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وانخفاض مستوى اللغة اإلنجليزية لديه باإلضافة إىل عدم تلقيه
للتدريب املالئم .ومع ذلك ،اضطلعنا بدور امليرسين ،وتواصلنا مع
والدي الطفل ،ومع متخصيص الصحة ،ومع روضة األطفال لالتفاق
عىل املهارات األساسية الالزمة لشغل هذه الوظيفة .وأوضحنا َّأن
الشخص الذي نرشحه لهذه الوظيفة يتمتع بكل هذه املهارات
ثم وضعنا خطة لهذا الشخص ملعالجة املهارات الناقصة لديه.
واتصلنا مبنظامت رشيكة ملساعدتنا يف التدريب املطلوب ونظمنا
دروساً لإلنجليزية للكبار الناطقني بلغات أخرى عىل مدار ساعات
العمل .وقدمنا الدعم واملساعدة للشخص املرشح طوال فرتة شغله
للوظيفة كام عملنا عىل اإلبقاء عىل االتصال املبارش بصاحب
العمل إذ كنا نقدم تزكية به من ناحية سامته الشخصية.
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األطفال الذي استحدثته الوزارة خصيصاً من أجل تلبية الحاجات
التعليمية والرتبوية لألطفال املعاد توطينهم ضمن مخطط اللجوء
هذا .وبهذه الطريقة ،نكون قد قدمنا الدعم لكل من الالجئ
املرشح الذي حصل عىل وظيفة مدفوعة األجر من أجل دعم
الجئ آخر ،وقد سهلت السلطة املحلية هذا األمر من خالل التقدم
بطلب الحصول عىل التمويالت املخصصة لهذا املرشوع .وغريت
النتائج النهائية لهذه الطريقة حياة أرسة الطفل ،وحسنت روضة
األطفال من مستوى الخدمة التي تقدمها ،وحصل الشخص املرشح
لهذه الوظيفة عىل مصدر ثابت للدخل وعمل يناسب مهاراته
وتطلعاته.

مروة بلغازي marwa.belghazi@gmail.com
ويف نهاية املطاف ،ميكن القول َّإن ما قدمناه من وعد باستمرار مديرة الفريق ،دعم إعادة توطني الالجئني ،مرشوع املرشدين
الدعم لكل من صاحب العمل والشخص املرشح كان أكرث ما املنفردين ()Single Homeless Project
طأمنهم .كام يرست وزارة الداخلية استحداث وظيفة معلم روضة www.shp.org.uk/welcoming-refugees

