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 ُموجز السياسات  – السريع للنوع االجتماعي التحليل 

ل الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريازا ستجابة للزلاإل    
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 2023 تركيا وشمال غرب سوريا، شباط/فبراير

ت رر بجميع بني البشر في أماكن وجودهم، لكن  تأثيراتها ليست كذلك، حيث تُفاقِم أوجه عدم المساواة من أثر الكوارث، كما تُفاقِم تبِعاتُلِحق الزالزل الض  

  في مناطق تشهد نزوحا    – عام    200وهو األعنف في المنطقة منذ    –وقد وقع الزلزال في تركيا وشمال سوريا   .1 الكوارث حالة عدم المساواة هذه

ان منذ أكثر من عقٍد من الزمان، عالوة  على مسائل الحماية التي طال أمدها. وهنالك أمٌر جليٌّ هنا: عندما تكون تأثيرات الزلزال  جماعيا  وتحركات للسك  

( األول هذا البيانات RGAجتماعي )السريع للنوع اإل  التحليل. ويستعرض مَوجز  كذلكستجابة  تكون اإل  يجب أن  إذن  ،ختالف النوع االجتماعيإمختلفة ب 

اإلعاقة والتي تُساِعد في فهم أوجه الضعف واإلمكانيات الموجودة من قبل، وكيف يُمِكن أن تستجيب الجهات    الُمتاحة حول النوع االجتماعي والسن  

 لألفراد.   ة لتلبية االحتياجات المختلفةاإلنساني  

 
 

 عاّمة  لمحة
 

، شمال غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا على مقربة شمار  مانامنطقة كهر 7.8، ضرب زلزاٌل بلغت قوته  2023شباط/ فبراير   6في  

ميالً فقط. وبعد خمسة أيام من الزلزال األول، تم   60على بُعد    7.5من الحدود مع سوريا. وبعد عدة ساعات، ضربت هزة ارتدادية بقوة  

، 4ة اإلنذار إلى المستوى  شباط/فبراير، رفعت الحكومة التركيّ   7عبر المنطقة بأكملها. وفي   2ة  ّزة ارتداديّ ه  1,200اإلبالغ عن أكثر من  

رتفاع في تركيا وشمال غرب سوريا  وأعلنت حالة الطوارئ لمدة ثالثة أشهر في المناطق األكثر تضّرراً. وال يزال عدد القتلى يواصل اإل

ويُواجه األشخاص الذين  ة.  ا اآلالف دون مأوى في ظروف الشتاء القاسيّ ة في تركيّ يوم. وقد ترك الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتيّ   كلّ 

، والنساء  المصحوبين أو المنفصلين، واألطفال غير  65)>يُعانون من أوجه ضعف موجودة أصالً مثل األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن )

من المخاطر  عبر الحدود السورية/التركية( مستويات أعلى العابرينالحوامل والالجئين )بما في ذلك الالجئين غير الُمسّجلين والمهاجرين 

 والضعف في األزمة. 
  

 

 

 
1 https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/publication/gender-dynamics-of-disaster-risk-and-resilience  
2 https://reliefweb.int/report/turkiye/earthquake-turkiye-and-north-west-syria-flash-update-no-5-10-february-2023  

https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/publication/gender-dynamics-of-disaster-risk-and-resilience
https://reliefweb.int/report/turkiye/earthquake-turkiye-and-north-west-syria-flash-update-no-5-10-february-2023
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 التقسيم الديموغرافي  
ة في فهم أوجه الضعف المحدّدة التي تواجهها المجموعات  السّن واإلعاقة بالغة األهميّ ,  الجنس  ,نوعالعتبر البيانات السكانية المصنّفة حسب  تُ 

 المختلفة بعد وقوع الزلزال. 

يعيشون في شمال غرب سوريا وعدد كبير أيضاً من الالجئين السوريين الذي يقيمون في تركيا والذين  وهنالك عدد كبير من النازحين الذي  

% من 60وأكثر من   3مليون شخص بالفعل على المساعدات اإلنسانية  4.1ستكون لديهم احتياجات خاصة؛ ففي شمال غرب سوريا يعتمد  

 .4داخليّاً )ومعظمهم من النساء واألطفال( النازحينمليون نسمة في المنطقة هم من  4.6ان الذي يبلغ عددهم  مجموع السكّ 
رة والمفّصلة  راً بالزلزال. هذا ويُمِكن االستفادة من البيانات المتوفّ هي األكثر تضرّ   والية  11مليون شخص في    13ا، يقطن أكثر من  وفي تركيّ 

 السوريين: الالجئين  ان في التخطيط لالستجابة لكل من األتراك وسكّ حسب نوع الجنس لهؤالء ال

 

 *%  *اإلناث *%  *الذكور  *اإلجمالي الواليات 
الالجئون  

 **السوريون 

من   %
إجمالي  
 **السكان

ةأضن   2 274 106  1 137 455  50% 1 136 651  50% 250,679 9.97% 

 %3.40 22,267 %49.6  992 314  %50.4  177 320   169 635  أديامان 

 %1.20 21,727 %49.6  408 894  %50.4  472 910   880 804 1 دياربكر

 %2.04 231 12 %50.5 708 296 %49.5 380 291 088 588 (االزيغ)معمورة العزيز 

 %17.75 459,751 %49.6  288 066 1 %50.4  763 087 1  051 154 2  غازي عنتاب

 %17.51 354,549 %49.8  915 838  %50.2  128 847   043 686 1  هاتاي

ا طيمال   812 580   405 398  49.9%  407 182  50.1% 31,427 3.74% 

مرعشكهرمان     1 177 436   598 004  50.7%  579 432  49.3% 94,888 7.49% 

 %4.69 369,145 %49.6  112 076 1 %50.4  998 093 1  110 170 2 اورفة شانلي 

 %37.48 87,408 %49.7  415 73  %50.3  504 74   919 147  كيليس

 %6.53 35,650 %49.7  481 277  %50.3  924 281   405 559  عثمانية 

 %14.0 1,739,722 %49.7 6,961,584 %50.3 7,048,203  14,009,787 اإلجمالي 

 2022تسجيل السكان القائم على العنوان، المعهد اإلحصائي التركي: نتائج نظام  *
 45500&dil=2-2021-System-rationRegist-Population-Based-Address-of-Results-https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=The 

 
 protection27-https://en.goc.gov.tr/temporary .5الواردة أعاله   2020وهي أعلى قليالً من أرقام  2023 يناير/إلى كانون ثاني األرقامترجع ** 
 

رة، وبأن أكثر من المتضرّ   الوالياتجميع    فيتقريباً من الذكور واإلناث    متساويةٌ   لديها أعدادٌ ا  يُظِهر الجدول الديموغرافي أعاله بأن تركيّ 

% من 10ان، وبأن قرابة  % من السكّ 15.3سنة    24-15سنة، فيما تشّكل الفئة العمرية التي تقع بين    18ربع السكان تقّل أعمارهم عن  

  شخص. 3.34سنة، فيما يبلغ متوسط حجم األسرة  65السكان أكبر من 

العشر األكثر تضّرراً في تركيا، وغالبيتهم في   الواليات% من مجموع السكان الذين يعيشون في  11.5لالجئون السوريون حوالي  ويمثّل ا

