


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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مدخل

تحتــل تركيــا موقــع الصــدارة بيــن دول فــي العالــم، مــن حيــث عــدد الالجئيــن الذيــن اســتضافتهم. وقــد ألقــى هــذا 
 علــى كاهــل الحكومــة التركيــة والشــعب التركــي مًعــا. يعيــش معظــم الالجئيــن 

ً
الواقــع -كمــا هــو معــروف- عبًئــا ثقيــال

املوجوديــن فــي تركيــا خــارج املخيمــات، ويواصلــون حياتهــم فــي أرجــاء البــالد املختلفــة، بيــن الســكان املحلييــن فــي 
مراكــز املــدن فــي الغالــب؛ فيســتأجرون البيــوت ويرســلون أوالدهــم ملتابعــة تعليمهــم فــي املــدارس التركيــة، وعلــى 
الرغــم مــن أن غالبيتهــم يســتفيدون مــن صناديــق اإلغاثــة اإلنســانية، فــإن كثيريــن منهــم اضطــروا إلــى الدخــول إلــى 
سوق العمل من أجل إعالة أسرهم وتأمين معيشتهم. ويشكل السوريون القسم األكبر من الالجئين املوجودين 
في تركيا، بعدد يصل إلى 3.6 مليون نسمة. غير أن قضية احتضان الالجئين السوريين واستضافتهم تحّولت إلى 

جــدل سيا�ســي حــاد فــي تركيــا، فــي األشــهر األخيــرة. 

فــي تمــوز/ يوليــو مــن عــام 2019، توجهــت منظمــة الالجئيــن الدوليــة  Refugees Internationalإلــى مــدن غــازي 
عنتاب وإسطنبول وأنقرة، للوقوف على أوضاع الالجئين وإجراء دراسة حول مسألة وصولهم إلى سوق العمل. 
ومــن الواضــح فــي هــذا املوضــوع أن الالجئيــن يحملــون أهميــة كبيــرة بالنســبة للعامليــن فــي مجــال اإلغاثــة اإلنســانية 
وللقائميــن بتأميــن هــذه املــوارد لهــم. ولــو نظرنــا مــن زاويــة الشــعب املضيــف، فإننــا نفهــم أن دخــول الســوريين 
ســوق القــوى العاملــة قــد أدى إلــى خلــق حساســية سياســية. ومــع اقتــراب األزمــة فــي ســورية مــن عامهــا التاســع، 
والتباطــؤ فــي وتيــرة االقتصــاد التركــي وفــي بيئــة مــن البطالــة املتزايــدة، يبــدو أن املواقــف تجــاه الســوريين فــي البــالد 
أخــذت تدخــل مراحــل حرجــة وحاســمة. لذلــك بــدأ املســؤولون األتــراك، فــي تمــوز/ يوليــو عــام 2019، إجــراءات 
تفتيــش مكثفــة للتحقــق مــن هويــات الســوريين وبطاقاتهــم الشــخصية فــي األحيــاء التــي يقيمــون فيهــا وفــي وســائل 
املوصــالت التــي يســتقلونها، كالحافــالت واملتــرو ومحطاتهــا. تــال ذلــك تــداول أنبــاء حــول ترحيــل شــباب ســوريين 
إلــى خــارج الحــدود وإرســالهم إلــى مدينــة إدلــب التــي مــا تــزال ســاحة حــرب ومنطقــة قتــال، كمــا هــو معلــوم. وقــد نفــى 
املســؤولون األتــراك هــذه األنبــاء، لكــن منظمــات املجتمــع املدنــي ووســائل اإلعــالم الدوليــة أكــدت ووثقــت بشــكل 
ع كثير منهم على نموذج العودة الطوعية تحت 

ّ
مفصل واقعة الترحيل القســري للشــباب الســوريين، بعد أن وق

الضغط واإلكراه. إضافة إلى ذلك، أصدرت السلطات التركية تعليماتها بشأن مغادرة السوريين غير املسجلين 
 إلــى مــدن أخــرى، وأمهلتهــم 

ً
فــي إســطنبول إلــى املــدن التــي ثّبتــوا فيهــا قيودهــم مــن قبــل، وإرســال غيــر املســجلين أصــال

حتــى الـــ 20 مــن آب/ أغســطس لاللتــزام بهــذه التعليمــات. وقــد تســببت تلــك التعليمــات بقلــق كبيــر بيــن الالجئيــن 
املرتبطين بمدينة إســطنبول، ألســباب تتعلق بالعمل أو ألســباب أخرى بســبب كون املدينة مركز جذب في أعين 
الالجئيــن ملــا تحتويــه مــن فــرص وإمكانــات كبيــرة للعمــل قياًســا باملناطــق األخــرى. ولكــن عندمــا حــان موعــد الـــ 20 
من آب/ أغسطس، أصدرت الحكومة بياًنا ينص على تمديد املهلة التي منحتها لالمتثال بهذا القرار، حتى تاريخ  

30 تشــرين األول/ أكتوبــر لعــام 2019. 

أفاد السوريون الذين أجرت معهم Refugees International لقاءات في هذا الصدد، بأنهم يعيشون في أجواء 
يتزايــد فيهــا البغــض والعــداء تجــاه األجانــب يوًمــا بعــد يــوم. وال يــزال العديــد مــن الســوريين فــي تركيــا يشــتغلون فــي 
عمل ما، ولكن معظم هذه الوظائف واألعمال تدخل ضمن االقتصادات والقطاعات غير الرسمية التي تتكرر 
فيهــا حــاالت االســتغالل. لذلــك قامــت تركيــا فــي عــام 2016 بتطبيــق قانــون التصريــح بعمــل الالجئيــن الســوريين 
)إذن العمــل( وبنــاًء علــى ذلــك؛ وجــب علــى أربــاب العمــل مطالبــة العمــال بتصاريــح العمــل الســالفة الذكــر. إال 
أن املشــكلة التــي تكمــن هنــا، هــي تهــّرب أصحــاب العمــل مــن تلــك املســؤولية، إمــا بســبب مخاوفهــم مــن التكاليــف 
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واألعبــاء املاليــة واإلداريــة، أو ألنهــم ال يملكــون املعلومــات الكافيــة حــول هــذه العمليــة. ونتيجــة لذلــك، ال يســتطيع 
غالبية الالجئين الذهاب إلى أبعد من العمل في وظائف منخفضة األجر، مثل ورش النسيج الصغيرة أو أعمال 
البنــاء. كمــا أفــاد الســوريون الذيــن أجــرت Refugees International مقابــالت معهــم، مــن أصحــاب الكفــاءات 
واملؤهــالت األعلــى، أنهــم اضطــروا إلــى العمــل فــي وظائــف غيــر رســمية، بســبب الصعوبــات والعراقيــل التــي واجهتهــم 
في طريق ممارسة مهنهم األصلية. أما وصول الالجئين من غير السوريين إلى سوق القوى العاملة، فهو أمٌر أكثر 
صعوبــة، لخضــوع هــؤالء االشــخاص لتصاريــح عمــل مختلفــة، بســبب الشــروط القاســية املتعلقــة بالتحاقهــم 
بالوظائــف النظاميــة )القانونيــة(. وإضافــة إلــى ذلــك، بســبب التعديــل الــذي أجــري فــي عــام 2018 بشــأن تســجيل 
الالجئيــن غيــر الســوريين، فقــد بقــي كثيــر مــن الالجئيــن األفغــان خــارج القيــود، األمــر الــذي تســبب فــي حرمانهــم مــن 

فــرص التقــدم بطلــب الحصــول علــى تصاريــح عمــل.

لن نصف عدد السكان السوريين املوجودين في تركيا، فإن مشاركتهن في سوق 
ّ
وعلى الرغم من أن النساء يشك

العمــل ال تــزال منخفضــة للغايــة، حيــث إن 15 فــي املئــة مــن النســاء الســوريات فقــط يعملــن فــي وظيفــة تــدّر عليهــن 
، ونسبة الالتي يحملن تصريح بالعمل من بينهن أقّل أيًضا. فاملرأة السورية لديها الرغبة في العمل عموًما 

ً
دخال

وهي محتاجة إليه، غير أن الفرص التي تحصل عليها في هذا املجال عادة ما تكون في قطاع العمل غير الرسمي، 
حيــث ســاعات العمــل الطويلــة وضعــف األجــور واملداخيــل كاملصانــع والــورش. عــالوة علــى املســؤوليات واألعبــاء 
 عــن أن األزواج أو أحــد أفــراد العائلــة فــي 

ً
األخــرى امللقــاة علــى عاتقهــا، كرعايــة األطفــال واألعمــال املنزليــة. فضــال

 خــارج املنــزل.
ً

بعــض األســر يقفــون ضــد فكــرة مزوالــة املــرأة عمــال

علــى الرغــم مــن كل الصعوبــات املرتبطــة بالقضيــة، فــإن الحكومــة التركيــة واملؤسســات الدوليــة ومنظمــات 
املجتمع املدني العاملة في تركيا والدول التي تعمل على تأمين موارد صندوق الالجئين قد كثفت بالفعل الجهود 
التــي تبذلهــا وســّرعتها لتحســين ســبل العيــش بالنســبة لالجئيــن. فهــذه الدراســات تحمــل أهميــة كبيــرة فــي مســاعدة 
الالجئين في تأمين مصادر معيشــة أنفســهم وأســرهم، من خالل العمل في ظروف إنســانية ضمن إطار القانون، 
دونمــا الحاجــة إلــى برامــج اإلغاثــة اإلنســانية. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحــق فــي العمــل ضمــن إطــار القانــون ســيتيح 
لهــؤالء األشــخاص املســاهمة فــي االقتصــاد التركــي، عبــر اســتخدام مهاراتهــم ودفــع الضرائــب الواجبــة عليهــم. ألن 
تحســين وصــول الالجئيــن إلــى ســبل العيــش، وضمــان وقوفهــم علــى أقدامهــم، ُيعــد مــن بيــن أهــم األهــداف التــي 
أدرجــت فــي االتفاقيــة العامليــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن. حيــث إن تحســين اللوائــح التنفيذيــة الخاصــة بتصاريــح 
العمــل، بالشــكل الــذي يســهل الوصــول إلــى الوظائــف القانونيــة، ســيكون خطــوة ملموســة فــي اتجــاه دخــول 
الالجئين سوق العمل. ومن ناحية أخرى، على املمولين مواصلة دعم البرامج االجتماعية-االقتصادية لالجئين 
والســكان املحلييــن الذيــن يســتضيفونهم، باإلضافــة إلــى أهميــة اســتمرارهم فــي تقديــم الدعــم اإلنســاني لالجئيــن 

الذيــن ال تســمح أوضاعهــم بالعمــل. 

