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 ملخص تنفيذي 
ال�ي وإن ، و بلدهمن أنفسهم اليوم �� خضم العديد من التحديات �� بلدان ال�جوء ا�جاورة ل�و السور  ون يجد الالجئ •

اختلفت �� �عض جزئيا��ا من حيث كيفية �عاملها مع الالجئ�ن، إال أ��ا تفرض �� الوقت نفسھ ع�� النسبة األك�� م��م 

 . مسؤولية تأم�ن سبل عيشهم واالعتماد ع�� ذوا��م لتحصيل قوت يومهمتحمل 

 )،%50ـ (تتخطى حاجز المن الالجئ�ن السور��ن من هم �� سن العمل �سبة أن إ�� �� تركيا �ش�� �عض التقديرات  •

ظيم املرتبطة بتنل�ح�ومة ال��كية و مع ما تحملھ هذه النسب من املشا�ل والتحديات  ،%17مع معدل بطالة يتجاوز 

 . واجهها مع أر�اب العملتهذه العمالة ودمجها �� سوق العمل ومعا�جة املشكالت ال�ي 

ضيفة باعتبارها أك�� دولة مست، سبل العيش لالجئ�ن السور��ن �� تركيا ع�� واقعبداية التعرف حاولت الدراسة  •

 عرض واقع الالجئ�ن السور��ن �� هذا البلد منمن خالل لالجئ�ن السور��ن �عدد تجاوز عتبة الثالثة مالي�ن ال��، 

 حيث العدد والتوزع ا�جغرا�� وا�خصائص الديمغرافية وخصائص العمالة السور�ة الالجئة. 

��خيص  من خالل التعرف ع�� تحديات تنمية سبل العيش لالجئ�ن السور��نتمثل الهدف الرئي��ي للدراسة ��  •

 ، ومن ثم تحديد أهم املعوقات الرئيسية ال�ي تحد من تنمية سبلوق العمل ال���يمشكالت الالجئ�ن السور��ن �� س

 إ�� إرساء مجموعة من اآلعيشهم
ً
 . سبلهذه الليات وال��امج ال�ي يمكن أن �ساعد ع�� تنمية ، وصوال

من أر�اب العمل ) مستجوب 94لتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد ع�� عينة مالئمة ممثلة �جتمع الدراسة م�ونة من ( •

كذلك و  السور��ن �� قطاعات اقتصادية مختلفة ممن �ساهمون �� النشاط االقتصادي �� تركيا �� الوقت ا�حاضر،

 العيش. ذوي الصلة بقطاع سبل  العامل�ن �� منظمات ا�جتمع املد�ي السور�ة �� تركيااألفراد 

، ي�� سوق العمل ال��� قع العمالة السور�ة الالجئةتوصلت الدراسة إ�� مجموعة من النتائج الهامة ال�ي �عكس وا •

 ع�� تنمية سبل عيشهم واملتمثلة و 
ً
 بوجود مجموعة من املشكالت ال�ي تتعرض لها هذهالتحديات ال�ي تؤثر سلبا

ووجود  ،وال�ي ترتبط ب�ل من قوان�ن العمل واألجور والتعو�ضات و�يئة العمل املادية العمالة �� سوق العمل ال���ي

ممثلة ع هذا القطا ��املرتبطة بمجموعة من الفواعل األساسية جملة من املعوقات ال�ي �عرقل تنمية سبل العيش 

وال�ي �ان  .ب�ل من ا�ح�ومة ال��كية ومنظمات ا�جتمع املد�ي ا�حلية واألجنبية إ�� جانب الالجئ�ن السور��ن أنفسهم

 من أبرزها:

 قانونية ا�خاصة �عمل الالجئ�ن السور��ن.عدم وضوح واكتمال اإلجراءات ال -

 عدم تب�ي ا�جهات ا�ح�ومية سياسات فاعلة من أجل تأسيس سبل العيش.  -

 ضعف التواصل ب�ن منظمات ا�جتمع املد�ي السور�ة وا�ح�ومة ال��كية.  -

 ضعف التعاون والتنسيق ب�ن منظمات ا�جتمع املد�ي السور�ة وال��كية.  -

 ثلة للمعارضة السور�ة �� قطاع سبل العيش. غياب فاعلية ا�جهات املم -

، ا القطاعهذمن قبل جميع الفواعل ��  اآلليات املساعدة ع�� تنمية هذه السبلوجود التحديات املرتبطة بإ�� جانب 

 و�ان من أهمها:
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 تقديم التسهيالت املناسبة لدعم املشاريع الصغ��ة واملتناهية الصغر لالجئ�ن السور��ن.  -

.تفعيل بنك  -
ً
 معلومات خاص بكفاءا��م ومهارات الالجئ�ن السور��ن وتحديثھ دور�ا

 لعمل ع�� تأسيس نقابة للعمال السور��ن مع��ف ��ا من جانب السلطات �� تركيا. ا -

 �سهيل اإلجراءات املصرفية واالستثمار�ة للسور��ن لز�ادة املشاريع وخلق فرص العمل.  -

 �ن من قبل الهيئات ال��كية والدولية. تنفيذ برامج تأهيل م�ي لالجئ�ن السور� -

 تفعيل عملية االستفادة من األموال وا�خ��ات السور�ة املهاجرة لتنمية سبل العيش.  -

 تأسيس مشاريع صناعية كب��ة مش��كة ب�ن املستثمر�ن السور��ن واألتراك.  -

تنمية عينة الدراسة أهمية ال��ك�� عل��ا لعرضت الدراسة �� نتائجها كذلك أهم القطاعات االقتصادية وال��امج ال�ي ترى و 

م التق�ي ، والتدر�ب والتعليوتمو�لها سبل العيش مثل برامج بناء ودعم املشاريع الصناعية الصغ��ة واملتناهية الصغر

 .التمك�ن االقتصادي لألسر الفق��ةوامل�ي، و�رنامج 

قدمت الدراسة �� ��اي��ا مجموعة من التوصيات الهامة للفواعل األساسية �� قطاع سبل العيش �حل مشكالت  •

من أهمها و العمالة السور�ة الالجئة وتذليل املعوقات ال�ي �ع��ض تنمية هذه السبل واق��اح اآلليات املناسبة لتنمي��ا. 

 :�� جانب ا�حكومة ال��كية

 يانات للعمالة السور�ة وإتاحة سبل النفاذ إل��ا من قبل جميع ا�جهات ذات الصلة. العمل ع�� تأسيس قاعدة ب -

 وضع آليات مناسبة لتقييم أ�حاب املؤهالت العلمية �� صفوف الالجئ�ن السور��ن.  -

 تطبيق برامج التدر�ب امل�ي للتشغيل املضمون.  -

 ال��كية.  تحت إشراف نقابة العمالتأسيس نقابة للعمال السور��ن �� تركيا  -

 دعم و�االت ومؤسسات توظيف الالجئ�ن السور��ن وتقديم التمو�ل والتسهيالت الالزمة لها.  -

 :ومن جانب املنظمات غ�� ا�حكومية

 العمل ع�� وضع آليات الستدامة برامج سبل العيش وضمان نموها.  -

 تأسيس صندوق ما�� �عاو�ي لتقديم التمو�ل الصغ�� واملتنا�� الصغر واملنح لرواد األعمال.  -

حول  ،لالجئ�ن السور��ن ممن هم �� سن العملوتثقيفية ع�� وسائل اإلعالم القيام بحمالت توعية مجتمعية  -

 حقوقهم    وواجبا��م �� سوق العمل. 

 بالفئات الضعيفة من الالجئ�ن. خاصة  تأم�ن فرص عملتأسيس برامج سبل عيش �س��دف  -

 :ومن جانب أر�اب العمل

القيام بتأسيس برامج مستدامة للتنسيق والتعاون ب�ن أر�اب العمل السور��ن واألتراك إلقامة مشاريع اقتصادية  -

 مش��كة �� جميع القطاعات.

 املساهمة �� دعم برامج التدر�ب والتأهيل امل�ي لالجئ�ن السور��ن.  -

 � ع�� ا�جانب اإل�سا�ي عند توظيف العمالة السور�ة الالجئة وعدم استغالل وضعها القانو�ي واملادي. ال��ك� -
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 متهيد
�سانية ال�ي تمر ��ا سور�ة ع�� مدار األعوام السبعة املاضية بن�وح و�شرد املالي�ن من س�ا��ا داخل وخارج �سببت األزمة اإل

االجتما�� واالقتصادي لدى النسبة األك�� م��م، سواء م��م من بقي داخل سور�ة البلد، وأحدثت نتائج �ارثية ع�� املستوى 

 من أهوال ال
ً
 ليعيش مأساة ال�جوء.  ن�اعأو من غادرها إ�� دول ا�جوار فارا

وتضاءل آمال العودة إ�� الوطن وتناقص الدعم املادي املقدم من املانح�ن الدولي�ن، يجد الالجئ�ن لن�اع مع طول أمد ا

ور��ن أنفسهم اليوم �� خضم العديد من التحديات �� بلدان ال�جوء ا�جاورة لسور�ة، وال�ي وإن اختلفت �� �عض الس

جزئيا��ا من حيث كيفية �عاملها مع الالجئ�ن، إال أ��ا تفرض �� الوقت نفسھ ع�� النسبة األك�� م��م تحمل مسؤولية تأم�ن 

يومهم. و�� هذا السياق ي��ز �ش�ل وا�ح االهتمام الكب�� الذي توليھ  سبل عيشهم واالعتماد ع�� ذوا��م لتحصيل قوت

 لتأث��ها الكب�� ع�� مستقبل الالجئ�ن �� بلدان ال�جوء  ،) لسبل العيشUNHCRاملفوضية السامية لشؤون الالجئ�ن (
ً
نظرا

ر من أك�� �� الوقت ا�حاضقضية سبل العيش  و�ون ومدى قدر��م ع�� االندماج �� ا�جتمعات ا�جديدة ال�ي �ستضيفهم. 

يقوم العديد من هذه ا�ح�ومات  إذولدى الالجئ�ن السور��ن أنفسهم،  بلدانالقضايا حساسية لدى ح�ومات هذه ال

جراء الدراسات والتقييمات الدور�ة ال�ي �عكس واقع عمالة الالجئ�ن السور��ن لد��ا، إل  العديد من ا�جهاتبالتعاون مع 

لوضع حلول مستدامة ملشكالت الالجئ�ن �� أسواق العمل، ووضع و لعمل واقتصادات هذه الدول، ومدى تأث��ها ع�� سوق ا

برامج سبل عيش قادرة ع�� احتواء ممن هم �� سن العمل ��دف توجيھ طاق��م اإلنتاجية �� خدمة اقتصادات هذه الدول، 

 وضمان ا�حقوق االقتصادية واالجتماعية لهم. 

 لإلحصائيات الرسمية 
ً
�ستضيف ا�جمهور�ة ال��كية العدد األك�� من الالجئ�ن السور��ن الذين تجاوز عددهم عتبة وفقا

الثالثة مالي�ن موزع�ن ع�� امتداد املدن الكب��ة القر�بة من ا�حدود السور�ة ال��كية وكذلك �� املدن الرئيسية الكب��ة. 

ورغم تفاقم احتياجا��م بدرجات متفاوتة �� جميع القطاعات، ي��ز قطاع سبل العيش �أحد أهم القطاعات ذات األولو�ة 

مع طول أمد وجودهم �� هذا البلد وانخفاض املساعدات املقدمة لهم مع والتأث�� املستدام �� حياة الالجئ�ن السور��ن 

إذ �ش�� �عض التقديرات أن �سبة ممن هم ��  �ز صمودهم االقتصادي.مرور الوقت وضرورة االعتماد ع�� أنفسهم لتعز 

نظيم املرتبطة بتل�ح�ومة ال��كية و )، مع ما تحملھ هذه النسبة من املشا�ل والتحديات %50سن العمل تتخطى حاجز الـ (

واقع آخر يلمس املتتبع لواجهها مع أر�اب العمل. ومن جانب تهذه العمالة ودمجها �� سوق العمل ومعا�جة املشكالت ال�ي 

يواجهو��ا  �� تأم�ن لقمة عيشهم والتحديات الكب��ة ال�ي و��اسبل عيش الالجئ�ن السور��ن �ش�ل وا�ح املعاناة ال�ي ي�ابد

  .�� سوق العمل ال���ي

خالل العمل  نالتعرف ع�� واقع تنمية سبل العيش لالجئ�ن السور��ن �� تركيا، مسبق ��دف هذه الدراسة إ�� ما بناًء ع�� 

عرض واقع الالجئ�ن السور��ن �� تركيا من حيث العدد والتوزع ا�جغرا�� وا�خصائص الديمغرافية وخصائص بداية ع�� 

ن ثم تحديد ، وممشكالت الالجئ�ن السور��ن �� سوق العمل ال���ي��خيص العمالة السور�ة الالجئة، يل��ا العمل ع�� 

 إ�� إرساء مجموعة من اآل أهم املعوقات الرئيسية ال�ي تحد من
ً
ليات وال��امج ال�ي يمكن أن تنمية هذه السبل، وصوال

 كذلك استعراض أهم القطاعات االقتصادية وال��امج ال�ي ال لالجئ�ن السور��ن �� تركيا.�ساعد ع�� تنمية سبل العيش 
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بھ تعرف ع�� الدور الذي يمكن أن تلعكذلك ��دف الدراسة من جانب آخر إ�� ال بد من ال��ك�� عل��ا لتنمية سبل العيش.

مختلف األطراف لتنمية سبل العيش، وتقديم مجموعة من التوصيات للتخفيف من أثر العوامل ال�ي تحد من تنمية سبل 

العيش وتدعيم العوامل ال�ي تؤثر �ش�ل إيجا�ي ع�� تنمية هذه السبل و�ما �عزز من االستقرار االقتصادي واالجتما�� 

  ر��ن �� تركيا.لالجئ�ن السو 

 و�تقدم مركز عمران للدراسات االس��اتيجية بجز�ل الشكر والتقدير ل�جهود ال�ي بذل��ا مؤسسة رزق للتأهيل امل�ي

 ملساعد��ا عند تنفيذ ا�جانب امليدا�ي للدراسة من خالل فروعها �� املدن ال��كية.          

 أوًال: منهجية الدراسة 
ية مختلفة ممن �ساهمون �� النشاط من أر�اب العمل السور��ن العامل�ن �� قطاعات اقتصاد مجتمع الدراسةيت�ون  

وي الصلة ذ العامل�ن �� منظمات ا�جتمع املد�ي السور�ة �� تركيااألفراد كذلك و  االقتصادي �� تركيا �� الوقت ا�حاضر،

) مستجوب تم 94من ( عينة الدراسةت�ون . فيما توهم يمثلون وحدة التحليل �� هذه الدراسة العيش،بقطاع سبل 

، وقام الباحث باس��داف العينة �� مدن شان�� أورفة واسطنبول وغازي )1(اختيارهم وفق تقدير الباحث بطر�قة املالئمة

عنتاب �ون هذه املدن تضم النسبة األك�� من عدد الالجئ�ن السور��ن �� تركيا، وكذلك تم مراعاة التوزع ا�جغرا�� لهذه 

  لالجئ�ن السور��ن �� تركيا.). األمر الذي يمكن معھ دراسة وتقييم واقع وتحديات سبل العيش 2املدن كما يب�ن الش�ل (

مع ضمان تمثيل العينة ا�ختارة �جتمع األخذ �ع�ن االعتبار ا�حدود الزمنية وامل�انية واملادية إلنجاز الدراسة، ومحاولة 

الدراسة بالش�ل املالئم من حيث ا�خصائص الديمغرافية وطبيعة القطاع االقتصادي الذي �عمل ضمنھ �� املدن ال��كية 

  . )2(ة أعالهاملذ�ور 

تم استخدام املن�ج الوصفي التحلي�� �� هذه الدراسة �� وصف وتفس�� فقد  بمن�ج البحث املستخدمأما فيما يتعلق 

ع ، حيث يمكن من خالل هذا املن�ج جمخارج ا�خيمات سبل العيش لالجئ�ن السور��ن �� تركيا واقع وتحدياتوتحليل 

ومن ثم تحليل  ،تنمي��ا تحديات ال�ي تحول دون سبل العيش واللالبيانات من مجتمع الدراسة �حاولة تحديد الواقع ا�حا�� 

 إ�� عرض النتائج. 
ً
 مضمون البيانات ال�ي تم جمعها وصوال

 :كت�ي والبحث امليدا�ي وفق اآل�يالبحث املبالنسبة لطرائق جمع البيانات فقد تم االعتماد ع�� 

 ذات الصلة. واإلعالمية والتقار�ر اإلحصائية  : وتم ا�حصول عل��ا من الدراسات السابقةالبيانات الثانو�ة -

 ، واحتوت مجموعة منتم تطو�رها لهذا الغرض من خالل استبانة بحثيةوتم ا�حصول عل��ا  البيانات األولية: -

سبل العيش لالجئ�ن السور��ن �� تركيا من منظور أر�اب  فة واقع وتحدياتاملؤشرات ال�ي يمكن أن �ستخدم ملعر 

 العمل واألفراد ذوي الصلة بقطاع سبل العيش من السور��ن املقيم�ن �� تركيا. 

                                                        
جتمع �ي تمثل ا�تقوم هذه الطر�قة ع�� أساس اختيار حاالت من ا�حاالت النمطية �� مجتمع البحث، و�حدد �� هذه الطر�قة حجم عينة البحث ومناطق تواجدها - )1(

. و�عتمد هذه الطر�قة �� �ح��ا ع�� موضوعية الباحث وع�� معرفتھ الدقيقة بخصائص مجتمع البحث.   األص��
ً
 �حيحا

ً
 تمثيال

   .2017منذ بداية شهر أيار إ�� بداية شهر �انون األول من عام امتدت تنفيذ هذه الدراسة ل فإن الف��ة الزمنية، ة للدراسةالزمني�� جانب ا�حدود  )2(
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 اثنياً: واقع الالجئني السوريني يف تركيا 

 الالجئني السوينيعدد وتوزع  .1
 ملنظمة األمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن (بلغ عدد 

ً
، و�ب�ن 2017-12-14بتار�خ  )3,400,195الالجئ�ن السور��ن �� تركيا وفقا

 لبيانات 2011التطور التدر��� لعدد الالجئ�ن السور��ن �� تركيا منذ عام  )1(الش�ل 
ً
لشؤون  املفوضية السامية، وفقا

 الالجئ�ن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2011) يب�ن تطور عدد الالجئ�ن السور��ن �� تركيا منذ عام 1الش�ل (

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 :املصدر 
 

جئ�ن مما يحرمهم من التمتع بحقوق الال  ،كالجئ�ن السوري الن�اعال يصنف السور��ن الذين توافدوا إ�� تركيا منذ بداية 

�� ا�جر�دة الرسمية  2014أكتو�ر  22ال�ي أقرت بتار�خ  �� إطار القانون الدو��، وإنما يتمتع غالبي��م بصفة ا�حماية املؤقتة

  .)5(لهم �عض املزايا ال�ي تقدمها لهم ا�ح�ومة ال��كية مثل الطبابة والتعليم ا�جا�ي تال�ي وفر و  ،)4(-)3(ال��كية

                                                        
�كية وا�حفاظ عل��ا الهو�ة الوطنية ال� و �شكيل تطورت سياسة قوان�ن ال�جرة و�سو�ة أوضاع الالجئ�ن �� تركيا من تقييد القبول ع�� أساس األصل و الثقافة ال��كية   )3(

ث�ي س�ان الدول ا�جاورة من اتفاقية الالجئ�ن ال�ي وقعت عل��ا تركيا عام   ،1934عام  2510باالنكماش عن ا�حيط العثما�ي، القانون 
ُ
، 1967و بروتو�ولها  1951فاست

 اس، و 2013/ 6458  بقانون األجانب وا�حماية الدولية رقم ا�حيط العثما�يونية العاملية و االنفتاح نحو املبادئ القان� التوسع �سياسة قوان�ن ال�جرة و و ذلك إ�
ً
تنادا

��ا،   28/4/2011، وتقرر شمول �ل القادم�ن من سور�ة من تار�خ 13/10/2014تار�خ  6883ل�حماية املؤقتة بقرار مجلس الوزراء رقم  ةلھ صدرت الالئحة التنظيمي

زمنية  ة جغرافية خالل ف��ةال �ستطيعون العودة إليھ، بمعيار تدفق أعداد كب��ة من الوافدين من منطقالذين أج��وا ع�� ترك بلدهم و   بنو �� تقرر حماية لألجا

 لو �ان وصولھ غ�� مشروع. و ، و يمكن أن �عطى ضمن هذا املعيار للفرد وا�جماعة، وت�ون ملن وصل إ�� تركيا مباشرة من سور�ة قص��ة

 سواء وقد       
ً
 و اعت�� السور�ون جميعا

ً
 من اضطهاد، أم ال، مشمول�ن ��ا إذا طلبوها. وا�حمي�ن ��ا ال يجوز إمن �جأ خوفا

ً
 و هر�ا

ً
اية يستفيدون من الرععاد��م قسر�ا

ء لسور��ن با�حماية ح�ن يرى انتفاال�حية والتعليم وا�حصول ع�� املساعدة االجتماعية والوصول إ�� سوق العمل، ويستطيع مجلس الوزراء إلغاء قرار شمول ا

 .استمرارهام��رات أسباب 

 من الدول ال�ي صاغت اتفاقية جنيف ا�خاصة بوضع الالجئ�ن، عام  هذا و ال بد من اإلشارة هنا إ��      
ً
ا�حد الزم�ي و   ، إال أ��ا وقعت عل��ا مع1951أن تركيا �انت واحدة

 . رفعت ا�حد الزم�ي ، ولكن دون ا�جغرا�� 1967عام ا�جغرا��، و�� بروتو�ول نيو�ورك اإلضا�� 

  https://goo.gl/HTrtud: 2017-01-12، مركز أمية للبحوث والدراسات االس��اتيجية، األوضاع القانونية للسور��ن �� تركياحسام ال�حنة،  املصدر:     
(4)Temporary Protection Regulation: Resmi Gazete, October 2014, Turkey: https://goo.gl/oH2VGN  

 من خالل الثغرات الكث��ة املوجودة فيھ بتعرض السور��ن لالستغالل �ش�ل كب��.  ، قانون ا�حماية املؤقتة الناظم لوضع إقامة السور��ن الالجئ�ن �� تركيا سمح )5(
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إال أن املعاناة الرئيسية ال�ي واجهها السور��ن �� تركيا ت��كز �ش�ل كب�� �� قضية تأم�ن سبل العيش واملشكالت املرتبطة 

 فإن غالبي��
ً
 ك��أ ا ت��كز �� املدن ال��كية الك��ى حيث تتوفر إم�انية��ا، أما بالنسبة لتوزع العمالة السور�ة جغرافيا

 ). 2( الش�لللعثور ع�� فرص العمل كما يب�ن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2017-11-30يب�ن عدد الالجئ�ن السور��ن �� �عض املدن ال��كية ح�ى تار�خ ) 2الش�ل (

 General Directorate of Migration Management, Ministry of interior, Turkey, 07-12-2017 املصدر:
 
 

 ة مقارنة �عدد س�ان هذه املدن.   ��كي�عض املدن الجئ�ن السور��ن �� ال لا �سبة توزع )3كما يب�ن الش�ل (

 
 
 
 
 
 
 
 يب�ن �سبة توزع الالجئ�ن السور��ن �� �عض املدن ال��كية) 3الش�ل (                                                               

  General Directorate of Migration Management, Ministry of interior, Turkey, 07-12-2017 املصدر:                            

ز وشان�� أوروفا وهاتاي وغازي عنتاب. فيما ت��ك) من العدد الك�� لالجئ�ن السور��ن �� مدن استنبول %52.8ت��كز �سبة (

 �� مدن مرس�ن وآضنة و�ورصة وإزم��، �� ح�ن تتوزع �سبة (%18�سبة (
ً
) ع�� بقية املدن ال��كية وخاصة �� %29) تقر�با

 . )6(�ل من أنقرة وكهرمان مراش و�لس وقونيا وقيصري 

 

 

موم املدن ال��كية، حيث يالحظ تركزهم �ش�ل أك�� �� ا�جنوب ) التوزع ا�جغرا�� لالجئ�ن السور��ن �� ع4ب�ن الش�ل (ي

 ال���ي �� املدن القر�بة من ا�حدود السور�ة و�� الشمال الغر�ي �� �ل من مدن استنبول و�ورصة. 

                                                        
(6) Migration Statistics, General Directorate of Migration Management, Ministry of interior, Turkey: https://goo.gl/w9NLZ9  
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 ) �سب توزع الالجئ�ن السور��ن �� تركيا4الش�ل (

 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224  املصدر:

 

 واقع العمالة السورية الالجئة يف تركيا  .2
 ه السوق ال بد بداية من إلقاء الضوء ع�� سوق العمل �� سور�ة من حيث عرض �عض املؤشرات ال�ي توصف لنا هذ

للتعرف أك�� ع�� طبيعة القوة العاملة ف��ا، مما يمنحنا فهم أك�� لطبيعة القوة العاملة لدى الالجئ�ن السور��ن الذين 

 . 2011�انوا يمثلون جزء من هذه القوى قبل انتقالهم إ�� تركيا منذ عام 

 للكث�� من ا�خ��اء �عد سوق العمل �� سور�ة قبل عام 
ً
 ع�� من أسواق  2012وفقا

ً
العمل ذات ال��تيب املتأخر كث��ا

املستوى اإلقلي�ي والدو��، و�ت�ح ذلك من خالل تراجعھ �� جميع املؤشرات ا�خاصة بتقييم سوق العمل مقارنة بالنسب 

 134جاء ترتيب كفاءة هذا السوق �� املرتبة  2012ع�� املستوى اإلقلي�ي والدو��. ففي تقر�ر التنافسية العاملية �� عام 

. 2011. إذ �ان هذا السوق �عا�ي من مشكالت عدة ح�ى قبل اندالع الن�اع �� عام )7(دولة داخلة �� التقييم 142ن أصل م

 لتقديرات املكتب املركزي لإلحصاء �� سور�ة قدرت معدالت مشاركة الس�ان �� سوق العمل �� سور�ة قبل عام 
ً
ووفقا

�� عام  %50.8. وتراجع معدل مشاركة القوى العاملة من )8(العمل لإلناث من حجم قوة %17للذ�ور و %83بنسبة  2011

) بالنسبة للعمال الذ�ور الذين تز�د أعمارهم عن %100. وتبلغ معدالت العمالة حوا�� (2010�� عام  %43.5إ��  2000

 وق العمل غ��سنة، بينما �انت معدالت عمالة اإلناث أقل بكث�� من من معدالت عمالة الذ�ور. وفيما يتعلق �س 30

                                                        
(7)  Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2011.  

  https://goo.gl/1g7LQY، املكتب املركزي لإلحصاء، سور�ة: مؤشرات قوة العمل  )8(

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224
https://goo.gl/1g7LQY
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 �� 2010من القوى العاملة �انت غ�� رسمية �� عام  %56.6الرس�ي �ش�� البيانات إ�� أن �سبة 
ً
. و�ان هذا القطاع م��كزا

 . )9(مدن حلب وإدلب والرقة وا�حسكة ودير الزور ور�ف دمشق

 �غض النظر عن ا�خلفية التعليمية، إ
ً
ة ذ بلغت معدالت البطالة بالنسبمن جانب آخر �انت بطالة الشباب مرتفعة جدا

يحصلون ع�� التعليم األسا��ي أو أقل من التعليم األسا��ي حوا��  ممن) عام 19-15للعمال الذين ت��اوح أعمارهم (

دَر معدل البطالة الوط�ي اإلجما�� �� عام 20%(
ُ
)، �� ح�ن �ان يقدر معدل البطالة لدى %8.6بحوا�� ( 2010)، وقد ق

) التوزع النس�ي للمشتغل�ن حسب ا�حالة 5. و�ب�ن الش�ل ()10() �� ذات العام%22) ولإلناث بحوا�� (%2.6الذ�ور بحوا�� (

 ل�جنس �� سور�ة �� عام 
ً
. حيث يالحظ أن النسبة األك�� من قوة العمل �� من األفراد 2011التعليمية والعملية ووفقا

م أن النسبة األك�� من اإلناث العامالت هن من ذوي التعلي ذوو التعليم املنخفض و�ش�ل أك�� لدى الذ�ور، �� ح�ن يالحظ

 فوق املتوسط وا�جام��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل�جنس �� سور�ة �� عام 5الش�ل (
ً
 2011) يب�ن التوزع النس�ي للمشتغل�ن حسب ا�حالة العملية وا�حالة التعليمية ووفقا

 .مؤشرات قوة العمل، املكتب املركزي لإلحصاء �� سور�ةاملصدر: 

 ل�حالة العملية، حيث تأ�ي فئة العمالة املشتغلة 5كذلك يب�ن الش�ل (
ً
) التوزع النس�ي للمشتغل�ن �� سوق العمل وفقا

 بأجر �� مقدمة ال��تيب تل��ا العمالة املشتغلة �حسا��ا. 

ا�خدمات أ�ى  ) أن قطاع6، يب�ن الش�ل (2011لتوزع النس�ي للمشتغل�ن حسب النشاط االقتصادي �� عام فيما يتعلق با

�� مقدمة القطاعات االقتصادية من حيث استيعابھ للقوى العاملة، تاله �ل من قطاعات التجارة والصناعة والبناء بنسب 

) من %60متساو�ة �� ح�ن حّل قطاع الزراعة والنقل �� مؤخرة ال��تيب. وا�جدير مالحظتھ �� هذا السياق أن أك�� من (

 ضمن قطاع ا�خدمات. القوى العاملة النسائية �انت 

 

 

                                                        
(9) Syrian Center for Policy Studies, Informal labor in Syria, Arab NGO network for development, Arab Watch on economic and Social Rights 

2016 - Informal Labor: https://goo.gl/k8HCBL  
(10) Suguru Mizunoya, Economic Loss from School Dropout due to the Syria Crisis: A Cost-Benefit Analysis of the Impact of the Syria 

Crisis on the Education Sector, December, 2015, UNICEF MENA Regional Office. 
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 2011�� سور�ة �� عام  ) يب�ن التوزع النس�ي للمشتغل�ن حسب املهن والنشاط االقتصادي وا�جنس6الش�ل (

 مؤشرات قوة العمل، املكتب املركزي لإلحصاء �� سور�ة املصدر:

التوزيع النس�ي للمشتغل�ن حسب املهن، حيث يأ�ي عمال اإلنتاج �� طليعة قوة العمل يل��م �ل من  )6(كذلك يب�ن الش�ل 

العامل�ن املهني�ن والفني�ن والعامل�ن �� البيع وا�خدمات، فيما حّل العامل�ن �� الزراعة والعامل�ن اإلدار��ن والكتبة �� 

 ال��تيب األخ�� ع�� التوا��.

