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 لخص تنفیذيم

، التجربة الحیة لمجموعة من األشخاص ما بعد غرینفیل  ھو جزء من مشروعو ھذا التقریر، یعرض
وھو  .(Grenfell Tower) غرینفیلالنازحین والمصابین بالصدمة والحزن بسبب الحریق في برج 

یبین الصعوبات المستمرة وعدم الیقین الذي یواجھونھ في الوصول إلى مجموعة من خدمات المشورة 
 صحیة.والدعم مثل اإلسكان والھجرة ودعم الرعایة والرعایة ال

ضمان عدم إغفال أبعاد المساواة وحقوق اإلنسان في الصعوبات  نرغب فيھذا التقریر ألننا  أصدرنا
رینفیل. نأمل أن یؤثر ھذا البحث على غا الناس في أعقاب الحریق في برج المستمرة التي یواجھھ

عن تجاربھم في  التحقیق الرسمي من خالل دعم الحجج التي یقدمھا الناجون ومساعدتھم على التعبیر
 أعقاب الحریق.

التجارب المعیشیة  عنبجمع األدلة   ’Race on the Agenda‘مؤسسة، كلفنا 2018مایو في 
خصائص أن  وعي كیفللوصول إلى الخدمات والدعم منذ نشوب الحریق. یدرس ھذا البحث الن

 ھمتجربتھ. یتم تأطیر ردللتأثیر على تجتمع ، و العمر أو الجنس أو حالة الھجرة، مثل العرق أالشخص
 في سیاق حقوق اإلنسان التالیة:

ر مساكن آمنة یوف برج غرینفیلحول ما إذا كان  ھامةأسئلة  الحریقتثیر  - الحق في السكن المالئم
مناسبة. بعد مرور عام في توفیر الخدمات األساسیة واإلقامة المؤقتة ال ومالئمة أم ال. كان ھناك إخفاق

إلى أماكن إقامة طویلة األمد. كان ھناك اعتراف  المشاركین في البحث، لم ینتقل أي من على الحریق
، ال سیما تخاذ القرارات المتعلقة باإلسكانضعیف باالحتیاجات اإلضافیة والتعدیالت المعقولة عند ا

السكن بالنسبة للمعاقین والمسنین والنساء واألسر المسلمة. وصف السكان الحالة الوخیمة لكل من 
. شعروا بالضغط والنفسیةصحتھم الجسدیة على لطارئ والمؤقت عند إعادة تسكینھم، مما یشكل تھدیًدا ا

 عرضة ھؤالء الناس لألذى.، مما یزید من في بعض الحاالتفي أماكن بعیدة مناسبة إقامة غیر لقبول 

یقدم البحث أمثلة على المجاالت التي قد تتعرض لنشوء جوانب مختلفة من الحق في  - الحق في الحیاة
الحیاة بسبب الحریق. كانت ھناك مخاوف خاصة بشأن عدم وجود التخطیط المناسب إلجالء السكان 

(بما في ذلك المقیمین ذوي اإلعاقة) واالرتباك حول سیاسة اإلقامة. یثیر البحث أسئلة حول مدى كفایة 
المعلومات والمشورة المقدمة للمقیمین حول السالمة من الحرائق وما إذا كان السكان على درایة 

فر آلیات توافي بالتھدیدات المحتملة لحیاتھم وما یجب القیام بھ في حاالت الطوارئ. كان ھناك ضعف 
سالمة من الحرائق ، مما ترك الكثیرین دون أي وسیلة إلثارة المخاوف بشأن الالشكاوى للمقیمینتقدیم 



 

. إن الحق في التمتع بحیاة كریمة یواجھ التحدي المتمثل في التجربة السیئة فیما بعد وطلب التعویض
، واألشخاص ذوي ینعلى الغذاء والملبس المناسب لمین، الذین ال یستطیعون الحصولللمقیمین المس

 اإلعاقة الذین ال تُراعى لھم دائماً تدابیر الحمایة الخاصة.

