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الهدف العام للمناصرة:

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
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مقدمة عامة:

يعيش لبنان 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.

إنعكاسات األزمة السورية على لبنان ،الالجئين الفلسطينيين من سوريا ولبنان:
سياسيا :الالجئون الفلسطينيون ،ال زالوا محرومين من الحقوق المدنية واالجتماعية ويعايشون تحت تاثير التجاذبات
السياسية في البلد ،وعدم االستقرار السياسي ،والذي يشار اليه بعدم انتخاب رئيس للجمهورية حتى اآلن.

ايضا هناك تراجع على المستوى السياسي الفلسطيني في التعاطي بموضوع الحقوق ،بسبب االحداث في سوريا
والمواجهات على الحدود اللبنانية مع المجموعات المسلحة .اما بالنسبة الى وضع الالجئين الفلسطينيين القادمين من
سوريا فان الدولة اللبنانية ما زالت تمارس سياسة عدم االبقاء من سوريا فهم يعيشون تحت تاثير الق اررات المتعلقة

بتاشيرة دخولهم الى البلد واالقامات ،مترافقة مع قرار االونروا بتوقيف مساعدات االيواء ،وشح المساعدات من
المؤسسات ،مما دفع البعض منهم للسفر الى الخارج وبطرق غير شرعية.
لقد أدى ارتفاع أعداد ساكني المخيمات والتجمعات في ازدياد مشكلة البنى التحيتة في المخيمات ،فقد ترك ذلك أثره
على الوضع االقتصادي واالجتماعي في المخيمات الفلسطينية  ،وزيادة العبء المالي – اإلقتصادي على العائالت
المضيفة .كما ادىى 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 ،باالضافة الى ظهور آفات اجتماعية
لم تكن تلحظ في المخيمات من قبل وذلك بسبب االكتظاظ السكاني.

ايضا على صعيد حق العمل لم يصدر تعديالت ايجابية بل ان قرار وزير العمل سجعان قزي التاكيد على منع

الفلسطينيين من العمل ،وعدم منحه اجازات عمل للفلسطينيين ،وضع حجر عثرة امام االستقرار والتقدم في احقاق
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الحقوق لالجئين .باالضافة الى االجرآت التي اتخذها باصدار تعميم يعمل على حرمان الالجئيين الفلسطينيين
المقيمين بفرض نسبه حولي ال  % 11من التوظيف في المؤسسات الدوليه مما ادى الى طرد العديد من الموظفين.
االونروا

يشعر الالجئون الفلسطينيون بالقلق على التمويل المستمر والضغط السياسي على االونروا لالغالق وتوقيف خدماتها،

والتي تشير على التخلي عن حق العودة بإعتباره مسؤولية دولية والتزام اتجاه الالجئين الفلسطينيين ،حيث اعلنت
االونروا في ايار وحزيران  2115ان الزيادة التدريجية في العجز الهيكلي في ميزانيتها العام قد ادى الى عجز قدرة
 111مليون دوالر .من المعروف ان تكاليف التشغيل الشهرية لألونروا هو  35مليون دوالر والتي تشمل رواتب
لحوالي  31الف موظفا منهم  22الف من المعلمين ،فضالً عن الضروريات االساسية لالجئين مثل الغذاء.
بدأ العام الدراسي الحالي في الوقت المحدد مع مستقبل غير مرئي للعام الدراسي القادم ،خاصة مع العجز في
الميزانية السنوية الحالية والتي لم تحل من قبل االونروا ،ما دفع كادر الجمعية بالمبادرة لعمل اعتصامات داخل
المدارس في شاتيال والبرج .باالضافة الى ذلك ،ادت االجراءات والق اررات التعليمية الجديدة الى اكتظاظ المدارس
والصفوف وذلك سيكون له عواقب على نوعية التعليم .باالضافة الى ذلك في شباط واذار  ،2115ان برنامج
الطوارئ لالونروا المعد للمساعدة النقدية ،تناقص .هذه الحالة دفعت العديد من الفلسطينيين للهجرة الجماعية الغير
شرعية الى بلدان الغرب رغم خطورة الطرق فان المجازفة كبيرة ومكلفة للبحث عن االمان والعيش الكريم .
الوضع األمني في المخيمات:

تكررت األحداث األمنية واالشتباكات المسلحة واإلغتياالت في مخيم عين الحلوة ،التي يذهب ضحيتها شباب وجرحى

من المخيم ،ففي  24اب شهد مخيم عين الحلوة توترات امنية كبيرة انتهت باشتباك دامي طالت كل احياء المخيم

على مدار اسبوع كامل سقط عاى اثرها العديد من القتلى والجرحى واضرار مادية كبيرة وجسيمة في الممتلكات حيث

تخللها حركة نزوح كبيرة لم يشهدها المخيم من عشرات السنين مما اثر سلبا على مجمل الحياة في المخيم ومنها حملة
حق العمل ،باالضافة الى انتشار القوة االمنية في بعض ارجاء المخيم للمساهمة في ضبط وضع المخيم ،والتضييق
على الشباب على الحواجز من خالل التفتيش وطلب الهويات عند الدخول والخروج ،مما يؤثر على دوام العاملين

