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 ان محتوى هذا التقريرعائد . Stiftung Heinrich Böll تم إعداد هذا التقرير بدعم مالي من جمعية
 بالكامل الى جمعية التضامن مع الالجئين السوريين في إزمير. ان التصريحات الموجودة في هذا
، التقرير تحت مسؤولية جمعية التضامن مع الالجئين السوريين في إزمير
.Heinrich Böll Stiftung باالضافة الى أنها ال تعكس سياسات وآراء جمعية
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االستنتاجات األساسية

 ما هي التطورات الجديدة ؟ يتزايد عدد الالجئين الذين لجأوا إلى تركيا بسبب الحرب في سورية كل يوم.
 الذي بدأ عام COVİD-19. 9102تفاقمت المشاكل التي تواجهها الهجرة المتزايدة  بحلول وباء 

 كان على كل الالجئين بما فيهم النساء واألطفال المجادلة من أجل العمل, التعليم, الصحة ومجال المساعدات
المحلية و الوطنية خالل فترة الوباء.

 لماذا هذا مهم؟ لحماية نظام المجتمع بشكل صحيح , من المهم وجود مستوى رفاهي للفئات الضعيفة التي
 يحتويها المجتمع. أثرت مرحلة مكافحة الالجئين للوباء بشكل مباشر أو غير مباشر على المواطنين في تركيا و

في جميع أنحاء العالم. . يجب التأكيد على هذه المسألة من حيث حماية حقوق اإلنسان وضمان النظام.

 ماالذي يجب عمله ؟ حسب البيانات التي تم الحصول عليها من البحوث التي تم عملها ,يجب االنتباه اىل
ي تعمل معا بضوابط مختلفة أو األماكن البارزة. يجب على النساء الالجئات , اليات صنع القرار  األماكن ال�ت
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 المحلية و الوطنية و مؤسسات المجتمع المدني أن تأخذ مكانها في األوساط األكاديمية ووسائل االعالم.

ملخص تنفيذي

 بسبب موقع تركيا, فانها قابلة للتأثر في حال حصول األحداث الكبيرة في المناطق المجاورة. ومن إحدى الدول
 المجاورة التي شهدت أحداثًا خطيرة هي سوريا ، التي تواصل خوض الحرب التي بدأت في عام 1102.

 يكسب البعد الدولي  بسبب ضحايا الحرب ، وعدد الالجئين السوريين المغدورين الذين لجأوا إلى الحدود مع
 تركيا يتزايد يوما بعد يوم. باإلضافة إلى ذلك ، تمت إضافة فترة وباء كوفيد -91 ، الذي أصاب العالم كله، إلى
 المشاكل التي يواجهها الالجئون البالغ عددهم الماليين. عانت النساء واألطفال الالجئين من مشاكل في الصحة

والتعليم إلى جانب المشاكل االقتصادية وقد وجدوا في موضوع بحثنا.

-Tech4Reتناول المشروع المقترح من طرف جمعية التضامن مع الالجئين السوريين في إزمير ، والمسمى 
fugeeWomen والمقدم الى جمعية Heinrich Böll Stiftungفي عام 0202 القضية المذكورة. ركز  
  وCOVID-19المشروع على المشكالت التي واجهتها النساء واألطفال الالجئون أثناء عملية تفشي وباء 

 كذلك الوضع العام. باإلضافة إلى أنشطة التدريب المتعلقة المشروع ، فقد تمت التحليالت األدبية ويحتوي على
الدراسات الميدانية أيضا والتي تم إجراؤها وفقًا لهذه التحليالت.

 حددت جمعية التضامن مع الالجئين السوريين في إزمير النساء واألطفال الالجئين على أنهم الكتلة المستهدفة
 في كل مرحلة من مراحل المشروع وقامت بضم هذه الكتلة الى عمليات تصميم وكتابة وتنفيذ المشروع. لقد تم
 احتواء سبع مواضيع مهمة في تصميم وتنفيذ المشروع اال وهي ؛ المعلومات الديموغرافية ، الوضع الوظيفي

 لالجئين ، الوعي بالوباء ، القدرة على االستفادة من مساعدات المنظمات و المؤسسات المحلية والوطنية
المتعلقة بالوباء ، والتعليم والصحة.

 أحد العوامل المهمة التي يجب مراعاتها أثناء إجراء البحث هو »نوع الجنس«. تم التأكيد على األسئلة التي
 يمكن أن تظهر البعد الجنساني للمشاكل في فترة الوباء. في جميع الدراسات الميدانية ، تم التعامل مع هذه
الظاهرة ، التي انتشرت في القرن الحادي والعشرين ، من وجهات نظر مختلفة وتم التأكيد على النتائج.

 يستهدف العمل داخل المشروع الالجئين السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 81 و 06 عاًما في إزمير ، مع
 اتخاذه النساء الالجئات كنقطة التركيز. يمكن تصنيف هذه الدراسات في أربعة أقسام رئيسية ؛ العمل الميداني

 ,العمل التثقيفي ,كتابة تقارير األبحاث والمدافعة. قبل الدراسات ، تم فحص اللوائح القانونية وتقارير المؤسسات
 والمنظمات الدولية والوطنية والمحلية للحصول على اإلرشادات. قبل تقديم البحث ، سيتم ذكر الخلفية األدبية

بإيجاز.

 الغرض من هذا التقرير هو تقديم توصيات للمؤسسات والمنظمات بما يتماشى مع الخلفية األكاديمية والدراسات
 الميدانية.وستكون المؤسسات والمنظمات التي سيتم التعامل معها دولية ووطنية ومحلية ، باإلضافة إلى وجود
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األوساط األكاديمية واإلعالمية.

 جمعية التضامن مع الالجئين السوريين في ازمير

 المدخل

  ، التي سيطرت على العالم بكامله ، المجموعات الهشة أيًضا. تتضمنCovid-19هزت مرحلة وباء 
 المجموعات الهشة الالجئين الذين لجأوا إلى تركيا هربًا من الحرب في سوريا في عام 1102 ، فهم من بين
 الفئات الضعيفة المذكورة. ومع ذلك ، فإن مجموعات الالجئين تضم مجموعة مستضعفة أخرى من بينها ،
 وهي النساء واألطفال. خالل فترة الوباء ، وعلى الرغم من تأثر الالجئين اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً بشكل

 سلبي ، فقد تعرض الالجئين من النساء واألطفال لهذه اآلثار أكثر من الالجئين الذكور. فقد تم فحص هذا
الوضع الناشئ عن أدوار الجنسين.

 ارتفع عدد الالجئين السوريين المسجلين كخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا حسب موضوعات البيانات بمقدار
 51 ألفًا و 215 شخًصا مقارنة بالشهر السابق اعتباًرا من تموز 0202 وبلغ المعدل اإلجمالي 3 ماليين و

 006 ألف و 017 شخص. في حين أن 8.64٪ من هؤالء هم في الفئة العمرية من بين 0-81 سنة ، ويبلغ
 إجمالي عدد النساء واألطفال 2 مليون 245 ألف 184 ويشكلون 6.07٪ من إجمالي السكان )0202(. تسهل

علينا هذه المعدالت فهم أهمية دراسة قضية الالجئين خالل فترة الوباء.

  يفضل الالجئين بشكل عام وبموجب ثقافاتهم تكوين عائالت مزدحمة فمعدل عدد أطفال الالجئين أعلى بكثير
 من متوسط   المعدل في تركيا. تتطلب المعيشة بوسط مزدحم خالل فترة الوباء وعيًا فعااًل ومسؤوليات للتوعية.
 لهذا السبب ، يتضمن بحثنا أسئلة بامكانها أن تقيس مستوى وعي الالجئين ، باإلضافة إلى التركيز على بيانات

التوعية في االقتراحات.

 تباطأت الحياة االقتصادية خالل فترة الوباء، وتضررت األسواق وحدثت أزمات داخل القطاعات بسبب هذه
 األزمة، خالل هذه الفترة ,تم اغالق بعض أماكن العمل ، وبعضها قد أنتج عمال ، ووجد البعض حلواًل لخفض

 أجور عمالهم. فإلى جانب مواطني البلد ، تأثر الالجئون أيًضا من هذه الناحية بشكل سلبي .و قد أصبحت الحياة
 العملية ، التي كانت صعبة بالفعل قبل انتشار الوباء ، أكثر صعوبة وانخفضت أجور القوى العاملة. تم فصل

البعض ، وبسبب انخفاض عدد العمال قد ازداد عبء العمل على العمال الباقيين مما أدى الى مغدوريتهم.

 خالل فترة الوباء ، تمت محاولة دعم الناس بالمساعدات الوطنية والمحلية. تتم المساعدات في مناطق مختلفة
 ، وخاصةً المساعدة النقدية ,المواد الغذائية ومستلزمات النظافة. ومع ذلك ، لم تتمكن هذه المساعدات من
 الوصول إلى كل من يحتاجون للوصول إليها وكانت غير كافية. واجهت مجموعة الالجئين صعوبات في
 الوصول إلى هذه المساعدات ، ويرجع ذلك أساًسا إلى أن البيروقراطية في البالد غير معروفة. بصرف

 النظر عن البيروقراطية ، هناك أيًضا مجتمعات الجئين ال يمكنهم االستفادة من حزم المساعدات ألنهم ليسوا
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 مواطنين أتراك.هناك موضوع اخر يجب الوقوف عنده وعمل أبحاث بخصوصه , اال وهو معرفة ما اذا
 كانت المساعدات المذكورة سابقا والتي تم الوصول اليها من قبل الالجئين الذين يعيشون في عائالت مزدحمة,

 تتضمن محتويات كافية أم ال.

 ان المجال اآلخرالذي تأثربشكل سلبي أثناء فترة الوباء هو التعليم ، والذي تمت محاولة حله عن طريق التعليم
 عن بعد. على الرغم من أن التعليم عن بعد فعال في تقدم المناهج ومعالجة البرامج ، إال أنه عّمق أيًضا عدم

 المساواة الناشئ عن االختالفات الطبقية. فقد ابتعد األطفال الالجئين ، الذين لم يتمكنوا من الحصول على
 المعدات التكنولوجية الالزمة ، عن التعليم أثناء فترة الوباء. تعد صعوبة متابعة  الواجبات المنزلية الناجمة

 عن حاجز اللغة باالضافة الى الضرر الناتج عن انقاع االتصال بالمعلمين من بين اآلثار السلبية للوباء. فقد تم
تضمين مدى تأثر األطفال بهذه القضايا في المشروع الذي قمنا به.

