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مخيم نهر البارد عقب النزاع في أيلول 2007

 .2معلومات عامة

 .1خالصة تنفيذية
ومجمع االونروا عقب حرب
تأتي الجهود المبذولة حاليًا ،إلعادة إعمار مخيم نهر البارد
ّ

أن إقدام
اللوجستية والسياسية ،المثيرة للتحديات (والمكلفة ماديًا) .ناهيك عن ّ
ّ
شكل خطوة
الحكومة اللبنانية على استمالك األراضي التي يقع عليها المخيم
ّ
بكل تشعباتها القانونية.
بحاجة إلى فهمها
غير مسبوقة ،ال يزال المعنيون
ٍ

بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر  ،2007اندلعت المعارك بين مجموعة فتح اإلسالم
فأدت إلى تدمير مخيم نهر البارد في شمال لبنان.
المس ّلحة والجيش اللبنانيّ ،

ّ
وكل البنى التحتية في المخيم ،فيما يسعى في الوقت ذاته إلى
ومجمع االونروا،
ّ

ّ
ظل الحاجة إلى تأمين  %61من
الشق المالي ،في
التحدي األكبر فيكمن في
أما
ّ
ّ
التمويل (بما يعادل  210مليون دوالر أميركي) .وبذلك ،يكون المطلوب تأمين
التمويل الكامل لخمس رزم ،باإلضافة إلى التمويل الذي ّ
يمكن الحكومة اللبنانية

يضم
بمجمع االونروا الذي كان
غير الحكومية والمجتمع المحلي ،ول َِحق الدمار
ّ
ّ
العيادات الطبية والمدارس ومكاتب الشؤون االجتماعية التابعة للوكالة .وكذلك،

مليون دوالر أميركي أو  %39من مجموع كامل المبالغ الالزمة إلعادة اإلعمار (بما

تدمرت أو أصيبت بأضرار جسيمة سائر الطرقات وشبكات المياه والصرف الصحي.
ّ

فيها تكاليف ما قبل اإلعمار).

من استمالك كامل األراضي الالزمة إلعادة بناء المخيم ،والحصول على ملكيتها .ال

مسجل في المخيم 1إلى مغادرة بيوتهم،
فاضطر نحو  26ألف الجئ فلسطيني
ّ

تتأمن مصادر تمويل
بل ستجد الوكالة نفسها مضطرة إلى إبطاء جهودها إذا لم ّ

مهجرًا يعيش في مساكن مؤقتة.
بقي معظمهم
ّ

أي مجال من مجاالت عملها
 ،2007في إطار أضخم مشروع نفذّ ته االونروا حتى اليوم في ّ
ّ
محل تجاري،
الخمسة .ويقضي المشروع بإعادة إعمار  5223وحدة سكنية1696 ،
تلبية احتياجات اإلغاثة والنهوض االقتصادي لدى السكان النازحين من المخيم .تجدر
أن هذا المشروع ،على ضخامته وكثرة تعقيداته ،حقّ ق مكاسب هائلة.
اإلشارة إلى ّ
مكعب من الركام و 12506جسم غير
بعد التخ ّلص بنجاح من نحو  533ألف متر
ّ
ّ
بكل زخم ،حيث يعمل خمسة متعهدي بناء على
متفجر ،تتقدم ورشة اإلعمار
ّ

مكوناتها .في هذه األثناء،
مدار السنة إلى حين تسليم الرزمة األولى بكامل
ّ
تتقدم أعمال البناء على ٍّ
خط موا ٍز في الرزمة الثانية التي ُيرتقب أن تصبح جاهزة
ّ

ألن الكلفة النهائية لن تتبلور إال مع استكمال عملية طرح المناقصات
تقديراتّ ،
ّ
مجمع االونروا .في نهاية شهر تشرين
لكل الرزم ،وتلزيم العقود ،وإنجاز بناء
ّ
تعهدت الجهات المانحة بدفعها 135
األول/أكتوبر  ،2010بلغ مجموع األموال التي
ّ

هامة بحلول النصف األول من العام  ،2011مما سيؤخّ ر كثيرًا تنفيذ المشروع.

عدة أقسام من هذا المشروع .فقد شارفت أعمال بناء الوحدات السكنية
إنجاز ّ
في الرزمة األولى على نهايتها ،وتنوي الوكالة أن تعيد ما يقارب  100عائلة إلى
مساكنها في االشهر االولى من العام  .2011و ُي َّ
توقع المضي في هذا االتجاه على

كما ّ
حل الخراب في منازل الالجئين والمحال التجارية والجوامع ومنشآت المنظمات

إزالة الركام وتفكيك األلغام قبل مرحلة البناء) .ال تعدو هذه األرقام كونها

فطوق الجيش
في  2أيلول/سبتمبر  ،2007أعلنت الحكومة اللبنانية وقف االعتداءات،
ّ
يحاول التقرير المرحلي التالي أن يعطي المعن ّيين صورة عامة عن أبرز مكونات

يتسن
اللبناني المخيم المصاب بالدمار ،مشددًا الحظر على مداخله .نتيجة ذلك ،لم
َّ
أولي لحجم األضرار
لمتعهدي البناء ،المنتدبين من الحكومة اللبنانية ،إجراء مسح
ّ

والخطوات التالية المطلوبة.

في البنى والتلوث الناجم عن األجسام غير المنفجرة إال في  23نيسان/أبريل .2008

تقدمه ،وصعوباته،
المشروع لغاية  31تشرين األول/أكتوبر ،وكذلك عن مسار
ّ

أما الرزمة الثالثة فستتف ّرع إلى أربعة أقسام
للسكن في مطلع العام ّ .2012
تسهي ً
ال ألعمال البناء ،مع توافر التمويل الالزم لها .إلى ذلك ،بوشر العمل على

الخسائر التي ل َِحقَ ت في أبنية المخيم وحده بما يفوق  200مليون دوالر أميركي ،أو

يضم جميع المنشآت الصحية والتربوية .وإذ يجري العمل
مجمع االونروا الذي
بناء
ّ
ّ

بما يعادل تقريبًا  385ألف متر مربع من المباني السكنية والمحال التجارية .2أما

الست
حاليًا على بناء ثالث مدارسُ ،يفت َرض االنتهاء من بناء مجمل المدارس
ّ
والمركز الصحي في منتصف العام  ،2012شرط تأمين تمويل إضافي لهذه الغاية.

أن المخيم يعاني من نسبة تلوث
مسح األجسام غير المنفجرة فب ّين من جهته ّ
وأن هذه األجسام تنتشر فعليًا في ّ
كل أرجائه .ساهم هذان المسحان
عالية ّ

طوال مراحل التخطيط والتنفيذ المتعلقة بهذا المشروع ،سعت الوكالة إلى

ثم ُع ِر َضت على
في بلورة خطة توجيهية أولية أق ّرها رئيس الوزراء اللبنانيّ ،
المجتمعين في مؤتمر فيينا للدول المانحة الذي انعقد في  23حزيران/يونيو .2008

مقدرًا
أظهر مسح األضرار البنيوية وجود حاجة إلى إعادة إعمار المخيم بكامله،
ّ

توطيد عالقات العمل التي أقامتها حديثًا مع األهالي ،والحكومة اللبنانية ،وسائر
المعنيين بهذا الشأن على المستويين المحلي والدولي .وتكمن أهمية هذه
العالقات في تسهيل انطالقة ورشة اإلعمار بنجاح ،والحرص على أن تأتي الجهود
المبذولة حصيلة مسيرة تعاونية وتشاركية تنخرط فيها ّ
كل الجهات المعنية بها.
رغم هذه اإلنجازات ،اصطدمت الوكالة بعقبات هائلة ج ّراء طبيعة هذا المشروع
ّ
ظل التأخير غير المتو ّقع الذي نجم عن اكتشاف معالم
وضخامة حجمه .ففي
أثرية على امتداد موقع المشروع ،والحظر الذي فرضه الجيش اللبناني على
دخول المناطق المحيطة بالمخيم ،ومشاكل التصميم الناتجة عن تداخل
واجهة المخيم مع المناطق المجاورة ،اضطرت الوكالة الى التك ّيف مع الظروف

انعقد مؤتمر فيينا للدول المانحة ،بفضل تضافر الجهود بين الحكومة اللبنانية
وبدعم من حكومة فيينا ،بهدف جمع األموال الالزمة إلعادة إعمار المخيم،
واالونروا،
ٍ
والمناطق المجاورة له ،والبلديات اللبنانية المحيطة به التي تض ّررت ج ّراء المعارك.
وقد أجمع ّ
كل األطراف الذين حضروا المؤتمر على تقديم الدعم إلعادة بناء المخيم،
مشددينعلىترابطهذهالعمليةبجهودأخرىتعيدالنهضةإلىمنطقةشماللبنان.
ّ
عند انعقاد المؤتمرُ ،ق ِّدرت تكلفة إعادة إعمار المخيم بقيمة  277مليون دوالر
قدر قيمتها اليوم بـ 328مليون
أميركي؛ ّ
أما تكلفة إعادة إعمار المخيم وحده فتُ َّ
دوالر أميركي (مع الحاجة إلى مبلغ إضافي بقيمة  17مليون دوالر أميركي لعمليات

وتهجروا منه بسبب الحرب .2.آخر التطورات حول
أن هذه األرقام تشمل اللبنانيين الذين كانوا يعيشون في المخيم،
أن األرقام الرسمية تشير إلى نزوح  27ألف من سكان المخيم .إال ّ
 .1تجدر اإلشارة إلى ّ
ّ
ومجمع االونروا» –  31أكتوبر .2010
«إعادة إعمار مخيم نهر البارد
ّ
 .2مؤتمر الدول المانحة الستنهاض وإعادة إعمار مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين ،والمناطق المتضررة من المعارك في شمال لبنان ،فيينا في  28يونيو  ،2008صفحة .30
4

5

لبنان .ولكن ،على مدار الثالث سنوات الماضية ،رصدت المنظمة غير الحكومية،
أطباء العالم ،لدى العيادات الطبية التابعة لالونروا نحو  800حالة تعاني من

فوجهت ،في
سد هذه الثغرات.
اإلعمار ،ونشطت االونروا منذ اندالع الحرب في
ّ
ّ
نداء سريعًا في حزيران/يونيو  ،2007أعقبته
إطار أولى المبادرات التي أطلقتها،
ً
ّ
تمكنت من خاللهما من جمع مبلغ قدره
بنداء عاجل بين العامين ،2008-2007

أن غالبية هذه الحاالت
مشاكل نفسية بين صفوف النازحين من المخيم ،علمًا ّ
مرتبطة بأمراض عصبية أو باالكتئاب .وتتفاقم هذه الحاالت سوءًا بفعل األوضاع

 63.7مليون دوالر أميركي .وفي  11أيلول/سبتمبر  ،2008أطلقت االونروا نداء

االقتصادية المتردية والظروف المعيشية المتدهورة التي يعاني منها الالجئون.