في اماكن العمل لذلك تكون االفضلية للساكنين خارج المخيم ،كما لم يتمكن اهالي مخيم عين الحلوة بسبب هذه
الحواجز من المشاركة في اعتصام يوم التضامن في بيروت ،بسبب عدم السماح للباصات الخروج دون الحصول
على اذن مسبق .اما في منطقة الشمال ،على الصعيد االمني لوحظ مع بداية العام هدوء نسبي ليعود التوتر من
جديد نهاية هذا الفصل ،حيث شهدت مناطق الجوار اللبناني توترات امنية وعسكرية وتسكير الطرقات بسبب
المخطوفين وقضية المساجين ،وكذلك عم التوتر ارجاء المخيم اثر اشكالين امنيين ادى الى احدهما الى مقتل شاب

واحداث بلبلة بين الشعب والفصائل .كما شهد ميخم شاتيال اشكاال بيت ابناء المخيم والجوار اللبناني ،ادى الى سقوط
جريح فلسطيني في حالة خطر ،وفي مخيم الرشيدية اشكال فردي ادى الى سقوط جرحى وقتيل ،وتم وضع حاجز
على مدخل المخيم ،اما في منطقة بعلبك ادى اشكال عشائري الى اغالق المدينة لمدة اسبوع خوفا من ردات االخذ
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بالثأر ،كما ان التشديد االمني على الحواجز اللبنانية والتدقيق على االوراق الثبوتية قام بعرقلة سير التنقل بين
المناطق البقاعية.
حملة حق العمل:

 -1أبرز التغييرات:


عودة خالد أبوسويد المنسق الميداني في منطقة صيدا



عودة عالء الدريراوي كمنسق ميداني ،واستقالة االء سويدان المنسقة الميدانية في البداوي  1تموز ،واستالم
هديل خليل مكانها من بداية عام 2116



استقالة رأفت فالح منسق ميداني للحملة في بيروت ،وتعيين عال قدورة في تشرين الثاني



اعادة تشكيل لجنة شباب في المناطق وانضمام فئة من الشباب من التدريب المهني في الجمعية الى اللجنة



اختلفت هذا العام الفئة المستهدفة من الورشات واالنشطة لتطال اللبناني بنسبة %91



توسعت دائرة المؤسسات اللبنانية الداعمة للحملة والتي اقيم فيها ورشات او تمت لها زيارات ولقاءات



انضم مركز اشرعة العودة ،جمعية مساواة وشباب من اجل التنمية لالئتالف



توسع في لجنة االئتالف في البارد وكما انضمام مجلة قلم رصاص الى اإلئتالف

 -2االجتماعات والمتابعة:

انتظمت االجتماعات الشهرية لمنسقات حملة حق العمل في النصف األول من العام ،تهدف هذه االجتماعات
للتنسيق لنشاطات الحملة ،كما واصدار مذكرات خاصة بحق العمل ،طرح مواضيع ،تعليقات ،مالحظات والتعاون
على جميع االصعدة انجاز النشاطات:
في صيدا :تم  12اجتماع كانت تعقد مداورة كل شهر في مؤسسة،

في الشمال :في البداوي ( )11اجتماعات للجنة االئتالف و( )6في البارد وتم زيارات لمعظم مؤسسات البارد تحفي اًز
على المشاركة واللتزام وفرزت بعض المؤسسات شباب اعضاء في اللجنة الشبابية.

في صور تم ( )7االئتالف في مخيم برج الشمالي والرشيدية و( )8مع اللجنة الشبابية وذلك من اجل مشاركتهم بخطة
العمل لعام  2115وعرض الخطه عليهم وتزويدهم بكامل االنشطه لعام .2115

البقاع :اجتماعات لجان اإلئتالف  ،9و 5للجان الشبابية في مناطق البقاع

بيروت :اجتماعات لجان اإلئتالف  ،11بدءا من شهر آذار 2 ،في نيسان لمتابعة التحضير العتصام يوم العمال.

تقييم اللجان الشبابية  :متفاعلة وايضا يشاركون باالنشطه وطرح االفكار للعمل على نشر الحملة لكافة الشرائح

االخرى.

 -3التنسيق والتشبيك:
صيدا :التنسيق مع معهد النروجية القامة مجموعة مركزة ،ومع جامعة الجنان من اجل التخطيط لندوة في الفصل
الثاني ،ومع جمعيات لبنانية وفلسطينية للحشد لالعتصام الذي اقيم في االول من ايار.

الشمال  :التنسيق مع مهنية الشمال القامة ورشة عمل ،لقاء بين االئتالف ومسؤلة المنية زينة الوزة نوقش فيه الوضع
المهني للفلسطيني في لبنان ،التنسيف مع الهيئة البنانية ومسؤلة الهيئة السيدة لو ار صفير.
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بيروت :التنسيق مع رابطة ابناء بيروت القامة المسرح التفاعلي في حرش قصص ،حيث تم االتفاق معهم على
المساعدة في دعوة الحضور.

الهدف االول :تعبئة المجتمعات اللبنانية والفلسطينية حول الحقوق االجتماعية واالقتصادية لالجئين الفلسطينيين

في لبنان كما وتسليط الضوء على االنتهكات الذي يتعرضون لها وخاصة منعهم من مزاولة المهن الحرة وتعريف
المجتمع اللبناني عن قضية الالجئيين في لبنان وكيف تتعامل القوانيين اللبنانية (قانون العمل) والقوانيين التميزية

االخرى تجاه االجئين

 -4انشطة لرفع الوعي:
أ.

