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مأوى لالجئني القادمني إىل اليونان7102-5102 ،

جون ف .وين

تجاوزت أعداد األفواج الهائلة القادمة إىل اليونان منذ عام  2015العرض املتاح للآموي املقبولة تجاوزاً
كبرياً .وما زالت محاوالت تقديم الحلول مستمرة.
حمــل مــا يزيــد عــى مليــون الجــئ ومهاجــر ُّ
تجشــم عنــاء لتثبيــت تلــك الوحــدات يف األرض .وعــاد ًة مــا يصحــب نصــب
َت َّ
رحلــة محفوفــة باملخاطــر إىل أوروبــا منــذ أوائــل عــام  .2015هــذه الوحــدات الســكنية وتثبيتهــا تدريــب باملوقــع.
ففــي بدايــة حالــة الطــوارئ هــذه ،وصلــت أفــواج مــن
الالجئــن بأعــداد مهولــة إىل جــزر بحــر إيجــه ،وليســبوس ،وتســتخدم الوحــدات الســكنية لالجئــن يف األصــل كأماكــن
وخيــوس ،وســاموس ،وليــورس ،وكــوس إىل درجــة فاقــت إقامــة مؤقتــة إليــواء الالجئــن يف حــاالت الطــوارئ ،لكنَّهــا
قــدرات الســلطات البلديــة املحليــة مــن ناحيــة توفــر أماكــن تســتخدم هنــا كــأ ٍو لهــم يف النقــاط الســاخنة ،واملحــزن يف
اإلقامــة واســتنفدت حلولهــا املناســبة لتوفــر املــأوى .لذلــك ،األمــر َّأن ذلــك يعنــي غيــاب الشــعور بامللكيــة أو امتــاك
طلبــت الحكومــة اليونانيــة املســاعدة يف إنشــاء ’نقــاط املنــزل ،حتــى لــو مؤقتــاً مــا أدى بــدوره إىل كــرة اســتخدام
ســاخنة‘ يتعــن عــى جميــع الوافديــن الجــدد املــرور بهــا مــن هــذه الوحــدات وغالبــاً مــا كان اســتخدامها بطريقــة ســيئة.
أجــل عمليــة التســجيل .ويف عــامل مثــايل يتوافــر عــى أنظمــة وأدت اإلحباطــات املفهومــة التــي شــعر بهــا الالجئــون
التســجيل ذات األداء الفعــال ويتميــز بقــدرات هائلــة عــى املتنقلــون نتيجــة التأخــرات البريوقراطيــة املتكــررة وعــدم
توفــر أماكــن مخصصــة لإليــواء ،تنقــل الع َّبــارات االعتياديــة وضــوح اإلجــراءات إىل تعــرض هــذه الوحــدات إىل البــى
مفصلــة
األشــخاص مــن الجــزر ،ومــن املفــرض أن تســتطيع الخدمــات والتلــف الشــديدين .وأصبــح مــن الــروري بنــاء قامئــة َّ
مواجهــة الوضــع .لكــنَّ مــا حــدث عكــس ذلــك ،إذ مل تســتطع لتفقــد الصيانــة والرعايــة ،وتعزيــز تعديــات التصميــم ،وتوفــر
الســلطات مواجهــة هــذه األعــداد وإدارتهــا.
وتقــع نقطــة موريــا الســاخنة يف ليســبوس يف موقــع صعــب
أل َّنــه كان قــد ُص ِّمــم يف الســابق عــام  2013ليكــون مركــزاً
لالحتجــاز .والقــدرة االســتيعابية لهــذا املوقــع يف توفــر مهاجــع
لالجئــن ال تزيــد عــى  700شــخص يف حــن َّأن الوضــع يف هــذا
الوقــت يتطلــب  2300مهجــع وليــس مثــة أي حلــول لتوفــر
أماكــن إقامــة مؤقتــة لســد الفجــوة .ولســوء الحــظ ،مــع عــدم
توفــر موقــع جديــد ،كانــت ظــروف العيــش يف املــأوى ومــا
زالــت دون املســتوى بكثــر.
وباإلضافــة إىل عــدد الخيــام العائليــة املحــدود التــي متثــل
العمــود الفقــري لالســتجابة العامليــة يف توفــر املــأوى يف
ـب مــا يزيــد عــى  300وحــدة ســكنية
حــاالت الطــوارئُ ،ن ِصـ َ
لالجئــن يف ليســبوس وأثبتــت فعاليتهــا كــآوي مؤقتــة أو
كمســاحات ميكــن اســتخدامها لدعــم الخدمــات يف كثــر مــن
النقــاط الســاخنة ،مثــل مركــز موريــا للتســجيل وموقــع كارا
تيــب الفائــض بالالجئــن .فالوحــدات الســكنية لالجئــن عبــارة
عــن مجموعــات ُمس ـ َّبقة التجهيــز ومكونــة مــن عــدة عنــارص
أساســية مبــا فيهــا إطــار مــن الصلــب خفيــف الــوزن ،وأســقف،
وألــواح جــدران ،وأبــواب ،ونوافــذ ،وأغطيــة للســقف ،ونظــام
للطاقــة الشمســية (مصبــاح وشــاحن للهاتــف) ونظــام مبتكــر