اإلغاثة والنهوض بمخيم نهر البارد ،لتغطية جملة احتياجاته لغاية كانون
قدمتها مواد غذائية وغير غذائية،
األول/ديسمبر  .2009فشملت الخدمات التي ّ

قبل اندالع الحرب ،كان الوضع االقتصادي في مخيم نهر البارد هو األمتن على

تأمين المسكن ،خدمات المياه والصحة البيئية ،الرعاية الصحية ،التعليم،

اإلطالق بين سائر المخيمات الفلسطينية في لبنان؛ على عكس األوضاع الراهنة

أنشطة النهوض في أولى مراحلها (بما فيها إزالة الركام) ،وأعمال التنسيق
ّ
فتمكنت الوكالة من الحصول على مبلغ  28مليون دوالر
والعمليات األمنية.

لحقت بالمخيم ،وما تالها من عمليات نزوح لكامل سكانه،
المزرية .فالخسائر التي ِ
لم تترك عددًا كبيرًا من سكانه السابقين في حالة عوز شديد وحسب ،بل أ ّثرت

أميركي من أيلول/سبتمبر  2008ولغاية كانون األول/ديسمبر  ،2009إلنفاقه على

سلبًا على المناطق المجاورة أيضًا.

مساعدات اإلغاثة والنهوض .5وفي العام  ،2010تابعت تقديم هذه المساعدات
األساسية بفضل الهبات السخية التي بلغت قيمتها  16.3مليون دوالر أميركي.

لذا ،ال يكتفي المشروع بإعادة إعمار منازل األهالي وحسب ،بل يساعدهم أيضًا
على استعادة مصادر رزقهم عبر توظيف طاقات العمال الفلسطينيين في

أن عمليات النزوح شارفت على عامها الخامس ،ال تزال الحاجة تدعو إلى
مع ّ
االستمرار في تقديم هذه الخدمات إلى نحو  26ألف الجئ لتحقيق االستقرار في

أن القادرين على إيجاد فرص عمل
المبذولة ،ال يزال معدل البطالة مرتفعًا ،علمًا ّ
كحد وسطي ،مداخيل ّ
أقل من التي كانوا يجنونها قبل اندالع المعارك.
يجنون،
ّ

وجهت االونروا في تشرين األول/
كامل المنطقة والنهوض بها .لهذا السببّ ،
أكتوبر نداء إلى مجموعة الدول المانحة ،للحصول على مبلغ  18.5مليون دوالر

فقد تراجعت مداخيل معظم الفلسطينيين القادرين على إيجاد عمل بمعدل

أميركي ،الالزم لتغطية تكلفة البرامج المعنية بتأمين المسكن ،األمن الغذائي،

ورشة اإلعمار ،وتقديم إعانات إلعادة تنشيط المصالح التجارية .رغم هذه الجهود

 190دوالرًا أميركيًا شهريًا منذ اندالع الحرب ،وأكثر من  %50من العاملين يجنون

والخدمات التربوية ،األدوية ،ومبادرات النهضة االقتصادية لغاية العام .62011

أن  97في المئة من أصحاب المصالح
شهريًا مبلغًا دون  230دوالرًا أميركيًاِ .4زد على ّ
أن الحظر المفروض على المخيم ،دخوالً وخروجًا ،يؤ ّثر سلبًا
التجارية يشيرون إلى ّ

وستبقى الحاجة قائمة إلى هذه األنشطة إلى حين إعادة إعمار المخيم وتمكين
الالجئين النازحين من العودة إلى منازلهم.

ّ
يشكلون نسبة  65في المئة
على حركة أعمالهم .فقبل الحرب ،كان اللبنانيون
أن الحظر
من مجمل زبائن قطاع األعمال داخل المخيم وفي المناطق المجاورة .غير ّ
المساكن المؤقتة لسكان مخيم نهر البارد

 .3مفاعيل تدمير مخيم نهر البارد
يهدف المشروع إلى إعادة إعمار ّ
مبان سكنية،
يضمه المخيم من
كل ما كان
ٍ
ّ
ومساحات تجارية ،ومنشآت لالونروا ،وبنى تحتية قبل اندالع الحرب .في غضون

يؤمن إلى أبناء المخيم القسم األكبر من خدمات االونروا قبل اندالع المعارك.
ّ
ألمت بالوكالة بفعل دمار هذه المدارس والعيادات الطبية
إالّ ّ
أن الخسارة التي ّ

ذلك ،يعيش معظم سكان المخيم من الالجئين الفلسطينيين البالغ عددهم

ومباني المنظمة غير الحكومية ،أساءت كثيرًا إلى قدرتها على تقديم

 25975نسمة ( 5720عائلة) اليوم في مساكن مؤقتة ،او في شقق مستأجرة
بدعم من االونروا ،أو باستضافة عائلة أخرى ،أو في وحدة سكنية مؤ ّقتة أشرفت
ٍ

بوجه خاص .ففي
الخدمات وتنظيم األنشطة المرتبطة بالصحة والتربية
ٍ
هذه المرحلة االنتقالية ،اضطرت الوكالة إلى إيجاد حلول بديلة ،حرصًا منها

إن هذه المساكن المؤقتة تفتقر
الوكالة 3على بنائها أو تأجيرها .لسوء الحظ ّ
إلى أدنى المعايير السكنية المطلوبة .أما في المناطق المتاخمة للمخيم،
ّ
تقل عن  5أمتار
فيسكن أكثر من ربع عدد هؤالء الالجئين ضمن مساحة

لسد
على االستمرار في تأمين الخدمات األساسية .فاتخذت عدة مبادرات
ّ
لمخيم ْي نهر
ست مدارس جاهزة في المناطق المتاخمة
الثغرات ،شملت بناء
ّ
َ

ّ
تقل عن  10أمتار مربعة للشخص الواحد.
مربعة ،ونصفهم يحظى بمساحة
يتع ّين على الوكالة أن تعيد بناء شبكة البنى التحتية إلى جانب إعادة إعمار ّ
كل
واالتصاالت ،وكذلك تأهيل نظام تصريف المياه .في الماضي ،لم يكن المخيم ينعم

المنشآت الموجودة في مخيم البداوي ،في المراحل األولى ،إلى التعويض عن هذا

بشبكة خاصة لتصريف مياه السيول واألمطار التي كانت تسيل عوض ذلك فوق

التقصير على مستوى تقديم الخدمات إلى الفسلطنيين النازحين من المخيم

سطح األرض ،بل كان يكتفي بنظام واحد لتصريف مياه األمطار والصرف الصحي

والمناطق المجاورة؛ إال أنها ما لبثت أن غرقت تحت ثقل األعداد الهائلة التي تدفقت

فيتجه نحو تخصيص شبكة لتصريف مياه
أما المخطط الحالي إلعادة اإلعمار
معًاّ .
ّ

نحوها .وتفاقمت أوضاع الرعاية الصحية سوءًا بفعل المعايير السكنية الرديئة

أن المنازل داخل المخيم كانت تعاني من
األمطار وأخرى للصرف الصحي .وبما ّ
ّ
مد شبكة
بشكل
نقص في مياه الشرب التي تصلها
متقطعُ ،
سيصار اليوم إلى ّ
ٍ

التي كان يعاني منها النازحون ،إذ كانوا يعيشون في أماكن شديدة االكتظاظ،
في ّ
ظل ظروف صحية سيئة تساهم في انتشار األمراض .ومع بدء عودة سكان

تؤمن على مدار الساعة للوحدات السكنية وغير السكنية ،المياه الصالحة للشرب
ّ

المخيم إلى المناطق المجاورة في تشرين األول/أكتوبر  ،2007ظهرت بوضوح حاجة

والمياه المستعملة الحتياجات منزلية .وتبرز الحاجة أيضًا إلى إعادة ربط المخيم

االونروا إلى تلبية االحتياجات األساسية على مستوى الرعاية الصحية .فأنشأت

بشبكة الطرقات الرئيسية في سبيل إعادة إنعاش األوضاع االقتصادية التي تعاني

في العام  ،2008في المناطق المجاورة للمخيم ،عيادتين مؤقتتين لالستمرار

من تدهور شديد .لذلك ،ستّتجه الجهود نحو توسيع شبكة الطرقات وتحسينها.

في تقديم الخدمات إلى أبناء المخيم ،بانتظار إعادة إعماره وعودتهم المرتقبة.

وفي خطوة أساسية أخرى باتجاه إعادة الحياة الطبيعية إلى أبناء المخيم،

تُضاف إلى األخطار الداهمة التي يواجهها السكان في مجال الرعاية الصحية،
اآلثار العميقة التي خ ّلفتها الحرب على أوضاعهم النفسية .فاألمراض العصبية
وحاالت االكتئاب هي ظواهر مألوفة بين الالجيئن الفلسطينيين أينما ح ّلوا في

يجري العمل على تطبيق البرامج والخدمات التي اعتادت االونروا على تقديمها،
المجمع
مجمع االونروا .كان هذا
بشكل ملحوظ ج ّراء تدمير
والتي تـراجعت
ٍ
ّ
ّ

أساء كثيرًا إلى هذه العالقات.

مساعدات اإلغاثة والنهوض
أشد العوز ،ومنعهم إلى
إن الدمار الشامل الذي ل َِحق بالمخيم ترك أبناءه في
ّ
ّ
تقدمها االونروا عادةً .لذلك،
ٍّ
حد كبير من االستفادة من البرامج والخدمات التي ّ
ّ
يتجزأ من عملية إعادة
شكلت مساعدات اإلغاثة والنهوض الطارئة جزءا ال
ّ

لكن هذه
البارد والبداوي ،وقادرة على استيعاب  5آالف طالب من المخيم.
ّ
ّ
المنشآت التعليمية تؤ ّثر سلبًا على أداء الطالب رغم استنفاد كل طاقاتها.