ل النساء الالجئات أقّل املجموعات املستفيدة من املوارد، ولتغيير هذا الوضع ينبغي بذل الجهود ملعالجة 
ّ
 تشك

املشــاكل التــي تواجههــا املــرأة، ودعمهــا فــي موضــوع رعايــة األطفــال مــن خــالل البرامــج التــي توضــع لهــذا الغــرض، 
والتغلــب علــى الحواجــز الثقافيــة الســائدة التــي تقــف ضــد عمــل املــرأة خــارج منزلهــا، إضافــة إلــى إقامــة دورات 
التدريــب املنهــي التــي تهــدف إلــى تجــاوز األنمــاط املرتبطــة بالنــوع )الجنــدري( االجتماعــي، بــأن تكون وفق احتياجاتها 
للعمــل بشــكل عــام. ومــن خــالل هــذه الــدورات التدريبيــة، ينبغــي دعــم املــرأة مــن أجــل إدراك حقوقهــا كعاملــة 

ضمــن إطــار القانــون مــن جهــة، وكفــرد مــن أفــراد املجتمــع مــن جهــة ثانيــة.
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املقترحات )التوصيات(

إلى الحكومة التركية- وزارة الداخلية 
ضــرورة مراعــاة القانــون الدولــي والتخلــي عــن إجــراءات اإلرســال القســري لالجئيــن إلــى ســورية أو إلــى  

أفغانســتان أو إلــى أي بلــد آخــر قــد يتعرضــون فيــه للتعذيــب أو ســوء املعاملــة أو االضطهــاد.

ضرورة إطالق حملة تواصل مع الشعب التركي، من أجل تصحيح املعلومات والتصورات الخاطئة  
عن الالجئين السوريين، والتخفيف من أنماط التفكير السلبي تجاههم والحد من التمييز ضدهم.

إلى املديرية العامة إلدارة الهجرة  
ضــرورة منــح الفرصــة لالجئيــن غيــر املســجلين مــن أجــل تصحيــح أوضاعهــم القانونيــة، ومراعــاة  

الحــاالت الخاصــة كاملر�ســى وكبــار الســن أو ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي أســر الالجئيــن عنــد تحديــد 
املــكان الــذي ســيتم فيــه تســجيل هــؤالء. وأن تؤخــذ فــرص وإمكانــات العمــل بعيــن االعتبــار أيًضــا، 
وتأميــن إرســال الالجئيــن إلــى األماكــن التــي يمكنهــم إيجــاد عمــل ووظائــف فيهــا يســاهمون مــن خاللهــا 

بشــكل أكثــر فاعليــة فــي االقتصــاد الترـكـي.

فتــح الطريــق أمــام الالجئيــن غيــر الســوريين، حتــى العازبيــن، للتقــدم إلــى مديريــات الهجــرة فــي الواليــات  
للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة.

إلى وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية 
ضرورة الكشف عن أعداد تصاريح العمل التي تم استصدارها لالجئين السوريين الذين يتمتعون  

في تركيا بمركز »الحماية املؤقتة« )باستثناء التجديدات(. يجب تقديم هذا األرقام بعد تصنيفها، 
بحســب النــوع والجنــس. وكذلــك بيــان أعــداد تصاريــح العمــل )باســتثناء التجديــدات( املمنوحــة 
لالجئين غير السوريين، الذين يتمتعون بالحماية الدولية، وتقديمها بعد تصنيفها بحسب الجنس 

أيًضــا.

ضــرورة تشــجيع أربــاب العمــل علــى إتاحــة الفرصــة لعمــل الالجئيــن فــي اإلطــار القانونــي والرســمي،  
والتســهيل عليهــم مــن حيــث الوقــت والتكلفــة املاليــة، مــن خــالل خفــض الرســوم املفروضــة علــى 

تصاريــح العمــل أو إلغائهــا تماًمــا وتبســيط اإلجــراءات اإلداريــة.

ضرورة تنظيم برامج تدريبية تستهدف مجتمع الالجئين السوريين، وخاصة الرجال )أرباب األسر(  
أو وجهــاء املجتمــع، لتثقيفهــم ومدهــم بمعلومــات حــول موضــوع مشــاركة املــرأة فــي القــوى العاملــة، 

بهــدف التخفيــف مــن العوامــل الثقافيــة التــي تحــول دون عمــل املــرأة خــارج منزلهــا.

ضــرورة إقامــة دورات تدريبيــة خاصــة ودورات فــي اللغــة التركيــة لالجئيــن الســوريين مــن أصحــاب  
الكفــاءات العاليــة، لتســهيل التحاقهــم بوظائــف وأعمــال تتناســب ومؤهالتهــم.

ضــرورة أن تكــون الشــروط املطلوبــة لحصــول الالجئيــن مــن غيــر الســوريين علــى تصاريــح عمــل، هــي  
ذات الشــروط املطلوبــة مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن هــم تحــت الحمايــة املؤقتــة.
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إلى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
ضرورة مواصلة الدعم املالي لبرنامج التنمية وبرامج اإلغاثة اإلنسانية لالجئين في تركيا وللمجتمع  

املحلــي الــذي يســتضيفهم. وضــرورة اســتمرار برنامــج ESSN )شــبكة الضمــان االجتماعــي فــي حــاالت 
الطــوارئ( بيــن هــؤالء حتــى إلــى مــا بعــد تاريــخ انتهائــه فــي عــام 2021.

ضــرورة تأميــن إعــادة توطيــن عــدد أكبــر مــن الالجئيــن الســوريين وغيــر الســوريين فــي دول االتحــاد  
األوروبــي عبــر تركيــا.

إلى حكومة الواليات املتحدة األميركية 
ضرورة زيادة دعم برامج تحسين سبل وموارد معيشة الالجئين السوريين وغير السوريين، وإدراج  

البرامج التي تضمن مشاركة املرأة في القوى العاملة.

تخصيص أماكن أكثر من أجل استقرار الالجئين السوريين وغير السوريين املوجودين في تركيا. 

إلــى وكاالت منظمــة األمــم املتحــدة ومنظمــات املجتمــع املدنــي العاملــة فــي تركيــا فــي مجــال تنفيــذ  
الدراســات املتعلقــة بســبل العيــش

العيــش 	  بســبل  املتعلقــة  البرامــج  إلــى  أيًضــا  الســوريين  غيــر  الالجئيــن  ضــرورة ضمــان وصــول 
منهــا. واالســتفادة 

ضــرورة تزويــد املــرأة بــدروس التدريــب املنهــي، وتوســيع نطــاق هــذه البرامــج لتكــون قــادرة علــى تجــاوز  
املهــن املناســبة للنســاء تقليدًيــا وفتــح آفــاق فــرص عمــل واســعة أمــام املــرأة.
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تنويه خاص بالدراسة

فــي تمــوز/ يوليــو عــام 2019، قــِدم أحــد االستشــاريين الذيــن يعملــون مــع Refugees International إلــى تركيــا، 
ا يتناول قضية وصول الالجئين إلى سوق العمل والقوى العاملة. وقد تركزت الدراسة بشكل عام 

ً
ليجري بحث

علــى املشــاكل التــي تواجههــا املــرأة، والتأثيــرات التــي خلقتهــا إجــراءات التحقــق مــن بطاقــات الهويــة الشــخصية 
التــي نفــذت فــي تمــوز/ يوليــو 2019، ومــن ثــم عمليــة ترحيــل الالجئيــن الســوريين. وُيعــّد هــذا البحــث تتمــة لتقريــر 
»أنــا أبحــث فقــط عــن حقوقــي: عــدم توفــر إمكانــات وصــول الالجئيــن إلــى االســتخدام القانونــي فــي تركيــا«، 
 Refugees International فــي عــام 2017. وقــد أجــرى استشــاري Refugees International الــذي نشــرته
)منظمــة الالجئيــن الدوليــة( لقــاءات عديــدة مــع املمثليــن واملســؤولين فــي غــازي عنتــاب وإســطنبول وأنقــرة، مــن 
بينهــم مســؤولون فــي الحكومــة التركيــة ومندوبــو وكاالت دوليــة وممثلــون عــن برامــج الالجئيــن، وخبــراء يعملــون 
فــي منظمــات املجتمــع املدنــي. وقــد تحــّدث االستشــاري إلــى عشــرات الســوريين النازحيــن املوجوديــن فــي غــازي 
عنتــاب وإســطنبول، ومــن ضمنهــم الجئــون عاطلــون عــن العمــل، إلــى جانــب رجــال ونســاء يعمــل معظمهــم حاليــا 
فــي قطاعــات عمــل غيــر رســمية. وقــد أجريــت بعــض املقابــالت مــع األشــخاص علــى انفــراد، فيمــا أجــري البعــض 
ا على هوية املتقابلين 

ً
اآلخر على شكل لقاءات جماعية، واسُتخدمت األسماء املستعارة في االقتباسات حفاظ

وخصوصياتهــم. 
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الصورة الخلفية: الالجئون في تركيا

تحتل تركيا موقع الصدارة بين دول في العالم، من حيث عدد الالجئين الذين تؤويهم1. وقد وصل عدد الالجئين 
الســوريين املســجلين في تركيا، في آب/ أغســطس 2019، إلى 3.6 مليون الجئ. فيما بلغ عدد الالجئين الوافدين 

من بلدان أخرى كأفغانستان والعراق ما يقرب من 400 ألف شخص2. 