وحدة إسكان الالجئني ،كاري تيب ،ليسبوس ،اليونان

نرشة الهجرة القرسية 55

املآوي يف التَّهجري

طابش/ريابر 2017

مجموعــات قطــع الغيــار الشــاملة للمحافظــة عــى تلــك
الوحــدات وصيانتهــا.

21
www.fmreview.org/ar/shelter

إرشــادات توجيهيــة وطنيــة يونانيــة للتصــدي ملرحلــة الطــوارئ
هــذه .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يخلــو اإلطــار القانــوين لالتحــاد
ً
عمومــا مــن أي إرشــادات توجيهيــة فنيــة واضحــة.
األورويب
ومــع اســتقرار الوضــع ،كانــت هنــاك محــاوالت مــن مجموعــة
العمــل املعن ّيــة باإليــواء يف أثينــا لتحقيــق إجــاع حــول الحــد
األدىن مــن املعايــر .ومــع ذلــك ،تطلبــت املراحــل األوىل توجيهـاً
عامــاً لتحقيــق مســتوى متســق مــن االســتجابة وتطويــر
مــؤرشات يقــاس عــى ضوئهــا مســتوى األداء يف الوحــدات
الفنيــة ذات الصلــة.

وأصبــح مــن الواضــح وجــود حاجــة إىل ’مناطــق انتظــار‘
تســتوعب األشــخاص الذيــن ينتظــرون فــرات ال ُيســ َته ُ
َان
بهــا إىل حــن االنتهــاء مــن معالجــة إجــراءات وصولهــم .ويف
املامرســة العمليــة ،اســتُخ ِد َم ْت يف جميــع املواقــع الكبــرة يف
اليونــان خيــم كبــرة صممــت يف األصــل كمســتودعات متنقلــة
يف توفــر مناطــق مغطــاة لالنتظــار ،أو التســجيل املؤقــت
أو العبــور .ومــع ذلــك ،مل ُت َطــ َّور هــذه الوحــدات ومل ُت َج َّهــز
ُ
كمســكن بــري ،فببســاطة شــديدة ال تصلــح ألكــر مــن املبيــت وبنــا ًء عــى ذلــك ،طــ َّو َر منــوذج وصفــي ملســاعدة العاملــن
يف الليــلُ .
وطــ ِّو َر ْت كثــر مــن الحلــول الخ َّالقــة لجعــل هــذه يف الربنامــج الفنــي امليــداين يف التخطيــط للحلــول وتنفيذهــا.
ْ
وحــ ِّددَت الفئــات املختلفــة عــى النحــو التــايل:
املســاحات عــى األقــل أكــر مالءمــة كــأوى نهــاري كــا هــو ُ
لي ـ ًا.
مناطــق االنتظــار إلقامــة الالجئــن مــدة ال تتجــاوز 24
ســاعة علــ ًا أ َّنهــا تخلــو مــن مرافــق املبيــت.
األنواع واملعايري
كانــت هنــاك تحديــات كبــرة يف توفــر دور إيــواء مالمئــة
أماكــن اإلقامــة العابــرة ا ُمل َعـ ّدة لإلقامــة حتــى خمســة أيــام
مطابقــة للمعايــر الوطنيــة والدوليــة .وال ميكــن أبــداً تلبيــة
واملــزودة مبرافــق للمبيــت.
الحــد األدىن مــن املعايــر اإلنســانية يف املــأوى واالســتيطان
واملــواد غــر الغذائيــة يف املواقــع املتاحــة كــا أ َّنــه ال يوجــد
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ر