سوق العمل �� سور�ة ال بد من الوقوف ع�� العوامل املؤثرة ع�� عرض العمل بالنسبة لالجئ�ن  �عد أن �عرفنا ع�� واقع

السور��ن �� سوق العمل ال���ي لت�و�ن صورة وا�حة عن قوة العمل لد��م ومدى تناس��ا مع جانب الطلب ع�� العمل 

 �ش�ل عام يتأثر بمجموعة من العوامل ال�يداخل هذه السوق. و�مكن القول إن عرض العمل لالجئ�ن السور��ن �� تركيا 

 يمكن إيجازها وفق اآل�ي:

 تطور عدد الالجئني ومعدالت النمو السنوي هلم .1.2
 لبيانات وزارة ال�حة ال��كية فإن عدد الوالدات لدى الالجئ�ن السور��ن �� تركيا منذ بدء توافدهم إ�� األرا��ي        

ً
وفقا

 ملنظمة 224,750بلغ  2011ال��كية �� عام 
ً
. و�ش�� التقديرات )11(ال��كية   AFADطفل خالل ست أعوام وثالثة أشهر وفقا

 �� اآلونة األخ��ة بحيث تجاوز معدل الوالدة �� تركيا
ً
 م�حوظا

ً
، ) 12(إ�� أن معدل الوالدة لدى السور��ن شهد ارتفاعا

 �� مدن ا�جنوب وا�خيمات ال�ي �ستضيف الالجئ�ن وهم �� غالبي��م م
ً
د لد��ا ن أبناء األر�اف السور�ة املعهو وخصوصا

 إ�� اختالف السو�ات االقتصادية والعلمية ب�ن الالجئ�ن السور��ن 
ً
ظاهرة ك��ة اإلنجاب. و�مكن أن �عزى ذلك أيضا

املقيم�ن �� املدن ال��كية القر�بة من ا�حدود السور�ة من أولئك الذين قصدوا املدن ال��كية الكب��ة ذوو السو�ة 

. و�ش�ل عام ارتفع عدد الالجئ�ن السور��ن داخل تركيا من )13(دية والعلمية األع�� الذين يميلون إ�� قلة اإلنجاباالقتصا

 ). 1كما يب�ن الش�ل ( 2017-11-30تار�خ ح�ى  3,359,915إ��  2011ال��   �� ��اية عام  8000

                                                        
(11) Türkiye'de 75 ayda, 224 bin Suriyeli bebek doğdu, Ensonhaber.com, 27-07-2017, access on: 01-10-2017: https://goo.gl/RbXsoX  
(12) Bülent Sarıoğlu, Birth rate of Syrians in Turkey surpasses that of Turkish citizens, hurriyet daily news, 15-11- 2016:  

  https://goo.gl/m38Xf5: 2017-05-10، جر�دة صدى الشام، وم��اتاملواليد السور��ن �� تركيا .. أعداد مرتفعة تنتظر قرارات مصطفى محمد، )13(
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 الرتكيب العمري لالجئني .2.2
) لدى %23.6) لدى الذ�ور و�سبة (%28.3) بنسبة (59-18ت��كز النسبة األك�� من الالجئ�ن السور��ن �� الفئة العمر�ة (

) لإلناث، �� ح�ن لم يتجاوز فئة من هم فوق %6.6) للذ�ور و�سبة (%7.1اإلناث، تل��ا الفئة العمر�ة لألطفال بواقع (

)، مما يؤشر إ�� أن ال��كيب العمري لالجئ�ن 7إلناث كما يب�ن الش�ل () ل�ل من الذ�ور وا%1.7الست�ن عام �سبة (

 السور��ن ي��كز �� الفئة العمر�ة الشابة.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 يب�ن ال��كيب العمري لالجئ�ن السور��ن �� تركيا) 7الش�ل (

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 :املصدر 

 الرتكيب التعليمي لالجئني .3.2
طالب ��  500000) قرابة 18-6ح أعمارهم (او بلغ عدد األطفال السور��ن امللتحق�ن بالتعليم األسا��ي �� تركيا الذين ت�� 

) �� مرحلة 352) م�جل�ن �� مرحلة املاجست��، و(1149()، م��م 15,000ح�ن بلغ عدد الطالب �� املرحلة ا�جامعية (

 .)14( 2017. ح�ى شهر شباط من عام هالدكتورا

 لبعض التقديرات  
ً
فيما يخص ال��كيب التعلي�ي للعمالة السور�ة ال توجد احصائيات رسمية حول ذلك إال أنھ ووفقا

  زع النس�ي للمشتغل�ن حسب ا�حالةومقارنة بالتو 
ً
فإن غالبية العمالة  2011ل�جنس �� سور�ة �� عام التعليمية ووفقا

السور�ة الالجئة ت��كز �� الفئات ذات التعليم ا�حدود وما دون الثانوي لكال ا�جنس�ن، نتيجة النقطاع �سبة كب��ة م��م 

ول االتحاد � دعن مواصلة �عليمهم �عد القدوم إ�� تركيا، و�جرة النسبة األك�� من العمالة السور�ة الالجئة من تركيا إ�

 األورو�ي والدول األخرى خالل السنوات القليلة املاضية.   

 القوى البشرية لدى الالجئني  .4.2
 للعمر وا�جنس8يب�ن الش�ل (

ً
، حيث بلغ مجموع القوى )15() التوزع النس�ي للقوى البشر�ة لدى الالجئ�ن السور��ن وفقا

)، �� ح�ن �ش�ل اإلناث ف��ا �سبة %55)، �ش�ل الذ�ور ف��ا �سبة (1.906.618البشر�ة لالجئ�ن السور��ن �� تركيا (

                                                        
 https://goo.gl/j5v61u : 2017-03-10، موقع ترك برس، ألف 15التعليم العا��: عدد الطالب السور��ن �� ا�جامعات ال��كية يبلغ ) 14(
  ) أما بقية الفئات فت�ون خارج القوى البشر�ة.64-15من مجموع األفراد �� سن العمل واإلنتاج أي األفراد �� الفئة العمر�ة ( القوى البشر�ةتتألف  )15(
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) و�ش�ل %25) �� مقدمة فئات القوى البشر�ة، �ش�ل ف��ا الذ�ور �سبة (24-19). وأتت الفئة العمر�ة الشابة (45%(

 ب�ن الذ�ور واإلناث.)، %23اإلناث ف��ا �سبة (
ً
 تل��ا الفئات العمر�ة األخرى بنسب متقار�ة جدا

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 للعمر وا�جنس ب�ن (8الش�ل (
ً
 )64-15) يب�ن توزع القوى البشر�ة لدى الالجئ�ن السور��ن وفقا

Directorate general of migration management, Ministry of Interior, Turkey, 07-12-2017      :املصدر  

وال توجد إحصاءات دقيقة عن عدد املشتغل�ن واملتعطل�ن عن العمل بالنسبة لالجئ�ن السور��ن �� سوق العمل ال���ي 

�ة القيام بإحصاء القوى العاملة لالجئ�ن السور��ن ال�ي ح�ى يتم تحديد مجموع قوة العمل لهم، و�رجع ذلك إ�� صعو 

 ألرقام املدير�ة العامة إلدارة ال�جرة فإن هناك أك�� من 
ً
 1.7�عمل النسبة األك�� م��ا �� سوق العمل غ�� الرس�ي. ووفقا

ك � سن العمل. كذل) من النسبة ال�لية �جموع الالجئ�ن السور��ن �� تركيا هم �%61مليون ال�� سوري أي ما �عادل (

إ�� أن �سبة البطالة �� صفوف الالجئ�ن السور��ن  2017توصل استطالع رأي قام بھ مرصد سبل عيش الالجئ�ن �� عام 

)، �� ح�ن %17)، و�ش�ل �سبة اإلناث املشتغالت م��ا (%31، وتقدر �سبة املشتغل�ن من ا�جنس�ن بـ ()16()%17.2تقدر بـ (

. ووفق التقديرات )17() من مجموع القوى البشر�ة لالجئ�ن السور��ن �� تركيا%52العمل (تبلغ �سبة ممن هم خارج قوة 

�� ح�ن ترى تقديرات أخرى أن العدد ي��اوح ما . )18(سوري �عملون �ش�ل غ�� رس�ي �� قطاعات مختلفة 400000هناك 

 .)19() مع غياب البيانات الرسمية حول ذلك1,000,000-500,000ب�ن (

 النسيب للمشتغلني حسب القطاعالتوزيع . 5.2
يمكن التمي�� ب�ن مصادر الدخل املعتمدة ع�� القطاعات االقتصادية الرئيسية ومصادر الدخل من خارج هذه القطاعات 

 من الالجئ�ن �ش�ل قانو�ي ضمن 
ً
فيما يتعلق بمصادر دخل الالجئ�ن السور��ن �� تركيا. ففي ح�ن �عمل �سبة صغ��ة جدا

�ل غ�� قانو�ي. وتكمن املش�لة الرئيسية �� أن جميع هذه القطاعات هذه القطاعات، إال أن �سبة كب��ة م��م �عمل �ش

                                                        
�� إن�ل��ا، ��دف إ�� تتبع  IPSOS�� تركيا و معهد البحوث االجتماعية   INGEVبالتعاون ب�ن مؤسسة  2017: مبادرة تم البدء ��ا �� عام  "مرصد سبل عيش الالجئ�ن")16(

لوكهم �� االس��الك سأوضاع معيشة الالجئ�ن السور��ن الذين �عيشون خارج مخيمات الالجئ�ن، وموقفهم العام وخططهم املستقبلية فيما يتعلق بالعيش �� تركيا و 

 والتسوق.
(17) Sunata, Ulaş (2017), Syrian Refugee Livelihood Monitor, Insani Gelişne Vakfı and Ipsos Social Research Institute, Istanbul.  
(18) Zhengizkhan Zhanaltay, Syrian Refugees in the Turkish Labor Market: Current Situation, Policies and Opportunities, Eurasian 

Research Institute, 18-07-2017 
(19) Omar Kadkoy, Syrians and Labor Market Integration: Dynamics in Turkey and Germany, February, 2017, The German Marshall 

Fund of the United States: https://goo.gl/y7mhE3  
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�ستحوذ ع�� أع�� �سبة للدخل غ�� الرس�ي �� القتصاد ال���ي ممثلة ب�ل من اإل�شاءات والنسيج والزراعة املوسمية. 

 %35ن ل م�حوظ موع�� الرغم من تناقص حصة الدخل غ�� الرس�ي من الدخل القومي �� تركيا �� السنوات األخ��ة �ش�

، إال أن القطاع غ�� الرس�ي يبقى مساحة لالستغالل، ليس فقط لالجئ�ن السور��ن بل ح�ى للمواطن�ن  25إ�� %
ً
تقر�با

 . )20(األتراك الذين �عملون ف��ا من دون ضمانات

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 يب�ن �سبة توزع العمالة السور�ة �� سوق العمل ال���ي وفق القطاعات) 9الش�ل (

Integration of Syrian refugees under temporary protection into the Turkish labor market: challenges and :املصدر 
Opportunities, December 2, 2016 Round tablem FLA and UNHCR, Turkey. 

 لدراسة أعد��ا املفوضية السامية لشؤون الالجئ�ن �� عشر مدن تركية فإنھ 
ً
 �� سور��نالالجئ�ن ال تصنيف كنيموفقا

 نع والعاطل�ن واملزارع�ن، واملهني�ن، الصغ��ة، وأ�حاب املشاريع �شمل رواد األعمال، مختلفة؛ مجموعات 5 إ�� تركيا

) توزع العمالة السور�ة �� سوق العمل ال���ي. حيث ت��كز النسبة األك�� من العمالة السور�ة 9�ب�ن الش�ل (و  .)21(العمل

 للعمالة غ�� الرسمية �� سوق العمل ال���ي، �� ح�ن حّل قطاع  الالجئة
ً
�� قطاع النسيج وهو القطاع األك�� استيعابا

اإل�شاءات والصناعة �� املرتبة الثانية والثالثة ع�� التوا��، فيما توزعت با�� النسبة ع�� القطاعات االقتصادية األخرى. 

ذات املهارات املتدنية وال�ي ت��كز غالبي��ا �� قطاعات النسيج  ظائفو حيث �س�� العمالة السور�ة الالجئة نحو ال

 . )22(واإل�شاءات والصناعة والزراعة املوسمية 

 . الوضع القانوين للعمالة السورية6.2
��  لالجئةا لتنظيم العمالة السور�ةملموسة  إجراءاتقدومهم إ�� تركيا لم تبادر ا�ح�ومة ال��كية باتخاذ أي بداية منذ 

الئحة تنظم "أذونات  2016�انون الثا�ي/يناير  15و�عد مرور ست سنوات أصدرت ا�ح�ومة ال��كية �� . سوق العمل ال���ي

                                                        
إ�� تناقص �سبة العمال  2012و�ش�� دراسات تمت �عد ، تلك القطاعات تتضمن تراتبية ب�ن املواطن�ن األنراك أنفسهمتجدر اإلشارة إ�� أن أعمال السوق السوداء ��  )20(

ؤالء ه، حيث يوجد تركز كب�� لالجئ�ن السور��ن. وذلك �عدما استبدل وآضنة �� مدن مثل أورفةالقادم�ن من مدن تركية أخرى للعمل �� القطاع الزرا��  �حلي�نا

 سور��ن الذين �عملون تحت شروط عمل أق��ى �سبب ظروفهم املعيشية السيئة ما وضعهم �� آخر ال��اتبية �� سوق العمل.  عمال البال العمال
(21) Ahmet İçduygu, Eleni Diker, Labor Market Integration of Syrian Refugees in Turkey: From Refugees to Settlers, the journal of 

migration studies, V. 3, No. 1, 09-06 - 2017.  
(22) workshop on problems faced by Syrian workers, employers and entrepreneurs in labour market and suggestions for solution overall 

evaluation, International Labour Organization & Syria friendship association, 13-06-2016: https://goo.gl/3rTNh5  
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انونية ، لكن هذه األذونات عا��ا الكث�� من الثغرات الق"ا�حماية املؤقتة"العمل" للسور��ن �� تركيا املصنف�ن تحت مس�ى 

 .والعمال الالجئ�ن أنفسهم ��ا من أر�اب العمل وإم�انيات التطبيق ومدى االل��ام

ح�ى ��اية عام  2011فقد بلغ مجموع إقامات العمل لالجئ�ن السور��ن منذ عام  نظاميةالعمل الإقامات فيما يتعلق ب

  العمل سن �� الالجئ�ن مجموع من ) فقط%1( يمثل ما ) إقامة عمل وهو20,891( 2016
ً
 والضمان العمل لوزارة وفقا

عدد إقامات العمل النظامية املمنوحة للعمالة السور�ة مقارنة بالعدد الك�� ب�ن  )10( االجتما�� ال��كية. و�ب�ن الش�ل

 ، كما يب�ن توزع هذا العدد ب�ن الذ�ور واإلناث. 2016و 2011عامي 

 
 ل�جنس  لك�� يب�ن عدد إقامات العمل النظامية املمنوحة للعمالة السور�ة مقارنة بالعدد ا) 10الش�ل (

ً
 ووفقا

-Foreign work permits statistic: work permits of foreigners, Ministry of Labour and Social Security, Turkey. :املصدر 
-2016’da 13 bin suriyeli çalışma izin aldı, Hürriyet Gazetesi, 18-01-2017: https://goo.gl/uPTzeu 

حلَّ السور��ن �� املرتبة األو�� من حيث عدد ا�حاصل�ن ع��  2016يالحظ ز�ادة البطاقات املمنوحة للسور��ن، ففي عام 

  املتدنية النسبة وترجعإقامات العمل ب�ن ا�جنسيات األخرى �� تركيا. 
ً
ل�حصول ع�� إقامة العمل النظامية للسور��ن جدا

عل��ا ألسباب ترتبط بقانون العمل  ا�حصول  صعو�ة �سببالك�� للعمالة السور�ة داخل سوق العمل مقارنة بالعدد 

األمر الذي جعل  السور��ن. لدى غالبية العمال ال يتوفر ما وهو وإقامة نظامية، ثبوتية ألوراق و�و��ا تحتاج ال���ي،

  العمالية. حقوقهم لهم تضمن رسمية عمل غالبي��م �عملون دون تصار�ح

حوا��  2016خالل عام أما بالنسبة ألذونات العمل املمنوحة �حام�� بطاقة ا�حماية املؤقتة من السور��ن فقد بلغ عددها 

  �حام�� بطاقات ا�حماية املؤقتة منخفضة العمل املمنوحة تصار�ح عدد عدة تجعل أسباب وهناك. ) 23()4039(
ً
 جدا

  العالية الت�لفة حيث إن .بالتوقعات مقارنة
ً
ا للعامل�ن العمل الستصداره أر�اب تثبط رسميا السور��ن لتوظيف �سبيا

 جرلأل  األد�ى ا�حد دفع العمل أ�حاب ع�� حيث يجب العمل، تصر�ح منح عند تدفع ال�ي الرسوم إ�� إضافة. لد��م

 .االجتما�� الضمان وضرائب االش��ا�ات إ�� باإلضافة الشهري 

                                                        
(23)  Integration of Syrian refugees under temporary protection into the Turkish labor market, op.cit.  
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  الرس�ي العمل يؤدي إ�� جانب ذلك،
ً
 أل��م راكاألت املواطن�ن ع�� التنافسية م����م السور��ن العمال فقدان إ�� أيضا

 القطاعات �� سيما اجتما��، وال ضمان بدون  أقل بأجور  قبولهم طر�ق عن أك�� �سهولة وظائف ع�� ا�حصول  �ستطيعون 

 ��اية �� يؤدي الذي األمر الرس�ي، غ�� القطاع �� األجور  ع�� هبوطي ضغط الوضع هذا إذ يخلق املنخفضة، املهارات ذات

 أر�اب يامق باحتمال تتمثل أخرى  قضية األتراك. وثمة والعمال العمال السور��ن ب�ن االجتما�� التوتر ز�ادة إ�� املطاف

  غ�� ع�� أعمالهم الرس�ي الطا�ع بإضفاء طالبوا إذ هم العمال السور��ن بطرد العمل
ً
 فقدان من الرسمية. ولذلك وخوفا

  .ل�حفاظ ع�� مصدر دخلهم با�خاطر محفوفة عمل ظروف قبول  �� العمال السور�ون  �ستمر الوحيد دخلهم مصدر

 واقع سوق العمل الرتكي .  7.2
ال بد من الوقوف ع�� واقع سوق العمل ال���ي لت�و�ن تصور وا�ح عن مدى تأث�� العمالة السور�ة ع�� هذا السوق.   

. و�لغ )24(ال���ي من ب�ن األسواق ال�ي تأ�ي �� املراتب املتأخرة �� التصنيف الدو�� من حيث الكفاءةيصنف سوق العمل 

.  وتقدر قوة العمل 2016مليون �� عام  58,366، و2015مليون �� عام  57,475عام  15فوق سن عدد الس�ان ممن هم 

مليون عامل م��م  30,54بلغت  2017، و�� عام 2016مليون �� عام 29,565و�ـ  2015مليون �� عام  28,713�� تركيا بـ 

 لتقديرات معهد اإلحصاء ال���ي �� عام  1.2حوا�� 
ً
. و�لغ معدل املشاركة �� قوة العمل 2017مليون �عملون خارج تركيا وفقا

لإلناث، ووصل هذا  %27للذ�ور و %63.5بمعدل  2016�� عام  %45، �� ح�ن بلغ معدل التوظيف 2016�� عام  50.7%

 18.7. ومن حيث توزع قوة العمل �� القطاعات االقتصادية فهناك %)25(2017�� ��اية الريع األول من عام  50.9املعدل إ�� 

عرض �� قطاع ا�خدمات. بينما يقدر  54.2�� قطاع اإل�شاءات و% 7.6�� قطاع الصناعة، و 19.6�� قطاع الزراعة و%

 إ�� مليو  2.4العمل �� تركيا بـ 
ً
. 2018مليون �� عام  2.6ن (شاملة الالجئ�ن السور��ن) وال�ي من املتوقع أن تصل تقر�با

 بـ 
ً
مليون (شاملة الالجئ�ن السور��ن)، مع معدل بطالة  2.1مليون و�مكن أن يتجاوز  2كذلك يقدر الطلب ع�� العمل حاليا

. إ�� جانب الوظائف ل�ي سيخلقها 2018-2016فرصة عمل ب�ن عامي  206,000، وهذا يتطلب خلق حوا�� %8يتجاوز 

تم�� سوق العمل �� تركيا بكتلة كب��ة من العامل�ن الذين . ومن حيث األجور ي)26(النمو االقتصادي الهيك�� �ش�ل مسبق

 أد�ى من ا�حد األد�ى الوط�ي لألجور 
ً
حيث بلغت حصة األفراد ممن هم �� سن العمل والذين يقل ، )27(يتقاضون أجورا

)، وهو أع�� من متوسط منظمة التعاون والتنمية �� امليدان %13) من متوسط الدخل املتاح �سبة (%50م عن (دخله

). وفيما يتعلق بمعدل البطالة فقد ظل معدل البطالة �� تركيا �� مسار تصاعدي منذ %10) البالغ (OECDاالقتصادي (

ح�ى ��اية  ٪10رجح أن يظل معدل البطالة �� تركيا أع�� من ، ومن امل2017�� بداية عام  ٪11.7، و�لغت ذرو��ا 2012عام 

.  وفيما يتعلق بنسبة النمو �� الوظائف، فقد استمر التوظيف �� تركيا �� النمو، وع�� مدى العقد املا��ي 2018عام 

إ�� أك��  2009 �� الر�ع الثا�ي من عام 74-15من الس�ان الذين ت��اوح أعمارهم ب�ن  ٪40ازدادت هذه النسبة من حوا�� 

 إ�� ٪61) والبالغة (OECD. إال أ��ا تظل أقل بكث�� من متوسط (2016�� الر�ع الرا�ع من عام  ٪48من 
ً
). ويعزى ذلك جزئيا

. %48.5) والبالغ OECD، والذي ال يزال أقل بكث�� من معدل (2016) �� عام % 27.9انخفاض معدل عمالة اإلناث البالغ (

                                                        
 . 2017-2016من حيث كفاءة سوق العمل وفق تقر�ر التنافسية العاملية لعام  138من أصل  126يصنف سوق العمل ال���ي �� املرتبة  )24(
 https://goo.gl/UfiDmn معهد اإلحصاء ال���ي:  )25(

(26) Regional Strategic Overview, Turkey: Regional Refugee & Resilience Plan 2017-2018 in response to Syria crisis, UNHCR 
(27) H. Burcu Yüncüler & Çağlar Yüncüler, Minimum Wage Effects on Labor Market Outcomes in Turkey, Central Bank of the Republic 

of Turkey, 2016, working paper No. 16/14.  

https://goo.gl/UfiDmn
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ولكن بوت��ة أبطأ. إ�� جانب  2018إ�� أن التوظيف �� تركيا سيستمر �� االرتفاع ح�ى ��اية عام ) OECDو�ش�� توقعات (

فوق  %30ذلك فإن مؤشرات عدم املساواة وا�عدام األمن �� سوق العمل الناجمة عن مخاطر وت�اليف البطالة تز�د ع�� 

، فإن أداء سوق العمل �� تركيا أقل مOECDمتوسط منظمة (
ً
) OECDن متوسط أداء أسواق العمل �� منظمة ()، وعموما

 �� أداء سوق العمل �� السنوات األخ��ة
ً
 م�حوظا

ً
 . )28(غ�� أن تركيا شهدت �� �عض مد��ا تحسنا

من االقتصاد ال���ي، و�خلق عائدات كب��ة و�وفر  %40�� تركيا فإنھ �ش�ل ما يقارب  فيما يتعلق بالقطاع غ�� الرس�ي

ن ويعرف العمال غ�� الرسمي�األفراد، مع انخفاض �� حجم الرقابة والتفتيش من قبل الدولة. فرص عمل للمالي�ن من 

بأ��م العمال غ�� امل�جل�ن �� إطار نظام الضمان االجتما�� �� تركيا. وليس لهم ا�حق القانو�ي �� ا�حصول ع�� ا�حد 

ضمان االجتما��. وهذا يخلق منافسة ب�ن أماكن األد�ى لألجور وال يدفع أ�حاب عملهم الضرائب وغ��ها من اش��ا�ات ال

العمل الرسمية وغ�� الرسمية �� تركيا. ويعا�ي القطاع غ�� الرس�ي �� تركيا من العديد من املشكالت مثل عمالة األطفال 

المتثال ل وساعات العمل الطو�لة وغ��ها من املشكالت األخرى. إ�� جانب ذلك ال توجد قواعد ملزمة �� القطاع غ�� الرس�ي

 ، وهناك العديد من الشر�ات ال�ي �عمل �� القطاعملتطلبات القانون ال���ي واملعاي�� الدولية ومدونات قواعد السلوك

رس�ي تمتاز وغ�� ال ي، فالعالقة ب�ن القطاع�ن الرس�يالرس�ي لد��ا شب�ات �خمة من أماكن العمل �� القطاع غ�� الرس�

بادلة بي��ما، لذا فالسلطات ليست ع�� استعداد التخاذ خطوات ملموسة وفعالة للقضاء بتار�خ من التعاون واملصا�ح املت

 ع�� هذه األش�ال من األعمال التجار�ة ال�ي تضم �سبة كب��ة من العمالة ال��كية.

زة هصناعة النسيج واملال�س ا�جا�� معرض ا�حديث عن سوق العمل غ�� الرس�ي �� تركيا، ال بد من التعر�ج ع�� قطاع 

مليون  2ال�ي �عد ثا�ي أك�� صناعة عندما يتعلق األمر بالتصدير ا�خار��، حيث يقدر عدد العامل�ن �� هذا القطاع بـ 

. والعمال األتراك �� هذا القطاع ) 29(عامل، و�ش�� التقديرات إ�� أن ما يقرب من نصفهم �عملون بصورة غ�� رسمية

 عن يتصارعون مع أر�اب العمل الذين فشلوا �� تزو 
ً
�دهم �عقود عمل رسمية و��جيلهم �� الضمان االجتما��، فضال

حاالت ال��ديد والفصل أو عقاب أعضاء النقابة. وع�� الرغم من أنَّ أر�اب العمل مطالب�ن بت�جيل املوظف�ن ل�حصول 

ا�جاهزة �� تركيا  من مجموع القوة العاملة �� صناعة املال�س % 60ع�� استحقاقات الضمان االجتما��، فإن ما يقدر ب 

 التحاد نقابات العمال العاملية، فإن تركيا �� من ب�ن الدول ال�ي يوجد ف��ا ان��ا�ات ل�حقوق  .) 30(غ�� م�جلة
ً
ووفقا

، كما أن ضعف وضع النقابات وا�عدام األمن الوظيفي �عيق العمال عن املطالبة با�حقوق مثل األجور الالئقة )31(النقابية

ل��ة  1300ونتيجة لذلك، فإن معظم عمال املال�س ال��كية يكسبون فقط ا�حد األد�ى لألجور البالغ والضمان االجتما��. 

تركية �� الشهر، و�تع�ن عل��م العمل لساعات طو�لة للغاية لتغطية االحتياجات األساسية مثل اإليجار والغذاء والنفقات 

 . )32(املتصلة بال�حة

 

                                                        
(28) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Employment Outlook 2017.  
(29) Emre Eren Korkmaz, BBC Panorama’s investigation and the Syrian refugee workers in the Turkish garment industry, International 

Migration Institute, University of Oxford, 3 November 2016: https://goo.gl/UVLx5p accessed on: 21-09-2017.  
(30) Fair Wear Foundation, Country Study – Turkey, 2015: https://goo.gl/i1boHw accessed on: 21-09-2017.   
(31) The International Trade Union Confederation, ITUC Global Rights Index, 09-06-2016: https://goo.gl/8LFzpV   
(32) Fair Wear Foundation, Country Study – Turkey, 2015, op.cit.  

https://goo.gl/UVLx5p
https://goo.gl/i1boHw
https://goo.gl/8LFzpV
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 الرتكي . أتثري الالجئني على سوق العمل 8.2
 تبطةوالغذاء لالجئ�ن السور��ن �� تركيا باملشكالت املر  وال�حة والتعليم املتعلقة باإلس�ان ترتبط القضايا ح�ن ��

سبل العيش و�خالف غ��ها من القضايا األخرى �� حياة  قضية فإن الب��وقراطية �� تقديمها لهم، واملعوقات بالقدرات

ة للعمالة ��ا والصورة الذهنية املدرك ا�حيطة السياسية وا�حساسية القانو�ي باإلطار الال�� السوري ترتبط �ش�ل أك��

 السور�ة الالجئة عند املواطن�ن األتراك. 

�ن نتائج العديد تركيا. حيث تب �� العمالة السور�ة بأثر يتعلق فيما والصناعات املناطق مختلف ب�ن كب��ة اختالفات هناك

. و�ش�ل خاص �ان )33(لسور�ة تؤثر �ش�ل سل�ي ع�� السوق غ�� الرسمية ذات املهارات املتدنيةمن الدراسات أن العمالة ا

هذا التأث�� م��كز �ش�ل أك�� �� املناطق املتاخمة ل�حدود السور�ة �عد أن أدى تدفق الالجئ�ن السور��ن إ�� خسارة الكث�� 

وال�ي تت�ون من العمال الشباب واإلناث والعمال ذوو التعليم من العمالة ال��كية غ�� الرسمية لوظائفها �� هذه املناطق 

 ع�� العمالة غ�� الرسمية للس�ان 
ً
 بارزا

ً
املنخفض. حيث أثرت ز�ادة عرض العمل �� سوق العمل غ�� الرس�ي تأث��ا

  . ومن املتوقع أن يزداد)34(األصلي�ن �� هذه املناطق
ً
صدور قرار منح الرس�ي؛ �عد  العمل سوق  �� العمالة عرض تدر�جيا

 الس�ان دىل البطالة مستو�ات �� وز�ادة األجور  �� بانخفاض توقع و�التا�� هناك إذن العمل أل�حاب ا�حماية املؤقتة،

  �ان مما أقل اآلثار هذه ت�ون  قد ذلك، ومع. األصلي�ن
ً
�سبب فرض القانون املتعلق بتوظيف حام�� بطاقة ا�حماية  متوقعا

 عمالةوفقدان ال للسور��ن، الرسمية غ�� ز�ادة العمالة استمرار مع توقع .السور�ة فقط العاملة للقوى  ٪10 حصة املؤقتة

لعمال ا بينما من املتوقع أن يواجھ. منخفضة بأجور  قبولهم أو وظائفهم املتدنية املهارات ذوي  ال��كية غ�� الرسمية من

  أضعف منافسة العالية املهارات األتراك ذوو 
ً
  املؤهلة السور�ة العاملة دة من القوى �سبة جي ألن نظرا

ً
 عال تأهيال

ً
 قد يا

  .خالل السنوات القليلة املاضية تركيا غادرت

 إلن غالبية السور��ن 
ً
إن قياس تأث�� الالجئ�ن السور��ن ع�� سوق العمل ال���ي �ش�ل دقيق ليس باملهمة السهلة نظرا

ع املتوفرة بالنسبة للتوظيف الرس�ي وغ�� الرس�ي ال تمثل الوض�عملون �ش�ل غ�� قانو�ي. عالوة ع�� ذلك فإن البيانات 

، إ�� جانب تنوع هذا التأث�� �� قطاعات االقتصاد ال���ي. ففي ح�ن تطلب قطاعات النسيج ) 35(الراهن �ش�ل دقيق

طاع مثل قوالصناعة والبناء والزراعة العمالة السور�ة الالجئة، تفضل �عض القطاعات بقاء هذه العمالة �عيدة ع��ا 

 .  )36(السياحة والقطاع املا�� والص��

إ�� أن انخراط العمالة السور�ة الالجئة �� قوة العمل ال���ي  )Oytun Orhan & Sabiha Gündoğar(توصلت دراسة 

 الةلعما تحمل العديد من التأث��ات اإليجابية والسلبية. و�تمثل التأث�� االقتصادي لالجئ�ن السور��ن �� تركيا �� مش�لة

  رتبطالصغ��ة، وال�ي ت التجار�ة واألعمال والصناعة قطاعات الزراعة لتشغيلها �� املنخفضة الرسمية والت�لفة غ��
ً
 ارتباطا

                                                        
العديد من املشا�ل قبل قدوم الالجئ�ن السور��ن. وقد أدى انتقال العمالة السور�ة الالجئة ومشارك��ا �� سوق العمل غ�� �عا�ي القطاع غ�� الرس�ي �� تركيا من  )33(

.
ً
 الرس�ي إ�� تفاقم هذه املشا�ل وجعلها أك�� �عقيدا

لسور�ة إال أن املش�لة الرئيسة تكمن �� الطا�ع غ�� الرس�ي للعمالة ا ،ع�� الرغم من وجود إحياء ل�حياة االقتصادية �� هذه املناطق مع تدفق الالجئ�ن السور��ن إل��ا )34(

 وا�خسائر �� أقساط الضرائب والتأم�ن. العمالةوالتوازن ��  املنافسةالالجئة وما يصاحبھ من مشا�ل مع 
(35) Cihan Kizil, Turkey’s Policy on Employment of Syrian Refugees and its Impact on the Turkish Labour Market, In book: Turkish Migration 

2016 Selected Papers, Ed: First, Chapter: 21, press London: https://goo.gl/am2XYN 
  https://goo.gl/rb3MFU :2015-12-09، موقع اقتصاد، �عض أ�حاب العمل �� تركيا يطالبون بإ�عاد السور��ن عن السياحة و�شغيلهم بالر�� )36(

https://goo.gl/am2XYN
https://goo.gl/rb3MFU


 �� تركيا السور��ن الالجئ�ن لدى العيش سبل وتحديات واقع

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات االس��اتيجية
Omran for Strategic Studies  :18الصفحة 

 

 
ً
 ك ��ذل عن الناجمة �� ح�ن تتمثل املشا�ل .العمل أر�اب واستغالل كب�� من قبل مقبولة عمل غ�� بظروف مباشرا

ذه املشا�ل والتأث��ات ا�حتملة له العمل السور��ن واألتراك الذين يوظفون هذه العمالة أر�اب ب�ن املشروعة غ�� املنافسة

 لعمالل ، من ناحية عدم االستقرار �� هذا السوق وال�ي يمكن أن تث�� القلق بالنسبة)37(الطو�ل املدى ع�� العمل سوق  ع��

 سواء وأر�اب
ً
  .العمل ع�� حدا

 

 )2015-2010املدن ال��كية مقارنة باملعدل العام للبطالة �� تركيا () �سب البطالة �� �عض 11الش�ل (
Anadolu International Conference in Economics V, 11-13-05-2017, Eskişehir, Turkey. :املصدر 

 البطالة معدل عيرتف السور��ن، الالجئ�ن ب�ن التوظيف معدل يرتفع عندما أنھ و�ينت دراسة أجراها البنك املركزي ال���ي

  تركيا ��
ً
 ا�حلي�ن الس�ان ةز�ادة معدل بطال �� الغالب نتائجها �� ت��ز الز�ادة لهذه السلبية اآلثار أن الدراسة وأثبتت. أيضا

  واألفراد األقل والشباب النساء ا�جتمع مثل الشرائح األقل م��ة �� من
ً
 �� لرسميةا غ�� العمالة انتشار أدى وقد .�عليما