ورشات التوعية( :المخطط  ،8المنجز )8

الشمال )2( :في مهنية الشمال في " 2115/4/21االثار النفسية للبطالة وقانون العمل" اعطتها االخصائية النفسية

( ميراي الياس) بحضور  24مشارك  9ذكور  15اناث  21لبناني  4فلسطني .و اخرى في الهيئة اللبنانية تحت

شعار حقي ال يلغي عودتي بمشاركة ( )21مشارك/ة ،لبناني/ة  4 ،ذكور  16اناث.
صور )2( :في معهد االفاق في  2115/3/17عن الحقوق االقتصادية واالجتماعيه للممرضيين والممرضات

الفلسطينيون في لبنان ،استهدفت طالب التمريض في المعهد ،بحضور  21مشارك/ة  16 ،لبناني/ة 5 ،فلسطيني،

 12ذكور و  9اناث .واخرى في  11/11في الجامعة الدولية اللبنانية  ،تحت عنوان "الالجئ الفلسطيني في لبنان
انسان بال حقوق" ،استهدفت طالب الحقوق  ،بحضور  25مشارك/ة  13ذكور ،و 12اناث ،ف  5ولبناني .21

البقاع )2( :في بر الياس 2115/4/14 ،عن الحملة وقوانين العمل ،بحضور  22مشارك/ة 4 ،لبناني 18

فلسطيني 4 ،ذكور و 18اناث .واخرى في  2115/5/18حول الحقوق المدنية واالجتماعية المسلوبة بفعل القوانين
حاضر فيها سامر مناع ،وبحضور  22مشارك/ة 18 ،لبناني 4 ،فلسطيني 4 ،ذكور و 18اناث.

بيروت :2ورشة في  2115/2/4في مركز جمعية البرامج النسائية حول اثر البطالة النفسي على الشباب اعطتها
االخصائية النفسية رندا حداد عدد الحضور ( 17اناث  12ذكور ، 5لبناني 4فلسطيني)13والثانية في

 2115/12/21في مركز البرامج النسائية ،عدد الحضور  ,23االناث  16والذكور 18 ,7ف ل و 5ف س.

صيدا :ورشة في معهد شباب من اجل التنمية في صيدا ،اعطتها االخصائية النفسية منال زريقة ،تحت عنوان اثر
البطالة على الشباب بتاريخ  2115/12/ 22بحضور  25مشارك/ة لبناني  15وفلسطيني ( 11اناث  16ذكور )9
ب .الندوات( :المخطط )5

الشمال ( :)2ندوة خالل وضع زاوية باليوم المفتوح في الجامعة اللبنانية في  ،2115/4/28ل ـ  27طالبة جامعية
لبنانية ،واخرى في في تاريخ  2115/8/18عن الوضع القانوني للمهنين الفلسطينيين في لبنان ،في صالة فايف
ستارز في العيرونية ,اعطتها المحامية كارول منصور,حضرها  55مشارك/ة منهم  21لبناني  31,اناث.

صور :ندوة في الجامعة االمريكية للتكنولوجيا والعلوم في  ،2115/5/22بعنوان حق العمل حق في الحياة
والمستقبل ،اعطاها الستاذ فتحي كليب بحضور  32مشارك/ة 31 ،لبناني 2فلسطيني 7 ،ذكور و 25اناث.

البقاع :ندوة حول حق العمل واهميته انسانياً واجتماعيا ،في جامعة  LIUالرياق ،في  ،2115/5/28حاضر فيها

االستاذ سامر مناع واالستاذ احمد ديراني ،بحضور مدير الجامعة والدكتورة هيفاء مسلم التي انضمت الى االئتالف،

كما و 61طالب/ة 5 ،منهم فلسطيني والباقي لبنانيين 35 .ذكور ،و  25اناث.
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صيدا :في الجامعة اللبنانية الدولية ،اعطاها االستاذ سهيل الناطور ،ومشاركة من رئيس الجامعة الدكتور خالد مراد،

بحضور  151طالب/ة 67 ،منهم ذكور ،و 111لبناني.

ج .نشاطات شبابية( :مخطط  ،9منجز  - :)10رسم جدران ( :)4اثنان منهم في ميخم برج البراجنة في  3اذار،
بحضور المديرة االقليمية لدياكونيا ومدير ديكاونيا في لبنان ،حيث تلى النشاط عرض للفيلم ومسرح تفاعلي قام به
اللجان الشابية في جمعية البرامج النسائية ،وغطي النشاط تلفزيون فلسطين اليوم .وفي شاتيال في نيسان ،وفي البقاع

في  .2115/5/14قام بالرسم لجان شبابية والتدريب المهني من الجمعية.