وتركيــا هــي مــن الــدول املوقعــة علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة لعــام 1951 املتعلقــة باملركــز القانونــي لالجئيــن، وعلــى 
بروتوكــول )اتفاقيــة الالجئيــن( لعــام 1967. إال أنهــا لــم تعمــل علــى رفــع التقييــد الجغرافــي الــوارد فــي اتفاقيــة عــام 
1951. ولذلك فإن القوانين التركية ال تعترف باألشخاص الفاّرين من الظلم واالضطهاد من أي دولة كانت خارج 
أوروبا، كالجئين. وعلى الرغم من أن تركيا ما زالت متمسكة بهذا التقييد الجغرافي، فقد حددت في عام 2013 
وضًعا جديًدا خاًصا باللجوء، تحت مسمى »الحماية الدولية«3، يشمل فئة »الالجئين« املعترف بها لألشخاص 
الفاريــن مــن إحــدى دول أوروبــا بســبب الظلــم. كمــا يشــمل هــذا املركــز فئــة »الالجئيــن املشــروطين« املعتــرف بهــا 
ألولئــك الفاريــن مــن دول مــن خــارج أوروبــا، بســبب االضطهــاد أو العنــف. وإضافــة إلــى ذلــك، وضعــت تركيــا فــي عــام 
2014 الالئحــة التنفيذيــة للحمايــة املؤقتــة الخاصــة بالالجئيــن الســوريين حّيــز التنفيــذ4. وبموجــب هــذه الالئحــة 
التنفيذيــة التــي تعــّد الوحيــدة بخصــوص حمايــة الســوريين؛ يســتفيد الســوريون مــن الخدمــات العامــة كالصحــة 
والتعليــم، وتكــون الحقــوق املمنوحــة لهــم أكثــر مــن تلــك املمنوحــة لالجئيــن فــي القانــون، إال أنهــم يواجهــون قيــوًدا 
على حرية الحركة والوصول إلى سوق القوى العاملة. لذلك فقد وضعت تركيا، عبر خطوة مهمة اتخذتها عام 
2016، تطبيق التصريح بالعمل الذي يتيح ألرباب العمل إمكانية تشغيل السوريين وتوظيفهم، موضع التنفيذ 
5. وعلــى الرغــم مــن هــذا، فمــا زال الســوريون املشــمولون بالحمايــة املؤقتــة يواجهــون فــي تركيــا عقبــات كبيــرة، فــي 

مســألة الوصــول إلــى ســوق القــوى العاملــة الرســمي. وتســري الصعوبــات ذاتهــا علــى الالجئيــن مــن غيــر الســوريين 
أيًضــا. ويمكــن أن يطــرح التــزام أربــاب العمــل باســتخراج تصاريــح العمــل علــى أنهــا إحــدى األســباب املؤديــة إلــى 
 فــي تركيــا، ففــي تركيــا أكثــر مــن 7 آالف 

ً
ذلــك. وال بــد هنــا مــن الحديــث أيًضــا عــن الســوريين الذيــن افتتحــوا أعمــاال

شــركة تعــود ألربــاب عمــل ســوريين، والقســم األكبــر مــن أربــاب العمــل هــؤالء هــم مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون 
كالجئيــن فــي تركيــا، منــذ انطــالق الحــرب األهليــة فــي ســورية6. ووفًقــا لألرقــام التــي قدمتهــا الحكومــة التركيــة، فــإن 
عدد املنشــآت التشــغيلية التي يفتتحها الســوريون وســطًيا هو خمس منشــآت في كل يوم عمل، باإلضافة إلى أن 

)5/1( خمــس الشــركات اململوكــة لألجانــب فــي تركيــا هــي ملالكيــن ســوريين7.

مالحظــة حــول املصطلــح: وفًقــا للقانــون الــريك، يُعــرف بوضــع الالجــئ لألشــخاص الفاريــن مــن بلــد أورويب بســبب االضطهــاد. ويُســتخدم مصطلــح »الجــئ« يف هــذا 
 
.1

التقريــر للداللــة عــى األشــخاص الفاريــن مــن بالدهــم خشــية التعــرض لالضطهــاد والظلــم بأســباب محقــة، مــا مل يثبــت عكــس ذلــك. ودون أن يحتــوي عــى أي قيــود 

جغرافيــة. كــا يســتخدم مصطلــح »الجــئ« هنــا، وفًقــا التفاقيــة الالجئــن لعــام 1951 وبروتوكــول عــام 1967.

2. BM Mülteci Örgütü (UNHCR Türkiye)، “UNHCR Turkey: Key Facts and Figures – August 2019,” https://bit.ly/3gqiNAW

3. قانون األجانب والحاية الدولية رقم 6458 تاريخ 11 نيسان/ أبريل 2013 

4. الالئحة التنفيذية املتعلقة بالحاية املؤقتة رقم 6883/ 2014 تاريخ 22 ترشين األول/ أكتوبر 2014

5 . الالئحة التنفيذية رقم 29594 تاريخ 15 كانون الثاين/ يناير 2016 املتعلقة تصاريح عمل األجانب املشمولن بالحاية املؤقتة 

6. Building Markets, “One Year Later: Revisiting the Contributions of Syrian Entrepreneurs in Turkey,” July 2018, https://bit.ly/2zIi6T9

7. تركيا مكتب الرئاسة FRIT ووزارة األرسة والعمل والخدمات االجتاعية، »اسراتيجية الخروج من برنامج ESSN« ، كانون األول/ ديسمرب 2018 ، 

https://bit.ly/2yFKTXS (مالحظة املرجم: مل نتمكن من الوصول إىل النسخة الركية من التقرير)
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يعيــش القســم األكبــر مــن الالجئيــن الســوريين املوجوديــن فــي تركيــا، بنســبة تقــارب 96 فــي املئــة، خــارج املخيمــات، 
حيــث يقيمــون فــي مراكــز املــدن والضواحــي واملناطــق الريفيــة. ومــن املعــروف أن 500 ألــف مــن أصــل 3.6 مليــون 
الجــئ مــن املشــمولين بالحمايــة املؤقتــة يعيشــون فــي إســطنبول. فمدينــة إســطنبول التــي فيهــا 15 مليــون نســمة، 
بســبب وفــرة فــرص العمــل وإمكاناتــه، ال تجــذب إليهــا الســوريين فحســب، بــل تجتــذب الوافديــن مــن دول أخــرى 
إليها أيًضا. فإمكانات العمل وفرصه املتوفرة هنا تتركز بشكل عام في قطاع املنسوجات والسياحة والخدمات. 
عــالوة علــى أن عــدًدا كبيــًرا مــن الســوريين يعيشــون فــي مــدن جنــوب شــرق تركيــا، ككيليــس وهاتــاي وشــانلي أورفــا، 

املجــاورة للحــدود الســورية.
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قسم الترجمة

البيئة التي تزداد صعوبة يوًما بعد يوم بالنسبة لالجئين في تركيا

العداء املتزايد ضد الالجئين السوريين 	 
بــدأ االقتصــاد التركــي يمــّر بمرحلــة صعبــة فــي األعــوام األخيــرة. ومــن املالحــظ انخفــاض قيمــة الليــرة التركيــة ابتــداًء 
مــن بدايــات عــام 2019 وارتفــاع نســبة التضخــم8 بشــكل كبيــر ووصــول معــدالت البطالــة إلــى 14 فــي املئــة9. وقــد 
اتجهــت تقديــرات االقتصادييــن فــي تمــوز/ يوليــو 2019 إلــى أن االقتصــاد التركــي ســوف ينكمــش فــي الربعيــن الثانــي 

والثالــث مــن هــذا العــام، وأن التحســن الــذي يمكــن رؤيتــه بعدهــا ســيكون بنســبة ضئيلــة ومنخفضــة10.

إجراءات قيد وتسجيل الالجئين غير السوريين 

حتــى وقــت قريــب، كان تســجيل الالجئيــن غيــر الســوريين املتقدميــن بطلــب الحمايــة الدوليــة يتــّم عــن طريــق 
UN-( الشــريك التنفيــذي ملنظمــة األمــم املتحــدة )SGDD-ASAM )جمعيــة التضامــن مــع الالجئيــن واملهاجريــن 
HCR( لالجئيــن فــي أنقــرة. ومــن ثــم يتــم توجيههــم إلــى املجمعــات الســكنية فــي ضواحــي املــدن، وقــد بلــغ عددهــا 60 
تجمًعــا تقريًبــا علــى مســتوى البــالد. وكان عليهــم هنــا التســجيل لــدى مديريــة إدارة الهجــرة فــي الواليــة للحصــول 

علــى وثيقــة الهويــة الشــخصية.  

لكن في أيلول/ ســبتمبر عام 2018، أعلنت املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الالجئين )UNHCR( و 
)SGDD-ASAM( إيقافها تسجيل الطلبات الخاصة بالحماية الدولية. وبهذا تكون مديرية الهجرة في الوالية 
 Refugees International هي املرجع الوحيد لتســجيل األشــخاص ممن هم في هذه الحالة. وبحســب تقرير لـ
في كانون األول/ ديســمبر 2018، فإن األفغان الراغبين في التقدم بطلب الحماية الدولية في تركيا، يواجهون 
صعوبات كبيرة في إدارات الهجرة في الواليات، ويؤدي ذلك إلى حرمانهم من الحصول على بطاقات الهوية11، 
وإلــى حرمانهــم مــن الخدمــات األساســية بســبب عــدم إقامتهــم بشــكل قانونــي فــي تركيــا. وتشــير املعلومــات التــي 
تلقتها Refugees International في تموز/ يوليو 2019، إلى اســتمرار هذه املعوقات والصعوبات بالنســبة إلى 

العازبيــن علــى وجــه الخصــوص.
 

ويالحــظ فــي هــذه الفتــرة التــي تقتــرب فيهــا الحــرب األهليــة الســورية، التــي تســببت فــي تشــريد عــدد كبيــر مــن النــاس 
وتهجيرهــم مــن ديارهــم، مــن عامهــا التاســع، تزايــد االســتياء الشــعبي وعــدم الرضــا مــن قبــل الشــعب التركــي تجــاه 

الالجئيــن الســوريين الذيــن تؤويهــم بالدهــم. حيــث يعتقــد عــدد كبيــر مــن األتــراك أن الالجئيــن الســوريين قــد 
حرموهم من وظائفهم، وأن الحكومة أنفقت على هؤالء الناس كثيًرا من املوارد. وتنتشر هذه القناعة باطراد 

8 .Nevzat Devranoğlu, “Turkey’s Economy to Contract in 2019, Longer Recession Ahead,” Reuters, April 12, 2019, https://reut.rs/36EFa13

9 .Turkish Unemployment Jumps to Highest in Nearly a Decade,” Reuters, April 15, 2019, https://reut.rs/3gBd0sC

10 .Ezgi Erkoyun,“Turkey’s Economy to Contract in 2019, Limited Growth Ahead: Reuters Poll,” Reuters, July17,2019, https://reut.rs/2XHlRQu

11. Izza Leghtas and Jessica Thea, “’Burada Var Olamazsın’: Türkiye’de Kayıt Altına Alınmayan Afgan Mülteciler Korun ma Hakkından Mah-

rum Kalıyor,” Refugees International, Aralık 2018, https://bit.ly/3erwGgw    حــول حرمــان الالجئــن األفغــان غــر املســجلن مــن حقــوق الحايــة 
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يوًمــا بعــد يــوم، حتــى إن البعــض يبحــث، بأثــر رجعــي، فــي قــرار الحكومــة املتعلــق بقبــول الســوريين منــذ بداية األزمة 
الســورية. وباملحصلــة؛ يســود جــو مــن العــداء والتمييــز املتزايــد ضــد الســوريين فــي تركيــا. والشــاهد علــى ذلــك وقــوع 

بعــض االعتــداءات علــى أماكــن العمــل العائــدة لســوريين فــي مدينة إســطنبول12.