األصلي�ن، إال  انللس� العمل سوق  نتائج ع�� السور��ن الالجئ�ن لتدفقات السل�ي األثر ت�خيم إ�� ال��كية عملال أسواق

  ال��كية العمل أسواق ع�� السور��ن الالجئ�ن تدفق تأث�� �ان عام أنھ و�ش�ل
ً
) �سب البطالة 11و�ب�ن الش�ل ( .)38(محدودا

). حيث يالحظ �ش�ل وا�ح ارتفاع معدالت 2015-2010�� �عض املدن ال��كية مقارنة باملعدل العام للبطالة �� تركيا (

البطالة �� �عض املدن ال��كية املتاخمة ل�حدود السور�ة خالل السنوات القليلة املاضية مثل مدن ماردين وشان�� أورفة 

 قاء معدل البطالة قر�ب من املعدل العام للبطالة �� تركيا كما �� مدن �لس وغازي عنتاب واستنبول. وهاتاي، و�

، �ش�ل تحدي هام �� امتصاص 2016�� عام  %11و�ش�ل عام فإن االرتفاع �� �سب البطالة �� تركيا والذي تجاوز �سبة 

 كيا. أي قوة عمل إضافية يمكن خلقها للعمالة السور�ة الالجئة �� تر 

من جانب �ش�� بيانات قدمها معهد اإلحصاء ال���ي أن �عض املدن تناقص ف��ا معدل البطالة مثل غازي عنتاب وأديامان 

م للبطالة �� تركيا، إ�� جانب ارتفاع مؤشرات التنمية االقتصادية �� هذه امقارنة باملعدل الع 2013وكيليس �عد عام 

                                                        
(37) Oytun Orhan & Sabiha Gündoğar, Effects of the Syrian Refugees on Turkey, Report No. 195, January, 2015, Center for Middle Eastern 

Strategic Studies & TESEV.  
(38) Evren Ceritoğlu and others, The Impact of Syrian Refugees on Natives’ Labor Market Outcomes in Turkey: Evidence from a Quasi-

Experimental Design, working paper No: 17/05, 2017, Central Bank of Turkey.  
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  املدن، حيث أن قدوم عدد كب�� من رجال
ً
األعمال واملستثمر�ن السور��ن الذين نقلوا رؤوس أموالهم إ�� تركيا ش�ل عامال

 �� استحداث العديد من فرص العمل للس�ان ا�حلي�ن وأسهم �� تنمية هذه املدن
ً
 . )39(هاما

ذه النظرة ع�� مر هأما بالنسبة للصورة الذهنية املدركة للعمالة السور�ة الالجئة عند املواطن�ن األتراك، فهناك تباين �� 

فمع وجود �عض . )40(السنوات الست املاضية مع طول أمد وجود الالجئون السور�ون وتوقع بقا��م �� تركيا لف��ة طو�لة

 ،املظاهرات املناوئة لتواجد السور��ن �� تركيا، نتيجة استياء فئة من الشعب ال���ي من تصرفات �عض الالجئ�ن السور��ن

إال أن موقف ا�ح�ومة ال��كية إزاء  .كقسم كب�� من املواطن�ن األترا و�ھ صورة الال�� السوري عند�شإ�� األمر الذي أدى 

 هذه التوترات ب�ن �عض املواطن�ن األت
ّ

حالة  أ��ا محاولة من قبل �عض األطراف �خلق راك والسور��ن �� �عض املناطق إال

�كية . مع تأكيد وزارة الداخلية ال�ال�خط والغضب املبالغ فيھوإيجاد حالة من من التوتر مع األخوة السور��ن �� البالد 

  2017-2014 عامي ب�ن %1.3�سبة مشاركة �عض السور��ن �� املشا�ل وا�جرائم ال تتجاوز ع�� أن 
ً
و�� �سبة ضئيلة جدا

 ؛ عالوة ع�� أ��ا �� غالبي��ا نزاعات وخالفات ب�ن �عضهم تركيامقارنة �عدد ا�جرائم ال�ي ��جل �� 
ً
ومن جانب   .)41( �عضا

� من العمالة بخسارة الكث�آخر ترى فئة من املواطن�ن األتراك �� املناطق املتاخمة ل�حدود السور�ة أن السور�ون �سببوا 

. إال أن الشر�ات )42(ال��كية غ�� الرسمية لوظائفها �� هذه املناطق نتيجة رخص أجورهم وقبولهم بأي عمل �عرض عل��م

ن أنھ �� الكث�� من حاالت توظيف الالجئ�ن السور��ن ي�ون السبب وراء ذلك �� عدم رغبة واستعداد وأر�اب العمل يرو 

الس�ان ا�حلي�ن للعمل �� قطاع الزراعة وتر�ية ا�حيوانات والصناعة، ع�� الرغم من أن هناك حاجة كب��ة للعمل �� هذه 

لذا يمكن أن يتم النظر إ�� مسألة توظيف الالجئ�ن السور��ن بأ��ا ليست سرقة لوظائف الس�ان ا�حلي�ن  .)43(القطاعات

بقدر ما �� ملء فجوة الوظائف الشاغرة للعمالة غ�� املاهرة �� هذه املناطق. إ�� جانب وجود ا�جانب الدي�ي واألخال�� لدى 

 �ة الالجئة ومساعد��ا ع�� تأم�ن لقمة عيشها.   �عض أر�اب العمل تجاه مسألة توظيف العمالة السور 

  

                                                        
(39) Murat Erdoğan, Syrian in Turkey: social acceptence and integration, Novermber, 2014, Hacettepe University Migration and Politics 

Reseaech Center: https://goo.gl/HyayrC 
 إلحدى املسوحات امليدانية حول الالجئ�ن السور��ن �� تركيا، ترى �سبة  )40(

ً
أ��م  %21من العينة أ��م أناس فروا من االضطهاد �� بالدهم، بينما ترى �سبة  %41وفقا

إ�� أ��م  %6الدين، �� ح�ن تنظر �سبة  إ�� اعتبارهم أخوة �� %12أ��م أناس �ش�لون عبء ع�� تركيا، كذلك تميل �سبة  %20ضيوف داخل البلد، �� ح�ن ترى �سبة 

 متسول�ن وعالة ع�� غ��هم: 
Murat Erdoğan, Syrian in Turkey: social acceptence and integration, 2014, op.tic.  

  https://goo.gl/MFz5cd: 2017-07-05، جر�دة دي�� صباح، الداخلية ال��كية: �شو�ھ صورة السوري �� تركيا ليس من أخالقنا )41(
 لنتائج م�ح ميدا�ي قام بھ مركز دراسات تر�ي فإن من ( )42(

ً
)% من األ�خاص الذين فقدوا وظائفهم �� املدن ا�حدودية مع سور�ة �عتقدون أن هذا �ان 100 - 40وفقا

ا�جتمع ا�ح�� أل��م �عتقدون أن السور��ن �سرقون فرص عملهم. إال أنھ و�� معظم ا�حاالت، فإن جزء كب�� �سبب السور��ن. ويسبب هذا التصور ردود فعل قو�ة من 

 من الس�ان ا�حلي�ن الذين يفقدون وظائفهم يفعلون ذلك �سبب التطورات االقتصادية العادية �� مناطقهم. املصدر:
   - Murat Erdoğan, Syrian in Turkey: social acceptence and integration, 2014, op.cit.  

أكد فيھ �� سياق حديثھ   2017-10-01 بتار�خ ÜRKCNN T خالل لقاء مع قناة Fakıbaba Ahmet وز�ر الغذاء والزراعة وال��وة ا�حيوانية ال���يانظر �� ذلك تصر�ح  )43(

قدمنا القليل من الدعم لهم لتمكنا من فعل الكث�� باألرا��ي ال��كية القابلة للري ولن��ت مش�لة عن الزراعة �� تركيا ع�� أهمية وجود السور��ن، وقال فيھ أنھ لو 

  : مليون ضيف سوري ع�� األرا��ي ال��كية، ح�ى وإن أرادوا العودة إ�� بالدهم لن �عيدهم، فنحن بحاجة إل��م: املصدر 3.5البطالة، لدينا اآلن 
- Bakan Fakıbaba'dan Suriyeli mülteciler hakkında açıklama, Yurt Gazetesi, 01-10-2017: https://goo.gl/QMNn3d  

https://goo.gl/HyayrC
https://goo.gl/MFz5cd
https://goo.gl/QMNn3d
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 اثلثاً: حتليل البيا�ت 
 فيما ي�� تحليل إلجابات أفراد عينة الدراسة ع�� االستبانة البحثية املقدمة لهم. 

 خصائص العينة  .1
 اجلنس .1.1

) %35.6(بينما بلغت �سبة اإلناث  )%64.4( أظهرت املعطيات امليدانية أن أفراد عينة الدراسة تت�ون من الذ�ور بنسبة

)، و�رجع انخفاض �سبة مساهمة النساء �� عينة الدراسة إ�� وجود ميل لدى �سبة كب��ة من اإلناث 12كما يب�ن الش�ل (

 للعديد من ا�خاطر املرتبطة بذها��ن للعمل داخل 
ً
السور�ات �� تركيا إ�� عدم العمل واالعتماد ع�� اإلعالة الذ�ور�ة نظرا

صا�ع والورشات وا�حقول الزراعية، إ�� جانب النظرة االجتماعية املتحفظة تجاه عمل املرأة لدى العديد من العائالت امل

 السور�ة ال�ي تنت�ي إ�� مجتمعات مدنية وحضر�ة ذات طا�ع محافظ.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) يب�ن عينة الدراسة من حيث ا�جنس12الش�ل (

اث �� سوق العمل أج����ا الظروف االقتصادية واملعيشية الصعبة ع�� االعتماد �� ح�ن توجد �سبة ال بأس ��ا من اإلن

ع�� أنفسهن لكسب العيش من خالل تأسيس املشروعات الصغ��ة واملتناهية الصغر، والعمل �� قطاعات التعليم 

ملقدمة العينية ا وال�حة وا�خدمات والعمل �� الورش الصناعية، �سبب افتقاد الكث�� م��ن للمعيل وقلة املساعدات

 ألسرهن.

 الفئة العمرية. 2.1
)، و�� الفئة الشابة من الالجئ�ن السور��ن �� تركيا %87.8) و�نسبة (35-25تركزت غالبية أعمار عينة الدراسة �� فئة (

 �� الش�ل (%50الذين �ش�لون أك�� من (
ً
-36(  العمر�ة )، تل��ا الفئة7) من عدد الالجئ�ن السور��ن �� تركيا كما بينا سابقا

ت الفئة العمر�ة (%10) بنسبة (45
ّ
 ). 13) كما يب�ن الش�ل (%2.2) �� املرتبة األخ��ة بنسبة (55-46)، بينما حل

 

 

أن�ى ذكر
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 ) يب�ن عينة من حيث الفئة العمر�ة 13الش�ل (                                                                                         

 من حيث النسب املئو�ة لالجئ�ن السور��ن املنخرط�ن �� قطاع سبل 
ً
 منطقيا

ً
و�عكس الفئة العمر�ة لعينة الدراسة توازنا

ة واملهارات من حيث اللغالعيش، وهم من الفئة الشابة ال�ي تتم�� بقدر��ا ع�� التكيف مع متطلبات سوق العمل ال���ي 

والقدرة ع�� استيعاب بيئة العمل لتأسيس مشاريعهم وإثبات وجودهم ضمن هذه السوق، مما �ساهم �� إغناء النتائج 

 ال�ي ستقدمها الدراسة. 

 . مستوى التعليم3.1
 14بينت نتائج الدراسة امليدانية ارتفاع املستوى التعلي�ي لدى عينة الدراسة كما يب�ن الش�ل (

ً
 �افيا

ً
)، وهو ما �عكس وعيا

لدى أفراد العينة إلدراك العوامل املؤثرة ع�� تنمية سبل عيش الالجئ�ن السور��ن �� سوق العمل ال���ي ويش�ل عامل 

 مساعد لتحقيق النجاح �� بيئة األعمال ا�جديدة. 

 

 

 

 

 

 

  
 ) يب�ن املستوى التعلي�ي لعينة الدراسة14الش�ل (

) حاصل�ن ع�� شهادة معهد متوسط، �� ح�ن %20ممن هم حاصل�ن ع�� اإلجازة ا�جامعية، و�سبة () %67.8بلغت �سبة (

 ) حاصل�ن ع�� درجة الدراسات العليا. %4.4)، و�سبة (%7بلغ عدد ا�حاصل�ن ع�� الشهادة الثانو�ة وما دون (

 

55أك�� من  46-55 36-45 25-35

دراسات عليا جامعة  معهد متوسط ثانو�ة فما دون 



 �� تركيا السور��ن الالجئ�ن لدى العيش سبل وتحديات واقع

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 عمران للدراسات االس��اتيجية
Omran for Strategic Studies  :22الصفحة 

 

 . عدد سنوات اإلقامة يف تركيا4.1
) 4-2) من العينة تراوح عدد سنوات وجودهم �� تركيا ب�ن (%44.4سبة () أن �15تب�ن املعطيات الواردة �� الش�ل (

) م��م تجاوز عدد سنوات وجوده األر�ع سنوات، و�� �سب إقامة �افية ملعا�شة و��خيص %30سنوات، و�سبة (

العوامل املؤثرة و املشكالت واملعوقات ال�ي تؤثر ع�� تنمية سبل العيش ومعرفة سبل العيش املتاحة �� سوق العمل ال��كية 

 ). %26.6ع�� نجاحهم ضمن هذه السوق. �� ح�ن أن �سبة ممن يقيم منذ أقل من سنت�ن �� تركيا بلغت (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 

 ) يب�ن عدد أعوام وجود أفراد العينة �� تركيا15الش�ل (

 مصادر دخل الالجئني السوريني  .2
) من عينة الدراسة أن %13تتنوع مصادر دخل الالجئ�ن السور��ن خارج القطاعات االقتصادية الرئيسية، إذ ترى �سبة (

هؤالء الالجئ�ن �عتمدون إ�� حد كب�� ع�� األعمال غ�� القانونية أو وسائل الكسب غ�� املشروع كمصدر للدخل، �� ح�ن 

� حد متوسط ع�� هذا املصدر، بينما ترى النسبة األك�� من عينة الدراسة ) من العينة أن هناك اعتماد إ�%34ترى �سبة (

 للعديد من املصادر 16) أن هناك اعتماد إ�� حد منخفض عليھ �وسيلة لكسب الرزق كما يب�ن الش�ل (53%(
ً
أن ). ووفقا

��ر�ب خاصة �� أعمال ال إحدى طرق كسب العيش لالجئ�ن السور��ن و�� تتمثل �ش�ل أسا��يتمثل األعمال غ�� القانونية 

�� املدن ال��كية القر�بة من ا�حدود السور�ة، وام��ان العمل �� الدعارة داخل املدن الك��ى، واالنخراط �� شب�ات ال��و�ر 

 ما ينخر )44(واالحتيال والتسول، وغ��ها من وسائل الكسب غ�� املشروع
ً
ط الالجئ�ن السور��ن �� هذه األعمال إ�� . إذ غالبا

 بات للعوز املادي وصعو�ة تأم�ن متطل األعمال غ�� الرسمية ذات األجور املنخفضة، نتيجةجانب 
ً
الفئات  املعيشة، مج��ا

الضعيفة م��م مثل الشباب واألطفال والنساء ع�� تب�ي آليات تكيف سلبية مقابل تأم�ن لقمة العيش، وقبول العائالت 

 . )45(بظاهرة �عدد الزوجات والزواج املبكر

) من عينة الدراسة أن %41ألعمال ا�حرة إحدى مصادر الدخل الرئيسية لدى الالجئ�ن السور��ن، ف��ى �سبة (تمثل ا

) م��م أن هناك اعتماد إ�� %50الالجئ�ن �عتمدون إ�� حد كب�� ع�� األعمال ا�حرة كمصدر للدخل، �� ح�ن ترى �سبة (

                                                        
 https://goo.gl/bWtRGp :2017-09-12، جر�دة زمان الوصل، ضبط أفراد شبكة �ستغل أطفاال سور��ن للتسول �� تركيا  )44(

(45)  Regional Strategic Overview, Turkey: op.tic.  

سنوات4أك�� من     2-4 أقل من سنت�ن

https://goo.gl/bWtRGp
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) أن هناك اعتماد إ�� حد منخفض ع�� هذا %9نة الدراسة (حد متوسط ع�� هذا املصدر، بينما ترى النسبة األقل من عي

 املصدر �وسيلة لكسب الرزق. حيث �جأ العديد من السور��ن إ�� تأسيس مشروعا��م الصغ��ة واملتوسطة ا�خاصة ��م 

ذه ه رغم ما �ع��ي هذا ا�خيار الكث�� من الصعو�ات وعدم نجاحها �� الكث�� من األحيان، إال أن هناك �سبة جيدة من

 �� �عض املدن ال��كية، نتيجة �خ��ة أ�حا��ا ووجود �عض التسهيالت املقدمة من ا�ح�ومة 
ً
املشاريع قد حققت نجاحا

 . )47(-)46(ال��كية ملثل هذا النوع من املشاريع ال�ي تمكنت من �شغيل �سبة جيدة من العمالة السور�ة �� تركيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لرأي عينة الدراسة الالجئ�ن السور��ن خارج القطاعات االقتصادية الرئيسية�سب مصادر دخل ) يب�ن 16الش�ل (
ً
 وفقا

�عد العمل �� منظمات اإلغاثة السور�ة والدولية إحدى املصادر ال�ي استوعبت �سبة ال بأس ��ا من العمالة السور�ة 

 لعينة الدراسة �عتمد العمالة السور�ة الالجئة إ�� ح
ً
 د متوسط ع�� هذا املصدر كمورد للرزقالالجئة �� تركيا، فوفقا

) م��م أن هناك اعتماد إ�� حد كب�� ع�� هذا املصدر، وخاصة %19) من عينة الدراسة، �� ح�ن ترى �سبة (%47بنسبة (

�� املناطق ال��كية املتاخمة ل�حدود السور�ة، إذ تنتشر هذه املنظمات �ش�ل كب�� لتقديم املساعدات اإلغاثية إ�� داخل 

) أن هناك اعتماد إ�� حد منخفض ع�� هذا املصدر %34��ي السور�ة، بينما ترى النسبة املتبقية من عينة الدراسة (األرا

�وسيلة لكسب الرزق. وأصبح من الشائع لدى الالجئ�ن السور��ن أن العمل لدى منظمات اإلغاثة السور�ة �عتمد �ش�ل 

 ع�
ً
. بينما ) 48(� أقارب وأصدقاء ا�جهات املتنفذة �� هذه املنظماتكب�� ع�� الواسطة وا�حسو�يات، مما يجعلها حكرا

يتطلب العمل �� منظمات اإلغاثة الدولية امتالك العديد من املهارات وا�خ��ات املهنية ال�ي ال تتوافر لدى غالبية طال�ي 

 العمل من الالجئ�ن السور��ن. 

من الالجئ�ن السور��ن �عتمد ع�� ال�حب من مدخرا��ا  رغم مرور عدد من السنوات ع�� وجودهم �� تركيا ال تزال �سبة

) من عينة %82، إذ ترى �سبة ()49(ال�خصية إلعالة نفسها وهم من الفئات الغنية وامليسورة ا�حال قبل مجي��م إ�� تركيا

                                                        
  https://goo.gl/gLhkB9: 2015-09-05، موقع ا�جز�رة نت، تركيا وجهة مفضلة للصناعي�ن السور��نعمر أحمد،   )46(
  https://goo.gl/Fw6tf7: 2015-08-20، جر�دة زمان الوصل، سور�ون يقيمون مشاريع خاصة �� إسطنبول تؤّمن دخلهم  )47(
 https://goo.gl/dZec15: 2014-12-01، موقع ا�حل، املنظمات السور�ة العاملة �� تركيا.. سوء �� اإلدارة وافتقاد لقوان�ن العمل امل�يمي محمد،   )48(

(49) Off-camp Syrian refugees in Turkey: A Food Security Report, world food program, April, 2016, Turkey.  
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https://goo.gl/gLhkB9
https://goo.gl/Fw6tf7
https://goo.gl/dZec15
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الدراسة أن الالجئ�ن �عتمدون ع�� هذا املصدر إ�� حد كب�� ومتوسط، و�عتمد هذه العائالت ع�� وجود موارد لها �� 

ِك��ا من تحمل نفقات املعيشة املرتفعة �� تركيا،  دُر لها عائد منتظم يمَّ
َ
الداخل السوري و�ش�ل خاص �� املدن الكب��ة ت

� حد منخفض ع�� هذا املصدر ع�� اعتبار أن طول الف��ة الزمنية لوجود ) أن هناك اعتماد إ�%18بينما ترى �سبة (

السور��ن �� تركيا ال�ي تجاوزت عامها السا�ع قد أدى إ�� نفاذ معظم هذه املدخرات ال�ي جلبوها معهم عند قدومهم، 

 داخل تركيا إال �
ً
ة، عد مرور ف��ة زمنية جيدخاصة أن العديد م��م لم يتمكن من تأم�ن فرصة عمل أو االندماج اقتصاديا

 إ�� جانب فقدان �سبة كب��ة من الالجئ�ن السور��ن ملمتل�ا��م ومصادر دخلهم داخل سور�ة.  

) من عينة الدراسة أن الالجئ�ن �عتمدون إ�� حد %19فيما يتعلق باالعتماد ع�� تلقي املساعدات من األقارب، ترى �سبة (

) م��م أن هناك اعتماد إ�� حد متوسط %35صدر للدخل، �� ح�ن ترى �سبة (كب�� ع�� تلقي املساعدة من األقارب كم

) أن هناك اعتماد إ�� حد منخفض ع�� هذا املصدر %46ع�� هذا املصدر، بينما ترى النسبة األك�� من عينة الدراسة (

فضت �ش�ل املعيشية انخ�وسيلة لكسب الرزق، فمع طول أمد وجود الالجئ�ن السور��ن �� تركيا وارتفاع ت�اليف ا�حياة 

كب�� قدرة العديد من العوائل ع�� دعم �عضها البعض سواء م��م من يقيم �� تركيا أو �� البلدان خارج تركيا وخاصة �� 

 .  )50(دول ا�خليج ألسباب تتعلق بظروف عملهم �� هذه الدول وكذلك �غ�� الظروف االقتصادية ال�ي تمر ��ا هذه الدول 

) من عينة الدراسة أن الالجئ�ن %8د ع�� املساعدة املقدمة من ا�ح�ومة ال��كية، ف��ى �سبة (أما بالنسبة لالعتما

) م��م أن هناك %37�عتمدون إ�� حد كب�� ع�� تلقي املساعدة من ا�ح�ومة ال��كية كمصدر للدخل، �� ح�ن ترى �سبة (

) أن هناك اعتماد إ�� حد %55نة الدراسة (اعتماد إ�� حد متوسط ع�� هذا املصدر، بينما ترى النسبة األك�� من عي

منخفض ع�� هذا املصدر �وسيلة لكسب الرزق. حيث بقيت املساعدات املقدمة من ا�ح�ومة ال��كية لالجئ�ن السور��ن 

 للعدد الكب�� لالجئ�ن السور��ن 
ً
 واقتصرت ع�� �عض املناطق �ش�ل غ�� دوري نظرا

ً
املقيم�ن خارج ا�خيمات محدودة جدا

فاق قدرة ا�ح�ومة ال��كية ع�� تقديم الدعم املادي لهم، إ�� جانب ذلك فإن تركز وجود الالجئ�ن �� �عض األحياء الذي 

داخل املدن ال��كية حيث يقيم الس�ان ا�حلي�ن الفقراء، �سبب بحساسية تجاههم �� حال توزيع مساعدات لالجئ�ن من 

من قبل البعض م��م لتوزيع املساعدات من قبل ا�ح�ومة ال��كية ا�ح�ومة واستثنا��م من ذلك. ح�ى أنھ يوجد معارضة 

، )51(ع�� الالجئ�ن السور��ن مع طول أمد وجودهم �� تركيا �سبب وجود الكث�� من املواطن�ن األتراك ا�حتاج�ن للمساعدة

اآلونة األخ��ة  . وقد شهدت)52( 2016�� عام  %21.9املواطن�ن األتراك الذين �عيشون تحت خط الفقر إذ بلغت �سبة 

تقديم برنامج ح�ومي تر�ي منظم بالتعاون مع املفوضية األورو�ية للمساعدات اإل�سانية و�رنامج األغذية العاملية التا�ع 

، وهو ما انتظره العديد م��م ملساعد��م ع�� تحمل ) 53(لألمم املتحدة ملنح مساعدات مالية شهر�ة لالجئ�ن السور��ن

                                                        
 https://goo.gl/2RR7wU :31-07-2017 السور�ة نت،موقع ، لعمالة األجنبية �� ا�خليج العر�ي تواجھ صعو�ات م��ايدةا  )50(
 https://goo.gl/Vq5goR :2017-07-12إذاعة وطن اف ام، ، �� تر�ي �� أنقرة يضم عشرات آالف السور��ن بتعا�ش كب�� مع األتراك  )51(

(52)  Statistics on Family, 2016, Turkish Statistical (TurkStat) Institute: https://goo.gl/ESPfg4   
قدم للسور��ن خارج ا�خيمات: 2017تركيا.. توزيع بطاقات الدعم املادي لالجئ�ن مطلع  زهال دم����،  )53(

ُ
   :2016-11-28، و�الة األناضول لألنباء، البطاقات ت

 https://goo.gl/dU6b2v 

https://goo.gl/2RR7wU
https://goo.gl/Vq5goR
https://goo.gl/ESPfg4
https://goo.gl/dU6b2v
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رغم ما �ع��ي هذا ال��نامج من تباين ��  ،) 54(ة من االستقرار االقتصادي واالجتما�� لد��مت�اليف املعيشة وخلق حال

 .)55(وجهات النظر حول أهميتھ ملستقبل الالجئ�ن وآلية اختيار الالجئ�ن لتلقي املساعدات

�ن داخل ع�� السور�كذلك فإن املساعدات املادية املقدمة من قبل املنظمات العر�ية والدولية �انت مركزة �ش�ل أك��  

. و���كز توزيع هذه املساعدات �� املدن املتاخمة ل�حدود السور�ة �و��ا ) 56(ا�خيمات بالتعاون مع ا�ح�ومة ال��كية

) من عينة الدراسة أن الالجئ�ن �عتمدون إ�� حد %16إذ ترى �سبة ( ،2011استقبلت العدد األك�� م��م منذ بداية عام 

) م��م أن هناك اعتماد %39ن منظمات إغاثة عر�ية ودولية كمصدر للدخل، �� ح�ن ترى �سبة (كب�� ع�� تلقي املساعدة م

) أن هناك اعتماد إ�� حد منخفض %45إ�� حد متوسط ع�� هذا املصدر، بينما ترى النسبة األك�� من عينة الدراسة (

ز دعم هذه املنظمات �ش�ل أسا
َّ

��ي �� قطاعات التعليم واإلغاثة ع�� هذا املصدر �وسيلة لكسب الرزق. حيث ترك

. �� ح�ن �انت منظمات اإلغاثة السور�ة من أقل األطراف ال�ي �عتمد )57(وال�حة ورعاية األيتام وذوي االحتياجات ا�خاصة

) من عينة الدراسة أن الالجئ�ن �عتمدون إ�� %3حيث ترى �سبة ( عل��ا الالجئون �� ا�حصول ع�� املساعدات النقدية،

) م��م أن %35� تلقي املساعدة من منظمات اإلغاثة السور�ة �� تركيا كمصدر للدخل، �� ح�ن ترى �سبة (حد كب�� ع�

) أن هناك اعتماد إ�� حد %62هناك اعتماد إ�� حد متوسط ع�� هذا املصدر، بينما ترى النسبة األك�� من عينة الدراسة (

�ون أغلب �شاط هذه املنظمات موجھ إ�� داخل سور�ة  منخفض ع�� هذا املصدر �وسيلة لكسب الرزق. و�فسر ذلك إ��

�سبب االحتياجات الكب��ة �� مختلف القطاعات، إ�� جانب القدرة املادية ا�حدودة لدى غالبية هذه املنظمات ال�ي �عتمد 

                                 �� جزء كب�� من تمو�ل أ�شط��ا ع�� الدعم املقدم من املت��ع�ن األفراد وال�خصيات االعتبار�ة.  

 مشكالت الالجئني السوريني يف سوق العمل الرتكي .3
�عد التعرف ع�� مصادر الدخل غ�� الرسمية لالجئ�ن السور��ن، ال بد من ��خيص املشكالت ال�ي تواجھ الالجئ�ن 

 يش وفق التا��. ل العالسور��ن �� سوق العمل ال���ي و�مكن تصنيف هذه املشا�ل �� ثالث فئات رئيسية ذات صلة �سب

 املشكالت املتعلقة ببيئة العمل   .1.3
 للعديد 

ً
�عد املشكالت املتعلقة ببيئة العمل من أبرز املشكالت ال�ي تواجھ الالجئ�ن السور��ن �� سوق العمل ال���ي وفقا

 �ن ف��ة وأخرى، و�ون بال�ي تتصدر عناو���ا وضع ومشكالت الالجئ�ن السور��ن �� تركيا  من التقار�ر اإلحصائية وال�حفية

�ش�ل األساس الذي يمكن أن يتم من خاللھ معا�جتھ تجاوز العديد من املشكالت األخرى ذات الصلة.  هذه املشكالت

وتنبع أهمية االهتمام �� معا�جة هذه املشا�ل من �ون النسبة األك�� من العمالة السور�ة الالجئة �� سوق العمل غ�� 

الناظمة  القوان�ن والتشريعات نقصالستغالل واالن��ا�ات وعمليات االتجار بالبشر �� ظل الرس�ي، مما يجعلها عرضة ل

لعملها، �و��ا غ�� مشمولة بالقوان�ن ا�خاصة بالالجئ�ن، بل �عمل تحت مس�ى ا�حماية املؤقتة ال�ي �عا�ي العديد من 

                                                        
  https://goo.gl/7jyGCn  :2015-09-17، �حيفة القدس العر�ي، الجئون فقراء �� أنطاكيا يأملون بوصول املساعدات ال��كية محمد إقبال بلو،  )54(

(55) Diego Cupolo, Cop-out or vital lifeline? Massive EU cash aid programme rolls out for refugees in Turkey, IRIN organization, 
Switzerland,  25-01-2017: https://goo.gl/yL3z2z   

  https://goo.gl/3Q1Wo8: 2013-04-03منظمة إغاثة يابانية تقّدم املعونات لالجئ�ن السور��ن �� تركيا، موقع أخبار العالم،   )56(
  https://goo.gl/y3UhQ1 :2017-05-18  موقع أور�نت نت،تركيا.. افتتاح أك�� مدينة أيتام لالجئ�ن �� العالم،   )57(

https://goo.gl/7jyGCn
https://goo.gl/yL3z2z
https://goo.gl/3Q1Wo8
https://goo.gl/y3UhQ1
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يد �ن السور��ن �� إطار هذه ا�حماية من قبل العدالثغرات القانونية إ�� جانب عدم االل��ام بالشروط الناظمة لعمل الالجئ

   ) أهم املشكالت املتعلقة ببيئة العمل.17و�ب�ن الش�ل ( من أر�اب العمل والالجئ�ن أنفسهم.

 لرأي عينة الدراسة حازت مش�لة 
ً
عدم االستقرار �� م�ان العمل والبحث عن ظروف عمل أفضل �ش�ل مستمر وفقا

"، إذ بلغت �سب��ا (درجة أهمية "مرتفعة" و"مرت
ً
وفق رأي عينة الدراسة، و�نبع أساس هذه املش�لة كما ) %80فعة جدا

أسلفنا �� غياب اإلطار القانو�ي املنظم لعمل الالجئ�ن السور��ن، إ�� جانب س�� الالجئ�ن الدائم لتحصيل أفضل أجر 

ت مشلكة 
ّ
� �لعمل اليومي فوق املعدل الطبي�� ز�ادة عدد ساعات اممكن لقاء عملهم لدى أر�اب العمل. �� ح�ن حل

" املرتبة الثانية من حيث درجة األهمية 
ً
 للعديد من التقار�ر %80(بنسبة تق��ب من "املرتفعة" و"املرتفعة جدا

ً
)، فوفقا

امليدانية ال�ي أجر�ت مع العمالة السور�ة الالجئة ش�لت مسألة تجاوز معدل عدد ساعات العمل اليومي معضلة كب��ة 

ساعة عمل يومي تحت ضغط ا�حاجة لتأم�ن لقمة العيش، وهو ما لم  12وال�ي تتجاوز �� �عض ا�حاالت حاجز  لد��م

 �عتد عليھ هذه العمالة قبل انتقالها إ�� تركيا.

