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تمهيد

أدت الحرب األهليّة السوريّة إلى نزوح  60في المئة من تعداد سوريا السكاني البالغ  23مليون نسمة ،يقيم  5.6مليون
ّ

سوري منهم في دول الشرق األوسط المجاورة بصفتهم الجئين .وتستضيف تركيا واألردن ولبنان األعداد األكبر من

السوريين .وقد ألقت األعداد الهائلة اإلضافية من البشر في هذه البلدان عبئًا ثقيال ً على أسواق عملهم وخدمات
القطاع العام والترابط االجتماعي .غير أن هذا الوضع ال يخلو من الفرص أمام السوريين للمساهمة في اقتصادات هذه
المستَضيفة .يعتمد ازدهار المنطقة واستقرارها بالمستقبل على توفير فر ٍ
ص اقتصاديّ ٍة تعود بالفائدة على كل
البلدان ُ
المستَضيفة.
من الالجئين السوريين
والعمال في البلدان ُ
ّ
تم إعداد هذه الدراسة من قِبل مؤسسة  ،RANDوالتي تم تمويلها من صندوق َقطَر للتنمية (Qatar Fund for
)Development؛ حيث أخذت هذه الدراسة بالحسبان العمل القائم الذي أجرته حكومات تركيا واألردن ولبنان واألمم

المتحدة ( )United Nationsوحكومات مانحة أخرى ،في السعي نحو الهدف المتمثل في خلق فرص عمل للمواطنين

عمقة ومجموعات تركيز
والالجئين السوريين في المجتمعات ُ
المستَضيفة .تُجري الدراسة ،باستخدام مقابالت ُم ّ
(مجموعات بؤرية) ودراسات استقصائية لألسر السورية وللشركات ،تحليال ً لمجموعات المهارات المتوفرة لدى الالجئين

السوريين في تركيا ولبنان واألردن ("العرض") ،والحتياجات شركات القطاع الخاص ("الطلب") ،والخطوات الالزمة
للمواءمة بين العرض والطلب ،والتغييرات الالزمة لتحسين المناخ االقتصادي العام واستراتيجيات تحسين الترابط

المستَضيفة.
االجتماعي بين الالجئين والمجتمعات ُ
المستَضيفة والبلدان المانحة
تعرض الدراسة توصيات لجمهورها األساسي المستهدف بحكومات البلدان ُ
والوكاالت متعددة األطراف من حيث وضع سياسات عملية تساعد الالجئين على العثور على فرص اقتصادية في

المستَضيفة على تقليص حدة االنقسام بين المقيمين المحليين
المستَضيفة ،وتساعد المجتمعات ُ
المجتمعات ُ
ممن قد يكون
مع ضمان التنمية االقتصادية الشاملة .نستهدف ً
أيضا أن تكون هذه الدراسة متاحة أمام جمهور القراء َّ
لديه اهتمام بوضع الالجئين السوريين في الشرق األوسط ،وبالحلول الممكنة لتوفير فرص سبل عيش أمام الالجئين
السوريين.

أجرى هذه الدراسة قسم التعليم والقوى العاملة في مٔوسسة RAND؛ القسم الذي يُجري أبحاثًا عن برامج
التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة إلى ما بعد المرحلة الثانوية ،وتطوير القوى العاملة ،والبرامج والسياسات التي
العمال ،والريادة في األعمال ،والمعرفة المالية ،وصنع القرار.
تمس
ّ

الباحث الرئيسي لهذه الدراسة هو كريشنا ب .كومار ،وهو خبير اقتصادي أول بمؤسسة  ،RANDبينما شيلي

كالبرتسون هي الباحثة المشاركة في الدراسة وهي باحثة سياسات أولى بمؤسسة  .RANDيمكن الوصول إلى
الدكتور /كومار عبر البريد اإللكتروني  kumar@rand.orgأو عبر الهاتف على الرقم  .310-393-0411 x7589يمكن

الوصول إلى السيدة .كالبرتسون عبر البريد اإللكتروني  shellyc@rand.orgأو عبر الهاتف على.412-683-2300 x4666
تتوفر المزيد من المعلومات عن مؤسسة  RANDعلى موقعنا اإللكتروني.http://www.rand.org :
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الملخص

التمهيد والغرض
أدت الحرب األهليّة السوريّة إلى نزوح  60في المئة من تعداد سوريا السكاني البالغ  23مليون نسمة ،حيث نزح  6.5ماليين
ّ
سوري داخل سوريا ،ويقيم  5.6ماليين سوري في بلدان الشرق األوسط المجاورة باعتبارهم الجئين ،وحوالي مليون في أوروبا،
ونحو  100,000يقيمون في أماكن أخرى بالعالم ،ال سيّما في أمريكا الشمالية (UNHCR, 2018b, 2018c; Connor,
 .)2018وال تكاد توجد دولة في التاريخ المعاصر بلغ نزوح سكانها هذه النسبة الكبيرة.

شعرت الدول المجاورة في الشرق األوسط بالتأثير الكبير إثر ذلك .فتركيا تستضيف  3.6ماليين الجئ سوري مسجل،

وتستضيف لبنان مليون الجئ ،أما األردن فتستضيف  660,000الجئ مسجل ،في حين تستضيف العراق  250,000الجئ

سجلة ،فهي أكثر من ذلك .ألقى دخول هذه األعداد الهائلة
الم
ومصر  130,000الجئ .أما األرقام الفعلية ،بما في ذلك غير ُ
َّ
من األفراد الجدد إلى هذه البلدان عبئًا ثقيال ً على أسواق العمل وخدمات القطاع العام؛ مثل التعليم والصحة ومرافق

المستَضيفة).
الصحة العامة والترابط االجتماعي (المواقف والعالقات فيما بين السوريين والمجتمعات ُ
غير أن هذا الوضع ال يخلو من الفرص أمام السوريين لمساعدة أنفسهم من خالل العمل والمساهمة في

المستَضيفة ومجتمعاتها .يعتمد ازدهار واستقرار منطقة الشرق األوسط هي وغيرها من
اقتصادات هذه البلدان ُ
المناطق بالمستقبل على توفير فر ٍ
والعمال في البلدان
ص اقتصاديّ ٍة تعود بالفائدة على كل من الالجئين السوريين
ّ
المستَضيفة ،وخاصة تركيا واألردن ولبنان،
المستَضيفة .ويتطلب هذا التحدي طويل المدى وجود استثمارات في البلدان ُ
ُ
التي تستضيف األعداد األكبر من الالجئين ،وهي محط تركيز هذه الدراسة ،لمساعدة كل من مواطنيها والالجئين

وبث شعور باألمل في
على تلبية احتياجاتهم اليومية ،والمساهمة بصورة قانونية في االقتصادات المحلية واإلقليمية،
ّ
فرصهم المستقبلية.

تم إعداد هذه الدراسة من قبل مؤسسة  ،RANDوتم تمويلها من قبل صندوق َقطَر للتنمية (Qatar Fund for

)Development؛ حيث أخذت هذه الدراسة بالحسبان العمل القائم الذي أجرته حكومات تركيا واألردن ولبنان ،والوكاالت

متعددة األطراف ،وحكومات مانحة أخرى ،في السعي نحو الهدف المتمثل في خلق فرص سبل عيش للمواطنين
المستَضيفة.
والالجئين السوريين في المجتمعات ُ
استندت هذه الدراسة إلى طرق بحث متعددة وهي :تحليل سياق تضمن مراجعة دراسات سابقة ،وما يزيد عن

والعمال اآلخرين
المستَضيف
العمال السوريين
 50مقابلة مع أصحاب الشأن و 36مجموعة تركيز مع
وعمال البلد ُ
ّ
ّ
ّ
عمقة مع الشركات ،ودراسة استقصائية ألصحاب الشأن السوريين
المهاجرين في تركيا واألردن ولبنان ،و 12مقابلة ُم ّ

وتواصل مع مجلس استشاري.
( 600لكل بلد) والشركات ( 150لكل بلد) في كل بلد من البلدان الثالثة
ُ

والكمية التي جمعناها ،فإن هذه الدراسة تسهم في القاعدة المعرفية الحالية
وباستخدام البيانات الكيفية
ّ
سابقا على مجموعات المهارات المتوفرة لدى الالجئين السوريين في تركيا ولبنان
بتحليالت أكثر استفاضة مما أُجري
ً

واألردن ("العرض") .كما تتناول احتياجات سوق العمل ("الطلب") ،والخطوات الالزمة للمواءمة بين العرض والطلب،
والخطوات الالزمة لتحسين المناخ االقتصادي العام ،واستراتيجيات للحفاظ على الترابط االجتماعي لالجئين والمجتمعات
xiii

    xivفرص للجميع
ٌ
مقارنة بين البلدان الثالثة ،باإلضافة إلى بيانات
أيضا
ً
المستَضيفة وتحسينه .وعلى خالف دراسات سابقة ،فإنها تتضمن ً
ُ

والعمال المهاجرين اآلخرين ،وآراء الشركات بخصوص الوضع .تعرض الدراسة
المستَضيف
بشأن منظورات تحليلية عن البلد ُ
ّ
المستَضيفة والبلدان المانحة ،والوكاالت متعددة األطراف من حيث وضع سياسات عملية
توصيات لحكومات البلدان ُ

المستَضيفة على
المستَضيفة ،وتساعد المجتمعات ُ
تساعد الالجئين على العثور على فرص اقتصادية في المجتمعات ُ

تقليص حدة االنقسام بين المقيمين المحليين مع ضمان التنمية االقتصادية الشاملة .وتبحث الدراسة بدافع تحقيق
منفعة متبادلة لجميع أصحاب الشأن ،مع مراعاة كيفية استفادة األطراف المتعددة من الخطوات الجديدة بشكل متبادل.
نعرض أوال ً نظرة عامة للنتائج المستخلصة عن كل بلد قبل أن نعرض توصيات السياسات.

تركيا
بلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا  3.6ماليين سوري في عام  2018بجميع محافظات تركيا البالغ عددها 81

محافظة .واستقرت النسبة األكبر منهم في اسطنبول ( )563,000وفي مناطق قريبة من الحدود السورية .أُجريت

عمقة مع مجموعات التركيز في اسطنبول ومحافظتي شانلي أورفا
الدراسات االستقصائية لألُسر وتم عقد مقابالت ُم ّ
وأضنة .أما الدراسة االستقصائية للشركات فقد شملت ثالثة قطاعات تصنيع وثالثة قطاعات للخدمات تقع بالقرب
من األحياء التي كان يتركز فيها السوريون.
التوظيف وفرص العمل

يقدر بعدد يتراوح من  750,000إلى  950,000سوري في عام International Crisis Group,( 2018
كان يعمل في تركيا ما
َّ

 .)2018ومن بين األسر التي شملتها الدراسة االستقصائية ،بلغت النسبة المئوية ألفراد األسر الذين تبلغ أعمارهم 18

سنة فما فوق ،ممن كانوا يعملون أو يرغبون في العمل ،حوالي  85في المئة للرجال و 25في المئة للنساء .وجاءت النسب

المئوية بالعينة التي جمعناها للمشاركين في الدراسة االستقصائية ،ممن يرغبون في العمل لكنهم ال يعملون،

 28في المئة للرجال و 55في المئة للنساء ،وبنسبة أقل في اسطنبول عن النسبة في شانلي أورفا وأضنة.

استنتجت دراساتنا االستقصائية أنه رغم عمل السوريين المقيمين في تركيا في مجموعة واسعة من الوظائف،

فإن معظمهم كان يقوم بأعمال ال تتطلب مهارة أو تتطلب مهارة بسيطة .وكان أداء العمل اليدوي ،سواء الذي يتطلب
شيوعا الذي يؤديه
مهارة أو ال في مجال المنسوجات والبناء ومجاالت التصنيع والخدمات األخرى ،هو نوع العمل األكثر
ً

المشاركون في الدراسة االستقصائية.

كان هناك تباعد كبير بين قطاع العمل ومهن الالجئين في تركيا والمهن التي كانوا يعملون بها في سوريا،

وفقا لبيانات الدراسة االستقصائية لألسر والسوريين المشاركين في مجموعات التركيز .كما توصلت مقابالتنا إلى
ً
أن السوريين واجهوا صعوبة في الحصول على شهادات تعليم وشهادات مهنية معتَرف بها في تركيا .إضافة إلى ذلك،

والعمال على حد
عائقا رئيسيًا للعمل في الدراسات االستقصائية للشركات
لوحظ أن عدم معرفة اللغة التركية كان
ً
ّ
السواء.

لتركز الالجئين في األعمال قليلة المهارة في أن المستويات التعليمية لدى
قد يكمن أحد األسباب المحتملة
ُّ

السوريين في تركيا أقل من نظيراتها في سوريا قبل الحرب .في دراستنا االستقصائية لألسر ،كان أكثر من نصف
المشاركين حاصلين على تعليم ابتدائي أو أقل ،و 14في المئة فقط حاصلين على تعليم ما بعد المرحلة الثانوية .وقد
يعود ذلك جزئيًا إلى أن العديد من الحاصلين على التعليم العالي انتقلوا إلى بلدان أوروبية.

وفقا لدراساتنا
شكلت االستعانة بالشبكات االجتماعية وقصد جهات العمل مباشرة ً للسؤال عن العمل،
َّ
ً
شيوعا للعثور على عمل .وقد أفاد عدد قليل من المشاركين في
االستقصائية ومجموعات التركيز ،الوسيلة األكثر
ً

الدراسة االستقصائية لألسر أو الشركات باستخدام منصات مطابقة العمل الرسمية.

صخلملا    xv
عادة ً ما كان يتم توظيف السوريين بدون إذن (رخصة) عمل (أي "العمل بشكل غير رسمي") ،وكانوا يتقاضون أجورًا
وفقا لمجموعات التركيز لدينا
أقل من الحد األدنى لألجور في تركيا ،ويعملون لساعات أطول مما يسمح به القانون،
ً
شيوعا رغبة السوريون في قبول
ودراساتنا االستقصائية 1.وقد ذكرت الشركات ضمن الدراسة االستقصائية بشكل أكثر
ً

شيوعا أن
أجور ومنافع أقل كمزايا لتوظيفهم ،في حين ذكر المشاركون في الدراسة االستقصائية لألسر بشكل أكثر
ً
انخفاض األجور يمثل عقبة أساسية أمام الحصول على عمل .في الوقت ذاته ،ع ِ
أيضا بشكل غير رسمي
مل ثلث األتراك ً
َ
( ،)Turkish Statistical Institute, 2018aمع تقاضي الكثير منهم أجور دون الحد األدنى لألجور.
كانت هناك حاالت عدم تطابق جغرافي بين األماكن التي كان يتركز فيها السوريون وبين األماكن التي كانت

تشهد نمو فرص العمل في تركيا .ومنعت السياسات الحكومية السوريين من مغادرة محافظة التسجيل ،إال أن

وبناء على الدراسة
شكل ضغطًا على الخدمات العامة واإلسكان في المدينة.
تدفقوا إلى اسطنبول ،ما
السوريين
َّ
ّ
ً
االستقصائية لألسر السورية ،جاءت النسبة المئوية للمشاركين في الدراسة االستقصائية غير العاملين ،لكنهم

وفقا للعينة التي جمعناها .واتسا ًقا مع هذه
مقارنة بالمحافظات األخرى
مستعدون للعمل أقل نسبيًا في اسطنبول
ً
ً

صعب
النتيجة المستخلصة ،رأى المشاركون في مجموعة التركيز أنه يسهل الحصول على وظيفة في اسطنبول ،وي َ ُ

عائقا.
العثور عليها في الشرق؛ حيث مثَّل عدم السماح قانونًا لالنتقال للعمل
ً
السياسات والبرامج

منح قانون تنظيمي من الحكومة التركية أُصدر في عام  2016أهليّة إذن (رخصة) العمل للسوريين الذين يتمتعون بحالة

حماية مؤقتة ،مع أنه لم يصدر فعليًا سوى عدد قليل من أذونات العمل (رخص العمل) (حوالي  16,000في  .)2016أشارت

مقابالتنا ومجموعات التركيز لدينا إلى أن إطار العمل القانوني لم يُمكِّ ن العديد من السوريين للعمل رسميًا بأذونات

عمل (رخص عمل) ،وذلك لعدم وجود محفزات كبيرة لدى أصحاب العمل لتوظيف السوريين بشكل قانوني :فأذونات
العمل (رخص العمل) يمكن أن تؤدي إلى أن يصبح توظيف السوريين أكثر ُكلفة من توظيف األتراك ،ولم تكن اإلجراءات

واضحة لدى الشركات أو السوريين ،وال يمكن للسوريين العمل تحت مظلة القانون خارج محافظة التسجيل ،ولم يتم

تطبيق متطلبات أذونات العمل (رخص العمل) بشكل عام ،خاصة في الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

ركز وضع البرامج المختصة بمساعدة الالجئين السوريين في تركيا في السنوات القليلة األولى عقب وصولهم
َّ

على االحتياجات اإلنسانية في المقام األول ،مع اهتمام أقل بالتوظيف .واآلن ،أدرك العديد من أصحاب الشأن في أوساط
المعونة الدولية باإلضافة إلى جمعيات األعمال التجارية في مقابالتنا أنه ال بد أن تتخطى المساعدة الدعم اإلنساني

هج جديدة .قدمت أوساط المعونة الدولية بعض المساعدة في شكل
إلى فرص سبل العيش وأن هناك حاجة إلى وضع ن ُ ُ
(وفقا لدراساتنا االستقصائية دون الكثير من التدريب الخاص باللغة)؛ حيث أشارت مقابالتنا إلى أنه تم
تدريب مهني
ً

وضع هذه البرامج في الغالب كجهود إنسانية ولم تُفلح في توفير فرص كبيرة للسوريين في العثور على وظائف .لم يتم
تنسيق برامج التدريب المهني إلى اآلن بشكل جيد مع التنسيب الوظيفي أو احتياجات السوق أو مهارات السوريين.
وقد وجدت المقابالت ومجموعات التركيز والدراسات االستقصائية أن التدريب الخاص بتعلُّم اللغة التركية واحد من أبرز

االحتياجات .كما أفاد السوريون والعراقيون في مجموعات التركيز والدراسة االستقصائية لألسر أنهم لم يحصلوا سوى
على قدر ضئيل من المساعدة الرسمية فيما يتعلق بمطابقة الوظائف.
التصورات إزاء زيادة التوظيف
ّ

كان دمج السوريين في سوق العمل بتركيا يتم في ظل وضع اقتصادي متراجع .حيث تباطأ إجمالي الناتج المحلي

السنوي في السنوات األخيرة وتراجع االستثمار األجنبي المباشر الوافد في الفترة بين عامي  2015و .2017وارتفع معدل
 1تجدر اإلشارة إلى أن "الطابع غير الرسمي" يحمل داللة مختلفة عند تطبيقه على السوريين مقارنة بالمواطنين .وبوجه عام ،فأي
شخص سوري موظف بشكل غير رسمي يعمل بدون إذن (رخصة) عمل ،في حين أي مواطن موظف بشكل غير رسمي يعمل بدون
العمال،
سجال ً ألغراض الكفالة االجتماعية .ومع اللبس المحتمل ،فإننا نستخدم مصطلح "غير رسمي" لكال النوعين من
أن يكون ُم
ّ
َّ
ي.
العام
االستخدام
هذا
النتشار
نظرًا
ّ ّ
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ٌ
البطالة في تركيا إلى  10.9في المئة في  ،2017وبلغ معدل البطالة بين الشباب  20.6في المئة .وكانت نسبة البطالة

أعلى في المناطق الجنوبية الشرقية حيث كانت إقامة العديد من السوريين.

توافقا مع المخاوف المتزايدة بشأن المناخ االقتصادي العام في تركيا ،فقد توقعت شركات قليلة ضمن دراساتنا
ً

االستقصائية تزايد نسبة التوظيف على مدار  12شهرًا المقبلة .أشار المشاركون إلى عدد من السياسات التي يمكن
عموما مثل :تقليص تكلفة العمالة ،وتخفيض الضرائب ،وتسهيل الحصول على التمويل،
تحفز زيادة فرص العمل
أن
ِّ
ً
للعمال أو دعم تدريبهم .ومع ذلك ،فإن معظم المشاركين في الدراسة
وتسهيل تأسيس عمل تجاري ،وتوفير التدريب
ّ

العمال السوريين .أشارت
االستقصائية للشركات ال يرون أن هناك أي سياسات من شأنها زيادة فرص العمل أمام
ّ
الشركات إلى أن تدني األجور التي يحصل عليها السوريون هي السبب الرئيس لتوظيفهم .ومن بين هؤالء الذين أشاروا

إلى أن السياسات يمكن أن يكون لها دور إيجابي ،كان التدريب الخاص بتعلُّم اللغة هو المثال األكثر ذكرًا.
سجلة .وتشير المقابالت
أسسوا ما يزيد عن  10,000شركة ُم
َّ
أصبح السوريون رواد أعمال فاعلين في تركيا ،حيث َّ

إلى أن عوامل نجاح الشركات السورية تتضمن مهارات األعمال الموجودة منذ أن كان أصحابها في سوريا ،والتسويق

للمستهلكين السوريين في تركيا ،والعالقات التجارية السابقة مع بلدان الشرق األوسط .ومع ذلك ،ظلَّت العقبات أمام
نمو الشركات السورية قائمة ومنها على سبيل المثال ال الحصر :نقص شبكات العالقات التركية ،وصعوبات الحصول

على التمويل وشراء عقار في تركيا ،وعدم اإللمام بكيفية الوصول إلى األسواق االستهالكية التركية ،وعدم معرفة قانون
األعمال التركي.

الترابط االجتماعي

ظل الترابط االجتماعي بين المواطنين األتراك والسوريين في تركيا مستقرًا ،برغم االستياء بين األتراك في ظل وجود
َّ

السوريين في القوى العاملة والخدمات العامة ،وأشارت دراسة استقصائية في  2017إلى أن ما يزيد عن نصف المشاركين
العمال األتراك في مجموعات
األتراك يرون أنه ال ينبغي السماح للسوريين بالعمل ( .)Erdoğan, 2018aوأعرب العديد من
ّ

التركيز لدينا عن إحباطهم بشأن فرص عملهم وألقوا بالالئمة على أن السبب في ذلك يرجع جزء منه إلى المنافسة
أيضا عن تعاطفهم مع السوريين ورأوا أنهم أشخاص مثابرون في العمل.
العمال األتراك
مع السوريين .ومع ذلك أعرب
ً
ّ

العمال األتراك في هذه النقاشات أصحاب العمل الذين قاموا بتوظيف سوريين بشكل غير رسمي وبأجور
واستهجن
ّ
متدنية وعدم تقديم مزايا اجتماعية لهم.
ذكر السوريون وجهات نظر مختلفة (إيجابية وسلبية) عن العالقات مع األتراك بشأن الوظائف ،ومع ذلك ،أفاد

معظم المشاركين السوريين في الدراسة االستقصائية أن
العمال وأصحاب العمل عاملوهم باحترام ولم يمارسوا عادة ً
ّ
أي سلوك تمييزي ضدهم.
الفرص والفجوات

كان العديد من السوريين يتدبرون أمرهم في تركيا ،غير أن مجموعات التركيز والدراسات االستقصائية أشارت إلى أن
أغلبهم كانوا يعملون في وظائف غير رسمية تتطلب قدرًا محدودًا من المهارة وبأجور متدنية ،وإلى وجود ارتفاع بمعدالت

البطالة في شانلي أورفا وأضنة .كان هناك عدد من الصعوبات أمام تحسين نوعية الوظائف للسوريين وعددها في تركيا.

وتضمن ذلك التحصيل التعليمي المتدني بين السوريين ،وانعدام المهارات الخاصة بتعلُّم اللغة التركية ،وتباطؤ نمو
(خاصة بين الشباب التركي وفي المنطقة الجنوبية
العمال األتراك
إجمالي الناتج المحلي وتزايد معدالت البطالة بين
ً
ّ
الشرقية حيث يتركز السوريون) ،وعدم التطابق الجغرافي بين األماكن التي كان يتركز فيها السوريون ،والمواقع ذات النمو

يحفز أصحاب األعمال على التقدم للحصول
االقتصادي األكبر ،ووجود إطار عمل قانوني حسن النيّة لتوظيف السوريين ال
ِّ
على إذن (رخصة) عمل للسوريين ،وبرامج التدريب المهني وسبل العيش اإلنساني التي لم ِ
تلب احتياجات سوق العمل .في

الوقت ذاته ،و َّفرت مجموعة متنوعة من العوامل الفرص مثل :عثور العديد من السوريين على عمل ،وزيادة النشاط التجاري
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مع البلدان العربية بفضل شبكات العالقات السورية ،وعدم تأثر االستقرار والترابط االجتماعي رغم االستياء التركي ،ونظرة
الشركات للسوريين باعتبارهم سو ًقا استهالكيًّا كبيرًا ،واستثمار رواد األعمال السوريين في شركات كائنة في تركيا.

األردن
تم تقدير عدد الالجئين السوريين بحوالي  1.3مليون الجئ ،وفق أحدث اإلحصاءات األردنية الرسمية األخيرة .أقام  20في

المئة منهم تقريبًا في المخيّمات ،و 80في المئة أقاموا خارج المخيّمات ،في المناطق الحضرية باألساس (UNHCR,
جل معظم السوريين في محافظة َع ّمان وفي المحافظات الشمالية بمدن المفرق وإربد والزرقاء.
س ِّ
ُ .)2018a, 2018b

أُجريت الدراسات االستقصائية لألسر ومجموعات التركيز على مجمعات الالجئين في َع ّمان والزرقاء والمفرق ومخيّم
الزعتري لالجئين .وشملت الدراسات االستقصائية للشركات ثالثة قطاعات تصنيع (األغذية والمشروبات ،والمنسوجات،

والكيماويات ،وهو قطاع قوي في األردن) ،والبناء ،وقطاعي خدمات (التجارة ،والفنادق والمطاعم).
التوظيف وفرص العمل

تتراوح تقديرات عدد السوريين الذين يعملون حاليًا في األردن من  85,000إلى ما يربو على Razzaz, 2017,( 330,000
 .)p. 29وفي عينة الدراسة االستقصائية التي أجريناها ،بلغت النسبة المئوية ألفراد األسر الذين تتراوح أعمارهم بين

 18سنة فما فوق ممن كانوا يعملون أو لديهم الرغبة للعمل  70في المئة إجماالً 93 :في المئة للرجال و 54في المئة
للنساء .كانت النسبة المئوية اإلجمالية للمشاركين في الدراسة االستقصائية ،ممن كانت لديهم الرغبة للعمل

لكنهم لم يكونوا يعملون ،هي األدنى في مدينة الزعتري بنسبة  44في المئة ،تليها َع ّمان ( 52في المئة) ثم الزرقاء
( 74في المئة) والمفرق ( 76في المئة) ،مع أن نسبة المشاركين في الدراسة االستقصائية الراغبين في العمل لكنهم

ال يعملون كانت الضعف بالنسبة للنساء كما هي النسبة عند الرجال.

توصلت دراساتنا االستقصائية إلى أن معظم المشاركين كانوا يعملون بشكل غير رسمي ،والكثير كانوا يعملون

مقارنة بنسبة هؤالء الذين اشتغلوا في تلك القطاعات قبل مغادرة سوريا.
في قطاع البناء وتصنيع األغذية والمشروبات
ً

مقارنة
ونظرًا إلى القيود المفروضة ،فقد كان المشاركون في الدراسة االستقصائية ُمتركِّ زين في عدد أقل من المهن
ً
بمجموعة المهن التي أفاد المشاركون بالعمل فيها وقتما كانوا في سوريا .كما ذكر السوريون في مجموعات التركيز
أنهم عملوا في مجاالت خارج نطاق المجاالت التي يمتلكون فيها الخبرة.

على خالف لبنان وتركيا ،والتي كانت المجموعة األكبر من المشاركين فيهما حاصلة على التعليم االبتدائي ،ذكر

أكثر من  39في المئة من المشاركين في المحافظات األردنية الثالث و 40في المئة من المشاركين في مخيّم الزعتري

بأنهم حاصلون على تعليم متوسط .ومع ذلك ،ذكرت نسبة أكبر من المشاركين في الدراسة االستقصائية أنها تعمل

مقارنة بالنسبة التي ذكرت أنها تعمل في تلك األنواع من الوظائف
حاليًا في وظائف ال تتطلب أي مهارة ( 23في المئة)،
ً
في سوريا ( 16في المئة) .وأشار حوالي  45في المئة من الموظفين المشاركين في الدراسة االستقصائية إلى أنهم
يعملون حاليًا في وظائف أعمال يدوية ذات مهارة تشبه إلى حد كبير نسبة الذين ذكروا أنهم يعملون في تلك األنواع من

سابقا في سوريا ( 42في المئة).
الوظائف
ً

شيوعا للبحث عن عمل لكل من العاطلين والعاملين
شكلت االستعانة بالشبكات االجتماعية الوسيلة األكثر
َّ
ً

المشاركين في الدراسة االستقصائية ،غير أن هؤالء الذين كانوا يعملون يُرجح بنسبة أكبر أنهم توجهوا بشخصهم إلى

أيضا إلى أن األصدقاء والعائلة والروابط كانوا بمثابة الوسيلة
صاحب عمل لسؤاله عن عمل .أشارت مجموعات التركيز ً
لمعظم السوريين واألردنيين والمصريين للعثور على عمل.
وقد أُشير إلى أن الصعوبة في الحصول على أذونات عمل (رخص عمل) كانت أحد أبرز المعوقات أمام عثور السوريين

موضحة أن أمور مثل االفتقار إلى المعلومات
وأكدت الشركات هذا الرأي،
المقيمين في المفرق والزرقاء على عمل.
ً
َّ
عن القواعد المتعلقة بالتوظيف وعدم وجود أذونات عمل (رخص عمل) لدى السوريين هي بمثابة المساوئ الرئيسية
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ٌ
لتوظفيهم .جاءت تكلفة أذونات العمل (رخص العمل) ،والقيود المفروضة على القطاعات ،وتوافر الكفيل بمثابة
عمقة مع أصحاب العمل إلى أنهم
مشكالت أساسية مذكورة ً
أيضا في مجموعات التركيز لدينا .وأشارت المقابالت ُ
الم ّ

يرون أن السوريين موظفون أكفاء على قدر عا ٍل من المهارة ،وعلى استعداد للعمل مقابل أجر زهيد ،وأنهم سبب في

المشاركة إلى أن االستعداد للعمل
وجود منافسة مفيدة مع األردنيين في سوق العمل .وأشارت نسبة  47من الشركات ُ

مقابل أجر زهيد بمثابة مزية رئيسية لتوظيف السوريين.
السياسات والبرامج

حصل األردن على تعهدات من المجتمع الدولي في مؤتمر لندن لميثاق األردن الذي انعقد في شباط (فبراير)  ،2016الذي

أحكاما لدعم االقتصاد األردني بعد أن فتح األردن سوق العمل أمام الالجئين السوريين .وأشارت مقابالتنا إلى
تضمن
ً
نص حكم رئيسي من ميثاق األردن على تسهيل قواعد
عدد من الصعوبات لالستفادة بالكامل من مزايا ميثاق األردنَّ .
المنشأ على بعض الصادرات إلى أوروبا ،للشركات المدرجة في قائمة محددة من المناطق االقتصادية ،بشرط أن يشكِّ ل
السوريون نسبة  15على األقل من القوى العاملة (وتزيد إلى  25في المئة بمرور الوقت) .وقد تبين أن ذلك ينطوي على

ؤهلة يمكن أن يتطلب إعادة
صعوبة بالنسبة للشركات لتوظيف السوريين؛ ألن العمل في مناطق اقتصادية خاصة ُم َ

النقل ،وبدرجة أقل ،فالعديد من الالجئين متخوفون من فقدان اإلعانات اإلنسانية الخاصة بمواقعهم ،بما في ذلك

ؤهلة للدعم تمتلك الموارد والخبرة لترويج
الملجأ واإلسكان المدعومان.
ً
الم َ
إضافة إلى ذلك ،كانت الشركات القليلة ُ
منتجاتها في األسواق األوروبية .ولتناول هذه المخاوف ،راقبت وحدة إدارة المشروعات داخل وزارة التخطيط والتعاون
الدولي تطبيق الميثاق وقدمت تقارير بشأنه.

أيضا إجراءات من أجل أن تكون اللوائح التنظيمية إلذن (رخصة) العمل أكثر مرونة؛ وذلك بإلغاء
اتخذ األردن
ً
يسهل المتطلبات على أصحاب العمل لتقديم إثبات الكفالة االجتماعية
رسوم إصدار إذن (رخصة) العمل مؤقتًا ،مما
ِّ

لموظفيهم عند التقدم للحصول على إذن (رخصة) العمل ،وتعديل شروط إصدار الشهادات الصحية للسوريين (ILO,
سابقا ،بقيت أذونات العمل (رخص العمل)
 .)Regional Office for Arab States, 2017; Razzaz, 2017ولكن كما ذكرنا
ً

مشكلة عويصة ملحوظة في مجموعات التركيز والدراسات االستقصائية.

وضعت المنظمات الدولية العديد من البرامج المهنية والمتعلقة بالتوظيف؛ كدعم فرص العمل للسوريين

عموما بمثابة جهود
واألردنيين في مشروعات األشغال العامة .ومع ذلك ،ال تزال التدريبات المهنية والمتعلقة بالتوظيف
ً
نوعا من التدريب
جار ٍ العمل عليها في األردن .وذكر أقل من ثلث المشاركين السوريين بقليل ( 32في المئة) بأنهم تلقوا ً

منذ قدومهم إلى األردن ،مع أن معظم المشاركين في الدراسة االستقصائية أبدوا موافقتهم أو موافقتهم بشدة

الالزمين لتحصيل المهارات ذات الصلة بالوظيفة.
على العبارة التي تفيد بأنه يمكنهم الحصول على التدريب والتعليم
ْ

وذكرت الشركات مرارًا الحاجة إلى المساعدة في التدريب ومطابقة الوظائف .لكن في مجموعات التركيز ،لم يكن يرى
السوريون أن برامج المساعدة الدولية ذات جدوى بالنسبة لهم في الحصول على عمل .وأشار المشاركون السوريون

واألردنيون بمجموعات التركيز إلى الحاجة إلى تدريب خاص حسب االحتياجات ،بما في ذلك الدعم النفسي والمشورة.
التصورات إزاء زيادة التوظيف
ّ

تدهورت الزيادة المئوية السنوية في إجمالي الناتج المحلي تدهورًا حادًا قبل األزمة السورية وتباطأت في الفترة من 2007

إلى  2008بسبب الركود االقتصادي العالمي واالضطراب اإلقليمي وانعدام األمن ومشكالت الطاقة المحلية .استمر
نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي عند معدل بلغ حوالي من  2إلى  3في المئة حتى عام  .2017فرضت الصراعات

تحديدا صعوبات على األردن من حيث التجارة واالستثمار األجنبي المباشر ،وهو
واالضطرابات في العراق وسوريا ومصر
ً

ما أدى إلى محدودية الطلب على السلع األردنية وتعقيد تنقلها ،باإلضافة إلى ركود اقتصادي أوسع نطا ًقا أثَّر سلبًا على
ثراء.
الطلب حتى من دول الخليج األكثر ً

مثَّل االفتقار إلى الوظائف المتاحة العقبة األكثر ذكرًا أمام التوظيف ،وهو ما يتسق مع الوضع االقتصاد الكلي.

رجح أن تتوقع شركات التصنيع زيادة في
وكانت خطط زيادة التوظيف بين الشركات متضاربة
تماما .فقد كان من ُ
ً
الم َّ
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العمال غير المهرة ،أكثر من شركات الخدمات .وأشار العديد من الشركات التي توقعت زيادة في
التوظيف ،خاصة بين
ّ

التوظيف إلى أن السوريين سيشكِّ لون على األرجح نسبة تصل إلى  25في المئة من معدل توظيفهم ما لم توجد أي
عوائق.

شيوعا المطروحة من الشركات ضمن دراساتنا االستقصائية بغرض تعزيز الزيادة العامة
كانت التوصيات األكثر
ً

في التوظيف متمثلة في تخفيض الضرائب ،وتقليص تكلفة العمالة عن طريق دعم األجور والمنافع ،وتحسين البنية

التحتية ،وتسهيل تأسيس عمل تجاري ،والحصول على تمويل ،والعمل على أن تكون اللوائح التنظيمية للوظائف

عمقة بالشركات والدراسات
أكثر
وضوحا وتوازنًا ،والمساعدة في التدريب ومطابقة الوظائف .وأظهرت مقابالتنا ُ
الم ّ
ً
االستقصائية إجراءات لتسهيل عملية الترخيص بزيادة عدد المهن والقطاعات التي يمكن للسوريين العمل بها،
وتقديم إعانات أجور لهم لتحسين تطلعاتهم على وجه الخصوص.

الترابط االجتماعي

مع أن وجود السوريين في األردن لم يتسبب في قالقل كبيرة ،تشير تقارير عديدة إلى أن الوضع تسبب أحيانًا في توتر
العمال األردنيين رأوا أن السوريين قد استولوا على الوظائف من مواطني البلد،
داخل المجتمعات المحلية .فمعظم
ّ
إلى حد ما .وبرغم مشاعر االستياء هذه ،عرج أصحاب الشأن األردنيون من خالل نقاشاتنا على تاريخ وثقافة مشتركة مع

السوريين ،بما في ذلك الروابط العائلية الممتدة ،والمصاهرة ،واالنتقال الحر بين البلدين ،باعتبارهما السبب وراء وجود

مشكالت أقل بين البلدين .وقد كان هناك اهتمام حقيقي بين األردنيين باألزمة التي يعانيها السوريون والمأزق العصيب
الذي هم فيه.

العمال وأصحاب العمل األردنيين عاملوهم
ذكر معظم المشاركين السوريين في الدراسة االستقصائية أن
ّ
باحترام ولم يمارسوا ضدهم أي شكل تمييزي عادةً.
الفرص والفجوات

بقيت صعوبات توفير فرص سبل العيش أمام الالجئين السوريين في األردن قائمة .ومن بين هذه الصعوبات إدراك الغرض
إدراكا كامالً؛ وتحسين بيئة العمل لجذب االستثمار وزيادة الطلب على جميع أنواع العمالة،
المرجو من ميثاق األردن
ً

العمال ،وتخفيف القيود المفروضة على عمل السوريين بتسهيل الحصول على أذونات التدريب،
وجه إلى
ّ
وتوفير تدريب ُم َّ

وتوسيع نطاق القطاعات التي يعملون بها .كان السوريون يعثرون على عمل ،وحقيقة أن شركات التصنيع ،على وجه
الخصوص ،كانت تتوقع زيادة التوظيف (وتتوقع تلك الشركات المتطلعة إلى حدوث زيادة أن يكون ربع هذه الزيادة من
السوريين) جاءت كإشارة مشجعة.

لبنان
قدرت الحكومة اللبنانية عدد السوريين النازحين في لبنان بأنه يبلغ  1.5مليون نازح ،بما في ذلك الالجئون السوريون
َّ

سجلين ،من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي  6ماليين في البالد (Government of Lebanon
الم
الم
سجلون وغير ُ
ُ
َّ
َّ
 .)and the United Nations, 2017, p. 116وأقام  36في المئة ،من بين هؤالء ،في محافظة سهل البقاع و 26.5في

المئة في بيروت ،و 25.5في المئة في شمال لبنان ،و 12في المئة في جنوب لبنان ( .)UNHCR, 2018bأُجريت دراساتنا

االستقصائية لألسر ومجموعات التركيز على تجمعات الالجئين في بيروت وجبل لبنان والبقاع وشمال لبنان وجنوبها .أما
الدراسات االستقصائية للشركات فقد شملت قطاع األغذية والمشروبات ،والصناعات التحويلية األخرى في قطاعات

التصنيع ،وقطاع البناء ،وثالثة قطاعات خدمية (التجارة ،والفنادق والمطاعم ،وخدمات التنظيف ،المسموح للسوريين
بالعمل فيها).
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ٌ
التوظيف وفرص العمل

يقدر بعدد  384,000فرد القوى العاملة السورية في
شكل ما
يعمل معظم السوريين في لبنان بشكل غير رسمي.
َّ
َّ
يقدر بعدد  153,600منهم ( .)Inter-Agency Coordination Lebanon, 2017في عينة الدراسة
لبنان ،تم توظيف ما
َّ
االستقصائية التي أجريناها ،بلغت النسبة المئوية اإلجمالية ألفراد األسر الذين تتراوح أعمارهم بين  18سنة فما فوق

الذين كانوا يعملون أو لديهم الرغبة للعمل  61في المئة تقريبًا 92 :في المئة للرجال و 30في المئة للنساء .كانت نسب

أفراد األسر بالدراسة االستقصائية الذين يعملون أو لديهم الرغبة للعمل هي األدنى في البقاع بنسبة  53في المئة
( 87في المئة للرجال ،و 23في المئة للنساء) وفي الجنوب بنسبة  60في المئة ( 93في المئة للرجال و 29في المئة

للنساء) .بالنسبة للرجال ،كانت نسب المشاركين في الدراسة االستقصائية الراغبين في العمل لكنهم ال يعملون

منخفضة نسبيًا وأقل من  15في المئة في معظم الحاالت باستثناء محافظة الشمال .أما بالنسبة للنساء ،فقد
تراوحت نسبة المشاركات في الدراسة الراغبات في العمل لكنهن ال يعملن من  33في المئة في البقاع (غالبًا بسبب
مشاركتهن في الزراعة) إلى  88في المئة في جبل لبنان.

كانت قطاعات البناء والزراعة والخدمات البيئية (التي تضمنت باألساس أعمال التنظيف) مفتوحة أمام الالجئين

السوريين للعمل بها بموجب القانون اللبناني .وقد أشارت دراسات سابقة إلى عمل نسبة كبيرة من السوريين الالجئين

أيضا (;UNHCR, UNICEF, and WFP, 2017, p. 70
في لبنان في تلك القطاعات سواء في الوقت الحالي أو قبل الحرب ً
 .)Inter-Agency Coordination Lebanon, 2017; Berthier, 2017كما كان من المرجح بشكل أكبر عمل المشاركين في

مقارنة بما كانوا
الدراسة االستقصائية في الوظائف المرتبطة بالخدمات وتجارة البيع بالجملة والبيع بالتجزئة والبناء
ً

أيضا في قطاع الزراعة ،وعملت نسبة قليلة من المشاركين في
عليه في سوريا
ً
سابقا .اشتغل العديد من المشاركين ً
الفنادق والمطاعم وفي التصنيع .أشار اللبنانيون والسوريون ،في مجموعات التركيز ،إلى العمل دون مستوى مؤهالتهم،
وشغل السوريون وظائف لم يكن يرغب فيها اللبنانيون .وذكر السوريون الذين عملوا في البناء والتعدين ومحالت الهواتف
المحمولة في سوريا استمرارهم بالعمل في هذه المجاالت في لبنان.

كان حوالي نصف المشاركين في الدراسة االستقصائية أو أكثر حاصلين على مستوى تعليم ابتدائي أو أقل ،وهو

ما يتوافق مع دراسات سابقة .هذا ،وأظهرت الدراسات االستقصائية للشركات أن السوريين كانوا على األرجح يشغلون
وظائف ال تتطلب أي مهارة ،ووظائف تتطلب مهارات محدودة أكثر من إجمالي القوى العاملة ،ولكن احتمالية عملهم

العمال غير اللبنانيين اآلخرين.
في وظائف ال تتطلب مهارة كانت أقل من
ّ

شيوعا بين العاطلين عن العمل والذي تم اتخاذه
وكما هو الحال في تركيا واألردن ،فإن اإلجراء المذكور األكثر
ً

للعثور على وظيفة هو طلب معلومات من األقارب واألصدقاء بشأن فرص العمل ،وهذا يشير إلى الدور البارز الذي تؤديه

شبكات العالقات واألوساط االجتماعية باعتبارها طريقة أساسية للبحث عن عمل.

شيوعا لعدم الحصول على عمل
كما هو مذكور في الدراسات االستقصائية لألسر فقد تضمنت أكثر األسباب
ً

ٍّ
كل من عدم القدرة على الحصول على إذن (رخصة) عمل ( 21في المئة) ،واالعتقاد بأنه ال يوجد عمل ( 13في المئة)،

وعدم معرفة كيفية البحث عن عمل أو مكان البحث عنه ( 13في المئة) .وتكرارًا للنتائج المستخلصة من الدراسة
شيوعا أن عدم وجود
االستقصائية لألسر ،فإن المشاركين في الدراسة االستقصائية للشركات ذكروا على النحو األكثر
ً
محل إقامة أو إذن (رخصة) عمل كان بمثابة عامل سلبي إزاء توظيف السوريين .وظل الحصول على تصريح إقامة ،وفق ما

ذُكر في مجموعات التركيز ،هو األهم في المقام األول بالنسبة إلى السوريين للتوظيف ،أكثر حتى من الحصول على إذن
رئيسا أمام
عائقا
أيضا عن أن الواسطة (المحسوبية أو محاباة األقارب) ال تزال
ً
(رخصة) عمل .كشفت هذه المجموعات ً
ً

عمقة مع الشركات أن السوريين كان يُنظر إليهم
الحصول على وظيفة ،ال سيّما بين اللبنانيين .وأظهرت المقابالت ُ
الم ّ

عمال مثابرون وحرفيون مهرة ،وأنهم كانوا على استعداد للقبول بظروف شاقة في مكان العمل مقابل أجر زهيد.
على أنهم ّ
العمال السوريين جاءت على النحو التالي:
وفي سياق مماثل ،أظهرت الدراسات االستقصائية للشركات أن مزايا توظيف
ّ

العمال اللبنانيين.
أنجزوا المهام المطلوبة وكانوا على استعداد للعمل لساعات أطول والقبول بأجور ومزايا أقل عن
ّ

صخلملا    xxi
السياسات والبرامج

خصص قرار وزارة العمل الصادر في كانون الثاني (يناير)  2017العديد من المهن للمواطنين اللبنانيين ،لكنه سمح
َّ
للسوريين بالعمل في الزراعة والبناء والبيئة .حتى قبل اندالع الحرب ،كان السوريون العاملون في لبنان يقومون بذلك

بشكل غير رسمي ،غير أن السوريين العاملين بدون إذن (رخصة) عمل سار ٍ كانوا عرضة للغرامات أو االعتقال .وللتقدم

بطلب للحصول على أذن (رخصة) العمل ،فإنه يجب على السوريين تقديم أشكال مختلفة من الوثائق ،بما في ذلك

تصريح إقامة سارٍ .وقد مثَّلت تصاريح اإلقامة معضلة رئيسية أمام الالجئين السوريين في لبنان .وقد اتُّخذت تدابير
عديدة سعيًا لتحسين وضع تصريح اإلقامة أو للتخفيف من المشكالت ذات الصلة فيما بعد .ومع ذلك ،ظهرت مشكلة

سابقا في دراساتنا االستقصائية
عدم توفر األذونات بمثابة عائق أساسي أمام السوريين للعثور على عمل ،كما ذكرنا
ً
ومجموعات التركيز.

أيضا دورات تدريب مهني وبرامج توظيف .ومع أن برامج التدريب المهني
عقدت منظمات دولية ومحلية عديدة
ً

كثيرة ،أعرب مسؤولون من القطاعين العام والخاص عن قلقهم من عدم فاعلية العديد من المجهودات ،ويرجع ذلك إلى

أن التدريب تم تقديمه في القطاعات التي ال يمكن لالجئين العمل بها أو أنه ال يفتح سوى مجال محدود للعمل؛ ألنه
قائما على تحليل الحتياجات السوق.
لم يكن
ً

التصورات إزاء زيادة التوظيف
ّ

في عام  ،2006ارتفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 10بالمئة ،إال أنه تراجع إلى حوالي من  1إلى  2في المئة سنويًا
بعد الركود االقتصادي العالمي .تكالب النمو االقتصادي المنخفض والنفقات الحكومية المرتفعة (التي لسوء الحظ

ركز على االستثمار في البنية التحتية) على زيادة معدل الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى  157.3في المئة
لم ت ُ ّ
(اعتبارًا من نيسان (إبريل)  )2018وهو ثالث أعلى معدل في العالم .ونما االستثمار األجنبي المباشر في لبنان كثيرًا في

العقد األول من القرن الحالي خالل مرحلة إعادة اإلعمار الهائلة ،لكنه انخفض بعد عام .2009

لقد كانت خطط التوسع في التوظيف متنوعة بين الشركات نظرًا إلى ضعف االقتصاد .كما كان من المحتمل

على وجه الخصوص أن تتوقع شركات التصنيع (خاصة شركات تصنيع األغذية والمشروبات) زيادة في العمالة بين

انخفاضا في العمالة .أشارت
رجح بشكل خاص أن تتوقع شركات البناء
ً
العمال ذوي المهارات العالية ،في حين من ُ
ّ
الم َّ

تقريبًا جميع الشركات ،التي توقعت زيادة ً في التوظيف ،إلى أن نسبة توظيف السوريين لديهم قد تصل إلى  25في المئة
من إجمالي الموظفين إن لم يكن من عائق.

وفي سبيل تعزيز نمو التوظيف ،أشارت الشركات في دراستنا االستقصائية إلى خفض الضرائب ،وتقليل الروتين

الحكومي ،وتيسير لوائح العمل ،وتخفيض تكاليف العمالة (من خالل دعم الرواتب والمزايا وتقليل رسوم الكفالة

ركز المشاركون
االجتماعية) ،وتسهيل الحصول على تمويل ،وتقديم المساعدة من خالل االتصال بالعمالء والموردينَّ .

على سياسات توضيح وضعهم القانوني وتسهيل الحصول على إذن (رخصة) العمل وبتكلفة أقل؛ من أجل تشجيع
فرص التوظيف للسوريين على وجه الخصوص .كما ذكر العديد من أصحاب الشأن ،الذين أجرينا مقابالت معهم ،الحاجة

إلى مشاريع أشغال عامة واسعة النطاق ،التي يُموِّلها رأس المال األجنبي ،باعتبارها ضرورية إلنعاش االقتصاد وتوفير
فرص عمل للبنانيين والسوريين على حد سواء.
الترابط االجتماعي

بذل لبنان جهودًا كبيرة وتضحيات بالغة إليواء الالجئين السوريين ،حيث إنها تمثل الدولة التي تستضيف أكبر عدد
والنازحين مقابل نصيب الفرد على مستوى العالم .ومع ذلك ،فقد كان التوازن الطائفي بين الطوائف
من الالجئين
ّ
هشا ،كما تأثرت وجهات النظر اللبنانية عن الالجئين السوريين بتجربتهم السابقة مع الحرب األهليّة ،وكذلك
اللبنانية ً
المسبق لالجئين الفلسطينيين .وقد كان من الواضح أن كثيرين ممن أجرينا معهم مقابالت يرون أن
مع التدفق ُ
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ٌ
استمرار الوضع الراهن أمر ٍ
وشددوا على أهمية االعتراف بأن البالد لديها تاريخ مضطرب مع سوريا ،بما في ذلك
واه.
ّ
االحتالل ووجود عسكري طويل األمد ،وهي أمور تركت تأثيرات عميقة في نفسية المواطن اللبناني .وهذا يجعل األمر
تعقيدا بالنسبة للبنانيين لقبول وجود طويل األمد لالجئين السوريين في لبنان .ورغم هذه المشاعر ،فقد وجدت
أكثر
ً
دراسة استقصائية خاصة باألمم المتحدة عام  2017أن أكثر من ثلث أسر الالجئين السوريين المشمولين في الدراسة

المستَضيفة في منطقتهم بأنها إيجابية ،فيما
االستقصائية في لبنان وصفوا العالقات بين الالجئين والمجتمعات ُ

أفاد حوالي النصف أنها كانت حيادية ،وأفاد  5في المئة فقط أنها كانت سلبية أو سلبية للغاية (UNHCR, UNICEF,
.)and WFP, 2017, p. 16

وقد شعر اللبنانيون ،في مجموعات تركيزنا ،بالتهديد إزاء أعداد السوريين الكبيرة في لبنان .كما أعرب اللبنانيون

عن استيائهم من السوريين ،وهو األمر الذي يرتبط على األرجح بما ذكره السوريون من ظروف سيئة بمكان العمل
ٍ
صعيد أكثر إيجابية ،أفاد أغلب المشاركين السوريين في الدراسة االستقصائية بأن
وعالقات متوترة أثناء العمل .وعلى
دائما.
العمال وأصحاب العمل يعاملونهم باحترام وبأنهم ال يواجهون تمييزًا عنصريًا
ً
ّ
الفرص والفجوات

نسقة
ّ
مثلت لبنان بيئة حافلة بالتحديات لتحسين فرص سبل العيش لالجئين السوريين .كانت برامج التدريب غير ُم َّ

عقدة ،وكانت القطاعات التي يستطيع
وجهة نحو السوق ،وكانت المتطلبات القانونية الالزمة لإلقامة والعمل ُم َّ
وغير ُم َّ

السوريون العمل فيها محدودة للغاية ،وأصبحت اإلصالحات وقدرة الحكومة المتزايدة شرطًا أساسيًا لالستثمار
ضعيفا .لكن طالما كان
األجنبي ،وال يزال االستقرار االجتماعي ،الذي غالبًا ما تغذيه المفاهيم الخاطئة عن الالجئين،
ً
جزءا ال يتجزأ من خطط
هناك بصيص أمل تجاه الوضع .حيث تو ّقعت شركات التصنيع زيادة التوظيف ،وكان السوريون
ً
حقا في التوظيف .ورغم التوترات االجتماعية شعر معظم السوريين العاملين أنهم عوملوا باحترام
الشركات الراغبة ً
ولم يتعرضوا للتمييز العنصري بشكل مستمر.

وضع التوظيف للمرأة السورية
لقد كان لظروف النزوح تأثير كبير على توظيف النساء السوريات .ووجدنا في مجموعات التركيز أن نسبة السوريات

المستَضيفة الثالثة أكثر من نسبة العامالت في سوريا قبل اندالع الحرب ،مع أن هذه األعداد
العامالت في البلدان ُ
كانت ال تزال منخفضة ولم يجد كثير ممن يرغبن منهن في العمل وظائف .فنسبة أعضاء األسر من اإلناث البالغة

عاما فأكثر والالتي كن يعملن أو على استعداد للعمل بلغت  25في المئة في عينة تركيا ،و 54في المئة
أعمارهن 18
ً
أيضا معدالت منخفضة في توظيف اإلناث بين الشركات التي
في عينة األردن ،و 30في المئة في عينة لبنان .ووجدنا
ً

شملتها دراساتنا االستقصائية .وبلغت نسبة المشاركات في الدراسة االستقصائية الالتي لم يعملن ،ولكن كن على

استعداد للعمل  55في المئة في عينة تركيا ،و 84في المئة في عينة األردن ،و 58في المئة في عينة لبنان .كما تم

النظر إلى العمل في مجموعات التركيز لدينا على أنه وسيلة جديدة لتمكين المرأة في بعض الحاالت ،وبكونه أكثر
قبوال ً من الناحية االجتماعية ،وضروريًا وجديرًا باالحترام عند الرجال والنساء على حد سواء .وكانت التعليقات ،في أغلب

الحاالت ،متشابهة بين كل من الرجال والنساء حول كيفية العثور على وظيفة ،وأنواع الوظائف المتاحة ،وظروف العمل،
تحديات خاصة بالمرأة وهي :تقاضيها رواتب أقل من الرجال السوريين،
والتطلعات .وفي الوقت ذاته ،وصفت السوريات عدة
ّ
وقلّة وجود وسائل نقل آمنة إلى مكان العمل ،ورعاية األطفال والمسؤوليات المنزليّة التي تمثل عوائق للعمل ،أو أنها
تُسبِّب اإلرهاق عند العثور على وظيفة خارج المنزل ،والتعرّض للتحرّش الجنسي في بعض الحاالت .وكثيرًا ما أعربت
النساء عن رغبتهن في الوظائف التي تُمكِّ نهن من العمل من المنزل.
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توصيات
أتاحت لنا نتائجنا المستخلصة التي توصلنا إليها من مراجعة للدراسات السابقة ،والمقابالت مع أصحاب الشأن،

المستَضيفة،
ومجموعات التركيز ،والدراسات االستقصائية لألسر والشركات ،أن نقترح توصيات على حكومات البلدان ُ
والبلدان المانحة ،والوكاالت متعددة األطراف كي يزداد تطوير فرص تعود بالفائدة على كل من الالجئين السوريين والبلدان
المستَضيفة .وفي حين أن هناك العديد من االعتبارات المماثلة عبر البلدان الثالثة (انظر الجداول من  S.1إلى  ،)S.3فإن
ُ

سياقاتها تختلف اختال ًفا كافيًا عن بعضها لتبرير التوصيات الخاصة بكل بلد.

التوصية

توسيع التدريب على اللغة التركية
ونطاقه ،إلى جانب ما هو متوقع في مكان
عمل األتراك

المتناوَلة ،اعتبارات التنفيذ)
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ

السبب المنطقي:

يكمن أحد العوائق الرئيسية أمام توظيف السوريين في عدم معرفتهم باللغة التركية.
ٍ
كاف على اللغة
لقي عدد قليل من السوريين تدريبًا على اللغة التركية ،وال يوجد تدريب
وت َ ّ
ٍ
كاف للكثيرين
التركية لتلبية الطلب .ويعتبر مقدار /كثافة التدريب على اللغة التركية غير
للحصول على وظيفة .وتشمل العوائق األخرى االفتقار إلى مواد تعليمية عالية الجودة
واالفتقار إلى ُمعلِّمين ُم َدرَّبين .وباإلضافة إلى اللغة ،تعتبر االختالفات الثقافية بين السوريين
عائقا ذا صلة أمام إيجاد فرص العمل واالحتفاظ بها.
واألتراك
ً

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

مرتفعة

متوسطة

لمن؟
التوصية مناسبة َ

البلدان المانحة الفردية

الوكاالت متعددة األطراف

حكومة تركيا (وزارة التعليم الوطني)

اعتبارات التنفيذ:

تسريع إجراءات االعتراف بمؤهالت
السوريين ودرجاتهم العلمية في تركيا.

• إعطاء األولوية للسوريين في مجال القوى العاملة للحصول على فصول تعلُّم اللغة
لغة ثانية.
التركية باعتبارها
ً
لغة ثانية.
• إعداد مواد دورات تدريبية ُمطوَّرة لتعلُّم اللغة التركية باعتبارها
ً
لغة ثانية.
المعلِّمين األتراك على تعليم اللغة التركية باعتبارها
ً
• تدريب ُ
• توسيع نطاق التوافر والوعي بتطبيقات تعليم اللغة التركية على شبكة اإلنترنت والهواتف
الذكية.
المعلِّمين ،والوكاالت متعددة
• التنسيق مع وزارة التعليم الوطني التركية ،وجامعات تدريب ُ
األطراف.
قدمي الدورات التدريبية على شبكة اإلنترنت مثل  Duolingoو ،Rosettaأو
• االستثمار في ُم ّ
غير ذلك من الدورات التدريبية عبر اإلنترنت.
جزءا من حزمة تدريب ،وإلحاق بالتوظيف أوسع نطا ًقا للسوريين
• جعل التدريب على اللغة
ً
تستهدف مناطق صناعية ُمنظَّمة في مدن خارج اسطنبول (مثل أضنة ،وبورصة ،وإزمير).
• تدعيم التدريب على اللغة بالتدريب على تو ّقعات أصحاب العمل األتراك والخصائص
النموذجية لمكان العمل التركي.

السبب المنطقي:

يفتقر العديد من الالجئين إلى توثيق مؤهالتهم التعليمية؛ حيث إن العديد من تلك
الشهادات مكتوبة باللغة العربية؛ وقد تكون المؤسسات التعليمية السورية غير مألوفة
أجرَت دول االتحاد األوروبي تجارب على عدة برامج (مثل جواز
ألصحاب العمل األتراك .وقد ْ
السفر األوروبي لمؤهالت الالجئين) إلعداد التصديق على شهادات الالجئين ،مع ترجمة اللغات
والمهارات والجودة ،من أجل مساعدة أصحاب العمل على فهم مؤهالت المتقدمين للوظائف
جا مشابهة في األردن .ومع
من الالجئين .باإلضافة إلى ذلك ،وضعت منظمة العمل الدولية ن ُ ُ
ه ً
أن حكومة تركيا تطبق عملية لتمكين األجانب من التصديق على شهادات مؤهالتهم ،بيد أن
قليل من السوريين قد استخدم هذه العملية.
عددًا
ً

اعتبارات التنفيذ:

• مواءمة عملية التصديق على الشهادات التركية بجانب جواز السفر األوروبي لمؤهالت
الالجئين بما يتناسب مع وضع السوريين والعراقيين وغيرهم من الالجئين في تركيا.
• النظر في وضع مبادئ توجيهية لالعتراف بالتعليم المسبق ( )RPLعلى النحو الذي اقترحته
منظمة العمل الدولية ،لتقييم المهارات المهنية التي تم الحصول عليها من خالل
التدريب غير الرسمي والخبرة أثناء الخدمة (.)ILO, 2015, 2018

متوسطة

منخفضة

حكومة تركيا (وزارة التعليم الوطني)
البلدان المانحة الفردية (للتمويل)
الوكاالت متعددة األطراف
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الجدول S.1
قدمة لتركيا
توصيات ُم ّ

التوصية

إجراء تدريب قائم على الطلب ،وأثناء
الخدمة لكل من السوريين واألتراك،
يكون مرتبطًا بفرص العمل

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

السبب المنطقي:
ثمة عدم تطابق جغرافي بين أماكن تواجد السوريين وأماكن احتياجات سوق العمل .ومع أنه
ال يُسمح للسوريين بالحصول على عمل قانوني خارج محافظة التسجيل ،فإن العديد من
السوريين يغادرون المحافظة التي تم تسجيلهم فيها لالنتقال إلى اسطنبول بحثًا عن عمل.
ومع ذلك ،أشارت المقابالت مع أصحاب الشأن أن اسطنبول أصبحت مثقلة باألعباء .وفي
الوقت ذاته ،الحظ أصحاب الشأن أن الفجوات التي تتعلق بالمهارات غالبًا ما تنشأ داخل مدن
خارج اسطنبول ،ال سيّما في المناطق الصناعية المنظمة ( .)OIZsوالمطلوب هو إنشاء
مجموعة مستهدفة من البرامج لتلبية الطلب المحلي على العمالة ،وإجراء تغييرات قانونية
وحثت
للسماح للسوريين باالنتقال للعمل ،ووضع حوافز إلعادة التوطين وتقديم المساعدة.
ّ
دول االتحاد األوروبي الالجئين على االنتقال إلى المناطق التي يوجد فيها طلب على العمالة.

األولوية
مرتفعة

تكاليف التنفيذ
ومخاطره
من متوسطة إلى
مرتفعة

لمن؟
التوصية مناسبة َ

البلدان المانحة الفردية
حكومة تركيا

الوكاالت متعددة األطراف

اعتبارات التنفيذ:

توفير النقل اآلمن للنساء إلى أماكن
العمل

• العمل عن كثب مع غرفة صناعة محلية ،أو مع مدير منطقة صناعية منظّمة ،أو مع
جمعية تجارية ،أو غيرها من منظمات التدريب المهني ومطابقته؛ وذلك للوقوف على
االحتياجات المحددة الحالية لشركات التصنيع في المناطق الصناعية المنظّمة الموجودة
في مدن خارج اسطنبول ،مثل أضنة ،وبورصة ،وإزمير.
• النظر في تخفيف القيود الجغرافية على السفر والعمل للسوريين الراغبين في االنتقال
إلى المناطق المستهدفة للعمل ،والعمل مع الجمعيات التجارية والحكومات المحلية في
العمال األتراك من مناطق أخرى.
فعال وكذلك
تلك المحافظات لتوظيف السوريين بشكل ّ
ّ
• التنسيق مع الحكومة المحلية ،والجمعيات التجارية ،ووزارة التعليم الوطني ،وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،ومؤسسة إشكور ،والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ،ومؤسسة رزق،
لتنفيذ برامج التطابق الوظيفي والتدريب أثناء الخدمة لكل من السوريين واألتراك الذين
يركزون على سد الثغرات في المهارات المحددة.
ّ

السبب المنطقي:

وفقا لنتائج الدراسة االستقصائية للشركات ،تعتبر حصة النساء العامالت بين الموظفين
ً
السوريين أقل من حصة النساء العامالت في القوى العاملة اإلجمالية بتركيا .ومع أن
حددها المشاركون في الدراسة
هناك عدة أسباب لهذه النتيجة ،فإن أحد القالقل التي ّ
االستقصائية لألسر السورية يكمن في نقص وسائل النقل اآلمنة والموثوق بها للمرأة
للوصول إلى العمل.

متوسطة

منخفضة

البلدان المانحة الفردية

الوكاالت متعددة األطراف

اعتبارات التنفيذ:

(يُتبع)
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• العمل مع مزودي خدمات النقل المحليين لتطوير خيارات نقل آمنة للنساء فقط لكل من
النساء السوريات والتركيات للوصول إلى أماكن عملهن.
• النظر في التنسيق مع أصحاب العمل الكبار ،ال سيّما أولئك الذين يوظفون أعدادًا كبيرة
نسبيًا من العامالت ،مثل مصانع النسيج الكبيرة.

التوصية

االستفادة من برامج مؤسستي إشكور
ورزق في التطابق الوظيفي ،وتوسيع
نطاق هذه البرامج في أكثر المناطق
المأهولة بالسوريين

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

السبب المنطقي:

يُسمح لمؤسسة إشكور بصورة قانونية تيسير توظيف السوريين ،ولكن قد يكون لديها قدرة
محدودة للقيام بهذا األمر على المستويات اإلقليمية .وتعتبر مؤسسة رزق منظمة سورية
غير حكومية للتطابق الوظيفي مع سجل حافل من التطابق الوظيفي لالجئين في
اسطنبول ومدينة غازي عنتاب.

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

مرتفعة

متوسطة

لمن؟
التوصية مناسبة َ

حكومة تركيا

البلدان المانحة الفردية (للتمويل)

اعتبارات التنفيذ:

تسهيل الحصول على أذونات العمل
(رخص العمل) للسوريين الذين تسري
عليهم حالة الحماية المؤقتة
و /أو
إعداد تنقيح مؤقت للوائح المتعلقة
بإذن (رخصة) العمل للسوريين بما
يسمح للمزيد منهم بالعمل بصورة
قانونية

بدء تأسيس مكتب سوري في منظمة
تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة
( ،)KOSGEBوهي وكالة مساعدة تركية
للمشروعات صغيرة أو متوسطة الحجم

• الدفع لموظفين إضافيين في مؤسسة إشكور ،وفتح مكاتب تابعة لمؤسسة رزق في
المحافظات التي بها كثافة سكانية مرتفعة من السوريين؛ مثل مدن شانلي أورفة ،وغازي
عنتاب ،وبورصة ،وأضنة ،ومرسين.

السبب المنطقي:

للعمال السوريين .وتشير المقابالت
تم إصدار عدد قليل من أذونات العمل (رخص العمل)
ّ
مع أصحاب الشأن إلى أن أصحاب العمل أمامهم حوافز محدودة لتوظيف السوريين بشكل
قانوني بسبب نقص المعرفة بإجراءات التقدم للحصول على إذن (رخصة) ،والتكلفة
المرتبطة بطلب اإلذن (الرخصة) ،وحقيقة أنه ،من خالل إذن (رخصة) العمل ،يمكن أن يكون
التعاقد مع أحد السوريين أكثر تكلفة من التعاقد مع أحد األتراك .ومع ذلك ،يعتبر السوريون
ِ
الخطرة دون الحصول على إذن (رخصة)
أكثر عرضة لمخاطر األجور المتدنية وظروف العمل
عمل.

متوسطة

متوسطة

البلدان المانحة الفردية (للتمويل)
الوكاالت متعددة األطراف

حكومة تركيا

اعتبارات التنفيذ:

• تمويل أحد الشركات االستشارية أو القانونية لمساعدة أصحاب العمل في معالجة طلبات
الحصول على إذن (رخصة) عمل.
• تغطية تكاليف طلب الحصول على إذن (رخصة) عمل.
• وإتاحة أذونات عمل (رخص عمل) مؤقتة تلقائية (لمدة عامين) للسوريين الذين تسري
عليهم حالة الحماية المؤقتة.

السبب المنطقي:

تتضمن
التحديات التي
كان السوريون روّاد أعمال نشطين في تركيا ،ولكنهم واجهوا بعض
ّ
ّ
تمد وكالة المساعدة
االفتقار إلى المعرفة المحلية ،وشبكات العالقات ،والتمويل .وال
ّ
الحكومية للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم يد العون بصورة خاصة للسوريين.

متوسطة

متوسطة

حكومة تركيا

البلدان المانحة الفردية (للتمويل)

اعتبارات التنفيذ:

إجراء مشروع مشترك مع شركة تركية
كبيرة ،وتوظيف األتراك والسوريين

• تمويل تسهيل إضافي لروّاد األعمال والموظفين السوريين في منظمة تطوير الصناعات
الصغيرة والمتوسطة (.)KOSGEB

السبب المنطقي:

أيضا مع التوظيف الواعي بالجوانب
قد يتيح المشروع المشترك فرص أعمال يمكن دمجها ً
االجتماعية.

اعتبارات التنفيذ:

العمال األتراك والسوريين (بما يصل إلى الحصة المسموح بها البالغة
• توظيف كل من
ّ
العمال األتراك
العمال ،وتقاضي
 ،)%10والحصول على أذونات عمل (رخص عمل) لجميع
ّ
ّ
والسوريين على حد سواء أجور ال تقل عن الحد األدنى لألجور.

منخفضة

مرتفعة

شركات االستثمار األجنبي
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الجدول  ،S.1يُتبع

تعزيز االتحاد الجمركي الحالي بين
االتحاد األوروبي وتركيا ،على أن يشمل ذلك
تسهيل النقل والتأشيرة وبعض العوائق
األخرى بموجب االتحاد الجمركي الحالي،
قدما في الجهود الرامية إلى تعزيز
والمضي
ً
السبُل
االتحاد الجمركي ،والوقوف على ُ
المعنية بتصحيح ما يوجد من حاالت عدم
التماثل

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

السبب المنطقي:

متوسطة

متوسطة

االتحاد األوروبي

دراسة وضع سياسة بشأن الحد األدنى
ألجور الالجئين السوريين

السبب المنطقي:

متوسطة

متوسطة

حكومة تركيا

التوصية

تمتلك تركيا في الوقت الحالي اتحادًا جمركيًا مع االتحاد األوروبي .ومع ذلك ،فإن االتحاد
الجمركي الحالي ال ينطبق إال على السلع الصناعية ،ويواجه عددًا من التحديات مثل:
( )1عدم وجود تماثل؛ حيث إنه إذا تفاوض االتحاد األوروبي على اتفاقية تجارة حرة مع بلد
أجنبي ،فإن السلع من ذلك البلد يمكن أن تدخل تركيا (عبر االتحاد الجمركي) ،لكن تركيا
ال تحصل تلقائيًا على حق التصدير إلى البلد األجنبي ما لم تتفاوض على اتفاقية تجارة
حرة منفصلة )2( ،عدم تغطية الزراعة والخدمات )3( ،محدودية تصاريح النقل البري)4( ،
صعوبة حصول رجال األعمال األتراك على تأشيرات للقيام بأعمال تجارية في االتحاد األوروبي.
تعثرت المفاوضات الخاصة بإعادة النظر في االتحاد الجمركي وتعزيزه .وتعزيز االتحاد
وقد ّ
الجمركي بحيث يتضمن الخدمات ،وتسهيل استفادة تركيا من اتفاقيات التجارة الحرة التي
يو ِّقعها االتحاد األوروبي مع الدول األجنبية؛ هي أمور من شأنها أن تساعد على تحسين المناخ
االقتصادي التركي من خالل تشجيع الصادرات وزيادة فرص العمل للجميع.
يُقال إن السوريين يعملون مقابل أجر أقل بكثير من األتراك ،وغالبًا ما يتقاضون أجورًا أقل من
الحد األدنى لألجور في تركيا .ويعمل العديد من األتراك في الوقت ذاته بشكل غير رسمي،
العمال األتراك
ويتقاضون أقل من الحد األدنى لألجور .وتشير مجموعات التركيز إلى أن
ّ
العمال السوريين لقبول األجور المتدنية تُقلِّل
يشعرون في بعض الحاالت أن عدم ممانعة
ّ
العمال األتراك أن هذه األجور المتدنية
من أجورهم وفرص العمل لهم؛ كما يشعر العديد من
ّ
للسوريين تُعد استغالال ً لظروفهم .وعلى النقيض من ذلك ،ذكرت الشركات في الدراسة
شيوعا استعدادها لقبول األجور المتدنية كمزية
االستقصائية للشركات على نحو أكثر
ً
شيوعا من قِبل الشركات لزيادة فرص العمل
لتوظيف السوريين ،واشتملت التوصيات األكثر
ً
العمال (على سبيل المثال ،من خالل تقليل رسوم الكفالة
على خفض تكلفة توظيف
ّ
االجتماعية أو دعم األجور).

لمن؟
التوصية مناسبة َ

حكومة تركيا

الوكاالت متعددة األطراف

اعتبارات التنفيذ:

• دراسة آثار التطبيق المتزايد للحد األدنى لألجور على العمالة السورية والتركية قبل وضع
السياسات.
• دراسة قدرة الحكومة التركية على تطبيق الحد األدنى لألجور بشكل أكبر.
المكتسب ،أو إعانات األجور أو
المحتملة مثل االئتمان الضريبي على الدخل ُ
• دراسة البدائل ُ
الحوافز ،لتشجيع العمل القانوني بين األتراك والسوريين على حد سواء.
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التوصية

إتاحة دورات تدريبية مهنية قصيرة في
المهارات المطلوبة مثل :صيانة أجهزة تكييف
الهواء ،وتشغيل اآلالت وصيانتها ،وصيانة
المباني وإدارة المرافق مثل (السباكة والنجارة
والكهرباء) ،واللحام ،والطبخ ،والعالقات مع
العمالء ،ومهارات الريادة في األعمال ،واألعمال
الكهربائية ،وتكنولوجيا المعلومات ،واألمن،
والضيافة ،وصناعة المنسوجات ،وإعادة تزويد
صناعة المجوهرات بمعدات جديدة ومهارات بناء
الجدران.

تحديد مبادرات تدريبية واعدة وتوسيع
نطاقها مثل مبادرة ريبوت كامب
(( )ReBootKampوهي دورة تشفير الحاسوب
وتتميز بسجلها الحافل في التنسيب الوظيفي
والمقدم لكل من األردنيين والسوريين)
الناجح
َّ

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

السبب المنطقي:

مرتفعة

متوسطة

منسقة .ويمكن
دائما بالسوق ،أو ال يتم تقديمه بطريقة
التدريب الحالي ليس ذا صلة
ّ
ً
أن يتم إنفاق الموارد الحالية المستخدمة للتدريب بصورة أكثر فعالية

لمن؟
التوصية مناسبة َ

البلدان المانحة الفردية

اعتبارات التنفيذ:

• توفير تلك الموارد إلى كل من األردنيين والالجئين السوريين (فكرة التقليل من
شأن التعليم المهني بين األردنيين آخذة في االضمحالل و أصبحت أكثر شعبية؛
وستساعد زيادة رأس المال الثقافي في األعمال التجارية مثل صالونات التجميل
العمال األردنيين بشكل أكبر).
ّ
العمال متوسطي المهارة
• التركيز على تدريب وتوظيف
ّ
من األردنيين والسوريين على حد سواء ،خاصة في الصناعات التحويلية.
• يمكن استخدام المهارات التي اكتسبها السوريون في إعادة اإلعمار عندما تكون
األوضاع آمنة للرجوع إلى الوطن.
• من الضروري التنسيق مع المدربين اآلخرين مثل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
للحد من التكرار.
• التنسيق مع القطاع الخاص لجعل الدورات التدريبية ذات صلة بالسوق.
• على حسب ما ذكرته إحدى الوكاالت الخارجية فقد يُقلِّل التدريب خارج الشركات
ينضموا إلى شركة ما للحصول على التدريب
المتدربين لن
من
معدل الدوران (أي أن ُ
ّ
ّ
المتاح ثم االنتقال إلى شركة أخرى).
مفيدا (نظرًا إلمكانية
• قد يكون التركيز الجغرافي على مدينة ساحلية مثل العقبة
ً
التصدير إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية ومصر).
• مساعدة منظمة العمل الدولية للحصول على شهادة مهارات عن طريق خوض
االمتحانات (يتمثّل الهدف الطموح في الوصول إلى  80,000في عام .)2018
• تحسين اعتماد المؤهالت في مجاالت مثل البناء ،وهو ما يساعد األردنيين كذلك ،عن
طريق استقطابهم إلى القطاع وتوسيع نطاق عملهم.
• التعرف على المهارات والخبرات السابقة الموجودة لدى المتدربين في تصميم
البرنامج؛ حيث إن العديد من المستفيدين المباشرين من التدريب يحظون فعليًا
بالمهارات ذات الصلة بأعمال الخدمات والصناعة التحويلية ،في حين أن البعض ال
يمتلكون تلك المهارات ،فإما قد عملوا طوال حياتهم في المزارع ،أو لم يشاركوا في
القوى العاملة في سوريا مثلما هو الحال بالنسبة إلى النساء.
المنظّمة (على سبيل المثال ،االتحاد العام
• تقييم الدور الذي يمكن أن تؤديه العمالة ُ
عمال األردن) في إتاحة التدريب لكل من األردنيين والالجئين السوريين.
لنقابات ّ
• التجهيز لإللحاق بالعمل بعد التدريب (انظر التوصية أدناه حول مطابقة الموظفين
مع أصحاب العمل).

السبب المنطقي:

المجرّبة
باإلضافة إلى إعداد برامج التدريب من البداية ،يمكن توسيع نطاق النماذج ُ
عن طريق االستثمارات اإلضافية؛ على سبيل المثال ،من خالل دعم اتفاقيات القروض
المعمول بها.

اعتبارات التنفيذ:

• تتولّى مبادرة ريبوت كامب ( )ReBootKampتدريب األردنيين والسوريين على حد سواء.
قطاعا أكثر تطورًا (تكنولوجيا
• تستهدف مبادرة ريبوت كامب ()ReBootKamp
ً
المعلومات) وتُوظِّف وضع السوريين باعتبارهم استشاريين ،ولكن يمكن أن يتم
توسيع النطاق ألي نوع من أنواع التدريب.

مرتفعة

من متوسطة إلى مرتفعة

البلدان المانحة الفردية
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الجدول S.2
قدمة لألردن
توصيات ُم ّ

التوصية

تحسين تقييم المهارات واعتماد مهارات
العمال
ّ

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

السبب المنطقي:

متوسطة

متوسطة

دائما معتمدة ،ومن ثم ال يتم االعتراف بها
العمال ليست
إن المهارات التي يمتلكها
ً
ّ
في سوق العمل ،وهو ما يجعل من الصعب عليهم العثور على وظائف.

لمن؟
التوصية مناسبة َ

البلدان المانحة الفردية

اعتبارات التنفيذ:

تحسين المطابقة بين الموظفين
وأصحاب العمل

• إﻧﺸﺎء منظمة أخرى للقيام بذلك أو تعزيز الجهود الحالية التي تبذلها المنظمات
مثل منظمة العمل الدولية.
رجح أن تكون مفيدة للسوريين.
• من ُ
الم َّ

السبب المنطقي:

العمال وسياسات تحفيز
خصص لتحسين توريد
رجح أن ينجح التدريب ُ
ومن غير ُ
ّ
الم َّ
الم َّ
الفعالة بين أصحاب العمل والموظفين ،وهذا أمر يُفتقر
الطلب عليهم دون المطابقة
ّ
إليه.

مرتفعة

من متوسطة إلى مرتفعة

البلدان المانحة الفردية

اعتبارات التنفيذ:

السبب المنطقي:

العمال السوريين ،على أنه عائق
معدل دوران الموظفين؛ ال سيّما بين
غالبًا ما يُشار إلى
ّ
ّ
أمام توظيفهم ،وفي حين يمثل استقرار السياسات مشكلة من الدرجة األولى ،إال أن
رجح أن يُزيد
تخفيض
معدل الدوران هذا باستخدام آليات مثل اإلشعار الثنائي من ُ
ّ
الم َّ
من اليقين ،وهو ما يؤول إلى زيادة فرص توظيف السوريين.

مرتفعة

مرتفعة

حكومة األردن (يمكن
للوكاالت متعددة األطراف
إتاحة بناء القدرات)

اعتبارات التنفيذ:

العمال سيستفيدون من هذا األمر ،فينبغي تطبيقه على األردنيين
• نظرًا ألن جميع
ّ
والسوريين.
• التيقن من السياسات الخاصة بالسوريين قد يساعد على توظيفهم على األرجح،
لكن من المحتمل أن يكون ذلك صعبًا من الناحية السياسية.
(يُتبع)
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معدل دوارن الموظفين
التصدي لمشكلة
ّ
في الشركات
من خالل وضع آليات وتنفيذها مثل آلية
اإلشعار الثنائي

• إنشاء وكالة مطابقة أخرى أو تعزيز الوكاالت الحالية مثل وكاالت التوظيف
المتخصصة) أو مبادرة الوكالة األلمانية للتعاون الدولي مع وزارة العمل
(للمهارات
ّ
(بالنسبة إلى العمل العام).
• العمل مع األردنيين والسوريين.
معا .وجود الباحثين عن
• تنظيم معارض الوظائف لجلب أصحاب العمل والموظفين ً
العمل جنبًا إلى جنب مع أصحاب العمل الذين لديهم وظائف بالفعل يُعد عامال ً
هاما في الحصول على وظائف ،حيث يساهم كشبكة تواصل غير رسمية.
ً
• تعتبر المطابقة على المستوى غير الرسمي أصعب من المطابقة على المستويات
الرسمية ذات المهارات األعلى؛ ألن وكاالت التوظيف ال تعمل كثيرًا على المستوى
ثم ،يمكن أن تستهدف المطابقة الشركات الرسمية قبل
غير الرسمي .ومن َّ
الشركات غير الرسمية .وسيكون تثقيف الشركات بخصوص آليات المطابقة
هاما.
المتاحة أمرًا ً
• تعزيز دور الغرف التجارية في عملية المطابقة؛ حيث يستخدم أصحاب العمل تلك
الغرف بصورة غير منتظمة.
• تعتبر المطابقة مهمة على نحو خاص التفاقية قواعد المنشأ (ميثاق األردن) -
ؤهلين.
الم ِّ
الم َّ
صدرين ُ
ُ
العمال فضال ً عن السياسات
أيضا إلى وسيط معلوماتي حول توافر
• ثمة حاجة ً
ّ
لتوظيفهم؛ نظرًا ألن هذه اإلشارات تبدو أنها ال تصل ألصحاب العمل.

التوصية

تبسيط إجراءات إصدار أذونات العمل
(رخص العمل) وتسهيلها

سبُل إنفاذ قوانين الحد األدنى لألجور
بحث ُ
للعمال السوريين واألردنيين
وظروف العمل
ّ

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

السبب المنطقي:

شكل اشتراط الحصول على أذونات العمل (رخص العمل) وصعوبة الحصول عليها
يُ ّ
عائقا أمام دخول السوريين إلى سوق العمل.
ً
اعتبارات التنفيذ:

يتمكن أصحاب العمل
• هناك طلب على استقرار السياسات ،أكثر ﻣﻦ أي إعانة ،حتى
َّ
من التوظيف بكل طمأنينة.
• االستمرار في تسهيل فتح أذونات العمل (رخص العمل) في قطاعات مثل الخدمات
والمطاعم وأعمال إعداد الطعام (حيث يكون هناك احتياج في تلك القطاعات وال
يرغب األردنيين في العمل بها).
المتفق
عمال األردن بإصدار أذونات (رخص) تتجاوز
ّ
• السماح لالتحاد العام لنقابات ّ
العمال السوريين على
عليه حاليًا لمدة عام واحد (بما في ذلك السماح لهم بتدريب
ّ
حقوقهم) ،ما يجعل من السهل الحصول على أذونات العمل (رخص العمل).
• توضيح المعلومات حول قواعد توظيف السوريين ونشرها ،على سبيل المثال من
لخص لوائح أذونات العمل (رخص العمل)
خالل إصدار كتيب إرشادي سهل الفهم ي ُ ِّ
وغيرها من اللوائح.
• وعالوة على ذلك ،إذا كانت اللوائح ُمعلنة في الجريدة الرسمية ولها وضع قانوني،
والعمال وغيرهم ستكون لديهم
فإن موظفي المساعدة القانونية وأصحاب العمل
ّ
طريقة رسمية للوصول إلى تلك اللوائح.

السبب المنطقي:

للعمال السوريين سببًا رئيسيًا لالستياء المحلي،
يُعد دفع أصحاب العمل أجورًا أقل
ّ
العمال.
أيضا باب االستغالل المحتمل لهؤالء
ويفتح ً
ّ

اعتبارات التنفيذ:

العمال
• مقارنة هذه الفوائد مقارنة دقيقة مع انعدام الطلب المحتمل على
ّ
السوريين.
• نظرًا لما يشوب المشكلة من تعقيد ،قد يكون هناك ما يبرر إجراء المزيد من
التحقيق.
• إنفاذ قوانين الحد األدنى من ظروف العمل؛ حيث إن ظروف العمل السيئة ،وال سيّما
عائقا رئيسيًا ال سيّما للنساء الالتي ربما
رجح أن تكون
ً
في مجال الصناعة ،من ُ
الم َّ
كن على استعداد للعمل في صناعة الغزل والنسيج والمصانع األخرى.
للعمال غير األردنيين.
• دراسة آليات توفير التأمين الصحي والكفالة االجتماعية
ّ

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

لمن؟
التوصية مناسبة َ

حكومة األردن (يمكن
للوكاالت متعددة األطراف
إتاحة بناء القدرات)

حكومة األردن (يمكن
للوكاالت متعددة األطراف
إتاحة بناء القدرات في
التفتيش واإلنفاذ)
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التوصية

المقدمة من
إعادة تقييم المساعدة ُ
الوكاالت متعددة األطراف إلى الالجئين
السوريين

تخفيف القيود على اتفاقية قواعد المنشأ
التي تشكل جزءًا من ميثاق األردن ،مثل
السماح للشركات خارج المناطق االقتصادية
الخاصة بالمشاركة ،وتوسيع قائمة المنتجات
المؤهلة ،وتخفيض حد النسبة المئوية لتوظيف
السوريين

تحسين البيئة إلتاحة القيام باألعمال
للجميع

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

السبب المنطقي:

يوجد استياء محلي حول حصول الالجئين على ما يزيد على حد األجور (المنخفضة)
المستَضيف.
وأكثر منها ،األمر الذي أعطى
عمال البلد ُ
ً
انطباعا بأنهم أفضل حاال ً من ّ
اعتبارات التنفيذ:

ضعفا ،مع تمكين أولئك الذين يمكنهم
ركزة على الفئات األكثر
• إبقاء المساعدة ُم ّ
ً
العمل للقيام بذلك.
العمال السوريين للعثور على وظائف.
• على الهامش ،يقلّل هذا األمر من تحفيز
ّ
• كلّما طالت فترة بقاء الالجئين ،انتقل الوضع من كونه إنسانيًا إلى وضع البحث عن
سبل العيش ،ويمكن النظر إلى المساعدة على أنها تكميلية.
• ﻗﺪ تُصاب الدول المانحة بالكلل ،وهو ما ﻗﺪ يجعل ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أمرًا حتميًا ،في
جميع األحوال.
• يمكن في هذا الشق استكشاف الدروس المستفادة من برامج مثل االئتمان
كملة لألجور بدال ً
الم ِّ
المكتسب بالواليات المتحدة (المساعدة ُ
الضريبي على الدخل ُ
العمال السوريين حوافز مناسبة .تعريف الالجئين على نحو
من استبدالها) إلعطاء
ّ
مناسب بالسياسات القائمة على الحوافز .وفي حين أن هذا سينطبق على القادرين
على العمل ،فإن الذين ال يستطيعون العمل بسبب السن أو الحالة الصحية أو
االعتبارات المماثلة سيظلّون بحاجة إلى المساعدة.

