمة جدا وكان ارتياح من الحضور للورشة وطلبوا ان تعطى بالجامعات

ورشة توعية 3



التاريخ2114/11/7 :
المكان :النروجية في صيدا
الفئة المستهدفة :طالب مهنيين
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عنوان الورشة :تعديالت قوانين العمل



الهدف من الورشة :اطالع الشباب على القوانين اللبنانية والمهن الغير مسموح بها والتعديالت على
القوانين.



عدد الحضور  31 :شخص فلسطيني  21اناث و 11ذكور



المحاضرين  :سامر مناع



تقيم النشاط :النشاط جيد وابدى المشاركون االستعداد لالنخراط قي انشطة الحملة العامة

الشمال ( 3ورشات):

ورشة توعية :1


التاريخ 24 :شباط 2114



المكان :مركز التضامن في نهر البارد



الفئة المستهدفة :طالب ثانويين ومهنيين من مركز التضامن



عنوان الورشة :قانون العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان



الهدف من الورشة :زيادة الوعي والمعرفة بقانون العمل اللبناني ،وحرمان الالجئ الفلسطيني من حقه في



عدد الحضور  15 ،23 :اناث و  8ذكور 4 ،لبنانيات و 19فلسطيني

العمل في لبنان.


المحاضرين  :رنا زيد



تقيم النشاط :تفاعل من قبل الحاضرين ومناقشة فعالة.

ورشة توعية :2



التاريخ 11 :آب 2114
المكان :قاعة المحاضرات في المركز الثقافي اللبناني /قلعة البداوي



الفئة المستهدفة :جامعيين لبنانيين وفلسطينيين



عنوان الورشة :االثار النفسية للبطالة على الشباب



الهدف من الورشة :تعريف الطالب الجامعيين على الوضع االجتماعي لالجئين الفلسطينيين والوضع
النفسي للطالب المتخرجين والعاطلين عن العمل جراء حرمانهم من حقهم في العمل



عدد الحضور  ،21 :منهم  11لبناني و 11فلسطيني (  6ذكور و 15اناث)



المحاضرين  :االخصائية النفسية ميراي الياس



تقيم النشاط :جيد جدا ،ومعرفة المشاركين اللبنانيين الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في لبنان،
واستعدادهم لدعم الحملة في جميع النشاطات وانضمام  4الى لجنة الشباب.

ورشة توعية :3
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التاريخ 16 :تشرين اول 2114
المكان :مركز مؤسسة الرباط االنمائية –البداوي

الفئة المستهدفة :طالب جامعيين لبنانيين وفلسطينيين




عنوان الورشة :الوضع القانوني للفلسطيني في لبنان
الهدف من الورشة :زيادة الوعي والمعرفة بالوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في لبنان ،والمشاكل
االجتماعية جراء الحرمان من حق العمل



عدد الحضور  24 :مشارك/ة ،منهم  15لبناني و 9فلسطيني ( 12ذكور و  12اناث)



المحاضرين  :سامر مناع



تقيم النشاط  :جيد جدا ،ومعرفة المشاركين اللبنانيين الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في لبنان،
واستعدادهم لدعم الحملة في جميع النشاطات.

صور ( 4ورشات):
ورشة توعية :1


التاريخ2114 /5 /11 :



المكان :مركز الغد الثقافي /مخيم برج الشمالي



الفئة المستهدفة :عمال وطالب



عنوان الورشة :قانون العمل المعدل ونبذه عن الحملة



الهدف من الورشة :تعريف العمال والطالب عن حملة حق العمل وانجازاتها باالضافة الي مناقشة
عرض بعض القصص التي تعرض فيها بعض االشخاص عن االنتهاك لحقوقهم كونهم الجئين فلسطينيين
والقوانيين المجحفة بحق العمل لدى الالجئين.



عدد الحضور  ،)23( :ذكور( )13اناث( 22 ،)11فلسطيني  1لبناني.



المحاضرين  :ليلي ودينا



تقيم النشاط :جيدة حيث كان هناك نقاش واستفسار حول حملة حق العمل وانجازاتها وأهدافها

ورشة توعية :2


التاريخ2114/5/28 :



المكان :مركز تأهيل المهني جمعية النجدة االجتماعية برج الشمالي



الفئة المستهدفة :طالب المعهد



عنوان الورشة :التعريف عن حملة حق العمل وانجازاتها



الهدف من الورشة :تعريف الطالب عن حملة حق العمل واإلنجازات التي حققتها باإلضافة الي عرض
بعض القصص عن األشخاص الذين تعرضوا لالنتهاك بعملهم كونهم فلسطينيين




المحاضرين  :ليلي ودينا



تقيم النشاط :جيدة استفاد العديد من الطالب من المعلومات ولك كان هناك ضعف بالنقاش

ورشة توعية :3
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عدد الحضور  21 :ذكور( )1اناث ( )21فلسطيني( )15لبناني()6

التاريخ2114/6/21 :



المكان :مركز تأهيل المهني لجمعية النجدة االجتماعية مخيم البص



الفئة المستهدفة :طالب المعهد



عنوان الورشة :التعريف عن الحملة اهدافها وانجازاتها



الهدف من الورشة :تعريف الطالب الجدد في المعهد عن حملة حق العمل لالجئين الفلسطينيين

وانجازات الحملة في لبنان ووضعهم القانوني كالجئين وتم عرض عدة قصص عن بعض االشخاص
الذين تعرضوا لالنتهاكات بعملهم.


عدد الحضور  ،)12( :ذكور( )1اناث( )12فلسطيني ( )11لبناني ()2



المحاضرين  :ليلي موسى



تقيم النشاط :جيدة كان هناك الكثير من النقاش حول الحملة باالضافة الي طرح العديد من االستفسارات
عن الوضع القانوني لالجئين في لبنان

ورشة توعية :4


التاريخ2114-8-17 :



المكان :مخيم برج الشمالي



الفئة المستهدفة :طالب المعهد




عنوان الورشة :كيفية الحث على المطالبة بالحقوق المدنية واالجتماعية.
الهدف من الورشة :المطالبة بحق العمل بالمهن الحرة لالجئين الفلسطيننين في لبنان باالضافة الى
تسليط الضوء على وضع الجامعيين والخريجين والمطالبة بحقهم بالعمل من الدولة اللبنانية



عدد الحضور  14 :شخص. ،ذكور  11 ،3اناث ،فلسطيني ( )14لبناني ( ،)1شارك بالورشة:

اللجنة الشبابية لحملة حق العمل ،مركز االنشطة النسائية ،وموسسة نبع.