                                                          

 الالجئ�ن السور��ن �� تركياشكالت املتعلقة ببيئة العمل لدى ) يب�ن امل17الش�ل (

 

ت �� املرتبة الثالثة 
ّ
 ما  .مش�لة وجود مظاهر للتم�� من حيث األجر وال��فيعات مقارنة بالعمال األتراكبينما حل

ً
وكث��ا

أدت هذه املش�لة إ�� وجود احتقان ب�ن العمالة السور�ة الالجئة وأر�اب العمل األتراك ع�� الرغم من تفوق هذه العمالة 

نجاز األعمال املو�لة إل��م نتيجة ل�خ��ة السابقة ال�ي يمتل�و��ا واكتسا��م ل�خ��ة ا�جديدة �� سوق العمل ال���ي �عد �� إ

تواجدهم ف��ا خالل السنوات املاضية. وت��ز هذه الظاهرة �ش�ل وا�ح �� قطاع صناعات النسيج واأللبسة ا�جاهزة داخل 

 من نظرا��م األتراك وتختلف هذه النسبة باختالف قطاع املدن الك��ى إذ يحصل العمال السور��ن 
ً
ع�� أجور أقل �سبيا

. مما يلقي الضوء ع�� مستوى االستغالل �� سوق العمل بالنسبة للفئات األك�� )59(-)58(العمل ومناطق تواجدهم �� تركيا

 
ً
إنما التمي�� من و  باألجور، يتعلق فيماالتمي��  السور��ن أن معان��م ال تكمن فقط �� �� ح�ن يرى البعض من العمالضعفا

                                                        
(58) Şebnem Turhan, Majority of Syrians in Turkey employed in unregistered work for lower wages: Survey, Hurriyet Daily News 

Newspaper, 06-07-2017: https://goo.gl/ZB3ByS 
(59) Struggling to survive: refugees from Syria in Turkey, Amnesty International, United Kingdoom, 2014.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

مل�عرض العمالة السور�ة �حاالت النصب واالحتيال أثناء بح��م عن الع

تمرعدم االستقرار �� م�ان العمل والبحث عن ظروف عمل أفضل �ش�ل مس

من العمل �عرض العمال السور��ن لإلساءة واالب��از وال��ديد املستمر بالطرد

وجود توتر لدى العمالة ال��كية نحو العمالة السور�ة 

وجود مظاهر للتمي�� من حيث األجر وال��فيعات مقارنة بالعمال األتراك

 
ً
 واجتماعيا

ً
املعاناة من ظروف وأش�ال عمل خطرة وغ�� الئقة �حيا

�عرض العمالة السور�ة لالن��ا�ات والتجاوزات من قبل أر�اب العمل

ز�ادة عدد ساعات العمل اليومي فوق املعدل الطبي��

عدم توافر فرص العمل �� �عض املدن ال��كية

 
ً
منخفضة جدا منخفضة   متوسطة مرتفعة  

ً
مرتفعة جدا

https://goo.gl/ZB3ByS
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� نفس م�ان األتراك � زمال��م �� املهنة نفسها من خطورة أك�� بمهام خالل استقطا��م لبعض املهن ا�خطرة أو ت�ليفهم

 .)60(العمل

�عرض العمالة السور�ة لالن��ا�ات والتجاوزات من قبل أر�اب العمل ومش�لة �عرض العمالة كذلك ت��ز مش�لة 

عة" من ب�ن مشا�ل بيئة العمل ال�ي نالت درجة أهمية "مرتف السور�ة لإلساءة واالب��از وال��ديد املستمر بالطرد من العمل

" لدى عينة الدراسة بنسبة أهمية اق��بت من (
ً
)، وتتمثل أبرز تلك االن��ا�ات �� االعتداءات ا�جسدية %70و"مرتفعة جدا

اإلجازات ال�حية واإلجازات السنو�ة املستحقة لهم، حيث يمثل االب��از إحدى أبرز والنفسية والقيود املفرطة ع�� منح 

األدوات ال�ي �ستخدمها أر�اب العمل ل��هيب العّمال وإجبارهم ع�� قبول سياسة األمر الواقع أو الطرد التعسفي من 

لهم باللغة ال��كية وخوفهم من العمل ملعرفة أر�اب العمل مدى صعو�ة إيجاد فرص العمل لدى هذه العمالة �سبب جه

االعتقال �� حال تقديم الش�اوى لدى الشرطة �و��م عمالة غ�� رسمية، كذلك تلعب مؤشرات االقتصاد ال���ي والتقلبات 

 �� مدى قدرة هذه العمالة ع�� االحتفاظ �عملها
ً
 هاما

ً
تقبل بأي وظيفة تضمن . مما جعل هذه العمالة )61(املوسمية دورا

الكث�� من  �إ� ع�� قيد ا�حياة، األمر الذي جعلها عرضة لالستغالل �ش�ل كب�� من قبل أر�اب العمل وافتقارهالها البقاء 

 العمل.         م�ان �� االستحقاقات

 و�� من املشكالت ال�ي تضطر العديد من تأم�ن فرص العمل من الصعو�ة بم�ان �� �عض املدن ال��كية�عد مسألة 

الالجئ�ن للتنقل �� العديد من املدن ال��كية �غية إيجاد هذه الفرص، كذلك أسهمت هذه املش�لة �� انخراط الفئات الهشة 

 لرأي عينة الدراسة فقد 
ً
ه حازت هذمن هذه العمالة متضمنة النساء واألطفال �� أعمال الكسب غ�� املشروع، ووفقا

" بنسبة تق��ب من املش
ً
وتوصلت دراسة قام ��ا البنك الدو�� إ�� أن  ).%70(�لة ع�� درجة أهمية "مرتفعة" و"مرتفعة جدا

 تفس�� نو�مك. املستوى  منخفضة واقتصادية اجتماعية مظاهر ذات وظائف عن البحث الالجئة تميل إ�� السور�ة العمالة

 عدمو  السور��ن، من كب��ة شر�حة �عليم مستو�ات وانخفاض تواصل مش��كة، لغة وجود عدم من خالل ذلك أسباب

 ور منخفضةوأج سيئة ظروف �� �سهولة العمل لقبول  هذه العمالة وميل �عليمهم، مستو�ات قدرة العديد م��م ع�� إثبات

    .)62(املالية احتياجا��م �سبب

"  وجود توتر ب�ن العمالة السور�ة وال��كيةت��ز مش�لة  
ً
)، حيث %60(تق��ب من بنسبة أهمية "مرتفعة" و"مرتفعة جدا

 لقبولها بأجور 
ً
ت �� أماكن عملهم نظرا

ّ
�عتقد �عض العمالة ال��كية أن العمالة السور�ة أسهمت �� تخفيض أجورهم وحل

ة السور�ة فسة ب�ن العمالاملناما دون ا�حد األد�ى مما أدى إ�� خسارة العديد م��م لوظائفهم �� القطاع غ�� الرس�ي. وت��ز 

وال��كية �ش�ل خاص من أجل الوظائف ذات املهارات املنخفضة، خاصة �� �عض املناطق ال�ي تمتاز بقلة األ�شطة 

االقتصادية ف��ا وقلة فرص العمل وانخفاض مهارات رأس املال البشري، وال�ي ت�ون الفرص املتاحة ف��ا لالجئ�ن محدودة 

.
ً
لتقار�ر أن الرسوم اليومية للعمل املوس�ي �� منطقة شرق األناضول قد انخفضت إ�� خمس �عض احيث أظهرت  تماما

                                                        
(60) Maria Sjödin, Invisible workers: Syrian Refugees in Turkish garment factories, Fair Action organization, January, 2017.  

 : 2015-12-18، تقار�ر خاصة، موقع اقتصاد مال وأعمال السور��ن، نماذج .. ماذا فعل االنكماش االقتصادي �� عنتاب بالعمالة السور�ةمصطفى محمد،  )61(

  https://goo.gl/HdKc9u  
(62) Ximena V. Del Carpio & Mathis Wagner, The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Labor Market, August 2015, Policy Research 

Working Paper 7402, Social Protection and Labor Global Practice Group, World Bank Group.   

https://goo.gl/HdKc9u
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، مما يلقي الضوء ع�� ) 63(املستو�ات السابقة ال�ي لم تكن مقبولة من قبل ا�جتمع قبل استضاف��ا للعمالة السور�ة

. وقد ت�ون املن
ً
وظيف افسة غ�� العادلة �� العمل أو التمستوى االستغالل �� سوق العمل بالنسبة للفئات األك�� ضعفا

إحدى األسباب الرئيسية لتصاعد االحتجاجات ضد السور��ن �� �عض املدن ال��كية. و�� حال لم يتم إدارة هذا األمر 

�ش�ل جيد فإن الرهاب من وجود الالجئ�ن السور��ن والعداوة ضدهم يمكن أن تنتشر �ش�ل سريع داخل �عض 

. وقد توصل إحدى االستطالعات إ�� أن الرأي العام ال���ي يق��ب من السلبية تجاه )64(ال���ي ا�جموعات ضمن ا�جتمع

من املشارك�ن وجوب عدم إعطاء تصار�ح عمل لالجئ�ن السور��ن، �� ح�ن رأى  %48عمل الالجئ�ن السور��ن، حيث رأى 

من املستطلعة  %13محددة. �� ح�ن رأى  أن تصار�ح العمل املؤقتة يمكن أن �عطى لالجئ�ن السور��ن �� مجاالت 28%

فقط قبولهم منح تصار�ح عمل للسور��ن دون  %6آراؤهم أن تصار�ح العمل املؤقتة يمكن منحها �� �ل ا�جاالت، وأكد 

 ال�يو  . من جانب آخر، فإن غالبية تركز العمالة السور�ة هو �� املدن ا�جنو�ية الشرقية من تركيا،)65(شروط أو حدود

  البطالة من عالية و�اتمست شهدت
ً
� بطاقات �� منح السور��ن حام� ا�حا�� التشري�� اإلطار فإن النحو، هذا وع��. تار�خيا

 ا�حلية لةالعام القوى  دفع خالل من املنطقة �� القائمة العمل سوق  مشا�ل تفاقم إ�� ا�حماية املؤقتة إذن العمل سيؤدي

الرسمية، و�ش�ل أسا��ي �� قطاعات النسيج والبناء  وغ�� األجر املنخفضة الوظائف ع�� املنافسة إ�� والسور�ة

 السوري لوجودا ذات املناطق �� ا�حلي�ن والس�ان السور��ن ب�ن املنافسة تؤدي لذلك، والصناعات التحو�لية، ونتيجة

 .  )66(املهرة غ�� الذ�ور  أو املنخفضة املهارات ذوي  من وخاصة ا�حلية، العاملة نزوح القوى  إ�� �� هذه املدن الكثيف

 لس�� الكث�� من العمالة السور�ة ل�حصول ع�� فرص العمل داخل املدن الك��ى برزت ظاهرة 
ً
عمالة �عرض هذه الونظرا

نتيجة �جهلهم بظروف العمل وكيفية الوصول إ�� هذه الفرص، حيث  �حاالت النصب واالحتيال أثناء بح��م عن العمل

ل االجتما�� العديد من الصفحات ال�ي �عرض فرص عمل �س�� ا�جهات ال�ي أ�شأ��ا ملمارسة تنتشر ع�� مواقع التواص

حاالت النصب واالحتيال ع�� الالجئ�ن، إ�� جانب وجود شب�ات وسماسرة سور�ون متخصصون اح��فوا قانون مخالفة 

. وقد حازت هذه املش�لة ع�� �سبة أهمية "مرتفعة" و"مرتفعة )67(العمل ت��صد هذه العمالة للنصب عل��ا بطرق متعددة

 "
ً
 ).%60(اق��بت من جدا

ت �� املرتبة األخ��ة مش�لة 
ّ
 فيما حل

ً
 واجتماعيا

ً
بة أهمية ، بنساملعاناة من ظروف وأش�ال عمل خطرة وغ�� الئقة �حيا

" بلغت (
ً
ر�ة �� املصا�ع والورشات من عدم وجود )، حيث �عا�ي الكث�� من العمالة السو %52"مرتفعة" و"مرتفعة جدا

حِدث لهم �شوهات  ،الشروط السليمة وال�حية واملهنية �� م�ان العمل
ُ
إذ يتعرض العمال للعديد من اإلصابات ال�ي قد ت

ح�ى أن معدات ا�حماية املقدمة �� �عض املهن  دائمة مع غياب أي تأم�ن ص�� �غطي ت�اليف معا�جة هذه اإلصابات،

، إ�� جانب وجود حجم تجاوزات كب�� من قبل �عض أر�اب العمل من تل�ي ا�حد األد�ى من متطلبات ا�حمايةا�خطرة ال 

حيث �شغيل العمال �� ظروف عمل صعبة ال ترا�� ف��ا االعتبارت ال�حية واإل�سانية، والكث�� من هذه املصا�ع 

                                                        
(63) Regional Strategic Overview, Turkey: Regional Refugee & Resilience Plan 2015-2016: in response to Syria crisis,  UNHCR 
(64) Murat Erdoğan, Syrian in Tyrkey: Social Acceptance and Integration, Novermber 2014, Hacettepe University Migration and Politics 

Reseaech Center: https://goo.gl/uqutK3  
(65) Murat Erdoğan & Can Ünver, Perspectives, Expectations and Suggestions of the Turkish Business Sector on Syrians in Tyrkey, 

December 2015, Turkish Confederation of Employer Associations,  
(66) Timur Kaymaz & Omar Kadkoy, Syrians in Turkey – The Economics of Integration, September 2016, Alsharq Forum, Turkey.  

  https://goo.gl/ZmKrz7: 2016-03-22، جر�دة ا�حياة، سماسرة وشر�ات لتشغيل السور��ن �� تركيا... وال قانون يحم��مأحمد حاج حمدوا،  )67(

https://goo.gl/uqutK3
https://goo.gl/ZmKrz7
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ى �ستند إ�� معاي�� منظمة العمل الدولية. �� ح�ن ير العمل ال�ي  م�ان امل�ي �� السلوك قواعد والورشات ال تنفذ مدونة

 ظروف �شأن اتفاقات أي عن املسؤولية تحميلهم الصعب من تجعل لهذه العمالة الرسمية غ�� أر�اب العمل أن الطبيعة

    عملها.  

 املشكالت املتعلقة ابلقوانني واألجور .  2.3
تأث�� عا�� ات ذاملشكالت املتعلقة باألجور والتعو�ضات و الالجئة  السور�ة املشكالت املتعلقة بالوضع القانو�ي للعمالة �عد

 ع�� تنمية سبل العيش
ً
لهذه العمالة. ولعل غياب التشريعات القوانينة الوا�حة أو تأخر صدورها منذ قدوم هذه  جدا

 ألر�اب العمل من اإلقدام ع�� ا�خال
ً
 كب��ا

ً
د فات بحقها، إضافة إ�� عدم وجو العمالة وا�خاصة بتنظيم عملها خلق محفزا

ضوابط أو روادع قانونية ألر�اب العمل الذين وجدوا �� العامل السوري وسيلة سهلة لالستغالل سواء �عدد ساعات العمل 

 ) املشكالت املتعلقة بالقوان�ن واألجور.     18أو األجور. و�ب�ن الش�ل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكالت املتعلقة بالقوان�ن واألجور �� سوق العمل لدى الالجئ�ن السور��ن �� تركيا) يب�ن امل18الش�ل (                                              

 لرأي عينة الدراسة حازت مش�لة 
ً
 اضطرار أ�حاب الشهادات ا�جامعية للعمل �� مهن ال تتناسب ومؤهال��موفقا

" و�نسبة تق��ب من (
ً
و�� ظاهرة تنتشر �� العديد من املدن  ).%90املرتبة األو�� بدرجة أهمية "مرتفعة" و"مرتفعة جدا

ال��كية، حيث �جأ العديد من أ�حاب الشهادات للعمل �� مهن ال تتناسب ومؤهال��م العملية واملهنية �سبب اضطرارهم 

 لوضعهم القانو�ي وعدم تمكن الكث�� م��م من �علم  لتأم�ن لقمة العيش لهم ولعائل��م �� تركيا
ً
أو �� داخل سور�ة، ونظرا

اللغة ال��كية ال�ي �عد إحدى مفاتيح ا�حصول ع�� فرص العمل املناسبة لهذه الفئة من العمالة السور�ة الالجئة، ألسباب 

ه لم اللغة ال��كية، فقد اضطرت هذمتعلقة �عدم توفر الوقت الالزم للتعلم وعدم القدرة ع�� تحمل ت�اليف دورات �ع

. �� ح�ن �جأ البعض )69(-)68(الفئة للعمل �� سوق العمل غ�� الرس�ي مم��نة �عض ا�حرف ا�جديدة �� املصا�ع والورشات

م��ا إ�� ام��ان التعليم �� مراكز التعليم املؤقتة لالجئ�ن السور��ن وال�ي استوعبت �سبة ال بأس ��ا من أ�حاب الشهادات 

                                                        
    https://goo.gl/Zqs4jX :2015-012-24، موقع العر�ي ا�جديد، �� تركيا �غ��ون أعمالهممهن مكتشفة.. الجئون سور��ن باسم دباغ،  )68(

  https://goo.gl/gYsyE2: 2017-11-29، املنتدى االقتصادي السوري،  !الوجھ اآلخر للبطالة )69(

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

��ماضطرار أ�حاب الشهادات ا�جامعية للعمل �� مهن ال تتناسب ومؤهال

العمل اإلضا�� دون مقابل مادي

انخفاض األجور والتأخر �� دفعها أو عدم دفعها من قبل أر�اب العمل

عدم منح العمالة السور�ة التأم�ن الص�� واالجتما��

غياب جهة رسمية تر�� مصا�ح العمالة السور�ة �� تركيا

يدين ��اعدم تمكن حام�� بطاقة ا�حماية املؤقتة من العمل إال �� املدن املق

التخوف من عدم القدرة ع�� العمل �� حال منح أذون عمل رسمية

ئمةعدم تمتع العمالة السور�ة بأي حقوق وظيفية أو حماية اجتماعية مال 

لغياب اإلجراءات وا�حماية القانونية للعمالة السور�ة تجاه أر�اب العم

 
ً
منخفضة جدا منخفضة   متوسطة مرتفعة  

ً
مرتفعة جدا

https://goo.gl/Zqs4jX
https://goo.gl/gYsyE2
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معية �املهندس�ن والصيادلة وغ��ها من الشهادات العلمية. ولعل صعو�ة �عديل شهادا��م لدى ا�ح�ومة ال��كية ا�جا

 �� 
ً
خالل السنوات املاضية أو التمكن من اثبات مؤهال��م العلمية لدى جهات التوظيف ش�لت لدى البعض م��م عائقا

ع هذه الفئة من العمالة السور�ة الالجئة ي�حظ أن �سبة كب��ة . إال أن املتتبع لواق)70(االنخراط �� سوق العمل الرس�ي

م��ا غادرت تركيا إ�� الدول األخرى وخاصة دول االتحاد األورو�ي �عد أن �جزت عن تأم�ن فرص العمل املناسبة لها �� 

و خاصة �ومية أتركيا �سبب عدم تناسب مؤهال��ا مع فرص العمل املتوافرة �� سوق العمل ال���ي، وعدم وجود جهات ح

وال تزال ا�خطوات ال�ي اتخذ��ا ا�ح�ومة ال��كية . )71(تحتضن هذه الفئة و�عيد تأهيلها لتتمكن من االنخراط �� سوق العمل

�� هذا الصدد دون املستوى املطلوب ل�حفاظ ع�� ما تبقى من هذه الكفاءات والعمالة املؤهلة واملدر�ة ال�ي �ش�ل قيمة 

 د وعدم �سر��ا إ�� الدول األخرى.مضافة كب��ة ألي اقتصا

ت مشلكة 
ّ
عدم منح العمالة ، ومش�لة غياب اإلجراءات وا�حماية القانونية للعمالة السور�ة تجاه أر�اب العملحل

" �� املرتبة الثانية من حيث درجة األهمية  السور�ة التأم�ن الص�� واالجتما��
ً
نسبة تجاوزت ب"املرتفعة" و"املرتفعة جدا

من مش�لة ا�حصول ع�� عمل  يعا�� ة الالجئةالسور�العمالة غالبية  تتركيا، ما زال ابعد سنوات من دخوله)، ف80%(

ا وال يتم ان��اكها من قبل أر�اب العمل، و�ناقش البعض �� هذا الصدد أن غياب اإلجراءات وا�حماية تح�ى فيھ حقوقه

م��ء هذه العمالة وأن أي إجراءات ستتخذ ��ذا ا�خصوص  القانونية �� سوق العمل غ�� الرس�ي ال���ي موجود ح�ى قبل

 �� هذه الدراسة أن حجم سوق 
ً
يمكن أن تؤدي إ�� نزاع ب�ن أر�اب العمل وا�جهات النقابية وا�ح�ومية، وكما بينا سابقا

 بإيجاد توازن مصل�� مع أر�
ً
عمل �� هذه اب الالعمل غ�� الرس�ي الكب�� �� تركيا يلزم ا�جهات ا�ح�ومية والنقابية دائما

 �� سن �عض التشريعات ا�ح�ومية ال�ي يمكن من خاللها إرساء نوع من ا�حماية 
ً
السوق. وقد بدأت ا�ح�ومة ال��كية مؤخرا

القانونية لهذه العمالة و�� مقدم��ا التشريع املتعلق بمنح أذونات العمل أل�حاب بطاقات ا�حماية املؤقتة من الالجئ�ن، 

 ع�� استقرار العمالة ال��كية غ��  %10ينة لها �� م�ان العمل ال تتجاوز وتحديد �سبة قبول مع
ً
�� �ل منشآة حفاظا

الرسمية �� سوق العمل. كذلك حاولت ا�جهات ا�ختصة من خالل سن هذا التشريع منح العمالة السور�ة التأم�ن الص�� 

لها وخاصة للفئات العاملة �� املنشآت املتوسطة واالجتما�� �غية �عز�ز األمان االجتما�� وتقديم املز�د من ا�حماية 

 والصغ��ة �� القطاع ا�خاص.  

وعدم تمتع العمالة السور�ة الالجئة ، غياب جهة رسمية تر�� مصا�ح العمالة السور�ة �� تركياجاءت �ل من مشا�ل 

دفعها من قبل أر�اب  وانخفاض األجور والتأخر �� دفعها أو عدم، بأي حقوق وظيفية أو حماية اجتماعية مالئمة

" من حيث درجة األهمية ، �� املرتبة الثالثة العمل
ً
)، إن مش�لة غياب %70(بنسبة تجاوزت "املرتفعة" و"املرتفعة جدا

جهة رسمية متخصصة �� قضايا العمل لإلشراف ع�� مصا�ح العمالة السور�ة ورعاي��ا وتقديم ا�حلول املمكنة لتذليل 

العمالة �� سوق العمل ال���ي تمثل معوق أسا��ي �� تأخر اندماج العمالة السور�ة �� هذه  العقبات ال�ي تواجهها هذه

السوق، وإ�� تفاقم املشكالت ال�ي تواجهها هذه العمالة مع أر�اب العمل والعمالة ا�حلية وا�جتمعات املستضيفة. وترجع 

                                                        
(70) Problems faced by Syrian workers, employers and entrepreneurs in labor market and suggestions for solutions: overall evaluation, 

workshop report, International labor organization, Turkey, 13-06-2016.  
 من قبل العديد من ا�جهات ا�ح�ومية  2016أ�حاب الشهادات بدأت ت�حظ �عد عام يبدو أن قضية تأهيل العمالة السور�ة الالجئة من حملة  )71(

ً
 وا�حا

ّ
اهتماما

    وا�خاصة والدولية �سبب تخصيص حصة أك�� من الدعم املقدم من قبل هذه ا�جهات لالجئ�ن السور��ن نحو قطاع سبل العيش �� خططها و�رامجها.
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ا جهات املمثلة لالجئ�ن السور��ن �� تركيأسباب عدم �شكيل هذا الكيان املتخصص ألسباب عدة ترتبط ب�ل من ا�

ومنظمات ا�جتمع املد�ي وا�ح�ومة ال��كية، من حيث ضعف التنسيق ب�ن هذه األطراف وعدم وجود إحصاءات دقيقة 

عن أعداد وتوزع هذه العمالة �� سوق العمل من حيث املدن والقطاعات االقتصادية، إ�� جانب عزوف �سبة كب��ة من 

 من فقدان أماكن عملها هذه العمالة عن
ً
. وقد ترتب ع�� هذه املش�لة عدم تمتع )72(التواصل مع أي جهة رسمية خوفا

�سبة كب��ة من العمالة السور�ة بأي حقوق وظيفية أو حماية اجتماعية مالئمة، األمر الذي أدى بالتا�� إ�� معاناة هذه 

العمالة �ش�ل كب�� من قضية دفع أجورهم من قبل أر�اب العمل، إذ �عد هاجس ا�حصول ع�� أجر منتظم من أك�� 

م ع�� ترك م�ان عملھ �عد امتناع أر�اب العمل عن دفع املشكالت ال�
َ
ي تؤرق هذه العمالة، فهناك عدد كب�� م��م ُيرغ

األجور أو اقتطاع جزء م��ا بحجج مختلفة، وقد ي�جأ البعض من أر�اب العمل إ�� دفع األجور �عد عدة أسابيع أو أشهر 

 ال تتناسب وا�جهد  من موعد استحقاقها، أضف لذلك معاناة تتمثل �� انخفاض أجر
ً
هذه العمالة بنسب متدنية جدا

 مل�ح أجرتھ منظمة 
ً
، بلغ متوسط الدخل 2013ا�ح�ومية ال��كية �� عام  AFAdاملبذول لتأدية األعمال املو�لة إل��ا. ووفقا

لألجور �� تلك ) دوالر أمر��ي، أي ما يقرب من نصف ا�حد األد�ى الوط�ي 239الشهري للسور��ن العامل�ن �� تركيا مبلغ (

. وتجدر اإلشارة �� هذا السياق إ�� أن انخفاض قيمة الل��ة ال��كية ع�� مدار السنوات املاضية أثر �ش�ل سل�ي )73(السنة

 .  )74(ع�� أجور العمالة السور�ة

 �حام�� بطاقات ا�ح
ً
اية املؤقتة مكذلك برز �� هذا السياق مش�لة متعلقة بأذون العمل ال�ي أقر��ا ا�ح�ومة ال��كية مؤخرا

�حام��  التخوف من عدم القدرة ع�� العمل �� حال منح أذون عمل رسميةمن العمالة السور�ة الالجئة، من حيث 

مش�لة عدم تمكن حام�� بطاقات ا�حماية املؤقتة من العمل إال �� املدن املقيدين بطاقات ا�حماية املؤقتة، وكذلك 

ت �� املرتبة الرا�عة من حيث درجة األهمية �� حال حصولهم عل أذون عمل رسمية، حف��ا 
ّ
فعة "املرتفعة" و"املرتيث حل

 "
ً
 يصب �� مص�حة العامل السوريس ، إذ ترى ا�ح�ومة ال��كية أن قرار منح أذونات العمل)%50(بنسبة تجاوزت جدا

 ما و�حل مشا�لھ �� سوق العمل غ�� الرس�ي
ً
كس ما يراد تحول إ�� ع�صعو�ة �� التطبيق و  انون واجھ هذه القي، لكن غالبا

، حيث يرى العديد من ا�ختص�ن أن الصيغة ال�ي صدر ��ا قانون منح أذون العمل �ع����ا العديد من الثغرات القانونية لھ

أت لم يطبق هذا القانون إال ع�� نطاق ضيق، و�د 2016يناير  15ال�ي تفقد القانون األثر من تطبيقھ، فمنذ صدوره �� 

 بمحاسبة أر�اب العمل جراء عدم �سو�ة أوضاع العامل�ن السور��ن لد��م، مما دفع القليل م��م 
ً
السلطات ال��كية مؤخرا

 للمخافات املالية الكب��ة ال�ي قد تتخذ بحقهم �� حال ا�خالفة
ً
 . )75(لالل��ام بتطبيقھ تفاديا

قانون أو غ�� راغب�ن لالمتثال لھ �ونھ يتطلب م��م تقديم عقود أر�اب العمل غ�� مدرك�ن لهذا البينما ال يزال الكث�� من 

عمل نظامية وإلزامهم بدفع ا�حد األد�ى من األجور. حيث �ان ا�حافز الوحيد لدى الكث�� من أر�اب العمل لتوظيف 

 عملها  م��ا أماكن هو دفع أجور متدنية لهذه العمالة مما قد ُيفِقد الكث���� مختلف القطاعات العمالة السور�ة الالجئة 

                                                        
 لعدد ا )72(

ً
ا��م لالجئ�ن الك�� وفئال توجد إحصاءات دقيقة عن عدد العمالة السور�ة الالجئة منشورة عن طر�ق جهات رسمية، وإنما يتم تقدير �سبة هذه العمالة وفقا

 العمر�ة. 
(73) AFAD, Syrian refugees in turkey: field survey results, 2013, Prime Ministry, Republic of Turkey 

  https://goo.gl/jeHY9U  :2017-01-29موقع سور�تنا، ضائقة مالية �عيشها العمال السور�ون �� تركيا.. والسبب؟،   )74(
 https://goo.gl/TwCuin : 2017-05-27، موقع اقتصاد، تقار�ر خاصة، ملاذا يخسر عشرات السور��ن فرص عملهم �� غازي عنتاب؟مصطفى محمد،   )75(

https://goo.gl/jeHY9U
https://goo.gl/TwCuin
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 �عد انخفاض أجر هذه العمالة السبب الرئي��ي 
ً
�� حال طالبت با�حصول ع�� إذن العمل، ففي قطاع الزراعة مثال

 . كذلك ت��ز ظاهرة تفضيل أر�اب العمل توظيف األطفال الالجئ�ن ألسباب تتعلق بقدر��م )76(النتشارها �� اإلنتاج الزرا��

لشروط العمل املوضوعة من قبل أر�اب العمل  وعدم معارض��م البالغ�ن، العمال من �سرعة أك�� واللغة العمل �علمع�� 

العتماد أسرهم ع�� األجور املمنوحة لهم نتيجة افتقاد الكث�� من هذه األسر للمعيل البالغ. ع�� الرغم من وجود قرار 

 ملا هذا األمر من تأث��ات )77(من العمل 15 يمنع بموجبھ األطفال تحت سن 2014صادر عن ا�ح�ومة ال��كية �� عام 
ً
. نظرا

 سلبية ع�� مستقبل هؤالء األطفال �� ا�جتمع ال���ي. 

ومن جانب آخر تبدو مش�لة إلزام حام�� بطاقات ا�حماية املؤقتة من العمل �� املدن املقيدين ف��ا �عد حصولهم ع�� إذن 

إ�� فقدان العامل مل�ان عملھ نتيجة لذلك. حيث يضطر العامل  العمل من املشكالت ال�ي أدت �� الكث�� من ا�حاالت

السوري �� كث�� من األحيان إ�� التنقل ب�ن أك�� من مدينة لتأم�ن فرصة العمل. فع�� سبيل املثال �سبب هذا القرار فور 

شأن ي ال الذخلل �هذا اخسارة العشرات من العمال السور��ن ألعمالهم �سبب ��  ع�� نطاق ضيق �� مدينة غازي عنتاب

ت مش�لة )78(لهم بھ
ّ
" "مرتفعة" و"مرتف�� ��اية ال��تيب بنسبة أهمية العمل اإلضا�� دون مقابل مادي . بينما حل

ً
عة جدا

 ية املالئمة.  ن) و�� إحدى النتائج املتأتية عن افتقاد العمالة الالجئة لإلجراءات وا�حماية القانو %50ال تتجاوز (

 العيش معوقات تنمية سبل  .4
يوجد مجموعة من املعوقات ال�ي تحول دون تنمية سبل العيش وترتبط بالفواعل األساس�ن �� قطاع سبل العيش، و�مكن          

 تصنيفها ضمن مجموعت�ن وفق اآل�ي:  

 معوقات مرتبطة بسياسات احلكومة الرتكية وأرابب العمل   .1.4
 ه الالجئ�نتجا ات �ل من ا�ح�ومة ال��كية وأر�اب العملوسياسبالوضع السيا��ي �� تركيا عب املعوقات املرتبطة تل

، فمع وجود هذا العدد الكب�� من الالجئ�ن السور��ن وقلة الدعم املقدم من املانح�ن الدولي�ن  السور��ن
ً
 هاما

ً
دورا

ال��كية �� التعامل مع ، برزت العديد من التحديات ال�ي واجهت ا�ح�ومة )79(ل�ح�ومة ال��كية مع طول أمد األزمة السور�ة

أو ع�� املستوى ا�خار��، بحيث يتم ضمان ا�حافظة ع��  هذا امللف وكيفية إدارتھ بنجاح إن ع�� املستوى الداخ��

) �عض املعوقات املرتبطة 19و�ب�ن الش�ل ( االستقرار الداخ�� �� بلد يواجھ العديد من التحديات الداخلية وا�خارجية.