أماكــن اإلقامــة متوســطة وطويلــة األجــل ا ُمل َع ـ ّدة لإلقامــة والطهــي .ور َّكــزت اس ـ اتيجية االســتعداد لشــتاء 2017-2016
لف ـ ات تزيــد ع ـ خمســة أيــام (التــي قــد تشــتمل ع ـ ع ـ االســتعاضة عــن مــآوي الطــوارئ بحلــول دامئــة مس ـ َّبقة
املراكــز الجامعيــة ،واألبنيــة مســ َّبقة الصنــع ،وأماكــن الصنــع مقرتنــة يف ذلــك بتحســينات لرفــع مســتوى البنيــة
إقامــة ُم َعــ ّدة خصيصــاً لهــذا الغــرض ،ووحــدات ســكنية التحتيــة (امليــاه واإلصحــاح الكهربــاء) وكان لهــا نتائجهــا
لالجئــ  ،وخيــام طــوارئ شــتوية)
اإليجابيــة.
ر

ى

ى

ى

ن

لكــنَّ األزمــة االقتصاديــة أ َّثــرت تأث ـ اً كب ـ اً ع ـ ك ـ ى املــدن
اليونانيــة مــا أضعــف مــن عمليــة التطويــر الهيكليــة للمبــاين
ف ُا ْض ُطــ َّر ْت هيئــة اإلســكان العامــة يف البــ د إىل اإلغــ ق يف
 ،2012أمــا ســوق البنــاء واإلنشــاء فوصــل إىل مرحلــة قريبــة
مــن الشــلل .وحــان الوقــت لتحــرك مبــادرات املــأوى لصالــح
االقتصــادات الحرضيــة ودون الحرضيــة ،مــع الرتكيــز عــ
موضوعــات االســتدامة مــن خ ـ ل اســتخدام مخــازن اإلســكان
القامئــة واألبنيــة غــ املســتخدمة وبرفــد قطــاع اإلنشــاءات
مبرشوعــات إعــادة التأهيــل والتحويــل.
ر