السبب المنطقي:

جدا من الشركات معايير األهلية للمشاركة في اتفاقية قواعد
لقد استوفى عدد قليل ً
المنشأ الخاصة باتفاق األردن ،األمر الذي قل َّل من فعالية البرنامج.

السبب المنطقي:

انخفض معدل االقتصاد األردني حتى قبل وصول الالجئين؛ وستكون هناك حاجة إلى
معالجة العقبات الهيكلية أمام النمو االقتصادي لتحسين فرص العمل لجميع
العمال؛ وجاء األردن في المرتبة  103من أصل  190في تصنيفات البنك الدولي لعام
ّ
 2019حول سهولة ممارسة األعمال.

األولوية

متوسطة

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

متوسطة

متوسطة

متوسطة

مرتفعة

متوسطة

لمن؟
التوصية مناسبة َ

الوكاالت متعددة األطراف

االتحاد األوروبي
حكومة األردن

حكومة األردن

اعتبارات التنفيذ:

(يُتبع)
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• ﺗﺤﺴﻴﻦ "ﺳﻬﻮﻟﺔ ترك الوظيفة" (بتقديم إﺧﻄﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ) ﺣﻴﺚ إن الشركات ﻟﻦ
ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وتُوظِّف ﻓﻲ المقام اﻷول إذا كان ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ الحد من ﻗﻮّﺗﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إذا لم تؤت األفكار ثمارها.
• تقصير مدة الموافقات والتراخيص ،ما يقلّل من تكلفة ممارسة األعمال.
• تحسين قوانين اإلقراض اآلمن ولوائح النظام األساسي الخاصة باإلفالس.
• تبسيط إجراءات التسجيل للشركات ،ما يجعل من السهل بدء عمل تجاري.
• تشجيع جميع الجنسيات على االستثمار ،وإال ستستثمر في أماكن أخرى .وتخفيف
القيود المفروضة على جوازات السفر بالنسبة للمستثمرين السوريين ،وتقييم
التكلفة العالية لهذه الوثيقة مقابل فترة الصالحية.

التوصية

زيادة قدرة الوكاالت الحكومية

االستثمار في مشاريع البنية التحتية
واسعة النطاق

تحسين البنية التحتية للنقل والخدمات
للمصانع الموجودة بالمناطق الصناعية،
سيما الستهداف النساء األردنيات
وال
ّ
والسوريات على حد سواء

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

السبب المنطقي:

ستحتاج كل التوصيات إلى دعم من الوكاالت الحكومية ،وبناء القدرات في المجاالت
أيضا.
المناسبة سيساعد ً
اعتبارات التنفيذ:
• تحاول بالفعل وحدة إدارة المشاريع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي زيادة الوعي
بميثاق األردن من خالل التوعية والتواصل.
• االستفادة من الموارد العامة والخاصة ومتعددة الجنسيات لتقديم المساعدة
التقنية للشركات بغرض تسويق منتجاتها ،وتحسين المعايير لألسواق األوروبية.

السبب المنطقي:

انخفض معدل االقتصاد األردني حتى قبل وصول الالجئين ،وسيكون من الضروري
العمال.
تحفيز النمو االقتصادي لتحسين فرص العمل لجميع
ّ
اعتبارات التنفيذ:

للعمال السوريين إلعادة بناء سوريا في نهاية المطاف.
• بناء القدرات الالزمة
ّ
• معالجة تطوير البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها في مجاالت الصحة
والتعليم والنقل والمرافق العامة عبر القطاعات المتعددة التي ادعت أنها ُمثقلة
بتد ّفق الالجئين إليها.
• زيادة قدرة الوكاالت الحكومية على النحو المذكور أعاله (لصرف التمويل ومراقبة
المشاريع) ستكون عامال ً بالغ األهمية على وجه الخصوص لكي يتم تطبيق هذه
التوصية.

السبب المنطقي:

يعتبر أحد الحواجز الرئيسية لربط النساء السوريات بفرص العمل في المناطق هو
نقلهن من المنطقة وإليها.

اعتبارات التنفيذ:

• يمكن أن يستهدف النقل السوريين الموجودين في المخيّمات والموجودين في غيرها
باإلضافة إلى األردنيين.
• يمكن أن يتم استهداف النقل إلى شركات التصنيع الكبرى أوال ً لتحقيق كفاءات
النطاق.

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

متوسطة

متوسطة

لمن؟
التوصية مناسبة َ

الدول المانحة الفردية
بالتعاون مع الحكومة
األردنية

الوكاالت متعددة األطراف
بالتعاون مع الحكومة
األردنية

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

البلدان المانحة الفردية

الوكاالت متعددة األطراف

البلدان المانحة الفردية

الوكاالت متعددة األطراف
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الجدول S.3

قدمة للبنان
توصيات ُم ّ
التوصية

تقديم دورات تدريبية مهنية قصيرة بشأن
المهارات المطلوبة مثل :األمن /اإلنذارات،
والمهارات الميكانيكية والمهارات الفنية
األخرى ،والبناء ،واللغة اإلنجليزية،والطبخ وغيرها
من أعمال المطاعم

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

السبب المنطقي:

منسقة.
دائما بالسوق ،أو ال يتم تقديمه بطريقة
التدريب الحالي ليس ذا صلة
ّ
ً

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

مرتفعة

متوسطة

لمن؟
التوصية مناسبة َ

البلدان المانحة الفردية

اعتبارات التنفيذ:

العمال اللبنانيين والالجئين السوريين على حد سواء.
• تقديم تلك الدورات إلى كل من
ّ
• يُفترض أن يشمل تدريب السوريين توسيع نطاق المجاالت التي سوف يُسمح لهم
بالعمل فيها (انظر التوصية أدناه).
للعمال ذوي المهارات العالية ،وإتاحة التدريب المناسب
• تحديد احتياجات الشركات
ّ
وخدمات التنسيب.
• تقول الشركات إنه ليس لديها أي حافز للتدريب؛ ألن الموظفين يغادرون بعد التدريب،
وهذا هو السبب وراء الحاجة إلى المساعدة الحكومية.
• في الوقت ذاته ،يحتاج هذا األمر إلى مشاركة القطاع الخاص؛ على سبيل المثال،
استخدام شركة ألياف بصرية للتدريب داخل المصنع من خالل تدريبات داخلية
أيضا على حل مشكلة البعض ممن ينظرون إلى التدريب على أنه فرصة
سيساعد ً
لالختالط االجتماعي والحصول على وجبات مجانية.
أيضا عند عودتهم
• سيكون التدريب الذي يهدف إلى تعزيز مهارات السوريين
مفيدا ً
ً
في نهاية المطاف إلى سوريا وإعادة بنائها.
• التجهيز لإللحاق بالعمل بعد التدريب (انظر التوصية أدناه حول مطابقة الموظفين
مع أصحاب العمل).

تقليل القيود المفروضة على القطاعات
التي يمكن للسوريين العمل بها

السبب المنطقي:

تيسير الحصول على أذونات العمل (رخص
العمل)

السبب المنطقي:

تعتبر صناعة المخبوزات ،والضيافة ،والقيادة بعض الوظائف التي يمكن أن يقوم بها
السوريون؛ ال سيّما بسبب وجود فجوة في عرض تلك الوظائف من قِبل المواطنين
(استنادًا إلى المقابالت ومجموعات التركيز).
العمال إما يحجمون عن البحث عن وظائف دون الحصول على أذونات عمل (رخص
أن
ّ
عمل) أو ال يوفر لهم أصحاب العمل الوظائف .وتشير مجموعات التركيز والدراسات
االستقصائية مرارًا وتكرارًا إلى أن صعوبة الحصول على أذونات عمل (رخص عمل)
يعتبر أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون العثور على وظيفة.

مرتفعة

مرتفعة

حكومة لبنان

مرتفعة

مرتفعة

حكومة لبنان
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(يُتبع)

التوصية

معدل دوارن الموظفين
التصدي لمشكلة
ّ
في الشركات من خالل وضع آليات وتنفيذها
مثل آلية اإلشعار الثنائي

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

السبب المنطقي:

مرتفعا؛ وهذا هو أحد
العمال السوريين،
معدل دوران الموظفين ،خاصة بين
يُعتبر
ً
ّ
ّ
العوامل التي تمنع الشركات من تقديم التدريب كما ذُكر أعاله؛ وفي حين يمثل
معدل الدوران هذا،
استقرار السياسات مشكلة من الدرجة األولى ،فإن تخفيض
ّ
رجح أن يزيد من اليقين ،وهو ما يؤول إلى
باستخدام آليات مثل اإلشعار الثنائي ،من ُ
الم َّ
زيادة فرص توظيف السوريين.

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

مرتفعة

مرتفعة

لمن؟
التوصية مناسبة َ

حكومة لبنان (يمكن
للوكاالت متعددة األطراف
إتاحة بناء القدرات)

اعتبارات التنفيذ:

زيادة قدرة الوكاالت الحكومية

العمال
• ينبغي التطبيق على جميع
ّ
• التيقن من السياسات الخاصة بالسوريين قد يساعد على توظيفهم على األرجح،
لكن من المحتمل أن يكون ذلك صعبًا من الناحية السياسية.

السبب المنطقي:

يتدفق االستثمار األجنبي ما لم تكن هناك قدرة مناسبة
من غير المحتمل أن
ّ
للحوكمة ،والمشتريات ،وهلم جرّا.

مرتفعة

متوسطة

الوكاالت متعددة األطراف
بالتعاون مع حكومة لبنان

اعتبارات التنفيذ:

تحسين المطابقة بين الموظفين
وأصحاب العمل

• المساعدة في التنفيذ الالمركزي للمشاريع – تطوير قدرة الحكومات البلدية؛ بما
في ذلك تنسيقها وإدارتها عبر المنظمات غير الحكومية المتعددة التي تعمل في
اختصاصها الجغرافي.
• السعي في الحصول على أجوبة تكميلية لتلك التي تقدمها الحكومة المركزية
مثل إجابات الحكومة المحلية ،بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص
وبين األفراد.
فعال.
• المساعدة في بناء نظام مراقبة ّ
• ضمان أن تنمية رأس المال البشري في الوكاالت الحكومية يشمل الحكومات
تحديات اجتماعية واقتصادية
المحلية والحكومات البلدية في المناطق التي تواجه
ّ
يتركز الالجئون السوريون في
المرجح أن
في البلد الذي تم إهماله فيما مضى ،ومن
ّ
َّ
والياته القضائية.

السبب المنطقي:

العمال وسياسات تحفيز
خصص لتحسين توريد
رجح أن ينجح التدريب ُ
ومن غير ُ
ّ
الم َّ
الم َّ
الفعالة بين أصحاب العمل والموظفين ،وهذا أمر يُفتقر
الطلب عليهم دون المطابقة
ّ
إليه.

اعتبارات التنفيذ:

• تأسيس وكالة مطابقة أخرى ،أو دعم الوكاالت الحالية مثل وكاالت التوظيف.
• تعتبر المطابقة على المستوى غير الرسمي أصعب من المطابقة على المستويات
الرسمية ذات المهارات األعلى؛ ألن وكاالت التوظيف ال تعمل كثيرًا على المستوى
غير الرسمي.

الدول المانحة الفردية
بالتعاون مع حكومة لبنان

مرتفعة

من متوسطة إلى مرتفعة

البلدان المانحة الفردية
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التوصية

التصورات السلبية حول المساعدة
تناول
ّ
قدمة من الوكاالت متعددة األطراف إلى
الم َّ
ُ
الالجئين السوريين

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

السبب المنطقي:

يوجد استياء محلي حول حصول الالجئين على ما يزيد على حد األجور (المنخفضة)
المستَضيف،
وأكثر منها ،األمر الذي أعطى
عمال البلد ُ
ً
انطباعا بأنهم أفضل حاال ً من ّ
ويشعر بعض الخبراء أن هذه مجرد تصوّرات سلبية تستند إلى أساس ضئيل في الواقع.

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

متوسطة

متوسطة

لمن؟
التوصية مناسبة َ

الوكاالت متعددة األطراف

اعتبارات التنفيذ:

والتصورات
معالجة الفجوة بين الواقع
ّ
المتعلقة بالالجئين السوريين

• تسليط الضوء على المساهمات االقتصادية المترتبة على استجابة الالجئين
للتصدي للتصوّرات السلبية.
العمال السوريين للعثور على وظائف .يمكن
• على الهامش ،يقلّل هذا األمر من تحفيز
ّ
في هذا الشق تبني الدروس المستفادة من برامج مثل االئتمان الضريبي على الدخل
كملة لألجور بدال ً من استبدالها)
الم ِّ
المكتسب بالواليات المتحدة (المساعدة ُ
ُ
العمال السوريين حوافز مناسبة .تعريف الالجئين على نحو مناسب
إلعطاء
ّ
بالسياسات القائمة على الحوافز .وفي حين أن هذا سينطبق على القادرين على
العمل ،فإن الذين ال يستطيعون العمل بسبب السن أو الحالة الصحية أو االعتبارات
المماثلة سيظلّون بحاجة إلى المساعدة.
• ﻗﺪ تُصاب الدول المانحة بالكلل ،ما ﻗﺪ يجعل ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أمرًا حتميًا ،في
جميع األحوال.

السبب المنطقي:

دائما ليسوا على بيّنة من الحقائق حول الالجئين ،وذلك ما أدى إلى
إن عامة الناس
ً
ظهور استياء.

اعتبارات التنفيذ:

متوسطة

منخفضة

حكومة لبنان

البلدان المانحة الفردية

الوكاالت متعددة األطراف

• تقديم المساعدة إلى بعض المؤسسات مثل معهد عصام فارس في الجامعة
األمريكية ببيروت للحصول على الحقائق ودحض المفاهيم الخاطئة.
• العمل من خالل المنظمات القائمة على المجتمع المحلي ،بما في ذلك الهيئات
الدينية واألعضاء الموقرون في كل مجتمع طائفي (بما في ذلك السياسيون).
• تحديد المناصرين ودعمهم في المجتمع اللبناني بكامل طوائفه ،وخاصة األعضاء
رفيعي المستوى والبارزين وسرد صيغة جديدة عبر وسائل اإلعالم (التلفزيون
والصحف) ،واألفالم.
أتمه السوريون (مثل صور
• االعتماد على وسائل مرئية إلبراز العمل الجيد الذي ّ
السوريين الذين يسهمون في المجتمع واالقتصاد) لتكوين صورة إيجابية.

صخلملا    xxxv

(يُتبع)

التوصية

تحسين البيئة إلتاحة القيام باألعمال
للجميع

االستثمار في مشاريع البنية التحتية
واسعة النطاق

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

السبب المنطقي:

انخفض معدل االقتصاد اللبناني حتى قبل وصول الالجئين؛ وستكون هناك حاجة
إلى معالجة العقبات الهيكلية أمام النمو االقتصادي لتحسين فرص العمل لجميع
العمال.
ّ
اعتبارات التنفيذ:

• تحسين طرق الحصول على التمويل ،التي ذكرتها الشركات على أنها عقبة رئيسية.
ثم تكلفة إنشاء شركات األعمال.
• تقليل الروتين الحكومي ،ومن َّ
• تحسين البنية التحتية للكهرباء.
توسع األسواق ،أين يمكن البيع؟ إنشاء هيئة تنمية صناعية
• المساعدة في أنشطة ّ
لبنانية مماثلة لهيئة التنمية الصناعية األيرلندية .يشتهر لبنان بمنتجاته
المتخصصة مثل األثاث والمنتجات الغذائية ،التي يمكن تسويقها خارج البالد.
• ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة باألسواق (على سبيل المثال ،من خالل إنشاء
شركات حاضنة مثل شركة .)Berytech

السبب المنطقي:

انخفض معدل االقتصاد اللبناني حتى قبل وصول الالجئين ،وسيكون من الضروري
العمال.
تحفيز النمو االقتصادي لتحسين فرص العمل لجميع
ّ
اعتبارات التنفيذ:

العمال السوريين واللبنانيين على حد سواء.
• مساعدة
ّ
للعمال السوريين إلعادة بناء سوريا في نهاية المطاف.
• بناء القدرات الالزمة
ّ
• زيادة قدرة الوكاالت الحكومية على النحو المذكور أعاله (لصرف التمويل ومراقبة
المشاريع) ستكون عامال ً بالغ األهمية على وجه الخصوص لكي يتم تطبيق هذه
التوصية.
• معالجة تطوير البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها في مجاالت الصحة
والتعليم والنقل والمرافق العامة عبر القطاعات المتعددة التي ادعت أنها ُمثقلة
بتدفق الالجئين إليها.
ّ
• إتاحة الفرصة الكبرى لتنفيذ استثمارات تشتد الحاجة إليها في البنية التحتية في
ضعفا ،والتي جرت العادة على إهمالها ،والتي يصادف كذلك تمركز
المناطق األكثر
ً
الالجئين السوريين فيها.

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

مرتفعة

متوسطة

لمن؟
التوصية مناسبة َ
حكومة لبنان

البلدان المانحة الفردية

الوكاالت متعددة األطراف

مرتفعة

مرتفعة

البلدان المانحة الفردية

الوكاالت متعددة األطراف
بما فيها القطاع الخاص
الدولي
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الجدول  ،S.3يُتبع

شكر وعرفان

نحن ممتنون لصندوق َقطَر للتنمية ( )Qatar Fund for Developmentلتمويله هذه الدراسة .كما نعبر عن خالص تقديرنا

بوجه خاص لما تلقيناه من توجيه ومشورة من السيد على عبد اهلل الدباغ ( )Mr. Ali Abdulla Al-Dabbaghوالسيد سامر

رايموند فرنجية ( )Mr. Samer Raymond Frangiehوالسيد يوسف إلياس حنين (.)Mr. Youssef Elias Heneine
فقد حظينا بشرف الحصول على التعقيبات من فريق استشاري متميز نحن ممتنون له:

	–السيد يوسف بن أحمد الكواري ( ،)Mr. Youssef bin Ahmed Al-Kuwariقطر الخيرية
	–السيد فهد السليطي ( )Mr. Fahad Al-Sulaitiالتعليم فوق الجميع
	–السيد محمد الغامدي ( ،)Mr. Mohamed Al Ghamdiقطر الخيرية
	–السيدة صباح الهيدوس ( ،)Mrs. Subah Haidoosصلتك

	–السيد أندرو هاربر ( ،)Mr. Andrew Harperالمفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
	–السيدة شذى غالب جندي ( ،)Ms. Shaza Ghaleb Jondiمنظمة العمل الدولية
	–السيد جيدون مالتز ( ،)Mr. Gideon Maltzمؤسسة الخيمة

	–السيد مايكل موروز ( ،)Mr. Michael Morozبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

	–السيد جوناثان بيترز ( ،)Mr. Jonathan Petersبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
	–الدكتورة ماري جوي بيغوزي ( ،)Dr. Mary Joy Pigozziالتعليم فوق الجميع

	–السيد جاسون برونيك ( ،)Mr. Jason Pronykبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

	–السيد ماثيو رينولدز ( ،)Mr. Matthew Reynoldsالمفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
	–السيد صامويل رزق ( ،)Mr. Samuel Rizkبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

نحن ممتنون للكثير من المسؤولين والخبراء المتفانين في الوكاالت الحكومية ،والمؤسسات المتعددة األطراف،

والمنظمات األكاديمية والبحثية في تركيا واألردن ولبنان؛ من أجل تكرمهم بوقتهم ومشاركة معرفتهم القيِّمة حول وضع
خاصة للمشورة والتعاون والرؤى والتيسير من جانب الدكتور مراد
الالجئين السوريين في هذه البلدان .كما أننا ممتنون
ً

أردوغان ( )Dr. Murat Erdoğanمدير مركز أبحاث الهجرة والتكامل في الجامعة التركية األلمانية والدكتور ناصر ياسين

( )Dr. Nasser Yassinمدير البحوث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األمريكية

في بيروت ،والدكتورة سوزان رزّاز ( )Dr. Susan Razzazوهي خبيرة اقتصادية أولى في األردن.

وكذلك نحن ممتنون إليميلي هاسكل ( )Emily Haskelوفلورنتين ("تاينا") إلوندو ()Florentine (“Tyna”) Eloundou

نظير ما قدموه من مساعدة مهمة في تحليل بيانات الدراسة االستقصائية.

كما نقدم الشكر لزمالئنا المراجعين على هذه الدراسة :الدكتورة ريتا كرم ( ،)Dr. Rita Karamباحثة سياسات

أولى في مؤسسة  ،RANDوالدكتور مراد إردوغان والدكتورة سوزان رزّاز.
قدمت شركة إيبسوس في تركيا ولبنان ،ومنظمة الدراسات التسويقية ( )MROفي األردن خدمة ممتازة في إجراء

مجموعات التركيز والدراسات االستقصائية لالجئين والشركات في البلدان المعنية.

في مؤسسة  ،RANDاستفدنا من توجيه ودعم السيد مايكل ريتش ( ،)Mr. Michael Richالمدير التنفيذي

والرئيس ،والسيد تشارلز ريس ( ،)Mr. Charles Riesنائب الرئيس ،للشؤون الدولية ،الذي ندين له بالشكر.
xxxvii

االختصارات

ANOVA

تحليل التباين

BTEC

المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة األعمال

CAPI

إجراء المقابالت الشخصية باستخدام الحاسوب

CIP

خطة االستثمار الرأسمالي

CU

االتحاد الجمركي

DGMM

المديرية العامة إلدارة الهجرة

EITC

المكتسب
االئتمان الضريبي على الدخل ُ

EPP

برنامج تعزيز التوظيف

ERF

منتدى األبحاث االقتصادية

ESSN

االجتماعي لحاالت الطوارئ
شبكة األمان
ّ

EU

االتحاد األوروبي

FAO

منظمة األغذية والزراعة

FDI

االستثمار األجنبي المباشر

FTA

اتفاقية التجارة الحرة

GBPTP

مشروع النقل الحضري لمنطقة بيروت الكبرى

GDP

إجمالي الناتج المحلي

GFJTU

العمال باألردن
االتحاد العام لنقابات
ّ

GIZ

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

IBRD

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

IDA

هيئة التنمية الصناعية

ILO

منظمة العمل الدولية

IMF

صندوق النقد الدولي

INGO

منظمة غير حكومية دولية

IOM

المنظمة الدولية للهجرة
xxxix
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ISIC

التصنيف الصناعي النموذجي الدولي لجميع األنشطة االقتصادية

İŞKUR

مؤسسة توظيف تركية

IT

تقنية المعلومات

JIC

هيئة االستثمار األردنية

JLMPS

الدراسة االستقصائية لسوق العمل األردني

KOSGEB

منظمة تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة

LFPR

معدل مشاركة القوى العاملة

LFS

الدراسة االستقصائية للقوى العاملة

MONE

وزارة التعليم الوطني التركية

MoPIC

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

MRO

مؤسسة الدراسات التسويقية

MSMEs

المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

NGO

منظمة غير حكومية

OECD

االقتصادي والتنمية
منظّمة التعاون
ّ

OIZs

المناطق الصناعية المنظّمة

PMU

وحدة إدارة المشاريع

QFFD

صندوق َقطَر للتنمية

RBK

مبادرة ريبوت كامب

ROO

قواعد المنشأ

RPL

االعتراف بالتعليم المسبق

RSC

مركز دراسات قضايا الالجئين

SMEs

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

TSL

اللغة التركية كلغة ثانية

TVET

التعليم والتدريب التقني والمهني

UN

األمم المتحدة

UNDP

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNESCO

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

UNHCR

المفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

UNICEF

منظمة األمم المتحدة للطفولة

WFP

العالمي
برنامج األغذية
ّ

الفصل األول

مقدمة

التمهيد والغرض
أدت الحرب األهليّة السوريّة إلى نزوح  60في المئة من تعداد سوريا السكاني البالغ  23مليون نسمة ،حيث نزح  6.5ماليين
ّ
سوري داخل سوريا ( ،)UNHCR, 2018cويقيم  5.6ماليين سوري في بلدان الشرق األوسط المجاورة باعتبارهم الجئين

( ،)UNHCR, 2018bوحوالي مليون في أوروبا ،ونحو  100,000يقيمون في أماكن أخرى بالعالم ،ال سيّما في أمريكا
الشمالية ( .)Connor, 2018وال تكاد توجد دولة في التاريخ المعاصر بلغ نزوح سكانها هذه النسبة الكبيرة .وتستضيف

تركيا واألردن ولبنان معظم هؤالء السوريين النازحين.

تستضيف تركيا العدد األكبر من الالجئين السوريين :يبلغ عددهم  3.5ماليين نسمة ،أو يُمثِّلون حوالي  5في المئة

سجل [باالنخفاض من
من تعداد تركيا السكاني البالغ  80مليون نسمة .ومع أن لبنان (التي تستضيف مليون الجئ ُم
َّ

 1.2مليون الجئ عن عام ]2015؛ أي ما يعادل  17في المئة من تعداد لبنان السكاني) ،واألردن (التي تستضيف 660,000

الجئ مسجل ،أي ما يعادل  7في المئة من تعدادها السكاني) تستضيفان أعدادًا أقل من الالجئين السوريين ،إال أن أعداد

سجل لبنان أعلى نسبة من الالجئين السوريين
الالجئين فيهما تُعد أكثر بكثير
مقارنة بتعدادهما السكاني .في الواقع ،ت ُ
ً
ِّ
والالجئين في العالم على حد سواء من حيث نصيب الفرد.

ألقت هذه األعداد الهائلة من المواطنين الجدد في هذه البلدان عبأ ً ثقيال ً على أسواق العمل وخدمات القطاع العام

(مثل ،التعليم والصحة والصرف الصحي) والترابط االجتماعي (المواقف تجاه الوافدين الجدد التي تؤدي إلى الوئام بين الفئات

المستَضيفة.
المختلفة) .غير أن هذا الوضع ال يخلو من الفرص أمام السوريين للمساهمة في اقتصادات هذه البلدان ُ
يعتمد ازدهار منطقة الشرق األوسط واستقرارها بالمستقبل على توفير فر ٍ
ص اقتصاديّ ٍة تعود بالفائدة على كل

المستَضيفة .يتطلب هذا التحدي طويل المدى وجود استثمارات في البلدان
من الالجئين السوريين
والعمال في البلدان ُ
ّ

المستَضيفة ،وخاصة تركيا واألردن ولبنان ،لمساعدة كل من مواطنيها والالجئين على تلبية احتياجاتهم اليومية،
ُ
والمساهمة بصورة قانونية في االقتصاد المحلي ومن المحتمل
وبث
أيضا في االقتصاد اإلقليمي من خالل التجارة،
ّ
ً
شعور باألمل في فرصهم المستقبلية.

المستَضيفة
في شباط (فبراير) عام  ،2016عقدت األمم المتحدة ومجموعة من البلدان المانحة وحكومات البلدان ُ
قدما في تناول أزمة الالجئين السوريين .وافقت تركيا على تقديم
لالجئين مؤتمرًا في لندن لوضع خارطة طريق للمضي
ً
"مؤتمر لندن  -بيان تركيا" ،وافقت األردن على تنفيذ "ميثاق األردن" ،وقدمت لبنان "إعالن نوايا" .وعلى إثر هذه الجهود،

كانت هناك خطط وبرامج إضافية تقودها حكومات تركيا واألردن ولبنان فضال ً عن وكاالت األمم المتحدة.
تم إعداد هذه الدراسة من قِبل مؤسسة  ،RANDوالتي تم تمويلها من صندوق َقطَر للتنمية (Qatar Fund for
)Development؛ حيث أخذت هذه الدراسة بالحسبان العمل القائم الذي أجرته حكومات تركيا واألردن ولبنان واألمم

المتحدة ( )United Nationsوحكومات مانحة أخرى ،في السعي نحو الهدف المتمثل في خلق فرص عمل للمواطنين

المستَضيفة.
والالجئين السوريين في المجتمعات ُ

1

2
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قررنا التركيز على تركيا واألردن ولبنان ،نظرًا للعدد الهائل من الالجئين السوريين الذي تأويه هذه البلدان .فعلى

سبيل المثال ،تُعد أعداد الالجئين السوريين في العراق (حوالي  251,000نسمة) ومصر (حوالي  130,000نسمة) أقل

كل من النتائج المستخلصة والتوصيات التحديات ذات الصلة
بكثير ( .)3RP, 2018c, 2018dنتوقع كذلك أن تتناول ٌّ

بالسياقات األخرى.

تتمثل أسئلة بحثنا بوجه عام في:

–ما هو الوضع العام لسوق العمل بالنسبة لالجئين السوريين في تركيا واألردن ولبنان؟

– –ما هي مستويات المهارات العامة للسوريين ،ومهنهم الحالية والسابقة ،والتدريبات التي تلقوها والتي يرغبون
في تلقيها ،ومتوسط الدخل الخاص بهم ،وتصوّراتهم عن مكان العمل والعوائق التي يواجهونها؟

– –إلى أي مدى توظف الشركات السوريين وتخطط لتوظيفهم ،وما هي مزايا ومساوئ العاملين السوريين التي
يرونها؟

وعمالها عن السوريين في سوق العمل؟
المستَضيفة
–ما هي تصوّرات شركات البلدان ُ
ّ

–هل تتوفر فرص منفعة متبادلة في أسواق العمل في هذه البلدان ،مثل الفجوات القائمة التي يمكن للعاملين

المستَضيفة؟
السوريين سدها والطرق التي يمكنهم من خاللها إضافة قيمة اقتصادية للبلدان ُ
المستَضيفة والمنظمات غير
–ما هي تحسينات البرامج والسياسات التي يمكن توصية حكومات البلدان ُ
الحكومية والمنظمات متعددة األطراف والجهات المانحة بها من أجل تحقيق المكاسب من هذه الفرص؟

متعمقا لمجموعات المهارات المتوفرة لدى الالجئين
لإلجابة على هذه األسئلة ،تُجري هذه الدراسة تحليال ً
ً
السوريين في تركيا ولبنان واألردن ("العرض")؛ واحتياجات شركات القطاع الخاص ("الطلب")؛ والخطوات الالزمة

للمواءمة بين العرض والطلب ،والخطوات الالزمة لتحسين المناخ االقتصادي العام ،واستراتيجيات الترابط االجتماعي
المستَضيفة بما يتجاوز مجرد الفرص االقتصادية .فهي تعرض توصيات لحكومات البلدان
بين الالجئين والمجتمعات ُ

المستَضيفة والبلدان المانحة ،والوكاالت متعددة األطراف على أمل وضع سياسات عملية تساعد الالجئين على العثور
ُ
المستَضيفة على تقليص حدة االنقسام بين
المستَضيفة وتساعد المجتمعات ُ
على فرص اقتصادية في المجتمعات ُ

حة لجميع
المقيمين المحليين مع ضمان التنمية االقتصادية الشاملة .فهي تقوم بذلك من منطلق إيجاد نتائج ُم ْربِ َ
المستَضيفة على حد سواء .وخالصة القول ،تهدف
أصحاب الشأن ،وتحويل وضع الالجئين إلى فرصة لالجئين والبلدان ُ

دراسة مؤسسة  RANDهذه إلى إيجاد خيارات بشأن كيفية توفير سبل لضمان الفرص االقتصادية لالجئين السوريين

المستَضيفة والالجئين على حد سواء.
التي ستحقق فوائد تدوم لفترة طويلة للبلدان ُ

تشاورت مؤسسة  RANDمع الحكومات والوكاالت متعددة األطراف ،أثناء إجراء هذه الدراسة ،لضمان إدراكنا

للمبادرات الجارية واستكمالها .وفي المقابل ،نأمل أن يؤدي عملنا دورًا في تحديد السياسات والمبادرات من جانب البلدان

المستَضيفة والوكاالت متعددة األطراف والمؤسسات التي ستساهم في تحقيق االستقرار المطلوب في خضم
ُ
اضطرابات أزمة الالجئين السوريين.
استندت هذه الدراسة إلى طرق بحث متعددة (سيتم تناولها بالتفصيل في الفصل الثاني) وهي :تحليل سياق

المستَضيف
تضمن مراجعة دراسات سابقة ومقابالت مع أصحاب الشأن؛ ومجموعات تركيز مع السوريين و عمال البلد ُ
والعمال اآلخرين المهاجرين في تركيا واألردن ولبنان؛ ودراسات استقصائية لكل من الشركات واألسر السورية في كل
ّ
بلد من البلدان الثالثة؛ وورش عمل مع مجلس استشاري .يساعدنا نهجنا متنوع األساليب ،إلى جانب تسليط الضوء
على الجوانب المتعددة إلى وضع شديد التعقيد ،على تحديد الموضوعات المتكررة والنتائج المستخلصة المتعارضة

والداعمة كذلك بين األساليب ،مما يتيح لنا استخالص استنتاجات دقيقة.

ةمدقم
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لقد درس آخرون وضع الالجئين السوريين بدرجات متفاوتة في تلك البلدان الثالثة ،كما نناقش في النظرات

وسعت نطاقها بأساليب
السياقية العامة .حققت دراستنا استفادة كبيرة من القاعدة المعرفية المتاحة ،كما أنها َّ

تكميلية ومهمة .ويرد فيما يلي كيف أضافت دراستنا على وجه الخصوص قيمة:

واحدا فقط ،فإننا نتناول دراسة البلدان الثالثة التي يوجد بها
بلدا
ً
–رغم أن معظم الدراسات الحالية تتناول بالبحث ً
عدد كبير من الالجئين السوريين ،وتوجد بينها تشابهات واختالفات جوهرية كذلك .نجمع النتائج المستخلصة في

سياق شامل للبلدان ،مما يتيح إمكانية استفادة كل بلد من اآلخر بشأن فعالية السياسات واللوائح التنظيمية
المتنوعة المتعلقة بالالجئين.

–رغم أن العديد من الدراسات قد استندت في المقام األول إلى المقابالت مع السوريين ،فإننا عقدنا مجموعات
عمقة مع الشركات المحلية.
المستَضيف
تركيز
لعمال البلد ُ
والعمال الوافدين اآلخرين ،كما أجرينا مقابالت ُم ّ
ّ
ّ

وبهذا يمكننا تحديد أوجه التشابه واالختالف في تصوّرات الوضع على أرض الواقع من الفئات المختلفة .يتيح لنا

هذا النهج تقديم توصية بتدخالت تُدرك الديناميكيات بين الفئات.

–يُعد إجراء دراسات استقصائية على كل من األسر السورية والشركات التي من المرجح أن توظف هذه األسر جانبًا
جديدا آخر لدراستنا .يتيح لنا ذلك النظر في التصوّرات المتعلقة بتوظيف السوريين من كلتا وجهتي النظر .من
ً
العمال السوريين ،فإننا نجمع معلومات بشأن العوائق التي تعترض العثور على العمل وطريقة المعاملة
جانب
ّ

في أماكن العمل ،أما من جانب أصحاب العمل المحتملين ،فإننا نجمع مزايا توظيف السوريين ومساوئه.

–لم يتم بوجه عام إجراء دراسات استقصائية للشركات بشأن توظيفها السابق والحالي والمتوقع في المستقبل
للسوريين كما نفعل .يتيح لنا ذلك توثيق ممارسات التوظيف ومقارنتها بين البلدان الثالثة وتقديم توصياتنا
بشأن التدريب ،وإزالة العقبات الوثيقة بشكل أخص بالسياق.

نهجا نادرًا في سياق دراسة وضع الالجئين .فمن خالل إجراء المقابالت
–يُعد نهجنا الشامل متنوع األساليب
ً
لعمال البلد المستضيف والسوريين
عمقة وشبه الموحدة مع أصحاب الشأن والشركات ،ومجموعات تركيز
ُ
ّ
الم ّ
المستَضيف ،وإجراء دراسات استقصائية لكل من األسر السورية والشركات،
وغيرهم من الوافدين في البلد ُ
يمكن ألساليبنا تقديم مجموعة حلول تمس الحاجة إليها بالنسبة لوضع معقد.

هيكلية هذه الدراسة
عقب هذه المقدمة في الفصل األول ،فإننا نناقش نهجنا ومنهجيتنا في الفصل الثاني ،وننقل التفاصيل إلى الملحقات.

ونقدم في الفصول من الثالث إلى الخامس نظرات سياقية عامة عن الظروف المتعلقة بتوظيف الالجئين والمناخ

االقتصادي العام في تركيا من خالل مراجعة للدراسات السابقة والمقابالت شبه الموحدة مع الخبراء المحليين،
وتحليل للنتائج المستخلصة من مناقشات مجموعات التركيز والمقابالت مع أصحاب العمل ،والنتائج المستخلصة

من الدراسة االستقصائية لألسر السورية والشركات على التوالي .ونقوم باألمر ذاته في الفصول من السادس إلى الثامن
استعراضا
بالنسبة لألردن ،وفي الفصول من التاسع إلى الحادي عشر بالنسبة للبنان .في الفصل الثاني عشر ،نقدم
ً
موجزًا عن الدروس المستفادة من بلدان أخرى بخالف البلدان الثالثة التي تناولناها بالبحث ،وفي الفصل الثالث عشر،

نجمع النتائج الرئيسية المستخلصة ضمن كل بلد من البلدان الثالثة التي تناولناها بالدراسة ،وفيما بينها .ونقدم

المستَضيفة في الفصل
مجموعة من التوصيات لتحسين الفرص االقتصادية لكل من الالجئين
والعمال في البالد ُ
ّ
الرابع عشر .ونختتم الدراسة في الفصل الخامس عشر بتقديم اقتراحات تتعلق بالتوجهات المستقبلية.

الفصل الثاني

المنهجية

تعتبر الجوانب السياسية واالقتصادية االجتماعية ألزمة الالجئين السوريين ،بما في ذلك ما يتعلق بالتوظيف في البلدان
نهجا متعدد األساليب لتحليل الصعوبات المفروضة وتناولها .ومن ثم ،فقد
المستَضيفة ،بالغة التعقيد حيث تتطلب
ُ
ً
هج الكيفية والكمية لفهم الجوانب المختلفة لألزمة
اتبعنا
نهجا متنوع األساليب في هذه الدراسة ،مستخدمين النُ ُ
ً

(بناء على مراجعة دراسات سابقة ومقابالت
ووضع توصيات للتعامل معها .تضمنت األساليب الكيفية :تحليل سياق
ً

مع أصحاب الشأن) ومجموعات التركيز والمقابالت شبه الموحدة مع الشركات ،وورش عمل مع المجلس االستشاري

للمشروع .بينما تضمنت األساليب الكمية دراسة استقصائية ألسر الالجئين السوريين ودراسة استقصائية للشركات
المستَضيفة.
في البلدان ُ
راجعت لجنة حماية المشاركين في البحوث التابعة لمؤسسة  RANDجميع بروتوكوالت مجموعات التركيز

والمقابالت وأدوات الدراسة االستقصائية وإجراءات البحث ووافقت عليها .أشرفت مؤسسة  RANDعلى مؤسسة

الدراسات التسويقية ( )MROفي األردن وشركة إبسوس في لبنان وتركيا لضم المشاركين وإجراء مجموعات التركيز
إضافة إلى إجراء الدراسات االستقصائية لألسر السورية والشركات المحلية .وقد أجرينا
عمقة للشركات،
ً
والمقابالت ُ
الم ّ

عدة نقاشات مع اإلدارة ومنسقي مجموعات التركيز والقائمين على إجراء المقابالت والقائمين بتعدادات الدراسات

االستقصائية؛ لوضع توقعات بشأن المعايير ،والوصول إلى فهم مشترك للممارسات الفضلى؛ التباعها في استنباط
المعلومات في مجموعات التركيز ،وجمع البيانات والمسح والتحقق.

األساليب الكيفية

تحليل السياق :مراجعة الدراسات السابقة والمقابالت مع أصحاب الشأن

تضمن تحليل السياق ،القائم على مراجعة الدراسات السابقة والمقابالت شبه الموحدة مع أصحاب الشأن ،مراجعة

مصادر البيانات والتقارير المتاحة وتقييمها (كتلك الواردة من الحكومات والجامعات واألمم المتحدة [)]UN؛ تحديد
البرامج والسياسات ومبادرات االستثمار ذات الصلة ،وتقييم آخر التطورات إزاء خلق فرص عمل للسوريين واألوساط
المستَضيفة لهم ،ومراجعة السياسات والبرامج األخيرة لكل بلد والمتعلقة بتوظيف الالجئين .اندمج هذا في نظرة
ُ

عامة واسعة على مشهد السياسات وسياقها .ولذلك ،كان هدفنا بشكل جزئي في هذه الفصول هو تقديم سياق،
وكذلك جمع وإتاحة النتائج المستخلصة من الدراسات السابقة والبيانات الموجودة ومن المقابالت التي أجريناها مع
أيضا .ففي حين تردد بعد ذلك العديد من الموضوعات ذاتها في مجموعة التركيز والنتائج المستخلصة
أصحاب الشأن ً

للدراسة االستقصائية ،فإننا نرى أن علمية الجمع تقدم سيا ًقا وأدلة إضافية.

لم تُغفل مراجعة الدراسات السابقة القضايا األساسية القائمة على مستوى البلدان .وتضمنت هذه القضايا:

التوزيع الجغرافي لالجئين داخل كل بلد والمؤهالت التعليمية لالجئين ومواطني البلدان المضيفة والتوزيع القطاعي
والمهني لالجئين ومواطني البلدان المضيفة ،ومعدالت البطالة حسب المستوى التعليمي والموقع الجغرافي
5
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فرص للجميع
ٌ

والمساهمات القطاعية في إجمالي الناتج المحلي ،والمناخ االقتصادي العام والمعوقات الرئيسية أمام النمو وريادة

المتصوَّرة للتغييرات األخيرة،
األعمال ،والسياسات والقوانين التي
ِّ
تسهل عمل الالجئين أو تعوقه بما في ذلك التأثيرات ُ

والموضوعات الرئيسية في وسائل اإلعالم بخصوص الالجئين ،ومنها الترابط االجتماعي.

بعد مراجعة واعتماد لجنة حماية المشاركين في البحوث التابعة لمؤسسة  ،RANDأجرينا  23مقابلة مع

عمان باألردن .وقد استهدفت هذه
أصحاب الشأن في اسطنبول وأنقرة وشانلي أورفا بتركيا و 16في بيروت بلبنان و 15في ّ

المقابالت البالغ عددها  54مقابلة تحديد مشهد السياسات العام عن طريق هؤالء الذين يعملون عن كثب على موضوع

دمج سوق العمل والمعونة والدبلوماسية والبحث.

واسترشادًا بأسئلتنا البحثية ،شملت بروتوكوالت المقابالت (المدرجة في الملحق  )Aالقضايا المحورية ألسواق

العمل :الفرص (مطابقة المهارات والقطاعات الرئيسية والطلب المتزايد على العمالة) واإلطار القانوني والسياسات

والبرامج الحكومية ،والبرامج والمبادرات والتدخالت ،والتعاون والتنسيق بين أصحاب الشأن وتصوّرات السوريين واالستعداد
لتوظيف السوريين ورؤى للمستقبل .وكان من بين أصحاب الشأن المدرجين في المقابالت ،مسؤولون حكوميون ووكاالت
متعددة األطراف وسفارات دول مانحة ومراكز تفكير ورابطات صناعية وممثلون من القطاع الخاص وأصحاب شركات

ومنظمات غير حكومية .واستُخلصت مالحظات من المقابالت مع أصحاب الشأن لوضع تساؤالت أخرى خالل مراجعة
الدراسات السابقة وكذلك في وضع بروتوكوالت مجموعات التركيز والمقابالت شبه الموحدة مع الشركات.

مجموعات التركيز للمجموعات السكانية المتضررة

أجرينا مجموعات تركيز بين المجموعات السكانية المتضررة إثر تدفق الالجئين السوريين إلى أسواق العمل التركية

وعمال البلد
ونساء)،
واألردنية واللبنانية—وبالتحديد الالجئين السوريين في سن العمل في سوق العمل (رجاال ً
ّ
ً
والعمال المهاجرين (غير السوريين والمغتربين والرجال).
ونساء)
المستَضيف في سن العمل في سوق العمل (رجاال ً
ُ
ّ
ً
حصلها فريق مؤسسة RAND
بناء على تحليل السياق والخبرة التي
تم وضع بروتوكوالت مجموعة التركيز
َّ
ً
من األبحاث السابقة .وبالنسبة لبروتوكوالت المقابالت ،فقد وُضعت لتقديم إجابات على أسئلة البحث المدرجة في

الفصل األول (فهم الوضع العام لسوق العمل من المنظور التحليلي لمسألة العرض والطلب والوقوف على تصوّرات
المستَضيف وفرص المنفعة المتبادلة ووضع توصيات لتعزيزها) .وقد وُضعت بروتوكوالت
العمال والشركات في البلد ُ
ّ

مجموعات التركيز الستنباط فهم كل مجموعة للعوامل االجتماعية والظرفية والثقافية والهيكلية الخاصة التي

تؤثر على قدرة كل مجموعة على العثور والحفاظ على عمل الئق يسد الحاجة (انظر الملحق  .)Bوشملت الموضوعات
المحددة :استراتيجيات البحث عن العمل والحصول عليه ،والمعرفة بفرص العمل ،والمشكالت التي تتعلق بأذونات

المستَضيفة في مكان
العمل (رخص العمل) وتصاريح اإلقامة ،والترابط االجتماعي بين السوريين ومواطني البلدان ُ
العمل ،وظروف العمل ،والمساعدة التي يقدمها الالجئون اآلخرون ووكاالت المعونة في الحصول على وظيفة ،ودور أوراق

االعتماد ،ورعاية األطفال ،والنقل ،والخبرات مع أي برامج تدريبية حالية جارية ،ونظرة استشرافية للمستقبل.

ُعقد ما مجموعه ست وثالثون مجموعة تركيز (تتألف من ستة إلى عشرة مشاركين) ،في تركيا ( 13مجموعة

ويوضح توزيع كل مجموعة تركيز في الملحق  .Cتألفت مجموعات التركيز من مشاركين
تركيز) واألردن ( )12ولبنان (.)11
َّ

من مناطق جغرافية أساسية أقام فيها السوريون ،واقتصرت مجموعات التركيز على األفراد البالغين سن العمل (من
وفقا للمعايير الثقافية (على سبيل
 18إلى  50سنة) .باإلضافة إلى ذلك ،تم تبويب مجموعات التركيز حسب الجنس
ً

المستَضيف على أساس الجنس في تركيا واألردن فحسب ،في حين تم تبويب
المثال ،تم تبويب المشاركين من البلد ُ

المشاركين السوريين على أساس الجنس في جميع البلدان).
تم تعيين المشاركين من خالل قواعد بيانات ممثِلة موجودة لدى شركاء الدراسة االستقصائية إلى أن تم

الوصول إلى عينة غير عشوائية لكل نوع من المشاركين (البالغ السوري في سن العمل والبالغ في سن العمل من البلد
وعرض على المشاركين الحصول على مقابل نظير وقتهم .وأبدى المشاركون موافقتهم
المستَضيف والعامل المهاجر)ُ .
ُ
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الشفهية قبل بدء مجموعة التركيز .وقد حضر أعضاء فريق مؤسسة  RANDست مجموعات من مجموعات التركيز

سابقا ،إلجراء اختبار تجريبي لبروتوكوالت مجموعات التركيز ولتقديم تعليقات
البالغ عددها  36مجموعة المذكورة
ً
لمديري مناقشات مجموعات التركيز ولضمان الجودة .وأُجريت جميع مجموعات التركيز باللغة العربية أو التركية ،على

النحو المناسب ،كما تم تسجيلها ،وكتابتها حرفيًا وترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية.
المستَضيفة
مقابالت شبه موحدة مع أصحاب الشركات في البلدان ُ

تناغما مع أهداف مجموعات التركيز ،فقد أجرينا  12مقابلة شبه موحدة بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة
ً

والعمال المهاجرين (أربع مقابالت في كل بلد) .كما وضعنا بروتوكوال ً للمقابالت على
والكبيرة الذين يوظفون السوريين
ّ
أساس النتائج المستخلصة من تحليل السياق والتي شملت مناقشات أولية مع ممثلي األعمال ،وعلى أساس المعرفة

الحالية للصعوبات التي تواجه الشركات والفرص التي تصادفها في سوق العمل الحالي.

استعان شركاؤنا في الدراسة االستقصائية بشركات من خالل قواعد بيانات الشركات القائمة إلى أن أجريت

مقابلة مع كل شركة من كل نوع على األقل .وقد شارك في المقابلة أصحاب شركة خدمات صغيرة وشركة إنتاج
أغذية متوسطة وشركة إنتاج كبيرة ومصنع منسوجات كبير في تركيا .أما في لبنان ،فقد أجرينا مقابلة مع أصحاب

مطعم صغير وشركة خدمات وشركة إنتاج متوسطتين وشركة بناء كبيرة .وأخيرًا ،فقد أجرينا في األردن مقابلة مع
وعرض على أصحاب
أصحاب شركة خدمات صغيرة وشركة تصنيع متوسطة وشركة بناء وشركة تصنيع كبيرتينُ .
الشركات الحصول على تعويض مقابل وقتهم .كما تم جمع الموافقات الشفهية قبل البدء في إجراء المقابلة .وأُجريت

جميع المقابالت باللغة العربية أو التركية ،على النحو المناسب ،كما تم تسجيلها وكتابتها حرفيًا وترجمتها إلى اللغة
اإلنجليزية.

تحليل مجموعات التركيز والمقابالت شبه الموحدة

تم تحميل جميع النسخ على برنامج ( Dedooseمستشاري األبحاث الثقافية واالجتماعية 1،)2017 ،وهو برنامج حاسوبي

نهجا استقرائيًا
سحابي للتحليل الكيفي يساعد على الترميز القائم على الفريق والتحليل الالحق للبيانات .وقد طبقنا
ً
واستنتاجيًا لوضع دليل رموز إلدراج األسئلة البحثية الرئيسية المشمولة ضمن مجموعة التركيز وبروتوكوالت المقابالت،

باإلضافة إلى الموضوعات األخرى التي استجدت .وأشار دليل الرموز إلى المجاالت ذات األهمية لهذا التقييم (كمعوقات
وميسرات الحصول على عمل ،وأنواع الوظائف التي يضطلع بها السوريون ،والمسائل المتعلقة بالترابط االجتماعي،
ّ
وأوصاف بيئة مكان العمل).

أعاد فريق تحليل البيانات الكيفية النظر َ في دليل الرموز وحدد التطبيق المالئم للرموز .ثم قام أربعة أعضاء من

المرمزين (أي االتساق واإلجماع
الفريق الخبراء في تحليل البيانات الكيفية بترميز المقابالت .وضعنا موثوقية فيما بين
ّ

في تطبيق الرموز) ضمن منصة ( Dedooseمعيار كوهين كابا  .)Haney et al., 1998, pp. 38–43( )> 0.801التقى فريق

الترميز مرة كل أسبوعين على مدار فترة التحليل لحل أي أوجه تعارض في تطبيق الرموز.

المرمزة للموضوعات الرئيسية .تم تكليف كل باحث
فور االنتهاء من عملية الترميز ،راجع ثالثة باحثين المخرجات
َّ

المرمزة من بلد واحد .حددنا الموضوعات من خالل تقنيات راسخة ،بما في ذلك التكرار (على سبيل
بمراجعة المخرجات
َّ

المثال ،إذا تم التعبير عن موضوع أكثر من عدة مرات) واستخدام التعبيرات المجازية والحاالت االستثنائية (Ryan and
أيضا على موضوعات خاصة بمجموعات معينة أو مناطق جغرافية بعينها.
ّ .)Bernard, 2003
ركزنا ً

المرمزين .حيث يقترب معيار كوهين كابا إلى  1كلما
 .1كوهين كابا ( )Cohen’s Kappaهو معيار متماسك ومقبول لإلتفاق ما بين
ّ
المرمزين (هانيي وآخرون .)1998 ،يتم احتساب معيار كوهين كابا على النحو التالي حيث  ،K = Pa − Pc/1 − Pcحيث
زادت الموافقة بين
ّ
المرمزون و=  Pcنسبة الوحدات التي يُتوقع أن تتم الموافقة عليها بالصدفة.
عليها
اتفق
التي
الوحدات
=  Paنسبة
ّ

8

فرص للجميع
ٌ
إضافة إلى ذلك،
معا مجموعة من وجهات النظر الخاصة بهؤالء الذين تضرروا بسبب األزمة.
ً
جمعت هذه األساليب ً

عمقة سياقية لتكميل النتائج المستخلصة للدراسة االستقصائية
قدمت النتائج المستخلصة الكيفية بيانات ُم ّ

موضحة في الفصل الرابع والسابع والعاشر.
الكمية .وتأتي نتائج هذه التحليالت
ً
ورش عمل المجلس االستشاري

اعتمدت هذه الدراسة على مجلس من المستشارين الخارجيين المتميزين لتقديم المشورة والتيسير للدراسة .وتألف

المجلس االستشاري من مجموعة موقرة من أصحاب الشأن والقادة المشاركين في االستجابة ألزمة الالجئين السوريين
من مؤسسات متعددة مثل :التعليم فوق الجميع ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية وقطر الخيرية
وصلتك ومؤسسة الخيمة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
عملت المجموعة باعتبارها هيئة استشارية بدون صفة قانونية .وانطوت الدراسة على مشاورات مع األشخاص في
المجلس االستشاري للحصول على المشورة والتيسير وعقد اجتماعات مع المجلس االستشاري ككل ثالث مرات :عند

بدء الدراسة للحصول على تعليقات عامة بشأن خطة الدراسة والمشورة بشأن النهج ،الذي تم االنتهاء منه في كانون

الثاني (يناير)  ،2017وبعد تقديم التقرير المؤقت للتعليقات ومناقشة توصيات المسوّدة في صيف  2018ومناقشة
األفكار بخصوص نشر التقرير وتأثيره في أيلول (سبتمبر) .2018

الكمية
الوسائل
ّ
أجرينا دراسات استقصائية لالجئين السوريين والشركات المرجح أن توظِّفهم؛ وذلك استكماال ً للوسائل الكيفية

الموضحة أعاله ،وبعد مراجعة لجنة حماية المشاركين في البحوث التابعة لمؤسسة  RANDوالموافقة عليها .ونظرًا
إلى القيود المفروضة على الوقت والموارد ،فإننا لم نستهدف أن تكون هذه الدراسات االستقصائية تمثيلية أو تفضي
ٍ
كاف لالجئين والشركات مما يتيح
إلى تقديرات على مستوى السكان .في المقابل ،كان هدفنا هو تحقيق تمثيل عام

لنا تقديم توصيات مستنيرة ذات صلة واسعة بشرائح متعددة من السكان .ونعرض فيما يلي نظرة عامة على الدراسة

االستقصائية ووسائل جمع العينات ،يمكن العثور على مزيد من التفاصيل في الملحق .D
منهجية جمع العينات والدراسة االستقصائية لألسر

طلبنا من المشاركين في الدراسة االستقصائية لألسر معلومات عن خلفية العائلة والتعليم والتدريب والتفاصيل

المهنية ،والقطاع ألولئك الذين يعملون ،والطرق التي يسلكها أولئك الذين ال يعملون للعثور على عمل ،وكذلك
الطريقة التي يسلكها هؤالء الذين يعملون للعثور على وظيفتهم المناسبة ،والعمل السابق في سوريا ،والمعوقات
المستَضيف .يرد استبيان الدراسة االستقصائية لألسر المستخدم
أمام التوظيف ،وتصوّرات العمالة العامة في البلد ُ

في األردن في الملحق  ،Eواستبيانات البلدين اآلخرين متماثلة.

مزمعا أن تمثل
مع أننا لم نستهدف عينة دراسة استقصائية ممثلة تمثيال ً كامال ً لالجئين السوريين؛ حيث كان
ً

المناطق الجغرافية ،المحددة إلجراء الدراسة االستقصائية ،المجموعة السكانية لالجئين السوريين في كل بلد على
نطاق واسع .تماشى اختيار المحافظات من أجل الدراسات االستقصائية لألسر والشركات ،وكذلك من أجل مجموعات

عمقة مع الشركات جغرافيًا إلى أقصى حد ممكن .وضعت مؤسسة  RANDوشركاؤها في
التركيز ،والمقابالت ُ
الم ّ
أيضا الظروف االستثنائية
جا حرصت على تحقيق التمثيل الشامل المطلوب ،والتي راعت
ً
الدراسة االستقصائية ن ُ ُ
ه ً
في كل بلد ،مثل الوصول والتوزيع الجغرافيين للسكان المستهدفين والموارد المتاحة لشريك الدراسة االستقصائية
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واالعتبارات اللوجستية األخرى ،وكذلك السياقات االجتماعية والسياسية والثقافية ،وعدم وجود أطر موثوقة لجمع
العينات والبيانات ذات الصلة بهذه الشريحة.

فرضت القيود المتعلقة بالوقت والموارد أنه لن يكون بمقدورنا سوى إجراء دراسة استقصائية على ما يصل

إلى  600أسرة في كل بلد .وُزعت هذه العينة المستهدفة على مستوى المحافظات المحددة بما يتناسب مع
عدد الالجئين السوريين في تلك المحافظات ،ومن ثم في كل محافظة .كما تم اختيار المقاطعات ذات الكثافة
بناء على إحصائيات منشورة أو معرفة عامة .بعد ذلك ،تم تقسيم المقاطعات ،في
العليا من الالجئين السوريين
ً
المناطق الحضرية ،إلى أحياء وشوارع ،ثم تم جمع عينات عشوائية منهجية من أماكن اإلقامة (البنايات السكنية
ٍ
تخط داخل المباني لتعيين األسر للمشاركة في الدراسة االستقصائية.
عادةً) تبعها عمليات سير عشوائية بأنماط

ولم يتم إدراج أماكن اإلقامة التي لم يكن معرو ًفا في األحياء المحلية إذا كانت تأوي أسرًا من الالجئين السوريين
أم ال في التحرك العشوائي .كان لدى فريق الدراسة االستقصائية في األردن ،البلد الوحيد الذي به نسبة كبيرة من
السكان الالجئين السوريين المقيمين في مخيّمات ،القدرة على استخدام طريقة جمع عينات عشوائية منهجية
ألسر الالجئين السوريين داخل مخيّم الزعتري ،حيث يشكِّ ل الالجئون السوريون الغالبية العظمى من سكان المخيّم.
بمجرد ما كان يتم التعرف على أسرة من الالجئين السوريين بنجاح خالل عملية التحرك العشوائي ،يجمع

القائمون بالتعداد في الدراسة االستقصائية معلومات رئيسية عن تكوين األسرة من أجل وضع قائمة بأفراد األسرة

الذين يعملون والذين يبحثون بسعي عن عمل أو سيبحثون في حال أصبح الوضع مواتيًا .في األردن ،بُذلت محاوالت
عدة للوصول إلى الشخص الذي تم اختياره عشوائيًا قبل إسقاط األسرة من القائمة .وفي لبنان وتركيا ،إذا لم يكن
متاحا وقت الزيارة األولى ،كان يتم إسقاط هذه األسرة وينتقل القائمون على التعداد إلى
هناك فرد تم اختياره عشوائيًا
ً

األسرة التالية .يرد مزيد من التفاصيل عن منهجية جمع العينات المتبعة في كل بلد في الملحق .D

بالرغم من وجود هذه التباينات في منهجية جمع العينات ،فمن المهم مالحظة أن معايير أهلية اإلدراج في

القائمة ،واستكمال أقسام التصوّرات المتعلقة بالتوظيف في الدراسة االستقصائية جاءت متسقة على مستوى كل

بلد؛ إلتاحة إجراء مقارنات عبر البلدان الثالثة إلى قدر االستطاعة.

يتكون تحليل الدراسات االستقصائية لألسر باألساس من فحص اإلحصاءات الموجزة (مثل مستويات التعليم

العمال) والتبويبات المتقاطعة لهذه اإلحصاءات (حسب الموقع الجغرافي في المقام
والمشاركة االقتصادية وتصوّرات
ّ

األول).

منهجية جمع العينات والدراسة االستقصائية للشركات

طلبنا من المشاركين ،في الدراسة االستقصائية للشركة ،معلومات عن حجم الشركة وعمرها والتوظيف بها،

وأسواق تصديرها ،وخطط النمو ،والتصوّرات عن توظيف السوريين ،والسياسات والحوافز التي من شأنها أن تساعد
الشركة .يرد في ملحق  Fاستبيان الدراسة االستقصائية للشركات المستخدم في األردن ،واستبيانات البلدين
اآلخرين متماثلة.

مسحا للشركات في المناطق القريبة من األماكن التي أجرينا فيها دراسة استقصائية ألسر الالجئين؛
أجرينا
ً
نظرًا إلى أن هذه الشركات أكثر احتماال ً للتعرض لالجئين السوريين ،كما أنها من ضمن الشركات المستهدفة لبحث

السوريين عن وظائف .لم يكن من الضروري أن تكون الشركات مملوكة لسوريين ،مع أننا لم نستبعد هذه الشركات

من دراستنا االستقصائية .حددنا مجموعة من قطاعات الخدمات والتصنيع ،مستهدفين تلك التي بها عمالة كبيرة
داخل كل بلد ،باإلضافة إلى تلك التي يحتمل أن تنطوي على احتمالية كبيرة لتوظيف الالجئين .وقد أدرجنا ،في كل بلد،
قطاعات البناء وتجارة البيع بالجملة والبيع بالتجزئة  2والفنادق والمطاعم ،الذي يحتوي كل قطاع منها على نسبة

2
توافقا مع رموز التصنيف الصناعي القياسي الدولي لجميع األنشطة االقتصادية ( ،)ISICيشمل هذا القطاع صيانة المركبات
ً
ذات المحركات.
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كبيرة من العمالة بين مواطني البلد وبين الالجئين السوريين عند إدراج العمالة الرسمية وغير الرسمية 3.استهدفنا

بناء على أوجه قوة التصنيع لكل بلد.
حدد
كذلك العديد من قطاعات التصنيع داخل كل بلد ،وتباين االختيار ُ
الم ّ
ً

مسحا للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للوصول إلى مجموعة واسعة من أصحاب العمل
أجرينا
ً
المحتملين .فرضت القيود المتعلقة بالوقت والموارد أنه لن يكون بمقدورنا سوى إجراء دراسة استقصائية على 100

مثلت الشركات الصغيرة نسبة كبيرة من العمالة؛
شركة صغيرة و 50شركة متوسطة وكبيرة في كل بلد .وفي كل بلدّ ،
ومع ذلك ،تشير الدراسات السابقة األوسع نطا ًقا عن نمو الشركات إلى أن الشركات الكبيرة تميل إلى إظهار مستوى

نمو أعلى في معدالت التوظيف (.)Haltiwanger et al., 2013, pp. 347–361; Martin et al., 2017, pp. 354–386

ولم نستهدف سوى الشركات التي بها موظف واحد على األقل يحصل على أجر لمنع إجراء دراسة استقصائية على

الشركات القائمة على األسر التي ال يُرجح أن توظِّف أي أفراد ليسوا ضمن أفراد األسرة.

حصصا نسبية لجمع العينات حسب المنطقة ،والقطاع ،وحجم الشركة ،استنادًا إلى أفضل المعلومات
وضعنا
ً

المتاحة عن توزيع العمالة ،كما نوضح بمزيد من التفصيل في الملحق  .Dوبالنظر إلى األهمية المحتملة للمناطق
تقدم
جزءا من ميثاق األردن
ِّ
االقتصادية الخاصة لخلق فرص عمل ،وحقيقة أن اتفاقية قواعد المنشأ ( )ROOالتي تشكِّ ل ً

للمصدرين في مناطق معينة ،فقد استهدفنا كذلك عددًا من شركات التصنيع في هذه المناطق في األردن
حوافز خاصة
ّ
4
المستخدمة في تحديد شركات معيّنة في كل بلد إلجراء مقابالت معها.
وتركيا .ويعرض الملحق ً
أيضا الطرق ُ

تألّف تحليل الدراسات االستقصائية للشركات باألساس من دراسة اإلحصاءات الموجزة (مثل نسبة الشركات

التي توظِّف السوريين ،ومستويات مهاراتهم ،وتصوّرات أصحاب العمل) والتبويبات المتقاطعة لهذه اإلحصاءات (حسب
الموقع الجغرافي وحجم الشركة والقطاع في المقام األول).

القيود المنهجية
سابقا ،والتي لها آثار على نتائجنا المستخلصة .في حين
يجب مالحظة القيود المفروضة على المنهجيات الموضحة
ً

كان لدى شركائنا في الدراسة االستقصائية قائمة ممتدة باألشخاص والشركات التي شاركت في دراسات سابقة،

المتعمقة ،لم يكن ذلك بمثابة اختيار عشوائي من إطار
والتي عيَّنوا منها مشاركين في مجموعات التركيز والمقابالت
ِّ

العمال
موثوق لجمع العينات .ولذلك ،من المرجح وجود تمثيل زائد ألنواع معيّنة من األفراد ،فعلى سبيل المثال ،كلما كان
ّ

وتطلعا لريادة األعمال ،زادت احتمالية مشاركتهم في الدراسات السابقة،
اجتماعية
المحليون والالجئون السوريون أكثر
ً
ً

ثم في الدراسة الحالية .ونظرًا إلى أن مجموعات التركيز تستنبط معلومات كيفية وموضوعية عن مجموعة
ومن ّ
متنوعة من الموضوعات ،فإن تكوين المشاركين المتحيز قد يؤدي إلى المغاالة في التركيز على أنواع معينة من اآلراء.
وقد حاولنا معالجة هذا التخوف بتطبيق مجموعة متنوعة من معايير اختيار المشاركين في مجموعات التركيز على
تحديدا لضمان مشاركة أعضاء
منسقي مجموعات التركيز
أساس الموقع الجغرافي والعمر والجنس .وقد تم توجيه
ً
ّ

هدوءا في المناقشة.
المجموعة األكثر
ً

منسقون محليون المجموعات الكائنة
في حين أدار سوريون مجموعات التركيز الخاصة بالسوريين في تركيا ،أدار
ّ

في األردن ولبنان .وعلى الرغم من بذل أقصى جهودهم كي يشعر السوريون بالراحة ،فربما لم يكن المشاركون في
مجموعة التركيز على القدر الكامل من الصراحة واالنفتاح في إجاباتهم.

 3تجدر اإلشارة إلى أن "الطابع غير الرسمي" يحمل داللة مختلفة عند تطبيقه على السوريين مقارنة بالمواطنين .وبوجه عام ،فأي
شخص سوري موظف بشكل غير رسمي يعمل بدون إذن (رخصة) عمل ،في حين أي مواطن موظف بشكل غير رسمي يعمل بدون أن
سجال ً ألغراض الكفالة االجتماعية .وعلى الرغم من الل َّبس المحتمل ،فإننا نستخدم مصطلح "غير رسمي" لكال النوعين من
يكون ُم
َّ
عموما.
العامي
االستخدام
هذا
النتشار
ا
نظر
ال،
العم
ً
ّ
ً
4

ال يوجد في لبنان سوى عدد قليل من المناطق االقتصادية الخاصة ،بيد أنها تركز على التجارة بدال ً من التصنيع.

ةيجهنملا
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هناك الكثير من المعلومات ذكرها المشاركون عن أنفسهم عند جمعنا للبيانات الكيفية والكمية ،التي تخضع

للتحديات المعتادة ،مثل "التحيز المقبول اجتماعيًا" (ميل المشاركين لإلجابة عن األسئلة بطريقة يمكن أن يُنظر
إليها نظرة تأييد من آخرين) .يساعد استخدامنا لطرق متعددة وقدرتنا على تنويع طرق الحصول على اإلجابات وتحديد

الموضوعات الرئيسية المتكررة على التهدئة من هذا التخوف إلى حد ما .وعلى المنوال ذاته ،عندما تساءلت دراساتنا
رجح أن تستخلص ردودًا غير صحيحة ،أعدنا صياغة األسئلة لتكون ذات طابع
االستقصائية عن معلومات حساسة ي ُ ّ
شخصي أقل .فعلى سبيل المثال ،طرحت الدراسة االستقصائية للشركات السؤال التالي" :هل تعتقد أن الشركات

األخرى في هذا المجال من العمل تستخدم أيًا من هذه الطرق للحيلولة دون المعوقات أمام توظيف السوريين؟"

إن عدم وجود إطار موثوق لجمع عينات يُعتمد عليه في وضع استراتيجية متماسكة لجمع العينات أمر أكثر
إحصاء سكانيًا حديثًا يشمل أسر الالجئين ،ويمكن أن
صعوبة بالنسبة للدراسات االستقصائية .فلم تُجر ِ سوى األردن
ً
يكون الالجئون السوريون الذين يعيشون خارج المخيّمات متفرقين على نطاق واسع بين السكان المحليين في البلد

ثم فإن استخدام أساليب قياسية لجمع العينات عشوائيًا ليس عمليًا في هذا السياق ،والسعي
ُ
المستَضيف .ومن ّ
الستخدامها من خالل محاولة إجراء عملية إحصاء كامل مثالً ،والذي يتطلب تكاليف عالية ،خطوة غير عملية ومن
غير المرجح أن تحقق النتائج المرجوّة .ولتناول هذه المشكلة ،وضعت مؤسسة  RANDوشركاؤها في الدراسة
هج جمع عينات اعتمدت على أساليب منهجية لجمع العينات عشوائيًا إلى أقصى حد ممكن ،ولكنها
االستقصائية ن ُ ُ
ضمت كذلك مصادر معروفة ،لكنها غير منشورة عن مواقع الالجئين السوريين .تم تحديد هذه الطرق أعاله ومناقشتها
ّ

بمزيد من التفصيل في الملحق  .Dونظرًا إلى عدم تمثيل العينة ،ال يمكن التوصل إلى تقديرات على مستوى السكان.

وعالوة ً على ذلك ،فإن االعتبارات المتعلقة بالوقت والموارد قد قلّلت حجم العينة إلى  600أسرة لكل بلد ،وهو ما لم
يمنحنا القدرة اإلحصائية الكافية في جميع الحاالت الستخالص الفروق بين المجموعات المحددة .هذا وقد تباينت
معدالت االستجابة كذلك على نطاق واسع .فعلى سبيل المثال ،تراوحت معدالت االستجابة في تركيا بين نسبة عالية
بلغت  63في المئة في شانلي أورفا و 44في المئة في أضنة.

صاحبت استراتيجية جمع العينات الخاصة بالشركات القيود المماثلة .أوالً ،اختلف توافر البيانات لتحديد توزيع

الشركات حسب الصناعة والمنطقة والحجم على مستوى البلدان .ونظرًا إلى القيود المفروضة على الوقت والموارد،

فقد استهدفنا ما مجموعه  100شركة صغيرة و 50شركة متوسطة إلى كبيرة في كل بلد ،مما يجعل التمييز على

موجها على القطاعات
مستوى المجموعة مرة أخرى أمرًا يصعب تحقيقه في بعض الحاالت .وكان اختيار القطاعات
ً
التي عمل فيها العديد من السوريين وعلى القطاعات التي توقعنا احتمالية توظيفها للسوريين في المستقبل .ثانيًا،
اعتمد تحديد الشركات الكبرى على اإلحصاءات الرسمية التي لم تكن موجودة بالضرورة ،إلى جانب قوائم أكثر تحديثًا
المستهد َفة،
جمعها شركاؤنا في الدراسة االستقصائية .وفي حين تم اختيار الشركات ،التي تعمل في القطاعات ُ

عشوائيًا من هذه القوائم ،فإن هناك تحيزًا محتمال ً في الشركات التي وردت في القائمة في المقام األول.

ومع ذلك ،فإن الوصول إلى تقديرات غير متحيزة على مستوى السكان ليس هدف هذه الدراسة؛ حيث تتمثل

أهدافنا في تحديد العقبات التي تواجه السوريين في البحث عن فرص كسب سبل العيش والفجوات القائمة بين
العرض والطلب على العمالة ،وتقديم توصيات لتعزيز الحلول ذات المنفعة المتبادلة .ونحن نرى أن البيانات الكيفية

سابقا.
والكمية التي جمعناها تتيح لنا تحقيق هذه األهداف على الرغم من القيود المذكورة
ً

الفصل الثالث

نظرة عامة على الوضع في تركيا

يقيم حوالي  3.5إلى  4ماليين سوري في تركيا في  .2018يعرض هذا الفصل الظروف العامة للسوريين في تركيا؛ المناخ

االقتصادي في تركيا وتأثير السوريين؛ وسياسات وبرامج الحكومة وأوساط المعونة الدولية؛ واعتبارات الشركات لتوظيف
السوريين؛ والترابط االجتماعي .نجمع المعلومات من مصادر متنوعة ،بما في ذلك الدراسات السابقة المتاحة ،والبيانات

مهما للظروف الحالية.
توضيحا
الثانوية ،ومقابالتنا مع أصحاب الشأن ،التي تعرض
ً
ً

ظروف السوريين في تركيا

األعداد والمواقع والتركيبة السكانية

سجلت الحكومة التركية في  2018أكثر من  3.5ماليين سوري في تركيا بحالة الحماية المؤقتة (المديرية العامة إلدارة

الهجرة بجمهورية تركيا ،غير مؤرخ)؛ وهناك ما يصل إلى  400,000شخص آخر قد ال يكونون مسجلين (International
 .)Crisis Group، 2018, p. 1ويعد السكان السوريون في تركيا من صغار السن؛ حيث إن  38في المئة منهم من األطفال
عاما1.

عاما ،و 33في المئة منهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم من  15إلى ً 29
ممن يقل عمرهم عن ً 15
سجل السوريون في جميع المحافظات التركية البالغ عددها  81محافظة ،حيث تتمركز أكبر التجمعات السكنية
َّ
في المدن الكبيرة أو في مناطق تقع بالقرب من الحدود السورية (انظر الشكل  .)3.1تقيم الغالبية العظمى منهم

في المدن أو البلدات في تركيا ،وال يقيم سوى  6في المئة فقط في المخيّمات .ورغم أن اسطنبول تستضيف العدد
اإلجمالي األكبر من السوريين ،فإن المحافظات الجنوبية الشرقية مثل كلس ،وهاتاي ،وشانلي أورفة ،وغازي عنتاب ،تضم

المسجلين مقارنة بالمواطنين المضيفين .ويشكل السوريون ،في تلك المحافظات،
األعداد األكثر تمركزًا من السوريين ُ
 49في المئة ،و 22في المئة ،و 19في المئة ،و 16في المئة من إجمالي عدد السكان على

التوالي2.

ومع ذلك ،فإن البيانات الحالية عن المواقع والتعليم وتوظيف الالجئين السوريين في تركيا غير تفصيلية بما

يكفي أو
محدثة أو متاحة للجمهور ( .)Erdoğan, 2017, p. 61; Grisgraber and Hollingsworth, 2016, p. 6وردت معظم
َّ

البيانات على الصعيد الوطني أثناء التسجيل وقت دخول السوريين إلى تركيا؛ وبمرور الوقت ،غادر الكثير من السوريين

سجلوا بها لالنتقال إلى أماكن أخرى بحثًا عن العمل .وتشير تقديرات مسؤولي الحكومة التركية
المحافظات التي
ّ
سجلون
الذين أجرينا مقابالت معهم إلى احتمالية وجود مليون سوري في اسطنبول وحدها ،مع أن نصفهم فقط ُم
ّ

وإدراكا لهذه المشكلة ،بدأت الحكومة التركية والمفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والبنك
هناك.
ً
الدولي في مشروع تحقق وإعادة تسجيل لتحديث سجالت السوريين الموجودين في تركيا ،مع إجراء تجربة لدراسة
 1تستند األرقام إلى التوزيعات العمرية المدرجة في المديرية العامة إلدارة الهجرة بجمهورية تركيا" ،الحماية المؤقتة"؛ األرقام جارية
اعتبارًا من  22آذار (مارس) .2018

 2تستند التقديرات إلى األرقام المتعلقة بالسكان المدرجة في المديرية العامة إلدارة الهجرة بجمهورية تركيا" ،الحماية المؤقتة"؛
األرقام جارية اعتبارًا من  28حزيران (يونيو) .2018
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فرص للجميع
ٌ
الشكل 3.1
المسجلين في تركيا حسب المحافظات العشرة األكبر.
السوريين
الالجئين
توزيع
ّ
اﺳﻄﻨﺒﻮل
553,453

ﻗﻮﻧﻴﺔ

104,360

أﺿﻨﺔ

ﻏﺎزي ﻋﻨﺘﺎب

ﺑﻮرﺻﺔ

142,791

191,564

375,633

إزﻣﻴﺮ

135,548

ﺷﺎﻧﻠﻲ أورﻓﺎ
477,202

ﻛﻠﺲ

130,119

ﻫﺎﺗﺎي

447,541

ﻣﺮﺳﲔ

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ

205,240
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻬﺠﺮة ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
RAND RR2653-3.1

استقصائية جارية منذ بداية  .)2018 (UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 101; Sahin, 2017وبرغم من وجود بعض

البيانات األخرى لدى الحكومة التركية ،فإن معظمها غير متاح للجمهور .وال توجد تقديرات أو مصادر أخرى من البيانات
سوى على نطاق محدود أو محلية.
التعليم ومستويات المهارة

مقارنة بالنسبة العامة
تشير البيانات الحالية إلى أن السوريين في تركيا حاصلون على مستويات منخفضة من التعليم
ً
للسكان في سوريا في  2010قبل الحرب .أفادت دراسة قائمة على بيانات للحكومة التركية في عام  2015إلى أن  84في

عاما فأكثر حاصلون على التعليم االبتدائي أو أقل ،في
المئة من الالجئين السوريين في تركيا ممن تبلغ أعمارهم 15
ً
حين أن  16في المئة فقط حاصلون على التعليم الثانوي أو مستويات أعلى ( 3.)Cengiz and Tekguc, 2018, p. 46ولم

طبقا لبيانات عام Cengiz and Tekguc, 2018,( 2015
يحصل سوى  2.7في المئة فقط على التعليم الجامعي فما أعلى
ً

 4.)p. 46وتشير دراسة أخرى إلى أن  20–30في المئة من السوريين في تركيا يجهلون القراءة والكتابة ،كما أن  10في المئة
أخرى ال تجهل القراءة والكتابة لكنهم لم يحصلوا على أي تعليم مدرسي (.)International Crisis Group, 2018, p. 16

باإلضافة إلى ذلك ،لم يلتحق بالمدرسة في عام  2018أكثر من ثلث األطفال السوريين الموجودين في تركيا الذين بلغوا

سن االلتحاق بالمدرسة ( .)International Crisis Group, 2018, p. 1في المقابل ،حصل عامة السكان في سوريا قبل األزمة

على مستويات تعليم أعلى ،بنسبة أقل من  20في المئة تجهل القراءة والكتابة (UNESCO Education, 2018; World

5
عاما فأكثر على التعليم
 .)Bank, 2018b; UNICEF, 2013وفي عام  ،2010حصل  59.7في المئة ممن تبلغ أعمارهم ً 15

 3بلغت هذه التقديرات ،في الوقت ذاته 56 ،في المئة و 44في المئة على التوالي بالنسبة للسكان األتراك في عام  2015الذين تتراوح
أعمارهم بين  15و 64سنة.
4

عاما فأكثر.
هذا الرقم مقصور على الذين تبلغ أعمارهم ً 15

 5تشير بيانات اليونسكو والبنك الدولي إلى أن المعدل اإلجمالي إللمام البالغين بالقراءة والكتابة في سوريا عام  2004بلغ  80.84في
المئة .وتفيد اليونيسيف بأن المعدل اإلجمالي إللمام البالغين بالقراءة والكتابة في سوريا من عام  2008إلى عام  2012بلغ  84.1في
المئة.

ايكرت يف عضولا ىلع ةماع ةرظن

15

االبتدائي أو أقل ،وحصل  4.6في المئة منهم على األقل على التعليم بعد الثانوي ( .)World Bank, 2018aقد يكون أحد

األسباب المحتملة لتدنّي مستويات التعليم لدى السوريين الموجودين في تركيا هو أن الكثيرين من ذوي التعليم العالي
ممن انتقلوا إلى تركيا في البداية قد انتقلوا إلى دول غربية بعد ذلك.)Hoffmann and Samuk, 2016, p. 9(.

نوع األعمال التي يضطلع بها الالجئون السوريون في تركيا

توصل بعض الالجئين السوريين في تركيا إلى سبل للعمل ونجحوا في ذلك ،رغم العوائق التي تحول دون التوظيف الرسمي.
تشير التقديرات األخيرة الصادرة عن المجموعة الدولية لألزمات إلى أن ما يتراوح بين  750,000و 950,000سوري يعملون

بشكل غير رسمي ( .)International Crisis Group, 2018, p. 5تشير تقديرات أردوغان ( )2018aإلى أن العدد يتراوح بين 1.2
و 1.3مليون ،وأن ما يقرب من  40في المئة من السوريين الموظَّفين يعملون في وظائف ثابتة ،في حين أن  43في المئة
يعملون بأجر يومي ،و 6في المئة يعملون في أعمال موسمية .وأن معدالت عمالة األطفال مرتفعة (.)Pitel, 2017

تشير إحصائيات وزارة العمل والكفالة االجتماعية التركية إلى أنه تم منح  13,290إذن (رخصة) عمل للسوريين في

عام  .)CSBG, n.d.( 2016وأفادت التقارير أن حوالي  20,970سوريًا حصلوا على أذونات عمل (رخص عمل) في عام Daily( 2017

 ،)Sabah، 2018ومن المحتمل أن عدد أذونات العمل (رخص العمل) الممنوحة بحلول منتصف عام  2018بلغ حوالي 25,000
إذن (رخصة) عمل ( .)Erdogan, 2018bوفي ظل االفتقار إلى بيانات محددة ،فقد أشارت الدراسات االستقصائية والمقابالت

مع أصحاب الشأن إلى أن السوريين في تركيا يعملون غالبًا في كافة نطاقات الوظائف عالية ومتدنية المهارة ،ومعظمهم

يعملون في وظائف أقل مهارة في مجاالت مثل إنتاج المنسوجات ،والتصنيع ،والبناء ،والزراعة ،وإعادة التدوير ،والخدمات

الغذائية ،والحالقة (Hoffmann and Samuk, 2016, p. 17; International Crisis Group, 2018, p. 5; Erdoğan, 2017,

 .)p. 83; Kaya and Kirac, 2016, p. 28ويعمل آخرون في وظائف معلمين لسوريين آخرين أو في المتاجر والمكاتب ووظائف

المساعدات اإلنسانية ( .)Hoffmann and Samuk, 2016, p. 17; Erdoğan, 2017, p. 83حصل السوريون ذوو المهارات

العالية في كثير من األوقات على عمل باستغالل مهاراتهم في اللغة العربية للشركات التركية العاملة في أسواق الشرق

بناء على المقابالت التي أجريناها .ال يعمل الكثير من السوريين
األوسط في مجاالت السياحة والرعاية الصحية والتجارةً ،
في مجاالت تعليمهم أو خبراتهم لعدد من األسباب التي تتضمن عدم التحقق من شهاداتهم ووثائق اعتمادهم الصادرة

من سوريا ،وأذونات العمل (رخص العمل) ،ومهارات اللغة التركية ،والشبكات المهنية في تركيا.
الشركات السورية في تركيا

أسس السوريون شركات أو شاركوا في
أصبح السوريون في تركيا من رواد األعمال الفاعلين
ً
أيضا .ومنذ عام ّ ،2013

تأسيسها أكثر من رواد األعمال من ذوي الجنسيات األخرى غير التركية 6.أسهم رواد األعمال السوريون بمساهمات
إيجابية في االقتصاد التركي بخلق فرص عمل وإنعاش الصادرات إلى الشرق األوسط وزيادتها (Asik, 2017a; Kaymaz

.)and Kadkoy, 2016, p. 6

تشير التقديرات إلى أن أكثر من  10,000شركة سورية تعمل في تركيا ،بما في ذلك الشركات المسجلة وغير

المسجلة ( .)Ucak et al., 2017, p. 20وغالبًا ما تكون هذه الشركات مقاهي صغيرة ومطاعم ومتاجر
ً
وورشا ،وعادة ً
ما تضم عددًا قليال ً من الشركات ( .)Erdoğan, 2017, p. 83وقد أوضحت المقابالت مع المنظمات التي تتعاون مع
رواد أعمال أن عوامل نجاح الشركات السورية تشمل مهارات األعمال التي يجلبها السوريون من موطنهم ،والتسويق

سابقا مع بلدان الشرق األوسط.
للمستهلكين السوريين داخل تركيا ،والعالقات التجارية القائمة
ً

ومع ذلك ،أشارت المقابالت التي أجريناها كذلك أن الصعوبات التي تواجه هذه الشركات السورية تتضمن :اختالف

ممارسات ضبط الحسابات التي يمكن أن تُضعف من ثقة األتراك في شركاء األعمال السوريين ،واالفتقار إلى الروابط
6
تأسست مع شركاء أجانب سوريين في المرتبة الثانية بعد الشركات التي تأسست مع شركاء
في عام  ،2017حل َّت الشركات التي ّ
أجانب بالتعاون مع أتراك (.).TOBB, n.d
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الشكل 3.2
نمو إجمالي الناتج المحلي والتضخم في تركيا
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ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮد.

RAND RR2653-3.2

التركية ،وعدم قدرة السوريين على شراء العقارات بسبب القانون التركي ،وعدم القدرة على نقل الضمانات الالزمة

للتمويل من سوريا إلى تركيا ،وصعوبات فتح حسابات مصرفية ،والحصول على تمويل في تركيا ،وعدم معرفة كيفية
الوصول إلى األسواق االستهالكية التركية .وتشتمل الصعوبات التي تفرضها السياسات والبيئة على المشكالت

البيروقراطية والمشكالت المتعلقة بالتأشيرات ،واالفتقار إلى اإلرشاد والمعلومات عن القوانين والقواعد المتعلقة
ٍ
كاف (.)Ucak, Holt, and Raman, 2017, p. 20
بتأسيس الشركات ،وعدم إتقان اللغة التركية على نحو

المناخ االقتصادي في تركيا وتأثير السوريين
مع أن أي تقييم سببي لتأثير وصول الالجئين على االقتصاد التركي يأتي خارج نطاق هذه الدراسة؛ سيكون من المفيد
إجراء دراسة استقصائية سريعة على المناخ االقتصادي في تركيا قبل أزمة الالجئين وبعدها لمعرفة الظرف الذي كان
سببًا في وصول الالجئين ووضعهم حاليًا.