المحاضرين :ليلى الموسى



تقيم النشاط :جيد بشكل عام حيث ان هناك معلومات جديدة اضيف للحضور حول كيغية العملال وبشكل
دائم للمطالبة بجميع الحقوق المدنية واالجتماعية

في البقاع (ورشة )1


التاريخ2114/8/12 :



المكان :جمعية النجدة االجتماعية سعدنايل مركز التاهيل



الفئة المستهدفة :مؤسسات ومستفيدي التاهيل




الهدف من الورشة :إيضاح األذى النفسي الواقع لى العامل المحروم



عدد الحضور  ( 28 :فلسطيني  ،19فلسطيني سوري ،7ولبناني  )3ذكور  11واناث18
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عنوان الورشة :التأثير النفسي السلبي العائد على الشباب الفلسطيني جراء حرمانه من حقة بالعمل

المحاضرين :سميرة ابو الفول ،وعضو اإلئتالف عماد الناجي

تقيم النشاط :امتازت بالنشاط والتفاعل بطرح القضية لكل فرد من تجربته الشخصية

العدد اإلجمالي من المستفيدين من ورشات التوعية 80 ،224 :ذكور و  144أناث 175 ،فلسطيني و 42لبناني ،و7

فلسطيني سوري.

ث .احتفاالت أيار (عيد العمال):

بيروت:

احتفال في المركز العربي الفلسطيني في 6ايار ،وتم تكريم  21ناشط من االئتالف ونقابيين ،من بينهم وزير العمل السابق
طراد حمادة ،وتم تقديم كلمات  4ومسرحية و اغاني راب من المستفيدينفي مركز التاهيل المهني باالشتراك مع خيمة
وابد اع ،وفقرات دبكة من فرقة المركز العربي ،واغاني وطنية تقديم مصطفى زمزم وابنته الرا ،وقدمت شهادات تقدير
للمكرمين.

التغطية االعالمية :تم تغطية من قبل قناة فلسطين اليوم وتلفزيون الجديد.
تغطية على موقع خيمة وابداع ومواقع لالشخاص المكرمين وكذلك موقع كتلة الوفاء العمالية.
صيدا :بعد فشل احتفال التكريم بسبب الوضع االمني ،تم تكريم كل من :عبد اللطيف الترياقي مسؤول اتحاد نقابة العمال
والمستخدمين في صيدا وابو محمد عباسي ،عضو نقابي متقاعد ،وابو محمود المسؤول عن االنتهاكات التي يتعرض لها

العمال الفلسطينيين في اتحاد العمال وباسمة عنتر مسؤولة مركز الكرامة للمعاقين ،وابو ربيع سرحان عضو في اتحاد
العمال ،ووليد درباسي عضو نقابي متقاعد واعالمي.
صور :اعتصام بمناسبة عيد العمال (خانة األعتصامات).
البداوي :كرنفاالت أطفال (خانة الكرنفاالت).

بعلبك :ندوة (خانة الندوات).
ج .االعتصامات:

صور:

االعتصامات :تم انجاز اعتصام واحد وذلك بمناسبة عيد العمال

التاريخ 2114-4-31 :يوم االربعاء

المكان :النصب التذكاري – مدينة صور
هدف االعتصام :توحيد المناطق بنفس الوقت وايضا الراي العام
كيف تم الحشد :عن طريق جمعية النجدة ومؤسسات االئتالف

الجهة المنظمة لالعتصام االئتالف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل
المؤشرات  :تم حضور  31من االنشطة النسائية – و 31من معهد االفاق – و 31من مؤسسة سواعد اضافة الى فعاليات

حيث بلغ الحضور حوالي  151مشارك :
النتيجة :شارك العديد من االئتالف الفلسطيني اللبناني
الفلسطينية ونقابات العمال الفلسطينية
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لحملة حق العمل باالضافة الي طالب المعاهد والفصائل

واللبنانية –  3كلمات توحي بالمناسية وتطالب باعتراف بالحقوق المدنية

واالجتماعية كلها،اتحاد نقابات فلسطين – كلمة التحاد نقاب لبنان – كلمة لالئتلالف – اضافة الى ادراج النشاط في عدد
من المواقع االكترونية والصحف.
هناك مشاركة جيدة من قبل مؤسسات االئتالف من حيث الحشد والحضور
بيروت :اعتصام مركزي في بيروت -ساحة االسكوا بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في  2114/11/29تحت شعار
"ادعم حق العمل الى حين العودة"

الجهة المنظمة لالعتصام  :تحالف حق العمل الذي ضم االئتالف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل ،لجنة عمل
الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،االنروا،ILO ،

كيف تم الحشد :عن طريق جمعية النجدة االجتماعية ومؤسسات االئتالف في جميع المناطق
مشاركة  9باصات تقريبا  281شخص من صيدا 15 ،باص من منطقة صور حوالي  451مشارك ،ومشاركة  8باصات
من البقاع حوالي  345شخص ،ومشاركة  11باصات من بيروت حوالي  311شخص ،ومشاركة  11باصات من الشمال

حوالي  411شخص.
باإلضافة الى مشاركة مؤسسات حضرت مباشرة الى المكان.
التغطية االعالمية:


بصورة عامة ،تم تغطية االعتصام في صور في موقع ياصور وموقع البص والرشيدية.



تم تغطية يوم التضامن في بيروت من قبل موقع ياصور ،تلفزيون فلسطين اليوم ،تلفزيون الجزيرة ،الـ ـ ال
بي سي ،موقع الكلمة اون الين ،موقع ومنتدى صوت البارد الحر ،وموقع دنيا الوطن

ح .حواجز محبة:

البداوي:
-

حاجز محبة مع الجوار اللبناني ،في دوار العبدة الذي يسكنه اغلبية لبنانية ،وذلك بتاريخ /29آذار ،الفئة التي

استُهدفت هي  ،511تم توزيع ملصقات عن الحملة
حاجز محبة مع الجوار اللبناني ،في جبل البداوي ،منطقة الريفا ،وذلك ايضاً بتاريخ /29آذار ،الفئة التي
أستهدفت هي .611

بيروت:
-

حاجز محبة في محيط مخيم برج البراجنة ،طريق المطار ،وحاجز محبة على طريق الجديدة ،الدنا ،بتاريخ
 ،2114/8/12وكان ذلك اليوم الموافق الشباب العالمي .شارك  8من المؤسسات االعضاء بحوالي  21شخصا

خ .مسرح تفاعلي:

الشمال :مسرح تفاعلي وفني في بيت الفن في الميناء ،طرابلس ،حضره  251مستفيد ،من بينهم  151اناث ،و 111
ذكور من بينهم  31لبناني.