 وهناك قضية أخرى مهمة هي أن الالجئين ال يمكنهم االستفادة من الخدمات الصحية بشكل كاف. واجه
 الالجئون عقبات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أثناء فترة الوباء بسبب الصعوبات في السيطرة على
 نفوس السكان والحواجز الناشئة عن االختالفات الثقافية ألنهم ليسوا مواطنين أتراك. فمثال؛ توقفت الفحوصات

 المنتظمة للنساء الالجئات الحوامل في هذه الفترة ، كما تم وضع القيود على  موضوع الوصول إلى األدوية
 الالزمة.باالضافة الى أن الفئة الضعيفة ، التي ال تستطيع تلبية احتياجاتها في مجال الصحة ، وخاصة بسبب

 المشاكل االقتصادية ، فهذه الفئة ال تعرف أين وكيف يتم  التقديم على المجاالت الصحية في هذه الفترة. و
 مع ذلك أيضا ، أدت الظروف المعيشية غير الصحية وسوء التغذية الناجم عن المشاكل االقتصادية في البيئة

المنزلية إلى زيادة ضعف الالجئين وجعلهم أكثر صعوبة في التغلب على فترة الوباء.
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 تناول بحثنا القضايا والحاالت المذكورة أعاله في كل من الدراسة االستقصائية ودراسة المجموعة المركزة.
 وقبل فحص نتائج البحث وتقديم اقتراحات ألصحاب المصلحة ،سيتم تقديم التشريعات القانونية التي تم

 الحصول عليها من مراجعة األدبيات. بهذه الطريقة ، ومن خالل فحص العالقة بين النتائج والعمليات القانونية
، يمكن تقديم اقتراحات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لقسم التوصيات.

التشريعات القانوية

 ان حقوق الالجئين والمهاجرين مغطاة في كل من التشريعات القانونية الوطنية والدولية. في حين أن بعض
 القوانين واالتفاقيات في التشريع القانوني تركز بشكل مباشر على حقوق الالجئين والمهاجرين ، فإن بعضها

 يشمل  المجموعة الضعيفة المذكورة بشكل غير مباشر . ومع ذلك ، هناك أيًضا اتفاقيات وبرامج مساعدة
تتناول حقوق الالجئين من النساء واألطفال ويتم تنفيذها لدعمهم.

 (AİHS)في بادئ األمر، أن تركيا عضو في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان الصادرة عن مجلس أوروبا 
 التي تهدف إلى حماية الحقوق والحريات األساسية لألفراد. تعتبر االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان إحدى
 االتفاقيات التي تشير إلى حقوق الالجئين بشكل غير مباشر وفي أي حال ، إذا تم انتهاك حقوق الالجئين ،

.(AİHM)يمكن القيام بالتقديم على  المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 

 ( ، التي تمتCEDAWتعمل اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييزالعنصري ضد المرأة )
 في عام 9791 ووقعت عليها 981 دولة ، على منع جميع أشكال التمييز القائم على النوع االجتماعي وحماية

 حقوق المرأة.و على الرغم من أن هذه االتفاقية ال تحدد النساء الالجئات فقط فإن حماية حقوق المرأة فيها
تشمل الالجئات أيًضا .

  في تركيا ألغراض مختلفة تتضمن حماية الالجئين وأنشطة المساعدة.IOMتوجد منظمة األمم المتحدة للهجرة 
 يمكن تقسيم هذه المساعدات على أربعة عناوين رئيسية ؛ المساعدة في االحتياجات األساسية , المساعدة في

السكن, المساعدة في مصدر الدخل والمساعدة في الحماية.

 • مساعدة االحتياجات األساسية ; تتضمن المساعدة النقدية متعددة األغراض ، دعم االستعداد لفصل الشتاء
 وإصالح مرافق السكن. و تشمل هذه المزايا خدمات خارج نطاق برنامج شبكة الضمان االجتماعي الطارئ

(ESSN.)

• مساعدات المسكن ; تشمل مواضيع مثل إصالح وإعادة تأهيل مرافق اإلقامة.

 • المساعدة في مصدر الدخل ;  باإلضافة إلى دعم مشاركة الالجئين في األنشطة المدرة للدخل ، تشمل
 المنظمة الدولية للهجرة أيضا المساعدة الالزمة إلنشاء أعمال تجارية من الصفر أو تنمية األعمال. يهدف هذا

القسم إلى خلق الالجئين للقوة العاملة المستدامة.
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 • المساعدة في الحماية ; تشمل خدمات مثل دعم التوجيه والمساعدة الشخصية واالستشارة والمساعدة
القانونية. ومن المخطط العمل بشكل وثيق مع مراكز البلدية خالل هذه المساعدات.

  إلى جانب االتفاقيات القانونية الدولية ، تم اعتماد قوانين اللجوء التركية عام 3102 . دخل قانون الحماية
  حيز التنفيذ في عام 4102. يحتوي على مبادئ وإجراءات بشأن دخول (YUKK)األجنبية والدولية رقم 8546
 تركيا والخروج منها ومدة البقاء فيها من طرف األجانب. في المادة 3 من القانون ؛ يتم التأكيد على أنه سيتم

 دعم األطفال الذين ال يملكون أحد, المعاقين ,كبار السن ,الحوامل واألمهات الوحيدات أواآلباء ممن لديهم أطفال
ويشمل القانون األفراد الذين تعرضوا لمختلف أنواع العنف النفسي والجسدي والجنسي.

 (خالل فترة الوباء. يجب فحص هذه المراكز من أجل فهم الوضعGSMالمراكز الصحية للمهاجرين في تركيا )
العام للمهاجرين والالجئين أثناء فترة الوباء.من بعض خدمات هذه المراكز خالل الوباء :

• موجز معلومات باللغة العربية لمرض كوفيد-91.

 •  قياس حرارة المهاجرين والالجئين عند مدخل المراكز الصحية للمهاجرين وتوجيه أولئك الذين يعتبر
وضعهم ضروري إلى المشفى .

• مراقبة الحوامل ومراقبة األطفال ومتابعة اللقاحات وتنفيذها في غرف منفصلة.

. المهام الروتينية مثل مراقبة الحمل •

 • اطالع األطباء السوريون للناس على عملية انتشار وباء كوفيد-91 من خالل وسائل التواصل االجتماعي أو
وجها لوجه .

 تدعم المساعدات الدولية والوطنية المذكورة أعاله المهاجرين والالجئين أثناء فترة الوباء. يتضمن مشروعنا
أيضا مدى كفاية المساعدات الوطنية والمحلية بالنسبة لالجئين أوما إذا كان من السهل الوصول إليها أو ال .
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المنهجية

 يشمل بحثنا الالجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 81-06 عاًما ، ال سيما في مناطق كاراباغالر ,كوناك
 وبايراكلي. ركز الغرض من المشروع على المشكالت التي واجهها الالجئين من النساء واألطفال خالل فترة
  وتم انتاج الحلول . تم تعزيز األبحاث بخلفية أكاديمية وعمل ميداني ثريين بالمراجعةCOVID-19تفشي وباء 

األدبية .

  تم إجراء االستطالع بطريقة المقابالت وجهاً لوجه مع أفراد من الالجئين وتم تضمين 003 مشارك في البحث.
 تم إطالع المشاركين على الغرض من هذ البحث قبل بدءه. وفي تحديد العينة ، ركزنا على السكان اإلناث

 وكذلك البيانات الديموغرافية مثل الجنس والعمر. تم دعم البحث بطريقتين مختلفتين هما االستبيان ومجموعة
 التركيز. تم تحليل نتائج البحث ميدانياً ورقمياً وتم قياس دقتها و مصداقيتها. أن يكمن هامش الخطأ في البحث

ضمن حدود الثقة.

االستنتاجات

وع (    ، تم إجراء استبيانات مع 003 شخص وتمت أعمالTech4RefugeeWomen (T4RW ضمن م�ش
ز مع 21 شخص. سيتم فحص الدراسات تحت سبعة عناوين رئيسية: النتائج الديموغرافية ، ك�ي  مجموعة ال�ت
 حالة التوظيف والدخل ، مستوى الوعي بالوباء ،مدى كفاية المساعدات الوطنية ، مدى كفاية المساعدات

ز حول الخدمات ة الوباء ، وآراء الالجئ�ي ي ف�ت
ز من الذكور واإلناث �ز  المحلية ، الحياة التعليمية لألطفال الالجئ�ي

الصحية.

المعلومات الديموغرافية

ز عىل ك�ي ز هم من النساء. ينبع سبب ال�ت ي بحثنا ، و 268 (٪89.9) من المشارك�ي
 يشارك 300 شخص �ز

ة ز نسبة صغ�ي  السكان من اإلناث من حقيقة أن دراستنا تستهدف النساء والفتيات. ومع ذلك ، تم أيًضا تضم�ي
ي قدمها ي اإلجابات ال�ت

ي ذلك هو مالحظة االختالفات �ز
ي البحث. والسبب �ز

ز الذكور �ز  (٪10.1) من الالجئ�ي
.المشاركون من اإلناث والذكور

ي أرس مزدحمة بسبب ثقافتهم.
ز العيش �ز ز .يفضل الالجئ�ي وج�ي ز ز كانوا م�ت  ان نسبة %64.3 من المشارك�ي

ز عىل األقل 6 أشخاص. باإلضافة إىل ذلك ، ٪15 لديهم 5 أطفال عىل  يعيش ما يقارب ٪36 من أرس الالجئ�ي
ي من تركيا ، نجد ان هذه القيم عالية جًدا ي القسم الغر�ب

. األقل. عند النظر اىل بنية األرسة �ز
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ز بسبب الغرض من البحث. شاركت 12 مرأة ك�ي ي مجموعة ال�ت
ز النساء فقط �ز  من ناحية أخرى ، تم تضم�ي

ز أن بعض أزواج المشاركات كانوا خارج البالد ، فإن معظمم األزواج ي ح�ي
ي دراستنا.و �ز

ز �ز ك�ي ي مجموعة ال�ت
 �ز

ة. ي يبلغ متوسط   أعمارهن 35 عاًما ما يقارب 3-2 أطفال ولديهن أرس كب�ي
.و لدى النساء اللوا�ت ي إزم�ي

ز �ز  مقيم�ي
ي الحياة العملية

لية بداًل من الدخول �ز ز ي يلجأن إىل األعمال الم�ز
ز ، فإن النساء اللوا�ت  وبسبب أدوار الجنس�ي

ي
ي هم أعضاء فيها ويختلطون مع الناس. ومع ذلك ، فإن النساء يشاركون �ز ي الجمعيات ال�ت