 ية وأر�اب العمل. �سياسات ا�ح�ومة ال��ك

                                                        
(76) Deniz Kesmez & others, Fertile Lands, Bitter Lives: the Situation Aanalysis Report on Syrian Seasonal Agricultural Workers in the 

Adana Plain, Development Workshop, Turkey, November 2016.  
 أحمد عزام وخولة دنيا،  )77(

ً
، مركز دراسات  )أثر عمالة األطفال ع�� الطفل السوري النازح واملقيم �� والية غازي عنتاب ال��كية (مدينة كراتاش مركزي نموذجا

 . 2015ا�جمهور�ة الديمقراطية، سبتم�� 
  املرجع السابق. )78(
�عد  2016بتقديمھ �� عام ال يزال الدعم املقدم من االتحاد األورو�ي مثار خالف مع ا�ح�ومة ال��كية ال�ي يصرح مسؤولوها أن الدعم الذي �عهد االتحاد األورو�ي  )79(

، ع�� الرغم من الوعود الكث��ة ال�ي 2017اب ��اية عام مليون دوالر مع اق��  800التوقيع ع�� االتفاقية والبالغ ثالثة مليارات دوالر لم �ستلم ا�ح�ومة ال��كية منھ سوى 

 30قرب من أنفقت ما ي قطعها مسؤو�� دول االتحاد ملساعدة ا�ح�ومة ال��كية فيما يتعلق بدعم الالجئ�ن السور��ن ع�� أراض��ا. حيث أكدت ا�ح�ومة ال��كية أ��ا

 :،2011مليار  دوالر ع�� الالجئ�ن السور��ن �� تركيا منذ عام 

 https://goo.gl/ShbW3k: 2017-09-22، الهيئة السور�ة لإلعالم، �شاوش أوغلو، االتحاد األورو�ي لم يِف بوعوده بدعم الالجئ�ن السور��ن �� تركيااملصدر:        

https://goo.gl/ShbW3k
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 العمل ال��كية وأر�ابتنمية سبل العيش لالجئ�ن السور��ن املرتبطة �سياسات ا�ح�ومة  معوقات) يب�ن 19الش�ل (

 لرأي عينة الدراسة جاء �ل من 
ً
عدم وضوح واكتمال اإلجراءات القانونية ا�خاصة �عمل الالجئ�ن السور��ن �� وفقا

 بدرجة املرتبة األو�� �� ا�حكومية ال��كية سياسات فاعلة من أجل تأسيس سبل العيشوعدم تب�ي ا�جهات ، تركيا

 "
ً
 لرأي عينة الدراسة. ) %70و�نسبة تجاوزت (أهمية "مرتفعة" و"مرتفعة جدا

ً
 وفقا

قهم ز منذ قدوم العمالة السور�ة الالجئة إ�� تركيا ع�� منحهم �سهيالت كب��ة للس�� نحو كسب ر عملت ا�ح�ومة ال��كية 

بأنفسهم �� سوق العمل غ�� الرس�ي أسوة بالعمال األتراك �� هذه السوق، ومنحت أر�اب العمل السور��ن �سهيالت كب��ة 

لتأسيس مشاريعهم ال�ي استقطبت الكث�� من العمالة السور�ة ال�ي ال تجيد التحدث باللغة ال��كية وخففت من �سبة 

. ورغم )80(حمل أعباء املعيشة دون االعتماد ع�� مساعدات املنظمات اإلغاثيةالبطالة بي��م، وساعدت الكث�� م��م ع�� ت

هذه اإليجابية ال�ي ينظر إل��ا البعض من العمالة وأر�اب العمل السور��ن، إال أن طول ف��ة إقامة الالجئ�ن املتوقعة �� 

ا�جتمع  ح�� و�ؤخر من اندماجهم ��تركيا سي��كهم عرضة للتجاذبات السياسية ع�� املستوى الدو�� وع�� املستوى ا�

، وسيضمن تأط�� هذا العدد الكب�� من العمالة �� �شريعات قانونية )82(- )81(ا�ح�� ما لم يتم �سو�ة وضعهم القانو�ي

جتما�� �� املستقبل، و�� حال التأخر �� سن هذه ال استقرارهم االجتما�� واالقتصادي و�مهد لعملية اندماجهم ا

ِعب ذلك من مهمة وضع اس��اتيجيات و�رامج سبل عيش طو�لة األجل للعمالة  التشريعات أو وجود قصور ف��ا فسُيصَّ

ظم العمالة السور�السور�ة من قبل ا�ح�ومة ال��كية.  ة �� تركيا سيسهم �� عدم ضمهم إذ أن عدم إصدار قوان�ن تنَّ

صائيات الرسمية املتعلقة �سوق العمل �� البلد مثل البطالة وحوادث العمل ما سيجعل ا�ح�ومة غ�� قادرة ع�� حلإل 

 أخذهم �ع�ن االعتبار عند رسم سياسا��ا املستقبلية. 

ي�حظ املتتبع لسياسات ا�ح�ومة ال��كية إزاء مسألة سبل العيش عدم وجود سياسات مستقبلية وا�حة �� هذا اإلطار،  

يالحظ غياب االس��اتيجيات وا�خطط إذ ة. الالجئالعمالة السور�ة الستثمار �� مهارات ن حيث مدى س�� ا�ح�ومة لم

                                                        
  مرجع سابق. ، تركيا وجهة مفضلة للصناعي�ن السور��نعمر أحمد،  )80(
 :2016 ،، تقدير موقف، املركز العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات، أبر�لتركيا واالتحاد األورو�ي: عودة التعاون من بوابة م�افحة ال�جرة غ�� الشرعية )81(

https://goo.gl/xUj7L4  
  https://goo.gl/qFkdDV :2015-04-29، موقع نون بوست املعارضة ال��كية تتوعد الالجئ�ن السور��ن حال وصولها، )82(

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ثة عن أعداد ومؤهالت الالجئ�ن السور��ن غياب البيانات الشاملة وا�حدَّ

التعامل مع العمالة السور��ن من قبل ا�ح�ومة ال��كية كعمالة مؤقتة 

كياعدم وضوح واكتمال اإلجراءات القانونية ا�خاصة �عمل الالجئ�ن السور��ن �� تر 

لسور�ة ضعف املبادرات الفردية من رجال األعمال السور��ن واألتراك الستيعاب العمالة ا

غياب و�االت التوظيف ا�خاصة بتأم�ن فرص العمل لالجئ�ن السور��ن

لالجئ�نعدم تب�ي ا�جهات ا�ح�ومية ال��كية سياسات فاعلة من أجل تأسيس سبل العيش

 
ً
منخفضة جدا منخفضة   متوسطة مرتفعة  

ً
مرتفعة جدا

https://goo.gl/xUj7L4
https://goo.gl/qFkdDV
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ل�ح�ومة (ع�� مستوى ا�حافظات والبلديات وو�االت التنمية) ال�ي تت�امل مع سياق األزمة والدراسات التحليلية ال�ي تقيم 

 . )83(�نالتأث�� االقتصادي واالجتما�� لتدفق الالجئ
ً
فخالل السنوات القليلة املاضية لم تبدي ا�ح�ومة ال��كية اهتماما

ھ قسم كب�� م��م   باالستثمار �� رأس املال البشري لالجئ�ن السور��ن أ�حاب الكفاءات وا�خ��ات العلمية الذين توجَّ
ً
كب��ا

أي محفزات من قبل ا�ح�ومة لالحتفاظ  إ�� دول االتحاد األورو�ي ودول أمر��ا الشمالية ودول ا�خليج، �عد عدم تقديم

، إ�� جانب الصعو�ات ال�ي واجهوها سواء من ناحية اإلقامة أو من ناحية تأم�ن 2012��م عند قدومهم إ�� تركيا �عد عام 

فرص عمل الئقة ��م. وال تزال ا�خطوات ال�ي اتخذ��ا ا�ح�ومة ال��كية �� هذا الصدد دون املستوى املطلوب ل�حفاظ ع�� 

تبقى من هذه الكفاءات والعمالة املؤهلة واملدر�ة ال�ي �ش�ل قيمة مضافة كب��ة ألي اقتصاد وعدم �سر��ا إ�� الدول  ما

األخرى. و�مكن أن �عزى ذلك �� جزء منھ إ�� عدم وجود هيئة واحدة ع�� الصعيد الوزاري �عهد إل��ا تنسيق األ�شطة 

حاجة لز�ادة قدرات وإم�انات ا�جهات ا�ح�ومية املعنية بقضايا الالجئ�ن  ، ووجود)84(املتعلقة �عمالة الالجئ�ن السور��ن

السور��ن الستيعاب هذا العدد الكب�� من العمالة والتخطيط لھ �ش�ل أفضل، إ�� جانب ضرورة إطالع ا�ح�ومة ا�جمهور 

 ل��ايال���ي �ش�ل أفضل عن ا�حقائق واملعلومات املرتبطة بوضع الالجئ�ن السور��ن �� تركيا تف
ً
د شعورهم �عبء اديا

 .)85(استضاف��م

ت �� املرتبة الثانية �ل من معوقات 
ّ
 ،غياب و�االت التوظيف ا�خاصة بتأم�ن فرص العمل لالجئ�ن السور��ن�� ح�ن حل

وغياب البيانات ، وضعف املبادرات الفردية من رجال األعمال السور��ن واألتراك الستيعاب العمالة السور�ة

" بنسبة تق��ب من دثة عن أعداد ومؤهالت الالجئ�ن السور��نالشاملة وا�ح
ً
، بدرجة أهمية "مرتفعة" و"مرتفعة جدا

 لرأي عينة الدراسة. ) 70%(
ً
 وفقا

 �� 
ً
 كب��ا

ً
َل غياب و�االت التوظيف ا�خاصة بتأم�ن فرص عمل للعمالة السور�ة �� تركيا منذ توافدهم إ�� تركيا معوقا

َّ
ش�

 لعدم إملام النسبة الك��ى انخراطهم �� سوق العم
ً
 ع�� العالقات ال�خصية واملعارف نظرا

ً
ل، حيث �ان االعتماد م��كزا

من هذه العمالة باللغة ال��كية وصعو�ة التواصل �ش�ل مباشر مع أر�اب العمل األتراك، سرعانما بدأت تنتشر �عض 

حدود تأم�ن فرص عمل المتصاص جزء من صفحات التواصل االجتما�� واملواقع اإللك��ونية ال�ي استطاعت �ش�ل م

 . )86(هذه القوى العاملة

بدأت تظهر �عض و�االت التوظيف ا�خاصة ال�ي وجهت جهودها لتأم�ن فرص سبل العيش لالجئ�ن  2014�� عام 

السور��ن، فقد استطاعت مؤسسة رزق للتأهيل امل�ي إحدى مؤسسات املنتدى السوري أن �سهم �� توظيف أك�� من 

. و�� اآلونة األخ��ة بدأت تظهر �عض املنظمات املهتمة )87(�� تركيا 2014) ال�� سوري منذ بداية عملها �� عام 10,000(

                                                        
(83) Regional Strategic Overview, Turkey: Regional Refugee & Resilience Plan 2015-2016, op.cit.  

وال�وارث الطبيعية" ال��كية إ�� إدارة ال�جرة �� وزارة الداخلية ال��كية، وال�ي تم تأسيسها ، تم نقل ملف الالجئ�ن السور��ن من منظمة " اإلغاثة 2017-12-02بتار�خ  )84(

، حيث ستساهم هذه ا�خطوة �� �سليم إدارة ملف الالجئ�ن �جهة مختصة ��ذا الشأن، مما سينعكس �ش�ل إيجا�ي ع�� مستقبل وضع 2013�� شهر نيسان �� عام 

 الالجئ�ن السور��ن �� تركيا.

   https://goo.gl/WmEXJM : 2017-12-02، جر�دة عنب بلدي، تحيل ملف الالجئ�ن السور��ن إ�� إدارة ال�جرة العامة” آفاد“املصدر:         
(85) Kılıc B. Kanat & Kadir Ustun, Turkey’s Syrian Refugees: Toward Integration, Report No. 49, SETA, Turkey.  

    https://goo.gl/c9NisY: 2017-10-06، موقع العر�ي ا�جديد، مواقع التواصل تفتح أبواب الرزق للسور��ن �� تركياعدنان عبد الرزاق،  )86(
  https://goo.gl/U6KeEm :2017-09-11، موقع ترك برس، آالف سوري �� السوق ال��كية 10مؤسسة رزق �ساهم �� توظيف أك�� من ) 87(

https://goo.gl/WmEXJM
https://goo.gl/c9NisY
https://goo.gl/U6KeEm
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الهولندية ال�ي �س��دف إيجاد فرص عمل دائمة  United Workبتأم�ن فرص العمل لالجئ�ن السور��ن مثل شركة 

ال�ي ��دف إ�� تدر�ب وتأهيل  ACT  & IMPACTسسات وقانونية للعمالة السور�ة، ومؤسسة بنك العمل إحدى مؤ 

الباحث�ن عن العمل وإيجاد فرص العمل وتمو�ل املشاريع الصغ��ة واملتناهية الصغر لهذه العمالة. و�� اإلطار ا�ح�ومي 

العمل  ق عملت ا�ح�ومة ال��كية ع�� املواءمة ب�ن مهارات العمالة السور�ة الالجئة تحت ا�حماية املؤقتة واحتياجات سو 

 �سبب حاجز İŞKURعن طر�ق و�الة التشغيل ا�ح�ومية 
ً
 جدا

ً
، إال أن عدد املستفيدين من خدمات الو�الة بقي محدودا

اللغة وعدم تناسب مهارا��م مع ما هو مطلوب ضمن سوق العمل، بحيث يتطلب األمر إعادة تأهيلهم من خالل تقديم 

 �عض دورات التدر�ب امل�ي. 

فردية املبادرات الفيما يتعلق باملبادرات الفردية من رجال األعمال الستيعاب جزء من العمالة السور�ة، ترى العينة أن 

 �� هذا الصدد، ع�� الرغم من الدعم املقدم من 
ً
 هاما

ً
من القطاع ا�خاص السوري �� عموم املدن ال��كية لم تلعب دورا

�افة التسهيالت الالزمة لنجاحها، ع�� اعتبار أن األموال السور�ة املهاجرة تمثل  ا�ح�ومة ال��كية لهذه املبادرات وتقديم

��ة الفقر، إال أن غياب املشاريع الكب براثنا�حامل الرئي��ي لدعم العمالة السور�ة الالجئة �� دول ا�جوار وانتشالها من 

ة قدرة مبادرا��م �� استيعاب �سبة جيدة من عن استثمارات رجال األعمال السور��ن �� املدن ال��كية أدى إ�� محدودي

من االستثمارات األجنبية بما يتجاوز ما قيمتھ  %14العمالة السور�ة، ع�� الرغم من �شكيل هذه االستثمارات �سبة 

شركة. ورغم تواضع رأسمال هذه الشر�ات، ) 8,100( ) مليون دوالر أمر��ي و�لوغ عدد الشر�ات السور�ة ما يقارب371(

 لبعض اإلحصائيات 100ستطاعت توف�� ما يز�د عن فقد ا
ً
. و�� هذا اإلطار �انت هناك )89(-)88(ألف فرصة عمل وفقا

مبادرة دولية داعمة لهذا التوجھ يقودها البنك الدو�� لإل�شاء والتعم�� ��دف من خاللها إ�� تجميع رجال األعمال 

جئ�ن س مشاريع تنمو�ة كب��ة �� البلدان املستضيفة لال السور��ن �� دول امل�جر وتأسيس كيان مش��ك لهم ��دف تأسي

السور��ن واالستفادة من مهارا��م، وقد ت�للت هذه املبادرة بتأسيس جمعية األعمال السور�ة الدولية �� فر�سا �� عام 

ر من و�دعم مباش. وال�ي ستع�ى بإزالة العوائق أمام رجال األعمال واملستثمر�ن السور��ن حول العالم بدعم دو�� 2017

 . )90(البنك الدو��

دت العديد  �عد مسألة غياب البيانات الشاملة وا�حدثة عن أعداد ومؤهالت الالجئ�ن السور��ن إحدى املعوقات ال�ي قيَّ

 من ا�جهات املعنية بقطاع سبل العيش عن وضع برامج سبل عيش خاصة بالعمالة السور�ة داخل تركيا. وال يمكن 

يم وجمع املعلومات با�ح�ومة ال��كية فقط، حيث يمثل عدم استقرار الالجئ�ن السور��ن وانتقالهم حصر مسؤولية تنظ

 عند طلب ذلك م��م من قبل ا�جهات املعينة 
ً
ب�ن أك�� من مدينة، وعدم امتثال الكث�� م��م لقيد بيانا��م وتحدي��ا دور�ا

مالة السور�ة الالجئة. وقد قامت ا�ح�ومة ال��كية من أسباب غياب قاعدة بيانات مت�املة عن أعداد ومؤهالت الع

املبادرة ال�ي أطلق��ا مؤسسة التعليم العا�� ال��كية عن جهودها إل�شاء قاعدة بيانات بمبادرات عدة �� هذا الصدد وم��ا 

                                                        
   https://goo.gl/dGGVx3  :2017-10-23جر�دة عنب بلدي،  ألف فرصة عمل توفرها الشر�ات السور�ة �� تركيا، 100أك�� من  )88(
  https://goo.gl/5c3Sku: 2017-10-04، موقع العر�ي ا�جديد، من االستثمارات األجنبية ب��كيا %14السور�ون يحصدون عدنان عبد الرزاق، ) 89(
  arageek ،24-07-2017 :https://goo.gl/StPdtVموقع  ،إعالن �حفي عن تأسيس جمعية األعمال السور�ة الدولية �� مرسيليا الفر�سية )90(

https://goo.gl/dGGVx3
https://goo.gl/5c3Sku
https://www.arageek.com/tech/2017/07/24/siba-press-release.html
https://goo.gl/StPdtV
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البيانات مع  هإلك��ونية لتوظيف األ�اديمي�ن السور��ن �� تركيا، عن طر�ق ادخال بيانا��م �� هذه القاعدة ملشاركة هذ

 .   )91(ا�جامعات ال��كية ل�ي تتمكن من التواصل معهم �� حال وجود شواغر مناسبة لد��ا

أهمية  درجةب�عامل ا�حكومة ال��كية مع العمالة السور�ة الالجئة كعمالة مؤقتة، جاء معوق �� املرتبة الثالثة واألخ��ة 

 "
ً
 لرأي عينة الدراسة. ) %70بنسبة تق��ب من ("مرتفعة" و"مرتفعة جدا

ً
إذ يمثل �عامل ا�ح�ومة ال��كية مع العمالة وفقا

السور�ة الالجئة كعمالة مؤقتة �ح�ن عود��ا إ�� بلدها �عد ان��اء الن�اع �� هذا البلد إحدى معوقات تنمية سبل عيش 

�سانية �� عزل عن �و��ا قضية إالطبيعة املسيسة للقضية السور�ة بمهؤالء الالجئ�ن، إال أن الكث�� من ا�حلل�ن يرى أن 

 بالنسبة ل�ح�ومة ال��كية من حيث كيفية التعامل مع هذا الكم الكب�� من الالجئ�ن 
ً
ال�ي جعلت األمور أك�� �عقيدا

السور��ن ووضع اس��اتيجيات مستقبلية إلدارة شؤو��م. و�الحظ �� العام�ن املاضي�ن أن عدم الرغبة وال��دد الظاهر نحو 

السور��ن �� تركيا يتم استبدالها اآلن باإلقرار بحقيقة هذه املسألة، كما يؤكد مسؤولون رفي�� املستوى �� مسألة بقاء 

تركيا. وع�� الرغم من هذا االع��اف اإلجباري واإلشارات ال�ي تدل ع�� االنتقال من التحول من إدارة هذه املسألة �ش�ل 

��اتيجية لم تتخذ لتحقيق هذه الغاية �عد. وسيؤدي التأخر �� اتخاذ هذه مؤقت إ�� الدمج، إال أن القرارات الشاملة واالس

القرارات إ�� تقليل فاعلية املؤسسات العاملة �� امليدان و�قلل من حافز���ا للعمل و�ؤدي �� أحيان كث��ة إ�� إضاعة الوقت 

 واملوارد. 

 معوقات مرتبطة مبنظمات اجملتمع املدين والالجئني السوريني .2.4
عدة �شمل  �عوامليرتبط  جتمع املد�ي السور�ة وال��كية �� تنمية سبل عيش الالجئ�ن السور��ننجاح منظمات ا� إن

ومدى القدرة ع�� تصميم برامج سبل عيش تتالءم مع السياق ا�ح�� لسوق  االقتصاد ال���ي،مدى وجود فرص العمل �� 

 تدر�بلا ومدى فاعلية برامج ،مع أر�اب العملة الالجئالعمالة السور�ة ر�ط ، ومدى إم�انية العمل والفرص املتاحة ضمنھ

. ومدى رغبة العمالة السور�ة لالستثمار �� إم�انا��م وقدرا��م للنجاح �� سوق العمل )92(والتأهيل املصممة لهذه العمالة

�� مهارات  النقصو لعوائق القانونية ح�ى �عد إزالة ا �� توظيف الالجئ�ناألتراك أر�اب العمل  ومدى رغبة أو تردد أو رفض

 ). 20كما يب�ن الش�ل ( الالجئ�ن والقضايا األمنية والتمي�� ضد الالجئ�ن

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
  https://goo.gl/7k4oHf : 2016-03-26موقع ترك برس،  "،ال��كية تطلق "املوقع اإللك��و�ي لأل�اديمي�ن امل�ّجر�نا�حكومة    )91(
فقط وت��كز معظم مشاريعها ع��  %12) منظمة، وتقدر �سبة املنظمات ال�ي �س��دف �شغيل السور��ن بـ 300يصل العدد الك�� للمنظمات السور�ة �� تركيا إ�� ( )92(

   �ل مباشر.�ا بتوظيف العمالة �شتدر�ب وتأهيل السور��ن لسوق العمل فيما يقدم القليل م��ا مشاريع �شغيلية سواء خدمية أو إنتاجية، �� ح�ن يقوم البعض م�

https://goo.gl/7k4oHf
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  تنمية سبل العيش لدى لالجئ�ن السور��ن املرتبطة بمنظمات ا�جتمع املد�ي والالجئ�ن أنفسهم معوقات) يب�ن 20الش�ل (                                            

 لرأي عينة الدراسة جاء �ل من 
ً
وضعف  ،ضعف التواصل ب�ن منظمات ا�جتمع املد�ي السور�ة وا�حكومة ال��كيةوفقا

ر�ة وغياب فاعلية ا�جهات املمثلة للمعارضة السو التعاون والتنسيق ب�ن منظمات ا�جتمع املد�ي السور�ة وال��كية، 

  �� قطاع سبل العيش
ً
 ). %70تجاوزت ( " و�نسبة�� املرتبة األو�� بدرجة أهمية "مرتفعة" و"مرتفعة جدا

�ش�ل قضية ضعف التواصل والتنسيق ب�ن منظمات ا�جتمع املد�ي السوري وا�ح�ومة ال��كية إحدى املعوقات األساسية 

وا�ح عن املشكالت ال�ي �عا�ي م��ا العمالة السور�ة الالجئة، حيث مثل غياب كيان واحد يجمع منظمات لرسم تصور 

 للعدد 
ً
ا�جتمع املد�ي السوري �� تركيا إحدى األسباب الرئيسية �� ضعف التواصل مع ا�جهات ا�ح�ومية ال��كية، فنظرا

لدعم تباطا��ا ا�خارجية واستمرار���ا ومدى فاعلي��ا �� تقديم االكب�� لهذه املنظمات والتفاوت �� أحجامها و�شاطا��ا وار 

كن ا�جهات  لالجئ�ن السور��ن �ش�ل عام ولقطاع سبل العيش �ش�ل خاص. أدت هذه العوامل مجتمعة إ�� عدم تمَّ

ل عام �ا�ح�ومية ال��كية من الوصول إ�� رؤ�ة مش��كة عن كيفية معا�جة القضايا ال�ي تواجھ الالجئ�ن السور��ن �ش

والقضايا املرتبطة بالعمالة السور�ة الالجئة �ش�ل خاص، و�ون أغلب �شاط هذه املنظمات موجھ ل�جانب اإلغا�ي داخل 

. و�� هذا اإلطار ي��ز كذلك معوق )93(سور�ة مع وجود عدد قليل م��ا يوجھ �شاطاتھ نحو الالجئ�ن السور��ن �� تركيا

مع املد�ي ال��كية والسور�ة �سبب حاجز اللغة والفروقات الثقافية واختالف ضعف التعاون والتنسيق ب�ن منظمات ا�جت

. )94(آليات العمل والتوجھ السيا��ي لبعض منظمات ا�جتمع املد�ي ال���ي �� موقفها من تواجد الالجئ�ن السور��ن �� تركيا

َل غياب فاعلية ا�جهات املمثلة للمعارضة السور�ة �� تركيا، 
َّ
 �� إدارة وتنظيم العمالة ومن جانب آخر ش�

ً
 هاما

ً
معوقا

السور�ة الالجئة بالتعاون مع السلطات ا�ح�ومية ال��كية، �سبب محدودية إم�انيات هذه ا�جهات املادية والبشر�ة للقيام 

ها مبذلك مع وجود هذا العدد الكب�� من العمالة السور�ة الالجئة وتوزعها �� مختلف املدن ال��كية الك��ى، إ�� جانب قيا

                                                        
(93) Syrian refugees in Turkey: challenges to and opportunities for longer-term integration, workshop summry, Capacities for Peace’ 

project, Safe World Organization, UK, 29-02-2016: https://goo.gl/5dmdNN  
( 94 ) Helen Mackreath & Şevin Sağnıç, Civil Society and Syrian refugees in Turkey, March, 2017, Citizens’ Assembly, Turkey: 

https://goo.gl/D4qqwc  
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عدم تكيف الالجئ�ن السور��ن للعمل لدى أر�اب العمل األتراك 

يةعدم تمكن �سبة كب��ة من العمالة السور�ة من �علم اللغة ال��ك

عدم تناسب مهارات العمالة السور�ة مع سوق العمل ال���ي

…ل العيش غياب فاعلية ا�جهات املمثلة للمعارضة السور�ة �� قطاع سب

ة وال��كية ضعف التعاون والتنسيق ب�ن منظمات ا�جتمع املد�ي السور�

ال��كية ضعف التواصل ب�ن منظمات ا�جتمع املد�ي السور�ة وا�ح�ومة

…ي السور�ة تأم�ن سبل العيش ليس ضمن أولو�ات منظمات ا�جتمع املد�

 
ً
منخفضة جدا منخفضة   متوسطة مرتفعة  

ً
مرتفعة جدا

https://goo.gl/5dmdNN
https://goo.gl/D4qqwc
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بتوجيھ جّل أ�شط��ا ع�� ا�ح�ومة السور�ة املؤقتة نحو الداخل السوري لتلبية املتطلبات الكب��ة ال�ي يحتاجها الداخل 

 �� مختلف القطاعات. 

 .تأم�ن سبل العيش ليس ضمن أولو�ات منظمات ا�جتمع املد�ي السور�ة وال��كية�� ح�ن حّل �� املرتبة الثانية معوق 

أل�شطة منظمات ا�جتمع املد�ي �ش�ل وا�ح توجھ جل ترك�� هذه املنظمات إ�� قطاعات التعليم  املتتبع إذ ي�حظ

وال�حة واإلغاثة خالل السنوات الست املاضية مع وجود �سبة قليلة م��ا أولت قطاع سبل العيش االهتمام الالزم من 

مع طول أمد وجود السور��ن �� تركيا أخذت حيث التدر�ب والتأهيل والتدر�ب واملساعدة �� ايجاد فرص العمل. ولكن 

 هذه املنظمات �� العام�ن املاضي�ن تو�� أهمية أك�� لهذا القطاع.

ة "مرتفعة" ، بدرجة أهميعدم تمكن �سبة كب��ة من العمالة السور�ة من �علم اللغة ال��كية�� املرتبة الثالثة حّل معوق 

" بنسبة أك�� من (
ً
 للعديد من استطالعات الرأي ال�ي تناولت املشا�ل ال�ي �عا�ي م��ا الالجئ�ن )%50و"مرتفعة جدا

ً
. فوفقا

ول إ�� املعوقات األساسية ال�ي تؤثر ع�� قدر��م �� الدخالسور��ن برزت قضية �علم اللغة ال��كية بالنسبة لهم �أحد أهم 

. وتبقى أسباب عدم إقبال هذه الفئة من الالجئ�ن . وإبقا��م عرضة لالستغالل من قبل أر�اب العمل األتراك)95(سوق العمل

السور��ن ع�� �علم اللغة ال��كية متنوعة، م��ا ما يرتبط برغبة البعض م��م بالعودة إ�� سور�ة �� حال استقرت األوضاع 

ب��ة �� �علم كو�التا�� �علم ا�حد األد�ى من اللغة لتسي�� أمورهم اليومية واملعاشية، �� ح�ن يواجھ البعض اآلخر صعو�ة 

هذه اللغة �ون البنية املنطقية اللغو�ة ال��كية تختلف عن اللغة العر�ية، كذلك يرى البعض أن ذلك عائد ألسباب 

اقتصادية واجتماعية ونفسية و�� جزء منھ نتيجة تقص�� ا�ح�ومة ال��كية �� افتتاح دورات مجانية لتعليم اللغة 

 .  )96(ال��كية

وعدم  ،عدم تكيف الالجئ�ن السور��ن للعمل لدى أر�اب العمل األتراكجاء �ل من معو�� خ��ة �� املرتبة الرا�عة واأل 

" بنسبة تقل عن (، تناسب مهارات العمالة السور�ة مع سوق العمل ال���ي
ً
) %50بدرجة أهمية "مرتفعة" و"مرتفعة جدا

 لرأي عينة الدراسة. إذ ال تمثل هذه املعوقات عامل هام لعدم انخ
ً
راط العمالة السور�ة الالجئة �� سوق العمل ال���ي، وفقا

ف قسم كب�� من العمالة السور�ة ع�� بيئة سوق العمل ال���ي،  فبعد مرور عدة سنوات ع�� وجودها �� تركيا تكيَّ

 من ا�حصول ع�� ف
ً
��ا حاليا

َّ
ص ر واكتسبت املهارات ال�ي افتقد��ا عند قدومها قبل عدة سنوات إ�� هذه السوق. مما مك

 عمل أفضل بمرور الزمن.   

 آليات تنمية سبل العيش  .5
 �� تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتما�� لالجئ�ن  

ً
 هاما

ً
 لسور��نا تلعب اآلليات املرتبطة ب��امج تنمية سبل العيش دورا

ية من القطاع واملبادرات الفرد ا�ح�ومة ال��كية ، وترتبط هذه اآلليات �ش�ل مباشر بال��امج ال�ي �عدها �ل منتركيا�� 

 ا�خاص واملنظمات غ�� ا�ح�ومية ا�حلية والدولية والهيئات الدولية وع�� رأسها املفوضية السامية لشؤون الالجئ�ن

�� ع الالجئ�ن. و�س�� هذه األطراف من تأسيس برامج سبل العيش �ش�ل عام إ�� ز�ادة قدرة ومنظمة العمل الدولية

                                                        
(95) Mohammed Jamjoom, Turkey's Syrian refugees carve out their own opportunities, Aljazeera news, 14-07-2017: https://goo.gl/v9C8Du  

 https://goo.gl/yoR3eR : 2016-12-17، 21، موقع عر�ي ال��كية؟ ملاذا ال يقبل السور�ون ع�� �علم اللغة)96(

https://goo.gl/v9C8Du
https://goo.gl/yoR3eR
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�نظر إ�� برامج و  .)97(اية أو تدعيم دخلهم ومهارا��م وأصولهم بالطرق ال�ي تدعم أولو�ا��م وأهدافهمتزو�د أنفسهم با�حم

سبل العيش باعتبارها برامج تنمية محورها فرص العمل و�شمل مجموعة من اآلليات ال�ي يمكن أن تز�د إ�� أق��ى حد 

 ال��امج وتنفيذها �ش�ل فاعل �ساعد �� تحقيقممكن من توليد الوظائف املنتجة. و�ذلك فإن التصميم ا�جيد لهذه 

 .السور��ن االنتعاش االقتصادي واالجتما�� لالجئ�ن

 . اآلليات املرتبطة ابحلكومة الرتكية 1.5
 ) أهم اآلليات ال�ي يمكن أن تنفذها ا�ح�ومة ال��كية لتنمية سبل العيش لالجئ�ن السور��ن. 21يب�ن الش�ل (      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    آليات تنمية سبل العيش لالجئ�ن السور��ن من قبل ا�ح�ومة ال��كية) يب�ن 21الش�ل (                                                              
 

 لرأي عينة الدراسة جاء 
ً
 تقديم التسهيالت املناسبة لدعم املشاريع الصغ��ة واملتناهية الصغر لالجئ�ن السور��نوفقا

" و�نسبة تجاوزت (�� 
ً
)، إذ تمثل هذه املشاريع �� حياة الالجئ�ن %70املرتبة األو�� بدرجة أهمية "مرتفعة" و"مرتفعة جدا

، )98(السور��ن إحدى آليات �عز�ز الصمود االقتصادي لهم وتخلق فرص عمل لنسبة جيدة من العمالة السور�ة الالجئة

 السور��ن �� تركيا توجھ قسم كب�� م��م الفتتاح مشاريع صغ��ة ومتناهية الصغروال يخفى ع�� املتتبع لواقع الالجئ�ن 

وهم من ذوي رؤوس األموال ا�حدودة. حيث �عاملت معهم ا�ح�ومة ال��كية معاملة خاصة من خالل التغا��ي عن هذه 

، ) 99(أو ش�وى ضدهم املشاريع وعدم مطالبة أ�حا��ا باستخراج رخص قانونية الفتتاحها إال �� حال وجود مخالفة

وعدت هذه املعاملة بمثابة �سهيل من ا�ح�ومة ال��كية لدعم املشاريع الصغ��ة واملتناهية الصغر لالجئ�ن السور��ن �� 

عموم املدن ال��كية. و�� ح�ن يرى العديد من رواد األعمال السور��ن أن عملية ��جيل األعمال واأل�شطة التجار�ة �� 

ا�حصول ع�� تراخيص نظامية لهذه املشاريع الصغ��ة  �ون ، إال أن املش�لة تكمن �� )100(هلة للغايةتركيا �عت�� سهلة أو س

                                                        
(97) Caverzasio, Sylvie Giossi, 2011, strengthening protection in war: A search for professional standards, International Committee of the 

Red Cross, Geneva.  
 لبعض اإلحصاءات تمثل ا) 98(

ً
 %34ملتناهية الصغر ملشاريع اهناك اهتمام كب�� من ا�ح�ومة ال��كية �� دعم املشاريع املتوسطة والصغ��ة واملتناهية الصغر �� تركيا، ووفقا

 من هذه العمالة.  %40من عمالة القطاع ا�خاص، بينما تمثل املشاريع الصغ��ة واملتوسطة 
 https://goo.gl/5dqrmQ : 2015-07-16، موقع تركيا بالعر�ي، لفتح مشروع صغ�� �� تركياما �� االجراءات ) 99(

(100) Ucak, S, Holt P. J & Raman, K, another side to the story: A market assessment of Syrian SMEs in Turkey، Building Markets & 
Syrian Economic Forum، June, 2017, New York City، USA.  
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ات ال��كيةتأسيس نقابة للعمال السور��ن �� تركيا مع��ف ��ا من جانب السلط

…�ش�ل تقديم ا�ح�ومة حوافز ألر�اب العمل األتراك لتوظيف العمالة السور�ة

�اتحديد القطاعات االقتصادية ال�ي يمكن لالجئ�ن السور��ن العمل ف�

 تفعيل بنك معلومات خاص بكفاءات ومهارات الالجئ�ن السور��ن وتحدي
ً
ثھ دور�ا

ة السور�ة إعفاء املستثمر�ن السور��ن من الشروط ا�خاصة بنسب توظيف العمال

…ع وخلق فرص �سهيل اإلجراءات املصرفية واالستثمار�ة للسور��ن لز�ادة املشاري

…��اتيجية تأط�� مشاركة ا�جهات ال��كية والدولية �� قطاع سبل العيش ضمن اس

…غر لالجئ�ن تقديم التسهيالت املناسبة لدعم املشاريع الصغ��ة واملتناهية الص

 
ً
منخفضة جدا منخفضة   متوسطة مرتفعة  

ً
مرتفعة جدا

https://goo.gl/5dqrmQ
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يتطلب من أ�حا��ا تأسيس شركة تجار�ة ودفع ت�اليف تتجاوز قيم��ا �لفة مشاريعهم الصغ��ة ور�ما تتجاوزها �عدة 

�ومة ال��كية �سو�ة وضعهم القانو�ي �� أضعاف، مما يمثل ��ديد حقيقي أل�حاب هذه املشاريع �� حال أرادت ا�ح

 املستقبل.   