أدى تدمير المركز الصحي الوحيد الذي تديره االونروا ،إلى تراجع
وفي إطار مماثلّ ،
قدرة الالجئين على االستفادة من الرعاية الصحية األساسية تراجعًا هائ ً
ال .فبادرت

مد شبكات الكهرباء
المباني السكنية والمحال التجارية .وتشمل هذه العملية ّ

المفروض على دخول المخيم ،والتوتر الذي ساد بين أبناء المنطقتين ج ّراء الحرب

تقدمها األونروا منح خاصة بإعادة تنشيط األعمال ومساعدات غذائية
تشمل أنشطة اإلغاثة التي ّ

المسجلين ،كما وردت في أكتوبر .2010
مزيد من المعلومات حول توزّع الجئي المخيم
 .3الرجاء العودة إلى الملحق الثاني للحصول على
ٍ
ّ
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ومجمع االونروا» –  31أكتوبر .2010
 .4دعم لبنان (يناير  )2010تقرير  2009اإلحصائي حول مخيم نهر البارد .2.آخر التطورات حول «إعادة إعمار مخيم نهر البارد
ّ
لمزيد من المعلومات حول نداء اإلغاثة والنهوض المبكر من سبتمبر  2008ولغاية ديسمبر  ،2009الرجاء العودة إلى التقرير النهائي المتوافر عبر الوصلة التالية:
.5
ٍ
http://www.unrwa.org/userfiles/201007133727.pdf
لمزيد من المعلومات حول احتياجات اإلغاثة والنهوض في مخيم نهر البارد ،الرجاء زيارة موقع االونروا اإللكتروني عبر الوصلة التاليةhttp://www.unrwa.org/userfiles/2010123075013.pdf :
.6
ٍ
7

أولي من جانب االونروا ولجنة إعادة إعمار نهر البارد للعمل
ج .إعداد تصميم
ّ
المدني والدراسات:
• جمع البيانات المتعلقة بأنماط سكن العائالت سابقًا
• التث ّبت من صحة البيانات المتعلقة بالعائالت

ه .إجراءات التعاقد:
• عملية التصنيف األولي للمقاولين وإعداد الوثائق المتعلقة بالمناقصات
• طرح المناقصات وتلزيم العقود
ز .إعادة اإلعمار:

أولي للمنازل المعاد تشييدها والتشاور بشأنها مع ّ
كل
• إعداد تصميم
ّ

• ردم الموقع بكامله

عائلة على ِح َدة
• االنتهاء من وضع التصاميم الخاصة بالشقق/األبنية/الشوارع/األحياء

• بناء األساسات ،األعمدة ،البالطة ،والجدران
• أعمال البناء الختامية (من تطيين ،تبليط ،طالء الجدران بمواد لمنع

المجاورة

مد األسالك الكهربائية واألنابيب الداخلية)
تس ّرب المياه ،تركيب الزجاجّ ،
ومد الشبكات
• تركيب البنية التحتية
ّ

 .2مرحلة ما قبل إعادة اإلعمار:
• إزالة الركام ،التخ ّلص من األجسام غير المنفجرة ،واألنشطة الهادفة إلى

.4مرحلة التسليم:

الحفاظ على المعالم األثرية

ح .تسليم المساكن إلى األهالي:

المتصدعة
• هدم األبنية
ّ
• إزالة الركام ،معالجتها (إعادة تدويرها) ،والتخ ّلص من النفايات غير القابلة

• تتخذ العائالت الترتيبات الضرورية ،بالتوافق مع الحكومة اللبنانية
واالونروا ،وتو ّقع مع مؤسسة كهرباء لبنان على عقود لتزويدها بالطاقة

للتدوير

الكهربائية

• بالتزامن مع ذلك ،التخ ّلص من األجسام غير المنفجرة

• تدفع االونروا بدالت لشراء األثاث ،وتتو ّقف عن دفع اإلعانات النقدية لبدالت

• إجراء مسح لألجسام غير المنفجرة تحت سطح األرض ،واستتباعه

اإليجار أو المساكن المؤقتة

خلو الموقع منها
باستصدار إفادة تثبت
ّ
خلوها من الركام واألجسام
(فور
الرزمة
في
األثرية
• إجراء مسح للمعالم
ّ

• تنتقل العائالت إلى مساكنها

يتم
غير المنفجرة) ،إلى جانب عمليات التنقيب ،التوثيق ،حماية اآلثار التي ّ
العثور عليها ،وإعادة طمرها

يستعرض القسم التالي مختلف المراحل المطلوبة لالنتقال من التخطيط إلى
التنفيذ على مستوى ّ
كل رزمة.

• إجراء مسح جيوفيزيائي نهائي وقياس المقاومة النوعية (للتفتيش عن
آثار إضافية)
أعدت لجنة إعادة إعمار نهر البارد للعمل المدني والدراسات رسم خريطة تشير إلى مواقع المساكن قبل النزاع
ّ

 .4أهداف العملية والمقاربة التشاركية
حددت االونروا األهداف التالية لورشة اإلعمار:
ّ
ومجمع االونروا في موضعهما السابق،
• إعادة إعمار مخيم نهر البارد
ّ
طبقًا للمبادئ والتوجيهات المتّفَ ق عليها مع أبناء المخيم والحكومة

تضم ناشطين وأصحاب اختصاص في مجاالت الهندسة والعلوم االجتماعية من
ّ

اللبنانية

أبناء المخيم ،وقادرة على لعب دور الوسيط بين الوكالة واألهالي .كانت هذه

• إعادة إعمار الوحدات السكنية وغير السكنية وفقًا ألنماط البناء 		

اللجنة تجمع المعلومات والبيانات حول دمار المخيم ،كأرضية تستند إليها جهود

المعهودة سابقًا في المناطق المجاورة ،مع إدخال تحسينات عامة في

اإلعمار .وبفضل معلوماتها ومواردها ،ساهمت في مراعاة احتياجات األهالي ضمن

ومد البنى التحتية
بعض المجاالت
ّ
يؤمن
بما
السابق،
في
عليه
كانت
ا
عم
السكنية
الوحدات
• تحسين
ّ
ّ

المخطط التوجيهي وورشة األعمار.

التهوئة الكافية والمساحات العامة المفتوحة
في المخيم قبل تع ّرضه للدمار في العام 2007

د .إعداد تصميم تفصيلي من قبل الفريق االستشاري (الخرائط المعمارية
وإحالتها إلى الحكومة اللبنانية) والحصول على موافقتها (المديرية العامة
للتنظيم المدني)

وحرصًا منها على أن تأخذ عملية إعادة اإلعمار بآراء األهالي ،استقطبت االونروا
دعم لجنة إعادة إعمار نهر البارد للعمل المدني والدراسات ،وهي منظمة شعبية

• إعادة إسكان ّ
كل عائالت الالجئين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون

 .3مرحلة إعادة اإلعمار

متطوعوها
بعد توقيع مذكرة تفاهم مع هذه اللجنة في منتصف العام  ،2008بدأ
ّ
والمهندسون المعماريون المك ّلفون من االونروا برسم خريطة ّ
كل منزل في
المخيم ،كما كان عليه قبل الحرب ،واالستعالم عن عدد األفراد في ّ
كل عائلة
تحدروا منها .فاستند مخطط إعادة اإلعمار إلى هذه المعلومات.
والقرى التي
ّ

تقسم المخيم إلى ثماني «رزم»
لتحقيق األهداف المذكورة أعاله ،ق ّررت االونروا أن
ّ
منفصلة ،تطبيقًا لمقاربة تنفَّ ذ على مراحل .وقد اضطرت إلى اعتماد هذه المقاربة

ّ
بملف المخيم ،من الحكومة اللبنانية والجيش
وكان جميع األطراف المعنيون

بسبب الضغوطات المالية والقدرات اإلدارية المحدودة التي كانت تعاني منها .كما

اللبناني ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية

الع َبر من الرزم السابقة ،طمعًا في توجيه جهود اإلعمار
أتاحت لها أن تستخلص ِ

واللجان الشعبية ،قد وافقوا على ضرورة تحسين الظروف التي كانت سائدة في

في الرزم الالحقة وتطويرها.

المخيم قبل اندالع الحرب ،عند إعادة إعماره .فسلكت ورشة اإلعمار المسار التالي:

اتّبعت ورشة إعمار الرزم ترتيبًا زمنيًا ،بحيث يبدأ العمل في الرزمة األولى وينتهي
أن أعمال البناء كانت تجري في جميع الرزم تقريبًا ،وفي ًّ
خط
بالرزمة الثامنة .غير ّ
متوا ٍز نوعًا ما ،إنما تختلف مرحلة التنفيذ بين رزمة وأخرى .فقد جرى العمل مث ً
ال

 .1مرحلة التخطيط
للعمل المدني والدراسات ،واالونروا ،والحكومة اللبنانية (بما في ذلك الجيش

على إعداد التصاميم األولية للرزمة الخامسة ،والتصاميم التفصيلية للرزمة

اللبناني ،لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني ،ومنظمة التحرير الفلسطينية)

أ .إعداد المخطط التوجيهي وإخضاعه لموافقة لجنة إعادة إعمار نهر البارد

الرابعة ،وإعداد الوثائق النهائية لمناقصات الرزمة الثالثة والرزمة أ.صفر ،بالتزامن
مع أعمال البناء األولية في الرزمة الثانية ،وإنجاز أعمال البناء في الرزمة األولى.7

ب .استمالك األراضي من الحكومة اللبنانية واتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على
المعالم األثرية
تصاميم التخطيط المدني للمخيم

 .7الرجاء العودة إلى الملحق األول لالطالع على جدول زمني تقديري إلعادة إعمار ّ
كل رزمة برزمتها.
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مبدئيًا في الرزم األولى ،الثانية ،الثالثة ،الرابعة ،والخامسة .فور االنتهاء من مرحلة
التصاميم التشاركية ،عملتا على وضع التصاميم األولية إلبراز معالم البيئة
أن التصاميم األولية للرزم األولى والثانية وأ.صفر والثالثة قد
العمرانيةُ .يشار إلى ّ
نجزَت ،فيما قاربت تصاميم الرزمة الرابعة على نهايتها .وفي  31تشرين األول/
ُأ ِ
أكتوبر  ،2010أفضى التشاور مع ّ
كل عائلة إلى وضع اللمسات األخيرة على التصاميم،
طرح المناقصات ،مواصلة أعمال البناء في الرزمتين األولى والثانية ،إنجاز ثلث
التصاميم التفصيلية للرزمة أ.صفر والرزمة الثالثة ،والتصاميم األولية للرزمة
الرابعة .أما التخطيط المدني للرزمة الخامسة فهو قيد اإلعداد .فض ً
ال عن ذلك،
نجز العمل اليوم في وضع التصاميم األولية لغالبية المباني التي تشغل موضعًا
ُأ ِ
ستضم تسع
الست (التي
مقدمها المدارس
مجمع االونروا ،وفي
هامًا ضمن
ّ
ّ
ّ
ّ
المجمع) والعيادات الطبية الدائمة التابعة لالونروا.
مدارس عند االنتهاء من بناء
ّ

تمتد حتى المناطق
شاركت االونروا أيضًا في تصميم البنى التحتية التي
ّ
أعدت الوكالة ،بالتعاون مع فريقها
المجاورة لمخيم نهر البارد .وفي هذا السياقّ ،
المسؤول عن البنى التحتية في مدينة غزّة ،خطة شاملة ركّ زت على ميادين
هامة في ورشة اإلعمار كالطرقات ،واإلمدادات الكهربائية ،ومصارف المياة .غير
أن إعداد التصاميم األولية في هذا المجال استوجب إجراء مسح واسع للموقع
ّ
ودراسة إمكانية تنفيذها .وازدادت هذه المهمة تعقيدًا ج ّراء الحظر الذي
فرضته المديرية العامة لآلثار على أعمال التنقيب ،والذي شاء أن تقع شبكات
أقيمت لحماية المعالم األثرية.
البنى التحتية ضمن المنطقة المطمورة التي
َ
في أيار/مايو  ،2010أنجزت االونروا وضع التصاميم األولية للرزم األولى والثانية
والرزمة أ .صفر ،ووضعت خطة إلدخال تحسينات جذرية على البنية التحتية.