 -حاجز محبة ( :)3في صور ، 2115/5/15وفي الشمال في  ، 2115/6/15وفي البقاع في 2115/9/3

 المشاركة في وضع زاوية في اليوم المفتوح في الجامعة اللبنانية في الشمال ،في  2115/4/28تم فيها توزيعستكيرز عن الحملة ودراسات الممرضين.
 احتفال فني في صيدا بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في قاعة الشهيد اللواء زياد األطرش بتاريخ 19تشرين اول  ،2115وعرض مسرحي من تأليف واخراج المخرج الفلسطيني أحمد صالح ودبكات وشعر وغناء راب

بحضور  251شخص وساهم االئتالف المصاريف ومشاركة  21مؤسسة وفاعلية ،واقامة دوري شطرنج في النادي
االهلي صيدا في  2015/11/1ومشاركة  32لبناني
د .مسرح تفاعلي  :1مسرح تفاعلي في بيروت ،حرش قصقص ،في  2115/6/11بحضور  111شخص تقريبا،
وتم ادخال موضوع التمييز ضد المراة في قانون العمل.

ه .اعتصامات (مخطط  2منجز  - :)2اعتصام مركزي في بيروت ساحة االسكوا بمناسبة يوم العمال ،في 31
نيسان  ،2115تحت شعار "ارفعوا الحصار عن حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان" ،وقد بلغ عدد الحضور
اكثر من  2111مشارك ومشاركة ،تم تغطية النشاط عبر (موقع فلسطيننا ،العربي  ،21الوكالة الوطنية لالعالم،
موقع ياصور ،جريدة المفكرة القانونية ،جريدة المدن ،موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،رأي اليوم،rhabler ،
تلفزيون فلسطين اليوم ،وتلفزيون سكاي نيوز ارابيا ،واذاعة راديو).
 اعتصام مركزي بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في  29تشرين ثاني في بيروت ساحة االسكوا ،تحتشعار ادعم حق العمل الى حين العودة ،وقد بلغ الحضور حوالي  211شخص تقريبا (بيروت بحوالي  411شخص،

البداوي  315البارد  ،331البقاع  411شخص ،صور  311شخص ،وصيدا حضر حوالي  151شخص ،حيث منع
الجيش اللبناني على مدخل عين الحلوة من خروج الباصات المشاركة من المخيم) .حيث القيت كلمات متضامنه مع
الشعب الفلسطيني منها كلمة الفنان معين شريف ،ومدير دياكونيا في لبنان رودولف جبرايل ،ورفض اخرين مثل لجنة
الحوار اللبناني الفلسطيني في المشاركة باعطاء كلمة ،ومنع وزير العمل سجعان قزي من ان تشارك ايمان خزعل في

كلمة ،حيث اعتبر ان عنوان الوقفة التضامنية هو عن حق العمل ،وهذا يمثل وقوفا ضد و ازرة العمل ،كما ولم
واعتذار نقابة الممرضين والممرضات من المشاركة بسبب اجتماع الهيئة العامة لديهم بهذا التاريخ ،واعتذار منظمة
العمل الدولية بسبب عدم وجود من ينوب عنها في لبنان.
و .مجوعات مركزة( :مخطط  ،3منجز )3

صيدا )2( :بيروت ( :)1في مركز التضامن االجتماعي في صيدا بتاريخ  2115/4/16بحضور 11اناث و 11
ذكور والجنسية فلسطيني .واخرى في معهد شباب من اجل التنمية (النروجية سابقاً) في صيدا في 2115/5/6
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بحضور  26طالب/ة .والمجموعة الثالثه في بيروت ،كانون الثاني ،بحضور  17مستفيدة 14 ,فلسطيني 1 ،لبناني
و  2فلسطيني من سوريا .كان الهدف من المجموعات المركزة تعريف الشباب على الحملة ،ثم معرفة تطلعاتهم نحو
المستقبل من ناحية االنخراط في الجامعة او العمل ،والسماع منهم عن قصص انتهاك لحق العمل ،وانضم من خالل

هذه المجموعات المركزة شباب الى اللجنة الشبابية.

الهدف الثاني :زيادة القدرة على تعزيز الحقوق االجتماعية واالقتصادية لالجئين الفلسطينيين في لبنان ،وذلك عبر
مخاطبة المجتمع اللبناني وصانعي القرار والضغط عليهم التخاذ خطوات إيجابية نحو الحق في العمل لالجئين

الفلسطينيين في لبنان.

طاوالت حوار :طاولة حوار مع ممثلي المجتمع الدولي والعربي والسفارات في لبنان ،الجمعة  26حزيران/يونيو

 ،2115فندق الريفيارا ،بحضور  38مشارك/ة حيث تمت مناقشة توصيات التقرير الدوري الشامل لحالة حقوق

االنسان لالجئين الفلسطينيين في لبنان الذي أعدته مؤسسات المجتمع األهلي العاملة في الوسط الفلسطيني والمقدم
الى مجلس حقوق االنسان في جنيف .وقد تم تغطية هذه الطاولة عبر تلفزيون فلسطين اليوم ،تلفزيون الجديد ،تلفزيون

الجزيرة ،الدروب تي في ،جريدة اللواء ،السفير ،الوكالة الوطنية ،جريدة الوسط االخبارية ،ومواقع التواصل االجتماعي
والنشرات االكترونية (موقع هنا صيدا ،جريدة صيدونيا نيوز ،وكالة اخبار اليوم).
طاولة حوار في البقاع :في  12كانون الثاني  2115في جامعة  LIUفي الرياق ،تحت عنوان حقي ال يلغي عودتي