صيدا :مسرح تفاعلي في  2114/11/1بعنوان من حقي العمل للعيش بكرامة بحضور  111تقريبا في بلدية صيدا
د .رسم جداريات:
17

في صور :رسم جداريات حول حق العمل في مخيم برج الشمالي بتاريخ  17آب 2114

في الشمال :رسم جداريات حول حق العمل في البداوي بتاريخ  2تشرين اول  2114ونهر البارد بتاريخ 24
ايلول  ،2114عند مدخل المخيم ،شارك بالرسم اللجنة الشبابية ورساميين متطوعين ومؤسسات اإلئتالف.

ذ.



كرنفاالت:

كرنفال اطفال في بلدية ببنين ،حضره  311مستفيد 125 ،ذكور و  175اناث ،من بينهم  51لبناني.
كرنفال اطفال في بلدية البداوي ،حضره  341مستفيد 151 ،ذكور و  191اناث ،من بينهم  41لبناني

ر .زيارات:


صيدا:

اجمالي عدد الزيارات لسنة )18( 2114


زيارات ألتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا ( أحكام وابوامجد ) ( أحكام وزكية من االئتالف)



زيارة جامعة الجنان في صيدا للتنسيق من اجل الندوة



زيارة لمدرسة بيسان للتنسيق لورشة توعية التي تم تاجيلها (شارك في الزيارة اميمة  -عليا ابو علي)



زيارات لجمعيات ومؤسسات داخل المخيم من اجل تفعيل دورهم في لجنة االئتالف (مركز التضامن
االجتماعي -مؤسسة الكرامة -اتحاد المرأة -جمعية نبع -التكافل – زيتونة( ) -شارك في الزيارة أبو
امجد)



زيارة الى مفتي صيدا الشيخ سوسان في  2114/11/1ومشاركة من اعضاء الحملة مؤسسة الكرامة –

االنشطة النسائية –التنمية االجتماعية –لجنة الشباب بهدف طرح الحملة وتضامنى الفعاليات في حق
العمل للفلسطيني .


اجتماع في اتحاد نقابة عمال فلسطين مع أعضاء االتحاد ومشاركة من مكتب التوظيف واالنشطة
النسائية والتضامن االجتماعي وزيتونة.



اجتماع في مكتب التوظيف بدعوة منهم للقاء مع مسؤولة الحماية في االنروا والتعريف عن الحملة

واالنشطة التي تقوم بها الحملة .


زيارة الى مكتب االتحادات في المخيم من اجل تثبيت التزام اتحاد المعلمين والعمال والفنانين في
االجتماعات



زيارة الى مؤسسة النروجية في صيدا للتنسيق في اقامة ورشة عمل في مؤسستهم



صور:

الزيارات لمؤسسات االئتالف ،عدد الزيارات 6


مكان الزيارة مخيم برج الشمالي:

االتحاد النسائي الفلسطيني العربي ،مركز الصداقة ،مؤسسة نروجية ،االنشطة النسائية ،مؤسسة نبع ،مؤسسة ارض البشر،
اللجنة الشعبية ،اتحاد المرأة ،روضة الكرامة ،مركز الغد الثقافي والتربوي ،مدير المخيم البرج الشمالي.
18

الهدف من الزيارة تشبيك وتنسيق مع مؤسسات االئتالف.


مكان الزيارة  :مخيم البص

المؤسسات التي تمت زيارتها  ,:جمعية المرأه الخيرية ,موسسة نبع ,مركز االنشطة النسائية ,معهد التمريض والهالل

االحمر الفلسطيني ,معهد التدريب المهني لالونروا ,جمعية التضامن للتنمية ,وشاهد ,مكتب مدير المخيم بالبص ,مؤسة
ارض البشر ,وحدة التدخل المبكر


مكان الزيارة  :مخيم الرشيدية

المؤسسات التي تمت زيارتها  :اللجنة الشعبية ،مكتب مدير المخيم ،جمعية التضامن ،المكتب االعالمي لفتح ،الجبة

الشعبية ،بيت المقدس ،مكتبة هاني القدومي ،روضة ابو جهاد الوزير ،ارض البشر ،بيت اطفال الصمود ،جمعية سواعد،
مركز االنشطة النسائية لالونروا ،الهالل االحمر الفلسطيني ،جمعية الشهيد ايمان حجو.


زيارة الى الجامعة االميركية الثقافية الكثر من مرة لهدف التنسيق والتعريف عن الحملة – تم زيارة الى معهد
االفاق الطالعه على خطة العمل . 2114

هدف الزيارت :التواصل مع لجان االئتالف والتناقش معهم في امور خا صة بالحملة وتوطيد العالقة مهم وحثهم
على المشاركة باالنشطة


زيارة بلدية صور في  2114-11-6مع عدد  2من المؤسسات
الهدف من الزيارة  :من اجل التشبيك وايضا التنسيق بشان موضوع نشاطات الحملة وايضا من اجل التواصل
معهم واخبارهم بنشاطات الحملة .المؤسسات التي شاركتنا بالزيارة مؤسسة المرأة الخيرية ومسؤول نادي السالم

بجمعية النجدة


زيارة بلدية برج الشمالي في  2114 -11-11مع عدد  2من المؤسسات .الهدف من الزيارة :من اجل التشبيك
القامة طاولة حوار برعاية بلدية برج الشمالي وايضا من اجل اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني .المؤؤسات
التي شاركتنا بالزيارة :اللجنة الشعبية بمخيم برج الشمالي.