وضع االقتصاد الكلي

زاد إجمالي الناتج المحلي لتركيا منذ عام  ،2002باستثناء التراجع في أعقاب األزمة المالية عام  .2008وبعد تباطؤ النمو

في الفترة بين عامي  2011و ،2016زاد إجمالي الناتج المحلي بنسبة  7.4في المئة في عام ( 2017الشكل  .)3.2ومع ذلك،
بناء على مجموعة من المؤشرات تشمل ارتفاع
أعرب صندوق النقد الدولي مؤخرًا عن قلقه إزاء االقتصاد "سريع النمو"،
ً
معدالت التضخم (.)IMF, 2018b

تعد تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى مستويات ما قبل األزمة المالية ،وكان هناك انخفاض في
لم ُ
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الداخلة والخارجة بين عامي  2015و( 2017الشكل  .)3.3ويتوافق هذا االنخفاض في
االستثمار مع رؤى العديد من ممثلي النقابات المهنية الذين أجرينا مقابالت معهم؛ حيث أشاروا إلى حالة من القلق

ايكرت يف عضولا ىلع ةماع ةرظن
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الشكل 3.3
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في تركيا
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RAND RR2653-3.3

كل من التقلّب السياسي األخير (خاصة بعد محاولة االنقالب الفاشلة عام ،)2017
بين أوساط األعمال بعد أن أدى ٌ

والسيطرة على آالف الشركات أو إغالقها إلى تضرر االستثمار (2017b

7.)IMF,

مؤشرات سوق العمل

على الرغم من استمرار نمو إجمالي الناتج المحلي ،قفز معدل البطالة في تركيا من  8.8في المئة في عام  2011إلى

 10.9في المئة في عام ( 2017الشكل  .)3.4ويحمل هذا المتوسط اختال ًفا كبيرًا :حيث بلغ معدل بطالة الشباب في عام

 2017نسبة  20.6في المئة ( ،)OECD, 2018aويبلغ معدل البطالة مستوى أعلى في المناطق الجنوبية الشرقية؛ حيث
يقيم الكثير من السوريين حاليًا ( .)Kaymaz and Kadkoy, 2016, p. 4كما يوضح الشكل  3.4أن الزيادة األخيرة في معدل

أيضا مع عدد من االضطرابات السياسية
البطالة تتزامن مع التدفق السريع لالجئين السوريين ،ومع ذلك ،فإنه يتزامن ً

واإلقليمية األخرى .باإلضافة إلى ذلك ،تمت زيادة الحد األدنى لألجور بنسبة  30في المئة في عام .)IMF, 2017b( 2016

عدة دراسات حديثة
من الصعوبة فصل أثر تدفق الالجئين عن تأثيرات األحداث المتزامنة .ومع ذلك ،فقد سعت ّ

نحو تحقيق هذا الفصل ،من خالل مقارنة المحافظات التي استقبلت عددًا كبيرًا من الالجئين بنظيراتها التي استقبلت
لكنها تشير بوجه عام إلى أن المحافظات التي استقبلت عددًا أكبر من السوريين أظهرت
عددًا أقل .ورغم تضارب النتائج،
ّ

العمال األتراك ،وزيادة في العمالة الرسميّة،
انخفاضا في العمالة غير الرسمية ،أو في أجور القطاع غير الرسمي بين
ً
ّ
مقارنة بالمحافظات التي استقبلت عددًا أقل من السوريين (;Cengiz and Tekguc, 2017; Ceritoglu et al., 2017
ً
 .)Tumen, 2016; Del Carpio and Wagner, 2015ويتفق ذلك مع واقع أن معظم السوريين يعملون بدون أذونات عمل
فهم األكثر احتماال ً لمزاحمة األتراك العاملين بشكل غير رسمي .وتشير كذلك بعض األدلة إلى
ثم ُ
(رخص عمل)؛ ومن ّ

أن التدفق مرتبط برؤوس أموال الشركات الناشئة والشركات الجديدة ،باإلضافة إلى تزايد تشييد الوحدات السكنية ،وإن
كان بارتفاع في أسعار اإليجار (.)Cengiz and Tekguc, 2017; Tumen, 2016

بيئة العمل

بدءا
تعد أكثر من  95في المئة من الشركات في تركيا شركات صغيرة ،يعمل فيها ما بين موظف واحد إلى 19
ً
موظفاً ،
من عام  .2015وتمثل هذه الشركات ما يقرب من  40في المئة من إجمالي العمالة .في المقابل ،ففي حين أن أقل من
 7أفاد صندوق النقد الدولي أن "الدولة أغلقت  4,000شركة ومؤسسة تمتلك أصوال ً تقارب  4مليارات دوالر أمريكي أو سيطرت
عليها".
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الشكل 3.4
معدل البطالة في تركيا وعدد الالجئين السوريين

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ) ،(2018bﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﹼﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ) .(2018eﺗﺸﻤﻞ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ "ﺣﺎﻻت ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ".

RAND RR2653-3.4

مثلت هذه الشركات الكبيرة
 1في المئة من الشركات (حوالي  5,000من بين  2.7مليون) وظّفت 250
ً
موظفا أو أكثرّ ،

نسبة  27في المئة من إجمالي العمالة (.)Turkish Statistical Institute, 2015

ال تقتصر مشكلة العمل غير الرسمي على السوريين داخل تركيا فحسب .أشار العديد من ممثلي المنظمات

متعددة األطراف والمنظمات البحثية الذين أجرينا معهم مقابالت إلى أن معظم الشركات ،حتى الصغيرة منها ،كيانات

دائما جميع موظفيها رسميًا ( ،)Korkmaz, 2017, p. 9مما
المسجلة
تسجل الشركات
مسجلة في تركيا .ومع ذلك ،ال
ً
ّ
َّ
يعني أن هؤالء الموظفين ليس لهم حق الحصول على الحماية االجتماعية وغيرها من المزايا .ويبلغ معدل العمالة غير
الرسمية في تركيا حوالي  33في المئة ( .)Korkmaz, 2017, p. 8; Turkish Statistical Institute, 2018bوتجدر اإلشارة

إلى أن "الطابع غير الرسمي" يحمل داللة مختلفة عند تطبيقه على السوريين مقارنة بالمواطنين العاملين في تركيا.

وبوجه عام ،فأي سوري موظَّف بشكل غير رسمي يعمل بدون إذن (رخصة) عمل ،أما أي تركي موظَّف بشكل غير رسمي
يعمل بدون أن يكون مسجال ً للحصول على الكفالة االجتماعية .ومع ذلك ،وكما أوضحت المقابالت التي أجريناها ،يواجه
العمال غير الرسميين صعوبات من حيث األجور المنخفضة (غالبًا ما تكون أقل من الحد األدنى لألجور)،
كال النوعين من
ّ

وعدم الحصول على برامج الحماية االجتماعية ،وسوء ظروف العمل.

في الواقع ،تم تحديد "ممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي" على أنها واحدة من أكبر العقبات التي

(المسجلة) من جميع األحجام ،وفق الدراسة االستقصائية للشركات التابعة لمجموعة البنك
تواجهها الشركات
ّ
الدولي التي أُجريت في تركيا عام ( 2013لالطالع على قائمة بجميع العقبات انظر الجدول  G.1في الملحق  .)Gأشار

ما يقرب من نصف الشركات التي يعمل بها  100موظف أو أكثر ،ونسبة تتراوح من  15إلى  20في المئة من الشركات

الصغيرة والمتوسطة ،إلى هذه المنافسة على أنها العقبة الكبرى ،قبل عدم االستقرار السياسي والحصول على

التمويل (وقبل فرض الضرائب ،بالنسبة للشركات الكبيرة) .وفي الدراسة االستقصائية ذاتها ،أشارت نسبة  6في المئة
ٍ
كاف من التعليم تمثل العقبة الكبرى أمام
من الشركات الكبيرة إلى أن القوى العاملة التي لم تحصل على قسط

القيام باألعمال الحالية .ومع أن معظم الشركات لم تر َ تلك المشكلة على أنها العقبة الكبرى ،فإن  40في المئة من

الشركات الكبرى ذكرت عدم كفاية التعليم على أنها عقبة متوسطة أو كبيرة أو شديدة أمام القيام باألعمال الحالية،
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وهو ما رأته  20في المئة من الشركات متوسطة الحجم و 15في المئة من الشركات الصغيرة .وفي سياق متصل،

ذكر العديد من األشخاص الذين أجرينا مقابالت معهم أن العديد من األتراك يعزفون عن العمل في الوظائف متدنية

المهارات في مجالي البناء والتصنيع أو العمل في المناطق الصناعية التي ال تتوفر فيها وسائل المرافق العامة.

السياسات والبرامج

اإلطار القانوني لتوظيف السوريين وريادة األعمال

تعاطت حكومة تركيا مع تدفق السوريين بوضع لوائح وقوانين جديدة إلدارة المشكالت المترتبة .وقبل التدفق ،شرعت

الحكومة بالفعل في إنشاء المديرية العامة إلدارة الهجرة تحت إشراف وزارة الداخلية إلدارة سياسات الالجئين والهجرة
عموما؛ تأسست المديرية العامة إلدارة الهجرة رسميًا في عام  ،2013وتم إنشاء المديرية العامة للعمل الدولي تحت
ً

إشراف وزارة العمل والشؤون االجتماعية في عام  2016إلدارة السياسات المتعلقة باألجانب العاملين في تركيا .وضع

قانون عام  2013بشأن األجانب والحماية الدولية أنواع الحماية لألجانب الفارّين من الصراع ،بما في ذلك حالة الحماية

المؤقتة ،التي تنطبق على السوريين ( .)Erdoğan, 2015, p. 35; Republic of Turkey DGMM, 2014منحت الالئحة

التنظيمية الصادرة في كانون الثاني (يناير)  2016أهلية أذونات العمل (رخص العمل) للسوريين بموجب الحماية المؤقتة،

المقدر أنهم
مقارنة بعدد السوريين
وعلى الرغم مما أشرنا إليه أعاله ،فلم يصدر فعليًا سوى عدد قليل من التراخيص
ً
َّ

يعملون.)Korkmaz, 2017, pp. 7–8(.

المقدر وهو  4ماليين تقريبًا) بموجب
يقيم معظم السوريين في تركيا (ما يقرب من  3.5مليون من العدد
َّ
حالة الحماية المؤقتة في تركيا ،والذي يسمح لهم بالبقاء في البالد وبالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية

صدقت على اتفاقية جنيف لعام 1951
واالجتماعية األساسية ( .)International Crisis Group, 2018, p. 1مع أن تركيا
ّ

الخاصة بوضع الالجئين ،فإنها أبقت على قيود جغرافية؛ حيث ال يحق ألي شخص الحصول على وضع الالجئ في تركيا

سوى الفارّين من الصراع في أوروبا ( ).Development Workshop, 2016, p. 50وال يتمتع سوى أعداد أقل بكثير من
السوريين في تركيا بأنواع مختلفة من األوضاع القانونية ،مثل الجنسية التركية أو اإلقامة أو أذونات العمل (رخص العمل)
أو الزواج من مواطنين أتراك (انظر الجدول  G.2في الملحق  .)Gيسمح وضع الحماية المؤقتة للسوريين بالحصول على

أذونات العمل (رخص العمل) (التي يجب على أصحاب العمل التقدم بطلب للحصول عليها) ،لكنه يقيّدهم بالحصول

على إذن (رخصة) عمل في محافظة التسجيل .كما يسمح بالحصول على التراخيص المصرفية والمالية والتجارية ،مع

أن العديد من السوريين يواجهون عوائق عند فتح حسابات لدى البنوك وإدارة شركاتهم بشكل غير رسمي.

وصف مسؤولون حكوميون أتراك أُجريت معهم مقابالت نهج الحكومة األخير تجاه السوريين بنهج "التوافق"،

مقارنة باالندماج ،وهو ما يعني
والذي يُقصد به اإلشارة إلى عالقة مشتركة بين األتراك والسوريين في المجتمع التركي،
ً
ضمنًا أنه يجب على السوريين وحدهم التكيف مع المجتمع التركي .وأشار األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت
إلى أن الوظائف والتعليم مداخل ضرورية لحدوث التوافق .في أوائل عام  ،2018كانت حكومة تركيا تتعاون مع المنظمة

الدولية للهجرة والبنك الدولي ومنظمات دولية أخرى على استراتيجية التوافق التركية.

يسهله،
توجد وسائل عديدة يمكن من خاللها أن يعوق اإلطار القانوني التوظيف القانوني الرسمي للسوريين أو ال
ِّ

حسبما أفادت النسبة الضئيلة للسوريين العاملين في تركيا بموجب إذن (رخصة) عمل .وحسبما ذكر أحد أصحاب

الشأن من البلدان المانحة" ،يوجد بتركيا إطار قانوني ،موضوع بنوايا حسنة ،ولكنه ال يُطبق" .أوضح مسؤول له أدوار
تماما" .انظر
متعددة سبب انخفاض اإلقبال على أذونات العمل (رخص العمل)" :المحفزات على العرض والطلب متوقفة
ً
الجدول  G.3في الملحق  Gلالطالع على قائمة بهذه الحوافز والعوائق؛ نُوقشت بعض العوائق البارزة هنا .هذا ،ويقيِّد
وضع الحماية المؤقتة حصول السوريين على أذونات العمل (رخص العمل) في محافظة التسجيل ،وهو شرط يُقصد
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وفقا للمقابالت التي أجريناها ،الحد من أعداد السوريين الذين ينتقلون إلى اسطنبول ،التي تعتبر مثقلة باالزدحام في
بهً ،
ظل النمو السكاني السريع.

إن التكاليف المرتبطة بالحصول على أذونات العمل (رخص العمل) تجعل توظيف السوريين رسميًا أكثر تكلفة من

توظيف األتراك رسميًا ،في حين أشارت المقابالت التي أجريناها مع أصحاب الشأن من الشركات والمنظمات التي تعمل مع

السوريين والمنظمات متعددة األطراف إلى أن القدرة على توظيف السوريين بشكل غير رسمي؛ ومن ثم دفع أجور أقل لهم
تماما على األجانب،
يمثّل عامال ً رئيسيًا في قرارات التوظيف الخاصة بالشركات .باإلضافة إلى ذلك ،يتم حظر بعض المهن
ً

بما في ذلك الوظائف الطبية والقانونية والبحرية المختلفة ،من بين وظائف أخرى ( .)Turkish Laborlaw website, 2017ومع

برنامجا أتاح للمهنيين الطبيين والمعلمين السوريين التقدم بطلب للحصول على إذن (رخصة)
أن الحكومة التركية وضعت
ً
عمل خاص ،فإن البرنامج لم يُتح لهم إال خدمة السوريين اآلخرين ( ،)UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 48ما لم يخوضوا
عملية طويلة ومرهقة من أجل التحقق من أوراق اعتمادهم السورية في تركيا ،حسبما أشارت المقابالت التي أجريناها.

ومع ذلك ،من المهم اإلقرار بأن اإلطار القانوني للحماية المؤقتة ليس هو السبب الوحيد وراء صعوبة عمل

عمال
السوريين بصبغة قانونية .توجد نسبة كبيرة من االقتصاد ككل غير رسمية؛ حيث يتم توظيف واحد من كل ثالثة ّ

غضت الحكومة التركية الطرف إلى حد كبير عن السوريين العاملين حتى
في تركيا بشكل غير رسمي .وفي الواقع،
ّ
إذا كان عملهم ال يتفق مع اإلطار القانوني .واعترف لنا مسؤولون في الحكومة التركية أنه في حين ال يمتلك جميع
السوريين إذن (رخصة) عمل ،إال أن االقتصاد نجح في دمجهم.

برامج الحكومة ،والمجتمع الدولي ،والبرامج المتعلقة بالتوظيف في الشركات

ركزت عملية وضع برامج مساعدة الالجئين السوريين في تركيا خالل السنوات األولى القليلة عقب وصولهم على
ّ

تلبية المتطلّبات اإلنسانية في المقام األول ،مع تركيز أقل على المساعدة في توظيفهم .وتشير تقديرات تركيا إلى

مقارنة بنحو  500مليون دوالر من الدعم المقدم من المجتمع الدولي
أنها أنفقت أكثر من  25مليار دوالر على الالجئين،
ً
( .)UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 38وخالل عام  ،2015كانت حكومة الواليات المتحدة هي أكبر دولة مانحة تقدم

مساعدات في تركيا .وبعد االتفاق الذي أُبرم بين االتحاد األوروبي وتركيا في عام  2015والذي وافق فيه االتحاد األوروبي على
تقديم مساعدة مالية كبيرة لتركيا مقابل إغالق تركيا حدودها للحيلولة دون هجرة الالجئين إلى أوروبا ،بدأ كذلك االتحاد

األوروبي في تنفيذ برامج كبيرة .وأدرك العديد من أصحاب الشأن في الوقت الحالي في أوساط المعونة الدولية وجمعيات

هج جديدة تركز على مشكلة التوظيف.
األعمال التجارية الذين أجرينا معهم مقابالت أن هناك حاجة إلى وضع ن ُ ُ

تتحمل المؤسسة الحكومية التركية للتوظيف (إشكور) مسؤولية توفير خدمات التدريب الوظيفي ومطابقة

نفذت المنظمات الدولية
الوظائف ،ويمكن للسوريين التقدم بطلب إلى مؤسسة العمل التركية (إشكور).
إضافة إلى ذلكّ ،
ً

(مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة الهجرة الدولية ،ومنظمة األغذية والزراعة ،والبنك
(خاصة وزارة
الدولي) والحكومات األجنبية (بما في ذلك الواليات المتحدة وألمانيا واليابان) والهيئات الحكومية التركية
ً

العمل والكفالة االجتماعية ،ومؤسسة العمل التركية (إشكور) ،ووزارة التعليم) برامج تدريب مهني تستهدف السوريين

في تركيا (.)International Crisis Group, 2018, pp. 15–16; Dogan, 2017; UNDP, 2017; ILO, 2016; IOM, 2017
نفذ هذه المشروعات من خالل المنظمات غير الحكومية أو الوكاالت الحكومية المحلية.
وغالبًا ما ت ُ َّ

طلبت األمم المتحدة حوالي  150مليون دوالر من أجل توفير سبل العيش والترابط االجتماعي لعام 3RP,( 2018

 ،)2018a, p. 44مع أن طلبات الميزانية ألنشطة توفير سبل العيش لم تحصل على التمويل الكامل في السنوات
القليلة الماضية في تركيا .وفي عام  ،2017تم الحصول على  20مليون دوالر من أجل توفير سبل العيش مع وجود

فجوة قدرها  85مليون دوالر سعيًا لتحقيق هدف قدره  105مليون دوالر للقطاع ( .)3RP, 2018bوفي عام  ،2016تم
الحصول على  11مليون دوالر من أجل توفير سبل العيش والترابط االجتماعي من أصل مبلغ مطلوب يبلغ  92مليون دوالر
(.)UNHCR, 2017, p. 26
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المموَّلة دوليًا التدريب في مجاالت الزراعة ،واألعمال الخشبية ،والمنسوجات ،وأعمال
وشملت البرامج المهنية ُ

السباكة والكهرباء ،وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ،واللدائن ،واللحام ،والمهارات الصناعية األخرى ،ومهارات المحاسبة،

ومعالجة البيانات ،وتكنولوجيا المعلومات ،واإلسعافات األولية ،وريادة األعمال ،وغيرها (;Jones, 2016; Karasapan, 2017

 .)Toloken, 2016; UNDP, 2017; ILO, 2016تقدم الحكومة التركية تدريبًا مهنيًا لألتراك والمهاجرين في تركيا ،بما

وفقا للبيانات الواردة من الحكومة التركية .وتشير التقديرات الحكومية الرسمية
يزيد عن  3,000دورة تدريبية معروضةً ،
إلى أن ما يزيد عن  200,000سوري قد حصلوا على دورات بشهادات (Republic of Turkey Ministry of Interior Disaster
المدارة دوليًا ،أوصت وزارة
 .)and Emergency Management Presidency, 2018ونظرًا إلى انتشار برامج التدريب المهني ُ
التعليم الوطنية في تركيا في عام  2016بتوثيق مجلس التأهيل المهني لجميع التدريبات المهنية لالجئين السوريين.

فعاال ً بالقدر المرجوّ،
وفي المقابالت الخاصة بهذه الدراسة ،أشار أصحاب الشأن إلى أن التدريب المهني لم يكن ّ
تضمنت تفسيرات أصحاب
ولم يكن هناك سوى قدر ضئيل من التقييم الدقيق لصحة تنفيذ البرامج وتأثيرها .هذا ،وقد
ّ

الشأن بخصوص عدم فاعلية التدريب المهني انخفاض جودة البرامج وعدم استناد التدريب إلى تحليل احتياجات صاحب

العمل وعدد قليل من الروابط البرنامجية مع الوظائف ،والتركيز على عدد المتدرّبين بدال ً من نتائج سوق العمل ،وعدم
والدفع للمشاركين مقابل
المنفذين وأصحاب العمل،
المنفذين وبين
وجود مراقبة والتنسيق الضعيف على مستوى
ّ
ّ
ّ
ثم حث بعض المشاركين على مجرد حضور دورات تدريبية متعددة من أجل الحصول على أجر فقط).
الحضور (ومن ّ

باإلضافة إلى ذلك ،أشار مسؤولون باألمم المتحدة إلى أن العديد من البرامج المهنية لم يكن ضمن رؤيتها مساعدة

الباحثين عن عمل على الحصول على وظيفة ،بل تم وضعها لغرض حماية وغرض اجتماعي ،تستهدف الفئات األكثر
ضعفا .ذكر مسؤول باألمم المتحدة أن "التدريب كان أقرب إلى أن يكون نشاطًا نفسيًا اجتماعيًا" .وأشار أحد مقدمي
ً

ولخص ذلك
التدريب أن معظم المتدرّبين السوريين كانوا يحضرون التدريب بسبب الحافز النقدي المعروض للحضور.
ّ

مسؤول له أدوار متعددة بقوله" :كل وكالة تقدم التدريب ،لكنه ال يالئم احتياجات أصحاب العمل".

أيضا النتيجة التي تفيد بأن المشاركين السوريين في هذه البرامج المهنية
تدعم أمثلة من الدراسات السابقة ً

قدمت مؤسسة العمل التركية (إشكور) للسوريين
ال يشرعون غالبًا في العثور على عمل ذي صلة .فعلى سبيل المثالَّ ،

تدريبًا في مهنة الحالقة ،غير أن العديد منهم أخفقوا في العثور على وظائف بعد ذلك بسبب انخفاض الطلب
( .)International Crisis Group, 2018, p. 15مثال آخر ،رفض الطالب الذين حصلوا على تدريب في مجال النسيج عروض
عمل بعد ذلك؛ وذلك ألنهم شاركوا في البرنامج لمجرد الحصول على الحافز النقدي (International Crisis Group,

.)2018, p. 15

والمنفذة في تغيير نهجها ،واستهدفت في المقابل
مع مراعاة هذه التحديات ،بدأت بعض الجهات المانحة
ّ

تقديم تدريب يتصل بالسوق ويوفر مطابقة مهارات الموظفين مع احتياجات أصحاب العمل .ومع ذلك ،فإن هذه البرامج
تنفذ على نطاق ضيق إلى اآلن .تهدف مبادرة اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا ،ومؤسسة أبحاث السياسات االقتصادية
َّ

في تركيا إلى أن يصل عدد السوريين العاملين بأذونات عمل (رخص عمل) إلى  3,000سوري .كما ساعدت المفوضيّة
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين على تسهيل التوظيف الرسمي لعدد  1,500سوري منذ عام  .2016وتعاونت
وزارة الخارجية األمريكية ومنظمة العمل الدولية مع غرف التجارة في الوقوف على الثغرات الموجودة في التوظيف

المحلي وسدها وتحديد رسوم أذونات العمل (رخص العمل) ،وتوظيف  3,000سوري في أوائل عام .2018

تمثلت إحدى الحاجات التدريبية التي تجلت بوضوح خالل المقابالت في التدريس باللغة التركية .وفي حين توفر

المقدمة
أوساط المعونة التدريب على إتقان اللغة التركية ،يوجد عدد من العوائق :عدم كفاية كثافة ومدة الدورات
َّ

لتوفير الحد األدنى من الكفاءة اللغويّة الالزمة لشغل العديد من الوظائف وعدم وجود أماكن كافية للسوريين الراغبين
في الحصول على التدريب ،وعدم اعتياد تركيا على تدريس اللغة التركية على أنها لغة ثانية ،وقلّة عدد المعلِّمين
المدرَّبين على ذلك ،وافتقارها إلى مواد تعليمية عالية الجودة ،وعدم رغبة السوريين في بذل الجهد؛ ألنهم يرون أنهم
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مقارنة بالقادرين على الحصول على وظيفة،
ضعفا
يوما ما ،واستهداف األمم المتحدة للفئات األكثر
ً
ً
سيغادرون تركيا ً

والوقت المكثَّف الالزم يسابق الحاجة إلى العمل.
اعتبارات الشركات عند توظيف السوريين

أشارت المقابالت التي أجريناها أن وسط األعمال بدأ يدرك هو اآلخر أن عدد السوريين الكبير في تركيا لم يعد مجرد

وفرصا إلدماجهم في القوى العاملة التركية .وأشاروا إلى الفرص المتاحة أمام
لكنه يفرض تحديات
قضية إنسانية،
ّ
ً
الشركات التركية التي تضمنت :مهارات اللغة العربية السورية التي يمكن أن تساعد الشركات التركية في مجاالت
السياحة والتجارة ،ومراكز االتصال والتسويق مع الدول العربية ،والبيع بالتجزئة وسد السوريين للثغرات في الوظائف
متخصصة في بعض الحرف مثل المنسوجات وتزايد الفائدة المترتبة
التي ال يرغبها األتراك ،وتمتُّع السوريين بمهارات
ّ

على وجود السوريين البالغ عددهم  4ماليين في تركيا بصفتهم سو ًقا استهالكية .ومع ذلك ،لم تحدد جمعيات األعمال
التجارية التي أجرينا معها مقابالت وظائف رسمية فيما يتعلق بتوظيف السوريين إلى اآلن .وأشار بعض من أُجريت

معهم المقابالت إلى أن الشركات الكبيرة توظّف أعدادًا صغيرة من السوريين لشعورها بالمسؤولية االجتماعية ،في

حين تقوم الشركات األصغر بتوظيف السوريين بصفتهم مصدرًا للعمالة رخيصة األجر.

فرصا محتملة أمام السوريين في تركيا .تشير أحد
يمثل العديد من القطاعات والوظائف ومجاالت المهارات
ّ
ً
لب بعد ،حيث يفتقر الباحثون عن عمل إلى المهارات
ت
لم
التصنيع
قطاع
احتياجات
بعض
أن
إلى
الحديثة
التحليالت
ُ ّ
الخاصة بالتصنيع أو يفضلون البحث عن وظائف في قطاع الخدمات ( .)Asik, 2017bكما يُذكر أن قطاع الزراعة قد عانى

عموما بسبب تطوير القطاعين
من مشكالت مثل "نقص الموظفين ذوي المستوى المتوسط ،وتراجع القوى العاملة
ً

والخدمي" (.)Asik, 2017b
الصناعي
ّ
ّ

ممثلو الشركات وجود عوائق أمام إدماج السوريين في سوق العمل .ال تفتقر الشركات إلى
في الوقت ذاته ،الحظ
ّ

تخص أذونات العمل (رخص العمل) فحسب بل تفتقر كذلك إلى معرفة
المعلومات بشأن القوانين واإلجراءات التي
ّ
أماكن إقامة السوريين ومهاراتهم .وقد يكون األهم من ذلك ،هو أن عدم االستقرار السياسي في تركيا يعوق االستثمار،
معدالت البطالة بين األتراك ،فغالبًا ما يكون هناك تفضيل لتوظيف األتراك
ثم التوظيف ،بوجه عام .وفي ظل ارتفاع
ّ
ومن ّ

إذا أمكن .كما أن االختالفات المهنية والثقافية (مثل عائق اللغة ،وعدم التكافؤ في المؤهالت التعليمية والمهنية لدى

بجد ،واالفتقار العام إلى ثقافة التنوع في أماكن العمل
السوريين ،والتصوّرات بين الشركات أن السوريين ال يعملون
ّ
إحساسا بخطورة إضافية عند توظيف السوريين.
التركية) تنقل إلى الشركات
ً

الترابط االجتماعي
موقفا تعاونيًا تجاه السوريين .ورغم وجود حالة من االستياء إزاء وجود السوريين ،فلم يمثّل وجودهم
عموما
تبنى األتراك
ً
ّ
ً

مشكلة سياسية رئيسية؛ إذ لم يتسبب في أي صراعات اجتماعية واسعة النطاق ،بل ويعثر الكثير من السوريين على

وظائف ( .)Hoffmann and Samuk, 2016, p. 20ومع ذلك ،وعلى الرغم من التقبل التركي العام لوجود السوريين ،تشير
العديد من الدراسات إلى أن احتمالية حدوث توتّرات مستقبلية آخذة في الصعود (International Crisis Group, 2018,

السوري في تركيا وسط تأجج الشعور
 .)p. 1يشير استطالع الرأي األخير إلى مستويات مرتفعة من االستياء إزاء الوجود
ّ

القومي في البالد ( .)Hoffman, Werz, and Halpin, 2018; Tharoor, 2018وأعربت المجتمعات التي تضم عددًا كبيرًا
من السوريين عن مخاوفها إزاء عدم الحصول على موارد حكومية كافية (.)International Crisis Group, 2018, p. 1
أيضا أفكار خاطئة عن الالجئين ،بما في ذلك أن معظم السوريين يحصلون على دعم مالي حكومي بدون
توجد ً

عمل .وفي الواقع ،يتم توجيه برامج دعم مالي للسوريين :مثل ،برنامج شبكة األمان االجتماعي لحاالت الطوارئ الذي

وجه إلى
يمثّل تعاونًا بين االتحاد األوروبي والحكومة التركية والهالل األحمر التركي وبرنامج األغذية العالمي وهو ُم َّ

ايكرت يف عضولا ىلع ةماع ةرظن
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ضعفا" ويدعم ما يصل إلى  1.3مليون سوري بمبلغ قدره  120ليرة تركية للشخص الواحد في الشهر
المجتمعات "األكثر
ً

مقارنة بالحد األدنى لألجور الذي يبلغ حوالي  1,600ليرة في الشهر (Hurriyet Daily
(،)European Commission, 2018
ً
.)News, 2017

أظهرت المقابالت التي أجريناها أن بعض األتراك قد أبدوا استياءهم بسبب تقديم الرعاية الصحية للسوريين

(زعما بأن الحكومة التركية هي التي دعمت الرعاية الصحية ،والواقع أن االتحاد األوروبي هو الذي دعم مقابل الرعاية
ً

الصحية) .عالوة ً على ذلك ،توجد حالة من االستياء إزاء منح بعض السوريين حق االلتحاق بالجامعات التركية دون خوض

رد فعل سلبي بارز على وسائل التواصل االجتماعي عندما
اختبارات ( .)International Crisis Group, 2018, p. 7وظهر ّ

أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى احتمالية منح السوريين الجنسية في منتصف عام  .)Girit, 2016( 2016ومع ذلك،

النهج ،مع إعالن أردوغان أن تركيا تستهدف
فإن تصريحات الحكومة األخيرة بشأن الالجئين تشير إلى تحول محتمل في ّ
عودة الالجئين إلى سوريا في نهاية المطاف (.)Hurriyet Daily News, 2018

فيما يتعلق بآراء األتراك بشأن السوريين العاملين ،فقد خلصت دراسة استقصائية أُجريت عام  2017إلى أن أكثر

من نصف المشاركين األتراك لم يروا أنه يجب السماح للسوريين بالعمل ( .)Erdoğan, 2018aكما ذكرت الدراسة أنه في

الوقت الذي يشعر فيه األتراك بقلق متزايد بشأن فقدان وظائفهم ،فإن مخاوفهم الكبرى ال تتعلق بالسوريين العاملين
أيضا تجاه السوريين الذين يؤسسون شركات أعمال جديدة ( .)Erdoğan, 2018aوفي هذا السياق ،تشير
فحسب ،بل
ً

دراسات أخرى كذلك إلى أن الشركات المحلية التركية تتصوّر منافسة غير عادلة مع الشركات السورية (Korkmaz,
.)2017, p. 7

الملخص
أشارت الدراسات السابقة الموجودة فعليًا والمقابالت التي أجريناها مع أصحاب الشأن إلى أنه في حين يكيِّف السوريون

وضعهم في تركيا (من خالل الوظائف غير الرسمية متدنية المهارة ومتدنية األجر) ،يوجد عدد من الصعوبات أمام
تحسين نوعية الوظائف السورية وعددها في تركيا .وهذا يشمل التحصيل التعليمي المنخفض بين السوريين ،وانعدام

العمال األتراك (خاصة بين الشباب التركي وفي
المهارات الخاصة بتعلم اللغة التركية وارتفاع معدالت البطالة بين
ّ

المنطقة الشرقية حيث يتركز السوريون) وعدم التطابق الجغرافي بين األماكن التي يتركز فيها السوريون ،والمواقع ذات

يحفز أصحاب العمل على التقدم
النمو االقتصادي األكبر ،ووجود إطار عمل قانوني حسن النية لتوظيف السوريين ال
ِّ
بطلب للحصول على أذونات عمل (رخص عمل) للسوريين ،أو تسهيل انتقال السوريين للتخفيف من عدم التطابق

الجغرافي ،وبرامج سبل العيش التي لم ِ
تلب احتياجات سوق العمل .وفي الوقت ذاته ،توفر مجموعة متنوعة من العوامل
الفرص :فالسوريون يشغلون الوظائف التي ال يرغبها األتراك ،وضاعفت الشبكات السورية النشاط التجاري مع البلدان

العربية ،وعلى الرغم من االستياء التركي ،لم يتأثر االستقرار والترابط االجتماعي ،واستثمر رواد األعمال السوريون في
شركات كائنة في تركيا .نتعرف في الفصلين الرابع والخامس على الكثير من هذه القضايا بمزيد من العمق من خالل

نتائج مجموعات التركيز مع السوريين واألتراك ،ومن الدراسات االستقصائية لألسر السورية والشركات التركية.

الفصل الرابع

مجموعات التركيز في تركيا

نعرض ،في هذا الفصل ،النتائج المستخلصة التي توصلت إليها مجموعات التركيز الثالثة عشرة التي أُجريت في تركيا مع
العمال السوريين واألتراك والعراقيين (الرجال والنساء على حد سواء) في اسطنبول وشانلي أورفا وأضنة ،وكذلك المقابالت التي
ّ
فصل لمجموعات التركيز) .ونناقش وجهات نظر المشاركين
تمت مع أربع شركات (انظر الملحق  Cلالطالع على التوزيع ُ
الم َّ

في مجموعة التركيز المتعلقة بفرص التوظيف ،والتجربة السورية في الحصول على وظيفة ،واعتبارات صاحب العمل عند
توظيف السوريين والمهاجرين ،وتصوُّرات اإلطار القانوني ألذونات العمل (رخص العمل) ،والمهارات واحتياجات التدريب ،والترابط

االجتماعي المتعلق بالعمل ،وظروف بيئة العمل للسوريين ،والتطلعات والحلول .وكانت معظم المشكالت مشتركة عند

الرجال والنساء؛ ونشير إلى عدة مشكالت خاصة بالنساء وحدهن .تتضمن أبرز نتائجنا المستخلصة النقاط التالية:

–كان السوريون يعملون مقابل أجور تقل عن الحد األدنى لألجور ،ولساعات أطول من المسموح بها في القانون التركي،
وعادة ً ما كان هذا العمل لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة وبدون أذونات عمل (رخص عمل) في الغالب.

–لم يكن يعمل السوريون غالبًا في أعمال خاصة بمجاالت خبرتهم.
–كانت اللغة التركية من ضرورات الحصول على وظيفة.

–رأى السوريون أنه يسهل الحصول على وظيفة في اسطنبول ويصعب العثور عليها في الشرق ،حيث مثَّل عدم
السماح قانونًا لالنتقال للعمل شكوى من الشكاوى األساسية.

العمال األتراك عن إحباطهم بشأن فرص عملهم ،وألقوا بالالئمة على أن السبب في ذلك يرجع
–وأعرب العديد من
ّ
جزء منه إلى المنافسة مع السوريين.

–لم يكن الحصول على إذن (رخصة) عمل بمثابة عائق أمام شغل وظائف غير رسمية وذات أجور منخفضة وتتطلب
عائقا عند شغل وظائف رسمية
قدرًا متدنيًا من المهارة في الشركات الصغيرة والمتوسطة ،ولكنه كان يشكل
ً
خاصة في الشركات الكبرى.
ً

–ذكر أصحاب العمل قليال ً من المحفزات التي تُساهم في توظيف السوريين بشكل قانوني ،وكذلك التداخل مع
اإلطار القانوني.

جدا وبدون حقوق
–استنكر
العمال األتراك تعيين أصحاب العمل للسوريين بشكل غير رسمي وبأجور متدنية ً
ّ
العمال األتراك تجاه السوريين في إطار القوى العاملة،
اجتماعية .في حين أنه كانت هناك حالة من االحتقان من
ّ
أيضا عن الشفقة تجاههم؛ حيث اعتبروهم كادحين في العمل وأنهم ُمستَغلّون في بعض األحيان.
إال أنهم أعربوا ً

–أراد السوريون إطارًا اجتماعيًا قانونيًا كي يُمكِّ نهم من العمل بكرامة ويحافظ على حقوقهم.

–ذكر السوريون والعراقيون القليل من المساعدة الرسمية بشأن مطابقة الوظائف ،فهم عادة ً ما يجدون العمل
من خالل شبكة عالقاتهم أو اإلنترنت.

خاصة في ظل
–يرى النساء والرجال السوريون بشكل متزايد أن عمل المرأة السورية ضروري ،وأنه أمر جدير باالحترام؛
ً
الظروف التي تتطلب المزيد من السوريات للعمل.
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فرص للجميع
ٌ

فرص التوظيف
أنواعا متعددة من الوظائف ،بيد أنها بصورة رئيسية وظائف تتطلب قدرًا محدودًا من
كان السوريون في تركيا يشغلون
ً

المهارة وبأجور متدنية .تنوعت هذه الوظائف ،كما وصفها كل من السوريين واألتراك في مجموعات التركيز ،بين وظائف
ٍ
محدود من المهارة مثل :السياحة وطب األسنان والحياكة والبناء والمطاعم والمحاسبة والترجمة
تتطلب قدرًا عاليًا إلى
والتدريس والمحالت التجارية الكبيرة وألعاب القوى ومراكز التسوق والزراعة والتنظيف والمنسوجات والميكانيكا
والخياطة وعمل المنظمات غير الحكومية والعمل اليومي والموارد البشرية والهندسة .إال أن الوصف الرئيسي للفرص
المتاحة للسوريين بشكل عام كان في أنها وظائف غير رسمية منخفضة األجور تتطلب قدرًا محدودًا من المهارة ،وفي

شركات صغيرة ومتوسطة دون أذونات عمل (رخص عمل) ودون تأمين وبأجور أقل من الحد األدنى لألجور في تركيا.

ذكر الكثير من السوريين عدم اعتمادهم على مهاراتهم المهنية أو عدم العمل في مهنهم .وكذلك الحظ العديد

من األتراك ذلك بشأن السوريين .فعلى سبيل المثال ،اعتاد أحد السوريين العمل بصفته رجل إطفاء ،ويعمل اآلن خياطًا
في تركيا؛ وآخر درس الكيمياء التطبيقية في الجامعة ويعمل اآلن ميكانيكيًا في تركيا .وعند سؤال رجل سوري مقيم

في اسطنبول عن تطلعاته بخصوص المستقبل قال "أن يُسمح لي بإظهار كفاءاتي وأن أقوم بعملي . . . .يجب على كل
طبقا لما يمتلكه من معرفة وخبرة ومؤهالت".
منا أن يعمل
ً
فرد ّ

العمال األتراك إزاء فرص عملهم متباينة .في حين شعر البعض بإمكانية الحصول على وظيفة
كانت آراء
ّ
بسهولة إذا تركوا وظيفتهم الحالية ،كان معظمهم متشائمين بشأن فرصهم الوظيفية .وكان هذا التشاؤم جليًا

بشكل أكبر في مجموعتي التركيز في شانلي أورفا وأضنة؛ حيث أظهرتا معدالت بطالة أعلى فيما بين األتراك عنها في
اسطنبول .وذكر رجل تركي في أضنة أنه" :يكاد يكون من المستحيل إيجاد وظيفة .وقد فكرت ذات مرة في ترك وظيفتي،

أبدا وظيفة أخرى؛ فقط أحاول التعايش مع األمر" .وتشير هذه العبارة إلى أن تنمية البيئة
لكنني أدركت بأنني قد ال أجد ً

االقتصادية في المجمل من شأنه أن يساعد على توفير فرص للجميع.

تجربة الحصول على وظيفة
حصل العديد من السوريين والعراقيين على وظيفة من خالل شبكات معارفهم الشخصية واإلنترنت ،ونادرًا ما أبلغوا
عن مساعدة من المنظمات .وغالبًا ما كانت تلك الشبكات من أفراد العائلة واألصدقاء العراقيين والسوريين ،واشتملت
أحيانًا على الجيران أو األصدقاء األتراك .وسأل بعض السوريين عن عم ٍ
ل من خالل الذهاب إلى المنازل .واستعان آخرون
بمصادر وسائل التواصل االجتماعي ،مثل مواقع التوظيف وفيسبوك وموقع  bayt.comوواتساب وتيليجرام وموقع

 .Kariyer.netوذكر العديد حصولهم على المساعدة من مؤسسة رزق السورية للتوظيف ،والتي تم إجراء مقابلة معها
لغرض هذه الدراسة .وعند سؤالهم عن مؤسسات أخرى أو منظمات غير حكومية ،لم تُذكر مصادر أخرى بصفتها مفيدة

في البحث عن الوظائف .وفي حين لم يذكر السوريون مؤسسة التوظيف التركية إشكور باعتبارها مصدرًا لمعلومات

فضل السوريين على األتراك .وفي
العمل؛ فإن العديد من
العمال األتراك أعربوا عن استيائهم إزاء تصوّرهم بأن إشكور ت ُ ِّ
ّ
العمال المهاجرين اآلخرين إليجاد الوظائف
العمال العراقيون أن للسوريين موارد ُمنظَّماتية أكثر من
الوقت ذاته ،اعتقد
ّ
ّ
وأرادوا موارد إضافية.

كان االنتقال إلى اسطنبول استراتيجية رئيسية استخدمها السوريون إليجاد عمل .وذكر السوريون المتواجدون

عموما في خالل مدة تتراوح بين القليل من األسابيع إلى شهرين ،وذكر كثيرون
باسطنبول قدرتهم على إيجاد وظائف
ً
مغادرة شرق تركيا إليجاد وظيفة في اسطنبول ،بعد عدم إيجاد وظائف لهم في شرق البالد .واعتقد أغلب السوريين

المقيمين في اسطنبول أنه كان من السهل إيجاد وظيفة ،مع أنها ال تناسب مهارتهم أو ليست ذات أجر مناسب .هذا
وقد اعتقد السوريون في مجموعات التركيز في أضنة وشانلي أورفا أنه من الصعب الحصول على وظيفة ،وقد ذكر

ايكرت يف زيكرتلا تاعومجم
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الكثيرون بقاءهم لفترات طويلة دون عمل لمدة تتراوح من شهور إلى عدة سنوات .وفي الوقت ذاته ،شعر بعض
ّ

األتراك أن اسطنبول ناءت كواهلها من وجود هذه األرقام الكبيرة من السوريين .وهذه التعقيبات ،باالقتران مع المقابالت
التي أُجريت مع أصحاب الشأن بخصوص إثقال كاهل اسطنبول ،تشير للنظر إلى المدن التركية متوسطة الحجم (ليس
شجع السوريون على االنتقال إليها بحثًا عن وظائف.
َّ
شرق تركيا وال اسطنبول) باعتبارها أماكن محتملة قد ي ُ

وفقا للقانون التركي ،لم يكن
كانت قيود السفر المرتبطة بحالة الحماية المؤقتة
عائقا أمام مطابقة الوظائفً .
ً

مسموحا للسوريين الذين تشملهم حالة الحماية المؤقتة بالعيش والحصول على أذونات عمل (رخص العمل) إال في
ً

سجلين بها ،مع أن هذا ال يتم تنفيذه في أكثر األحيان .وقد أشار أصحاب الشأن ،خالل المقابالت ،أن
الم
المحافظات ُ
َّ
الحكومة التركية وضعت قيود السفر في أوقات عديدة حيز َ التنفيذ عن طريق حظر بيع تذاكر النقل إلى السوريين في

جم عنها حالة أشبه بالعيش في "سجن كبير" .وتحدث سوري آخر
المحافظات .وقد ذكر سوري في أضنة أن قيود السفر ن َ َ
في شانلي أروفا عن أكبر العوائق التي تحول دون إيجاد وظيفة قائالً" :إن المشكلة األكبر هي تصريح السفر .أنا عاجز عن

الذهاب إلى أي مكان".

أثبت تعلُّم اللغة التركية أهميته في إيجاد وظيفة أو شغل وظيفة أفضل .فقد كانت الحاجة إلى مهارات اللغة

التركية للعثور على عم ٍ
شيوعا بين السوريين واألتراك وأصحاب العمل .وذكر الكثير من
ل واحدة ً من أكثر الموضوعات
ً

السوريين أنهم يجدون صعوبة في العثور على أي عمل عندما ال يجيدون اللغة التركية؛ فتعلُّم اللغة التركية إما أنه
مكنهم من ترك وظائفهم الحالية للحصول على وظيفة أفضل .ويسلط ذلك
مكنهم من الحصول على أول وظيفة أو َّ
َّ

الضوء بوضوح على ضرورة التدريب اللغوي.

سعت الكثيرات من السوريات للتوظيف ،ورأى السوريون والسوريات بشكل متزايد أن عمل المرأة السورية ضروري

وأنه أمر جدير باالحترام .حيث اقتضت الظروف أن تعمل النساء الالتي لم يعملن من قبل ،كما عملت هذه الظروف
كل من السوريات والسوريين .وقد قالت سورية في
على تغيير وجهات النظر تجاه المرأة في مكان العمل كما الحظ ٌ
شانلي أورفا" :لم نكن في سوريا ملزمين بالعمل؛ حيث يتكفل الرجال بكل شيء .أما هنا ،فقد تبدلت األحوال ،ونشعر
سوري في أضنة "الوظائف الخاصة بالنساء
بالحاجة إلى العمل حتى يكون بمقدورنا العيش ومساعدة عوائلنا" .وقال
ٌ

تُحترم هنا في تركيا ،لذلك لو أن زوجتي ترغب بالعمل فال مانع لدي .أما إذا عدنا إلى سوريا ،فمن المستحيل أن أقبل
بذلك . . . .فالنساء هنا تعملن باعتزاز ،وتتم معاملتهن باحترام".
تحدثت بعض السوريات عن عوائق الحصول على وظيفة خاصة بالنساء .ونوهت النساء كثيرًا بالمسؤوليات
العائلية في المنزل ،مما جعل ساعات الدوام الطويلة التي يأملها أصحاب العمل من السوريين أمرًا عسيرًا في حد ذاته.
وذكر العديد أن أصحاب العمل لم يرغبوا بتوظيفهن بسبب ارتدائهن حجاب الرأس .وذكر آخرون عدم رغبتهم في العمل

في بيئة مختلطة الجنس (أو لم يرغب الزوج في ذلك).

جدا
ذكر بعض السوريين التمييز على أساس السن .فقد ذكر العديد أنهم كانوا يُنظر إليهم باعتبارهم كبار السن ً

عاما ولذلك أعجز عن إيجاد عمل.
للحصول على وظيفة في تركيا .وأوضح سوري في شانلي أورفا قائالً" :أبلغ من العمر ً 40
لقد تقطعت بنا السبل .فال أحد يرغب بتوظيفنا ألننا كبار السن وال نملك الخبرة".

عدم امتالك السوريين مؤهالت وخبرة يُعتد بهما من شأنه أن يمنعهم من العمل في مجاالت عملهم .وقد ذكرت

سورية في اسطنبول قائلة" :معظم حاملي الشهادات من سوريا ال يُعتد بهم في تركيا ،والكثير من المهنيين الحاملين
لشهادات عاجزين عن إيجاد عمل" .وعلى الصعيد اآلخر ،ذكر القليل من السوريين أن ما حصلوا عليه من شهادات خبرة

مهما.
في سوريا قد ساعدهم على إيجاد وظيفة ،في حين قال القليل منهم أن عدم وجود شهادة رسمية لم يكن أمرًا
ً

حالت المسائل القانونية وعدم وجود تأمين دون حصول البعض على وظيفة .نناقش أدناه التصوّرات الخاصة
باإلطار القانوني في تركيا بالنسبة إلى السوريين العاملين ،وقد اشتملت مسائل قانونية معينة على عدم القدرة على
السفر بموجب حالة الحماية المؤقتة ،والصعوبات التي تعترض إيجاد وظيفة توفر إذن (رخصة) عمل ،وعدم وجود تأمين

صحي ،والخوف من عدم الحصول على المساعدة اإلنسانيّة إذا ما عملوا .وذكر العديد أن الشركات الكبرى لن توظف
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ٌ

سوريين دون استصدار إذن (رخصة) عمل في حين تسمح الشركات الصغيرة بذلك .وذكر بعض السوريين المقيمين

عائقا للتوظيف أكبر حتى من الحصول على إذن (رخصة) عمل ،في ظل
في اسطنبول أن عدم وجود تأمين صحي كان
ً

مطالبة أصحاب العمل من السوريين أن يكون لهم تأمين صحي بالفعل كشرط مسبق للتوظيف.

اعتبارات صاحب العمل عند توظيف السوريين والمهاجرين
ذكر أصحاب العمل العوائق التي تحول دون تعيين السوريين .وكان أول تلك العوائق هو ما يشوب اإلطار القانوني لتعيين
السوريين من غموض وعدم وضوح ،وكذلك األمر ذاته فيما يخص األوراق المطلوبة في هذا الشأن .وكان من بين العوائق

مقارنة بقدرتهم على التحقق من األتراك،
األخرى عدم القدرة على التحقق من الخلفيات الجنائية للمرشحين السوريين
ً

توظيفا
وكذلك وجود دراية أكبر بتوظيف األتراك ،والعوائق اللغوية ،فضال ً عن وجود أسباب قليلة لتوظيف السوريين
ً
قانونيًا ،في الوقت الذي كان فيه تعيين األتراك (األكثر دراية من الناحية الثقافية) على القدر ذاته من فعالية التكلفة.

ثم "ليس هناك مزية" من
وصرَّح ممثل عن إحدى شركات البناء الكبيرة أنهم يدفعون للموظفين
ً
كافة األجر ذاته ،ومن َّ

تعيين السوريين .وذكر آخرون أنهم لو كانوا ليقوموا بتوظيف سوريين ،فاألولوية ستكون لمن يمتلكون مهارات اللغة

التركية .وقد كان لدى ممثل شركة إنتاج أغذية صغيرة تصوّر خاطئ بأن السوريين يحضرون ومعهم أذونات العمل (رخص
العمل) الخاصة بهم ،وذلك بدال ً من احتياجهم ألذن (رخصة) عمل من إحدى الشركات .وأشار مدير تركي في مجال البناء

في مجموعات التركيز إلى مشكلة أثناء أداء العمل قائالً" :يعجز السوريون عن فهمنا أثناء اجتماعات الشركة".

في الوقت ذاته ،برزت عدة محفزات لتعيين السوريين .حيث ذكر ممثل عن شركة نسيج أن السوريين الذين

وتحدث العديد بشأن مزية امتالك مهارات اللغة
مقارنة باألتراك.
يوظفونهم كان لديهم استمرارية أكثر أثناء أداء العمل
ً
َّ

العربية للتحدث مع العمالء المتحدثين بالعربية في تركيا (مثل السوريين اآلخرين) أو في بلدان أخرى .وقال ممثل عن

شركة نسيج كبرى "إننا في حاجة إلى متحدثين للغة العربية .وما إن سمعنا أن سوريًا يتحدث العربية بطالقة يبحث
قائلة:
أكدت هذا امرأة سورية من اسطنبول
عن وظيفة ،لم نلبث أن وافقنا عليه من فورنا .فهو أمر مربح للطرفين" .وقد ّ
ً

عرب ،فإن لي اليد الطولى عن زمالئي بالعمل" .وقد ذكر العديد من أصحاب العمل كذلك عجزهم عن
"بما أن عمالءنا
ٌ
استيفاء متطلباتهم الوظيفية ،وعدم إيجاد ما يكفي من المرشحين ذوي المهارات وأخالقيات العمل المناسبة ،إال أنه

لم يتحدث أحد ممن أجرينا معهم المقابالت عن عالقة ذلك بإمكانية توظيف السوريين.

العمال األتراك تعيين أصحاب العمل للسوريين بأجور زهيدة .لقد اعتقدوا أن السوريين غالبًا ما يشغلون
استهجن
ّ

الوظائف التي لن يقوم بها األتراك ،ويقبلون بوظائف ذات أجر أقل من الحد األدنى لألجور ،ويعملون لساعات أطول من تلك
التي يوافق عليها األتراك ،ويتنازلون عن تأمين الضمان الصحي أو االجتماعي ،باإلضافة إلى أنهم موظفون منصاعون لألوامر.

عاما في مجموعات التركيز قائال ً "أعتقد أن السوريين يفيدون هذه الشركات الصغيرة
تركي في اسطنبول
لخص
َّ
ً
تعليقا ً
ٌّ
أشخاصا بدون تأمين حيث تتجنب الدخول في مخاطر .لكن الشركات
توظف
ال
ألنها
الكبرى؛
الشركات
وليس
والمتوسطة
ً

العمال.
وحد لألجور على جميع
ّ
الصغيرة والمتوسطة بمقدورها ذلك" .ويبدو أن هناك حاجة لدراسة تطبيق حد أدنى ُم َّ

التصورات بشأن اإلطار القانوني وأذونات العمل (رخص العمل)
ّ
عائقا أمام شغل وظائف في الشركات الصغيرة والمتوسطة ،إال إنه
لم يكن الحصول على إذن (رخصة) عمل يمثل
ً
عائقا عند شغل وظائف رسمية في الشركات الكبرى .شعر العديد من السوريين بأن وثيقة حالة الحماية
كان يشكل
ً

المؤقتة كانت كافية للحصول على وظيفة ،حتى وإن كانت وظيفة غير رسمية بدون إذن (رخصة) عمل .واعتقد السوريون
واألتراك أن الحكومة التركية "غضت الطرف" عن السوريين الذين يعملون بدون أذونات العمل (رخص العمل) .كما اعتقد
السوريون بوجود عواقب مترتبة قليلة إذا ما ُقبض عليهم يعملون بدون إذن (رخصة) عمل .حيث من الممكن فرض غرامة
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عموما أن يُعاقب العامل أو يفقد وظيفته .فقد يخبر صاحب العمل
على صاحب العمل ،إال أن هذا ال يعني
ّ
ً
السوريين ،أثناء عمليات التفتيش الحكومية ،بأن يظلوا بمنازلهم.

أعرب الكثير من السوريين عن رغبتهم في أن يحظوا بالحقوق والكرامة والحماية التي تصاحب العمل في إطار

القانون .الحصول على إذن (رخصة) العمل في تركيا يعود بمزايا مثل :الحصول على الحد األدنى لألجور ،والتأمين الصحي،

والكفالة االجتماعية ،والحقوق القانونية في النزاع الوظيفي ،والكرامة التي يمنحها العمل في إطار القانون .واعتقد
السوريون أن عدم الحصول على إذن (رخصة) عمل منعهم من رفع الشكاوى بشأن ظروف العمل ،حيث يمكن فصلهم
عن العمل بسهولة واستبدالهم بغيرهم في حال الشكوى.

لخص ممثل عن إحدى
بدا استصدار إذن (رخصة) عمل أمرًا
غامضا لكل من السوريين وأصحاب العمل .وقد َّ
ً
شركات إنتاج األغذية األمر برمته قائالً" :نحن على دراية بالتشريعات الخاصة بالموظفين األتراك ،لكن . . .هكذا مسائل
مثل مكان ومدة تعيين السوريين وكيف باإلمكان حل المشكالت . . .غير واضحة بدرجة كافية . . . .ولن أختارها إذا ما

واجهتنا مشكالت تتعلق بأذونات العمل (رخص العمل)" .كان لدى بعض المشاركين السوريين وإحدى الشركات انطباع
لزاما على السوريين أنفسهم الحصول على إذن (رخصة) العمل بدال ً من أن يصبح إذن (رخصة) العمل شيئًا
بأنه كان
ً
يستصدره صاحب العمل ألحد الموظفين.
كان هناك العديد من العوائق اإلضافية التي تعترض الحصول على إذن (رخصة) عمل .أبرز أصحاب العمل

والسوريون العوائق على أنها تتضمن :التكلفة العالية ،وشروط التأمين التي تصاحب أذونات العمل (رخص العمل)،

واإلجراءات الكثيرة الستصدار األوراق المطلوبة ،والتردد في االستثمار في إذن (رخصة) العمل؛ حيث إن مدة بقاء المواطن
السوري في تركيا أمر غير مؤكد ،اشتراط وجود وضع إقامة معين كشرط أساسي للحصول على إذن (رخصة) عمل،

والحصة البالغة  10في المئة .تشير هذه التحديات إلى الحاجة إلى تبسيط عملية إصدار إذن (رخصة) العمل.

المهارات والتدريب
كان التدريب على اللغة التركية مطلوبًا .كان للغة التركية النصيب األكبر من التعقيبات المتكررة بشأن االحتياجات
التدريبية للسوريين في جميع المقابالت ومجموعات التركيز .وذكر العديد من المشاركين السوريين أن تعلُّم التركية

مكنهم من إيجاد وظيفة أو شغل وظيفة أفضل .وقال سوري مقيم في اسطنبول" :اللغة هي الضرورة األساسية األكثر
َّ

والتحدث مع جيران أو
إلحاحا" .وحاول السوريون اكتساب مهارات اللغة التركية بطرق متعددة مثل :تلقي دورات تدريبية،
ُّ
ً

وتصفح اإلنترنت ،ومشاهدة نشرات األخبار ،وقراءة الكتب التركية،
زمالء عمل أتراك ،ومشاهدة موقع يوتيوب أو التلفزيون،
ُّ
واالستماع إلى األشرطة الصوتية التركية .وقد أُصيب العديد منهم باإلحباط بسبب قلة توفر التدريب على اللغة التركية
ووفقا للمشاركين السوريين ،كان هناك بعض برامج التدريب اللغوي
لهم وقلة وجود األماكن التي تقدم الدورات التدريبية.
ً
للسوريين ،إال أنها لم تكن كافية لسد الحاجة .ونوّه العديد بأن السوريين في أوروبا قد تلقوا برامج تدريب لغوي.

الترابط االجتماعي المتعلق بالتوظيف
ذكر كل من السوريين واألتراك عالقات العمل التي كانت أحيانًا إيجابية وأحيانًا سلبية .وقال أحد الرجال السوريين
كنون لنا
المقيمين في اسطنبول "إن المجتمع منقسم إلى ثالث طوائف :البعض على الحياد من وجودنا ،والبعض ي ُ ّ
الكراهية وال يريدوننا أن نكون هنا ،وآخرون يحبوننا ويريدوننا أن نبقى ويقدمون لنا الكثير من العون" .وقد ذكر بعض
السوريين كذلك شعورهم باالمتنان لتركيا الستضافتها للسوريين ،وقد أبدى الكثير من األتراك في مجموعات التركيز
تعاطفا تجاه الظروف الخاصة بالسوريين .وعلى الصعيد اآلخر ،فقد أبلغ العديد من السوريين عن "غيرة" زمالئهم األتراك
ً
منهم وتعرّضهم لحاالت التنمر والكراهية.
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ٌ
العمال العراقيون المهاجرون أن األتراك أساؤوا معاملتهم أحيانًا لدى اعتقادهم أنهم كانوا سوريين .وقال
وقد ذكر
ّ

رجل عراقي مقيم في اسطنبول" :عالقتهم بنا ليست على ما يرام؛ حيث إنهم ينظرون إلينا باعتبارنا سوريين".

كانت مصادر الكراهية تجاه السوريين نابعة من التصوّرات التي تفيد بأن السوريين كانوا يشغلون وظائف األتراك

ويتلقون خدمات عامة أفضل .وقال تركي" :أشكو من كوني غير موظف ،بينما يحل السوريون في العمل بدال ً مني" .كذلك
شعر العديد بأن مؤسسة التوظيف التركية إشكور تمنح األولوية للسوريين على حساب األتراك .كما اعتقد بعض

األتراك أن معظم السوريين تلقوا رواتب من الحكومة التركية أو معاملة تفضيلية لدى ذهابهم إلى المستشفيات
العامة .واستاء آخرون من التحاق السوريين بالجامعات التركية دون المرور بعمليات االختبار ذاتها التي يخوضها األتراك.

وقال مواطن تركي" :الدولة تمد السوريين بكامل احتياجاتهم إال أنها تحرم مواطنيها من هذه الفرصة".

ظروف بيئة العمل
على صعيد بيئة العمل ،ففي حين وصف بعض السوريين وظائفهم على أنها مستقرة وأنهم مستمتعون بعملهم ،فإن

الكثير من التعقيبات بشأن ظروف العمل كانت تدور حول المشكالت التي تواجههم.

يعمل السوريون مقابل أجر أقل مما يتقاضاه األتراك وأقل من الحد األدنى لألجور .وذكر األتراك والسوريون على

حد سواء بأن السوريين يعملون في كثير من األحيان مقابل أجر أقل بكثير من أجر األتراك وبدون تأمين صحي وتأمين

قدم السوريون واألتراك أمثلة عديدة على السوريين الذين يعملون مقابل أجر تتراوح نسبته بين 30
الكفالة االجتماعيةَّ .
يؤدون الوظيفة ذاتها .وغالبًا ما كانت األجور ،التي تم وصفها ،أدنى بكثير من الحد األدنى
و 60في المئة من أجور أتراك ّ

لألجور في تركيا ،والذي يبلغ  1,600ليرة تركية شهريًا ،حيث ذكر معظم المشاركين في مجموعة التركيز أجورًا تتراوح
بين  600ليرة تركية إلى  1,000ليرة تركية شهريًا (مع وجود أمثلة على  300ليرة تركية في الشهر) .وفي بعض الحاالت

كان األجر ،موضع المقارنة ،لتركي يشغل الوظيفة ذاتها أقل كذلك من الحد األدنى لألجور في تركيا .وقد قال المهاجرون

العراقيون إنهم يعملون مقابل أجور أقل من األتراك لكنها أعلى من السوريين .حيث كان يُنظر غالبًا إلى هذه األجور على

أنها ليست كافية للمعيشة .ال سيّما في اسطنبول حيث ارتفاع تكلفة المعيشة واإليجارات .وأضاف بعض السوريين
عدم االتساق في األجور والعمل اإلضافي دون تعويض مالي .كما قالت سورية في شانلي أورفا" :إذا لم يروقك الوضع ،فلك
حرية المغادرة .يمكن العثور على بديل لك بسهولة وسرعة".

خاصة عن تخوّفهم من عمل األطفال السوريين .كما قال
قاد الفقر األطفال السوريين إلى العمل .وأعرب األتراك
ً

رجل تركي في أضنة" :أحيانًا أشعر بالحزن عندما أراهم ،أن ترى طفال ً صغيرًا يأتي عند إشارة المرور كي يبيع الماء . . . .أنا
أرفض عمل األطفال".

كل من األتراك والسوريين بالساعات الطويلة التي يقضيها السوريون في العمل ،وبأنها أطول من ساعات
وقد أقر ّ ٌ

عموما أن السوريين يعملون بكد ،مع أن العديد منهم
العمل الطبيعية في تركيا .رأى األتراك في مجموعات التركيز
ً

اعتقد بأن السوريين ال يعملون بكد .وأبلغ السوريون عن العمل لمدة تتراوح من  9إلى  16ساعة يوميًا ،ومن  10إلى 12

ساعة بشكل رئيسي .كما ذكر البعض العمل دون فترات استراحة.

أبرزت السوريات عدة تحديات إضافية خاصة بالعمل ال سيّما للنساء .حيث ذكر بعضهن التعرُّض للتحرش الجنسي.

وأفاد نساء سوريات بأنهن يتلقين رواتب أقل من الرجال السوريين ،وقال عديد من الرجال السوريين أنهم يعتقدون أن

أصحاب العمل يفضلون النساء السوريات ألنهن أقل تكلفة من الرجال السوريين .وأضاف عدة نساء كذلك اإلرهاق البالغ

المترتب على كل من ساعات العمل الطويلة المتوقعة من السوريين وكذلك المسؤوليات العائلية.

كل من السوريين واألتراك بامتالك السوريين القليل من الحقوق القانونية أثناء أداء العمل وكذلك تعرّضهم
اعتقد ٌ
لمخاطر السالمة المهنية .وغالبًا ما أثار األتراك هذه النقاط أكثر من السوريين .وقال رجل تركي" :ال يملك السوري أي
وسيلة دفاع .فهو يرضى بكل شيء" .وذكر سوريان في مجموعتي تركيز مختلفتين معرفتهما بشخص سوري وافته
المنية أثناء أداء العمل.

ايكرت يف زيكرتلا تاعومجم
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كل من السوريين واألتراك ظروف عمل غير آدمية للسوريين .حيث قال سوري في شانلي أورفا بأنه يشبه "إنسان
ذكر ٌ

جدا .إنهم يعملون كالعبيد" .كما
آلي" و"آلة عمل" .وقالت تركية في أضنة" :إنهم يعملون بغير تأمين وأجورهم متدنية ً
قال تركي من شانلي أورفا إنهم "مست َغلون".

سوءا إثر مجيء السوريين .وقال تركي من شانلي أورفا "إن ظروف
عمال أتراك بأن ظروف عملهم الخاصة تزداد
أفاد ّ
ً

عمال أتراك آخرون تذمرهم بشأن األجر المتدني
العمل سيئة بالفعل إال أنها ازدادت
سوءا مع مجيئهم" .كما أبدى ّ
ً
والساعات الطويلة وفرص التقدم الضئيلة والرتابة.

الطموحات والحلول
كانت إجابات األتراك والسوريين والعراقيين بشأن طموحاتهم تجاه المستقبل متشابهة في أغلبها .يشمل ذلك
استكمال التعليم وبدء مشروع تجاري واستخدام أو تطوير المهارات المهنية ،والحصول على وظيفة ومرتب ثابتين،
والزواج وتكوين أسرة ،والحصول على مسكن ،وتحسين المناخ االقتصادي بشكل عام.

كما تضمنت الطموحات الخاصة بالسوريين ،تعلُّم اللغة التركية ،والقدرة على العمل بطريقة شرعية ،والحصول

تبعا لعملهم والتمتع باالستقرار والعمل في مهنتهم .أصبح من الصعب على السوريين
على رواتب متساوية مع األتراك ً

التيقن ،ال سيّما بخصوص المستقبل ،وقد أعرب السوريون
التخطيط لمستقبلهم بسبب حالة عدم االستقرار وعدم
ُّ
والسوريات في أماكن عديدة عن رغبتهم في االستقرار .وقد تباينت طموحات السوريين بشأن المكان الذين يرغبون

بالعيش فيه مستقبالً؛ ما بين البقاء في تركيا ،أو الذهاب لبلد آخر في أوروبا أو الخليج ،أو العودة إلى سوريا (وقد أعرب
بعض األتراك في الواقع عن أمانيهم بأن يعود السوريون إلى سوريا) ،وأخيرًا ،العودة إلى سوريا متسلحين بالمعرفة التي

اكتسبوها في تركيا للمساعدة على إعادة بناء سوريا .وكانت رغبة العراقيين بالمقام األول هي البقاء في تركيا ،حيث رأوا
الحياة في العراق بال أمل يُرجى.
المستعرضة .واشتملت
اقترح السوريون واألتراك في مجموعات التركيز أفكارًا لمجموعة من الحلول للمشاكل ُ

هذه األفكار على االعتراف بالشهادات والدرجات العلمية السورية ،وتمكين السوريين من العمل في مهنهم ،وتلقي
مزيد من التدريب على اللغة التركية ،ووضع إطار عمل قانوني ألذن (رخصة) العمل المؤقت ،وتيسير تكاليف إذن (رخصة)
العمل السورية على أصحاب العمل واإلجراءات البيروقراطية المتعلقة باستصداره ،والسماح للسوريين باالنتقال إلى

مكان آخر بشكل شرعي؛ حيث كان العمل متوفرًا ،وإرسال السوريين إلى أماكن غير المدن الكبرى (اقترحه عدة أتراك)،
والرجوع إلى الدروس المستفادة من نهج األلمان في دمج كل من الالجئين األتراك والسوريين في القوى العاملة (بما

في ذلك التدريب على اللغة وتيسير التوظيف) ،وضمان توافر ظروف عمل مواتية أثناء أداء العمل ،وتوفير تدريب مهني
آخر لتمكين السوريين من التأقلم على بيئة العمل التركية ،وتوفير وظائف من شأنها أن تتيح للنساء السوريات العمل
من المنزل.

الفصل الخامس

نتائج الدراسة االستقصائية :تركيا

يعرض هذا الفصل النتائج المنبثقة عن تحليل الدراسات االستقصائية التي أجريت على أسر الالجئين السوريين وعلى

الشركات الكائنة في تركيا .تسلط نتائج الدراسة االستقصائية لألسر الضوء على النتائج المستخلصة المتعلقة
بتوافر العمالة الماهرة بين الالجئين السوريين وخبراتهم في العمل في كل من تركيا وسوريا وتصوّراتهم عن العمل في

تركيا .وتركز الدراسة االستقصائية للشركات على النتائج المستخلصة المتعلقة بتوظيف السوريين وكذلك تصوّرات
الشركات عن
العمال السوريين وعن السياسات التي من شأنها تحفيز زيادة الوظائف .ويضم الملحق  Dتفاصيل بشأن
ّ

استراتيجيات جمع العينات المستخدمة في كل دراسة استقصائية ،باإلضافة إلى نتائج أخرى.

الدراسة االستقصائية لألسر
النتائج الرئيسية المستخلصة

–انخفاض المستوى التعليمي بين المشاركين في الدراسة االستقصائية ،فما يقارب نصف المشاركين لم
يحصلوا سوى على التعليم االبتدائي على مستوى المحافظات الثالث.

عموما ،بنسبة تتجاوز  50في
–انخفاض نسبة أفراد األسر ضمن العينة التي تعمل أو عندها االستعداد للعمل
ً
المئة بقليل ،إال إنها أعلى في الذكور عنها في اإلناث.
–نسبة المشاركين ضمن عينتنا التي ال تعمل لكنها لديها االستعداد للعمل حوالي الثلث بشكل عام ولكنها أقل
مقارنة بالمحافظتين األخريين.
في اسطنبول
ً

شيوعا للعثور على عمل ،رغم أن األشخاص الموظَّفين
االجتماعي الوسيلة األكثر
–االستعانة بوسائل التواصل
ً
ّ
توجهوا بنسبة كبيرة إلى صاحب العمل لسؤاله عن عمل مباشرةً.
–العمل بوظائف األعمال اليدوية ،سواء أكانت تتطلب مهارة أو ال ،وفي صناعة المنسوجات والبناء والصناعات
شيوعا التي يعمل بها المشاركون في تركيا.
األخرى والخدمات األخرى هي أكثر أنواع العمل
ً

–األجور المتدنية في الوظائف الحالية وعدم القدرة على التحدث باللغة التركية وقلة العمل المتاح كانت أكثر
العقبات التي تردد ذكرها عند البحث عن عمل.

–اختالف المشاركين في الدراسة االستقصائية بالتساوي ما بين متخوف من الوقوع في مشكالت بالقبض عليه
أثناء العمل أو فقدان المعونة المالية ،بيد أن أغلبهم أعربوا عن الصعوبة في دفع مقابل إذن (رخصة) العمل.

–أغلبية المشاركين تتفق على رغبة أصحاب العمل في توظيفهم ،غير أن الصعوبة تكمن في التوصل إلى صاحب
عمل يضمن لهم الحصول على إذن (رخصة) عمل.

العمال وأصحاب العمل يعاملونهم باحترام وال يتعرضون
–أغلب المشاركين في الدراسة االستقصائية ذكروا أن
ّ
ألي شكل من أشكال التمييز.
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عينة األسر التركية

تم جمع عينة تصل إلى إجمالي  602أسرة على مستوى المحافظات الثالث اتسا ًقا مع نسبة السكان على مستوى

هذه المواقع الجغرافية.

–اسطنبول ( 274أسرة)

–شانلي أورفا ( 235أسرة)
–أضنة ( 93أسرة)

كانت نسبة  85في المئة تقريبًا من أفراد األسر المؤهلين ،الذين تم اختيارهم عشوائيًا للمشاركة في الجزء الخاص

بتصوّرات التوظيف من الدراسة االستقصائية ،من الذكور .وكانت الغالبية العظمى من األسر ( 577من أصل )602

تقيم في مساكن عادية كالشقق في حين كانت تقيم البقية ( )25في مخيّمات غير رسمية .وبالمثل ،كانت الغالبية

العظمى من األسر الموجودة بالعينة تقيم في مناطق حضرية ( 558من أصل  ،)602وكانت  44أسرة بالعينة من

مناطق ريفية ( 33من شانلي أورفا و 11في أضنة).

انخفاض مستوى التعليم بوجه عام ،مع أن نسبة كبيرة من المشاركين حاصلة على تعليم ما بعد الثانوي.

حصل أكثر من نصف المشاركين على تعليم ابتدائي أو أقل ،في حين حصل ثلث آخر على تعليم متوسط أو ثانوي (انظر

الشكل  .)5.1وحصلت نسبة كبيرة من المشاركين في الدراسة االستقصائية على شهادة ما بعد الثانوية على مستوى
المحافظات الثالث ( 14في المئة) .وفي شانلي أورفا ،فقد حصل حوالي  20في المئة من المشاركين على تعليم ما بعد

الثانوية .وبوجه عام ،نزع المشاركون في الدراسة االستقصائية إلى الحصول على مستويات تعليمية أعلى مما هو في

لبنان بيد أنها أدنى مما هي في األردن حسبما تم التقدير عن طريق النسبة التي حصلت على تعليم متوسط أو أعلى.

طُرح على المشاركين في الدراسة االستقصائية سؤالٌ يتعلق بأي تدريب حصلوا عليه منذ وصولهم إلى البلد

المستَضيف ،فكان أن ذكرت نسبة  17في المئة فقط حصولهم على تدريب .وأشار حوالي  10في المئة من المشاركين إلى
ُ

حصولهم على تدريب في اللغة التركية منذ قدومهم إلى تركيا .وتتضمن معظم التدريبات التي تردد ذكرها بين هؤالء الذين
المستَضيف؛ التدريب المتعلق بأعمال البناء والتفصيل والخياطة وتصميم
أفادوا تلقيهم تدريبًا منذ قدومهم إلى البلد ُ

األزياء ،وتقنيات األخشاب واألشغال الخشبية والنجارة .وتجدر اإلشارة إلى أنه في حين أكدت المقابالت ومجموعات التركيز
المقدم.
نوعا رئيسيًا من أنواع التدريب
احتياجات التدرب على تعلم اللغة التركية ،لم يكن هذا ً
َّ

تباينت نسبة أفراد األسر العاملين والراغبين في العمل ونسبة المشاركين غير العاملين تباينًا كبيرًا بين
الذكور واإلناث

عاما فما فوق ،الذين يعملون أو لديهم االستعداد على العمل
قمنا باحتساب نسبة أفراد األسر الذين تبلغ أعمارهم ً 18
كمعيار للمشاركة في القوى العاملة ،وقد بلغت النسبة  52في المئة إجماالً 85 :في المئة للذكور و 25في المئة لإلناث

مقارنة
ترجيحا للعمل أو االستعداد على العمل
عموما في اسطنبول وأضنة أكثر
(انظر الشكل  .)5.2وقد كان الذكور
ً
ً
ً
بشانلي أورفا ،لكن كانت توجد اختالفات طفيفة بالنسبة لإلناث على مستوى المحافظات .وتكشف بياناتنا ضمن عينة

مقارنة بمشاركة المرأة في القوى
ترجيحا للعمل أو االستعداد على العمل
كن أكثر
ً
ً
دراستنا االستقصائية أن اإلناث َّ
العاملة في سوريا قبل نشوب الحرب .وتتوافق هذه النتيجة المستخلصة مع النتائج المستخلصة لدى مجموعة
تركيزنا 1.وكانت نسبة المشاركين الذين ذكروا أنهم ال يعملون ،من بين المشاركين في الدارسة االستقصائية من

مقارنة بالمحافظات األخرى .كانت شانلي أورفا هي المدينة التي تضم أعلى معدالت
الذكور واإلناث ،أقل في اسطنبول
ً

1
قدرت فيه المشاركة في القوى العاملة قبل اندالع الحرب األهلية ( )2010بنسبة
من المهم مالحظة أنه في الوقت الذي ِّ
 13.27في المئة ،وهي متوافقة تقريبًا مع نسبة اإلناث الالتي اختِ ْرن إلكمال الدراسة االستقصائية للتصوّرات المتعلقة بالعمل ،فقد

يكرت :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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الشكل 5.1
المستوى التعليمي للمشاركين في الدراسة االستقصائية
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20%
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14%
11%

ﺗﺮﻛﻴﺎ

10%

9%

أﺿﻨﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ أو ﻟﻢ ﻳﹸﺘﹺﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي

30

ﺷﺎﻧﻠﻲ أورﻓﺎ

11%

10%

اﺳﻄﻨﺒﻮل

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

44%

50

10
0

ﻻ ﻳﻘﺮأ وﻻ ﻳﻜﺘﺐ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ أو ﺛﺎﻧﻮي

ـﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳــﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺷــﻤﻠﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  274ﻣﺸـ ﹰ
ﻣﺸــﺎرﻛﺎ ﻓــﻲ أﺿﻨــﺔ .ﻳﹸﺒﻴــﻦ اﺧﺘﺒــﺎر ﻓﺮﺿﻴــﺎت ﻣﺮﺑــﻊ ﻛﺎي ﻟﻴﺒﺮﺳــﻮن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴــﺔ
ﻣﺸــﺎرﻛﺎ ﻓــﻲ ﺷــﺎﻧﻠﻲ أورﻓــﺎ و93
اﺳــﻄﻨﺒﻮل و235
ﹰ
ﹰ
وﺟﻮد ﻓﻮارق ﻛﺒﻴﺮة إﺣﺼﺎﺋﻴﹰﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.

RAND RR2653-5.1

مقارنة بالمحافظات األخرى ،بنسبة  50في المئة للرجال و 72للنساء 2.وال بد من وضع معدالت
المشاركين غير العاملين
ً
النساء العالية ،الالتي يذكرن عدم عملهن؛ ال سيّما في شانلي أورفا وأضنة ،في سياق وضع دراستنا االستقصائية وجمع

العينات .كانت هناك  93امرأة من بين  602مشارك في الدراسة االستقصائية في عينتنا .وذكرت  42منهن فقط أنهن

يعملن .وكان توزيعنا لإلناث العامالت هو  26من أصل  37في اسطنبول ،و 14من أصل  50في شانلي أورفا ،واثنان فقط من
المشارِكات في الدراسة االستقصائية في أضنة .ويعد انخفاض معدل اإلناث في عينتنا مؤشرًا على األهلية
أصل  6من ُ
المنخفضة (العمل أو االستعداد للعمل) في الفئة المستهدفة ومن ثم التمثيل في عينتنا.

أشارت الدراسات إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة أعلى بين النساء الالجئات بسبب حاجتهن إلى العمل لدعم العائلة.
ٍ
لمزيد من الشرح التفصيلي ،انظر الملحق .D

ُ 2قدرت النسبة المئوية للمشاركين الذين ال يعملون خالل الدراسة االستقصائية .اعتمدنا خالل الدراسة االستقصائية على
أيضا من يعمل لساعة واحدة
تعريف منظمة العمل الدولية لما يعني تصنيف المرء على أنه عامل؛ حيث يُعرَّف على أنه يشمل
ً
خالل السبعة أيام الماضية أو تغيب مؤقتًا عن العمل .وقد اعتبرنا كل من شارك في الدراسة االستقصائية وال يستوفي أيًا من هذين
المعيارين على أنه "ال يعمل" ،وهو يعادل مفهوم "عاطل"؛ أي أنه ال يعمل وال يبحث بفاعلية عن عمل ،وال يرغب في العمل إذا سنحت
له الفرصة .في هذه الحالة ،ال نفرض بشكل صارم شرط البطالة الذي يحتاجه المشارك كي يكون باحثًا بفاعلية عن عمل .لذا ،فبدال ً
من اإلشارة إلى المشاركين في الدراسة االستقصائية الذين ال يعملون على أنهم "عاطلون" فإننا نشير إليهم فقط على أنهم "ال
يعملون" .ونظرًا إلى ظروف الالجئين السوريين ،كما هو مالحظ في مجموعة التركيز ،الذين يدركون وجود الكثير من العوائق أمام
أيضا هؤالء الذين يعربون عن استعدادهم للعمل إذا
تطبيقا أقل
الحصول على عمل ،فإننا نفضل
ً
ً
صرامة للمعايير ،وندرج في عينتنا ً
سنحت لهم الفرصة.
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فرص للجميع
ٌ
الشكل 5.2
نسبة أفراد األسر العاملين أو الراغبين في العمل ونسبة المشاركين غير العاملين حسب الجنس
والمحافظة.
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اﺳﻄﻨﺒﻮل

20

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

75%

80

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ

اﻟﺠﺪول  :Aﻧﺴﺒﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ أو اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
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اﻟﺠﺪول  :Bﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ
ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

10
0

اﻟﺬﻛﻮر

ﻣﻼﺣﻈــﺎت :ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴــﻦ إﻟــﻰ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺪراﺳــﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗــﻢ ﺣﺴــﺎب ﻧﺴــﺒﺔ أﻓــﺮاد اﻷﺳــﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ أو
ﻋﺎﻣــﺎ
اﻟﺮاﻏﺒﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻷﺳــﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗﺴــﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻋــﺪد اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﺒﻠــﻎ أﻋﻤﺎرﻫــﻢ 18
ﹰ
ﻋﺎﻣــﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮ
ﻓﺄﻛﺜــﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ ،أو اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻌﺘﺰﻣــﻮن اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ ﺳــﻮاء ﻋﻠــﻰ إﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻋﺪد اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﺒﻠــﻎ أﻋﻤﺎرﻫــﻢ  18ﹰ
ﻓــﻲ اﻷﺳــﺮ داﺧــﻞ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ .وﺗــﻢ ﺣﺴــﺎب ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻴﻦ ﻏﻴــﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ وﻟﻜﻨﻬــﻢ ﻳﺮﻏﺒــﻮن ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ
ﻧﺴــﺒﺔ اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ إﻟــﻰ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ وﻏﻴــﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ .وأﺟــﺎب اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠــﻮن ﺑﺄﻧﻬــﻢ إﻣــﺎ ﻋﻤﻠــﻮا ﻟﻤــﺪة
ﺳــﺎﻋﺔ واﺣــﺪة ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ﻓــﻲ آﺧــﺮ ﺳــﺒﻌﺔ أﻳــﺎم أو ﻛﺎﻧــﻮا ﻓــﻲ إﺟــﺎزة ﻣﺆﻗﺘــﺔ )اﻟﺴــﺆاﻻن  D3و D4ﻓــﻲ اﻟﺪراﺳــﺔ
اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ( .وأﺟــﺎب اﻟﻌﺎﻃﻠــﻮن اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻮن ﻓــﻲ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬــﻢ إﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﻌﻤﻠــﻮا أو ﻟــﻢ ﻳﻜﻮﻧــﻮا ﻓــﻲ إﺟــﺎزة
ﻣﺆﻗﺘــﺔ .وﺗﺴــﺘﻨﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ إﻟــﻰ  274أﺳــﺮة ﻓــﻲ اﺳــﻄﻨﺒﻮل و 235ﻓــﻲ ﺷــﺎﻧﻠﻲ أورﻓــﺎ و 93ﻓــﻲ أﺿﻨــﺔ .وﻳﹸﺒﻴــﻦ اﺳــﺘﺨﺪام
اﻻﻧﺤــﺪار اﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠــﻲ ﻟﻠﻌﻤــﻞ  =0ﻻ ﻳﻌﻤــﻞ ،و = 1ﻳﻌﻤــﻞ ﺣﺴــﺐ اﻟﻨــﻮع واﻟﻤﺤﺎﻓﻈــﺔ أن ﻫﻨــﺎك ﻓــﻮارق ﻛﺒﻴــﺮة إﺣﺼﺎﺋﻴﹰــﺎ ﻋﻨــﺪ
ﻣﺴــﺘﻮى  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.

RAND RR2653-5.2

حاالت المرض المؤقت في إطار األسرة وانخفاض التوقعات بشأن توافر العمل وعدم معرفة مكان البحث
عا لعدم العمل
عن عمل هي األسباب المذكورة األكثر شيو ً

انصب تركيز المشاركين في الدراسة االستقصائية ،الذين لم يكونوا يعملون ،على العوائق المتعلقة بالبحث عن عمل

وتحديده ،بما في ذلك العجز عن العثور على عمل ونطاق الشك بشأن مكان البحث عن وظيفة واالعتقاد بأنه ال يوجد
عمل مالئم (انظر الشكل  .)5.3وجاءت حاالت المرض المؤقت في إطار األسرة كأحد العوامل الرئيسية ،ما يوضح مدى

ارتباط تحديات الرعاية الصحية بمشاركة القوى العاملة .تشمل فئة "أخرى" قائمة ممتدة من األسباب األخرى .تتوفر

القائمة بالكامل في الدراسة االستقصائية في الملحق .D

العاملون وغير العاملين يعتمدون على شبكات التواصل االجتماعي للعثور على عمل ،وإن كان العاملون
يتوجهون بنسبة أكبر إلى صاحب العمل مباشرة ً.