 يأخذن أدواًرا �ز
ي تركيا بشكل أسهل

كية بهدف التكيف �ز .تعلم اللغة ال�ت

العمالة والدخل

ة الوباء.فقد أدت ي تمت مواجهتها خالل ف�ت  لوحظ أن العمالة ومصادر الدخل كانت من أهم المشاكل ال�ت
ي اضطرت إىل اإلغالق ، باالضافة اىل نقص األعمال ، والمشاكل األخرى ي تم اغالقها أو ال�ت  أماكن العمل ال�ت

. ومن أجل فهم مدى تلك المشكلة ، تمت إضافة  المتعلقة بالعمل ، إىل إضعاف المجموعة الهشة أك�ث
. موضوع التوظيف والدخل إىل الدراسة الميدانية

ي النطاق ل
ة تركية ؛ ثم يأ�ت ز 3000-2000 ل�ي ز  ب�ي اوح متوسط   دخل األرسة الشهري لـ ٪40 من الالجئ�ي  ي�ت

ز أنهم يعملون ي مسألة مصادر الدخل أفاد ٪51.4 من المشارك�ي
ة تركية بنسبة ٪29.3. و�ز  2000-1000 ل�ي

ز هو ي وظائف مؤقتة مدفوعة األجر. ومع ذلك ، فإن المصدر الرئيسي لدخل ٪9.5 فقط من الالجئ�ي
 �ز

.مساعدات الدولة ، مما يثبت أن مساعدات الدولة غ�ي كافية لسبل العيش

ة الوباء ، إال أن ٪7.3 فقط من ي وظائف يومية خالل ف�ت
ز قادرين عىل العمل �ز  بينما كان ٪69.4 من الموظف�ي

ي وظائف
ز يعملون �ز ي وظائف منتظمة. يشار إىل أن أك�ث من نصف الالجئ�ي

 السكان كانوا قادرين عىل العمل �ز
ز أو أي دعم اجتماعي ي وظائف مؤقتة دون تأم�ي

ز الذين يعملون �ز  مؤقتة.وقد ازداد الضعف الماىلي لالجئ�ي
ة الوباء .بشكل أك�ب خالل ف�ت



ز خالل الوباء ، الحظنا أن ٪65.2 منهم كانوا  عندما تابعنا األسئلة المتعلقة بالتوظيف والخاصة بالالجئ�ي
ز ة الوباء وفقد ٪84.5 من المشارك�ي  يعملون قبل الوباء ، بينما انخفض هذا المعدل إىل ٪18.5 أثناء ف�ت

ة الوباء ، أكد ٪32.9 منهم ز أن أماكن عملهم كانت مغلقة أثناء ف�ت  وظائفهم. بينما ذكر ٪34.6 من المشارك�ي
ي يمكن ي لدينا أن مصادر الدخل ال�ت ة. تظهر البيانات ال�ت  أنهم لم يتمكنوا من العثور عىل عمل خالل هذه الف�ت

ة الوباء ز تأثرت سلًبا خالل ف�ت ي االحتياجات األساسية لالجئ�ي .أن تل�ب

 كما تم دعم هذه النتائج من خالل دراسة مجموعة التركيز. قالت إحدى المشاركات: »إذا كنتم
 )المواطنين األتراك( تعملون ، فهم يعملون ، فقط عندما كنا نعمل ، أعطوا النصف! ثم ظهر الوباء
 ... كانوا يعطوننا النصف ، واآلن يعطون ربعه. في بعض األحيان ال يعطونها! » أعربت عن محنتها.

 الحًقا ، قالت شابة: »نعم! لم يتمكن والدي من الحصول على نقوده منذ أسابيع أيًضا. إنهم ال
كثر بدون نقود في هذا كثر. أليس من المؤسف أن نعمل أ  يعطون المال ، لكنهم يجعلونهم يعملون أ

 الوباء؟ نحن أيضا لدينا عائلة ، ال طعام وال شراب! لم نتمكن من دفع اإليجار ألشهر ، وال يفكر أرباب
 العمل في ذلك. يقول المالك أعطني أموالي ، ويقول الرئيس ال نقود ، اعمل! » بعد زيادة الضعف

 مع الوباء ، بدأ ظهور الالجئين في االنخفاض. ذكرت الالجئات ، الالئي صرحن أنهن لم يدافعن عن
 حقوقهن ، أن مساعدات الدولة قد قطعت أيًضا بعد الوباء. قالت إحدى المشاركات التي قدمت
 معلومات حول هذا الموضوع ، »الدولة ال تساعدنا أيًضا! تقدمنا   ألننا كنا نقدم مساعدة لمكافحة

 األوبئة ، ولم يرنا أحد. كنا نحصل على مساعدة من الهالل األحمر ، لم يعد ذلك مفيًدا ، تم سحب
 بطاقتنا منا. بينما كانت هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة أثناء عملية الوباء ، تم سحب جميع
 المساعدات على العكس من ذلك. قامت بلدية »أ« فقط بتوزيع مساعدات النظافة على حوالي

 1000 شخص ، ولم تقم البلدية »ب« بذلك! بصرف النظر عن هذا ، لم نتلق أي دعم نقدي من
 الدولة. ”وأعربت عن المشاكل التي واجهوها والمشاكل في دعم الدولة. في وقت الحق ، سيتم

.تقاسم معدالت االستفادة من المساعدات الوطنية والمحلية بالتفصيل

ة الوباء ي ف�ت
ي واجهها مجال العمالة والدخل �ز  كما لوحظ خالل استمرار االبحث أن التطورات السلبية ال�ت

ي
ز �ز ز الالجئ�ي ي تمت مواجههتها إىل تعطيل روت�ي  أثرت عىل مناطق أخرى. كما أدت الصعوبات االقتصادية ال�ت

.المجاالت االجتماعية والتعليمية والصحية

التوعية بالوباء

ي حياة المدينة بطريقة صحية ,وعيا عاليا . لهذا السبب ، تم
ة الوباء �ز  تعد المرحلة األوىل للتغلب عىل ف�ت

12
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ي تم الحصول عليها. باإلضافة إىل مجتمع ز ومقارنته بالبيانات األخرى ال�ت ي لدى الالجئ�ي
 قياس الوعي الوبا�ئ

. انتشار مصادر المعلومات يمكن أن ز  صحي ، فالوعي العاىلي أيًضا يعطي معلومات حول عملية تكيف الالجئ�ي
.يزودنا ببيانات صحيحة حول هذه المسألة

ز بنسبة 3.19٪ أن لديهم معرفة كافية بـ  ي تمCovid-19ذكر الالجئ�ي  . لوحظ أن أك�ث مصادر المعلومات ال�ت
ة المرضية هي وسائل التواصل االجتماعي (6.63٪) والمنظمات غ�ي الحكومية  التأكيد عليها حول هذه الف�ت
ز ليسوا بعيدين عن ظهر لنا حقيقة احتالل وسائل التواصل االجتماعي المرتبة األوىل أن الالجئ�ي  (8.61٪). تُ
 التكنولوجيا. ومع ذلك ، فإن حقيقة أن المنظمات غ�ي الحكومية ُينظر إليها عىل أنها مصدر للمعلومات أك�ث

. ز ي عملية التكيف االجتماعي لالجئ�ي
 من البلديات أو وزارة الصحة تثبت أهمية دور المنظمات غ�ي الحكومية �ز

: المشكالت االقتصادية مثل ة الوباء هي ز أثناء ف�ت ي واجهها المشارك�ي  من المشاكل الثالث األك�ث خطورة ال�ت
 الفصل من العمل وخفض الرواتب بنسبة (1.33٪) ، وعدم القدرة عىل تلبية االحتياجات األساسية

ز عىل األسئلة ك�ي  بنسبة (8.72٪) وعدم القدرة عىل االستفادة من التعليم عن بعد بنسبة (6.32٪). ان ال�ت
ي المقام األول. برصف

ز يدعم المشاكل االقتصادية لتكون �ز ك�ي ي مجموعة ال�ت
 الديموغرافية السابقة واألمثلة �ز

 النظر عن هذا ، فإن مشكلة عدم تلبية االحتياجات األساسية مرتبطة بشكل مبارسش وغ�ي مبارسش بالمشاكل
 االقتصادية.

ي ، إال أن نسبة 6.45٪ منهم فقط ذكروا
ز قد تم إبالغهم بالمرض الوبا�ئ  عىل الرغم من أن معظم الالجئ�ي

 أنهم اتخذوا اإلجراءات الالزمة. إن حقيقة أن 7.44٪ من الذين قالوا إنهم لم يتخذوا االحتياطات الالزمة
 تعرض مناطق الوقاية والجانب اآلخر من المجتمع للخطر. برصف النظر عن ذلك ، فعند النظر إىل اإلجراءات

ي  المرتبة األوىل بنسبة (2.03٪) ، يليها  التباعد االجتماعي بنسبة
ي استخدام الكمامات �ز

 المتخذة ، يأ�ت
ل بنسبة (8.61٪). وعند ز ي المرتبة الثالثة حمل معقمات اليدين عند الخروج من الم�ز

ي �ز
 (2.32٪) ، وتأ�ت

ي  مقارنة هذه المعدالت مع القوالب االخرى من المجتمع ,نجد أنها منخفضة. يجب مراقبة طرق الوقاية ال�ت
ة الوب بشكل صحيح. ز وزيادتها لتخطي ف�ت يتبعها الالجئ�ي

ي حدثت ز ممن لم تتم تلبية احتياجاتهم بسبب المشاكل االقتصادية والمشاكل المفاجئة ال�ت  تعرض الالجئ�ي
ة. انعكس هذا الوضع أيًضا عىل ز ألنهم كانوا ضعفاء خالل هذه الف�ت ة الوباء لمزيد من التمي�ي  خالل ف�ت

ز ونهم مر�ز ويعتقدون أن الالجئ�ي ز األتراك يعت�ب ز أن المواطن�ي  المجموعة المركزة. فرصح معظم المشارك�ي
ي هذا الموضوع كالتاىلي

:يجلبون األمراض. عىل سبيل المثال ، أبدت إحدى النساء المشاركات رأيها �ز

ي مكان ما ، فإنهم يبتعدون.»
 ينظرون إلينا عىل أننا مر�ز ، وكأننا جلبنا المرض! عندما نلمس أو ندخل �ز