المؤسات التي تمت زيارتها من اجل التشبيك والتنسيق والمشاركة في اعتصام يوم التضامن في 2114-11-26
زيارة مؤسسات الموجوده بمخيم الرشيدية والبص ومخيم برج الشمالي ( مركز االنشطة النسائية  ,جمعية سواعد,

مؤسسة ابو جيهاد الوزير ,مكتبة هاني القدومي ,اتحاد المرأه الفلسطيني  ,جمعية المرأه الخيرية ,جمعية التضامن
,جمعية نبع ,موسسة الكرامة  ,جمعية الشروق  ,مركز اتحاد النسائي العربي ,جمعية الهالل االحمر الفلسطيني ,
الصحة المجتمعية  ,بيت اطفال الصمود  ,جمعية الصداقة ,اللجنة الشعبية ,مكتب مدير المخيم برج الشمالي ,

والبص والرشيدية ,مؤسسة عامل  ,مؤسسة امام الصدر  ,جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني  ,بلدية برج الشمالي
 ,بلدية صور  .WORLD VISION),الهدف من الزيارة :التنسيق مع مؤسسات االئتالف من اجل الحشد
للتضامن بمناسبة السنة الدولية لليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني والدعم لحق العمل.
الشمال:

تمت زيارات مكثفة من قبل المنسقين الميدانيين الى شباب وشابات جامعيين لالنضام للجنة الشبابية وتم التنسيق مع

طالب سبلين وجامعات لبنانية.كما تمت زيارات النديه رياضيه ومكاتب طالبيه.دار محور االجتماعات الشبابية حول
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التعريف بالحملة بشكل عام ومناقشة بعض االنشطة للتنفيذ مستقبليا .من المؤسسات التي تمت زيارتها :زيارات مؤسسات
لبنانيه :
بلدية البداوي ،جمعية الرباط االنمائيه ،بيت الفن اللبناني ،فصر نوفل  ،مختار المحمرة ،مخابرات جيش العبدة ،ثانوية

الشمال

زيارات مؤسسات فلسطينية :مكتب المراة فتح ،مكتب الطالب فتح ،حزب الشعب ،النادي الثقافي ،مؤسسة نبع ،كتب
االعالم االنروا ،روضة اطفال فلسطين (البداوي) ،روضة اطفال فلسطين (البارد) ،روضة الخالصة (البداوي) ،روضة
الصمود (البداوي) ،روضة االقصى (البداوي) ،مؤسسة الصمود (البارد) ،مؤسسة الصمود (البداوي) ،روضة االقصى

(البارد) ،الروضة العصرية ،روضة االسراء ،روضة النجدة (البداوي) ،روضة النجدة (البارد) ،روضة غسان كنفاني
(البداوي) ،روضة غسان كنفاني (البارد) ،روضة الخالصة (البارد) ،مركز االنشطة النسائية (البداوي) ،C.B.R ،مؤسسة
الجهد (البارد) PCY ،البارد ،مؤسسة نبع (البارد) ،مؤسسة التضامن (البارد) ،روضة رياض الصالحين (البارد) ،زياردة
بلدية الميناء ،البداوي وببنيين.
البقاع:



زيارة منسقة الحملة  12عضو من اعضاء لجنة اإلئتالف
زيارة رئيس بلدية سعدنايل خليل الشحيمي ،وبر الياس سعد ميتا



و ازرة الشؤون االجتماعية



المكتب االداري التحاد عمال و نقابات فلسطين



زيارة اتحاد نقابات العمال اللبنانية



المختار علي الشل



المختار حميد بيان



النائب الدكتور كامل الرفاعي



رئيس بلدية تعلبايا خليل الشحيمي



رئيس بلدية بعلبك د .محمد حسن



مدير المخيم ناصر كايد



مدير التربية والتعليم االستاذ منير ابراهيم



و ازرة الشؤون االجتماعية سعاد سعيد



االعالميين :سليمان امهز (تلفزيزن المستقبل) –شوقي سعيد (السفير) –علي يزبك( المنار)-نضال صلح جريدة
المستقبل) –عبدالرحيم( السفير)حسين درويش (الوكالة الوطنية لالعالم)-وسام درويش (جريدة البناء )-وسام

دندش (الجديد)-االعالم المركزي للمخيم (سامر عيسى).
بيروت:


زيارة كاسترو عبد اهلل ،رئيس االتحاد الوطني للنقابات العمالية ،عصمت عبد الصمد ،نائب رئيس نقابة السواقين
في لبنان ،رئيس كتلة الوفاء ،رئيس اتحاد عمال فلسطين ابو يوسف العدوي ،رابطة ابناء بيروت ،والمرابطون
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لقاء منسقة الحملة في بيروت مع نقيبة الممرضين ،تم االستفسار خالل اللقاء عن عدد الفلسطينيين المنتسبين
للنقابة ،وكان جواب النقيبة أنه حتى اآلن ال يوجد منتسبين للنقابة ،وتم تبادل وسائل االتصال لكي يتم التنسيق
الى لقاء آخر.



لقاء منسقة الحملة مع مدير لجنة عمل الالجئين االستاذ سمير خوري ،وثم جرى الحديث عن انضمام جمعية

النجدة الى لجنة عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،وقد انضمت جمعية النجدة اليها في ايلول 2114


زيارة اإلئتالف اللبناني الفلسطيني للسفارة البلجيكية بتاريخ  11سبتمبر 2114



وزيارة السفارة الرومانية بتاريخ  26سبتمبر ،2114

الهدف من الزيارة هو تعريف السفارات عن حالة حقوق االنسان لالجئين الفلسطينيين في لبنان وخاصة انتهاك
حقهم في العمل ونتج عن ذلك ان السفارات مستعدة لتبني التوصيات التي ستصدر في التقرير الدوري الشامل

لعام .2115
الزيارات الخارجية:

قامت المديرة التنفيذية لجمعية النجدة ،ليلى العلي بزيارة خارجية في بروكسيل وفرنسا ،بين  12-5نيسان  ،2114لمناقشة
اوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
.5


تطوير مهارات الكادر:

مشاركة منسقة الحملة ،ملفينا ابو ارديني ،في ورشة تدريبية مدتها اربعة ايام مع معهد جنيف لحقوق االنسان في

بيروت ،حول آليات المدافعة عن حقوق االنسان بتاريخ 2114/5/25-22


مشاركة منسقة الحملة ملفينا ابو ارديني في ورشة تدريبية لمدة  3ايام مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية
للتنمية تحت عنوان"الجدوى التنظيمية واالثر وعالقتها بتحقيق االستدامة" ،يهدف التدريب للتصدي لتحديات
االستدامة في مجال العمل في حقوق االنسان ،كيفية قياس االثر في داخل منظمات المجتمع المدني ،االثر
والتغيير واالنجاز وما عالفة التغيير باالثر