ت �ل من آليات 
ّ
، وتأسيس �� ح�ن حل

ً
تفعيل بنك معلومات خاص بكفاءات ومهارات الالجئ�ن السور��ن وتحديثھ دور�ا

ن �نقابة للعمال السور��ن مع��ف ��ا من جانب السلطات �� تركيا، و�سهيل اإلجراءات املصرفية واالستثمار�ة للسور�

    لز�ادة املشاريع وخلق فرص العمل، وتقديم ا�حكومة ال��كية حوافز ألر�اب العمل األتراك لتوظيف العمالة السور�ة 

�ش�ل قانو�ي، وتأط�� مشاركة ا�جهات ال��كية والدولية �� قطاع سبل العيش ضمن اس��اتيجية واحدة، وإعفاء 

همية �� املرتبة الثانية من حيث درجة األ ف العمالة السور�ة املستثمر�ن السور��ن من الشروط ا�خاصة بنسب توظي

 "
ً
                                                               ). %70-60(بنسبة ت��اوح ما ب�ن "املرتفعة" و"املرتفعة جدا

 إحدى املعوقات ا�جوهتمثل قضية عدم وجود قاعدة بيانات مت�املة لبيانات العمالة السور�ة الالجئة كما 
ً
ر�ة بينا سابقا

�� تنمية سبل العيش املناسبة لهم، حيث ترى عينة الدراسة أن تفعيل بنك معلومات خاص بكفاءات ومهارات الالجئ�ن 

 من قبل ا�ح�ومة ال��كية �عد بمثابة آلية يمكن من خاللها بناء برامج سبل عيش تتالءم ومهارات 
ً
السور��ن وتحديثھ دور�ا

رامج سبل بھ �� حال تم وضع أنمن قبل ا�ح�ومة ال��كية األخذ �ع�ن االعتبار  لعمالة �� سوق العمل ال���ي، و�جبهذه ا

امج �� إ�� تد�ي مستوى نتائج هذه ال�� ذلك يؤدي السور��ن فسعيش بدون إدراك �اف لقدرات واس��اتيجيات الالجئ�ن ال

قدرة الالجئ�ن من األفراد واألسر ع�� دعم  ادةز�ه ال��امج سيؤدي إ�� أمولة م��ا. �� ح�ن أن نجاح هذإحداث التنمية امل

شروعات . ومن املوالتقليل من احتمالية ز�ادة فقرهم أو االعتماد ع�� مساعدات ا�ح�ومة و�رامج الرعاية ا�حلية أنفسهم

ن عليھ إ�� والذي �س�� القائمو  ال�ي يمكن البناء عل��ا �� هذا الصدد مشروع "شاتر بوكس" ال��يطا�ي ملساعدة الالجئ�ن

إيجاد عمل لالجئ�ن ذوي الكفاءات العلمية وا�خ��ات املهنية ويساعدهم ع�� بناء حيا��م وتقاسم مهارا��م مع مجتمعهم 

 . )102(-)101(ا�جديد

حة لضرورة وجود جهة تر�� مصا�ح العمالة السور�ة �� تركيا ت�ون بمثابة صلة
ّ

صل و  �� ح�ن ت��ز من جانب آخر حاجة م�

بي��م و��ن ا�ح�ومة ال��كية إليصال صو��م ومعا�جة املشكالت ال�ي يواجهو��ا، إذ ترى عينة الدراسة ضرورة تأسيس 

نقابة للعمالة السور�ة �� تركيا مع��ف ��ا من جانب السلطات ال��كية، حيث سي�ون لها دور هام �� مستقبل هذه العمالة 

قوقهم تجاه أر�اب العمل من خالل ��خ�� النقابة �جميع إم�انيا��ا املادية من حيث اندماجهم �� سوق العمل وضمان ح

 والبشر�ة �� سبيل تحقيق ذلك.  

يكمن نجاح املستثمر�ن وأر�اب العمل السور��ن �� تركيا �� جزء كب�� منھ إ�� التسهيالت املقدمة لهم من ا�ح�ومة ال��كية 

�� من إجما�� االستثمارات األجنبية ) %22.3(بنسبة وصلت إ�� نحو وحلولهم �� املرتبة األو�� من حيث االستثمار �� تركيا 

                                                        
 https://goo.gl/UgXTEj : 2017-05-31، موقع مهاجر نيوز، مشروع بر�طا�ي لدعم الالجئ�ن ذوي ا�خ��ات املهنية ستانتون بي��ان، )101(
 ع�� العمل �� يالحظ ع�� ال��امج ا�ح�ومية ال��كية ) 102(

ً
 لتلبية طلبات الالجئ�ن �� بح��م عن عمل يالئم تخصصا��م، بل ح�ى إ��ا تج��هم أحيانا

ً
 �افيا

ً
أ��ا ال تقدم مجهودا

يتلقوا الدعم  مو�� حال لوظائف �سيطة ال تالئم خ��ا��م املهنية. وهذا ما يحد من إم�انيات مساهم��م �� ا�جتمع. األمر الذي يجعل الالجئ�ن �شعرون باإلحباط، 

       املالئم فإن مهارا��م سوف تندثر مع مرور الزمن.

https://goo.gl/UgXTEj
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) من إجما�� رأس املال األجن�ي �� تركيا ب�ن %14االستثمارات السور�ة �� تركيا �سبة (. بينما ش�ل مجموع )103( 2015عام 

. حيث ترى عينة الدراسة أن �سهيل اإلجراءات املصرفية واالستثمار�ة للسور��ن �عد من اآلليات )104(2017-2011عامي 

ور�ة فف من �سبة البطالة ب�ن العمالة السالهامة لز�ادة مشاريع السور��ن وخلق املز�د من فرص العمل ال�ي يمكن أن تخ

الالجئة. وتتمثل هذه التسهيالت �� منح املستثمر�ن القروض املصرفية والتخفيف من حدة القيود املفروضة عل��م 

لالق��اض أو �� الدخول �� استثمارات ضمن �عض القطاعات، فكما هو موجود �� الكث�� من دول العالم، فإن منظمات 

�� �� تركيا ال تقدم القروض �� كث�� من ا�حاالت إال ملواط�ي بلدها، مما يمثل تحدي للمستثمر�ن السور��ن التمو�ل الصغ

 .   )105(نتيجة �جزهم عن تقديم الضمانات الالزمة لتسديد القروض

� بطاقات �يمكن النظر إ�� حزمة التشريعات األخ��ة ال�ي أصدر��ا ا�ح�ومة ال��كية بخصوص عمل الالجئ�ن السور��ن حام

ا�حماية املؤقتة من جانب�ن، يتمثل ا�جانب األول �� أن هذه التشريعات ستسهم �� ا�حفاظ ع�� ا�حقوق القانونية لهذه 

العمالة �� مواجهة أر�اب العمل ومنع استغاللها، إال أ��ا من جانب أخر قد تدفع أر�اب العمل �� التخ�� عن هذه العمالة 

ة ألسباب اللغة واملهارة، �عد أن ألزمت هذه التشريعات أر�اب العمل بدفع ا�حد األد�ى لألجور واستبدالها بالعمالة ا�حلي

والتأم�ن الص��، مما ا�عكس �ش�ل سل�ي ع�� رغب��م باالحتفاظ ��ذه العمالة. لذا ترى عينة الدراسة ضرورة تقديم 

سور�ة لد��م و��جيلها �ش�ل قانو�ي لضمان آليات مناسبة لتحف�� أر�اب العمل األتراك ع�� االحتفاظ بالعمالة ال

 . )106(حقوقهم، مثل تخفيض الضرائب بنسبة معينة، ومنحهم عالوات تصدير وغ��ها من ا�حفزات األخرى 

مع مرور ست أعوام ع�� تواجد العمالة السور�ة الالجئة �� تركيا، تنوعت ال��امج املقدمة لدعم سبل عيشهم من قبل 

ا�جهات ا�ح�ومية ال��كية وا�جهات الدولية مع غياب اس��اتيجية موحدة لهذه ال��امج يمكن من خاللها قياس مدى تأث�� 

لة والبناء ع�� نتائجها لتصميم برامج مستقبلية تخفف من حدة املشكالت هذه ال��امج �� ا�حياة االقتصادية لهذه العما

ال�ي تواجهها مثل ارتفاع معدل البطالة ونقص املهارات الفنية وقلة فرص العمل املتاحة وغ��ها من املشكالت األخرى. 

ل غالبية قتصادية مما جعألسباب تتعلق بتصميم وتنفيذ هذه ال��امج وعدم توزيعها ع�� �افة القطاعات االو�رجع ذلك 

العمالة السور�ة ت��كز �� قطاعات محددة، إ�� جانب قلة التنسيق ب�ن الفاعل�ن، إ�� جانب ك��ة عدد املنظمات غ�� 

ا�ح�ومية والو�االت الدولية �� تركيا وعدم وجود إطار محدد من قبل ا�ح�ومة ال��كية لعمل هذه املنظمات �� دعم 

جانب قلة الدعم املادي املقدم من الداعم�ن لقطاع سبل العيش مقارنة بالقطاعات التنمو�ة الالجئ�ن السور��ن، إ�� 

 األخرى. 

 لذلك ترى عينة الدراسة أن قيام ا�جهات ال��كية والدولية املعنية بقطاع سبل العيش بتوحيد جهودها وتأط�� 
ً
وفقا

ئج جيدة من برامج سبل العيش املقدمة لهذه مشارك��ا �� هذا القطاع ضمن اس��اتيجية موحدة سيضمن تحقيق نتا

                                                        
  https://goo.gl/dnsKHx : 2016-01-17، جر�دة ا�حياة، رأس املال السوري يحتل املرتبة األو�� �� االستثمار �� تركيا ماهر النبوا�ي، )103(
  https://goo.gl/VGzYRo :2017-09-12، موقع نيو ترك بوست، مليون دوالر 360السوري �� تركيا يتجاوز حجم االستثمار  )104(

(105) Jobs Make the Difference: Expanding Economic Opportunities for Syrian Refugees and Host Communities, United Nations 
Development Programme (UNDP), the International Labour Organization (ILO) and the World Food Programme (WFP), 2017. 

وال�ي قامت بمبادرة تتضمن تقديم منحة مالية للسور��ن من حملة بطاقات ا�حماية املؤقتة �� تركيا  HABITATيمكن اإلشارة هنا إ�� املبادرة املم��ة من قبل منظمة  )106(

، مما سيساعد �سبة كب��ة م��م ع�� التقديم ل�حصول ع�� إذن العمل و�سو�ة وضعهم القانو�ي، كذلك تتضمن امل
ً
تقديم  بادرةل�حصول ع�� إذن العمل مجانا

 . IMECE�اب العمل ضمن مشروع االستشارات والدعم لهم وألر 

https://goo.gl/dnsKHx
https://goo.gl/VGzYRo
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العمالة، إال أن التوترات ب�ن ا�ح�ومة ال��كية وا�جهات الدولية املعنية بدعم الالجئ�ن السور��ن خالل السنوات املاضية 

 . )108(-)107(لم تمكن كال الطرف�ن من الوصول الس��اتيجيات عمل موحدة 

 تقدمة �� تركيا، يواجھ البعض م��م �عض الصعو�ات �سبب قوان�ن االستثمار�� ح�ن تتبوأ االستثمارات السور�ة مراكز م

املطبقة ع�� املستثمر�ن األجانب وم��ا تحديد �سبة معينة من العمالة ال��كية �� �ل مشروع مما يقلل من فرص العمل 

�ة �� ضيلية لالستثمارات السور املتاحة الستقطاب العمالة السور�ة، إذ ترى عينة الدراسة أنھ ال بد من وجود معاملة تف

 هذا ا�خصوص الستيعاب أك�� قدر ممكن من هذه العمالة.

درجة أهمية ب جاءت آلية تحديد القطاعات االقتصادية ال�ي يمكن لالجئ�ن السور��ن العمل ف��ا�� املرتبة الثالثة واألخ��ة 

" بنسبة تقل عن (
ً
 لرأي عينة الدر ) %60"مرتفعة" و"مرتفعة جدا

ً
 �� بداية هذه الدراسة وفقا

ً
نا سابقا اسة. وقد بيَّ

ز لم يكن من خالل 
ُ

ك القطاعات االقتصادية ال�ي ت��كز ف��ا العمالة السور�ة الالجئة �� سوق العمل ال���ي، إال أن هذا ال��َّ

ها ضمن هذه دمجقيام ا�ح�ومة ال��كية بتحديد قطاعات معينة لتوزيع العمالة السور�ة عل��ا وتوف�� املقومات الالزمة ل

القطاعات، بل �ان نتيجة لقدرة �عض القطاعات ع�� استقطاب الكث�� من هذه العمالة �� سوق العمل غ�� الرس�ي مثل 

قطاع النسيج وقطاع اإل�شاءات �سبب رخص يد هذه العمالة وقبولها �شروط العمل املجحفة ضمن هذه القطاعات. 

�كية بتحديد �سب معينة من العمالة السور�ة وتوزيعها ع�� هذه القطاعات لذا ترى عينة الدراسة أن قيام ا�ح�ومة ال�

 لقدرا��ا االستيعابية سيمكن هذه العمالة من االندماج �� سوق العمل الرس�ي و�ضمن استقرارها االقتصادي 
ً
وفقا

 واالجتما��.  

 اآلليات املرتبطة ابملنظمات غري احلكومية وأرابب العمل .2.5
 ) �عض من أهم آليات تنمية سبل العيش ذات الصلة باملنظمات غ�� ا�ح�ومية وأر�اب العمل.    22يب�ن الش�ل (

 لرأي عينة الدراسة جاء 
ً
� املرتبة � تنفيذ برامج تأهيل م�ي لالجئ�ن السور��ن من قبل الهيئات ال��كية والدوليةوفقا

" و�
ً
). �عد برامج التأهيل امل�ي ال�ي تقدمها املنظمات غ�� %70نسبة تجاوزت (األو�� بدرجة أهمية "مرتفعة" و"مرتفعة جدا

ا�ح�ومية إحدى آليات دعم الالجئ�ن �� االعتماد ع�� ذوا��م ووضع حلول مستدامة لتوف�� فرص العمل والتخفيف من 

لعقد  وا�ح �ش�ل وا�ح غياب معدالت البطالة بي��م. إال أن املتتبع لواقع هذه ال��امج ع�� السنوات الست املاضية ي�حظ

 �ش�ل أسا��ي ع�� تقديم الدعم �� قطاعات 
ً
مثل هذه الدورات من قبل املنظمات غ�� ا�ح�ومية وال�ي �ان ترك��ها منصبا

 االهتمام امل��ايد من قبل هذه املنظمات ال��كية والدولية ��  2016التعليم وال�حة واإلغاثة. ومع بداية عام 
ً
بدا وا�حا

                                                        
سور��ن خالل جئ�ن ال�شأت هذه التوترات �ش�ل أسا��ي من نظام العمل ال���ي الذي يمتاز بب��وقراطية كب��ة واجهت ا�جهات الدولية عند تقديم خدما��ا إ�� الال  )107(

اخل يد من برامجها املوجهة لالجئ�ن داألعوام املاضية، من خالل قيام ا�جهات ا�ح�ومية ذات الصلة بالتدقيق �ش�ل كب�� �� إجراءات عملها مما �سبب بتوقف العد

ا�ح�ومية األمر الذي �ان لھ تأث�� إيجا�ي �� التخفيف من  AFADاملدن ال��كية، إال أن ا�ح�ومة ال��كية قامت بإي�ال مهمة التنسيق مع هذه ا�جهات إ�� منظمة 

 . ونة لتنفيذ برامجهايد من املر ب��وقراطية اإلجراءات ال�ي تواجھ هذه ا�جهات �� عملها ومنحها هامش ج
(108) Yayboke, Erol, Syrian Refugees in Turkey: Beyond Burden, Center for Strategic and International Studies. 31, August, 2017. 
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التأهيل امل�ي للعمالة السور�ة الالجئة من خالل عقد برامج ومبادرات تأهيل م�ي متخصصة تالئم متطلبات  التوجھ نحو

 . )110(-)109(سوق العمل �� تركيا

مبادرة ا�جلس الن�و��� لالجئ�ن بالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئ�ن  ومن املبادرات الهامة �� هذا الصدد

. ومبادرة ا�جلس الدانمار�ي �� تأسيس مركز لسبل )111(لتسهيل ا�حصول ع�� سبل العيش من خالل دورات التأهيل امل�ي

، )112(عاون مع �عض املنظمات السور�ةبالت 2016العيش �� مدينة أورفا ال��كية لتقديم دورات التدر�ب امل�ي منذ عام 

ومبادرة مؤسسة راف القطر�ة لرعاية مؤسسة رزق للتأهيل امل�ي للعمالة السور�ة الالجئة �� مدن شان�� أورفا وغازي 

 .)113(وإسطنبول  بعينتا

 

 

 

  
              

 

 

 

           

                                     

 

 تنمية سبل العيش لالجئ�ن السور��ن من قبل أر�اب العمل واملنظمات غ�� ا�ح�وميةآليات ) يب�ن 22الش�ل (

 

) و�رنامج األمم املتحدة UNHCRوهناك مبادرات عدة �� سبل العيش من قبل املفوضية السامية لشؤون الالجئ�ن (

ا السور��ن املقيم�ن �� تركي�غية تطو�ر قدرات الشباب وغ��ها من املنظمات الدولية ذات الصلة، ) UNDP(االنمائي 

. كذلك تقدم ا�ح�ومة ال��كية مبادرات عدة �� هذا وتمكي��م من توظيف مهارا��م �� ا�جتمع والدخول إ�� سوق العمل

                                                        
 ع�� تنفيذووزارة الشؤون الزراعية والغذائية وا�حيوانية ال��كية  )FAOالغذاء والزراعة (“ال��كية �� والية اسبارطة بالتعاون مع منظمة  (BAGEV)قامت جمعية  )109(

دعم “و�حسب بيان ا�جمعية، يندرج املشروع تحت إطار  .مشروع تأهيل زرا�� لالجئ�ن السور��ن ��دف إتاحة فرص العمل أمامهم واملساعدة ع�� دمجهم �� ا�جتمع

الجًئا سورً�ا �� بادئ األمر ملدة ثالثة  150يفة، عن طر�ق خلق فرص اقتصادية، حيث سيتم تدر�ب نحو الالجئ�ن السور��ن جنوب تركيا ومقاومة ا�جتمعات املض

ا وقدره 
ً
ل��ة تركية يومًيا �أجرة رمز�ة خالل  35أشهر، سيعطى ف��ا الالجئ�ن �عليمات �ساعد ع�� اندماجهم �� ا�جتمع ال���ي، كما سيعطى العمال السور�ون مبلغ

 مرحلة التدر�ب.

  https://goo.gl/ctSXNS: 2017-07-19، جر�دة عنب بلدي، مشروع لتأهيل املزارع�ن السور��ن �� تركيااملصدر:  -       
العمل بمشروع من شأنھ تأهيل العمال السور��ن، وأن االتحاد اتخذ النموذج األملا�ي  2016أكد اتحاد الغرف الصناعية والتجار�ة �� تركيا أن االتحاد سيبدأ �� عام )110(

هم. كما اع ا�خدمات و�التا�� توف�� فرص عمل للتأهيل العمال لتطبيقھ �� املشروع. ومن املقرر أن يركز املشروع ع�� تأهيل عمال ذوي خ��ة �� ا�جال الزرا�� وقط

  ة مؤهلة:سيخصص االتحاد م��انية إلنجاز هذا املشروع الذي ��دف إ�� توف�� أيدي عاملة لها خ��ة لتنشيط �عض القطاعات ال�ي تحتاج إ�� أيدي عامل

  بھ العمل سيبدأ قرار تركيا �� السور��ن العمال تأهيل املصدر: -       
ً
      https://goo.gl/izdtHH :2015-12-29راديو العاصمة أونالين، ، قر�با

 https://goo.gl/AbrpHx 18 17 ، موقع ترك برس:2017-05-18، ا�جلس الن�و��� لالجئ�ن يقيم دورات �عليمية تقنية لالجئ�ن �� تركيا) 111(
  https://goo.gl/XpPMzA: 2017-11-10، تار�خ االطالع: �� تركية  (DRC)ا�جلس الدنمار�ي لالجئ�ن )112(
 من راف ملشروع "رزق" لتأهيل الالجئ�ن السور��ن  850 )113(

ً
  https://goo.gl/MJh11L، بوابة الشرق اإللك��ونية: 2016-08-16، ألف ر�ال دعما

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

واألتراك تأسيس مشاريع صناعية كب��ة مش��كة ب�ن املستثمر�ن السور��ن

سبل عيش تفعيل عملية االستفادة من األموال وا�خ��ات السور�ة املهاجرة لتنمية

الالجئ�ن 

عن فرص القيام بحمالت توعية مجتمعية لالجئ�ن السور��ن حول كيفية البحث

العمل

إدراج قطاع سبل العيش �� طليعة أجندات عمل و�االت التنمية الدولية

ة والدوليةتنفيذ برامج تأهيل م�ي لالجئ�ن السور��ن من قبل الهيئات ال��كي

رامج سبل تخصيص جزء من الدعم الدو�� ا�خصص لالجئ�ن السور��ن لتنفيذ ب

العيش

 
ً
منخفضة جدا منخفضة   متوسطة مرتفعة  

ً
مرتفعة جدا

https://goo.gl/ctSXNS
https://goo.gl/izdtHH
https://goo.gl/AbrpHx
https://goo.gl/XpPMzA
https://goo.gl/MJh11L
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ال�ي  IŞKURال�ي تقدم الدورات املهنية وو�الة التشغيل ال��كية  Halk Eğitimا�خصوص من خالل مراكز التعليم العام 

مهنية ولغو�ة لالجئ�ن السور��ن بما يتفق مع متطلبات سوق العمل، وإ�شاء آليات ر�ادة األعمال  تنظم دورات تدر�ب

خاصة ��م، وز�ادة قدرة املنظمات ع�� توظيف الالجئ�ن السور��ن وم�افحة العمالة غ�� الرسمية والعمل ع�� دمج 

  العمالة السور�ة �� سوق العمل.

ت �ل من آليات 
ّ
تفعيل عملية االستفادة من األموال وا�خ��ات السور�ة املهاجرة لتنمية سبل العيش، �� ح�ن حل

وتأسيس مشاريع صناعية كب��ة مش��كة ب�ن املستثمر�ن السور��ن واألتراك، وتخصيص جزء من الدعم الدو�� 

و�االت  ت عملا�خصص لالجئ�ن السور��ن لتنفيذ برامج سبل العيش، وإدراج قطاع سبل العيش �� طليعة أجندا

" �� املرتبة الثانية من حيث درجة األهمية التنمية الدولية 
ً
 ). %70-60(بنسبة ت��اوح ما ب�ن "املرتفعة" و"املرتفعة جدا

يمتلك السور��ن �� بلدان امل�جر العديد من اإلم�انات املادية وا�خ��ات الفنية ال�ي يمكن االستفادة م��ا �� تنمية وتدعيم 

برامج سبل العيش للعمالة السور�ة �� بلدان ال�جوء من خالل العمل ع�� بناء عالقات �عاون معهم، حيث يرغب العديد 

هذه املشاريع إال أ��م يفتقدون كيفية التنسيق مع ا�جهات الفاعلة �� هذه البلدان، م��م بت�خ�� إم�انا��م للمساهمة �� 

 �� سياق هذه الدراسة. لذا ترى عينة الدراسة أهمية 
ً
وقد �ان للبنك الدو�� مبادرة هامة �� هذا ا�جال كما أوردنا سابقا

 ركيا. االستفادة م��م �آلية مهمة �� تنمية سبل عيش الالجئ�ن السور��ن �� ت

رغم حجم االستثمارات الكب�� للسور��ن �� تركيا ال زال حجم االستثمارات املش��كة ب�ن السور��ن واألتراك يتسم 

 ع�� خ��ا��م الصناعية والتجار�ة 
ً
با�حدودية، إذ يميل غالبية املستثمر�ن السور��ن �� إ�شاء مشاريع متوسطة اعتمادا

. إ�� جانب تردد )114(خارج السوق ال��كية �سبب التنافسية العالية �� السوق ال���يالسابقة و�سو�ق غالبية منتجا��م إ�� 

الكث�� م��م �� الدخول �� مشاريع استثمار�ة ك��ى مع املستثمر�ن األتراك ألسباب عدة يأ�ي �� طليع��ا عدم اإلملام ال�ا�� 

و�ة ذات رأس مال كب�� من دون وجود عالقات ثقة ق �عد بالثقافة االستثمار�ة �� تركيا وعدم ا�جازفة �� الدخول بمشاريع

مع املستثمر�ن األتراك وضمانات ح�ومية معينة. إذ ترى عينة الدراسة أن قيام ا�ح�ومة ال��كية بتقديم الضمانات 

 لوالتسهيالت املناسبة لهذه االستثمارات ��دف ز�ادة حجم االستثمارات املش��كة سيسهم �ش�ل كب�� �� ز�ادة فرص العم

 للعمالة السور�ة �و��ا مشاريع مستدامة.     

ال يمكن ل��امج سبل العيش أن تحقق النجاح املطلوب ما لم يخصص لها الدعم املناسب من قبل ا�ح�ومات املستضيفة 

ئ�ن جتب�ن األرقام الواردة �� خطة االستجابة اإلقليمية ا�خصصة لال لالجئ�ن السور��ن واملنظمات الدولية ذات الصلة. إذ 

 2016- 2015السور��ن �� تركيا تد�ي مستوى أهمية تمو�ل قطاع سبل العيش مقارنة بالقطاعات األخرى ففي خطة عام 

مليون دوالر. و�� خطة  77مليون دوالر �� ح�ن أنھ �انت متطلبات تمو�ل هذا القطاع  7بلغ حجم التمو�ل الذي تم استالمھ 

مليون  92مليون دوالر �� ح�ن أنھ �انت متطلبات تمو�ل هذا القطاع  11المھ بلغ حجم التمو�ل الذي تم است 2016-2017

. مما يدلل ع�� تراجع )115(مليون دوالر 105مبلغ  2018-2017دوالر. �� ح�ن بلغت متطلبات تمو�ل هذا القطاع �� خطة 

                                                        
  https://goo.gl/siDLH9: 2015-01-28، مجلة ا�جمهور�ة نت، صورة من مجتمع العمل السوري �� اسطنبول ياس�ن السو�حة،  )114(

(115) Regional Strategic Overview, 2017-2018, op.cit.   

https://goo.gl/siDLH9
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أهمية هذا القطاع �� خطة االستجابة اإلقليمية لالجئ�ن السور��ن �� تركيا رغم أهميتھ �� تحقيق االستقرار االقتصادي 

 لرأي عينة الدراسة. 
ً
 واالجتما�� لالجئ�ن. حيث �عد توفر هذا الدعم من اآلليات الالزمة لنجاح برامج سبل العيش وفقا

 تلعب املنظمات وو�االت التنمية الدولي
ً
 �� تنمية سبل عيش الالجئ�ن �� البلدان املستضيفة لهم نظرا

َ
 هاما

ً
ة دورا

لإلم�انيات الكب��ة ال�ي تمتلكها، و�� قطاع سبل العيش يوجد مجموعة من املنظمات الدولية املعنية ��ذا القطاع و�شمل 

)، UNDPج األمم املتحدة اإلنمائي ()، و�رنامUNHCR)، واملفوضية السامية لشؤون الالجئ�ن (ILOمنظمة العمل الدولية (

)، وهيئة UNIDO)، ومنظمة التنمية الصناعية التا�عة لألمم املتحدة (FAOومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (

إضافة إ�� شر�ا��م من املنظمات غ�� ا�ح�ومية. وال�ي  )،UNWOMENاألمم املتحدة للمساوة ب�ن ا�جنس�ن وتمك�ن املرأة (

دافها �� هذا القطاع تحس�ن سبل العيش والظروف املعيشية بما �� ذلك ظروف عمل أفضل والئقة ل�ل من تتضمن أه

الالجئ�ن السور��ن وا�جتمعات املستضيفة لهم.  حيث �سهم �ل من هذه املنظمات �� خطة االستجابة اإلقليمية لالجئ�ن 

 السور��ن �� البلدان املستضيفة لهم. 

وا�ح الدور الذي تلعبھ منظمة العمل الدولية �� هذه ا�خطة من خالل قيامها بالتنسيق والتعاون و�� تركيا ي��ز �ش�ل 

بتقديم  2015قامت املنظمة عام مع العديد من املؤسسات ال��كية العامة ذات الصلة بقطاع سبل العيش. حيث 

دة توافر االس��اتيجية من ثالث نقاط رئيسية �شمل ز�ااس��اتيجية واستجابة شاملة ألزمة الالجئ�ن السور��ن. وتتألف هذه 

عرض عمل منتج وكفؤ وماهر لتسهيل نفاذ الالجئ�ن السور��ن وأفراد ا�جتمعات املستضيفة لهم إ�� العمل الالئق، ودعم 

، وتحف�� لالبيئة املمكنة لتنمية األعمال والنمو االقتصادي �� قطاعات ومواقع جغرافية محددة ملعا�جة خلق فرص العم

فرص رواد األعمال من الالجئ�ن السور��ن وا�جتمعات املستضيفة، وتقديم الدعم لتعز�ز مؤسسات وآليات حوكمة سوق 

العمل ملساعدة تركيا �� تنفيذ اس��اتيجيات التنمية الشاملة. وتتضمن االس��اتيجية كذلك مجموعة من املشاريع �شمل 

لتدفق السوري �� تركيا، ومشروع تحس�ن سبل العيش وفرص العمل الالئق مشروع استجابة منظمة العمل الدولية ل

لالجئ�ن السور��ن وا�جتمعات املضيفة، ومشروع تحس�ن إدماج سوق العمل لالجئ�ن السور��ن وا�جتمعات املستضيفة، 

 . )116(ومشروع �عز�ز فرص العمل الالئق لالجئ�ن السور��ن وا�جتمعات املستضيفة

لدعم الالجئ�ن السور��ن، �عهد ا�جتمع الدو�� بما فيھ برنامج األمم املتحدة  2016الذي عقد �� عام �� مؤتمر لندن 

بتعز�ز برامج توف�� فرص العمل من قبيل  ، ومنظمة العمل الدولية)FAOاإلنمائي، و�رنامج األغذية العاملية التا�ع ملنظمة (

ع�� التمو�ل �شروط ميسرة والوصول إ�� األسواق ا�خارجية،  مبادرة "الشراكة من أجل الفرصة" وتوف�� فرص ا�حصول 

 يتمثل �� توف�� (
ً
 طموحا

ً
) مليون فرصة عمل لالجئ�ن السور��ن وا�جتمعات ا�حلية املستضيفة 1.1وتب�ى املؤتمر هدفا

 ا�خاص، . ولتحقيق هذا الهدف ال بد من العمل ع�� تنشيط التنسيق اإلنمائي وإشراك القطاع)117(2018بحلول عام 

والتفاعل ب�ن جهود التنمية وجهود املساعدة اإل�سانية، و�عهد البلدان املستضيفة لالجئ�ن السور��ن والفاعل�ن الدولي�ن 

 بال��امات جر�ئة ��ذا ا�خصوص.   