إدماج الالجئني يف سوق العمل الرتيك

هيمينا ڨ ديل كاربيو وسريما دميري سيكري وأحميت ليڨينت ينري

نح الالجئني السوريني يف تركيا حق الوصول إىل العمل الرسمي كان خطوة أوىل نحو تحقيق اندماجهم
َم ُ
االقتصادي ،لكنَّ عدداً من التحديات ما زالت قامئة .وبدعم من املجتمع الدويل ،تتخذ الحكومة الرتكية
إجراءاتها للتغلب عىل بعض هذه التحديات وتذليلها.
تستضيف تركيا قرابة  3.3مليون الجئ مسجل معظمهم من
سوريا ،وأبدت البالد درجة يحتذى بها من االنفتاح وبذلت
جهوداً ال يستهان بها لتقديم الدعم للسوريني رغم ما شكل ذلك
من ضغوطات عىل الخدمات االجتامعية فيها .وسهَّلت وصول
الالجئني السوريني إىل الخدمات العامة الحرجة مبا فيها الخدمات
وتزداد األمور سوءاً عندما نرى َّأن كثرياً من املحافظات التي تقطن
الصحية واإلسكان والتعليم واملساعدات االجتامعية.
فيها أعداد كبرية من السوريني مقارنة بأعداد السكان املحليني
ثم أدركت حكومة تركيا َّأن الالجئني ال ميكنهم االعتامد اعتامداً ومقارنة بإجاميل عدد الالجئني السوريني يف تركيا من األكرث تهميشاً
كام ًال عىل املساعدات االجتامعية فقررت وقتها سن تعليامت واألقل حظاً نتيجة معاناتها من انخفاض باملوسم يف كثافة األعامل
يف يناير/كانون الثاين  2016تسمح مبوجبها لالجئني السوريني 1الرسمية وانخفاض صايف إنشاء الوظائف الرسمية وانخفاض عدد
الحصول عىل أذونــات رسمية بالعمل .وكان الهدف املنشود السكان املتعلمني وانخفاض مساهمة القوى العاملة وارتفاع
مساعدة الالجئني السوريني عىل تحقيق االستقالل االقتصادي معدالت البطالة إىل أرقام تفوق املعدل الوطني .ويف هذا الصدد،
والخروج من نظام املساعدات االجتامعية واملساهمة يف االقتصاد تشري اإلحصاءات التي جمعتها وزارة العمل واألمن االجتامعي
الرتيك.
الرتكية إىل َّأن ما ال يقل عن نصف السوريني يف عمر العمل
الذي يزيد عددهم عىل مليونني يعملون يف القطاع غري الرسمي.
وتختلف التنمية االقتصادية اختالفاً كبرياً من منطقة ألخرى داخل والغالبية العظمى من هذه النسبة من الرجال أما نسبة النساء
تركيا بل قد تصل ملستوى االختالف الكبري بني األقاليم نفسها إذ العامالت فمنخفضة تصل ذروتها  %7من النساء يف الفئة العمرية
ازدادت تلك االختالفات خالل السنوات املاضية القليلة .ونظراً  30إىل  44عاماً.
الرتفاع معدالت البطالة العامة (بلغت ذروتها  %13يف أوائل عام
 )2017ومعدالت البطالة بني الشباب السائدة (وصل املعدل
الوطني حوايل  2)%19فذلك يؤكد َّأن عدد الوظائف املتاحة ال
يكفي الستيعاب جميع الباحثني عن العمل.
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عوائق تواجه االندماج االقتصادي الرسمي لالجئني

