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 مقدمة وشكر وتقدير

 ،�� تركياالبحوث امليدنية وجمعوا البيانات  Building Markets وموظف أجرى حيث  تمو�ل من ح�ومة الواليات املتحدة. هذا التقر�ر ب Building Markets أعدت

تحليل  تأث��. قاد البحاث و األ ، مستشارة Allison J. Andersonلبحث وكتابتھ بواسطة إجراء ا�خدمات ال��امج. تم  االقلي�ي، املدير Nuri Bora Aricanبقيادة 

 إحصائي تحليل البيانات. Zonglong Chenالبيانات 

 

ال�ي �عمل ��   �� تركيا Building Markets منظمة  �� من قبل سور��ن�شارك هذا التقر�ر نتائج تقييم سريع الحتياجات الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة اململوكة 

. ��دف التقييم السريع لالحتياجات إ�� فهم تأث�� الزلزال ع�� الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة وعمليا��ا التجار�ة 2023 شباط 6املتضررة من زلزال  املناطق

 
ً
لو�ة  . ستساعد هذه الدراسة �� بناء األسواق وأ�حاب املص�حة اآلخر�ن الذين يركزون ع�� االستجابة للزالزل والتعا�� م��ا، و�عطاء األو واحتياجا��ا األك�� إ�حاحا

�ي يمكن أن �شارك  للدعم الالزم أل�حاب الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة واملوظف�ن وعائال��م خالل أعقاب الزلزال مباشرة. كما سيسلط الضوء ع�� اإلم�انات ال

 . والتعا��ف��ا الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة �� دعم اآلثار اإل�سانية 

 

Building Markets  خلق فرص   ��جيعلعنان للقوة التحو�لية للشر�ات الصغ��ة ملواجهة التحديات االجتماعية امل�حة من خالل �� منظمة غ�� ر�حية تطلق ا

املنظمة وتب�ي وتر�ط الشر�ات ا�حلية الصغ��ة واملتوسطة التنافسية �سالسل التور�د واالستثمار. باستخدام   تجد، 2004العمل والنمو الشامل. تأسست �� عام 

  22مليار دوالر و  1.39شركة صغ��ة ومتوسطة، وساعدت تلك الشر�ات �� الفوز �عقود بقيمة  27500أك�� من  Building Markets ، دعمت ل النمط من العمهذا 

. .  فرصة عمل �� أسواق متنوعة مثل األردن وميانمار وأفغا�ستان وليب��يا وهاي�ي 74500مليون دوالر �� ش�ل قروض واستثمارات، وساعدت �� خلق أك�� من 

شركة   2500مما أدى إ�� إ�شاء شبكة وطنية تضم أك�� من  ،2016وتوظفهم �� تركيا منذ عام  من قبل السور��نالشر�ات اململوكة  Building Markets تدعم

 .صغ��ة ومتوسطة

 

مباشرة من قبل أ�حاب   تقديمهاأو تم  Building Markets من قبلتم التقاط صور أخرى �� هذا التقر�ر كما صورة الغالف.   Building Marketsالتقط موظفو 

 . قدم أ�حاب األعمال املوافقة ع�� تضم�ن قصصهم وصورهم �� هذا التقر�ر. للعمل اإلعالمياألعمال 

 

عن امتنا��ا أل�حاب األعمال وأ�حاب املص�حة اآلخر�ن الذين ساهموا بوق��م وخ����م ورؤ���م �� هذا التقر�ر. يمكن إرسال أي   Building Markets�عرب شركة 

 . newyork@buildingmarkets.orgمالحظات أو أسئلة إ�� 
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 ا�خلفية والسياق  .1

أقوى الزالزل ال�ي شهد��ا البالد ��   ت��1وسور�ا.  تركيا�خص ��  0000.5أدت سلسلة من الزالزل املدمرة �� جنوب تركيا إ�� مقتل أك�� من  ،2023 شباط 6�� 

مليون   1.5وأصبح أك�� من مب�ى،  500,000املائة عام املاضية عدة هزات ارتدادية عنيفة. �� املقاطعات العشر املتضررة من الزلزال �� جنوب تركيا، ا��ار أك�� من 

 ما يقرب من مليو�ي ال�� سوري �عيشون �� املناطق املتضررة والذين نزحوا ملتضرر�ن . ومن ب�ن ا2�خص بال مأوى 
ً
�سبب ا�حرب األهلية املستمرة �� أساسا

  3سور�ا.

فقد جلب    ،Building Marketsلـ  ةالسابقبحاث األ  تكما وجد

السور�ون مهارا��م �� مجال ر�ادة األعمال ورأس املال إ��  

شركة صغ��ة ومتوسطة   2500أك�� من  أسسواحيث  ،تركيا

٪ م��ا تقع  50�� شبكتنا، وأك�� من املتواجدة ) KOBİا�حجم (

بما �� ذلك  ،جنوب تركيا �� املناطق املتضررة من الزلزال

 . وأورفھمرس�ن مقاطعات أضنة وغازي عنتاب وهاتاي و 

 

 

 

 

 

 

 ��ا: �� ح�ن أن العديد من هذه الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة قد تأثرت بال شك بالزلزال، إال أن هناك �عض األسباب الرئيسية لل��ك�� ع�� �عاف

 . خطر أك�� ح�ى ال يقعوا �� حالة ضعف أو  وعائال��ملتلبية االحتياجات الفور�ة والعاجلة أل�حاب األعمال وموظف��م  .1

 �� املناطق ال�ي دمرها الزلزال.  املطلو�ة �شدة لدعمهم �� إيصال اإلغاثة  .2

 . لدعم استعادة سبل العيش أل�حاب األعمال وموظف��م.  .3

 ف��ا هذه الشر�ات الفردية. لضمان �عا�� األسواق ال�ي �عمل  .4

 

ا��م التجار�ة واحتياجا��م  ��دف هذا التقييم السريع لالحتياجات إ�� فهم تأث�� الزلزال ع�� الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة ال�ي يملكها السور�ون ويعملون ��ا وعملي

 
ً
�� إعطاء األولو�ة للدعم الالزم أل�حاب الشر�ات الصغ��ة   خرى واملنظمات املعنية األ  Building Marketsمنظمة . ستساعد هذه الدراسة األك�� إ�حاحا

 الزلزال مباشرة ملساعد��م ع�� استئناف العمليات التجار�ة ال�املة واملساهمة �� جهود اإلغاثة. الف��ة ال�ي ت�� واملتوسطة واملوظف�ن وعائال��م 

 

 

