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 2007 آب 27بيروت في 

  ـيـــفــحــان صــــــيــــــب
  

المطالبة   ...تعاون بعض أصحاب العقاراتوبجهود األونروا ترحيب 
 الضروريةوتسهيل اإلجراءات القانونية ... بوضوح المعايير المتبعة 

   السكنية لنازحي مخيم نهر البارد األزمةلحل
  
  

بالمحاوالت الجدية التي تقوم بها وكالـة األونـروا         ) حقوق(ترحب المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان      

الستئجار أراضٍ مجاورة لمخيم نهر البارد بهدف إقامة إنشاءات ووحدات سكنية مؤقتة كخطوة تمهيدية              

تؤمن بديالً سكنياً لنازحي المخيم بخاصة للعائالت التي تقطن حالياً في مدارس الوكالـة أو المـدارس                 

تجـدر اإلشـارة إلـى أن       (حين إعادة إعمار المخيم وعودة النازحين إلى منازلهم         الحكومية وذلك إلى    

المنظمة كانت قد سلطت الضوء على الظروف واألوضاع السكنية لنازحي مخيم نهر البارد في تقريرها               

كما تبدي المنظمة ترحيباً وارتياحاً للخطوة الكريمة التي قام بها بعض           ). 2007 آب   20الصادر بتاريخ   

صحاب العقارات من الفلسطينيين الذين بادروا بتقديم أراضٍ للوكالة يملكونها في محيط مخيم البارد من               أ

أجل إقامة مثل هذه اإلنشاءات المؤقتة إليواء النازحين، وهي خطوة تؤشر إلى روح التعاون والتضامن               

لية ورغبة صادقة في    األخوي التي تسود صفوف النازحين وما يتحلى به هؤالء من حسٍ عاٍل بالمسؤو            

  .الشراكة بالحل

في هذا اإلطار، يهمنا في المنظمة أن نلفت عناية الجهات المعنية والمسؤولة إلى جملة أمور نرى مـن                  

الملح والضروري أخذها في االعتبار عند طرح أي مقاربة تستهدف توفير الحلول اإلسكانية للنازحين،              

رها وكالة دولية أسس ومعايير تراعي المبادىء المتعـارف         وفي طليعتها وجوب اعتماد األونروا باعتبا     

عليها لجهة استجالب العروض عبر إجراء المناقصات وفض الطلبات والبت بها وفق ما يتضمنه دفتر               

الشروط دون أي تمييز بين المشاركين انسجاماً مع ما يقتضيه الحياد والموضوعية والشفافية، وكـذلك               

 أو إعادة تجديدها والتي يجب أن تكون برضا طرفي العقد من أجل تالفـي               لجهة توقيع العقود وإبرامها   

في الوقت عينه نـرى أن علـى        . ما قد ينجم الحقاً من نزاعات قانونية فيما لو تم اعتماد طرق مغايرة            

الحكومة اللبنانية واجب تسهيل كافة االجراءات القانونية التي تستلزمها عملية توفير البـدائل الـسكنية               

قتة من مثل منح التراخيص إلى غير ذلك من األمور مع التنويه إلى ان الوقت قد بدأ ينفذ في ظـل                     المؤ

اقتراب بدء العام الدراسي وفصل الشتاء وما يعنيه ذلك من تفاقم لحجم المعاناة التي يرزح تحت وطأتها                 

  . النازحون

  المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
  )حقوق(