بحضور 81مشارك/ة (اناث  ،38و 33فلسطيني) من مؤسسات مجتمع مدني ،فصائل فلسطينية ،وممثلي احزاب
لبنانية وطالب جامعة ،حيث قدمت أ .منار زعيتر الشق القانوني لحقوق الالجئين الفلسطينيين  ،وتناولت د .كفاح
االمام المواضيع التي تخص معاناة الشعب الفلسطيني جراء حرمانه من حقوقه ،كما تناول د .عصام الحسيني
المواضيع التي تخص العالقات الدولية والدبلوماسية ،وأ .سهيل الناطور المواضيع الحقوق المدنية واإلجتماعية.
طاولة حوار في جنيف :حيث عقد في  2تشرين ثاني جلسة موازية إلستعراض لبنان امام مجلس حقوق اإلنسان
ضمن آلية اإلستعراض الدوري الشامل  ،حيث قدمت كل من بيهتار موشيني (شبكة المنظمات العربية) ورقة عمل
عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية ،ومنار زعيتر (التجمع النسائي الديمقراطي) ،ورقة عن حقوق المرأة في لبنان،
بسام قنطار (صحافي) حرية الرأي والتعبير ،جمعية الف ،االحتجاز التعسقي والمحاكمة العادلة ،ملفينا ابو ارديني
(جمعية النجدة االجتماعية) حالة حقوق االنسان لالجئين الفلسطينيين في لبنان ،سامر مناع (مؤسسة التنمية
االنسانية ،وحملة حق العمل) ،الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان ،امام ممثلي الدول في جنيف ومؤسسات

المجتمع المدني ،وقد غطي الحدث من قبل تلفزيون ال ـ ل ـ بي سي ،و الجديد.
اجمالي المستفيدين:
النشاط

اناث

ذكور

لبناني

فلسطيني

جنسيات اخرى

مجموع المشاركين

ورشات العمل

132

67

117

77

5

199

الندوات

167

157

232

92

-

324

7

طاوالت الحوار

61

58

59

49

11

118

المجموعات المركزة

28

11

1

36

2

39

387

293

419

254

17

681

المجموع حسب الجنس والجنسية
ح .زيارات ضاغطة

رغم فشل الحكومة اللبنانية في انتخاب رئيساً للجمهورية ،اال ان حملة حق العمل تابعت في اصدار مذكرات

توجهت بها الى وزير العمل سجعان قزي ،بعد قرارته في وقف اصدار اجازات العمل لالجئين الفلسطينين في لبنان،

ورئيس مجلس النواب نبيه بري ،ورئيس الحكومة تمام سالم .كما اثر عدم انتخاب رئيس جمهورية في الزيارات
الضاغطة الصحاب القرار ،ولكن رغم ذلك حاولت الحملة التأثير عبر زيارة السفارات في لبنان وفي جنيف لما تلعبه

من دور مهم في التأثير على الحكومة اللبنانية ،نذكر من هذه الزيارات:

 -داخليا :رئيس بلدية برج البراجنة ،تسليم ورقة مطلب الى مجلس الوزراء ومجلس النواب ،لقاء مع ايمان خزعل (من

مكتب وزراة العمل) ،رئيس بلدية كل من المحمرة ،الميناء ،البداوي وببنين في الشمال ،مركز اعالم االونروا ،الهالل
االحمر الفلسطيني ،رئيس بلدية سعد نايل وبر الياس ،زيارة لالعالمين :االعالم المركزي للمخيم –الوكالة الوطنية –
السفير –الديار-المستقبل.

 -لقاء مع وزيرة الخارجية السويدية في مكتب دياكونيا  22كانون الثاني ،زيارة السفارة البلجيكية والسفارة الرومانية

في  21و 27ايار ،وزيارة السفارة التركية والسفارة السويسرية في  9و 17حزيران .وفي  16تموز قام السفير
السويسري بزيارة لمخيمي شاتيال وبرج البراجنة وزار مراكز الجمعية واستمع الى مقابالت مع بعض النازحين ومع
اعضاء من االتئالف واجرى جوالت في المخيمين.
 -خارجيا

 خالل شهر أيار عقد جلسة إستماع في مبنى البرلمان األوروبي في بروكسل بمشاركة أعضاء من كتلة اليساراالوروبي في البرلمان لمناقشة سياسة الجوار والشراكة الجديدة .وفي نهاية اإلجتماع قدمت مذكرة حول أهمية سياسة

الجوار والقضايا التي يجب ان تتضمنها خاصة حقوق الشعوب المهمشة ،حقوق الالجئين الفلسطينين وحقوق النساء.
 مشاركة ملفينا ابو ارديني وسامر مناع ،في الجلسة الثالثة والعشرين لمناقشة التقرير الدوري الشامل للبنان فيجنيف ،حيث تم لقاء ممثلي الدول في جنيف وتسليم التقرير لهم وكما وتسليم ورقة حقائق تبين تشاطات الحملة

والوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في لبنان ،من هؤالء الذين تمت مقابلتهم :لوكاس هينزر (ممثل سويسرا) ،كاترينا
تيرفاكانغس (ممثلة فنلدا) جيمس اوشيا(ايسلندا) نورين ايبيرل (مؤسسة فرديش ايبرت في فينا) ،اهتمت بمواضيع عمل
الجمعية ،وخاصة في مجال العنف ضد المرأة ،وسوف ترسل لي المشاريع التي ما يمكن ان تمولها المؤسسة للجمعية،