شيوعا الذي اتخذه المشاركون الذين
كان سؤال األقارب واألصدقاء عن معلومات بشأن فرص العمل هو اإلجراء األكثر
ً
ال يعملون(.شكل  ،)5.4وهو ما يشير إلى صعود دور الشبكات والمجموعات االجتماعية على أنها طريقة البحث عن
متوافقا مع الطريقة التي استخدمها هؤالء الذين يسعون إليجاد عمل ،وهو ما أشاروا إليه بعلمهم عن
العمل .وكان هذا
ً

شيوعا بالنسبة للمشارك العامل هو التوجه إلى مكان العمل
وظيفتهم الحالية من أقاربهم أو أصدقائهم .وكان األكثر
ً
مقارنة بالمشارك الذي لم يكن يعمل .وفي المقابل ،كان التسجيل بوكالة توظيف للبحث عن عمل هو األمر
شخصيًا
ً
مقارنة بالطريقة التي حصل بها المشاركون العاملون عادة ً على
شيوعا بالنسبة للمشارك الذي لم يكن يعمل
األكثر
ً
ً

يكرت :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن

37

الشكل 5.3
األسباب المذكورة لعدم العمل
ﻋﺎﺋﻖ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻻ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ  /اﻟﻠﻬﺠﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ

6%

ﺳﺌﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ

10%
11%

ﻻ ﻳﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ أو ﻣﻮﺿﻊ ذﻟﻚ

11%

ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻤﻞ
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ إﻳﺠﺎد ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ

16%

أﺳﺒﺎب ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻣﺮض ﻳﺤﻮل دون اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ،
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

16%

ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

29%
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

ـﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳــﺔ
ﻣﻼﺣﻈــﺎت :ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴــﻦ إﻟــﻰ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺪراﺳــﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﺴــﺘﻨﺪ اﻟــﺮدود إﻟــﻰ  192ﻋﺎﻃـﻼ ﹰ ﻣﺸـ ﹰ
اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ أﺟﺎﺑــﻮا ﺑﺄﻧﻬــﻢ ﻟــﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮا أو ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻣﺆﻗﺘﺔ )اﻟﺴــﺆاﻻن  D3و D4ﻓﻲ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ( .ﻳﹸﺒﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻋﺎدل ﻟﻠﺮدود ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺌﺎت.
ﻟﺠﻮدة اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وﺟﻮد ﻓﻮارق ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺴﺒﺔ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮدود ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺌﺎت
ﹰ
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الشكل 5.4
اإلجراءات المتخذة للعثور على عمل للمشاركين غير العاملين والعاملين
ﻋﺎﻣﻠﻮن
ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

7%
17%

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﺎﺻﺔ،
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

4%

ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

18%
18%

ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب واﻷﺻﺪﻗﺎء ﺗﻮﺻﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ

33%
35%
38%

زﻳﺎرة ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ

11%

69%
66%
80

70

ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب واﻷﺻﺪﻗﺎء
60

50

40

30

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

20

10

0

ـﺎرﻛﺎ ﻓــﻲ اﻟﺪراﺳــﺔ
ﻣﻼﺣﻈــﺎت :اﺳــﺘﻨﺪت ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴــﻦ إﻟــﻰ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺪراﺳــﺎت اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﺴــﺘﻨﺪ اﻟــﺮدود إﻟــﻰ  192ﻣﺸـ ﹰ
اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ أﺟﺎﺑــﻮا ﺑﺄﻧﻬــﻢ إﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﻌﻤﻠــﻮا أو ﻟــﻢ ﻳﻜﻮﻧــﻮا ﻓــﻲ إﺟــﺎزة ﻣﺆﻗﺘــﺔ و 410ﻣﻮﻇﻔﻴــﻦ ﻣﺸــﺎرﻛﻴﻦ أﺟﺎﺑــﻮا
ﺑﺄﻧﻬــﻢ ﻳﻌﻤﻠــﻮن أو ﻓــﻲ إﺟــﺎزة ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳــﺌﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺴــﺆاﻻن  D3و .(D4وﻗﺪ ﺳـ ﹺ
ـﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ردود
ﹸ
ﻣﺘﻌــﺪدة ،ﻟــﺬا ﺗﺠــﺎوزت اﻟﻨﺴــﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻧﺴــﺒﺔ  100ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﺴــﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء.
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التسجيل بوكالة
فضل حوالي  17في المئة من المشاركين في الدراسة االستقصائية ،الذين ال يعملون،
وظائفهم:
َ
َّ
مقارنة بنسبة  4في
توظيف حكومية ،أو وكالة توظيف خاصة ،أو وكالة تابعة لألمم المتحدة ،أو منظمة غير حكومية،
ً

متوافقا مع مناقشات مجموعة التركيز؛ حيث الحظ المشاركون عدم
المئة من هؤالء الذين يعملون بالفعل .ويأتي هذا
ً

حصولهم على الكثير من المساعدة المتعلقة بمطابقة الوظائف.
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الشكل 5.5
قطاع العمل ،والمهنة ،والوضع الوظيفي في تركيا مقارن ًة بسوريا
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10

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

32%

34%

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺑﻖ

ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت
واﻟﺜﻴﺎب واﻟﻤﻼﺑﺲ

0

اﻟﺠﺪول  :Cاﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺴﺎﺑﻖ
50

40%

13%

15
10

اﻟﺠﺪول  :Bاﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻤﻞ ﺣﺎﻟﻲ

20

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ

28%

30

ﻣﻼﺣﻈــﺎت :اﺳــﺘﻨﺪت ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴــﻦ إﻟــﻰ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺪراﺳــﺎت اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﺴــﺘﻨﺪ اﻟــﺮدود إﻟــﻰ  410ﻣﻮﻇــﻒ ﻣﺸــﺎرك ﻓــﻲ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳــﻦ أﺟﺎﺑــﻮا ﺑﺄﻧﻬــﻢ إﻣــﺎ ﻳﻌﻤﻠــﻮن
ـﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳﺎ .ﻳﹸﺒﻴــﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴــﺎت ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي
أو ﻏﺎﺋﺒــﻮن ﻣﺆﻗﺘﹰــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺴــﺆاﻟﻴﻦ  D3و D4ﺑﺎﻟﺪراﺳــﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ،وﻋﻠــﻰ  405ﻣﺸــﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪراﺳــﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳــﻦ أوردوا أﻧﻬﻢ ﻋﻤﻠﻮا ﻣﺴـ ﹰ
ﹺ
اﻟﻤﺴــﺘﹶﻀﻴﻒ وﺗﻠــﻚ
ﻟﻴﺒﺮﺳــﻮن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴــﺔ وﺟــﻮد ﻓــﻮارق ﻛﺒﻴــﺮة إﺣﺼﺎﺋﻴﹰــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺘﻮزﻳــﻊ اﻟﻜﻠــﻲ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﻴﻦ ﺑﻴــﻦ أﻧــﻮاع اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت واﻟﻤﻬــﻦ واﻟﻮﺿــﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔــﻲ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺒﻠــﺪ ﹸ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.
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فرص للجميع
ٌ

اﻟﺠﺪول  :Aﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺴﺎﺑﻖ
35

يكرت :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن

39

المشاركون بالدراسة االستقصائية من المرجح أن يعملوا في مجاالت المنسوجات والبناء وفي األعمال
التي ال تتطلب مهارة وفي الوظائف المؤقتة مقارنةً بوضعهم في سوريا

سئل المشاركون العاملون في الوقت الراهن عن القطاع الذي يعملون فيه ،وترد النتائج المستخلصة في شكل .5.5
ُ
سئل المشاركون في الدراسة االستقصائية كذلك ،سواء أكانوا يعملون حاليًا أم ال ،عن عملهم السابق في سوريا.
وقد ُ

ومن الضروري مالحظة أننا نتناول بالبحث صورة شاملة على مستوى جميع المشاركين الذين يذكرون أنه يتم توظيفهم،
بناء على تطابق ثنائي للقطاعات التي تناسب كل مشارك .نجد أن عددًا أكبر من المشاركين يعملون حاليًا في
وليس
ً

مقارنة بالنسبة المئوية لألشخاص الذين عملوا في
تصنيع المنسوجات ( 28في المئة) وقطاع البناء ( 18في المئة)،
ً

تلك القطاعات قبل مغادرة سوريا .وفي حين يتأقلم الالجئون مع الظروف وتوافر الوظائف ،فإن عدم التطابق من شأنه

عمال .وبالمثل ،فقد ذكر العديد من المشاركين في مجموعات التركيز أنهم ال
أن يوفر
فرصا للقطاعات التي تحتاج إلى ّ
ً

يعملون في مجال خبراتهم في سوريا ورغبوا في استغالل مهاراتهم السابقة.

يُعزى ذلك بنسبة كبيرة إلى منع السوريين من العمل في مهن معينة ،وكذلك ألن معظم السوريين يعملون
مقارنة بوظائفهم
بشكل غير رسمي ،وثمة تباين كبير في أنواع المهن التي ذكر المشاركون العمل بها في سوريا
ً

الحالية .وهذا ينعكس في فئة "أخرى" التي تشمل قائمة طويلة من الوظائف بأحجام فئوية محدودة نظرًا إلى حجم
عينتنا .وتشير نتائج الدراسة االستقصائية إلى أن نسبة أكبر من المشاركين في الدراسة االستقصائية يذكرون أنهم
مقارنة بالنسبة التي ذكرت عملها في تلك الوظائف
يعملون حاليًا في وظائف ال تتطلب أي مهارة بنسبة ( 40في المئة)
ً

في سوريا .وتتماثل نسبة المشاركين في الدراسة االستقصائية الذين يذكرون أنهم يعملون في وظائف تتطلب مهارة

مع النسبة المئوية لألشخاص الذين ذكروا عملهم في تلك الوظائف في سوريا.

عموما ،وجود ثمة تباين بين المشاركين من حيث العمل المستقر الدائم المدفوع إلى
ليس من المستغرب
ً
العمل غير الرسمي والمؤقت األقل استقرارًا .حصل حوالي  56في المئة من المشاركين على عمل مدفوع دائم قبل
مغادرة سوريا ،في حين شغل  48في المئة منهم أنواع الوظائف تلك في تركيا .وتعمل نسبة أكبر بكثير حاليًا في وظائف

مقارنة بنسبة  10في المئة) وتذكر نسبة أكبر بكثير عملهم في عمل غير
مؤقتة أو ذات مدد محددة ( 24في المئة
ً
رسمي ( 11في المئة في مقابل  1في المئة) .وتوجد حاليًا نسبة أقل من أصحاب األعمال والعاملين لحسابهم الخاص
أقل مما كانت عليه قبل مغادرة سوريا.

المتصوَّرة أمام العثور على عمل
العقبات ُ

طُلب من المشاركين في الدراسة االستقصائية االختيار من قائمة تحتوي على العقبات الثالث األكبر أمام العثور
على عمل أو بدء عمل تجاري في تركيا (انظر الجدول  .)5.1ففي حين كانت توجد بعض المخاوف العامة على مستوى

المحافظات ،كان هناك اختالفات قليلة كذلك .أشير إلى األجور المتدنية بصفة عامة على مستوى المحافظات الثالث
جميعها بنسبة تقترب من  50في المئة من المشاركين في اسطنبول وشانلي أورفا وحوالي  60في المئة في أضنة .وال

نستغرب ذلك بالنظر إلى نتائج مجموعات التركيز المستخلصة السابقة التي تفيد عمل الكثير من السوريين بأجور

أقل من الحد األدنى في تركيا .على الجانب اآلخر ،فإن عدم التحدث بالتركية ذُكر على أنه عائق في اسطنبول ( 43في

مقارنة بنسبة ( 32في المئة) في شانلي أورفا ونسبة ( 34في المئة) في أضنة .وقد أشار أكثر من ثلث المشاركين
المئة)
ً

في شانلي أورفا ،وحوالي ربع المشاركين في اسطنبول إلى عدم توفر وظائف كافية (إلى جانب ذكر ربع المشاركين

صعوبة الحصول على إذن (رخصة) عمل) .وتضمنت عوامل أخرى ،لم تُدرج إال أنها اعتبرت مهمة ،صعوبة الحصول على

أيضا) ،وصعوبة الحصول على إقامة قانونية (بشكل أكبر في اسطنبول) ،وظروف العمل
إذن (رخصة) عمل (في أضنة ً
السيئة (ذُكرت على مستوى المحافظات الثالث) .ويمثل نقص المعلومات عن توافر العمل مشكلة أكبر بكثير في
شانلي أورفا وأضنة ،مما يشير إلى الحاجة إلى آليات متوافقة بشكل أفضل .وتؤدي مجموعة من العوامل القانونية
والمؤسساتية (اإلقامة وأذونات العمل (رخص العمل)) ،وكذلك أوضاع االقتصاد الكلي (توافر الوظائف واألجور المتدنية)
جميعها دورًا في الحيلولة دون الحصول على عمل ،وإن كان بدرجات متفاوتة من التأكيد من وجهة نظر الالجئ السوري.
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الجدول 5.1
أبرز العقبات أمام السوريين في العثور على عمل في تركيا
اسطنبول

شانلي أورفا

انخفاض األجور في الوظائف المتاحة
()%45

انخفاض األجور في الوظائف المتاحة
()%46

انخفاض األجور في الوظائف المتاحة
()%60

صعوبة الحصول على إذن (رخصة) عمل،
عدم توفر وظائف كافية (تعادل عند
(نسبة )%24

عدم تحدث اللغة أو اللهجة التركية،
ومشكالت التواصل
()%32

ظروف العمل السيئة في الوظائف
المتاحة
()%28

عدم تحدث اللغة أو اللهجة التركية،
ومشكالت التواصل
()%43

أضنة

عدم توفر وظائف كافية
()%35

عدم تحدث اللغة أو اللهجة التركية،
ومشكالت التواصل
()%34

مالحظات :استندت حسابات المؤلفين إلى بيانات الدراسات االستقصائية .وقد طُلب من المشاركين في الدراسة االستقصائية اختيار أهم
ثالث عقبات .تم حساب النسب المئوية استنادًا إلى تقسيم عدد المشاركين في الدراسة االستقصائية الذين اختاروا تلك العقبة بحسب الرقم
اإلجمالي للمشاركين حسب المحافظة .تستند النتائج إلى  274أسرة في اسطنبول و 235في شانلي أورفا و 93في أضنة.

الشكل 5.6
المستَضيف ()1
التصوُّرات إزاء البيانات المتعلقة بالتوظيف في البلد ُ
22%

40%

39%

22%

59%

100

80

18%

ﻻ ﻳﻘــﺪر اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪﻓــﻊ ﻣﻘﺎﺑــﻞ رﺳــﻮم
اﻹﻗﺎﻣﺔ و/أو إذن )رﺧﺼﺔ( اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺼﻌــﺐ إﻳﺠــﺎد أﺻﺤــﺎب ﻋﻤــﻞ ﻳﺮﻏﺒــﻮن ﻓــﻲ ﻛﻔﺎﻟــﺔ ﺳــﻮري
ﹸ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن )رﺧﺼﺔ( ﻋﻤﻞ

65%

13%

27%

ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻹﻳﺠﺎد ﻋﻤﻞ

80%

11% 8%

22%

ﻻ ﻳﺒﺤــﺚ اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻮرﻳﻴﻦ ﻋــﻦ ﻋﻤــﻞ ﺑﺴــﺒﺐ ﻗﻠﻘﻬــﻢ
ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

33%

18%

49%

ﻳﺨﺸــﻰ اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻮرﻳﻴﻦ ﺗﻮرﻃﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻣــﻊ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ

ﻳﺮﻏﺐ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ

58%

15%
60

40

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

20

0

أواﻓﻖ أو أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة

ﻻ أواﻓﻖ وﻻ أرﻓﺾ

أرﻓﺾ أو أرﻓﺾ ﺑﺸﺪة
ﻣﻼﺣﻈــﺎت :اﺳــﺘﻨﺪت ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴــﻦ إﻟــﻰ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺪراﺳــﺎت اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗــﻢ ﺟﻤــﻊ ردود "أواﻓــﻖ" و"أواﻓــﻖ ﺑﺸــﺪة" ،ﻛﻤــﺎ
ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮدود "أرﻓﺾ" و"أرﻓﺾ ﺑﺸﺪة" .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ  602ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
RAND RR2653-5.6
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المستَضيف
وجهات النظر بشأن التوظيف في البلد ُ

أبدى حوالي  40في المئة من المشاركين في الدراسة االستقصائية موافقتهم أو موافقتهم الشديدة إزاء المقولة التي

تفيد بأنهم رأوا أنهم سيكونون عرضة للوقوع في مشكالت مع الحكومة أو الشرطة إذا عملوا ،وقد خالفهم  40في المئة
آخرون ،أما البقية فلم ِ
تبد موافقتها أو معارضتها (انظر شكل  .)5.6وقد رفض أو رفض بشدة ما يقارب نصف المشاركين
المقولة التي تفيد بأن عدم البحث عن عمل كان مرتبطًا بفقدان المساعدة ،في حين وافق أو وافق بشدة ما يزيد عن الثلث
على أن الخوف من فقدان المساعدة يقف حجر عثرة .هذا ،ووافقت األغلبية العظمى من المشاركين على أن معظم

السوريين ليس بمقدورهم دفع رسوم إذن (رخصة) العمل واإلقامة .في حين وافق أو وافق بشدة  58في المئة من المشاركين

على المقولة التي تفيد بأن أصحاب العمل في تركيا لديهم الرغبة بتوظيف السوريين ،فقد وافق أو وافق بشدة  65في

المئة من المشاركين على المقولة التي تفيد بأنه من الصعوبة العثور على أصحاب عمل لديهم الرغبة في كفالة مواطن

المستَضيفة األخرى ،فإن أصحاب العمل لديهم
سوري للحصول على إذن (رخصة) عمل .وعلى غرار التصوّرات في البلدان ُ

الرغبة في التوظيف ،لكن ربما فقط إذا استطاعوا القيام بذلك دون الخضوع لقوانين ولوائح العمل.

من حيث التصوّرات إزاء بيئة العمل والعالقات مع أصحاب العمل وزمالء العمل ،فقد رفض أو رفض بشدة  60في

المئة من المشاركين في الدراسة االستقصائية المقولة التي تفيد أنهم تعرضوا للتمييز عادة ً من جانب أصحاب
أيضا على المقولة التي تفيد
العمل أو زمالء العمل (انظر الشكل  .)5.7وقد وافق أو وافق بشدة أكثر من  60في المئة ً
الشكل 5.7
المستَضيف ()2
البلد
في
بالتوظيف
المتعلقة
البيانات
إزاء
التصوُّرات
ُ
20%

60%

28%

16%

46%

100

90

80

60

ﻳﻤﻜﻨﻨــﻲ ﺗﻠﻘــﻲ اﻟﺘﺪرﻳــﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟــﺬي أﺣﺘﺎﺟــﻪ ﻻﻛﺘﺴــﺎب اﻟﻤﻬــﺎرات
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ ذات ﺻﻠﺔ
ﺗﺸــﻌﺮ اﻟﻨﺴــﺎء اﻟﺴــﻮرﻳﺎت ﺑﺎﻟﻘﻠــﻖ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻌﺮﺿﻬــﻦ ﻟﻠﺘﺤــﺮش
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ
ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ وﺳــﻴﻠﺔ ﻧﻘــﻞ ﻣﻮﺛﻮﻗــﺔ وآﻣﻨــﺔ ﺣﺘــﻰ ﺗﻜــﻮن اﻟﻨﺴــﺎء ﻗــﺎدرات ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺻﻮل
ﻟﻌﻤﻠﻬﻦ

39%

ﻳﺨﺸﻰ اﻟﺴﻮرﻳﻮن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﻳﺬاء اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

52%

19%
70

ﻳﻌﺎﻣﻠﻨﻲ زﻣﻼء اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺗﺮاك ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ

48%

15%

28%

إذا ﺗﻌﺮﺿــﺖ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺳــﻴﺌﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻞ ،ﻛﻨــﺖ ﺳﺄﺷــﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻮﺟــﻪ
إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

54%

18%

36%

24%

61%

27%

11%

ﻣــﻮﹸرس ﺿــﺪي )أو ﺿــﺪ أﻓــﺮاد آﺧﺮﻳــﻦ ﺑﺄﺳــﺮﺗﻲ( اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑﺼــﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤــﺔ أو
ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﻗﹺﺒﹶﻞ أﺣﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ

49%

24%

27%

20%

17%

59%

ﻣــﻮﹸرس ﺿــﺪي )أو ﺿــﺪ أﻓــﺮاد آﺧﺮﻳــﻦ ﺑﺄﺳــﺮﺗﻲ( اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑﺼــﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤــﺔ أو
ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﻗﹺﺒﹶﻞ أﺣﺪ اﻟﺰﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

50

40

30

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

20

10

0

أواﻓﻖ أو أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة

ﻻ أواﻓﻖ وﻻ أرﻓﺾ

أرﻓﺾ أو أرﻓﺾ ﺑﺸﺪة
ﻣﻼﺣﻈــﺎت :اﺳــﺘﻨﺪت ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴــﻦ إﻟــﻰ ﺑﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺪراﺳــﺎت اﻻﺳــﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗــﻢ ﺟﻤــﻊ ردود "أواﻓﻖ" و"أواﻓــﻖ ﺑﺸــﺪة" ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮدود "أرﻓﺾ" و"أرﻓﺾ ﺑﺸﺪة" .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ  602ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
RAND RR2653-5.7
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متوافقا مع النتائج المستخلصة لمجوعة التركيز التي تشير
أن زمالءهم األتراك بالعمل يعاملونهم باحترام .ويأتي هذا
ً
إلى أن السوريين يذكرون وجود عالقات إيجابية وسلبية مع رفقاء العمل األتراك .ويشعر باالرتياح ما يقارب النصف عند

التقدم بشكواهم للسلطات إذا تعرضوا لمعاملة سيئة في مكان العمل .على الرغم من العبارات اإليجابية العامة،

فقد أشار نصف المشاركين في الدراسة االستقصائية إلى أن النساء السوريات يخشين التعرض للتحرش في مكان
العمل ،وأعرب أكثر من النصف عن تخوفهم من التعرض لألذى في مكان العمل .وقد وافق أو وافق بشدة ما تقرب نسبته

من  40في المئة من المشاركين في الدراسة االستقصائية على المقولة التي تفيد بعدم وجود مواصالت موثوقة وآمنة

تستخدمها النساء حتى يكون باستطاعتهن الوصول إلى العمل.

الدراسة االستقصائية للشركات
النتائج الرئيسية المستخلصة

عماال ً سوريين أثناء إجراء الدراسة
–من أصل  157شركة غطتها الدراسة االستقصائية ،ضمت  15في المئة ّ
سابقا (بشكل ناجح أو غير ناجح).
عماال ً سوريين
ً
االستقصائية ووظّفت  15في المئة أخرى ّ

مقارنة بالشركات في أضنة.
ترجيحا لتوظيف مواطنين سوريين
–كانت الشركات في اسطنبول وشانلي أورفا أكثر
ً
ً
ترجيحا للعمل بوظائف ال تتطلب مهارة أو تتطلب قدرًا بسيطًا من المهارة مما عليه الحال
–كان السوريون أكثر
ً
للعمال اآلخرين.
بالنسبة
ّ

توافقا مع المخاوف المتزايدة بشأن المناخ االقتصادي العام ،فقد توقعت شركات قليلة تزايد نسبة التوظيف
–
ً
على مدار االثني عشر شهرًا القادمة.

–المزايا والمساوئ المتصوّرة لدى الشركات إزاء توظيف السوريين.

العمال السوريين باستعدادهم لقبول أجور واستحقاقات أقل
شيوعا في توظيف
المتصوَّرة
– –تتعلق أكثر المزايا ُ
ً
ّ
مقارنة بالعمال األتراك.
ً

العمال السوريين هي عائق اللغة.
شيوعا عند تعيين
– –كانت أكثر المساوئ المذكورة
ً
ّ

عموما.
–أشار المشاركون إلى عدد من السياسات الرامية إلى تشجيع زيادة التوظيف
ً

– –تضمنت تقليص تكلفة العمالة (من خالل خفض رسوم الكفالة االجتماعية ودعم األجور والمزايا وتقليل
للعمال أو
إجراءات) وتقليل الضرائب وتيسير الحصول على تمويل وتسهيل تأسيس شركات وتوفير تدريب
ّ
دعمه ماليًا.

– –مع ذلك ،لم يكن معظم المشاركين مقتنعين أن أي سياسات يتم وضعها من شأنها زيادة فرض العمل
العمال السوريين .وكان تدريب اللغة المسألة األكثر ذكرًا بين هؤالء الذين اقترحوا سياسات من شأنها
لصالح
ّ

مساعدتهم.

عماال ً سوريين من قبل
عينت ّ
نسبة  30في المئة تقريبًا من الشركات ضمن العينة َّ

عماال ً سوريين أثناء إجراء الدراسة االستقصائية،
عيَّنت حوالي  15في المئة من الشركات ضمن العينة ( 21من أصل ّ )157
عمال سوريين سواء بشكل ناجح أو غير ناجح (الشكل .)5.8
وقد سعت
ً
سابقا نسبة  15في المئة ( 22شركة) نحو تعيين ّ

سابقا نحو تعيين سوريين ،إلى أنها عيَّنت
وقد أشارت  17شركة ،من بين الشركات البالغ عدها  22شركة والتي سعت
ً
العمال يعملون بالشركة أثناء إجراء الدراسة االستقصائية في حين أشارت شركتان إلى
سوريين ولكن لم يعد هؤالء
ّ
عجزهما عن التوصل إلى سوريين

3

مؤهلين3.

قدمت الشركات الثالث المتبقية إجابات أدت إلى صعوبة التأكد من نجاحها بالفعل في تعيين سوريين في السابق أم ال.

يكرت :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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عينة الشركات التركية

أجريت دراسة استقصائية لما مجموعه  157شركة ( 103شركة صغيرة و 54شركة متوسطة وكبيرة) في القطاعات
التالية:

–تصنيع األغذية والمشروبات ( 10شركات)

–تصنيع المنسوجات والثياب والمالبس ( 15شركة)
–صناعات أخرى ( 27شركة)
–قطاع البناء ( 28شركة)

–تجارة البيع بالجملة والتجزئة /صيانة المركبات اآللية ( 57شركة)
–الفنادق والمطاعم ( 20شركة)

أُجري  105دراسة من الدراسات االستقصائية في اسطنبول ،و 20في شانلي أورفا و 32في أضنة ،اتسا ًقا مع التوزيع

العام للعمالة في المحافظات المستهدفة .كانت جميع الشركات مملوكة للقطاع الخاص ،وتضمنت العينة
مزيجا من الشركات القائمة ،وكذلك الشركات التي بدأت نشاطها خالل األعوام القليلة الماضية.
ً

تباينت نسبة الشركات التي عينت سوريين قبل ذلك تباينًا كبيرًا (كان بها موظفون أثناء إجراء الدراسة االستقصائية

سابقا إزاء تعيين موظفين) حسب المحافظة ،وقد عيَّن أكثر من  45في المئة من الشركات في شانلي أورفا
أو سعت
ً
مقارنة بما يقارب  30في المئة من الشركات في اسطنبول و 6في المئة فحسب في أضنة .ويتوافق ذلك مع
سوريين
ً

مقارنة بحوالي  9في
حقيقة أن نسبة السوريين المسجلين إلى نسبة السكان الكلية في شانلي أورفا هي  20في المئة
ً
بناء على المديرية العامة إلدارة الهجرة بجمهورية تركيا .)2018 ،مع أن نسبة
المئة في أضنة (استنتاجات المؤلفين
ً
السوريين المسجلين إلى نسبة السكان اإلجمالية هي في الواقع أقل من النسبة في اسطنبول (بحوالي 4في المئة)
(استنتاجات المؤلفين قائمة على المديرية العامة إلدارة الهجرة بجمهورية تركيا )2018 ،فقد أشارت المقابالت التي

أجريناها إلى أن الكثير من السوريين المسجلين في مكان آخر انتقلوا إلى اسطنبول للبحث عن فرص عمل ،وقد أوضحت

أيضا أن معدالت التوظيف في اسطنبول كانت أعلى منها في شانلي أورفا أو أضنة.
الدراسة االستقصائية لألسر السورية ً
باإلضافة إلى أن الدراسة االستقصائية داخل اسطنبول كانت موجهة إلى مناطق قريبة من أماكن اكتظاظ السوريين.

وظّفت الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم/الكبيرة في كل من القطاعات المدرجة بالعينة سوريين للعمل

شائع ال سيّما في تصنيع المنسوجات واألقمشة والثياب ،فإن
بها .بينما توجد أدلة شاهدة على أن تعيين السوريين أمر
ٌ

االختالفات على مستوى الصناعة وحجم الشركة ليست مهمة من الناحية اإلحصائية على المستويات التقليدية.

عمال أي شركة تركية قانونًا 4.قد يكون هذا
بوجه عام ،يمكن أن يشكِّ ل السوريون ما يصل إلى  10في المئة من ّ

العمال السوريين من عامل
القيد قد أثّر على الشركات الصغيرة وإن كان غير ملزم للشركات الكبيرة .وقد تراوح عدد
ّ

عمال سوريون وقت
واحد إلى ثمانية ،ولم يرتفع مع حجم الشركة بين الشركات البالغ عددها  21شركة التي كان بها ّ

إجراء الدراسة االستقصائية.

يتمثل أحد المخاوف المهمة بشأن أرقام التوظيف التي يتم ذكرها ذاتيًا في أن المشاركين قد يمتنعون عن ذكر

عمال سوريين إذا كانوا موظفين بدون إذن (رخصة) عمل ،ومن ثم قد يواجهون مشكالت قانونية .ومن ثم ،سألنا جميع
أي ّ

المشاركين إذا رأوا أن الشركات األخرى التي تعمل في مجال عملهم قد عيّنت سوريين .ومع أن أقل من  30في المئة من

المشاركين أشاروا إلى أن شركاتهم الخاصة قد عيّنت سوريين ،فإن ما يزيد عن  50في المئة رأوا أن الشركات األخرى
 4هناك استثناءات محددة على هذه القاعدة العامة .فالشركات التي تضم أقل من عشرة موظفين ،وتلك التي ال تمتلك أي موظفين
أتراك يمكنها توظيف مواطن سوري على أقصى تقدير.
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فرص للجميع
ٌ
الشكل 5.8
نسبة الشركات التي وظّفت سوريين
اﻟﺠﺪول  :Aﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
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اﻟﺠﺪول  :Cﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﺎل
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إﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎرات
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ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﻏﺬﻳﺔ
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اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
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اﻟﺠﺪول  :Bﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

45%

60

ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ

ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳﺘﻨﺪت ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ
ﻋﻤﺎل ﺳﻮرﻳﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ أو ﻋﻴﻨﺖ ﺳﻮرﻳﻴﻦ
ﻋﻤﺎل ﺳﻮرﻳﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ وﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﹼ
ﹼ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ )ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﺟﺢ أو ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﺢ( ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ 105 :ﻓﻲ اﺳﻄﻨﺒﻮل 32 ،ﻓﻲ أﺿﻨﺔ20 ،
ﻓﻲ ﺷـﺎﻧﻠﻲ أورﻓﺎ؛ ﺣﺴـﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺸـﺮﻛﺔ 103 :ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻐﻴﺮة 54 ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ وﻛﺒﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ؛ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﺎل 10 :ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت 15 ،ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت واﻟﺜﻴﺎب واﻟﻤﻼﺑﺲ 27 ،ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى 28 ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء 57 ،ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ
واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،و 20ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ( .ﻋﺠﺰ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻟﻴﺒﺮﺳﻮن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻤﺎﻻ ﹰ ﺳـﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺴـﺎوﹴ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت أو أﺣﺠﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻟﻤﺠﺎﻻت .وﻧﻔﻰ اﺧﺘﺒﺎر
ﺗﻀﻢ ﹼ
ﻋﻤﺎﻻ ﹰ ﺳـﻮرﻳﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎوﹴ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﻨﺪ
ﻋﻴﻨﺖ
أن
ﺳـﺒﻘﺖ
اﻟﺘﻲ
اﻟﺸـﺮﻛﺎت
ﺗﻮزﻳﻊ
ﺑﺄن
ﻳﻔﻴﺪ
ﻣﺎ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻴﺒﺮﺳـﻮن
ﻛﺎي
ﻣﺮﺑﻊ
ﻓﺮﺿﻴﺎت
ﹼ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ أﻳﺪ ﻓﻜﺮة أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﺘﺴﺎوﹴ ﻋﺒﺮ أﺣﺠﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻟﻤﺠﺎﻻت.
RAND RR2653-5.8

في مجال عملهم قاموا باألمر ذاته ،وأن الشركات األخرى تلك عيّنت سوريين دون أذونات عمل (رخص عمل) كي يتفادوا
العوائق التي تحول دون التوظيف.

العمال السوريين
العمال وبين
انخفاض معدل توظيف اإلناث بين جميع
ّ
ّ

توجد عاملة على األقل من أي جنسية بنصف الشركات جميعها تقريبًا .بلغ متوسط نسبة العامالت اإلناث بين
الشركات التي بها عامالت إناث  28في المئة ،في حين أن متوسط النسبة على مستوى  157شركة بلغ  12في المئة

فقط .قد يعكس ذلك بشكل جزئي حقيقة أن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في تركيا كان أقل من نصف

معدل مشاركة الرجال في القوى العاملة في عام  )ILO, 2017a, 2017b( 2017إال أنه قد يرجع كذلك إلى تصميم جمع
العينات .وبالفعل ،اختلفت هذه النسبة بشكل كبير حسب القطاع وحجم الشركة؛ حيث احتوت الشركات المتوسطة

مقارنة بالشركات الصغيرة ،وامتلكت الشركات في تصنيع المنسوجات
والكبيرة على نسب أعلى من الموظفات
ً
والثياب والمالبس والصناعات الغذائية وقطاعات الفنادق والمطاعم النسب األعلى من الموظفات فيما بين القطاعات
الموجودة في

العينة5.

 5ينفي تحليل التباين ( )ANOVAما يفيد بأن نسبة العامالت متساوية على مستوى حجم الشركة وعلى مستوى القطاع عند
مستوى الداللة البالغ  1في المئة ،لكنه ال ينفي أن نسبة العامالت متساوية على مستوى المحافظات.

يكرت :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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مستويات المهارة

عرضنا جميع مستويات المهارات في الدراسة االستقصائية إلى المشاركين كما يلي:
العمال في الوظائف عالية المهارات هم المهنيون الذين تتطلب أعمالهم معرفة
–وظائف عالية المهارة:
ّ
نظرية أو فنية أو إدارية مكثفة (كالمهندس أو المحاسب أو المدير)
العمال في الوظائف التي تتطلب قدرًا محدودًا من المهارة هم أولئك الذين تتطلب
–وظائف متوسطة المهارة:
ّ
أعمالهم قدرًا معينًا من المعرفة الميكانيكية أو الفنية ،أو يتمتعون بخبرة في مجاالت كاإلدارة أو المبيعات

اللحام أو التاجر الماهر)
مشغل اآلالت أو
(كالموظف المكتبي أو مندوب المبيعات أو
ّ
ّ

العمال في الوظائف التي ال تتطلب مهارات هم الذين ال تتضمن مهامهم معرفة
–وظائف بدون مهارة
ّ
وعمال اإلنتاج الذين ال يديرون اآلالت)
وعمال النظافة
العمال اليدويين وغاسلي األطباق
متخصصة (مثل،
ّ
ّ
ّ

كانت نسبة الرجال الذين يعملون أو راغبين في العمل ،في الدراسة االستقصائية لألسر السورية 85 ،في المئة

إال أن نسبة النساء كانت  25في المئة فقط .واتسا ًقا مع تلك النتيجة المستخلصة ،كان ما يقرب من  60في المئة
عماال ً سوريين وقت إجراء الدراسة االستقصائية بها عاملة واحدة على األقل من أي
( 12شركة) من بين  21شركة تضم ّ

جنسية ،ولكن  24في المئة فقط (خمس شركات) كانت تضم عاملة سورية على األقل .ذكرت النساء السوريات مرارًا،
وتوافقا مع هذه النتيجة المستخلصة ،فإن أربع شركات من
في مجموعات التركيز ،أنهن يعملن في مجال المنسوجات
ً
كن يعملن في مجال صناعة النسيج واألقمشة والمالبس.
الخمس التي كانت تعمل فيها نساء سوريات َّ
السوريون يعملون في وظائف تتطلب مهارات متوسطة وال تتطلب مهارات.

العمال في الوظائف التي تتطلب مهارة عالية ،ومهارات متوسطة،
استنبطت الدراسة االستقصائية معلومات عن عدد
ّ

العمال السوريين في كل نوع من أنواع الوظائف (يأتي العدد األخير من  21شركة كان
والتي ال تتطلب مهارة ،وعن عدد
ّ

عمال سوريون وقت إجراء الدراسة االستقصائية) .بلغ متوسط نسبة الوظائف التي تتطلب مهارة عالية  30في
بها ّ
العمال
عمال سوريون ،ومع ذلك لم يشغل أي من
ّ
المئة بين جميع الشركات و 18في المئة بين الشركات التي كان بها ّ

السوريين وظائف تتطلب مهارة عالية (الشكل

6.)5.9

قد يرجع هذا جزئيًا إلى مستوى التعليم بين السوريين في تركيا؛ حيث وجدت الدراسة االستقصائية لألسر السورية

أن  55في المئة من المشاركين حاصلون على التعليم االبتدائي أو أقل .ومع ذلك ،فإن  14في المئة من المشاركين

أيضا عجز السوريين عن الحصول على وظائف
حاصلون على تعليم ما بعد الثانوي ،كما أن توزيع الوظائف قد يعكس
ً

مشتركا
موضوعا
تتناغم مع تعليمهم أو مهاراتهم؛ كما كان حصول المشاركين على وظائف لم تستغل مهاراتهم
ً
ً
العمال السوريين.
في مجموعات تركيز
ّ

والعمال اآلخرين
استخدام الشركات قنوات مماثلة لتوظيف السوريين
ّ

عمال ذوي مهارات متوسطة أو غير
كانت قنوات التوظيف الثالث األولى هي ذاتها بين الشركات التي قامت بتوظيف ّ

مهرة من أي جنسية على مدار فترة االثني عشر شهرًا الماضية أو التي سبق لها توظيف سوريين وهي :طلب توصيات
العمال
من الموظفين الحاليين ،وتلقي طلبات التوظيف المباشرة والبحث عن وسطاء (الملحق  .)Dوفي الواقع ،ذكر
ّ

العمال السوريين تساوي
 6بالنسبة للوظائف عالية المهارة أو التي ال تتطلب أي مهارة ،تنفي اختبارات  tذات الطرفين أن نسبة
ّ
العمال في الشركات التي تعيِّن سوريين عند نسبة  1في المئة؛ أما بالنسبة للوظائف متوسطة المهارة ،ينفي اختبار t
نسبة جميع
ّ
المساواة عند نسبة  5في المئة.
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ٌ
الشكل 5.9
متوسط توزيع التوظيف حسب مستوى مهارات الوظيفة
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ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﺮة

ﻣﺘﻮﺳﻄﻮ اﻟﻤﻬﺎرة

ذوو اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳـﺘﻨﺪت ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻌﻤﺎل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ داﺧﻞ ﻛﻞ
اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨـﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
ﻛﻞ ﻧـﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﻘﺴـﻤﺔ ﻋﺪد
ﹼ
ﹼ
ﺷـﺮﻛﺔ ،ﺛﻢ اﺣﺘﺴـﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺒﺮ  157ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ .ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻨﺴـﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﹸﻌﻴﱢﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ،
ﻋﻤﺎﻻ ﹰ ﺳﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ
وﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺗﻢ إدراج  21ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﻀﻢ ﹼ
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
RAND RR2653-5.9

السوريون في مجموعات التركيز واألسر غالبًا أنهم يحصلون على وظيفة من خالل التواصل مع العائلة واألصدقاء ومن
خالل التوجه إلى مكان العمل بصفة شخصية.

كانت الشركات تستخدم على األرجح قنوات توظيف رسمية عند السعي نحو شغل وظائف تتطلب مهارة

عماال ً لشغل
عالية .وكان طلب توصيات من الموظفين الحاليين كذلك هو قناة التوظيف األولى بين أولئك الذين وظّفوا ّ

شيوعا هي التعاون مع المنظمات الحكومية أو وكاالت
وظائف تتطلب مهارة عالية؛ ومع ذلك كانت ثاني أكثر القنوات
ً
التوظيف

الخاصة7.

أشار ما يقرب من  60في المئة من الشركات ،التي عيَّنت موظفين بوظائف ذات مهارة عالية ،إلى أنها عانت
مقارنة بنسبة  37في المئة للوظائف متوسطة المهارات ،ونسبة  15في المئة من الوظائف
صعوبات في القيام بذلك
ً
التي ال تتطلب أي مهارة .وقد تعكس هذه الصعوبات عدم التوافق بين الشركات والباحثين عن وظيفة حسب المهارات

أو التوقعات بشأن ظروف العمل ،بالنظر إلى معدل البطالة الذي يفوق نسبة  10في المئة .وفي الواقع ،كانت الصعوبات
شيوعا التي استشهدت بها الشركات مماثلة على مستوى أنواع الوظائف وهي :عدم كفاية المتقدمين ،وقلة
األكثر
ً

المهارات والخبرة (ونقص التعليم فيما يخص الوظائف متوسطة أو عالية المهارات) وطلبات الحصول على رواتب

أيضا االفتقار للرغبة في القيام بالمهام المطلوبة بالنسبة
أعلى مما كانت الشركة على استعداد لعرضه .وقد لوحظ ً

للوظائف متوسطة المهارات ،والتي ال تتطلب مهارة.

7
عماال ً غير
عم ً
ال متوسطي المهارات ،و 52شركة عيّنت ّ
عماال ً ذوي مهارات عالية ،عيّنت  70شركة ّ
عيّنت إحدى وعشرون شركة ّ
عماال ً سوريين.
مهرة على مدار  12شهرًا الماضية .وقد سبق أن عيّنت  43شركة ّ

يكرت :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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الشكل 5.10
أكثر المزايا والمساوئ التي شاع ذكرها لتوظيف السوريين
اﻟﺠﺪول  :Aاﻟﻤﺰاﻳﺎ
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ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺮدود ﻣﻦ  157ﺷﺮﻛﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ردود ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ اﻟﻤﺸﺎرك "ﻻ ﻳﻮﺟﺪ" .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت اﻟﺮد اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
RAND RR2653-5.10

جاءت اللغة كأكثر المساوئ التي شاع ذكرها لتوظيف السوريين

العمال السوريين .ذكر
طلبت الدراسة االستقصائية من المشاركين معرفة تصوّراتهم بشأن مزايا ومساوئ توظيف
ّ
شيوعا
حوالي  80في المئة من المشاركين عدم وجود مزايا لتوظيف السوريين (شكل  .)5.10كانت األسباب األكثر
ً

العمال األتراك .في الواقع ،أشار
لدى أولئك الذين ذكروا بعض المزايا هي استعدادهم لقبول أجور واستحقاقات أقل من
ّ

المشاركون في الدراسة االستقصائية لألسر السورية إلى أن األجور المنخفضة في الوظائف المتاحة هي العقبة

الرئيسية أمام العثور على عمل .كما أشير إلى هذا التباين في األجور في مجموعات التركيز على أنه مصدر للتوتر .أشار
العمال األتراك على الدوام إلى أن السوريين يحصلون على أجور أقل بكثير ويعتبرون ذلك معاملة غير عادلة للسوريين،
ّ
للعمال األتراك.
باإلضافة إلى خلق منافسة غير عادلة
ّ

كانت هذه التصوّرات متماثلة على مستوى حجم الشركة والمحافظة والقطاع .أوضحت بعض الشركات ،بنسبة

كبيرة في اسطنبول وشانلي أورفا ،أنه من السهل العثور على المتقدمين السوريين ،والحظوا أن السوريين كانوا على

دافعا أو إنتاجية أكبر.
استعداد للقيام بالمهام المطلوبة أو العمل في موقع معين ،أو أشاروا إلى أن السوريين أظهروا
ً

جاء حاجز اللغة على أنه أكثر المساوئ التي شاع ذكرها إزاء توظيف السوريين بحسب الشركات من جميع
األحجام والمحافظات والقطاعات ،ويعكس ذلك واقع أن عدم تحد ِ
ث التركية كان إحدى العقبات الرئيسية أمام التوظيف
ُّ
العمال السوريين والدراسة االستقصائية لألسر .كما أشير في األغلب إلى االفتقار
التي لوحظت في مجموعات تركيز
ّ

إلى الدافع واإلنتاجية على أنهما صعوبتان أمام العثور على السوريين أصحاب المؤهالت والتعليم والمهارات والخبرة

المناسبة أو العثور على أولئك الذين كانت لديهم الرغبة في االضطالع بالمهام المطلوبة .وقد أشار عدد من الشركات

ترجيحا لمغادرة الشركة 8.كما أشير إلى العوائق الثقافية في عدة حاالت.
أن السوريين كانوا أكثر
ً

أشارت  5في المئة فقط من الشركات الصغيرة و 10في المئة من الشركات متوسطة الحجم والكبيرة إلى عدم

تحديدا عن
وجود تصريح إقامة أو إذن (رخصة) عمل عند سؤالها عن المساوئ العامة لتوظيف السوريين .وعند سؤالهم
ً

المتصوَّرة أمام الحصول على أذونات عمل (رخص عمل) للسوريين ،تصورت  12فقط من الشركات الصغيرة،
الصعوبات ُ

8
عمال سوريون وقت إجراء الدراسة االستقصائية ،كان متوسط فترة البقاء في الوظيفة بين الموظفين
من بين  21شركة كان بها ّ
السوريين تتراوح من  7إلى  12شهرًا ،في حين كان متوسط فترة البقاء في الوظيفة بين الموظفين األتراك من سنة إلى سنتين.
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فرص للجميع
ٌ

باإلضافة إلى ما يزيد على  40في المئة من الشركات متوسطة وكبيرة الحجم ،وجود معوقات ما في الحصول على

العمال األتراك والسوريين
ذلك 9.ويتوافق هذا االختالف مع النتائج المستخلصة لمجموعات التركيز :فقد أشار كل من
ّ
إلى أن الشركات الصغيرة تُعيِّن السوريين دون أذونات ،في حين أن الشركات الكبيرة ال تعيِّن السوريين دون أذونات .أشار

فضلت ضمان عملهم بشكل قانوني ألسباب تتعلق
ممثلو اتحاد الصناعات ،في المقابالت ،إلى أن الشركات الكبيرة ّ

بالسمعة وغيرها ،في حين أن الشركات الصغيرة ربما كانت أقل تخوّ ًفا إزاء هذه المسألة.

شيوعا ،بين تلك الشركات التي ذكرت وجود صعوبات ُمتصوَّرة عند الحصول على أذونات
انطوت أكثر الصعوبات
ً

عمل (رخص عمل) للسوريين ،على طول المدة التي يستغرقها طلب الحصول على إذن (رخصة) ،ونقص المعلومات عن

كيفية التقدم بطلب وواقع أن الموظف قد ال يكون لديه تصريح إقامة .كما أُشير إلى التخوف إزاء عدم وجود معلومات

عمقة مع الشركات ،وكذلك المقابالت مع ممثلي اتحاد الصناعات.
عن عملية الترخيص خالل المقابالت ُ
الم ّ

العمال وتوفير تدريب
عا بشأن زيادة التوظيف تضمنت تقليص تكلفة العمل لجميع
أكثر االقتراحات شيو ً
ّ
للسوريين على اللغة.

طرحت الدراسة االستقصائية أسئلة حول خطط النمو المستقبلي والتصوّرات بشأن السياسات التي قد تشجع هذا

النمو .وتوقع أقل من  10في المئة من المشاركين زيادة في عدد الوظائف على مدار  12شهرًا القادمة .وتتعارض هذه
النتيجة المستخلصة مع المعدل الحالي لنمو إجمالي الناتج المحلي في تركيا ،ولكنها تتسق مع التخوفات المرتبطة

عمقة مع الشركات .أشارت
بالحالة العامة لالقتصاد التركي التي تم التعبير عنها خالل المقابالت وخالل المقابالت ُ
الم ّ

شركة واحدة فقط ،من بين الشركات التي توقعت زيادة نسبة توظيفها ،إلى أنها توظِّف السوريين حتى إذا لم يكن هناك

عوائق تحول دون ذلك.

أشار المشاركون إلى عدد من السياسات التي تستطيع الحكومة تطبيقها لتعزيز فرص التوظيف بشكل عام.

شيوعا خفض تكلفة العمل (من خالل خفض رسوم الكفالة االجتماعية ،ودعم األجور والمزايا،
تضمنت أكثر السياسات
ً

وتقليل اإلجراءات الالزمة للتوظيف) ،وتقليل الضرائب ،وتيسير الحصول على تمويل ،وتسهيل بدء عمل تجاري ،وتوفير

للعمال ،أو دعمه ماليًا(.الخمسة األولى موضحة في الشكل .)5.11
تدريب
ّ

مع ذلك ،فعند السؤال عن السياسات التي من شأنها زيادة فرص العمل للسوريين ،أشار  50في المئة من

المشاركين إلى عدم وجود شيء من شأنه أن يؤدي إلى تلك الزيادة .وقد كان التدريب على اللغة أكثر األمور المذكورة

شيوعا في
شيوعا بين هؤالء الذين اقترحوا سياسات محتملة ،وبالمثل ،كان تدريب اللغة هو أكثر طلبات السوريين
ً
ً
مجموعات التركيز .وعلى الرغم من عدم وجود تخوف عام إزاء أذونات العمل (رخص العمل) ،فقد تضمنت اقتراحات أخرى
وضوحا وأن تكون أذونات العمل (رخص العمل) مجانية وسهلة
شائعة على أن يكون الوضع القانوني للسوريين أكثر
ً
الحصول عليها .وقد أشار كذلك عدد من الشركات إلى أنواع أخرى من التدريب ومطابقة الوظائف باإلضافة إلى تخفيض
رسوم الكفالة االجتماعية أو دعم األجور المقدمة للسوريين.
الملخص

على الرغم من حقيقة أن معظم الشركات في العينة لم تدرك أي مزايا من توظيف السوريين ،فإن حوالي  30في المئة

مدفوعا بإمكانية دفع أجور أو مزايا أقل للسوريين.
من الشركات وظَّفت سوريين في وقت ما ،ويبدو أن معظمها كان
ً
ويتفق ذلك مع حقيقة أن أغلبية األسر السورية الموجودة بالعينة ُمجمعة على أن أصحاب العمل كانت لديهم الرغبة
في تعيين سوريين ،إال أنه كان من الصعب كذلك إيجاد صاحب عمل يكفل سوريًا ليحصل على إذن (رخصة) عمل .كانت

9
المتصوَّرة في الحصول على
أجابت  80شركة صغيرة و 41شركة متوسطة الحجم وكبيرة عن السؤال المتعلق بالصعوبات ُ
أذونات عمل (رخص عمل) عقب استبعاد هؤالء الذين كانت إجابتهم "ال أعلم" أو امتنعوا عن اإلجابة .يرفض اختبار فرضيات مربع كاي
ليبرسون اإلحصائية أن يكون توزيع الشركات التي تدرك وجود صعوبات إزاء الحصول على إذن (رخصة) عمل متساويًا على مستوى
حجم الشركة عند مستوى الداللة البالغ  1في المئة.

يكرت :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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الشكل 5.11
عا لزيادة فرص التوظيف
السياسات المحددة األكثر شيو ً
اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﺠﺪول  :Aﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﹼ
63%

40

34%

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري ﺟﺪﻳﺪ

ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ /ﻗﺮوض

ﺗﻘﺪﻳﻢ
إﻋﺎﻧﺎت أﺟﻮر

11%

13%

14%

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ
أذوﻧﺎت ﻋﻤﻞ )رﺧﺺ ﻋﻤﻞ(

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺐ
آﺧﺮ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

ﺧﻔﺾ رﺳﻮم
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺠﺪول  :Bﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ
50%

0

60
40

20%
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

20
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

14%

15%

20

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

67%
60

ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺮدود ﻣﻦ  157ﺷﺮﻛﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ردود ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ اﻟﻤﺸﺎرك "ﻻ ﻳﻮﺟﺪ" .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت اﻟﺮد اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
RAND RR2653-5.11

النتيجة المستخلصة التي تفيد بأن الشركات الكبيرة أكثر احتماال ً من الشركات الصغيرة في إدراك صعوبات الحصول

أيضا مع مجموعات التركيز ،التي أشارت إلى أن الشركات الكبيرة كانت أكثر احتماال ً من
على إذن (رخصة) عمل تتوافق ً
الشركات الصغيرة أن توظِّف السوريين رسميًا.
كان حاجز اللغة هو العائق األكثر صعوبة أمام توظيف السوريين في تركيا ،وهو موضوع تردد كثيرًا خالل الدراسات

االستقصائية لألسر وكذلك في مجموعات التركيز .ففي الواقع ،وفي حين أن نصف الشركات في العينة لم يروا إمكانية
فعل أي شيء لتحسين فرص العمل للسوريين ،فقد كانت تلك الشركات ،التي أشارت إلى سياسات من شأنها أن تكون
ترجيحا أن تنوه بالتدريب على اللغة.
مفيدة ،أكثر
ً

أشارت كلتا الدراستين االستقصائيتين إلى االختالفات الكبيرة في فرص العمل للسوريين على مستوى

المحافظات الثالث التي شملتها العينة .وقد كانت النسبة المئوية للسوريين في اسطنبول الذين كانوا على استعداد
للعمل ،لكنهم ال يعملون أقل بكثير منها في المحافظات األخرى حسب الدراسة االستقصائية لألسر .أشارت النتائج

المستخلصة من المقابلة (انظر الفصل الثالث) إلى أن الكثير من السوريين انتقلوا إلى اسطنبول من المحافظات

الجنوبية الشرقية؛ حيث ارتفاع معدالت البطالة ،وإن ارتفاع تدفقات السوريين ،باإلضافة إلى األتراك ،إلى اسطنبول أدى
إلى إنهاك البنية التحتية للمدينة واستنزاف مواردها.

عمال ذوي مهارة عالية أو قدر
كانت الشركات في العينة أكثر
ترجيحا لذكر الصعوبات التي تحول دون توظيف ّ
ً

محدود من المهارة .وقد أشارت الدراسة االستقصائية للشركات إلى أن السوريين كانوا يعملون بوجه عام في وظائف

ال تتطلب مهارة أو تتطلب قدرًا محدودًا .ويعني انخفاض المستوى التعليمي نسبيًا بين المواطنين السوريين في تركيا
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أنهم قد يكونون بحاجة إلى تدريب أساسي للقدرة على العمل بوظائف تتطلب قدرًا أعلى من المهارة؛ وبوجه عام ،فعلى
صممت لتالئم احتياجات
واضحا إذا ما كانت هذه البرامج مثمرة أو
الرغم من توافر العديد من برامج التدريب ،ليس
ِّ
ً
صاحب العمل.

بالنظر إلى المخاوف بشأن الوضع العام لالقتصاد ،لم تكن الشركات ضمن العينة متفائلة بخصوص تطلعات

النمو في المستقبل القريب ،في الوقت الذي حدد فيه المشاركون في الدراسة االستقصائية لألسر عدم وجود وظائف

متاحة على أنه عائق أمام التوظيف .ومع ذلك ،لم يشر المشاركون في الدراسة االستقصائية إلى عدد من السياسات
التي من شأنها أن تزيد من فرص العمل للجميع ،بما في ذلك خفض تكلفة تأسيس عمل وتسهيل تأسيس شركة
وتحسين عملية الحصول على التمويل.

الفصل السادس

نظرة عامة على الوضع في األردن

سجلين
الم
ُق ِّدر عدد الالجئين السوريين في أحدث إحصاء سكاني لألردنيين بضعف عدد الالجئين السوريين تقريبًا ُ
َّ
لدى المفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( 1.3مليون ،مقابل  .)660,000يقدم هذا الفصل معلومات
أساسية بشأن التركيبة السكانية والتعليم ووضع التوظيف لالجئين السوريين .كما يصف المناخ االقتصادي لألردن

وسياسات وبرامج الحكومة وأوساط المعونة الدولية واالعتبارات التجارية لتوظيف السوريين والترابط االجتماعي.

ظروف الالجئين السوريين في األردن

األعداد والمواقع والتركيبة السكانية

سجل باعتباره الجئًا في
وفقا للمفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،يوجد حوالي  660,000سوري ُم
ً
َّ
األردن اعتبارًا من آذار (مارس)  ،2018ووصل أغلبهم في نهاية UNHCR, 2018b; Jordan INGO Forum, 2018,( 2013
قدر الحكومة األردنية
سجلين (.)Culbertson et al., 2016, p. 4
 .)p. 3كما أن بعض الالجئين ظلوا غير ُم
وبناء على ذلك ت ُ ِّ
َّ
ً
أن الرقم الفعلي للسوريين في البلد قد يكون أقرب إلى  1.3مليون ( .)UNDP, ILO, and WFP, 2017, pp. 20, 93من

عاما ،وجاءت غالبيتهم من مناطق ريفية في
الم
بين السوريين ُ
سجلين؛ بلغت أعمار أكثر من نصف الالجئين بقليل ً 18
َّ

سوريا ( .)UNHCR, 2018b; Stave and Hillesund, 2015, p. 5ويسكن حوالي  20( 140,000في المئة) في مخيّمات،
ويسكن  520,000تقريبًا ( 80في المئة) خارج المخيّمات ،أغلبهم في مناطق حضرية ( .)UNHCR, 2018a, 2018bوأغلب

سجلون في محافظة العاصمة َع ّمان (أكثر من  )186,000وفي المحافظات الشمالية مثل المفرق وإربد
السوريين ُم
َّ
والزرقاء؛ حيث تستضيف كل منها أكثر من  100,000الجئ (انظر الشكل .)6.1
التعليم ومستويات المهارة

التحصيل التعليمي للسوريين في األردن أقل بشكل عام من ك ٍ
والعمال المهاجرين اآلخرين (Razzaz,
ل من األردنيين
ّ
(المستنِد إلى دراسة استقصائية لألسر أُجريت في 2014
ووفقا لتقرير لمنظمة العمل الدولية عام 2015
.)2017, p. 6
ً
ُ
عاما لم يكملوا
في َع ّمان وإربد والمفرق) فإن أكثر من نصف الالجئين السوريين في األردن ممن تزيد أعمارهم عن 15
ً
التعليم األساسي ،وحوالي  15في المئة فقط أكملوا التعليم الثانوي ( .)Stave and Hillesund, 2015, p. 5باإلضافة

سن الدراسة باألردن ال يرتادون المدرسة (Jordan INGO
إلى ذلك؛ فإن  40في المئة تقريبًا من األطفال السوريين في
ّ

.)Forum, 2018

ومع ذلك ،يتمتع السوريون في األردن ،حسبما ورد ،بمجموعات من المهارات التي ال تُظهر بالضرورة مستويات
تعليمهم الرسمية ( .)Razzaz, 2017, p. 6ومع قلة البيانات الشاملة بشأن هذه المجموعات من المهارات (UNDP,
 ،)ILO, and WFP, 2017, p. 76فإن المعلومات المتعلقة بالوظائف السابقة لالجئين توفر رؤًى ذات صلة .عمل الكثير

من السوريين الذين عاشوا خارج المخيّمات قبل مجيئهم إلى األردن حرفيين وعماال ً يدويين؛ بما في ذلك العمل في
51
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الشكل 6.1
سجلين في األردن حسب المحافظة
الم
السوريين
الالجئين
توزيع
ُ
َّ
ﺳﻮرﻳﺎ

اﻟﻌﺮاق

اﻟﻤﻔﺮق

ﻣﺨﻴﹼﻢ ﻻﺟﺌﻴﻦ
ﺧﻂ اﻟﻬﺪﻧﺔ
ﺣﺪود اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻼﺟﺌﻮن اﻟﺴﻮرﻳﻮن
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

200,000

150,000

100,000

إرﺑﺪ
اﻟﺰﻋﺘﺮي
اﻟﻤﺨﻴﹼﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ
اﻷردﻧﻲ
اﻷزرق
اﻟﺰرﻗﺎء
ﹶﻋ ﹼﻤﺎن

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

1–5,000
5,001–10,000
10,001–50,000
50,001–150,000
150,001–185,332
185,332
157,571
135,332
108,439

ﻟﺒﻨﺎن

ﹶﻋ ﹼﻤﺎن
اﻟﻤﻔﺮق
إرﺑﺪ
اﻟﺰرﻗﺎء
اﻟﺒﻠﻘﺎء
18,543
ﻣﺎدﺑﺎ
11,602
ﺟﺮش
9,427
اﻟﻜﺮك
8,515
ﻣﻌﺎن
7,532
ﻋﺠﻠﻮن
7,174
 3,485اﻟﻌﻘﺒﺔ
 1,574اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ
50,000

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
)دﻳﺴﻤﺒﺮ( ﻟﻌﺎم  2017ﻫﻮ
 655.624ﻓﺮدﹰا.

ﻋﺠﻠﻮن
ﺟﺮش

دوﻟﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

اﻟﺒﻠﻘﺎء

ﻣﺎدﺑﺎ

ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
)ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ(

اﻟﻜﺮك

إﺳﺮاﺋﻴﻞ

اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ

اﻷردن

0

اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻣﻌﺎن

ﻣﺼﺮ
اﻟﻌﻘﺒﺔ

 200ﻛﻢ

اﻟﺤﺪود واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ أي ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺳﻤﻲ أو ﻗﺒﻮل ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﹼﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ اﻷردن اﻋﺘﺒﺎرﹰا ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ﻟﻌﺎم .2017

RAND RR2653-6.1

البالط والتجصيص وغيرها من الحرف التي تتطلب عمالة متوسطة المهارة في مجال البناء (Stave and Hillesund,

 .)2015, p. 5وعمل آخرون في الخدمات والمبيعات ،وفي تشغيل وتجميع اآلالت والمصانع ،ووظائف الزراعة والتحريج

والصيد التي تتطلب مهارات (.)Stave and Hillesund, 2015, p. 5
أنواع العمل الذي يؤديه الالجئون السوريون في األردن

تتراوح تقديرات عدد السوريين العاملين حاليًا في األردن من  85,000إلى أكثر من  330,000عامل (،)Razzaz, 2017, p. 29

وذكرت دراسة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام  2017أن  125,000سوري يعملون (UNDP, ILO, and WFP,

 .)2017, p. 75ويعمل الكثيرون بصورة غير رسمية؛ حيث تُظهر قطاعات البناء وتجارة البيع بالجملة والتجزئة على وجه
الخصوص معدالت مرتفعة من عدم الرسمية (UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 48; ILO, Regional Office for

 .)Arab States, 2017, p. 32وعلى غرار تركيا ولبنان ،فإن "الطابع غير الرسمي" له داللة مختلفة إلى حد ما عند تطبيقه

على السوريين مقابل السكان المحليين العاملين في األردن .وبوجه عام ،فأي شخص سوري موظف بشكل غير رسمي

يعمل بدون إذن (رخصة) عمل ،وهذا مختلف عن األردني الموظف بصورة غير رسمية الذي عادة ً ما يعمل بدون عقد عمل
أو تسجيل بالكفالة االجتماعية .استخدمنا في هذه الدراسة التعريف ذاته هنا كما هو مفسر في  Razzaz( .)2017كما
العمال الموظفين بصورة غير رسمية صعوبات فيما يخص ضعف األجور
ذُكر في حالتي تركيا ولبنان ،يواجه النوعان من
ّ

(كثيرًا ما تكون أقل من الحد األدنى لألجور) وعدم االستفادة من برامج الحماية االجتماعية وظروف عمل رديئة .تشير
التقارير إلى أن السوريين في األردن كثيرًا ما يعملون في وظائف الحرفيين والعمالة اليدوية (بصورة أساسية في مجال

البناء) ،أو في الخدمات والمبيعات (مثل اإلقامة والخدمة الغذائية) ،أو في مجال الزراعة (Stave and Hillesund, 2015,

درألا يف عضولا ىلع ةماع ةرظن
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وفقا لخبير في شؤون االقتصاد األردني أجرينا مقابلة معه ،فإن هناك طلبًا كبيرًا على وجه
ً .)p. 5; Razzaz, 2017, p. 30

الخصوص على المهارات المتخصصة في مجال البناء ،ويُوظَّف الالجئون السوريون الذين يتمتعون بهذه المهارات كي
يعملوا بصورة غير رسمية في كل من وظائف البناء الصغيرة (مثل المساكن) والكبيرة .يتمتع السوريون بشك ٍ
ل عام

العمال األردنيين .باإلضافة إلى ذلك ،فإن األعمال التجارية
بسمعة العمل الجاد واالستعداد للعمل بأجور منخفضة عن
ّ

المملوكة لسوريين في األردن منخفضة رغم اإلمكانيات المحتملة لريادة األعمال بين الالجئين (Jordan INGO Forum,
.)2018, p. 10; Razzaz, 2017, p. 13

تقدما في إضفاء الطابع الرسمي على عمل السوريين ،ورغم ما ورد من خبراء سوق العمل
أيضا
كما أحرز األردن ً
ً

الذين أجرينا مقابالت معهم ،ظلت مشاركة السوريين في سوق العمل محصورة على قطاعات معينة (مجال البناء
والزراعة بصورة أساسية) وعلى فئة معينة من الوظائف ضمن تلك القطاعات (الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة

ووفقا لتقرير حديث أجراه منتدى المنظمات الدولية غير الربحية باألردن ،فقد تم إصدار
بمستوى منخفض إلى مبتدئ).
ً

وح َمل قرابة  40,000سوري أذونات (رخص) صالحة في مطلع
أكثر من  46,000إذن (رخصة) عمل للسوريين في َ ،2017
 .)Jordan INGO Forum, 2017, p. 9( 2018هذا أقل بدرجة كبيرة من الهدف الذي يصبو إلى إصدار  80,000إذن (رخصة)

وبعيدا عن هدف الوصول إلى  200,000إذن (رخصة) عمل خالل خمسة أعوام من تنفيذ
عمل بحلول نهاية عام ،2018
ً

ميثاق األردن .ونظرًا إلى أن أصحاب العمل هم عادة ً من يكفلون أذونات العمل (رخص العمل) ،اكتشفت دراسات حديثة أن
تردد أصحاب العمل في إصدارها قد يكون بسبب عدم تسجيل الشركات ،أو أن أصحاب العمل ال يريدون االلتزام بتوظيف

أيضا إلى االلتزام
العمال .قد يخضع أصحاب العمل
ثابت ،أو بسبب الوقت أو الجهد أو التكلفة المتصورين لتسجيل
ً
ّ
جلوا بصورة رسمية .وعالوة ً على ذلك ،قد ال يكون أصحاب العمل على دراية كاملة
بحصص
س ِّ
للعمال غير األردنيين إذا ُ
ّ
بالتغيرات الحديثة على التشريعات ،رغم تقليل العوائق العامة أمام الحصول على أذونات عمل (رخص عمل) تشمل
تقليل التكاليف (.)Buffoni, Kattaa, and El Khalil, 2017; Razzaz, 2018

تعاونت دائرة اإلحصاءات العامة األردنية ومنتدى األبحاث االقتصادية إلعداد الدراسة االستقصائية لسوق العمل
األردني ،الموجة األولى في  2010والموجة الثانية في  .2016خالل الموجة الثانية ،أُضيفت عينة مراجعة من  3,000أسرة

من المناطق المأهولة بنسب كبيرة من األسر غير األردنية ،وذلك استنادًا إلى إحصاء سكاني عام  .2015تناولت الدراسات
المنشورة مؤخرًا بالبحث هذه البيانات وأنتجت رؤًى جديدة ألقت الضوء على ديناميكيات تدفق الالجئين السوريين إلى
األردن وأثر ذلك على سوق العمل .تتمثل النتيجة المستخلصة الرئيسية في أن األردنيين الذين يعيشون في مناطق

مقارنة باألردنيين الذين يعيشون في
بها تركيز عا ٍل من الالجئين السوريين لم يشهدوا نتائج معاكسة بسوق العمل
ً
العمال غير األردنيين وغير السوريين شهدوا نتائج أسوأ بسوق العمل في
مناطق بها تركيزات أقل من السوريين .إال أن
ّ

المناطق التي بها تدفق عا ٍل من السوريين ( .)Fallah, Krafft, and Wahba, 2018; Wahba, 2018وهناك العديد من
التفسيرات بخصوص هذه النتائج المستخلصة تستحق المالحظة .وجدت الدراسات أن الالجئين السوريين ينافسون
خاصة المهاجرين المتحدثين باللغة العربية من مصر والدول األخرى في
العمال المهاجرين اآلخرين عادة ً من أجل العمل،
ً
ّ

المنطقة .عالوة ً على ذلك ،ترتب على وجود الالجئين السوريين في األردن وجود طلب على البضائع والخدمات من الالجئين،
وكذلك من المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات التي أتت إلى األردن من أجل تقديم كل من الدعم اإلنساني

ودعم سبل العيش .وأخيرًا ،تأثرت آثار التوظيف في األردن بصورة مباشرة أكبر بإغالق قنوات التصدير بسبب العديد من
خففت بدورها النشاط االقتصادي وزيادة فرص العمل على مستوى البلد
األزمات الجارية بما فيها األزمة في سوريا التي َّ
(.)Fallah, Krafft, and Wahba, 2018; Wahba, 2018

أصبحت أنواع الدراسات هذه ممكنة بسبب جهود دائرة اإلحصاءات العامة بالعمل مع الشركاء من أجل جمع

البيانات عن السكان السوريين .كما سيكون هناك بحث أكبر لديناميكيات سوق العمل هذه مع مرور الوقت؛ ألن دائرة

اإلحصاءات العامة شملت السوريين في دراستها االستقصائية ربع السنوية للقوى العاملة (Jordan Department of

.)Statistics, 2018d

خالل محادثات مع ممثلي القطاع الخاص في األردن ،كان هناك قلق عام من أنه في ظل الظروف االقتصادية

الحالية ،بما في ذلك تنفيذ ميثاق األردن ،سيكون من الصعب التخيُّل أين قد يجد الكثير من حاملي األذونات (الرخص)
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ٌ

عاما تتوفر له بيانات محددة)ُ ،منح
فرصة عملً .
وفقا لكتاب اإلحصاء السنوي األردني لعام ( 2016مع كون  2016أحدث ً

أكبر عدد من األذونات (الرخص) التي يحملها السوريون في ذلك العام لقطاع الزراعة (Jordan Department of Statistics,
أيضا أذونات
ح َمل السوريون
ً
 .)2016b, p. 56وتال هذا قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق ،ثم التصنيع ،ثم البناء .كما َ

عمل (رخص عمل) في الخدمات االجتماعية والشخصية وغيرها من الخدمات ،وفي قطاعات النقل والتخزين واالتصاالت،

والكهرباء والغاز والماء ،والتمويل واألعمال التجارية ،والتعدين والمحاجر (Jordan Department of Statistics, 2016b,
(رخصا) وعملوا في األردن كانوا من الذكور (Jordan
 .)p. 56أكثر من  90في المئة من السوريين الذين حملوا أذونات
ً
وفقا لمنظمة العمل الدولية ،كان معدل مشاركة النساء في القوى العاملة
ً .)Department of Statistics, 2018a, p. 4
منخفضا بنسبة  13.27في المئة (.)ILO, 2017a
في سوريا في ( 2010قبل الحرب مباشرةً)
ً

إقرارًا ببعض العوائق المحتملة أمام إصدار إذن (رخصة) العمل ،اتَّبعت منظمات مثل منظمة العمل الدولية
جا مختلفة لزيادة التوظيف
والوكالة األلمانية للتعاون الدولي والبنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي في األردن ن ُ ُ
ه ً
الرسمي لالجئين السوريين في الزراعة والبناء .باإلضافة إلى إحداث تغييرات على قانون تخفيض رسوم إذن (رخصة)

بداية من مطلع  2018للسماح بإصدار أذونات (رخص) أكثر مرونة وغير مرتبطة بأصحاب عمل
ً
العمل ،بُذلت جهودٌ
ُمعيَّنين ،ما يختصر الوقت أمام إعادة التقدم بطلب للحصول على إذن (رخصة) عمل ،وما يتيح الحركة بين القطاعات
تمكن الالجئون السوريون من اعتماد شهادات التعليم والتدريب الخاصة بهم والتي
رخص لها .باإلضافة إلى ذلك،
َّ
الم َّ
ُ

حصلوا عليها في سوريا كي يحظوا باعتراف أوسع في سوق العمل األردني على الرغم من أن الحصول على التصديق لم
ظل عدد السوريين
يكن شرطًا للحصول على إذن (رخصة) عمل.
تحملت منظمة العمل الدولية تكاليف االعتماد .وقد َّ
َّ

ؤهل منذ بداية البرنامج ،ولكن مع
ؤهل
منخفضا نسبيًا؛ حيث لم يُعتَ َمد سوى ُ 6,000م ِّ
الم ِّ
ً
الذين تقدموا بطلب العتماد ُ

مطلع  2018بُذلت جهودٌ لالرتقاء بخيارات اعتماد أفضل للسوريين.
شركات األعمال السورية في األردن

عموما بالحديث
رأى أصحاب األعمال التجارية ورواد األعمال السوريون الذين أجرينا مقابالت معهم أن األردن مكان جيد
ً

عن نقل شركات أعمالهم من سوريا إليه ،بيد أنه توجد عدة قيود رئيسية .فقد اضطرت شركات األعمال السورية إلى

االعتماد على الطلب األردني المحلي الذي لم يكن كافيًا لتعزيز نمو األعمال .واجهت هذه الشركات العوائق ذاتها
المرتبطة بطرق النقل التي واجهتها شركات األعمال األردنية .ولكن يوجد عائق رئيسي خاص بشركات التجارية السورية
أال وهو صعوبة السفر إلى الخارج وتسويق منتجاتها.

تمثَّل أحد األهداف الرئيسية لهيئة االستثمار األردنية ،التي تأسست في  ،2014في تسهيل الحصول على
خاصة السوريين ،من أجل السماح لهم بالسفر وتسويق
وثائق سفر أردنية مؤقتة ألصحاب شركات األعمال األجانب،
ً

منتجاتهم .كان لهذا اإلجراء ،من الناحية العملية ،أثر ٌ محدود نظرًا إلى أن حافز الحصول على وثيقة سفر أردنية كان

وفقا للمصادر) وصالحية الوثيقة المحدودة
منخفضا ،بالنظر إلى كل من التكلفة العالية ( 40,000دوالر أمريكي تقريبًا ً
ً
البالغة ثالث سنوات.

المناخ االقتصادي في األردن وتأثير الالجئين
سريعا على المناخ االقتصادي في األردن قبل وبعد أزمة
كما هو الحال مع تركيا ،من المفيد إجراء دراسة استقصائية
ً

الالجئين من أجل فهم السياق الذي وصل فيه الالجئون وموقفهم حاليًا.

درألا يف عضولا ىلع ةماع ةرظن
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اﻟﺼﺎدرات

اﻟﺘﻀﺨﻢ

اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﻧﻤﻮ اﻟﺼﺎدرات

الشكل 6.2
إجمالي الناتج المحلي ،والصادرات والتضخم في األردن

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ

اﻟﻤﺼﺪر :ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ )اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ( ،واﻟﺘﻀﺨﻢ )أﺳـﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ(،
وﻧﻤﻮ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ).(2018c

RAND RR2653-6.2

وضع االقتصاد الكلي

ال يمكن أن نعزل التأثير االقتصادي لتدفق الالجئين السوريين عن العوامل الحالية والسابقة غير المرتبطة بقضية

الالجئين والتي تؤثر على اقتصاد األردن .كما نرى في الشكل  ،6.2شهدت الزيادة السنوية للنسبة المئوية في الناتج

شديدا قبل األزمة السورية بفترة وتباطأ في الفترة من  2007إلى  2008بسبب الركود
انخفاضا
اإلجمالي المحلي
ً
ً
االقتصادي العالمي وحالة انعدام االستقرار واألمن على المستوى اإلقليمي وقضايا الطاقة المحلية (UNDP, ILO,

 .)and WFP, 2017, p. 93استمر نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي عند معدل بلغ حوالي من  2إلى  3في المئة حتى

عام  .2017وانخفض نمو الصادرات منذ عام  2010نظرًا إلى تَسبُّب األحداث السياسية في المنطقة ،أي األزمة السورية
وإغالق الحدود مع العراق والتراجع في الطلب من دول الخليج ،في تراجع الصادرات بشك ٍ
ل عام .ويتبقى أن نرى إذا ما كان

منخفضا نسبيًا ليتحول مؤخرًا إلى انخفاض
االرتفاع الطفيف في  2017سيكون بمثابة توجه إيجابي .ظل التضخم
ً

انكماشا باالقتصاد.
باألسعار ما يعكس
ً

تمثَّل التحدي األكبر بالنسبة لألردن من حيث التجارة واالستثمار األجنبي المباشر في الصراعات وعدم االستقرار

أدى إلى محدودية الطلب على السلع األردنية وتعقيد تنقلها) باإلضافة إلى ركود اقتصادي
في العراق وسوريا ومصر (ما ّ
ثراء .يوضح الشكل  6.3ذروة االستثمار األجنبي المباشر
أوسع نطا ًقا أثَّر سلبًا على الطلب حتى من دول الخليج األكثر ً

الذي بلغ  3.5مليارات دوالر أمريكي في  2006ثم انخفض بصورة سريعة مع انهيار االقتصاد العالمي .كانت هناك زيادة
طفيفة بدأت في  ،2012على الرغم من أن ذلك تباطأ إلى ٍ
حد ما خالل العامين الماضيين .ال تزال المنطقة متقلبة ،ويبدو

أن المستثمرين قلقون من االلتزام بتخصيص موارد كبيرة على الرغم من السالم واألمن النسبيين في األردن.
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الشكل 6.3
االستثمار األجنبي المباشر في األردن
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اﻟﻤﺼﺪر :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ) ،ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت )ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ،ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ( ،ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ).(2018c

RAND RR2653-6.3

مؤشرات سوق العمل

عمل حوالي  1.4مليون أردني في  ،)Razzaz, 2017, p. 7( 2016ووصل معدل مشاركة النساء في القوى العاملة الالتي

عاما فأكثر إلى نسبة  39في المئة تقريبًا (وهو معدل منخفض بسبب انخفاض معدل مشاركة النساء في
بلغن ً 15

مرتفعا بشكل ثابت خالل العقدين الماضيين بنسبة تفوق  12في المئة
ظل معدل البطالة في األردن
القوى العاملة)َّ 1.
ً

(الشكل  .)6.4البطالة مرتفعة على وجه الخصوص بين النساء والشباب وأولئك الحاصلين على تعليم جامعي (IMF,
p. 6; Razzaz, 2017, p. 25

2.)2017c,

على الرغم من معدل البطالة المرتفع نسبيًا بين األردنيين فهناك ما يصل إلى  1.4مليون شخص غير أردني
العمال المهاجرين
ِم َّمن قد يكونوا يعملون في البلد ( ،)Razzaz, 2017, p. 7ويُشكِّ ل المصريون منهم حوالي الثلثين من
ّ

( .)Razzaz, 2017, p. 6البناء والزراعة قطاعان يعمل فيهما الكثير من السوريين في األردن ،كل منهما يُمثِّل أقل من
 5في المئة من إجمالي الناتج المحلي لألردن ( .)Jordan Department of Statistics, 2018bوفي المقابل؛ هناك أكثر

من  400,000أردني يعملون خارج البالد في دول الخليج وأغلبهم حاصل على مستوى عا ٍل من التعليم (Razzaz, 2017,
ووفقا لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام  ،2017يعمل األردنيون في كثير من األحيان في األردن في
.)p. 24
ً

العمال المهاجرين ،حيث يعمل أكثر من ثلثهم في وظائف المديرين
مهن وقطاعات مختلفة عن كل من السوريين أو
ّ

حجما من حيث توظيف األردﻧﻴﻴﻦ هما القطاع
والمتخصصين والموظفين ( .)Razzaz, 2017, p. 31أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎن اﻷكبر
ً
1
عاما فأكثر) (حسب تقدير
"معدل المشاركة في القوى العاملة ،إجمالي (النسبة المئوية من إجمالي عدد السكان في سن ً 15
منظمة العمل الدولية)" ،الموقع اإللكتروني لبيانات البنك الدولي؛ "معدل المشاركة في القوى العاملة ،اإلناث (النسبة المئوية من
عاما فأكثر) (حسب تقدير منظمة العمل الدولية)" ،الموقع اإللكتروني لبيانات البنك الدولي.
إجمالي عدد السكان اإلناث في سن ً 15

 2يشير معدل البطالة المرتفع بين المتعلمين إلى أن التعليم الجيد وحده ال يمكن أن يكون حالً ،فالطلب على العمالة قد يكون
تحديًا جوهريًا أكبر.
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الشكل 6.4
البطالة في األردن وعدد الالجئين السوريين
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اﻟﻤﺼﺪر :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،إﺟﻤﺎﻟﻲ ]اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ[ ]ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻤﺬج[( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ )(2018e؛ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﹼﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ) .(2018eﺗﺸﻤﻞ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ "ﺣﺎﻻت
ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ".

RAND RR2653-6.4

اﻟﻌﺎم وقطاع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﻟﻤﺠﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ األردنيين واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت األخرى هو قطاع اﻟﺨﺪﻣﺎت ووﻇﺎﺋﻒ

اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ( .)Razzaz, 2017, p. 31باإلضافة إلى ذلك ،فإنه "على الرغم من أن عددًا أقل من األردنيين يتنافسون مع غير

األردنيين في مجال الحرف والتجارة ،أو المهن االبتدائية أو الزراعة؛ فإن أولئك األردنيين الذين يعملون في هذه المهن

يميلون إلى أن يكونوا من بين األكثر فقرًا" (.)Razzaz, 2017, p. 31

أيضا في األردن .باإلشارة إلى الدراسة االستقصائية لسوق العمل األردني  ،2010تنص
العمل غير الرسمي شائع ً

العمال الموظفين بأجر ليس لهم عقود وال غطاء
االستراتيجية األردنية الوطنية للتوظيف على أن 26" :في المئة من
ّ
للكفالة االجتماعية" ( .)Jordan, National Employment Strategy, 2014, p. 62كان هذا هو حجم العمالة غير الرسمية
في القطاع الخاص قبل األزمة السورية (.)UNDP, Jordan Economic and Social Council, and AECID, 2013, p. 32

يُسهم مزيج يجمع بين التدريب منخفض الجودة ،وعدم توافق التدريب مع احتياجات سوق العمل ،وأجور الحجز

خاصة بين الشباب ،في معدل بطالة مرتفع بشكل ُمتَ َعنِّت بين األردنيين (انظر الشكل  .)6.4غير أن معدل
المرتفعة،
ً

البطالة أخذ في االنخفاض في  2002وبشكل عام استمر ذلك االنخفاض حتى خالل فترة الركود االقتصادي العالمي
جزء من االنخفاض الطفيف إلى زيادة عدد األشخاص التاركين
على الرغم من بقائه بنسبة تفوق  12في المئة .قد يُعزى
ٌ
للقوى العاملة ألنهم توقفوا عن البحث عن عمل .بدأت البطالة تزداد بعد  ،2015ومن غير الواضح إذا ما كان يمكن

عزو هذا إلى التدفق الكبير لالجئين السوريين في سوق العمل أم ال .تشير بعض الدراسات إلى أن الالجئين السوريين
يتنافسون مع األردنيين على الوظائف التي تتطلب مستوى منخفض من المهارات (.)Stave and Hillesund, 2015, p. 7

بيئة العمل

وفقا للدراسة االستقصائية للمؤسسات التي قام بها البنك الدولي عن األردن عام  ،2013كانت أهم ثالثة عوائق ذكرها
ً

أصحاب األعمال هي الحصول على التمويل والمعدالت الضريبية وعدم االستقرار السياسي (انظر جدول الملحق )G.4
ح َّل األردن في المرتبة  65من أصل  137على تقرير التنافسية العالمي للمنتدى االقتصادي
(َ .)World Bank Group, 2013a
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ح َّل في المركز التسعين في كفاءة سوق العمل ( .)World Economic Forum, 2018كما
العالمي ،على الرغم من أنه َ

ح َّل األردن في المرتبة  103من أصل  190في تصنيف مؤشر سهولة ممارسة األعمال التجارية  2018للبنك الدولي
َ
(.)World Bank, 2017a

السياسات والبرامج

اإلطار القانوني لتوظيف الالجئين السوريين والريادة في األعمال

في مؤتمر لندن في شباط (فبراير)  ،2016تلقى األردن تعهدات من المجتمع الدولي من أجل دعم ميثاق األردن (ILO,

 .)Regional Office for Arab States, 2017, p. 7يهدف الميثاق إلى تحفيز زيادة فرص العمل بشك ٍ
ل عام في األردن وتوفير
 200,000وظيفة للسوريين ،أغلبها من خالل إصدار أذونات عمل (رخص عمل) وإضفاء الطابع الرسمي على الوظائف

الموجودة حاليًا التي يشغلها السوريون (.)ILO, Regional Office for Arab States, 2017, p. 7; IMF, 2017c, p. 22
كما توصل األردن واالتحاد األوروبي إلى اتفاقية تجارية لتسهيل قواعد المنشأ بخصوص صادرات الشركات األردنية إلى
أوروبا ،تلك الشركات التي تُوظِّف قوى عاملة من السوريين ال تقل نسبتها عن  15في المئة (ILO, Regional Office for

 .)Arab States, 2017, p. 7مع ذلك يحتفظ األردن بعجز تجاري كبير مع االتحاد األوروبي .وفي المتوسط ،تتراوح قيمة

صادرات األردن بين  160و 170مليون يورو بينما تبلغ قيمة الواردات  3.5مليارات يورو .وفي المقابل ،تبلغ الصادرات األردنية

إلى الواليات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة أكثر من مليار دوالر أمريكي ،أغلبها من المنسوجات .في الوقت الذي

أدى فيه هذا إلى زيادة كبيرة في فرص العمل في قطاع صناعة المالبس في األردن ،شغل هذه الوظائف في المقام األول
العمال المهاجرون.
ّ

أيضا خطوات في سبيل جعل تشريعات أذونات العمل (رخص العمل) أكثر مرونة (ILO, Regional
كما بذل األردن ً

 )Office for Arab States, 2017, pp. 8–10وهو ما أدى إلى تخفيف بعض من القيود التي اشتُقت بصورة جزئية من
قانون العمل بالبلد ( .)Razzaz, 2017, p. 35تضمنت هذه اإلجراءات التخلص بصورة مؤقتة من رسم إذن (رخصة) العمل،

وتخفيف الشروط الخاصة بأصحاب العمل لتقديم دليل على الكفالة االجتماعية لموظفيهم عند التقدم للحصول

على إذن (رخصة) ،وتعديل متطلبات الشهادات الصحية للسوريين (ILO, Regional Office for Arab States, 2017,
 )pp. 8–9وغيرها من اإلجراءات ( .)Razzaz, 2017, p. 38تتيح القواعد اإلضافية الجديدة لالجئين الذين يحملون أذونات

عمل (رخص عمل) مغادرة المخيّمات لفترة تصل حتى شهر في المرة الواحدة ( .)Sarrado and Dunmore, 2017كما

تم السماح بأذونات ال يُحدد فيها صاحب العمل في قطاعي الزراعة والبناء (ILO, Regional Office for Arab States,

 .)2017, p. 11; ILO, 2017cباإلضافة إلى ذلك ،فإن التسجيل في الكفالة االجتماعية ليس ضروريًا على أي شخص يعمل

العمال باألردن
في قطاع الزراعة ( .)ILO, Regional Office for Arab States, 2017, p. 11يساعد االتحاد العام لنقابات
ّ

العمال السوريين الالجئين في الحصول على أذن (رخصة) العمل عن طريق وزارة العمل .ومع أن أصحاب الشأن الرئيسيين
ّ

أكدت أن االتحاد يرى أن مهمته تتمثل في حماية ومناصرة جميع
في النقابة هم أعضاؤها المنتسبون ،إال أن قيادة النقابة
َّ

العمال دون النظر ألصلهم القومي .ورغم عدم تسوية سداد إعانات الكفالة االجتماعية بعد (والتي يسددها أصحاب
ّ
العمال على خدمة التأمين الصحي عن طريق متعهد خاص ،وذلك من
العمل) ،إال أن االتحاد كان قادرًا على ضمان حصول
ّ

خالل التعاون الوثيق مع شركاء آخرين .وال توجد في الوقت الحالي سياسات وطنية قيد التنفيذ تضمن حصول السوريين
على إعانات الكفالة االجتماعية.

العمال األجانب في
رغم حصول الالجئين السوريين بفضل هذه األذونات على حقهم القانوني في العمل ،إال أن
ّ

تماما من العمل في وظائف محددة أو يُطبَّق عليهم مفهوم العمل
األردن ،سواء السوريون أو غيرهم ،ال يزالون ممنوعين
ً
فقا لنسب معينة ( .)UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 94المهن المحظورة تشمل" :المهن اإلدارية والمحاسبية،
وِ ً

والمهن الكتابية ،ووظائف االتصاالت ،والوظائف في المبيعات ،ومعظم المهن الفنية ،بما في ذلك اإلصالح الميكانيكي
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بسطة للسماح بزيادة إمكانية وصول البضائع األردنية إلى
أحد المكونات األساسية للميثاق هي قواعد المنشأ ُ
الم َّ
سوق االتحاد األوروبي .ومع ذلك ،فقد تم الطعن في العديد من االفتراضات الرئيسية التي أُدرجت في إعداد اتفاقية

قواعد المنشأ ،ونتيجة لذلك ،واعتبارًا من أوائل عام  ،2018استوفى عدد قليل فقط من الشركات األردنية (عشر
شركات) شروط األهلية لالستفادة من االتفاقية .ولكي تكون الشركة مؤهلة فإنها يجب أن تقع في واحدة من 18

منتجا مؤهالً ،بما في ذلك منتجات المالبس والكيماويات
واحدا من بين 52
منتجا
منطقة صناعية ،وأن تنتج على األقل
ً
ً
ً
والمستحضرات الصيدالنية ،وأن تُوظِّف قوى عاملة تكون نسبة السوريين فيها  15في المئة مع استهداف زيادة تلك

النسبة إلى  25في المئة بعد تموز (يوليو)  .2018لقد ثبت أنه من الصعوبة بمكان توظيف السوريين؛ ألن العمل في

المناطق الصناعية يمكن أن يتطلب إعادة النقل ،وبدرجة أقل ،فالعديد من الالجئين متخوفون من فقدان اإلعانات
اإلنسانية الخاصة بمواقعهم ،بما في ذلك الملجأ واإلسكان المدعومان .كذلك يوجد إحجام عام عن العمل في

إضافة إلى ذلك ،فإن هناك
القطاع الصناعي بسبب نقص التدريب وعدم االعتياد على العمل في بيئة المصنع.
ً
شركات قليلة مؤهلة للدعم هي من تحظى بالموارد والخبرة لترويج منتجاتها في األسواق األوروبية .كذلك يفترض

الميثاق أن المنتجات األردنية مطلوبة في أوروبا ،عالوة على أنها يمكن أن تلبي معايير المنتجات األوروبية.

ولمعالجة هذه المخاوف ،تراقب وحدة إدارة المشروعات للميثاق األردني داخل وزارة التخطيط والتعاون الدولي تطبيق

الميثاق وتقدم التقارير بشأنه .وقد بدأت في مساعدة الشركات ،بما في ذلك شركات المستوى األول والثاني والثالث،
والعمل على تطوير قدراتها التسويقية لزيادة الوعي والطلب على المنتجات األردنية في أوروبا ،باإلضافة إلى إبالغ

الشركات األردنية بالشروط الالزمة للوفاء بالمعايير األوروبية .أطلقت وحدة إدارة المشروعات "مشروع النجاحات
السريعة التجريبي" الذي حدد  64شركة تقع في المناطق االقتصادية الخاصة التي يمكن أن تفي بمعايير األهلية،

لكنها لم تكن جاهزة للتصدير.