 
1 Hubbard, Ben and Gulsin Harman. 2023. “New Earthquake Strikes Turkey, Rattling an Already Devastated Region.” New York Times. February 27. 
https://www.nytimes.com/2023/02/27/world/middleeast/turkey-earthquake.html (accessed February 27, 2023). 
2 “Magnitude 5.6 quake hits Turkey in latest major aftershock.” Al Jazeera. February 27, 2023. 

https://www.aljazeera.com/news/2023/2/27/magnitude-5-6-quake-hits-turkey-in-latest-major-

aftershock#:~:text=The%20United%20Nations%20has%20said,homes%20needing%20to%20be%20rebuilt (accessed February 27, 2023). 
3 Abdulrahim, Raja. 2023. “Lives of Syrian Refugees in Turkey Shatter a Second, or Third, Time.” New York Times. February 12.  
https://www.nytimes.com/2023/02/12/world/middleeast/syria-turkey-earthquake-refugees.html (accessed February 27, 2023).  

https://www.nytimes.com/2023/02/27/world/middleeast/turkey-earthquake.html
https://www.aljazeera.com/news/2023/2/27/magnitude-5-6-quake-hits-turkey-in-latest-major-aftershock#:%7E:text=The%20United%20Nations%20has%20said,homes%20needing%20to%20be%20rebuilt
https://www.aljazeera.com/news/2023/2/27/magnitude-5-6-quake-hits-turkey-in-latest-major-aftershock#:%7E:text=The%20United%20Nations%20has%20said,homes%20needing%20to%20be%20rebuilt
https://www.nytimes.com/2023/02/12/world/middleeast/syria-turkey-earthquake-refugees.html
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 املن�جية  .2

  Building Marketsأجرى فر�ق  
ً
  13الواقعة �� املقاطعات املتضررة من الزلزال ب�ن م أل�حاب الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة �� شبكة أعماله �� تركيا استبيانا

ل�حصول  وكذلك  ،لفهم تأث�� الزلزال ع�� أ�حاب الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة واملوظف�ن وعائال��م وعمليا��م التجار�ة �ش�ل أفضل ،2023 شباط 21 - شباط

 ، وتم عرض النتائج هنا. موظف��ا سور��نأو من قبل سور��ن شركة مملوكة   862بيانات هذه ا�جتمعات. تم تحليل تحتاجھ نظرة ثاقبة حول الدعم الذي ع�� 

 ملباللغات العر�ية واإلنجل��ية وال��كية، دراسات استقصائية هاتفية  Building Markets أجرى موظفو
ً
.  ا�حجم الصغ��ة واملتوسطة مالك املشاريعا يفضلھ تبعا

٪) ع�� أن ي�ونوا جزء من الدراسة.  93.8( 862٪). من ب�ن الذين تم الوصول إل��م، وافق 72.9( م��م شركة 919وتم الوصول إ�� شركة  1261اتصل املوظفون بـ 

 ٪). 15.3(مقطوعة ٪) أو ألن هواتفهم �انت  11.8إما أل��م لم يردوا ( ،٪) �� الشبكة27.1من ثلث الشر�ات ( اربإ�� ما يقالوصول  لم يتمكنوا من

سبل العيش. يمكن  سريعة حول  حاالت الطوارئ اإل�سانية وتقييمات �� تقييم االحتياجات مجال أسئلة نوعية وكمية من أفضل املمارسات �� االستبيان  تضمن

 اعتمكما تم اال . 1�� استبيان امل�ح �� امل�حق العثور ع
ً
.  Building Marketsع�� البيانات املوجودة حول الشر�ات من م�ح التحقق القيا�ىي من األعمال ��  د أيضا

ستخدم هذه األداة كنقطة اتصال أو�
ُ
إل�شاء  امل�ح تخدم البيانات من سيتم الفهم قدرا��ا وقيود نموها.  Building Marketsمع جميع الشر�ات ال�ي �عمل معها � �

إعادة التحقق من األعمال التجار�ة �ل ستة أشهر إ�� سنة  لقياس  �� العادة يتم   4 .باملنظمةع�� دليل األعمال ع�� اإلن��نت ا�خاص  مشروعملفات �عر�ف ل�ل 

 التغي��ات التشغيلية وتأث�� املنظمة.

. وقد 2023 شباط  13العديد من الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة �� املناطق املتضررة من الزلزال خالل أسبوع   Building Marketsموظفوا  زار ،باإلضافة إ�� امل�ح

 هنا.ما رأوه تم تضم�ن �عض 

�� التواصل مع هؤالء األفراد �جمع   Building Marketsالوصول إل��م. بينما ستستمر   بتعذر�حاب األعمال الذين ألالعدد الكب��  �� أحد قيود الدراسة يتمثل 

يمكن أن �ش�� إ�� أن الزلزال  انقطاع االتصال �� هواتفهم املعلومات حول وضعهم ا�حا�� وتقييم احتياجا��م، فإن عدم قدر��م ع�� الرد ع�� الهاتف أو حقيقة 

 أسرهم و/ أو أعمالهم.  عل��م وع���ان لھ تأث�� سل�ي كب�� 

 نظر  ،باإلضافة إ�� ذلك
ً
توفر  نظرة عامة عن تأث�� الزلزال ع�� الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة. س قدمنتائج هذه الدراسة، فإ��ا تالنشر السريع لالهتمامنا ب ا

Building Markets  املستقبل.  والنوع االجتما�� رؤى إضافية مصنفة حسب اإلقليم والقطاع �� 

 

 

 

 

 
  /https://buildingmarkets.org/listings للمز�د من املعلومات، انظر 4

https://buildingmarkets.org/listings/
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 النتائج .3

 املشاركون �� االستطالع  3.1

  862من ب�ن 
ً
 وال�ي توظف مملوكة ألفراد ا�جتمع املضيف  ا�حجم ٪ �انت شر�ات صغ��ة ومتوسطة 3.7٪ سور��ن، و 96.3�� االستطالع، �ان  مشار�ا

ً
 عماال

ململوكة ، مما �عكس التفاوت ب�ن ا�جنس�ن �� ملكية األعمال ان� املشارك٪ من 5.6٪)، وش�لت اإلناث 94.4من الذ�ور �ش�ل أسا�ىي (املشار�ون سور��ن. �ان 

  لسور��ن �� ا�حافظات املتضررة.

