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 المقدمة

ر من الحرب2018لسنة   (HRP)خطة االستجابة اإلنسانيةتماشيا مع  ميمات طارئة للمأوى المتضر ، حيث يتم دعم  (. WDS) ، تقوم الجهات الناشطة اإلنسانية بتر ر ي عملية عودة دائمة للنازحي 
ويساهم ذلك فر

ي المناطق المتأثرة
ي الوقت الذي يعيدون تأسيس حياتهم فر

ي المأوى بالحد األدنر من الظروف الصالحة للسكن، فر
وح الثانوي األرس شديدة الضعف للسكن فر ر  .بالضاع األخت  ويتجنبوا التر

ي 
ي ضوء نطاق احتياجات ترميم المأوى فر

ي ألصحاب المصلحة، بما فر اتيج  ي واالستر
ي حدود الموارد المحدودة المتاحة، توفر هذه المذكرة التوجيهية الدعم الفنر

يتماشى مع المبادئ اإلنسانية،  جميع أنحاء البالد، وفر

ي تتجاوز هذا المبدأ التوجيهي 
ي نطاق األعمال النر

 (. RRP بواسطة برنامج األنتعاش والمرونة )ولتعظيم تأثت  االستجابة للمأوى بطريقة منسقة. سوف يتم تبنر

 

 سير العملية

ورية لضمان تحقيق مبدأ الضر  ي تعتت  ضر
ي حاالت الطوارئ اتباع الخطوات ادناه والنر

ي ترميمات المأوى فر
كاء الذين يشاركون فر  ورة اإلنسانية والحماية "عدم إلحاق األذى": يجب عىل الشى

 المحددة بوضوح 1االحتياجات اإلنسانية فقط )مبدأ الحياد( ومن خالل معايت  الضعفتحديد المستفيدين ، بناًء عىل  .1

 التواصل مع المجتمعات المحلية لرفع مستوى الوعي حول معايت  اختيار المستفيدين .2

ي اثبات الم .3
ل واألراض والممتلكات عائدة للمستفيد واليوجد تعقيدات فر ر  (HLP RIGHTS IN SHELTER DUE DILIGENCE GUIDELINESلكية )التحقق من الملكية للتأكد من أن حقوق المتر

ر  .4 ي التقدم بطلب للحصول عىل تعويضبنظام التعويضات معرفة المالك / المالكي 
 والرغبة فر

ر من الحرب تصنيف  .5 ي الWDSالمأوى المتضر
رة، باستخدام فئات المبانر ي  تضر

ي العراق ، النر
 (1الملحق مهندس مؤهل )انظر تحدد من قبل فر

ر مؤهل اتالكمي جدولإعداد  .6 ميم، مع مراعاة الحد األدنر من نطاق ال2من قبل مهندسي   (2الملحق ات )انظر تر

ميمالتواصل مع المستفيدين وموافقتهم عىل نطاق وتوقيت ال .7  ذات قبل التنفيتر

 الخاصة بالعمل زلهم ألغراض إعداد التقارير االتواصل مع المستفيدين وموافقتهم عىل جمع اإلحداثيات الجغرافية لمن .8

ا للحد األدنر لنطاق اإلصالحات )انظر ترميمتنفيذ  .9
ً
ي حاالت الطوارئ وفق

 (2الملحق ات المأوى فر

(الرصد أثناء وبعد تنفيذ  .10 ر ر المدنيي  اء تقنيون فقط )أي المهندسي  ة المسؤولية ، يديره خت 
  األعمال ، والتقييم عند انتهاء فتر

  

                                                                 

 ئيةغذاالمواد الغير صول على المساعدة في توفير المأوى وباستخدام أداة تقييم الضعف االجتماعي واالقتصادي التي طورتها مجموعة العمل النقدية في العراق لتحديد األسر التي قد تكون مؤهلة للحمجموعة المأوى توصي  1

 1.2المذكرة التوجيهية لجدول الكميات القياسي للحد األدنى من الترميمات للمأوى النتضرر بسبب الحرب األصدار و أيضا  3جدول الكميات القياسي للحد األدنى من الترميمات للمأوى بسبب الحرب األصدار  يرجى مراجعة 2

https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/2019-iraq-humanitarian-response-plan-hrp-feb-2019
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/2019-iraq-humanitarian-response-plan-hrp-feb-2019
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/standard-boq-minimum-repairs-war-damaged-shelter-v3-enar
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/standard-boq-minimum-repairs-war-damaged-shelter-v3-enar
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/standard-boq-minimum-repairs-war-damaged-shelter-v3-enar
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/enguidancenoteonstandardboqforminrepairsofwdsv1128102018
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/enguidancenoteonstandardboqforminrepairsofwdsv1128102018
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/enguidancenoteonstandardboqforminrepairsofwdsv1128102018
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 تحديد المستفيدين

اتيجية  ا الستر
ً
ي  مجموعة المأوىوفق

ي طورتها مجموعة 2019لسنة  HRPخطة األستجابة األنسانية المنصوص عليها فر
عمل ال، يجب تحديد المستفيدين من خالل أداة تقييم الضعف االجتماعي واالقتصادي النر

ي العراق لتحديد العائالت شديدة الضعف غت  القادرة عىل إجراء  النقدية
ي القيام ترميماتفر

ر المجتمعات المحلية  دون مساعدة. إن الفشل فر بهذه الخطوة األساسية وإبالغها ينطوي عىل خطر حدوث توترات بي 

ي لم يتم اختيارها ل
ميموداخلها، مع األرس النر ر عىل عمليات الحماية والتقييمات االجتماعي تر ر المدربي  ر المتخصصي  اك الموظفي  ، من األهمية بمكان إرسى ي حاالت الطوارئ. وبالتالي