ي تم  ربما أنا أنظف منهم! ال أستطيع أن أفهم هروبــهم منا. اننا نوىلي االهتمام لنظافتنا«.تظهر لنا البيانات ال�ت
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ز قد ازدادت سوئا ز األتراك تجاه الالجئ�ي ز ، أن األحكام المسبقة للمواطن�ي ك�ي ي مجموعة ال�ت
 الحصول عليها �ز

ات ز ة الوباء مع التح�ي رت مصادر دخلهم خالل ف�ت ز الذين ترصز ة الوباء. ازدادانعدام مرئية الالجئ�ي  خالل ف�ت
.المذكورة أعاله

ة الوباء ي ف�ت
المساعدات الوطنية �ز

ة     ، أعدت المؤسسات الوطنية أيضا مساعدات مثل الطعام والنقود للناس المغدورينCovid-19خالل ف�ت
ز من هذه المساعدات جزًءا مهًما من ت هذه المساعدات عىل صفحاتها الرسمية. كان استفادة الالجئ�ي  ون�ش
ي تعرضت للغدر من ناحية مصدر الدخل , عن طريق المصادر الوطنية  البحث. ان دعم الفئات الضعيفة ال�ت

ي غاية األهمية.
ي �ز

هو أمر حيا�ت

ة ز أنه لم يكون من السهل عليهم الدراية بالدعم الماىلي للدولة أثناء ف�ت ز المشارك�ي   رصح 80.3٪ من الالجئ�ي
ي يتم فيها  الوباء.من  أهم أسباب عدم معرفتهم بتلك المساعدات هو أنهم ال يعرفون الصفحات الرسمية ال�ت

إصدار اإلعالنات وال يمكنهم فهم عملية تقديم الطلب. باإلضافة إىل ذلك ، توجد حواجز اللغة هنا أيًضا.
ز أنه ليس من السهل الوصول اىل  ومع ذلك عند النظر إىل المساعدات الغذائية ، ذكر 86٪ من المشارك�ي

.المساعدات الغذائية للدولة ، بينما ذكر 83.7٪ أن محتوى المساعدات الغذائية غ�ي كاف

ز يمكنهم االستفادة ي تقدمها الدولة ، نجد أن 4.3٪ فقط من المشارك�ي  عندما ننظر إىل المساعدة النقدية ال�ت
 بسهولة من هذه المساعدات والوصول إليها. ومع ذلك ، يعتقد 84٪ أن هذه المساعدات المالية غ�ي كافية

.لتلبية االحتياجات األساسية

ز النتائج أن محتوى المساعدة غ�ي كاف باإلضافة إىل صعوبة  عند النظر إىل الواجهة األك�ب نجد من ب�ي
ي تلبية

 الوصول إليها. وبما أن المؤسسات الوطنية لم تجر تحلياًل لالحتياجات ، كانت هناك مشاكل �ز
.االحتياجات األساسية للمجتمع

ة الوباء • المساعدات المحلية ف�ت

ي تم اعطاءها ة الوباء أيًضا من خالل صناديق دعم الوباء ال�ت  إىل جانب المساعدات الوطنية ، تم دعم ف�ت
ي تشمل مساعدات مثل الطعام ,النقود ,التعليم ومستلزمات  من قبل المؤسسات والمنظمات المحلية. وال�ت

ز إىل هذه المساعدات وكفاية المحتويات  النظافة. تمت إضافة أسئلة االستطالع حول مستوى وصول الالجئ�ي
.إىل دراستنا الميدانية

ي ولم يتم إخبارهم
ز بأنه لم يتم ابالغهم بمساعدات البلدية بشكل كا�ز  ، أفاد ٪73 من المشارك�ي

ً
 أول

ي دراسة
 بالمساعدات .بينما أفاد نسبة ٪80.3 منهم بعدم تمكنهم من الوصول إىل هذه المساعدات. و�ز
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ي األعىل , من خالل أجوبة و اراء تم
 المجموعة المركزة ظهرت أمامنا صعوبة الوصول للمساعدات المذكورة �ز

 التعب�ي عنها كالتاىلي »نحن النعرف أين يتم اإلعالن عنها وعن كيفية التقدم بطلب للحصول عىل مساعدات
 ,لم يكن باستطاعتنا متابعة كل من مساعدات البلدية و الدولة .لم يرشدنا أحد و نحن ال نعلم نظام العمل

»هنا

هم مثل ز التغطي البلديات فوات�ي ز لنا خالل دراسة االستبيان ، أن نسبة ما يقارب ٪86 من المشارك�ي  وقد تب�ي
 (الكهرباء ، الماء ، إلخ). استطاع ٪7.4 منهم فقط الحصول عىل مساعدات نقدية ، ومن حيث المساعدات

ز حرموا ًا ٪78 من المشارك�ي  الغذائية فان نسبة ٪72.7 منهم لم يستفدوا من المساعدات الغذائية ، وأخ�ي
ي للبلدية

.من مجموعة النظافة باالضافة اىل ان ٪84 منهم انحرم من الدعم التثقي�ز

 باختصار ، تتما�ش أسباب عدم القدرة عىل الوصول إىل المساعدات المحلية ، وتحديدًا مساعدات دعم
ي هي  النقص المتبادل ي تديرها البلدية ، مع أسباب عدم الوصول إىل مساعدات الدعم الوطنية. وال�ت  الوباء ال�ت

ة الوباء. ي عدم كفاية المساعدة أثناء ف�ت
ي المعلومات والحاجز اللغوي �ز

�ز

ة الوباء و التعليم ف�ت

ي مناقشات جديدة. عىل الرغم من
ة وباء كوفيد 19- ، شمل قرار التعليم عن بعد العالم بأرسه �ز  خالل ف�ت

 محاولة إزالة العقبات والمشاكل الجديدة الناشئة عن هذا الحل ، إال أنها هذه المشاكل تستمر. ابتعد األطفال
ي
 الذين لم يكن لديهم األدوات والمعدات التكنولوجية الالزمة للتعليم عن بعد عن المناهج الدراسية. �ز

ز الطبقات أك�ث وضوحا ، زاد أيضا خطر عدم تناسق  نظام التعليم عن بعد حيث يكون عدم المساواة ب�ي
ز ز الناجم عن كونهم الجئ�ي ي باإلضافة إىل التمي�ي

ز الطب�ت  المعلومات. واجه الالجئون عىل وجه الخصوص التمي�ي
ة .خالل هذه الف�ت

.تتضمن  المرحلة ز .و تتكون األسئلة من مرحلت�ي ز ي ، تم اضافة أسئلة حول األطفال الالجئ�ي
ي عملنا الميدا�ز

 �ز
ي التعليم عن

ي المرحلة الثانية ، تم طرح أسئلة حول المشاركة �ز
ز لألطفال. �ز  األوىل أسئلة قياس أدوار الجنس�ي

ة الوباء ي ف�ت
.بعد �ز

ز الذين لديهم أطفال يتلقون التعليم. ما يقارب نسبة ٪77 منهم كان لديهم .  أواًل ، سألنا كم عدد المشارك�ي
 أطفال يذهبون إىل المدرسة. ومع ذلك ، استطاع أن يستفيد ٪15 فقط من هؤالء األطفال من التعليم

نت ي االفتقار إىل الوصول إىل اإلن�ت
 عن بعد. تتمثل األسباب الرئيسية لعدم االستفادة من التعليم عن بعد �ز

.((٪35.9) ونقص المعلومات (٪26.4) ونقص األدوات التكنولوجية (19٪
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ت واحدة من األمهات عن مشكلة تعليم األطفال ي الدراسة الجماعية المركزة.ع�ب
 كما تم تناول هذه المشكل �ز

ز عن التعليم عن بعد عىل اإلطالق. يوجد . نحن غ�ي راض�ي  قائلة »إن تعليم أطفاىلي مهم جًدا بالنسبة ىلي
ا ال يعمل. إنهم

ً
ا وأحيان

ً
ل ، وال يوجد كمبيوترعىل اإلطالق ، والتلفزيون يعمل أحيان ز ي الم�ز

 هاتف واحد فقط �ز
كية!  منفصلون تماًما عن معلميهم ، وال يمكننا مساعدة أطفالنا. هناك دروس تركية ونحن ال نعرف اللغة ال�ت

 ال أستطيع أن أتابعه أوح�ت أجيب عىل أسئلته. أعتقد أنه يجب إلغاء التعليم عن بعد ». األطفال الذين
ي الموارد واللغة يبتعدون عن التعليم ويمكن أن يؤدي هذا الوضع إىل زيادة عدد عمالة

 يعانون من مشاكل �ز
.األطفال

ز تنعكس أيًضا عىل األطفال. تتحمل االناث مسؤوليات أك�ث من  بالنظر إىل النتائج ، ُيالحظ أن أدوار الجنس�ي
لية ورعاية أطفالهن ز ي األعمال الم�ز

.الذكور �ز

ل جزئًيا أو كلًيا. فان نسبة ز ي حال قيام حواىلي ٪90 من الفتيات االناث بتنظيف الم�ز
 عىل سبيل المثال ، �ز

ي
ل ومع ذلك ، ومع ذلك ، لخصت النساء �ز ز ي أعمال الم�ز

 %15.1 فقط من األطفال الذكور تساعد �ز
 ، يبدأ العمل

ً
ي أن يكون قويا : »ما تسميه رجال يع�ز  المجموعة المركزة أدوارهن الجنسانية عىل النحو التاىلي

ي وقت مبكر. الفتيات ، من ناحية أخرى ، يجب أن تكون الطفالت االناث
 كطفل. يجب أن يتعلم الحياة �ز

ي النواحي األخرى
ي القوة الجسدية أو �ز

 خجوالت ومهذبات. يجب أن يكون الرجال أقوى من النساء ، سواء �ز
ي المجتمع بشكل واضح

.».ان كل هذه العبارات تلخص مكانة الرجل �ز

ة الوباء. تم الحصول  يتضمن بحثنا أسئلة بدورها قياس كيفية تأث�ي هذه األدوار عىل الحياة التعليمية أثناءف�ت
 عىل بيانات عن الحياة التعليمية للطفالت االناث و األطفال الذكور من خالل أسئلة متضمنة الوصول إىل

لية ، ز ز والطالب ،وضع متابعة  الواجبات الم�ز ز المعلم�ي ة الوباء ، جودة التواصل ب�ي  التعليم عن بعد خالل ف�ت
.دعم األرسة ، وجهود الطالب
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ي تلبية احتياجات األطفال الذكور ، إال أن هذه الرغبة ؛
 تظهر دراستنا االستقصائية أنه عىل الرغم من الرغبة �ز

ي كانت نسبة األطفال الذكور الذين تمت مالقاة حياتهم
 تتما�ش مع الفرص الموجودة. عىل سبيل المثال ، �ز

ة الوباء كانت 1.16٪ ، أجاب 5.45٪ من هذا  التعليمية من قبل عائالتهم بشكل مادي و معنوي أثناء ف�ت
. ز  المعدل بجواب »جزئًيا«. يمكن لألرسة تغطية الحياة التعليمية لـ 6.6٪ فقط من األطفال الذكور الالجئ�ي
ي تقابل أرسهن حياتهن التعليمية 3.25٪ ، فيما أجاب ٪53

 وبالنظر إىل الفتيات ، بلغ معدل الفتيات الال�ئ
«. باختصار ، الحياة التعليمية لـ 3.71٪ من الفتيات مغطاة بالكامل من قبل األرسة.