كذلك تعمل وحدة إدارة المشروعات مع الحكومة لتحسين ظروف االقتصاد الكلي على نطاق أوسع وتحسين مناخ

األعمال في األردن ،بما في ذلك اختصار الحاجة للحصول على موافقات ترخيص األعمال ،وتحسين قوانين اإلقراض
واإلعسار ،وزيادة إمكانية الحصول على االئتمان.

وإصالح السيارات ،والهندسة ،والتعليم ،وبعض المهن في مجال الضيافة" (ILO, Regional Office for Arab States,

 .)2017, p. 20وأخيرًا ،فإن القيود المفروضة على الحركة ومحدودية الحصول على التمويل ،ضمن قيود أخرى ،تعوق
العمال ورواد األعمال السوريين .)UNDP, ILO, and WFP, 2017, pp. 35–36, 94(.وقد تم تلخيص حوافز وموانع العمل
ّ
من منظور صاحب العمل والموظف على حد سواء في جدول الملحق .G.3

قامت منظمات دولية (مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي) وحكومات

أجنبية (مثل المملكة المتحدة وألمانيا وكوريا) والحكومة األردنية بتمويل وتنفيذ برامج لمساعدة الالجئين السوريين
في األردن ( .).UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 95; UNESCO, n.dاشتملت هذه البرامج على العديد من الجهود

المهنية والتوظيفية ،على سبيل المثال توفير فرص عمل للسوريين واألردنيين في مشروعات األشغال العامةUNDP,(.
 .)ILO, and WFP, 2017, p. 95وأسست المفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة العمل الدولية

مكاتب في مخيّمي الزعتري واألزرق لمساعدة الالجئين في العثور على توظيف رسمي (.)UNHCR, 2018d, p. 3
واستخدمت كل من المفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة العمل الدولية طر ًقا شتى لتقديم
معلومات لالجئين بشأن الحصول على إذن (رخصة) العمل وأمور أخرى (.)UNDP, ILO, and WFP, 2017, pp. 60, 95
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كما أسس برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برنامج تبادل المهارات بين السوريين واألردنيين ()UNDP in Jordan, 2017

وقدمت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للنساء السوريات واألردنيات تدريبًا على مهارات
نفذ منظمة اليونسكو كذلك برنامج" التعليم
الريادة في األعمال ومهارات الحرف اليدوية ( .)UNESCO, 2017وت ُ ِّ
والتدريب التقني والمهني للشباب األردني والسوري في األردن" لتوفير إمكانية الحصول على التعليم الذي يؤهلهم

للمستوى الثالث من دبلومة مجلس تعليم التكنولوجيا وإدارة األعمال (.).UNESCO, n.d

يشتمل برنامج تعزيز التوظيف الذي تشرف عليه الوكالة األلمانية للتعاون الدولي وشركاؤها على عنصرين األول

هو التجارة من أجل التوظيف وهو عنصر ناتج من مناقشة القيود المفروضة على الوفاء بالشروط المنصوص عليها
في اتفاقية قواعد المنشأ في الميثاق األردني ،والثاني هو عنصر يوفر الدعم للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات

الصغيرة والمتوسطة ( .)MSMEويستند عنصر التجارة من أجل التوظيف إلى ثالثة عوامل تشمل الحوار بين القطاعين
العام والخاص ،وتسهيل التجارة ،والعمالة والتوظيف ،ويهدف كل منها إلى مساعدة الشركات األردنية على الوفاء
بالمتطلبات التي ينص عليها الميثاق .ويرتبط العامل األخير على وجه الخصوص بالوفاء بشروط قواعد المنشأ لتوظيف

السوريين .أما العنصر الثاني الذي يستهدف المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فهو يركز
خاصة على تشجيع الشركات التي تديرها النساء من خالل دعم التمويل الجزئي والرقمنة .وتتعاون الوكالة األلمانية
ً

العمال في األردن ،سواء من الالجئين
للتعاون الدولي مع وزارة العمل لمعالجة مشكالت سوق العمل التي تخص جميع
ّ
المستَضيف.
عمال البلد ُ
أو ّ
عموما بمثابة جهود جار ٍ بذلها في األردن .يشير تقرير
ومع ذلك ،ال تزال التدريبات المهنية والمتعلقة بالتوظيف
ً

المحرَز في الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات ( )3RPإلى أن األردن
 2017الخاص
بالتقدم ُ
ُّ
حددها مؤتمر لندن لعام  2016في فئة سبل العيش والترابط االجتماعي:
تقدما
حقق
ً
َّ
ً
طفيفا نحو أهدافه الشاملة التي َّ
شارك  580من أصل 11,989سوريًا مستهد ًفا في تدريبات على المهارات التطبيقية والتقنية ،وشارك  47فردًا فقط في

دورات االستعداد للعمل وإمكانية التوظيف ،على الرغم من أن الهدف النهائي هو  14,746فردًا (.)3RP, 2017, p. 39

الترابط االجتماعي
مع أن وجود السوريين في األردن لم يتسبب في قالقل كبيرة ،تشير تقارير عديدة إلى أن الوضع يتسبب أحيانًا في توتر داخل
المجتمعات المحلية .يتأثر الترابط االجتماعي فيما يتعلق بتدفق الالجئين بتجربة األردن السابقة مع أزمات الالجئين،

وبالمنافسة المتوقعة على الوظائف مع السوريين في ظل مستويات البطالة المرتفعة ،باالحتمال البيَّن النخفاض
األجور وزيادة اإليجارات ،وبطلب الالجئين على الخدمات والموارد (World Bank, 2016, p. 4; Culbertson et al., 2016,
 .)pp. 5–6; Stave and Hillesund, 2015, p. 112وعرج أصحاب الشأن األردنيون في المقابالت على تاريخ وثقافة مشتركة

مع السوريين ،بما في ذلك الروابط العائلية الممتدة والمصاهرة واالنتقال الحر بين البلدين ،باعتبارها أسباب لمشكالت
بنسبة أقل بين البلدين .وهناك اهتمام حقيقي بين األردنيين باألزمة التي يعانيها السوريون والمأزق العصيب الذي هم
فيه .وعلى الرغم من ذلك توجد توترات ،ال سيّما في المحافظات الشمالية التي تشهد كثافات مرتفعة من الالجئين،

كما أن الضغوط على خدمات الصحة والتعليم والمياه والخدمات البلدية العامة تصيب السكان المحليين باإلحباط؛

حيث إنهم غالبًا ما يعبرون عن قلقهم من أن المعونات تعطي األولوية للسوريين على حساب األردنيين (Carrion, 2015,
 .)pp. 4, 6; Seeley, 2015, p. 20باإلضافة إلى ذلك ،تسببت تصوّرات تأثير الالجئين على الثقافة العامة والنظام العام في

المستَضيفين (.)Carrion, 2015, p. 6; Amman: CARE International in Jordan, 2015, p. 8
استياء ً
أيضا بين السكان ُ

طبقا لتقرير منظمة العمل الدولية
وفيما يتعلق بآراء األردنيين بخصوص السوريين العاملين في األردن ،فإنه
ً

العمال األردنيين أن السوريين ،إلى حد ما على األقل ،يشغلون وظائف السكان
عام  ،2015يعتقد  95في المئة من
ّ

درألا يف عضولا ىلع ةماع ةرظن
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المحليين ،ويشعر ما يقارب الثلثين بالقلق من أن السوريين يبدون وكأنهم يفتتحون شركات لتوظيف السوريين فقط
( )Stave and Hillesund, 2015, p. 111ومع ذلك ،ال يعتقد أردنيون آخرون أن السوريين واألردنيين يتنافسون على نفس

أنواع العمل ،إلى جانب أن السوريين على استعداد أكبر لقبول الوظائف والرواتب التي يعتبرها األردنيون غير مقبولة

العمال األردنيين الذين أُجريت
وإضافة لذلك ،اعتبر أكثر من  70في المئة من
(،)Stave and Hillesund, 2015, p. 110
ً
ّ
عليهم الدراسة االستقصائية أن السوريين كادحون في العمل ( .)Stave and Hillesund, 2015, p. 111ويتضح من

ممارسات التوظيف أن بعض الشركات ترغب في توظيف السوريين ،خاصة الماهرين منهم (UNDP, ILO, and WFP,

" )2017, p. 95باستخدام أساليب شتى لاللتفاف حول الحصص والقيود القطاعية المفروضة على الالجئين السوريين"
(.)UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 48

الملخص
تلخيصا لما سبق ،فإنه في الوقت الذي توجد فيه العديد من البرامج التي وضعتها حكومة األردن والمؤسسات المتعددة
ً

األطراف لالنتقال من تقديم المساعدة اإلنسانية إلى تعزيز سبل العيش ،فال تزال هناك بعض الثغرات المتبقية .إن
إدراكا كامالً ،وتحسين بيئة األعمال لجذب االستثمار وزيادة الطلب على جميع
إدراك الغرض المرجو من ميثاق األردن
ً

للعمال ،وتخفيف قيود العمل المفروضة على السوريين هي بعض الجوانب
أنواع العمالة ،وتوفير التدريب المستهدف
ّ
القليلة التي نستكشفها بمزيد من التفاصيل في الفصلين السابع والثامن ،ومن خالل النتائج التي خلصنا إليها من

مجموعات التركيز مع السوريين واألردنيين ومن الدراسات االستقصائية لألسر السورية والشركات األردنية.

الفصل السابع

مجموعات التركيز في األردن

أجرينا  13مجموعة تركيز مع أردنيين وسوريين في َع ّمان والمفرق والزرقاء ،ومع رجال سوريين ونساء سوريات في مخيّم الزعتري،
عمال مهاجرين مصريين في َع ّمان (انظر الملحق  Cلالطالع على قائمة تفصيلية لمجموعات التركيز) .إضافة إلى ذلك،
ومع ّ

التوصل لفهم أفضل لظروف التوظيف
عمقة مع أربع شركات .وتمثَّل الهدف من هذه النقاشات في
ّ
فقد أجرينا مقابالت ُم ّ

المستَضيفة .وقد طرحنا أسئلة
الحالية التي يواجهها الالجئون السوريون ،وكذلك مجموعات المهاجرين ومواطنو البلدان ُ

على وجه التحديد عن الوظائف المتاحة ،وطريقة بحث
العمال عن عمل ،وطبيعة العوائق والتحديات التي يواجهونها في
ّ
الحصول على الوظائف .كما شملت مجموعات التركيز والمقابالت موضوعات متعلقة بظروف العمل ،والترابط االجتماعي،
وطموحات الالجئين ،واألفكار التي تعرض حلوال ً لتحسين الظروف ،وثمار العمل بالنسبة لالجئين السوريين ،ومواطني البلدان
المستَضيفة كذلك .وتتضمن المالمح البارزة لنتائجنا المستخلصة من مجموعات تركيز في األردن العناصر التالية:
ُ

تركز توظيف السوريين والمصريين في األردن في مجموعة محدودة من المجاالت ،وقد عمل العديد من السوريين
– ّ
خارج المجاالت التي امتلكوا فيها خبرة سابقة.

–معاناة األردنيين من حيث العثور على وظائف ،ورأيهم بأن األجور شديدة التدني.

–جميع المجموعات ذكرت أن العثور على وظائف قد استغرق مدة طويلة ،باإلضافة إلى محدودية خيارات الوظائف.
شكلت التكلفة
–أذونات العمل (رخص العمل) كانت بمثابة عائق كبير أمام حصول السوريين على عمل ،كما
ّ
ٍ
رئيسية.
مشكالت
والقيود المفروضة على القطاعات وتوافر الكفيل
ً

–األصدقاء والعائلة والعالقات كانت هي الوسائل التي من خاللها حصل معظم السوريين واألردنيين والمصريين
على عمل.

–برامج المساعدة الدولية لم يُكن يُنظر إليها على أنها أداة مساعدة للحصول على وظيفة.
–وسيلة النقل إلى العمل كانت بمثابة عائق أمام السوريين ،نظرًا إلى ارتفاع التكاليف.
–النساء واجهن معوقات أخرى للعمل وهي :رعاية األطفال وساعات العمل الطويلة.

–أصحاب العمل كانت نظرتهم إلى السوريين على أنهم موظفون بارعون وأكفاء وعلى استعداد للعمل مقابل أجر
أقل ،وأنهم سبب في وجود منافسة مفيدة مع األردنيين في سوق العمل.

–الوضع القانوني الغامض المرتبط بتصاريح اإلقامة والجدل الدائر بخصوص أذونات العمل (رخص العمل) حال دون
توظيف أصحاب العمل للسوريين.

–العالقات في العمل بين األردنيين والسوريين كانت جيدة في العموم ،غير أن استياء األردنيين من العمالة السورية
شديدا.
كان
ً

–تعرّض المهاجرون السوريون والمصريون لعدم الحصول على أجور كاملة وأجور العمل اإلضافي.

–أقصى طموحات األردنيين والسوريين والمصريين تمثلت في الحصول على فرصة عمل ثابتة وأجر ُمر ٍ
ض وضمان
السالمة واألمان.

المقدمة للسوريين الباحثين عن عمل في األردن يجب أن تتضمن التركيز على تعديل نظام إذن (رخصة)
–الحلول
َّ
العمل.
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فرص للجميع
ٌ

فرص التوظيف
ركز توظيف السوريين والمصريين في األردن في مجموعة محدودة من المجاالت .أشار المشاركون السوريون واألردنيون
ت َ َّ
في مجموعات التركيز إلى أن تلك المجاالت تضمنت وظائف مرتبطة بأعمال البناء (مثل التبليط ،التجصيص ،الطالء،
عمال اليومية بوجه عام) ،والزراعة ،والخياطة ،واألعمال التجارية الصغيرة /المنزلية لبيع المخبوزات أو أصناف أخرى من
ّ

األطعمة ،للرجال والنساء على حد سواء .واتضح أن الكثير من هذه الوظائف موسمية أو مرحلية أو "حرة"؛ حيث يحصل
العمال المهاجرين المصريين .وشاعت
أيضا على
العمال على أجر يومي بدال ً من وظيفة دائمة براتب .وهو ما كان ينطبق ً
ّ
ّ
موظفا في متجر ،وصيانة مكيفات الهواء
وظائف العمل في النظافة بين النساء .وتضمنت الوظائف األخرى المذكورة
ً

والهواتف ،وعامال ً في مصنع ،وبوابًا وحال ًقا .وأشارت العديد من النساء إلى أنهن يبحثن عن عمل؛ حيث لم يعد بإمكانهن

العثور على وظائف مناسبة.
ِ
عمل سوريون ذوو مهارات عالية خارج مجاالت خبرتهم السابقة المحددة .أشار العديد من المشاركين السوريين

تحديدا كان هو وضع هؤالء العاملين في مهن عالية المهارة (مثل الطب والمحاسبة) أو موظفي الحكومة
إلى أن ذلك
ً

السابقين نظرًا إلى القيود الحكومية األردنية المفروضة على توظيف السوريين في هذه المجاالت .وذكر هؤالء السوريون

الذين تم تدريبهم على أنهم حرفيون قليلو أو متوسطو المهارة أنهم قادرون على التغيير من وظيفة إلى أخرى بسهولة

العمال األعلى مهارة ،وقد يرجع ذلك إلى توافر وظائف مؤقتة أكثر بأجر أدنى في األعمال .واشتكى الكثيرون
أكبر من
ّ
المستَضيف ،وأصحاب العمل كذلك ،أن شهرة السوريين بميلهم
من قلة توافر الوظائف المالئمة .وذكر مواطنو البلد ُ
الشديد نحو وظائف كخدمة العمالء ،والتمتع بمهارات شخصية ممتازة جعلتهم يمثلون قيمة ألي صاحب عمل،
وخاصة تلك الوظائف التي تشمل قطاعات المبيعات والمطاعم والضيافة .وتشير هذه الخبرات إلى ضرورة التوسع في
ً

وخاصة تلك التي تشهد طلبًا عليها ،والتي يتمتع فيها
مجموعة من المهن التي يكون السوريون مؤهلين للعمل بها،
ً

السوريون بالمهارات الالزمة.
ِ
عرقلة ريادة السوريين في األعمال .أشار عدد قليل من المشاركين السوريين إلى أن السوريين الذين قدموا إلى األردن
بأعمالهم التجارية الخاصة ،أو أسسوا عملهم التجاري عقب وصولهم غالبًا ما نجحوا في عملهم .ومع ذلك ،أعاقت

القيود الرئيسية المفروضة على األعمال التجارية المملوكة لألجانب اإلمكانات بشكل كبير .وعلى وجه الخصوص،
أضرت التخوفات المتعلقة بالوضع األمني والقانوني (مثل ملكية العقارات) على ريادة السوريين لألعمال .وكما أشار

أحد المشاركين السوريين" :السوري ال يأمن بدء عمل تجاري هنا في األردن . . . .فقوات األمن ال تدعم وجود السوريين هنا

بالفعل ،وال تعاملهم بطريقة مهذبة" .وأشار سوريون آخرون إلى أنهم بدؤوا أعمالهم التجارية تحت اسم شريك أردني.

ألمح األردنيون إلى وجود بيئة اقتصادية صعبة ،ولم يكونوا إيجابيين تجاه فرصهم الوظيفية .لم يعمل العديد من

أيضا في المجاالت التي حصلوا على تدريب فيها نظرًا إلى عدم توافر الوظائف ،كما استغرق العثور على فرصة
األردنيين ً

عمل مناسبة وقتًا كبيرًا .وأشاروا إلى التدني الشديد في األجور ،وغالبًا ما كانوا بحاجة إلى أكثر من وظيفة لتغطية

نفقاتهم .وقد ألقى عدد قليل من المشاركين اللوم على وجود الالجئين السوريين على أنه سبب من أسباب ازدياد تأزم

وخاصة فيما يتعلق بالحصول على وظائف تجارية تحتاج إلى مهارة ،ووظائف البناء؛ حيث إن السوريين على
الوضع،
ً
استعداد للعمل مقابل أجور أقل .والحظ عدد قليل من األردنيين أن السوريين كانوا على استعداد للعمل بالوظائف الدنيا
التي لم يكن الشباب األردنيون على استعداد للقبول بها.

تجربة الحصول على وظيفة

كانت ارتباطات األصدقاء والعائلة هي أكثر الطرق التي من خاللها عثر السوريون على عمل ،بينما أفاد آخرون استخدام
وسائل التواصل االجتماعي ونقاط االلتقاط .وأفاد العديد أنه كان يتم الوصول إلى فرص العمل عن طريق شخص كانوا

العمال المهاجرين المصريين كذلك .وفي الوقت ذاته ،كانت هناك آراء
يعرفونه بالفعل .وهو ما انطبق على العديد من
ّ
متباينة بشأن أهمية الواسطة أو المحسوبية المعروضة بسبب وجود عالقات ذات نفوذ مع أصحاب العمل .ورأى المشاركون

درألا يف زيكرتلا تاعومجم
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عائقا أمام الحصول على فرص في مجاالت خبراتهم .وذكر آخرون
األردنيون وبعض المشاركين السوريين أن الواسطة كانت
ً

أن المحسوبية ليست بمشكلة ،فقد حصلوا على وظائف بدون هذا النفوذ أو العالقات .وتضمنت الوسائل األخرى المذكورة

للعثور على عمل إعالنات الصحف والمواقع مثل السوق المفتوح ( )Open Soukوأخطبوط وفيسبوك .وذكر عدد قليل

توجههم مباشرة ً للسؤال عن وظائف باإلضافة إلى التجمع في أماكن االجتماعات المحورية التي يقصدها أصحاب العمل
وخاصة الوظائف المتعلقة بالبناء ،كما أفاد المهاجرون المصريون حصولهم على فرص عمل يومية بهذه
عمال،
ً
اللتقاط ّ

الطريقة .وأشار العديد من أصحاب العمل الذين أجرينا معهم مقابالت أن هذه كانت هي الطريقة التي عيّنت بها الشركات
العمال وأصحاب العمل بشكل أكثر كفاءة.
السوريين .وتُبرِز هذه التجارب الحاجة إلى خدمات للتوفيق بين
ّ

حظي العديد من السوريين بعالقات قوية وطويلة األمد في األردن .كان العبور ذهابًا وإيابًا بين سوريا واألردن من أجل

منا نحن السوريين
الوظائف والتعامالت التجارية أمرًا
شائعا منذ فترة طويلة .وكما ذكر أحد المشاركين الوضع" ،الكثير ّ
ً
مما عاشوا في سوريا .وقد اعتدنا المجيء إلى هنا والعمل نظرًا إلى انتمائنا إلى مناطق ريفية في
عاشوا في األردن أكثر ّ
سوريا ،ولم تكن هناك فرص عمل متوفرة".

لم يكن يُنظَر إلى برامج المساعدة الدولية على أنها وسيلة مساعدة في العثور على عمل .أفاد العديد من

المشاركين السوريين بوجود نجاح متفاوت مع وكاالت األمم المتحدة أو غيرها من برامج التوظيف الدولية ،وذكرت

األغلبية أن هذه البرامج لم تكن ذات جدوى في الحصول على وظيفة في مجال خبرتهم الشخصية .وأشار عدد قليل
إلى إحراز النجاح من خالل المنظمات غير الحكومية مثل ميرسي كوربس ومؤسسة كير ( .)CARE Foundationذكرت
هذه المنظمات على وجه التحديد تقديم ماكينات خياطة إلى الالجئين السوريين ،والتدريب على طريقة استخدامها،
والتي ذكر بعضهم أنها كانت مفيدة.

عموما على أنها محدودة .ساور السوريين واألردنيبن والمصريين الذين تحدثنا إليهم
كان يُنظَر إلى الفرص الوظيفية
ً

والتشاؤم بشأن توقعاتهم الوظيفية المستقبلية .حيث ذكروا أن األجور كانت متدنية للغاية؛ ال سيّما
ط
على حد سواء اإلحبا ُ
ُ
األجر مقابل الساعات الطويلة المطلوبة منهم ،وأن الوظائف لم تكن مستقرة .أما بالنسبة للنساء السوريات ،فقد تضمنت

أيضا توفير ساعات عمل ورعاية أطفال مناسبة تتيح لألمهات الوجود في المنزل عند عودة
معوقات الحصول على وظيفة ً
أطفالهن من المدرسة .وهذا يؤكد الحاجة إلى تحسين األوضاع االقتصادية والتجارية لتوفير وظائف لجميع الفئات.

توجد حالة من القبول الثقافي حديث العهد بشأن النساء العامالت خارج المنزل نظرًا إلى ظروف السوريين .وكانت

هناك آراء متفاوتة بخصوص النساء العامالت بوجه عام ،غير أن معظم الرجال السوريين والنساء السوريات أشاروا إلى أن

"قب َل ذلك في
الظروف المالية الصعبة وغير المعتادة التي واجهوها زادت من القبول الثقافي لعمل النساء .قال رجل سوريْ ،
سوريا كانت النسوة في األغلب ربات منزل ،لكن ما إن أتوا إلى األردن اضطُر بعضهن للعمل .وعلى المستوى الشخصي ،ليس

يفضل
عندي أي مشكلة في عمل النساء بعائلتي .األردنيون كذلك كانوا يتبنون آراء متباينة تجاه النساء العامالت؛ حيث
ِّ
العديد منهم عمل النساء من المنزل أو في وظائف ال تشترط العمل لساعات طويلة أو الذهاب يوميًا إلى العمل.

اعتبارات صاحب العمل عند توظيف السوريين والمهاجرين
كانت نظرة أصحاب العمل إلى السوريين على أنهم موظفون أكفاء وعلى قدر عا ٍل من المهارة ولديهم االستعداد
مقارنة باألردنيين أو المجموعات المهاجرة األخرى .وأشار أصحاب العمل األردنيون الذين أجريت
للعمل مقابل أجور أقل
ً

مقابالت معهم إلى العديد من مزايا توظيف السوريين .وتم االستشهاد في أغلب األحيان باستعداد السوريين إلى
مقارنة باألردنيين مع إخراج منتجات عمل بجودة أفضل .وعلى نحو ما أشار أحد أصحاب الشركات
العمل مقابل أجور أقل
ً

المتوسطة "أي أجر يتقاضاه عامل سوري سيكون أقل بنسبة من  20إلى  30في المئة من األجر الذي يتقاضاه العامل
وسيُخرِجون أو يسلِّمون نفس ما يخرجه أو يسلِّمه أي عامل أردني" .أشار
األردني .ولذا الحظنا أن
العمال سيقبلون أي أجرَ ،
ّ
أيضا إلى أن وجود السوريين في مكان العمل قد هيّأ بيئة أكثر تنافسية مع مجموعات المهاجرين
ممثلو الشركات
ً
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األخرى كالمصريين ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية .وهو ما أكده المهاجرون المصريون ،مشيرين إلى أن السوريين
ي ِ
نقصون من أجورهم ويحصلون على "الوظائف السهلة" .ووصف أصحاب العمل مهارات السوريين الفنية ،وخاصة في
ُ
مجال البناء والصناعة ،بالمثيرة لالنتباه.

حالت المخاوف المتعلقة بتكاليف أذونات العمل (رخص العمل) دون تعيين أصحاب العمل للسوريين .أشار

أيضا إلى بعض الصعوبات أمام توظيف الالجئين السوريين .فقد ذكر بعضهم أن تكلفة توظيفهم
أصحاب العمل
ً

جدا ما حال دون إتمام ذلك بسبب ضرورة الحصول على إذن (رخصة) عمل ،على الرغم من أن معظم السوريين
كانت بالغة ً
تحملوا تكلفة الرسوم الحكومية من أجورهم ،وقد تكون الصعوبات اإلدارية للحصول على إذن (رخصة)
ذكروا أنهم الذين
ّ

العمل هي ما كان يشغل تفكير أصحاب العمل .والحظ أحد أصحاب العمل أن استعداد السوريين لقبول أجور أقل كان
العمال األردنيين ،وأدى ذلك إلى حدوث توتّرات .ويبدو أن هناك حاجة إلى تسهيل عملية أذونات
بمثابة نذير خطر على
ّ
العمال.
العمل (رخص العمل) ،وكذلك دراسة وضع حد أدنى موحد لألجور لجميع
ّ
شعر أصحاب العمل بالقلق بخصوص استقرار الموظفين السوريين .مثَّل الشك في الوضع القانوني للسوريين

في األردن ،وتو ُقع أنهم لن يكونوا موظفين على المدى الطويل سببًا تكرر ذكره كثيرًا وراء عدم توظيفهم .وذكر ممثل

إحدى شركات التصنيع الكبيرة" ،يُطبَّق قانون جديد من حين آلخر ،مسموح لك بالتوظيف ،وبعدئذ غير مسموح لك
بالتوظيف[ ،وعليك] تسريحهم من العمل .وأنت تدرك أن ذلك يؤدي إلى وضع صعب؛ ألنك قد تخسر موظفين في أي وقت.
ومن ثم فتوظيف أي أردني سيكون أقل ُكلفة" .رأى المهاجرون المصريون أن أصحاب العمل األردنيين يفضلونهم؛ ألن

"المصري قرر أن يترك بلده إلعالة أسرته ،بخالف العامل السوري" ومن غير المحتمل أن يترك المصريون العمل.

التصورات بشأن اإلطار القانوني وأذونات العمل (رخص العمل)
ّ
شكلت القيود المفروضة على أذونات العمل (رخص العمل) عائق توظيف رئيسي أمام السوريين .وكثيرًا ما أشير إلى
َّ
مشكلة أذونات العمل (رخص العمل) لالجئين السوريين على أنها عائق كبير أمام التوظيف بالنسبة للسوريين وأصحاب

تحديدا في القيود المفروضة على األذونات (الرخص) لبعض أنواع القطاعات والوظائف،
العمل إلى حد كبير ،وتتجسد
ً
أيضا إلى تكلفة الحصول على إذن (رخصة) .أشار المشاركون إلى أن األذونات (الرخص) لم تكن متاحة إال في
وأشير
ً
أيضا أو سيتم إصدارها.
وظائف كالبناء والزراعة ،رغم ما تردد من إشاعات بأن األذونات (الرخص) قد صدرت لقطاعات أخرى ً

وأشاروا إلى أن تكلفة األذونات (الرخص) بلغت  57دينارًا أردنيًا ،أي أقل من تكلفة سابقة بلغت  400دينار أردني ،وذلك بفضل
المقدمة من األمم المتحدة .كما تم التأكيد على أن األعباء المالية مقابل اإلذن (الرخصة) السنوية ،وكذلك
المساعدة
َّ

قدمة من األمم المتحدة ،هي صعوبات تواجه المشاركين.
فقدان المساعدة المالية األخرى ُ
الم َّ

كان هناك لبس بشأن عواقب انتهاكات أذونات العمل (رخص العمل) .أشار بعض السوريين إلى أنهم عملوا بدون

إذن (رخصة) عمل نظرًا لعدم قدرتهم على تحمل تكلفتها ،وقد تركوا الوظائف عند قدوم وزارة العمل لفحص وثائق
أذونات العمل (رخص العمل) في موقع العمل .وأعرب بعضهم عن خوفه من أنه في حالة القبض عليهم عاملين بدون

أذونات (رخص) ،فسيتم إعادتهم إلى مخيّمات الالجئين .وتفاوتت حسابات عواقب العمل بدون إذن (رخصة)  -فالبعض
أشار إلى أن الالجئين السوريين حصلوا على فرص ثالث ،األولى هي تحذيرهم وإجبارهم على دفع غرامة ،والثانية هي
تعهد يفيد بأنهم لن يعملوا مجددًا بدون إذن (رخصة) ،والثالثة هي إعادتهم إلى المخيّم أو إلى
إجبارهم على توقيع
ّ
سوريا نفسها.
كان العثور على كفالء مناسبين للحصول على أذونات العمل (رخص العمل) حجر عثرة .كانت هناك صعوبة ذات

صلة تتمثل في العثور على كفيل أردني يمكن أن يساعد في الحصول على اإلذن (الرخصة) وتوقعات الكفيل المتصلة.
أشار أحد المشاركين[" :بعض] الكفالء لن يسمحوا لك بالعمل مع أي شخص آخر حتى إن لم يتوفر عمل معهم؛ لذا
سينتهي بك المطاف بدون أي عمل وأموال بسبب الكفيل".

درألا يف زيكرتلا تاعومجم
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آراء متباينة بشأن صعوبات أذونات العمل (رخص العمل) للسوريين .البعض أشار إلى أنه
تبنى أصحاب العمل ً
لم يعتبر الحصول على أذونات العمل (رخص العمل) مشكلة كبيرة بالنسبة للسوريين ،وأن تكلفتها لم تكن كبيرة:

"اكتشفت أن أذونات العمل (رخص العمل) لهم منخفضة التكلفة ،وربما كانت الحكومة هي التي تساعدهم على
العثور على عمل" 1.وذكر آخرون أن أذونات العمل (رخص العمل) كانت مشكلة ،وأنهم من المرجح أن يُعيِّنوا سوريين إذا

خاصة إلى مهاراتهم وأخالقيات العمل لديهم.
رفعت الحكومة هذه القيود ،ويرجع ذلك
ً

أيضا بشأن أذونات العمل (رخص العمل) فقد كان لديهم شكاوى مماثلة
واجه المهاجرون المصريون صعوبة ً

بشأن نظام إذن (رخصة) العمل ،مشيرين إلى أن األذونات (الرخص) كانت باهظة الثمن ويصعب الحصول عليها .البعض
عمل بدونها ،غير أن األغلبية استطاعت العثور على كفالء من خالل األصدقاء أو العائلة ،وذلك على الرغم من أنهم

لم يلتقوا بأي من هؤالء الكفالء .وقد رأوا أن هؤالء "الوسطاء" كانوا مستفيدين في الغالب ،معربين عن استيائهم من
العمال السوريين قد زاد من إجراءات فحص العمل التي تنفذها وزارة
اضطرارهم للدفع لهم .كما أشاروا إلى أن وجود
ّ

العمال المهاجرين اآلخرين الذين ربما لم يكن يتم اكتشافهم على نحو آخر.
العمل ،والتي أثَّرت سلبًا على
ّ

المهارات والتدريب
اقترح المشاركون السوريون واألردنيون إجراء تدريب محدد مرتكز على السوق .كان يُنظر إلى العديد من السوريين إلى
أنهم أصحاب مهارة عالية في مجاالتهم بالفعل ،ولن يكون هناك حاجة إلى إجراء تدريب إذا س ِ
مح لهم بالعمل في
ُ
عائقا أمام السوريين الذين يعيشون في األردن ويعملون به ،لذا لم تكن هناك حاجة إلى
تلك المجاالت .ولم تمثل اللغة
ً
أيضا .وأشار آخرون إلى أن التدريب المهني سيكون مفيدا في المهن التي س ِ
مح للسوريين بالعمل
التدريب على اللغة ً
ُ
ً
بها في األردن ،مثل الخياطة والحرف مثل السباكة والكهرباء .وأشار البعض إلى الفائدة من وراء إجراء دورات تدريبية
مماثلة كانت تقدمها مؤسسة كير ( )CARE Foundationومؤسسة نهر األردن .وذكر آخرون أن الدورات التنشيطية
في مجاالت تخصصهم ستكون مفيدة نظرًا لهجر العديد منهم لحرفهم لسنوات عديدة بسبب الحرب .وأشار أحد

المشاركين إلى أن المشورة أو الدعم النفسي سيكونان أكثر فائدة من التدريب على المهارات المهنية .وطلب آخرون
الحصول على دورات في إنشاء السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية واللغة اإلنجليزية .ويبدو أن هناك ضرورة
إلجراء تدريب محدد مستند إلى حاجة السوريين.

الترابط االجتماعي المتعلق بالتوظيف
آراء متباينة بشأن العالقات االجتماعية بين السوريين والمصريين واألردنيين في مكان العمل وسوق
كوَّن المشاركون ً

العمالة .فعلى وجه الخصوص ،ذكر العديد من المشاركين األردنيين والسوريين وجود تعامالت شخصية إيجابية مع

تحسنت العالقات
زمالء العمل والرؤساء ،مع المحافظة على وجود احترام متبادل ومساواة في المعاملة في األغلب ،وقد
َّ
بمرور الوقت؛ حيث اعتاد األشخاص على العمل مع بعضهم.

أفاد سوريون وأردنيون ومصريون بوجود توترات متعلقة بتوظيف السوريين .مع أن العديد أشار إلى وجود عالقات

إيجابية بين السوريين واألردنيين ،إال أن تصورًا شاع بين العديد من السوريين أن األردنيين كانوا مستائين من مهارات
السوريين وأدائهم الوظيفي واستعدادهم لقبول أجور أقل .أكد المشاركون األردنيون وجود هذا االستياء ،مشيرين بإحباط
إلى أن وجود السوريين أدى إلى تقليص أجورهم ،وصعوبة حصولهم على عمل ،في حين أنهم كانوا يكافحون بالفعل في

العمال في األردن تكلِّف أقل بكثير من تلك
 1أذونات العمل (رخص العمل) التي يتم الحصول عليها من خالل االتحاد العام لنقابات
ّ
التي يتم الحصول عليها من قِبل الموظفين مباشرةً.
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العمال السوريين الذين كانوا ينظرون إليهم
أيضا عن استيائهم من
سوق عمل محدود .وأعرب المشاركون المصريون
ً
ّ
على أنهم يحصلون على الوظائف ويقلِّصون األجور.

تصوَّر المشاركون األردنيون والمصريون وجود أفضلية غير عادلة للسوريين .فقد رأوا أن السوريين حصلوا على
الكثير من المعونة في شكل مساعدات في السكن والغذاء ،بينما لم يحصلوا هم على هذه المساعدات ،وعانوا من
تغطية نفقاتهم باألجور المنخفضة .كان هناك لبس وربما مفاهيم خاطئة بشأن نوع المساعدات التي يحصل عليها

وظن بعض المشاركين األردنيين أنه تم تغطية جميع نفقات السوريين تقريبًا متسائلين
الالجئون السوريون وقدرها،
َّ
"دخ ُل السوريين أعلى من دخل األردنيين،
عن سبب احتياجهم إلى العمل باألساس .وكما وصف أحد األردنيين الوضعْ :
وهذه مشكلة .هذا باإلضافة إلى واقع أن المنظمات تساعدهم ،وتدفع مقابل إيجارهم ،في الوقت الذي يعملون فيه في
وظائف عديدة ،ومن ثم الحصول على دخل أعلى".

ظروف بيئة العمل
في أحيان كثيرة لم يكن السوريون والمصريون يحصلون على أجورهم بالكامل ويعملون لساعات طويلة .ذكر المشاركون
إضافة إلى عدم االستعانة بأي
السوريون أن انخفاض األجور وطول ساعات العمل هي الصعوبات األكثر إشكالية،
ً
موظفين في حال عدم امتالكهم أذونات العمل (رخص العمل) .وذكر البعض تجارب تعرضهم لعدم حصولهم على

أجورهم التي اتُفق عليها بالكامل مع أصحاب العمل .وذكر أحد الرجال السوريين" :في بعض األحيان يستقطع منك
صاحب العمل من  80إلى  90في المئة من المبلغ ،وال يمنحك إال الفتات؛ بحجة أنه ليس بإمكانك التوجه وتقديم
شكوى ،وهذه مشكلة كبيرة؛ ألنه قد يشتكيك ،وقد يتم ترحيلك إلى المخيّم أو إلى سوريا نفسها" .كما اشتكى
أيضا .وأشار العديد من المشاركين السوريين واألردنيين إلى أن السوريين
عمال مهاجرون مصريون من حدوث ذلك أحيانًا ً
ّ

سماه العديد من األردنيين "العمل االستغاللي".
كانوا يحصلون على أجور أقل من األردنيين نظير العمل نفسه ،وهو ما
َّ
تحديدا إلى هذه
أبدى بعض األردنيين تعاطفهم مع السوريين في هذه المشكلة ،وأشاروا إلى تعرض النساء السوريات
ً

أيضا إلى أن ساعات العمل عادة ً ما تكون أكثر من عشر ساعات في اليوم ،وزاد أصحاب العمل في بعض
المشكلة .أشير َ ً

األحيان من مدة يوم العمل بدون أجر إضافي.

مقارنة باألجور .ذكرت سيدة سورية مقيمة في مخيّم الزعتري" :وسائل النقل
االرتفاع الكبير في تكاليف النقل
ً

أيضا على عودتك
المخصصة للخروج من المخيّم محدودة ،وعليك دفع  1.5دينار أردني للوصول إلى البوابة ،وهذا ينطبق ً

إلى المخيّم ،حيث عليك دفع  1.5دينار أردني آخر ،وألني أحصل على  5دينارات أردنية عندما أعمل هذا اليوم ،فلن يتبقى

لدي سوى دينارين أردنيين فقط" .وذكر العديد من السوريين أنهم ال يرغبون في االنتقال لمدة تزيد عن الساعة للوصول
إلى العمل؛ نظرًا إلى تكلفة النقل والوقت اإلضافي الالحق بيوم العمل .وقد تبين أن لوسائل النقل المتطورة وميسورة

وخاصة النساء.
التكلفة ضرورة بالغة للسوريين،
ً

الطموحات والحلول
ٍ
كاف وتوفير السالمة
كان أقصى طموحات السوريين واألردنيين والمصريين هو الحصول على فرصة عمل ثابتة وأجر
واألمان .وقد تشارك المشاركون هذه الطموحات العامة للمستقبل .بالنسبة للسوريين ،أضاف العديد أنهم رغبوا في
ترديدا لتصريحات آخرين بشأن
العودة إلى وطنهم سوريا وإعادة إعمار بلدهم في نهاية المطاف ،حسبما ذكر أحدهم؛
ً

"أفضل العودة إلى وطني والمساعدة في إعادة إعماره ،وذلك حتى أتمكن من العيش هناك رفقة عائلتي وأنعم بحياة
هذا:
ِّ

فرصا متساوية ويقضي
مستقرة .فقدنا منازلنا ،وعلينا البدء من جديد" .كان األردنيون راغبين في العيش في مجتمع يوفر
ً

على الفساد ،وذكر العديد أنهم رغبوا في مغادرة األردن لتحقيق نجاحاتهم في الخارج.

درألا يف زيكرتلا تاعومجم
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مثَّل تعديل أذونات العمل (رخص العمل) أكثر تغيير مرغوب فيه لتحسين حيوات الالجئين والمهاجرين .كان الحل

المذكور في أغلب األحيان بين السوريين هو معالجة المشكالت المتعلقة بأذونات العمل (رخص العمل) والسماح

للسوريين بالعمل في مجموعة أوسع من المجاالت والتخصصات .وقد اعتقدوا أن هذا سيقطع شوطًا كبيرًا في
معالجة مشكالت التوظيف التي يواجهها مجتمع الالجئين .واقترح عدد قليل من السوريين فكرة فتح مصانع في

للعمال وخيارات
قدم فرص توظيف ومنتجات مفيدة للسوق األردني .كما أشاروا إلى أن توفير وسائل نقل
المخيّمات ت ُ ِّ
ّ
يسر مشاركة السوريين وإنتاجيتهم في سوق العمل.
رعاية أطفال للعائالت سي ُ ِّ

اقترح أصحاب العمل تطبيق حد أدنى لألجور بجانب إذن (رخصة) عمل وتعديالت أخرى للتصدي لتحديات التوظيف.

أيضا عددًا من التوصيات لحل تحديات التوظيف .واقترح أحدهم تنفيذ حد أدنى لألجور؛ بحيث
وقدم ممثلو الشركات
ً
َّ

العمال السوريين .واعتقد أن
العمال األردنيين ،وبحيث يمكنهم التنافس بشكل أكثر إنصا ًفا مع
ال يتم تخفيض أجور
ّ
ّ
وضعا أكثر تكافؤًا .واقترح آخرون إعادة صياغة
المستَضيف تجاه السوريين ،ويو ِّفر
هذا يمكن أن يُقلِّل من استياء البلد ُ
ً

نظام أذونات العمل (رخص العمل) ليشمل خفض تكلفة أذونات العمل (رخص العمل) ،وتيسير عملية الحصول على
إذن (رخصة) عمل ،وإصدار األذونات (الرخص) دون وجود قيود مفروضة على الصناعة /المجال .ورغب أصحاب العمل
ورحبوا بوجود مجموعة أوسع يمكنهم االختيار منها يكون السوريون
في المرونة لتعيين المرشحين األكثر كفاءة،
َّ
جزءا منها .ومع ذلك ،فقد كان من المهم للغاية إضفاء الوضوح واالستقرار على الحالة القانونية للسوريين؛ بحيث ال
ً
رحبون
يفقدون موظفين نظرًا لتغييرات في سياسات أذونات العمل (رخص العمل) .وذكر أصحاب العمل كذلك أنهم سي ُ ِّ

بإعفاءات ضريبية لتوظيف السوريين.

الفصل الثامن

نتائج الدراسة االستقصائية :األردن

يعرض هذا الفصل النتائج المنبثقة عن تحليل الدراسات االستقصائية التي أُجريت على أسر الالجئين السوريين وعلى
الشركات الكائنة في األردن .وتسلِّط نتائج الدراسة االستقصائية لألسر الضوء على النتائج المستخلصة المتعلقة

بدعم المهارات بين الالجئين السوريين ،وبخبراتهم في العمل في كل من األردن وسوريا ،وبتصوّراتهم عن العمل في
األردن .وتركز الدراسة االستقصائية للشركات على النتائج المستخلصة المتعلقة بتوظيف السوريين وكذلك تصوّرات
الشركات عن
العمال السوريين وعن السياسات التي من شأنها تحفيز زيادة الوظائف .ويضم الملحق  Dتفاصيل بشأن
ّ

استراتيجيات جمع العينات المستخدمة في كل دراسة استقصائية ،باإلضافة إلى نتائج أخرى.

الدراسة االستقصائية لألسر
النتائج الرئيسية المستخلصة

–مستويات التعليم بين المشاركين في الدراسة االستقصائية ليست مرتفعة ،لكنها بوجه عام أعلى من
المشاركين في تركيا ولبنان.

–معدالت المشاركة في القوى العاملة أعلى بكثير في الذكور عنها في اإلناث ،حيث تتسق مع مؤشرات سوق
العمل اإلقليمي.

–كانت معدالت العاطلين من الذكور واإلناث على حد سواء مرتفعة في جميع المناطق الجغرافية التي شملتها
العينة ،ولكنها كانت أقل في مخيّم الزعتري ،مما يشير لوجود فرص عمل أكثر.

شيوعا للبحث عن عمل لكل من العاطلين والعاملين
–تُشكِّ ل االستعانة بالشبكات االجتماعية الوسيلة األكثر
ً

المشاركين في الدراسة االستقصائية ،غير أن هؤالء الذين يعملون يُرجح بنسبة أكبر أنهم توجهوا بشخصهم
إلى صاحب عمل لسؤاله عن عمل.

–من المحتمل أن يكون المشاركون في الدراسة االستقصائية يعملون في وظائف األعمال اليدوية األقل استقرارًا
مقارنة بوضعهم في سوريا.
ويتركزون في قطاعات أقل،
َّ
ً
–أكثر عقبة أمام التوظيف تم ذكرها كانت االفتقار إلى الوظائف المتاحة ،وهو ما يتفق مع أوضاع االقتصاد الكلي
الحالية في األردن.

–اتفق المشاركون في الدراسة االستقصائية على أن أصحاب العمل في األردن لديهم رغبة في توظيفهم ولكن
من الصعب العثور على صاحب عمل يرغب في كفالتهم للحصول على إذن (رخصة) عمل.

العمال وأصحاب العمل األردنيين يعاملونهم باحترام وأنهم
–ذكر معظم المشاركين في الدراسة االستقصائية أن
ّ
ال يمارسون ضدهم التمييز عادةً.

بلغت نسبة الذكور  66.5في المئة ونسبة اإلناث  33.5في المئة من أفراد األسر الذين تم تحديدهم بشكل عشوائي

للمشاركة في الجزء الخاص بتصوّرات التوظيف من الدراسة االستقصائية .وباقتطاع عدد األسر البالغ عددها 100
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فرص للجميع
ٌ

عينة األسر األردنية

ضمت العينة إجمالي  600أسرة في ثالث محافظات وفي مخيّم الزعتري لالجئين بما يتوافق مع نسبة السكان في
تلك المناطق الجغرافية األربع.
– َع ّمان ( 370أسرة)
–الزرقاء ( 80أسرة)

–المفرق ( 50أسرة)

–مخيّم الزعتري ( 100أسرة)

أسرة من مخيّم الزعتري ،تم جمع عينة شملت  440أسرة من المناطق الحضرية و 60أسرة من المناطق الريفية ( 10من

م ،قطنت نسبة كبيرة من األسر في الزرقاء والمفرق بمناطق يمكن
ضواحي َع ّمان و 30من الزرقاء و 20من المفرق) .ومن ث َ َّ

اعتبارها ريفية يقل عدد المقيمين فيها عن  5,000نسمة في المناطق المحلية التي تم جمع العينة منها.
مستويات التعليم بين المشاركين في الدراسة االستقصائية أعلى بوجه عام في
المستَضيفة األخرى
البلدان ُ

على خالف لبنان وتركيا ،والتي كانت المجموعة األكبر من المشاركين فيهما حاصلة على التعليم االبتدائي ،ذكر ما

يزيد على  39في المئة من المشاركين في جميع المحافظات األردنية الثالث و 40في المئة من المشاركين في الزعتري
حصولهم على تعليم متوسط (الشكل  .)8.1وبوجه عام ،ترتفع مستويات التعليم في َع ّمان والزعتري حيث ترتفع فيهما

معدالت التعليم الثانوي مقارنة بالزرقاء والمفرق ،واللتان ترتفع فيهما معدالت مستوى التعليم االبتدائي .ويكمن أحد

التفسيرات المحتملة لذلك في أن الالجئين السوريين في األردن ربما قد وفدوا من مجتمعات ومواقع داخل سوريا تحظى
عادة ً بمستويات تعليم أعلى.

نوعا من التدريب منذ قدومهم إلى األردن .وتضمنت
ذكر ما يقرب من ثلث المشاركين ( 32في المئة) أنهم تلقوا ً

المستَضيف ما يلي:
أكثر التدريبات التي تردد ذكرها على لسان هؤالء الذين أفادوا تلقيهم تدريبًا منذ قدومهم إلى البلد ُ

التدريب المتعلق بخدمات التجميل وتصفيف الشعر والصالونات (ما يقرب من  10في المئة من المشاركين) ،والتدريب
المتعلق بدعم وتثبيت شبكة تكنولوجيا المعلومات وبرمجة الحواسيب ( 6في المئة من المشاركين) ،والتدريب
المتعلق بتصميم األزياء والخياطة وتفصيل المالبس والعمل في المنسوجات ( 5في المئة من المشاركين) ،وحوالي
 4في المئة في التدريب المتعلق بكل من البناء وتكنولوجيا البناء وغيرها من المهن المتعلقة بالبناء ،وخدمات الضيافة

والسياحة ،بما في ذلك إعداد الطعام (الطهي والخبز)؛ والمهن المتعلقة بالصحة (مساعد التمريض والعالج الطبيعي

ومساعد الصيدالني) .وأشار حوالي  3في المئة من المشاركين إلى أنهم تلقوا تدريبًا على اللغات منذ قدومهم إلى
شيوعا.
األردن وكان التدريب على اللغة اإلنجليزية هو األكثر
ً
تباينت نسبة أفراد األسر العاملين والراغبين في العمل ونسبة المشاركين غير العاملين تباينًا كبيرًا بين
الذكور واإلناث

يوجد مؤشران رئيسيان لسوق العمل هما نسبة أفراد األسر العاملين أو الراغبين في العمل ونسبة المشاركين العاطلين.
عاما
ِّ
سجل هذان المؤشران في المقام األول معدل مشاركة القوى العاملة والبطالة ،ولكننا لم ندرج إال األفراد بعمر ً 18
يُ

عاما فأكثر) .يتم تسجيل هذا المؤشر في مستوى األسر ألننا أدرجنا األفراد الذين يستوفون معايير
فأكثر (بدال ً من 15
ً

األهلية للعمل ،أو األفراد الذين يرغبون بالعمل إذا كانوا ال يعملون .كذلك جمعنا العدد اإلجمالي ألفراد األسر الذين
عاما فأكثر ،الذين كانوا يعملون أو كانت
عاما فأكثر .بلغت نسبة أفراد األسر الذين تبلغ أعمارهم ً 18
تبلغ أعمارهم ً 18

رألا :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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الشكل 8.1
المستوى التعليمي للمشاركين في الدراسة االستقصائية
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
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أﻣﻲ
ﹼ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي

ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴـﺘﻨﺪ ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ  600أﺳـﺮة 370 :أﺳـﺮة ﻓﻲ ﹶﻋ ﹼﻤﺎن و 80أﺳـﺮة ﻓﻲ اﻟﺰرﻗﺎء و 50أﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺮق و100
أﺳـﺮة ﻓﻲ اﻟﺰﻋﺘﺮي .ﻳﹸﺒﻴﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻟﻴﺒﺮﺳـﻮن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻮارق ﻛﺒﻴﺮة إﺣﺼﺎﺋﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.
RAND RR2653-8.1

لديهم الرغبة للعمل  70في المئة إجماالً 93 :في المئة بالنسبة للذكور و  54في المئة بالنسبة لإلناث (الشكل .)8.2

جاءت النسبة المئوية للمشاركين في الدراسة االستقصائية الذين شاركوا في سوق العمل أعلى من النسبة المئوية

المذكورة في سوريا قبل

الحرب1.

كانت النسبة اإلجمالية للمشاركين في الدراسة االستقصائية الذين ذكروا أنهم ال يعملون هي األدنى في

الزعتري بنسبة بلغت  44في المئة ،تليها َع ّمان (بنسبة  52في المئة) والزرقاء (بنسبة  74في المئة) والمفرق (بنسبة

 76في المئة) .من المهم مالحظة معدالت التوظيف المنخفضة بين اإلناث بصفة خاصة؛ حيث تبلغ النسبة المئوية

لإلناث الالتي ال تعملن تقريبًا ضعف نسبة الذكور ،ومع ذلك ،علينا تفسير هذه األرقام بعناية نظرًا لألعداد الصغيرة
للمشاركات في الدراسة االستقصائية من اإلناث في العينة الخاصة بنا 2.فعلى سبيل المثال ،من بين  201امرأة
شملتهم العينة الخاصة بنا ،لم تذكر سوى  32امرأة أنهن يعملن .وفي محافظات مثل الزرقاء والمفرق ،تألفت العينة

 1من المهم مالحظة أنه في الوقت الذي ُق ِّدرت فيه معدالت المشاركة في القوى العاملة في سوريا قبل اندالع الحرب األهلية
( )2010بنسبة  13.27في المئة ،وهي متوافقة تقريبًا مع نسبة اإلناث الالتي وقع عليهن االختيار إلكمال الدراسة االستقصائية
الخاصة بتصوّرات العمل ،فقد أشارت الدراسات إلى أن نسبة معدالت المشاركة في القوى العاملة أعلى بين النساء الالجئات بسبب
حاجتهن إلى العمل لدعم العائلة.

 2وقد ُق ِّدرت النسبة المئوية لإلناث الالتي ال يعملن بالنسبة للمشاركات في الدراسة االستقصائية .واعتمدنا خالل الدراسة
االستقصائية على تعريف منظمة العمل الدولية لما يعنيه العمل؛ حيث يُعرَّف على أنه يشمل العمل حتى ولو لساعة واحدة خالل
األيام السبعة المنصرمة ،أو الغياب عن العمل مؤقتًا .وقد اعتبرنا كل من شارك في الدراسة االستقصائية وال يستوفي أيًا من هذين
المعيارين على أنه "ال يعمل" ،وهو يعادل مفهوم "عاطل"؛ أي أنه ال يعمل وال يبحث بفاعلية عن عمل ،وال يرغب في العمل إذا سنحت
له الفرصة .في هذه الحالة ،ال نفرض بشكل صارم شرط البطالة الذي يحتاجه المشارك كي يكون باحثًا بفاعلية عن عمل .لذا ،فبدال ً
من اإلشارة إلى المشاركين في الدراسة االستقصائية الذين ال يعملون على أنهم "عاطلون" فإننا نشير إليهم فقط على أنهم "ال
يعملون" .بالنظر إلى ظروف الالجئين السوريين الذين تواجههم الكثير من العوائق التي تحول دون الحصول على عمل ،كما رصدنا ذلك
أيضا في عينتنا أولئك الذين أظهروا استعدادًا للعمل إذا سنحت
فضلنا تطبيق أقل صرامة للمعايير وشملنا ً
في مجموعات تركيزناّ ،
لهم الفرصة.
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فرص للجميع
ٌ
الشكل 8.2
نسبة أفراد األسر العاملين أو الراغبين في العمل ونسبة المشاركين في الدراسة االستقصائية غير
العاملين ،حسب الجنس والمحافظة
اﻟﺠﺪول  :Aﻧﺴﺒﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ أو اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

80
54%

54%

51%

55%

60
40
20

اﻟﺰﻋﺘﺮي

اﻟﻤﻔﺮق

اﻟﺰرﻗﺎء

ﹶﻋ ﹼﻤﺎن

0

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ

100

100%

اﻹﻧﺎث

97%

100

83%
66%

59%

80

56%
40%

31%

60
40
20

اﻟﺰﻋﺘﺮي

اﻟﻤﻔﺮق

اﻟﺰرﻗﺎء

ﹶﻋ ﹼﻤﺎن

0

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

90%

94%

89%

94%

اﻟﺠﺪول  :Bﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺬﻛﻮر

ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  600أﺳﺮة 370 :أﺳﺮة ﻓﻲ ﹶﻋ ﹼﻤﺎن و 80ﻓﻲ اﻟﺰرﻗﺎء
و 50ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺮق و 100ﻓﻲ اﻟﺰﻋﺘﺮي .ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻷﻓﺮاد
ﻋﺎﻣﺎ أو أﻛﺜﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا إﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن أو ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن .وﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
اﻷﺳﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرﻫﻢ  18ﹰ
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺴـﺒﺔ اﻷﺷـﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ .اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن
ﻫﻢ ﻣﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﺑﺄﻧﻬﻢ إﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا ﻟﻤﺪة ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم أو ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻣﺆﻗﺘﺔ )اﻟﺴﺆاﻻن  D3و D4ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ( .وأﺟﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮا و ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻣﺆﻗﺘﺔ .وﻳﹸﺒﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪام
اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ) = 0ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ،و = 1ﻳﻌﻤﻞ( ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻓﻮارق ﻛﺒﻴﺮة إﺣﺼﺎﺋﻴﹰﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 1ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
RAND RR2653-8.2

من  35امرأة في الزرقاء ،لم تذكر منهن سوى امرأة واحدة أنها تعمل ،وفي المفرق ،لم تذكر أي امرأة من بين نساء العينة
التي شملت  21امرأة أنها تعمل.

تشير المعدالت األقل لغير العاملين من الذكور واإلناث في الزعتري أن فرص العمل (للراغبين في العمل) متاحة

بسهولة أكبر مقارنة بالمحافظات الثالث .أما عن االقتصادات المحلية التي ظهرت في مدينة الزعتري ،وبعض العوائق
التي قد توجد في المحافظات األخرى ،مثل متطلبات أذونات العمل (رخص العمل) والنقل التي تُشكِّ ل عوائق للعمل،

مشاركا من بين  100في عينة الزعتري أنهم يعملون ( 43من
فقد ال ترتقي إلى كونها مشكالت في الزعتري .فقد ذكر 56
ً
مشاركا) ،وتجارة البيع بالجملة والتجزئة ( 9مشاركين)،
الذكور و 13من اإلناث) .وكان أغلب الذكور يعملون في البناء (14
ً

وتصنيع األغذية والمشروبات ( 9مشاركين) ،من بين قطاعات أخرى ،بينما عمل اإلناث في التعليم ( 5مشاركات) ،وخدمات

التنظيف ( 4مشاركات) ،والرعاية الصحية أو العمل االجتماعي ( 3مشاركات) ،وخدمات األسر (مشاركة واحدة).
االعتقاد بعدم وجود عمل هو السبب األكثر ذكرًا لمن ال يعملون

تضمنت أكثر األسباب ذكرًا ،بالنسبة لمن ال يعملون ،االعتقاد بعدم وجود عمل ( 35في المئة) ،أو عدم القدرة على إيجاد

عمل مناسب ( 10في المئة) ،أو أسباب عائلية مؤقتة أو مرض ( 10في المئة) ،وعدم قدرة الحصول على إذن (رخصة) عمل

( 8في المئة) (انظر الشكل  .)8.3وبالنسبة للعقبتين المذكورتين أوالً ،تجدر اإلشارة إلى وضع آليات للتوفيق بشكل
أيضا بالتدهور الذي يعانيه
أفضل بين الباحثين عن العمل وفرص العمل .يُعد التصوّر السائد بعدم وجود عمل مرتبطًا ً

االقتصاد األردني .أدرجت الفئة "أسباب أخرى" قائمة طويلة من األسباب األخرى التي تم تحديدها بشكل غير منتظم
نسبيًا ،باإلضافة إلى فئة "أسباب أخرى" شاملة .تتوفر القائمة بالكامل في الدراسة االستقصائية في الملحق .D

رألا :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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الشكل 8.3
األسباب المذكورة لعدم العمل
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

16%
4%

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ

4%

ﺳﺌﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ

4%

ﻻ ﻳﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ أو ﻣﻮﺿﻊ ذﻟﻚ

4%

ﻟﻴﺲ ﻣﺆﻫﻼ ﹰ ﻟﻠﻌﻤﻞ

4%

ﻻ ﺗﻌﺠﺒﻪ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن )رﺧﺼﺔ( ﻋﻤﻞ

8%
10%

أﺳﺒﺎب ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻣﺮض

10%

ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ إﻳﺠﺎد ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻤﻞ

35%
40

35

30

25

20

15

10

5

0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﻣﺸـﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ
ﻣﻼﺣﻈـﺎت :اﺳـﺘﻨﺪت ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴـﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺎت اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﺴـﺘﻨﺪ اﻟـﺮدود إﻟﻰ  335ﻋﺎﻃﻼ ﹰ
ﹰ
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ أﺟﺎﺑﻮا ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮا وﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻣﺆﻗﺘﺔ )اﻟﺴﺆاﻻن  D3و D4ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ(.
RAND RR2653-8.3

يعتمد الباحثون عن فرص عمل بصورة أساسية على شبكات العالقات االجتماعية في سعيهم
للتوظيف

شيوعا الذي اتخذه المشاركون الذين
كان سؤال األقارب واألصدقاء عن معلومات بشأن فرص العمل هو اإلجراء األكثر
ً

يعملون والذين ال يعملون على حد سواء(.شكل  ،)8.4وهو ما يشير إلى أن انتشار الشبكات والمجموعات االجتماعية كان

التوجه إلى مكان العمل بصفة شخصية للسؤال عن عمل هو أحد أكثر
الطريقة المستخدمة للبحث عن العمل .كان
ُّ
الطرق التي ذكرها المشاركون العاملون ،حيث أشار ما يقرب من  60في المئة من المشاركين أنهم سلكوا هذا المسلك

العمال
وبعيدا عن المطابقة ،يبدو أن أساليب جمع
مقارنة بنسبة  33في المئة فقط من المشاركين غير العاملين.
ّ
ً
بأصحاب العمل بفعالية هي أساليب مهمة ،بالنظر إلى الدور البارز لهذه الطريقة في العثور على عمل بين المشاركين
خاصة للباحثين عن العمل الذين لديهم وسائل نقل محدودة أو الذين تواجههم عوائق
العاملين .قد يكون هذا مجديًا
ً

سفر أخرى في الذهاب والسؤال عن فرص العمل.

المرجح أن يعملوا في قطاعات محددة ،وفي وظائف األعمال
المشاركون بالدراسة االستقصائية من ُ
اليدوية وفي العمل غير المنتظم مقارنةً بوضعهم في سوريا

طُرح على المشاركين في الدارسة االستقصائية سؤال يتعلق بقطاع العمل والمهنة والوضع الوظيفي حاليًا وقبل
مغادرتهم سوريا (الشكل  .)8.5ومن الضروري مالحظة أننا نتناول بالبحث صورة شاملة على مستوى جميع المشاركين
بناء على تطابق ثنائي للقطاعات التي تناسب كل مشارك .نجد أن عددًا أكبر
الذين يذكرون أنه يتم توظيفهم ،وليس
ً

من المشاركين يعملون حاليًا في البناء وتصنيع األغذية والمشروبات بنسبة  35في المئة و 13في المئة على التوالي،

مقارنة بنسبة الذين عملوا في هذين القطاعين قبل مغادرة سوريا.
ً
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فرص للجميع
ٌ
الشكل 8.4
اإلجراءات المتخذة للعثور على عمل للمشاركين في الدراسة االستقصائية العاملين وغير العاملين
ﻟﻢ أﺗﺨﺬ أي إﺟﺮاءات

13%
ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻋﺎﻣﻠﻮن

0.4%
3%

ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

3%
0.3%
0.4%
3%

زﻳﺎرة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺪرﻳﺐ /ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﺼﺤﻒ

وﺿﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت وإﻋﻼﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ

5%
4%
2%
4%

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،أو وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﺎﺻﺔ،
أو اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

5%
6%

اﻟﺮد ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

10%
14%

إرﺳﺎل ﻃﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﹰ إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ

ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب أو اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ

20%
15%
59%

زﻳﺎرة ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ

33%
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳـﺘﻨﺪت ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ ردود ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ إﻟﻰ 335
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ
ﹰ
اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ أﺟﺎﺑﻮا ﺑﺄﻧﻬﻢ إﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮا وﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻣﺆﻗﺘﺔ )اﻟﺴـﺆاﻻن  D3و D4ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ( .ﺗﺴـﺘﻨﺪ ردود
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .وﻗﺪ ﺳ ﹺ
ﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ردود ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻟﺬا ﺗﺠﺎوزت اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ 100
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ إﻟﻰ  265ﻋﺎﻣﻼ ﹰ
ﹰ
ﹸ
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء.
RAND RR2653-8.4

مقارنة بنطاق المهن التي أفاد المشاركون
ويشغل المشاركون في الدراسة االستقصائية عددًا أقل من المهن
ً

أنهم كانوا يشغلونها في سوريا ،ويرجع سبب ذلك بصورة كبيرة إلى منع السوريين من العمل في مهن معينة .وتشير
نتائج الدراسة االستقصائية إلى أن نسبة أكبر من المشاركين في الدراسة االستقصائية ذكروا أنهم يعملون حاليًا في

مقارنة بالنسبة التي ذكرت عملها في تلك األنواع من الوظائف في سوريا
وظائف ال تتطلب أي مهارة ( 23في المئة)
ً

( 16في المئة) .وأشار حوالي  45في المئة من العاملين المشاركين في الدراسة االستقصائية إلى أنهم يعملون حاليًا
في وظائف أعمال يدوية تتطلب مهارة وهو ما يعد مماثال ً إلى حد كبير لنسبة المشاركين الذين ذكروا أنهم يعملون في

سابقا في سوريا ( 42في المئة).
تلك األنواع من الوظائف
ً

وحصل ما يزيد على نصف المشاركين في الدراسة االستقصائية ( 52في المئة) على عمل دائم مدفوع األجر

مقارنة بنسبة  48في المئة في الوقت الحالي .وتعمل نسبة أكبر حاليًا في عمل غير منتظم ( 40في
قبل مغادرة سوريا،
ً
حدد ( 7في المئة مقارنة بنسبة  2في المئة) وذلك
المئة مقارنة بنسبة  13في المئة) ووظائف مؤقتة أو ذات أجل ُم َّ
مقارنة بعملهم السابق في سوريا .ومن المثير لالهتمام أن  20في المئة ذكروا أنهم كانوا أصحاب أعمال تجارية أو

أصحاب عمل قبل مغادرة سوريا ،مقارنة بأنه لم يذكر أحد أنه يشغل تلك المكانة الوظيفية حاليًا.

اإلشارة إلى قلة الوظائف هو أكثر عائق أمام التوظيف ذكره المشاركون بشكل شائع ومتسق

طُلب من المشاركين في الدراسة االستقصائية االختيار من بين قائمة تتضمن أكبر ثالثة عوائق أمام العثور على وظيفة

أو بدء عمل تجاري في األردن (الجدول  .)8.1ففي حين كانت توجد بعض المخاوف العامة على مستوى المحافظات ،كان

الشكل 8.5
قطاع العمل ،والمهنة ،والوضع الوظيفي في األردن مقارن ًة بسوريا
اﻟﺠﺪول  :Aﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺴﺎﺑﻖ
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ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ أﺟﺎﺑﻮا ﺑﺄﻧﻬﻢ إﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن أو ﻏﺎﺋﺒﻮن
ﻣﻮﻇﻔﺎ
ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳﺘﻨﺪت ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺮدود ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ 265
ﹰ
ﹰ
ﻣﺸﺎرﻛﺎ أﺷﺎروا إﻟﻰ أﻧﻬﻢ ﻋﻤﻠﻮا ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺮدود ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻬﻨﺔ
ﻣﺆﻗﺘﹰﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺆاﻟﻴﻦ  D3و D4ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺮدود ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ 339
ﹰ
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ )رﻓﺾ واﺣﺪ( اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا أﻧﻬﻢ إﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن أو ﻏﺎﺋﺒﻮن ﻣﺆﻗﺘﹰﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺆاﻟﻴﻦ  D3و D4ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ 339
ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ 264
ﹰ
ﹰ
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا أﻧﻬﻢ
ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺮدود ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ 265
ﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻛﺎﻧﻮا
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ
ﹰ
ﹰ
ﹰ
ﹰ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ .ﻳ ﹸﺒﻴﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﺷﺎروا إﻟﻰ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن
إﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن أو ﻏﺎﺋﺒﻮن ﻣﺆﻗﺘﹰﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺆاﻟﻴﻦ  D3و D4ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ،وإﻟﻰ 339
ﹰ
ﹰ
ﹺ
اﻟﻤﺴـﺘﹶﻀﻴﻒ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻟﻴﺒﺮﺳـﻮن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﺟﻮد ﻓﻮارق ﻛﺒﻴﺮة إﺣﺼﺎﺋﻴﹰﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸـﺎرﻛﻴﻦ ﺑﻴﻦ أﻧﻮاع اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﻬﻦ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﹸ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.
RAND RR2653-8.5

رألا :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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اﻟﺠﺪول  :Bاﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻟﺠﺪول  :Cاﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺴﺎﺑﻖ
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فرص للجميع
ٌ

الجدول 8.1
أبرز العقبات التي تعترض السوريين عند إيجاد عمل في األردن
الزرقاء

ع ّمان
َ

عدم توفر وظائف كافية
()%53

عدم توفر وظائف كافية
()%51

انخفاض األجور في الوظائف
المتاحة
()%46

صعوبة الحصول على إذن
(رخصة) عمل
()%34

ظروف العمل السيئة
في الوظائف المتاحة
()%37

انخفاض األجور في الوظائف
المتاحة
()%29

المفرق

الزعتري

صعوبة الحصول على إذن
(رخصة) عمل
()%48

عدم توفر وظائف كافية
()%78

عدم توفر وظائف كافية
()%46

انخفاض األجور في الوظائف
المتاحة
()%44

عدم السماح بالعمل في
مجالي
()%31

عدم وجود خبرة مهنية
()%25

مالحظات :استندت حسابات المؤلفين إلى بيانات الدراسات االستقصائية .وقد طُلب من المشاركين في الدراسة االستقصائية اختيار أهم
ثالث عقبات .تم حساب النسب المئوية استنادًا إلى تقسيم عدد المشاركين في الدراسة االستقصائية الذين اختاروا تلك العقبة بحسب الرقم
اإلجمالي للمشاركين حسب المحافظة .تستند النتائج على  370من المشاركين في الدراسة االستقصائية في َع ّمان و 80في الزرقاء و  50في
المفرق و  100في الزعتري.

شيوعا في جميع المحافظات؛ حيث ذكر ما
هناك اختالفات قليلة كذلك .كانت قلة الوظائف أكثر األسباب المذكورة
ً

يقرب من نصف المشاركين في الدراسة االستقصائية أو أكثر من نصفهم أنها بمثابة عائق .كما تردد كثيرًا ذكر عوامل
أخرى مثل ظروف العمل السيئة وصعوبة الحصول على إذن (رخصة) عمل واألجور المتدنية .ال يمثل الحصول على إذن

(رخصة) عمل مشكلة في مدينة الزعتري ،ومع ذلك ذكر ثلث المشاركين في الدراسة االستقصائية أو أكثر في مدينة
وع ّمان صعوبة في الحصول على إذن (رخصة) عمل .وذكر حوالي  46في المئة من
المفرق المجاورة ،وكذلك في الزرقاء َ

عائقا،
المشاركين في َع ّمان و 44في المئة من المشاركين في المفرق أن األجور المتدنية في الوظائف المتاحة تمثل
ً
عائقا في َع ّمان.
وذكر  37في المئة أن ظروف العمل السيئة تُشكِّ ل
ً

المستَضيف ،لكن الحصول على العمل
ذكر المشاركون
ّ
تصورات إيجابية بوجه عام تجاه مواطني البلد ُ

شكل تحديًا
ِّ
ال يزال ي ُ
طُرح على المشاركين في الدارسة االستقصائية مجموعة من األسئلة بخصوص تجاربهم الوظيفية في البلد
المستَضيف ،وذكروا العديد من العقبات الرئيسة أمام التوظيف (الشكل  .)8.6وساور غالبية عظمى منهم القلق من
ُ
ِ
ض عليهم وهم يعملون .وافق ما يقرب من نصف
ب
ق
ما
إذا
الشرطة
أو
الحكومة
مع
مشكالت
في
يتورطون
قد
أنهم
ُ َ

المشاركين ( 43في المئة) أو وافقوا بشدة على العبارة التي تفيد بأن السوريين ال يبحثون عن عمل خو ًفا من فقدان
المساعدة ،ووافق أكثر من النصف على أن معظم السوريين ال يمكنهم دفع رسوم إذن (رخصة) العمل واإلقامة .وفي
حين أن ثالثة أرباع المشاركين شعروا بأن أصحاب العمل في األردن كانوا يرغبون في توظيف السوريين ،فإن معظمهم
أشاروا إلى صعوبة العثور على أصحاب عمل لديهم رغبة في كفالة مواطن سوري للحصول على إذن (رخصة) عمل .ومع
أن أصحاب العمل قد يرغبون في توظيف السوريين ،إال أنهم قد ال يريدون توظيفهم رسميًا؛ ألنه سيُطبَّق عليهم حينها

قوانين العمل .ووافق ما يربو على ثلث المشاركين ( 37في المئة) على العبارة التي تفيد بأن هناك مؤسسات في األردن

تساعد السوريين في العثور على فرصة عمل.

عبَّر معظم المشاركين في الدراسة االستقصائية عن وجهات نظر إيجابية تجاه أصحاب العمل وزمالئهم من

العمال من البلد
العمال األردنيين وذلك فيما يتعلق بالتصوّرات تجاه بيئة العمل والعالقات مع أصحاب العمل والزمالء
ّ
ّ

المستَضيف (الشكل  .)8.7فقد أشار ما يقرب من  75في المئة من المشاركين في الدراسة االستقصائية إلى أن
ُ
زمالءهم األردنيين بالعمل يعاملونهم باحترام ،وذكر  60في المئة أنهم لم يشعروا بالتمييز .بينما أشار حوالي  25في
المئة من المشاركين أنهم كانوا سيشعرون باالرتياح عند الشكوى إلى السلطات إذا كانوا يتعرضون لسوء المعاملة

في مكان العمل ،في حين أن  41في المئة ذكروا أنهم لم يكونوا ليشعروا بالراحة .وقد وافقت أو وافقت بشدة نسبة

رألا :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
الشكل 8.6
المستَضيف ()1
البلد
في
بالتوظيف
المتعلقة
البيانات
إزاء
التصوُّرات
ُ
11% 10%

80%

23%

36%

18%
9%

ﻻ ﻳﻘﺪر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ رﺳﻮم اﻹﻗﺎﻣﺔ
و/أو إذن )رﺧﺼﺔ( اﻟﻌﻤﻞ

54%

23%

ﻳﺼﻌﺐ إﻳﺠﺎد أﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺳﻮري
ﹸ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن )رﺧﺼﺔ( ﻋﻤﻞ

60%

16%
90

ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻷردن ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻹﻳﺠﺎد ﻋﻤﻞ

37%

34%

12%

ﻻ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ
ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

43%

34%

27%

100

ﻳﺨﺸﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﺗﻮرﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ

ﻳﺮﻏﺐ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻷردن
ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ

75%

80

60

70

50

30

40

10

20

0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
أواﻓﻖ أو أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة
ﻻ أواﻓﻖ وﻻ أرﻓﺾ
أرﻓﺾ أو أرﻓﺾ ﺑﺸﺪة
ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳـﺘﻨﺪت ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺎت اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ردود "أواﻓﻖ" و"أواﻓﻖ ﺑﺸـﺪة" ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل
ﻣﺸﺎرﻛﺎ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮدود "أرﻓﺾ" و"أرﻓﺾ ﺑﺸﺪة" .ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﺆال ،ﻣﻦ  584إﻟﻰ 596
ﹰ
RAND RR2653-8.6

الشكل 8.7
المستَضيف ()2
البلد
في
بالتوظيف
المتعلقة
البيانات
إزاء
التصوُّرات
ُ
22%

68%

22%

64%
41%
9%

34%

16%

10%
14%

25%

ﻳﻌﺎﻣﻠﻨﻲ زﻣﻼء اﻟﻌﻤﻞ اﻷردﻧﻴﻮن ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ

74%

17% 5%

ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي أﺣﺘﺎﺟﻪ ﻻﻛﺘﺴﺎب
اﻟﻤﻬﺎرات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺗﺸﻌﺮ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻮرﻳﺎت ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺿﻬﻦ ﻟﻠﺘﺤﺮش ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷردن
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وآﻣﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺎدرات ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻌﻤﻠﻬﻦ
ﻳﺨﺸﻰ اﻟﺴﻮرﻳﻮن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﻳﺬاء اﻟﺒﺪﻧﻲ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷردن

78%

30%

29%

33%

42%

27%

43%
80 90 100

ﻣﻮﹸرس ﺿﺪي )أو ﺿﺪ أﻓﺮاد آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄﺳﺮﺗﻲ( اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
أو ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﻗﹺﺒﹶﻞ أﺣﺪ اﻟﺰﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻮﹸرس ﺿﺪي )أو ﺿﺪ أﻓﺮاد آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄﺳﺮﺗﻲ( اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
أو ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﻗﹺﺒﹶﻞ أﺣﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ
إذا ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻨﺖ ﺳﺄﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

40%
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0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

أواﻓﻖ أو أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة
ﻻ أواﻓﻖ وﻻ أرﻓﺾ
أرﻓﺾ أو أرﻓﺾ ﺑﺸﺪة
ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳـﺘﻨﺪت ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ردود "أواﻓﻖ" و"أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة" ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل
ﻣﺸﺎرﻛﺎ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮدود "أرﻓﺾ" و"أرﻓﺾ ﺑﺸﺪة" .ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮدود ،ﻣﻦ  465إﻟﻰ 593
ﹰ
RAND RR2653-8.7
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فرص للجميع
ٌ

تقترب من  40في المئة من المشاركين في الدراسة االستقصائية على العبارة التي تفيد بعدم وجود مواصالت
موثوقة وآمنة تستخدمها النساء حتى يصلن إلى العمل ،وخشيت نسبة  42في المئة من التعرض للتحرُّش في مكان

العمل .وبالنظر إلى األعداد المنخفضة للتدريب المذكور ،فمن المثير للدهشة أن معظم المشاركين في الدراسة

االستقصائية وافقوا أو وافقوا بشدة على العبارة التي تفيد بأنهم استطاعوا الحصول على التدريب والتعليم الذي
يحتاجونه الكتساب المهارات المرتبطة بالوظيفة.

الدراسة االستقصائية للشركات
النتائج الرئيسية المستخلصة

عماال ً سوريين أثناء
–من أصل  150شركة غطتها الدراسة االستقصائية،
ضمت نسبة  25في المئة من الشركات ّ
ّ
سابقا (سواء بشكل
عماال ً سوريين
ً
إجراء الدراسة االستقصائية ووظّفت نسبة  20في المئة أخرى من الشركات ّ
ناجح أو غير ناجح).

أيضا نسبة كبيرة من القوى العاملة.
شكل
– ّ
العمال اآلخرون غير األردنيين وغير السوريين ً
ّ
وظفت الشركات متوسطة وكبيرة الحجم السوريين أكثر من الشركات الصغيرة.
–
َّ
–كان السوريون ُمتركِّ زين في الوظائف التي تتطلب قدرًا محدودًا من المهارة.

–توقعت شركات التصنيع نموًا على مدار االثني عشر شهرًا القادمة أعلى مما توقعته شركات الخدمات.

–المزايا والمساوئ المتصوّرة لدى الشركات إزاء توظيف السوريين.

العمال السوريين تتمثل في مزيج من استعداد السوريين لقبول أجور
شيوعا لتوظيف
المتصوّرة األكثر
– –كانت المزايا ُ
ً
ّ
بالعمال األردنيين ،باإلضافة إلى التصورُّات بأنهم كانوا أكثر إنتاجية وأقل احتمالية لمغادرة الشركة.
ومزايا أقل مقارنة
ّ

– –تمحورت أكثر المساوئ التي شاع ذكرها حول مشكالت اللوائح التنظيمية والمشكالت االجتماعية.

عموما.
–أشار المشاركون إلى عدد من السياسات الرامية إلى تشجيع زيادة التوظيف
ً

– –شملت هذه السياسات تخفيض الضرائب ،وتقليص تكاليف العمالة من خالل وسائل مثل اإلعانات ،وتحسين
البنية التحتية ،وتسهيل تأسيس عمل تجاري والحصول على تمويل ،والعمل على أن تكون اللوائح التنظيمية

وضوحا وتوازنًا ،والمساعدة في التدريب ومطابقة الوظائف.
الخاصة بالتوظيف أكثر
ً

وضوحا للسوريين،
– –كانت إجراءات تيسير عملية الحصول على إذن (رخصة) عمل من أجل وضع قانوني أكثر
ً

والسماح للسوريين بالعمل في مهن أكثر هي أكثر السياسات التي شاع ذكرها كإجراءات من شأنها زيادة
فرص التوظيف للسوريين.

عماال ً سوريين
عينت من
ُ
قبل ّ
 45في المئة تقريبًا من الشركات ضمن العينة َّ

عماال ً سوريين أثناء إجراء الدراسة االستقصائية،
عيَّنت حوالي  25في المئة من الشركات ضمن العينة ( 36من أصل ّ )150
عمال سوريين سواء بشكل ناجح أو غير ناجح (الشكل .)8.8
وقد سعت
ً
سابقا نسبة  22في المئة ( 33شركة) إلى تعيين ّ

سابقا نحو تعيين سوريين ،إلى أنها عيَّنت سوريين ولكن لم يعد هؤالء
وقد أشارت  13شركة ،من بين  33شركة سعت
ً

تمكنها من العثور على
العمال يعملون بالشركة وقت إجراء الدراسة االستقصائية .وأشارت خمس شركات إلى عدم
ُّ
ّ
تقبل3.

ؤهلين ،بينما أشارت ثالث شركات أن عروضها الوظيفية لم ُ
سوريين ُم َّ
تباينت نسبة الشركات التي سبق وأن عيَّنت سوريين (كان بها موظفون أثناء إجراء الدراسة االستقصائية أو

سابقا للتعيين) تباينًا كبيرًا حسب حجم الشركة؛ حيث سبق لحوالي  35في المئة من الشركات الصغيرة
سعت
ً
أن عيَّنت سوريين ،في حين أن  70في المئة من الشركات كبيرة ومتوسطة الحجم قد فعلت األمر ذاته .كانت جميع

عمال سوريون أثناء إجراء الدراسة االستقصائية ،يعمل لديها عشرة سوريين
الشركات ،من بين الشركات التي كان لديها ّ

وقدمت  10شركات إجابات جعلت من الصعب التأكد مما
 3وأشارت شركتان من بين االثنتي عشرة شركة الباقية أنهما ال تعرفان،
َّ
تمكنت في الواقع من توظيف أي سوريين من قبل أم ال.
إذا كانت قد
َّ

رألا :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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عينة الشركات في األردن

تم إجراء دراسة استقصائية على إجمالي  150شركة ( 100شركة صغيرة و 50شركة كبيرة ومتوسطة الحجم) في
القطاعات التالية:

–تصنيع األغذية والمشروبات ( 18شركة)

–تصنيع المنسوجات والثياب والمالبس ( 18شركة)

–تصنيع الكيماويات والمستحضرات الصيدالنية ( 21شركة)
–قطاع البناء ( 24شركة)

–تجارة البيع بالجملة والتجزئة /صيانة المركبات اآللية ( 58شركة)
–الفنادق والمطاعم ( 11شركة)

تماشيًا مع التوزيع العام للتوظيف في المحافظات المستهدفة ،فقد تم إجراء  107دراسة من الدراسات
االستقصائية في َع ّمان و 38في الزرقاء و 5في المفرق (كانت جميع الشركات الخمس في المفرق شركات كبيرة في
مزيجا من الشركات القائمة،
منطقة صناعية) .كانت جميع الشركات مملوكة للقطاع الخاص ،وتضمنت العينة
ً

وكذلك الشركات التي بدأت نشاطها خالل األعوام القليلة الماضية.

العمال السوريون متوسط نسبة تبلغ  17في المئة من القوى العاملة بين الشركات
شكل
أو أقل باستثناء شركة واحدة.
َّ
ّ

التي كان بها سوريون أثناء إجراء الدراسة االستقصائية ،ومتوسط نسبة تبلغ حوالي  4في المئة بين جميع الشركات

عمال سوريون).
التي يصل عددها  150شركة (بما في ذلك الشركات التي لم يكن لديها أي ّ
عماال ً غير أردنيين وغير
ضمت ً
أيضا نسبة تبلغ  25في المئة تقريبًا من الشركات ّ
َّ

سوريين4.

العمال
وشكل هؤالء
َّ
ّ

متوسط نسبة تبلغ  29في المئة من القوى العاملة بين هذه الشركات ومتوسط نسبة تبلغ حوالي  7في المئة بين
جميع الشركات التي يصل عددها  150شركة.

يتمثل أحد المخاوف المهمة بشأن أرقام التوظيف التي يتم ذكرها ذاتيًا في أن المشاركين قد يمتنعون عن ذكر

وبناء على ذلك فقد
عمال سوريين إذا كانوا موظفين بدون إذن (رخصة) عمل ،ومن ثم قد يواجهون مشكالت قانونية.
أي ّ
ً
سألنا جميع المشاركين إذا ما كانوا يعتقدون أن الشركات األخرى التي تعمل في مجال عملهم قد عيَّنت سوريين .ومع

أن  45في المئة فقط من المشاركين أشاروا إلى أن شركاتهم الخاصة قد عيَّنت سوريين ،فإن ما يقرب من  75في المئة

رأوا أن الشركات األخرى في مجال عملهم قد قامت باألمر ذاته ،ورأى ما يقرب من  50في المئة أن شركات أخرى قد عيَّنت
سوريين بدون أذونات العمل (رخص العمل).
العمال السوريين
العمال وبين
انخفاض معدل توظيف اإلناث بين جميع
ّ
ّ

ضمت نسبة تبلغ حوالي  30في المئة من الشركات ضمن العينة عاملة واحدة على األقل من أي جنسية .وبلغ متوسط
َّ

نسبة العامالت اإلناث بين الشركات التي بها عامالت إناث  34في المئة ،في حين أن متوسط النسبة على مستوى
جميع الشركات البالغ عددها  150شركة بلغ  10في المئة فقط .قد يعكس ذلك بشكل جزئي حقيقة أن معدل مشاركة

مقارنة بنسبة بلغت  64في المئة للرجال
النساء في القوى العاملة في األردن بلغ  14في المئة فقط في عام 2017
ً
()ILO, 2017a, 2017b؛ إال أن هذا قد يرجع كذلك إلى منهجية جمع العينات .وبالفعل ،اختلفت هذه النسبة اختال ًفا

كبيرًا حسب المحافظة وحجم الشركة والمجال؛ حيث كانت نسب الموظفات من اإلناث أعلى في الشركات متوسطة

مقارنة بالشركات صغيرة الحجم ،وبلغت نسب توظيف اإلناث في الشركات العاملة في مجاالت
وكبيرة الحجم
ً
4
عمال سوريون أثناء إجراء الدراسة االستقصائية
كان لدى نسبة تبلغ  15في المئة ،من عينة الشركات البالغة عددها  150شركةّ ،
عمال سوريين،
أي
يوجد
لم
ولكن
أردنيين
غير
آخرون
ال
عم
المئة
في
16
تبلغ
نسبة
لدى
وكان
أردنيين،
غير
آخرين
ال
عم
أي
يوجد
لم
ولكن
ّ
ّ
ّ
وكان لدى نسبة تبلغ  9في المئة كالهما.
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ٌ
الشكل 8.8
نسبة الشركات التي وظّفت سوريين
اﻟﺠﺪول  :Aﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

اﻟﻤﻔﺮق

50%

60

44%

26%

22%

اﻟﺰرﻗﺎء

اﻟﻔﻨﺎدق
واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ
واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

اﻟﺒﻨﺎء

ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ

40%

34%

40

16%
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ /ﻛﺒﻴﺮة
اﻟﺤﺠﻢ

48%
24%

17%

60
20
0

ﺻﻐﻴﺮ
اﻟﺠﺪول  :Cﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﺎل

50%

44%

28%

ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت
واﻟﺜﻴﺎب واﻟﻤﻼﺑﺲ
واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ

17%
ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﻏﺬﻳﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت

80
60
40
20
0

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

58%
36%
22%

20
0

ﹶﻋ ﹼﻤﺎن

64%
55%

40

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

40%

80

70%

80

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

60%

اﻟﺠﺪول  :Bﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ

ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳﺘﻨﺪت ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ
ﻋﻴﻨﺖ ﺳﻮرﻳﻴﻦ
ﻋﻤﺎل ﺳﻮرﻳﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ أو ﹼ
ﻋﻤﺎل ﺳﻮرﻳﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ،وﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﹼ
ﹼ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ )ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﺟﺢ أو ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﺢ( ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ 107 :ﻓﻲ ﹶﻋ ﹼﻤﺎن ،و 38ﻓﻲ اﻟﺰرﻗﺎء ،و 5ﻓﻲ
اﻟﻤﻔﺮق؛ ﺣﺴـﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺸـﺮﻛﺔ 100 :ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻐﻴﺮة 50 ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻛﺒﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ؛ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﺎل 18 :ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﻏﺬﻳﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ،و 18ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت واﻟﺜﻴﺎب واﻟﻤﻼﺑﺲ ،و 21ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ،و24
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء ،و 58ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،و 11ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ( .ﻧﻔﺖ اﺧﺘﺒﺎرات ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻟﻴﺒﺮﺳـﻮن
ﻋﻤﺎﻻ ﹰ ﺳـﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻴﱢﻦ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻢ ﹼ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻋﺒﺮ أﺣﺠﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت .وﻧﻔﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻟﻴﺒﺮﺳﻮن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﺘﺴﺎو ﹴ ﻋﺒﺮ
ﻋﻤﺎﻻ ﹰ ﺳﻮرﻳﻴﻦ
ﹰ
ﹼ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت أو اﻟﻤﺠﺎﻻت.
RAND RR2653-8.8

المنسوجات والثياب والمالبس ،ومجاالت تصنيع الكيماويات والمستحضرات الصيدالنية  30في المئة .وتماشيًا مع
هذه النتائج المستخلصة ،فقد شملت العينة التي أُجريت في المفرق خمس شركات فقط ،كانت كلها شركات تصنيع

كبيرة ،وكانت نسبة اإلناث العامالت في هذه المحافظة أعلى من النسبة في المحافظات

األخرى5.