ي ة واالالمأوى فر
قتصادية النر

ر بعملية االختيار.  نقاطيمكنها تحديد   الضعف وإبالغ األرس والقادة المحليي 

 

  HLPواألراضي والممتلكات  المنازلقضايا حقوق 

ل وإظهار نيتهم  ترميماتلتحقيق أقىص قدر من التأثت  وتجنب التوترات المجتمعية، يجب عىل المستفيدين من  ر ي الطوارئ إثبات ملكية المتر
اإلقامة هناك وعدم وجود أي مكان آخر يعيشون فيه. يعد التحقق فر

. يجب اعتبار عملي ي
ورًيا قبل بدء التقييم الفنر ي المحتمل واال من إثبات الملكية إجراًء ضر

ي ضد المستندات المزيفة / االحتيالية، واالحتالل غت  القانونر
الثانوية أو اإلخالء القشي. إذا لم  حتاللة التحقق كإجراء وقان 

ي المأوى إحالة القضية إل متخصىصي 
ي والممتلكات  يكتمل التحقق، فيجب عىل الجهات الفاعلة فر

ي الحقوق.  نشطة المأوى، ألنها قد تؤدي إل انتهاكاتوتعليق تنفيذ أقضايا حقوق البيت واألراضر
ي الوقت فر

فر

ي البحث عن حلول بديلة ألولئك الذين ال يستطيعون إثبات ملكي
اء المنازل السابق، مع نفسه، حيث تفتقر العديد من العائالت إل مثل هذه الوثائق الرسمية، ينبغر ة الممتلكات )مثل فواتت  الكهرباء، عقد رسى

ي والممتلكات ذات المجموعة الفرعية للمنازل و الصادر عن  المأوى المبدأ التوجيهي الواجب لحقوق يتم توفت  مزيد من اإلرشادات حول هذا من خالللسلطات المحلية / القادة / المختار(. خطاب من ا
واألراضر

 (. HLP Sub-Cluster) الصلة

م تقديم طلب، للحصول عىل تعويض متعلق بالملكية ر ل قد قدم، أو يعتر ر ا التحقق مما إذا كان مالك المتر
ً
كاء المأوى أيض ي القيام بذلك قبل بدء األعمال. 3يجب عىل رسى

. إذا لم يكن األمر كذلك، فقد يرغب المالك فر

ي أعدتها المجم إرشادات التعويض عن الممتلكات للعراقلمزيد من اإلرشادات، يرج  الرجوع إل 
ي والممتلكات ذات الصلةوعة الفرعية والنر

 (. Cluster-HLP Sub) للمنازل واألراضر

 

 (1الملحق تصنيف المأوى المتضرر من الحرب )

ي استخدامها لتصنيف الم 1الملحق يوفر  •
ي ينبغر

ر  أويالمعايت  النر ر المؤهلي  ي استخدام الموظفي 
ر
. الفشل ف ر اء مؤهلي  ر خت  ي دمرتها الحرب. يجب إجراء هذا التقييم والتصنيف فقط بواسطة مهندسي 

النر

ي احد األمرينقد يؤدي إل 
ر وتعريض المستفيدين لخطر المشاكل الهيكلية النر ار واستبعاد المنازل األخرى من ا؛ التقليل من مستوى الضر ي تقدير األضر

ر
ميملم يتم كشفها، أو المبالغة ف  . لتر

ار هيكلية )وبالتالي يقع أسفل  •
ل قد يكون له أضر ر ، أي أن جانًبا من المتر ر أو أكتر ر قد يكون III الفئةمن الممكن أن تقع الوحدة السكنية نفسها تحت فئتي  ي حي 

ر
الجانب اآلخر سليًما من الناحية ( ، ف

ار )وبالتالي يقع أسفل 
ل ألعمال ال (Iالفئة الهيكلية مع الحد األدنر من األضر ر  من المتر

ً
را كاء اإلبالغ عن أعىل مستوى للفئة، مع استهداف الجانب األقل تضر ي مثل هذه الحالة، يجب عىل الشى

ر
ميمف  . تر

                                                                 

  .يةعلق بتعويض جميع المواطنين العراقيين المتضررين من األضرار الناجمة عن عمليات الحرب ، واألخطاء العسكرية العرضية واألعمال اإلرهاب)التعديل األول( ، فيما يت 57من القانون  1وفقًا للمادة  3

https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/2019-iraq-humanitarian-response-plan-hrp-feb-2019
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/2019-iraq-humanitarian-response-plan-hrp-feb-2019
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/hlprightsinshelterduediligenceguidelines
https://www.sheltercluster.org/iraq/documents/propertycompensationguidelines
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ي  •
ر
، قد هي متوسط  1الملحق القيمة المالية الموض بها لإلصالحات المشار إليها ف ة. من أجل تلبية  إرشادي عت  العراق. وبالتالي ي حاالت الزيادة الكبت 

ر
ير ف تختلف األسعار ولكن يجب تقديم التت 

ي مسؤولية ضمان أ
ي المجال اإلنسانر

ميماتال تتجاوز كل ن احتياجات أكت  عدد ممكن من األرس المعرضة للخطر، تتحمل الجهات الفاعلة فر  من المعايت  وأن تكون المواد والعمال أعمال التر
ة الحد األدنر

 فعالة من حيث التكلفة. 