ً
 منهن باجابة »جزئيا

 باإلضافة إىل حقيقة أن إجابات جزئًيا بالنسبة لألطفال الذكور كانت أك�ث ،وهذا يدل عىل أنالفتيات تتمتع
. ز ز أعىل. ال تظهر هذه المعدالت أن الحياة التعليمية للفتيات ال تتأثر بأدوار الجنس�ي بمعدل يق�ي

. ز ز و الفتيان الالجئ�ي ز  المعلم�ي ز والفتيات الالجئات أفضل من العالقة ب�ي ز المعلم�ي  ومع ذلك ، فإن العالقة ب�ي
ة الوباء ، ا وأك�ث عرضة للتعليم. خالل ف�ت

ً
ي الدراسة الجماعية المركزة ، تم التأكيد عىل أن الفتيات أك�ث توق

 �ز
 استطاعت الفتيات التكيف مع مرحلة التعليم عن بعد بسهولة أك�ب ، بينما ابتعد األوالد الذكور عن التعليم

ي هذه المرحلة ، يمكننا إظهار تأث�ي نوع الجنس
 أك�ث باالضافة اىل أنهم يفضلون دخول الحياة العملية. �ز

ي الحياة« أمر شائع
ي سن مبكرة وأن يدخلوا �ز

 االجتماعي ، ألن االعتقاد بأن »األوالد الذكور يجب أن يعملوا �ز
ي سن

ز إىل الحياة العملية �ز . دفع هذا االعتقاد والصعوبات االقتصادية الفتيان الالجئ�ي ز ي عائالت الالجئ�ي
 جًدا �ز

مبكرة.

ز قد تمددت ز الجنس�ي ي المنطقة األخرى هي أن الحدود ب�ي
ز �ز ي تفصل إزم�ي عن الالجئ�ي ا ، النقطة ال�ت ً  أخ�ي

لية وتقليل القوة العاملة ز ي األعمال الم�ز
ي تقديم المزيد من المساعدة �ز

ة الوباء. فبدأ األوالد الذكور �ز  خالل ف�ت
ي سئمن من تحمل عبء األرسة بأكملها بمفردهن ، بادراج

 للنساء قلياًل.قد قامت النساء الالجئات ، اللوا�ت
لية. ز ي حياتهم الم�ز

أطفالهن الذكور �ز

ي ي واألدوات والمعدات ال�ت
و�ز ي الوصول إىل التعليم اإللك�ت

ة �ز  باختصار ، واجه األطفال الالجئون صعوبات كب�ي
ء ومنه متابعة ي

ي التعليم عن بعد وجعل كل �ش
ة الوباء. ازداد حاجز اللغة �ز  يتطلبها التعليم عن بعد خالل ف�ت

ز ، نرى أن لية ومتابعة الدروس من قبل الوالدين أك�ث صعوبة . عندما ننظر إىل أدوار الجنس�ي ز  الواجبات الم�ز
ز ولو قليال يدعمون األعمال ة الوباء و نجد أن األوالد الذكور الالجئ�ي  هذه الحدود قد تم توسيعها أثناء ف�ت

ز ، إال أن هذا لم يؤثر سلًبا عىل ز عائالت الالجئ�ي ز ب�ي لية . ومع ذلك ، عىل الرغم من انتشار أدوار الجنس�ي ز  الم�ز
ي التعليم من

 تعليم الفتيات كما هو متوقع. عىل العكس من ذلك ، فوجدنا أن الفتيات أك�ث استعداًدا ونجاًحا �ز
ا ، تطلب العائالت دعًما لتعليم أطفالها أك�ث من دعم احتياجاتهم األساسية. وجدنا ان األمهات ً  الفتيان. أخ�ي

ي ذكرن أنهن يتحملن كل أنواع الصعوبات , يعانون من الحزن الكب�ي من ناحية الحياة التعليمية
 الالجئات الال�ت

ألطفالهن من خالل التعليم عن بعد.

ة الوباء والصحة ف�ت
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ي المؤسسات والمنظمات الصحية وأصبح الوصول إىل هذه
ة الوباء ، ازدادت كثافة األعمال �ز  خالل ف�ت

ي
ز لمزيد من اإليذاء �ز  المؤسسات والمنظمات صعًبا. تعرضت الفئات الضعيفة بشكل خاص مثل الالجئ�ي

ي
ي استبياننا و�ز

ز المشكلة الصحية أيضا �ز  الوصول إىل الخدمات الصحية مقارنة بالفئات األخرى. تم تضم�ي
دراسة المجموعة المركزة .

ز عن الخدمات الصحية المقدمة خالل ز راض�ي  ووفًقا لدراسات االستبيان ، فإن 3.02٪ فقط من المشارك�ي
ز بالتأكيد عن الخدمات الصحية. باالضافة اىل أته لم يتمكن ة الوباء. ورصح 7.96٪ منهم أنهم غ�ي راض�ي  ف�ت
ة ز من الوصول المؤسسات الصحية بسهولة عند الحاجة اليها خالل ف�ت  ما يقارب حواىلي 07 ٪ من المشارك�ي

الوباء.

ي خدي ، وتم قبول وضعي بشكل
ء ضخم �ز ي

: »كان هناك �ش ز ك�ي ي مجموعة ال�ت
 تل�ت هذا الموضوع تعليًقا �ز

ز أن حالته لم تكن عاجلة ، وقد رجعنا ». تم ي ، لم ينقلوه إىل المستش�ز ، قائل�ي
 عاجل. لكن عندما مرض أحز

دعم هذا التعليق من قبل الجميع وذكروا أنه تم إعادتهم بدون فحص ألن حالتهم لم تكن حالة طارئة.

ة الوباء. يرغب الالجئون ز خالل ف�ت ز المشارك�ي  ومع ذلك ، ال يمكن تلبية احتياجات األدوية لـ 66٪ من الالجئ�ي
ز خدماتهم الصحية ي تحس�ي

ة الوباء ، �ز  ، الذين توقفت أدويتهم واحتياجاتهم الصحية األخرى أثناء ف�ت
وانفتاحها عىل الجميع.

النتيجة و المناقشة

ي إزم�ي بطلب إىل جمعية 
ز �ز ز السوري�ي ي عامHeinrich Böll Stiftungتقدمت جمعية التضامن مع الالجئ�ي

  �ز
ي وباء

ز ووضعهم العام أثناء عملية تفسش ي تواجهها النساء واألطفال الالجئ�ي  0202 ببحث لتحديد المشاكل ال�ت
COVID-19  واسمه كان .Tech4RefugeeWomenي (االستبيان ودراسات

 . يتضمن البحث العمل الميدا�ز
المجموعة المركزة) وكذلك مراجعة األدبيات.

ي هي : المعلومات الديموغرافية ، الوضع يكز عىل سبع مواضيع رئيسية وال�ت وع ، تم ال�ت  أثناء تصميم الم�ش
ي
ز ، الوعي بالوباء ، قدرة المؤسسات والمنظمات الوطنية عىل االستفادة من المساعدة �ز ي لالجئ�ي

 الوظي�ز
ي مكافحة األوبئة من قبل المؤسسات والمنظمات المحلية ، التعليم

 مكافحة األوبئة ، توافر المساعدة �ز
والصحة.

ي الدراسة الجماعية المركزة.
ي االستبيان الحاصل مع 003 شخص. شاركت 21 امرأة �ز

 شاركت 862 امرأة �ز
ي يتجاوز عدد سكانها ستة أشخاص من مشاكل بسبب هيكل األرسة المزدحمة  عانت العائالت الالجئة ال�ت

ي البيئات المزدحمة تعرض صحتهم للخطر ، فإن هذه المشكلة تشكل أيًضا
ة الوباء. نظًرا ألن الحياة �ز  أثناء ف�ت

خطًرا عىل انتشار الوباء.
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ي يبلغ متوسط   دخلها الشهري ز المزدحمة ال�ت ي ؛ نجد أن عائالت الالجئ�ي
 وعند النظر اىل الوضع الوظي�ز

ي
ز ، الذين كانوا يعملون بشكل عام �ز ة تركية . تواجه صعوبات من حيث الدخل. فالالجئ�ي  0003-0004 ل�ي
 وظائف مؤقتة مدفوعة األجر ، فقدوا وظائفهم أثناء الوباء. وقد لوحظ أن المشاكل االقتصادية كانت أك�ب

ي المشاكل االقتصادية.
ها �ز ة الوباء. تكمن مشاكل التعليم والصحة وغ�ي ز أثناء ف�ت ي زيادة ضعف الالجئ�ي

عامل �ز

ة الوباء. ووسائل التواصل االجتماعي هي القناة األك�ث شيوعا حيث ز إىل اتخاذ تداب�ي أثناء ف�ت  يسع الالجئ�ي
ي تمت ز من خاللها عىل الوباء ، تليها المنظمات غ�ي الحكومية. وقد لوحظ أن أك�ب المشاكل ال�ت  يتعرف الالجئ�ي

ة عملية الوباء هي االقتصاد والتعليم. مواجهتها ف�ت

ز عن خدمات المساعدة ز غ�ي راض�ي  وبالنظر اىل اجابات أسئلتنا المتعلقة بالمساعدة الوطنية ، فإن المشارك�ي
ي تقدمها الحكومة ،  الوطنية. وذكر المشاركون أنه ال يمكنهم االستفادة من المساعدات الغذائية والنقدية ال�ت
 وذكروا أنهم ال يستطيعون الوصول بسهولة إىل المساعدات. وأحد أك�ب أسباب هذا الوصول غ�ي المالئم هو
ز ال يعرفون أين وكيف يحصلون عىل المساعدة الوطنية. باالضافة اىل أن أولئك الذين يمكنهم  أن المشارك�ي

