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من أأكيیاسس ررمل (شرحح وو تفصيیل) مالجئمشرووعع بناء   
 

 

منن خاللل  , وو بقاعع ااخررىى منن ااالررضض) جنووبب اامرريیكا, قططاعع غززةة, االسوودداانن ,ااسيیا (سوونامي ساهھھھمم في مساعددةة االعدديیدد منن ااالجئيینن   	Cal-‐Earthاايیررثث  معهھدد كالل
عاصفة.تصاميیمم بناء مناززلل على شكلل ااقووااسس ااوو قببب وو هھھھي اامنة منن ااالهھھھتززااتت وو االززالززلل (االططبيیعيیة ااوو منن جررااء االقصفف) وو مقاوومة لالحوواالل االجوويیة اال  

 
يینهھا مجمووعاتت منن ااالسالكك وو يیتمم تعبئة ااكيیاسس منن االررملل وو االترراابب ضمنن االمووقع وو يیتمم تررتيیبهھا ضمنن ططبقاتت تررتبطط بمتووفررةة تبنى هھھھذذهه االمناززلل منن موواادد حرربب 

مترر برربع وو كلفتهھا  14االشائكة. يیتمم ااضافة االمثبتاتت مثلل ااالسمنتت وو ااالسفلتت االى االهھيیكلل وو بذذلكك محوولة االططيینن االى موواادد ااشبهھ بالسيیررااميیكك. تبلغ كلل ووحددةة سكنيیة 
التززيیدد عنن اارربعة ددووالررااتت فقطط. 	  

	  

 

مما شكلل ااززمة سكنيیة وو تززاايیدد ااعدداادد ااالجئيیيینن  وو اابعادد ااالهھھھالي  يیة االى قصفف االمددنن وو االقررىىااالسدد وو االعصاباتت لجأتت االة االقمعيیة رراالثووررةة االسوو في غضوونن
اانن يیلجأ  االمتووااضع اتت بعضض االددوولل االمستضيیفة وو االجمعيیاتت وو االمؤؤسساتت ااالنسانيیة. نأملل منن خاللل تسليیطط االضووء وو تررجمة هھھھذذاا االمشررووععيیاالسوورريینن فووقق اامكان

وو االططيینن بالموواارردد االططبيیعيیة مثلل ااالحجارر االجيیرريیة االكلسيیة في االشمالل منن ترراابهھا بيیووتاً تأوويیهھمم االى حيینن. سوورريیا غنيیة جيیوولووجيیا  االسوورريیوونن االى ااررضهھمم وو يیستنبططوواا
. وو ااخيیرراا االمهھاررااتت االيیددوويیة االسوورريیة وو ااالبتكاررااتت غنيیة عنن االتعرريیفف. االلِبننفي سووااحلل ااالنهھارر وو االسووااقي االذذيي يیستخددمم في شررقق االبالدد في صنع   

في االددااخلل ااوو االخاررجج.  للسوورريیيیننمالجئ منن ااكيیاسس االررملل مشررووعع للررااغبيینن في بددأأ   على اااليیميیلل ااددناهه لتووااصلل مع عبددهللا االكيیالنييیررجوو اا  
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علبة قهھووةة أأوو وو قاططع , مقصص , ااددااةة للددكك أأوو االررصص , مجررفة , لفة كيیسس ررملل, ماسووررةة ,  شائكك(سكك  كما في االصووررةة ااحضرر ااالددووااتت ااالززمة .1
)نيیددوو صغيیررةة  	  

ووااذذاا لمم  يیووجدد اايي منن االموواادد االمثبتة فالترربة فقطط (االددبقق)  ااالسمنتت أأوو االكلسسأأوو مستحلبب ااسفلتي حيیثث يیتمم تررسيیخهھا باضافة  حضرر خلططة ااالررضض .2
تصلح لبناء بيیتت مؤؤقتت 	  

ااضفف االماء فقطط كافي لصنع كررةة منن االخلططة منن غيیرر اانن تترركك يیددااكك مبلوولة عنن ضغططهھا .3

	  
وو االميیاههصممم مووقع االبابب بعيیددااً عنن االرريیاحح  .4 	  
سمم ليیكوونن ااالساسس 30ااحفرر خنددقق بعمقق  .5 	  
ررصص وو ااحكمم وو سمهھدد .6 	  
ضع االكيیسس (معبأ جززئيیاً) ددااخلل االخنددقق وو أأططوويي نهھايیتهھ ااسفلل االكيیسس للغلقق وو ااكملل االتعبأةة وو ططررفف االكيیسس مررفووعع العلى مثلل االعاموودد االقصيیرر .7