الجئ يقيمون في سبعة مخيّمات    50,000ة في تركيا، لكن ال يزال قرابة  ين حالياً في مناطق حضريّ غازي عنتاب. هذا ويعيش معظم السوريّ 

وبشكٍل عام، هنالك عدد أكبر من الرجال     .6 ةعثمانيّ الووكيليس    مرعشوهاتاي وكهرمان    ةوهي أضن  ،التي ضربها الزلزال  الوالياتفي  

%(. وتفيد التقارير حول اآلثار 46.6)السوريات لنساء والفتيات بعدد ا يقيمون في هذه المناطق مقارنةً  ن%( الذي53.4) السوريين والفتيان

في تركيا )لم يتم ش  واليات  10مليون في أشدّ    4.6ر عددهم بـ  لألزمة على األطفال الذين يقدّ   الواضحة وقت وضع   االزيغول  م تضرراً 

المتضرّ   مليون  2.5التقديرات( و المناطق  بسبب  في  في سوريا  والذي    انفصالرة  كبيرةٍ  سيتسبّ العائالت،  أعداد  في  األطفال  ب    غير من 

 . 7س ظروف الشتاء القاروتدمير المدارس و ،م لهم الرعايةأو من يُقد   بقريبالمصحوبين 

 
3 https://www.unhcr.org/news/briefing/2023/2/63e27d874/unhcr-teams-support-emergency-response-efforts-earthquake-survivors-turkiye.html  
4 https://reports.unocha.org/en/country/syria/  

% من الالجئين 46يشير إلى أن  2000تركيا عام  البيانات الواردة في هذا الجدول غير مصنفة حسب الجنس، مع أن تحليل النوع االجتماعي الذي أجرته منظمة كير حول الالجئين السوريين في 5
في كل والية من الواليات العشرة مبنية على عدد األشخاص الذين يقطنون في المدينة، وليس على % هم من األطفال. وعالوةً على ذلك، فإن نسبة السوريين 44السوريين المسجلين هم من النساء، و

 )protection27-https://en.goc.gov.tr/temporary(.أعداد السكان األتراك 
 

6 https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27  
 –  UNICEFعلى سبيل المثال، أنظر إلى البيانات الصحفية الصادرة عن  - 7

https://www.unicef.org/eca/press-releases/hundreds-thousands-children-endure-desperate-conditions-turkiye-syria-earthquake  

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=The-Results-of-Address-Based-Population-Registration-System-2021-45500&dil=2
https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27
https://www.unhcr.org/news/briefing/2023/2/63e27d874/unhcr-teams-support-emergency-response-efforts-earthquake-survivors-turkiye.html
https://reports.unocha.org/en/country/syria/
https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27
https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27
https://www.unicef.org/eca/press-releases/hundreds-thousands-children-endure-desperate-conditions-turkiye-syria-earthquake


 

3  

 65أعمارهم عن  يشك ل الذين تزيد  و. 8% نساء( 51.7رجال و  %48.3يفوق عدد النساء عدد الرجال )عاماً،    55  تزيد أعمارهم عنوبالنسبة لمن  

 .9% من مجموع الالجئين السوريين في تركيا2.1عاماً 

على مستوى المحافظات أمراً    جعل الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمان الحصول على بيانات موثوقة مصن فة حسب الجنس والسن  
على جهتي الحدود، قد    نازحينمن النساء واألطفال الالجئين وال  ،بشكٍل غير متناسب،  أكثر صعوبة بالنسبة لسوريا. لكن، وبالنظر إلى العدد األكبر

( لعام HNOامة عن االحتياجات اإلنسانية )يظهر بعض التبايُن في هذه النسب المئوية في المناطق المتضررة. ووفقاً للتقرير الصادر بعنوان لمحة ع
% يقطنون محافظات حلب وحماة وإدلب  45مليون /    6.835مليون مم ن هم بحاجة إلى مساعدة في سوريا، هنالك    15.3من بين الـ    ، فإن  2023

عاماً،   17-0راوح أعمارهم بين  % منهم من الفتيان الذين تت 25عاماً،    17  –   0% منهم فتيات تتراوح أعمارهن بين  21والالذقية وطرطوس،  
، قد ر صندوق األمم المتحدة للسكان  2021عاماً. وفي عام    18% من الرجال فوق  25عاماً و  18% من النساء اللواتي تزيد أعمارهن  عن  29و
(UNFPA بأن )2023لعام  تُشير أرقام التقريركما  .10 سنة(   49-15% مم ن يحتاجون إلى مساعدة هم من النساء والفتيات في سن  اإلنجاب )25  

   اإلعاقة. من ذوي% 17شمال غرب سوريا هم من كبار السن، و نيسكنو اجين الذينت من المح% 4 بأن  

بأن نسبة السكان من ذوي اإلعاقة    2011البيانات الديموغرافية حول اإلعاقة والصادرة عن المعهد اإلحصائي التركي في عام    أشارت ا،  وفي تركي  
ح أن عدداً 5.9%؛ وذكور  7.9% )إناث  6.9  بلغتمن مختلف الفئات العمرية   أكبرمن   %(. وهذه المعلومات ليست قديمة فحسب، لكن من المرج 

بأن نسبة السكان الذين يعانون من   2023( لعام  HNOفيد تقرير )يُ ة مؤقتة ودائمة نتيجةً للزلزال. واقات جسدية أو حسي  بكثير قد أصيب بإع  هذا
ة ما بين سنتين وما فوق،  % من األفراد في الفئة العمري  24%، بنسبة 15اإلعاقة في شمال غرب سوريا كانت أعلى بكثير من المعد ل العالمي البالغ 

عاماً. يُذَكر بأن األطفال ذوي اإلعاقة هم   59% من األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 92% في شمال شرق سوريا و40إلى حوالي ة النسب وترتفع 
ب من المدرسة، هذا في حال التحاقهم أصالً  الذي أجرته كير لشمال   2022لعام  ( HNO)تقرير  وتشير األرقام الواردة في .11 األكثر عرضةً للتسر 

سوريا   أن   12غرب  األقل  65قرابة    إلى  على  واحد  فرد  لديها  األسر  من  ا%  من  إلى  يعاني  النسبة  وترتفع  األسر  70إلعاقة،  بين   . النازحة % 
  

 ة االستنتاجات الرئيسيّ 

 المبّكر  والتقييم الُمفّصلة البيانات 

 
ا في تركي   تضرراً  األكثر  10ين في الواليات الـ األتراك والالجئين السوري   انحول كل من السك  رة  كمية كبيرة من البيانات المتوف  بينما يبدو بأن هنالك 

ب الجنس، السن، حس بشكٍل مت سق  فة  المضيفين في المناطق المتأثرة في شمال سوريا، فإن معظم هذه البيانات غير مصن  ونازحين  الالسكان  وحول  
نزوح. وتبعاً لذلك،  التنقل والبمزيد من ب الزلزال تسب  ، رب األسرة. وعالوةً على ذلك وسن  وغير ذلك من العوامل األخرى الهامة مثل جنس اإلعاقة 