يواجه الالجئون الذين يتلقون حالياً الدعم النقدي من برنامج
الحواالت النقدية الذي ميوله االتحاد األورويب (املساعدات
االجتامعية) خطر فقدان املنافع املتأتية لهم إذا ما عملوا يف
القطاع الرسمي .وإضافة إىل ذلك هناك التاميز املرتبط يف
املواقع؛ َّ
ألن املوقع الذي يتسجل فيه الالجئ يحدد املكان الذي
ميكن له أن يسعى إىل البحث عن فرصة عمل رسمية .ولذلك
نجد َّأن كثرياً من السوريني الذين انتقلوا إىل األسواق األكرث
نشاطاً عاملياً مثل إسطنبول وأنقرة وأزمري ال ميكنهم البحث
عن فرص العمل الرسمية هناك إال إذا غريوا موقعهم املسجل
ويتضمن ذلك خوضهم يف إجراءات إدارية متعبة ومكلفة مادياً.
أما انخفاض املستويات التعليمية وضعف البيانات املتعلقة
بأنواع املهارات والخربات التي يتمتع بها السوريون الذين
يعيشون برتكيا فذلك عائق إضــايف مينع من تسهيل عملية
توظيفهم .وتبني البيانات ما قبل الحرب َّأن التحصيل التعليمي
للسوريني يف املحافظات املقاربة واملحاذية للحدود الرتكية كانت
منخفضة مقارنة مبستويات التعليم لدى نظرائهم األتراك إذ
مل تتجاوز نسبة املتعلمني يف التعليم الثانوي وما بعد الثانوي
( %20من حلب وإدلب) .وتنخفض هذه النسبة وفقاً لألرقام
التقديرية إىل  %15ألهايل الرقة وترتفع  %40لسكان الالذقية.
ويف املقابل ،نجد أ َّنه يف املعدل هناك ما يقارب  %45من الناس
ممن أكملوا التعليم الثانوي وما بعد الثانوي .ويرتبط انخفاض
معدالت التحصيل العلمي لدى الالجئني السوريني وعدم
حصولهم عىل وثائق رسمية تثبت مهاراتهم بانخفاض إصدار
تصاريح العمل الرسمية.
ولذلك ،تتعاون وزارة العمل الرتكية ومؤسسة الخدمات العامة
والبنك الــدويل واالتحاد األورويب يف برنامجني مشرتكني من
أجل تكييف الخدمات املتاحة حالياً للمواطنني األتراك لدعم
التوظيف من خاللها .وصمم هــذان الربنامجان عام 2017
واشتمال عىل برنامج دعم التوظيف للسوريني ضمن الحامية
املؤقتة ودعم املجتمعات املضيفة وتعزيز الفرص االقتصادية
للسوريني مبوجب الحامية املؤقتة واملجتمعات املضيفة يف تركيا.
وهدفت نشاطاتهام عىل التوايل إىل التصدي للتحديات املتعلقة
بناحية العرض (املرتبطة بقابلية التوظيف) وتحديات الطلب
(املرتبطة بالنشاط التوظيفي والنشاط االقتصادي) وسوف
ينفذ هذان الربنامجان يف الفرتة ما بني  2018إىل  .2021وخالل
املرحلة التجريبية الحالية لكل مرشوع ،يتمثل الهدف يف توفري
الخدمات والوظائف إذا أتيح ذلك إىل قرابة  15ألف شخص عل ًام
َّأن املنظومات التي تقام اآلن سوف تتيح الخدمات وفرص العمل
لبضعة آالف إضافية من األشخاص.
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نشاطات العمل يف جانب العرض