. ي
الوصول إىل مساعدات الدعم المذكورة أعاله وجدوا أن محتوى المساعدات  غ�ي كا�ز

ي تمت عىل المساعدات الوطنية. ومع ذلك ، فإن  كانت األسئلة حول الموارد المحلية مماثلة للتعليقات ال�ت
ز ، الذين ذكروا أنهم ال  الوصول إىل المساعدة المحلية كان أك�ث من وصوله للمساعدة الوطنية. قال الالجئ�ي

ي مجاالت النقد والنظافة والتعليم ، أنهم كانوا ضحايا
 يستطيعون االستفادة من المساعدات المقدمة خاصة �ز

ي الدراسة الجماعية المركزة ، تم التأكيد عىل أن بلدية كوناك لديها نداءات للمساعدة ، وإن كان
ة الوباء. و�ز  ف�ت

ي هذا الصدد.
قىلي لم تبذل أي جهد �ز ذلك قليال ، لكن بلدية ب�ي

ي من بعده المشاكل االقتصادية. وقد
ي الدراسات الميدانية ، هو التعليم و يأ�ت

 كان الموضوع األك�ث أهمية �ز
ي كل من الدراسات االستقصائية

 لوحظ وجود المشاكل وعدم المساواة الناتجة عن التعليم عن بعد �ز
ة الوباء ز النتائج ، يذكر أن العديد من األطفال الذين ذهبوا إىل المدرسة خالل ف�ت . من ب�ي ز ك�ي  ومجموعات ال�ت

ز أهم األسباب المذكورة عدم توفر التكنولوجيا باالضافة اىل  ال يمكنهم االستفادة من التعليم عن بعد. ومن ب�ي
كية ي ال تستطيع متابعة دروس أطفالها هي قلة معرفة اللغة ال�ت .عائق اللغة . فأك�ب مشكلة بالنسبة لألرس ال�ت

ي عىل النوع ات الجنس المب�ز ي البحث. تم مالحظة وجود تأث�ي
ز األطفال مكانا �ز ز ب�ي  تم اعطاء أدوار الجنس�ي

ي رّصحن أن أدوار الرجال والنساء مختلفة بسبب
 االجتماعي الشديدة داخل األرسة. النساء الالجئات ، الال�ئ

ة الوباء ، تسبب ازدحام وكثافة ل. فخالل ف�ت ز ي الم�ز
ز أدوار مختلفة للفتيان والفتيات �ز  ثقافتهن ، قد أعط�ي

ي سئمن من
ز األوالد والبنات. لقد ذكرت النساء الالجئات الال�ئ ي توسيع حدود األدوار ب�ي

لية �ز ز  الحياة الم�ز
ة الوباء لية خالل ف�ت ز ي أعمالهن الم�ز

ل ، أنهن يجلعن أطفالهن  الذكور يساعدهن  �ز ز .تحمل كل عبء الم�ز

ي أسئلة الدراسة الميدانية.
ة الوباء ، �ز ي التأكيد عليها خالل ف�ت

ي ينبعز ز الخدمات الصحية  ال�ت  كما تم تضم�ي
ز عن الخدمات ي إبالغهم ، أنهم غ�ي راض�ي

ز ، الذين ذكروا أنهم لم يواجهوا أية صعوبات �ز  وأضاف الالجئ�ي
ي يحتاجونها وال يمكنهم  الصحية. واجه المشاركون ، الذين ذكروا أنهم ال يستطيعون الوصول إىل األدوية ال�ت



ة الوباء ي هذا المجال أثناء ف�ت
ة �ز .الحصول عىل الرعاية الصحية عند الحاجة ، مشاكل كب�ي

ز ، الذين ة الوباء ، انخفض ظهورهم أيًضا. واجه الالجئ�ي ز خالل ف�ت  نتيجة لذلك ، بينما ازداد ضعف الالجئ�ي
ي التعليم والصحة وكذلك مشاكل

ة الوباء ، مشاكل �ز  تم اخراجهم من العمل أو خفض أجورهم خالل ف�ت
 اقتصادية. وأشار المشاركون إىل أنه عىل الرغم من كل هذه النواقص المالية ، إال أنهم لم يتمكنوا من الحصول
ورة ز عىل رصز  عىل مساعدة وطنية ومحلية كافية وأن المساعدات كانت محدودة وغ�ي كافية ،و شدد المشارك�ي

.زيادة الدراسات حول هذه القضايا

توصيات ألصحاب المصلحة

ي تم الحصول عليها من احات ألصحاب المصلحة بما يتما�ش مع البيانات ال�ت ي هذا القسم ، سيتم تقديم اق�ت
 �ز

: مراجعة األدبيات والدراسة الميدانية. فأصحاب المصلحة؛ هم ستة

 المؤسسات والمنظمات الدولية والوطنية والمحلية ، المنظمات غ�ي الحكومية ، و األوساط األكاديمية
.واإلعالمية

توصيات للمؤسسات والمنظمات الدولية •

ي البحث ، فقد تم
ي تشمل المؤسسات والمنظمات الدولية �ز ز أنماط األسئلة ال�ت  عىل الرغم من عدم تضم�ي

ز البيانات ي مراجعة األدبيات. وتم تقديم التوصيات التالية من خالل الجمع ب�ي
 فحص المصادر الدولية أيًضا �ز

ي تم الحصول عليها من عمليات المسح ونتائج البحث :ال�ت

. ان تشكيل مركز أو وحدة دولية موحدة ومحللة ز ز الدولي�ي  أظهر بحثنا نقص مخزون احتياجات الالجئ�ي
ز من ناحية تلبية  للبيانات الواضحة المأخوذة من أقسام الهجرة للدول المختلفة ,يمكنه أن يساعد الالجئ�ي

ة الوباء .احتياجاتهم خالل ف�ت

ز ي يقيم فيها الالجئ�ي ز الدول ال�ت « ب�ي ز  لوحظ وجود قصور من ناحية التواصل فيما يتعلق بـ »الوباء والالجئ�ي
ي أوقات معينة وتنظيم اجتماعات وفقا

. ان جمع البلدان ضمن هذا التوزيــــع للبيانات األك�ث دقة �ز ز  السوري�ي
.لظروف الوباء ، قد ي�ع عملية الحل
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ي الحماية
ز �ز ز لحقوقهم ، تظهر األبحاث والتحليالت اإلعالمية أن حقوق الالجئ�ي ز غ�ي مدرك�ي  بما أن الالجئ�ي

.الدولية مهملة. فيمكن إنشاء وحدات دولية جديدة لمتابعة هذه الحقوق وحمايتها

ة الوباء.فخالل هذه (4 ز ال يمكنهم الوصول بسهولة إىل التعليم عن بعد خالل ف�ت  لوحظ أن األطفال الالجئ�ي
ح ة ، يجب توف�ي األدوات والمعدات التكنولوجية أو غ�ي التكنولوجية الالزمة للتعليم عن بعد المق�ت  الف�ت
 والمستمر من أجل منع تعطيل النظام لألطفال. لهذا ، يمكن تطوير صناديق المعونة الدولية أو مشاريــــع

.مماثلة

ي ظهرت خالل ي تغطي االحتياجات والمشاكل الجديدة ال�ت ز / أو االتفاقيات الدولية ال�ت  5)ان العمل عىل القوان�ي

. ة بسهولة أك�ب ي التغلب عىل هذه الف�ت
ف عىل االبتكارات المذكورة سيساعد �ز ة الوباء وتطوير وحدات ت�ش ف�ت

ز للتو ي أنج�ب
 ) أكدت الدراسات القائمة عىل عدم متابعة الفحوص المنتظمة للنساء الحوامل والالجئات اللوا�ت

ز حديثا أك�ث عرضة للخطر ي أنج�ب
ة ، تكون النساء الحوامل واألمهات اللوا�ت ة الوباء. فخالل هذه الف�ت  خالل ف�ت

هن من األفراد. قديمكن تصميم مشاريــــع مساعدات مالية إلنشاء مراكز مراقبة صحية دولية للسيطرة  من غ�ي

ي الفحوصات.
ي الوالدة ولتلبية االحتياجات المدرجة �ز عىل وضع الالجئات الحوامل وحدي�ث

ز من األدوية ال يمكن تلبيتها ألسباب مختلفة ، ال سيما االقتصاد ، أثناء  7) لقد لوحظ أن احتياجات الالجئ�ي

ة ي خفض أسعار األدوية األساسية أو األدوية لألمراض الخطرة بشكل دوىلي خالل ف�ت
ة الوباء. يمكن النظر �ز  ف�ت

الوباء.
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ي األرس المزدحمة. كما حدث
ي أفراد األرسة المزيد من الوقت مًعا �ز

ة الوباء ، من المتوقع أن يق�ز  8) أثناء ف�ت
ي األرسة. يمكن تنظيم مشاريــــع فعالة من حيث

 ذلك مما أدى إىل زيادة العنف ضد النساء واألطفال �ز
ي األرسة. عىل سبيل المثال ، يمكن تصميم

 اكتساب مرئية دولية وتقليل العنف الجسدي والنفسي المالحظ �ز
التدريبات واألنشطة المجانية من خالل الدعم الدوىلي لمراكز اإلرشاد األرسي.