وللبدء باستكشاف    ،في المجتمعات التي تدعمهاواإلعاقة على وجه السرعة    لجنس، السن  حسب ا  إجراء تقييمون من المهم للجهات الفاعلة اإلنسانية  كسي 
 مع المنظمات المحلية. الوثيق بالتعاون   (RGA)  تحليالت الفرص إلجراء

 المأوى 

والمدارس والفنادق  الحكومية كز  افي المر مالجئ بديلةللبحث عن  شخص    400,000نهيار آالف المباني، مما دفع بقرابة  إتفيد التقارير ب في تركيا،  
غادر آخرون، ممن أتيحت لهم فرصة  فيما  السيارات والقطارات،  لجأ آخرون إلى    وقد مراكز المجتمعية.  الووالجوامع    والمالعب   ومراكز التسوق 

أضرار هيكلية   إلحاقب   عاماً من األعمال العدائية  12  تسب بتفي سوريا،  عشر مناطق متأثرة  وعبر    إلى أماكن آخرى.  ،ناطق األشد  تضرراً الممغادرة  
ل، فيما لحق  بالكام  مبنىً   1,700جتماعية. وفي شمال غرب سوريا، تم تدمير  ضعف الوصول إلى الخدمات اإل ب و   من المباني والبنى التحتية  بالعديد

د من المباني في  مبنى، بينما لحقت األضرار بعدد غير محد   56انهيار أما في حلب، فقد تم اإلبالغ عن  مبنى بشكٍل جزئي.  5,700الدمار بأكثر من 
الخصوصية  االكتظاظ، كما تفتقر إلى  ة والمؤقتة في كال السياقين من  وتعاني العديد من المالجئ غير الرسمي  . 13مواقع أخرى متأثرة، بدرجاٍت متفاوتة  

مزيد من  إلى    سريعة   وهنالك حاجة    مخاطر السالمة والحماية للنساء والفتيات واألشخاص ذوي اإلعاقة. زيادة  واإلضاءة واألقفال، مما يؤدي إلى  
مالجئ  حول ال  من الذكوررافق  دون وجود مُ   منازلها  تغادرلفهم تجارب واحتياجات النساء والفتيات من المجتمعات التي ال  خاصة بالسياق  المعلومات  ال

 غير الرسمية و/أو الجماعية. 

 

 

 

 

 

 
8 Ibid.  
9 https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27  
10 https://www.unfpa.org/press/ten-years-crisis-syrian-women-and-girls-continue-face-enormous-challenges  
11 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-2023-humanitarian-needs-overview-december-2022 
12  https://careevaluations.org/evaluation/care-rapid-gender-analysis-north-west-syria-sacrificing-the-future-to-survive-the-present/  

   - 2023، شباط إلى أيار النداء العاجل، الجمهورية العربية السورية  13
 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/flash-appeal-syrian-arab-republic-earthquake-february-may-2023  

https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27
https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27
https://www.unfpa.org/press/ten-years-crisis-syrian-women-and-girls-continue-face-enormous-challenges
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-2023-humanitarian-needs-overview-december-2022
https://careevaluations.org/evaluation/care-rapid-gender-analysis-north-west-syria-sacrificing-the-future-to-survive-the-present/
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/flash-appeal-syrian-arab-republic-earthquake-february-may-2023
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انخفاض  أثناء الليل، بإعاقة جهود اإلغاثة وزيادة المخاطر الصحية، مثل    ة جّمدذلك درجات الحرارة المت، بما في  القاسيةظروف الشتاء    وتتسبّب
الجسم، لديهم ملجأ مناسب. كما  ل وخاصةً    درجة حرارة  ليس  الذين  الذين   أنؤلئك  ُمسبقةلديهم ظروف صحيّ   الشخاص  والحوامل والنساء    ة 

أدويتهم    انقطاع مضاعفات الطبية بسبب غياب مأوى دافئ وآمن، إضافةً إلى  ال  خطرأكثر عرضة لالرّضع والشخاص ذوي اإلعاقة  الُمرضعات و
 وغيرها من العالجات. 

.  أو تم قطعها لتجن ب االنفجارات والحرائقُدمرت  مصادر المياه وإمدادات الكهرباء والغاز في المناطق المتأثرة أو أنها    رتتضر  وباإلضافة إلى ذلك،  
ما قبل  ه  ومن الجدير ذكره هنا هو أن  كاٍف.  على نحوٍ لتدفق الجماعي للناس تستطيع تلبية احتياجات اأن المالجئ المتوفرة المؤقتة ال وقد نتج عن ذلك 

  تخفيضيبلغون عن  األزمة على جانبي الحدود  المتضررين من  السكان  كان  ل في سالسل اإلمداد،  م والتعط  الت التضخ  زلزال، بسبب ارتفاع معد  ال
وطويلة المدى    قصيرة  آثار    ب عليه ترت  ت س  األمر الذي أيضاً،    أصولهم . وبالنسبة لمن خسروا بيوتهم فقد خسروا  األصولتجميع  إلى  ات ويسعون  النفق

 تكون فرصهن  في كسب العيش محدودة. اللواتي  بالنسبة للنساء تعافي، وتحديداً على ال

 ( WASHالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية )

 

المراض الخطيرة الخرى المنقولة  لمنطقة، إلى جانب في ا يشَكل تحّدياً للصّحة العاّمة  الكارثةفي فترة ما قبل   14ال يزال تفّشي الكوليرا في سوريا 
وقد تسب ب شح  المياه وتدمير أو عدم وجود أنظمة إلدارة المياه والصرف الصحي وما صاحب ذلك من استمرار لألعمال السياسية    .15 عبر الماء 

اإلصابة باألمراض، وتحديداً بالنسبة لألطفال الذين يعانون   ة. كما زادت مخاطرالصحي  النظافة  الصحي ة وممارسات  العدائية إلى تدهور الممارسات  
 .16 من سوء التغذية، والحوامل والمرضعات واؤلئك الذين يعيشون في مخيمات النازحين

ادر الطاقة  ونظراً إلى تدمير البنية التحتية على طول الحدود التركية وفي شمال غرب سوري، هنالك أيضاً مخاطر ترتبط بمحدودية الوصول إلى مص 
ات الكهربائية بالغة   ا يحد  من قدرة المضخ  المياه الجوفية، فيما تظل أنظمة الصرف الصحي القائمة غير كافية لتلبية    على  الحصول   في األهمية  مم 

رين من الزلزال   .17 االحتياجات األساسية من المياه للمتضر 
وتدمير الخزانات. وعالوةً على ذلك، ونظراً إلى موسم  النقاط    مع تعط ل العديد منوذلك  ،  أحد التحديات القائمةالوصول إلى مياه آمنة ونظيفة    ويُعد  

وجميع هذه القضايا تثير أسئلةً    ما في المستوطنات المؤقتة.المياه الدافئة لغايات االستحمام والغسيل تحد ياً آخر، ال سي  الشتاء البارد، تظل  الحاجة إلى  
أو    بمرضألفراد العائلة المصابين  كذلك    ، ة األوبئةرعاية في حال   اتوكمقد ملمياه  حول أدوار النساء والفتيات فيما يتعل ق بجمع وتخزين واستخدام ا