تتصدى النشـاطات يف ’جانب العرض‘ يف حالة الالجئني السـوريني
يف تركيـا للتحديـات التـي تعيق مـن وصولهم إىل العمل الرسـمي
(وعلى وجـه التحديـد الوصـول إىل تصاريـح العمـل) باإلضافـة
إىل التحديـات التـي تواجـه قابليـة توظيفهـم التـي متنعهـم مـن
تسـكينهم الوظيفـي .وتتضمـن النشـاطات التدريـب على اللغـة
الرتكيـة وإعـداد املنظومـات الالزمـة لتقييـم املهـارات وتقديـم
املشـورة واملسـاعدة يف البحـث عـن العمـل باللغـة العربيـة
إضافـة إىل عـدد متنـوع مـن الحوافـز املاليـة والدعـم .وميكـن
إحالـة املسـتفيدين أيضـاً إىل سـلطة املؤهلات املهنيـة للمصادقة
على األوراق االعتامديـة األجنبيـة أو تقييـم مسـتواهم التعليمي
وخربتهـم العمليـة.
وال بـد مـن توفير فهـم أفضـل للباحثين عـن العمل حـول كيفية
الحصـول على ترصيـح للعمـل وال بـد مـن إحـداث التحسـينات
على عمليـات تقديـم الطلبـات التـي مـا زال معظمهـا يدويـاً
وإصدارهـا .وكانـت وزارة العمـل واالجتماع قد أصـدرت لالجئني
السـوريني  15022ترصيـح عمـل ما بين يناير/كانـون الثاين 2016
ونوفمرب/ترشيـن الثـاين  2017وكان ذلـك العـدد أقـل مما كان
متوقعـاً ،ويشير إىل وجـود عوائـق يف املعلومـات التـي واجههـا
الالجئـون وأصحـاب العمـل ناهيـك عـن املشـكالت املتعلقـة
مبنظومـة تقنيـة املعلومـات التـي تعيـق مـن عمليـة معالجـة
ترصيحـات العمـل .ويركـز دعـم الوظيفـة للسـوريني مبوجـب
برنامـج الحاميـة واملجتمعـات املضيفـة على إطلاق الحملات
اإلعالميـة مـن خلال مختلـف القنـوات املتعـددة ومبختلـف
اللغـات وذلـك مـن أجـل تحسين املسـتوى املعـريف بالعمليـة
وتحسين نظـام تقنيـة املعلومـات.
وإضافـة إىل ذلـك ،هنـاك كثير مـن الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية
واإلمنائيـة املختلفـة التـي بذلـت جهـوداً كبيرة يف توفير املهارات
اللغويـة واملهنيـة الفنيـة لالجئين السـوريني منذ السـنوات األوىل
لوصولهـم إىل تركيـا .وثبـت نجاعة بعـض هذه الجهـود وفاعليتها
يف منـح الالجئين مهـارات قيمـة سـاعدت كثرياً منهـم عىل دخول
االقتصـاد مـع َّأن معظمهـم فعلـوا ذلـك يف قطـاع العمـل غير
كثيرا مـن الربامـج املطروحـة كانـت محـدودة
الرسـمي .لكـن ً
الحجـم وغالبـاً مـا صممـت خـارج نطـاق املؤسسـات الحكومية،
بـل كانـت تعتمـد اعتامداً شـبه كامل على التمويلات الخارجية،
ومل تبن على املنظومـة الحاليـة لدمج العمل املسـتخدم للسـكان
املحليين .ونتيجـة لذلـك ،مل تحصـل كثري مـن الـدورات التدريبية
املقدمـة على اعتراف رسـمي مـن املنظومـة التعليميـة الوطنيـة
وص َّع َـب على الالجئين تأمين الثبوتيـات والشـهادات
الرتكيـة َ
الالزمـة أو أي يشء رسـمي يثبـت حصولهـم على هـذا التدريـب.
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وضمـن هـذا الربنامـج ،أوكلـت إىل هيئـة التوظيـف التريك
( )ISKURمهمـة مسـاعدة الالجئين يف الدخـول إىل سـوق
العمـل الرسـمي مسـتفيدة مـن خربتهـا التـي حققتهـا يف توفير
خدمـات دعـم التوظيـف ألكثر مـن ثالثـة مليـون مواطـن تـريك
سـنوياً 3.وتعمـل هـذه الهيئـة على تصميـم أداة لتقييـم املهارات
اللغويـة واملعرفيـة والفنيـة لـدى الالجئين .وبهـذه املعلومـات،
ميكـن لهيئـة التوظيـف الرتكيـة أن تسـاعد الالجئين السـوريني يف
العثـور على الوظائـف وتحديـد األشـخاص منهم ممـن يحتاجون
إىل مزيـد مـن التدريـب اإلضـايف قبـل إدماجـه يف سـوق العمـل.
وكما الحـال بشـأن السـكان املحليين ،سـوف يتوىل تقديـم برامج
التدريـب لالجئين مقدمـو خدمـات التدريب من القطـاع الخاص
املرخصـون مـن وزارة التعليـم الوطني ،وسـوف يتضمن ذلك منح
مياومـات ماليـة للمشـاركني.
وهنـاك جهـود تبـذل اآلن إلحـداث تعديلات على برامـج سـوق
العمـل النشـطة يف هيئـة التوظيـف الرتكيـة مـن أجـل املواطنين
األتـراك ،وتتضمـن التدريـب يف مـكان العمـل ،وتدريـب رائـدي
األعمال وبرامـج النقـد مقابـل العمـل ،ويأيت هـذا التعديـل أيضاً
لتوفير تلـك الخدمـات للسـوريني .وخلال التدريـب يف مـكان
العمـلُ ،ي َو َّظ ُ
ـف املشـارك يف الربنامـج الـذي ميـول له الحـد األدىن
الصـايف مـن األجـور ،ويغطـي أقسـاط التأمين على الحـوادث
يف العمـل ،واألمـراض املهنيـة ،والتأمين الصحـي .وإذا مـا تلقـى
املسـتفيدون التدريـب يف مـكان العمـل وحصلـوا على خبرة
العمـل التريك فسـوف يفيدهـم ذلـك يف البقـاء يف عملهـم ،أو قد
يسـهل ذلـك انتقالهـم إىل وظيفـة أخـرى.
أمـا بالنسـبة لألشـخاص األقـل اقتـداراً على التوظيـف فسـيكون
برنامـج النقـد مقابـل العمـل أكثر مالءمـة لهـم مـع أنـه لـن