السفيرة اللبنانية نجال عساكر ،بول بجوردال (ممثل النرويجي) ،ابراهيم خريشي (السفير الفلسطيني).
وقد اوصت كل من فلسطين ،بلجيكا ،الصين ،االكوادور ،فنلندا ،المانيا وايسلندا بتحسين ظروف الالجئين الفلسطينيين
في لبنان منها حق التملك وحق العمل والتعليم.
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 -5العالقة مع االعالم( :نهدف من خالل وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتماعي الى
تعبئة المجتمع الوطني للمشاركة في أنشطة الحملة واثبات آرائهم من خالل وسائل االعالم االجتماعية.

االعالم المحلي :لقاء تلفزويوني حواري على تلفزيون القدس في  7كانون الثاني مع ملفينا ابو ارديني ،سمية
تكجي ،وصال الجشي ،وبين الجمهور رأفت فالح ونصار طنجة .لقاء تلفزيوني مع ابو عبد اهلل (في لجنة

االئتالف) وسميرة ابو الفول على قناة فلسطيني اليوم بعد انتهاء االعتصام في يوم العمال .مقابلة تلفزيونية مع

ملفينا ابو ارديني وليلى العلي خالل االعتصام مع سكاي نيوز ارابيا.

موقع التواصل االجتماعي للحملة :بدأ اإلعالن عن الحملة في ال  facebookمنذ  21أيار ،وقد ساهم
اإلعالن المدفوع بزيادة عدد المعجبين بشكل كبير .نقوم من خالل الصفحة ،المتابعة اليومية للصحف والمواقع
االلكترونية المحلية والعالمية وتجميع للمقاالت التي تستهدف الالجئين الفلسطينيين في لبنان سواء كانت إيجابية
أو سلبية باإلضافة الى المقاالت المتعلقة بأنشطة الحملة من طاوالت حوار وورش عمل تدريبية ويتم من خالل
دعوة وسائل إعالمية تقوم بتغطية النشاط بشكل مباشر أو من خالل إرسال بيان إعالمي عن الحدث إلى
الوسائل اإلعالمية .يبلغ عدد المعجبين بصفحة الحملة  55896وعلى تويتر  395متابع.
الهدف االول
النتائج المتوقعة

مصادر التحقق

المؤشرات

مطالبة الالجئين الفلسطينيين بحقهم في العمل تقديم الالجئين الفلسطينيين االوراق الالزمة الق اررات التي تصدر عن و ازرة العمل،
للحصول على اجازة عمل

بطريقة قانونية

شكاوي

تصل

على

صفحة

الحملة

والمنسقين.
الشباب الفلسطيني واللبناني على بينة من حقوق تأليف لجنة شباب في  6مناطق ( 71الئحة المتطوعين/ات ،قائمة الحضور،
وظروف عمل الفلسطينيين.

متطوع/ة) يقومون بالتنسيق والمساعدة في استمارة التقييم في ورشات العمل
التحضير ألنشطة الحملة في نهاية عام
2115
 681مشارك/ة في ورشات التوعية،الندوات،
طاوالت الحوار والمجموعات المركزة419 ،

منهم لبناني
المشاركين/ات على معرفة ووعي بقضايا
حرمان حق العمل لالجئين الفلسطينيين في

لبنان

الهدف الثاني
النتائج المتوقعة

المؤشرات

اتخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ الحكوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اللبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات لم يصدر اي قرار ايجابي من جانب وزير
ايجابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل العمل الحالي سجعان قزي ،بل ابقى على
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مصادر التحقق
ق اررات رسمية ،صفحة و ازرة العمل ،االعالم

الحالة التمييزية واكد على اولوية اللبنانيين

لالجئين الفلسطينيين

في العمل .كما اصدر قرار بتشغيل فقط
 %11من االجانب في مؤسسات المجتمع
المدني الدولية.

اتخ ـ ـ ـ ــاذ المجتم ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــدولي خطـ ـ ـ ـ ـوات ايجابي ـ ـ ـ ــة  7دول اوصت لبنان خالل التقرير الدوري

تبني ورقة الحقائق ،والتقرير الدولي الشامل

للضـ ـ ـ ـ ـ ــغط علـ ـ ـ ـ ـ ــى الحكومـ ـ ـ ـ ـ ــة اللبنانيـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــن الشامل بضرورة تحسين وضع الالجئين
اج ـ ـ ـ ـ ــل تحس ـ ـ ـ ـ ــين ظ ـ ـ ـ ـ ــروف العم ـ ـ ـ ـ ــل لالجئ ـ ـ ـ ـ ــين الفلسطينيين ،ودول اخرى اوصت تحسين
ظروف الالجئين في لبنان ككل.