وأفــاد الســوريون الذيــن أجــرت معهــم Refugees International لقــاءات، فــي غــازي عنتــاب وإســطنبول، أن 
بعــض األتــراك يتســاءلون عــن أســباب وجــود الســوريين فــي هــذا البلــد بطريقــة ســيئة، وأضافــوا أنهــم تعرضــوا 
لبعــض الســلوكات املعاديــة مــن قبــل هــؤالء فــي الشــارع. وأضــاف قســم آخــر أن الحصــول علــى منــزل لإليجــار أصبــح 
وبلوا 

ُ
أمًرا صعًبا للغاية، بسبب عدم رغبة مالكي البيوت األتراك في تأجيرها لهم. وأكد بعض السوريين الذين ق

 فــي مســألة اإلســاءة الســوريين وتشــويه صورتهــم.
ً

أن وســائل اإلعــالم تلعــب دوًرا فاعــال

: »لــدي 
ً

 وفــي هــذا الســياق تحــدث صاحــب مصنــع ســوري فــي غــازي عنتــاب إلــى Refugees International قائــال
ابنتان، وقد أسميتهن بأسماء تركية لئال يتعرضن ملشاكل في املستقبل«. فهذا الشخص لم يرغب في أن تتعرض 
ابنتــاه للتمييــز واملواقــف العدائيــة فــي تركيــا، لكــون ذلــك يدفعــه إلــى التفكيــر بالذهــاب إلــى أوروبــا واالســتثمار هنــاك. 
وأفرغ ما يجول في خاطره مضيًفا: »لدي ثالث شركات، أقوم بتشغيل 24 شخًصا، وأساهم في االقتصاد التركي. 

لكن عملية اســتئجار منزل أصبحت بالنســبة لي وكأنها عذاب من عذابات الجحيم«.

يعيش )ماجد( السوري مع أسرته في إسطنبول، لديه تصريح بالعمل ويعمل في فندق دولي، وبحسب أقواله، 
فــإن وضعــه املــادي وراتبــه جيــد جــًدا قياًســا باآلخريــن، يفصــح ماجــد عــن رغبتــه فــي الحصــول علــى الجنســية 
التركيــة، لكــن نيتــه الحقيقيــة تتجــه إلــى »مغــادرة تركيــا إلــى بلــد آخــر، بمجــرد حصولــه علــى جــواز الســفر بســبب 

العنصريــة املوجــودة هنــا«.

حاالت اإلعادة إلى سورية والتعليمات املتعلقة بمغادرة مدينة إسطنبول	 
في تموز/ يوليو من عام 2019، في أثناء رحلة البحث التي قامت بها Refugees International إلى تركيا، بدأت 
تنتشــر أنبــاء حــول إعــادة الالجئيــن الســوريين الذكــور إلــى ســورية. وقــد شــاعت هــذه األخبــار بعــد عمليــات التحقــق 
املكثفــة مــن الهويــات فــي إســطنبول. حيــث تمــت عمليــات التثبــت مــن الهويــات بشــكل عــام فــي األحيــاء التــي يعيــش 
فيهــا الســوريون بأعــداد كبيــرة، وفــي محطــات املتــرو والحافــالت التــي يســتخدمونها كثيــًرا. لكــن املســؤولين األتــراك 
نفــوا األنبــاء املتعلقــة بإعــادة الســوريين نفًيــا قاطًعــا، وذكــروا أن العمليــات املكثفــة التــي قامــوا بهــا فــي النصــف 
الثانــي مــن تمــوز/ يوليــو، فــي هــذا الســياق، إنمــا كانــت تســتهدف 12 ألــف مهاجــر غيــر نظامــي مــن جنســيات أفغانيــة 

وباكســتانية وأشــخاص ينتمــون إلــى دول أخــرى13. 

وعلــى الرغــم مــن هــذا االدعــاء، فقــد ذكــرت مصــادر موثوقــة أن مئــات الرجــال الســوريين تــم إعادتهــم إلــى ســورية، 
وكانت إدلب )التي ال تزال منطقة حرب( هي من بين األماكن التي تمت إعادة الالجئين إليها14. وبحسب املعلومات 
الواردة من هذه املصادر، فإن معظم الذين تم ترحيلهم خارج الحدود هم من الذين خضعوا لعملية التثبت 
من الهويات التي نفذتها السلطات التركية، كما ألقي القبض على أولئك الذين ال يحملون بطاقة هوية تظهر 

12. 
 
“Attacks Against Syrians in Turkey Raise Fears of Escalation,” France 24, July 10, 2019, https://bit.ly/2XcBvV5.

13. “Suriyelilerin Sınırdışı Edilmesi Sözkonusu Değil,” Anadolu Ajansı Türkiye Servisi, 31 Temmuz 2019, https://bit.ly/2zGE60G “Turkey 

Continues Open Border Policy for Refugees,” Anadolu Agency Europe, August 1, 2019, https://bit.ly/2M7fVLh

14. Refugees International, “Turkey Should Immediately Halt Deportation of Syrians to Syria,” July 24, 2019, https://bit.ly/2XbDAR5 Human 

Rights Watch, “Turkey Forcibly Returning Syrians to Danger,” July 26, 2019, https://bit.ly/36GmcXM
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جبــروا علــى التوقيــع علــى نمــوذج 
ُ
أنهــم مســجلون فــي مدينــة إســطنبول وتــم احتجازهــم، وتفيــد التقاريــر أن هــؤالء أ

العــودة الطوعيــة وتــم ترحيلهــم إلــى ســورية بالقــوة.

وأصدرت محافظة إسطنبول، في بيان للصحافة في 22 تموز/ يوليو 2019، تعليماتها عن وجوب توجه الالجئين 
الســوريين غيــر املســجلين فــي إســطنبول إلــى املــدن التــي فيهــا قيودهــم، ومنحتهــم مهلــة حتــى 20 آب/ أغســطس 
2019، لاللتزام بذلك. كما أعلنت املحافظة أن وزارة الداخلية تعزم على نقل السوريين املقيمين في إسطنبول 
بــال قيــود رســمية، إلــى محافظــات أخــرى15. غيــر أن وزارة الداخليــة أعلنــت فــي 20 آب/ أغســطس 2019 تمديــد 
املوعــد املمنــوح للســوريين غيــر املســجلين فــي إســطنبول لتــرك املدينــة حتــى 30 تشــرين األول/ أكتوبــر 2019 16. 
وبحسب تقارير إعالمية، أعلنت وزارة الداخلية إعفاء الذين يتلقى أطفالهم التعليم في مدينة إسطنبول، ومن 
عــّد مدينة إســطنبول، 

ُ
لديهــم تصاريــح عمــل، ومــن هــم بحاجــة إلــى مســاعدة ألســباب صحيــة، مــن هــذا القــرار17. وت

وهي عصب االقتصاد التركي بسبب إمكانيات وفرص العمل الرسمية )القانونية( وغير الرسمية الكبيرة، مركز 
جــذب لالجئيــن. 

15. İstanbul Valiliği, “Düzensiz Göçle Mücadele,” basın açıklaması, 22 Temmuz 2019, https://bit.ly/2XhhUDv

16. “Deadline Extended for Unregistered Syrians to Leave Istanbul,” Al Jazeera, August 21, 2019, https://bit.ly/3etPpbd

17.“Turkey Extends Deadline for Unregistered Refugees in Istanbul,” Hurriyet Daily News, August 21, 2019, https://bit.ly/2Ag7o6m
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االتفاقية األوروبية - التركية 
 والدعم املالي املمنوح لتركيا من االتحاد األوروبي

بــرم هــذا االتفــاق 
ُ
أبــرم االتحــاد األوروبــي )EU( فــي آذار/ مــارس 2016 اتفاقيــة مــع تركيــا، بشــأن الالجئيــن. وقــد أ

عــام 2015 بعــد وصــول أكثــر مــن مليــون الجــئ ومهاجــر وطالــب لجــوء إلــى أوروبــا. وصــل القســم األكبــر مــن هــؤالء 
األشــخاص مــن تركيــا إلــى أوروبــا، عبــر البحــر بعــد عبــور الجــزر اليونانيــة. تعهــدت تركيــا بموجــب االتفاقيــة 
باســتقبال الالجئيــن واملهاجريــن الذيــن يتــم إرســالهم مــن الجــزر اليونانيــة. وفــي مقابــل ذلــك، قطــع االتحــاد 
األوروبــي وعــًدا لتركيــا باســتئناف املحادثــات املتعلقــة بعضويــة تركيــا فــي االتحــاد األوروبــي وســفر املواطنيــن 
األتراك بدون تأشيرة إلى الدول األعضاء في االتحاد. كما تعهد االتحاد األوروبي بتوطين الجئ سوري واحد في 
إحدى الدول األوروبية، مقابل كّل سوري تتم إعادته من الجزر اليونانية. باإلضافة إلى ذلك، تعّهد االتحاد 
األوروبي بتقديم دعم مالي بقيمة 3 مليارات يورو إلى تركيا، الســتخدامها في برامج دعم اســتضافة الالجئين، 
وأعلن أن هناك إمكانية إلضافة حزمة ثانية بقيمة 3 مليارات أخرى. حيث إن املفوضية األوروبية افتتحت 
الشــريحة الثانيــة فــي عــام 2018. تشــمل الحــزم املدرجــة هنــا املــوارد املخصصــة لبرامــج الدعــم االجتماعــي - 
االقتصادي لالجئين واملجتمع املحلي الذي يستضيفهم18. والهدف من ذلك هو دعم عملية اندماج الالجئين 

ودعــم املشــروعات طويلــة املــدى، ملســاعدتهم فــي متطلبــات العيــش دون الحاجــة إلــى طلــب املســاعدة19.

 وعلــى الرغــم مــن اســتمرار تدفــق الحــزم املخصصــة للمســاعدات اإلنســانية، فمــن املتوقــع انخفــاض املشــاريع 
املدرجــة فــي الشــريحة الثانيــة بحلــول نهايــة عــام 2020. ولكــن حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر، لــم تكــن دول 

االتحــاد األوروبــي قــد تعهــدت بتقديــم حزمــة جديــدة.