 

لترميم للمأوى المتضرر من الحرب )  (2الملحق الحد األدنى من نطاق ا

ها من ا ترميميجب  • ي العامة أو التجارية أو غت 
. يتم استبعاد المبانر ي

رت من جراء الحرب، باستخدام التمويل اإلنسانر ي تضر
ي الوحدات السكنية فقط النر

ي السكنية النر
ي ال تعمل كمسكن ، والمبانر

ي النر
لمبانر

 . ي
ر من جراء الحرب، من نطاق تدخالت المأوى اإلنسانر  لم تتضر

ورة مراعاة قيمة اليوض بالوصول إل أكت  عد • ي ضر
ميمد ممكن من األرس المستضعفة، مما يعنر ي العراقعند اختيار المستفيدين. أوصت  تر

ي  مجموعة المأوى فر
ر من الحرب والذي يقع فر بالمأوى المتضر

ي تؤثر سلًبا عىل مطالبات التعويض المستقبلية المحتملة، إن وجدت، حي عىل الفئة الثانية
ا إل تجنب التدخالت اإلنسانية النر

ً
ي أقل النحو األمثل. يؤدي ذلك أيض

ث يمكن أن يكون التدخل اإلنسانر

 ستفيدين من شأنها أن تدفع القرار: عىل الرغم من أن شدة تعرض الم -نسبًيا من حيث التعويض. الفئات األخرى أقل صلة بالتدخالت اإلنسانية 

o ي الوقت المناس
ر من الحرب الواقع ضمن الفئة األول بالفعل الحد األدنر لمستوى المعيشة الجيدة ويمكن ترميمه فر ي المأوى المتضر  . بقد يلن 

o انية محدودة، باختيار جا ر ي تتطلب مت 
ر من الحرب الواقع ضمن الفئة الثالثة النر ي المأوى المتضر

ر هيكلًيا من المبنر لن يشكل النظر فر  وضمان أن الجزء الذي تضر
ً
را ل األقل تضر ر نب من المتر

 . مخاطر عىل سالمة األشخاص

o وي . ي
ة من شأنها أن تقع خارج نطاق تدخالت المأوى اإلنسانر انية كبت  ر ر من الحرب الواقع ضمن الفئة الرابعة مت  ي حلول بديلة سوف تتطلب المأوى المتضر

ي النظر فر
منخفضة التكلفة مثل نبغر

 . المأوى االنتقالي لألرس شديدة الضعف

ي ذلك مرافق  5.5الحد األدنر الموض به هو  •
ر
متر مرب  ع لكل أرسة مكونة  33والمطبخ والحمام والمرحاض. ينتج عن ذلك هدف بحد أدنر  التهويةمتر مرب  ع من المساحة المغطاة للشخص الواحد بما ف

، بعد تص 6من  ر من الحرب نيفأفراد. وبالتالي ر الرئيسي والوحيد عىل تحديد الحد األدنر من الالمأوى المتضر كت 
ميمات، يجب أن يكون التر ي يمكن إعادة تأهيلها بأقل  تر

لجزء من الوحدة السكنية النر

ي ونوع األعمال والعمالة المتخصصة المطلوبة. 
انية واإلطار الزمنر ر وط المت  ي رسى

ر
 جهد ممكن ف

ي أن الحد األدنر الموض به للمساحة نطاق األساسات ل يوض بشدة بالبناء داخ •
ية القائمة وتبسيط األعمال. هذا يعنر / شخص قد يتم تجاوزه أو  2م  5.5القائمة لضمان االمتثال للخطط الحضر

ي ، ولكن يفضل أال يقل عن 
ي االعتبار مساحة  تر مرب  عم 3.5تقليصه، بناًء عىل التقييم الهندشي الفنر

ية الكثيفة للغاية بغض النظر / شخص. يؤخذ فر ي المناطق الحضر
ما قبل الضاع للشخص الواحد فر

 عن المعيار. 

 

 طرق التنفيذ

ميمات. يجب فقط إعطاء ي االعتبار عند استهداف المستفيدين والتخطيط للتر
ر فر ي أن تؤخذ آليات التأقلم الخاصة بالمستفيدين المحتملي 

ي ال  ينبغر
تستطيع تلبية احتياجاتها الدنيا من األولوية للعائالت النر

ي القدرات المحلي
ي االقتصادات المحلية من خالل المشاركة فر

ميمات من خالل طرق مختلفة ، ولكن يفضل أن تساهم فر  . ة ، أو العمال المهرة أو المال مقابل العملالمأوى. يمكن إجراء التر

https://www.sheltercluster.org/response/iraq
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لفنية  مزيد من المشورة ا

ر الحرب، حيث يوجد مخلفات الحرب من المتفجرات )تحذير: أي هيكل، بغض النظر عن فئ •  ن (، أو عندما يكون هناك تهديد وشيك باالنهيار من مبنر مجاور، يجب أERWة ضر
ً
ال يعتبر آمنا

 للسكن. 

ميمالنطاق و  ة للمأوىنشطة اإلنسانياأل الجثث وإزالة األنقاض خارج نطاق  التعامل معإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، و  الكشف و  عد ي • . يجب معالجة هذه المشكالت دنر األ بالحد ات القياسية تر

 المأوى.  ترميممن قبل الكيانات ذات الصلة قبل بدء التقييم أو 

ر ولوائح البناء المحلية  • ام قواني   صارم.  بشكليجب احبر

وع أو طريقةقد يكون التنسيق عىل المستو  • ر أو عدد الجهات الفاعلة المعنية أو مرحلة المشى  بسبب حجم الضر
ً
ي صعبا

بشدة  المأوى مجموعة. لتجنب ازدواجية األنشطة، توضي العمل ى الميدانر

كاء بالرجوع إل  ميملوحة المعلومات التفاعلية لالشى ر المأوى ال تر ي حرب  من متضر
ي  العراقفر

ي ت 4(HABITAT-UNالموئل )و  (Shelte Clusterمجموعة المأوى )وضعتها والنر
ركز جميع البيانات موالنر