  49-10٪) أو شر�ات صغ��ة تضم 78.8موظف�ن ( 9-1شر�ات متناهية الصغر تضم   املشارك�نمعظم  �ش�ل
ً
٪). �عمل شر�ا��م �ش�ل أسا�ىي �� 18.8( موظفا

ا�خصائص الديموغرافية للمشارك�ن �� االستطالع �ش�ل وثيق   ٪). تتوافق5.8٪)، واإلقامة وخدمات الطعام ( 34.1٪)، والتصنيع (37قطاعات ا�جملة والتجزئة (

 . 5لشر�ات الصغ��ة واملتوسطة �� جنوب تركيال  Building Marketsمع ال��كيبة الس�انية �� شبكة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بينما   ،تركيا من جنوب Building Marketsلـ شبكة الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة  ف��ا ٪) من غازي عنتاب، حيث ت��كز49.9( �� االستطالعتقر�با املشارك�ن نصف 

 ٪). 11.6(   وأورفھ٪) 16.8مرس�ن (و ٪) 16.2هاتاي (و ٪) 5.5من أضنة (شارك�ن �انت �سبة امل

 

 

 

 

 

 

 
% من  8.6% من الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة مملوكة من قبل ذ�ور، و90�� ا�حافظات املتضررة من الزلزال �� شر�ات مملوكة لسور��ن. من ب�ن هذه الشر�ات أك�� من  Building Markets% من الشر�ات �� شبكة 96 5

%) واإلقامة  31.3%) والتصنيع (37.8%) �عملون �� قطاعات ا�جملة والتجزئة (18.3موظف ( 49-10%) أو شر�ات صغ��ة تضم 79.3موظف�ن ( 9-1الشر�ات مم�لوكة من قبل إناث. أغل��ا شر�ات متناهية الصغر لد��ا 

 %).  5.9واإلطعام (

  

متناھیة 
الصغر

78.8%

صغیرة 
18.8%

متوسطة
2.4%

حجم الشركة

37.0%

34.1%

5.8%

4.5%

4.5%

3.4%

2.8%

1.7%

1.4%

إصالح سیارات البیع بالتجزئة بالجملة

تصنیع

خدمات إقامة وطعام

معلومات واتصال

نشاط تقني علمي مھني

بناء

تعیم

نقل وتخزین

الزراعة والغابات وصید األسماك

القطاع الرئیسي للشركة
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 تأث�� الزلزال ع�� حالة اإلس�ان  3.2

٪ إ�� االنتقال. أفاد أولئك الذين يقيمون �� نفس من�لهم بأ��م يقومون  45٪)، بينما اضطر 54.5املشارك�ن �� االستطالع يقيمون �� نفس من�لهم (أك�� من نصف 

ع أخرى ل�حفاظ ع�� باستضافة أصدقا��م أو أقار��م أو شر�ا��م �� منازلهم. و�قيم آخرون �� منازلهم ملواصلة عملهم، لك��م أرسلوا أفراد أسرهم إ�� مواق

 سالم��م. وأفاد البعض بمغادرة منازلهم فور وقوع الزلزال ولك��م عادوا بحلول وقت امل�ح. 

 

أولئك الذين اضطروا إ�� االنتقال يتم استضاف��م  

��  ،٪)50.8(أقار��م أو  أصدقا��م�ش�ل أسا�ىي من قبل 

�� من�ل مستأجر أقاموا إما  النسبة األخرى ح�ن أن 

٪) أو �� مأوى مؤقت، مثل م�جد  18.6شقة (جديد أو 

٪). يقيم آخرون �� الفنادق أو  15.8(  و خيمةأو سيارة أ

 أماكن العمل أو مراكز املساعدة ا�ح�ومية.

 

 

 

 

 

 

اس إ�� ديارهم �� أ��م ال  األسباب الرئيسية لعدم عودة النأما أخرى.  محافظة٪ �� 55.4٪ خارج مدين��م األصلية، و 70.2من ب�ن الذين اضطروا إ�� االنتقال، و 

 ٪ من أولئك الذين خارج منازلهم األصلية أن من�لهم قد دمر بال�امل. 15.8٪). وأفاد 27.8( � ٪) أو أن منازلهم بحاجة إ�� إصالح كب�28.6�شعرون باألمان (

 

 

 

 

 

 

 

 

50.8%

18.6%

15.8%

4.3%

4.3%

3.8%

یستضیفھم أقاربھم أو أصدقائھم

یستأجر منزل أو شقة جدیدة

)مثل سیارة أو مسجد أو مبنى آخر أوخیمة(مأوى مؤقت 

فندق أو إیجار مؤقت

مكان العمل

ل مثل المأوى الذي یدار بشك(مركز معونة  حكومي أو إنساني
)رسمي

مكان اللجوء لألشخاص الذین اضطروا لالنتقال

والیة أخرى 
55.4%

نفس المدینة
27.3%

نفس الوالیة 
14.3%

خارج البلد
0.5%

البعد عن المنزل 28.6%

27.8%

15.8%

14.8%

3.8%

2.6%

1.8%

ال یشعر باألمان

المنزل یحتاج إلى إصالح كبیر

المنزل مدمر بالكامل

وجود مخاطر تمنع العودة إلى المنزل

في انتظار التقییم الرسمي أو الموافقة الرسمیة

بحاجة لرعایة أحد األقارب

نقص الكھرباء أو غیرھا من المرافق

موانع العودة إلى المنزل
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٪) إلصالح 36٪). و�خطط ثلث آخرون (38متأكدين من خططهم السكنية املستقبلية (أك�� من ثلث املشارك�ن �� االستطالع الذين اضطروا إ�� مغادرة منازلهم غ�� 

٪) �� موقع جديد أو سينتظرون التقييم الرس�ي ملن�لهم قبل أن يقرروا ما  0.8٪) أو يبنون (17.6منازلهم أو البناء �� نفس املوقع. سوف �ستأجر آخرون (

 عض إ�� نفس املن�ل عند إعادة �شغيل املرافق أو إزالة األخطار األخرى. سيفعلونھ �عد ذلك فيما يتعلق بالسكن. سيعود الب

 

عليھ  �انت  الذي٪ من األسر بنفس ا�حجم 68.8و  6 ،�� تركيا 5.8وهو مشابھ ملتوسط حجم األسرة السور�ة البالغ  ،يبلغ متوسط حجم األسرة ا�حا�� ستة أفراد

 21.5قبل الزلزال. �� الوقت نفسھ، يوجد �� 
ً
�قيم أفراد األسرة مع �عضهم البعض  و  ،مقارنة بما قبل الزلزال ٪ من األسر عدد أك�� من األفراد الذين �عيشون معا

 
ً
 أخبار وفاة أفراد األسرة.شارك و�عضهم    ،٪ لد��م عدد أقل من األفراد2، و عموما

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Erdogan, Murat. 2019. Syrian Refugees in Turkey. Konrad Adenauer Stiftung. 

https://www.kas.de/documents/283907/7339115/Syrian+Refugees+in+Turkey.pdf/5d3d4091-e56d-3c42-2a9c-

4e7f5d98706f?version=1.0&t=1571303379232#:~:text=The%20number%20of%20Syrians%20under,620%2C000%20Syrian%20households%20in%
20Turkey. 