وعلى الرغم من أن الســلطات التركية قد جمدت في عام 2018 تســجيل الســوريين في إســطنبول، فقد تبّين أن 
هناك 500 ألف سوري مسجلين في املدينة تحت الحماية املؤقتة. ويقدر أن اآلالف من السوريين يعيشون في 
املدينــة، علــى الرغــم مــن عــدم امتالكهــم وثائــق الهويــة الالزمــة. ومــن بيــن هــؤالء ســوريون يحملــون بطاقة الحماية 
املؤقتــة، بســبب وجــود قيودهــم فــي محافظــات أخــرى، وســوريون ليــس لديهــم قيــود فــي تركيــا. وقــد أثــارت األنبــاء 
حــول اإلعــادة القســرية وتكثيــف عمليــات التحقــق مــن الهويــة والتعليمــات بمغــادرة الســوريين غيــر املســجلين 

 بيــن الســوريين فــي املدينــة. 
َ

مدينــة إســطنبول املخــاوف

 Refugees International وكان الضغــط الــذي أحدثــه الوضــع محسوًســا لــدى الســوريين الذيــن أجــرت معهــم
لقــاءات، فــي تمــوز/ يوليــو 2019، حيــث إن الكثيريــن عــادوا إلــى إســطنبول بعــد تثبيــت قيودهــم فــي مــدن أخــرى. 
وكانــت األســباب التــي جذبتهــم إلــى هنــا، إمــا وفــرة فــرص العمــل، أو االجتمــاع مــع باقــي أفــراد األســرة املســجلين فــي 
إسطنبول، وقد استبدل البعض اآلخر مكانه، لكال السببين مًعا. فعلى سبيل املثال، إحدى األمهات السوريات 

18. “EU Facility for Refugees in Turkey: EUR 5.6 Billion Out of EUR 6 Billion Now Allocated in Support of Refugees,” European Commission, 

press release, July 19, 2019,  https://bit.ly/3deRhEE

19. “Despite Talk of Returns, Turkey Quietly Works to Integrate Syrian Refugees,” Reuters, March 29, 2019, https://reut.rs/2zxkc8s
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)أّم لتوأميــن( التــي أجــرت Refugees International لقــاًء معهــا تحمــل بطاقــة الهويــة هــي وأطفالهــا كلهــم حتــى 
صــت الوضــع علــى النحــو التالــي: »كان رّب عملــه 

ّ
طفلهــا املعــاق، إال أن زوجهــا لــم يكــن لديــه بطاقــة هويــة. وقــد لخ

يقــول لــه سأســتخرج لــك تصريــح عمــل، ولكــن ليــس لديــه بطاقــة هويــة، وبفضــل هللا، لــم يخضــع للتفتيــش«.

 فــي إســطنبول، 
ً

كان الالجئــون الســوريون الذيــن التقــت بهــم Refugees International أشــخاًصا وجــدوا عمــال
ويعيشــون فيهــا منــذ ســنوات. تحدثــوا عــن حياتهــم فــي إســطنبول، وذكــروا أنــه ســيكون مــن الصعــب أو حتــى مــن 
املستحيل إنشاء نظام جديد لهم في مدينة أخرى. ففرص العمل محدودة جًدا خارج إسطنبول، باإلضافة إلى 
أن االبتعــاد عــن إســطنبول قــد يتســبب فــي تقســيم العائــالت وتشــتتها فــي بعــض الحــاالت. وهنــاك أســباب خاصــة 
تربــط بعــض هــؤالء النــاس بإســطنبول. وعلــى ســبيل املثــال، ســيدة ســورية تدعــى »آيــة« قالــت إنــه مــن املســتحيل 
االنتقــال مــن إســطنبول حيــث تعيــش، إلــى مدينــة بورصــة حيــث توجــد قيودهــا، بســبب حاجــة ابنتهــا إلــى رعايــة 
خاصة، وتابعت: »لقد وجدت مكاًنا يمكن أن يقدم الرعاية البنتي ]مركز رعاية نهارية[، أنا أعمل وزوجي يعمل 
أيًضــا«. بخصــوص موضــوع التحقــق مــن الهويــات، ذكــرت آيــة أن األمــر يســير؛ حيــث »يمكــن مــن طريقــة ارتــداء 
الحجــاب معرفــة هــل أنــا ســورية أم ال«. »اآلن أصبحــت فــي وضــع ال أخــرج فيــه إلــى أي مــكان. أســتقل الحافلــة مــن 

أجــل الذهــاب للعمــل، والوضــع ذاتــه بالنســبة لزوجــي وابنتــي. ال نخــرج«. 

أما “هبة« التي تقيم في إسطنبول منذ ثالث سنوات، فقد ذكرت لـ Refugees International أن هويتها صادرة 
مــن مرســين، لكنهــا اضطــرت إلــى االنتقــال إلــى إســطنبول مــن أجــل اإلقامــة مــع والــدي زوجهــا. وأضافــت هبــة إنــه ال 
يوجد من يقوم برعايتهم، كما أن ثمة »املزيد من فرص العمل في إسطنبول، واملرتبات أعلى مقارنة بـ مرسين«. 
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تأمين موارد املعيشة: كفاح ال ينتهي

الخطوات املتخذة في سبيل تحسين موارد املعيشة	 
القــت الخطــوات التــي خطتهــا الحكومــة التركيــة، مــن أجــل تحســين مــوارد معيشــة الالجئيــن الســوريين الخاضعين 
للحمايــة املؤقتــة، كــدورات التدريــب املنهــي ودورات اللغــة التــي تنظمهــا الغــرف التجاريــة ومكتــب القــوى العاملــة 
İŞKUR، ترحيًبا بين الالجئين. وقد خّفضت الحكومة في هذا السياق رسوم تصريح العمل من 537 ليرة تركية 
)97 دوالًرا أميركًيــا( إلــى 200 ليــرة تركيــة )36 دوالًرا أميركًيــا(، غيــر أنهــا رفعــت هــذا املبلــغ الحًقــا، ليصبــح 372 ليــرة 

تركيــة )67 دوالًرا أميركًيــا( 20.

كمــا أضيفــت البرامــج التــي نفذتهــا الــوكاالت التابعــة لألمــم املتحــدة واملنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى هــذه الجهــود 
للغــرض نفســه. وتشــمل قضايــا التوظيــف وتشــجيع أربــاب العمــل لتوظيــف الســوريين الذيــن يحملــون تصاريــح 

العمــل والتدريــب املنهــي، ودعــم الســوريين لتأســيس التعاونيــات.

 	
واقع الحال بالنسبة إلى األكثرية: عمل بال ضمانات في قطاعات غير رسمية	 

على الرغم من الخطوات املتخذة، فإن غالبية الالجئين السوريين وغير السوريين في تركيا يواصلون عملهم في 
قطاعــات عمــل غيــر رســمية، حيــث يفتقــرون إلــى الضمانــات ويتعرضــون فيهــا لــكل أنــواع االســتغالل. ويقــّدر عــدد 
الالجئيــن الســوريين العامليــن بـــ 1 مليــون عامــل، مــن بيــن 2 مليــون الجــئ ســوري فــي ســن العمــل21. وال توجــد لدينــا 

إلــى اآلن أرقــام رســمية حــول تصاريــح العمــل الســارية. 

مــن ناحيــة أخــرى، نعلــم22  أنــه تــم إصــدار 60،822 تصريــح عمــل للســوريين، بيــن كانــون الثانــي/ ينايــر 2016 
وتشــرين األول/ أكتوبــر 2018. ومــن املحتمــل أن تكــون التصاريــح املجــددة مشــمولة بهــذا الرقــم؛ ألن تصاريــح 
العمل تحتاج إلى تجديد كل عام. عالوة على تصاريح العمل املمنوحة للسوريين الذين لديهم تصاريح إقامة في 
تركيا؛ حيث إن هؤالء األشخاص يتمتعون بوضع قانوني يختلف عن وضع السوريين الذين يتمتعون بالحماية 
املؤقتــة. وبمــا أن القســم األعظــم مــن الالجئيــن فــي تركيــا يعملــون بــدون تصريــح عمــل، فإنهــم ال يتمتعــون بحمايــة 
القانون، وال يستفيدون من الضمانات االجتماعية، ويتقاضون أجوًرا صافية ال تتعدى الحد األدنى القانوني 
لألجــور، وهــو 2.020 ليــرة تركيــة، أي مــا يعــادل )365 دوالًرا أميركًيــا( شــهرًيا. وفــي الحقيقــة، هنــاك مــن بيــن العمــال 
األتــراك أيًضــا مــن يعمــل فــي قطاعــات غيــر رســمية، يفتقــرون فيهــا إلــى الضمانــات أو التأمينــات االجتماعيــة، حيــث 

إن االقتصــاد غيــر الرســمي ســائد فــي تركيــا كثيــًرا، ويعمــل مــا نســبته 3/1 مــن العمــال بــال ضمانــات اجتماعيــة 23. 

إن اإلجــراءات املتعلقــة بتصريــح العمــل تحمــل العديــد مــن التحديــات والصعوبــات للســوريين املوجوديــن فــي 
تركيــا. فاملشــكلة الرئيســية تنبــع مــن إلــزام أربــاب العمــل بهــا، فالعديــد منهــم يمتنعــون عــن اســتخراجها، إمــا تجنًبــا 
لدفع رسوم املعامالت أو بسبب افتقارهم إلى املعلومات الكافية حول املوضوع. وقد حددت الرسوم املتوجبة 

20. = سعر الرصف عى اعتبار تاريخ 6 آب/ أغسطس 2019: 1 دوالر أمريك = 5.53 لرة تركية.

21.  وحــدة املــرأة يف األمــم املتحــدة، جمعيــة التضامــن مــع طالبــي اللجــوء واملهاجريــن (ASAM-ASAM) مــن أوروبــا وآســيا الوســطى، »تحليــل احتياجــات النســاء 

 https://bit.ly/2BdVMkI .2018 »والفتيــات الســوريات املحميــات مؤقتًــا يف تركيــا

22. UNHCR, “Regional Refugee and Resilience Plan in Response to the Syria Crisis,” (3RP) Country Chapter 2019/2020, March 2019, 

https://bit.ly/2MaIoQD

23. Türkiye İstatistik Kurumu, “İşgücü İstatistikleri, Mart 2019,” 17 Haziran 2019, https://bit.ly/3gFngzK
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للحصــول علــى تصريــح عمــل لســوري مشــمول بالحمايــة املؤقتــة، ابتــداء مــن تمــوز/ يوليــو عــام 2019 بـــ 372 ليــرة 
تركيــة )67 دوالًرا أميركًيــا(. وتســتغرق العمليــة اإلداريــة شــهًرا فــي املتوســط،   ويمكــن أن تمتــد إلــى أكثــر مــن ذلــك. 
أضــف إلــى ذلــك أن تصاريــح العمــل مدتهــا ســنة واحــدة فقــط، ويجــب تجديدهــا بعــد ذلــك عنــد انتهــاء صالحيتهــا، 
كمــا يجــب، باإلضافــة إلــى ذلــك، أال يتجــاوز عــدد الســوريين الخاضعيــن للحمايــة املؤقتــة فــي أي مــكان عمــل نســبة 
الـــ 10 باملئــة مــن إجمالــي عــدد املوظفيــن، إال أن ألصحــاب العمــل تقّدمــوا بطلــب إللغــاء هــذا املطلــب. ويجــب علــى 
السوريين الذين يتقدمون بطلب الحصول على تصاريح العمل أن يكونوا متمتعين بالحماية املؤقتة مدة ستة 

أشــهر علــى األقــل. وأخيــًرا، ال يمكــن ألولئــك الذيــن لديهــم تصاريــح عمــل أن يعملــوا إال فــي املــدن املســجلين فيهــا.