ميمالتقييم واالمتعلقة ب  . لتر

ي ذات القيمة الثقافية والتاريخية:  •
ي لها قيمة تاريخية وثقافية   المبانر

ي تأثرت بآثار الحرب النر
ي النر

، مع الحفاظ عىل كما هي يجب ترميم المبانر ي مخططها األصىلي
محددة، التاريخية الخصائص الفر

ر ذوي باستخدام مواد محددة و  ي مثل هذه المجاالت ، مع إواشخاص مختصيي 
ي إصالحات المأوى فر

كاء الذين ال يتمتعون بالكفاءات الالزمة بعدم المشاركة فر حالة صنعة متخصصة. ُينصح بشدة الشى

ة   . (UNESCO)اليونسكوالحاالت إل خت 

قة:  • ئ المحبر ي تقييم المالجر
ر
ي  ف

ي خبت  يبحث فر
ي لشدة الحرق لتحديد سالمة الهيكل. يجب تقييم المالج   المتأثرة بالحريق من قبل مهندس تقنر

  األسباب والنتائج والتباين المكانر

ي تمكنت من إعادة  األرس الضعيفةيمكن دعم  •
ي بناء النر

رة من الحربجزن  ي حالة  نطاقحد األدنر من ، ولكن ال تتطابق مع الالفئة الرابعةأو  الفئة الثالثةمن  من مأواها المتضر
ميمات فر رئ. واالطالتر

ة من التدخل مما يؤدي إل توفت  مأوى مناسب قدره عن طريق يمكن أن يكون الدعم و  انية المخصصة ل 5.5أنواع كثت  ر ي حدود المت 
ر من الحربمتر مرب  ع للشخص الواحد وفر ميم المأوى المتضر من  تر

 . الفئة الثانية

 

  

                                                                 

. لمزيد من UNABITAT الموئلو Shelter Clusterالمأوى  مجموعةالتي طورتها  الحرب المأوى المتضرر منأداة اإلبالغ عن الخاصة بهم باستخدام  الترميم للمأوى المتضرر من الحربيُنصح شركاؤنا باإلبالغ عن أنشطة   4

   q.orgali.hamadameen@unhabitatiraAli Hamad Ammenأو   im3.iraq@sheltercluster.orgEmmanuel Lokoya Otika ـالمعلومات، يرجى االتصال ب

https://www.sheltercluster.org/response/iraq
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWFiNTk2YzctZGE0NS00MGViLWE1NGYtNmY4MjE5MTI2MWUyIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://www.sheltercluster.org/response/iraq
https://unhabitatiraq.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=026889c372314e75a35aacef3f2abdfa
https://www.sheltercluster.org/response/iraq
https://www.sheltercluster.org/response/iraq
mailto:im3.iraq@sheltercluster.org
mailto:ali.hamadameen@unhabitatiraq.org
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لتي لحقتها أضرار بسبب الحرب في العراق – 1الملحق   فئات المباني ا

 مؤهلون مهندسون بها سيقوم التي التقنية التقييمات لدعم إرشادي توضيح

  الفئة
نوع  /مستتتتتتوى
ر   الضر

  العناض الداخلية النوافذ واألبواب  العناض الهيكلية
الهيكل 
آمن 
 5للسكن

  والنوافتتتتذ، الختتتتارجيتتتتة األبواب بالط السقوف وأسطحها عناض الجدران واألعمدة الحاملة
 والحديد الزجاج فيها بما

 مكان/المياه دورات األرضية، تشطيبات الجدران،
 والكهرباء الماء شبكات االستحمام،

0 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتوجتتتتتتتتتتتتتتتتد ال

ار ار /أضر  أضر
ر ال

َ
ذك

ُ
  ت

ر يوجد ال   يوجد أو الحرب أنش          طة عن ناتج ضر
ر   بتش               طيب   ات القي   ام عىل يقتض                مح   دود ضر

 .المحيطة للجدران أو خارجية

ر  آثار /تجميىلي  طفيف ضر
 عىل الحرب ننتيجة خارجية
  ثقوب)  الحواجز أو السطح
ر أو الرص            اص طلقات  ضر
 (.قذيفة نتيجة سطجي 

 األبواب أو النوافذ زجاج تكش   
ر ي        وج        د وال ي  ضر

ر
 إط        ارات ف

 .األبواب أو النوافذ

ار توجد ال ر هناك أو أضر   اإلس    تخدام فرط بس    بب طفيف ضر
ر يوجد أو االكتظاظ / ي  محدود ضر

ر
 النهائية التش              طيبات ف

 . والجدران لألرضية
 

ار توجد ال  .الحريق نتيجة أضر

 
 
 نعم

 
ً
 أول

ار   طفيفتتتتة أضر
ي  المن  ازل –

 النر
  ب     ه       ا ل     ح     ق       ت

ار   محدودة أضر
ي 
ر
 ال          ج          دران ف

  واألب                                            وب
 .والنوافذ

  وجود ع  دم مع س               طحي  ة/  طفيف  ة تش               قق  ات
 الهيكلية للعناض ملحوظة تشوهات

ي  محدودة ثقوب أو
ر
  قذيف ة عن ناتجة الجدران ف

 .  هاون

  ن    ت    ي    ج       ة م    ح       دودة ث    ق    وب
  طلق      ات أو ه      اون ق      ذيف      ة

 أو الس         قف عىل الرص         اص
 .الحواجز

ار ي  ط     ف     ي     ف       ة أضر
ر
 ال     ن     واف       ذ ف

  أب        واب وه        ن        اك. واإلط        ارات
 .تالفة أو مفقودة خارجية

ار  أو االكتظاظ/  اإلس     تخدام فرط بس     بب طفيفة داخلية أضر
ر يوجد ي  محدود ضر