للعمال السوريين ذكر الرجال والنساء
في مجموعات التركيز
عموما أن مفهوم عمل المرأة أصبح أكثر قبوال ً
ً
ّ
من الناحية الثقافية نظرًا للظروف ،ورغم ذلك ذكرت النساء السوريات عوائق أخرى أمام عملهن منها ساعات العمل
الطويلة والحاجة إلى رعاية األطفال .وأظهرت الدراسة االستقصائية لألسر السورية أن النسبة المئوية للرجال العاملين

مقارنة بنسبة  55في المئة للنساء .وفي الدراسة االستقصائية
أو الراغبين في العمل كانت أكثر من  90في المئة
ً
للشركات ،فإن ثالث شركات فقط (منها شركتا تصنيع كبيرتان) كانت لديها عاملة سورية واحدة على األقل ،في الوقت

الذي كانت توجد فيه عاملة واحدة على األقل بغض النظر عن جنسيتها في عشر شركات تقريبًا من بين  36شركة
توظف عماال سوريين وقت إجراء الدراسة االستقصائية6.
ّ ً

 5تنفي اختبارات تحليل التباين ما يفيد بأن نسبة العامالت متساوية على مستوى حجم الشركة والمجال والمحافظة عند مستوى
الداللة البالغ  1في المئة.
6
وضمت شركة كبيرة لتصنيع الكيماويات
ضمت شركة كبيرة لتصنيع المنسوجات والثياب والمالبس في المفرق  16عاملة سورية،
َّ
َّ
وضمت شركة صغيرة تعمل في مجال الفنادق والمطاعم في الزرقاء عاملة سورية واحدة.
في َع ّمان عاملة سورية واحدة،
َّ

رألا :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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مستويات المهارة

عرضنا جميع مستويات المهارات في الدراسة االستقصائية إلى المشاركين كما يلي:
العمال في الوظائف عالية المهارات هم المهنيون الذين تتطلب أعمالهم معرفة
–وظائف عالية المهارة:
ّ
نظرية أو فنية أو إدارية مكثفة (كالمهندس أو المحاسب أو المدير)

العمال في الوظائف متوسطة المهارات هم أولئك الذين تتطلب أعمالهم قدرًا
–وظائف متوسطة المهارة:
ّ
معينًا من المعرفة الميكانيكية أو الفنية ،أو يتمتعون بخبرة في مجاالت كاإلدارة أو المبيعات (كالموظف
اللحام أو التاجر الماهر)
مشغل اآلالت أو
المكتبي أو مندوب المبيعات أو
ّ
ّ

العمال في الوظائف التي ال تتطلب مهارات هم الذين ال تتضمن مهامهم معرفة
–وظائف بدون مهارة:
ّ
وعمال اإلنتاج الذين ال يديرون اآلالت)
وعمال النظافة
العمال اليدويين وغاسلي األطباق
متخصصة (مثل،
ّ
ّ
ّ

يتركز السوريون في الوظائف التي تتطلب قدرًا محدودًا من المهارة
َّ

العمال في الوظائف عالية المهارة ،ومتوسطة المهارة ،والتي
استنبطت الدراسة االستقصائية معلومات عن عدد
ّ

عمال سوريون وقت إجراء الدراسة
ال تتطلب مهارة ،كما استنبط ،من بين الشركات البالغ عددها  36شركة وكان بها ّ
العمال غير األردنيين وغير
العمال السوريين في كل نوع وظيفة .وعلى النقيض من
االستقصائية ،معلومات عن عدد
ّ
ّ

السوريين ،الذين يتواجد معظمهم في الوظائف التي ال تتطلب مهارة ،جاء متوسط نسبة السوريين في الوظائف

متوسطة المهارة أعلى مقارنة بالقوى العاملة بوجه عام ،في حين جاءت النسبة أقل في الوظائف عالية المهارة
(الشكل

7.)8.9

قد يكون هذا جزئيًا بسبب مستوى التعليم بين السوريين في األردن؛ فقد وجدت الدراسة االستقصائية لألسر

السورية أن  36في المئة من المشاركين حصلوا على تعليم ابتدائي أو أقل ،و 58في المئة حصلوا على تعليم متوسط
أو ثانوي ،و 7في المئة حصلوا على تعليم ما بعد الثانوي .باإلضافة إلى ذلك ،تُشير مجموعات التركيز السورية إلى أن

السوريين غير الماهرين ومتوسطي المهارة عثروا على وظائف في تخصصاتهم المهنية بسهولة أكبر من السوريين

ذوي المهارة العالية بسبب القيود المفروضة على توظيف السوريين في مهن محددة.
والعمال اآلخرين
استخدام الشركات قنوات مماثلة لتوظيف السوريين
ّ

عماال ً متوسطي المهارة أو غير مهرة من
كانت قنوات التوظيف الخمس األولى متماثلة بين الشركات التي وظَّفت ّ

أي جنسية على مدار فترة االثني عشر شهرًا الماضية أو التي سبق لها من قبل توظيف سوريين ،وهي :تلقي طلبات
التوظيف المباشرة ،والبحث من خالل الوسطاء ،وطلب توصيات من الموظفين الحاليين ،ووضع إعالنات بحث عن وظيفة

في لوحات االستعالمات أو على اإلنترنت (الملحق  .)Dوتعكس تلك النتائج المستخلصة آراء المشاركين في مجموعات
التركيز والدراسة االستقصائية لألسر السورية ،وقد أشارت إلى أهمية التواصل مع العائلة واألصدقاء وأهمية زيارة

للعمال ذوي المهارات العالية متماثلة ،لكنها شملت
أماكن العمل شخصيًا للعثور على عمل .وكانت قنوات التوظيف
ّ
العمال ذوي المهارات
كذلك مطالبة أصحاب الشركات األخرى بتحديد
ّ

العالية8.

العمال السوريين في الوظائف عالية المهارة (متوسطة المهارة) مع نسبة جميع
 7ينفي اختبار  tذو الطرفين ما يفيد تساوي نسبة
ّ
العمال في الشركات التي تُوظِّف سوريين في الوظائف عالية المهارة (متوسطة المهارة) عند مستوى الواحد في المئة ( 5في
ّ
المئة) ،لكنه لم ينفي ما يفيد بأن النسب مختلفة للوظائف التي ال تتطلب مهارة.

8
عماال ً غير مهرة
عماال ً ذوي مهارات عالية ،ووظَّفت  78شركة ّ
وظَّفت عشرون شركة ّ
عماال ً متوسطي المهارات ،ووظَّفت  73شركة ّ
عماال ً سوريين.
خالل فترة االثني عشر شهرًا الماضية .ووظَّفت تسع وستون شركة من ُ
قبل ّ
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الشكل 8.9
متوسط توزيع التوظيف حسب مستوى مهارات الوظيفة
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6%

65%

29%

اﻟﻌﻤﺎل ،اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺟﻤﻴﻊ
ﹼ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﱢﻦ ﺳﻮرﻳﻴﻦ

18%

52%

29%

اﻟﻌﻤﺎل
ﺟﻤﻴﻊ
ﹼ

30

20

10

0

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ

ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﺮة

ﻣﺘﻮﺳﻄﻮ اﻟﻤﻬﺎرة

ذوو اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳﺘﻨﺪت ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ
اﻟﻌﻤﺎل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ داﺧﻞ ﻛﻞ ﺷـﺮﻛﺔ ،ﺛﻢ اﺣﺘﺴـﺎب
اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻘﺴـﻤﺔ ﻋﺪد
ﹼ
ﹼ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺒﺮ  150ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ .ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻇﹼﻒ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ وﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺴـﻮرﻳﻴﻦ /ﻏﻴﺮ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻢ إدراج
ﺗﻮﻇﻒ ﻏﻴﺮ اﻷردﻧﻴﻴﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻨﺴـﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻨﺼﺐ وﻇﻴﻔﻲ ﺑﻴﻦ
ﹼ
ﻋﻤﺎﻻ ﹰ ﺳﻮرﻳﻴﻦ /ﻏﻴﺮ أردﻧﻴﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﹼ

RAND RR2653-8.9

أشار أغلب المشاركين على األرجح أنهم واجهوا صعوبات في شغل الوظائف متوسطة المهارة ،لكن حتى من

بين الذين حاولوا القيام بذلك ،أشار  10في المئة فقط إلى صعوبة األمر .وأشار كثير ،من بين هؤالء المشاركين الذين

ذكروا صعوبات ،إلى أن تلك الصعوبات شملت في الغالب نقص الخبرة والمهارات (الملحق .)D

أكثر المساوئ التي شاع ذكرها لتوظيف السوريين تتعلق بمشكالت اجتماعية وتنظيمية

لم تذكر نحو  20في المئة من الشركات أي مزايا لتوظيف السوريين ،ولم تذكر نحو  30في المئة من الشركات أي مساوئ

لتوظيفهم 9.ومن بين الشركات التي ذكرت المزايا ،فقد أشار أغلب المشاركين إلى استعداد السوريين للعمل لساعات
العمال
أطول بأجر أقل وتأدية أنواع المهام المطلوبة .ورغم ذلك ،أشار عدد من الشركات إلى سمات إيجابية يتصف بها
ّ

السوريون ،وال سيّما مستويات اإلنتاجية األعلى وعدم احتمالية تركهم للشركة 10.وتتسق تلك النتائج المستخلصة مع
عمقة ،والتي أشارت إلى أن أصحاب العمل يرون السوريين موظفين ذوي مهارات
النتائج المستخلصة من المقابالت ُ
الم ّ
عالية وجيدين ومستعدين للعمل بأجر أقل.

9

أيضا أي مساوئ.
ما يقرب من نصف الشركات التي لم تذكر أي مزايا لم تذكر ً

ِ 10
العمال السوريين واألردنيين وذلك من بين الشركات البالغ
عاما إلى عامين بين كل من
ّ
ذُكر أن متوسط فترة الوالية الوظيفية كان ً
عمال سوريون وقت إجراء الدراسة االستقصائية.
عددها  36شركة وكان لديها ّ

رألا :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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الشكل 8.10
أكثر المزايا والمساوئ التي شاع ذكرها لتوظيف السوريين
ﻤﻞ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﻲ اﻟﻌ ﻗﻞ
ﻓ رأ
ن ﺟﻮ
ﺒﻮ أ
ﻳﺮﻏ ﻘﺎﺑﻞ ﻤﻞ
ﻣ
ﻟﻌ
ﻓﻲ ا ﻛﺜﺮ
ﻮن ت أ
ﺮﻏﺒ ﻋﺎ
ﻳ ﺴﺎ
ﻟ
47%

11%

21%

15%

60

23%

32%

30

9%

0

9%

11%

30

13%
0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

اﻟﺠﺪول  :Aاﻟﻤﺰاﻳﺎ

اﻟﺠﺪول  :Bاﻟﻤﺴﺎوئ

60

ﺟﺎ
ﺘﺎ ﹰ

إﻧ
اع
ﻛﺜﺮ
ﻧﻮ
أ
أ
داء ﺑﺔ
ﻲ أ ﻠﻮ
ﻓ ﻄ
ن ﻟﻤ
ﺒﻮ م ا
ﺮﻏ ﻬﺎ
ﻳ ﻟﻤ
ا

ﻻ
ﻳﻮ

ﺟﺪ

ﺟﺪ
اﻟ
ﻳﻮ
ت
ﻻ
ﻮﻣﺎ ﻒ
ﻌ ﻠ ﻇﻴ
ﻤ
ﻮ
ﻟ
ت
ﺺ ا ﺪ اﻟﺘ ﻄﺎ
ﻘ اﻋ
ﺴﻠ
ﻧ ﻘﻮ
اﻟ
ﺑ
ﻣﻊ
ت
ﻜﻼ
ﺸ
ﻣ
ﻣﺔ
ﺎ
ﻌ
إذن ﻤﻞ
اﻟ
ﻂ
ﻟﻰ ﻟﻌ
ﺿﻐ
نإ وا
ﻳﻮ ﺔ أ
ﺴ ﻮ ر ﺎﻣ
ﻟ ﻹﻗ
ﻘﺮ ا ( ا
ﺘ ﺼﺔ
ﻔ
ﻳ رﺧ
)

ﺨﺎ
ﺻﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺮدود ﻣﻦ  150ﺷﺮﻛﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ردود ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ اﻟﻤﺸﺎرك "ﻻ ﻳﻮﺟﺪ" .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت اﻟﺮد اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
RAND RR2653-8.10

عمقة؛ حيث ذكروا أغلب
جاء ما ذكره المشاركون
ً
متسقا ً
أيضا مع ما جاء في مجموعات التركيز والمقابالت ُ
الم ّ

الوقت أن المشكالت التنظيمية (مثل نقص المعلومات حول قواعد التوظيف ،والمشكالت مع السلطات ،والمخاوف
المتعلقة باإلقامة أو أذونات العمل (رخص العمل)) تعد من مساوئ توظيف السوريين .وفضال ً عن ذلك ،ذكر عدد من

المشاركين الضغط العام من الشعب (الشكل  .)8.10كما أشار المشاركون بشكل شائع في الدراسة االستقصائية
لألسر السورية إلى أن صعوبات الحصول على إذن (رخصة) العمل والحواجز القانونية للعمل تمثل عوائق أمام العثور على

عمل ،ومع ذلك فقد ذكر هؤالء المشاركون على نحو شائع قلة الوظائف المتاحة وانخفاض األجور في الوظائف المتاحة.
تحديدا عن الصعوبات المتصوّرة أمام الحصول على أذونات عمل (رخص عمل) للسوريين ،تصوّرت
وعند سؤالهم
ً
 64في المئة من الشركات الصغيرة ،و 47في المئة من الشركات متوسطة وكبيرة الحجم وجود صعوبات ما في

الحصول على ذلك 11.تمثلت أكثر الصعوبات الشائعة التي تم ذكرها في وجود مجموعة من المخاوف بشأن تقديم

عقدة أو طول المدة أو احتمالية الرفض) ،فضال ً عن القيود
الم َّ
الطلب (قلة المعلومات عن طريقة التسجيل أو اإلجراءات ُ
المفروضة على المهن التي تم إصدار األذونات لها.

كانت شركات التصنيع األكثر احتماال ً لتوقع نمو التوظيف
أكثر من شركات الخدمات.

طرحت الدراسة االستقصائية أسئلة حول خطط النمو المستقبلي والتصوّرات بشأن السياسات التي قد تشجع هذا

انخفاضا في التوظيف ،في جميع
النمو .وفي حين توقعت بعض الشركات زيادة في التوظيف وتوقعت شركات أخرى
ً
العمال غير المهرة ،أكثر من شركات
المجاالت ،فقد تو َّقعت على األرجح شركات التصنيع زيادة في التوظيف ،خاصة بين
ّ
الخدمات(.الشكل .)8.11

أشارت بعض الشركات التي توقعت حدوث زيادة في التوظيف إلى أنها ستجد األمر صعبًا في إشغال الوظائف

للعمال
للعمال ذوي المهارات العالية ،و 5من أصل 16
الجديدة ،وجاءت تلك الشركات كالتالي :شركتين من أصل 9
ّ
ّ
 11أجابت  76شركة صغيرة الحجم و 45شركة متوسطة وكبيرة الحجم على سؤال الصعوبات المتصوّرة في الحصول على أذونات
العمل (رخص العمل) ،وذلك بعد استبعاد الشركات التي أجابت بـ"ال أعلم" أو رفضت اإلجابة .نفى اختبار فرضيات مربع كاي ليبرسون
اإلحصائية أن يكون توزيع الشركات التي ترى أن هناك أي صعوبات في الحصول على إذن (رخصة) عمل متساويًا على صعيد أحجام
الشركات عند مستوى الداللة البالغ  10في المئة.
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فرص للجميع
ٌ
الشكل 8.11
التغيرات المتوقعة في التوظيف
اﻟﺠﺪول  :Aاﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﺎل

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

ﻳﺔ
ﻏﺬ
ﻷ
ت
ﻊ ا ﺑﺎ ت
ﻨﻴ ﺮو ﺟﺎ
ﻮ
ﺗﺼ ﻤﺸ ﺴ ﺲ
ﻴﺔ
واﻟ ﻤﻨ ﻼﺑ
ﻻﻧ
ﻴﻊ اﻟ واﻟﻤ ت ﻴﺪ
ﺼﻨ ب ﻳﺎ ﺼ
ﺗ ﺜﻴﺎ ﻤﺎو اﻟ
اﻟ ﻴ ت
و ﻟﻜ ﻀﺮا
ﻴﻊ ا ﺤ
ﺼﻨ ﺴﺘ
ﺗ ﻟﻤ
ﺋﺔ
وا
ﺠﺰ
اﻟﺘ
ﻨﺎء
ﺔو
اﻟﺒ
ﻤﻠ
ﺠ
اﻟ
ﺎ رة
ﻋﻢ
ﺠ
ﺗ
ﻄﺎ
ﻟﻤ
وا
دق
ﻔﻨﺎ
اﻟ

ﻏﺬ
ﻷ ت
ﻴﻊ ا وﺑﺎ ت
ﺼﻨ ﺸﺮ ﺟﺎ
ﺗ ﻤ ﺴﻮ
ﻴﺔ
واﻟ ﻤﻨ
ﻻﻧ
ﻊ اﻟ ﺲ ت ﻴﺪ
ﺼﻨﻴ ﺑ ﻳﺎ ﺼ
ﺗ ﻤﻼ ﻤﺎو اﻟ
اﻟ ﻴ ت
و ﻟﻜ ﻀﺮا
ﻴﻊ ا ﺤ
ﺼﻨ ﺴﺘ
ﺗ ﻟﻤ
ﺋﺔ
وا
ﺠﺰ
اﻟﺘ
ﺔو
ء
ﻟﺒﻨﺎ ﻤﻠ
ا
ﺠ
اﻟ
ﺎ رة
ﻋﻢ
ﺠ
ﻄﺎ
ﺗ
ﻟﻤ
وا
دق
ﻔﻨﺎ
اﻟ

ﻳﺔ

واﻟ

ﺜﻴﺎ
ب

ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﺮة

ﻣﺘﻮﺳﻄﻮ اﻟﻤﻬﺎرة

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
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اﻟﺠﺪول  :Bاﻻﻧﺨﻔﺎض ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﺎل
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ذوو اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳﺘﻨﺪت ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺣﺪوث
زﻳﺎدة أو اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﻤﻬﺎرات أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﺮة .ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ 17 :ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ،و 17ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت واﻟﺜﻴﺎب واﻟﻤﻼﺑﺲ ،و 20ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﺮة( .ﻻ
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ،و 24ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء ،و 56ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،و 10ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ )11
ﹼ
ﻳﺆﻳﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻟﻴﺒﺮﺳﻮن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻜﺮة أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات
ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ ﻣﺘﺴـﺎوﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻋﻨﺪ ﻣﺴـﺘﻮى  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻓﻜﺮة أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات ﻣﺘﺴـﺎوﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻋﻨﺪ ﻣﺴـﺘﻮى  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻓﻜﺮة أن ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻮارق أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 10
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
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للعمال غير المهرة .كما ذكرت شركات عديدة توقعت نموًا في
متوسطي المهارات ،وشركة واحدة فقط من أصل 21
ّ

رجح أن يُمثِّل السوريون نسبة تبلغ  25في المئة من التوظيف لديها إن لم تكن هناك عوائق ،وجاءت
التوظيف أنه من ُ
الم َّ

للعمال متوسطي المهارات،
للعمال ذوي المهارات العالية ،و 7من أصل 16
هذه الشركات كالتالي :شركتان من أصل 9
ّ
ّ
للعمال غير
و 12من أصل 21
ّ

المهرة12.

عا بشأن زيادة التوظيف تضمنت خفض تكلفة مزاولة األعمال التجارية وتحسين
أكثر االقتراحات شيو ً

البنية األساسية

أشار المشاركون إلى عدد من السياسات التي تستطيع الحكومة تطبيقها لتعزيز فرص التوظيف بشكل عام .واشتملت
أكثر السياسات التي شاع ذكرها على خفض الضرائب ،وتقليص تكاليف العمالة (دعم األجور واالمتيازات وخفض رسوم

الكفالة االجتماعية) ،وتحسين البنية التحتية ،وتسهيل تأسيس عمل تجاري والحصول على تمويل ،والعمل على أن

وضح
تكون اللوائح التنظيمية الخاصة بالتوظيف أكثر
وضوحا وتوازنًا ،والمساعدة في التدريب ومطابقة الوظائف (ي ُ ِّ
ً
الشكل  8.12السياسات الخمس األكثر أهمية).
فيما يتعلق بالسياسات التي من شأنها زيادة فرص التوظيف للسوريين ،أشارت نسبة تبلغ  20في المئة من

الشركات إلى عدم وجود شيء يمكن القيام به لزيادة مثل هذه الفرص .ومع ذلك ،فإنه تماشيًا مع النتائج المستخلصة

عمقة ،أشارت شركات أخرى إلى إجراءات من شأنها تيسير عملية الترخيص مثل تسهيل الحصول
من المقابالت ُ
الم ّ

12
المتو َّقعة للتعيينات الجديدة التي ستكون
فشلت اختبارات فرضيات مربع كاي ليبرسون اإلحصائية في نفي ما يفيد بأن النسبة ُ
خاصة بالسوريين هي نسبة متساوية على مستوى الشركات التي تتوقع صعوبات بالتوظيف مقابل الشركات التي ال تتوقع ذلك.

رألا :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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الشكل   8.12
عا لزيادة فرص التوظيف
السياسات المحددة األكثر شيو ً
اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﺠﺪول  :Aﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﹼ
56%

40

ﺗﻘﺪﻳﻢ
إﻋﺎﻧﺎت ﺣﻮاﻓﺰ

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري ﺟﺪﻳﺪ

ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ
إﻋﺎﻧﺎت أﺟﻮر

27%

27%

28%

اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﺎت  /ﻣﻬﻦ أﻛﺜﺮ

ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

0

اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﺠﺪول  :Bﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

19%

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

36%

60
40
20

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ أذوﻧﺎت
ﻋﻤﻞ )رﺧﺺ ﻋﻤﻞ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ أذوﻧﺎت ﻋﻤﻞ
)رﺧﺺ ﻋﻤﻞ(
ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

19%

20%

23%

20

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

67%
60

ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺮدود ﻣﻦ  150ﺷﺮﻛﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ردود ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ اﻟﻤﺸﺎرك "ﻻ ﻳﻮﺟﺪ" .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت اﻟﺮد اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
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على أذونات العمل (رخص العمل) وخفض تكلفتها ،والسماح بأن تكون األذونات (الرخص) قابلة لالنتقال بين أصحاب

العمل .إن حقيقة إشارة عدد من الشركات إلى أن األذونات (الرخص) يمكن أن تكون أقل تكلفة ،حتى وإن كانت تكاليف
نقصا أوسع نطا ًقا في المعلومات حول عملية
اإلذن (الرخصة) منخفضة نسبيًا ( ،)Razzaz, 2018هي حقيقة قد تعكس
ً

الترخيص .وقد اقترحت شركات أخرى إجراءات لزيادة فرص التوظيف للسوريين ومنها توضيح وضعهم القانوني بشكل
واضحا بأنه يمكنهم البقاء على المدى الطويل) ،وزيادة قدرتهم على
أكبر (عن طريق منحهم بطاقات هوية ،وجعل األمر
ً

العمل في جميع أنحاء البلد وفي مهن وقطاعات أكثر .وكذلك اقترحت عدة شركات تقديم إعانات أجور للسوريين.
الملخص

ذكر  75في المئة تقريبًا من المشاركين في الدراسة االستقصائية لألسر السورية أن الشركات كانت مستعدة لتوظيف
السوريين ،وأنه ،اتسا ًقا مع هذه النتيجة المستخلصة ،وظَّفت  50في المئة تقريبًا من الشركات التي شملتها العينة

سوريين في مرحلة ما .وقد ذكرت شركات عديدة أن المزايا األساسية لتوظيف السوريين هي استعدادهم للعمل
لساعات أطول مقابل أجور أقل ،غير أن عددًا من الشركات رأت أن السوريين أكثر إنتاجية .ورغم أن المستوى التعليمي

إجماال ً للسوريين منخفض بالمقارنة مع السكان المحليين ،إال أنهم ،في الحقيقة ،تركزوا في الوظائف متوسطة
المهارة ،وذلك بين الشركات التي شملتها العينة (انظر الفصل السادس).

وفقا لعينة الدراسة االستقصائية لألسر مرتفعة لكل من الرجال
ومع ذلك كانت نسبة األفراد غير العاملين
ً

مهما :فقد أشار معظم المشاركين
رجح أن يؤدي الركود االقتصادي العام في األردن دورًا
والنساء وال سيّما النساء .ومن ُ
ً
الم َّ

السوريين في الدراسة االستقصائية إلى "االعتقاد بعدم وجود عمل" على أنه عائق للعمل .وتو َّقع  5في المئة فقط
من المشاركين في الدراسة االستقصائية للشركات نموًا في وظائف المهارات العالية و 10في المئة في الوظائف
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فرص للجميع
ٌ

أثر اتفاقية قواعد المنشأ للميثاق األردني على قرارات الشركات

صممنا عينة الشركات في األردن لتشمل  15شركة تصنيع كبيرة في المناطق الخاصة التي تغطيها اتفاقية
َّ

جزءا من ميثاق األردن .وبالنسبة إلى الشركات الموجودة في هذه المناطق فإن هذه
قواعد المنشأ ،والتي كانت
ً
حددة إلى أوروبا بما في ذلك عدد من السلع
االتفاقية ،التي تخفف من قيود قواعد المنشأ على بعض الصادرات ُ
الم َّ
التي تنتجها صناعات الكيماويات والمنسوجات والثياب والمالبس ،و َّفرت للسوريين ما ال يقل عن  15في المئة من

القوى العاملة في الشركة (ومن المنتظر ارتفاع النسبة إلى  25في المئة مع مرور الوقت) .وقد قدمنا منظورًا
تحليليًا بشأن اتفاقية قواعد المنشأ استنادًا إلى دراساتنا االستقصائية للشركات.

باعت عشر شركات من أصل  15بعض منتجاتها خارج األردن .ورغم ذلك ،ال يبدو أن اتفاقية قواعد المنشأ تمثل دورًا
رئيسيًا في قرارات الشركات .ومن بين الشركات العشر المصدرة في المناطق الصناعية ،ذكرت ثالثة فقط منها
أوروبا كوجهة تصدير .وحققت اثنتان من هذه الشركات زيادات في الصادرات على مدار السنوات الخمس الماضية،
ولكنها لم تعز ُ الزيادة للسوق األوروبية.

عما إذا كانت قد أثَّرت اتفاقية قواعد المنشأ على قراراتها فيما يتعلق بالتصدير
سألنا الشركات الخمس عشرة ً
أيضا ّ
صدرة) إلى أن االتفاقية لم تؤثر على
صدرة وثالث غير ُم ِّ
أو بتوظيف السوريين .فأشارت ست شركات (ثالث منها ُم ِّ

صدرة) بأنها لم تكن على دراية
صدرتان وواحدة غير ُم ِّ
طبيعة التصدير أو التوظيف ،وذكرت ثالث شركات (شركتان ُم ِّ
صدرة وأخرى
صدرة إلى أن االتفاقية أثَّرت على قرارات التصدير ،وأشارت شركة ُم ِّ
باالتفاقية .أشارت أربع شركات ُم ِّ

صدرة
الم ِّ
غير ُم ِّ
صدرة إلى أن االتفاق قد أثر على قراراتهما بشأن توظيف السوريين .ومع ذلك ،فإن الشركات الخمس ُ

التي أفادت بأن االتفاق أثر على قراراتها لم تذكر واحدة منها أوروبا ضمن أسواق التصدير الخاصة بها .وبالنسبة إلى

الشركتين الموجودتين في المناطق الصناعية وتتخذان أوروبا سو ًقا للتصدير ،فقد أفادت إحداهما بأن االتفاق لم يؤثر

على التصدير أو التوظيف ،في حين أفادت األخرى أنها لم تكن على دراية باالتفاقية.

متوسطة المهارة و 15في المئة في الوظائف التي ال تتطلب مهارة على مدار فترة االثني عشر شهرًا المقبلة .ومع ذلك،
وحددت
توقعت شركات التصنيع على األرجح نموًا ،ال سيّما في الوظائف متوسطة المهارات أو التي ال تتطلب مهارة.
َّ
َّ

شيوعا سياسات مثل خفض تكلفة مزاولة األعمال التجارية واالستثمار
الشركات التي ضمتها العينة على نحو أكثر
ً

حسن فرص العمل للجميع.
في البنية التحتية وتيسير بدء األعمال التجارية على أنها أهم السياسات التي يمكن أن ت ُ ِّ

عمال متوسطي
من بين الشركات التي توقعت نموًا في التوظيف ،كانت الشركات التي تستهدف توظيف ّ
والعمال بأن
توقعت صعوبات في شغل الوظائف .وبوجه عام ،ذكرت كل من الشركات
المهارات هي أكثر الشركات التي
َّ
ّ
العمال من
قنوات التوظيف غير الرسمية ،بدال ً من المنصات الرسمية لمطابقة الوظائف ،قد استُخدمت لتوظيف
ّ
جميع مستويات المهارات.

أشار عدد من الشركات التي توقعت نموًا على مدار فترة االثني عشر شهرًا المقبلة إلى أنها ستوظِّف بعض
العمال السوريين حالة عدم وجود عوائق تحول دون ذلك .ومع أن المشاركين في كال الدراستين االستقصائيتين أشاروا
ّ
أيضا أن صعوبات الحصول على إذن (رخصة)
إلى أن توظيف السوريين بدون إذن (رخصة) عمل هو أمر شائع ،إال أنهم ذكروا ً

العمل والقيود القانونية على العمل تعتبر عوائق مهمة أمام توظيف السوريين.

الفصل التاسع

نظرة عامة على الوضع في لبنان

وفقا للمفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينُ ،ق ّدر عدد الالجئين السوريين في لبنان بما يقرب من المليون،
ً

في حين تحدد الحكومة اللبنانية الرقم بما يقرب من مليون ونصف المليون .تمثل لبنان البلد الذي يوجد فيه أكبر
عدد من الالجئين لكل فرد من السكان عند ضم الفلسطينيين وغيرهم من الالجئين ،مما يزيد من السياق السياسي
عقد بالفعل في البلد .يقدم هذا الفصل معلومات أساسية بشأن التركيبة السكانية والتعليم ووضع
الم َّ
واالجتماعي ُ

التوظيف لالجئين السوريين .كما يصف المناخ االقتصادي في لبنان ،وسياسات الحكومة وبرامجها وأوساط المعونة
الدولية والترابط

االجتماعي1.

ظروف الالجئين السوريين في لبنان
األعداد والمواقع والتركيبة السكانية

سجلين ،من مجموع
الم
الم
ت ُ ِّ
سجلون وغير ُ
قدر الحكومة اللبنانية أن هناك مليون ونصف نازح سوري ،بما في ذلك الالجئون ُ
ّ
ّ

السكان البالغ حوالي  6ماليين في البلد (الحكومة اللبنانية واألمم المتحدة ،2017 ،ص ( )116انظر الشكل  .)9.1ومع
أن الحكومة علّقت التسجيالت الجديدة في أيار (مايو)  ،2015فإن المفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

شخصا ( 36في
سجال ً في لبنان ( .)UNHCR, 2018bويقطن من هؤالء 357,315
تفيد حاليًا أن هناك  991,917سوريًا ُم
ً
ّ
شخصا ( 25.5في المئة) في شمال
شخصا ( 26.5في المئة) في بيروت ،و253,147
المئة) في سهل البقاع ،و262,462
ً
ً

شخصا ( 12في المئة) في جنوب لبنان ( .)UNHCR, 2018bوتشيع المخيّمات غير الرسمية ،لكن ال
لبنان ،و118,993
ً

توجد مخيّمات رسمية لالجئين السوريين في لبنان ( .)Culbertson et al., 2016, p. 4ويعيش معظمهم في مجتمعات
مضيفة ضعيفة تحت ظروف الفقر (Culbertson et al., 2016, pp. xi, 4–5; UNHCR, UNICEF, and WFP, 2017,
سجلين ممن هم دون الثامنة عشرة  55في المئة تقريبًا ،حيث تمثل اإلناث منها نسبة
الم
 .)p. 2وتبلغ نسبة الالجئين ُ
ّ

قدر
تبلغ  52.6في المئة ،ويمثل الذكور  47.5في المئة ( .)UNHCR, 2018bوبإحصاء جميع الالجئين ،بما في ذلك ما ي ُ َّ
قدر بأنها تضم أكبر عدد من الالجئين لكل فرد من السكان في العالم (Berti,
بعدد  450,000فلسطيني ،فإن دولة لبنان ت ُ َّ
.)2017

 1ومنذ أن جمعنا بيانات لدراستنا ،حدثت عدة تطورات جديدة ،خاصة حول قضية عودة الالجئين السوريين إلى سوريا .وتركز العديد
من التوصيات التي نقدمها على تطوير المهارات التي من شأنها أن تسمح للسوريين بكسب سبل العيش في لبنان ،وأن تُيسر إعادة
اندماجهم في سوق العمل السوري في حالة العودة .لمزيد من التفاصيل حول أُطر سياسات محددة للنظر في هذه المسألة ،يُرجى
الرجوع إلى الدراسات الحديثة مثل زياد الصايغ ( ،)Ziad El-Sayeghلبنان وعودة النازحين إلى سوريا ،معهد عصام فارس للسياسات
العامة والشؤون الدولية ،أيار (مايو) .2018
89

90

فرص للجميع
ٌ
الشكل 9.1
سجلين في لبنان
الم
السوريين
الالجئين
توزيع
ُ
َّ

ﻋﻜﺎر
105,798
105,798

ﻃﺮاﺑﻠﺲ
Tripoli
44,601

ﻋﻜﺎر
اﻟﻬﺮﻣﻞ
6,343

اﻟﻤﻨﻴﺔ -اﻟﻀﻨﻴﺔ
58,065
58,065
اﻟﺸﻤﺎل

ﺑﻌﻠﺒﻚ-اﻟﻬﺮﻣﻞ

زﻏﺮﺗﺎ
15,045

ﺑﺸﺮي
2,094

اﻟﺒﺎﺗﺮون
11,844
ﺟﺒﻴﻞ
Jbeil
6,740

ﺑﻌﻠﺒﻚ
118,896

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن
ﻛﺴﺮوان
14,156

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﺮﻋﻲ

اﻟﺒﻘﺎع

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎﺑﻊ

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ

1,001 – 2,000
2,001 – 5,000
5,001 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 38,798

اﻟﺒﻘﺎع اﻟﻐﺮﺑﻲ
62,324

اﻟﺸﻮف
50,251

راﺷﻴﺎ
8,630

ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( 2018

301 – 1,000

ﺑﻴﺮوت
Beirut

ﺑﻴﺮوت
Beirut
20,737

اﻟﻤﺘﻦ
38,724
ﺑﻌﺒﺪا
79,488
زﺣﻠﺔ
ﻋﺎﻟﻴﻪ
161,202
55,962

اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﹼ
ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ

1 – 300

اﻟﻜﻮرة
15,726

ﻋﺪد اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ

ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( 2018

2,094 – 8,000
8,000 – 16,000
16,000 – 30,000
30,000 – 90,000
90,000 – 161,200
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

ﺟﺰﻳﻦ
2,877
ﺣﺎﺻﺒﻴﺎ
5,708

اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ
23,782

ﺻﻴﺪا
43,957
اﻟﺠﻨﻮب
اﻟﺠﻨﻮب

ﻣﺮﺟﻌﻴﻮن
7,875
ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ
7,369

ﺻﻮر
27,318

اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ

ﻣﺴﺎﺣﻲ

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﹼﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺑﻠﺒﻨﺎن ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ  31ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( 2018
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التعليم ومستويات المهارة

على الرغم من عدم توفر بيانات التعليم والمهارات الشاملة ،تشير العديد من الدراسات االستقصائية إلى أن الالجئين

ووفقا لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية في عام
السوريين في لبنان لديهم مستويات تعليمية متدنية بشكل عام.
ً
 2013على  400أسرة و 2,004فرد في أربع مناطق (عكار وطرابلس والبقاع وجنوب لبنان) ،كان ثلث السوريين في لبنان
أُميِّين أو لم يلتحقوا بالمدرسة ،وحصل  40في المئة منهم على التعليم االبتدائي ،في حين وصل  3في المئة منهم إلى
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الجامعة ( .)International Labour Organization, Regional Office for the Arab States, 2014, p. 8باإلضافة إلى ذلك،

فإنه اعتبارًا من تشرين األول (أكتوبر)  ،2017لم يلتحق بالمدارس العامة ما يقرب من  60في المئة من األطفال السوريين

الالجئين في لبنان ممن في سن التسجيل

بالمدرسة2.

أنواع العمل الذي يقوم به الالجئون السوريون في لبنان

يعمل معظم السوريين في لبنان بصورة غير رسمية" .غير رسمية" لها داللة مختلفة إلى ٍ
حد ما عند تطبيقها على

وعموما ،يعمل السوريون العاملون
السوريين مقابل المحليين العاملين في لبنان ،كما هو الحال في تركيا واألردن.
ً
بشكل غير رسمي بدون إذن (رخصة) عمل ،في حين يعمل اللبنانيون العاملون بشكل غير رسمي عادة دون عقد
عمل أو تسجيل للضمان االجتماعي ( .)Ajluni and Kawar, 2015ومع ذلك ،فإنه كما ذُكر في حالتي تركيا واألردن،

العمال الموظفين بصورة غير رسمية صعوبات فيما يخص ضعف األجور (كثيرًا ما تكون أقل من
يواجه النوعان من
ّ
قدر عدد األشخاص الذين
الحد األدنى لألجور) وعدم االستفادة من برامج الحماية االجتماعية وظروف عمل رديئة .ي ُ َّ
يشكِّ لون القوى العاملة السورية في لبنان بما يصل إلى  384,000شخص ،منهم ما يصل إلى  153,600موظف
( .)Inter-Agency Coordination Lebanon, 2017وترتفع نسبة البطالة الجزئية؛ حيث يعمل الكثير لما يقل عن 15
يوما في الشهر و/أو على أساس مؤقت (Government of Lebanon and the United Nations, 2017, p. 103; Inter-
ً

 ،)Agency Coordination Lebanon, 2017كما يوجد العديد من األسر التي تعتمد على مصادر الدخل غير المستدامة

( .)UNHCR, UNICEF, and WFP, 2017, p. 72وعلى وجه الخصوص ،أظهر التقييم السنوي لجوانب الضعف لدى

الالجئين السوريين في لبنان لعام  2017أن مساعدة برنامج األغذية العالمي كانت بمثابة مصدر الدخل الرئيسي
لنسبة  28في المئة من أُسر الالجئين ،وكان االقتراض واالئتمان بمثابة مصدر الدخل الرئيسي لنسبة  16في المئة
(.)UNHCR, UNICEF, and WFP, 2017, p. 2

سابقا ،يعمل جزء كبير من السوريين في لبنان في البناء والزراعة وفي الخدمات البيئية ،التي تنطوي
كما ذُكر
ً

أيضا (UNHCR,
أساسا على أعمال التنظيف ،وهي قطاعات عمل فيها العديد من السوريين في لبنان قبل الحرب
ً
ً
 .)UNICEF, and WFP, 2017, p. 71; Inter-Agency Coordination Lebanon, 2017; Berthier, 2017تتراوح تقديرات

عدد السوريين العاملين في لبنان قبل عام  2011على نطاق واسع من بضع مئات اآلالف إلى أكثر من مليون عامل
( .)Gonzalez et al., 2008; El Sayegh, 2017أشار شخص من الذين أُجريت معهم المقابالت في لبنان أن حوالي مليون

عامل سوري يتنقلون ذهابًا وإيابًا بين سوريا ولبنان للعمل في قطاعي الزراعة والبناء ،رغم أن البيانات الالزمة للتحقق من

صحة هذه األرقام ليست متاحة بسهولة .ومع ذلك ،فقد تغيّرت تركيبة المهاجرين السوريين تغيرًا جوهريًا في ظل وجود
عدد أكبر من األُسر التي تعبر الحدود وتبقى لفترة أطول.

العمال الزراعيين الموظفين في لبنان كانوا
اعتبارًا من عام  ،2016أشارت التقديرات إلى أن  85في المئة من
ّ
سوريين ،بينما تتكون نسبة  15في المئة المتبقية من مجموعات اللبنانيين وغير ذلك من الفئات مثل الفلسطينيين
( 3.)Government of Lebanon and the United Nations, 2017, p. 74ومن بين الرجال السوريين العاملين في لبنان

عاما ،والذين شملهم استطالع التقييم السنوي لجوانب الضعف لدى الالجئين
الذين تتراوح أعمارهم بين  15و64
ً
السوريين في لبنان عام  ،2017بلغت نسبة العاملين منهم في قطاع البناء  33في المئة ،وفي الزراعة  22في المئة،
وفي الخدمات  16في المئة ،وفي التصنيع  8في المئة ،وفي األعمال المهنية وغير المنتظمة  7في المئة (UNHCR,

 .)UNICEF, and WFP, 2017, p. 70عملت معظم النساء العامالت الالتي شملتهن الدراسة االستقصائية في الزراعة

( 55في المئة) ،في حين تعمل نسبة  24في المئة في الخدمات ونسبة  8في المئة في الخدمات المهنية (UNHCR,
2
3

وفقا لموقع .Theirworld
"ال يزال  280,000الجئ سوري خارج المدرسة في لبنان ،ويعمل الكثيرون إلطعام عائالتهم"ً ،

استشهادًا بالنتائج األولية للدراسة التي أجرتها منظمة األغذية والزراعة بشأن العمالة الزراعية عام .2016
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 .)UNICEF, and WFP, 2017, p. 70كما مثَّلت عمالة األطفال مشكلة ،حيث تفيد التقارير بأن حوالي  4.8في المئة من
عاما يعملون
األطفال السوريين الالجئين الذين شملتهم الدراسة االستقصائية والذين تتراوح أعمارهم بين  5أعوام وً 17

( .)UNHCR, UNICEF, and WFP, 2017, p. 19ومن بين األطفال العاملين ،عمل  22في المئة في الزراعة ،و 22في

المئة في الخدمات ،و 11في المئة في الخدمات المهنية ،و 8في المئة في التصنيع (UNHCR, UNICEF, and WFP,

 .)2017, p. 70وأخيرًا ،هناك بعض األدلة على أن أعدادًا صغيرة من السوريين قد أسسوا أعمالهم الخاصة في لبنان،
والتي غالبًا ما تكون شركات تقدم الخدمات الغذائية المحلية (.)UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 23

المناخ االقتصادي في لبنان وتأثير الالجئين
وضع االقتصاد الكلي

المستَضيف والالجئين على
عمال البلد ُ
من بين التحديات العديدة التي تواجهها لبنان في توفير فرص اقتصادية لكل من ّ
حد سواء هي وجود نقطة التقاء متقلبة في كثير من األحيان بين االقتصاد ،والتركيبة السكانية ،والسياسة (Gohlke-
 .)Rouhayem et al., 2016, p. 7تشكِّ ل األسواق المحلية الصغيرة في لبنان ،والتحديات الحالية للتصدير ،وارتفاع تكلفة

اإلنتاج ،والنوبات المتكررة للنزاع والصراع السياسيين تحديات كبيرة ( .)UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 35وبعد انتهاء

الحرب األهليّة ،اللبنانية والتوقيع على اتفاق الطائف مباشرة (اتفاق المصالحة الوطنية) في عام  ،1989شهد االقتصاد

اللبناني نموًا ملحوظًا في أوائل التسعينيات ،تبعه استقرار خالل منتصف التسعينيات والعقد األول من القرن الحالي

( .)Gonzalez et al., 2008كما تم القيام باستثمارات كبيرة في البنى التحتية في جميع أنحاء البالد ،لكنها كانت واضحة

بشكل خاص في إعادة التأهيل الذي تم على أكمل وجه لمنطقة وسط بيروت المدمرة إلى حد كبير.

وابتداء من عام  2006ارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى  10في المئة (بمتوسط يتراوح بين  7و 9في المئة)
ً

قبل أن يتراجع إلى نسبة تتراوح بين ما يقرب من  1و 2في المئة سنويًا بعد االنكماش االقتصادي العالمي (الشكل )9.2

( .)Ajluni and Kawar, 2015, p. 10عالوة على ذلك ،أدى نطاق الشك السياسي إلى الحد من النمو االقتصادي في البالد.

وتراجعت الصادرات في ظل تدهور الوضع األمني في المنطقة ،وتم إغالق طرق التجارة وأسواق التصدير .وعلى وجه
شريكا تجاريًا رئيسيًا للبنان) إلى انخفاض اإلنتاج والدخل اللبناني (Ajluni
الخصوص ،أدت األزمة في سوريا (التي تمثل
ً

 .)and Kawar, 2015, p. 3وتشير التقديرات إلى أن الصادرات اللبنانية قد انخفضت بمقدار النصف ،من حوالي  5مليارات
دوالر إلى  2.4مليار دوالر ،بين عامي  2010و 2015بسبب إغالق الحدود الجنوبية لسوريا مع األردن عام  .2014وقد أدى هذا

بدوره إلى إغالق الطريق البري الذي استخدمه لبنان لشحن البضائع إلى شبه الجزيرة العربية ( .)Berthier, 2017كما
ارتفعت تكاليف اإلنتاج؛ ألن لبنان لم يعد يستطيع استيراد المواد الخام الرخيصة من سوريا ،وكان عليه البحث عن

أيضا المعالجة ذات القيمة المضافة للسلع الزراعية السورية .وتراجعت السياحة بسبب
مصادر بديلة .وانخفضت
ً
معا كان يمثل حصة كبيرة من سوق السياحة
الخوف من العنف المندلع ،وكذلك ألن السفر إلى كل من لبنان وسوريا ً
قبل عام  .)Berthier, 2017( 2011كما أدى انخفاض أسعار النفط بين دول الخليج إلى تخفيف الطلب على السلع

والخدمات اللبنانية واستهالكها (.)Berthier, 2017

نظرًا إلى هذه التجربة ،أكد مسؤولون من وكاالت األمم المتحدة الذين تحدثنا معهم على الحاجة إلى توسيع

األسواق أمام الشركات اللبنانية ،وتقديم المساعدة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.

ونوّهوا بالتركيز بقوة على الجهود القائمة على جانب الطلب لتنمية األعمال وتوسيع نطاق االقتصاد اللبناني .كما نوّه
المسؤولون بأن الوصول إلى األسواق األوروبية أمر صعب ،وأن االتفاقيات الجديدة يجب أال تحمل في طياتها أي قيود (وهو
أحد العوامل التي تحد من نطاق اتفاقية قواعد المنشأ في ميثاق األردن) ،من أجل المساعدة على زيادة الطلب على
الصادرات اللبنانية وتعزيز نمو أقوى.

تعاضد النمو االقتصادي المنخفض والنفقات الحكومية المرتفعة (التي لسوء الحظ لم تركز على االستثمار

جم عنه زيادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى  157.3في المئة (اعتبارًا من
في البنية التحتية) بشكل ن َ َ
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الشكل 9.2
إجمالي الناتج المحلي ،والصادرات والتضخم في لبنان
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RAND RR2653-9.2

وحث صندوق النقد الدولي وغيره من المستثمرين
نيسان (إبريل)  ،)2018وهي ثالث أعلى نسبة في العالم (.)IMF, 2018
َّ

المحتملين على إجراء إصالحات مالية للحد من هذا المستوى من المديونية.

نما االستثمار األجنبي المباشر في لبنان كثيرًا في العقد األول من القرن الحالي خالل مرحلة إعادة اإلعمار
الهائلة ،لكنه انخفض بعد عام ( 2009الشكل  .)9.3وخالل فترة النمو ،قبل األزمة الحالية ،أعاد لبنان تأسيس نفسه في

جم عن تدفق الالجئين
المنطقة بصفته وجهة سياحية .كما شهدت مجاالت العقارات والمصارف والتمويل نموًا .وقد ن َ َ
أيضا إلى تحفيز االستثمار المخطط له في البنية التحتية ،بما في
إلى البالد إجهاد البنية التحتية اللبنانية ،لكنه أدى ً

ذلك التوسع في شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق التي تم تجاهلها تاريخيًا من قبل الحكومة المركزية
(.)Berthier, 2017
مؤشرات سوق العمل

أسفر التوازن الطائفي الضعيف بين الجماعات العرقية الدينية التي تعمل كأساس للنظام السياسي والتعقيدات
أيضا أن لبنان ال يجمع
المتأصلة في النظام عن عدم إجراء لبنان إلحصاء وطني رسمي للسكان منذ عام  .1932ويعني ذلك ً

إحصائيات منتظمة عن مؤشرات سوق العمل من خالل الدراسات االستقصائية للقوى العاملة ،مع أن بعضها يتم إجراؤه
دوريًا كما حدث في عامي  1970و .)Ajluni and Kawar, 2015, p. 3( 1997لذلك من الصعب فحص االتجاهات بانتظام بمرور

الوقت .وكما تشير األرقام المذكورة أعاله بأن االقتصاد اللبناني كان يتباطأ قبل التدفق الكبير لالجئين ،فمن الصعب تحديد
إذا ما كانت المشكالت االقتصادية اللبنانية ،التي سبقت األزمة السورية ،تفاقمت بسبب األزمة أم نجمت عنها.

تزامنًا مع التوسع االقتصادي السريع في منتصف العقد األول من القرن الحالي ،شهد معدل البطالة في لبنان

انخفاضا ُمطردًا (الشكل  .)9.4وكانت معدالت البطالة في عام  2017أعلى بشكل طفيف بالنسبة للنساء مقارنة
ً
بالرجال ( 7.5في المئة مقابل  5.9في المئة) ،وأكثر من ضعفي االرتفاع بالنسبة لكل من الشباب الذكور واإلناث الذين
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الشكل 9.3
االستثمار األجنبي المباشر في لبنان
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اﻟﻤﺼﺪر :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ) ،ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت )ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ،ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ( ،ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.2018c ،
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عاما فما فوق (World Bank, 2018c; Gonzalez et al.,
عاما مقارنة بالمعدل الوطني لسن ً 15
تتراوح أعمارهم بين  15وً 24
جدا
 .)2008وكشفت ً
أيضا الدراسات االستقصائية الخاصة بفئة الشباب اللبناني أن الكثيرين منهم ليسوا نشطين ً

والمتعلِّمة
في سوق العمل ،وأن الكثيرين يطمحون إلى الهجرة ،ألن سوق العمل غير قادر على استيعاب العمالة الشابة
ُ
(.)Ajluni and Kawar, 2015, p. 12

يحجب االنخفاض العام في البطالة التغييرات التي تحدث في تكوين العمالة .وقد وجدت الدراسات أن الطلب

العام على األعمال التي تتطلب مهارة متدنية في القطاعات منخفضة اإلنتاجية قد نما بسرعة أكبر من الطلب على

عموما بأجور أقل وظروف عمل أسوأ (Ajluni and Kawar,
العمل في مجاالت أكثر إنتاجية .كما تتصف هذه الوظائف
ً

 .)2015, pp. 3–4ووجد تقرير لمنظمة العمل الدولية أن ما يقرب من نصف األشخاص العاملين في لبنان يفتقرون إلى
عقود عمل رسمية أو حماية اجتماعية ،ومن بين الذين يعملون بشكل غير رسمي ،يحصل أكثر من نصفهم على أجر أقل
العمال اللبنانيين
من الحد األدنى لألجور .يثير التوسع في القطاع غير الرسمي المخاوف بشأن إمكانية المنافسة بين
ّ

والسوريين على الوظائف ،خاصة بالنظر إلى حجم وجود الالجئين بالدولة (.)IMF, 2017a, p. 6
بيئة العمل

أشار ما يقرب من نصف الشركات الصغيرة أو أكثر ( 58في المئة) والمتوسطة ( 66في المئة) والكبيرة ( 39في المئة)

التي شملتها الدراسة االستقصائية االقتصادية للبنك الدولي لعام  2013إلى أن عدم االستقرار السياسي هو أحد أكبر

العقبات التي تعترض القيام باألعمال (انظر الملحق الجدول  .)G.6وأعقب ذلك عقبتان رئيسيتان هما الفساد والطاقة
الكهربائية التي ال يمكن االعتماد عليها .وفي المقابالت التي جرت في لبنان ،ظهرت الشواغل المتعلقة بالفساد وسوء
اإلدارة واالفتقار العام للقدرات في الحكومة بشكل متكرر على أنها مواضيع مركزية .وأعرب مسؤولون من القطاعين
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الشكل 9.4
البطالة في لبنان وعدد الالجئين السوريين
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اﻟﻤﺼﺪر :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،إﺟﻤﺎﻟﻲ ]اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ[ ]ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻤﺬج[( ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﻟﻲ )(2018c؛ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﹼﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ) .(2018eﺗﺸﻤﻞ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ "ﺣﺎﻻت
ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ".

RAND RR2653-9.4

العام والخاص عن قلقهم .ورغم وجود اعتراف واسع بضرورة اإلصالح ،فإن اآللية الصحيحة لم تكن واضحة .يتمثل أحد

والمبرَّر بما يكفي
وفقا ألحد المسؤولين ،في الشتات اللبناني واسع النطاق،
مؤشرات اإلحجام عن االستثمار في البالدً ،
ُ
من الدوافع في كثير من الحاالت ،مما يؤول إلى اقتصار استثمارات الدولة على المنازل الصيفية بدال ً من المشاريع

التجارية.

إن خطة االستثمار الرأسمالي للحكومة اللبنانية ،وهي خطة لتعزيز البنية التحتية اللبنانية في مختلف

القطاعات في جميع أنحاء الدولة ،توفر إطارًا لتنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة .ويوجد تقييم حديث للخطة يقدم

الفرص والتحديات على حد سواء الخاصة بتنفيذها (.)Harake and Kostopoulous، 2018

السياسات والبرامج

اإلطار القانوني لتوظيف الالجئين السوريين والريادة في األعمال

صدق لبنان على اتفاقية الالجئين لعام  1951وال على بروتوكول Inter-Agency Coordination Lebanon,( 1967
لم ت ُ ِّ
 .)2017ويوضح المرسوم رقم  17561لعام  1964حقوق األجانب القانونية للعمل في لبنان ،وينص على ضرورة حصول
غير اللبناني على إذن (رخصة) عمل من وزارة العمل ( .)Inter-Agency Coordination Lebanon, 2017يحتفظ قرار وزارة

العمل رقم  41/1الصادر في كانون الثاني (يناير)  2017بمختلف المهن للمواطنين اللبنانيين ،لكنه يسمح للسوريين

بالعمل في الزراعة والبناء والبيئة .وفي هذه المجاالت ،يتمتع السوريون ببعض اإلعفاءات من قانون العمل في لبنان،

ويمكنهم الحصول على إذن (رخصة) عمل بسهولة أكثر من األجانب اآلخرين ،على سبيل المثال ،مع رسوم أقل (Inter-

 .)Agency Coordination Lebanon, 2017كما يشير القرار رقم  41/1إلى أنه يمكن لألجانب العمل في وظائف الخبراء أو
أكد مكتب التوظيف الوطني أنه ال يمكن أن يشغلها مواطن لبناني (Inter-Agency Coordination
الوظائف الفنية التي َّ

96

فرص للجميع
ٌ

إضافة إلى ذلك ،وفي ظل وجود بعض القيود ،يمكن للسوريين العمل بصفتهم شركاء في عمل ما أو
.)Lebanon, 2017
ً

وفقا للقانون إذا كانوا يحملون إذن (رخصة) عمل (Inter-Agency
بصفتهم أصحاب أعمال ،كما يمكنهم امتالك المتاجر ً

.)Coordination Lebanon, 2017

ومع ذلك ،حتى قبل الحرب ،كان السوريون العاملون في لبنان غالبًا ما يفعلون ذلك بشكل غير رسمي (Inter-
 .)Agency Coordination Lebanon, 2017وفي نهاية عام  ،2015لم يحمل إذن (رخصة) عمل رسمية سوى  2150سوريًا

( .)Government of Lebanon and the United Nations, 2017, p. 103nومع ذلك ،يتعرض السوريون الذين يعملون بدون

إذن (رخصة) عمل سار ٍ للغرامات أو لالعتقال ( .)Inter-Agency Coordination Lebanon, 2017ولتقديم طلب للحصول

على إذن (رخصة) عمل ،يجب على السوريين تقديم وثائق مختلفة ،بما في ذلك تصريح إقامة سار ٍ (Inter-Agency

 .)Coordination Lebanon, 2017وقد مثَّلت تصاريح اإلقامة تحديًا رئيسيًا لالجئين السوريين في لبنان ،الذين ال يحمل

صدر في عام .)UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 41( 2017
سوى  20في المئة منهم هذه التصاريح
ً
وفقا لتقرير ُ

وتشمل األسباب المذكورة لهذا الوضع التكلفة والشكوك التي تحوم حول الشروط (UNDP, ILO, and WFP, 2017,

رسوما بقيمة  200دوالر ،باإلضافة إلى وثائق
 .)p. 41وفي عام  ،2015أصدرت لبنان شروطًا جديدة لتجديد اإلقامة تضمنت
ً

غالبًا ما يصعب على السوريين الحصول عليها ،مثل مستند ُموثَّق بالتزام سكني في شكل عقد إيجار أو سند عقاري،
وبطاقة هوية سارية أو جواز سفر ،واستمارة دخول وبطاقة عودة ( .)Janmyr, 2016وإضافة إلى ذلك ،أوقفت حكومة لبنان

عقد مشكلة اإلقامة،
التسجيالت الجديدة للمفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في عام  ،2015مما ي ُ ِّ
ألن الحصول على شهادة تسجيل المفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين كان إحدى طريقتين رئيسيتين

يمكن للسوريين من خاللهما مواصلة تجديد إقامتهم ( .)Janmyr and Mourad, 2018, p. 19وكذلك ،رغم إزالة هذا

جزءا
الشرط في أعقاب مؤتمر لندن" ،طُلب من الالجئين السوريين في البداية التوقيع على تعهد "بعدم العمل" بصفته
ً

من عملية الحصول على تصريح اإلقامة" ( .)UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 41إضافة إلى ذلك ،فإن النظام الذي
سمح للسوريين بتجديد إقامتهم من خالل الكفالة ،عادة ً من قِبل صاحب العمل ،قد أدى إلى استغالل الالجئين وإلى
مشكالت أخرى (.)Inter-Agency Coordination Lebanon, 2017; Oxfam Briefing Paper, 2017, p. 6

سعت عدة تدابير إما إلى تحسين حالة تصريح اإلقامة أو ربما تخفيف المشكالت ذات الصلة في المستقبل .وفي

شباط (فبراير)  2017تنازلت لبنان عن رسوم الحصول على اإلقامة القانونية ،وذلك فيما يتعلق ببعض الالجئين السوريين

سجلين لدى المفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( .)NRC, 2018, p. 22وفي شباط (فبراير) ،2018
الم
ُ
َّ
ألغى مجلس الدولة اللبناني قرار مديرية األمن العام لعام  2015الذي ينص على" :منع العديد من المواطنين السوريين
من دخول لبنان ومنع آخرين من الحصول على تصاريح إقامة قانونية أو تجديدها" ( .)Saghieh and Frangieh, 2018ويوفر

تقييدا ،ولكن آثاره المستقبلية ال تزال غير مؤكدة.
هذا القرار الجديد فرصة أن تكون هناك شروط دخول وإقامة أقل
ً
الحكومة ،والمجتمع الدولي ،والبرامج المتعلقة بالتوظيف في الشركات

وفقا لمن أُجريت معهم مقابالت في لبنان ،في غياب كيان حكومي
تتمثَّل إحدى كبرى التحديات إلدارة أزمة الالجئين،
ً

وركزت وزارة الصحة ووزارة التعليم والتعليم العالي
مسؤول وحده عن تنسيق القضايا المتعلقة بالالجئين السوريينَّ .

معني بالتنسيق
حددة لالجئين السوريين ذات صلة بمهمتهم ،ولكن لم يكن هناك كيان حكومي واحد
على جوانب ُم َّ
ٌّ
لإلشراف على استجابة الحكومة لتدفق الالجئين وإدارتها .وتعمل وزارة الدولة لشؤون النازحين حاليًا للوفاء بهذا الدور.

وسابقا ،تمت إدارة الملف من خالل وزارة الشؤون االجتماعية .ونضيف إلى عدم اليقين ،األزمة السياسية الالحقة التي
ً
استمرت لمدة عامين (من أيار (مايو)  2014إلى تشرين األول (أكتوبر)  )2016بعد تنحي رئيس البالد دون تعيين بديل .ومن

وفقا
ثم ،اعتُبرت استجابة الحكومة الشاملة لتدفق الالجئين بطيئة وغير كافية ( .)El Sayegh, 2017وعالوة على ذلكً ،
َّ

لبعض األشخاص الذين أُجريت معهم المقابالت ،فإن انعدام التنسيق على المستوى المركزي قد تحوَّل تدريجيًا كذلك

نسقة على المستوى المحلي الالمركزي .توجد حكومات محلية عدة في المناطق التي استقر فيها
إلى استجابة غير ُم َّ
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خصص أو لتنسيق أنشطة وكاالت
الالجئون السوريون غير مستعدة على نحو كاف لالستفادة بفاعلية من التمويل ُ
الم َّ

دعم الالجئين التي تعمل في واليتها القضائية.

ويقول خبراء لبنانيون أن مناهج معالجة وضع الالجئين ،حتى اآلن ،تستند إلى المساعدة القائمة على االستهالك.

المستَضيف ،وكان هناك
ويتم دعم االحتياجات األساسية مثل الغذاء والمأوى لزيادة االستهالك واإلنفاق في البلد ُ
بعض اإلنفاق على البنية التحتية في المجتمعات المحلية حيث يعيش السوريون .والنية من ذلك هي الحد من التوترات

المستَضيف ،بيد أن التأثير قد يكون مؤقتًا .تشير التقديرات إلى أن الالجئين السوريين
المتصاعدة بين مواطني البلد ُ
أيضا قد يكون
أضافوا نحو  1.5مليار دوالر إلى االقتصاد اللبناني في عام  ،2016رغم التنويه بأن االستهالك المتزايد
ً

السبب في تزايد العجز التجاري (.)Berthier, 2017

برامج المساعدة والتوظيف

المستَضيفة (UNDP, ILO, and WFP,
تخدم البرامج المتعلقة بالتوظيف في لبنان كال ً من الالجئين والمجتمعات ُ

الفني للشركات في لبنان ،وخاصة األعمال التجارية
 .)2017, pp. 49, 51وقد شملت أنشطة رئيسية توفير الدعم
ّ
الصغيرة ( .)UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 52كما أن تدريبات "مختبر االبتكار" التي أجراها شركاء الخطة اإلقليمية

لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات ( )3RPتقدم خدمات المشورة والتمويل للشباب السوريين والفلسطينيين

واللبنانيين لتشجيعهم على إيجاد أفكار ُمدرَّة للدخل ( .)3RP, 2018a, p. 20وتهدف برامج أخرى كذلك إلى زيادة االبتكار

والريادة في األعمال؛ فعلى سبيل المثال ،يقدم أحد البرامج المحلية التمويل البالغ الصغر والتدريب في مجال األعمال

الصغيرة لمساعدة الطالب على تأسيس شركاتهم ( .)Dziadosz, 2016ومع أن هذه البرامج تفيد المشاركين فيها ،بيد
ِ
وجهت وكاالت األمم المتحدة والمنظمات
أنها لم تُحدث تأثيرًا واسع النطاق ( .)Dziadosz, 2016وبالنسبة لعام َّ ،2018
نداء للحصول على  1.93مليار دوالر ،وتلقت حوالي  350مليون دوالر
غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية
ً
في  31تشرين األول (أكتوبر) .2017

التدريب المهني والفني

طبَّقت كذلك منظمات دولية ومحلية مختلفة دورات تدريبية مهنية وبرامج توظيف ( .)Dziadosz, 2016فعلى سبيل

المثال ،أجرت لجنة اإلنقاذ الدولية تدريبات مدتها ثالثة أشهر في مجاالت مثل تصنيع األغذية والخياطة (Dziadosz,
 .)2016وتشير الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات ( )3RPلعام  2018و 2019إلى أن الشركاء

القائمين على األمن الغذائي يديرون مبادرات تشمل أسواق المزارعين وتدريبات على المهارات الرقمية في لبنان (3RP,

 .)2018a, p. 13وتُشير كذلك إلى أن شركاء الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات ( )3RPيُجرون
حاليًا مبادرة لزيادة المشاركة في التعليم المهني والفني ودعمها ( .)3RP, 2018a, p. 17ويهدف هذا المسعى إلى ربط

أهداف توظيف الشباب بشكل أفضل مع متطلبات سوق العمل ،وينطوي على التشاور مع وكاالت األمم المتحدة ذات

الصلة ،والوكاالت الحكومية اللبنانية ،والمجتمع المدني ،وكيانات القطاع الخاص ( .)3RP, 2018a, pp. 17–18تنص

خطة لبنان لالستجابة لألزمة في الفترة من عام  2017إلى عام  2020على أن قطاع سبل العيش سيعمل على مواءمة
المهارات التي يتم تدريسها في البرامج التعليمية مع المؤهالت المطلوبة في سوق العمل بشكل أفضل ،ولتحقيق

هذه الغاية "سيعمل القطاع على تنفيذ برامج تستهدف  20,000شخص في عام  ،2017مع إلحاق  4,000منهم
بوظائف في غضون عام .وسيتم تتبُّع المستفيدين بشكل دوري ومراقبتهم وإعطاء لمحة عن مهاراتهم المكتسبة"
( .)Government of Lebanon and the United Nations, 2017, p. 107nكما قامت الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

جزءا من مشروع ُقدرة ( )Qudraاإلقليمي ،بالشراكة مع وزارة التعليم ،لتوفير التدريب في
بتطوير برنامج مهني بصفته
ً

مجال التمريض ،ومهن البناء ،والضيافة.

ومع وجود برامج تدريب مهنية كثيرة ،أعرب مسؤولون من القطاعين العام والخاص عن قلقهم من أن العديد من

قدم يتم في القطاعات التي ال يستطيع الالجئون العمل
فعالةّ .
وأكدوا أن بعض التدريب ُ
الجهود المبذولة لم تكن ّ
الم َّ

فرص للجميع
ٌ

98

وعموما ،تحد القيود المفروضة
فيها أو تُو ِّفر القليل من فرص العمل بسبب عدم استنادها إلى تحليل الحتياجات السوق.
ً

على السوريين بالعمل في ثالث مجاالت مهنية من قدرة المنظمات على توفير التعليم والتدريب التقني والمهني في
مجاالت معيّنة ،مما يحد من اإلمكانات العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني بأن يكون لها تأثير في التوظيف في
لبنان (.)Dziadosz, 2016

يسر
الم َّ
المساعدات لتطوير البنية التحتية والتمويل ُ

عملت المنظمات غير الحكومية مع البلديات لتوفير برامج لتوظيف الالجئين السوريين في مشاريع تحسين البنية
التحتية ( .)UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 49التزمت العديد من وكاالت األمم المتحدة ووكاالت التنمية األخرى

جزءا من التزامات لندن ،ولكن الجهود الالزمة
بتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي من شأنها توفير فرص العمل باعتبارها
ً
قدما في تنفيذ هذه البرامج متوقفة .حيث لم تنتج أي عمليات تنفيذ عن خطط تم وضعها لتمويل مشروع
للمضي
ً

بقيمة  22مليون يورو لتحسين المياه والطرق واألراضي الزراعية ،وهي خطة مصحوبة بخطة أخرى مدتها خمس سنوات
لتحسين البنية التحتية اقترحتها الحكومة اللبنانية وتبلغ قيمتها مليارات الدوالرات؛ (UNDP, ILO, and WFP, 2017,
.)p. 49

يسرة لمشاريع البنية التحتية في
يقوم كذلك البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية بإعداد برامج إقراض ُم َّ
يسر
لبنان .وبدورها ،اقترحت الحكومة اللبنانية ،بعد مؤتمر لندن،
برنامجا الستثمار التنمية ذات األولوية للتمويل ُ
ً
الم َّ
من أجل تنفيذه على المستوى الوطني ومستوى البلديات .وكان من المقرر تنفيذ البرنامج بداية من عام  2017إلى
عام  2021على أن يشمل استثمارات في البنية التحتية في الطرق والنقل (بقيمة  1.1مليار دوالر) ،وإصالح المدارس

(بقيمة  100مليون دوالر) ،والتنظيف البيئي (بقيمة  155مليون دوالر) ،والمياه (بقيمة  340مليون دوالر) ،والكهرباء
(بقيمة  1.5مليار دوالر) ( .)UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 97في شباط (فبراير)  ،2017وافق مجلس اإلدارة التنفيذي

بالبنك الدولي على مشروع للطرق والتوظيف في لبنان باإلضافة إلى قرض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير بقيمة

يسرة تُعطى كهبة")
 200مليون دوالر (بما في ذلك "جزء تساهلي قدره  45.4مليون دوالر أمريكي من آلية القروض ُ
الم َّ
عاما وفترة سماح مدتها سبع سنوات .يتمثل هدف المشروع في تحسين البنية التحتية
مع أجل استحقاق مدته ً 32.5

للنقل وتوفير فرص عمل قصيرة األجل لللبنانيين والسوريين ( .)World Bank, 2017bفي اآلونة األخيرة ( 15آذار (مارس)

 ،)2018وافق البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة  295مليون دوالر إلصالح قطاع النقل في لبنان كجزء من مشروع
وجمع مؤتمر باريس  11مليار دوالر لمساعدات التنمية
النقل الحضري لمنطقة بيروت الكبرى (َ ،)Hamdan, 2018
(.)Ganley and Mroue, 2018

يثير مستوى التعليم المنخفض بين الالجئين أسئلة حول فعالية الحلول التي تستهدف توسيع فرص العمل

ملموسا في توظيفهم .نوَّه العديد من أصحاب الشأن
في القطاع الرسمي وإذا ما كانت ستُحدث تلك الحلول تغييرًا
ً

للعمال اللبنانيين والسوريين هو االستثمار
بأن أكثر النهج قابلية للتطبيق على المدى القريب إليجاد فرص اقتصادية
ّ

أيضا إلى معالجة البنية التحتية الضعيفة والقديمة في
بكثافة في البنية التحتية لتوفير فرص عمل ،وهو ما يؤول
ً

لبنان .ال يزال لبنان ،منذ الحرب ،بحاجة إلى استثمارات في إعادة إصالح مدارس ومستشفيات وبناء أخرى جديدة ،فضال ً

عن توسيع وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل .وعالوة على ذلك ،فإن االستثمار الذي
المهملة تاريخيًا واألكثر حرمانًا من الناحية االقتصادية واالجتماعية ،يتزامن إلى حد ما مع وجود
يستهدف المناطق ُ
تجمعات كبيرة من الالجئين السوريين ( .)Yassin, 2017قد يكون استهداف االستثمار في قطاعات مثل البناء ،المجال
ع طويل ،أكثر احتماال ً لزيادة توقعات وجود عمالة .ومع ذلك ،أقر ممثلو منظمات مختلفة
الذي يحظى فيه السوريون ببا ٍ
أُجريت معهم مقابالت بأن الفساد المستشري جعل المانحين الدوليين والقطاع الخاص عازفين عن االستثمار في

لبنان .ففي الواقع ،يُمثِّل اإلصالح السياسي والخطوات األساسية نحو المزيد من تدابير المساءلة والشفافية شرطًا
مسبقا كي تحصل الحكومة اللبنانية على تمويل .في حين أعرب العديد ممن أجرينا معهم مقابلة عن رأيهم بأن لبنان
ً

نانبل يف عضولا ىلع ةماع ةرظن
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كان يقدم "منفعة عامة" من خالل إسكان نسبة غير متكافئة من الالجئين داخل حدودها ،وفي حين أنه ينبغي للمجتمع

الدولي في المقابل أن يستثمر بسخاء في البنية التحتية والقطاعات األخرى ،فإن الوضع معقد إلى حد كبير بسبب

المستثمرين المحتملين الذين يصرون على إجراء إصالحات مالية وغيرها قبل أن يتدفق مثل هذا

االستثمار4.

الترابط االجتماعي
بذلت دولة لبنان جهودًا كبيرة وتضحيات بالغة إليواء الالجئين السوريين؛ حيث إنها تمثل الدولة التي تستضيف أكبر
والنازحين مقابل كل فرد من السكان ( .)European Council, 2016ومع ذلك ،فإن التوازن الطائفي بين
عدد من الالجئين
ّ

هش ( ،)Culbertson et al., 2016, p. 6ووجهات النظر اللبنانية عن الالجئين السوريين تأثرت بتجربتهم
الطوائف اللبنانية ٌّ

المسبق لالجئين الفلسطينيين ( .)Dziadosz, 2016وأشار مسؤولون
السابقة مع الحرب األهليّة ،وكذلك مع التدفق ُ
الس ّنة من السوريين في االقتصاد قد يعطل نظام تقاسم السلطة في الدولة بين
لبنانيون إلى أن دمج األغلبية
ُ
والس ّنة والشيعة ( .)Dziadosz, 2016وعالوة على ذلك ،أعرب المواطنون اللبنانيون عن قلقهم إزاء التنافس
المسيحيين
ُ

أسسها السوريون ،وكذلك إزاء احتمال زيادة البطالة في الدولة (Inter-
مع السوريين في سوق العمل ومع الشركات التي ّ
 .)Agency Coordination Lebanon, 2017; UNDP, ILO, and WFP, 2017, p. 97واستغل بعض السياسيين في

مزيدا
لبنان تد ُّفق الالجئين على أنه كبش فداء للتدهور االجتماعي واالقتصادي وتدهور البنية التحتية للدولة ،مما ركز
ً

المستَضيفة في البلديات في جميع أنحاء
من االهتمام السلبي على وجودهم (.)Berthier, 2017
احتجت المجتمعات ُ
ّ

الدولة ،وأبلغت عن استيائها بشأن عمل السوريين وامتالكهم للمتاجر (.)Inter-Agency Coordination Lebanon, 2017
ورغم هذه األحداث ،فإن التقييم السنوي لجوانب الضعف لدى الالجئين السوريين في لبنان عام  2017ذكر أن

أكثر من  33في المئة ممن شملتهم الدراسة االستقصائية من أُسر الالجئين السوريين في لبنان وصفوا العالقات بين

المستَضيفة في منطقتهم بأنها إيجابية؛ وأفاد حوالي  50في المئة أنها عادية؛ وصرّح  4في
الالجئين والمجتمعات ُ
المئة فقط بأنها كانت سلبية ،في حين قال  1في المئة إنها كانت سلبية للغاية (UNHCR, UNICEF, and WFP,
.)2017, p. 16

المخبرين الرئيسيين الذين تحدثنا معهم ،كان من الواضح أن الكثيرين يرون أن استمرار الوضع الراهن
من بين ُ

أمر ٍ
وشددوا على أهمية االعتراف بأن البالد لديها تاريخ مضطرب مع سوريا ،بما في ذلك االحتالل والوجود العسكري
واه.
ّ

تعقيدا بالنسبة للبنانيين
المديد ،وأنه توجد آثار عميقة الجذور على نفسية المواطنين اللبنانيين .وهذا يجعل األمر أكثر
ً

للجئين السوريين في لبنان .ويتفاقم هذا األمر أكثر بسبب التوازن الطائفي الضعيف ،والقلق
لقبول وجود طويل األمد ّ
تجدد األعمال العدائية بين اللبنانيين ،حتى لو كان يشار إلى دمجهم
من أن دمج السوريين سيُغيِّر هذا التوازن ويؤدي إلى
ُّ

في سوق العمل فحسب .وفي الواقع ،يتم استبدال مصطلحي "الالجئين" و"الترابط االجتماعي" في التقارير والخطابات
فضل القادة السياسيون تأكيد مصطلح "العودة
العامة بمصطلحي "النازحين" و"االستقرار االجتماعي" على التوالي ،وي ُ ِّ

في نهاية المطاف" على مصطلح "الدمج"؛ ألن هذا األخير يعني وجودًا طويل المدى (.)Janmyr, 2016, pp. 58–78
الهش في لبنان والضعف العام المحيط
تعكس هذه االختيارات الدقيقة للمصطلحات التوازن السياسي واالجتماعي
ّ
بوجود الالجئين السوريين في البالد.

 4بعد إجراء مقابلة مع أصحاب الشأن ،في مؤتمر الجهات المانحة في باريس في نيسان (إبريل)  ،2018تعهدت الجهات الدولية
المانحة بتقديم حوالي  11مليار دوالر من القروض والمنح ،وطالبوا كذلك بإنفاق األموال بحكمة ( .)WTOP websiteوفي أحد
جمعت معونة قيمتها  4.4مليار دوالر لمساعدة السوريين المتواجدين في سوريا
المؤتمرات في بروكسل خالل الشهر ذاتهُ ،
المستَضيفة المجاورة (.)European Council website
والمجتمعات ُ
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ٌ
المخبرون الرئيسيون بوضوح أن الكثير من
وفي حين أن التوتر االجتماعي المرتبط بوجود الالجئين مرتفع ،فقد ذكر ُ

يشكله السياسيون الذين يستغلون الوضع واإلعالم 5.وقد ظهر ،على نحو خاص ،تصوُّر بين اللبنانيين أن الالجئين
التوتر
ّ

ثم يوفرون لهم
السوريين أفضل حاالً؛ ألنهم يتلقون اإلعانات وأشكال الدعم األخرى من الحكومة والمنظمات الدوليةَّ .

العمل ،وهو ما يُمكنهم قبوله بأجر أقل والتنافس بشكل مباشر مع اللبنانيين .هذا التصوُّر موجود ،رغم أنه في الحقيقة

يوجد العديد من الالجئين السوريين يختارون عدم التسجيل رسميًا خو ًفا من ترحيلهم بموجب قوانين اإلقامة غير
هشة تتطلب
القانونية اللبنانية ،وبالتالي ال
يتلقون إعانات ،وهو ما يترتب عليه العيش في ظروف سيئة للغاية وأوضاع ّ
ّ
منهم العمل من أجل العيش (.)Berti, 2017

وكان هناك ضغط من بعض المؤسسات مثل معهد عصام فارس في الجامعة األميركية في بيروت ،لتكذيب

تلك الرواية ونشر المزيد من الحقائق .وقال ممثلو المؤسسات متعددة األطراف الذين تحدثنا معهم إن المنظمات
فعالة لتوصيل الرسالة .وواصلوا العمل مع هذه المؤسسات لتصحيح
غير الحكومية والمؤسسات الدينية تُمثِّل آلية ّ

أيضا أن هناك حاجة إلى مزيد من
التصوُّرات الخاطئة ،وإيصال رسالة أكثر إيجابية إلى المجتمع .ومع ذلك ،فقد ذكروا
ً

المناصرين بين اللبنانيين في وسائل اإلعالم والتلفزيون وإلى أعضاء المجتمع البارزين الذين يستطيعون التواصل مع

اللبنانيين على الصعيدين الديني والطائفي وفي نطاق الطيف االجتماعي االقتصادي.

الملخص
يسرة،
تلخيصا لما سبق ،فإنه في الوقت الذي ت ُ ِّ
ً
قدم فيه الوكاالت متعددة األطراف مساعدات إنسانية وتمويالت ُم َّ
باإلضافة إلى تنفيذها وغيرها من المنظمات برامج التدريب المهني والتدريب الوظيفي ،فإن لبنان يُمثِّل بيئة مليئة
وجهة نحو السوق،
بالتحديات لتحسين فرص سبل العيش ّ
نسقة وليست ُم َّ
للجئين السوريين .وتُعد برامج التدريب غير ُم َّ
عقدة ،كما أن القطاعات التي يستطيع السوريون العمل فيها محدودة
والمتطلبات القانونية الالزمة لإلقامة والعمل ُم َّ

للغاية ،وتبدو اإلصالحات وقدرة الحكومة المتزايدة شرطًا أساسيًا لالستثمار األجنبي ،وال يزال االستقرار االجتماعي،
ضعيفا .نستكشف في الفصلين العاشر والحادي عشر الكثير
الذي غالبًا ما تغذيه المفاهيم الخاطئة عن الالجئين،
ً
من هذه القضايا بعمق أكبر من خالل نتائج مجموعات التركيز مع السوريين واللبنانيين ،ومن الدراسات االستقصائية
عن األُسر السورية والشركات اللبنانية.

5

أيضا .El Behairy, 2016
انظر ً

الفصل العاشر

مجموعات التركيز في لبنان

العمال السوريين واللبنانيين والمصريين في بيروت\جبل لبنان وطرابلس وجنوب لبنان
لقد أدرنا  11مجموعة تركيز بين
ّ
وسهل البقاع (انظر الملحق  Cلالطالع على عينات مجموعة التركيز) .باإلضافة إلى ذلك ،شارك أربعة من مالك

عمقة .وقد تمت إدارة مجموعات التركيز لفهم تصوّرات إتاحة التوظيف والتدريب،
الشركات اللبنانيين في المقابالت ُ
الم ّ
والميسرين والعوائق التي تحول دون الحصول على عمل ،والتصوّرات متعددة الثقافات ،وأوصاف مكان العمل ،والتطلعات
ّ

واآلمال المستقبلية .تشمل النقاط البارزة:

–يتصوّر المهاجرون اللبنانيون والسوريون والمصريون أن الوضع االقتصادي واالجتماعي في لبنان متدهور.

–أفاد السوريون واللبنانيون أنهم يعملون في وظائف دون مؤهالتهم؛ وقد شغل السوريون وظائف لم يريدها
اللبنانيون .وذكر السوريون الذين عملوا في البناء والتعدين ومحالت الهواتف المحمولة في سوريا استمرارهم
بالعمل في هذه المجاالت في لبنان.

تنوعا كبيرًا.
–تتنوع الخلفية العلمية بين السوريين في لبنان
ً
شكل االعتماد على شبكات العالقات الوسيلة األساسية للحصول على العمل.
– ّ

عائقا أساسيًا أمام الحصول على العمل خاصة بين اللبنانيين.
–ظلت الواسطة (المحسوبية أو المحاباة)
ً

عمال مثابرون وحرفيون مهرة يرغبون في قبول ظروف مكان العمل الصعبة
–كان يُنظر إلى السوريين على أنهم ّ
مقابل أجر أقل.

–ظل الحصول على إذن (رخصة) إقامة بالنسبة للسوريين األهمية القصوى أكثر من الحصول على إذن (رخصة)
عمل من أجل التوظيف.

عبر اللبنانيون عن عدائهم للسوريين ،الذي
–شعر اللبنانيون بالتهديد من أعداد السوريين الكبيرة في لبنان .وقد ّ
كان مرتبطًا على األرجح بظروف بيئة العمل السيئة والعالقات المتوترة في العمل التي ذكرها السوريون.

–أوردت معظم النساء السوريات أنهن إما ربات بيوت أو مزارعات في سوريا ،وأوردت الكثيرات في لبنان أنهن يعملن
كحائكات وطاهيات وعامالت مصانع ومزارعات.

–رغم أن النساء يواجهن ظرو ًفا صعبة في مكان العمل وتحديات في تأمين رعاية لألطفال ،إال أنهن ذكرن شعورهن
باالستقاللية والتمكين خالل العمل.

عبر الكثير من السوريين أنهم يتوقون للعودة إلى سوريا؛ وحتى يتحقق ذلك األمر يطمحون إلى إيجاد عمل بدوام
– ّ
كامل بمساعدة منظمات مطابقة المهارات الرسمية.

عبر اللبنانيون عن رغبتهم في االستثمار في مشروعات أشغال عامة واسعة النطاق.
– ّ

فرص التوظيف
يعمل السوريون بشكل أساسي بأجر منخفض وفي وظائف منخفضة إلى متوسطة المهارة .وقد عمل جميع
عمال في محالت الهواتف
المشاركين السوريين في وظائف غير رسمية
عمال مناجم أو كهربائيين أو ّ
كعمال بناء أو ّ
ّ
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عمال نظافة أو مصنعي مالبس أو مقدمي رعاية نهارية غير رسميين أو حائكات/حائكين أو نجارين أو
المحمولة أو ّ
حالقين أو مزارعين .أورد السوريون أن الكثير من الوظائف كانت بدوام جزئي فحسب أو تو ِّفر الحد األدنى من الراتب أو
تتطلّب العمل لساعات طويلة.

عمل الكثير من السوريين في وظائف ال تتوافق مع مهاراتهم وخبرتهم وفي وظائف ال يرغب اللبنانيون العمل فيها.

وكان اهتمام السوريين منصبًا على العثور على أي وظيفة أكثر من اهتمامهم بالعثور على وظيفة تتوافق مع مهاراتهم.
فعلى سبيل المثال ،قال رجل من سهل البقاع" :نقبل بالوظيفة حين نجدها حتى [لو] لم تكن مهنتنا .فنحن بحاجة

للمال ،لذا سنقبل بأي وظيفة تبقينا على قيد الحياة" .على سبيل المثال ،يستطيع رجل سوري ،في جنوب لبنان كان
فرصا من حين آلخر ألداء مهام صغيرة في مجال اإللكترونيات في بيروت.
يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ،أن يجد
ً

ويحظى السوريون بتاريخ طويل كعمالة مهاجرة في لبنان في مجال البناء والزراعة ،التي وصفها المشاركون اللبنانيون
في جنوب لبنان بأنها "وظائف سورية نمطية" .وذكر رجل لبناني" :لقد وفر عموم الشعب اللبناني هذه الوظائف الشاغرة

للموظفين السوريين؛ ألن اللبنانيين ال يقبلون بالعمل في وظائف العمالة" . . . .حتى قبل الحرب السورية ،اعتاد اللبنانيون
العمال السوريين في أعمال البناء؛ ألن اللبنانيين ال يقبلون العمل في مثل هذه الوظائف التي تتطلب مجهودًا
استئجار
ّ
بدنيًا مع انخفاض في معدالت األجر" .توحي هذه التجارب بالحاجة إلى تحسين االستفادة من المهارات السورية .وفي

الوقت ذاته ،يمثِّل التصوّر المتنامي بين اللبنانيين بأن السوريين يمتلكون وظائف ذات مهارات عالية أو فنية قد يرغب
فيها اللبنانيون مصدر استياء.