ي حال تمت مراجعة التوصيات المذكورة أعاله من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية وبعمل تنظيم
 �ز

ي حال
ة الوباء بشكل أك�ث صحة وتخطيط ، باإلضافة إىل وجود جهز �ز  للدراسات المناسبة ، فيمكن تخطي ف�ت

ي المستقبل .
حدوث جائحات محتملة �ز

• توصيات للمؤسسات والمنظمات الوطنية

ي يتأثر بها جميع أصحاب المصلحة اآلخرين بشكل وري ذكر المؤسسات والمنظمات الوطنية ال�ت  من الرصز
 مبارسش أو غ�ي مبارسش قبل االنتقال إىل المؤسسات والمنظمات المحلية . تم تقديم التوصيات التالية

ي بلدنا
اف عىل أصحاب المصلحة اآلخرين ودعمهم �ز ي اإلرسش

ي لها الحق �ز  للمؤسسات والمنظمات الوطنية ال�ت
حيث يتم اتخاذ القرارات المركزية:

 بالنظر إىل البيانات اإلحصائية ، عىل الرغم من أنه يمكننا الوصول إىل أرقام واقعية حول العدد اإلجماىلي
ي النظر

ي قوائم االحتياجات األساسية. ليس من الكا�ز
ز ، إال أنه ال يوجد جرد �ز ي لالجئ�ي

ز والتوزيــــع السكا�ز  لالجئ�ي
وبات ، المسكن والخ. ز فقط ، بل يجب عمل قوائم باحتياجاتهم األساسية كالطعام ، الم�ش  اىل أعداد الالجئ�ي

ي حال حدوثها بشكل أسهل
ات الحاسمة �ز .ألن هذا بدوره يؤدي اىلي تخطي الف�ت

ي جميع المجاالت (االقتصادية واالجتماعية ، وما إىل
ي الدراسات الميدانية ، وجود حاجز اللغة �ز

 لوحظ �ز
ز الذين اليمكنهم الوصول إىل مساعدات دعم الوباء لعدم  ذلك). قد يمكن تنظيم دورات لغة مجانية لالجئ�ي

ي تعد واحدة من أك�ب العوائق كية . إن القضاء عىل عوائق التواصل المبنية عىل اللغة ، وال�ت  معرفتهم باللغة ال�ت
ز بأكملها ة الوباء ، ولكن أيًضا عىل حياة الالجئ�ي ي ليس فقط عىل ف�ت ز ، ستؤثر بشكل ايجا�ب .أمام اندماج الالجئ�ي

ي توفر الوصول إىل مساعدات دعم الوباء الوطنية غ�ي معروفة  تظهر النتائج أن الصفحات والقنوات الهامة ال�ت
. فأثناء اإلبالغ عن الوباء من خالل وسائل التواصل االجتماعي أو وسائل اإلعالم األخرى ، ز  لدى الالجئ�ي

ح طرق الوصول إىل المساعدات بشكل مفصل .سيكون من المفيد رسش
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ي أصبح غ�ي صحي أثناء الوباء وعىل أنهم لم
ي الدراسات االستبيانية  عىل أن نظامهم الغذا�ئ

ز �ز  أكد الالجئ�ي
ي
 يتمكنوا من تلبية العنارص الغذائية األساسية. وأشاروا اىل نخفاض استهالكهم للحوم واأللبان ومشتقاتها �ز

ز اىل الخطر. لهذا السبب ، يمكنهم إعداد المزيد  ظل الوباء ، وهذا بدوره يعرض جهاز المناعة لدى الالجئ�ي
ي للتغذية بمساعدة وطنية

.من مساعدات الدعم الغذا�ئ

ي غ�ي كافية من
. وذكروا أنهم وجدوا حزم الدعم الغذا�ئ ي

ز يحصلون عىل حزم الدعم الغذا�ئ  ان قلة من الالجئ�ي
ي من قبل المؤسسات والمنظمات الوطنية من حيث

 حيث العدد والمحتوى. ان  إغناء حزم الدعم الغذا�ئ
ي األوبئة الحرجة مثل 

 ، سيساعد بهاذا الوضع.COVID-19العدد والمحتوى �ز

ي مساعدات الدعم الوطنية. رصحت النساء الالجئات
 تمت إضافة أسئلة حول المساعدة النقدية المدرجة �ز

ي أعطت ردوًدا سلبية عىل هذه األسئلة ، أنه ال يمكنهن الحصول عىل هذا النوع من ي مجموعتنا ، وال�ت
 �ز

ة الوباء ، وأشاروا  المساعدة. وأشارت المشاركات إىل أن المساعدة النقدية أصبحت أك�ث استحالة خالل ف�ت
ي حال زادت المؤسسات الوطنية من عدد المزايا النقدية ، سيكون

 أيًضا إىل عدم انتظام المساعدة النقدية. ف�ز
.بامكان هذه المساعدات تلبية االحتياجات عىل المدى الطويل

ز لدينا أن ي المساعدة النقدية اال و هو عدم كفاية المبلغ. ذكرت مجموعة الالجئ�ي
 هناك عيب آخر �ز

 المساعدات المقدمة كافية فقط لتكاليف اإليجار وليست كافية لالحتياجات األساسية األخرى ، طلبوا من
ي هذه المسألة أيضا . فإن زيادة المبالغ النقدية من قبل المؤسسات والمنظمات الوطنية

 الدولة المساعدة �ز
ي تخطي هذه المرحلة  بسهولة أك�ث

. إىل مبالغ محددة وفقا الحتياجات األبحاث ستسهم �ز

ة الوباء بطريقة أك�ث صحة وخضوعا للسيطرة ، يجب عىل مؤسسات الدولة تعزيز ارتباطها  من أجل تخطي ف�ت
 بالمؤسسات الفرعية التابعة لها. ويو� بأن تعمل المؤسسات الوطنية بشكل أك�ث دقة مع المؤسسات
ي ،ألنه أصبح من الصعب الحصول عىل معلومات الفئات الضعيفة

.المحلية ومنظمات المجتمع المد�ز

ي التوصيات
ز حديثا ممن تم ذكرهن �ز ي أنج�ب

ة الوباء ، يجب حماية النساء الالجئات الحوامل و اللوا�ت  خالل ف�ت
ي الدولة تلبية االحتياجات .

 الدولية. يمكن لرعاية الحمل المجانية ولقاحات األطفال الخاضعة للرقابة �ز
.ويمكن ألطباء األرسة العمل بدقة أك�ب بشأن هذه المسألة أو يمكن إنشاء وحدات جديدة بشأن هذه المسألة
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 01) باإلضافة إىل أن الدراسات السابقة المتعلقة بالتعليم عن بعد قد لفتت االنتباه بخصوص زيادتها من
ي بحثنا أيضا. يمكن أيًضا تصميم حزم المساعدات التكنولوجية

ي التعليم ، فقد لفتت االنتباه �ز
 عدم المساواة �ز

ي التعليم عن بعد مع مزيد من الحقوق
اك األطفال �ز  للحد من عدم المساواة هذا. بهذه الطريقة ، يمكن إرسش

المتساوية والذي يتم تقديمه كحل للتطورات غ�ي المخططة.

ي التعليم. فان الفتيات لديهن حكمة ومشاركة أك�ث من
ة �ز  11) ومع ذلك ، لوحظت رغبة الفتيات الكب�ي

ي التعليم عن بعد و ان تقديم المساعدات لهؤالء الفتيات سيصنع لهم األمل . وبــهذه الطريقة ،
 الفتيان �ز

ي الدراسة ، ورصحت معظم العائالت أنها تريد أن يتم دعم
 سيتم تقليل أعذار األرس حول عدم دعم أطفالها �ز

أطفالهم وتعليمهم.

حيل. إن ز يتهربون من الفحوصات الطبية خوفا من االعتقال وال�ت  21) تظهر الدراسات األدبية أن الالجئ�ي
ة الوباء واإلعالن عن هذه اللوائح القانونية الجديدة من خالل جميع  تخفيف اإلجراءات القانونية خالل ف�ت

وسائل اإلعالم يمكن أن يسهل مكافحة الوباء.

ة الوباء ، تزايد عدد األطفال البعيدين عن  31)هناك قضية أخرى مهمة أال وهي عمالة األطفال. فخالل ف�ت
ا
ً
 التعليم الذين يحاولون الحفاظ عىل حياة أرسهم من الناحية االقتصادية . قد يجب توف�ي بيئة عمل أك�ث أمان

لهؤالء األطفال.

ا ، ال تستطيع الالجئات تحقيق االندماج االجتماعي بسبب حواجز اللغة ، كما أن بعدهن عن ً  41) أخ�ي
ز البعيدين عن التكنولوجيا ال يمكنهم الوصول ي هذا الصدد. ان الالجئ�ي

ي �ز  التكنولوجيا يعد عامل سل�ب
ي مجاالت أخرى من الحياة

 إىل السلطات المناسبة للحصول عىل المساعدة الالزمة كما أنهم متأخرين �ز
ي تنظيم المشاريــــع المطلوبة

 االجتماعية. قد يمكن للمؤسسات والمنظمات الوطنية أن تقوم باستثمار �ز
ز محو األمية التكنولوجية لدى النساء. لتحس�ي

ي دعم احتياجات الفئات
 سيساعد تنفيذ المواد المذكورة أعاله من قبل المؤسسات والمنظمات الوطنية �ز

ة  ي حال حدوث األزمات المستقبلية المحتملة مع ف�ت
ي حماية ودعمCOVID-19الضعيفة �ز

 . كما سيسهم �ز
النساء واألطفال من الفئات الضعيفة.

• توصيات للمؤسسات والمنظمات الوطنية

ي توف�ي توزيــــع أفضل للمساعدات
 ركز هذا القسم عىل ما يمكن أن تفعله البلديات. تلعب البلديات دوًرا مهًما �ز

احات المقدمة إىل ة الوباء ، يمكن إدراج االق�ت  الوطنية وإبالغ الناس وجمع البيانات الدقيقة. خالل ف�ت
: البلديات عىل النحو التاىلي

ي تحقيق أقرب البيانات اإلحصائية للمؤسسات الوطنية. بامكان التحديث المنتظم لعدد
 للبلديات دور مهم �ز
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ي حال تحليل االحتياجات
ز وتوزيعهم والبيانات الديموغرافية أن يكون مفيًدا أيًضا �ز الالجئ�ي

  باإلضافة إىل حزم المساعدات المقدمة من المؤسسات الوطنية .فقد أعدت المؤسسات والمنظمات المحلية
 أي البلديات أيضا حزم المساعدات. ومع ذلك ، فقد أظهرت األبحاث أن محتويات المساعدة غ�ي كافية

ي أنها ليست كافية ي إزم�ي . يع�ز
ة. فكانت الحزم معدة وفقا لمتوسط   عدد العائالت �ز ز الكب�ي  لعائالت الالجئ�ي

ي تضم 6 أشخاص عىل األقل وكانت هناك الحاجة لوجود مساعدة إضافية ز ال�ت  .لعائالت الالجئ�ي

ي تقدمها ي الدراسات الميدانية ، عىل أن المساعدات النقدية ال�ت
ي شاركن �ز

 أكدت النساء الالجئات اللوا�ت
ي احتياجاتهن األساسية.إذا تمكنت البلديات من زيادة حجم المساعدات ، فيمكن  البلديات ال يمكن أن تل�ب

.تلبية احتياجاتهن األساسية بسهولة

ز من خالل النتائج أن حزم مساعدات النظافة لم يتم توزيعها بشكل كاٍف. لم يتم تقديم هذه المساعدات  تب�ي

ي وزعتها البلديات أدى إىل حدوث مشاكل.  من قبل كل البلديات ، كما أن العدد المحدود من حزم النظافة ال�ت

اء منتجات النظافة ، خدمات أك�ث تفصياًل وانتظاًما من ز ، الذين ال يستطيعون رسش  تتوقع مجموعة الالجئ�ي