مشاركة منسقة الحملة ملفينا ابو ارديني في ورشة تدريبية مدتها يومين مع المكتب االقليمي للمفوض السامي
حول الية االستعراض الدوري الشامل بتاريخ  26و  27آب  .2114هدف الورشة التعرف على الية االستعراض
الدوري الشامل ،وكيفية كتابة االشكالية ووصف االنتهاك ،التعرف على

مواد اتفاقية الحقوق االقتصادية

واالجتماعية ،والسياسية والمدنية والثقافية


مشاركة منسقة الحملة ملفينا ابو ارديني بدورة تدريبية مدتها يومين بتاريخ  16و 17تشرين اول  2114حول
معايير المساءلة  HAPمع مؤسسة HAP



مشاركة منسقة الحملة ملفينا ابو ارديني و المنسقة الميدانية لحملة حق العمل في صور ليلى موسى في ورشة

تدريبية مع المنظمة الفلسطينية لحقوق االنسان من  21الى  24تشرين اول  .2114هدف الورشة التعرف على
اليات االمم المتحدة لحقوق االنسان ،التعرف على االتفاقيات والمعاهدات الدولية ،الية االستعراض الدوري الشامل
وكيفية كتابة تقرير االستعراض الدوري الشامل بلغة حقوقية وبعد انتهاء التدريب تشكل فرق عمل لمتابعة العمل
الى حين صدور التقرير النهائي.
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مشاركة المنسقيين الميدانيين ومنسقين الحملة ولجان الشباب في ورشة عمل مع جمعية النجدة االجتماعة في
مركز مخيم شاتيال بعنوان " كيفية رصد وتوثيق حالة انتهاك حق العمل" اعطت الورشة الدكتورة عزيزة الخالدي
ومنسقة الحملة ملفينا ابو ارديني بتاريخ  9تشرين الثاني  ،2114هدف الورشة هو كيفية كتابة ورصد الحالة،
وكيفية طرح اسئلة المقابلة وتعبئة االستمارة.



مشاركة المنسقة الميدانية في صور ليلى موسى ،والمنسقة الميدانية في البداوي االء سويدان ،والمنسق الميداني
في البداوي عالء ديراوي ،مريم القدسي من اللجان الشبابية .في ورشة عمل مقيمة مع مؤسسة اهل بتاريخ 14
ولغاية  18آب  2114عنوان الورشة "دورة في المناصرة لقضايا حقوق االنسان من خالل نهج التنظيم المجتمعي"



مشاركة المنسقة الميدانية في صور ليلى موسى في ورشة عمل لمدة  5ايام مع مؤسسة جنى ،تحت عنوان

"احكي وعيش" بتاريخ  11كانون االول ولغاية  14كانون االول  ،2114هدف الورشة هو التدريب على "الحكي
المسرحي"  ،تعلم مهارات سرد القصص وكيفية تحويل القصة الى قضية تستدعي االهتمام وتوصيل الرسالة الى
الجمهور.


مشاركة المنسقة الميدانية في صور ليلى موسى في التدريب للمسرح التفاعلي الذي تم في بلدية صيدا ،في 1

تشرين اول  ،2114اعطى التدريب المخرج الفلسطيني وليد سعد الدين الهدف من المسرح ،عرض المشاكل التي
يواجهها الخريجين الفلسطيننين بالعمل داخل الدولة اللبنانية والطالبة بالحق بالعمل


مشاركة المنسقة الميدانية في صور ليلى موسى في تدريبات للمسرح التفاعلي في مركز جمعية النجدة في شاتيال
بتاريخ لمدة  6ايام بتاريخ  23،28،31 ،18،21تشرين اول  2114و  1تشرين ثاني .2114



مشاركة المنسقين للحملة في البداوي ( 2114/6/26رنا زيد ،االء سويدان وعالء ديراوي) في ورشة االعالم مع
النروجية ،كان هدف الورشة حول تقنيات التصوير واليات التوثيق عبر النت.



مشاركة المنسق الميداني في نهر البادر عالء ديراوي والمنسقة الميدانية في البداوي في دورة مهارات القيادة
والذكاء االجتماعي في الجامعة اللبنانية االمريكية في طرابلس غرفة التجاة والصناعة ،في 31-29-23-22
آب و  21ايلول .2114



مشاركة المنسقة للحملة في البداوي رنا زيد ،والمنسقة الميدانية االء سويدان ،والمنسقة الميدانية في البقاع ريم ابو
الفول في دورة تدريبية مع مؤسسة عامل في مركز مؤسسة عامل في بيروت حول القانون الدولي االنساني ،من
 15الى  19كانون اول .2114



مشاركة منسقة الحملة في البداوي رنا زيد في اجتماعات شهرية للمركز الحمائي في االونروا حول حقوق الالجئين



مشاركة منسقة الحملة في البقاع سميرة ابو الفول بدورة تدريبة حول العنف ضد المرأة ،بتاريخ  1آب  ،2114مع

الفلسطينيين من سوريا

اتحاد المرأة ،ودورة تدريبية لمدة  4ايام من  21الى  24تشرين اول  2114مع جمعية النجدة وجمعية النساء
للنساء.


مشاركة المنسقة الميدانية للحملة في البقاع ال ريم ابو الفول بدورة تدريبة حول انواع الكتابة الصحفية لمدة  3ايام

في  14 ،8و 21تشرين ثاني .2114
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.6

الفيلم الوثائق الخاص بالحملة:

تم انهاء الفيلم الوثائقي الخاص بحملة حق العمل ،الفيلم يسلط الضوء على انتهاك الدولة اللبنانية لحق العمل

لالجئين الفلسطينيين وتأثير هذا االنتهاك عليهم ،الفيلم من اخراج المخرج الفلسطيني شادي ابراهيم ،وتصوير
محمد دهشة وتنيسق ملفينا ابو اردينيُ .عرض الفيلم في ورشات العمل ،وبعض طاوالت الحوار وتوزيعه على
بعض المؤسسات ،وتنزيله على صفحات التواصل االجتماعي للحملة وللجمعية.
.7

.8

دارسات الحالة:

بعد التدريب الذي تم للمنسقي ومنسقات الحملة وبعض من اللجان الشبابية حول موضوع كيفية رصد حالة انتهاك
لحق العمل ،تم تجميع  5دراسات حالة ،وجمعها في ُكتيب.