كان ھناك تصور بأن خدمات دعم  - التحرر من التعذیب والمعاملة القاسیة والالإنسانیة أو المھینة
مجموعة ما فعلتھ  للمشاركین في البحثكانت سیئة التنسیق. لم یكن من الواضح  النفسیةالصحة 

 النفسیةالمحلیة وصنادیق الصحة  (Clinical Commissioning Group) السریري التفویض
متاحة للجمیع على قدم المساواة. وقد أدى التأخیر في تصمیم  النفسیةكد من أن خدمات الصحة للتأ

، إلى تأخیر إعادة تأھیل العامل الرئیسي طریقةلخدمات وتقدیمھا في أعقاب الحریق، وال سیما ا
 المتضررین من الحریق. وقد ساھم ذلك في تفاقم الضرر الذي عانى منھ الناس.

 ديیؤ مما تلخدماا تقدیمو تصمیم ءسو كبیرة رةبصو لمقیمینا تجربة تعكس - لتمییزا معدو واةلمساا
. یقدم البحث أمثلة على الحاالت التي لم تقم فیھا السلطات المسؤولة تلخدماا توفیر في واةلمساا معد لىإ

تساؤالت  . كما یثیركانبتعدیالت معقولة للمعاقین ومدى النظر في إمكانیة الوصول في قرارات اإلس
ى النھوض حول الكیفیة التي أظھرت بھا السلطات المعنیة أنھا تولي االعتبار الواجب للحاجة إل

 ، ال سیما فیما یتعلق بالعرق ووضع الھجرة لعائالت الثكالى.بالمساواة ومنع التمییز

كیف تم یق وأظھرت أبحاثنا أنھ ال یُعرف الكثیر عن األطفال المتضررین من الحر - األطفال حقوق
قدمة في ، ال سیما فیما یتعلق بالدعم النفسي. ووصفت االستشارة الممنذ ذلك الحین التعامل معھم

 دعم، مع عدم قدرة بعض المدارس على توفیر معدومة، وفي بعض الحاالت المدارس بأنھا غیر متسقة
 ضایا السلوكیة بالصدمةمیل المدارس إلى عدم ربط القب ویشك أولیاء األمورإضافي للتالمیذ المنقولین. 

. ال یمكننا تحدید ما إذا كان یتم استشارة األطفال حول المعلومات وخدمات الدعم التي یحتاجونھا النفسیة
ذكر السكان أن الوضع لم  ،ء بھذه المتطلبات. وبعد مرور عاموالتدابیر التي اتخذتھا السلطات للوفا

 یتحسن بشكل ملحوظ ألطفالھم.

وكرب كبیرین  نفسیة على مجموعة من األشخاص الذین عانوا من صدمة أثرناھااألمثلة التي  تؤثر
. نطلب من السلطات العامة مراعاة القضایا ةكبیر شكوكنتیجة للحریق ویستمرون في مواجھة 

 الموضحة في ھذا البحث واتخاذ خطوات لتحسین خدماتھا في ضوء تجارب الناجین.

 

 

 

 

 



 

 اتصل بنا
 

 

 

 .اإللكتروني موقعناالمساواة وحقوق اإلنسان متوفرة على  مصادرالمنشور وما یتصل بھ من ھذا 
 یمكن توجیھ األسئلة والتعلیقات المتعلقة بھذا المنشور إلى:

correspondence@equalityhumanrights.com .منرحب بتعلیقاتك. 
 :الكتابة إلى، یرجى إلى أحد منشوراتنا في صیغة بدیلةللحصول على معلومات حول الوصول 

correspondence@equalityhumanrights.com. 
على أحدث األخبار واألحداث والمطبوعات من خالل االشتراك في نشرتنا اإلخباریة ابق على اطالع 

 اإللكترونیة.
 
 

 (EASS)خدمة استشارات ودعم المساواة 
 

للحصول على المشورة أو المعلومات أو التوجیھ بشأن قضایا المساواة أو التمییز أو حقوق اإلنسان، 
 ، وھي خدمة مجانیة ومستقلة.دمة استشارات ودعم المساواةخ ـِ یرجى االتصال ب

  0082 800 0808              الھاتف
  0084 800 0808     نصيالھاتف ال

 (من االثنین إلى الجمعة) 19:00حتى  09:00      ساعات الدوام
 (السبت) 14:00 حتى 10:00                     
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