ي هذه المنطقة
.البلديات �ز

ي إزم�ي
ة الوباء ، قامت بعض البلديات بتأجيل أو إلغاء مواعيد تسديد الفوات�ي مثل الكهرباء والماء. �ز  خالل ف�ت
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ي يعيشون فيها ويقولون إنهم ي بلديات المناطق ال�ت
ز من عدم وجود مثل هذه المبادرات �ز  ، يشتكي الالجئ�ي

.بحاجة لقيام بلدياتهم الخاصة بتنفيذ ممارسات مماثلة

 ال يمكن القول أن معدالت الحصول عىل المعونة الغذائية مرتفعة. يتم توزيــــع الطرود الغذائية عىل أقلية من
. بعد التحليل ز ي بالنسبة لعائالت الالجئ�ي

 العائالت فقط. ومع ذلك ، لم يكن محتوى المساعدات الموزعة كا�ز
ي ، يمكن لتنظيم حزم الطعام المساعدة  بخصوص هذا الموضوع 

.الديموغرا�ز

ي شددت عليها النساء الالجئات ، فإن مشاريــــع تصاميم دعم  كان مجال التعليم ، من أك�ث المواضيع ال�ت
ي
ز سيساعد �ز  البلديات ستجعل التعليم عن بعد أك�ث كفاءة. إن البحث وإدراج احتياجات األطفال الالجئ�ي

ي التعليم عن بعد. ومع ذلك ، فإن إعطاء أهمية للتعليم سيسهل بدوره أيًضا تكيف
 تقليل عدم المساواة �ز

ز الذين ال يعرفون إىل أين يذهبون عندما يكونون مستعدين ي تركيا أو الالجئ�ي
. الذين قرروا العيش �ز ز  الالجئ�ي

ي تقف أمامهم هي اللغة وتعليم أطفالهم .لكسب لقمة العيش من هذا البلد.فالعقبة ال�ت

اح آخر بخصوص التعليم والذي هو زيادة عدد الفصول الدراسية عىل غرار    ومراكزBELGEMهناك اق�ت
. بهذه الطريقة ، يمكن تنفيذ العمليات واالحتياجات التعليمية ي إزم�ي

ي تقدم دورات مجانية �ز  التعليم ال�ت
المذكورة بطريقة صحية.

ز ي . فحاجز اللغة اليشمل األطفال فحسب ، بل يشمل مجتمع الالجئ�ي
 يمكن اعتبار موضوع اللغة كعمل إضا�ز

ل مما ز ي الم�ز
ز بشكل خاص ، تضطر النساء الالجئات إىل قضاء بعض الوقت �ز  بأكمله.و بسبب أدوار الجنس�ي

كية ي تركيا. سيؤدي إنشاء دورات مجانية للغة ال�ت
ي الحياة االجتماعية واالقتصادية �ز

 أدى اىل عدم اندماجهن �ز
ز حالة اندماج النساء واألطفال .من قبل البلديات إىل تحس�ي

ة الوباء.فكان البتعاد األطفال عن التعليم بسبب الصعوبات   قد ازداد معدل عمالة األطفال خالل ف�ت
ي توجيه األطفال إىل

ي تواجهها أرسهم باالضافة اىل صعوبة الوصول إىل التعليم عن بعد الدور �ز  االقتصادية ال�ت
ز ظروف العمل. وأيضا يجب  حياة العمل . يجب عىل البلديات السيطرة عىل معدالت عمالة األطفال وتحس�ي
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ي أماكن العمل . واضافة اىل ذلك ، يجب اجراء
ز من الوباء �ز  عليهم و بشكل خاص التحقق من أنهم محمي�ي

ي وظائف خطرة وفًقا ألعمارهم
.تنظيمات هادفة لحماية حقوق وحياة األطفال الذين يعملون �ز

ز يقومون بتأسيس اتصاالت مع المنظمات غ�ي الحكومية قبل اتصالهم مع ي البحث، أن الالجئ�ي
ي المنظمات غ�ي الحكومية. لكي تكون هذه البيانات أك�ث لوحظ �ز

 البلدية. يوضح هذا الوضع مدى قيمة البيانات �ز
ح أن تعمل المنظمات غ�ي الحكومية والبلديات مًعا أو بقائهم عىل  فائدة ولتنظيم أنشطة أك�ث فاعلية ، قد ُيق�ت

.اتصال بشأن بعض المشاريــــع واألنشطة

ز الذين ال يستطيعون االستفادة من خدمات الرعاية الصحية و الذين ليس  يجب إنتاج الحلول لالجئ�ي
ة الوباء.ويمكن إعداد قائمة بالمعدات الصحية واألدوية ي يحتاجونها خالل ف�ت  بامكانهم الوصول إىل األدوية ال�ت

ورية وإعداد مساعدات الدعم الصحي لألرس المحتاجة .الرصز

 يجب عىل البلديات استخدام وسائل اإلعالم بشكل متكرر باالضافة اىل إبالغ السكان . تظهر دراستنا الميدانية
. وعىل وجه الخصوص ، يجب التأكيد عىل القضايا الحياتية مثل كيفية ي

 أن االبالغ  بالمعلومات غ�ي كا�ز
.الوقاية من الوباء والوصول إىل حزم الدعم باستخدام قنوات اتصال مختلفة

ي
ز االعتبار مسألة » النساء الالجئات ومحو األمية التكنولوجية« المدرجة �ز ي عىل البلديات األخذ بع�ي

 ينبعز
 التوصيات المقدمة إىل المؤسسات والمنظمات الوطنية. ويمكن أيضا المساهمة بإعطاء دروس للنساء

ي المواد السابقة. وبــهذه الطريقة ،
ي المؤسسات التعليمية الخاصة ومراكز التدريب المذكورة �ز

 الالجئات �ز
ي نقل احتياجاتهن إىل المراكز

ز أنفسهن �ز ي الحياة االجتماعية وكذلك تحس�ي
 يمكن دمج النساء بشكل أفضل �ز

ذات الصلة .

ة الوباء. وبجانب ي ف�ت
ز �ز ز احتياجات الالجئ�ي  باختصار , يقع عىل عاتق البلديات دور مهم من ناحية تأم�ي
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 المساعدات الوطنية و التنظيمات القانونية فتنفيذ البلديات ألعمال مشابهة ودعم االبتكارات الوطنية
ة بشكل أسهل. ي تجاوز هذه الف�ت

الجديدة داخل المدن ، سيساهم �ز

ي
توصيات اىل مؤسسات المجتمع المد�ن

ز والجهات العليا . لهذا السبب ، تلعب ز الالجئ�ي ي هي ج� ب�ي
 أظهر بحثنا أن مؤسسات المجتمع المد�ز

ة الوباء.و التوصيات عىل النحو التاىلي ي ف�ت
ي  أيضا دورا  هاما  �ز

:مؤسسات المجتمع المد�ز

ي ز ، عمل قائمة بالمشاكل ال�ت ز السوري�ي ي المبنية عىل أساس الالجئ�ي
 يجب عىل  مؤسسات المجتمع المد�ز

 يتم الحصول عليها من األعضاء ووضعها بوثيقة السياسة ، مع توصيلها اىل الجهات العليا. ويجب عىل هذه
 المشاكل أيضا احتواء المشاكل االقتصادية ، االندماج االجتماعي ، عائق اللغة ، التعليم و عناوين الصحة.

ي االعتبار من ناحية حزم دعم المؤسسات والمنظمات
 باالضافة اىل أنه يجب أن تؤخذ هذه البيانات �ز

.الوطنية والمحلية

ي تحديد األطفال الذين ليس باستطاعتهم الوصول اىل التعليم عن بعد.
 يجب عىل مؤسسات المجتمع المد�ز

عات المساهمة بجلب المعدات  باالضافة اىل أنه يمكن تنظيم فعاليات لهؤالء األطفال. و يمكن لجمع الت�ب
ي المساعدة بهذا الموضوع

انتهم .كل هذا له الدور �ز ز .الالزمة ، مع تحض�ي دروس أون الين بشكل مناسب لم�ي

ي دور مهم أيضا من ناحية موضوع عائق اللغة. فتنظيم فعاليات
 يقع عىل عاتق مؤسسات المجتمع المد�ز

كية سيؤدي اىل االرساع بعملية التكيف االجتماعي و سيسهل ي ال يعرفن اللغة ال�ت
 لغوية  للنساء الالجئات اللوا�ت

 .عليهن التعب�ي عن احتياجاتهن

ز بعضها البعض و أنها ال ترجح العمل ي التواصل ب�ي
ي تعيش انقطاع �ز

 لوحظ أن مؤسسات المجتمع المد�ز
ا. هذا الموقف بدوره يجعل من الصعب جعل هذه المؤسسات موجهة نحو الحل. ي مع بعضها كث�ي

 التعاو�ز
ز بعمل ز العنرصي . عىل سبيل المثال : اذا قامت جمعيات الالجئ�ي  ألنه يتم تجاهل عدم المساواة و التمي�ي
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.مشاريــــع مع الجمعيات المنفذة لألعمال النسائية , هذا بدوره سيساعد النساء الالجئات

ة الوباء , يمكن تقديم المدافعة عن طريق تنفيذ مشاريــــع  و لمنع العنف داخل األرسة و الذي ازداد خالل ف�ت
ي
ي تعمل لصالح المرأة. ان لمؤسسات المجتمع المد�ز ي ال�ت

 مختلفة و فعاليات مع مؤسسات المجتمع المد�ز
ي جعل المشاكل مرئية أك�ث

.دور هام �ز

ي أيضا دورا من ناحية تنفيذ أعمال هادفة لزيادة محو األمية التكنولوجية
 كما تأخذ مؤسسات المجتمع المد�ز

ي الفعال بما يتما�ش مع احتياجات أعضائها. باالضافة اىل  . بهذه الطريقة ، يمكن تنظيم التدريب التكنولوحب
انية لهذه األعمال ز ي بامكانها تخصيص م�ي

.أن مؤسسات المجتمع المد�ز

ي
اء �ز ز حول الوباء بالتعاون مع خ�ب ي أن تنظم أنشطة إعالمية لالجئ�ي

 يمكن لمؤسسات المجتمع المد�ز
.مجالهم

ي عمليات الحل  التابعة للمؤسسات والمنظمات
ي المشاركة �ز

 بشكل عام ,يمكن لمؤسسات المجتمع المد�ز
 الدولية والوطنية والمحلية ، باإلضافة إىل إيصال القضايا الحرجة إىل السلطات العليا من خالل المدافعة

واألنشطة المختلفة.
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