38.0%

36.0%

17.6%

4.6%

2.3%

0.8%

غیر متأكد من الخطط بعد

اإلصالح أو البناء في نفس الموقع

االستئجار في موقع جدید

بانتظار التقییم الرسمي التخاذ القرار

العودة لنفس المنزل

البناء في موقع جدید

خطة السكن المستقبلیة

https://www.kas.de/documents/283907/7339115/Syrian+Refugees+in+Turkey.pdf/5d3d4091-e56d-3c42-2a9c-4e7f5d98706f?version=1.0&t=1571303379232#:%7E:text=The%20number%20of%20Syrians%20under,620%2C000%20Syrian%20households%20in%20Turkey
https://www.kas.de/documents/283907/7339115/Syrian+Refugees+in+Turkey.pdf/5d3d4091-e56d-3c42-2a9c-4e7f5d98706f?version=1.0&t=1571303379232#:%7E:text=The%20number%20of%20Syrians%20under,620%2C000%20Syrian%20households%20in%20Turkey
https://www.kas.de/documents/283907/7339115/Syrian+Refugees+in+Turkey.pdf/5d3d4091-e56d-3c42-2a9c-4e7f5d98706f?version=1.0&t=1571303379232#:%7E:text=The%20number%20of%20Syrians%20under,620%2C000%20Syrian%20households%20in%20Turkey
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 االحتياجات ال�خصية والعائلية ذات األولو�ة   3.3

٪ 90رب من اب�ن ما يق�سب��م ت��اوح  والذينلالستجابة للزالزل،  املرافق ا�حالية املعدة  يتم �غطية االحتياجات األساسية للناس �ش�ل جيد من قبل عائال��م أو ،�ش�ل عام

بة أقل من املستجيب�ن ال يحصلون ع�� الغذاء . �� ح�ن أن �س7٪ من املشارك�ن لد��م وقود �اف للط�ي والتدفئة62.9من املستجيب�ن الذين يحصلون ع�� طعام �اف إ�� 

، أكد املشار�ون ع�� أهمية ا�حصول ع�� ما يكفي من الغذاء عن أك�� ما يحتاجون إليھواملاء مقارنة باالحتياجات األساسية األخرى مثل الوقود أو االتصاالت، عند سؤالهم 

 . الطبيةاملستلزمات واملياه النظيفة واألدو�ة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واملمتل�ات تأث�� الزلزال ع�� العمليات التجار�ة  3.4

بقدرة محدودة مقارنة بما قبل   ماالستمرار �� �شغيل أعماله ون ستطيع� م٪) أ��49رب من نصف الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة ال�ي شملها االستطالع (اقال ما يق

إ��م   ٪33قال و ة واملتوسطة أنھ ال يمك��م مواصلة عمليا��م التجار�ة �� الوقت ا�حا��. ٪) من الشر�ات الصغ�� 16.9٪ (17رب من اأفاد ما يقو�املقارنة، الزلزال. 

 أفاد �عض املستجيب�ن أ��م سيغلقون أعمالهم أو غ�� متأكدين من قدر��م ع�� مواصلة عملهم.و .  القدرات السابقة�ستطيعون مواصلة أعمالهم بنفس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،٪)31.6�� األسبوع املقبل (سيعاودون العمل  مقبل الزلزال أ�� القدرات السابقة�عتقد ثلث الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة غ�� القادرة ع�� مواصلة أعمالها بنفس 

مرة   العمل تغرق ستة أشهر ح�ى يتم٪) من الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة أن األمر سيس10.1أفاد (و �� الشهر املقبل.  يعاودون العمل س مإ�� �ن٪ أخر 28.1وقال 

 . العودة للعمل٪ ال �عرفون ح�ى اآلن م�ى يمكن 20.8و  ،أخرى 

 
%)  77.6%) والبطانيات (79.4%) والكهر�اء (81.3%) واملأوى املالئم (82%) واللباس (82.4واملياه النظيفة ( %)87.6تم سؤال أ�حاب املشاريع الصغ��ة واملتوسطة ا�حجم عن إم�انية حصولهم عما ي��: الغذاء ال�ا�� ( 7

 %).62.9%) والوقود للطبخ والتدفئة (66.7%) واالتصاالت (70.3%) وأدوات الطبخ (73.4%) والفرشات (74.6%) واألدو�ة الضرور�ة (75.2والصرف الص�� (ومواد التنظيف 

بقدرة محدودة
49.0%

نعم 
33.3%

ال 
16.9%

غیر واضح بعد
0.2%

القدرة على مواصلة األعمال بنقس القدرة

12.4%
17.6%18.0%18.7%20.6%22.4%

24.8%25.4%26.6%
29.7%

33.3%
37.1%

24(الكھرباء المأوى المالئملباسمیاه نظیفةغذاء الكاف 
)ساعة

مواد النظافة بطانیات
والصرف 
الصحي

األدویة 
الضروریة

االتصاالت معدات طھيفرشات
مثل الھاتف (

المحمول أو 
الوصول إلى 

)االنترنت

الطبخ أو(وقود 
)التدفئة

النسبة المئویة دون الحصول على االحتیاجات األساسیة
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شر�ات الصغ��ة  عدد املوظف�ن �� ال بلغ متوسطاستئناف العمليات التجار�ة ال�املة هو عدم قدرة املوظف�ن ع�� العمل �� الوقت ا�حا��.  أمامأحد العوائق 

 موظف 8.3�� جنوب تركيا Building Markets شبكة  واملتوسطة �� 
ً
  وأبلغوا، موظف�ن) 4قبل الزلزال (متوسط  ا

ً
موظف�ن)   3موظف (متوسط  6.1 معدل عن حاليا

 قادر�ن ع�� العمل �ش�ل �حيح. 

وا�خزون، �عرضت ألضرار طفيفة ولك��ا ال تزال صا�حة لالستعمال أو غ�� تالفة.   واملستودعاتالعمل م�ان أفاد معظم أ�حاب األعمال أن أصول أعمالهم، مثل 

  م٪ من الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة أن أصوله6رب من ا٪ إ�� ما يق3ومع ذلك، أفاد 
ً
٪ 12.6٪ إ�� 9.6وصرح أو لالستعمال. وغ�� صا�حة للعمل  قد تضررت تماما

. ال �عرف املال�ون اآلخرون ا�حالة ا�حالية ألصول  للعمل صا�حةتضررت �شدة وستحتاج إ�� إصالحات ح�ى تصبح  ممن الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة بأن أصوله

  وال ُ�سمح لهم بالدخول لتأكد من سالم��ا ا�ح�ومي ل الفحصأماكن عملهم ال تزال تحت أن البعض  صرحأعمالهم أل��م لم يتمكنوا من ز�ارة أماكن عملهم �عد. 