ر
 .الداخلية والجدران األرضية ف

 
ار   التش    طيبات عىل واض    حة وآثارها الحريق نتيجة خفيفة أضر

  الدخان ورواس          ب الس          خام) البناية من أجزاء عىل وتقتض          
ات  (.خفيف وتحفت   والتقشت   اللون وتغت 

 
 نعم

 
ً
 ثانيا

ار ة أضر   – كبب 
ي  ال     م     ن       ازل

  ال    نر
  ب     ه       ا ل     ح     ق       ت

ار   جس    يمة أضر
 ليس       ت ولكنها
 .هيكلية

ار أو هاون قذيفة عن ناتجة واس              عة ثقوب   أضر
ي  واسعة
ر
  للسكن قابلة وحدة القواطع، ف

ً
 .جزئيا

 
ار توجد ال ر هناك أو أضر ي  طفيف ضر

ر
  العناض ف

  ،(الحاملة والجدران والس        قوف األعمدة) الهيكلية
ر المثال س     بيل عىل   مس     احة عىل الموض     غي  الض     ر

ة   الخرس انة تس اقط) الجس ور أو األعمدة من ص غت 
 (.التأثت   بسبب المواد فقدان أو
 
ي  ملحوظ تش  وه يوجد ال

ر
  هناك. الهيكلية العناض ف

 .لإلصالح قابلة أو قليلة تشققات

ار   دون ترميمه       ا يمكن أضر
 عىل هيكلي     ة، تص               ليح     ات

ر: المثال س     بيل   طفيف ضر
ق     ت ق     ذائف بس               ب     ب   اختر
 فإن ذلك عدا ولكن السقف
 وال س           ليم الس           قف هيكل
 تحدب يوجد

ار ي  أضر
ر
  ال         ن         واف        ذ إط         ارات ف
  أو خ       ارج   ي       ة أب   واب وف   ق       دان

 .تلفها

رة داخلي      ة مس                    اح      ات  الج      دران) الق      ذائف نتيج      ة متض               ر
/  التالفة البناء مواد أو الش              ظايا أو( الداخلية واألرض              يات

دية ر المتر  .متعددة طوابق عت   والضر
 

ي  المن ازل
 وال ملئه ا/  تغطيته ا يتطل ب أنف اق عىل تحتوي النر

ر يوجد ي  ضر
ر
 .األساس ف

 
ار ار أو /و تص    ليحها يمكن الحريق نتيجة أضر ي  محدودة أضر

ر
 ف

ل مس  احات بعض ر  التس  ليح أو التحفت   المثال س  بيل عىل) المتر
 (.المكشوف

 جز
ً
 6ئيا

                                                                 

 .يشير فقط إلى االستقرار المادي للمبنى وليس إلى كفاية مساحات المعيشة 5

 .اتترميمإجراء ال لحينبأمان فيه سكن القد يكون للمبنى أضرار غير هيكلية واسعة النطاق، لكن من الممكن  6
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ً
 ثالثا

ار   جسيمة أضر
ي  المن  ازل –

 النر
  ال تعرض                  ت

ار   هيكلي       ة أضر
ي  بالغة

  تقتىص             ر
  ت  رم  ي  م أع  م       ال

  واس                                  ع                    ة
 .النطاق

ار توج     د  من عن     اض ع     دة تش               م     ل هيكلي     ة أضر
  الح   امل   ة والج   دران األس                 اس) الح   امل   ة األعم   دة
  تكش         المثال، س        بيل عىل( والس        قوف واألعمدة

ي  ملحوظ       ة دائم       ة تش               وه       ات وجود مع كبت  
ر
  ف

 الرابط تلف أو الخرسانة أوتحطم الهيكلية العناض
ر    التس   ليح انحناء أو كش    أو والخرس   انة الفوالذ بي 
 يمكن ذلك ومع والدعامات، الروابط تص             دع أو

 .إصالحها

ار  قذائف بها تس            ببت أضر
ة اق ال ادت ك          ب          ت   اخ          تر

  حلول وتتطل       ب الس               قف
ميمات للقيام هندس              ية   بتر

 .للسقف هيكلية
 

 كشه أو التسليح تحطم
 

ي  إنهيار
 ولكنه للس    قف جزن 

ميم قابل  .للتر
 

ر عت  طوابق متعددة  .الضر

ر يعتت   ي  األهمية عديم الض     ر
ر
  ف

  م  ع  رض ال  ه  ي  ك       ل ك  ون ح       ال       ة
  .للخطر

ي  المنازل
ي  تسببت أنفاق عىل تحتوي النر

ر
ار ف  .األساس إضر

 
ار  واس          عة ولكنها ترميمها يمكن الحريق نتيجة جس          يمة أضر

ل تجعل بحيث االنتشار ر  .للسكن قابل غت   المتر

 
 
لغاية )كال 

إجراء 
 (التعديالت

 
ً
 رابعا

مرة منتتتتتا  
 
  متتتتتد

ار –  أضر
  مهم     ة هيكلي     ة
 القي       ام يتع       ذر
ميم بأعمال   التر

 .  لها

ل ر   س               وى يوج   د ال) األنق   اض تح   ت ب   أكمل   ه المتر
 عن يقل ال ما تدمت   أو( فقط األنقاض أو األس   اس
ل هيكل من %60 نسبة ر  .المتر
 

ر  لعنضين كامل فشل ر  هيكليي  ، أو رئيسي    عىل أكتر
  أو الحاملة الجدران أو األعمدة إنهيار المثال س بيل