 إعاقة. لديهم 

الكرامة"    ُمستلزمات أو "  الصحية ُمستلزمات النظافة    وتوفيرآمنة وسهلة الوصول    غسيل فق  ومرا  مراحيض  توفيرضمان  رتبطة بالمالتحديات    ظلّت
 لنساء وذوي اإلعاقة والالجئين السوريّين. بالنسبة ل ال سيّماعبر المنطقة قبل الزلزال، محور تركيز مستمر المناسبة والكافية 

مات االجتماعية والثقافية حول الحيض  ثة   الكافيةنب إمدادات المياه غير  اجنباً إلى ج 18هذا وتتسب ب المحر  اإلصابة بالعدوى    في زيادة مخاطر والملو 
ة مثل  ات واعتماد استراتيجي  فضالً عن ذلك، تُظهر األدلة بأنه في    صحي ة. ال لتلق ي الرعاية عدم السعي أو  الصحيةاحتياجات النظافة  تجاُوز تكي ف ضار 
عندما تصبح المرافق الُمشتركة محدودة ومكتظ ة بشكٍل أكبر )وتحديداً حول المراحيض ومواقع المياه(،   وعلى وجه الخصوص  ،أعقاب الكوارث

ض النساء والفتيات لمخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي    الصحيةممارسات النظافة  األولوية ل  ءإيال كما تقل  احتمالية  بشكٍل أعلى،   19تتعر 
.  الصحية والسلوكي ات   بالنسبة لهن 

  ات العديد من خطط العمل التي وضعتها مجموعفي حاالت الطوارئ بين الالجئين السوري ين بأن  ء  قيادة النساتنفيذ نهج  ب   الخاص ةوتُفيد تجربة كير  
الضوء على الفجوات في  المخي م. وقد سل ط ذلك  والحركة داخل  اآلمنة    والمساحات   ( WASHنسوية غير رسمية رك زت على األمور المتعل قة بـ )

 في االستجابة للزلزال.  بهاالحاجة إلى إيالء مزيٍد من االهتمام  االستجابة المستمرة، وهو بالتالي ينب ه إلى 

 المن الغذائي

سيّما بالنسبة كان وضع المن الغذائي السري هّشاً في المرحلة التي سبقت الزلزال في كّل من جنوب غرب تركيا وشمال غرب سوريا، ال   
  .20لألسر التي ترأسها نساء والالجئين السوريّين الموثّقين وغير المسّجلين

 

 

 
14 https://reports.unocha.org/en/country/syria/card/3JbK0sd8Qy/  
15 https://news.un.org/en/story/2022/09/1126531  
16 https://www.doctorswithoutborders.org/latest/syria-cholera-outbreak-worsens-already-dire-humanitarian-situation  
17 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/inside-syrias-water-crisis-cholera-outbreak-making  
18 Izmir Earthquake Assessment Report, MDM/DDD, Nov. 2020  تقرير تقييم الزلزال في إزمير 
19 https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-11/GBV-in-disasters-AP-case-studies.pdf  
20 FAO, Global Report on Food Crises, 2022 - https://www.fao.org/3/cb9997en/cb9997en.pdf منظمة األغذية والزراعة، تقرير عالمي عن األ زمات الغذائية 

https://reports.unocha.org/en/country/syria/card/3JbK0sd8Qy/
https://news.un.org/en/story/2022/09/1126531
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/syria-cholera-outbreak-worsens-already-dire-humanitarian-situation
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/inside-syrias-water-crisis-cholera-outbreak-making
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-11/GBV-in-disasters-AP-case-studies.pdf
https://www.fao.org/3/cb9997en/cb9997en.pdf


 

5  

وبأن العديد    ، ، 23% من إجمالي دخلها للغذاء 65ُوِجد بأن ربع األسر في تركيا كانت تخص ص أكثر من  ،  22وشمال غرب سوريا  21وفي كل من تركي ا
م وحالة عدم االستقرار المالي وتفا  انعدام قُم حالة  من األسر أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجاتها األساسية، وسط الزيادة الكبيرة في معدالت التضخ 

الغذائي نحوٍ   .األمن  المساعدات اإلنسانية  في شمال غرب سوريا  مماثل، كان االعتماد    وعلى  في  على  النازحين داخلي اً  االزديادآخذاً  بين  ، السي ما 
(IDPs  واألسر التي تعولها نساء ،)   م القياسي ة    ةوفي كال البلدين، ارتفعت ُكلف .24وأرامل ناهيك عن السل ة الغذائي ة بصورة حاد ة بسبب مستويات التضخ 

بنى التحتية المدمرة واألنظمة المتعط لة بسبب الزلزال، تزداد مخاطر  القارس والالحالي  النقل وأسعار الوقود. ونظراً إلى موسم الشتاء    أسعارارتفاع  
 األغذية.  الحاد  في قصمواجهة الن 

ً رة من الزلزال  سوء التغذية في المناطق المتضرّ يُعّد انتشار   النساء الحوامل  مرتفعا ، كما تعّطلت االستراتيجيات الموّجهة لألشد ضعفاً، وتحديداً 
% من األطفال في  87وفي جنوب غرب تركيا، يعاني واحد من كل أربعة أطفال من نقص الوزن ووالطفال.    >65)رِضعات وكبار السّن )  والمُ 

م إلى   وفي شمال غرب سوريا، يعاني .   25% 5.4المرحلة االبتدائية يُعانون من فقر الدم )يؤثر على اإلناث أكثر من الفتيان(، وارتفعت أرقام التقز 
م، وتصل معد الت اإلصابة بفقر الدم إلى   % من النساء  54شهراً و  56-6% بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  46طفل من ستة أطفال من التقز 

، إضافةً  طيرة )ال سي ما بين النساء والفتيات(تأقلم السلبي ة والخ سوء التغذية على المدى القصير من خطر استراتيجيات ال  وتزيد آثار   26في سن  اإلنجاب. 
 ثار بعيدة المدى، بما في ذلك محدوي ة النمو  والضغوطات االقتصادي ة. إلى اآل

 ( SRHR) إلنجابيةواالجنسية  الصحة والحقوق

  . الساسية إلى الخدمات الصحيّة  بشكٍل كبير  ة  جالحا  وزيادة  أصالً   الضعيف الضغوط على النظام الّصحي    بزيادة الزلزال  تسبّبت الضرار الناجمة عن  
ي   554من بين  وقبل الزلزال،   تقييمه  مرفق صح  % بشكٍل جزئي، 11ل بشكٍل كامل،  عمي   % على أنه 58تم اعتبار  في شمال غرب سوريا،    تم 

األولية في شمال غرب  لرعاية  ومنشأة صحية لمستشفى    57البيانات من مختلف الشركاء بأن    قد رت ،  2023وفي شباط   .27 عاِملغير    اعتُبر%  30و
رت سوريا   مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها   3.7وقد أث ر الزلزال على ما يقد ر بنحو    .28 خدماتها بسبب الزلزال   لتأو تعط    إما تضر 

من النساء والفتيات الحوامل.    148,000من النساء والمراهقات في سن  اإلنجاب، بما في ذلك    925,000الحكومة في سوريا، ومن بينهم قرابة  
تضع   أن  المتوق ع  من    37,000ومن  أكثر  ستحتاج  فيما  القادمة،  الثالثة  األشهر  خالل  حملها  بسبب    5,000منهن   طارئة  توليدية  رعاية  إلى 