1
تعد تصميم المخيم
لجنة إعادة إعمار نهر البارد للعمل المدني والدراسات
ّ

 .5مراحل إعادة اإلعمار
 .1إعداد المخطط

 .2مرحلة ما قبل إعادة اإلعمار وأنشطة الحفاظ على المعالم األثرية
لما كُ ِّلفت الوكالة بمسؤولية إعادة إعمار المخيم ،أخذت على عاتقها مهمة
ّ

تمت إزالة  533000متر مكعب من الركام
ّ

المدمرة من سكان
نزع االجسام غير المنفجرة ،ومساعدة أصحاب المنازل
ّ
المخيم السابقين على استعادة مقتنياتهم الشخصية ،وهدم األبنية
المتصدعة ،وإزالة الركام وجميع النفايات الصلبة السامة وغير السامة من
ّ
المخيم .وكانت االونروا قد استعانت بخدمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

بد ،آنذاك ،من
التفتيش عن اآلثار في كامل المخيم ،وتحديد مواقعها .فكان ال ّ
الحصول على موافقة المديرية العامة لآلثار ،إضافة إلى موافقة المديرية العامة
للتنظيم المدني وشركة خطيب وعلمي االستشارية المك ّلفة من الحكومة

بد لالونروا من التوافق مع األطراف المعنيين على تحديد خصائص المشروع،
كان ال ّ

إلدارة مشروع إزالة الركام ،نظرًا إلى خبرته السابقة في هذا المجال بفضل
مشاريع نفّ ذها في مناطق لبنانية أخرى .في الوقت ذاته ،تعاقدت االونروا

ّ
لكل رزمة.
اللبنانية  ،قبل طلب المصادقة على التصاميم التفصيلية الموضوعة

البناء .وقد استدعت هذه الخطوة وضع مخطط توجيهي ،تحددت معالمه األولى

متخصصة في
مع المنظمة الدولية للمعوقين ،وهي منظمة غير حكومية
ّ
نزع األجسام غير المنفجرة ،للتخ ّلص من هذه األجسام بالتزامن مع إزالة

 .3مرحلة إعادة اإلعمار

والحكومة اللبنانية ،قبل أن ينعقد في العام  2008مؤتمر الدول المانحة في فيينا.

الركام .وكان العمل قد بدأ بهذين الشقين في تشرين األول/أكتوبر .2008

بحلول أواخر تشرين الثاني/نوفمبر  ،2010ستكون االونروا قد عهدت إلى خمسة

ارتكز أطراف آخرون على العناصر األولية طوال فترة االستشارات التي أفضت إلى

في نيسان/أبريل  ،2010إنتهت أعمال إزالة الركام بعد أن ُج ِرف من المخيم،
مكعب من
امتدت على  18شهرًا ،نحو  533ألف متر
طيلة فترة المشروع التي
ّ
ّ
المواد التي ُأعيد تدويرها أو استعمالها بالكامل تقريبًا .وفي شهر حزيران/

واإلطار العام الذي يرعى عملية إعادة اإلعمار ،حتى يتسنّى لها البدء بأعمال
في جلسات النقاش التي جمعت االونروا واألطراف الفاعلين من أبناء المخيم

متعهدي بناء العمل على تنفيذ مشاريع مختلفة :الرزمتين األولى والثانية،
المخطط التوجيهي .وبعد ذلك ،أضافت الحكومة اللبنانية إلى هذا المخطط شروطًا
وعلو األبنية ،وفرضت قيودًا على بناء الطوابق تحت
أساسية تتعلق بوسع الطرقات
ّ
األرضية وبعض الميزات الخارجية في األبنية ،إضافة إلى تشديدها على إعادة إعمار
المخيم في موقعه السابق .وأشار المخطط أيضًا إلى ضرورة أن تخضع التصاميم
ّ
كل رزمة لموافقة األطراف المعنيين من الحكومة
التفصيلية الخاصة ببناء
اللبنانية ،كالمديرية العامة للتنظيم المدني ،قبل البدء بأعمال البناء على األرض.

خلو المخيم من ملوثات األجسام غير المنفجرة ،وفقًا
تم اإلعالن عن
يونيوّ ،
ّ
لمعايير حددتها الحكومة اللبنانية بواسطة المركز اللبناني لألعمال المتعلقة
تم العثور
باأللغام .وفي إطار عملية تنظيف المخيم من هذه األجسامّ ،
متفجرًا) ،فجرى تفكيكها.
على  12.506مادة غير منفجرة (بما فيها  72فخًا
ّ
في نيسان  ،2009ظهرت أولى المؤشرات الدالة على غنى مخيم نهر البارد

لكن
أول مرحلة من إنشاء البنية التحتية ،المدارس الرابعة والخامسة واألولى أ.
ّ
االنتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ يستوجب اتخاذ سلسلة خطوات
على مستويي التصاميم والتراخيص .حينما توافرت األموال المخصصة إلعادة
اإلعمارُ ،أحيلَت التصاميم األولية التي جاءت حصيلة عملية تشاركية مع األهالي،
إلى شركة رفيق الخوري ،وهي شركة االستشارات الهندسية التي تعاقدت معها
االونروا في خريف العام  ،2008لتتولّى تصميم ومتابعة وإدارة مشروع إعادة إعمار
ومجمع االونروا ،بكامل مراحله .فهذه الشركة تدير عملية وضع التصاميم
المخيم
ّ
من أولها إلى آخرها ،وتكون مسؤولةً عن إعداد رسوم تفصيلية ،مع حرصها على
ّ
بكل المعايير المحددة في المخطط التوجيهي ،ووضع تصاميم أولية
االلتزام

تعهدت الحكومة اللبنانية ،من جهتها ،بأن تشتري األراضي التي ينشأ
ّ
عليها المخيم .فصدر في نيسان/أبريل  2009مرسوم االستمالك (المرسوم

بالمعالم األثرية ،والتي بدت جل ّية أثناء عملية إزالة الركام .عقب هذا االكتشاف،

قابلة للتنفيذ .فور انتهائها من وضع التصاميم التفصيلية ،تعرضها على شركة

ومجمع االونروا  ،ممهدًا
رقم  )3742المرتبط باستمالك كامل أراضي المخيم
ّ

أدرجت وثيقة المخطط التوجيهي أحكامًا تقضي بحماية هذه اآلثار .وفي 30

خطيب وعلمي قبل إخضاعها لموافقة المديرية العامة للتنظيم المدني .وبعد

نيسان/أبريل  ،2009طلب مجلس الوزراء اللبناني من الفريق المشرف على

أن تصادق الحكومة اللبنانية على التصاميم ،تأتي مرحلة طرح المناقصات ،وصوالً

في  13أيار/مايو  .2009وفي العشرين منه ،أسقطت الحكومة اللبنانية

المشروع أن يتعاون تعاونًا وثيقًا مع المديرية العامة لآلثار في لبنان من أجل توثيق

يتم حتى اآلن
إلى مرحلة البناء .ولكن ،نظرًا إلى النقص في األموال المتوافرة ،لم ّ

مجمع
النظر شرط الحصول على تراخيص البناء لمجمل المخيم ،باستثناء
ّ

المعلومات عن هذه اآلثار وحمايتها ،مما استوجب طمر المخيم بكامله ،تبعًا

مجمع االونروا،
إال طرح المناقصات المتعلقة بالرزمتين األولى والثانية وبأجزاء من
ّ

الطريق أمام توقيع المخطط التوجيهي الذي صادق عليه مجلس الوزراء

االونروا الذي أجاز مجلس الوزراء الشروع ببنائه في  1نيسان/أبريل .2010

للمعايير الدولية .فقضت التوجيهات التقنية الصادرة عن المديرية العامة لآلثار

على أن ُيصار إلى اإلعالن عن مناقصات الرزم الباقية عند تأمين األموال الالزمة لها.

كحد أقصى (بحسب تقدير
كحد أدنى وأربعة أمتار
بطمرها بين عمق متر واحد
ّ
ّ
اعتمدت االونروا ولجنة إعادة إعمار نهر البارد للعمل المدني والدراسات،

الفريق التابع للمديرية) ،وعدم السماح بالتنقيب دون مستوى األرض الطبيعي.

موحدة تقوم على وضع تصاميم تشاركية لمشروع إعادة
مجتمعتين ،مقاربة
ّ
اإلعمار .واقتضت هذه المقاربة إجراء مشاورات مباشرة مع  3.422عائلة ستقيم

مختص في التنقيب عن اآلثار ،يعمل بإدارة
تمت االستعانة بفريق
ّ
انطالقًا من ذلكّ ،

المعتمد في إعادة إعمار الرزم ،حيث كانت
تستعرض الفقرات التالية اإلطار العام
َ
أنشطة التمويل والتنفيذ تسير في ٍّ
خط متوا ٍز في جميع الرزم إنما بمراحل

المديرية العامة لآلثار ،ويتقاضى أجره من األموال المخصصة إلعادة اإلعمار ،بهدف

مختلفة من رزمة إلى أخرى.
حفر اآلثار في الرزمة األولى
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بداية اإلعمار في الرزمة األولى

الرزمة األولى
أنهت شركة رفيق الخوري وضع التصاميم التفصيلية في أواخر العام

تقدم بها رجل سياسي
بناء على عريضة
في  19آب) .وقد ات ُِخذ هذا اإلجراء
ّ
ً
في لبنان لنقض قرار الحكومة اللبنانية بحماية المواقع األثرية عن طريق

مجلس الوزراء اللبناني .وإلعطاء قوة دفع إلى عملية اإلعمار ،انتقلت

طمرها ،فكان أن منح مجلس شورى الدولة مهلة  60يومًا الستالم االدعاءات
والرد عليها .في  22تشرين األول/أكتوبر  ،2009تب ّلغت
المقدمة بهذا الشأن
ّ

إدراكًا منها أنها ستحصل عليه بعد موافقتها على المخطط المذكور.