 .األساس
 

ر بس         بب باالنهيار وش         يك تهديد   خطر أو الض         ر
  للمبنر  الوش  يك اإلنهيار المثال س  بيل عىل محدق،
ار أو المج     اور  األرض عىل النط     اق واس               ع     ة أضر
ل المحيطة ر  .للخطر األساس يعرض مما بالمتر

 
 مع للمواد فقدان أو النطاق واس              عة تش              ققات
 .  شاملة أو جسيمة تشوهات

ي  إن       ه       ي       ار
 ك       ام       ل أو ج       زن 

 إنهيار جانب ال للس          قف،
ي 
  ل   ع   ن       اض ك       ام       ل أو ج   زن 

 .أخرى هيكلية
 

  والهيك       ل الس               قف هطول
   .لإلنهيار معرض الضعيف

ر يعتت   ي   األهمية عديم الض  ر
ر
  ف

  م  ع  رض ال  ه  ي  ك       ل ك  ون ح       ال       ة
  .للخطر

ار  عىل وتؤثر للتص               ليح ق     ابل     ة غت   الحريق عن ن     اتج     ة أضر
 .الهيكلية العناض

  
  
  

 كال

 

متر  33 أفراد ، وبالتالي تتوافق مع إصالح 6)*( هذه هي متوسط القيم لكل أرسة مكونة من 

ي األرسة. يجب مراعاة التباين ال \ مرب  ع 
 بسبب اختالف أسعار السوق جغرافر

  

 )*( الدنيا للمعايير وفقا   الترميم مساعدة لتقديم بها الموصى القيمة مربع متر 200 مساحته متوسط لمنزل الضرر قيمة  مستوى الضرر الفئة
 $500-0 1,000>  ال تُذَكر /وجد ال ي 0

I 1,500 - $500 5,000-1 طفيف$ 

II 5,000 - $1,500 10,000-5  كبير$ 

III 15,000 - $5,000 20,000-10  جسيم$ 

IV 0  50,000< ُمَدمَّر  
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 النطاق األدنى لترميمات المأوى في حاالت الطوارئ – 2الملحق 

 

ميمتدخالت ال ، وتوفر الحد األدنر من مساحة المعيشة المناسبة لجميع السكان. تتجاوز  تر ميمستضمن السالمة الهيكلية للمبنر ي  اعمال التر
السمات التجميلية )مثل الطالء والبالط وما ضمن نطاق العمل اإلنسانر

ورًيا تماًما، مثل ن إل ذلك( ويجب أ درج )ما لم يكن ذلك ضر
ُ
 : انظر أدناه لمزيد من التفاصيل(. مرافق الضف الصجي ء لاعمال العزل ضد الما ال ت

  

 

 . للمبنر  الهيكلية السالمة ضمان: األوىل الخطوة

رة الهيكلية العناض  كل  فحص: األحمر  الخط  . المطلوب النحو  عىل السقوف تثبيت تعزيز  من والتأكد  المتضر

رة العناض  / المواد  إزالة: األزرق الخط ورة عند  ، ترميمها  أو  إستبدالها  أو  المتضر  . الضر

 

 

 

 

 . للمعيشة كافية  مغطاة مساحة توفب  : 2 الخطوة

ر  أجل من للمعيشة المخصصة المساحة ختم يعتت  : األزرق الخط  ال الوصول وكذلك والخصوصية األمن وتوفت   القاشي  الطقس من الحماية تحسي 

 . التدخالت لمجموعة الرئيسية الشواغل هي  الصجي  الضف ومرافق المطبخ

ورة عند  يتم: األحمر  الخط ي  المساحات ختم الضر
ر  سالمة لضمان ترميمها  يجري لم النر  . المقيمي 

  الوقت، مرور  مع أنفسهم المستفيدين قبل من المتبقية المساحة  ترميم سيتم
ً
  . الحكومة قبل من المقدم والدعم لقدراتهم وفقا
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 (الجسيمة) والثالثة( الكبيرة) والثانية( الطفيفة) األولى الفئات ترميمل الدنيا المعايير – التقنية المتطلبات

ي  تحتاج س  وف
ة  هيكلية ترميمات ال أدناه، المبينة العناض  ال باإلض  افة الثالثة، الفئة من المبانر  تش  مل أن ويمكن. مؤهل مهندس قبل من تص  ميمه ويجب الهيكىلي  الفحص بعد  الالزمة األعمال تحديد  وس  يتم. كبت 

ي  الحش    و  وأس    منت القائمة األس    س: يىلي  ما  األعمال
(   القص لقوى المقاوم التس    ليح حديد /  االتاري) التجزئة أطواق اس    تخدام وكذلك والجس    ور  األعمدة وتغليف للجدران النافذة الفطور  ومعالجة للش    قوق الكيميان 

ر  التسليح تقوية / تبديل ال باإلضافة وإستبدالها  المحطمة الخرسانة وإزالة  . الخ األرضية / للسقف جديد  صب و  المتضر

 المالحظات المتطلبات التقنية الدنيا  العنض

 1  السالمة الهيكلية
 في الحاجة حسب الهيكلية الثقوب أو /و المواد وفقدان والتحفير الشقوق إصالح يجري

 السالمة حماية أجل من واأللواح الحاملة والجدران والعتبات والدعامات األعمدة

 .بأكمله للمبنى الهيكلية

. التدهور بسبب الهيكلي الفشل خطر من الحد أجل من الهيكلية العناصر وصالبة الحمل قوة ترميم ينبغي