الفلسطينيين

وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعي كوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلة  211زائر لصفحة الحملة في اليوم ،
لدعم الحملة وكسب التأييد

و 55896متابع لصفحة الحملة على فيس

متابعة صفحة حملة حق العمل من قبل
القسم االعالمي للحملة

بوك ،و 395على تويتر في نهاية عام
2115
 2111متابع تفاعل على صفحة الحملة
(اعجاب ،تعليق ومشاركة)
االع ـ ـ ـ ـ ــالم اللبن ـ ـ ـ ـ ــاني ينش ـ ـ ـ ـ ــر د ارس ـ ـ ـ ـ ــات حال ـ ـ ـ ـ ــة  14صحيفة ومواقع الكترونية غطت

القسم االعالمي للحملة ،مشاركة المقاالت

النته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لالجئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين نشاطات الحملة.

على وسائل التواصل االجتماعي للحملة،

 15مقال نشر في الجرائد ،مواقع الكترونية،

الفلسطينيين

جرائد ،مواقع الكترونية ،تلفزيون

وصفحات تواصل اجتماعي عن انتهاك حق
العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان

 2تلفزيون مقابلة مع اعضاء في الحملة
 -6تطوير مهارات الكادر:

 مشاركة ملفينا ابو ارديني ،في ورشة عمل تشاركية مع الـ ـ ، CEPمن اجل التخطيط الطالق حملة مناصرةحق العمل ،في  31كانون الثاني ،وورشة عمل مع الـ ـ HAPحول الحماية من االستغالل الجنسي في 2
و 3اذار.
 مشاركة خالد ابو سويد ،وليلى الموسى (منسق ميداني صيدا ومنسقة صور) في ورشة عمل مع الـ ـ CEPحول قوانين العمل ،في  29و  31ايار في بلدية صيدا.

 مشاركة ليلى موسى في ورشة عمل ادارة وتنظيم حمالت المناصرة وحشد التأييد مع المنظمة الفلسطينيةلحقوق االنسان من  2الى  6نيسان .وورشة عمل حول اليات حماية حقوق االقليات من  11الى 13تشرين اول

 مشاركة االء سويدان (منسقة ميدانية البداوي) وليلى موسى ،في ورشات العمل التدريب على المسرحالتفاعالي من  11الى  27شباط ،مع النجدة،

 -مشاركة االء في تدريب على االسعافات االولية من  21الى  23ايار مع النجدة والتعاون.
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-

مشاركة ريم ابو الفول (منسقة ميدانية البقاع) في ورشة عمل تفعيل مشاركة الشباب في المجتمع ،من 21
الى  23ايار ،مع مركز الحمائي االنساني.

 مشاركة رنا زيد في ورشة مع النرويجيةحول قانون العمل اللبناني والقانون الدولي لالجئ .في 3-2-1ايلول .وورشة عن قانون الالجئ الدولي والحماية اقامتها مفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين في
كواليتي ان – طرابلس في 2115\11\24
 مشاركة رنا زيد وعالء ديراوي في ورشة حل النزاعات في 14و 11/15في فرع الجمعية في البداوي -7االئتالف:


لجان االئتالف يبلغ عدد لجان االئتالف  117عضو في جميع المناطق ،موزعين على المناطق كالتالي:



لجان الشباب:

بيروت  ،21صيدا  ،26صور ،22البقاع  ،18الشمال ،20
المنطقة

اناث

ذكور

لبناني

فلسطيني

المجموع

صيدا

5

9

3

11

14

الشمال

6

11

5

11

16

صور

6

5

3

8

11

البقاع

9

6

4

11

15

بيروت

8

7

-

15

15

المجموع

34

37

15

56

71

 -8اثر البرنامج :ان اثر برنامج الحملة على المجتمع المحلي ايجابي من حيث ان الجمعيات والمؤسسات واصحاب
الرأي والشخصيات المؤثرة في المجتمع المحلي ورجال الدين على اختالف طوائفهم يؤيدون ويرحبون بعمل الحملة
ومن حيث القاعدة الشعبية فان الناس متجاوبون معنا ولكن هناك حالة تساؤل دائماً لدى الناس عن ماذا ستحقق
الحملة وهل عملهم ومشاركتهم معنا ستلقى نتيجة ام ال وبعض أعضاء االئتالف انسحبوا من خالل التراجع
وحصر وجودهم فقط بالمشاركة في االنشطة .من جهة اخرى ورش التوعية التي نقوم بها فعالة اذ تطال في اغلب
االحيان فئة الشباب من الجنسيتين اللبنانية والفلسطينية
 -9أهم العوائق :واجهت الحملة خالل العام عدة عوائق ،أهمها:
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فراغ رئاسي وتعطيل اإلنتخابات النيابية،



تغير عمل لجنة الحوار في سياستها وبرامجها



االزمة السورية وانعكاساتها على لبنان بشكل عام ،واعادة تحديد اولويات الحكومة لمواجهة انعكاسات االزمة



الوضع االمني في لبنان بشكل عام ،وفي بعض المخيمات بشكل خاص



اعتقاالت تعسفية على مداخل المخيمات للفلسطينيين الهاربين من الحرب في سورية



عدم استقرار المنسقين الميدانيين واللجان الشباية (دراسة ،هجرة ،عمل اخر ،خاصة في ظل تواجد حركات
شبابية تستهدف ضم الشباب)

-10

التوجهات لعام 2016



توسيع العضوية اللبنانية في كل من لجان االئتالف ولجان الشباب.