االونروا ،عن طريق رئيس الوزراء في الحكومة االنتقالية ،فؤاد السنيورة ،أنّه

 ،2008قبل أن يحظى المخطط التوجيهي لكامل المخيم بموافقة
االونروا إلى مرحلة طرح المناقصات من دون إذن الحكومة اللبنانية ،إنما

يجوز للوكالة استئناف أعمال البناء ،نظرًا إلى انقضاء مهلة الستين يومًا
يقدم صاحب العريضة الوثائق الالزمة .وعلى هذا األساس،
المطلوبة من دون أن ّ

إنتهت عملية التصنيف األولي للمقاولين لتلزيم العقود المتعلقة بالرزمة
ُ
وط ِلب من
تم إطالق المناقصات
األولى بحلول شباط/فبراير  ،2009حيث ّ

ئنفت أعمال الطمر في الرزمة األولى في  26تشرين األول/أكتوبر .2009
استُ ِ

يتقدموا بعروضهم .في  21أيار/مايو
جميع متعهدي البناء المؤهلين أن
ّ
 ،2009وافقت المديرية العامة للتنظيم المدني على التصميم التفصيلي

في  16تشرين الثاني/نوفمبر  ،2009أخضعت المديرية العامة لآلثار الرزمة األولى

تم التوقيع على مذكرة إعالن نوايا مع الشركة
للرزمة األولى ،وفي  28منهّ ،
المتعهدة التي وقع عليه الخيار ،وهي شركة جهاد للتجارة والمقاوالت.
ّ

آلخر مسح جيوفيزيائي انتهى في الرابع والعشرين منه .وفي اليوم ذاته،
ُو ِضعت المنطقة في عهدة االونروا .في  25تشرين الثاني/نوفمبر  ،2009ومع
انتهاء أعمال الطمرُ ،ف ِرش المخيم بكامله بأول طبقة من اإلسمنت ،تمهيدًا

لكن العقد خضع لبعض التعديالت ،استجابةً للحظر الكلي المفروض على أعمال
ّ

لصب األساسات وتدعيمها.
ّ

التنقيب بداعي الحفاظ على المعالم األثرية .فطرأ تغيير على األساسات المقر ّرة
ومدعم ،واتُخذت
تم استبدال الغرز بلوح إسمنتي سميك
ّ
لمجمل األبنية ،حيث ّ

الصب والتدعيم الضرورية لبناء األعمدة وبالطة
بعد هذه المرحلة ،انطلقت أعمال
ّ

بناء على تعليمات صادرة عن المديرية العامة
التدابير الالزمة لطمر هذه المعالم،
ً
لآلثار .وفي  22حزيران/يونيو  ،2009بدأ طمر هذه اآلثار تحت طبقة متراصة من الحصى
واألحجار الصخرية بهدف حمايتها .فبادر الفريق المك ّلف من مديرية اآلثار ،فور البدء

تم
الطابق األول ،لتعلوها فيما بعد األعمدة األخرى وبالطات الطوابق المتتاليةّ .
المتعهدة تنجز األعمال داخل األبنية التي أوشكت على االنتهاء من
أخذت الشركة
ّ
بناء هيكلها الخارجي.

بهذه األعمال ،إلى إجراء مسح جيوفيزيائي وقياس المقاومة النوعية على كامل
مساحة الموقع ،فيما تابع «أعمال التنقيب إلنقاذ» مزيد من المواقع األثرية ذات األهمية.
أن مجلس شورى الدولة ع ّلق مؤقتًا أعمال طمر اآلثار على امتداد الموقع
غير ّ
لمدة شهرين ،بدأت فعليًا في  13آب/أغسطس ( 2009تب ّلغت االونروا هذا القرار
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تقدم عملية إعادة اإلعمار في الرزمة األولى

مبان يشير إليها التقرير بالبلوكات األول ،الثاني،
تتضمن الرزمة األولى خمس
ٍ
ّ
تقدم األعمال الجارية في
الثالث ،الرابع ،والخامس .ويستعرض الجدول أدناه مدى ّ
ٍّ
كل بلوك.
Block No.

Tiles

Plaster

Masonry

Concrete Slab

0%

0%

10%

75%

N1

30%

60%

98%

100%

N2

0%

10%

50%

70%

N3

0%

11%

35%

70%

N4

11%

18%

80%

90%

N5

8%

18%

55%

77%

Total

بما يتماشى مع شروط المخطط التوجيهي ،وما تبعها من شروط فرضتها

فض ً
ال عن ذلك ،يفتقر أبناء المخيم الفلسطيني إلى اليد العاملة الكافية في

ضم قسم من الرزمة الرابعة ،والتعاطي
الحكومة اللبنانية .وقد استوجب ذلك
ّ
تقدم ،أصبح هذا الشريط الض ّيق من األرض
معه كرزمة مستقلة .وبموجب ما
ّ

بعض قطاعات البناء .ويبدو العمال الفلسطينيون المفتقرون إلى المهارات
ّ
متدن نسبيًا .األمر
أقل استعدادًا من ذوي الجنسيات األخرى للعمل مقابل أجر
ٍّ

الذي يفصل الرزمتين األولى والثانية عن المنطقة المجاورة ُيع َرف بالرزمة «أ.صفر».

الذي عقّ د عملية تحقيق الكوتا المحددة لهم .وال تزال بعض هذه المشاكل
أن االونروا حاولت أن تعالجها عن طريق توطيد الصلة بين الشركة
قائمة مع ّ
المتعهدة ،ومركز االونروا لتقديم خدمات التوظيف ،واليد العاملة الفلسطينية.
ّ
8

ألن طمر المعالم األثرية في الرزمتين األولى
لكن ،تأخّ ر العمل في الرزمة أ.صفرّ ،
والثانية بداعي حمايتها أحدث اختالفًا في مستوى األرض بين هذه المناطق
ردًا على ذلك،
ومستوى األرض في الرزمة المذكورة ،قد يصل إلى  11مترًاّ .
ضمها
ألغت االونروا هذه األبنية البالغ عددها  39من عقد الرزمة األولى ،بن ّية
ّ
المخصص للرزمة أ.صفر ،حالما تلقى هذه المشكلة ح ًّ
ال شافيًا.
إلى العقد
ّ

أن بعض التأخير في التنفيذ حصل نتيجة سوء
بد من اإلشارة إلى ّ
أخيرًا ،ال ّ
المتعهدة .وكانت الوكالة قد تابعت عن كثب
قدمتها الشركة
ّ
الخدمات التي ّ
المصاعب التي تحدثت عنها الشركة في مجال إدارة المشروع وتنفيذه ،وك ّلفت
فريقًا من المهندسين وخبراء القانون بتقييمها .ال ّ
أن المسائل المتعلقة
شك في ّ

أما المشكلة األخرى التي اعترضت أعمال تشييد الرزمة األولى فتتمحور حول
ّ

بإدارة الموقع ،وجهود التنسيق ،وحشد المواد والموارد البشرية الالزمة للمشروع

االستعانة بعمال فلسطينيين في موقع البناء .وكانت االونروا قد أدرجت،

أن الوكالة حرصت
استلزمت أحيانًا تكثيف المفاوضات مع الشركة
المتعهدة ،إال ّ
ّ

إن القسم األكبر من األعمال ،من حيث الوقت والجهد والمواردُ ،يستهلَك في
ّ
الصب والبناء .وبموجب المراجعة التي خضعت لها خطة العمل في تشرين
أعمال
ّ

ينص على ضرورة استخدام  90في المئة
أساسًا ،في عقد الرزمة األولى شرطًا
ّ
من مجمل العمال المفنقرين إلى المهارات ،والالزمين لتنفيذ هذا المشروع ،من
ولكن هذا الشرط الذي ُف ِرض من باب الحرص على أن
صفوف الفسلطينين.
ّ

على متابعة هذه القضايا ضمن األطر القانونية المؤاتية

الثاني/نوفمبر  ،2009كان ُيفت َرض إتمام العقد المتعلق بالرزمة األولى في مطلع

تحقّ ق عملية إعادة اإلعمار أثرًا إيجابيًا مباشرًا على إنعاش الحركة االقتصادية

يتناولها القسم التالي بالتفصيل .فاالونروا ستعيد األهالي إلى مساكنهم عند

توجب التحقق بدقة من
بحد ذاته جملة تحديات .إذ
بين أهالي المخيم ،أثار
ّ
ّ
ملف ّ
ّ
لدواع أمنية في لبنان .ال بل غالبًا ما كان يتحتّم على هؤالء
كل عامل
ٍ

كانون الثاني/نوفمبر  ،2010إنما تعذّ ر االلتزام بهذه المهلة نظرًا إلى الصعوبات التي
قدر
محددة في الرزمة ،حرصًا على السالمة العامة.
استكمال عناصر
وبناء عليهُ ،ي ّ
ّ
ً
إنتهاء العمل بـ 60في المئة من كامل الرزمة األولى بحلول  31تشرين األول/أكتوبر .2010

أن اإلجازات
األشخاص االنتظار عدة أيام قبل استصدار إجازات عمل لهمِ .زد على ّ
بحد ذاتها ،الصادرة أساسًا لمدة ثالثة أشهر ،خفّ ضت مدتها من مدة أسبوعين
ّ
إلى شهر واحد .وقد ّ
تمكنت االونروا ،بفضل تعاونها الوثيق مع الجيش اللبناني

الصعوبات التقنية في وجه تنفيذ الرزمة األولى

وغيره من أصحاب الشأن ،من التفاوض على إصدار إجازات دورية تصلح لثالثة

إضافة إلى العقبات الناشئة عن مستلزمات حماية المعالم األثرية ،ساهمت

ولكن إجراءات طلب اإلجازة وتجديدها ،التي ما زالت تستغرق بين  7و10
أشهر.
ّ
جمة نظرًا إلى اضطرار العمال والمو ّردين وسواهم
أيام ،بقيت تثير تحديات ّ

في تصميم الواجهة التي تفصل مخيم نهر البارد عن المناطق المجاورة،

االستحصال عليها باستمرار.

عدة عوامل أخرى في تأخير أعمال البناء .وكانت إحدى أولى الصعوبات تكمن

تضم نحو  84في المئة من العمال الفلسطينيين.
 .8تشير األرقام الصادرة ،في  8أكتوبر ،عن متعهد بناء الرزمة األولى إلى مجموعة عمال
ّ
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اإلعمار في الرزمة الثانية

الرزمة الثانية

مجمع االونروا
ّ

مجمع األونروا
تصميم
ّ

الصورة العليا :المدرسة األولى أ الصورة السفلى :المدرستان الرابعة والخامسة

البنية التحتية

أشرفت شركة رفيق الخوري على صياغة الوثائق المتعلقة بالعقد ،وأطلقت

المدرسة األولى أ

المدرستان الرابعة والخامسة

نجزت في أواخر حزيران/يونيو  ،2010التصاميم التفصيلية للبنية التحتية الخاصة
ُا ِ

عملية طرح المناقصات ،فور موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني على

إنتهت شركة رفيق الخوري من وضع التصاميم التفصيلية لمجموعة المدراس

جرى اإلعالن عن مناقصة المدرستين الرابعة والخامسة معًا ،بالتنسيق مع

بمناطق توليها االونروا أولوية قصوى في إطار عملية إعادة اإلعمار (أي الرزمتين

التصاميم التفصيلية للرزمة الثانية في أيار/مايو  .2010وفي  11تموز/يوليو من

األولى أ والرابعة والخامسة بين كانون األول/ديسمبر  2009وكانون الثاني/يناير

العام ذاته ،أبرمت االونروا عقدًا مع «شركة دنش للمقاوالت والتجارة» إلعادة

 .2010فحصلت في  1نيسان/أبريل  2010على موافقة مجلس الوزراء للشروع بإعادة

شركة رفيق الخوري ،فرست على «شركة خالد ساروط للهندسة» في  22حزيران/
يونيو  .2010وفي  29منه ،بدأت الشركة أعمال البناء في المجموعتين التي ُيتو ّقع

ومجمع االونروا) .وتشمل هذه التصاميم شبكات المياه ،والصرف
األولى والثانية
ّ
الصحي ،وإمدادات الكهرباء .أما التحسينات التي ُأضيفَ ت عليها فتشمل إعادة

مجمع االونروا .في هذه األثناء ،أعربت إحدى الجهات المانحة ،منفردةً ،عن
بناء
ّ

االنتهاء منهما في منتصف العام .2011

تضم نظام تصريف المياه وشبكة االتصاالت .كما
تنظيم شبكة الطرقات التي
ّ
المطورة البنية التحتية في المخيم بالبنية التحتية في
ستربط التصاميم
َّ
مد ّ
خط
تنوي
التي
اللبنانية
للحكومة
ضخم
بمشروع
وكذلك
المناطق المجاورة،
ّ

ألن المديرية العامة لآلثار
إعمار الرزمة الثانية.
لكن الموقع لم يجهز فورًا للعملّ ،
ّ
تم الكشف عنها
كانت ال تزال ملزمة بتنظيف عدد من المواقع األثرية التي ّ
أثناء عملية نزع األجسام غير المنفجرة .ولتتحقّ ق االونروا من عدم وجود أجسام

أقامته االونروا لوضع حجر األساس إيذانًا ببدء أعمال البناء ،انطلق المشروع في 27

كان سه ً
ال نسبيًا تجهيز الموقع لهاتين المدرستين ،نظرًا إلى امتداده على

تحت سطح األرض ،عمدت إلى حفر  21حفرة تجريبية ،تقع بغالبيتها في الرزمة

أيار/مايو  .2010مع أواخر شهر آب/أغسطس  ،2010إنتهى العمل في بناء األساسات

بناء على تعليمات صادرة عن المركز اللبناني لألعمال المتعلقة باأللغام.
الثانية،9
ً

وراح يرتفع بنيان هذه المدارس.