ت واملواد  نتقل آخرون مع أسرهم �� الوقت ا�حا��. �شمل أمثلة التلف معدات العمل، مثل اإللك��ونيات واآلالت، والكسر و�تالف املنتجات واإلمدادابينما ا ،إل��ا

 .منتجات مسروقةبلغ عدد قليل من أ�حاب الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة عن وأا�خام. 

 

 

 استمرار�ة األعمال 3.5

 عما إذا �ان املوردون الذين �عتمدون عل��م �� عمليا��م التجار�ة �عملون حالي تم سؤالهم أبلغت الشر�ات عن العديد من التحديات الستمرار�ة عمليا��ا. عندما 
ً
  ،ا

��م أو حاولوا  يتصلوا إما أل��م لم  ،٪)42.1ون (٪) أو أ��م ال �عرفون ما إذا �انوا �عمل42.8أفاد عدد متساٍو من الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة أن مورد��م �عملون (

. شارك آخرون أن �عض مورد��م �عملون والبعض اآلخر ال �عمل. ومع ذلك، أفاد آخرون بأن مورد��م موجودون ��  ذلكالتواصل معهم ولم يتمكنوا من 

أن �عض مورد��م   Building Marketsملوظفي  املشارك�ن  العديد من  أخرى من البالد وال يمك��م نقل البضائع �سبب اضطرابات البنية التحتية. قالمقاطعات 

 �� الزلزال. لقوا مصرعهم 

5.8%

12.6%

36.0%

40.6%

0.2%

4.8%
3.1%

9.6%

26.6%

36.8%

21.6%

2.3%
3.7%

11.5%

23.1%

39.0%

20.5%

2.2%

للعمل غیر قابلة-تالفة بالكامل 
أو االستعمال

عمل تصلح لل-متضررة بشدة 
بعد بعض االصالحات

ال-متضررة بشكل طفیف 
تزال تعمل 

ت كما كان-غیر متضررة أبداً 
قبل الزلزال

ال ینطبق علیھا السؤال أخرى

حالة أصول المنشأة

المحل/ المكتب  مستودعات مخزون
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 محل ،٪)34.2من أجل نقل السلع وا�خدمات ( ون �افحي مأفاد أك�� من ثلث الشر�ات أ�� ،باإلضافة إ�� ذلك
ً
أشارت العديد من الشر�ات الصغ��ة  و أو للتصدير.  يا

٪ من الشر�ات الصغ��ة  50، وهو نقطة �حن رئيسية ألك�� من 8ال���ي إسكندرون واملتوسطة إ�� حدوث اضطرابات �� التصدير �سبب األضرار ال�ي �حقت بميناء 

� عدم تأكدهم من القدرة ع�� التصدير ع�� املعابر ا�حدودية  واملتوسطة �� الشبكة �� جنوب تركيا ال�ي تقوم بتصدير املنتجات وا�خدمات. وأشار آخرون إ�

٪) الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة �� الشبكة ال�ي تصدر إ�� سور�ا. �شمل القطاعات األولية 23.6رب من ر�ع (امما أثر ع�� ما يق ،األخرى، وخاصة إ�� سور�ا

٪). �شمل �عض األمثلة ع�� الصادرات مواد البناء والتشييد وخدمات  5.7البناء (و ٪) 32.9التصنيع (و ٪)  43.3للتصدير إ�� سور�ا تجارة ا�جملة والتجزئة (

يو�ة لدعم إغاثة  التخطيط الهند�ىي واملنتجات الغذائية وتصنيع اآلالت واألدو�ة واملعدات واللوازم الطبية وخدمات ال��جمة. يمكن أن ت�ون هذه الشر�ات ح

 من الزلزال.  �عاف��اسور�ا و 

 

 

 

 

 

 
8 Saul, Jonathan. 2023. “Turkish port of Iskenderun damaged, ships diverting.” Reuters. February 7. https://www.reuters.com/world/middle-
east/turkish-port-iskenderun-damaged-ships-diverting-maersk-2023-02-07/ (accessed February 27). 

42.8%

28.4%

13.7%

13.2%

1.2%

نعم

لم أتواصل معھم-ال أعلم 

حاولت التواصل معھم ولم أستطع -ال أعمل 

ال 

بعض الموردین یعملون والبعض اآلخر ال

حالة الموردین

https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-port-iskenderun-damaged-ships-diverting-maersk-2023-02-07/
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-port-iskenderun-damaged-ships-diverting-maersk-2023-02-07/
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 احتياجات العمل 3.6

 Building�� شبكة  تحتاج املشاريع الصغ��ة واملتوسطة ا�حجم

Markets  الستئناف العمليات بنفس   إ�� التمو�لبجنوب تركيا

تحتاج غالبية األعمال إ��  و ال�ي �انت عل��ا قبل الزلزال. لقدرة ا

أو   املستلزمات٪)  أو التمو�ل لتأم�ن 54.2تمو�ل لرواتب املوظف�ن (

٪) أو التمو�ل إلصالح الضرر أو تأم�ن م�ان عمل أو 50.9ا�خزون (

٪). �شمل العناصر األخرى الضرور�ة  42.5و متجر جديد (مكتب أ

للقدرة ع�� استئناف العمليات التجار�ة الدعم �� مسؤوليات  

واملوظف�ن الذين يمك��م العمل، والكهر�اء واملرافق   ،رعاية األطفا

�شغيل  معادوة ل. شارك البعض مخاوفهم �شأن القدرة ع�� ل�ي �عمل ب�امل طاق��ا، وانتظار عمليات التفتيش ا�ح�ومية للموافقة ع�� العودة إ�� م�ان العم

ال�ي يقع   عائال��م إ�� املدينة عودة  أو لعود��م حاجةا� و  األ�خاص خارج مدين��م انتقالأعمالهم �ش�ل �امل �سبب نقص طلب العمالء �سبب تدم�� الزلزال، و 

 ف��ا العمل. 