االئتالف:



لجان االئتالف



زيارة معرض النادي الثقافي بمناسبة يوم النكبة



زيارة معرض جمعية الكشاف بمناسبة النكبة



المشاركة في فعاليات معرض فتح بمناسبة النكبة



المشاركة في االعتصامات والمناسبات الوطنيه



لجان الشباب:

البداوي :شارك االئتالف في انشطة للمؤسسات:

تقوم لجان الشباب بـالمشاركة في اإلعتصامات ،والمشاركة في النشاطات فيكوا حاضرين في اإلحتفاالت كميسرين

لإلحتفال والنشاط ،كما انهم يقفون على حواجز المحبة في المناطق ،والتنسيق للنشاطات ،وارسال الدعوات ،والمشاركة في
الزيارات للمؤسسات ،والتواصل مع الطالب الجامعيين ،حيث ان معظم لجان الشباب هم في المقاعد الجامعية ،فيساعدون
للتنسيق على اقامة الندوات داخل حرم الجامعات .حضور االجتماع مع المنسق الميداني وتقديم اقتراحات لتطوير عمل
الحملة.

لجان الشباب في المناطق :بيروت ،صيدا ،صور ،البارد والبداوي والبقاع

عدد أعضاء لجان الشباب 63 :شاب و شابة 32 ،ذكور و 31اناث ( 44فلسطيني 18،لبناني 1 ،فلسطيني سوري(


البداوي 12 :أعضاء (  8اناث –  4ذكور 3 -لبناني 8 -فلسطيني لبناني  1 -فلسطيني سوري)



البارد  9 :أعضاء (  2اناث –  7ذكور –  8لبناني 1 ،فلسطيني)



صيدا 7 :أعضاء (  1اناث –  7ذكور –  1لبناني –  6فلسطيني).



صور 14 :أعضاء (  9اناث –  6ذكور –  4لبناني –  11فلسطيني).



بيروت 7 :أعضاء (  4اناث –  3ذكور –  1لبناني –  6فلسطيني).
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بعلبك 7 :أعضاء ( 4اناث –  2ذكور -لبناني  6 -1فلسطيني)


.9

بر الياس 7 :أعضاء ( 4اناث 3 -ذكور -فلسطيني )7
العالقة 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 كل األخبار المتعلقة بالحملة ،و الدعوة ألنشطتها من خالل الصفحة .و قد ساهم كل ذلك في زيادة عدد أعضاء
الصفحة ،ففي بداية العام  2114كان عدد المعجبين بصفحة الحملة  ،485اما عدد المعجبين الحاليين فهو .731

وفي صفحة التويتر عدد المتابعين للحملة فهو .278
االعالم التقليدي:

تم تغطية نشاطات الحملة في العديد من صفحات االعالم االكترونية باإلضافة الى تغطية بعض الجرائد اللبنانية

طاولة الحوار التي قامت بها الحملة مع السفارات في لبنان:

في البداوي  :بشكل عام غطيت االنشطة االساسية من قناة المنار ،المياديين,مجلة الغد االخبارية ،ومن خالل وسائل
التواصل االجتماعية والمنتديات على االنترنت .وتم ارسال صور وموجز عن جميع االنشطة للعديد من وسائل االعالم
المرئية والمكتوبة ،كما اجريت مقابلة مع منسقة البرنامج في الشمال من قبل الوكالة الوطنية لالعالم التي غطت كرنفال

بلدية ببنين.

 .10أهم العوائق:

واجهت الحملة خالل العام عدة عوائق ،أهمها:



ازداد عدد الالجئين السوريين و الفلسطينيين من سوريا الى لبنان ،مما أدى الى انشغال المؤسسات أعضاء
الحملة بخطط الطوارئ.



الوضع األمني بالمناطق المختلفة خاصة الشمال ،صيدا و البقاع مما أدى الى تعطيل تنفيذ الخطة.



فراغ رئاسي وتعطيل اإلنتخابات النيابية ،مما أدى الى تعطيل بعض الزيارات.



لم تنفد الخطة كاملة بالنصف التاني بالنسبة الى طاولة الحوار التي لم تنفد والسبب يعود الى تأجيلها للعام
 2115الى عدم توفر التمويل الكامل .



عدم وجود منسق ميداني للحملة في بيروت.



عدم امكانية عقد ورشة عمل مع التدريب المهني لخرجين التمريض ،بسبب عدم توافق الوقت مع المعهد.



عدم وجود محاضرين وعدم توافق وقت المحاضرين مع الوقت المحدد لعقد الندوات او ورشات العمل.



عدم تجاوب نقابة الممرضين في عقد ورشة عمل والحضور في ندوة لمناقشة وضع الممرضين الفلسطينيين في
لبنان.
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تملل واحباط من لجنة الشباب ولجان االئتالف وعدم الحضور المنتظم لإلجتماعات.
عقد اجتماعات لجان الشباب ليالً بسبب انشغالهم في النهار



مرض المنسق الميداني في صيدا ووقوع العمل على عاتق المنسقة الميدانية احكام

 .11التوجهات للعام 2015


ايجاد منسق/ة ميداني لحملة حق العمل في بيروت .



ايجاد منسق/ة للحملة في صور.



ايجاد منسق ميداني بيروت وتجربته لمدة  3اشهر.



ايجاد منسق ميداني لنهر البارد وتجربته لمدة  3اشهر.



تفعيل لجان االئتالف ولجان الشباب ودورهم،



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



تمكين لجان الشباب من المعرفة و المهارات المطلوبة حتى يصبحوا فعالين ( رؤية ورسالة الحملة – آليات

االئتالف.

التحشيد المجتمعي) وغيرها من المواضيع.


التركيز على االعالم الجديد من خالل تغذية صفحة الفيسبوك و القناة على اليوتيوب بكل ما هو جديد بصورة



التركيز على عملية التوثيق ،وخاصة توصيات طاوالت الحوار وتحويلها الى رسائل للمعنيين.



ادخال االعالم اللبناني الظهور في برنامج تلفزيوني لبناني،



دعاية للحملة في االعالم اللبناني

دورية  ،و استمرار التنسيق مع وسائل االعالم المختلفة.