                                                        
(116) Syrian Refugees: ILO’s Response to Syrian Refugee Crisis, International labor Organization: https://goo.gl/oujZ5P  
(117) Co-hosts declaration from the Supporting Syria & the Region Conference, London, 04-02-2016: https://goo.gl/PnLqmQ 

https://goo.gl/oujZ5P
https://goo.gl/PnLqmQ
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 صجاءت آلية القيام بحمالت توعية مجتمعية لالجئ�ن السور��ن حول كيفية البحث عن فر �� املرتبة الثالثة واألخ��ة 

" بنسبة تقل عن ( بدرجةالعمل 
ً
 لرأي عينة الدراسة. ) %60أهمية "مرتفعة" و"مرتفعة جدا

ً
 وفقا

�عد تحس�ن قدرة الالجئ�ن السور��ن ع�� الوصول للمعلومات من اآلليات الهامة ال�ي �ساعدهم ع�� ا�حصول ع�� فرص 

��كية اإلنمائي�ن �� هذا البلد. حيث قامت ا�ح�ومة الالعمل املناسبة، ويش�ل هذا هدف رئي��ي ل�ح�ومة ال��كية وللفاعل�ن 

�شهد تمركز كب�� الالجئ�ن السور��ن يتم من خاللها تقديم  مركز للمجتمعات ا�حلية �� جميع املناطق ال�ي 50بتخصيص 

 مجموعة واسعة من ا�خدمات لهم �شمل التوعية ا�جتمعية بخصوص فرص العمل واإلس�ان والرعاية ال�حية وتوف��

املصادر لتعر�ف الالجئ�ن بحقوقهم بموجب القانون ال���ي و�عر�فهم بالثقافة ال��كية و�توقعا��م �� أماكن العمل لدى 

الشر�ات ال��كية. وتقود هذه املراكز مجموعة من الو�االت ال��كية والدولية مثل الهالل األحمر ال���ي والبلديات واملنظمات 

مة �ش�ل جيد من غرف التجارة ا�حلية والبلديات واملنظمات الدولية مثل البنك الدولية غ�� ا�ح�ومية. و�� مدعو 

. كذلك عملت منظمة )118(األورو�ي لإل�شاء والتعم�� واملنظمة الدولية لل�جرة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ�ن

 �شر الالجئ�ن السور��ن، متضمنة العمل العادل ع�� توحيد ا�جهود لالل��ام بمعاي�� العمل الدولية وتحس�ن ظروف عمل

 ،2014 عام ذمن تركيا �جميع ا�جهات ذات الصلة �� والتوج��ات املرتبطة �عمل الالجئ�ن السور��ن التقار�ر من العديد

 . )120)(119(لالجئ�ن قانونية عمل تصار�ح إلصدار ال��كية ا�ح�ومة دعت ف��ا 2015 عام طوال مستمرة �عاونية وقامت بجهود

 �� عام و�� هذا 
ً
 إلك��ونيا

ً
وأطلق عليھ اسم "مساعدة"  2017اإلطار أطلقت املفوضية السامية لشؤون الالجئ�ن موقعا

حقوقهم وواجبا��م وا�خدمات ب تعلقةلوصول �سهولة للمعلومات امل، بحيث يمك��م ا)121(��دف �خدمة الالجئ�ن �� تركيا

  يش. و�عد هذه املبادرة إضافة قيمة �� حياة الالجئ�ن السور��ن ��بما ف��ا املعلومات عن سبل الع ع�� املوقع املقدمة لهم

عدم وضوح و�عقيد القرارات املتعلقة ��م وإجراءا��ا، خاصة مع وجود حاجز تركيا الذي عانوا خالل السنوات املاضية من 

  .)122(�ش�ل أسا��ي ال��كية اللغة

 القطاعات االقتصادية لتنمية سبل العيش .6
) أهم القطاعات ال�ي ال بد من ال��ك�� عل��ا لتنمية سبل العيش لالجئ�ن �� تركيا. فمن وجهة نظر أفراد 23يب�ن الش�ل (

عينة الدراسة يأ�ي قطاع التجارة �� مقدمة القطاعات االقتصادية ال�ي ال بد من ال��ك�� عل��ا لتأم�ن سبل عيش للعمالة 

" من العينة �ون هذا القطاع ذو أهمية  )%79السور�ة الالجئة. إذ ترى �سبة (
ً
، حيث يمكن "مرتفعة" و"مرتفعة جدا

االستفادة من الالجئ�ن السور��ن لتوسيع فرص النشاط التجاري مع البلدان العر�ية من خالل تصدير املنتجات ال��كية 

ر�ة كز الكث�� من املشاريع التجاإ�� أسواق هذه الدول من خالل اتفاقيات التعاون التجاري ب�ن تركيا وهذه الدول، وت�� 

السور�ة �� تركيا �� قطاع االست��اد والتصدير مع ارتفاع حجم التبادل التجاري ب�ن تركيا والدول العر�ية نتيجة التقارب 

                                                        
(118) Jobs Make the Difference: Expanding Economic Opportunities for Syrian Refugees and Host Communities, Ibid.  
(119) Fair labor association, Syrian Refugees working in Turkey, 01-10-2014: https://goo.gl/HQUVVK  
(120) Participation of foreigners in the Turkish labor market under the temporary protection act” roundtable – summary & outcomes report, 

Ethical Trading Initiative & Fair labor association, 06-03-2015: https://goo.gl/Q6kU9r  
(121) http://help.unhcr.org/turkey/ar/ 

 ملساعدة  )122(
ً
 إلك��ونيا

ً
  https://goo.gl/9kFNEx: 2017-08-01موقع أور�نت نت،  الالجئ�ن �� تركيا،املفوضية العليا تطلق موقعا

https://goo.gl/HQUVVK
https://goo.gl/Q6kU9r
http://help.unhcr.org/turkey/ar/
https://goo.gl/9kFNEx
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. �� ح�ن أن الكث�� من الصناعي�ن السور��ن لم �ستطيعوا منافسة الصناعي�ن األتراك لتسو�ق )123(االقتصادي بي��ما

داخل السوق ال���ي، لذا قاموا باالستفادة من ا�خ��ة ا�جيدة والعالقات التجار�ة ال�ي يمتل�و��ا �� التصدير  منتجا��م

ألسواق الدول العر�ية. ومن جانب آخر �ش�� اإلحصاءات الصادرة عن ا�ح�ومة ال��كية أن حجم التبادل التجاري مع 

��ة �� تطو�ر حجم هذا التبادل بوجود العديد من التجار ، مما �ش�ل فرصة كب) 124(ن�اعسور�ة تجاوز مستواه قبل ال

 السور��ن داخل تركيا ممن يمل�ون الدراية ال�املة بواقع السوق السور�ة واحتياجا��ا.   

 

 

 

 

 

 

 

 القطاعات االقتصادية ال�ي ينب�� ال��ك�� عل��ا لتنمية سبل عيش الالجئ�ن السور��ن �� تركيا) يب�ن 23الش�ل (

 

") من حيث درجة األهمية %75.5�� ح�ن حّل �� املرتبة الثانية قطاع الصناعة بنسبة (       
ً
. إذ �عد "املرتفعة" و"املرتفعة جدا

قطاع الصناعة من القطاعات األك�� قدرة ع�� استيعاب العمالة السور�ة الالجئة، �ون العديد من هذه العمالة �ان 

انتقالها إ�� تركيا، لذا ترى عينة الدراسة أهمية هذا القطاع �� حياة الالجئ�ن ضمن القطاع الصنا�� �� سور�ة قبل 

السور��ن داخل تركيا، و�التا�� ال بد من تقديم التسهيالت للمستثمر�ن السور��ن �� القطاع الصنا�� الستيعاب أك�� قدر 

 أللبسة القطنية وال�ي استطاعممكن من العمالة السور�ة و�ش�ل خاص �� الصناعات النسيجية والبالستيكية وا

. إ�� جانب تذليل جميع الصعو�ات ومعا�جة جميع املشكالت ال�ي تواجهها )125(السور��ن أن يثبتوا جدار��م ف��ا داخل تركيا

 �� هذه الدراسة.    
ً
 هذه العمالة كما بينا سابقا

"ة ) من حيث درجة األهمي%74�� املرتبة الثالثة جاء قطاع التعليم بنسبة (   
ً
. مع بدء توافد "املرتفعة" و"املرتفعة جدا

 مع سماح 
ً
 �� استيعاب جزء من العمالة السور�ة املؤهلة علميا

ً
 هاما

ً
الالجئ�ن السور��ن إ�� تركيا لعب قطاع التعليم دورا

اجدة �� تركيا. و ا�ح�ومة ال��كية افتتاح مراكز التعليم املؤقت للطلبة السور��ن إ�� جانب املدارس العر�ية والدولية املت

حيث ترى عينة الدراسة أن هذا القطاع من األهمية بم�ان �� قدرتھ ع�� استيعاب الكث�� من حملة املؤهالت العلمية 

                                                        
 :2016-12-17، جر�دة الشرق األوسط، سنوات 10��  % 300مليار دوالر: ارتفع بنسبة  70مساع لز�ادة حجم التبادل التجاري ب�ن تركيا والدول العر�ية إ��  )123(

https://goo.gl/QUCnvk 
 https://goo.gl/mCFHch : 2016-10-25 و�الة (آ�ي) اإليطالية لألنباء، التبادل التجاري ب�ن سور�ة وتركيا تجاوز مستواه قبل ا�حرب )124(
  https://goo.gl/u5q26E: 2015-09-05، موقع ا�جز�رة نت، للصناعي�ن السور��نتركيا وجهة مفضلة عمر أحمد،  )125(
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قطاع اال�شاءات قطاع التجارة قطاع التعليم قطاع ا�خدمات قطاع الصناعة  قطاع الزراعة

 
ً
منخفضة جدا منخفضة   متوسطة مرتفعة  

ً
مرتفعة جدا

https://goo.gl/QUCnvk
https://goo.gl/mCFHch
https://goo.gl/u5q26E
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ت قطاعات ا�خدمات 
ّ
الذين ال يتقن الكث�� م��م اللغة ال��كية للتوظف �� قطاعات اقتصادية أخرى. �� ح�ن حل

 لرأي عينة الدراسة.     واإل�شاءات والزراعة �� املراتب األخ�
ً
 �ة ع�� التوا�� وفقا

 برامج تنمية سبل العيش .7
، ،س��اتيجياتنوع�ن من اال تقسم برامج سبل العيش لال�� عادة إ�� 

ً
إ�� دعم  ��دفو  جانب العرض اس��اتيجيات أوال

� لال��، املال البشري واملا�أو ر�ادة األعمال و�التا�� �عظيم رأس ا�حصول ع�� عمل القدرة ع�� توظيف الال�� أو �سهيل 

و�شمل برامج بناء املهارات مثل التدر�ب ع�� مهارات العمل واللغة والتدر�ب امل�ي، و�رامج التدر�ب والنفاذ إ�� املعلومات 

 .وتقنيات االتصال، أو تزو�د الالجئ�ن بأصول سبل العيش أو املوارد املالية مثل مبادرات التأم�ن الصغ�� والتمو�ل الصغ��

،
ً
خلق فرص العمل أو ر�ط الالجئ�ن مع أر�اب العمل، أي تحس�ن ا�حالة ��دف إ�� و  اس��اتيجيات جانب الطلب وثانيا

االقتصادية لالجئ�ن عن طر�ق التخفيف من املعوقات املرتبطة بالنفاذ إ�� السوق وا�جتمع املضيف وإدراك أر�اب العمل 

 أو السياسات ا�ح�ومية لهم. 

لكن و �� فهم وتحليل اس��اتيجيات سبل العيش لالجئ�ن متطلب أسا��ي لتحس�ن التدخالت �� هذا القطاع. تمثل القدرة ع

 ما تخفق برامج سبل العيش ا�خصصة لالجئ�ن �� إحداث التأث�� التنموي املطلوب �� الدول املستضيفة ألسباب 
ً
غالبا

شهد االقتصادي والسيا��ي ا�ح��، ومدى دعم عدة م��ا ما يتعلق بتصميم وتنفيذ هذه ال��امج بدون ��خيص امل

ا�ح�ومات لبناء برامج سبل عيش مستدامة لالجئ�ن. ومدى �ون تصميم هذه ال��امج مرن ومستجيب ل�حاجات ا�حلية 

. وم��ا ما يتعلق بكيفية تقييم هذه ال��امج من حيث آثارها ع�� حياة الالجئ�ن، إ�� جانب النقص �� )126(والشروط ا�حددة

التنسيق ب�ن الو�االت الدولية واملنظمات غ�� ا�ح�ومية والفاعلي�ن ا�حلي�ن املل��م�ن بدعم الالجئ�ن وتنمية سبل عيشهم، 

) �عض برامج سبل العيش 24و�ب�ن الش�ل ( ال��امج.هذه تنفيذ والنقص �� تدر�ب موظف�ن ذوي اطالع ومدر��ن لتصميم و 

 ال�ي ينب�� ال��ك�� عل��ا لتنمية سبل عيش الالجئ�ن السور��ن �� تركيا و�شمل اس��اتيجيات �� جان�ي العرض والطلب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السور��ن �� تركيابرامج سبل العيش ال�ي ينب�� ال��ك�� عل��ا لتنمية سبل عيش الالجئ�ن ) يب�ن 24الش�ل (

                                                        
(126) De Vriese, M, Refugee livelihoods: A review of the evidence, The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2006, 

Geneva, P.36.  
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) من درجة األهمية %74بنسبة ( بناء ودعم املشاريع الصناعية الصغ��ة واملتناهية الصغرحّل باملرتبة األو�� برنامج 

 
ً
 هاما

ً
 لرأي عينة الدراسة. حيث تلعب املشاريع الصناعية الصغ��ة واملتناهية الصغر دورا

ً
" وفقا

ً
"املرتفعة" و"املرتفعة جدا

من خالل قدر��ا ع�� توظيف �سبة جيدة من العمالة السور�ة الالجئة �� ا�حياة االقتصادية لالجئ�ن السور��ن �� تركيا، 

و�التا�� إيجاد مصادر ثابتة من الدخل والتقليل من �سب البطالة والفقر و�عز�ز سبل العيش املستدامة لهم. وقد تقدمت 

) �� هذا اإلطار بمشروع ��دف إ�� منح الالجئ�ن السور��ن �� مدن غازي عنتاب وآضنة IOMاملنظمة الدولية لل�جرة (

م والتقليل من االعتماد ع�� املساعدة اإل�سانية من خالل تزو�دهم باملعدات وشان�� أورفة ال��كية الفرصة إلعانة عائال��

 . )127(الالزمة لتأسيس مشروعا��م الصغ��ة

 ��ةالتدر�ب والتعليم التق�ي وامل�ي و�رنامج التمك�ن االقتصادي لألسر الفق�� ح�ن حّل باملرتبة الثانية �ل من برنامج 

") من درجة األهمية "املرت%73بنسبة (
ً
. إذ �عد التدر�ب والتعليم امل�ي من أك�� ال��امج الشائعة لدى فعة" و"املرتفعة جدا

، �عتقد الكث�� 
ً
املنظمات والهيئات ا�ح�ومية املعنية �سبل عيش الالجئ�ن السور��ن �� تركيا. ورغم انتشارها الكب�� �سبيا

 وق العمل، و�رون أنھ ال بد من حصر هذه ال��امج ب��امجمن الالجئ�ن ع�� نطاق واسع أ��ا برامج غ�� ناجعة لعدم صل��ا �س

 يلعب التصميم الناجح لهذهذات صلة وا�حة بالقطاع ا�خاص من حيث جعلها تتسم بقدر أك�� من الطا�ع العم��. إذ 

 �� 
ً
 هاما

ً
حد من الفقر ا�ال��امج وارت�ازها ع�� الكفاءة وتناس��ا مع السياق االجتما�� واحتياجات سوق العمل ا�ح��، دورا

وضمان إدماج هذه العمالة �� ا�حياة االجتماعية واالقتصادية. ومن ب�ن املشاريع املقدمة �� هذا اإلطار مشروع تقدم بھ 

)UNDP يتضمن إ�شاء مركزي تدر�ب م�ي �� مدينة غازي عنتاب �س��دف قطا�� ا�خدمات والصناعة لز�ادة توظيف (

 .  )128(الالجئ�ن وا�جتمع املضيف ف��ما
ً
 هاما

ً
كذلك يلعب برنامج التمك�ن االقتصادي لألسر الفق��ة لالجئ�ن السور��ن دورا

توسيع فرص سبل العيش أمامها و�ناء قدر��ا ع�� االستفادة من من خالل �� تأم�ن االستقرار االقتصادي واالجتما�� لها، 

 ما ي�ون هذا ال��نامج ع�� ش�ل استجابات عاجلة ه
ً
 دفها توليد دخل لهذه األسر بما يضمن لها العيشتلك الفرص، وغالبا

 الكر�م وا�خروج من حالة االعتماد ع�� املساعدات ا�� توف�� دخل مستقل ومستقر ومستدام.  

) من درجة األهمية "املرتفعة" %72بنسبة ( التمو�ل الصغ�� واملتنا�� الصغر للمشاريع�� املرتبة الثالثة حّل برنامج 

 ."
ً
حيث �عد قضية تمو�ل املشاريع الصغ��ة واملتناهية الصغر من أك�� املعوقات ال�ي تواجھ أ�حاب هذه و"املرتفعة جدا

 المتناع البنوك ال��كية ومؤسسات التمو�ل الصغ�� عن إقراضهم، وقلة عدد 
ً
املشاريع من الالجئ�ن السور��ن �� تركيا نظرا

ت ل تركيا. و�� هذا اإلطار قدم بنك االستثمار األورو�ي مبادرة تمثلو�االت التمو�ل ا�حلية أو الدولية لتمو�ل مشاريعهم داخ

 .)129(�� تقديم التمو�ل أل�حاب املشروعات الصغ��ة من املواطن�ن األتراك والالجئ�ن السور��ن �� مدينة غازي عنتاب

) من درجة األهمية "املرتفعة" %69بنسبة ( قر�ادة األعمال واملبادرات اإلبداعية لكسب الرز �� املرتبة الرا�عة حّل برنامج 

". حيث �عد قضية استغالل رأس املال املادي والفكري م�ون مهم لدى الالجئ�ن السور��ن إليجاد فرص 
ً
و"املرتفعة جدا

عمل جديدة تمك��م من إثبات جدار��م وأنفسهم �� ا�حياة االقتصادية للبدان املستضيفة لهم. إذ ترى عينة الدراسة أن 

                                                        
(127) IOM Backs Syrian Small Business Development in Turkey, International Organization for Migration, 14-03-2017, 

https://goo.gl/FXr2Pz  
(128) Expanding markets, generating jobs, fostering hope: UNDP portfolio for economic oppurtunities and sustainable livelihoods in 

the Syria crisis response, UNDP, 2016.  
(129) Syrian refugee crisis: the EU’s bank calls for an ambitious response, European Investiment Bank, 04-02-2016.  

https://goo.gl/FXr2Pz
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�� هذا ال��نامج لالجئ�ن السور��ن �� تركيا سيعزز من قدرات الالجئ�ن السور��ن �� تحقيق االستقرار االقتصادي توف

واالجتما�� �� حال توف�� اآلليات املناسبة ال�ي �ساعد رواد األعمال ع�� تأسيس مشاريعهم ا�خاصة. وقد انتشرت �� تركيا 

 العديد من املبادرات �� هذا ا�خصوص
ً
من طرف جمعية  2017الذي تم تأسيسھ �� عام  İMEC VAKİTمثل مشروع  مؤخرا

HABİTAT  �� مدينة تركية. و��دف املشروع إ�� ال��وض بالوضع االجتما��  14ال��كية واملفوضية العليا لشؤون الالجئ�ن

امج من �ون ال��نواالقتصادي لالجئ�ن السور��ن وتأسيس حياة اقتصادية سليمة لهم من خالل خلق فرص العمل. و�ت

. )130(أر�عة مجاالت رئيسية �شمل بناء املهارات املهنية، ودعم ر�ادة األعمال، ودعم التوظيف، والتوافق االجتما�� للشباب

كذلك يوجد برنامج مش��ك ب�ن البنك األورو�ي لإل�شاء والتعم�� وغرفة تجارة غازي عنتاب لدعم و��جيع رواد األعمال 

. و�� هذا اإلطار يقدم املنتدى االقتصادي السوري �� )131(مدينة غازي عنتاب واملناطق ا�حيطة ��ااألتراك والسور��ن �� 

مدينة غازي عنتاب العديد من األ�شطة الداعمة لرواد األعمال السور��ن �التدر�ب واإلرشاد واملشاركة باملعلومات، 

 ذي ستتيح للشباب السوري االستفادة من الدوراتويس�� املنتدى كذلك إ�� إطالق املنصة التعليمية اإللك��ونية ال

 .  إ�� جانب �عض املبادرات األخرى من داخل وخارج تركيا. )132(التدر�بية لتطو�ر مهارا��م وقدرا��م

. ولكن )133(وتفيد العديد من التقار�ر امليدانية عن تحقيق رواد األعمال السور��ن عن نجاحات جيدة �� سوق العمل ال���ي

ارب العديد من رواد األعمال السور��ن من الصعو�ات �سبب تأخر تطبيق هذه املبادرات وغياب حاضنات ال تخلو تج

                                           .  )134(أعمال لتوف�� الدعم الالزم لنجاحها �� سوق العمل ال���ي

". %67بنسبة (التمك�ن االقتصادي للمرأة �� املرتبة ا�خامسة حّل برنامج 
ً
 ) من درجة األهمية "املرتفعة" و"املرتفعة جدا

�عد انتقالهن إ�� تركيا وفقد العديد م��ن للمعيل تجد النساء السور�ات أنفسهن مضطرات لتحمل أعباء إعالة أسرهن 

إيالء برنامج . إذ ترى عينة الدراسة ضرورة ) 135(نتيجة لظروف ا�حياة املادية الصعبة ومحدودية الدعم املادي املقدم

التمك�ن االقتصادي للمرأة االهتمام ال�ا�� من قبل املنظمات وا�ح�ومة ال��كية، من خالل تصميم برنامج مرتكز ع�� 

األسرة يتالءم وطبيعة عمل املرأة و��دف �ش�ل أساس إ�� توليد الدخل لألسرة ال�ي �عيلها و�رتكز هذه ال��امج �ش�ل 

ة املتاحة ومساعد��ا �� الولوج إ�� سوق العمل من خالل مجموعة من التداب�� �شمل أساس ع�� توسيع فرصها االقتصادي

بناء املهارات واملعارف والقدرات اإلنتاجية لها ع�� التدر�ب امل�ي. وقد تم تقديم مبادرات عدة �� هذا اإلطار من قبل 

مان رأة والديمقراطية" ال��كية ال�ي ��دف إ�� ضمنظمات ا�جتمع املد�ي مثل مبادرة مراكز الت�امل االجتما�� �جمعية "امل

، ومبادرة منظمة "مشروعات صغ��ة �� إسطنبول" )136(اندماج الالجئات السور�ات �� ا�حياة االجتماعية واالقتصادية

                                                        
(130) UNHCR & Habitat, IMECE: Co-production for a shared future: https://goo.gl/vHmiBv  
(131) Olga Rosca, EBRD and Gaziantep Chamber of Commerce join forces to support businesses in Turkey’s south-east, 23 Feb 2017, 

European Bank for Reconstruction and Development: https://goo.gl/h1uc6f 
(132 Selen Ucak, The Unique Opportunity for Syrian Entrepreneurs: A Conversation with the Syrian Economic Forum, Building Market 

Organization, 15-11-2016: https://goo.gl/doKS7H    
(133) Mehul Srivastava, Syrian refugee entrepreneurs boost Turkey’s economy, Financial Times, 16-05-2016: 

 https://goo.gl/AChmHw  
:  2017-09-23ندوة حوار�ة بتار�خ  ،، مركز ا�حوار السوريوالتحديحاضنات الشباب السور�ة االقتصادية ب�ن الواقع أنظر �� ذلك:  )134(

https://goo.gl/QsvVXK  
 : 2015-10-12، موقع اقتصاد مال وأعمال السور��ن، �� عنتاب .. الجئات سور�ات �عملن �� بإنتاج األغذية املصنعة لدفع الفاقة عن أسرهنمصطفى محمد،  )135(

https://goo.gl/GYLCF2  
 https://goo.gl/zvLiMS: 2017-11-11، جر�دة الشرق األوسط، مراكز الت�امل االجتما�� ��جع السور�ات ع�� االندماج �� ا�جتمع ال���يسعيد عبد الرزاق،  )136(

https://goo.gl/vHmiBv
https://goo.gl/h1uc6f
https://goo.gl/doKS7H
https://goo.gl/AChmHw
https://goo.gl/QsvVXK
https://goo.gl/GYLCF2
https://goo.gl/zvLiMS
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السور�ة ال�ي تديرها مجموعة من املتطوع�ن ملساعدة الالجئ�ن السور��ن وخاصة النساء من خالل التعليم ودعم سبل 

) بمشروع ��دف إ�� دعم تكيف النساء السور�ات ل�حياة االقتصادية واالجتماعية UNDP. كذلك تقدم ()137(الرزقكسب 

 .  )138(�� منطقة جنوب شرق األناضول 

وهناك مبادرات ملنظمات من خارج تركيا مثل مبادرة املؤسسات وا�جمعيات اإل�سانية ال�و�تية �� إ�شاء مشاغل �و�تية  

ل�خياطة �� املدن ا�جنو�ية ال��كية �� إطار جهودها للمساعدة والتخفيف من معاناة الالجئات السور�ات من خالل 

. إال أن هذه املبادرات ا�سمت بمحدودي��ا، مما )139(من فقدن املعيلتمكي��ن ليقمن بدورهن �� رعاية أبنا��ن وخاصة م

 اضطر الكث�� من الالجئات السور�ة ذوات الوضع االقتصادي واملعي��ي امل��دي إ�� التوجھ نحو أنماط سلبية للتكيف.   

". وتكمن ) من درجة األهمية "امل%64�� املرتبة السادسة حّل برنامج التوعية واإلرشاد امل�ي بنسبة (
ً
رتفعة" و"املرتفعة جدا

أهمية هذا ال��نامج �� �ونھ �ساعد الباحث�ن ع�� اكتشاف قدرا��م واتخاذ القرارات ال�حيحة �شأن اختيار املهن املناسبة 

ملهارا��م. يوفر الكث�� من الوقت وا�جهد ع�� العمالة السور�ة �� بح��ا عن فرص العمل ومعرفة حقوقها وواجبا��ا �� سوق 

لعمل ال���ي، مما �ساعدها ع�� تحقيق االستقرار �� املنشآت ال�ي �عملون ف��ا و�منع استغاللها من قبل أر�اب العمل. ا

 ع�� تقديم دورات متخصصة �� هذا ا�جال م��ا و�الة العمل ال��كية 
ً
وعدد  İŞKURوقد عكفت عدد من املنظمات مؤخرا

   من منظمات ا�جتمع املد�ي السور�ة وال��كية.

". حيث �عد %62�� املرتبة السا�عة بنسبة ( برنامج املهارات ا�حياتيةجاء 
ً
) من درجة األهمية "املرتفعة" و"املرتفعة جدا

املهارات ا�حياتية ذات تأث�� هام بالنسبة لنجاح العمالة السور�ة �� سوق العمل، و�شمل املهارات السلوكية واالجتماعية 

اجحة وتجنب األزمات ال�ي تواجهها وتز�د من قدر��ا ومهارات العالقات ب�ن األ�خاص، إذ �ساعدها ع�� ت�و�ن عالقات ن

 ع�� إيجاد حلول مبتكرة لهذه املشا�ل. ويسهل من عملية اندماجها �� ا�جتمع ال���ي.  

". �عد هذا %60بنسبة ( النقد مقابل العملبرنامج حّل �� املرتبة األخ��ة 
ً
) من درجة األهمية "املرتفعة" و"املرتفعة جدا

 لس�� الس�ان لتأم�ن ال��نامج من ال
ً
 �� البيئات ال�ي تتسم �عدم االستقرار كما �� الداخل السوري، نظرا

ً
��امج األك�� رواجا

 �� بيئا��م ا�جديدة مع طول 
ً
ا�حد األد�ى من متطلبات العيش. �� ح�ن يفضل الالجئون تأم�ن فرص عمل أك�� استقرارا

 ف��ة إقام��م ف��ا. 

 

 

 

 

 

                                                        
    https://goo.gl/6i1Gho :2017-06-17، إذاعة األمم املتحدة، مشاريع صغ��ة لتمك�ن الالجئات السور�ات واالستثمار �� مستقبلهن )137(

(138) Support to Adaptation of Syrian Women Living in Southeast Anatolia to Social and Economic Life, UNDP Turkey: 
https://goo.gl/rKTggD  

 للمرأة السور�ة ل��بية أيتامها )139( 
ً
   https://goo.gl/LMYq1Q: 2016-12-05، �حيفة األنباء ال�و�تية، املشاغل الكو�تية ل�خياطة ب��كيا �عد سالحا

https://goo.gl/6i1Gho
https://goo.gl/rKTggD
https://goo.gl/LMYq1Q
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 االستنتاجات :رابعاً 

  اخلصائص العامة للعمالة السورية الالجئة -

) لدى %23.6) لدى الذ�ور و�سبة (%28.3) بنسبة (59-18ت��كز النسبة األك�� من الالجئ�ن السور��ن �� الفئة العمر�ة (

�ش�ل )، 1.906.618اإلناث، و�� من الفئة العمر�ة الشابة. �� ح�ن بلغ مجموع القوى البشر�ة لالجئ�ن السور��ن �� تركيا (

 لبعض التقديرات هناك أك�� من %45)، �� ح�ن �ش�ل اإلناث ف��ا �سبة (%55الذ�ور ف��ا �سبة (
ً
مليون ال��  1.7). ووفقا

) من النسبة ال�لية �جموع الالجئ�ن السور��ن �� تركيا هم �� سن العمل والذين ي��كز غالبي��م %61سوري أي ما �عادل (

ما دون الثانوي لكال ا�جنس�ن. نتيجة النقطاع �سبة كب��ة م��م عن مواصلة �عليمهم �عد �� الفئة ذات التعليم ا�حدود و 

القدوم إ�� تركيا، و�جرة النسبة األك�� من العمالة السور�ة الالجئة من تركيا إ�� دول االتحاد األورو�ي والدول األخرى 

)، وقدرت �سبة %17.2الالجئ�ن السور��ن بـ ( خالل السنوات القليلة املاضية. �� ح�ن قدرت �سبة البطالة �� صفوف

)، �� ح�ن بلغت �سبة ممن هم خارج قوة %17)، وش�لت �سبة اإلناث املشتغالت م��ا (%31املشتغل�ن من ا�جنس�ن بـ (

). وت��كز غالبية العمالة السور�ة الالجئة �� سوق العمل غ�� الرس�ي �� قطاعات النسيج واإل�شاءات %52العمل (

ح�ى ��اية  2011للسور��ن �� تركيا فقد بلغ مجموعها منذ عام  نظاميةالعمل الإقامات ة املوسمية. وفيما يتعلق بوالزراع

ن تأث�� الالجئ�وفيما يتعلق بالعمل.  سن �� الالجئ�ن مجموع من ) فقط%1( يمثل ما ) إقامة عمل وهو20981( 2016عام 

،  ��كيةال العمل أسواق ع�� السور��ن الالجئ�ن تدفق تأث�� �ان عام السور��ن ع�� سوق العمل ال���ي أنھ و�ش�ل
ً
محدودا

حيث ارتفعت معدالت البطالة �� �عض املدن ال��كية املتاخمة ل�حدود السور�ة خالل السنوات القليلة املاضية، �� ح�ن 

ذين ستثمر�ن السور��ن الارتفعت مؤشرات التنمية االقتصادية �� مدن أخرى �عد قدوم عدد كب�� من رجال األعمال وامل

 �� استحداث العديد من فرص العمل للس�ان ا�حلي�ن وأسهم �� تنمية 
ً
 هاما

ً
َل عامال

َّ
نقلوا رؤوس أموالهم إ�� تركيا مما ش�

هذه املدن. أما بالنسبة للصورة الذهنية املدركة للعمالة السور�ة الالجئة عند املواطن�ن األتراك، فهناك تباين �� هذه 

فيما و ة ع�� مر السنوات الست املاضية مع طول أمد وجود الالجئون السور�ون وتوقع بقا��م �� تركيا لف��ة طو�لة. النظر 

رج القطاعات االقتصادية الرئيسية، فقد تنوعت هذه املصادر، وجاء �� يتعلق بمصادر دخل الالجئ�ن السور��ن خا

 عتماد ع�� األعمال ا�حرة كمصادر أساسية للدخل. واال ال�خصية  املدخراتال�حب من مقدم��ا االعتماد ع�� 

 حتد�ت تنمية سبل العيش لالجئني السوريني -
 ع�� تنمية سبل العيش لالجئ�ن السور��ن �� تركيا، 

ً
توصلت الدراسة إ�� وجود مجموعة من التحديات ال�ي أثرت سلبا

رئيسية، يتمثل التحدي األول باملشكالت ال�ي تتعرض لها العمالة السور�ة الالجئة ��  تو�مكن تصنيفها �� ثالثة تحديا

سوق العمل ال���ي و�� ترتبط �ش�ل أسا��ي ب�ل من قوان�ن العمل واألجور والتعو�ضات و�يئة العمل املادية. حيث �ان 

 لرأي عينة الدراسة و�
ً
النسبة األك��  �ون رجع ذلك �ش�ل أسا��ي إ�� لهذه العوامل تأث�� كب�� ع�� تنمية سبل العيش وفقا

الذي يحرمها من العديد من ا�حقوق واالمتيازات العمالية غ�� الرس�ي  القطاع ���عمل من العمالة السور�ة الالجئة 
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مشمولة  �و��ا غ�� القوان�ن والتشريعات الناظمة لعملهاوضعف  نقص�جعلها عرضة لالستغالل واالن��ا�ات �� ظل و 

 وإنما �عمل تحت مس�ى ا�حماية املؤقتة.  �ن ا�خاصة بالالجئ�نبالقوان

فيما يتمثل التحدي الثا�ي باملعوقات ال�ي �عرقل تنمية سبل العيش داخل تركيا، وترتبط هذه املعوقات �ش�ل أسا��ي 

ملد�ي ا�حلية ابمجموعة من الفواعل األساسية �� قطاع سبل العيش، وتتمثل ب�ل من ا�ح�ومة ال��كية ومنظمات ا�جتمع 

واألجنبية إ�� جانب الالجئ�ن السور��ن أنفسهم. ففي جانب املعوقات املرتبطة با�ح�ومة ال��كية والوضع السيا��ي �� 

تركيا، حّل �ل من عدم وضوح واكتمال اإلجراءات القانونية ا�خاصة �عمل الالجئ�ن السور��ن، وعدم تب�ي ا�جهات 

يس سبل العيش �� مقدمة هذه املعوقات. تل��ا املعوقات املرتبطة بمنظمات ا�ح�ومية سياسات فاعلة من أجل تأس

ا�جتمع املد�ي والالجئ�ن السور��ن وال�ي �ان من أبرزها ضعف التواصل ب�ن منظمات ا�جتمع املد�ي السور�ة وا�ح�ومة 

ثلة ب فاعلية ا�جهات املمال��كية، وضعف التعاون والتنسيق ب�ن منظمات ا�جتمع املد�ي السور�ة وال��كية، وغيا

 للمعارضة السور�ة �� قطاع سبل العيش. 