ض للعنف المبني على النوع االجتماعي من الحاجة إلى ضمان توفير خدمات  اإلضافية المتمث لة ب مخاطر  ال  تزيد وإضافةً إلى ذلك،   .29 المضاعفات التعر 
السريري ة لحاالت االغتصاب والوصول إلى وسائل منع الحمل، بما في ذلك    العناية ، والتي تشمل  األهمي ةبالغة    الص حة والحقوق الجنسية واإلنجابية 

 . وسائل منع الحمل الطارئة

 
 المسائل المتعلّقة بالحماية 

والعنف  بالبشر  بما في ذلك العنف السري، واالتّجار    تزداد حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي،   –العنف المبني على النوع االجتماعي  
  ، بالغ أو عدم كفايتها إللآليّات   عدم وجودعف أو  يتسبّب ض  ،. وفي ذات الوقتوالتحّرش الجنسي في أعقاب حاالت الطوارئ واالستغالل واالنتهاك

 اإلبالغ.  ضعف ي وإفالت الُجناة من العقاب فجنباً إلى جنب مع غياب أنظمة الدعم االجتماعية والثقافية  

وشبكات الحماية االجتماعية   ل قنوات االتصا  تتعط ل طبيعية،  الكوارث الالنسيج المجتمعي في أعقاب  وة  البنى التحتية األساسي    ومع زعزعة استقرار 
ض النساء والفتيات للعنف المبني على النوع االجتماعي  بطرقٍ الُمجتمعية   ، وجد آخر مسح أجرته الحكومة في  30. وفي تركيا  تزيد من مخاطر تعر 

كما سلط ت البيانات الصادرة عن  .31 أن حوالي واحدة من كل أربع نساء قد عانت من االعتداء الجسدي أو الجنسي من جانب شركائهنب  2014عام 
  .31￼ كل سنة النساء من جرائم قتل  تُرتكب المئاتيا وشمال غرب سوريا، كأنه في تر منظمات حقوق المرأة وغيرها ومصادر أخرى الضوء على 

 

 

 

 

 

 
21 Regional Refugee & Resilience Plan, Turkey Country Chapter 2021-22 - http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2021/02/3RP-
Turkey-Country-Chapter-2021-2022_EN-opt.pdf   الخطة اإلقليمية حول الالجئين والصمود، تركيا  
22 https://careevaluations.org/evaluation/care-rapid-gender-analysis-north-west-syria-sacrificing-the-future-to-survive-the-present/  
23 Regional Refugee & Resilience Plan, Turkey Country Chapter 2021-22, http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2021/02/3RP-
Turkey-Country-Chapter-2021-2022_EN-opt.pdf الخطة اإلقليمية لالجئين والصمود ، ت ركيا    
24 https://careevaluations.org/evaluation/care-rapid-gender-analysis-north-west-syria-sacrificing-the-future-to-survive-the-present/  
25 https://www.turkishminute.com/2022/04/19/kish-children-suffer-from-malnutrition-amid-economic-crisis-says-expert/  
26 https://careevaluations.org/wp-content/uploads/CARE-RGA-Northwest-Syria_FINAL_Aug22.pdf  

 أيلول/سبتمبر  –مجموعة الصحة لشمال غرب تركيا، تموز  -تركيا  2022الربع الثالث،  -  HeRAMS نظام تقييم الموارد  والخدمات الصحية 27
28 https://reliefweb.int/report/turkiye/earthquake-turkiye-and-north-west-syria-flash-update-1-9-february-2023  
29 https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20WoS%20Earthquake%20Situation%20Report%201.pdf  

 2014البحث الوطني التركي حول العنف األسري ضد النساء لعام  30
2014-women-against-violence-domestic-research-national-https://ghdx.healthdata.org/record/turkey     

31 https://www.unicef.org/mena/media/15726/file/hno_2022_final_version_210222.pdf.pdf  

http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2021/02/3RP-Turkey-Country-Chapter-2021-2022_EN-opt.pdf
http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2021/02/3RP-Turkey-Country-Chapter-2021-2022_EN-opt.pdf
https://careevaluations.org/evaluation/care-rapid-gender-analysis-north-west-syria-sacrificing-the-future-to-survive-the-present/
http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2021/02/3RP-Turkey-Country-Chapter-2021-2022_EN-opt.pdf
http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2021/02/3RP-Turkey-Country-Chapter-2021-2022_EN-opt.pdf
https://careevaluations.org/evaluation/care-rapid-gender-analysis-north-west-syria-sacrificing-the-future-to-survive-the-present/
https://www.turkishminute.com/2022/04/19/kish-children-suffer-from-malnutrition-amid-economic-crisis-says-expert/
https://careevaluations.org/wp-content/uploads/CARE-RGA-Northwest-Syria_FINAL_Aug22.pdf
https://reliefweb.int/report/turkiye/earthquake-turkiye-and-north-west-syria-flash-update-1-9-february-2023
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA%20WoS%20Earthquake%20Situation%20Report%201.pdf
https://ghdx.healthdata.org/record/turkey-national-research-domestic-violence-against-women-2014
https://www.unicef.org/mena/media/15726/file/hno_2022_final_version_210222.pdf.pdf
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ساء والفتيات ال يشعرن باألمان في مناطق محددة، بينما يشير ذات التقرير ، أفادت ُخمس األسر بأن الن  2022( لعام  HNOسوريا، وفقاً لتقرير )وفي  
خصوصية  ى أنحاء سوريا. هذا وتتسب ب دور اإليواء التي تفتقر إلى ال إلى استفحال مستويات العنف المبني على النوع االجتماعي في شت    2023لعام  

في كل من تركيا   الن اجونفتقر  ي لكن، وفي ذات الوقت،   .  33.￼ هذا الشكل من أشكال من العنف 32أو النوافذ واألبواب القابلة لإلغالق في زيادة  

ض  حواجز أمام اتمث ل  لنفسية  االعميقة على الصحة العقلية واآلثار  أن  . كما  الُمتاحة  حماية والمساعدةإلى الثقة في آليات ال وسوريا   إلبالغ عن التعر 
في    خطير  نقٍص والتمييز تجاه الضحايا إلى  في هذا النوع من الجرائم    من العقاب  فالت ظاهرة اإل   تسب بت . كما  عنف القائم على النوع اإلجتماعيلل

  ￼  اإلبالغ. 