أي أبنية سابقة .لذلك،
مساحة خضراء ،ال تستلزم إزالة الركام
لخلوها من ّ
ّ
ّ
تمكنت الشركة المتعهدة من تسوية سطح األرض وردمه ،تمهيدًا
سرعان ما
نجزت األعمال التحضيرية للمدرسة الرابعة في أواخر
ألعمال البناء الجارية حاليًا .ف ُا ِ

لمعالجة مياه الصرف الصحي.

تقدم أعمال التنظيف من
لتسريع عجلة األعمال في الرزمة الثانية ،مع
ّ
سمت الرزمة إلى قسمين :السفلي والعلوي .فتركّ زت جهود
األجسامُ ،ق ٍّ

تقدمت أعمال بناء هذه المجموعة بخطى ثابتة منذ انطالقتها ،مدعومةً برغبة
ّ

آب/أغسطس  ،2010وللمدرسة الخامسة في أوائل تشرين األول/أكتوبر .2010

جرى اإلعالن عن المناقصة الخاصة بالبنية التحتية في الرزمتين األولى والثانية

الحكومة اللبنانية في تسهيل الحصول على اإلجازات والتراخيص التي طرحت
قدرًا ّ
أقل من اإلشكاليات الناشئة عن المخيم .وطوال شهر أيلول/سبتمبر ،2010

لقد انتهى بناء األساسات ضمن المدرسة الرابعة ،في منتصف أيلول/

المسؤولية» .ولكن ،مع حلول  31تشرين األول/أكتوبر  ،2010لم يبدأ العمل

أنجزت أعمال ردم األرض
سبتمبر  .2010ومع أواخر تشرين األول/أكتوبر،
ِ
ّ
كل األعمدة
وتسويتها في المنطقة المجاورة للمدرسة ،وارتفعت
بيسر في هذه المدرسة ،حيث ُي َّ
توقع
يتقدم
أن العمل
المصبوبةُ .يذكَ ر ّ
ّ
ٍ

بعد بتأهيل البنية التحتية في المناطق المذكورة ،نظرًا إلى عدم قدرة
االونروا على توقيع العقد قبل أن توافق الحكومة اللبنانية على التصاميم
بكل جوانبها .و ُي َّ
ّ
توقع الحصول على هذه الموافقة في منتصف
التفصيلية،

صب بالطة الطابق األول في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر .2010
االنتهاء من
ّ

تشرين الثاني/نوفمبر .2010

تفكيك األجسام أساسًا على القسم السفلي ،الذي انتهى العمل به في

اهتمامها بتمويل وتنفيذ مجموعة المدارس األولى أ مباشرةً .وبعد الحفل الذي

سار العمل وفقًا للجدول الزمني المتفّ ق عليه ،باستثناء بعض المشاكل الصعبة

المتعهدة بأن تباشر
 22أيلول/سبتمبر  ،2010مما أفسح المجال أمام الشركة
ّ
أعمال البناء .وبموازاة ذلك ،استم ّرت المديرية العامة لآلثار في تنظيف القسم

المتعهدة .وفي أواخر تشرين األول/أكتوبر  ،2010إنتهى
التي واجهتها الشركة
ّ

نحو سمح للشركة بأن تبدأ األعمال في المناطق
العلوي تدريجيًا ،على
ٍ
أخصها البلوكات العاشر ،الحادي عشر ،والثاني عشر.
التي أصبحت جاهزة،
ّ

صب الطابق األرضي بكامله ،و 60في المئة من الطابق األول ،مع ارتفاع بعض أعمدة
ّ
الطابق الثاني .وبحسب الجدول الزمني الحاليُ ،يتو ّقع أن تنتهي أعمال البناء في

مجارير رئيسي على طول الساحل ،يصل إلى محطة مستحدثة في طرابلس

ومجمع االونروا ،في  25حزيران/يونيو  ،2010فرست على «شركة جنان المحدودة
ّ

هذه المجموعة في منتصف العام .2011
من جهة أخرى ،انتهى بناء األساسات ضمن المدرسة الخامسة في  10تشرين
المتعهدة بطمر هذه البلوكات الثالث
في  22أيلول/سبتمبر  ،2010باشرت الشركة
ّ
بطبقة متراصة من الحصى الصخرية ،بهدف حماية المعالم األثرية الموجودة

األول/أكتوبر  .2010ومن المفت َرض البدء بأعمال البناء في أول أسبوع من كانون
أمر بطلب األعمدة المصبوبة.
األول/ديسمبر بعد صدور ٍ

تحت سطح األرض .وما إن انتهت من طمر اآلثار في القسم السفلي من الموقع،
الصب والتدعيم
حتى شرعت بإنشاء األساسات ،مع ما يستوجب ذلك من أعمال
ّ
ثم انتقلت إلى بناء األعمدة وبالطات الطوابق المتتالية .ولكن،
الضروريينّ .
أي من أبنية الرزمة الثانية
لغاية 31تشرين األول/أكتوبر  ،2010لم يبلغ العمل في ّ
مرحلة التطيين ومراحل البناء النهائية.

تمدد آخر مهلة إلنجاز األعمال لغاية  12أكتوبر .2011
 .9نظرًا إلى هذا التأخيرُ ،سمِ ح للشركة المتعهدة بأن ّ
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 .7التحديات والسير قدمًا بالمشروع

مرحلة التسليم
تنوي االونروا في مطلع العام  2011أن تعيد أولى العائالت إلى مساكنهم في

التمويل

مشاكل الدخول إل المخيم

عدة
الرزمة األولى .فقد أوشكت الشركة المتعهدة على االنتهاء من بناء ّ

يكمن التحدي األكبر الوحيد الذي يعيق باستمرار ورشة اإلعمار في نقص

ال يزال دخول المخيم والمناطق المجاورة يخضع لحظر شديد ،ما دامت

بلوكات ،ووافقت على تسهيل عودة بعض العائالت قبل إنجاز بناء الرزمة
بكاملها ،بعد التأكّ د من سالمة الموقع .وقد شارك فريق التصميم المك ّلف

تتعهد الجهات
التمويل الضخم الالزم المشروع .فلغاية يومنا هذا ،لم
ّ

بد من تخفيف هذه القيود
الحكومة اللبنانية تعتبرها مناطق أمنية .ولكن ،ال ّ

المانحة إال بتأمين  39في المئة من أصل المبلغ المطلوب لهذا المشروع،
ّ
مكنت هذه النسبة االونروا من
والبالغة قيمته  345مليون دوالر .وقد

لتسهيل االنتعاش االقتصادي بين أبناء المخيم .من هنا ،تعمل االونروا مع
األطراف المعنيين ،كالجيش اللبناني وفريق العمل المك ّلف من لجنة الحوار

تمويل الرزمتين األولى والثانية والرزمة أ.صفر بالكامل ،وكذلك تمويل

ّ
بملف المخيم (والذي يرفع تقاريره مباشر ًة إلى مكتب
اللبناني الفلسطيني

المعدة
الجيش اللبناني على إزالة التدابير األمنية اإلضافية المحيطة بالبلوكات
ّ

أن الرزم المتبقية ،من الرابعة
قسم من الرزمة الثالثة
ومجمع االونروا .إال ّ
ّ
وحتى الثامنة ما زالت بحاجة إلى تمويل كامل ،بما يرفع مجموع النقص

رئيس الوزراء) من أجل استصدار قرار بهذا الشأن .على رغم المكاسب
الضئيلة التي حققتها الوكالة طيلة فترة تنفيذ المشروع ،كتسهيل وصول

تكون البنية التحتية في الوحدات المختارة جاهزة لالستعمال ،بحلول مطلع

في التمويل إلى  210مليون دوالر أميركي من أجل استكمال ورشة اإلعمار.

العمال إلى مواقع عملهم ،ما زالت بحاجة إلى إحداث تغييرات جذرية.

تعمل الوكالة أيضًا مع ممثلي العائالت واألهالي على تحديد الشروط النهائية

لن يعود النازحون إلى منازلهم قبل أن ُيعاد بناء المخيم بكامل أجزائه،
مما يستلزم بدوره مواصلة الجهود لجمع التبرعات ،تلبيةً الحتياجات األهالي

تنفيذ المشروع

من االونروا في توفير نقاط عبور مع ّينة ،ستسمح للعائالت من دخول المخيم
والخروج منه بسهولة وأمان .فض ً
ال عن ذلك ،تلقّ ت االونروا موافقة مؤقتة من
للسكن .أما فريق الهندسة واإلدراة التابع للوكالة ،فيسعى من جهته إلى أن
العام .2011
أن شروط األهلية للحصول
لبدالت األثاث التي ستُ منح إلى العائالت العائدة ،غير ّ
على هذه البدالت لم تتَضح صيغتها بعد .فور إنجاز العمل في بناء البلوكات

األساسية في مجال اإلغاثة والنهوض .وتشمل هذه الجهود ،في ما تشمل،
دفع بدالت اإليجار ورسوم استئجار المنشآت المؤقتة ،إلى جانب تقديم

المزودة ببنية تحتية جاهزة لالستعمال ،ستُ ع ِلم االونروا العائالت تباعًا
المختارة،
ّ
ّ
وستنظم حفل تسليم وتس ّلم تذكارًا لهذه العودة
بمواعيد عودتها الفعلية،
المبدئية ،يتبعه في ما بعد حفل رسمي الفتتاح الرزمة األولى ،فور إنجاز ّ
كل
أعمال البناء فيها.