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



العمل على الضغط عن طريق الحشد والتأييد من قبل الجهات المعنية للتغيير بقوانيين العمل واالجرأت

بصورة دورية ،وزيارة وسائل االعالم اللبنانية
االخيره الصادره من قبل وزير العمل.
 -11التوصيات :


اقتراح عمل اعتصام مركزي واحد خالل العام المقبل وتركيز الجهد على نشاطات نوعية ومتنوعة



ان يسمى يوم التضامن بيوم ذكرى تقسيم فلسطين



تركيز على الجامعات والجامعيين في المرحلة القادمة وتفعيل دور لجنة الشباب



االنتقال التدريجي باسلوب عمل االئتالف من التركيز على حق العمل من عنوان عام الى التفصيل
الملموس ،اي انعكاس الحرمان من حق العمل على القطاعات المهنية .على اعتبار ان عوامل متعددة
ممكن ان تساعد على انجاز اختراقات معينة في قطاع محدد دون غيره،



التوجه من قبل االئتالف نحو اصحاب القضية مباشرة اي المتضررين من كل قطاع مهني على حدة ،



العمل على توسيع مراوحة 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 .



تأكيد من لجنة االئتالف باالجماع على اهمية التنسيق مع المرجعيات السياسية الفلسطينية من مسؤلين
التنظيمات ومنظمة التحرير من اجل التنسيق الفعال مع السياسين اللبنانين ونقل المطالب لهم بشكل مباشر.



ان يكون للمنسقين الميدانيين مكان وكومبيوتر للجلوس عليه اثناء تواجدهم في الفرع

حملة الملكية العقارية:

خالل عام  2014و  ،2015لم يتم الدعوة ألي اجتماع ألعضاء الحملة وكذلك لم يتم اي نشاط ،وذلك بسبب
عدم وجود تمويل للحملة ،كما واستالم منسقة الحملة فرح الكزلي مهمة اخرى في المساعدات الشعبية النروجية.

حق العودة:

اإلئتالف العالمي الفلسطيني لحق العودة :تم عقد إجتماع في النصف االول من العام في سوريا بمشاركة أعضاء

دول الطوق (لبنان ،سوريا واألردن) لمتابعة نتائج اجتماع الجمعية العمومية والخطة .وتم اإلتفاق على أحياء نشاطات

ذكرى النكبة.
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مجموعة عمل الالجئين :عقدت المجموعة مؤتم ار حول حق العودة في قبرص في بداية شهر حزيران وذلك لمدة 4
ايام بمشاركة  85مندوبا من مؤسسات تعمل في قضية حق العودة والمهجرين .ثم عقدت المجموعة إجتماعا بعد
المؤتمر لمدة يوم واحد لتقييم المؤتمر وانتخاب لجنة قيادية ووضع خطة عمل .تم إنتخاب الجمعية في الهيئة القيادية

األولى.

هيئة مناصرة البارد:

عقد هيئة المناصرة األهلية العام  11اجتماعات ناقشت فيها  :تقليص خدمات األنروا ووقف برنامج الطوارئ – احتفال يوم المرأة

العالمي  -موضوع الحبوب في نهر البارد وذكرى النكبتين ووضع خطط تم تطبيقها على الشكل التالي:
 المشاركة بعدة اجتماعات لخلية األزم ة التي شكلت من الفصائل واللجنة الشعبية والمجتمع المحلي والحركات الشبابيةوالهدف وضع خطط للتحركات ضد سياسة األنروا
 اجتماع مع لجنة مقاطعة البضائع األمريكية بهدف التنسيق إلقامة نشاط بمناسبة يوم المقاطعة-

اجتماع مع الفصائل للتنسيق بأنشطة ذكرى النكبتين  ،واجتماع دعت له األنروا للقاء المدير العام الجديد ماتيوس
شمالي الذي ابلغنا بتوقيف طوارىء مخيم نهر البارد بسبب قلة الدعم وكانت مداخالت المشاركين من المجتمع المحلي
وهيئة المناصرة مهمة جدا.

-

النشاطات  :إقامة حواجز محبة وتوزيع ملصق لدعم مقاطعة البضائع األمريكية الداعمه إلسرائيل

إقامة مسيرة ألطفال الروضات بتاريخ  5/14بمناسبة ذكرى النكبتين ،واحتفال يوم المرأة العالمي وتكريم  12امرأة من
مخيم نهر البارد  ،وكما اقامة مسيرتين ألطفال الروضة والتدعيم تخللها اعتصام بخيمة الكرامة وكانت ضد تقليص

خدمات األنروا ووقف برنامج الطوارئ
-

اعتصام أمام خيمة الكرامة ضد سياسة وقف الطوارىء في األنروا

-

بمناسبة ذكرى النكبتين نكبة فلسطين ونكبة مخيم نهر البارد :مسيرتين لألطفال في الروضات والتدعيم النفسي انتهتا
بخيمة الكرامة التي أنشأت أمام مكتب الديزاين إعمار مخيم نهر البارد ،احتفال فني وطني بحضور حوالي  511بتاريخ
 ،5/21إقامة اعتصام مشترك مع الفصائل واللجنة الشعبية بتاريخ 5/21

-

المشاركة بعدة اعتصامات أقامتها خلية األزمة بهدف ضد األنروا بسبب وقف برنامج الطوارىء في نهر البارد وطرابلس
وبيروت .
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