بوستر عن حملة حق العمل على لوائح اعالنية في الطرقات



اصدار كتيب عن تعديالت القانون وعن الحملة



لقاء عام لكل االئتالف من جميع المناطق



نشاط جماعي ترفيهي لجان الشباب ولجان االئتالف لتشجيعهم



اصدار مفكرة لسنة 2116



التوجه الى منظمة التحرير لتبني الموضوع في اجتماعاتها مع الحكومة اللبنانية كوسيلة ضغط



طاولة حوار مع االعالم،



متابعة الزيارات للسفارات وخاصة السفارات التي تبنت توصيات التقرير الدوري الشامل لعام 2111



تشكيل لجنة للقاء مع وزراة العمل (اتحاد نقابات اللبناني ،واتحاد العمل الفلسطيني)
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متابعة نقابة الممرضين والممرضات لعدم انخراط اي فلسطيني في النقابة في العام 2114



زيارة نقابة المهندسيين والصيادلة واالطباء والمحاميين.



طباعة ُكتيب دراسة الحالة

 .12التوصيات

 -1االنتقال التدريجي باسلوب عمل االئتالف من التركيز على حق العمل من عنوان عام الى التفصيل الملموس ،
اي انعكاس الحرمان من حق العمل على القطاعات المهنية والعمالية المحددة  "،االطباء  ،المهندسون ،
الممرضون  ،العاملون في القطاع السياحي والفندقي  ...الخ " على اعتبار ان عوامل متعددة ممكن ان تساعد
على انجاز اختراقات معينة في قطاع محدد دون غيره  ،ومن هذه العوامل حاجة سوق العمل اللبناني وعدد
اصحاب الحق من الفلسطينين ،وهذا ما حصل قانونياً وواقعياً في قطاع التمريض  ،وما يحصل واقعياً مع
العاملين في المجال السياحي والفندقي .

 -2التوجه من قبل االئتالف نحو اصحاب القضية مباشرة اي المتضررين من كل قطاع مهني على حدة  ،المدخل
الرئيسي نحو ذلك هو العمل على رصد وتوثيق اوضاع كل قطاع واستخالص ظروفه الخاصة في اطار العمل
العام.
 -3ان انخراط المتضررين في العمل المباشر لتحصيل حقوقهم بالتوائم والشراكة مع االئتالف يتطلب مشاركة الممثلين

المعبرين عنهم في عمل االئتالف من خالل الدعوة الى بناء النقابات المهنية للقطاعات المختلفة " ممرضون ،

قطاع سياحي  ...الخ " وتفعيل دور االتحادات المهنية القائمة ودعوتها الى المشاركة الفعالة في عمل االئتالف .
 -4العمل المنظم والتواصل لتعميم نشاطات االئتالف على اوسع نطاق مع التركيز على التوجه المباشر نحو
اصحاب القضية من خالل البيانات واللقاءات الدورية وحلقات التواصل والنقاش من مراكز العمل والسكن وصوالً
الى انخراطهم المباشر في العمل لنيل حقوقهم سواء من خالل االئتالف او من خالل نشاطهم الخاص .

 -5العمل على توسيع مروحة التأييد من قبل الرأي العام اللبناني لعمل االئتالف من خالل العمل االعالمي المباشر
واللقاءات الدورية مع شبكة المؤسسات والجمعيات االهلية والنقابية والقيام بنشاطات مشتركة في مواقع التاثير –
النقابات المهنية واالتحادات والنقابات العمالية .

كان لدى لجنة االئتالف اجماع على اهمية التنسيق مع المرجعيات السياسية الفلسطينية من مسؤلين التنظيمات ومنظمة
التحرير من اجل التنسيق الفعال مع السياسين اللبنانين ونقل المطالب لهم بشكل مباشر.
 .13تقييم الحملة لعام :2014
صيدا :تراجع في دور أعضاء الحملة من المؤسسات الشريكة في االئتالف في المشاركة باالنشطة في النصف الثاني من
الخطة بحجة ضغط العمل في مؤسساتهم واقتصر حضورهم على الحضور الشكلي فقط.

المراوغة من قبل الدولة اللبنانية في التحدث عن حق العمل لالجئين الفلسطينيين بحجة الوضع االمني والدولة لديها ملفات

اكثر سخونة منها االنتخابات وملف الفساد وملف النمازحين السوريين.

صور :هناك تعاون من المؤسسات في منطقة صور لكن بتفاوت بين كل مؤسسة واخرى ويتم مشاركة معظم المؤسسات
في االنشطة والزيارات ولكن يبفى الجهد االكبر على الحشد في االنشطة ل كادر جمعية التجدة االجتماعية
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البقاع :بالرغم من األوضاع األمنية التي حالت دون المشاركة المعتادة من المجتمع اللبناني للورشات اال انها كانت ناجحة
وحققت أهدافها كاملة.

الشمال :كانت االنشطه خالل العام مميزه وناجحه ولها تأثير ايجابي في المحيطين اللبناني والفلسطيني والملفت في
االنشطه تبني رؤساء بلديات لكرنفالت االطفال وتأييدهم ودعمهم لحق العمل للفلسطيني وكذلك اكد عميد الجامعه اللبنانيه

جان دبور على هذا الحق في كلمته لالئتالف وابدت مسؤولة مؤسسة الرباط روال غمراوي على تأييديها ودعمها ومساندتها
في جميع المجاالت .انصهار وتقبل اللبناني للفلسطينيي ،وهناك عالقات جيدة مع الشباب اللبناني ودخولهم الى المخيم.
بيروت :انجازات مهمة للحملة لهذا العام ،فالحملة اصبحت معروفة في الوسط اللبناني والفلسطيني ،رغم انه ال يوجد تقدم
من قبل الحكومة اللبنانية ،اال ان مشاركة المؤسسات اللبنانية في النشطات ودعمهم للحملة كان جيد ،وخاصة في نشاط

يوم التضامن.