أمــا الالجئــون مــن غيــر الســوريين فإنهــم يواجهــون قواعــد أكثــر صرامــة فــي مــا يتعلــق بالوصــول إلــى العمــل الرســمي. 
ففــي حالتهــم أيًضــا يجــب علــى رّب العمــل الــذي ســيوظفهم التقــدم بطلــب الحصــول علــى تصريــح بالعمــل. ويجــب 
على الالجئين من غير السوريين املشمولين بالحماية املؤقتة دفع رسوم أعلى بكثير، تبلغ حوالي 800 ليرة تركية 
)مــا يعــادل 144 دوالًرا أميركًيــا(، علــى أن يعــادل الراتــب املدفــوع لهــؤالء األشــخاص 150 فــي املئــة مــن الحــد األدنــى

 لألجــور. وهــذا مــا يشــكل عائًقــا كبيــًرا أمــام الالجئيــن ذوي املهــارات واملؤهــالت املحــدودة فــي التوجــه نحــو الوظائــف 
منخفضة األجر. ويشترط وفق الحصة القانونية وجود خمسة عمال أتراك مقابل كل عامل الجئ غير سوري. 
والتحــدي اإلضافــي اآلخــر هــو شــرط انقضــاء مــدة ســتة أشــهر علــى األقــل علــى املطالبــة بالحمايــة الدوليــة مــن أجــل 
طلــب تصريــح العمــل، وهــذا بــدوره يخلــق مشــكلة، خاصــة لألفغــان القادميــن الجــدد إلــى البــالد، حيــث لــم يتمكــن 

معظــم هــؤالء األشــخاص مــن التســجيل لــدى الســلطات التركيــة منــذ عــام  242018. 

 إن استخراج تصريح العمل يعني مزيًدا من الوقت والنفقات املالية لكل من الالجئين السوريين وغير السوريين 
ــا ألربــاب العمــل. وباملحصلــة؛ 

ً
 مثبط

ً
علــى الســواء. كمــا أن متابعــة الراتــب والعمليــة اإلداريــة الالزمــة تشــكل عامــال

يشــير العــدد املنخفــض للغايــة لتصاريــح العمــل إلــى أن العديــد مــن الالجئيــن املؤهليــن )أصحــاب الكفــاءات( 
يضطــرون إلــى العمــل فــي االقتصــاد غيــر الرســمي، وهــي وظائــف منخفضــة األجــر تتطلــب مهــارات بســيطة. وأوضــح 
العديــد مــن الالجئيــن الذيــن قابلتهــم Refugees International أنهــم يعملــون، علــى الرغــم مــن عــدم حصولهــم 
علــى تصاريــح عمــل، وُيرجعــون هــذا الوضــع إلــى تــردد أربــاب العمــل أحياًنــا، وإلــى عــدم كفايتهــم فــي بعــض الحــاالت.

وذكــر كثيــرون أن أربــاب عملهــم يتهربــون مــن دفــع األجــور القانونيــة ومســتحقات الضمــان االجتماعــي، ويفضلــون 
تشــغيل العمــال غيــر الرســميين. كمــا ذكــر البعــض اآلخــر ممــن أجريــت معهــم مقابــالت أنهــم طالبــوا أربــاب عملهــم 
باســتخراج تصاريــح عمــل لهــم، لكــن هــذا الطلــب لــم يتــم الوفــاء بــه تحــت ذرائــع مختلفــة. وكمثــال علــى ذلــك؛ 
فقــد أوضــح »خالــد«، وهــو ســوري يعيــش فــي غــازي عنتــاب، أنــه يعمــل فــي أحــد املصانــع، وأنــه راجــع رب العمــل 
مــراًرا للحصــول علــى تصريــح بالعمــل، إال أن رب العمــل كان يجيبــه فــي كل مــرة أن وزارة العمــل هــي مــن تتباطــأ فــي 
إتمــام العمليــة. »لقــد طالبتــه باســتخراج تصريــح بالعمــل، فطلــب منــي صــورة فوتوغرافيــة ونســخة عــن الهويــة 
الشــخصية وبيانــات التحقــق مــن العنــوان. ثــم ســألته: أيــن إذن )تصريــح( العمــل؟ فأجــاب إنــه فــي أنقــرة«. وقــد 
: »إن معلمــي ال ينكــر علــّي ذلــك، 

ً
تحــدث )ســامر(، وهــو يعمــل فــي غــازي عنتــاب أيًضــا، عمــا يجــول فــي خاطــره قائــال

ولكنــه باملقابــل ال يفعــل شــيًئا«.

صت 
ّ
وأعرب الجئون آخرون جرى الحديث معهم عن أن أجوبة أرباب عملهم تكون ســلبية بشــكل مباشــر. ولخ

)عبير(، وهي محامية ســورية جاءت إلى تركيا مع عائلتها قبل ســت ســنوات، الواقع في تركيا على النحو اآلتي: 

24. Leghtas and Thea, “‘Burada Var Olamazsın’” https://bit.ly/36HZFtI
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، ألن زوجــي لــم يتمكــن مــن إيجــاد عمــل لبعــض الوقــت، وكانــت األجــور فــي الوظائــف التــي 
ً

»كان علــّي أن أجــد عمــال
سنحت له منخفضة للغاية، وهكذا اضطررت إلى ترك أطفالي الذين يبلغون من العمر عامين وثالثة أعوام في 
املنزل، من الساعة الـ 7 صباًحا حتى الـ 7 مساًء، للعمل في أحد املصانع. لقد عملت بدون تصريح عمل، وطلبت 

منهــم إصــدار تصريــح عمــل، لكنهم رفضوا«.

العديــد مــن الالجئيــن الذيــن تحدثــت إليهــم Refugees International قالــوا إنهــم يضطــرون إلــى إرســال أطفالهــم 
إلــى العمــل، مــن أجــل تغطيــة جــزء مــن تكاليــف املعيشــة الباهظــة فــي تركيــا. وقالــت امــرأة ســورية تــم اللقــاء بهــا فــي 
غازي عنتاب: »عندما كنا في سورية، لم نكن مضطرين إلى إرسال أطفالنا إلى العمل. كان املنزل ملكنا ولم يكن 

لدينــا مــا يدعــو للقلــق بشــأن اإليجــار«.

املساعدات النقدية	 
ُيمنــح مــا يقــرب مــن 1.6 مليــون شــخص فــي تركيــا مبالــغ نقديــة، كمســاعدة فــي إطــار ESSN )شــبكة الضمــان 
االجتماعــي فــي أحــوال الطــوارئ( املمولــة مــن االتحــاد األوروبــي، وتســتخدم البطاقــات املعروفــة باســم »بطاقــة 
الهالل األحمر« لتنفيذ ذلك. يتم تقديم املساعدة النقدية على شكل مدفوعات شهرية بقيمة 120 ليرة تركية 
)21 دوالًرا أميركًيا( لكل فرد من أفراد األسرة للفئات األكثر احتياًجا. عالوة على منح دفعات إضافية تراوح بين 
50 ليــرة تركيــة )9 دوالرات( إلــى 250 ليــرة تركيــة )45 دوالًرا( كل ثالثــة أشــهر مــّرة. ويتــم تنفيــذ وإدارة هــذا البرنامــج 

منــذ عــام 2016 مــن قبــل الهــالل األحمــر التركــي وWFP )برنامــج األغذيــة العالمــي( والحكومــة التركيــة.
أوضح الســوريون الذين يتلقون مســاعدات من ESSN لـ Refugees International أن واحًدا أو أكثر من أفراد 
أســرهم يعملــون غالًبــا فــي قطاعــات اقتصاديــة غيــر رســمية. والواقــع، كمــا قــال أحــد املســؤولين األوروبييــن، أن 
حوالي 80 في املئة من املستفيدين من برنامج ESSN يعملون بشكل غير رسمي. في حين أن األشخاص العاملين 
بموجــب تصاريــح العمــل وأقاربهــم الذيــن يتعيــن عليهــم رعايتهــم وإعالتهــم ال يســتفيدون مــن املســاعدات املقدمــة 

.ESSN مــن قبــل

 مــن العيــش علــى املســاعدات عموًمــا، لكــن فــرص عثــور 
ً

مــن الطبيعــي أن يكــون العمــل هــو الخيــار األنســب بــدال
الســوريين علــى عمــل منظــم فــي تركيــا تظــّل ضئيلــة جــًدا. وتكــون مكاســبهم فــي بيئــة ترتفــع فيهــا تكاليــف املعيشــة 
منخفضــة للغايــة. وأعــرب متلقــو املســاعدات مــن ESSN لـــ Refugees International أنهــم يقومــون عبــر هــذه 
املساعدات بتغطية النفقات األساسية، كاإليجار وما شابهه. وعلى الرغم من أن هذه املساعدة ليست بالقدر 
الــذي يكفــي لتغطيــة جميــع مصاريــف املنــزل، فإنهــم يــرون فيهــا مــورًدا منتظًمــا بالنســبة إليهــم. مــن ناحيــة أخــرى، 
نــرى أن الوظائــف التــي قــد يجدهــا الالجئــون ال تتعــدى فــي بعــض األحيــان مــدة الشــهر أو الشــهرين، لــذا؛ فكثيــرون 

 قصيــر األجــل.
ً

منهــم ال يخاطــرون بالتنــازل عــن هــذه املســاعدة النقديــة، مــن أجــل عمــل يــدر دخــال

 Refugees وقالــت )ســمية(، وهــي ســيدة ســورية تقيــم فــي مدينــة غــازي عنتــاب وأّم ألربعــة أطفــال، فــي حديثهــا لـــ
International إن دخل زوجها غير كاف لتلبية احتياجاتها. وأضافت أنها تسدد إيجار املنزل هنا، وهناك فواتير 
تصــل إلــى 1000 ليــرة تركيــة شــهرًيا، وتحصــل مقابــل ذلــك علــى »مســاعدة نقديــة مقدارهــا 700 ليــرة تركيــة فــي 
، كان سيترتب علينا كثير من الديون، لوال هذه 

ً
الشهر«. وتابعت سمية: »إضافة إلى الديون املترتبة علينا أصال

املساعدة«. وتؤمن سمية بأن إمكانية الوقوف على قدميها أفضل لها من تلقي املساعدة هذه، وذكرت أنه من 
املمكــن أن تتخلــى عــن برنامــج املســاعدة، فــي حــال توفــرت لهــا وظيفــة آمنــة.
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محدودية وقصور سبل وصول املرأة إلى العمل