 

قال �عض املالك�ن إ��م قد   ،أو ا�خزون املستلزماتالعمل أو استعادة  م�انلصغ��ة واملتوسطة إلصالح نظًرا للنفقات الكب��ة ال�ي ستتحملها �عض الشر�ات ا

 �� املستقبل القر�ب.  املوظف�نيحتاجون إ�� تقليل عدد 

54.2%

50.9%

42.5%

34.2%

12.2%
10.4%

5.4%

تمویل لدفع رواتب 
الموظفین

زمات تمویل لتأمین المستل
والمخزون

تمویل إلصالح األضرار
أو تأمین متجر أو مكتب

جدید

ئع القدرة على نقل البضا
والخدمات

دعم مسؤولیات رعایة 
مثالً، عودة عمل(الطفل 

المدارس، ودعم رعایة 
)الطفل

موظفین متاحین للعمل كھرباء

الدعم الالزم الستئناف العملیات التجاریة

 

لم یدفع عمالئي فواتیرھم بسبب الزلزال، لذلك لم "
أستطع بدوري دفع رواتب الموظفین أنا بحاجة 

ماسة إلى الدعم المالي للعودة إلى العمل مرة أخرى 
 ".وتمویل مشاریعي

 مالك شركة ھندسة معماریة-
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 القدرة ع�� دعم االستجابة اإل�سانية  3.7

توفر السلع وا�خدمات ال�ي يمكن استخدامها �� االستجابة  م٪) أن أعماله46.5ب من نصف الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة ال�ي شملها االستطالع (ار قال ما يق

 ممكنة. الشر�ات �� الصناعات التالية ع�� استعداد للمساعدة �� االستجابة اإل�سانية.  قدرة  اإل�سانية، والعديد من الشر�ات حر�صة ع�� املساعدة بأي

 # نوع الشركة الصغ��ة واملتوسطة ا�حجم

 133 الغذائية (مثل املطاعم ومنت�� ا�جملة) مواد

 87 مال�س (مثل املنسوجات واألحذية) 

 51 (مثل الفنادق واملطاعم) االستضافة

 40 هندسةو خدمات كهر�ائية و واملواد)  ماهرة، بناء (عمالة

 19 خدمات �عليمية

 18 طوارئ ال إمدادات

 13 طبية إمدادات

 17 أخرى 

 9 مواد تنظيف 

 7 رجمة للمساعدات اإل�سانية تخدمات 

 7 و اتصاالت  إعالم

 

 İlim Kapıları) أبواب العلم( 

 أماكن العملا�حفاظ ع�� العمليات التجار�ة ع�� الرغم من تضرر  

، و�� شركة صغ��ة مقرها غازي عنتاب، خدمات استشار�ة ودراسات تنفيذية لتمك�ن عمال��ا من إ�شاء مرافق �عليمية  İlim Kapılarıتقدم 

برامج اإلدارة والقيادة والتحول الرق�ي واألمن املعلوما�ي و�عليم  ومؤسسات تدر�بية بما يتما�ىى مع معاي�� ا�جودة الدولية. تقدم الشركة تدر�ب �� 

 اللغة اإلنجل��ية واملاجست�� والدكتوراه. 

 

شباط، �ش�لت شقوق �� جدران املكتب، مما �سبب �� �سرب املياه وجعل املكتب غ��   6تضرر مكتب الشركة �عد الزلزال األول �� كهرمان مرعش �� 

وال�ي تضم خمسة موظف�ن صعو�ات �� استمرار العمليات التجار�ة العادية ألن أر�عة من موظف��ا   İlim Kapılarıجھ صا�ح لالستخدام. كما توا

 انتقلوا إ�� مدينة أخرى �عد الزلزال.

 

من مواصلة   İlim Kapılarıإ�� مساحة عمل مش��كة للشر�ات املتضررة من الزلزال، ستتمكن  Gaziantepمكت��ا ��   Building Marketsمع تحو�ل 

 أ�شط��ا، وسيعمل املوظفون عن ُ�عد ملواصلة خدما��م االستشار�ة.
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شاركت املشاريع الصغ��ة واملتوسطة ا�حجم عدد ال يح�ىى  من الطرق ال�ي  

قادر ع�� تقديم الدعم اللوجس�ي يمكن ألعمالها دعم جهود اإلغاثة. والبعض 

�جهود اإلغاثة، والبعض اآلخر يمكنھ توف�� خدمات ال��جمة للمعونة اإل�سانية،  

والبعض اآلخر يصنع أو يبيع املعدات الطبية ومواد التنظيف. �عمل أك�� من  

شركة صغ��ة ومتوسطة �� صناعة األغذية. تصنع هذه الشر�ات املنتجات   100

�ادي وا�ج�ن والبقوليات وا�خ�� والز�ت واألغذية التجار�ة الغذائية، مثل الز 

با�جملة أو تدير املطاعم و�ش�� إ�� ا�حرص ع�� تلبية االحتياجات األساسية 

شركة صغ��ة ومتوسطة تقدم خدمات البناء والكهر�اء   40للناس. كمثال آخر، 

، ع�� استعداد لدعم املناطق امل 250والهندسة، وتوظف أك�� من 
ً
تضررة  فردا

 من الزلزال. أك�� من نصف هذه الشر�ات تصّدر خدمات أو مواد البناء إ�� سور�ا.

 

 ا�خاتمة وا�خطوات التالية .4

اجلة والتعا�� طو�ل  يلقي هذا التقييم السريع لالحتياجات الضوء ع�� عدة طرق لتحديد أولو�ات دعم الشر�ات الصغ��ة وموظف��ا وعائال��م خالل االستجابة الع

 الفور�ةاملدمر. الشر�ات الصغ��ة �� وضع جيد لدعم االحتياجات  2023 شباطمن زلزال  األمد
ً
لقدر��ا ع�� توف�� السلع وا�خدمات �سرعة للمجتمع ا�ح��،   ، نظرا

 �مك�و 
ً
بما �� ذلك إعادة بناء البنية التحتية و�عادة الناس إ�� العمل و التأكد من أن ا�جتمعات لد��ا ما تحتاجھ  األمد،أن ت�ون جزء مهم من التعا�� طو�ل  �ا أيضا

 لتعيش حياة �حية. 