 .6أعمال المراقبة والتنسيق

المساعدات الغذائية ورزمات اقتصادية لنهضة أصحاب المصالح التجارية،

من الناحية التقنية ضمن المناطق المجاورة وتتداخل مع حدود المخيم

أن كامل التمويل المطلوب لتغطية مساعدات اإلغاثة والنهوض بلغت
علمًا ّ
قيمتها في العام  2011وحده  18.5مليون دوالر أميركي  .10من هنا اعتماد الوكالة

الرسمية .ال تزال االونروا والحكومة اللبنانية تبحثان عن حلول محتملة
لهذه المشكلة ،مع حرص الوكالة على إبقاء العائالت المعنية بها على علم

كليًا على استمرار الدعم من مجموعة الدول المانحة لتأمين هذه الخدمات

بكل المستجدات .نتيحة ذلك ،يصعب تقدير تأثير تكلفة كامل التصاميم

األساسية لإلغاثة .لذلك ،ولغاية إيجاد مصادر تمويل ضخمة لتأمين المبلع
المتبقّ ي من تكاليف إعادة اإلعمار ،والبالغة قيمتها  210مليون دوالر أميركي،

ومجمل التكاليف الممكنة على مشروع المخيم إلى حين إرساء المبادئ

ّ
شكلت االونروا ،من بين الموارد البشرية
منذ بدء العمل في مشروع البناء،
متخصصًا في أعمال المراقبة والتنسيق على األرض.
المتوافرة لديها ،فريقًا
ّ

على المستويين السياسي والقانوني ،وعلى مستوى جمع التبرعات واإلدارة.

باإلضافة إلى ذلك ،أولت مهام التصميم واإلشراف على الموقع إلى فريق
مستشارين لديها ،والوظائف اإلدارية المباشرة إلى ّ
متعهد بمفرده ،فيما
كل
ّ

باإلضافة إلى أعمال المراقبة التي قامت بها وحدة إدارة منطقة الشمال ومكتب

تتقدم ،على مراحل ،مسيرة عودة أكثر من 100عائلة إلى المخيم في أوائل
فيما
ّ

االونروا في بيروت ،طوال الربع الثاني من العام  ،2009أنشأت الوكالة وحدة

العام  ،2011ال يزال حجم مسؤولية الحكومة اللبنانية في تدبير شؤون المخيم

التدقيق المحلية ،التي تعمل بصفة هيئة مستقلة للتدقيق في الحسابات

المش ّيد حديثًا يطرح إشكالية كبيرة .سيصبح مخيم نهر البارد أول مخيم

الداخلية .وتحظى هذه الوحدة ،على الدعم الت قني من مديرية خدمات الرقابة

لكن العالقة
فلسطيني رسمي يقع تحت ملكية الحكومة اللبنانية مباشرة؛
ّ
بين الحكومة وسكان المخيم لم تتبلور كليًا ،ال س ّيما لجهة توفير الخدمات
العامة ،كالمياه والكهرباء ،وحقوق المستأجرين على الوحدات الحديثة البناء.

آن واحد ،مع اضطالعها بمجموعة مهام أخرىُ .يذكَ ر ،على سبيل
إلى جانبه في ٍ
أن «رئيس قسم اإلعمار والهندسة والصحة البيئية» يرفع تقاريره مباشر ًة
المثالّ ،
إلى مدير المشاريع في وحدة إدارة منطقة الشمال ،الذي يتولّى بدوره اإلشراف

بهدف تقييم أعمال اإلدارة ،ومواجهة المخاطر ،وإجراءات المراقبة ،تقييمًا
مستق ً
ال لصالح وحدة إدارة منطقة الشمال .كما تشمل أنشطة هذه الهيئة

لهذا السبب ،بدأ النقاش يدور بين الحكومة اللبنانية والممثلين السياسيين
لسكان المخيم ،من جهة ،من أجل تحديد حقوق الالجئين ومسؤولياتهم،

إجراء تدقيق على المستوى المالي ،من جهة ،وعلى مستوى األداء وااللتزام،

وبين الحكومة والوكالة ،من جهة أخرى ،لتحديد دور هذه األخيرة في تدبير

من جهة أخرى ،سعيًا إلى تزويد الفريق اإلداري في مكتب االونروا بضمانات

على ّ
كل األنشطة التي تقوم بها االونروا في منطقة شمال لبنان .وبدوره،

مقبولة حول حسن مواجهة المخاطر الناجمة عن المشروع ،والسير قدمًا نحو

يقدم هذا المدير تقاريره مباشر ًة إلى مدير االونروا في لبنان ،المسؤول عن
ّ
ّ
كل أنشطة االونروا في البلد .ويلعب هذا األخير وفريقه المساعد ،الكائن في

تحقيق أهداف المشروع وغاياته.

شؤون المخيم .أخيرًا ،ما زال التمويل ضروريًا رغم موافقة الحكومة اللبنانية
في نيسان  2009على استمالك األراضي التي تركن عليها ّ
كل رزمة ،وال يمكن
ّ
تتمكن الحكومة اللبنانية من شراء األراضي
أي رزمة ما لم
المضي في بناء ّ

الربط باستمرار بين أعمال التخطيط
فريق التنسيق على
وبالتالي ،يحرص
ُ
ِ
االلتزام بالتصاميم والتق ّيد بتعليمات المشروع؛ وعلى
األرض؛
والتطبيق على
ِ
يؤمن جميع الشركاء الموارد الالزمة إلنجاز المشروع بكفاءة وفعالية .تحظى
أن
ّ
هذه المهام بدعم الهيكلية اإلدارية التي تشرف على فريق التنسيق وتعمل

األساسية التي على ضوئها سيجري التعاطي مع عقدة هذه الواجهة.

سيبقى السكان النازحون من المخيم يستنفدون جزءًا من البرامج التي
بيروت ،دورًا محوريًا في تبديد العراقيل الشائكة التي تعيق تنفيذ هذا المشروع

كانت هي همزة الوصل بين أبناء المخيم ،والمتعهدين ،والمستشارين،
ّ
وكل المعنيين بمجموعة من المسائل التقنية وغير التقنية.
والحكومة اللبنانية،

بد من إيجاد ّ
حل لمشكلة الواجهة
كما ذكرنا سابقًا في القسم الخامس ،ال ّ
التي تطال الرزم األولى والثانية وأ.صفر .وال تنبع هذه المشكلة من
الحاجة إلى جدران الدعم وحسب ،بل تتع ّلق أيضًا بتلك األبنية التي تقع

عمان .يقوم رئيس المدققين
الداخلية ،الكائنة في مق ّر االونروا الرئيسي في ّ
التابع لهذه الوحدة ،وبمساعدة المدقق في إدارة أعمال البناء ،بتدقيق داخلي

تنفذّ ها الوكالة عاد ًة في لبنان.

من جهة أخرى ،تواصل االونروا جهودها من أجل إشراك الجهات المعنية،
ّ
بحل مشكلة استخدام العمال الفلسطينيين وتسهيل
على عدة مستويات،

الحكم واإلدارة

دخولهم إلى مواقع عملهم .وستنشط دومًا في التشجيع على استخدام
الالجئين الفلسطينيين النازحين من خالل مركز خدمات التوظيف في المخيم.

التابعة لها ،تبعًا للقانون.

االونروا  ،2011احتياجات اإلغاثة والنهوض لمخيم نهر البارد 15 ،أكتوبر  .2010متوافر على الوصلةhttp://www.unrwa.org/userfiles/2010123075013.pdf :
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 .8الوضع المالي لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد
(كما هو عليه في  31تشرين األول/أكتوبر )2010
توزيع النفقات بحسب األنشطة
نفقات ( 2009بالدوالر األميركي)

نفقات ( 2010بالدوالر األميركي)

المجموع

المتوجبات (بالدوالر األميركي)

 .1تكاليف مرحلة ما قبل البناء
إزالة الركام

11.652.398

1.415.978

صفر

13.068.376

نزع األلغام

1.530.724

555.273

صفر

2.085.997

التدابير الوقائية االجتماعية والبيئية

225.000

صفر

صفر

225.000

األعمال المتعلقة باآلثار

124.792

198.754

63.750

387.296

أنشطة أخرى

92.012

52.096

4.230

148.338

مجموع هذه التكاليف

13.624.926

2.222.102

67.980

15.915.008

 .2بناء الوحدات
الوحدات السكنية وغير السكنية

صفر

1.713.442

18.039.069

19.752.511

مجمع االونروا (مدارس ،عيادات ،مكاتب)
ّ

صفر

صفر

2.027,436

2.027.436

مجموع هذه التكاليف

صفر

1.713.442

20.066.505

21.779.947

 .3البنية التحتية
مجموع هذه التكاليف

صفر

صفر

3.270.209

3.270.209

 .4اإلشراف والتصميم
اإلعمار في القسم الثاني من الرزمة األولى

الخطوات التالية
من المق ّرر تنفيذ عدة أنشطة في المدى المنظور ،بما في ذلك عودة أولى

أما األنشطة األساسية المق ّرر تنفيذها في العام  ،2012فهي التالية:

العائالت إلى الرزمة األولى ،في إطار مسيرة مستمرة تأمل االونروا أن تكون

 .1إنجاز األعمال في الرزمة الثانية؛

هذه أولى خطواتها ،باتجاه عودة الالجئين الفلسطينيين إلى منازلهم ووضع

 .2عودة العائالت إلى مساكنهم في الرزمة الثانية؛

حد لمأساة نزوحهم من المخيم .أما األنشطة المق ّرر إنجازها في نهاية العام
ّ
 2010والنصف األول من العام  ،2011فتشمل ما يلي:

 .3إنجاز التصاميم األولية للرزم السادسة ،السابعة ،والثامنة.