ــت املــرأة، فــي )3/1( ثلــث العائــالت 
ّ
تشــكل النســاء تقريًبــا نصــف عــدد الســوريين املوجوديــن فــي تركيــا، فقــد تول

الســورية الالجئــة، دور رّب األســرة فــي املنــزل25. مــن جهــة أخــرى، بحســب املعلومــات الــواردة مــن األمــم املتحــدة، 
 ال تتجــاوز الـــ 15 فــي املئــة26. وعلــى الرغــم مــن 

ً
فــإن نســبة النســاء الســوريات اللواتــي يشــتغلن فــي وظيفــة تــدّر دخــال

عــدم وجــود أرقــام رســمية منشــورة حــول أعــداد تصاريــح العمــل املســتخرجة للنســاء الالجئــات، فمــن املعتقــد أن 
هــذا الرقــم منخفــض للغايــة. وقــد رصــدت Refugees International فــي أثنــاء الدراســة التــي أجرتهــا فــي تركيــا، 
انتشار فكرة خاطئة، تقول إن املرأة السورية ال ترغب في العمل، انتشاًرا على نطاق واسع. كما أن هذه القناعة 
تظــل بعيــدة عــن عكــس حقيقــة مــدى تنــوع اآلراء التــي تــم التعبيــر عنهــا مــن قبــل املــرأة الســورية، بشــأن الدخــول فــي 
ســوق العمــل والتوظيــف. فهــذه الفكــرة التــي تتــردد وتتكــرر تتجاهــل الشــروط التــي تكمــن وراء عــدم عمــل املــرأة 
الســورية )أألنهــا ال ترغــب فــي العمــل حًقــا، أم ألنهــا غيــر قــادرة علــى االنخــراط فــي وظائــف ال تناســبها(. وفــق بيــان 
ألحــد املســؤولين فــي وحــدة املــرأة التابعــة لألمــم املتحــدة، فــإن »الفكــرة التــي تقــول إن النســاء الســوريات ال يرغبــن 
فــي العمــل، مــا هــي إال تعميــم تعســفي يفتقــر إلــى الحقائــق، وهــو نابــع فــي الغالــب عــن عــدم التواصــل املباشــر بهــؤالء 

النســاء أو عــن قصــور املعرفــة بهــن«. 

وكثيــًرا مــا كانــت العوامــل الثقافيــة تذكــر علــى أنهــا أحــد أســباب انخفــاض مشــاركة املــرأة فــي ســوق العمــل. مــن 
جانب آخر؛ فقد كانت اللقاءات التي جرت من قبل Refugees International مع عشــرات النســاء الســوريات 
فــي تركيــا، تشــير إلــى أن العوامــل التــي تعــوق عمــل املــرأة تســير باتجــاه آخــر، وأن غالبيــة هــؤالء النســاء كــّن يرغبــن فــي 

العمــل. 

وقــد جــاءت Refugees International باإلضافــة إلــى النســاء املتزوجــات الالتــي يعشــن مــع أزواجهــن، علــى ذكــر 
النســاء الالجئــات األرامــل واملطلقــات أو العازبــات أيًضــا. فمعظــم هــؤالء ذكــرن أنــه لــم يكــن لديهــن خيــار آخــر ســوى 
البحث عن عمل. وأوضحن أنه ليس لديهن أزواج يمكنهم املساهمة في أعباء املنزل، أو أن أزواجهن غير قادرين 
 ،

ً
علــى العمــل، بســبب كبــر ســّنهم أو مرضهــم أو إعاقتهــم الجســدية. وأوضــح بعــض النســاء أن لديهــن زوًجــا عامــال

ســرهّن. مــع األســف، هنــاك صعوبــات وتحديــات 
ُ
ولكنهــن بحاجــة إلــى العمــل للمســاهمة فــي ســبل تأميــن معيشــة أ

كبيــرة يواجههــا مثــل هــؤالء النــاس.

ووفًقــا لتحليــل االحتياجــات الــذي أجرتــه األمــم املتحــدة فــي عــام 2018، فــإن أهــم الصعوبــات التــي تواجــه املــرأة 
الســورية هــي عــدم الحصــول علــى وظيفــة، وصعوبــة العثــور علــى منــزل وعــدم املعرفــة باللغــة التركيــة27. وخلــص 
التقريــر نفســه إلــى أن النســاء الســوريات الراغبــات فــي العمــل يواجهــن بالترتيــب الصعوبــات التاليــة: )1( عــدم 
القدرة على رعاية أطفالهن، )2( أفراد األسرة الذين ال يجيزون عمل املرأة خارج منزلها، )3( مسؤولية األعمال 

املنزليــة ووجــود املحتاجيــن للرعايــة كاملســنين أو أصحــاب االحتياجــات الخاصــة فــي املنــزل28.

 	
25.  International Labor Organization (ILO), “Lessons Learned from the ILO’s Refugee Response Programme in Turkey – Supporting Refugees 

and Host Communities,” June 19, 2019, https://bit.ly/2BkA1jn

26. وحدة املرأة التابعة لألمم املتحدة وASAM-SGDD، »تحليل احتياجات النساء والفتيات السوريات«.

27. وحدة املرأة التابعة لألمم املتحدة وASAM-SGDD، »تحليل احتياجات النساء والفتيات السوريات«.

28. وحدة املرأة التابعة لألمم املتحدة وASAM-SGDD، »تحليل احتياجات النساء والفتيات السوريات«
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عدم توفر خدمات رعاية الطفل، مسؤوليات وأعباء األعمال املنزلية	 

 فرص عملها خارج املنزل. 
َ
تقلل التزامات املرأة السورية باألعمال املنزلية ومسؤولياتها تجاه رعاية أطفالها نسبة

ويمكــن فهــم هــذه املشــكلة فهًمــا أفضــل، إذا تــم البحــث فــي فــرص العمــل فــي األماكــن التــي تتطلــب ســاعات عمــل 
طويلــة، كاملصانــع وورش العمــل عموًمــا. والعديــد مــن النســاء الســوريات املوجــودات فــي تركيــا يفتقــرن إلــى دعــم 

أســري موثــوق يتعلــق برعايــة األطفــال، باإلضافــة إلــى عــدم تمكنهــن مــن الوصــول إلــى بدائــل أخــرى.

تعيــش )منــال( األرملــة فــي غــازي عنتــاب، مــع ثالثــة أطفــال تــراوح أعمارهــم بيــن 4 ســنوات و13 ســنة. وقــد أفــادت لـــ 
Refugees International أنهــا تقــوم بتغطيــة نفقــات املنــزل مــن إيجــار وميــاه وكهربــاء، مــن خــالل الكســب الــذي 
يحققــه ابنهــا البالــغ مــن العمــر 13 عاًمــا مــن العمــل فــي قطاعــات غيــر رســمية )نظاميــة(، باإلضافــة إلــى املســاعدة 
النقديــة التــي تتلقاهــا مــن ESSN. وقالــت إنهــا ال تســتطيع العمــل بســبب مشــاكلها الصحيــة، وعــدم تمكنهــا مــن 
االســتفادة مــن أي خدمــات تتعلــق برعايــة الطفولــة. وأضافــت أن »أربــاب العمــل يقولــون بــأن املــرأة التــي لديهــا 

أطفــال صغــار ال يمكــن لهــا أن تعمــل«. 

األنماط الجنسية )الجندرية( واملفاهيم الثقافية التي تعوق عمل املرأة	 
وجــدت Refugees International أن املفهــوم الثقافــي يحــرم املــرأة مــن فــرص العمــل خــارج منزلهــا فــي بعــض 
الحــاالت. وفــي الحقيقــة، إن هــذ العامــل ال يجيــب عــن الســؤال املتعلــق بمــدى ضآلــة أعــداد النســاء الالجئــات فــي 
سوق العمل. ويبدو أن العديد من العائالت قد تخطت هذا املفهوم، بسبب طبيعة الظروف السائدة في تركيا. 
فبالرغــم مــن أن املــرأة الالجئــة لــم تكــن تعمــل ســابًقا فــي ســورية، فإنهــا باتــت تشــعر اآلن بأنهــا مرغمــة علــى العمــل 

املكســب للدخــل.

وقالــت )ســميرة( التــي تحدثــت إليهــا Refugees International فــي غــازي عنتــاب: إن فــرص العمــل التــي ســنحت 
لزوجها كانت في أعمال غير منتظمة. وأضافت: »إنني أذهب لتنظيف املنازل، ثالثة أيام في األسبوع، للمساهمة 
فــي دعــم ميزانيــة األســرة.. أنــا ال أخبــر أفــراد عائلتــي أننــي أعمــل... وزوجــي يعلــم أنــه ليــس لدينــا خيــار آخــر، لــذا فهــو 

يســمح لــي بذلــك«.

، وكانــت حياتهــم مريحــة 
ً

)مــازن( الجــئ آخــر التقــت بــه Refugees International أوضــح أنهــم كانــوا يملكــون منــزال
أثنــاء وجودهــم فــي ســورية. وأضــاف: »لــم تكــن زوجتــي مضطــرة إلــى كســب املــال أثنــاء وجودهــا هنــاك. ولكــن مــا 
يكســبه الرجــال هنــا غيــر كاف«. وشــرح مــازن املفهــوم القديــم بقولــه: »فــي املا�ســي، كانــت هنــاك مهــن لــم أكــن أرغب 

فــي أن تعمــل زوجتــي فيهــا، لكننــا هنــا نغتنــم كل فرصــة يمكــن أن تســنح لنــا«.

املســألة األخــرى متعلقــة بطبيعــة دورات التدريــب املنهــي للمــرأة الســورية، فهــذه الــدورات تعطــى فــي مجــال املهــن 
التــي تعــد نســائية فــي الغالــب، وتكــون فيهــا فــرص العمــل منخفضــة إلــى حــد مــا. وبحســب تقييــم أجرتــه األمــم 
املتحدة، فإن أكثر من نصف الالجئات السوريات الالتي حضرن دورات التدريب املنهي، تم تدريبهن في مجاالت 
تصفيــف الشــعر والحــرف اليدويــة. وغالًبــا مــا تكــون فــرص العمــل فــي هــذه املجــاالت محــدودة 29. لــذا يســتلزم أن 
تعمل املؤسســات واملنظمات على تنويع برامج التدريب املنهي للنســاء بالشــكل الذي يلبي متطلبات ســوق القوى 
العاملة. ولكن يجب عند القيام بذلك، تخطي املجاالت التي تعّد، تقليدًيا، مهًنا نسائية. وأن يعمل ممولو هذه 

29. وحدة املرأة التابعة لألمم املتحدة وASAM-SGDD، »تحليل احتياجات النساء والفتيات السوريات«.
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البرامــج علــى وضــع املشــاريع التــي تزيــد مــن فــرص إيجــاد املــرأة لعمــل، وتحســين وضعهــا املعي�ســي، فــي أولوياتهــم. 