  المخاطر تدابير تهدف إلى التخفيف من  و  اجينوالذي يتضم ن معايير شاملة لحماية ودعم الن    ، انسحبت تركيا من ميثاق اسطنبول 2021وفي عام  
اجين، مثل المأوى والمساعدة الطبية.  للن  اسية  األسعم  خدمات الد  الحد  األدنى من  وضع التزامات على الدولة لتوفير  المعتدين، عالوةً على    ومقاضاة

للتخفيف من العنف المبني على  ة  منهجي  أن تعمل الجهات الفاِعلة في جميع قطاعات االستجابة اإلنسانية على تنفيذ إجراءات  للغاية  الهام  وعليه، من  
 العنف بالسرعة الُممكنة.  النوع االجتماعي والوقاية منه، وفي نفس الوقت، ضمان توف ر خدمات االستجابة لهذا النوع من 

 حماية الطفال: 

الضارّ  التكيّف  استراتيجيات  تتسبّب  أن  المخاطر    في ة  يُمِكن  الطفاليتعلّ   فيمازيادة  بحماية  المصحوبين  ق  غير  الطفال  عدد  زيادة  وخاصةً   ،
والعنف الجسدي    بالبشر  الُمبك ر والتزويج القسري وعمالة األطفال واالت جار   زواج األطفالوالحماية    السالمةويُمِكن أن تشمل مخاطر    المنفصلين. و

الكارثة،    والعاطفي والجنسي واألسري. تتغي روفي مواجهة  ت ات  مسؤولي  وعات  وق  وت   وار أد  يُمِكن أن  مع  كي ف األنظمة األسرية  الفتيات والفتيان مع 
ت واحدة من خمس نس  لظروف الجديدة. ا واحدة    (، كما أن  18  ≥ في سن الطفولة )أي عند عمر    45-18اء تتراوح أعمارهن  بين  وفي تركي ا، تزوج 

جن قبل سن   اً طفلةأم  من كل ثالثة منهن  أصبحت   ضت نصف النساء اللواتي تزو  %  84وفي سوريا، أفادت   .34 عاماً للعنف الجسدي  18. كما تعر 
ةً بالنسبة للفتيات والُمراهقات( مشكلةً في    األطفال المبك رمن المجتمعات بوجود عمالة أطفال، فيما يمث ل زواج   %  36% منها، كما أعربت  71)خاص 

ةً األطفال ذوي اإلعاقة،  ا يزيد من   من المجتمعات عن قلقها بشأن انفصال األسر. ومن األمور الشائعة أيضاً افتقاد األطفال لشهادات الوالدة وخاص  مم 
 .35حماية، بما في ذلك الحرمان من الوصول إلى الحقوق األساسية في المستقبل. المخاطر المتعل قة بالسالمة وال

  ن قد ال يكونوعلى قيد الحياة أو    ونوالذين قد يكون   والديهم  انفصلوا عنالجهات الفاعلة العاملة على األرض حول أطفال    وظهرت التقارير بسرعة من
ة األمم المتحد ة بمشاركة  نقاشات وال تزال ال. كذلك ولم    البحث عن األطفالتحد ي ات حول دائرة والجهات الفاِعلة الوطنية ( UNICEF)طفولة  لل منظم 
ة    إلى في الميدان  العاملين    عن الشركاءالصادرة  التقارير    أشارتمع أفراد أسرهم. كما    همشمل في إطار  الدعم النفسي االجتماعي  إلى  الحاجة الُملح 

    في مساحات صديقة لألطفال. ألنشطة الترفيهي ة إضافةً إلى ا ،طوارئال وحاالت الصدمات  لحاالت  االستجابة

الضحايا لرصد حاالت االستغالل   حول  تتمحور التي    المناهجتُعَّد  :  ( PSEA)  ينالضمانات الوقائية/الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيّ 

الجنسيّين واإلبالغ عن  محوريّاً  ها  واالنتهاك  الطوارئ على األصعدة كاّفة.في  االستجابة    ت وآلياتبروتوكواللأمراً  قيود    حاالت  كما إن 

سري ة تجعل من العسير على الن اجين الحركة خالل االستجابة للزالزل، وتعطُّل  شبكات الحماية االجتماعية ونقص المعلومات حول آليات اإلبالغ ال
ات وخدمات الد عم خالل  لوصول إلى هذه اآللي  أصالً ل ات القائمة  هذا وتتفاقم التحدي    من البالغين واألطفال الوصول إلى أية خدمات استجابة متوف رة. 
رةحاالت الطوارئ اإلنساني ة، حيث يزيد اعتماد الفئات السكاني ة   ، وفي بعض األحيان، األساسية  على منظمات اإلغاثة في تلبية احتياجاتهم  المتضر 

منظمات  ال)أي بالنسبة ألولئك الذين يستطيعون الحصول على السلع والخدمات ؛ فالقوى اختالل كبير في ميزانينجم عن ذلك و للبقاء على قيد الحياة.
شين، ال سي ما النساء والفتيات.  وذلك الستغاللة هذه القو   استخدام مخاطر إساءةتتزايد ومقد مي المساعدات المحلي ين(،   ةالد ولي    الضعفاء والمهم 

،    مخاطر  تبرزكما   وظروف    والمتعل قة بالنوع االجتماعيالسائدة    واألعراف  السلوكيات   مخاطر  ومنهااالستغالل واالنتهاك الجنسي ين في السياق المحلي 
الفاِعلة  من الجهات  المتأت ية  مخاطر  العوامل التخفيف؛    مجدت ال  وعليه،    في االعتبار،  مخاطر تأخذ المخاطر البرامج التي ال    ؛والعوزالُمدقِع  الفقر  

 ضعف التوعية والمعرفة والفهم بين أوساط الفئات الُمتأث رة. إضافةً إلى اإلنسانية الجديدة؛ 

تجاه    مشاركة والمساءلة    المتضّررين  السّكانالنساء 
الرسميّة(، قد أنشأت آليات تنسيق عبر الشبكات  والرسميّة  غير  )ة  قبل الزلزال، كانت منظمات المجتمع المدني المحليّة وتحديداً المنظّمات النسوي

بموضوعات    الكبيرة  لمجموعات النسوي ة ومعرفتهاوعلى الرغم من الخبرة الواسعة التي تتمت ع بها ا  ومشاركتها.  نفوذهانطاق    إلى توسيعالمحليّة، سعياً  
  ق هيمنة آليات التنسي نتيجة  تحديا   لمحلي ة في آليات االستجابة اإلنساني ة  جموعات ادماج الفاِعل لهذه المالن واجه افقد  المنطقة،    جميع أرجاء   متنوع ة في

ة أو الوكاالت اإلنساني ة الدولي ة. ة واإلقليمي  الوطني     ة التي تقودها السلطات العام 

)ال سي ما في  تسعى الجهات اإلنسانية الفاِعلة إلى الحصول على دعم من المجموعات النسويّة الرسميّة والمتطّوعين في تقديم المساعدات  وبينما  
االستجابة  ضمن سلسلة  صميم أو اتّخاذ القرار  التّ ل  ح هادفة في مرا  تشاُوريّةعقَد جلسات  تُ نادراً ما  نشر المعلومات وأنشطة الحماية المجتمعي ة(،  

من المجموعات  المحلي ة  هذا وتعكس التجارب السابقة في االستجابة للكوارث أهمي ة إنشاء مساحات أكثر شموالً وأمناً للجهات الفاِعلة    وحتّى التعافي. 
شة لتشكيل االستجابة اإلنساني ة.   المهم 

 

 
32 https://www.unicef.org/mena/media/15726/file/hno_2022_final_version_210222.pdf.pdf  

.  مه% من99 شك لت النساء   ،شخص 25,661 بأنه تم تقديم خدمات إدارة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي لما مجموعه UNFPA، أفادت منظمة  2022تشرين ثاني/نوفمبر ي ف 33
 _november_2022_fa1.pdf-pdf/regional_situation_report_for_the_syria_crisis_-https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub 