يكـون إال امللاذ األخير أل َّنـه ال ميكن أن يـؤدي وحـده إىل تحقيق
التوظيـف الدائـم .وتتضمن الفئات املسـتهدفة النسـاء والشـباب
واليافعين يف الفئـة العمريـة  29-15املقيمين يف مختلـف
البلديـات املختـارة .ومتـول هيئـة التوظيـف الرتكية إجمايل الحد
األدىن لألجـور وتكاليـف تصاريـح العمـل لهـؤالء العمال .أمـا ملن
يشـارك يف برامـج النقـد مقابـل العمـل ،فيمنحـون ً
دعما كبيراً
وذلـك بهـدف رفع األلفة لديهـم مبكان العمل وتعزيـز حافزيتهم
وبنـاء شـبكاتهم .وسـوف يقـدم للباحثني عن العمل مـن الالجئني
الدعـم املسـتمر مـن خلال اإلرشـاد واملسـاعدة يف البحـث عـن
عمـل ودعمهـم عندمـا يبـدؤون عملهـم الجديـد ،ويقـدم هـذه
اإلرشـادات مرشـدون مـن هيئـة التوظيـف الرتكيـة بدعـم مـن
املرتجمين الشـفويني عنـد الحاجـة.

نشاطات العمل يف جانب الطلب

هنـاك واحـد مـن أهـم التحديـات التـي يواجهها جميـع أصحاب
العالقـة املعنيـون املسـتثمرون يف تدريـب املهـارات ،وهـو وجود
ثغـرة يف املعـارف الخاصـة باملهـن واملهـارات التـي تشـهد العرض
األكثر مـن أصحـاب العمـل خاصـة يف املواقـع التـي يقيـم فيهـا
السـوريون .ومثلـت محدوديـة توافـر املعلومـات املوثـوق بهـا
عائقـاً أمـام مقدمي التدريـب منعهم من تصميـم برامج املهارات
الالزمـة لتشـجيع التوظيـف املسـتدام .ومـن هنـا ،جـاء النشـاط
األول مـن نشـاطات برنامـج تعزيز الفـرص االقتصادية للسـوريني
مبوجـب برنامـج الحاميـة املؤقتـة واملجتمعـات املضيفـة يف تركيـا
الذي يسـعى إىل إنشـاء نظام مـن قاعدة البيانـات التي ميكنها أن
ُت َق ِّي َـم العـرض مـن أصحاب العمـل للمهن واملهـارات بالرتكيز عىل
وجـه الخصـوص على املحافظات التـي تعيش فيها األعـداد األكرب
مـن الالجئين .وميكن للمعلومـات املتحصل عليها مـن خالل هذا
النشـاط أن ترشـد مقدمـي التدريـب ورصـد التغيرات والتقلبات
التـي تحـدث عىل العـرض عىل الـدوام.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /كلري توماس

أمـا تعزيـز النشـاط االقتصـادي واألعمال
الرياديـة فيبقـى ذلـك يف صلـب نشـاطات
جانـب العـرض مـن العمـل أيضـاً .ويعمـل
على تصميـم هـذه النشـاطات البنـك الدويل
مبشـاركة الحكومـة الرتكيـة بغيـة تعزيـز
األعمال الرياديـة ورشكات األعمال الناشـئة
وإنشـاء األعمال الرسـمية بين الالجئين
السـوريني واملواطنين األتراك الذين يعيشـون
يف املجتمعـات املحليـة املختـارة.
أمـا النسـاء السـوريات وعلى األخـص منهـن
القادمـات مـن املحافظـات الحدوديـة حيث