كان عدد كبير من النساء السوريات يعملن خارج المنزل ،وأعرب بعضهن عن استقاللهن الجديد بسبب عملهن.

وفي حين عملت نساء قليالت خارج المنزل في سوريا ،إال أن السوريات المشاركات وجدن فرص عمل في تصنيع المالبس
والمبيعات والرعاية النهارية والتعليم وإنتاج األغذية والزراعة .ذكر نحو ثالثة أرباع النساء إلى أن هذا كان أول عمل لهن
خارج المنزل وأنه كان ضرورة لعائالتهن من أجل دفع اإليجار والرسوم المدرسية والنفقات المعيشية .كما أعربت النساء

السوريات عن شعورهن بالفخر بسبب العمل .وقد أوضحت امرأة سورية في بيروت أن "النساء يشعرن بأن لهن قيمة،
كأنهن أعضاء نشطون في المجتمع" .وكررت أخرى أن "النساء قادرات على كسب مالهن الخاص وأنهن مستقالت ماليا

[في لبنان] .في سوريا ،لم يكن لدينا هذا االمتياز في الخروج للعالم .لست مضطرة النتظار زوجي ليعطيني المال لشراء

الطعام واألشياء األخرى التي أحتاجها .تستطيع النساء االعتماد على أنفسهن .تشعر النساء بالتمكين بعد قدومهن
أيضا إن العيش في بيروت أتاح فرص عمل أكثر من المناطق
إلى لبنان ،واالضطرار إلى العمل واالستقاللية" .قالت نساء ً

الريفية .رغم ذلك ،صرّح رجل سوري أنه "من الصعب على الرجل رؤية زوجته تعمل خاصة إن كان لديهم أطفال" .أدت
الظروف إلى إعادة تقييم المعايير الثقافية السورية الخاصة بالمرأة في مكان العمل.

رأى المشاركون اللبنانيون أن االقتصاد اللبناني متدهور؛ وأفاد اللبنانيون بوجود صعوبات في العثور على عمل

والحصول على راتب مناسب .أرجع المشاركون ضعف الفرص إلى الفساد السياسي وأعداد السوريين الكبيرة .وقد
أشار أحد اللبنانيين في طرابلس أن "الوضع االقتصادي في لبنان كان متوسطًا منذ عام  .1990وقد جعلت أزمة الالجئين

عمال من جميع مستويات المهارات عن فرص محدودة ،على الرغم من أن ذلك كان
األمر أكثر من المتوسط .وقد أعرب ّ

ملموسا على نحو خاص لدى الحاصلين على درجة علمية متقدمة .قالت امرأة لبنانية في بيروت" :تخرجت في جامعة
ً

لبنانية ،وقد دفع لي والدي الكثير من المال ألتمم دراستي ،لكنني اآلن أعمل في متجر ،وشهادتي ال فائدة منها" .وقد

العمال ذوو المهارة المنخفضة والمتوسطة أنهم يعملون في وظائف متعددة لتغطية نفقاتهم ،ويعتقدون أن
أورد
ّ
كثيرًا من الوظائف يشغلها السوريون اآلن .قال لبناني إنه من الصعب العثور على عمل في مجاالت من اختيارهم ،وتزداد

الصعوبة في تدبير احتياجاتهم .وهذا يشدد على الحاجة إلى تحسين األوضاع االقتصادية لتوفير وظائف للجميع.

نانبل يف زيكرتلا تاعومجم
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تجربة الحصول على وظيفة
كان من الصعب الحصول على وظائف .استغرق بعض المشاركين السوريين مدة تصل إلى ستة أشهر من أجل الحصول
على وظيفة في لبنان ،ويعني ذلك بالنسبة للبعض منهم عدم القدرة على دفع اإليجار واالضطرار إلى االنتقال من
السكن الرسمي إلى مخيّمات غير رسمية .أفاد أغلب المشاركين السوريين في سهل البقاع عن وجود بطالة طويلة

األمد ،السيما في قطاعي البناء والزراعة .ورغم أن معظم المهاجرين السوريين واللبنانيين والمصريين قد حصلوا على
بعض الوظائف ،تعيَّن على الكثير منهم (بمن فيهم اللبنانيين) االنتقال من أجل وظائفهم ،أو اضطروا إلى شغل وظيفة

ثانية ،أو كانوا غير قادرين على الحصول على عمل بدوام كامل.

شكلت العالقات واإلحاالت عامال ً أساسيًا في الحصول على وظيفة للسوريين واللبنانيين .اعتمد بعض السوريين
ّ

على العالقات في لبنان قبل الحرب ،بينما ارتبط آخرون بالسوريين في لبنان من خالل العائلة واألصدقاء ووسائل التواصل
االجتماعي وتطبيقات الرسائل .تعتمد الشركات على شبكات موظفيهم السوريين للعثور على سوريين آخرين
لتوظيفهم .رأى رجل سوري في جنوب لبنان أن إعالنات الوظائف المطبوعة ليست ذات فائدة ،بقوله "هناك فرصة
 ٪1فقط قد تجد فيها وظيفة ،ألن الناس ال يثقون بنا . . . .إذا أشار إليك شخص ما ،فستكون أكثر ثقة لدى صاحب
العمل".

تبقى الواسطة
عائقا أمام الحصول على وظيفة للبنانيين بوجه خاص .يرى لبناني أن الواسطة (المحسوبية
ً
أو المحاباة) شيء متعارف عليه بوجه خاص .أوضح مشارك لبناني في جنوب لبنان قائال ً "لبنان بلد مشهور بالواسطة،

وسوق العمل غير عادل . . . .من الصعب للغاية العثور على وظيفة ،ما لم يكن والداك قادرين على االستعانة بنفوذ
معارفهم لتوظيفك بوظيفة محترمة مقابل أجر جيد".

كانت المساعدة في مطابقة الوظائف الرسمية محدودة .وكانت برامج المساعدة في مطابقة الوظائف

والتوجيه المهني مرغوبة بين السوريين واللبنانيين والمصريين والمناطق.

يجد السوريون والمصريون العمل بشكل غير رسمي غالبًا .أورد كل من السوريين والمصريين أنهم ينتقلون من مكان

إلى مكان ويتركون معلومات االتصال في حالة إتاحة فرصة عمل .باإلضافة إلى ذلك ،كان السوريون ينتظرون في أماكن محددة

ليتم نقلهم للعمل ليوم واحد .وقد اشتكى السوريون من تصرف "متعهدي التوظيف" اللبنانيين؛ حيث يأخذون نصف الدخل
المكتسب" .قالت امرأة من سهل البقاع أن "[الكفيل] يأخذنا بسيارته إلى العمل ويعيدنا .ونعلم كذلك أنه يأخذ األموال ،لكن
يجب أن نعمل فنحن نريد أن نعيش" .وأفاد رجال سوريون عن حاالت دفع لوكاالت توظيف محتالة ليس لها وجود.

لقد أدى عدم القدرة على التنقل إلى إعاقة الحصول على وظيفة .أفاد سوريون بارتفاع تكاليف مواصالتهم إلى

العمل التي تصل أحيانًا إلى نصف راتبهم .باإلضافة إلى ذلك ،وصف السوريون مناطق في لبنان( ،على سبيل المثال في

ضاحي والحمرا وبرج البراجنة وضهر البيدر) يمكن أن تتعرض سالمتهم فيها للخطر أثناء النقل ،بكونها نقاط تفتيش

المحسنَّة والميسورة التكلفة
روتينية يمكن أن تؤدي إلى حبس من ال يحملون إذن (رخصة) إقامة .وقد تعزز وسائل النقل ُ
من فرص سبل العيش للسوريين.

عائقا يحول دون
بالنسبة للسوريات ،تُمثِّل الحاجة إلى رعاية األطفال وقلة الخبرة وقواعد المالبس المحافظة
ً

التوظيف .أفادت سوريات أن أصحاب العمل كانوا يمانعون السماح للنساء باالطمئنان على أطفالهن من وقت آلخر خالل
يوم العمل .ذكرت امرأة سورية في سهل البقاع "إن كان لديك أطفال ،قد يخبرك صاحب العمل أنه ال يمكنك العمل
أيضا .فقد ذكرت بعض
لديه الحتمالية تباطؤ العمل" .كانت النساء الالتي يبحثن عن وظيفة ألول مرة يواجهن صعوبة ً

يفضل بعض اللبنانيين عدم
عائقا ،حيث
السوريات أن ارتداء الحجاب (ووجود اختالف عام في الزي عن اللبنانيين) يُشكِّ ل
ِّ
ً
أيضا).
توظيف النساء الالتي يرتدين الحجاب (مع أن بعض النساء اللبنانيات يرتدين الحجاب ً

يفتقر السوريون لمهارات اللغة اإلنجليزية والفرنسية .ويتحدث اللبنانيون غالبًا ثالث لغات (العربية والفرنسية

درس اللغات الثالث للطالب .وقد أشار كل من اللبنانيين والسوريين أن االفتقار
واإلنجليزية)؛ حيث إن المدارس اللبنانية ت ُ َّ
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إلى مهارات اللغة اإلنجليزية والفرنسية أضر باالندماج السوري في سوق العمل والمجتمع بشكل عام؛ حيث إن السوريين
ال يتحدثون سوى العربية .يشير هذا إلى ضرورة التدريب اللغوي.

يشكِّ ل كبر السن واعتالل الصحة صعوبة بين الرجال السوريين للعثور على وظيفة أو االحتفاظ بها .أورد رجال

عائقا يحول دون الحصول على وظيفة .وقد تفاقم هذا األمر
سوريون أن كبر السن واعتالل الصحة والعجز عوامل تمثِّل
ً

لعدم وجود تأمين صحي .يشير ذلك إلى الحاجة ألخذ سياسات الرعاية الصحية بعين االعتبار بجانب سياسات التوظيف.

اعتبارات صاحب العمل عند توظيف السوريين والمهاجرين
رأى أصحاب العمل أن العمالة السورية ضرورية لسوق العمل اللبناني .أشار أصحاب العمل اللبنانيون الذين يعمل لديهم
السوريون إلى أن السوريين لطالما كانوا يعملون في الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة والمنخفضة األجر ،كما
هو الحال في البناء واإلنتاج والزراعة وغير ذلك من األعمال التجارية في لبنان .قال مالك شركة إنشاء كبيرة إنه "يخشى

العمال السوريين "هم قوام القوى العاملة في لبنان".
أن تعود العمالة السورية إلى سوريا" .فهو يرى من وجهة نظره أن
ّ

عمال مهرة ومثابرون .وثمة توافق بين أصحاب العمل على أن السوريين لديهم
يُنظَر إلى السوريين على أنهم ّ
الرغبة في أداء الكثير من المهام ويعملون بجد ،وهم ذوو مهارة عالية ،ويتلقون أجورًا قليلة "وهم أسرع ،وأكثر إنتاجية،
وأكثر خبرة في العمل" .فهم أحيانًا يقارنون ذلك مع أخالقيات العمل اللبناني .حيث قال أحد اللبنانيين في سهل البقاع

" إن اللبناني ال يعمل ،فهو بالكاد يعمل لست ساعات".

يتلقى السوريون أجرًا أعلى من المهاجرين اآلخرين لكنهم ال يطلبون إقامة .أشار أصحاب العمل أنه رغم أن
العمال البنغال .وقد نسبت الشركات
السوريين يعملون مقابل أجور أقل من اللبنانيين ،إال أنهم يتلقون أجورًا أعلى من
ّ
ذلك إلى حاجة السوريين إلى دعم األسر وتأجير المسكن ،في حين أن البنغال عادة كانوا في لبنان بدون أسرهم وقد وفر
أصحاب العمل السكن لهم .رأى أصحاب العمل في مجموعات تركيزنا أن السوريين يمتلكون مهارات أكبر وذلك مقارنة
بالعمال البنغال أو المصريين.

كان هناك حافز ضعيف ألصحاب العمل لمعالجة أذونات العمل (رخص العمل) للسوريين .رغم أن بعض أصحاب

العمل أشاروا إلى كفالة أذونات (رخص) إقامة السوريين (غالبًا ما يجعلون السوريين يتحملون التكلفة) ،نادرًا ما ذكر
أصحاب العمل توفير أذونات العمل (رخص العمل) للعمال السوريين داخل المجاالت المتاحة .أقر مالك شركة خدمات
متوسطة الحجم بإمكانية تسجيل السوريين في األعمال الورقية الحكومية على أنهم موظفون في وظيفة قانونية
مهاما مختلفة" .على سبيل المثال ،لديك موظف . . .اكتسب خبرة
متاحة للسوريين ،في حين يؤدون في حقيقة األمر
ً

كحمال أو عامل نظافة ،حيث إن هذين
كبيرة في الجوانب الفنية للعمل ،ولكن يتعين عليك إخطار الحكومة أنه يعمل
ّ

المجالين تسمح بهما الحكومة" .ويبرز هذا األمر كيف أن أصحاب العمل يتحايلون على القيود المفروضة على توظيف
السوريين وأذونات العمل (رخص العمل).

التصورات بشأن اإلطار القانوني وأذونات العمل (رخص العمل)
ّ
كان السوريون يرون أن أذونات (رخص) اإلقامة أكثر أهمية للتوظيف والسالمة الشخصية من أذونات العمل (رخص
العمل) .وفي حين أفاد السوريون أنهم ال يحتاجون إلى إذن (رخصة) عمل للحصول على عمل ،أكدوا على ضرورة الحصول
على إذن (رخصة) إقامة .ومن األمور الملحة تحديث أذونات (رخص) اإلقامة ،وهو ما يتطلب كال ً من إيجاد كفيل ودفع 200

دوالر أمريكي لكل شخص (و 200دوالر أمريكي تُدفع بأثر رجعي عن كل سنة انقضت دون إذن (رخصة)) .قال رجل سوري في

طرابلس" :عندما نذهب للبحث عن وظيفة وليس معنا [تصريح إقامة] ،فإن أصحاب العمل يفكرون كثيرًا قبل توظيفنا،
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وأحيانًا قد ال يوظفونا لعدم وجود وثائق معنا" .حددت نقاط التفتيش إمكانية تنقل من ال يملكون تصاريح إقامة ُمحدثة.
وصف رجل سوري في محافظة جنوب لبنان األمر بقوله" :يواجه األشخاص الذين يملكون وثائق منتهية الصالحية

صعوبات عند نقاط التفتيش وصعوبات في إيجاد الوظائف ،وإذا لم يكن لديك وثائق قانونية فسيكون األمر بمثابة كارثة؛

ترحل على الرغم من
يوما ،وقد ّ
حيث لن يكون لديك عمل وال مال وبالكاد يمكنك الخروج ،وما إلى ذلك ،فقد تُحبس ً 20
أناسا مروا بذلك كله" .كانت المخاطرة عند نقاط التفتيش ترتبط
كل الضرب والمعاناة التي تالقيها هناك .وأنا أعرف
ً
أيضا بإحجام أصحاب العمل عن قيامهم بدور الكفيل للسوريين ،وقد ذكر مالك شركة متوسطة الحجم أن ضباط األمن
ً

يجرون تفتيشات روتينية لالطالع على رخص اإلقامة (وليس أذونات العمل (رخص العمل)).

أبلغ السوريون والمصريون عن صعوبة تواجههم عند الحصول على األذونات (الرخص) .بالنسبة للسوريين الذين

استطاعوا إيجاد كفيل وتوفير التكلفة ،كانت عملية تقديم طلبات الحصول على إذن (رخصة) عمال شا ًقا .وقد وصف

رجل سوري في محافظة جنوب لبنان عملية تقديم الطلبات قائالً" :عندما نذهب إلى المكاتب الحكومية ،يعاملوننا
كالحيوانات وهم يتلفظون بجميع أنواع الكلمات البذيئة .لقد جئنا لتجديد وثائقنا ليكون وجودنا قانونيًا .ونحن كذلك

أيضا السلطات اللبنانية بأنها
ندفع المال نظير ذلك ،فلماذا تعاملوننا بهذه الطريقة"؟ يصف المهاجرون المصريون
ً
للعمال المصريين بدخول البالد بتأشيرة سياحية.
اهتماما أكبر باإلقامة القانونية ولم تعد تسمح
تولي
ّ
ً

أدت السياسات الحكومية المتناقضة إلى تفاقم المخاطر على أصحاب العمل والسوريين .وقد أكد المشاركون

اللبنانيون في سهل البقاع على انعدام اتساق الرقابة الحكومية في أسواق العمل واصطباغها بالطابع غير الرسمي.
وقال آخر" :يؤدي غياب القوانين الحكومية إلى حدوث كل هذه الفوضى" .أشار المشاركون عبر المناطق الجغرافية إلى
غياب الثقة في سياسات الحكومة اللبنانية.

المهارات والتدريب
طلب السوريون واللبنانيون المساعدة في االلتحاق بالعمل أكثر من التدريب .فالسوريون يشعرون بالثقة في مهاراتهم
وقدرتهم على العمل ،لكنهم يحتاجون إلى المزيد من المساعدة إليجاد فرص عمل .أشار رجل سوري في جنوب لبنان إلى
أن المساعدة في مطابقة الوظائف "ستحسن من الوضع على المستوى األمني والنفسي والمالي والجسدي . . . .ال بد

من وجود كيانات محددة تنظِّم القوى العاملة السورية في لبنان وتجد لها وظائف مناسبة" .يعتقد اللبنانيون الحاصلون
تحد من الواسطة ،في حين يعتقد السوريون أنها قد تقلل
على شهادات جامعية أن المساعدة الرسمية يمكنها أن ُ

تخصيصا.
فترات االنتظار فيما بين الوظائف وتجعل العثور على وظيفة أقل
ً

كانت المفاضالت مرتبطة بالتدريب .أشار كل من السوريين والشركات إلى أن المشاركة في التدريب قد تستغرق

فعال ،في حين أكد آخرون أن التدريب األمثل يكون
بعض الوقت
بعيدا عن العمل .ورأى البعض أن التدريب المتاح غير ّ
ً

أثناء العمل.

وهناك بعض التدريبات المحددة كان السوريون يرغبون فيها .كان السوريون والسوريات يتوقون إلى تحسين

أيضا في شحذ مهاراتهم في الميكانيكا
مهاراتهم اللغوية في اللغتين اإلنجليزية والفرنسية ،وكان الرجال يرغبون
ً
واإللكترونيات .كانت السوريات يفضلن التدريب الوظيفي مع اللبنانيات كوسيلة لتخفيف التوترات االجتماعية .يشير

هذا األمر إلى وجود حاجة إلى برامج تدريب محددة وموجهة متناغمة مع احتياجات سوق العمل.

الترابط االجتماعي المتعلق بالتوظيف
أعرب اللبنانيون عن مخاوفهم بشأن التغيرات السكانية في لبنان .وعبَّر المشاركون اللبنانيون عن قلقهم حيال االعتقاد
يوما ما .كان هذا القلق مرتبطًا
بأن السوريين "سيفوقوننا عددًا" أو ربما "يطالبون بالحصول على الجنسية اللبنانية" ً
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فرص للجميع
ٌ

أيضا بجوانب القلق الجماعي حول النسب الديموغرافية للمجموعات الدينية في لبنان؛ حيث إن معظم السوريين من
ً

السنة ،وقد يؤدي وجودهم إلى تغيير التوازن الديني الحالي لألديان في لبنان (السني والشيعي والمسيحي).
ُّ

عدم االستقرار االقتصادي والسياسي يقوض الترابط االجتماعي .عزا المشاركون اللبنانيون بعض االستياء من

السوريين إلى "الضغوط االقتصادية" و"نتيجة للمشكالت المالية" .انتقل هذا اإلحباط ،بجانب عدم االستقرار السياسي
عبر اللبنانيون عن
وفرص التوظيف دون المستوى األمثل ،إلى التفاعالت في مكان العمل والحياة اليومية للسوريينّ .
مخاوف متعلقة بالوضع األمني بشأن السوريين ،حيث يعتبرون السوريين خطيرين.

كانت العالقات بين اللبنانيين والسوريين في مكان العمل متفاوتة .علّق رجل سوري في محافظة جنوب لبنان

قائالً" :العمل مع اللبنانيين جيد بنسبة  ٪70من الوقت" .وقد تكون [العالقات السيئة مع] نسبة  30في المئة المتبقية

راجعة إلى الغيرة أو العمل األفضل" .ذكر السوريون واللبنانيون على حد سواء أن العالقات الفردية في مكان العمل كانت
ودية في أغلب األحيان .قال رجل سوري في سهل البقاع" :هناك الكثير من األشخاص الطيبين الذين يعاملوننا معاملة

طيبة" .لكن الكثير من اللبنانيين أظهروا عدائية نحو السوريين وتكبرًا عليهم .قال رجل لبناني في جنوب لبنان" :يجب أن
العمال اللبنانيين ،وكل ما في األمر أنني ال أستطيع ذلك .ويرجع
العمال السوريين كما أعامل
أقول بصراحة إنني ال أعامل
ّ
ّ

ذلك لسلوكهم ،فهم يقبلون باإلهانة وال يمانعون ذلك" .وقد رأى البعض أن السوريين ليسوا نظيفين وال أنيقين .وأوضح

أيضا حول القضايا المتعلقة بالتسلسل الهرمي بقوله "توجد
مالك إحدى شركات الخدمات مسألة أن التوترات نشأت ً
بعض السلبية أحيانًا بين الفني اللبناني والفني السوري األكثر خبرة .قد يكون لدى السوري ثمانية أعوام من الخبرة ،في

حين ال تكون لدى اللبناني خبرة ويظل يرفض العمل تحت إدارة السوري".

كان اللبنانيون يحملون تصوّرات خاطئة حول المساعدة التي تلقاها السوريون في لبنان .أوضح السوريون
عبر المناطق أنهم ال يتلقون حاليًا سوى المساعدة في تكاليف تعليم أطفالهم فقط ،وكيف أنهم فقدوا الطعام

والمساعدات وأنواع الدعم األخرى باستمرار .في حين اعتقد بعض اللبنانيين أن السوريين تلقوا الكثير من الدعم من

األمم المتحدة ولم يدفعوا مقابل اإليجار .ورأى بعض اللبنانيين أن السوريين مهاجرين وليسوا الجئين ،مشيرين إلى
أنهم كانوا يعبرون الحدود إلى داخل سوريا غالبًا .اعتقد بعض اللبنانيين أن لبنان هو البلد الوحيد الذي سمح للسوريين

انعكاسا لتقارير إعالمية تحريضية عن السوريين .هناك حاجة لنشر
بالعمل .قد تكون مثل هذه المفاهيم الخاطئة
ً
الحقائق حول الالجئين السوريين للتغلب على هذه التصوّرات الخاطئة.

ظروف بيئة العمل
تعرض السوريون للعمل لساعات طويلة ومخاطر جسدية وأجر غير متناسق ،وعدم وجود مالذ .عمل السوريون لساعات
طويلة وكان يفتقرون إلى المالذ إذا تعرضوا لظروف عمل سيئة .أبلغ رجال سوريون في بيروت عن تعرضهم العتداء بدني
أثناء العمل .وأشار العديد من السوريين إلى تأخر أجورهم أو خفضها أو حصولهم على أجور أقل من المتوقع؛ حيث قال

شيوعا بين من ال يمتلكون
يوما بدون أجر .كانت هذه المشكالت أكثر
ً
رجل سوري في سهل البقاع أنه عمل لمدة ً 60

تصريح إقامة وإذن (رخصة) عمل.

أبلغت نساء سوريات عن تعرضهن للتحرش الجنسي .وقد وصفت امرأة سورية في سهل البقاع الموقف بقولها:
"ألننا سوريات يتحدث اللبنانيون معنا بطريقة ت ُ ِ
شعرنا أننا رخيصات . . . .ثم يطلبون منا أن نفعل أشياء ،لنبيع أجسادنا.
ثم نستقيل من العمل . . . .فنحن لسنا هنا لفعل هذه األشياء أو لنبيع
ويخبرونك أن جميع السوريات يفعلن ذلك ،ومن َّ

نكف أنفسنا ونستطيع توفير الطعام ألنفسنا .ولسنا رخيصات".
أجسادنا .ونحن نعمل لكي ّ
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الطموحات والحلول
كان اللبنانيون والسوريون على حد سواء يتوقون لتحقيق السالم واالستقرار ووضع نهاية للفساد وتوافر فرص عمل

متسقة .بالنسبة للسوريين ،يعني السالم واالستقرار الحقوق األساسية في مكان العمل والسالمة ألنفسهم

ولعائالتهم ،في حين ينتظرون الرجوع اآلمن إلى سوريا أو العثور على وظيفة ومسكن آمن في لبنان.

الموضحة والمتعلقة بالعمل القانوني ،يشمل ذلك أذونات العمل (رخص العمل)
وصف السوريون خاصة األهداف
ّ

والمساعدة على مطابقة الوظائف الرسمية .أراد المشاركون من بين جميع المجموعات فرض النزاهة في سوق العمل.

وتمنى العديد من السوريين وجود منظمة تُعنى بتطابق المهارات الرسمية .وأراد أصحاب العمل واللبنانيون وضع ضوابط
أوضح ألذونات العمل (رخص العمل) كوسيلة لوضع نظام ضريبي للموظفين السوريين وتنظيم سوق العمل.

كان الكثير من السوريين يتطلعون إلى العودة لسوريا من أجل إعادة بنائها ،في حين كان هدف اآلخرين البقاء في

لبنان .وخشي الكثير من اللبنانيين من مكث السوريين لألبد في لبنان .خشي اللبنانيون من هذا األمر بسبب تجربة البالد
في قبول الالجئين الفلسطينيين الذين مكثوا لعقود ،وألن غالبية السوريين السنة يمكن أن يزعزعوا التوازن الطائفي

في لبنان؛ بيد أن الكثير من السوريين يهدفون إلى العودة لوطنهم .واجه آخرون احتماالت "عدم امتالكهم شيء في
سوريا بعد اليوم" .كان هدف كل من السوريين وأصحاب العمل إعادة بناء سوريا وتطلعوا إلى أن تؤدي الشركات اللبنانية

رائدا في إعادة إعمار سوريا .وأراد بعض اللبنانيون مغادرة لبنان .قال لبناني في بيروت" :إذا استمر وضعنا على هذا
دورًا
ً
النحو ،سأترك أوالدي يسافرون ويعيشون بالخارج فال يوجد لهم مستقبل هنا".

كان اللبنانيون يرغبون في االستثمار في مشروعات األشغال العامة واسعة النطاق مثل تحسين شبكة الكهرباء

والبنية التحتية للمياه وإدارة النفايات والبنية التحتية للطاقة .فقد أشار أحد اللبنانيين إلى أنه" :يمكنك إيجاد الكثير من

الوظائف الشاغرة بمجرد حل هذه المشكالت ،لكننا ال نزال نركِّ ز على التنظيم والتخطيط الحكومي هنا".

الفصل الحادي عشر

نتائج الدراسة االستقصائية :لبنان

يصف هذا الفصل النتائج المستقاة من تحليل الدراسات االستقصائية التي أُجريت على أسر الالجئين السوريين

وعلى الشركات في لبنان .تُلقي نتائج الدراسة االستقصائية لألسر الضوء على النتائج المستخلصة المتعلقة بتوفير

المهارات بين الالجئين السوريين وبخبرتهم المهنية في ك ٍ
ل من لبنان وسوريا ،وبتصوّراتهم تجاه التوظيف في لبنان.
وتركز الدراسة االستقصائية للشركات على النتائج المستخلصة المتعلقة بتوظيف السوريين وكذلك تصوّرات
الشركات عن
العمال السوريين وعن السياسات التي من شأنها تحفيز زيادة الوظائف .ويضم الملحق  Dتفاصيل بشأن
ّ

استراتيجيات جمع العينات المستخدمة في كل دراسة استقصائية ،باإلضافة إلى نتائج أخرى.

الدراسة االستقصائية لألسر
النتائج الرئيسية المستخلصة

–المستوى التعليمي منخفض بين المشاركين في الدراسة االستقصائية مع حصول المجموعة األكبر على
تعليم ابتدائي.

–تبلغ نسبة أفراد األسر العاملين أو الراغبين في العمل بوجه عام  60في المئة تقريبًا ،ولكن نسبة الذكور أعلى
ثالث مرات من نسبة اإلناث.

–النسبة المئوية للمشاركين في الدراسة االستقصائية غير العاملين منخفضة نسبيًا بالنسبة للذكور ،ولكنها
انخفاضا من اإلناث غير العامالت،
مرتفعة بالنسبة لإلناث ،باستثناء منطقة البقاع ،حيث توجد نسبة مئوية أكثر
ً

مقارنة بالمحافظات األخرى ،وهو ما يمكن عزو سببه إلى العمل في الزراعة.
ً

شيوعا إليجاد فرصة عمل.
–تُشكِّ ل االستفادة من شبكات العالقات االجتماعية الوسيلة األكثر
ً

–يُعد أداء وظائف ال تتطلب مهارات في مجاالت البناء ،والتجارة بالجملة والتجزئة ،والزراعة ،ومجاالت التصنيع األخرى من
عموما مع أنواع األعمال التي يؤديها السوريون عادة ً في لبنان.
شيوعا التي يتم القيام بها ،وتتوافق
أنواع العمل األكثر
ً
ً

–تُمثِّل صعوبة الحصول على إذن (رخصة) عمل وعدم الحصول على إقامة قانونية العقبتين األكثر ذكرًا للحصول
على فرصة عمل.

–يخشى أكثر المشاركين الوقوع في مشكلة ومن فقد المساعدة إذا اكتُشف مزاولتهم لمهنة.

–يتفق أكثر المشاركين على أن أصحاب العمل يرغبون في توظيفهم ،ولكن من الصعب العثور على صاحب عمل
يكفل لهم إذن (رخصة) عمل.

العمال وأصحاب العمل يعاملونهم باحترام ،وبأنهم ال
–أفاد أغلب المشاركين في الدراسة االستقصائية أن
ّ
يواجهون تمييزًا معتادًا.
تدني المستوى التعليمي بين المشاركين في الدراسة االستقصائية

نصف عدد المشاركين تقريبًا في الدراسة االستقصائية أو أكثر حاصلون إما على مستوى تعليم ابتدائي أو أقل
المراجعة في فصل "نظرة عامة عن دولة لبنان".
(الشكل  ،)11.1ويأتي هذا
ً
متوافقا مع النتائج المستخلصة ُ
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عينة األسر في لبنان

تم أخذ عينة من إجمالي  600أسرة في المحافظات الخمسة باالتساق مع نسبة السكان في هذه المواقع
الجغرافية.

–بيروت ( 30أسرة)

–جبل لبنان ( 132أسرة)

–سهل البقاع ( 216أسرة)
–الشمال ( 150أسرة)
–الجنوب ( 72أسرة)

بلغت نسبة الذكور  77في المئة ونسبة اإلناث  23في المئة من أفراد األسر الذين تم تحديدهم بشكل عشوائي
للمشاركة في الجزء الخاص بتصوّرات التوظيف من الدراسة االستقصائية .كانت األغلبية تقيم في منازل عادية

( )362ثم تال ذلك اإلقامة في مخيّمات رسمية ( )119ومخيّمات غير رسمية ( )119بتوزيع متساوي .أُخذت عينة
غالبية األسر من المناطق الحضرية ( ،)343مع أخذ عينة نسبة كبيرة من األسر من مناطق ريفية ( .)257كان جميع
األسر في بيروت وغالبية األسر في جبل لبنان ( 91في المئة) والشمال ( 55في المئة) من مناطق حضرية ،في حين

شكلت األسر الريفية الغالبية في محافظة البقاع ( 62في المئة) والجنوب ( 61في المئة).
ّ
الشكل 11.1
المستوى التعليمي للمشاركين في الدراسة االستقصائية

80
65%

70

65%
57%
47%

46%

50

40%

35%

40

33%

27%

30
21%
11%

5%
ﻟﺒﻨﺎن

6%

8%

اﻟﺠﻨﻮب

18%

13%
6%

6%

اﻟﺸﻤﺎل

ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ أو ﻟﻢ ﻳﹸﺘﹺﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي

5%
ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن

14%

13%

20

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

58%

60

10

4%
اﻟﺒﻘﺎع

ﺑﻴﺮوت

0

ﻻ ﻳﻘﺮأ وﻻ ﻳﻜﺘﺐ

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ أو ﺛﺎﻧﻮي

ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳـﺘﻨﺪت ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ  600ﻣﺸـﺎرك 30 :ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،و 216ﻓﻲ
اﻟﺒﻘﺎع ،و 132ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن ،و 150ﻓﻲ اﻟﺸـﻤﺎل ،و 72ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب .ﻳﹸﺒﻴﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻟﻴﺒﺮﺳـﻮن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﺟﻮد ﻓﻮارق ﻛﺒﻴﺮة
إﺣﺼﺎﺋﻴﹰﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.
RAND RR2653-11.1

انبل :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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كان المشاركون في الدراسة االستقصائية ،في محافظتي البقاع والجنوب اللتين تتميزان بغلبة الطابع الريفي عليهما

عموما ،حاصلين على مستويات تعليم منخفضة عن أولئك المشاركين في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال
ً
األكثر حضرية .وكان المشاركون في الدراسة االستقصائية ،في محافظتي البقاع والجنوب ،يعملون بشك ٍ
ل كبير في

الزراعة ،وهم عادة ً من المناطق الزراعية ،والتي يغلب عليها الطابع الريفي في سوريا؛ حيث ينصب التركيز على العمل

في المزارع وحيث تكون فرص التعليم محدودة بدرجة أكبر.

طُرحت أسئلة على المشاركين في الدراسة االستقصائية عن أي تدريب رسمي تلقوه منذ وصولهم إلى البلد

المستَضيف ،وأشار نسبة من المشاركين تزيد عن الثلث بقليل ( 34في المئة) إلى أنهم تلقوا تدريبًا منذ وصولهم
ُ
التدريب المرتبط بمجال البناء ( 15في المئة من
ا
ذكر
األكثر
التدريب
شمل
هؤالء؛
بين
من
ضيف.
ست
الم
البلد
إلى
َ
ُ َ
ً

المشاركين) ،والتدريب في مجاالت الزراعة والبستنة والمنتجات الحيوانية ( 5في المئة من المشاركين) ،وخدمات

الضيافة ( 4في المئة من المشاركين) ،واإلصالح الميكانيكي للسيارات وصيانتها وتشغيل المعدات ( 3في المئة).
أشار أقل من  1في المئة من المشاركين إلى أنهم تلقوا تدريبًا على اللغات منذ وصولهم إلى لبنان؛ حيث كانت اللغة

شيوعا في التدريب.
اإلنجليزية هي اللغة األكثر
ً

تباينت نسبة أفراد األسر العاملين والراغبين في العمل ونسبة المشاركين غير العاملين تباينًا كبيرًا بين
الذكور واإلناث

عاما فأكثر سواء كانوا يعملون أو يرغبون في العمل 61 ،في
كانت النسبة اإلجمالية ألفراد األسر ،الذين تبلغ أعمارهم ً 18

المئة تقريبًا وذلك بين عينة األسر التي لدينا 92 :في المئة بالنسبة للذكور و 30في المئة بالنسبة لإلناث (الشكل  .)11.2ومرة ً
متوافقا على نطاق واسع مع فكرة انخفاض مشاركة المرأة في القوى
أخرى ،يأتي انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة
ً
العاملة بالمنطقة 1.بالنسبة للذكور ،ال تختلف نسبة المشاركين في الدراسة االستقصائية العاملين أو الراغبين في العمل

مقارنة بالمحافظات
اختال ًفا كبيرًا حسب المحافظة ،في حين تكون أعلى بالنسبة لإلناث في محافظتي بيروت والشمال
ً
األخرى .كانت معدالت العمل أو االستعداد للعمل األقل في محافظة البقاع ،حيث كانت تبلغ  53في المئة ( 87في المئة

للذكور و 23في المئة لإلناث)؛ وفي محافظة الجنوب؛ حيث كانت تبلغ نسبة  60في المئة ( 93في المئة للذكور و 29في المئة

لإلناث) .يمكننا النظر في عدد من العوامل التي قد يكون لها دور .فثمة اعتماد كبير بوجه عام على معونة األمم المتحدة

جدا .ومن ثم ،في الوقت
والمنظمات غير الحكومية في هذه المجتمعات ،وقد تكون فرص العمل خارج مجال الزراعة محدودة ً ً
الذي قد تكون فيه نسبة النساء غير العامالت أقل في محافظة البقاع بالنسبة للنساء الراغبات في العمل في مجال الزراعة،
أيضا بشكل الفت للنظر .في
فإن الفرص المحدودة خارج مجال الزراعة تُبقي نسبة كبيرة من النساء خارج القوى العاملة ً
شائعا بين المشاركين من مجموعات التركيز من محافظة البقاع.
الحقيقة ،لقد كان العمل في مجال الزراعة
ً

كانت معدالت الرجال غير العاملين منخفضة نسبيًا وأقل من  15في المئة في أغلب الحاالت ،باستثناء محافظة

وفقا للمعايير العادية 2.إال أن هذه المعدالت تخفي اختالفات مهمة بين الذكور
الشمال ،على الرغم من كونها مرتفعة ً

واإلناث .باستثناء محافظة البقاع التي تنخفض فيها نسبة أفراد األسر العامالت أو الراغبات في العمل ،يكون معدل

 1من المهم مالحظة أنه على الرغم من أن معدالت مشاركة المرأة بالقوى العاملة في سوريا قبل الحرب األهلية (ُ )2010ق ِّدرت
بنسبة  13.27في المئة ،وهي متوافقة تقريبًا مع نسبة اإلناث الالتي وقع عليهن االختيار إلتمام الدراسة االستقصائية لتصوّرات
التوظيف ،أشارت الدراسات إلى أن معدالت مشاركة المرأة بالقوى العاملة أعلى بين النساء الالجئات بسبب حاجتهن إلى العمل
ٍ
لمزيد من الشرح التفصيلي ،انظر الملحق .D
إلعالة أسرهن.
ُ 2قدرت النسبة المئوية للمشاركين الذين ال يعملون خالل الدراسة االستقصائية .اعتمدنا خالل الدراسة االستقصائية على
أيضا من يعمل لساعة واحدة
تعريف منظمة العمل الدولية لما يعني تصنيف المرء على أنه عامل؛ حيث يُعرَّف على أنه يشمل
ً
خالل السبعة أيام الماضية أو تغيب مؤقتًا عن العمل .وقد اعتبرنا كل من شارك في الدراسة االستقصائية وال يستوفي أيًا من هذين
المعيارين على أنه "ال يعمل" ،وهو يعادل مفهوم "عاطل"؛ أي أنه ال يعمل وال يبحث بفاعلية عن عمل ،وال يرغب في العمل إذا سنحت له
الفرصة .في هذه الحالة ،ال نفرض بشكل صارم شرط البطالة الذي يحتاجه المشارك كي يكون باحثًا بفاعلية عن عمل .ولذلك نشير
إلى المشاركين في الدراسة االستقصائية الذين ال يعملون على أنهم "اليعملون" فقط ،بدال ً من اإلشارة إليهم على أنهم "عاطلين
عن العمل" .بالنظر إلى ظروف الالجئين السوريين الذين تواجههم الكثير من العوائق التي تحول دون الحصول على عمل ،كما رصدنا
أيضا في عينتنا أولئك الذين أظهروا استعدادًا للعمل إذا
فضلنا تطبيق أقل صرامة للمعايير وشملنا
ً
ذلك في مجموعات تركيزناّ ،
سنحت لهم الفرصة.
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الشكل 11.2
الوضع الوظيفي للمشاركين في الدراسة االستقصائية

93%

اﻟﺠﺪول  :Aﻧﺴﺒﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ أو اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
94%

95%

97%

اﻟﺠﻨﻮب

30%

23%

اﻟﺸﻤﺎل ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺒﻘﺎع

ﺑﻴﺮوت

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ
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اﻹﻧﺎث

88%
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اﻟﺠﻨﻮب
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

87%

اﻟﺠﺪول  :Bﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺬﻛﻮر

ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳﺘﻨﺪت ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن

ﻋﺎﻣﺎ أو أﻛﺜﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا إﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن أو ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﺎﻧﻮا
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرﻫﻢ  18ﹰ
ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن .وﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ .اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

اﻟﻤﺸـﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻋﻤﻠﻮا ﻟﻤﺪة ﺳـﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم أو ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ إﺟﺎزة
ﻣﺆﻗﺘﺔ )اﻟﺴﺆاﻻن  D3و D4ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ( .وأﺟﺎب اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ إﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮا أو ﻟﻢ
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،و 132ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن ،و 216ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎع ،و 150ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل ،و 7ﻓﻲ
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻣﺆﻗﺘﺔ .اﺳﺘﻨﺪت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ آراء 30
ﹰ

اﻟﺠﻨﻮب .وﻳﹸﺒﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ) = 0ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ،و = 1ﻳﻌﻤﻞ( ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻓﻮارق ﻛﺒﻴﺮة
إﺣﺼﺎﺋﻴﹰﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺸﺄن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺒﻴﺮة إﺣﺼﺎﺋﻴﹰﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
RAND RR2653-11.2

غير العامالت أقل بالنسبة إلى المحافظات األخرى بين اإلناث المشاركات .يرجع هذا على األرجح إلى انخراطهن في
العمل بالزراعة .من المهم وضع هذه النتيجة المستخلصة في سياق حجم العينة .أفادت  59مشاركة ،من أصل 139

من اإلناث المشاركات في العينة ،أنهن موظفات .أوردت  3نساء من بين  11أنثى في بيروت ،و 29من بين  43أنثى في

البقاع ،و 3من بين  24في جبل لبنان ،و 17من بين  43في الشمال ،و 7من بين  18امرأة في الجنوب أنهن عامالت وذلك
عبر المحافظات .وعبر المحافظات األخرى؛ تواجه النساء وقتًا أصعب في إيجاد وظيفة بمعدالت تصل إلى  60في المئة

أو أكثر ،في حين تكون نسبة أفراد األسر العاملين أو الراغبين في العمل أعلى .على الرغم من أن األحجام الصغيرة

للعينات تحد بشكل عام مما يمكننا استنباطه فيما يتعلق بالنتائج ،بالنسبة إلى المحافظات األخرى ،فالمعدالت
العليا للعامالت أو الراغبات في العمل والمعدالت العليا لغير العامالت في بيروت تشير إلى أن اإلناث المشاركات في

الدراسة االستقصائية في بيروت يواجهن عوائق أكبر إليجاد فرصة عمل.

صعوبة الحصول على إذن (رخصة) عمل يُعد السبب األكثر ذكرًا لغير العاملين

بالنسبة لغير العاملين ،تضمنت أكثر األسباب ذكرًا عدم القدرة على الحصول على إذن (رخصة) عمل ( 21في المئة)،

واالعتقاد بعدم وجود فرص عمل ( 13في المئة) ،وعدم معرفة كيفية ومكان البحث عن فرصة عمل ( 13في المئة)

(الشكل  .)11.3سمحت الفئة "غير ذلك" للمشاركين اختيار ما إذا كانت القائمة الحالية ال تشمل اختيارهم وتضمنت

قائمة شاملة لألسباب األخرى التي تم تحديدها بشكل نادر نسبيًا .ذكرت المشاركات اإلناث في مجموعات التركيز
وسائل النقل واألمان وكبرياء الزوج ورعاية األطفال والعادات األكثر محافظة التي حدت من التفاعل في األوساط التي

بها اختالط بين الجنسين .تتوفر القائمة بالكامل في الدراسة االستقصائية في الملحق .D

انبل :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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الشكل 11.3
األسباب المذكورة لعدم العمل
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ )ﻳﻨﻘﺼﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
و /أو اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ(

27%
4%

ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ

5%

ﻻ ﺗﻌﺠﺒﻪ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ

7%

أﺳﺒﺎب ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻣﺮض ﻳﺤﻮل دون اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻋﻤﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

10%
13%

ﻻ ﻳﻌﺮف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ أو ﻣﻮﺿﻊ ذﻟﻚ

13%

ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻤﻞ
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن )رﺧﺼﺔ( ﻋﻤﻞ

21%
30

25

20

15

10

5

0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ أﺟﺎﺑﻮا
ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳـﺘﻨﺪت ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺮدود إﻟﻰ  136ﻋﺎﻃﻼ ﹰ
ﹰ
ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮا أو ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻣﺆﻗﺘﺔ )اﻟﺴﺆاﻻن  D3و D4ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ(.
RAND RR2653-11.3

يعتمد الباحثون عن فرص عمل بصورة أساسية على شبكات العالقات االجتماعية في سعيهم
للتوظيف

بالنسبة لغير العاملين ،كان اإلجراء المتخذ األكثر ذكرًا يتمثل في سؤال األقارب واألصدقاء عن معلومات بشأن فرص
التوظيف ،ما يشير إلى أهمية الشبكات والمجموعات االجتماعية كوسيلة أساسية في البحث عن وظيفة (الشكل .)11.4
كان هذا متماشيًا مع الطريقة التي استخدمها المشاركون العاملون للعثور على فرصة عمل ،مع أن أكثر من نصف
المشاركين العاملين أفادوا أنهم طلبوا من عائالتهم أو أصدقائهم أن يتقدموا بتوصية إلى أحد أصحاب العمل للحصول
على وظيفة .جاءت هذه النتائج المستخلصة متماشية مع النتائج المستخلصة من مجموعات التركيز وأُشير في بعض

شيوعا أن يكون المشاركون غير العاملين مسجلين في
الحاالت إلى أنها ضرورة للحصول على عمل .لقد كان من األكثر
ً
وكالة توظيف حكومية أو وكالة توظيف خاصة أو وكالة تابعة لألمم المتحدة أو منظمة غير حكومية.

العمال في قطاعات مثل البناء وتجارة البيع بالجملة
يعمل المشاركون في الدراسة االستقصائية من
ّ
والتجزئة والزراعة والخدمات ومهن العمل اليدوي

أيضا سؤال المشاركين في الدراسة االستقصائية ،سواء كانوا يعملون حاليًا أو ال يعملون ،عن عملهم السابق في
تم ً

سوريا (الشكل  .)11.5من المهم مالحظة أننا نتناول بالبحث صورة إجمالية بين جميع المشاركين الذين أفادوا بأنهم
يعملون بدال ً من تطابق ثنائي للقطاعات التي تسري على كل مشارك .ومن المرجح أن يكون المشاركون في الدراسة
مقارنة بوضعهم في سوريا .يعمل المشاركون
االستقصائية يعملون في وظائف البناء وتجارة البيع بالجملة والتجزئة،
ً

أيضا في الزراعة في لبنان ،وأولئك متركزون في محافظات معينة .وتعد مجاالت البناء والزراعة والخدمات البيئية
عادة ً ً
هي القطاعات المتاحة للعمل أمام الالجئين السوريين .تعمل نسبة صغيرة من المشاركين في قطاعات التصنيع

األخرى والفنادق والمطاعم.

ويرجع هذا بصورة كبيرة إلى تقيد السوريين بالعمل في مهن معينة؛ حيث وُجد أن المشاركين في الدراسة
مقارنة بنطاق المهن التي أفاد المشاركون أنهم كانوا يشغلونها في
االستقصائية يتركزون في عدد صغير من المهن
ً
سوريا .وهذا ما يفعله ما يقرب من نصف عدد المشاركين العاملين حاليًا في وظائف ال تتطلب مهارات ،وتأتي بعد ذلك
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فرص للجميع
ٌ
الشكل 11.4
اإلجراءات المتخذة للعثور على عمل للمشاركين غير العاملين والعاملين
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

10%

ﻋﺎﻣﻠﻮن

ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ

10%
7%

3%

ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

1%

إرﺳﺎل ﻃﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﹰ إﻟﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ

8%
11%

ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب أو اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻋﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ

31%
41%

54%
60

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،أو وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺧﺎﺻﺔ،
أو اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

1%

13%
54%

زﻳﺎرة ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺨﺼﻴﹰﺎ
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ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب واﻷﺻﺪﻗﺎء
30

20

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

10

0

ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳـﺘﻨﺪت ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﺴـﺘﻨﺪ ردود ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ إﻟﻰ 136
ﹰ
أﺟﺎﺑﻮا ﺑﺄﻧﻬﻢ إﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮا أو ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻣﺆﻗﺘﺔ )اﻟﺴـﺆاﻻن  D3و D4ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ( .ﺗﺴـﺘﻨﺪ ردود اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ إﻟﻰ
ﻣﺸـﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .وﻗﺪ ﺳ ﹺ
ـﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ردود ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻟﺬا ﺗﺠﺎوزت اﻟﻨﺴـﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻧﺴـﺒﺔ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ،
 464ﻋﺎﻣﻼ ﹰ
ﹰ
ﹸ
وﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء.
RAND RR2653-11.4

الوظائف التي تتطلب مهارات أكثر .وتعد المعدالت بين العمل الحالي والعمل السابق فيما يتعلق بمقارنة المهنة
الحالية والسابقة متشابهة بين لبنان وسوريا .وفي حين يمكن توقع وجود بعض أوجه عدم التطابق ،يبدو أن المعدل في
المستَضيفة األخرى .وقد يرجع سبب هذا بصورة كبيرة إلى تاريخ العمالة المهاجرة من
لبنان قد يكون أقل من البلدان ُ

سوريا للعمل في لبنان.

فيما يتعلق بالوضع الوظيفي؛ أفاد ما يقرب من نصف المشاركين بالدراسة االستقصائية العاملين أن لديهم

وظائف دائمة ،على الرغم من أن نسبًا كبيرة تؤدي عمال ً أقل استقرارًا إما حسب المهمة أو عمال ً مؤقتًا أو غير منتظم.
كانت معدالت أنواع ترتيبات الوظائف هذه أعلى مما كانت عليه في سوريا حسبما هو متوقع .وهذا متوافق مع ما

اكتشفناه في مجموعات التركيز؛ حيث أفادت النساء السوريات الالجئات في لبنان أن أول مبادرة لهن لدخول سوق العمل
ألول مرة كانت في لبنان.

صعوبة الحصول على إذن (رخصة) عمل وإقامة قانونية ،باإلضافة إلى قلة الوظائف تمثل العقبات األكثر
ذكرًا أمام التوظيف

طُلب من المشاركين في الدراسة االستقصائية االختيار من قائمة من أكبر ثالثة عقبات أمام العثور على وظيفة أو

بدء عمل تجاري في لبنان (الجدول  .)11.1ففي حين كانت توجد بعض المخاوف العامة على مستوى المحافظات،

شيوعا هي صعوبة الحصول على إذن
كان هناك اختالفات قليلة كذلك .حسبما أفاد المشاركون كانت العقبات األكثر
ً

(رخصة) عمل وصعوبة الحصول على إقامة مؤقتة بشكل عام في جميع المحافظات باستثناء البقاع؛ حيث ذُكر أن
شيوعا .يؤثر عدم وجود إقامة قانونية على الحركة ألن الالجئين
قلة الوظائف وانخفاض الرواتب كانت العقبات األكثر
ً

الشكل 11.5
قطاع العمل والوظيفة والوضع الوظيفي في لبنان مقارن ًة بسوريا
اﻟﺠﺪول  :Aﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺴﺎﺑﻖ
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ﻏﻴ

ﻋ
ﻣﻞ
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ﻤﻞ
ﻋ

ﻋ
ﻤﻞ
ﺟﺮ
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ﺋﻢ
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ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳـﺘﻨﺪت ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺮدود ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ 464
ﻣﺸـﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﺑﺄﻧﻬﻢ إﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن أو ﻏﺎﺋﺒﻮن ﻣﺆﻗﺘﹰﺎ ﻓﻲ اﻟﺴـﺆاﻟﻴﻦ  D3و D4ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﻮﻇﻔﺎ
ﹰ
ﹰ

واﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺴـﺎﺑﻖ إﻟﻰ 388
ﻣﺸـﺎرﻛﺎ أﺷـﺎروا أﻧﻬﻢ ﻋﻤﻠﻮا ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳـﻮرﻳﺎ .ﻳﹸﺒﻴﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻟﻴﺒﺮﺳـﻮن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﺟﻮد ﻓﻮارق ﻛﺒﻴﺮة
ﹰ
ﹺ
اﻟﻤﺴﺘﹶﻀﻴﻒ وﻫﺆﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.
اﻟﺒﻠﺪ
ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
واﻟﻮﺿﻊ
ﻬﻦ
واﻟﻤ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
إﺣﺼﺎﺋﻴﹰﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﺑﻴﻦ أﻧﻮاع
ﹸ
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انبل :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن

8%
5%

1%4%

10%
5%

20

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

34%

50

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ
54%
60
50%
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
50
40
30
20%
15% 13%
20
10%
8%
6%
6%
5%
10
4% 4%
2%
1%
0

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

اﻟﺠﺪول  :Cاﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺴﺎﺑﻖ

116

فرص للجميع
ٌ

الجدول 11.1
أبرز العقبات أمام عثور السوريين على عمل في لبنان
بيروت

البقاع

جبل لبنان

الشمال

الجنوب

صعوبة الحصول
على إذن (رخصة)
عمل
()%67

عدم توفر وظائف
كافية
()%69

صعوبة الحصول
على إذن (رخصة)
عمل
()%61

صعوبة الحصول
على إقامة قانونية
()%45

صعوبة الحصول
على إقامة قانونية
()%63

صعوبة الحصول
على إقامة قانونية
()%54

عدم توفر وظائف
كافية
()%41

عدم وجود خبرة
مهنية
()%36

عدم توفر وظائف
كافية
()%37

صعوبة الحصول
على إذن (رخصة)
عمل
()%29

صعوبة الحصول
على إذن (رخصة)
عمل
()%58

صعوبة الحصول
على إقامة قانونية
()%40
عدم وجود خبرة
مهنية
()%33

انخفاض األجور
في الوظائف
المتاحة
()%40

عدم توفر وظائف
كافية
()%35

مالحظات :استندت حسابات المؤلفين إلى بيانات الدراسات االستقصائية .وقد طُلب من المشاركين في الدراسة االستقصائية اختيار أهم
ثالث عقبات .تم حساب النسب المئوية استنادًا إلى تقسيم عدد المشاركين في الدراسة االستقصائية الذين اختاروا تلك العقبة بحسب الرقم
مشاركا في الدراسة االستقصائية في بيروت ،و 216في البقاع ،و 132في جبل
اإلجمالي للمشاركين حسب المحافظة .استندت النتائج إلى آراء 30
ً
لبنان ،و 150في الشمال ،و 72في الجنوب.

السوريين يتعرضون لالعتقال فورًا إذا لم يُعثر معهم على وثيقة مناسبة ،ما يقلل بصورة فعالة من بحثهم عن العمل
وذهابهم إليه على حد سواء.

الخوف من االعتقال ،وعدم القدرة على دفع رسوم إذن (رخصة) عمل ،وصعوبة الحصول على كفالة تمثل
عا بين المشاركين في الدراسة االستقصائية
التصورات األكثر شيو ً
ّ

طُرحت مجموعة من األسئلة على المشاركين في الدراسة االستقصائية بخصوص خبراتهم الوظيفية في البلد
المستَضيف .يؤمن المشاركون بعدد من التصوّرات التي أثرت على خبراتهم الوظيفية (الشكل  .)11.6اعتقدت الغالبية
ُ

العظمى من المشاركين أنهم قد يتعرضون لمشكلة مع الحكومة أو الشرطة إذا عملوا ،ووافق أغلبهم أو وافقوا بشدة
على عبارة أن السوريين ال يبحثون عن عمل بسبب خوف فقدان المساعدة .وافق حوالي  86في المئة أن أغلب السوريين ال

يمكنهم دفع رسوم إذن (رخصة) العمل واإلقامة ،وقد تم التعبير عن مخاوف بشأن دفع الرسوم بأثر رجعي في مجموعات

المستَضيفة األخرى ،أن أصحاب العمل
التركيز .يعتقد المشاركون في الدراسة االستقصائية ،بشكل كبير مثل البلدان ُ
يرغبون في تعيينهم ،إال أنه من الصعب العثور على أصحاب عمل يكفلون لهم إذن (رخصة) عمل .ويتماشى هذا مع
فكرة أن أصحاب العمل قد يفضلون توظيفهم بصورة غير رسمية لتجنب االلتزام بقوانين العمل وتشريعاته .لم يوافق
أكثر من نصف المشاركين ( 56في المئة) على عبارة أن هناك مؤسسات في لبنان تدعم السوريين في العثور على فرصة
عمل.

المستَضيف،
وفيما يتعلق بالتصوّرات بشأن بيئة العمل والعالقات مع أصحاب العمل
والعمال الزمالء بالبلد ُ
ّ
عموما تعرضهم للتمييز من قبل أصحاب العمل أو الزمالء في
لم يفد أغلب المشاركين في الدراسة االستقصائية
ً
العمل (الشكل  .)11.7وفي الحقيقة؛ وافق ما يزيد عن األغلبية بقدر كبير ( 71في المئة) أو وافق بشدة على عبارة أن
زمالء العمل اللبنانيين يعاملونهم باحترام .بيد أنه في حين أن أكثر من  33في المئة فقط قد ال يجدون غضاضة من

تقديم شكوى إلى السلطات إذا تعرضوا لسوء معاملة في مكان العمل ،قد يجد ما يقرب من  40في المئة غضاضة

قلق بالغ لدى  63في المئة من المشاركين في الدراسة االستقصائية بشأن طريقة معاملة
في فعل ذلك .كان هناك
ٌ
النساء في مكان العمل والخوف من األذى البدني ،ما يشير إلى أن السوريات يخشين التحرش في مكان العمل و 56في

المئة يوافقون أو يوافقون بشدة على عبارة أن السوريات يخشين التعرض ألذى بدني .يؤيد أكثر من نصف المشاركين في

يكن قادرات على الوصول لعملهن.
الدراسة االستقصائية أو يؤيدون بشدة عبارة :ال توجد وسيلة نقل موثوقة وآمنة حتى
ّ

انبل :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
الشكل 11.6
المستَضيف ()1
البلد
في
بالتوظيف
المتعلقة
البيانات
إزاء
التصوُّرات
ُ
81%

11% 9%

58%

14%

29%

30%

14%

56%

86%

4%10%

77%

10% 13%

74%

9%

17%
100

ﻳﺨﺸﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﺗﻮرﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﻻ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ
ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﻹﻳﺠﺎد ﻋﻤﻞ
ﻻ ﻳﻘﺪر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ
رﺳﻮم اﻹﻗﺎﻣﺔ و/أو إذن )رﺧﺼﺔ( اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺼﻌﺐ إﻳﺠﺎد أﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺳﻮري
ﹸ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن )رﺧﺼﺔ( ﻋﻤﻞ
أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺮﻏﺒﻮن
ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ

80

90

70

50

60

30

40

20

10

0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

أواﻓﻖ أو أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة
ﻻ أواﻓﻖ وﻻ أرﻓﺾ
أرﻓﺾ أو أرﻓﺾ ﺑﺸﺪة
ﻣﻼﺣﻈـﺎت :اﺳـﺘﻨﺪت ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺎت اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﻢ ﺟﻤـﻊ ردود "أواﻓﻖ" و"أواﻓﻖ ﺑﺸـﺪة" ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل

ﻣﺸﺎرﻛﺎ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮدود "أرﻓﺾ" و"أرﻓﺾ ﺑﺸﺪة" .ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮدود ﻣﻦ  522إﻟﻰ 599
ﹰ

RAND RR2653-11.6

الشكل 11.7
المستَضيف ()2
التصوُّرات إزاء البيانات المتعلقة بالتوظيف في البلد ُ
54%

23%

23%

55%

23%

22%

39%
8%

25%

21%
20%

30%

100

ﻳﻌﺎﻣﻠﻨﻲ زﻣﻼء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﺑﺎﺣﺘﺮام ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﺸﻌﺮ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻮرﻳﺎت ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺿﻬﻦ ﻟﻠﺘﺤﺮش
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻠﺒﻨﺎن

63%

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وآﻣﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺎدرات
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻌﻤﻠﻬﻦ

51%

15%
70

ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي أﺣﺘﺎﺟﻪ ﻻﻛﺘﺴﺎب
اﻟﻤﻬﺎرات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

49%

19%

29%
90

إذا ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻨﺖ ﺳﺄﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

36%

18%

80

ﻣﻮﹸرس ﺿﺪي )أو ﺿﺪ أﻓﺮاد آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄﺳﺮﺗﻲ( اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
أو ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﻗﹺﺒﹶﻞ أﺣﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ

71%

30%
19%

ﻣﻮﹸرس ﺿﺪي )أو ﺿﺪ أﻓﺮاد آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄﺳﺮﺗﻲ( اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
أو ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﻗﹺﺒﹶﻞ أﺣﺪ اﻟﺰﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

ﻳﺨﺸﻰ اﻟﺴﻮرﻳﻮن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﻳﺬاء اﻟﺒﺪﻧﻲ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻠﺒﻨﺎن

56%
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

أواﻓﻖ أو أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة
ﻻ أواﻓﻖ وﻻ أرﻓﺾ
أرﻓﺾ أو أرﻓﺾ ﺑﺸﺪة
ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳـﺘﻨﺪت ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺎت اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ردود "أواﻓﻖ" و"أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة" ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل

ﻣﺸﺎرﻛﺎ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮدود "أرﻓﺾ" و"أرﻓﺾ ﺑﺸﺪة" .ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮدود ﻣﻦ  522إﻟﻰ 599
ﹰ
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الدراسة االستقصائية للشركات
النتائج الرئيسية المستخلصة

عماال ً سوريين ،وكان متوسط نسبة
الم
–ضمت جميع الشركات ،التي يبلغ عددها  150شركة ُ
َ
شتملة في العينةّ ،
العمال السوريين  30في المئة .ويمكن عزو هذه النتيجة المستخلصة جزئيًا إلى حقيقة أن الدراسة االستقصائية
ّ
للشركات استهدفت مواقع قريبة من أماكن عيش السوريين.

العمال  6في
عماال ً غير لبنانيين وغير سوريين وكان متوسط نسبة هؤالء
ّ
–ضمت  40في المئة تقريبًا من الشركات ّ
المئة.

–كان السوريون يتعين عليهم شغل وظائف ال تتطلب مهارات وأخرى تتطلب مهارة متوسطة بدرجة احتمالية
عموما ،ولكن كان يتعين عليهم أداء العمل الذي ال يتطلب مهارة بدرجة احتمالية أقل من
أكبر من القوى العاملة
ً
العمال غير اللبنانيين اآلخرين.
ّ

–من بين الشركات التي توقعت نموًا خالل االثني عشر شهرًا القادمة ،أشارت جميعها تقريبًا إلى أنها ستواصل
توظيف بعض السوريين في حالة عدم وجود عوائق لفعل ذلك.

–مزايا ومساوئ توظيف السوريين.

العمال السوريين تتمثل في استعدادهم ألداء المهام المطلوبة
شيوعا لتوظيف
المتصوَّرة األكثر
– –كانت المزايا ُ
ً
ّ
العمال اللبنانيين.
والعمل لساعات أطول مقابل أجور أقل من
ّ

العمال السوريين تتمثل في عدم الحصول على إقامة أو إذن
شيوعا لتوظيف
– –كانت المساوئ المذكورة األكثر
ً
ّ
(رخصة) عمل.

عموما.
–أشار المشاركون إلى عدد من السياسات الرامية إلى تشجيع زيادة التوظيف
ً

– –شملت هذه السياسات تخفيض الضرائب وتقليل الروتين الحكومي وتيسير لوائح العمل وتخفيض تكاليف
العمالة (من خالل دعم الرواتب والمزايا وتقليل رسوم الكفالة االجتماعية) وتسهيل الحصول على التمويل
وتقديم المساعدة في االتصال بالعمالء والموردين.

ركز المشاركون على سياسات توضيح وضعهم القانوني وتسهيل الحصول على إذن (رخصة) العمل وبتكلفة
– – َّ
أقل؛ من أجل تشجيع فرص التوظيف للسوريين على وجه الخصوص.

عينة الشركات في لبنان

تم إجراء دراسة استقصائية على إجمالي  150شركة ( 100شركة صغيرة و 50شركة كبيرة ومتوسطة الحجم) في
القطاعات التالية:

–تصنيع األغذية والمشروبات ( 16شركات)
–صناعات أخرى ( 20شركة)
–قطاع البناء ( 28شركة)

–قطاعات تجارة البيع بالجملة وتجارة البيع بالتجزئة /إصالح المركبات اآللية ( 63شركة)
–الفنادق والمطاعم ( 21شركة)

–قطاع خدمات التنظيف (شركتان)
أُجريت  22دراسة استقصائية في بيروت ،و 17في البقاع ،و 69في جبل لبنان ،و 27في الشمال ،و 15في الجنوب
تمشيًا مع إجمالي التوزيع للتوظيف في المحافظات المستهدفة .كانت جميع الشركات مملوكة للقطاع الخاص،

مزيجا من الشركات القائمة ،وكذلك الشركات التي بدأت نشاطها خالل األعوام القليلة الماضية.
وتضمنت العينة
ً

انبل :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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الشكل 11.8
العمال السوريين وغير اللبنانيين بين جميع العاملين
نسبة
ّ
اﻟﺠﺪول  :Aﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

60

24%

24%

7%

5%

8%

اﻟﺠﻨﻮب

اﻟﺸﻤﺎل

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن

7%

1%
اﻟﺒﻘﺎع

ﺑﻴﺮوت

20

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻟﻠﻌﻤﺎل
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﹼ

33%

40

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻟﻠﻌﻤﺎل
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﹼ

41%
29%

اﻟﺠﺪول  :Bﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

35%

40

23%

20

9%

0

5%

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ /ﻛﺒﻴﺮة
اﻟﺤﺠﻢ

0

ﺻﻐﻴﺮ

اﻟﺠﺪول  :Cﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﺎل

34%

32%

26%

22%
15%

ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

11%
اﻟﻔﻨﺎدق
واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

2%

9%

5%

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ
واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

اﻟﺒﻨﺎء

ﻏﻴﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ

ﺻﻨﺎﻋﺎت
ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ أﺧﺮى

8%
ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﻏﺬﻳﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت

60
40
20

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻟﻠﻌﻤﺎل
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﹼ

52%
39%

60

0

اﻟﺴﻮرﻳﻮن

اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻘﺴﻤﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳﺘﻨﺪت ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ
ﹼ
اﻟﻌﻤﺎل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ داﺧﻞ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ،ﺛﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت )ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ22 :
اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
ﻋﺪد ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
ﹼ
ﹼ
ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،و 17ﻓﻲ ﺳﻬﻞ اﻟﺒﻘﺎع ،و 69ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن 27 ،ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن ،و 15ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن؛ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ 100 :ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻐﻴﺮة،
و 50ﺷـﺮﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮة /ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ؛ ﺣﺴـﺐ اﻟﻤﺠﺎل 16 :ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸـﺮوﺑﺎت ،و 20ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻷﺧـﺮى ،و 28ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﺒﻨﺎء ،و 63ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠـﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،و 21ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋـﻢ ،و 2ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ( .ﻋﻨﺪ
اﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﺣﺘﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ أي ﻣﻦ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﹼ
ﻧﺴﺒﺔ
ﺗﻜﻮن
أن
اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﺧﺘﺒﺎرات
ﺗﺆﻳﺪ
ﻻ
اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ وﻗﺖ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﻫﺆﻻء
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ
ﹼ
ﹼ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻋﺒﺮ أﺣﺠﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .وﻻ
اﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت وأﺣﺠﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
ﺗﺆﻳﺪ اﺧﺘﺒﺎرات ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ
ﹼ
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺆﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت.
RAND RR2653-11.8

عمال سوريون
جميع الشركات الموجودة في العينة لديها ّ

عمال سوريون في وقت إجراء الدراسة االستقصائية،
كان لدى جميع الشركات التي شملتها الدراسة االستقصائية ّ
أيضا .تتفق
واعتقد أكثر من  90في المئة من المشاركين أن الشركات األخرى في مجال عملهم كانت توظف سوريين ً

هذه النتيجة المستخلصة مع حقيقة أن السوريين يمثلون ما بين سدس وربع إجمالي سكان لبنان ،وقد اضطلعوا

تاريخيًا بدور ٍ مهم في القوى العاملة في لبنان .كما أن الدراسة االستقصائية للشركات استهدف مواقع قريبة من مكان

معيشة السوريين من أجل التوافق مع الدراسة االستقصائية لألسر ،ولتقديم معلومات عن فرص التوظيف التي قد
ٍ
بسهولة أكبر للسوريين .وقد رأى حوالي  75في المئة من المشاركين في الدراسة االستقصائية لألسر
تكون متاحة
السورية أن الشركات كانت راغبة في توظيف السوريين.

العمال السوريون في المتوسط  30في المئة تقريبًا من القوى العاملة لجميع الشركات .كان متوسط
شكل
َّ
ّ
النسبة أعلى بين الشركات الصغيرة منه في الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم وكان أعلى بشك ٍ
ل عام في المجاالت
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عمال غير
مقارنة بقطاع التصنيع (الشكل  .)11.8وكان يعمل ،لدى  40في المئة تقريبًا من الشركات
الخدمية
ً
ً
أيضاّ ،
نسبة أصغر من القوى العاملة بشكل عام ( 6في المئة بشكل عام أو  15في
العمال
لبنانيين وغير سوريين .مثَّل هؤالء
ً
ّ

واحدا غير لبناني وغير سوري).
المئة عند تضمين فقط الشركات التي ال تضم إال عامال ً
ً

نظرًا إلى أن قطاع "البيئة" هو أحد القطاعات القليلة التي يُسمح فيها للسوريين بالعمل بصورة قانونية ،أجرينا

العمال السوريين
دراسة استقصائية على شركتين كبيرتين تعمالن في مجال خدمات النظافة .كان متوسط نسبة
ّ
العمال الذين لم يكونوا لبنانيين
العمال بين هاتين الشركتين ،بينما كان متوسط نسبة
 15في المئة من إجمالي عدد
ّ
ّ

العمال السوريين لديهم الذين
العمال .كما أننا سألنا جميع الشركات عن عدد
أو سوريين  52في المئة من إجمالي عدد
ّ
ّ
شغلوا وظائف المنظفين أو البوابين أو الحمالين .كان متوسط نسبة الموظفين الذين شغلوا وظائف مثل هذه  50في

العمال السوريين.
المئة من إجمالي عدد
ّ

العمال ،وهو أقل حتى بين السوريين
انخفاض توظيف اإلناث بين جميع
ّ

لدى حوالي  70في المئة من الشركات عاملة واحدة على األقل من أي جنسية .وكان متوسط نسبة العامالت اإلناث

بين الشركات التي تضم عامالت إناث  21في المئة ،بينما كان متوسط النسبة في جميع الشركات المئة والخمسين
 15في المئة فقط .قد يعكس هذا حقيقة أن معدل مشاركة القوى العاملة للنساء في لبنان بلغ  23في المئة في عام

أيضا خطة أخذ العينات؛ ألن الشركات
مقارنة بنسبة  71في المئة للرجال ( .)ILO, 2017a, 2017bوقد يعكس
2017
ً
ً
المتوسطة والكبيرة الحجم كان لديها نسب موظفات إناث أعلى من الشركات الصغيرة 3.ال يوجد سوى  17في المئة
وفقا للدراسة االستقصائية لألسر السورية التي كانت فيها
فقط من الشركات لديها عاملة سورية واحدة؛ وذلك
ً
النسبة المئوية ألفراد األسر الذكور ،الذين كانوا يعملون أو يرغبون في العمل ،أعلى ثالث مرات من أفراد األسر اإلناث

العمال السوريين  43في المئة بين
الالتي كن يعملن أو يرغبن في العمل .وكان متوسط نسبة العامالت اإلناث بين
ّ
الشركات التي كان يعمل لديها عامالت سوريات ،ولكنها كانت  7في المئة فقط في جميع الشركات المئة وخمسين4.
السوريون يعملون في وظائف تتطلب مهارات متوسطة وال تتطلب مهارات.

تستخلص الدراسة االستقصائية معلومات عن عدد الوظائف التي تتطلب مهارات عالية أو التي تتطلب مهارات
متوسطة أو التي ال تتطلب مهارات ،وعن عدد السوريين العاملين في كل نوع من أنواع الوظائف .يبلغ متوسط نسبة

الوظائف التي تتطلب مهارات عالية  29في المئة ،في حين يبلغ متوسط نسبة الوظائف التي تتطلب مهارات عالية
بين السوريين  7في المئة (الشكل

5.)11.9

مقارنة بالقوى العاملة اإلجمالية .ويعكس
وعلى النقيض ،يتركز السوريون في الوظائف التي ال تتطلب مهارات
ً

هذا الدليل المستنبط من مجموعات التركيز الذي يشير إلى أن السوريين شغلوا في السابق وظائف ال تتطلب مهارات

أيضا مستوى التعليم بين السوريين في لبنان ،وأثبتت الدراسة االستقصائية
في سوق العمل اللبنانية .كما قد يعكس ً
لألسر السورية أن  69في المئة من المشاركين حاصلون على تعليم ابتدائي أو أقل ،ونسبة ال تتجاوز  5في المئة حاصلة

على تعليم ما بعد المرحلة الثانوية.

العمال غير اللبنانيين وغير السوريين أقل في وظائف تتطلب
أيضا أن احتمالية توظيف
غير أن الشكل  11.9يظهر ً
ّ

أي نوع من المهارات ،حيث إن متوسط نسبة الوظائف التي ال تتطلب مهارات بين هذه الفئة يبلغ  90في المئة تقريبًا.

 3لم يؤيد اختبار تحليل التباين أن فكرة نسبة العامالت اإلناث متساوية في الشركات باختالف أحجامها عند مستوى الداللة البالغ
 10في المئة ،ولكنه أيد فكرة أن نسبة اإلناث العامالت متساوية في المحافظات أو قطاعات العمل.

 4لم يؤيد اختبار  tذو الطرفين فكرة أن متوسط نسبة العامالت اإلناث مساو ٍ لمتوسط نسبة العامالت السوريات اإلناث في جميع
الشركات المئة والخمسين عند مستوى الداللة البالغ  1في المئة .أيدت اختبارات تحليل التباين فكرة أن نسبة العامالت السوريات
اإلناث متساوية بين المحافظات أو الشركات باختالف أحجامها أو المجاالت.

 5بالنسبة للوظائف التي تتطلب مهارات عالية والتي ال تتطلب مهارات ،لم تؤيد اختبارات  tذات الطرفين فكرة أن نسبة العاملين
السوريين مساوية لجميع العاملين عند مستوى  1في المئة .وقد أيد اختبار  tذو الطرفين فكرة أن النسب مختلفة بالنسبة إلى
الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة.
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مستويات المهارة

عرضنا جميع مستويات المهارات في الدراسة االستقصائية إلى المشاركين كما يلي:
العمال في الوظائف عالية المهارات هم المهنيون الذين تتطلب أعمالهم معرفة
–وظائف عالية المهارة:
ّ
نظرية أو فنية أو إدارية مكثفة (كالمهندس أو المحاسب أو المدير)
العمال في الوظائف متوسطة المهارات هم أولئك الذين تتطلب أعمالهم قدرًا
–وظائف متوسطة المهارة:
ّ
معينًا من المعرفة الميكانيكية أو الفنية ،أو يتمتعون بخبرة في مجاالت كاإلدارة أو المبيعات (كالموظف
اللحام أو التاجر الماهر)
مشغل اآلالت أو
المكتبي أو مندوب المبيعات أو
ّ
ّ

العمال في الوظائف التي ال تتطلب مهارات هم الذين ال تتضمن مهامهم معرفة
–وظائف بدون مهارة
ّ
وعمال اإلنتاج الذين ال يديرون اآلالت)
وعمال النظافة
العمال اليدويين وغاسلي األطباق
متخصصة (مثل،
ّ
ّ
ّ

الشكل 11.9
متوسط نسبة التوظيف حسب مستوى المهارة
29%

43%
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 7%اﻟﺴﻮرﻳﻮن

44%

50%

اﻟﻌﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ
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ﹼ
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80
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﺮة

60
ﻣﺘﻮﺳﻄﻮ اﻟﻤﻬﺎرة

اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﺟﻤﻴﻊ
ﹼ
ﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﹼ

23%

41%

36%

اﻟﻌﻤﺎل
ﺟﻤﻴﻊ
ﹼ

40

20

0

ذوو اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

واﻟﻌﻤﺎل
اﻟﻌﻤﺎل
ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳـﺘﻨﺪت ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺎت اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴـﺎب اﻟﻨﺴـﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﹼ
ﹼ
اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
اﻟﺴـﻮرﻳﻴﻦ ﺑﻘﺴـﻤﺔ ﻋﺪد ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺎل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ داﺧﻞ ﻛﻞ ﺷـﺮﻛﺔ ،ﺛﻢ اﺣﺘﺴـﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳـﻂ ﻋﺒﺮ  150ﺷـﺮﻛﺔ
ﹼ
ﹼ
ﻋﻤﺎل آﺧﺮون ﻏﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ .وﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ
وﻟﻠﻌﻤﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ،
ﹼ
اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﹼ
ﹼ
ﻋﻤﺎل آﺧﺮون ﻏﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ.
وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ  64ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﹼ
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والعمال اآلخرين
تستخدم الشركات لقنوات مماثلة لتوظيف السوريين
ّ

كانت أهم خمس قنوات توظيف مستخدمة لتوظيف السوريين وتوظيف العمالة غير الماهرة مماثلة ،وهي :تلقي طلبات
توظيف مباشرة ،والطلب من الموظفين الحاليين تقديم توصيات ،والسعي في طلب الوسطاء ،ووضع إعالنات وظائف
في الصحف ،ووضع إعالنات عن وجود فرص عمل في لوحات االستعالمات (الملحق  .)Dتتفق أهمية طلب توصيات من

عمقة مع الشركات باإلضافة إلى مجموعات التركيز
الموظفين الحاليين مع النتائج المستخلصة من المقابالت ُ
الم ّ
للعمال السوريين والدراسة االستقصائية لألسر السورية ،وهو ما أشار إلى أن تكوين عالقات مع األصدقاء والعائلة كان
ّ
أيضا إلى أن بعض الوسطاء حصلوا على
القناة األهم في إيجاد فرصة عمل .أشارت مجموعات التركيز مع السوريين
ً

العمال.
نسبة كبيرة من أجر
ّ

والعمال ذوي المهارات العالية مماثلة ،ولكن اإلعالنات كانت
للعمال متوسطي المهارة
كانت قنوات التوظيف
ّ
ّ

توضع في األعم األغلب على شبكة اإلنترنت بدال ً من لوحات االستعالمات ،واستعانت الشركات بشبكة من مالك

العمال ذوي المهارات العالية.
الشركات لتحديد
ّ
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فرص للجميع
ٌ
الشكل 11.10
أكثر المزايا والمساوئ التي شاع ذكرها لتوظيف السوريين
اﻟﺠﺪول  :Aاﻟﻤﺰاﻳﺎ
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ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺮدود ﻣﻦ  150ﺷﺮﻛﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ردود ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ اﻟﻤﺸﺎرك "ﻻ ﻳﻮﺟﺪ" .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت اﻟﺮد اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺴﺖ اﻷﻋﻠﻰ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﺎوي اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ أﻗﻞ ﻣﻴﺰﺗﻴﻦ.
RAND RR2653-11.10

عماال ً ذوي مهارات عالية خالل االثني عشر
أشارت نسبة خمس وعشرين في المئة من الشركات التي وظفت ّ

شهرًا السابقة إلى أنها واجهت صعوبات في القيام بهذا ،ولم تورد سوى نسبة  10في المئة تقريبًا من الشركات التي

عمال متوسطي المهارة أو غير مهرة بأنها واجهت صعوبات .تضمنت الصعوبات األعم ذكرًا قلة التعليم
حاولت توظيف ّ
أو المهارات أو الخبرة ،أو عدم كفاية المتقدمين للعمل ،أو طلب أجور أو مزايا أعلى مما كانت الشركة ترغب في تقديمه،
وكذلك عدم الرغبة في أداء المهام المطلوبة أو العمل للساعات المطلوبة .وذكرت بعض الشركات العوائق القانونية
والعمال غير المهرة.
العمال متوسطي المهارة
أمام توظيف
ّ
ّ

عا أمام توظيف السوريين في وجود مشكالت مع األذونات (الرخص)
تتمثل المساوئ المحددة األكثر شيو ً
أو السلطات

العمال السوريين .كانت
طلبت الدراسة االستقصائية من المشاركين معرفة تصوّراتهم بشأن مزايا ومساوئ توظيف
ّ
المزية األعم ذكرًا ،المتسقة عبر الشركات على اختالف أحجامها والمحافظات والمجاالت ،رغبة السوريين في أداء
المتصوَّرة مرتبطة برغبة السوريين في قبول ظروف عمل
أنواع المهام المطلوبة (الشكل  .)11.10كانت المزايا األخرى ُ
ٍ
العمال اللبنانيين ،وقد أشارت
لساعات أطول وقبولهم أجور ومزايا أقل من
غير مرغوب فيها ،أي استعدادهم للعمل
ّ
مجموعات التركيز إلى أن ذلك يرجع سببه جزئيًا إلى الدور السابق الذي كان يؤديه السوريون في سوق العمل اللبناني.

ومع ذلك أشار عدد من الشركات (في جميع المحافظات) إلى أنه كان من األسهل العثور على متقدمين للحصول على
عمقة مع الشركات ،أشارت إلى الصفات اإليجابية
وظيفة ،وبما يعكس مرة ً أخرى عدة تعليقات مأخوذة من المقابالت ُ
الم ّ

للعمال السوريين ،ال سيّما ارتفاع مستوى إنتاجيتهم وتحفزهم.
ّ

ذكر المشاركون في الدراسة االستقصائية للشركات كثيرًا أن مساوئ توظيف السوريين تتمثل في عدم وجود إذن

(رخصة) للعمل أو اإلقامة ،وهو ما يحاكي النتائج المستخلصة من الدراسة االستقصائية لألسر السورية التي ورد فيه

أن الحصول على إذن (رخصة) عمل أو إقامة قانونية يمثالن عقبتين من أكبر العقبات أمام العثور على فرصة عمل .ويشير
عمقة إلى أن عدم وجود إذن (رخصة) إقامة قد يكون أكثر أهمية من
دليل مأخوذ من مجموعات التركيز والمقابالت ُ
الم ّ
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أيضا بشك ٍ
ل غير رسمي .تمحورت
عدم وجود إذن (رخصة) عمل ،وهذا يتسق مع حقيقة أن الكثير من اللبنانيين يعملون ً

الصعوبات األخرى عادة ً حول عملية الحصول على إذن (رخصة) عمل أو توظيف ،أو المشكالت مع السلطات أو االعتراض

العمال اآلخرين أو العامة.
من
ّ

أيضا سؤاال ً على المشاركين بشأن صعوبات معينة تصوّروها بشأن حصولهم على
طرحت الدراسة االستقصائية ً

أذونات العمل (رخص العمل) لتوظيف السوريين .لم تتصور نسبة  50في المئة تقريبًا من الشركات الصغيرة و 65في

المئة من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم أي صعوبات 6،وهو ما يتسق مع النتائج المستخلصة من المقابالت

عمقة .كانت الصعوبات األكثر ذكرًا ،لدى من تصوّروا وجود صعوبات ،تتمثل في أن السوريين قد ال يملكون تصريح
ُ
الم ّ

إقامة ،وأن الشركة قد تعمل على أنها كفيل للعامل ،وأنه ستكون هناك تحديات في عملية الحصول على إذن (رخصة)
أو التكلفة أو مدة الصالحية.

أيضا إلى استنباط الطرق التي شاع استخدامها لتجنب القيود القانونية المفروضة
سعت الدراسة االستقصائية ً

عماال ً سوريين ،على الرغم
على توظيف السوريين ،وبخاصة تلك القيود ذات الصلة؛ ألن جميع الشركات أفادت أنها وظفت ّ

من القيود على عمل السوريين في قطاعات غير الزراعة والبناء والبيئة .من أجل تخفيف حدة التخوف بأن المشاركين قد

ال يرغبون في مناقشة إجراءات شركاتهم ،سألنا المشاركين عن الطرق التي يرون أن الشركات األخرى في مجال عملهم

تستخدمها لتفادي العوائق أمام توظيف السوريين .رأى ثمانون في المئة من المشاركين أن الشركات األخرى وظفت

السوريين بدون أذونات عمل (رخص عمل) ،وأن حوالي  40في المئة رأوا أن الشركات األخرى وظفت السوريين الذين تلقوا

عمقة ذكر أساليب تضمنت
أذونات عمل (رخص عمل) من أصحاب عمل في فترات سابقة .وقد ورد في المقابالت ُ
الم ّ
إفادات خاطئة ،بمعنى إفادة أن عامال ً ما يشغل وظيفة معينة ،ولكنه في الحقيقة يعمل في وظيفة أخرى ،وإفادة أن

العمال بدون أذونات (رخص) في الدراسة
شيوعا من مجرد توظيف
عمال محليون ،ولكن من المتصور أنها أقل
ً
ّ
السوريين ّ
االستقصائية.

الشركات التي تتوقع زيادة التوظيف تشير إلى أنها ستوظف السوريين إذا لم تكن هناك عوائق لفعل ذلك

طرحت الدراسة االستقصائية أسئلة حول خطط النمو المستقبلي والتصوّرات بشأن السياسات التي قد تشجع هذا
انخفاضا في التوظيف في جميع
النمو .وفي حين توقعت بعض الشركات زيادة في التوظيف وتوقعت شركات أخرى
ً
المجاالت ،كانت شركات التصنيع (خاصة شركات تصنيع األغذية والمشروبات) أكثر احتماال ً لتوقع حدوث زيادة في

العمال متوسطي
العمال ذوي المهارة العالية ،وكانت الفنادق والمطاعم أكثر احتماال ً لتوقع زيادة بين
التوظيف بين
ّ
ّ
المهارة ،وشركات البناء أكثر احتماال ً لتوقع حدوث انخفاض في جميع أنواع الوظائف (الشكل .)11.11
جدا من الشركات التي توقعت حدوث زيادة في التوظيف إلى أنها ستجد األمر صعبًا في إشغال
أشار عدد صغير ً

الوظائف الجديدة .أشارت تقريبًا جميع الشركات ،التي توقعت زيادة ً في التوظيف ،إلى أن نسبة توظيف السوريين لديهم
قد تصل إلى  25في المئة من إجمالي الموظفين إن لم يكن من عائق.