 	
التحرش الجن�سي	 

تحدثت بعض النساء الالتي تمت مقابلتهن عن انتشار واقعة التحرش الجن�سي في أماكن العمل، واضطرارهن 
إلــى تــرك عملهــن لهــذا الســبب. وكانــت كل مــن أمينــة )التــي تعمــل فــي إحــدى منظمــات املجتمــع املدنــي بــال تصريــح 
عمل(، وأروى )التي تعمل مدّرسة ملادة الرياضيات وتتابع تعليمها في الوقت ذاته( من بين من تعّرضن لواقعة 
همتما  التحرش الجن�سي. وقد تحدثتا عن املأزق الذي هما فيه: »كانوا يقولون لنا: ال تتكلما على املوضوع، وإال اتُّ
بأنكمــا مــن بدأتمــا بعــرض ذلــك«، وقالتــا: يجــب أن تكــون هنــاك ســبل تمكــن املــرأة مــن تقديــم شــكواها، دون أن 
تتعــّرض ســمعتها للتشــويه. وأوضحــت )إيمــان(، وهــي ســيدة مطلقــة، أن أكبــر الصعوبــات التــي واجهتهــا هــي عــدم 
املعرفة باللغة والتحرش الجن�سي. وقالت: »تعّرضت أثناء العمل للتحرش الجن�سي اللفظي من قبل رب عملي، 

فتركــت العمــل علــى إثــر ذلــك فــي الحــال«. 

وقالــت )مريــم( هــي امــرأة ســورية شــابة لـــ Refugees International: إنهــا باشــرت بالعمــل فــي ســن الـــ 13، بينمــا 
بــدأت أختهــا بالعمــل فــي ســن الـــ 14. وذكــرت أن حيــاة أســرتها فــي ســورية كانــت مريحــة، ولكــن يتعيــن علــى كلتيهمــا 
العمــل هنــا، بســبب ظــروف املعيشــة فــي تركيــا. وتابعــت قائلــة: »بالطبــع، والدنــا غيــر راض عــن الوضــع، لكننــا 
مضطــرون إلــى العمــل، وهــو يتقّبــل الفكــرة بســبب تقدمــه فــي العمــر؛ إذ ال يمكــن تأميــن معيشــتنا ممــا يحققــه 
أخــي مــن كســب فقــط«. )مريــم( تحدثــت إلــى Refugees International عــن التحــرش الجن�ســي الــذي تعرضــت لــه. 
حيــث إنهــا تعرضــت ملضايقــات فــي ورش النســيج التــي كانــت تشــتغل فيهــا، وكان عمرهــا، فــي أول واقعــة حدثــت لهــا، 
13 ســنة. وأضافــت: »لقــد اســتبدلت الكثيــر مــن أماكــن العمــل؛ ألننــي تعرضــت لكثيــر مــن املشــاكل. ثــم أدركــت أن 

هــا تشــبه بعضهــا.. عملــت فــي 10 ورش للنســيج«.
ّ
األماكــن كل
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النتيجة 

غالًبا ما يصبح موضوع االستخدام والتوظيف مشكلة جدية، في الفترات االقتصادية الصعبة. فعندما ترتفع 
نســبة البطالــة بيــن الســكان املحلييــن املســتضيفين، تكتســب قضيــة دخــول الالجئيــن ســوق العمــل حساســية 
كبيرة. وتركيا ليست استثناًء من هذه الناحية، ففي السنوات املاضية فتحت تركيا أبوابها بسخاء لألشخاص 
الفاريــن مــن الحــرب فــي ســورية، وقــد أدى ذلــك -كمــا هــو معــروف- إلــى زيــادة الضغــط علــى مواردهــا. لكــن هــذا ال 
يبــرر ترحيــل الســوريين خــارج الحــدود، إلــى إدلــب بالــذات التــي ال تــزال تعــد منطقــة صــراع. وباملقابــل؛ ال يمكــن 
اعتبار ذلك ذريعة للتخفيف من مسؤولية الحكومة التي لم تستجب لألمر بفاعلية، ولم تتدخل بشكل مؤثر في 

معالجــة موضــوع العــداء والكراهيــة املتزايــدة تجــاه األجانــب الســوريين.

ويمكــن هنــا فهــم الجهــود التــي تبذلهــا الســلطات التركيــة بخصــوص مراعــاة قواعــد تصاريــح العمــل وعمليــات 
القيــد. ومــن ناحيــة أخــرى -كمــا هــو معلــوم- يتغا�ســى املســؤولون األتــراك منــذ ســنوات عــن الســوريين املقيميــن 
فــي إســطنبول الذيــن يعملــون فــي وظائــف وأعمــال غيــر رســمية، بالرغــم مــن عــدم وجــود قيــود لهــم. وبقــدر مــا كانــت 
ت 

ّ
فــذ

ُ
، فقــد كانــت قاســية، حيــث ن

ً
اإلجــراءات األخيــرة املتخــذة فجــأة مــن أجــل تطبيــق القانــون غيــر الزمــة أصــال

اإلجراءات بصرف النظر عن الظروف التي عاناها الالجئون املقيمون في إسطنبول سنوات. وكان من املفترض 
على السلطات التركية منح الالجئين فرصة لترتيب أوضاعهم. وإضافة إلى ذلك: يجب تسهيل اإلجراءات املتعلقة 
بتصاريح العمل لجهة العامل ورّب العمل على السواء، وهذا لن يتيح مزيًدا من فرص العمل القانونية واآلمنة 
لعــدد أكبــر مــن الالجئيــن فحســب، بــل ســيزيد مــن مســاهمتهم فــي االقتصــاد التركــي، وســيّمهد ذلــك األمــر -مــن حيــث 

النتيجــة- الطريــق الســتفادة الشــعب الــذي احتضنهــم أيًضــا.

إن املســؤولية الرئيســية عــن حمايــة حقــوق الالجئيــن فــي تركيــا تقــع فــي األصــل علــى عاتــق الســلطات التركيــة، ومــع 
ذلــك؛ فــإن احتياجــات تركيــا إلــى مصــادر الدعــم ســتدوم، ألن عــدد الالجئيــن الذيــن تســتضيفهم تركيــا يتجــاوز 
األعــداد املوجــودة فــي الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي مجتمعــة. وإن ســبل إظهــار التضامــن مــع دول تثقــل 
كاهلها أعباء كبيرة، مثل تركيا، يمر من خالل تنفيذ برامج إعادة توطين الالجئين في دول ثالثة، وبهذا يتم تأمين 
توطيــن الالجئيــن فــي بلــدان تكــون فيهــا مصــادر وســبل عيــش هــؤالء النــاس أكثــر مالئمــة. ولكــن يبــدو أن إمكانــات 
التوطيــن فــي الظــروف الحاليــة محــدودة جــًدا. فعلــى ســبيل املثــال؛ لــم يتجــاوز عــدد الالجئيــن الذيــن اســتقبلتهم 
الواليــات املتحــدة األميركيــة مــن تركيــا، خــالل الســنة املاليــة لعــام 2018، 199 شــخًصا. وكان مجمــوع الالجئيــن 
الســوريين الذيــن اســتقبلتهم الــدول الـــ 18 مــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي املشــاركة فــي برنامــج التوطيــن 
في إطار االتفاقية األوروبية – التركية، في الفترة من آذار/ مارس 2016 إلى آذار/ مارس 2019، قد بلغ 22292 

شــخًصا30. 

علــى االتحــاد األوروبــي مواصلــة دعمــه لتركيــا بخصــوص الالجئيــن، حتــى مــا بعــد انتهــاء حزمــة الدعــم البالغــة 6 
مليارات يورو التي تعهد بها في إطار االتفاقية التي أبرمها مع تركيا. ويجب إعداد البرامج لكل من الالجئين وأفراد 
املجتمــع املحلــي، بهــدف ضمــان االنســجام االجتماعــي بينهــم. إضافــة إلــى ذلــك، ال بــد لالتحــاد األوروبــي واملانحيــن 
اآلخرين من إشراك املرأة في الفعاليات والدراسات التي يقومون بها؛ حتى تتمكن من اكتساب املؤهالت الكفيلة 

بنهوضهــا، وتتمكــن مــن االســتفادة مــن البرامــج التــي يجــري تنظيمهــا فــي ســبيل إشــراكها فــي ســوق عمــل الالجئيــن.

30. International Rescue Committee, “Refugee Resettlement by the Numbers: Admissions Plummet in 2018,” February 2019, https://bit.

ly/36KmHjD European Commission, “EU Turkey Statement Three Years On,” March 2019,  https://bit.ly/3ckMT5A
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IZZA LEGHTAS :حول الكاتب
 	
إيزا ليغتاس	 

خبيرة تعمل في مجال حقوق النازحين والالجئين وفي مجال وصولهم إلى أسواق العمل والقوى العاملة. عملت 
حتى حزيران/ يونيو 2019 كخبيرة أولى في Refugees International )منظمة الالجئين الدولية(، وتعمل حالًيا 
فــي تقديــم االستشــارات للمنظمــة ذاتهــا. أعــدت )ليغاتــس( LEGHTAS تقاريــر حــول وصــول الالجئيــن إلــى ســوق 
العمل واالستخدام في تركيا واألردن وجزيرة كوراساو الكاريبية. وإضافة إلى ذلك لها تقارير خاصة عن الالجئين 

غيــر الســوريين املوجوديــن فــي تركيــا. 

REFUGEE S İNTERNATİONAL :حول منظمة

Refugees International )منظمة الالجئين الدولية( هي منظمة تعمل في سبيل ضمان حياة النازحين وتأمين 
الحمايــة الالزمــة لهــم، وتســعى إليجــاد الحلــول فــي هــذا االتجــاه. وهــي منظمــة مســتقلة ال تتلقــى دعًمــا مــن األمــم 

املتحــدة أو مــن أي حكومــة كانــت.

Türkiye’deki Mülteciler İçin Güvensiz Bir Gelecekاسم املادة
Izza LEGHTASالكاتب

Refugees International 01.09.2019  )منظمة الالجئين الدولية(  املصدر وتاريخ النشر
-https://www.refugeesinternational.org/s/Turkey-Report-Turkish-Septemرابط املادة 

ber-2019-10-copy-wncn.pdf
علي كمخ- قسم الترجمةاملترجم 

6444- 7646عدد الكلمات
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