	  
صلل االخلططة االى نهھايیة االكيیسسهھھھزز االكيیسس حتى تمنن االخلططة وو منن ثمم نيیددوو /تقرريیباً ثالثث علبب قهھووةة دداائماً ااملئ .8 	  
وو ااستخددمم ساقكك لتجعلل االكيیسس يیميیلل بالططرريیقة االمناسبة وو اانتت تمشي للخلفف وو االكيیسس يیمتلئ وو يیاخذذ شكلهھ. التررهھھھقق نفسكك سخرر االجاذذبيیة ااالررضيیة  .9

كثيیررااً... ااعملل بذذكاء ماززلنا في منتصفف االجهھدد 	  
10. ااجعلل االكيیسس منعططفف وو منحني وو ااحشي ططررفف االكيیسس ااسفلل االكيیسس لالغالقق 

	  
11. ررصص وو ااحكمم وو سمهھدد االكيیسس االممتلئ بكلل قووتكك لتمهھيیددهه وو تعززيیززهه وو جعلل االكيیسس على نمطط ااالكيیاسس ااالخررىى  	  
12. – قططعنااشبكك االسلكك االشائكك االغيیرر م  . عندد كلل فصلل بيینن ااالكيیاسس  سلكك ووااحدد لقببب ااررتفاعهھا اارربعة اامتارر وو االتعززيیزز بسلكيینن للقببب ااالعلى منن ذذلكك 

لمسافة قددميینن االررمليیة ااجعلل ااالسالكك االشائكة االضعفف 	  
13. ااالنن اانهھيیتت ااوولل صفف (ططابقق) وو عليیكك االمتابعة بالصفووفف ااالخررىى مع مررااعاتت االخططووااتت االسابهھة مثلل االتمهھيیدد وو ااالسالكك االشائلة بيینن كلل صفف 
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14. وونن " لصنع االقبة بشكلل متساوويي وو منتظظمم وو يیتمم ذذلكك باستخدداامم قططعتيینن منن االحبالل ااوو االسالسلل ااوو ااالسالكك بشررطط اانن تكفررجارريیجبب ااستخدداامم " 
ااستعيینن بالحبلل االثاني (عباررةة عنن قططرر لمررااعاةة ااالررتفاعع, يیجبب ااالوولل بووسطط ااالررضض وو ددووررهه على كلل صفف وو  مططاططة. ثبتت ططررفف االحبللغيیرر 

اانن تصلل اايي نقططتيینن منن محيیطط االدداائررةة مرروورر بالمرركزز). اايي كيیسس ررملل شاذذ, يیجبب اانن يیعوودد بناءهه.  	  
15. تتبع للبندد االرراابع  عشرر ااعالهه  	  
16. . أأوو االططابقق ااالعلىقبلل وو ضع االصفف  لى كلل صفف بصفف بب . االنشرر يیتمم عاانشرر با  	  
17.  االقصدد:منن االبيیتت لصنع االفتح بعدد على ااالقلل خمسة صفووفف ااوو عندد اانهھاء االقبة. ااالكيیاسس لتخررجج  وواانتت في االددااخلل ااضغطط ااالكيیاسس االمنشووررةة 

االفتحخررىى االتي سيیتمم ووضعهھا فووقق التخررجج ااالكيیاسس االمشووررةة فووررااً النن ذذلكك يیأثرر سلبيیا على ااالكيیاسس ااال 	  
18. ااددخلل ااسططووااناتت لصنع نوواافذذ وو تأكدد منن اانن تكوونن كلل ااسططوواانة مائلة بشكلل اانن التددخلل ميیاهه ااالمططارر للددااخلل 

	  
19. عزززز ااخرر صفووفف باالسالكك وو التقفف على كيیسس مبللل  	  
20. وو تأكدد اانن ااكيیاسس االقمة مائلة قليیال للخاررجج لكي التتجمع االميیاهه ااكملل نهھايیة االقبة  	  
21. لددااخلل منن ااالمططارر وو االرريیحلحمايیة اا ااضفف ااكيیاسس لصنع بابب مقنططرر 

	  
22. ااالكيیاسس َجّبسسَ لتجنبب تحللل االكيیسس   	  
23. وو تآكلل االترربة متووفررةة محليیاً لمقاوومة االررططووبةبأيي ماددةة  منن االخاررجج ااططلي االبيیتت  	  
24. 	 مصفووفة ااوو ااسمنتت جيیرريي ووحللااضفف كررااتت    
25. ااالنهھاء باالسمنتت االممهھدد أأوو ووحلل جيیررييأأوو بددال منن ذذلكك باالمكانن  

 