34 https://turkiye.unfpa.org/en/news/last-25-years-child-marriages-turkey  

 

 

https://www.unicef.org/mena/media/15726/file/hno_2022_final_version_210222.pdf.pdf
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/regional_situation_report_for_the_syria_crisis_-_november_2022_fa1.pdf
https://turkiye.unfpa.org/en/news/last-25-years-child-marriages-turkey
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الطوارئ والكوارث  هيئة إدارة  اإلنسانية، المنظّمات الدولية غير الحكوميّة ولجهات الفاِعلة  ل التوصيات  
 ( AFAD) التركيّة

 الحماية: 

ل،    –   العنف المبني على النّوع االجتماعي ▪ لة، بما في ذلك   تعاَونفي كل مجال من مجاالت التدخ  مع الجهات الفاعلة المحلي ة والوطني ة ذات الص 

له،    الوقاية من العنف المبني على الن وع االجتماعي واالستجابة   جهود   تقود غالباً ما  التي  ،  منظمات حقوق المرأةالمنظ مات التي تقودها الن ساء/

بهدف   الـوذلك  النوع اإلجتماعتحديد خارطة خدمات  القائم على  يُغط ي  كما  .  يعنف  الفجوذلك  يجب أن    إلحالة. امسارات  وتطوير    ات تحليل 

ب على الجهات الفاِعلة في جميع القطاعات  و ضمان نشر المعلومات حول خدمات االستجابة للعنف المبني على الن وع االجتماعي  أيضاً  يتوج 

لها المجتمعات  مع المجتمعات ذات العالقة، مع األخذ في االعتبار    االت صاالتجميع    في  وقنوات اإلبالغ لغات وأشكال وقنوات االت صال التي تفض 

تواُصل    لها الجهات اإلنسانية الفاِعلة غير المتخص صة في العنف المبني على الن وع االجتماعي والتي    جميع  تدريب   ويتعي نهذا  .  المختلفة وتثق بها

رة من الزلزال  مباشر مع المجتمعات ال   تنفيذعلى القطاعات    ينبغيكما    على كيفية دعم الن اجين من العنف المبني على الن وع االجتماعي.متضر 

تخفيف هذه في خطط االستجابة القطاعية.  من إدماج تدابير ال والتأك د  مخاطر العنف القائم على النوع اإلجتماعيخفيف جراءات ت إلعملي ات تقييم 

في أعقاب الزلزال  بالبشر  االت جار  مشكلة  انتشار    وحجم التحليل حول طبيعة  عملي ات  ب العمل على إجراء المزيد من  يتوج  وعالوةً على ذلك،  

 وإشراك الرجال والفتيان في جهود الوقاية من العنف المبني على الن وع االجتماعي واالستجابة له. 

ل  حماية الطفال:  ▪   ، حماية األطفال   حصر خدمات مع الجهات الفاِعلة المحلي ة والوطني ة ذات العالقة من أجل    ، تعاَونفي كل مجال من مجاالت التدخ 
صال في جميع  ت  قنوات االخدمات حماية األطفال المتوف رة و  حول معلومات  الوتطوير مسارات اإلحالة. قم بنشر    الفجواتا في ذلك تحليل  بم

  Koboأداة على منصة  الفرعية لحماية األطفال ومجموعة الحماية    شاركت المجموعةاالت صاالت مع المجتمعات ذات الص لة. وفي هذا الشأن،  
هة لتتب ع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين  /عن  إلبالغل األطراف  ويتوج ب على  لجهات الفاِعلة في مجاالت الحماية وغير الحماية.  والموج 

.  همشمل  ولم  العائالت    تلك المتعل قة بتتب عالتي تشمل  حماية األطفال والخاص ة ب مسارات اإلحالة  أن تط لع على  غير المتخص صة في الحماية  الفاعلة  
عة من األطفال  الحظ ب  التي    - ، تصويري ة وسردي ة  قنوات االت صال  اللغة وشكلفيما يتعل ق ب مختلفة  ت  جااحتيا  لهاستكون  أن المجموعات المتنو 
لها  .تفض 

ل،  :  االستغالل واالنتهاك والتحّرش الجنسي   منع ▪ ب العمل على  في كل مجال من مجاالت التدخ  باالستغالل  المرتبطة    الخطرعوامل  تقييم  يتوج 
ش   الوقائي ة/(SEAHالجنسي )واالنتهاك والتحر  انشر  إدراجها  و  الضمانات  الحماية،  الحال في جميع مسائل  للبرامج. وكما هو  التخطيط  في 

لة و/أو مسارات  البرامج وجميع  من خالل    اإلبالغالمعلومات حول قنوات   احرص على إبالغ جميع الجهات الفاِعلة حول الخدمات ذات الص 
 . اإلحالة 

 بين الجنسين وتمكين الّنساء والمشاركة ووضع البرامج  المساواة

، اإلعاقةللنوع االجتماعي،  متكّررة وسريعة    تحليالت بإجراء  قم   ▪ لة على مستوى الجنس، السن  كحد  أدنى، بغية توفير    بما في ذلك بيانات مفص 

رالفعلي  بيانات في الوقت  ال الالسياق واالحتياجات واألولويات والقدرات المحد دة    مع تطو  ، قم بجمع وتحليل  أمكنألشد  ضعفاً. وحيثما  لفئات 

شة واستخدمها في البيانات حول المجموعات األشد  حاجةً وجوات لسد  ف  األولية  واستخدام البيانات  تخطيط وتنفيذ العمل اإلنساني. ال توجيهالمهم 

ة بالسياق    بين الجنسين   لتوازنمسألة اللتصد ي  من أجل ا  يّين محلّ النوع االجتماعي الخبراء  قم بإشراك   ▪ في تشكيلة الفريق، وحد د العوامل الخاص 

 التبعات غير المقصودة )السلبي ة( للبرامج واألنشطة اإلنسانية. بمراقبةوقم  والمرونة،التي تؤث ر على أوجه الضعف 

بما في ذلك المنظمات التي تقودها النساء/منظمات حقوق المرأة والمنظمات المعني ة بتعزيز المساواة بين الجنسين، قم بتمويل المنظمات النسائية   ▪

هذا  . اإلمكانجودة ومرونة بصورة مباشرة قدر كبير وذي تمويل تقديم من خالل وذلك  ،مثل المنظمات التي تعمل على إشراك الرجال والفتيان

 مك ن من توسيع نطاق االستجابة بالسرعة الُممكنة. للمنظمات كي تت  وغير المباشرة  لف )األساسية( المباشرة ويجب أن يتجاوز التمويل الكُ 

  مشاورات في الت النسائية، من مختلَف المجتمعات،  قادة المجتمع المحل ي وال سي ما المنظ ما  إشراكمن خالل  واقعة  إجعَل المشاركة والقيادة حقيقة   ▪

لها المجتمعات  انية وخطط الت عافي. واعمل أيضاً على تحديد  ستصميم وات خاذ القرار وتمويل االستجابة اإلن الهادفة وال قنوات االت صال التي تفض 

