منزل بعيد عن الوطن

مالجئ قياسية الحقة لحاالت الطوارئ وقابلة للتكيف مع احتياجاتك
وآمنة لألشخاص الذين تعمل على خدمتهم.

مالجئ  Better Shelterهي مالجئ معيارية الحقة لحاالت الطوارئ بمساحة
17.5م 2وتتسع لعدد يصل إلى خمسة أشخاص ،وهي مطورة وف ًقا لمعايير سفير
لالستخدام في الحاالت اإلنسانية .حيث يتميز إطارها الهيكلي الفوالذي بتثبيته المحكم
في األرض وتغليفه بسقف وحوائط تتسم بالصالبة وخفة الوزن في نفس الوقت .كما
يحتوي الملجأ الواحد على أربع نوافذ ،وأربع فتحات للتهوية وباب قابل للقفل .فضالً
عن اللوحة الشمسية المثبتة على السقف لتوليد الطاقة الالزمة إلنارة المصباح المدمج
وشحن األجهزة اإللكترونية .ويأتي الملجأ داخل عبوتين مسطحتين تضمان كل المكونات
واألدوات الضرورية ،حيث يمكن تركيبه من خالل أربعة أشخاص في غضون خمس أو
ست ساعات دون حاجة إلى الكهرباء.

متين

ويمكن تكييف الملجأ ليناسب حاالت واستعماالت محددة .ونظرً ا لتصميمه القياسي ،يمكن
إضافة األقسام أو إزالتها إلنشاء هياكل مختلفة .حيث يمكن ترقية الوحدة باستخدام المواد
المحلية في حاالت االستجابة المرحلية .ومن مميزات هذه المالجئ أيضًا سهولة صيانتها
وسهولة استبدال مكوناتها في حالة تعرضها للتلف .كما يمكن تفكيكها ونقلها ثم إعادة
تركيبها .تمثل مالجئ  Better Shelterحالً لحاالت النزوح واسعة النطاق التي ال
يُسمح فيها إال بالهياكل المؤقتة في ظل عدم توفر الحلول المحلية .وتتمثل مزاياها فيما
يلي:

معقول التكلفة
مدى عمري يبلغ ثالث سنوات مع إطار فوالذي
فائق القوة.

األمن والكرامة

هيكل مسطح مغلف بتكلفة منخفضة لتحسين
عمليات النقل.

مرن
يوفر مستوى أعلى من األمان والسالمة والكرامة
والخصوصية لألفراد النازحين.

قابل للتوسعة
نحو مباشر .حيث ال يلزم
يتم التسليم والتثبيت على ٍ
توفر أي أدوات أو آالت إضافية ،ويمكن إجراء
التثبيت بواسطة أفراد غير مدربين.

يتيح إمكانية التخطيط السلس وتحديد الميزانية
والتنفيذ دون أي تكاليف غير متوقعة.

© UNHCR/Sebastian Rich

عائلة حميد.

عائلة نازحة داخليًا إلى مخيم الجامعة
في بغداد
صفاء 34 ،عا ًما" :لقد تعرضنا للتهديد من داعش ،حيث طالبونا
بترك منازلنا ألنها كانت قريبة من القواعد العسكرية .فقد استخدموا
منازلنا لمحاربة قوات الجيش .حيث تمركز القناصة على أسطح
المنازل .كما كانت هناك نقاط تفتيش على جميع الطرق المحيطة
بمنازلنا".
هند 30 ،عا ًما" :عندما وصلت األمطار إلى المخيم ،وصل ارتفاع
الماء إلى حوالي قدم واحدة .إال أن هذا الملجأ يتمتع بحماية أكبر.
حيث يتوفر لدينا باب يمكننا إغالقه وقفله .فانا أشعر بأنه أكثر أما ًنا.
كما أنه يتميز بدرجة أكبر من النظافة والحماية".

المواصفات األساسية
الهيكل

إطار مكون من مجموعة أنابيب فوالذية متصلة عبر وصالت فوالذية ومؤمّنة بأسالك متقاطعة .ويتم تثبيت األساس في األرض بواسطة مجموعة مرتكزات .كما أن
الهيكل مغطى بألواح شبه صلبة مصنوعة من البولي أوليفين .ويضم الملجأ أربع نوافذ ،وأربع منافذ للتهوية ومصباح إنارة.

المواد

اإلطار :فوالذ مجلفن فائق القوة

القياسات
[الطول×العرض×االرتفاع]
[م]

الهيكل بالكامل 2.83×3.32×5.68 :مساحة المعيشة المغطاة 17.5 :م
اإلفريز] 1.8 :م الحد األقصى لالرتفاع الداخلي 2.7 :م

نظام الطاقة الفولتوضوئية

 2.5واط ذروي .مصباح  LEDومنفذ مخصص لشحن عدة أجهزة كهربائية .يوفر اإلضاءة لمدة  6-48ساعة في حالة شحنه بالكامل.

مقاومة الحريق

يسمح بوقت لإلخالء يُقدّر بدقيقتين ( )2على األقل .يجب تقييم مخاطر الحريق لتوفير المعلومات الكافية لتخطيط الموقع للمستوطنات المؤقتة وتجميع المالجئ الفردية.
ويوصى بتوفير مساحة أمان مقدارها 5م بين الوحدات.

نطاق درجة الحرارة

 5-40درجة مئوية

مقاومة الرياح

تصل إلى 28م/ثانية أو 101كم/ساعة .ويعتمد األداء الفعلي على تكوينات المبنى ،أو جودة البناء ،أو طريقة التثبيت ،أو طريقة التركيب األخرى المستخدمة ،وكذلك
الموقع والتضاريس.

المدى العمري

 36شهرً ا مع الصيانة األساسية.

مدة الصالحية

الحد األدنى 3 .سنوات في ظل ظروف جافة ونظيفة وجيدة التهوية.

حجم الوحدة

 1.14م 0.52×1.09×2.02( 3م) 48 .وحدة في حاوية  HCبارتفاع  40قدمًا 36 .وحدة في حاوية  DCبارتفاع  40قدمًا.

وزن الوحدة

 160كجم باستثناء المنصة.

التجميع

يمكن تركيبه بواسطة فريق مكون من أربعة أشخاص في غضون  5-6ساعات من دون أي أدوات إضافية أو تيار كهربائي على أنواع مختلفة من التربة وعلى
األرضيات الخرسانية .ويأتي مصحوبًا بكتيبات تعليمات مفصلة خطوة بخطوة .كما يتوفر التدريب على بناء القدرات والتجميع عند الطلب .ويتميز أيضًا بسهولة
الصيانة .حيث يُرفق معه طقم قطع غيار .ويمكن ترقيته باستخدام المواد المحلية.

التكلفة

 1150يورو لكل
وحدة.

الغالف [الجدار وألواح السقف] :ألواح بالستيكية معتمة وشبه صلبة
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لكل فرد [بإجمالي  5أفراد] 3.5 :م 2الحد األدنى لالرتفاع الداخلي [مستوى

 Better Shelterمؤسسة اجتماعية مقرها في السويد .نحن نعمل على تطوير وتوفير المالجئ الالحقة لحاالت الطوارئ
من أجل االستجابة للحاالت اإلنسانية الطارئة والتخطيط لحاالت الطوارئ بالتعاون مع المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ( )UNHCRومؤسسة .IKEA
للتواصل .sales@bettershelter.org | +46 8 40 92 50 10 :تفضّل بزيارة www.bettershelter.org
لالطالع على المعلومات التقنية وإرشادات السالمة.