 

 إعطاء األولو�ة لالحتياجات األساسية العاجلة ع�� الفور 

ل ع�� طعام �اٍف، فإن الوصول إ�� الغذاء هو األولو�ة القصوى  ا�حصو  لد��م ام�انية�� ح�ن أن العديد من أ�حاب األعمال الصغ��ة الذين شملهم االستطالع 

جنوب تركيا جاهزة   Building Marketsشركة أغذية �� شبكة  100. �� الوقت نفسھ، هناك أك�� من �ستطيعون ا�حصول عليھ٪ ممن ال 10بالنسبة ألك�� من 

مقدمي خدمات الغذاء ا�حلي�ن لتلبية احتياجات أولئك الذين ليس لد��م إم�انية �افية لتلبية االحتياجات العاجلة. يمكن ل�جهود أن �عطي األولو�ة لتمو�ل 

 أو تقديم النقد أل�حاب األعمال وموظف��م لضمان قدر��م ع�� تلبية االحتياجات األساسية ألسرهم.الغذاء ل�حصول ع�� 

 

 ا تقديم منح نقدية لدعم الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة ل�ي �عمل ب�امل طاق��

  من الوا�ح أنال�ي �انت عل��ا قبل الزلزال، مما �عيق قدر��ا ع�� دعم جهود اإلغاثة أو تأم�ن سبل عيش موظف��ا.  القدرة ال يمكن لثل�ي الشر�ات العمل بنفس 

رواتب املوظف�ن أو لتأم�ن ا�خزون أو إلصالح األضرار ال�ي لدفع الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة بحاجة إ�� تمو�ل فوري لبدء العمل مرة أخرى، بما �� ذلك منح 

  دي لهؤالء األفراد وا�جتمعات.�حقت بامل�اتب أو املتاجر أو املعدات. إن تقديم املنح النقدية سيحفز التعا�� و�منع املز�د من مخاطر التدهور االقتصا 

 

 عمل للشر�ات أماكنتوف�� 

العمل املتاحة  أماكنع�� الرغم من أن العديد من أ�حاب األعمال متفائلون �شأن قدر��م ع�� البدء مرة أخرى �� الشهر املقبل، إال أن هناك فجوة حالية �� 

آمنة   أماكنيمكن للمنظمات توف��  عمل العديد من الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة للتلف أو تفتقر إ�� املرافق ال�افية ملواصلة عمليا��ا.أماكن للشر�ات. �عرضت 

 للعمل �ش�ل مؤقت.  للشر�ات الوصول إل��ا

 

 

لم تتأثر شرك�ي ومن��� بالزلزال، و�مكن 

 لشرك�ي توف�� سلل غذائية للمحتاج�ن.

 مصّنع أغذية-
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 ترك�� عمليات الشراء من الشر�ات ا�حلية ضمان

الشر�ات مستعدة لالنخراط �� عدة مجاالت من شأ��ا دعم  

تمتلك الشر�ات ا�حلية  االستجابة اإل�سانية �� تركيا ور�ما سور�ا. 

االستجابة �ش�ل عاجل لدعم جهود  ا�خ��ة باإلضافة إ�� إم�انية

. يمكن للمانح�ن الدولي�ن ومنظمات اإلغاثة إعطاء  والتعا��اإلغاثة 

األولو�ة للمش��يات ا�حلية لتلبية متطلبا��م وكجزء ال يتجزأ من  

االنتعاش االقتصادي ا�ح��، وخلق فرص العمل وتوليد اإليرادات  

 للشر�ات ا�حلية.

 

 

 

 

  

 

"عا�ى عم�� من قدر كب�� من الضرر، وال يمكن�ي العودة 

إ�� من���. لقد تأثر موردينا بالزلزال [...] أفكر �� كيفية 

 " .التعا�� من الدمار

مالك شركة صغ��ة ومتوسطة ا�حجم لل�حن -

 وا�خدمات اللوجستية
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 استبيان امل�ح   - 1امل�حق 

 . Googleتم إجراء االستطالع التا�� ع�� الهاتف باللغة العر�ية أو اإلنجل��ية أو ال��كية و�دخالھ �� نماذج 

 

 تحديد املعلومات

 للشر�ات الصغ��ة واملتوسطة ا�حجم   Building Markets معلومات مملوءة مسبًقا من قاعدة بيانات

 الهو�ةرقم  .1

 اسم املشروع  .2

 ال�خص الذي تمت مقابلتھاسم  .3

 ا�جنس  .4

a( أن�ى 

b(  ذكر 

 نوع املستفيد  .5

a(  سوري 

b(  من ا�جتمع املضيف 

 موقع العمل  .6

a( أضنة 

b( هاتاي 

c(  غازي عنتاب 

d(  مرس�ن 

e( أورفھ 

 القطاع الرئي�ىي  .7

 وصف السلع وا�خدمات .8

 

 مقدمة 

 مرحبا [اسم ال�خص الذي يتم مقابلتھ] 

 

 Building Marketsاس�ي [اسم ا�حاور]، وأنا اتصل من 

 

دعمك   Building Marketsنحن نتواصل مع الشر�ات �� شبكتنا لفهم تأث�� الزلزال ع�� عائلتك وعملك �ش�ل أفضل. نود معرفة املز�د حول كيف يمكن لـ 

 خالل هذا الوقت الصعب. 

 

 ؟  لبضع دقائق لتحدث م��بإم�انك اهل 

 

 ) BMاسم ا�حاور (ع�� سبيل املثال، اسم موظف  .9

 هل �ان من املمكن االتصال بالشركة ؟   .10

 االستبيان تم إجراء  –�عم  .1

 31تخطى ح�ى السؤال ال يرغب إلجراء االستبيان  –�عم  .2

 جب يلم  -ال  .3

 ال يمكن الوصول إل��م (ع�� سبيل املثال، اتصال الهاتف مقطوع)  -ال  .4
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 أثر الزلزال 

 األ�خاص الذين �عيشون �� من�لك اآلن، بما ف��م أنت؟ أدخل الرقم كم عدد  .11

 هل هذا الرقم أك�� أم أقل أو نفس ما�ان عليھ قبل الزلزال .12

a( ��أك 

b(  أقل 

c(  نفسھ 

d(  أخرى 

، إذا شارك ال�خص معلومات إضافية حول تأث�� الزلزال ع�� أفراد أسرتھ) .13
ً
 معلومات إضافية عن أفراد األسرة (مثال

 �� نفس املن�ل الذي كنت تقيم فيھ قبل الزلزال؟ هل الزلت تقيم  .14

a(  19�عم، تخطى ح�ى لسؤال 

b( ال 

c(  أخرى 

 

 حالة السكن ا�حالية

 هذا القسم مخصص لأل�خاص الذين ال يقيمون �� نفس املن�ل الذي �ان يقيم فيھ قبل الزلزال. 