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

المصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية والتأكيد على أن الحصول على الحق في التملك وغيرها من الحقوق
اإلنسان ُ
المشروعة لالجئين الفلسطينيين في لبنان ال يعني التوطين وانما ُيساهم في تكريس حق العودة.
خطة عمل الحملة:

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  2111على الالجئين الفلسطينين في لبنان؛

-

إنجاز ملف إعالمي للحملة يتضمن :بوستر ،بانفليت ،فالير ،ستيكرز ،دبوس ،دراسة حاالت ،مذكرة ،مشروع

-

تنظيم حملة إعالمية وتعبئة سياسية وشعبية تتضمن لقاءات مع أعضاء الحكومة ،والكتل البرلمانية ،واألحزاب

القانون ،باإلضافة إلى دراسة قانونية و ميدانية وملخص عنها؛

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  2111من العائالت الفلسطينية التي لديها ملكية عقارية في لبنان؛
تقديم دعاوى قضائية لبعض الحاالت المتضررة من قانون .2111

أعضاء الحملة:
.1
.2
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لجنة عمل الالجئين الفلسطينيين
بيت أطفال الصمود

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.12

المساعدات الشعبية لإلغاثة والتنمية
اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية
جمعية النجدة اإلجتماعية
مركز التنمية اإلنسانية
المنظمة الفلسطينية لحق العودة – ثابت
مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان
إتحاد الحقوقيين الفلسطينيين
المساعدات الشعبية النروجية
مركز حقوق الالجئين -عائدون
المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان

مستوى انخراط الجمعية فى الحملة:

المطلوب من الجمعية هو:
-

حضور االجتماعات الخاصة بالحملة و االنخراط فى اتخاذ الق اررات بخصوص المواضيع التى تطرح للمناقشة.

-

االشتراك فى كافة أنشطة الحملة

-

المساعدة فى الحشد لألنشطة الكبيرة

-

تقديم المساعدة فى أى شىء تحتاجه الحملة :مثل معلومات ،أو عالقات...الخ

خالل عام  ،2014تم تنفيذ عدة أنشطة من الحملة و هى التالية:
-

 5آذار  :2114ندوة في بلدية صيدا حضرها المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني وأفراد

-

 21آذار  :2114ندوة في  AULحضرها طالب وأكاديميون

-

 29آذار  :2114لقاء توعية في مركز شباب من أجل التنمية  /صيدا

-

 8نيسان  :2114ندوة في الجامعة األميركية في بيروت

-

الحكومية في جامعة بيروت العر ّبية
 5أيار  :2114المشاركة بمعرض المؤسسات غير
ّ

 16أيار  :2114المشاركة بالمعرض الذي نظمته حملة إنتماء بمناسبة ذكرى النكبة ( 3أيام) في صيدا

-

 24أيار  :2114المشاركة بالمدينة الثقافية التي نظمتها الجامعة الدولية اللبنانية في البقاع

-

 27أيار  :2114لقاء توعية في مركز شباب من أجل التنمية في مار إلياس

-

 25حزيران  :2114ندوة في كلية سبلين للتدريب

مالحظة:

انتهى التمويل الخاص بالحملة من قبل السفارة النرويجية ،ولم يتم ايجاد ممول للحملة حتى اآلن ،فتوقفت النشاطات،

ومنسقة الحملة اصبحت متابعة للحملة فقط مع استالمها وظيفة في المساعدات الشعبية النروجية.
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حق العودة:

في النصف االول من العام تم التركيز على بلورة قائمة الجهات المستهدفة من نشاطات مجموعة العمل في الدول المختلفة.

وقد عمل على ذلك من خالل التواصل عبر البريد االلكتروني.
هيئة مناصرة البارد:

اقتصر عمل الهيئة على اإلنجازات التي حققتها خالل شهر أيار دون إقامة أنشطة تتعلق بملف الطوارىء لألنروا واعمار
مخيم نهر البارد والسبب يعود إلى إقفال مراكزها بشكل دائم من قبل أشخاص لم يستفيدوا من اإلغاثة والظلم في مساحات
المنازل وسوء بناء المنازل نتيجة اإلجراءات التعسفية التي قامت بها بوقف اإلغاثة للعائالت وتحويل عدد منهم للشؤون
إضافة الى ذلك الخوف من استكمال إعمار المخيم بسبب عدم وجود اموال كافية  .لذلك لم تقم الهيئة بتحركات خوفا من

استغالل التحركات واقفال المراكز بوجودنا .
االجتماعات :

عقدت الهيئة خالل الخطة  5اجماعات من أصل ناقشت اهم التطورات المتعلقة ببرنامج طوارىء األنروا واعمار مخيم نهر

البارد وأنشطة ذكرى النكبة
انشطة هيئة المناصرة األهلية لمخيم نهر البارد
-

تم لقاء مع ان ديسمور المدير العام لألنروا لمناقشة مواضيع اإلعمار والطوارئ في مخيم نهر البارد وكانت
النتيجة ان ليس لدى األنروا األموال الكافية الستمرار برنامج الطوارىء في نهر البارد واستكمال إعمار المخيم

وستعمل جاهدة على تأمين األموال الالزمة .
-

تم حضور اجتماع مع الفصائل للتنسيق بأنشطة ذكرى النكبتين

تم حضور مؤتمر شعبي مع الفصائل واللجان الشعبية والهدف مناقشة قضايا اإلعمار – برنامج الطوارىء -
ملف المخيم الجديد – ملف المخيم الجديد – تطوير وتفعيل اللجنة الشعبية وتم تشكيل لجنتين األولى مهمتها
متابعة ملف المخيم مع األنروا بكل تفاصيله – والثانية لمتابعة تشكيل وتطوير اللجنة الشعبية

-

تم إقامة مسيرة ألطفال الروضات بتاريخ  5/14بمناسبة ذكرى النكبتين

-

تم إقامة كرنفال ألطفال التدعيم النفسي والمدرسي والفرق الكشفية بتاريخ  5/16بمناسبة ذكرى النكبتين

-

تم اقامة حواجز محبة تحت شعار عائدون وتوزيع ستكرز على المارة والسيارات بتاريخ  5/15بمناسبة ذكرى
النكبتين

-

تم إقامة احتفال فني وطني بحضور حوالي  511بتاريخ  5/21وبمناسبة ذكرى النكبتين

-

تم إقامة اعتصام مشترك مع الفصائل واللجنة الشعبية بتاريخ  5/21وبمناسبة ذكرى النكبتين .

-
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تم فرز كادرين لخلية االزمة التي تم تشكيلها لمتابعة تحركات االونروا ُمشكلة من اللجنة الشعبية والفصائل
والمجتمع المحلي والمهندسين واالطباء والفعاليات والمؤسسات.