مقهى بوكا للكتب/مكتبة إلعارة الكتب يف اسطنبول ،أسسها الجئ سوري مبنحة حصل عليها من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/منحة تنمية جمعيات املوائل.
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يشـيع انخفـاض مسـتويات التعليم ،فمن غري املرجـح أن يصبحن
نشـطات اقتصاديـاً يف عمليـة التوظيـف االعتياديـة يف القطـاع
الخـاص .ومـن هنـا ،جـاء مشروع دعـم األعمال الرياديـة ضمـن
التدخلات املتعلقـة بالطلـب على األعمال ليتضمـن يف مكوناتـه
نشـاطاً يسـتهدف النسـاء املقيـدات مبوقـع جغـرايف معين (إمـا
خلال بيوتهـن أو مدينتهـن) ألسـباب ثقافيـة أو أرسيـة .ويسـعى
هـذا املشروع للرتويج إلنشـاء املؤسسـات االجتامعيـة والرشكات
الصغيرة التـي تنتـج السـلع لبيعهـا .وتتضمـن النشـاطات تقديم
املسـاعدة الفنيـة لدعـم الحكومـة والسـلطات املحليـة يف تطوير
وتنفيـذ منـوذج أعمال مسـتدام للمرشوعـات االجتامعيـة التـي
تخص نسـاء يعملن لحسـابهن الخاص .وتتضمن النشـاطات أيضاً
توفير الدعـم املايل إلنشـاء املشروع االجتامعـي والدعـم املتعلق
باألعمال ودعـم توثيـق خبرات املرشوعـات االجتامعيـة بغيـة
تشـجيع املبـادرات املامثلـة .وسـوف يضـع النمـوذج على رأس
أولويتـه االسـتدامة الالزمـة لكي تصبح النسـاء نشـطات اقتصادياً
بعـد االسـتثامر األويل يف املشروع.
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الـدرس األول أ َّنـه من املهـم جداً تحديد العوائق السـياقية التي
تواجـه التوظيـف وقابليـة التوظيف منذ البدايـة وقبل أي يشء
أخـر إذا مـا أريـد التعامل معهـا والتصدي لهـا يف مرحلة مبكرة.
وهنـاك ميـزة واضحـة تتمثـل يف الوقـوف على معرفـة مبكـرة
حـول املزايـا والتاميزات املقدمة للمؤسسـات للرتويج للتوظيف
الرسـمي وألصحـاب العمـل لعـرض الوظائف الرسـمية وللعامل
للبحـث عـن الوظائـف الرسـمية وذلـك مـن أجـل تحديـد
توقعـات واقعيـة للتغيرات الترشيعيـة واالسـتثامرات وللعمـل
االسـتباقي قبـل حـدوث أي سـلوكات غير متوقعة (سـلبية).