 

 �عد الزلزال؟ .15
ً
 أين تقيم حاليا

a(  استأجرت من�ل أو شقة جديدة 

b(  مؤقت فندق أو إيجار 

c( سيارة او م�جد أو مب�ى آخر أو خيمة) أم ،
ً
 وى مؤقت (مثال

d(  (مثل املأوى الذي يدار �ش�ل رس�ي)مركز معونة  ح�ومي أو إ�سا�ي 

e(  ستضيف�ي أحد أصدقائي أو أقر�ائي� 

f(  أخرى 

 كم يبعد م�ان إقامتك ا�حا�� عن سكنك السابق؟ .16

a( نفس املدينة 

b( نفس ا�حافظة 

c(  محافظة أخرى 

d(  أخرى 

 يمنعك من العودة للسكن السابق؟ما الذي  .17

a(  املن�ل مدمر بال�امل 

b( املن�ل بحاجة إلصالحات كب��ة 

c(  قلة الكهر�اء 

d(  قلة املياه 

e(  وجود مخاطر تمنع العودة إ�� املن�ل 

f(  ال أشعر أن ذلك آمن 

g( بحاجة لرعاية أحد األقارب 

h(  أخرى 

 ما �� خطتك املستقبلية للسكن؟  .18

a(  اإلصالح او البناء �� نفس املوقع 

b( البناء �� موقع جديد 

c(  االستئجار �� موقع جديد 

d(  غ�� متأكد من ا�خطط �عد 

e(  أخرى 
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 األولو�ات

 هل يمكنك ا�حصول ع�� ما ي��: حدد �ل ما ينطبق .19

a( مأوى مالئم 

b( ��طعام �ا 

c( مياه نظيفة 

d( ألبسة 

e( ��لوازم نظافة وصرف ص 

f( بطانيات 

g(  فرشات 

h(  معدات طبخ 

i( (للطبخ / للتدفئة) وقود 

j(  أدو�ة ضرور�ة 

k( ) ساعة �� اليوم)  24كهر�اء 

l( (ش�ل جزئي�) كهر�اء 

m(  (هاتف محمول مع شبكة، ان��نت متصل) االتصاالت 

n(  أخرى 

 احتياجات 5-3من القائمة السابقة، أي ا�خيارات أنت �� أمس ا�حاجة إليھ؟ يجب أن �س�� ا�حاور إ�� فهم أهم  .20

 

 ممتل�ات واحتياجات األعمال

 متجرك؟ما هو الوضع ا�حا�� ملكتبك أو  .21

a(  غ�� قابل للعمل أو االستعمال -تالف بال�امل 

b(  تص�ح للعمل �عد �عض االصالحات -متضرر �شدة 

c(  ال يزال قابل للعمل   -متضرر �ش�ل طفيف 

d(  
ً
 كما �ان قبل الزلزال  -غ�� متضرر أبدا

e( ال ينطبق عليھ السؤال 

f(  أخرى 

 ما هو الوضع ا�حا�� ألماكن لتخز�ن ا�خاصة بك؟ .22

a(   غ�� قابل للعمل أو االستعمال -تالف بال�امل 

b(  تص�ح للعمل �عد �عض االصالحات -متضرر �شدة 

c(  ال يزال قابل للعمل   -متضرر �ش�ل طفيف 

d(  
ً
 كما �ان قبل الزلزال  -غ�� متضرر أبدا

e(  (ال أملك أماكن تخز�ن) ال ينطبق 

f(  أخرى 

 ما هو الوضع ا�حا�� �خزونك؟  .23

a(  للعمل أو االستعمالغ�� قابل  -تالف بال�امل 

b(  تص�ح للعمل �عد �عض االصالحات -متضرر �شدة 

c(  ال يزال قابل للعمل   -متضرر �ش�ل طفيف 

d(  
ً
 كما �ان قبل الزلزال  -غ�� متضرر أبدا

e(  (ال أملك مخزون) ال ينطبق 

f(  أخرى 

 كم عدد موظفيك القادر�ن ع�� العمل اآلن؟ ادخل الرقم  .24

 ت مقابلتھ حول موظفيھ ير�� ذكر أي مدخالت �شاركها ال�خص الذي تم .25
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 هل املوردين الذين �عتمد عل��م �� عملك �عملون اآلن؟  .26

a( عم� 

b( ال 

c(  لم أتواصل معهم –ال أعلم 

d(  حاولت التواصل معهم ولم أستطع   -ال أعلم 

e(  أخرى 

 هل يمكنك مواصلة عملك بنفس القدرة ال�ي كنت عل��ا قبل الزلزال؟  .27

a(  30�عم تخطى ح�ى السؤال 

b( ال 

c(  بقدرة محدودة 

d(  أخرى 

 

 ما �� االحتياجات للتمكن من العمل مرى أخرى؟

 هذا القسم مخصص للشر�ات ال�ي لم تتمكن من مواصلة عملها بنفس القدرة ال�ي �انت عل��ا قبل الزلزال

 ماذا تحتاج ملعاودة �شغيل شركتك؟ حدد �ل ما ينطبق  .28

a( القدرة ع�� نقل السلع وا�خدمات 

b(  الكهر�اء 

c(  ��العمل وجود موظف�ن قادر�ن ع 

d( تمو�ل ألصالح األضرار أو تام�ن متجر أو مكتب جديد 

e(  تمو�ل لدفع رواتب املوظف�ن 

f(  تمو�ل لتأم�ن مستلزمات العمل أو ا�خزون 

g( (مثل إعادة افتتاح املدارس أو دعم رعاية األطفال ) املساعدة �� مسؤوليات رعاية االطفال 

h(  أخرى 

 م�ى �عتقد انك ستعاود العمل مرة أخرى؟ .29

a( ادم االسبوع الق 

b(  االشهر القادم 

c(  خالل ستة اشهر 

d(  سأغلق املشروع 

e( ال أعمل إ�� اآلن 

f(  أخرى 

 

 االستجابة اإل�سانية

 Yes. هل يوفر عملك السلع وا�خدمات ال�ي يمكن استخدامها �� االستجابة اإل�سانية؟30

g( ع�� سبيل املثال) البناء و�زالة ا�حطام) ،العمالة املاهرة للبنية التحتية 

h( (مثل األطباء والصيادلة) الطاقم الط�ي املاهر 

i(  املستلزمات الطبية 

j( الطعام 

k(  إمدادات الطوارئ 

l( ألبسة 

m( (مثل الفنادق واملطاعم) الضيافة 

n(  ا�خدمات التعليمية 

o(  خدمات ال��جمة للمساعدات اإل�سانية 

p(  استخدامها �� االستجابة للزالزل ال تقدم األعمال السلع وا�خدمات ال�ي يمكن  -ال 

q(  أخرى 
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 �عليقات اضافية

 : ير�� تقديم أي معلومات إضافية من شأ��ا أن ت�ون مفيدة لقدرتنا ع�� دعم األعمال.BMطاقم 
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