ة والتوثيق. في اوقادة المجتمع واحَرص على توف ر الترجمة    لنقاشات الهام 

قضايا ( والتي تُدير  PDMMة )ي  التابعة للحكومة الترك  الهجرة دارة  اإلقليمي ة إلة  مديري  الك،  لمعنيّةالسلطات الوطنيّة اقم بالتنسيق والتعاُون مع   ▪

 حماية ومشاركة النساء والفتيات، إن أمَكن. و دماج اإلالنوع االجتماعي والمتعلقة ب  المسائل حماية الالجئين، بما في ذلك الدعم في 

المتأث رين إنشاء قنوات تغذية راجعة مع السكان  بما في ذلك النساء والفتيات وممث لي المجموعات المختلفة:    المساءلة تجاه السّكان المتضّررين  ▪

 جابة على مستوى المجتمع وتعزيز الشفافية والمساءلة. ت ، وتحديداً النساء والمراهقات، بهدف تحسين االسالمجموعاتمختلف  نم باألزمة

المجموعات  من خالل تفعيل و/أو التنسيق مع القادة المحلي ين،    التعافي  -  االستجابة  -  التأّهب  -  لوقايةا  سلسلةفي    الفجوة  دّ س ▪ وتحديداً 

شة أخرى على جانبي الحدود  ومنظمات ،  النسائي ة   يةجلسات التشاورال وإشراكهم في  ،  األشخاص ذوي اإلعاقة والمنظمات التي تمث ل مجموعات مهم 

القدرة على  لبناء    اتمبادرالوقت إطالق  ذات  وفي    ،مرحلة التصميم وإعادة اإلعمار لضمان تلبية االستجابة الحتياجات المجتمعفي    والتشاركية

 الصمود. 

 

 اآلمنة والنظيفة  المؤقّتّة  لمالجئ لالمعايير الّدنيا  توفّر ضمان 

والفتيات    إنشاء المساحات الالزمة للخصوصية، ال سي ما للنساءوذلك بهدف  في المراكز الجماعية    الجنسحسب  المناِسب    التقسيم والفصلضمان   ▪
 والحوامل والُمرِضعات. 

   .الوصول إلى المراكز الجماعي ة على وذوي اإلعاقة   األشخاص الذين يُعانون من إصابات جسدي ةقدرة ضمان  ▪
ي والنظافة  التنسيق مع قطاع   ▪ الفوارق  التي تُراعي    WASHمرافق وخدمات الوصول إلى   لضمان(  WASH)   الصحي ة المياه والصرف الصح 

 في جميع دور اإليواء المؤق تة والجماعية.  الجنسينبين 
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لجميع الفئات  دافئة  ال مالبس  الة والشتاء، بما في ذلك البطاني ات الحراري    مستلزمات توفير  العمل على  ،  بالنسبة لألشخاص في المالجئ المؤق تة ▪
ب الماء وقف ازات وطبقات    وقب عاتمن الجنسين، وجوارب  والعمرية   المطبخ   أدوات أخرى مثل    بنود أساسية إلى  ة  تظهر الحاج. وقد  تمنع تسر 
، إضافةً إلى  فرشات واألغطية البالستيكي ة )للصيانة المؤق تة لدور اإليواء المؤق تة(لتدفئة والط بخ( والوقود الص لب، إضافةً إلى الغايات ا)ل  والمواقد 
 .  للشتاء صالحة لخيم لجعلها  قاعدة العازلة   ألواح

 

    المراض للوقاية من  الصحيّةمبادرات المياه والصرف الصّحي والنظافة 

تقديم   ▪ أولوية  أدوات  تحديد  ثقافي اً،  –الصحي ة  الكرامة/النظافة    ومستلزماتللرض ع    WASHحقائب  ذلك    المناسبة  في  النظافة  مستلزمات  بما 
ومستلزمات  الحفاض ات  لتخل ص من  ا للنساء والفتيات وكبار السن على الترتيب، والتي تشمل وسائل    - وفوط سلس البول    للدورة الشهرية   الصحية 

 . الحيض وفوط سلس البول بأمان
المناسبضمان   ▪ ة   في  الفصل  العام  الغسيل  /المراحيض  إليها  مرافق  الطوارئ، ووسهولة الوصول  واألقفال  المناسبة  اإلضاءة  توف ر  في مراكز 

 التسهيالت التي تُراعي األشخاص ذوي اإلعاقة.  و
لدورة الشهرية  الخاصة با  ة الصحي  النظافة  مجتمعي ة تتمحور حول المهارات الالزمة لمعالجة المياه وممارسات  لتعزيز الصحة الإطالق مبادرات   ▪

 ل والمرِضعات، إلخ. املنساء الحواو
ا، وبحيث تكون شاملة  تدابير الوقاية من الكوليرا وغيرهالنفايات وإدارة  ب   المرتبطة مخاطر  بشأن ال  والتواصل   ات شراك المجتمعإلمبادرات  إطالق   ▪

 ة والموثوق بها. ل قنوات وأشكال االت صال المفض  ستخدام  للجميع وبا

 الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية
ة الجنسية واإلنجابية الُمنِقذة للحياة   ▪ الحد  األدنى من حزمة الخدمات األولي ة للصحة الجنسي ة  مع    بما يتوافق ضمان الوصول إلى خدمات الصح 

 ة األخرى. ة األساسي  استمرار الخدمات الصحي  ضمان و ، األزمات حاالت في واإلنجابية 
وجود   ▪ الصحي زيادة  القطاع  في  العامالت  األ  في   اإلناث  ةً    مامي ة،الصفوف  بات/ميس رات  وخاص  كمدر  ممارسات    مجال   في مجتمعيات  للعمل 

WASH  لرضاعة.اواستشارات   ةفي الفترة المحيطة بالوالدة وتقديم الدعم بعد الوالدات إلجراء التقييمأيضاً  تأهيلهن  ، ومتخص صاتوقابالت     

 االجتماعي المساعدات الغذائية التي تُراعي النوع 
ال الزمة    توجيه التأك د من   ▪ تلب يوتوفير المكم الت الغذائية  الذين  واإلعاقة  احتياجات كبار السن  واألطفال والحوامل والمرضعات وذوي    بحيث 

 . ُمزمنة ظروف صحية يعانون من 
 فور بدء المدارس مجد داً.   ااء المدرسي والعمل على توسيعهدالغ برامجإعادة تفعيل  ▪

ً   انعدام األمن الغذائي لألسر حالة  المرتفعة من  نظراً للمستويات   • ستثمر  ت   التيوالمساعدات النقدي ة والغذائي ة  لبرامج    نمرِ منهج    قم باعتماد،  ُمسبَقا
ت قصيرة المدى   البرامج الهادفة إلى إحداث  في  ضعفاً؛ و   ألكبر عدد من الفئات األشد    ة ة الفوري  ئي  حتياجات الغذااال  لتي ترك ز على تلبيةافي التدخال 

رين، وتحديداً في    عيش تت سم بالمرونة على المدى الطويل والتي تسعى إلى بناء سبُل    قضايا الجندرتغيير جذري في   طاع  الق للسكان المتضر 
   .يالزراع

النقد في اليد من خالل وكالء تحويل األموال أو  وتحديداً   ،في إطار االستجابة اإلنسانية ( CVAوالقسائم )المساعدات النقدية   نماذجالتنسيق بين  •
 القسائم.