أمـا الـدرس الثـاين فهـو أ َّنـه ال بـد مـن االسـتثامر يف خدمـة
النـاس بطريقـة مسـتدامة وبطريقـة ترفـع مـن كفـاءة اإلنفاق
وفعاليـة اسـتخدام املـوارد .وينبغـي للفاعلين يف أبكـر وقـت
ممكـن السـعي نحـو ضمان تعزيـز املنظومـات الوطنيـة بـدالً
مـن إنشـاء بنـى هيكليـة منفصلـة تعتمـد على الدعـم املـايل
والفنـي الخارجـي .وبذلك ميكـن للمزاولني اإلمنائيين أن يدعموا
الحكومـات يف تعزيـز منظوماتهـا املؤسسـية لتوفير الخدمـات
ومنـذ عـام  ،2017أسـس السـوريون قرابـة سـتة آالف مشروع الحرجة وضامن اسـتدامة االسـتثامرات وتحسين دعـم الالجئني
رسـمي يف تركيـا ويرتفـع هـذا الرقـم إىل عرشيـن ألفـاً إذا مـا يف عمليـة انتقالهـم نحـو االكتفـاء الـذايت وليصبحـوا مسـاهمني
احتسـبنا املرشوعـات غير الرسـمية4.وضمن الربنامـج وبدعـم من يف االقتصـاد.
الشركاء اإلمنائيين ،تصمـم منـح مصغـرة بالرشاكـة مـع الحكومـة
مـن أجـل تشـجيع رائـدي األعمال السـوريني على تأسـيس هيمينا ڨ ديل كاربيو xdelcarpio@worldbank.org
مرشوعاتهـم الجديـدة وتسـجيلها أو تسـجيل مرشوعاتهـم غير قائدة الربامج ،اإلدماج االجتامعي
الرسـمية الحاليـة لتصبـح رسـمية .كما َّأن هنـاك خطـة ملنـح
مصغـرة أخـرى تصمـم السـتهداف املرشوعـات الرسـمية التـي سريما دمري سيكري sdemirseker@worldbank.org
ميلكهـا السـوريون أو األتـراك واملوجـودة يف املناطـق التـي تقيـم باحثة اقتصادية ،الحامية االجتامعية والوظائف
فيهـا أعـداد كبيرة من السـوريني وذلك مـن أجل توسـيع طاقتهم
اإلنتاجيـة لتوظيـف عامل جدد .وسـوف متكن املرحلـة التجريبية أحميت ليڨينت ينري alyener@worldbank.org
مـن املشروع قيـاس األثـر الواقع على األعمال الجديدة وإنشـاء متخصص رئييس ،التغذية الصحية والسكان
األعمال.
البنك الدويل www.worldbank.org

األدلة والرصد

خلال مرحلـة إعداد مختلـف الربامج ،اعتمدت فـرق الخرباء عىل
األدلـة التـي أتاحتهـا لهـم تركيـا والـدول األخـرى يف العـامل .لكـنَّ
غيـاب التقييمات وتقييمات األثـر للربامج املرتبطـة بالعمل التي
تسـتهدف الالجئين حـدت من قـدرة الفريـق عىل التأسـيس عىل
خبرة سـابقة سـواء أكان ذلـك يف تركيـا أم يف سـياقات مشـابهة.
ولحسـن الحـظ ،وافـق جميـع أصحـاب املصلحـة املعنيـون على
أهميـة التعلـم من هـذه الخربة للميض قدماً يف العمل املسـتقبيل
يف تركيـا ويف أنحـاء أخـرى مـن العـامل .ومـن هنـا صممـت الفرق
إطـاراً عامـاً قويـاً للرصـد والتقييـم وسـوف تجـري تقييامتهـا
الدوريـة .وحتـى هـذا التاريـخ ظهـر لنـا درسـان يسـتفاد منهام.

 .1تشري إليها تركيا رسمياً بعبارة ‘تحت الحامية املؤقتة’ لكنَّنا لغايات التسهيل نشري إليها
’بالالجئني‘ .وينظم هذه الحامية القانون رقم  6458حول األجانب والحامية الدولية
املتبنى يف عام  2013والالئحة التنظيمية رقم  29153حول الحامية املؤقتة للسوريني التي
دخلت حيز النفاذ يف عام  .2014واشتملت الحامية املؤقتة بأثر رجعي عىل كل سوري
دخل البالد بعد  27أبريل/نيسان .2011
www.turkstat.gov.tr .2
 .3التقرير السنوي ( )2017لهيئة التوظيف الرتكية http://bit.ly/ISKUR2017
Karasapan O (2017) ‘Syrian businesses in Turkey: .4
The pathway to refugee integration?’, Brookings Institution
http://bit.ly/Syrian-businesses-Turkey-2017
(منشآت األعامل السورية يف تركيا :الطريق نحو إدماج الالجئني؟)
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