عل ع�� وال�ي �ش��ك ف��ا العديد من الفوا اآلليات املرتبطة ب��امج تنمية سبل العيشب �� ح�ن تمثل التحدي الثالث

اآلليات  � مقدمةوجاء � .السور��ن االقتصادي واالجتما�� لالجئ�ن االستقرارتحقيق ��دف  املستوى ا�ح�� والدو��

املرتبطة با�ح�ومة ال��كية تقديم التسهيالت املناسبة لدعم املشاريع الصغ��ة واملتناهية الصغر لالجئ�ن السور��ن، 

، والعمل ع�� تأسيس نقابة للعمال السور��ن مع��ف ��ا 
ً
وتفعيل بنك معلومات خاص بكفاءا��م ومهارا��م وتحديثھ دور�ا

، و�سهيل اإلجراءات املصرفية واالستثمار�ة للسور��ن لز�ادة املشاريع وخلق فرص العمل. من جانب السلطات �� تركيا

ت �� مقدمة اآلليات املرتبطة بمنظمات ا�جتمع املد�ي وأر�اب العمل �ل من تنفيذ برامج تأهيل م�ي لالجئ�ن 
ّ
بينما حل

ة سبل من األموال وا�خ��ات السور�ة املهاجرة لتنمي السور��ن من قبل الهيئات ال��كية والدولية، وتفعيل عملية االستفادة

العيش، وتأسيس مشاريع صناعية كب��ة مش��كة ب�ن املستثمر�ن السور��ن واألتراك. وفيما يتعلق ب��امج تنمية سبل 

ت �� مقدمة هذه ال��امج �ل من برامج بناء ودعم املشاريع الصناعية الصغ��ة واملتناهية الصغر، والتد
ّ
�ب ر العيش حل

والتعليم التق�ي وامل�ي، و�رنامج التمك�ن االقتصادي لألسر الفق��ة، والتمو�ل الصغ�� واملتنا�� الصغر للمشاريع. ومن 

 لرأي 
ً
جانب آخر توصلت الدراسة إ�� أن أك�� القطاعات االقتصادية أهمية لتنمية سبل العيش لالجئ�ن السور��ن وفقا

 لتجارة والصناعة والتعليم ع�� التوا��.  عينة الدراسة، تمثل ب�ل من قطاعات ا

 خامساً: التوصيات واملقرتحات 
 ملا ي��:     

ً
 يمكن وضع مجموعة من التوصيات واملق��حات للفواعل األساسية �� هذا القطاع وفقا

 حلكومة الرتكيةا -
  إن �عامل ا�ح�ومة ال��كية مع العمالة السور�ة الالجئة يتطلب

ً
 للتعامل  مدخال

ً
ئ�ن باعتبارهم بحكم الالج معهم،مزدوجا

 أو لللعم فرص عن تبحث �شطة اقتصادية إ�� جانب �و��م �� الوقت ذاتھ عمالة الذين ينشدون األمان �� تركيا،

 االستثمار. وفيما ي�� �عض ا�خطوات ال�ي يمكن أن �عمل عل��ا ا�ح�ومة ال��كية لتنمية سبل العيش لهذه العمالة:
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  بيانات للعمالة السور�ة وإتاحة سبل النفاذ إل��ا من قبل جميع ا�جهات ذات الصلة، العمل ع�� تأسيس قاعدة

بالتعاون مع ا�ح�ومة السور�ة املؤقتة، ��دف املساعدة ع�� تأم�ن فرص العمل لها حال توفرها ل�حد من معدالت 

 البطالة �� صفوفها. 

  ا��م جئ�ن السور��ن وإطالق برامج تتضمن إكسوضع آليات مناسبة لتقييم أ�حاب املؤهالت العلمية �� صفوف الال

 املهارات الالزمة لالنخراط �� سوق العمل و�عظيم االستفادة م��م �� قطاعات االقتصاد ال���ي.  

  تطبيق برامج التدر�ب امل�ي للتشغيل املضمون بالتعاون مع املنظمات غ�� ا�ح�ومية لتأهيل العمالة الالجئة لتدعيم

 جئ�ن وتأم�ن فرص العمل املناسبة لهم.  مهارات وقدرات الال 

  ،إجراء مسوحات وإعداد تقار�ر و�شرات إحصائية دور�ة عن سبل عيش الالجئ�ن السور��ن وجعلها متاحة للمهتم�ن

 للمدن ال��كية وإم�انيات الالجئ�ن. 
ً
 لالستفادة م��ا �� تصميم برامج سبل عيش مالئمة وفقا

 ن السور��ن وتقديم التمو�ل والتسهيالت الالزمة لها وز�ادة مستوى التنسيق دعم و�االت ومؤسسات توظيف الالجئ�

 بي��ا و��ن املؤسسات ا�ح�ومية وا�جهات ذات الصلة، من أجل �سهيل عملية توظيف الالجئ�ن السور��ن.     

  ال��ك�� ع�� وضع الضوابط القانونية املالئمة لعمل الالجئ�ن السور��ن بما يتالءم مع بيئة سوق العمل ال���ي وال يؤدي

إ�� خلق أي توتر مع العمالة ا�حلية وا�جتمعات املستضيفة لهم �سبب املنافسة غ�� العادلة �� ا�حصول ع�� 

 الوظائف.    

 تحت إشراف نقابة العمال ال��كية، �عمل ع�� عرض جميع املشكالت ال�ي ركيا تأسيس نقابة للعمال السور��ن �� ت

 تواجھ العمالة السور�ة و�س�� إ�� معا�ج��ا بالتعاون مع ا�جهات ال��كية ا�ختصة. 

  �� عقد لقاءات دور�ة مع أر�اب العمل السور��ن للوقوف ع�� مشكال��م وتذليل جميع الصعو�ات ال�ي يواجهو��ا

 . سوق العمل

  ز�ادة التنسيق والتعاون ب�ن ا�ح�ومة ال��كية واملنظمات غ�� ا�ح�ومية ال��كية والسور�ة واألجنبية لبلورة رؤ�ة

 مستقبلية مش��كة ل��امج سبل عيش الالجئ�ن السور��ن �� تركيا.    

 العمل  من فرص وتخصيص جزء إضافية، عاملة قوى  إ�� تحتاج ال�ي الصناعية االقتصادية واملدن القطاعات تحديد

 بطر�قة دنامل تلك إ�� االنتقال و��جيعهم ع�� إلعالمهم خطط املتاحة ف��ا لالجئ�ن السور��ن، والعمل ع�� وضع

       .ومنظمة لها مخطط

  ترجمة قوان�ن العمل إ�� اللغة العر�ية ع�� ش�ل كتيبات و�شرات وتوزيعهاع�� الالجئ�ن السور��ن لتوعي��م بحقوقهم

 وملنع استغاللهم من أي طرف. 

 من  ك�� عددأاستيعاب �غية اهتماما��م، أعمالهم و السور��ن ومجاالت  وأر�اب العمل بناء قاعدة بيانات للمستثمر�ن

 لد��م.  العمال السور��ن

  دعم برامج �حماية األطفال من االنخراط �� العمل ودعم �عليمهم من خالل تخصيص إعانات لدعم سبل عيش ذو��م

 تل�ي احتياجا��م األساسية بالتعاون والتنسيق مع املنظمات ا�حلية والدولية.  

 دمة �ن السور��ن واملساعدات املقإطالع الس�ان ا�حلي�ن من خالل وسائل اإلعالم ال��كية ا�حلية عن وضع الالجئ

 لهم، ل�حد من االحتقان الذي �غذيھ املعلومات املضللة ع��م.  
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  من االعتماد 
ً
العمل ع�� إيجاد حوافز لدى أر�اب العمل لالل��ام بالتشريعات ا�خاصة بالعمالة السور�ة الالجئة بدال

 أمول م��ا مباشرة.  ع�� آليات إنفاذ م�لفة لهذه التشريعات و�دون تحقيق الهدف امل

  التوسع �� �شر دورات �عليم اللغة ال��كية لالجئ�ن السور��ن وجعلها متاحة لهم �� مختلف املناطق و�ما يتالئم مع

 ألهمي��ا �� إكسا��م القدرة ع�� النفاذ إ�� سوق العمل. 
ً
 ظروف عملهم واحتياجا��م، نظرا

 املنظمات غري احلكومية  -
 تدامة برامج سبل العيش وضمان نموها، مع ضرورة التوسع �� إنماء برامج جديدة وتطو�ر العمل ع�� وضع آليات الس

 ما هو قائم م��ا بما يتوافق مع بيئة األعمال �� تركيا.  

  ز�ادة مستوى التنسيق مع ا�ح�ومة ال��كية لضمان ترك�� جهود هذه املنظمات وتوج��ها بما يخدم تنمية سبل العيش

 عموم املدن ال��كية.  لالجئ�ن السور��ن ��

  ��تأسيس صندوق ما�� �عاو�ي بالتنسيق مع ا�ح�ومة ال��كية و�نوك التنمية الدولية لتقديم التمو�ل الصغ�� واملتنا

 الصغر واملنح لرواد األعمال من الالجئ�ن السور��ن وأ�حاب املشاريع الصغ��ة واملتناهية الصغر. 

 مات غ�� ا�ح�ومية ال��كية والسور�ة لبناء �وادر متخصصة �� قطاع سبل تقديم املنظمات الدولية املساعدة للمنظ

العيش وإكسا��م املهارات الالزمة من خالل ال��امج التدر�بية ذات الصلة. بحيث تؤدي إ�� تطو�ر قدرة هذه املنظمات 

 �� تنفيذ برامج سبل عيش فاعلة. 

  ن وال��امج ا�خاصة بتنمية سبل العيش لالجئ�ن السور��اإلشراك الفاعل ملنظمات ا�جتمع املد�ي السور�ة با�خطط

 �� خطط االستجابة اإلقليمية للمانح�ن الدولي�ن مما يز�د من فاعلية هذه املنظمات �� خدمة الالجئ�ن السور��ن. 

  حول  ،لالجئ�ن السور��ن ممن هم �� سن العملوتثقيفية ع�� وسائل اإلعالم القيام بحمالت توعية مجتمعية

  كيفية البحث عن فرص العمل.م وواجبا��م �� سوق العمل و حقوقه

  تقديم الدعم املت�امل واملساندة أل�حاب الرساميل الصغ��ة ورواد األعمال من الالجئ�ن السور��ن لتأسيس

 املشروعات الصغ��ة واملتناهية الصغر باعتبارها حامل أسا��ي لتنمية سبل عيشهم وخلق العديد من الفرص العمل. 

 املسن�ن و النساء بالفئات الضعيفة من الالجئ�ن مثل تأم�ن فرص عمل خاصة س برامج سبل عيش �س��دف تأسي

�كية ا�ح�ومة ال� بالتعاون معوذلك وتأم�ن حياة كر�مة لهم. حاجا��م املعيشية  تأم�نلوذوي االحتياجات ا�خاصة 

 وو�االت التنمية الدولية. 

 أرابب العمل السوريني واألتراك  -
  برامج مستدامة للتنسيق والتعاون ب�ن أر�اب العمل السور��ن واألتراك إلقامة مشاريع اقتصادية مش��كة �� تأسيس

جمعية رجال األعمال جميع القطاعات، عن طر�ق اتحادات الغرف التجار�ة والصناعية �� املدن ال��كية، و 

 األتراك "توسياد". اعي�نرجال األعمال والصن املستقل�ن األتراك "موصياد"، وجمعيةوالصناعي�ن 

  ضرورة ترك�� أر�اب العمل واملستثمر�ن السور��ن ع�� املشاريع االقتصادية الكب��ة ذات األجل الطو�ل لضمان القدرة

 ع�� االستمرار واملنافسة �� سوق العمل وتأم�ن فرص عمل أك�� لالجئ�ن السور��ن.  
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  املساهمة �� دعم برامج التدر�ب والتأهيل امل�ي لالجئ�ن السور��ن واستقطاب ما أمكن م��م للتخفيف من معدل

 البطالة لدى العمالة الالجئة. 

  ال��ك�� ع�� ا�جانب اإل�سا�ي عند توظيف العمالة السور�ة الالجئة وعدم استغالل وضعها القانو�ي واملادي لتحقيق

 حساب معاناة هذه العمالة. م�اسب مادية أك�� ع��

 تراك، ��دف توف�� فرص عمل أعمال سور��ن و أتركية �ساهم �� رأسمالها رجال  سور�ة إحداث شر�ات مساهمة

 . للعمال السور��ن

 خامتة 
تواجھ تركيا باعتبارها أك�� بلد مستضيف لالجئ�ن السور��ن تحديات كب��ة؛ مع تخطي عدد من هم �� سن العمل حاجز 

ِلم الكث�� م��ا بأن الغالبية الك��ى م��م سيبقون �� البالد ع��  املليون  ال��؛ وتزايد عدد التحليالت املتعلقة ��م وال�ي �سَّ

 
ً
 واقعا

ً
إ�� جانب �ون قضية الالجئ�ن  .)140(املدى الطو�ل ح�ى لو استقرت األوضاع �� سور�ة وأصبحت العودة احتماال

حسب، بل �� قضية تخضع للعديد من التجاذبات السياسية من قبل جميع السور��ن �� تركيا ليست مسألة ا�سانية ف

 األطراف داخل وخارج تركيا. 

وانتشارهم �� العديد من املدن، واجھ الالجئ�ن السور��ن الكث�� من  2011منذ بداية انتقالهم إ�� تركيا �� بدايات عام 

 إنف العالم، أنحاء جميع �� ا�جماعية ال�جوء حاالت من العديد غرار التحديات �� مختلف جوانب حيا��م، إال أنھ وع��

ِهل من عملية  الرئيسية أهم الشواغل أحد لهم تجسد �� تأم�ن سبل عيشهم والشعور باألمان االقتصادي الذي �سَّ

استقرارهم واندماجهم �� ا�جتمع الذي �عد ظروف العمل الصعبة ومقارعة متطلبات املعيشة فيھ من صميم حياة 

 نيھ. مواط

�� هذا اإلطار يواجھ الالجئ�ن السور��ن الكث�� من املشكالت والتحديات �� سوق العمل ال���ي املرتبطة بجميع األطراف 

الفاعلة �� هذا السوق، وال�ي تتمحور �ش�ل أسا��ي حول بيئة العمل واألجور وا�جانب القانو�ي، إ�� جانب وجود عدد من 

لعيش الالزمة الستيعاب هذه العمالة داخل سوق العمل ع�� مدار األعوام الست املعوقات ال�ي تحد من تنمية سبل ا

املاضية. األمر الذي أدى إ�� خسارة تركيا للدفعة األو�� من الكفاءات واملؤهالت السور�ة ال�ي لم تجد من يحتض��ا عند 

ل ب�ن ا�جهود ا�ح�ومية وا�جهود قدومها مما اضطرها للمغادرة إ�� أماكن أخرى �أورو�ا وأمر��ا �سبب غياب الت�ام

 ا�جتمعية الحتوا��م.  

 مع هذا الكم الكب�� من      
ً
مع استمرار تواجد الالجئ�ن السور��ن �� تركيا، لم �عد سياسة ا�حلول املؤقتة تجدي نفعا

ضع حلول لو ة الالجئ�ن املنخرط�ن �� سوق العمل والباحث�ن عنھ، وما لم تتحرك ا�جهات املعنية �� ا�ح�ومة ال��كي

فإن  ،لالستفادة م��ا �� االقتصاد ال���يالالجئة السور�ة العمالة بلورة طاقات مستدامة لهذه املشا�ل والعمل ع�� 

 �� الوقت ذاتھ إ�� حالة 
ً
 ع�� جميع النوا�� االقتصادية واالجتماعية والنفسية لدى الالجئ�ن، مؤديا

ً
تأث��ها سينعكس سلبا

                                                        
(140) Kemal Kirisci, Syrian Refugees and Turkey’s Challenges: Going beyond Hospitality, The Brookings Institution, May 2014.   
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االقتصادي واالجتما�� لد��م وتأخر اندماجهم �� ا�جتمع ال���ي، و�التا�� خلق مز�د من التوتر بي��م من عدم االستقرار 

  و��ن الس�ان ا�حلي�ن وما لذلك من تبعات سلبية ع�� وجود الالجئ�ن السور��ن �� املستقبل.

 سادساً: مالحق الدراسة
 السيد/السيدة

 تحية طيبة و�عد،،،

جئ�ن واقع وتحديات تنمية سبل العيش لال ات االس��اتيجية بإجراء دراسة تحليلية للوقوف ع�� يقوم مركز عمران للدراس

 . السور��ن �� تركيا

ير�� التكرم باملساهمة �� إنجاز هذه الدراسة من خالل اإلجابة ع�� األسئلة الواردة �� االستبانة مع الشكر املقدم 

 �جهودكم واهتماكم. 

 معلومات املستجيب:  .1

 �� ا�حقل املناسب.  )xضع إشارة (  -

 

 ملعرفتك إ�� أي حد �عتمد الالجئون  .2
ً
 السور��ن �� تركيا ع�� مصادر الدخل التالية؟وفقا

 إ�� حد منخفض إ�� حد متوسط إ�� حد كب�� مصدر الدخل

    تلقي املساعدة من منظمات إغاثة سور�ة

    تلقي املساعدة من منظمات إغاثة عر�ية ودولية 

    املساعدات من ا�حكومة ال��كية

    مساعدة األقارب

    �حب من مدخرات �خصية

    العمل �� منظمات إغاثية سور�ة ودولية

    أعمال حرة

    أعمال غ�� قانونية

    العمل �� قطاع ا�خدمات

    العمل �� قطاع التعليم

 ا�جنس
 أن�ى ذكر

  

 العمر
 55أك�� من  46-55 36-45 25-35

    

 املستوى التعلي�ي
 جامعة معهد ثانو�ة فما دون 

   

 عدد سنوات

 وجودك �� تركيا

 سنوات 4أك�� من  سنوات 4-2 أقل من سنت�ن
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    العمل �� قطاع الزراعة

    العمل �� القطاع التجاري 

    العمل �� قطاع الصناعة

    العمل �� القطاع الص��

    اإل�شاءاتالعمل �� قطاع 

    العمل �� قطاع السياحة 

    أخرى 

 

 ما �� درجة توافر املشكالت التالية لالجئ�ن السور��ن �� سوق العمل ال���ي؟  .3

  املش�لة 
ً
  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا

ً
 منخفضة جدا

      عدم توافر فرص العمل �� �عض املدن ال��كية.  1

2 
انخفــــاض األجور والتــــأخر �� دفعهــــا أو عــــدم دفعهــــا من قبــــل 

 أر�اب العمل. 
     

      ز�ادة عدد ساعات العمل اليومي فوق املعدل الطبي��.  3

4 
�عرض العمالة الســور�ة لالن��ا�ات والتجاوزات من قبل أر�اب 

 العمل.
     

5 
 
ً
املعــانــاة من ظروف وأشــــــــــــ�ــال عمــل خطرة وغ�� الئقــة �ــــــــــــحيــا

 .
ً
 واجتماعيا

     

6 
وجود مظاهر للتمي�� تمارس ضــــد العمال الســــور��ن من حيث 

 األجر وال��فيعات مقارنة بالعمال األتراك. 
     

      العمل اإلضا�� دون مقابل مادي. 7

8 
�ة للعمالة السور غياب اإلجراءات وا�حماية القانونية املنصفة 

 تجاه أر�اب العمل.
     

9 
وجود توتر لـــــدى العمـــــالـــــة ال��كيـــــة نحو العمـــــالـــــة الســــــــــــور�ـــــة 

  باعتبارهم منافس ومزاحم لهم �� سوق العمل.
     

10 
عـــدم تمتع العمـــالـــة الســــــــــــور�ـــة بـــأي حقوق وظيفيـــة أو حمـــايــة 

 اجتماعية مالئمة. 
     

11 
تخوف العمالة الســــــــــور�ة من عدم القدرة ع�� ا�حصــــــــــول ع�� 

 فرص العمل �� حال منحهم اذون عمل رسمية من ا�ح�ومة. 
     

12 
عــدم تمكن العمــال حــام�� بطــاقــة ا�حمــايــة املؤقتــة من العمــل 

 إال �� املدن املقيدين ��ا. 
     

13 
غياب جهة رســــــــــــمية تر�� مصــــــــــــا�ح العمالة الســــــــــــور�ة و�عا�ج 

 مشكال��م �� تركيا. 
     

14 
�عرض العمال الســـــــور��ن لإلســـــــاءة واالب��از وال��ديد املســـــــتمر 

 بالطرد من العمل من قبل أر�اب العمل. 
     

      عدم منح العمالة السور�ة التأم�ن الص�� واالجتما��.  15

16 
اضـــــــــطرار الكث�� من أ�ـــــــــحاب الشـــــــــهادات ا�جامعية للعمل �� 

 مهن ال تتناسب ومؤهال��م. 
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17 
عدم االســـــــــــتقرار �� م�ان العمل واضـــــــــــطرار العامل الســـــــــــوري 

 للبحث عن ظروف عمل أفضل �ش�ل مستمر. 
     

18 

عـــدم امتالك الكث�� من العمـــالـــة الســــــــــــور�ـــة بطـــاقـــة ا�حمـــايـــة 

املؤقتة أو جواز السفر مما يضاعف من استغاللهم من أر�اب 

 العمل. 

     

19 
�عرض الكث�� من العمالة الســـور�ة �حاالت النصـــب واالحتيال 

 أثناء بح��م عن العمل. 
     

 

 ما �� درجة أهمية املعوقات التالية �� ا�حيلولة دون تنمية سبل العيش لالجئ�ن السور��ن �� تركيا؟  .4

  املعوق  
ً
  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا

ً
 منخفضة جدا

1 

تـأم�ن ســــــــــــبـل العيش ليس ضــــــــــــمن أولو�ـات منظمـات ا�جتمع 

املــد�ي الســــــــــــور�ــة وال��كيــة وال�ي ي��كز اهتمــامهــا ع�� ا�جــانــب 

 اإلغا�ي فقط.

     

2 

عــــــدم تب�ي ا�جهــــــات ا�ح�وميــــــة والنقــــــابــــــات املهنيــــــة ال��كيــــــة 

لســــــــــــياســــــــــــات فاعلة من أجل تأســــــــــــيس ســــــــــــبل عيش لالجئ�ن 

 السور��ن. 

     

3 
غياب و�االت التوظيف ا�خاصـــة بتأم�ن فرص العمل لالجئ�ن 

  السور��ن، مما يضطرهم للوقوع بأيدي سماسرة التوظيف.
     

4 
ضــــــــــــعف التواصــــــــــــــل ب�ن منظمــات ا�جتمع املــد�ي الســــــــــــور�ــة 

 وا�ح�ومة ال��كية لتأم�ن سبل العيش لالجئ�ن السور��ن. 
     

5 

ضــــــــــــعف املبـــــادرات الفرديـــــة ا�خـــــاصـــــــــــــــــة من رجـــــال األعمـــــال 

الســـــــــور��ن واألتراك الســـــــــتيعاب العمالة الســـــــــور�ة �� ســـــــــوق 

 العمل ال���ي. 

     

6 
عـدم وضــــــــــــوح واكتمـال اإلجراءات القـانونيـة ا�خـاصـــــــــــــة �عمل 

 الالجئ�ن السور��ن �� تركيا. 
     

7 
عـــــدم وجود �عـــــاون وتنســــــــــــيق ب�ن منظمـــــات ا�جتمع املـــــد�ي 

 السور�ة وال��كية لتأم�ن سبل عيش لالجئ�ن السور��ن. 
     

8 
التعـــامـــل مع العمـــالـــة الســــــــــــور��ن من قبـــل ا�ح�ومـــة ال��كيـــة 

 كعمالة مؤقتة �ح�ن العودة إ�� بلدهم. 
     

9 
ثــــة عن أعــــداد ومؤهالت  غيــــاب البيــــانــــات الشــــــــــــــــاملــــة وا�حــــدَّ

 الالجئ�ن السور��ن ممن هم �� سن العمل. 
     

10 

غياب فاعلية ا�جهات املمثلة للمعارضــــة الســــور�ة �� التعاون 

مع ا�ح�ومــــة ال��كيــــة والنقــــابــــات املهنيــــة ومنظمــــات ا�جتمع 

 املد�ي لتنظيم وتنمية سبل العيش للعمالة السور�ة. 

     

      عدم تناسب مهارات العمالة السور�ة مع سوق العمل ال���ي.  11

12 
عدم تمكن �ســــــبة كب��ة من العمالة الســــــور�ة من �علم اللغة 

 ال��كية. 
     

13 
عدم تكيف الالجئ�ن الســـــــــور��ن للعمل لدى األتراك �ســـــــــبب  

 االختالف �� ثقافة و�يئة العمل. 
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 ما �� درجة أهمية �ل من اآلليات التالية لتنمية سبل العيش لالجئ�ن السور��ن �� تركيا؟   .5

  اآللية 
ً
  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا

ً
 منخفضة جدا

1 
تقديم التسهيالت املناسبة لدعم املشاريع الصغ��ة واملتناهية 

 الصغر لالجئ�ن السور��ن �� عموم املدن ال��كية. 

 
    

2 

تــخصـــــــــــــيــص جــزء مــن الــــــدعــم الــــــدو�ــ� ا�ــخصـــــــــــــص لــالجــئــ�ــن 

ســــــــــــبل العيش داخل  الســــــــــــور��ن �� تركيا لتنفيذ برامج تنمية

 املدن ال��كية. 

 

    

3 
تنفيـــذ برامج تـــأهيـــل م�ي من قبـــل الهيئـــات ال��كيـــة والـــدوليـــة 

 ملساعدة الالجئ�ن السور��ن لالنخراط �� سوق العمل ال���ي. 

 
    

4 
التنمية الدولية الداعمة إ�� إدراج قطاع  ضرورة توجھ و�االت

 تركيا.سبل العيش �� طليعة أجندات عملها داخل 

 
    

5 
القيام بحمالت توعية مجتمعية لالجئ�ن الســـــــــــور��ن ممن هم 

  �� سن العمل حول كيفية البحث عن فرص العمل.

 
    

6 

ا�جهــــات ال��كيـــــة  مشــــــــــــــــاركــــة قيــــام ا�ح�ومــــة ال��كيــــة بتــــأط��

لتأم�ن ســــــــــــبل العيش  والدولية الراغبة �� مســــــــــــاعدة الالجئ�ن

 ضمن اس��اتيجية موحدة بما يحقق الفائدة املرجوة م��ا. 

 

    

7 
عمليــــة االســــــــــــتفــــادة من األموال وا�خ��ات الســــــــــــور�ــــة  تفعيــــل

 املهاجرة لتنمية سبل العيش لالجئ�ن السور��ن داخل تركيا. 

 
    

8 
�ســــــهيل اإلجراءات املصــــــرفية واالســــــتثمار�ة للســــــور��ن لز�ادة 

 املشاريع وخلق فرص العمل. 

 
    

9 
اعفاء املســـــتثمر�ن الســـــور��ن �� تركيا من الشـــــروط ا�خاصـــــة 

 بنسب توظيف العمالة السور�ة مقابل العمالة ال��كية. 

 
    

10 

تفعيـــــل بنـــــك معلومـــــات خـــــاص بكفـــــاءات ومهـــــارات الالجئ�ن 

 ل�جهــــات املهتمــــة 
ً
 وجعلــــھ متــــاحــــا

ً
الســــــــــــور��ن وتحــــديثــــھ دور�ــــا

 بتوظيف الالجئ�ن. 

 

    

11 
 �نلالجئ�ن الســـــور� ال�ي يمكناالقتصـــــادية تحديد القطاعات 

  .بحيث ال يتأثر ا�جتمع ال���ي �عملهم ف��ا، العمل

 
    

12 

تأســـــــــيس مشـــــــــاريع صـــــــــناعية كب��ة مشـــــــــ��كة ب�ن املســـــــــتثمر�ن 

الســـــــــــور��ن واألتراك الســـــــــــتيعاب أك�� قدر ممكن من العمالة 

 السور�ة. 

 

    

13 
تــقــــــديــم ا�ــحــ�ــومــــــة الــ�ــ�كــيــــــة حــوافــز ألر�ــــــاب الــعــمــــــل األتــراك 

 لتوظيف العمالة السور�ة �ش�ل قانو�ي. 

 
    

14 
تأسيس نقابة للعمال السور��ن �� تركيا مع��ف ��ا من جانب 

 السلطات ال��كية. 

 
    

 
 

 

 

 



 �� تركيا السور��ن الالجئ�ن لدى العيش سبل وتحديات واقع
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برأيك أي من القطاعات التالية �عد ذو أولو�ة مرتفعة و�نب�� ال��ك�� عل��ا لتوف�� سبل العيش لالجئ�ن السور��ن  .6

 �� تركيا؟ 

  القطاع
ً
  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا

ً
 منخفضة جدا

      قطاع الزراعة

      قطاع الصناعة

      قطاع ا�خدمات

      قطاع التعليم

      قطاع التجارة

      قطاع اإل�شاءات

 

 ما درجة أهمية ال��امج التالية لتنمية سبل العيش لالجئ�ن السور��ن �� تركيا؟  .7

  ال��نامج
ً
  منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا

ً
 منخفضة جدا

      التدر�ب والتعليم التق�ي وامل�ي 

      ر�ادة األعمال واملبادرات اإلبداعية لكسب الرزق

      بناء ودعم املشاريع الصناعية الصغ��ة واملتناهية الصغر 

      التمك�ن االقتصادي لألسر الفق��ة 

      التمك�ن االقتصادي للمرأة

      للمشاريعالتمو�ل الصغ�� واملتنا�� الصغر 

      برامج النقد مقابل العمل   

      برامج التوعية واإلرشاد امل�ي

      برامج املهارات ا�حياتية
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