ر

ى

ر

أمــا اإلعــداد للشــتاء فــكان تحدياً آخــر تطلــب إرشــاداً وتوجيهاً.
وكان مــن الواضــح أن أي ـاًّ مــن هــذه األنــواع مــن دور اإليــواء
املنصوبــة لــن يوفــر الحاميــة الكافيــة مــن طقــس أوروبــا البــارد
يف الشــتاء دون إجـراء أي تعديـ ت أو إدخــال مصــدر للتدفئــة.
فــكان اســتخدام املبــاين القامئــة الحــل األمثــل إذ توفــر األبنيــة
القويــة الصلبــة مســتوى مــن العــزل أك ـ م ـ تقدمــه املــآوي
املؤقتــة ك ـ ميكــن تدفئتهــا بطريقــة أك ـ فاعليــة .وصممــت
املبــاين القامئــة بطريقــة تالئــم املنــاخ املحــ الســائد مثــل
مقاومــة الريــاح وأكــوام الثلــوج .ولســوء الحــظ ،يف شــتاء
 2016-2015يف اليونــان ،كان عــدد األبنيــة القامئــة املتوافــر
محــدوداً يف مواقــع وجــود الالجئ ـ الذيــن كانــوا يرغبــون يف وبــدءاً بشــهر فرباير/شــباط  ،2017كان هنــاك مــا ُق ـ ِّدر عــدده
االســتمرار يف التحــرك شــ الً ،غالبــاً يف االتجــاه الــذي تــزداد بـــ  62ألــف و 500الجــئ انتــ وا يف جميــع أنحــاء اليونــان
فيــه ظــروف الطقــس قســوة وبــرودة.
ويف الجــزر اليونانيــة إضافــة إىل القادمــ الجــدد بأعــداد
منخفضــة .ومــع ذلــك ،مــا زال هنــاك كث ـ مــن العمــل الــذي
وكانــت هنــاك حاجــة لالســتعداد إىل الشــتاء يف كل مــن الخيــام يجــب فعلــه وكث ـ مــن الق ـرارات التــي يجــب اتخاذهــا وكل
العائليــة والوحــدات الســكنية لالجئــ ُ .
وطــ ِّو ًر ْت مجموعــة ذلــك ســوف يؤثــر عـ اســتكامل مراجعــة اسـ اتيجية املــآوي
مــن األدوات لالســتعداد للشــتاء يف الخيــام العائليــة تضمنــت واملســتوطنات ،تلــك االس ـ اتيجية التــي بــدأت بالخــروج مــن
بطانــات العــزل وقاطعــاً ولوحــاً أرضيــاً مقاومــاً للحــرارة ح ّيــز الحلــول االنتقاليــة إىل الحلــول بعيــدة األمــد .ومــن
(تســتخدم لوضــع املدفــأة) و ُكـ ّـم مقــاوم للح ـرارة (ليمــر مــن املؤكــد أن تســتمر بعــض املواقــع قامئــة لتلبيــة الحاجــات
خاللــه دخــان املدفــأة يف جميــع أجــزاء الخيمــة) .وتطلــب الحاليــة والطارئــة ،يف ح ـ يتطلــب الوضــع يف مواقــع أخــرى
الوضــع يف الوحــدات الســكنية لالجئــ حــ ً ُم َعــ ّداً حســب إيقــاف العمليــات وتفكيــك املــأوى.
الطلــب مثــل توفــ األرضيــات املرتفعــة املعزولــة ،وأغطيــة
الســقف ملنــع الترسبــات ،ومصــدر للتدفئــة الداخليــة .ومبــا َّأن وباإلضافــة إىل الالجئـ الذيــن يقيمــون يف ’مواقــع االســتضافة‘
أغلبيــة املواقــع ليــس بهــا وص ـ ت كهربائيــة رئيســية مالمئــة ،يف ال ـ والجــزر اليونانيــة ،توفــر كث ـ مــن املنظ ـ ت أماكــن
كان تحديــد مصــدر تدفئــة مالئــم ومقبــول التحــدي األكــ  .للعيــش يف الشــقق والفنــادق واألرس املســتضيفة واملبــاين
وســعياً للحفــاظ عــ ســ مة شــاغيل الخيــم وملنــع العبــث املجــددة .ومــن املرجــح أن توســع املفوضيــة األوروبيــة مخطــط
بهــا ،اختـ ت مدافــئ الغــاز لتكــون الحــل األنســب لكــنَّ قبــول اإلســكان هــذا لضــ ن حصــول جميــع الالجئــ يف اليونــان
هــذا الحــل اســتغرق وقتــاً كبــ اً مــا أدى إىل تفــي شــعور ع ـ مــأوى مطابــق للمعاي ـ املناســبة للواقــع األورويب طيلــة
بالتضايــق بـ املقيمـ يف املــأوى دفــع الالجئـ يف كثـ مــن مكــوث الالجئ ـ فيهــا منتظريــن البــت يف مصريهــم .ويقــدم
األحيــان إىل انتهــاج مامرســات تدفئــة مــ ة بالبيئــة.
أي مخطــط ُم َو ّســع مثــل هــذا فرص ـاً ال ُيس ـ َتهَان بهــا إلدمــاج
حلــول تفيــد ك ًال مــن الالجئــ واملجتمعــات املضيفــة التــي
االنتقــال إىل حلول أطول أج ًال
يقيمــون فيهــا.
ً
مــع َّأن بيئــة العمــل يف اليونــان تغ ـ ت تغ ـ ا ال ُيس ـ َتهَان بــه
منــذ أواخــر عــام  ،2015مــا زال آالف األشــخاص يعيشــون يف جون ف .وين wain@unhcr.org
مواقــع ميكــن أن يقــال عنهــا إ َّنهــا بــدأت توفــر حاميــة كافيــة مسؤول مكتب مآوي الطوارئ ،املفوضية السامية لألمم املتحدة
مــن ظــروف الطقــس وبــدأت ُت َج َهـ ُز مبرافــق امليــاه ،واإلصحــاح ،لشؤون الالجئني www.unhcr.org
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