 . الرئيسي المهندس من تقدير على بناء   ذلك يتم أن ويجب

مساحة المعيشة 

 المغطاة
2 

 للحركة مكان تتضمن الواحد للشخص مربع متر 5.5 عن تقل ال مغطاة مساحة وجود

 األرض مساحة جمع خالل من حسابها ويتم. المياه ودورة والحمام المطبخ ومرافق

 سبيل على األسرة، في األشخاص عدد على وتقسيمها السكن وحدة في كاملة المغطاة

 .مربع متر 33 تكون األسرة في أشخاص لستة الالزمة األرض المثال

 /و والنازحين الضيوف ذلك في بما السكنية، الوحدة في الساكنين األشخاص جميع الحساب يشمل أن ينبغي

 .العائدين أو

 المغطاة المساحة إصالح سيتم الحالة هذه وفي. المطلوب المعيار من أوسع السكنية الوحدات معظم ستكون

 مغطاة مساحة إنشاء ممكنا ، كان وإذا الصغيرة، السكنية الوحدات إصالح سيجري كما. فقط المطلوبة

 (.وغيرها المغطاة والباحة التوسيعات المثال سبيل على) إضافية

 3 أضرار الحريق
( الخفيف والتحفير والتقشير الدخان ورواسب السخام) الحريق أضرار آثار جميع إزالة

 .للمعيشة المطلوبة المغطاة المساحة من
  

 4 األسوار
 قابلة قوية دخول بوابة توفير /وترميم المتضررة المحيطة الجدران تصليح يجري

 قدرة توجد ال وحيث الشاغل الشغل والخصوصية االمن عنصري يكون حيث  للقفل

 .بأنفسهم بذلك للقيام للمستفيدين
 

 5 الجدران الخارجية
 أو التشققات من خالية المطلوبة المغطاة للمساحة الخارجية الجدران جميع تكون

 (.يعتبر التكسر في الجص غير الهيكلي مقبوال  : مالحظة. )الثقوب

 .الترميمات نطاق خارج الصبغ أو اللبخ يكون

 .الموسعة بالرغوة الصغيرة الثقوب إصالح ويمكن الكبيرة الثقوب لملء الطابوق أو البلوك كتل تستخدم

 6 السقف
 مياه أو تسريبات أي يوجد ال و والثقوب التشققات من خالية والسقوف السطح يكون

 .راكدة
 الخرسانة سقف فوق االسفلت من طبقة أو /و التسريبات إلصالح للمياه المضاد السليكون مركب إستخدام

 .الضرورة عند

 7 بالط األرضية

 خرسانة المثال سبيل على) المطلوبة المغطاة المساحة وإستواء نظافة وجود يتطلب

 إصالح ويجري. والقوارض الحشرات لمنع الحافات حول وُمحَكمة( مستوية ملساء

 . للضرر واضح أثر فيه كان إذا األملس السطح

 (.مقبوال   الهيكلي غير اللبخ في التكسر يعتبر: مالحظة)

 .الترميمات نطاق خارج االرضيات بالط يعتبر

الساللم والبالكونات 

 والممرات السقفية 
8 

 والكبار األطفال لمنع السطح أو /و والشرفات الساللم درجات على ثابتة حواجز وجود

 الحاجز يكون(. الوحدات متعددة المباني في المشتركة الساللم ذلك في بما) السقوط من

 قائم حاجز استبدال يتطلب فال ذلك، ومع األقل على متر 1.2-1 يبلغ بارتفاع المطلوب

 .وآمنا   ثابتا   ويعتبر واحد متر من أقل يبلغ بارتفاع مسبقا  

 ثابتة كانت إذا أيضا   مقبولة تكون األخرى المواد ولكن مفضال   البلوك كتل من المصنوع الجدار يعتبر

 (.الخشبية أو المعدنية المثال سبيل على) جيدا   ومضمونة
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األبواب الداخلية  

 والخارجية

9 
 الى الوصول باب( ذلك في بما) السكن وحدة في الخارجية األبواب جميع تكون

 .اإلطار في آمن بشكل ومثبتة للقفل وقابلة صلبة( السطح
 (.UPVC) سي يڤ يپ اليو من المصنوعة أو الخشبية أو المعدنية المعزولة األبواب إستخدام يمكن

   .االستحمام مكان /المياه لدورة للقفل وقابلة صلبة أبواب وجود 10

 .االستضافة /للمشاركة ترتيبات هناك تكون عندما الخصوصية تأمين الضروري من .أسرة لكل للقفل قابل باب مع األقل على واحدة نوم غرفة /غرفة وجود 11

 /فتحات التهوية  

 النوافذ

12 
 للسكن صالحة غرفة كل في الطبيعي الضوء إليها يدخل التي المفتوحة المساحة تكون

 .األقل على األرض مساحة من% 10 بنسبة

 من الضوء لجلب الجدران في داخلية فتحات وأي النوافذ مساحة بإضافة الطبيعي الضوء حساب يمكن

 مباشر بشكل( الدائمية أو للغلق القابلة) الفتحات جميع إضافة فيمكن للتهوية، بالنسبة أما أخرى، الى غرفة

 أي أو الهواء طابوق أو البوابات أو التهوية شبكات أو للفتح القابلة النوافذ ذلك في بما الخارجي، الهواء الى

 الطبيعي الضوء من مربع متر 1 تقسيم المثال سبيل على الغرفة، مساحة على  التقسيم ويتم. خارجي باب

 ذات غرفة على التهوية من مربع متر 0.5 وتقسيم ،% 10 نسبة يساوي مربعة أمتار 10 ذات غرفة على

 أي تتوفر ال عندما خيارا   الميكانيكي التهوية نظام يكون أن ويمكن%. 5 نسبة يساوي مربعة أمتار 10

 .أخرى فتحات

 