تصاميم المنازل

408.907

126.449

757.068

1.292.424

تصاميم البنية التحتية

60.000

88.000

صفر

148.000

اإلشراف واإلدارة

71.820

238.518

340.793

651.131

مجموع هذه التكاليف

540.727

452.967

1.097.861

2.091.555

 .5تكاليف عمليات االونروا
تكاليف الموظفين

3.310.400

2.472.628

161.078

5.944.106

تجهيزات ،مفروشات ،وتكاليف أساسية أخرى

7.287

129.308

10.670

147.265

مرافق وخدمات أخرى

216.356

156.003

42.208

414.567

مجموع هذه التكاليف

3.534.043

2.757.939

213.956

6.505.938

 .6مفروشات منزلية

ومجمع االونروا
 .1توقيع عقد بناء البنية التحتية في الرزمتين األولى والثانية،
ّ
 .2إنجاز ّ
كل أعمال التجصيص والتبليط في القسم الثاني والقسم

مجموع هذه التكاليف

الخامس من الرزمة األولى

 .7التواصل واإلعالن

صفر

صفر

صفر

صفر

 .3إفراج المديرية العامة لآلثار عن مواقع القسم السادس ،القسم 		

مجموع هذه التكاليف

7.855

13.139

صفر

20.994

السابع ،والقسم الثامن في الرزمة الثانية

المجموع الجزئي للتكاليف المباشرة

17.707.551

7.159.588

24.716.511

49.583.650

 .4إنجاز التصاميم األولية للرزمة الخامسة
 .5إنطالق أعمال التحقق من السالمة رسميًا ،بصفتها أساس التصاميم
األولية للرزم السادسة والسابعة والثامنة
 .6عودة بعض العائالت إلى مساكنهم في الرزمة األولى

 .8تكاليف دعم البرنامج
مجموع هذه التكاليف

1.355.883

340.463

1.620.010

3.316.356

مجموع التكاليف والمتوجبات

19.063.434

7.500.051

26.336.521

52.900.006

 .7إنجاز أعمال الرزمة األولى في منتصف العام 2011
تم تمويل  %75منها)
 .8طرح المناقصات المتعلقة بالرزمة الثالثة (وقد ّ
ّ .9
تمتد على طول الرزم ،وطرح المناقصات
حل مشكلة الواجهة التي
ّ
في مرحلة الحقة
 .10إنجاز بناء مدارس االونروا األولى أ ،الرابعة ،والخامسة
مجمع االونروا
 .11بدء العمل في المركز الصحي/والمدارس األخرى ضمن
ّ

20
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المسجلين في مخيم نهر البارد،
الملحق الثالث :توزّع الالجئين الفلسطينيين
ّ
تشرين األول/أكتوبر 2010

الملحق األول :توزيع النفقات بحسب الجهات المانحة
رمز المشروع

الجهة المانحة

النفقات

332,324 PB135

استراليا

المساكن

PJ003

877,111

المستأجرة

العائالت

األشخاص

PJ008

642,235

البداوي وطرابلس

1.632

7.527

PB093

1,512,853

المناطق المجاورة لمخيم نهر البارد

1.557

7.180

PB134

1,404,494

خارج منطقة شمال لبنان

225

937

البرازيل

PJ001

199,042

المجموع الجزئي

3.414

15.644

قبرص

PJ010

133,124

العائدة ملكيتها لالونروا

الجمهورية التشيكية

النمسا
بلجيكا

الدانمارك

PJ001

32,840

البداوي وطرابلس

91

508

PB092

988,141

المناطق المجاورة لمخيم نهر البارد

1.106

5.491

خارج منطقة شمال لبنان

20

90

PB101

5,798,144

المجموع الجزئي

1.217

6.089

PJ009

2,774,345

عنهم ،وكذلك ممثلون عن الحكومة اللبنانية ومسؤولون فيها (كمسؤولين
ّ
بكل القضايا المطروحة من جانب هذه
من وزارة البيئة) .وبعد أن أخذ التقرير
بناء على طلب
عليه
االطالع
يمكن
الذي
نجز التقرير النهائي
المجموعاتُ ،أ ِ
ً
األشخاص.

المضيفة

فنلندا (عبر الصندوق االئتماني المتعدد المانحين)
المانيا

PB139

250,842

إيسلندا

PJ001

49,760

خارج منطقة شمال لبنان

إيطاليا

PJ002

1,342,796

المجموع الجزئي

كوريا

PJ001

298,562

المساكن/المراكز المؤقتة ،إلخ

مالطا

PJ001

31,450

البداوي وطرابلس

صفر

هولندا

PB095

2,027,000

المناطق المجاورة لمخيم نهر البارد

813

3.703

النروج (عبر الصندوق االئتماني المتعدد المانحين(

PJ014

335,032

خارج منطقة شمال لبنان

صفر

صفر

صندوق االوبيك للتنمية الدولية

PJ006

1,958,461

المجموع الجزئي

813

3.703

اسبانيا (عبر الصندوق االئتماني المتعدد المانحين(

PJ014

1,916,556

المجموع

5.720

25.975

سويسرا

PJ007

1,734,726

المملكة المتحدة

PB133

125,990

2013
4

3

2

1

4

يمكن تلخيص أهداف هذه المبادرة بما يلي:
بشكل أساسي ،إلى تحسين المعايير االجتماعية للمستفيدين
• تهدف،
ٍ
من المشروع ،باتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن تنفيذ أعمال النهوض
بطريقة تراعي حقوق اإلنسان؛
وإعادة اإلعمار
ٍ
• تشمل هذه العملية :أ -وضع آلية مؤسساتية لتلقي شكاوى
			

المستفيدين من مشروع إعادة إعمار المخيم؛ مع

			

حس المشاركة والشعور بالملكية لديهم
تعزيز
ّ

PJ013

6,174,502

الحكومة اللبنانية (بالتنسيق مع االونروا) على أن تتحقق عملية إعادة إعمار
ّ
بأقل قدر ممكن من المفاعيل البيئية واالجتماعية السلبية.
مخيم نهر البارد
			
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

198,301

)اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اوﻟﻲ )اوﻧﺮوا
)اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ )اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺸﺎري

الملحق الثاني :الجدول الزمني إلعادة اإلعمار

3

صفر

بالنوع االجتماعي والفئات المستضعفة).

ب -تطبيق آلية مؤسساتية فعالة لتلقي شكاوى

ﻋﻘﺪ اﻋﻤﺎر

2012

276

539

بهدي من هذه المبادئ،
تتقدم مسيرة إعادة اإلعمار والنهوض
الضروري أن
ّ
ٍ
التي تنطلق من مقاربة تُعنى بحقوق اإلنسان (بما فيها المسائل المرتبطة

PJ004

اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮ ّﻗﻊ
2011
2

صفر

صفر

الفضلى في هذا المجال ،وأن تخضع لمساءلة المستفيدين ومحاسبتهم .ومن

20,756,640

المجموع $52,900,006

1

المناطق المجاورة لمخيم نهر البارد

165

318

تنفذّ ها االونروا ضمن إطار مشروع إعادة إعمار المخيم ،أفضل الممارسات

خالل مؤتمر فيينا للدول المانحة الذي انعقد في حزيران/يونيو  ،2008اشترطت
			

ﻃﺮح اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت وﺗﻠﺰﻳﻢ اﻟﻌﻘﻮد

4

البداوي وطرابلس

111

تحرص مبادرة التدابير الوقائية االجتماعية ،على أن تراعي األنشطة التي

تجاه هذه العملية

PJ017

3

التدابير الوقائية االجتماعية

221

الملحق الرابع .التدابير الوقائية البيئية واالجتماعية

 PJ018صفر
مؤسسة التعاون

وضمان استمرارية العمل في المستقبل.
ّ
فاطلعت
ُشر تقرير حول حجم تأثير عملية اإلعمار في حزيران/يونيو ،2010
ن ِ

32,201 PJ014

الواليات المتحدة األميركية

حدة هذه المفاعيل
التدابير الالزمة للتخفيف من ّ
• وضع خطة إلدارة الشؤون البيئية من أجل اإليفاء بالمعايير البيئية

عليه عدة مجموعات معنية بهذا الشأن ،بمن فيهم أبناء المخيم وممثلون

972,533 PJ005

االتحاد األوروبي

بأي نشاط ،خاصة لجهة
• تحديد الشروط األساسية قبل الشروع ّ
حساسية المتلقي في المنطقة
• المفاعيل المحتمل أن تخ ّلفها أعمال إعادة اإلعمار وأنشطة النهوض

2010
2

1

4

3

اﻟﺮزم

2009
2

1

4

3

اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺮزﻣﺔ اوﻟﻰ
اﻟﺮزﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺮزﻣﺔ أ ﺻﻔﺮ
اﻟﺮزﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺮزﻣﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺮزﻣﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻟﺮزﻣﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﻟﺮزﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺮزﻣﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اوﻟﻰ أ
اﻟﻤﺪرﺳﺘﺎن اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

لذلك ،تط ّرقت الوثيقة الصادرة عن المؤتمر إلى مفهوم التدابير الوقائية البيئية
			
واالجتماعية .فو ّقعت االونروا في  28تموز/يوليو  2009على مذكرة تفاهم مع
			
ّ
مستقل بهذه المهمة.
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بهدف تكليف مندوب

المستفيدين من ورشة اإلعمار ،بالتعاون مع
االونروا .وتحظى هذه األنشطة بدعم موظف
مختص بتلقي الشكاوى.
ّ

للمساعدة في هذه العملية ،جرت مراجعة بدافع المساءلة والمحاسبة ،شملت
التدابير الوقائية البيئية

تدريب فريق العمل وإعداد إطار عام للمساءلة وللمحاسبة ،سيصدر بصيغته

بد من تقييم اآلثار البيئية
تبعًا للمبادئ التوجيهية الدولية والمحلية ،ال ّ
وبناء على
تنفيذها.
ر
ر
المق
لرصد المفاعيل التي يمكن أن تنتج عن األنشطة
ّ
ً
ما ورد في الوثيقة التي س ّلمتها الحكومة إلى المجتمعين في مؤتمر فيينا

النهائية في مطلع العام .2011

أن «إجراء تقييم كامل وشامل للمفاعيل البيئية الناجمة
للمانحين ،يتب ّين ّ
عن ّ
حد كبير عودة النازحين
كل الجهود المبذولة لنهضة المخيم ،يؤخّ ر إلى ٍّ
سيصار إلى توسيع نطاق التقييم الجاري ليشمل ّ
كل المضاعفات
إليه .لذلكُ ،
البيئية الممكن أن تنجم عن عودة النازحين ،عند وقوعها ،بحيث يجري البحث
ّ
والتحكم بها،
حدتها،
في الحلول البديلة وتُتخذ التدابير المالئمة للتخفيف من ّ
ومراقبتها».
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التدابير الوقائية البيئية
• ّ
كل األنشطة األساسية المق ّرر أن ينفذّ ها المشروع طيلة أعمال إعادة
اإلعمار وأنشطة النهوض

ﻣﺎ ﺗﺒﻘّ ﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ اوﻧﺮوا
اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻤﺨﻴﻢ ﻧﻬﺮ اﻟﺒﺎرد وﻣﺠﻤﻊ اوﻧﺮوا

 .11مؤتمر الدول المانحة الستنهاض وإعادة إعمار مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين ،والمناطق المتضررة من المعارك في شمال لبنان ،فيينا في  28يونيو  ،2008صفحة .30
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قدمت الدعم لعملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد منذ العام 2007
نود أن نشكر كافة الجهات المانحة التي ّ

أستراليا والنمسا وبلجيكا والبرازيل وكيان وقبرص وتشيكيا والدنمارك واالتحاد األوروبي وفنلندا وألمانيا وأيسلند وإيطاليا وكوريا ومالطا وهولندا والنرويج
وصندوق أوبيك للتنمية الدولية ومنظمة التحرير الفلسطينية والصندوق السعودي للتنمية واسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األميركية
ومؤسسة التعاون.

تم إعداد هذا التقرير بفضل مساهمة كل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األميركية ومنظمة التحرير الفلسطينية في إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
ّ

Brazil
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Czech Republic

Republic of Korea

Malta

USA
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إعادة إعمار
مخ ّيم نهر البارد
ومجمع االونروا
ّ
تقرير مرحلي يشمل الفترة الممتدة بين  1أيلول/سبتمبر  2007و 31تشرين األول/أكتوبر 2010
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