  . للفتح القابلة النوافذ في للذباب المانع المشبك إستخدام يمكن: اختياري

13 
 على األرض مساحة من% 5 بنسبة للسكن صالحة غرفة كل في التهوية فتحات تكون

 .األقل

14 

 المطر من اإلغالق ُمحَكمة المطلوبة المغطاة المساحة في النوافذ وحدات جميع تكون

( يماثلها ما أو كربونات بولي بالستيك أو زجاج) صلبة ألواح وذات والرياح والماء

 .اإلطار في آمن بشكل ثابتة وتكون

 عدم لضمان الزجاجي واللوح اإلطار إصالح حالة في المتضررة /الموجودة النوافذ إستخدام إعادة يمكن

 .تسريب أو ثغرات وجود

 بأنفسهم، بذلك القيام على للمستفيدين قدرة توفر عدم وعند للقلق شاغال   األمن يكون عندما يمكن،: اختياري

 .المطلوبة المساحة من األرضي الطابق في الحماية قضبان تثبيت

 15 الجدران الداخلية

 آثار فيها وليس الثقوب من خالية للسكن الصالحة المساحات في الداخلية الجدران تكون

 . هيكلية مشاكل

 (.مقبولة الهيكلية غير الخفيفة الشقوق تعتبر: مالحظة)

 الصحي والصرف المياه مرافق في إال الترميمات، نطاق خارج الداخلية الجدران ودهان تجصيص يعتبر

 (.أدناه انظر) الشخصية والنظافة

 16 القواطع الداخلية
 تكون عندما والمعيشة النوم أماكن لفصل األقل على واحد داخلي قاطع توفير

  .للقلق شاغال   الخصوصية
   .البالستيكية أو المعدنية المواد أو الخشب رقائق أو الجبس أو البلوك كتل إستخدام

 إمدادات المياه

17 
 عاملة مياه حنفية ووجود متوفرة تكون حيثما البلدية المياه بشبكة السكنية الوحدة ربط

   .أرض قطعة لكل األقل على واحدة

 في 1و المطبخ مغسلة في 1) سكنية وحدة لكل للمياه مصادر ثالثة ممكنا   ذلك يكون حينما توفير، :اختياري

 شبكة مع جميعها تربط أن وينبغي(. االستحمام مكان حنفية في وواحد المياه دورة في اليدين غسل حوض

 .التسريبات من وخالية عاملة وتكون الصحي الصرف

18 
 المياه شبكة مع الربط يكون ال عندما لتر ألف بسعة للمياه واحد خزان وجود يتطلب

 .متاحا   البلدية

 وبسعة الواحد اليوم في الواحد للشخص لتر 60-50 افتراض على أفراد، ستة من مكونة ألسرة تُحَسب

 .أيام 3-2 لمدة تخزين

 19 المطبخ 
 وطبخه وإعداده للطعام الصحي للتخزين السكنية الوحدة في واحدة كافية مساحة توفر

 .صلب بجدار المياه دورة مرفق عن مفصولة وتكون

 يبلغ الذي المطبخ كاونتر طول أساس على بناء   مربعة أمتار 3 هو المطبخ لمساحة به الموصى األدنى الحد

 .للسالمة الطاولة أمام سم 90 ومساحة سم 60 وعمق متر 2

دورات المياه ومكان 

 االستحمام
20 

 ووسائل للقفل قابل باب مع سكنية وحدة لكل واحد لالستحمام مكان /مياه دورة توفر

 .للتهوية

 متر 3.5 هو بها الموصى المساحة من األدنى الحد ويكون المياه، ودورة االستحمام مكان بين الجمع يمكن

 .المستفيد أفضليات حسب( الغربية /الشرقية) المياه دورة نوع ويكون. مربع متر 4.2 الى مربع
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21 

 باإلضافة الخارج، الى تهوية وفيها مسدودة غير و التسريب من خالية مياه دورة وجود

 على) المجاري مياه لتصريف خاص نظام أو العام الصحي الصرف بنظام ربطها الى

 (.الصحي للصرف خزان أو حفرة المثال سبيل

  

22 
 جدران وتكون االستحمام مكان /المياه دورة في للتنظيف وقابلة ملساء أرضيات وجود

 .متر 1.5 الى يصل ما باللبخ مغطاة االستحمام مكان
 .الترميمات نطاق خارج البالط يعتبر

الربط الكهربائي  

 ونظام اإلنارة

23 
 السكن وحدة من المحروقة /التالفة والقواطع التوزيع وصناديق الكهرباء أسالك إزالة

 .الحريق مخاطر لمنع قطعها أو
 

   .بها المعمول للوائح وفقا   ذلك، توفر حيثما الكهرباء بشبكة السكن وحدة ربط 24

25 

 مخاطر دون جيدة تشغيلية حالة في وتركيبات ومفاتيح ومقابس للكهرباء لوحة وجود

 حيثما الكهربائية، التمديدات في مخفية األسالك وتكون الكهربائية للحرائق التعرض

 .ذلك أمكن

  

26 
 المساحات في غرفة كل في األقل على لإلضاءة واحد ومصدر واحد مقبس وجود

 .المطلوبة المغطاة

 أن ينبغي كما الكهربائية، الحرائق لمنع( للمياه مضادة وتكون) االستحمام مكان أو المطبخ في المنافذ تغطية

 .أيضا   للمياه مضاد الحمام في اإلضاءة مصدر يكون

 27  إمكانية الوصول

 مرافق الى اآلمن الوصول بإمكانية وجودهم، حالة في اإلعاقة، ذوي األشخاص تمتع

 بأمان خروجهم إمكانية وكذلك( والمطبخ االستحمام مكان /المياه دورة) السكنية الوحدة

 .السكنية الوحدة من

 :التالية المصادرلمزيد من اإلرشادات، راجع 
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