عا للتشجيع على توظيف السوريين حول الوضع واالعتراف القانونيين
تمحورت االقتراحات األكثر شيو ً

أشار المشاركون إلى عدد من السياسات التي تستطيع الحكومة تطبيقها لتعزيز فرص التوظيف بشكل عام .تضمنت

السياسات األكثر ذكرًا تخفيض الضرائب ،وتقليل الروتين الحكومي ،وتيسير لوائح العمل (من خالل تقليل إجراءات
التوظيف وتسهيل فصل الموظفين عن العمل وتوضيح قوانين العمل بدرجة أكبر) ،وتخفيض تكاليف العمالة (من
خالل دعم الرواتب والمزايا وتقليل رسوم الكفالة االجتماعية) ،وتسهيل الحصول على تمويل ،وتقديم المساعدة في

االتصال بالعمالء (ترد أهم خمس طرق موضحة في الشكل .)11.12

 6لم تؤيد اختبارات فرضيات مربع كاي ليبرسون اإلحصائية فكرة أن نسبة الشركات التي تشير إلى عدم وجود صعوبات متساوية بين
الشركات باختالف أحجامها عند مستوى  10في المئة ،ولكنها أيدت فكرة أن النسبة متساوية بين المحافظات أو مجاالت العمل.
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فرص للجميع
ٌ
الشكل 11.11
التغيرات المتوقعة في التوظيف
اﻟﺠﺪول  :Bاﻻﻧﺨﻔﺎض ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﺎل

اﻟﺠﺪول  :Aاﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﺎل
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ذوو اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸـﻜﻞ اﻟﻨﺴـﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮ ﹼﻗﻌﺖ
ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﺳـﺘﻨﺪت ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺎت اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﱢ
ﺣﺪوث زﻳﺎدة أو اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ذوي اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺘﻮﺳـﻄﻲ اﻟﻤﻬﺎرة أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﺮة .وﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪد اﻟﺸـﺮﻛﺎت  16ﺷـﺮﻛﺔ
ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸـﺮوﺑﺎت ،و 19ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،و 28ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﺒﻨﺎء ،و 63ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ
واﻟﺘﺠﺰﺋـﺔ ،و 21ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ .وﻟﻢ ﻳﺘﻢ إدراج ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳـﻮى ﺷـﺮﻛﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ .وﻻ
ﻳﺆﻳﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻟﻴﺒﺮﺳـﻮن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻜﺮة أن ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات
ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﻬﺎرات ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ ﻣﺘﺴـﺎوﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻋﻨﺪ ﻣﺴـﺘﻮى  5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وأن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺴـﺎوﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻋﻨﺪ ﻣﺴـﺘﻮى  1ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ .ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻮارق أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻋﻨﺪ ﻣﺴـﺘﻮى
 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
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الشكل 11.12
عا لزيادة فرص التوظيف
السياسات المحددة األكثر شيو ً
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ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺮدود ﻣﻦ  150ﺷﺮﻛﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ردود ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ اﻟﻤﺸﺎرك "ﻻ ﻳﻮﺟﺪ" .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت اﻟﺮد اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
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انبل :ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن
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فيما يتعلق بالسياسات التي قد تزيد من فرص توظيف السوريين ،تناولت السياسات األكثر ذكرًا االعتراف القانوني،

أي منحهم بطاقات تعريفية وتوضيح وضعهم القانوني وتسهيل الحصول على أذونات عمل (رخص عمل) وجعلها أقل
تكلفة ،وجعل أذونات العمل (رخص العمل) قابلة للنقل بين أصحاب العمل ،وإتاحة العمل للسوريين في أي مكان في
البلد ،وتسهيل االعتراف بمؤهالت السوريين .وتمت اإلشارة كثيرًا إلى تقديم إعانات أجور للسوريين على وجه الخصوص.

كما اقترح عدد من الشركات مطابقة الوظائف .وقد تعالج السياسات الرامية إلى تسهيل االعتراف القانوني والعمل
في أي مكان داخل البلد المخاوف التي تم التعبير عنها في مجموعات التركيز للسوريين الذين يسافرون إلى مناطق أخرى

من البلد ،وتعد تحديًا صعبًا نظرًا إلى أن من ال يملكون أذونات (رخص) إقامة قد يتعرضون لالحتجاز.
الملخص

كان أغلب السوريين ،من األسر التي تضمنتها الدراسة االستقصائية يعملون ،وكان لدى جميع الشركات ،المتضمنة في
العينة ،عامل واحد وقت إعداد الدراسة االستقصائية ،فضال ً عن بلوغ (متوسط) السوريين  30في المئة من القوى العاملة

المتضمنة في العينة .وكانت النسبة المئوية لإلناث داخل األسر التي تضمنتها الدراسة االستقصائية
بين الشركات ُ
الالتي يعملن أو يرغبن في العمل أقل بدرجة كبيرة من النسبة المئوية للذكور داخل األسر التي تضمنتها الدراسة

االستقصائية من العاملين أو الذين يرغبون في العمل .تتسق هذه النتيجة المستخلصة مع النسبة المنخفضة
العمال السوريين الذين رصدتهم الدراسة االستقصائية للشركات .أشارت الدراسات االستقصائية إلى أن
للنساء بين
ّ

السوريين كانوا يعملون في مجموعة من الوظائف التي ال تتطلب مهارات ،والوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة،
وفي مجموعة متنوعة من المجاالت ،وكانوا يتركزون بشك ٍ
ل خاص على األغلب في أنواع الوظائف ذاتها التي كانوا

يعملون بها عادة في لبنان؛ كالمهن اليدوية في قطاع البناء والزراعة والمجاالت الخدمية.

توقعت نسبة تتراوح من  10إلى  15في المئة تقريبًا من الشركات المشمولة في العينة ،خاصة في مجال التصنيع

وكذلك الفنادق والمطاعم ،زيادة التوظيف على مدار الشهور االثني عشر القادمة ،وتوقعت هذه الشركات جميعها
العمال السوريين إذا لم توجد عوائق تحول دون ذلك .وفي حين أن المشاركين
تقريبًا أنها ستستمر في توظيف بعض
ّ

أيضا
في كلتا الدراستين االستقصائيتين أشاروا إلى شيوع توظيف السوريين بدون أذونات عمل (رخص عمل) ،حددوا
ً

وجود صعوبات في الحصول على أذونات عمل (رخص عمل) أو إقامة قانونية على أنه العقبة األكثر أهمية أمام توظيف
شيوعا التي ذكرتها الشركات والتي من شأنها زيادة التوظيف بين
السوريين .في الحقيقة ،تضمنت السياسات األكثر
ً

السوريين تسهيل االعتراف القانوني بهم وتسهيل الحصول على أذونات عمل (رخص عمل) وخفض تكلفتها.

العمال ذوي المهارة العالية.
كانت الشركات المشمولة في العينة على األرجح تفيد بوجود صعوبات في توظيف
ّ

يشير االنخفاض النسبي لمستوى التعليم ،بالنسبة للسكان السوريين في لبنان بشكل عام ،إلى أن السوريين قد

يحتاجون تدريبًا أساسيًا كي يتمكنوا من العمل في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.

أيضا على أن معدل النمو المنخفض نسبيًا لالقتصاد اللبناني خالل السنوات
أكدت الدراسات االستقصائية
ً
شائعا
عائقا
األخيرة كان له دور في تحديات التوظيف بالنسبة لجميع العاملين .كان االعتقاد بعدم توافر وظائف كافية
ً
ً

أمام العثور على فرصة عمل ،وقد ذُكر في الدراسة االستقصائية لألسر .حددت الشركات المتضمنة في العينة بشكل
شيوعا أن خفض تكلفة القيام بأعمال تجارية وخفض الروتين الحكومي وتسهيل الحصول على تمويل تمثّل أهم
أكثر
ً
تحسن فرص التوظيف للجميع.
السياسات التي يمكن أن
ِّ

الفصل الثاني عشر

دروس من دول أخرى

نناقش بإيجاز الدروس المستفادة من أوروبا بشأن توفير سبل العيش لالجئين السوريين ،وتجربة النمو القائم على

التصدير ،وذلك قبل انتقالنا إلى تقديم التوصيات استنادًا إلى البيانات التي جمعناها كجزء من دراستنا .ويمكن لتقييم
األمور الناجحة وغير الناجحة في السياقات األخرى أن يؤدي إلى تعزيز التوصيات التي نقدمها أو إضعافها.

الدروس المستفادة من أوروبا
يتكرر عدد من التحديات التي حددناها لالجئين السوريين في األردن ولبنان وتركيا بين الالجئين في أوروبا .وبالنظر إلى

بعض هذه التحديات الشائعة ،نبحث الدروس التي يمكن أن تتعلمها تركيا واألردن ولبنان من التجربة األوروبية .ال يمكن

منخفضا
تطبيق هذه الدروس مباشرة دون مراعاة الوضع المحلي ،فعلى سبيل المثال؛ يعد معدل البطالة في ألمانيا
ً

للغاية ،وهو ما ِ
يوجد ديناميكية مختلفة في سوق العمل مقارنة بالوضع الراهن بالبلدان ذات معدالت البطالة األعلى.
ومع ذلك يمكن أن تساعد الممارسات األوروبية الناجحة في توجيه وضع السياسات في الشرق األوسط.

تقدم أوروبا بعض الدروس فيما يتعلق بالتدريب الوظيفي والتوظيف .ففي البداية ،توصي منظّمة التعاون

االقتصادي والتنمية ( )OECDبتقييم المهارات والمؤهالت التي يتمتع بها الالجئون بالفعل وتوثيقها (OECD, 2017,
ّ
 .)p. 37; see also OECD, 2016على سبيل المثال ،لدى ألمانيا برامج لتقييم المؤهالت غير الرسمية والمهارات المهنية

( .)OECD, 2017, p. 53إضافة إلى ذلك ،قد تكون هناك فائدة من تقديم نموذج موحد لسيرة ذاتية يمكن لالجئين

استخدامه .فعلى سبيل المثال ،أعدت النرويج "جواز سفر المؤهالت" الموحد لالجئين؛ حيث يتم توثيق "أعلى المؤهالت

التي حصلوا عليها وبراعتهم اللغوية وخبرتهم العملية" (.)OECD, 2017, p. 53

عائقا أساسيًا أمام توظيف الالجئين في الكثير من دول منظّمة التعاون
تشكِّ ل اللغة
وكما هو الحال في تركياُ ،
ً

االقتصادي والتنمية (;Deloitte and Refugee Studies Centre [RSC] at the University of Oxford, 2017, pp. 4, 21
ّ

 )European Commission and OECD, 2016, p. 22وفي ألمانيا ،أفاد نصف أصحاب العمل تقريبًا أن مهارات اللغة
األلمانية الجيدة كانت ضرورية للوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة ،وقد ذكر أكثر من  90في المئة أن مهارات اللغة
األلمانية الجيدة كانت ضرورية للوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة وذلك وفقا لدراسة استقصائية أجرتها منظّمة

االقتصادي والتنمية ،ورابطة الغرف التجارية األلمانية ،والوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية (OECD,
التعاون
ّ

 .)2017, pp. 12, 33كما ذكر أصحاب العمل الذين أُجريت عليهم الدراسة االستقصائية الصعوبات ،وتشمل افتقار

الالجئين وطالبي اللجوء إلى المهارات الوظيفية ،واختالف عادات العمل ،وغموض الوضع القانوني ،ومن ثم طول مدة

ووفقا لدراسة أجراها مركز دراسات الالجئين بجامعة أكسفورد
اإلقامة غير الواضح في ألمانيا (.)OECD, 2017, p. 12
ً

أيضا بسبب موانع العمل
وديلويت في النمسا وهولندا والمملكة المتحدة ،تكون احتماالت توظيف الالجئين مقيدة
ً
( .)Deloitte and RSC at the University of Oxford, 2017, pp. 23–24تشمل العوائق األخرى مشكالت النقل والتمييز

وعدم االعتراف بالمؤهالت ومشكالت الوصول إلى األسواق ( .)OECD, 2017, p. 25تو ِّفر ألمانيا دورات مكثفة في اللغة
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األلمانية .وليست الدورات عبر اإلنترنت بديال ً مثاليًا عن الدورات الشخصية ،لكن من شأنها المساعدة في تعزيز المهارات

اللغوية بعد أخذ دورة لغوية ،ويمكن استخدامها الستهداف المهنيين المحتاجين إلى أنواع محددة من التدريب اللغوي
شيوعا في السويد على تطبيق دوولينجو لتعلم اللغات
( .)OECD, 2017, p. 41فعلى سبيل المثال ،لغة التدريس األكثر
ً

عبر اإلنترنت هي اللغة السويدية ،ويستخدم الالجئون في السويد التطبيق بشكل رئيسي.

تشير التجربة األلمانية إلى أن يكون تمييز التدريب اعتمادًا على المهارات الحالية لالجئين ويجب أن تكون مدته

مفيدا في زيادة معدالت إكمال
كافية إلحداث تأثير ( .)OECD, 2017, p. 54وقد يكون تقديم شهادة في نهاية الدورة
ً

عموما إلى أن التدريب أثناء الخدمة
االقتصادي والتنمية
الدورة ( .)OECD, 2017, p. 41يشير دليل منظّمة التعاون
ً
ّ
أيضا إلحاق الالجئين بوظائف خالل
الفعالة
فعال ،ويشمل ذلك التدريب المهني على اللغة أثناء العمل؛ ومن األمور
ً
ّ
ّ

فترات التدريب أو مراكز تدريبية أو من خالل دعم توظيفهم ( .)OECD, 2017, p. 41; Joyce, 2018باإلضافة إلى ذلك ،قد

يتطلب التدريب أكثر من المساعدة في اللغة والمهارات ،مثل مشاركة معلومات عامة عن سوق العمل (على سبيل

المثال أهمية التدريب في ألمانيا) فضال ً عن أهمية عادات وأعراف العمل ( .)OECD, 2017, p. 13وفي الحقيقة ،يطالب

قانون الدمج األلماني لعام  2016الالجئين الراغبين في البقاء بشكل دائم بأخذ دورة دمج (.)Rietig and Müller, 2016

تتعامل مجموعة أخرى من الدروس المستفادة مع السياسات الرامية إلى الوصول إلى سوق العمل والتوزيع

الجغرافي لالجئين .أنشأت ألمانيا عام  2015وكالة حكومية واحدة مسئولة عن السماح بالبقاء في البالد ،باإلضافة إلى
الوصول لسوق العمل ،وبالتالي تبسيط سير عملية تكامل سوق العمل ( .)Rietig and Müller, 2016توصي منظّمة

االقتصادي والتنمية "[بتحليل] احتماليات التوظيف إلى عوامل داخل سياسات التوزيع" (OECD, 2017, p. 37؛
التعاون
ّ

أيضا  )OECD, 2016ويشير دليل مأخوذ من السويد أن فعل ذلك يمكن أن يحسن من نتائج العمل (OECD,
انظر
ً
أيضا بالسماح "بالتحركات الثانوية
االقتصادي والتنمية
 .)2017, p. 47وبعد استقرار الالجئين ،توصي منظّمة التعاون
ً
ّ

المتعلقة بالوظائف" ( .)OECD, 2017, p. 67يكمن أحد المخاوف الرئيسية في السماح بمثل هذه التحركات في أن

مناطق حضرية معينة قد تكون مكتظة بسبب التدفق الكبير لالجئين الذين ينتقلون إلى هناك بحثًا عن الوظائف.
سعت ألمانيا إلى تحقيق التوازن ،ما يسمح ببعض التنقل في أثناء محاولة تجنب "زيادة العبء على بعض المناطق
والمدن" ( .)Okyay, 2017, p. 7وفي عام " 2016طرحت ألمانيا قاعدة تُسمى  ،3 + 2التي تمنح األمان من الترحيل ألي

طالب لجوء يخضع للتدريب المهني (لمدة ثالثة أعوام عادة) ثم يعمل مهنيًا ماهرًا بعد التخرج (لمدة عامين على
األقل)" ( .)Rietig and Müller, 2016يُعين "الالجئون المعترف بهم" في الواليات األلمانية؛ بموجب قانون  ،2016وال
يمكنهم ترك والياتهم المخصصة لهم في السنوات الثالث األولى إال إذا عثروا على وظيفة في مكان آخر (Okyay,
االقتصادي والتنمية بضمان حصول الالجئين في المناطق الريفية
 .)2017, p. 7فضال ً عن ذلك ،توصي منظّمة التعاون
ّ

على وسائل النقل العام ( .)OECD, 2017, p. 47يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى زيادة فرص الحصول على الوظائف

م احتمالية تقليل تدفق الالجئين إلى خارج المناطق الريفية.
المحلية ،ومن ث َ َّ

تجربة النمو القائم على التصدير
توجد في البلدان الثالثة التي تناولناها بالدراسة دعوات لزيادة الصادرات بهدف تحفيز النمو الكلي وزيادة فرص العمل

للجميع .كيف سارت أوروبا في هذا الجانب؟ كان لنجاح السياسات الرامية إلى تشجيع النمو القائم على التصدير نتائج
نجاحا باستخدام سياسات مثل إعانات التصدير ،والتفضيالت الضريبية
عموما .فمع أن بعض البلدان حققت
مختلطة
ً
ً

للصادرات ،ومناطق تجهيز الصادرات ،لم تحقق البلدان األخرى هذا النجاح ،وليس هناك إجماع في اآلراء حول ما إذا كانت
فعالة من حيث التكلفة ( .)Harrison and Rodriguez-Clare, 2010; Belloc and Di Maio, 2011ومع
هذه السياسات ّ
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أنه تم تحديد عدد من الشروط على أنها مهمة للنمو االقتصادي اإلجمالي ،يمكن لهذه الشروط كذلك في كثير من

الحاالت أن تعمل على تشجيع الصادرات ( .)Nataraj et al., 2012ومن بينها:

–البنية التحتية المادية الممتازة ،ويشمل ذلك الطرق والكهرباء والموانئ واالتصاالت :ترتكز تحسينات البنية
التحتية أحيانًا في مناطق خاصة مثل مناطق معالجة الصادرات ،خاصة عندما تكون الموارد محدودة .في حين

أن الحكومة توفر البنية التحتية بشكل عام ،يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تجعل البناء
والصيانة أكثر كفاءة.

–لوائح بسيطة وسهلة االتباع لشركات األعمال :تشمل هذه اللوائح سياسات ،مثل "المراكز المتكاملة" للحصول
على أذونات (رخص) تجعل من السهل على رواد األعمال فتح شركات أعمال جديدة ،فضال ً عن السياسات التي

يسر على الشركات تعيين الموظفين بشكل رسمي.
ت ُ ِّ

–الوصول إلى القوى العاملة ذات التأهيل التعليمي العالي :يتطلب هذا تحسين جودة نظام التعليم العام على
المدى الطويل .قد يكون من الممكن تحسين مهارات القوى العاملة لتلبية مطالب الشركات المحددة على
المدى القصير.

–الحصول على التمويل :غالبًا ما تجد الشركات الجديدة والنامية صعوبة في الحصول على التمويل طويل األجل
أيضا من الحصول على تمويل تجاري قصير األجل.
وقصير األجل .قد يستفيد
المصدرون ً
ّ

سابقا (بدال ً من التركيز على الصادرات فقط) ،ال
تجدر الحاجة إلى تحسين الوضع االقتصادي العام كما ذكرنا
ً

أرباحا لهم.
سيّما في األردن ولبنان ،ومن المحتمل أن تحقق الخطوات المذكورة أعاله
ً

يؤثر هذا التقييم الموجز على التوصيات التي نقدمها بشأن االعتماد ،والتدريب اللغوي ،ومعالجة عدم التوافق

الجغرافي بين الالجئين والوظائف ،والسياسات الرامية إلى مساعدة النمو العام.

الفصل الثالث عشر

توليفة على مستوى البلدان الثالثة

نطرح في بادئ األمر توليفة من الموضوعات الرئيسية المأخوذة من مراجعة الدراسات السابقة ،وإجراء مقابالت مع
عمقة ،والدراسة االستقصائية لألسر،
أصحاب الشأن ،ومجموعات التركيز (مجموعات بؤرية) ،والمقابالت المؤسسية ُ
الم ّ

والدراسة االستقصائية للشركات لكل بلد على أساس مناقشاتنا التفصيلية في الفصول السابقة ،وذلك لتهيئة

المستَضيفة والمؤسسات متعددة األطراف والبلدان المانحة .ثم
الظروف من أجل تقديم التوصيات لحكومات البلدان ُ

نقارن بعد ذلك النتائج المستخلصة التي توصلنا إليها على مستوى البلدان الثالثة.

تركيا
سبُل للتعايش مع الظروف الصعبة ،وذلك من خالل العمل بشكل
–كان الالجئون السوريون في تركيا يبحثون عن ُ
غير رسمي في أغلب األحيان وحصولهم على أجور أقل من الحد األدنى لألجور في تركيا .ويبدو أن الالجئين يتمركزون
في مجاالت الزراعة والبناء والمنسوجات والخدمات منخفضة األجر.

–كانت هناك حاالت عدم تطابق جغرافي بين األماكن التي كان يتركز فيها السوريون وبين األماكن التي كانت
تشهد نمو فرص العمل في تركيا .ومنعت سياسات الحكومة السوريين من مغادرة محافظة التسجيل ،إال أن
تدفقوا إلى اسطنبول على الرغم من قوانين الحظر ،ما أدى إلى استنزاف المساكن والخدمات العامة
السوريين ّ

في المدينة.

مسجلة ،ومع ذلك
أسسوا ما يربو على  10,000مؤسسة تجارية
ّ
–كان السوريون روّاد أعمال نشطين في تركيا ،حيث ّ
بقيت الحواجز قائمة أمام نمو أعمال السوريين.

–تبنت الحكومة منهج النفعية (البرغماتية) في السماح بالعمالة غير الرسمية من خالل عدم فرض متطلبات
العمل بشكل صارم .ومع ذلك ،تغيّر الخطاب العام خالل عام  ،2018وبدأت مناقشة عودة الالجئين إلى سوريا،
باإلضافة إلى بدء الحكومة اتباع سياسات "المواءمة".

–كان هناك عدد قليل من السوريين يعمل بموجب أذونات عمل (رخص عمل)؛ حيث واجه كل من أصحاب العمل
والسوريون عقبات إلجراء تدابير العمل الرسمية.

العمال األتراك من انضمام السوريين إلى القوى العاملة ،إال أن الترابط االجتماعي ظل
–في حين استاء الكثير من
ّ
مستقرًا إلى حد كبير؛ حيث أعرب الكثير من األتراك عن تعاطفهم مع ظروف السوريين.

–واجه السوريون صعوبة في الحصول على اعتراف بشهادات التعليم والشهادات المهنية الخاصة بهم في تركيا.
جيدا مع التوظيف ،أو احتياجات السوق ،أو مهارات السوريين ،بالرغم من
–لم تكن برامج التدريب المهني متسقة
ً
وجود عدة جهود يجري تنفيذها حاليًا لتغيير هذا الوضع .ويتطلب التوظيف الرسمي التنسيق مع إحدى وكاالت
التوظيف الحكومية وغرف الصناعة أو التجارة.

–كان االفتقار إلى مهارات اللغة التركية أحد أبرز العوائق أمام توظيف الالجئين.
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األردن
–نشأت مشكالت هيكلية في االقتصاد األردني بسبب الوضع األمني وإغالق الحدود أمام التجارة .وتفاقم التباطؤ
االقتصادي الناتج عن ذلك بسبب وصول الالجئين .لذا سيكون من الضروري االهتمام بالسياسات التي يمكن أن

تحسن االقتصاد الكلي ولديها القدرة على إتاحة فرص العمل لألردنيين والالجئين على حد سواء.

أيضا لدى األردنيين
–بينما توجد هواجس لدى األردنيين حول منافسة الالجئين لهم على الوظائف ،كان هناك تقدير ً

للحاجة إلى مساعدة الذين يمرّون بأزمة .ومن أجل تعزيز الترابط االجتماعي ،سيكون من المهم للبرامج العمل

العمال األردنيين ال الالجئين السوريين فقط.
على مساعدة
ّ

–تم السماح لالجئين السوريين بالعمل في قطاعات ومهن محدودة ،وتم منعهم من مزاولة أعمال تجارية يتمتعون
فيها بميزة نسبية ،مثل إعداد الطعام .وبشكل عام ،كان هناك قدر عا ٍل من التوظيف غير الرسمي بين السوريين

للتحايل على اللوائح الموجودة على الورق.

العمال
–كان يُنظر إلى السوريين على أنهم مثابرون في العمل ،لذا كانت الشركات تعتبر هذا األمر فرصة غير أن
ّ

تهديدا .ومع ذلك ،أشار األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت إلى أن السوريين لن
أيضا
األردنيين كانوا يعتبرونه ً
ً
وصنِّف توافر المساعدة على أنه أحد العوائق.
يقبلوا بالعمل في أنواع محددة من الوظائفُ ،

جزءا من ميثاق األردن واجهت تحديات للوفاء بالتطلّعات
– يبدو أن اتفاقية قواعد المنشأ التي تم توقيعها باعتبارها ً

جدا من الشركات مؤهل للمشاركة في البرنامج؛ ألنه يتطلب في
الكبيرة المتوقعة منها .وهناك عدد قليل ً
عماال ً سوريين مؤهلين بشكل مناسب ،ال يمكن العثور عليهم.
المقام األول ّ

لبنان
–على غرار األردن ،نشأت مشكالت هيكلية في االقتصاد اللبناني بسبب الوضع األمني وإغالق الحدود أمام التجارة.
وتفاقم التباطؤ االقتصادي الناتج عن ذلك بسبب وصول الالجئين .لذا سيكون من الضروري االهتمام بالسياسات

التي يمكن أن تحسن االقتصاد الكلي ولديها القدرة على إتاحة فرص العمل للبنانيين والالجئين على حد سواء.

العمال السوريين ،وتو ُّفر عدد قليل من المسارات نحو التوظيف الرسمي .ومن
–كانت هناك شكوك كبيرة حول
ّ
المتوقع إلى حد كبير عودة الالجئين إلى سوريا عندما يصبح من اآلمن قيامهم بذلك .ونتيجة لذلك ،كان معظم
توظيف الالجئين في لبنان غير رسمي.

–تم اعتبار مشروعات البنية التحتية واألشغال العامة (واإلصالحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين االقتصاد
عموما) وسيلة لخلق فرص عمل لكل من اللبنانيين والسوريين .وشعر صانعو السياسات اللبنانيون أن البالد
ً
توفر منفعة عامة عالمية من خالل استضافة أعلى نسبة الجئين سوريين ،وأن هذا يجب أن يُشكِّ ل األساس
كانت ّ

لمناشدة التمويل الدولي للمشروعات المذكورة أعاله من قبل الدول المانحة .ولكن البلدان المانحة أصرت على
الحوكمة واإلصالحات المالية قبل إصدار هذه االعتمادات المالية.

–ثمة تباين كبير بين التصوّرات والحقائق الواقعية الفعلية لوضع الالجئين .وتم اعتبار اإلعالم على وجه الخصوص
على أنه ليس محل ثقة ،ما يؤدي إلى وجود حاجة إلى نشر المعلومات الموضوعية.

ثالثلا نادلبلا ىوتسم ىلع ةفيلوت
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مقارنة بين كل من تركيا واألردن ولبنان
التوظيف وفرص العمل

ووفقا لعينة األسر المعيشية
سبُل للتعايش مع الظروف الصعبة.
ً
ظل الكثير من السوريين يعملون ويبحثون عن ُ
السورية التي لدينا ،كان معظم الرجال يعملون (انظر الشكل  .)13.1في حين كانت النسبة المئوية للنساء العامالت

معدل مشاركة القوى العاملة للنساء في سوريا قبل
سقا مع حقيقة أن
مت ً
ّ
في العينة أقل بكثير ،كان هذا االختالف ّ

منخفضا ( 13.27في المئة [ .)]ILO, 2017aوفي الوقت ذاته ،لم يكن الكثيرون ممن كانوا يريدون العمل
الحرب كان
ً
وتحديدا بين النساء.
يعملون ،خاصة في دولة األردن،
ً

كما هو مبين في الشكل  ،13.2كانت الكثير من الشركات في الدراسة االستقصائية التي أجريناها توظّف

السوريين في السابق أو في الوقت الحالي .ولم تكن النسب المختلفة للشركات ،في كل بلد ،التي وظّفت السوريين

المستَضيف .وكان هذا هو الحال بصفة خاصة في
متعارضة مع المقدار النسبي للسوريين مقارنة بمواطني البلد ُ
لبنان ،حيث كانت جميع الشركات في العينة التي لدينا قد وظّفت سوريين ،مع مراعاة ارتفاع نسبة السوريين إلى
العمال السوريين حتى قبل اندالع الحرب.
اللبنانيين هناك ،وتاريخ لبنان في توظيف
ّ

في حين كان السوريون يشغلون مجموعة واسعة من الوظائف (تتراوح من التي تتطلب مهارات عالية حتى التي

تتطلب مهارات قليلة) ،كان معظم العمل السوري ال يتطلب مهارة أو يتطلب مهارة متوسطة،
ووفقا للشكل ،13.3
ً

كان األردن بارزًا بشكل مثير لالهتمام :حيث كان تركز السوريين في الوظائف متوسطة المهارة أعلى من تركزهم في

الوظائف متوسطة المهارة في تركيا ولبنان ،وكذلك أعلى من تركز األردنيين في الوظائف متوسطة المهارة .وكان هذا
متسقا مع مستويات التعليم العالي للسوريين في األردن أكثر من تركيا ولبنان ،كما هو موضح في الشكل .13.5
ً

أيضا ،وأوردت الدراسات االستقصائية التي أجريناها ،أنهم ال يعملون في مجاالت
ذكر الكثيرون في مجموعات تركيزنا ً

وفقا
المستَضيفةً ،
خبراتهم ،ويعملون بشكل غير رسمي ،ويعملون مقابل أجور منخفضة مقارنة بالعاملين في البلدان ُ

ركز في مجموعات
للشكل  .13.4وكان عدم القدرة على استخدام المهارات الفنية والمهنية السابقة هو موضوع ُم ّ
الشكل 13.1
النسبة المئوية للمشاركين العاملين وغير العاملين ولكنهم على استعداد للعمل
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اﻹﻧﺎث
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اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن
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اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷردن
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

12%

90

اﻹﻧﺎث

اﻟﺬﻛﻮر

0

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

ﻋﺎﻣﻠﻮن

ﻣﻼﺣﻈـﺎت :ﺗﺴـﺘﻨﺪ ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴـﻦ إﻟـﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .وﺗﺴـﺘﻨﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋـﺞ إﻟﻰ ﻋﺪد  602ﻣﺸـﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،و 600ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،و 600ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
RAND RR2653-13.1
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فرص للجميع
ٌ
الشكل 13.2
النسبة المئوية للشركات التي وظّفت سوريين
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اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن

ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ
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اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ

ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴـﺘﻨﺪ ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴـﺎب اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺑﻘﺴـﻤﺔ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﻋﻴﻨﺖ
ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻮن ﺳـﻮرﻳﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ وﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﻮن ﺳﻮرﻳﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ أو ﹼ
ﺳـﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳـﺎﺑﻖ )ﺳـﻮاء ﺑﺸـﻜﻞ ﻧﺎﺟﺢ أو ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﺢ( ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )ﺗﺮﻛﻴﺎ 157 :ﺷـﺮﻛﺔ؛ اﻷردن 150 :ﺷﺮﻛﺔ؛ ﻟﺒﻨﺎن:
 150ﺷﺮﻛﺔ(.
RAND RR2653-13.2

الشكل 13.3
متوسط توزيع التوظيف حسب مستوى مهارات الوظيفة
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ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺼﺐ وﻇﻴﻔﻲ ﺑﻘﺴﻤﺔ
اﻟﻌﻤﺎل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ داﺧﻞ ﻛﻞ ﺷـﺮﻛﺔ ،ﺛﻢ اﺣﺘﺴـﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺴـﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
ﻋﺪد
ﹼ
ﹼ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻮرﻳﻮن وﻗﺖ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ) 21ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،و 36ﻓﻲ اﻷردن ،و 150ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن(.
RAND RR2653-13.3

تركيزنا .وفي الدراسات االستقصائية التي أجريناها ،لم يكن الكثيرون يعملون في القطاع ذاته أو في المهنة ذاتها أو في
الحالة الوظيفية كما في سوريا.

أشارت دراستنا االستقصائية لألسر المعيشية (انظر الشكل  )13.5والبيانات الثانوية إلى أن السوريين في هذه

البلدان الثالثة لديهم مستوى تعليمي منخفض نسبيًا .وفي تركيا ولبنان ،حصل أكثر من نصف المشاركين على
التعليم االبتدائي أو مرحلة أقل منه .وكانت مستويات التعليم للسوريين أعلى في األردن ،حيث كان ثلثا المشاركين في
األردن قد حصلوا على تعليم متوسطأو ثانوي .ومع ذلك ،حصلت تركيا على أعلى نسبة من السوريين الذين حصلوا على

ثالثلا نادلبلا ىوتسم ىلع ةفيلوت
الشكل 13.4
المستَضيف مقارنة مع سوريا
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اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴـﺘﹶﻀﻴﻒ ﻳﺘﺸـﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﻤﻬﻨﺔ واﻟﻮﺿﻊ
ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﻤﻬﻨﺔ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ذاﺗﻪ إذا ﻛﺎن ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﹸ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺳـﻮرﻳﺎ .واﻟﺒﺴـﻂ ﻫﻮ ﻋﺪد اﻟﻤﺸـﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع /اﻟﻤﻬﻨﺔ /اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻤﺴﺘﹶﻀﻴﻒ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ .وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎم اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﹸ
اﻟﻤﺴـﺘﹶﻀﻴﻒ ،واﻟﻤﺸـﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع/
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع /اﻟﻤﻬﻨﺔ /اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﹸ
اﻟﻤﺴـﺘﹶﻀﻴﻒ .وﻟﻢ
اﻟﻤﺴـﺘﹶﻀﻴﻒ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ ﺳـﻮرﻳﺎ وﻟﻜﻨﻬـﻢ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﹸ
ﻣﻬﻨـﺔ /وﺿـﻊ وﻇﻴﻔـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﹸ
ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻓﻲ ﺳـﻮرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺴـﺎﺑﻴﺔ .وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل "آﺧﺮ" أو "ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى" ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺴـﺎﺑﻴﺔ .وﺗﺴـﺘﻨﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ  307ﻣﺸـﺎرك
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ،و347
ﻣﺸـﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ،و 401ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ
ﹰ
ﻣﺸـﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ،و339
اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،و312
ﻣﺸـﺎرﻛﺎ ﻓﻲ
ﹰ
ﹰ
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ اﻷردن؛ و360
اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ،و339
ﻣﺸﺎرﻛﺎ
ﹰ
ﹰ
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ،و387
ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ،و386
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ
ﹰ
ﹰ
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
RAND RR2653-13.4

الشكل 13.5
التحصيل التعليمي للمشاركين
5%

58%

27%

7%

58%

14%
100

11%

90
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70

 5%اﻟﺪراﺳﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷردن

31%

31%

44%
60

50

40

اﻟﺪراﺳﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن

30

اﻟﺪراﺳﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

11%
20

10

0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

ﻻ ﻳﻘﺮأ أو ﻳﻜﺘﺐ

ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺑﺘﺪاﺋﻲ أو ﻟﻢ ﻳﹸﺘﹺﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ أو ﺛﺎﻧﻮي

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮي

ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴـﺘﻨﺪ ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .وﺗﺴـﺘﻨﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﻋﺪد  602ﻣﺸـﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،و 600ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،و 600ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
Rand RR2653-13.5
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ٌ

تعليم بعد المرحلة الثانوية بنسبة ( 14في المئة) .وتعتبر هذه النسب أقل من نسب التحصيل التعليمي في سوريا قبل

تعليما إلى أوروبا.
الحرب .وقد يرجع السبب في ذلك إلى انتقال نسب أكبر من السوريين األكثر
ً

وفقا لمجموعات تركيزنا والدراسات االستقصائية التي أجريناها ،يوجد العديد من العوائق التي كانت تحول دون
ً

حصول السوريين على عمل (انظر الجدول  .)13.1وكانت عوامل االقتصاد الكلي مهمة في جميع البلدان الثالثة ،التي

كانت تعاني بشكل عام من الركود االقتصادي ،والنمو المنخفض ،وانخفاض فرص العمل ،بما في ذلك العمالة في

أيضا ،ال سيّما فيما
المستَضيفة .وتمت اإلشارة إلى نوعية ظروف العمل باعتبارها أحد العوائق أمام الوظائف
ً
الدولة ُ
يتعلق باألجور .وكانت اللغة أحد العوائق المهمة في تركيا .وكان يُنظر إلى صعوبة الحصول على إذن (رخصة) عمل أو

الجدول 13.1
أبرز العقبات لتي تعترض السوريين في إيجاد عمل في تركيا واألردن ولبنان

الدراسة االستقصائية بتركيا

الدراسة االستقصائية باألردن

الدراسة االستقصائية بلبنان

انخفاض األجور في الوظائف المتاحة
%48

الوظائف المتاحة غير الكافية
%56

الوظائف المتاحة غير الكافية
%48

صعوبة الحصول على إذن (رخصة)
عمل
٪ 32

صعوبة الحصول على إذن (رخصة) عمل
٪ 34

عدم القدرة على الحديث باللغة أو اللهجة التركية،
ومسائل التواصل
٪ 38
الوظائف المتاحة غير الكافية
%28

انخفاض األجور في الوظائف
المتاحة
%40

صعوبة الحصول على اإلقامة القانونية
٪ 42

مالحظات :تستند حسابات المؤلفين إلى بيانات الدراسة االستقصائية .وقد طُلب من المشاركين في الدراسة االستقصائية اختيار أهم ثالث
عقبات .تم حساب النسب المئوية على أساس قسمة عدد المشاركين في الدراسة االستقصائية الذين اختاروا هذا العائق من خالل العدد اإلجمالي
للمشاركين حسب البلد .وتستند النتائج إلى عدد  602مشارك في الدراسة االستقصائية في تركيا ،و 600مشارك في الدراسة االستقصائية في
األردن ،و 600مشارك في الدراسة االستقصائية في لبنان.

وضع التوظيف للمرأة السورية

لقد كان لظروف النزوح تأثير كبير على توظيف النساء السوريات .ووجدت مجموعات التركيز والدراسات االستقصائية

المستَضيفة الثالثة أكثر من سوريا قبل
التي أجريناها أن عددًا أكثر من النساء السوريات كن يعملن في البلدان ُ
عاما
الحرب ،على الرغم من أن هذه األعداد ما تزال منخفضة .فنسبة أعضاء األسر من اإلناث البالغة أعمارهن 18
ً
فأكثر والالتي كن يعملن أو على استعداد للعمل بلغت  25في المئة في عينة تركيا ،و 54في المئة في عينة األردن،

و 30في المئة في عينة لبنان .ومع ذلك ،لم تستطع الكثيرات العثور على وظائف (كما في الشكل  .)13.1وبلغت

نسبة المشاركات في الدراسة االستقصائية الالتي لم يعملن ،ولكن كن على استعداد للعمل  55في المئة في

أيضا معدالت منخفضة في توظيف
عينة تركيا ،و 84في المئة في عينة األردن ،و 58في المئة في عينة لبنان .ووجدنا ً

اإلناث بين الشركات التي شملتها دراساتنا االستقصائية.

مؤخرًا في بعض الحاالت ،وبكونه أكثر
يمكن المرأة
كما تم النظر إلى العمل في مجموعات التركيز لدينا على أنه
ّ
َّ
قبوال ً من الناحية االجتماعية ،وضروريًا وجديرًا باالحترام من قِبل الرجال والنساء على حد سواء .وكانت التعليقات
بشأن التوظيف متشابهة بين كل من الرجال والنساء حول كيفية العثور على وظيفة ،وأنواع الوظائف المتاحة،
وظروف العمل ،والطموحات.

ووصفت النساء السوريات في مجموعات تركيزنا والدراسات االستقصائية التي أجريناها (انظر الشكل  )13.6عدة
تحديات خاصة بالمرأة وهي :تقاضيها رواتب أقل من الرجال السوريين ،وقلّة وجود وسائل نقل آمنة إلى مكان العمل،
ّ

ورعاية األطفال والمسؤوليات األسرية التي تمثل عوائق للعمل .أو أنها تسبَّب اإلرهاق عند العثور على وظيفة خارج

وضوحا في لبنان أكثر من البلدين
الجنسي في بعض الحاالت .كانت هذه المخاوف أكثر
المنزل ،والتعرّض للتحرُّش
ً
ّ
اآلخرين سواء في مجموعات تركيزنا أو الدراسات االستقصائية التي أجريناها .وكثيرًا ما أعربت النساء عن رغبتهن في

الوظائف التي تُمكِّ نهن من العمل من المنزل.

ثالثلا نادلبلا ىوتسم ىلع ةفيلوت
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الشكل 13.6
المستَضيف ()1
البلد
في
بالتوظيف
المتعلقة
البيانات
إزاء
التصوُّرات
ُ
48%

ﺗﺸﻌﺮ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻮرﻳﺎت ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﺣﻴﺎل
ﺗﻌﺮﺿﻬﻦ ﻟﻠﺘﺤﺮش ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ

42%
63%

39%
40%

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﺳــﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وآﻣﻨﺔ ﺣﺘﻰ
ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻌﻤﻠﻬﻦ

51%
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اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﻴﻦ أو اﻟﻤﻮاﻓﻘﻴﻦ ﺑﺸﺪة

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷردن

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .وﺗﻢ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ردود اﻟﻤﻮا ﹶﻓﻘﺔ واﻟﻤﻮا ﹶﻓﻘﺔ ﺑﺸﺪة .وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ؛ و 593و 591ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷردن؛ و 583و578
إﻟﻰ  583و572
ﹰ
ﹰ
RAND RR2653-13.6

عائقا أمام التوظيف من قِبل السوريين والشركات في جميع البلدان الثالثة ،على
الحفاظ على تصريح إقامة باعتباره
ً

غضت الطرف عن السوريين الذين يعملون بدون إذن (رخصة) عمل في الكثير من الحاالت.
الرغم من أن الحكومات ّ

وكان السوريون في تركيا روّاد أعمال نشطين ،حيث أنشؤوا ما يربو على  10,000عمل تجاري .لكن السوريين في

لبنان واألردن ،الذين يواجهون الكثير من العوائق ،أقاموا أعماال ً تجارية أقل بكثير.
السياسات والبرامج

لم تكن هناك سوى القليل من الجهود على مستوى البرامج الرسمية المتعلقة بمطابقة الوظائف للسوريين

وأصحاب العمل ،وذلك استنادًا إلى مراجعة السياق والمقابالت .كانت الطريقة الرئيسية إليجاد العمل في الدراسات
االستقصائية التي أجريناها في البلدان الثالثة تتم من خالل الشبكات الشخصية للعائلة أو األصدقاء أو المعارف ،ذَكر
عدد ضئيل في الدراسات االستقصائية التي أجريناها معرفة خدمات مطابقة الوظائف (انظر الشكل  ،)13.7مع أن

أيضا أعلى نسبة من المشاركين في
معرفة المساعدة في مطابقة الوظائف كانت أكبر في األردن (وهو الذي كان لديه ً

الدراسة االستقصائية الذين لم يعملوا ولكنهم كانوا يرغبون في العمل ،من بين المشاركين في العينة التي لدينا).

عائقا رئيسيًا أمام التوظيف من
شكلت صعوبة الحصول على أذونات عمل (رخص عمل) أو تصاريح إقامة
ّ
ً
المنظور التحليلي للسوريين وبعض الشركات في جميع البلدان الثالثة ،وفق ما تمت مناقشته أعاله .وبقيت هذه

العوائق قائمة ،على الرغم من نوايا الحكومة باتخاذ خطوات لتوفير إطار عمل قانوني للسوريين العاملين ،فضال ً عن
بعض الخطوات اإلضافية لمعالجة العوائق المعروفة .تشمل أسباب كون األطر القانونية ألذونات العمل (رخص العمل)
نقص الوضوح بشأن هذه األطر بين الشركات ،وتكاليف الحصول على أذونات العمل (رخص العمل)
الهدف منها؛
ال تؤدي
َ
َ

هذه ،والبيروقراطية في الحصول عليها .كما واجه الكثير من السوريين المشاركين في دراستنا االستقصائية صعوبات
في الحصول على توظيف بموجب إذن (رخصة) عمل ،وتشمل هذه الصعوبات التكاليف وعدم القدرة على إيجاد جهة

عمل ترغب في كفالة سوري الجنسية (انظر الشكل .)13.8

لقد أدى ارتفاع معدالت العمل غير الرسمي إلى أن يشعر الكثير من السوريين في مجموعات تركيزنا والدراسات

االستقصائية التي أجريناها أن لديهم مصادر قليلة يلجؤون إليها في حاالت سوء المعاملة في العمل (انظر الشكل .)13.9
وأفاد السوريون في البلدان الثالثة بتخوّفهم من الوقوع في مشاكل مع القانون إذا ما تم ضبطهم وهم يعملون بدون إذن
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ٌ
الشكل 13.7
المستَضيف ()2
البلد
في
بالتوظيف
المتعلقة
البيانات
إزاء
التصوُّرات
ُ
ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻹﻳﺠﺎد ﻋﻤﻞ
37%

40

18%

20
10

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷردن

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

30%

30

0

ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴـﺘﻨﺪ ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .وﺗﻢ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮا ﹶﻓﻘﺔ واﻟﻤﻮا ﹶﻓﻘﺔ ﺑﺸـﺪة .وﺗﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ؛ و 584ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷردن؛ و535
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ 574
ﹰ
ﹰ
RAND RR2653-13.7

الشكل 13.8
المستَضيف ()3
التصوُّرات إزاء البيانات المتعلقة بالتوظيف في البلد ُ
80%

ﻻ ﻳﻘﺪر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ
ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮم اﻹﻗﺎﻣﺔ و/أو إذن )رﺧﺼﺔ( اﻟﻌﻤﻞ

54%
86%

65%
60%

ﻳﺼﻌﺐ إﻳﺠﺎد أﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ
ﹸ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺳﻮري ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن )رﺧﺼﺔ( ﻋﻤﻞ

77%
90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ اﳌﻮاﻓﻘﲔ أو اﳌﻮاﻓﻘﲔ ﺑﺸﺪة

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷردن

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴـﺘﻨﺪ ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﲔ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .وﰎ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ أﺟﻮﺑﺔ اﳌﻮا ﹶﻓﻘﺔ واﳌﻮا ﹶﻓﻘﺔ ﺑﺸﺪة .وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ؛ و 594و 585ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷردن؛ و 599و593
إﻟﻰ ﻋﺪد  594و592
ﹰ
ﹰ
RAND RR2653-13.8

(رخصة) عمل ،وأعرب نصف المشاركين في تركيا ولبنان عن قلقهم بشأن الضرر الجسدي المحتمل في العمل ،وأفاد ما بين
NOTES: Authors’ calculations based on survey data. Agree and strongly agree responses were

معاملة.
حدوث سوء
حالة
basedفي
العامة
respondentsإلى
باالرتياح للتوجه
سيشعرون
فقط
إلىinنصفهم
ربع المشاركين
combined.
Results
are
السلطاتon
594 and 592
;in Turkey
بأنهم 594
and 585
responses
;Jordan

and 599
يكن593
survey
Lebanon.
السوريين
 andمن
الكثير
 respondentsلم
 inبالسياسات.
تتعلق
أيضا
كان التوزيع الجغرافي للتوظيف يُمثِّل مشكلة رئيسية
ً
RAND RR2653-13.8
يعيشون في األماكن التي يزداد فيها طلب التوظيف في كل بلد .ويرجع السبب في تركيا إلى اللوائح التي تتطلب أن يعيش

السوريون ويعملون في المحافظة التي تم تسجيلهم فيها ،وقد تم تسجيل أعداد كبيرة من السوريين في المحافظات
الجنوبية الشرقية لتركيا بالقرب من الحدود السورية؛ حيث كان معدل البطالة أعلى بين األتراك والسوريين على حد سواء.

وفي األردن ،واجهت المناطق االقتصادية الخاصة مشكلة توظيف السوريين؛ ألنها ستتطلب من السوريين الرحيل من
مكان آلخر .وفي لبنان ،عاشت األعداد األكبر من السوريين في محافظة البقاع؛ حيث كانت النسبة المئوية ألفراد األسر

العاملين أو الذين يرغبون في العمل والذين شملتهم الدراسة االستقصائية هي األقل في دراستنا االستقصائية .وعلى
حفزت دول االتحاد األوروبي الالجئين على العيش في المناطق المحددة التي بها طلب لسوق العمل.
النقيضّ ،

ثالثلا نادلبلا ىوتسم ىلع ةفيلوت
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الشكل 13.9
المستَضيف ()4
البلد
في
بالتوظيف
المتعلقة
البيانات
إزاء
التصوُّرات
ُ
49%
36%
52%

ﻳﺨﺸﻰ اﻟﺴﻮرﻳﻮن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﻳﺬاء اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

39%

80%
81%
90

25%

21%

56%

80

إذا ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻨﺖ ﺳﺄﺷﻌﺮ
ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

70

60

50

40

ﻳﺨﺸﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﺗﻮرﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ
30

20

10

0

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﻴﻦ أو اﻟﻤﻮاﻓﻘﻴﻦ ﺑﺸﺪة
اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷردن

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴـﺘﻨﺪ ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .وﺗﻢ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮا ﹶﻓﻘﺔ واﻟﻤﻮا ﹶﻓﻘﺔ ﺑﺸﺪة .وﺗﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺸـﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻓﻲ
ﻣﺸـﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ؛ و 577و 590و 596ﻣﺸـﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،و 551و 595و577
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ  581و 590و587
ﹰ
ﹰ
ﻟﺒﻨﺎن.
RAND RR2653-13.9

الشكل 13.10
المستَضيف ()5
التصوُّرات إزاء البيانات المتعلقة بالتوظيف في البلد ُ
ﻻ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

43%
33%

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷردن

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

58%
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ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴـﺘﻨﺪ ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .وﺗﻢ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮا ﹶﻓﻘﺔ واﻟﻤﻮا ﹶﻓﻘﺔ ﺑﺸﺪة .وﺗﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ؛ و 594ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷردن؛ و560
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﻋﺪد 591
ﹰ
ﹰ
RAND RR2653-13.10

وبقدر أقل من ذلك ،انتاب بعض السوريين القلق إزاء فقدان اإلعانات اإلنسانية التي كثيرًا ما كانت مرتبطة
بموقعهم (انظر الشكل  .)13.10ولذا فإن ثمة ما يبرر استكشاف كيف تعمل سياسات المساعدة على تحفيز العمل

أو إعاقته.

تلقت نسبة
وفي جميع البلدان الثالثة ،لم يتم إعداد التدريب المهني مع اإلحاطة بمطالب سوق العمل .وقد َّ
صغيرة من السوريين مثل هذا التدريب ،رغم أن الكثير من السوريين أفادوا بأنهم يستطيعون الحصول على التدريب
وفقا للشكل  .13.11وكان كل من السوريين والشركات بحاجة إلى تدريب محدد حسب الحاجة،
الذي يحتاجون إليه،
ً

وتلقي الدعم النفسي في األردن ،والتدريب الخاص بالتدريب المهني
مثل التدريب على اللغة التركية في دولة تركيا،
ّ
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فرص للجميع
ٌ
الشكل 13.11
المستَضيف ()6
البلد
في
بالتوظيف
المتعلقة
البيانات
التصوُّرات إزاء
ُ
90
78%

80
60

54%

49%

50

34%

40

32%

30
11%

17%

20
10

3%

1%
اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷردن

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

70

اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

0

ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي أﺣﺘﺎﺟﻪ
ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ ذات ﺻﻠﺔ
اﻹﻓﺎدة ﺑﺘﻠﻘﻲ أي ﺗﺪرﻳﺐ
اﻹﻓﺎدة ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴـﺘﻨﺪ ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳـﺔ اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ .وﺗﻢ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮا ﹶﻓﻘﺔ واﻟﻤﻮا ﹶﻓﻘﺔ ﺑﺸـﺪة .وﺗﺴـﺘﻨﺪ
ﻣﺸـﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻷردن؛ و564
ﻣﺸـﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ؛ و589
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺸـﺄن اﻟﻤﻮا ﹶﻓﻘﺔ واﻟﻤﻮا ﹶﻓﻘﺔ ﺑﺸـﺪة ﻣﻊ اﻹﻓﺎدة إﻟﻰ 597
ﻣﺸـﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ
ﹰ
ﹰ
ﹰ
اﻻﺳـﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن .وﺗﺴـﺘﻨﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﻮل اﻹﻓﺎدة ﺑﺘﻠﻘﻲ أي ﺗﺪرﻳﺐ إﻟﻰ  602ﻣﻦ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ،
و 600ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﺔ اﻷردن ،و 600ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﺔ ﻟﺒﻨﺎن.
RAND RR2653-13.11

في جميع البلدان الثالثة .وأفادت نسبة  11في المئة من المشاركين في الدراسة االستقصائية لألسر المعيشية في

تركيا أنهم تلقوا تدريبًا في اللغة ،مع أن كال ً من السوريين وأصحاب العمل أفادوا أن التدريب اللغوي كان مطلبًا رئيسيًا.
التصورات إزاء زيادة التوظيف
ّ

المستَضيفة الثالثة مع وقت تباطؤ النمو الناجم عن الركود االقتصادي اإلقليمي،
لقد تزامن تد ُّفق السوريين إلى البلدان ُ
مرتفعا في جميع البلدان
معدل البطالة
وعدم االستقرار السياسي اإلقليمي ،وقطع طرق التجارة بسبب الحروب .وبات
ً
ّ

المستَضيفة والسوريين على حد سواء.
الثالثة ،وذلك بين العاملين في البلدان ُ

كانت وجهات النظر حول احتماالت التوظيف اإلضافي متفاوتة .ففي تركيا ،توقع عدد قليل من الشركات في

دراستنا االستقصائية وجود نمو إضافي في التوظيف بحلول العام المقبل .وتوقعت شركات التصنيع التي شملتها
العمال
الدراسة االستقصائية في كل من األردن ولبنان وجود نمو إضافي في التوظيف (مع زيادة الطلب بشكل خاص على
ّ

المدرجة في الدراسات االستقصائية
غير الماهرين في األردن والعمال الماهرين في لبنان)؛ وكانت شركات الخدمات ُ
تشجع النمو اإلجمالي للتوظيف (مع
هي األقل احتماال ً لتوقع النمو .وأشارت الشركات إلى السياسات التي يمكن أن
ِّ
اختالف األولويات حسب البلد) وهي :تقليل تكلفة العمالة ،وتخفيض الضرائب ،وتسهيل الحصول على التمويل ،وتيسير

اإلجراءات إلنشاء عمل تجاري ،والمساعدة في تقديم التدريب ومطابقة الوظائف للعمال ،وتوضيح لوائح التوظيف،

والمساعدة في االتصال بالعمالء والموردين (يتم عرض أول خمس أولويات في كل بلد في الشكل  .)13.12وكانت األردن

أيضا سرعة زيادة أعداد
أيضا بحاجة إلى االستثمار في البنى التحتية العامة البالية منها والعتيقة ،التي أنهكها ً
ولبنان ً
السوريين .قد ال تكون بعض هذه النتائج المستخلصة مثيرة للدهشة ،ولكن هذه النقاط مهمة لإلشارة إليها؛ حيث

المستَضيف والسوريين في سياق النمو
عمال المجتمع ُ
يجب أن تَظهر السياسات الرامية إلى زيادة توظيف كل من ّ

ثالثلا نادلبلا ىوتسم ىلع ةفيلوت
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الشكل 13.12
العمال
لجميع
العمل
فرص
لزيادة
ا
ع
شيو
المحددة
السياسات
أكثر
ً
ّ
اﻟﺠﺪول  :Aاﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

40

34%
14%

15%

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري ﺟﺪﻳﺪ

ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻮﻳﻞ /ﻗﺮوض

ﺗﻘﺪﻳﻢ
إﻋﺎﻧﺎت أﺟﻮر

19%

20%

23%

ﺗﻘﺪﻳﻢ
إﻋﺎﻧﺎت ﺣﻮاﻓﺰ

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري ﺟﺪﻳﺪ

ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

20%

24%

27%

20
اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

ﺧﻔﺾ رﺳﻮم
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

0

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ) (%ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

63%

67%
60

اﻟﺠﺪول  :Bاﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷردن

40
20
ﺗﻘﺪﻳﻢ
إﻋﺎﻧﺎت أﺟﻮر

اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

0

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ) (%ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

56%

67%
60

اﻟﺠﺪول  :Cاﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن
54%

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮرﻗﻴﺔ
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ /اﻹﺟﺮاءات
ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ /ﻗﺮوض
ﹼ
اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم

40

34%

20
ﺗﻘﺪﻳﻢ
إﻋﺎﻧﺎت ﺣﻮاﻓﺰ

اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

0

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ) (%ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

60

ﻣﻼﺣﻈــﺎت :ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ أﺟﻮﺑــﺔ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ) 157ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴــﺎ ،و 150ﻓــﻲ اﻷردن ،و 150ﻓــﻲ ﻟﺒﻨــﺎن( .ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻘﺪﻳــﻢ ردود ﻣﺘﻌــﺪدة ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﺨﺘــﺮ اﻟﻤﺸــﺎرك "ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ" .ﻳﺘــﻢ اﺣﺘﺴــﺎب اﻟﻨﺴــﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳــﺔ ﺑﻘﺴــﻤﺔ ﻋــﺪد اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﺣــﺪدت
اﻟﺮد اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
RAND RR2653-13.12

شيوعا ،التي ترمي إلى زيادة فرص العمل للجميع
االقتصادي القوي .وتماثلت سياستان من السياسات المحددة األكثر
ً

النتائج المستخلصة من الدراسات االستقصائية
وهما خفض الضرائب وتسهيل الحصول على التمويل والقروض ،مع
َ

التي أجراها البنك الدولي حول الشركات في جميع البلدان الثالثة ،التي أوردت الشركات فيها باستمرار أن معدالت
الضرائب والحصول على التمويل هما من بين أكبر خمس عقبات يواجهونها.

يوضح الشكل  13.13السياسات التي اقترحتها الشركات في دراستنا االستقصائية لزيادة توظيف السوريين.
ّ
وفي تركيا ،كانت الشركات متخوِّفة بشأن التوظيف بصورة عامة .حيث اعتقد نصفهم أنه ال يوجد ما سيزيد من فرص
العمل للسوريين .وأكد الباقون على أهمية التدريب على اللغة والمهارات األخرى .وفي حين كانت هناك مخاوف بشأن
المؤهلين .ولم تُدرج الشركات
الوضع القانوني ،إال أنها كانت مخاوف ثانوية مقارنة بالمخاوف حول العثور على المتقدمين
َّ

في تركيا توظيف السوريين في خططها .ورغم أن معظم أصحاب العمل في تركيا ذكروا في دراستنا االستقصائية بأنه

عمال سوريون وقت إجراء
ال توجد أي مزايا في توظيف السوريين مقارنة باألتراك ،فإن  15في المئة منهم كان لديهم ّ
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فرص للجميع
ٌ
الشكل 13.13
عا لزيادة فرص العمل للسوريين
أكثر السياسات المحددة شيو ً
50%

40
20%

27%

27%

28%

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ
ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ أذوﻧﺎت
ﻋﻤﻞ )رﺧﺺ ﻋﻤﻞ(

اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﻦ/
ﻗﻄﺎﻋﺎت أﻛﺜﺮ

ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

22%

25%

اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺄن ﺗﻜﻮن
أذوﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ )رﺧﺺ اﻟﻌﻤﻞ(
ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ

إﺗﺎﺣﺔ إﻋﺎﻧﺎت
أﺟﻮر ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

اﻟﺠﺪول  :Bاﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷردن

19%

36%

60
40
20

ﺗﻘﺪﻳﻢ أذوﻧﺎت ﻋﻤﻞ
)رﺧﺺ ﻋﻤﻞ(
ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

اﻟﺠﺪول  :Cاﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن
50%
33%

0

60
40

33%

20
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ أذوﻧﺎت
ﻋﻤﻞ )رﺧﺺ ﻋﻤﻞ(

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎت
ﻫﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

0

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ) (%ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ أذوﻧﺎت
ﻋﻤﻞ )رﺧﺺ ﻋﻤﻞ(

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺐ
آﺧﺮ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ

0

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ) (%ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

11%

13%

14%

20

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ) (%ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

اﻟﺠﺪول  :Aاﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ

60

ﻣﻼﺣﻈﺎت :ﺗﺴـﺘﻨﺪ ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ إﻟﻰ أﺟﻮﺑﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ) 157ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،و 150ﻓﻲ اﻷردن ،و 150ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن( .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ردود
ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ اﻟﻤﺸﺎرك "ﻻ ﻳﻮﺟﺪ" .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت اﻟﺮد اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
RAND RR2653-13.13

عمال سوريين (سواء تكلّلت محاولتهم
الدراسة االستقصائية ،و 15في المئة آخرين حاولوا في وقت سابق توظيف ّ
بالنجاح أو باءت بالفشل) .وأشارت شركة واحدة فقط من بين الشركات القليلة في الدراسة االستقصائية في تركيا

التي توقعت زيادة التوظيف لديها إلى أنها ستوظّف سوريين حتى لو لم تكن هناك عقبات تحول دون ذلك.

وعلى النقيض ،تو ّقع عدد من الشركات في كل من األردن ولبنان أن ما يصل إلى  25في المئة من التعيينات

الجديدة ستكون من السوريين إذا لم تكن هناك عقبات أمام التوظيف .وفي األردن ولبنان ،أرادت الشركات توضيح الوضع

القانوني للسوريين (بما في ذلك زيادة القطاعات التي يمكنهم العمل فيها) والمساعدة في الحصول على أذونات عمل
(رخص عمل) من أجل توظيف المزيد من السوريين .في الدراسات االستقصائية حول الشركات ،ذكر أصحاب العمل أن

عمقة،
المزايا الرئيسية لتوظيف السوريين هي أنهم على استعداد للعمل براتب أقل ولساعات أطول .وفي المقابالت ُ
الم ّ
عمال مثابرون وحرفيون ماهرون.
كان يُنظر إلى السوريين على أنهم ّ

ثالثلا نادلبلا ىوتسم ىلع ةفيلوت
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القطاعات التي لديها طلبات توظيف

المرجح أن
أشارت بيانات الدراسة االستقصائية حول الشركات واألسر المعيشية إلى القطاعات والمهن التي من
َّ
يكون هناك طلب عليها بين الشركات والتي تتوافق مع قدرات السوريين .وبصفة عامة ،أوردت الشركات التي كانت

العمال ذوي المهارة العالية ومتوسطي المهارة .وكان السوريون
تواجه صعوبة في التوظيف الفجوات في العثور على
ّ
يجدون العمل بصورة رئيسية في الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة أو منخفضة .ونظرًا لهذه الحقائق ،قد

يقدم العمل الذي يتطلّب مهارات متوسطة التو ّقع األكبر للنمو الوظيفي للسوريين.
ّ

عماال ً ذوي مهارة عالية في تركيا الصعوبات في القيام
وأوضح ما يقرب من  60في المئة من الشركات التي وظّفت ّ

عماال ً متوسطي المهارة وحوالي  15في المئة
بذلك ،مثلما فعلت حوالي  40في المئة من الشركات التي وظّفت ّ

عماال ً
عماال ً غير ماهرين .وفي األردن ،أوردت حوالي  10في المئة من الشركات التي وظّفت ّ
من الشركات التي وظّفت ّ

عماال ً
متوسطي المهارة صعوبات في القيام بذلك؛ بينما ذكرت نسبة أقل من  5في المئة من الشركات التي وظّفت ّ
عماال ً غير ماهرين صعوبات ذلك األمر .وﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،ذكرت نسبة  25في المئة من اﻟﺸﺮكات اﻟﺘﻲ
ذوي مهارة عالية أو ّ
عماال ً ذوي ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ بحوالي  10في المئة ﻣﻦ اﻟﺸﺮكات اﻟﺘﻲ وظّفت
وظّفت ّ

ﻋﻤﺎال ً متوسطي المهارة أو غير ماهرين.
ّ

كانت شركات التصنيع األكثر احتماال ً لإلبالغ عن نمو التوظيف المتو َّقع أكثر من شركات الخدمات .وتو َّقعت نسبة

أقل من  10في المئة من الشركات في أي قطاع في الدراسة االستقصائية لتركيا نمو التوظيف في المستقبل

القريب .ومع ذلك ،تو َّقعت نسبة تتراوح من  20إلى  25في المئة من شركات التصنيع في األردن والمتخصصة
في مجاالت األغذية والمشروبات ،والمنسوجات والثياب والمالبس ،والصناعات الكيميائية والصيدالنية زيادة عدد

الوظائف متوسطة المهارة ،وتو َّقعت نسبة تتراوح من  30إلى  35في المئة من الشركات زيادة عدد الوظائف التي ال

تتطلب مهارات .وفي لبنان ،تو َّقعت نسبة  30في المئة من الشركات التي تعمل في مجاالت األغذية والمشروبات
ونسبة تتراوح من  15إلى  20في المئة من شركات تعمل في مجاالت صناعية أخرى زيادة عدد الوظائف التي تتطلب
مهارات عالية ومهارات متوسطة .بينما تو َّقعت نسبة  25في المئة تقريبًا من الشركات التي تعمل في مجال الفنادق
أيضا وجود زيادة في عدد الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة على وجه التحديد.
والمطاعم ً

أيضا أن السوريين كان يتم توظيفهم لسد
وأظهرت الدراسات االستقصائية عن الشركات في البلدان الثالثة
ً
الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة والتي ال تتطلب مهارات (ارجع إلى الشكل  .)13.3وتتوافق النسبة األعلى
من السوريين في الوظائف متوسطة المهارة في األردن مع المستويات األعلى للتعليم الموجودة بين السوريين في

الدراسة االستقصائية لألسر المعيشية في األردن ،مقارنة بتركيا ولبنان.

العمال للعمل في الوظائف التي
ويمكن تطبيق استراتيجية واحدة في الدول الثالث وذلك بوضع برنامج لتدريب
ّ
تتطلب مهارات متوسطة مع شركات التصنيع في أقاليم أو مناطق محددة ،وذلك نظرًا إلى الصعوبات التي تواجه

الشركات في سد الوظائف التي تتطلب مهارات ،وإلى الحقيقة القائلة بأن السوريين موظفون حاليًا في الوظائف

التي ال تتطلب مهارات ،والتي تتطلب مهارات متوسطة ،والمستوى التعليمي للسوريين.

الفعالة في تدريب السوريين واألتراك وإلحاقهم بوظائف تتطلب مهارات متوسطة
هج
وفي تركيا ،سيكمن أحد النُ ُ
ّ
في شركات التصنيع في المناطق الصناعية المنظّمة الواقعة في مدن خارج اسطنبول؛ مثل أضنة وبورصة وإزمير،

المرجح أن تكون مثل هذه
العمال ذوي المهارات المطلوبة .ومن
رجح أن تواجه صعوبات في العثور على
والتي من ُ
ّ
ّ
الم ّ

فعالة إذا تم تنفيذها بالشراكة مع غرفة صناعة محلية أو مدير منطقة صناعية منظّمة أو جمعية
المطابقة ّ
والخاصة بالشركات المحلية وتقديم التدريب لألتراك والسوريين
أعمال ،ومن ثم يمكن تحديد االحتياجات الحالية
ّ

لتلبية تلك االحتياجات .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يؤدي التنسيق مع الحكومة التركية بشأن القيود الجغرافية على
السفر والعمل إلى توسيع نطاق مجموعة من السوريين الذين قد يستفيدون من هذا البرنامج ويخففون الضغط
على المحافظات التي يوجد بها العدد األكبر من السوريين.
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وفي األردن ،قد يتمثّل نهج واعد في التعاون مع شركات التصنيع الكبرى ،خاصة شركات المجاالت القائمة على
التصدير في األردن مثل صناعة المنسوجات والثياب والمالبس ،والكيماويات والمستحضرات الصيدالنية ،بغرض وضع

مناهج تدريبية خاصة بمجال الصناعة والعمل (وربما مناهج تدريبية خاصة بالشركات) لكل من األردنيين والسوريين،
األمر الذي يصل إلى التدريب أثناء الخدمة.

وفي لبنان ،يمكن أن يكون البرنامج الذي تم تنفيذه بالتعاون مع غرفة التجارة ،والصناعة ،والزراعة في بيروت ومنطقة

برنامجا ذا قيمة؛ وهو برنامج يهدف إلى تحديد االحتياجات الخاصة للشركات المحلية في مجالي
جبل لبنان
ً
التصنيع والضيافة ،وتدريب اللبنانيين والسوريين وإلحاقهم بالوظائف المناسبة التي تتطلب مهارات متوسطة في
تلك الشركات.

المنظورات التحليلية من شركات التصدير

تضمنتها الدراسات االستقصائية في البلدان الثالثة في تصدير البضائع أو الخدمات
شارك عدد من الشركات التي
ّ
إلى بلدان أخرى .وبالنسبة لهذه الشركات ،أسفرت الدراسة االستقصائية عن معلومات مستنبطة حول أسواقها

التصديرية وخبراتها على مدار السنوات الخمس السابقة .ونسلّط الضوء في هذه الدراسة على بعض النتائج
بناء على إجاباتهم .وننبِّه إلى أن هذه النتائج تستند إلى عينة صغيرة من الشركات؛ ومن ثم ينبغي
المستخلصة
ً

اعتبارها نتائج مقترحة.

صدرة عشر شركات في تركيا ،و 15شركة في األردن ،و 19شركة في لبنان .وقد تباينت وجهات
الم ِّ
بلغ عدد الشركات ُ

صدرة عبر البلدان الثالثة ،بما في ذلك الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا (وبالنسبة لألردن
الم ِّ
التصدير للشركات ُ
ولبنان) أمريكا الشمالية .ومع أن أنماط التجارة العامة توحي بأن الحرب في سوريا قد قلّلت من التجارة في المنطقة،

صدرة الواردة في دراساتنا االستقصائية على نحو متسق إلى انخفاض الصادرات ،ويبدو أن
الم ِّ
لم تشر الشركات ُ

واضحا فيما يتعلق بوجهة التصدير.
التغييرات الطارئة على الصادرات التي تم اإلبالغ عنها لم تظهر نمطًا
ً

صدرة في األردن وتركيا كانت على األرجح توظِّف السوريين أكثر من الشركات
الم ِّ
تشير بعض األدلة إلى أن الشركات ُ

صدرة يُحتَمل بدرجة أكبر أن تكون متوسطة
الم ِّ
الم ِّ
صدرة .ويرتبط هذا على األرجح بالحقيقة القائلة أن الشركات ُ
غير ُ

أو كبيرة الحجم ،وأن تكون في مجال التصنيع ،مقارنة بإجمالي الشركات الواردة في العينة .وكما هو مبين في

الشكلين  5.8و ،8.8كانت شركات التصنيع أكثر ميال ً إلى توظيف السوريين في تركيا ،كما أن الشركات الكبيرة

والمتوسطة الحجم في األردن كانت تميل لتوظيف السوريين أكثر من الشركات الصغيرة( .في لبنان ،كان لدى جميع

عمال سوريون وقت إجراء الدراسة االستقصائية).
الم ِّ
الم ِّ
صدرة أو غير ُ
الشركات ،سواء ُ
صدرةّ ،

وأخيرًا ،نالحظ أن الشركات في تركيا كانت أكثر احتماال ً لتحديد السياسات المرتبطة بالصادرات من بين أعلى ثالث

تضمنت  29شركة من أصل  157شركة (يشمل ذلك
سياسات يمكن أن تستخدمها الحكومة لزيادة فرص التوظيف:
ّ
صدرة أو تخفيض قيمة العملة بين أفضل ثالث سياسات.
الم ِّ
الم ِّ
الم ِّ
صدرة) تحفيز الشركات ُ
صدرة وغير ُ
الشركات ُ

وعلى النقيض من ذلك ،فإن  11شركة فقط من أصل  150شركة في األردن ،و 3من أصل  150شركة في لبنان شملت

صدرة أو تخفيض قيمة العملة من بين أفضل ثالث سياسات.
الم ِّ
تحفيز الشركات ُ
الترابط االجتماعي

كل من البلدان الثالثة جهودًا كبيرة وتضحيات بالغة إليواء الالجئين السوريين .ولم يكن في أي من البلدان
لقد بذل ٌّ
الثالثة اضطرابات اجتماعية كبيرة بسبب وجود مثل هذا العدد الكبير من الناس الجدد .وبينما كان هناك استياء واسع

أيضا شفقة واهتمام حقيقي بمحنتهم ،ال
النطاق من وجود السوريين في سوق العمل والخدمات العامة ،كان هناك
ً
ِ
عبروا عنها في مجموعات التركيز لدينا .وفي الوقت الذي أبلغ فيه السوريون
عمال البلد ُ
المستَضيف التي ّ
سيّما من قبل ّ

ثالثلا نادلبلا ىوتسم ىلع ةفيلوت
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المستَضيف ،والتي كانت إيجابية تارة وسلبية أخرى ،أفادت غالبية السوريين أنه
عمال البلد ُ
عن العالقات في العمل مع ّ
تمت معاملتهم باحترام ولم يواجهوا تمييزًا معتادًا (انظر الشكل .)13.14

كانت هناك توترات قائمة بين المجتمعات في الوقت ذاته .وكان هذا هو الحال في لبنان بصورة خاصة ،التي بات

المستَضيفين ،وتاريخ
لديها توازن طائفي واهن؛ حيث أضحت النسبة األعلى من الالجئين السوريين مقارنة بالمواطنين ُ

عاما .وال يمكن اعتبار االستقرار في
كل من االحتالل السوري السابق وإقامة الالجئين الفلسطينيين لما يقرب من ً 70

المستَضيفين
هذه البلدان أمرًا مسل ًّما به؛ وينبغي أن يحظى توسيع دائرة التوظيف لكل من الالجئين والمواطنين ُ
واالستقرار االقتصادي باألولوية القصوى لجميع أصحاب الشأن المعنيين.
الفرص والفجوات

سبُل للتعايش مع الظروف الصعبة ،لكن معظمهم
كان الكثير من السوريين في تركيا ولبنان واألردن يبحثون عن ُ
كانوا يعملون في وظائف منخفضة األجور وال تتطلب مهارات عالية وغير رسمية .كان هناك عدد من التحديات تواجه

وكمه في هذه البلدان وهي :انخفاض مستوى التحصيل العلمي ،وتباطؤ
تحسين نوعية توظيف الالجئين السوريين
ِّ
المستَضيفة ،وترتيب الحوافز بصورة غير صحيحة في
النمو االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة بين مواطني الدول ُ
األطر القانونية ألذونات العمل (رخص العمل) ،وعدم التطابق الجغرافي بين مكان وجود السوريين ومكان وجود الوظائف،
والقيود المفروضة على القطاعات التي يمكن للسوريين أن يعملوا فيها ،وبرامج التدريب المهني التي ال تلبي احتياجات
سوق العمل ،والتحديات التي تواجه نمو الشركات ومناخات االستثمار اإلجمالي( ،في حالة األردن ،توجد نتائج مخيبة

لآلمال من اتفاقية قواعد المنشأ في ميثاق األردن) ،والمفاهيم الخاطئة حول الالجئين ،وانخفاض قدرة الحكومة في
ظل بعض الظروف.

وفي الوقت ذاته ،كان هناك عدد من العوامل اإليجابية يمكن االعتماد عليها ،وعدد من األسباب الباعثة على

المستَضيفة ،والحقيقة القائلة
األمل .حيث شمل االستقرار االجتماعي العام النسبي والسخاء من جانب المجتمعات ُ
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بأن معظم السوريين يشعرون باالحترام في العمل وعدم التمييز ضدهم باستمرار؛ والنمو المتوقع من قِبل عدد من

الشركات في األردن ولبنان (ال سيّما في مجال التصنيع) ،فضال ً عن خطط مواصلة توظيف السوريين؛ والحجم الكبير

والنمو المستمر لالقتصاد التركي الذي استطاع استيعاب عدد كبير من األفراد الجدد.

فرصا لتحسين ظروف العمل الحالية وإيجاد نتائج
المحددة والقابلة للتنفيذ التي توفر
نقدم عددًا من التوصيات
ً
ّ

مفيدة ومتبادَلة في الفصل التالي.

الفصل الرابع عشر

توصيات

إن النتائج المستخلصة من المقابالت التي أجريناها ومن مجموعات التركيز ومن الدراسات االستقصائية وموجزها
فصلة
التجميعي المطروح في الفصل السابق ،وكذلك الدروس المستفادة من البلدان األخرى تُمثِّل حافزًا لمجموعة ُم َّ

حددة وتستهدف منظمات ُمعيَّنة ،في
من التوصيات التي
ِّ
نقدمها لتركيا واألردن ولبنان .وتعتبر بعض هذه التوصيات ُم َّ

حين أن بعض التوصيات األخرى أوسع نطا ًقا ،مثل التوصيات التي تهدف إلى مساعدة االقتصاد بأكمله .ودراستنا الفريدة

متعددة األساليب التي تهدف إلى إيجاد حلول ذات منفعة متبادلة كشفت بدورها عن العديد من الجوانب المترابطة
تماما؛
ندعي أن جميع توصياتنا جديدة
الم َّ
لوضع الالجئين ُ
ً
عقد ،وهو ما أتاح لنا فرصة تقديم توصيات دقيقة .ومع ذلك ،ال ّ

قدمت دراسات أخرى بعض التوصيات ،مثل الحاجة إلى االستثمار .ولكن عند الجمع بين تلك التوصيات ،نجد أن
حيث ّ

نقدمها ضرورية لمواجهة التحديّات التي ال تزال قائمة في التعامل مع أزمة الالجئين السوريين.
التوصيات التي
ّ

ومع أن هناك العديد من االعتبارات المماثلة في البلدان الثالثة ،فإن سياقاتها تختلف عن بعضها بما يكفي

لتبرير التوصيات الخاصة بكل بلد .ونحن نقدم هذه التوصيات في تنسيق جدولي بغرض اإليضاح ولضمان سهولة

القراءة (الجداول من  14.1إلى  .)14.3وندرج التوصية لكل بلد باختصار ونتبعها بمالحظات أكثر تفصيال ً حول السبب

المنطقي وراء التوصية بالسياسات واعتبارات تنفيذها .ونقيِّم أولوية تنفيذ التوصية وكذلك تكاليف التنفيذ ومخاطره
(يتم تصنيف التكاليف والمخاطر على أنها منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة) .هذه التقييمات غير موضوعية بالضرورة

المستقاة من المقابالت المكثّفة مع الخبراء ،واالطالع على الدراسات السابقة ،واإللمام
ولكن تستند إلى أحكامنا ُ
المكتسب من خالل دراستنا .وأخيرًا ،نذكر الكيانات التي هي في أفضل وضع لتنفيذ التوصية؛ كمجموعة تضم
بالوضع ُ

المستَضيف ،والمؤسسات متعددة األطراف ،والدول المانحة الفردية .وغني عن القول أنه من األفضل
حكومة البلد ُ
رجح
للتوصيات التي تنفذها كيانات أخرى غير الحكومات المحلية أن يتم تنفيذها بالتعاون مع تلك الحكومات ،ومن ُ
الم َّ
أن تتطلب الحصول على إذن منها.
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توسيع التدريب على اللغة التركية
ونطاقه ،إلى جانب ما هو متوقع في مكان
عمل األتراك

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

السبب المنطقي:

مرتفعة

متوسطة

يكمن أحد العوائق الرئيسية أمام توظيف السوريين في عدم معرفتهم باللغة التركية.
ٍ
كاف على اللغة
وتلقي عدد قليل من السوريين تدريبًا على اللغة التركية ،وال يوجد تدريب
ٍ
كاف للكثيرين
التركية لتلبية الطلب .ويعتبر مقدار /كثافة التدريب على اللغة التركية غير
للحصول على وظيفة .وتشمل العوائق األخرى االفتقار إلى مواد تعليمية عالية الجودة
واالفتقار إلى ُمعلِّمين ُم َدرَّبين .وباإلضافة إلى اللغة ،تعتبر االختالفات الثقافية بين السوريين
عائقا ذا صلة أمام إيجاد فرص العمل واالحتفاظ بها.
واألتراك
ً

لمن؟
التوصية مناسبة َ

البلدان المانحة الفردية

الوكاالت متعددة األطراف

حكومة تركيا (وزارة التعليم الوطني)

اعتبارات التنفيذ:

تسريع إجراءات االعتراف بمؤهالت
السوريين ودرجاتهم العلمية في تركيا.

•إعطاء األولوية للسوريين في مجال القوى العاملة للحصول على فصول تعلُّم اللغة
التركية كلغة ثانية.
•إعداد مواد دورات تدريبية ُمطوَّرة لتعلُّم اللغة التركية كلغة ثانية.
المعلِّمين األتراك على تعليم اللغة التركية كلغة ثانية.
• تدريب ُ
•توسيع نطاق التوافر والوعي بتطبيقات تعليم اللغة التركية على شبكة اإلنترنت والهواتف
الذكية.
المعلِّمين ،والوكاالت متعددة
•التنسيق مع وزارة التعليم الوطني التركية ،وجامعات تدريب ُ
األطراف.
قدمي الدورات التدريبية على شبكة اإلنترنت مثل  Duolingoو ،Rosettaأو
•االستثمار في ُم ّ
غير ذلك من الدورات التدريبية عبر اإلنترنت.
جزءا من حزمة تدريب ،وإلحاق بالتوظيف أوسع نطا ًقا للسوريين
•جعل التدريب على اللغة
ً
تستهدف مناطق صناعية ُمنظَّمة في مدن خارج اسطنبول (مثل أضنة ،وبورصة ،وإزمير).
•تدعيم التدريب على اللغة بالتدريب على تو ّقعات أصحاب العمل األتراك والخصائص
النموذجية لمكان العمل التركي.

السبب المنطقي:

يفتقر العديد من الالجئين إلى توثيق مؤهالتهم التعليمية؛ حيث إن العديد من تلك
الشهادات مكتوبة باللغة العربية؛ وقد تكون المؤسسات التعليمية السورية غير مألوفة
أجرَت دول االتحاد األوروبي تجارب على عدة برامج (مثل جواز
ألصحاب العمل األتراك .وقد ْ
السفر األوروبي لمؤهالت الالجئين) إلعداد التصديق على شهادات الالجئين ،مع ترجمة
اللغات والمهارات والجودة ،من أجل مساعدة أصحاب العمل على فهم مؤهالت المتقدمين
جا مشابهة
للوظائف من الالجئين .باإلضافة إلى ذلك ،وضعت منظمة العمل الدولية ن ُ ُ
ه ً
في األردن .ومع أن حكومة تركيا تطبق عملية لتمكين األجانب من التصديق على شهادات
قليل من السوريين قد استخدم هذه العملية.
مؤهالتهم ،بيد أن عددًا
ً

اعتبارات التنفيذ:

•مواءمة عملية التصديق على الشهادات التركية بجانب جواز السفر األوروبي لمؤهالت
الالجئين بما يتناسب مع وضع السوريين والعراقيين وغيرهم من الالجئين في تركيا.
•النظر في وضع مبادئ توجيهية لالعتراف بالتعليم المسبق ( )RPLعلى النحو الذي اقترحته
منظمة العمل الدولية ،لتقييم المهارات المهنية التي تم الحصول عليها من خالل
التدريب غير الرسمي والخبرة أثناء الخدمة (.)ILO, 2015, 2018

متوسطة

منخفضة

حكومة تركيا (وزارة التعليم الوطني)
البلدان المانحة الفردية

الوكاالت متعددة األطراف

فرص للجميع
ٌ

التوصية
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قدمة لتركيا
توصيات ُم ّ

التوصية

إجراء تدريب قائم على الطلب ،وأثناء
الخدمة لكل من السوريين واألتراك،
يكون مرتبطًا بفرص العمل

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

السبب المنطقي:
ثمة عدم تطابق جغرافي بين أماكن تواجد السوريين وأماكن احتياجات سوق العمل .ومع
أنه ال يُسمح للسوريين بالحصول على عمل قانوني خارج محافظة التسجيل ،فإن العديد
من السوريين يغادرون المحافظة التي تم تسجيلهم فيها لالنتقال إلى اسطنبول بحثًا عن
عمل .ومع ذلك ،أشارت المقابالت مع أصحاب الشأن أن اسطنبول أصبحت مثقلة باألعباء.
وفي الوقت ذاته ،الحظ أصحاب الشأن أن الفجوات التي تتعلق بالمهارات غالبًا ما تنشأ داخل
مدن خارج اسطنبول ،ال سيّما في المناطق الصناعية المنظمة ( .)OIZsوالمطلوب هو
إنشاء مجموعة مستهدفة من البرامج لتلبية الطلب المحلي على العمالة ،وإجراء تغييرات
قانونية للسماح للسوريين باالنتقال للعمل ،ووضع حوافز إلعادة التوطين وتقديم المساعدة.
وحثّت دول االتحاد األوروبي الالجئين على االنتقال إلى المناطق التي يوجد فيها طلب على
العمالة.

األولوية
مرتفعة

تكاليف التنفيذ
ومخاطره
من متوسطة إلى
مرتفعة

لمن؟
التوصية مناسبة َ

البلدان المانحة الفردية
حكومة تركيا

الوكاالت متعددة األطراف

اعتبارات التنفيذ:

توفير النقل اآلمن للنساء إلى أماكن
العمل

•العمل عن كثب مع غرفة صناعة محلية ،أو مع مدير منطقة صناعية منظّمة ،أو مع
جمعية تجارية ،أو غيرها من منظمات التدريب المهني ومطابقته؛ وذلك للوقوف على
االحتياجات المحددة الحالية لشركات التصنيع في المناطق الصناعية المنظّمة الموجودة
في مدن خارج اسطنبول ،مثل أضنة ،وبورصة ،وإزمير.
•النظر في تخفيف القيود الجغرافية على السفر والعمل للسوريين الراغبين في االنتقال
إلى المناطق المستهدفة للعمل ،والعمل مع الجمعيات التجارية والحكومات المحلية في
العمال األتراك من مناطق أخرى.
فعال وكذلك
تلك المحافظات لتوظيف السوريين بشكل ّ
ّ
•التنسيق مع الحكومة المحلية ،والجمعيات التجارية ،ووزارة التعليم الوطني ،وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،ومؤسسة إشكور ،والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ،ومؤسسة رزق،
لتنفيذ برامج التطابق الوظيفي والتدريب أثناء الخدمة لكل من السوريين واألتراك الذين
يركزون على سد الثغرات في المهارات المحددة.
ّ

السبب المنطقي:

وفقا لنتائج الدراسة االستقصائية للشركات ،تعتبر حصة النساء العامالت بين الموظفين
ً
السوريين أقل من حصة النساء العامالت في القوى العاملة اإلجمالية بتركيا .ومع أن
حددها المشاركون في الدراسة
هناك عدة أسباب لهذه النتيجة ،فإن أحد القالقل التي ّ
االستقصائية لألسر السورية يكمن في نقص وسائل النقل اآلمنة والموثوق بها للمرأة
للوصول إلى العمل.

متوسطة

منخفضة

البلدان المانحة الفردية

الوكاالت متعددة األطراف

اعتبارات التنفيذ:

تايصوت

•العمل مع مزودي خدمات النقل المحليين لتطوير خيارات نقل آمنة للنساء فقط لكل من
النساء السوريات والتركيات للوصول إلى أماكن عملهن.
•النظر في التنسيق مع أصحاب العمل الكبار ،ال سيّما أولئك الذين يوظفون أعدادًا كبيرة
نسبيًا من العامالت ،مثل مصانع النسيج الكبيرة.
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االستفادة من برامج مؤسستي إشكور
ورزق في التطابق الوظيفي ،وتوسيع
نطاق هذه البرامج في أكثر المناطق
المأهولة بالسوريين

السبب المنطقي:

يُسمح لمؤسسة إشكور بصورة قانونية تيسير توظيف السوريين ،ولكن قد يكون لديها قدرة
محدودة للقيام بهذا األمر على المستويات اإلقليمية .وتعتبر مؤسسة رزق منظمة سورية
غير حكومية للتطابق الوظيفي مع سجل حافل من التطابق الوظيفي لالجئين في
اسطنبول ومدينة غازي عنتاب.

مرتفعة

متوسطة

لمن؟
التوصية مناسبة َ

حكومة تركيا

البلدان المانحة الفردية (للتمويل)

اعتبارات التنفيذ:

تسهيل الحصول على أذونات العمل
(رخص العمل) للسوريين الذين تسري
عليهم حالة الحماية المؤقتة
و /أو
إعداد تنقيح مؤقت للوائح المتعلقة
بإذن (رخصة) العمل للسوريين بما
يسمح للمزيد منهم بالعمل بصورة
قانونية

بدء تأسيس مكتب سوري في منظمة
تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة
( ،)KOSGEBوهي وكالة مساعدة تركية
للمشروعات صغيرة أو متوسطة الحجم

•الدفع لموظفين إضافيين في مؤسسة إشكور ،وفتح مكاتب تابعة لمؤسسة رزق في
المحافظات التي بها كثافة سكانية مرتفعة من السوريين؛ مثل مدن شانلي أورفة ،وغازي
عنتاب ،وبورصة ،وأضنة ،ومرسين.

السبب المنطقي:

للعمال السوريين .وتشير المقابالت
تم إصدار عدد قليل من أذونات العمل (رخص العمل)
ّ
مع أصحاب الشأن إلى أن أصحاب العمل أمامهم حوافز محدودة لتوظيف السوريين بشكل
قانوني بسبب نقص المعرفة بإجراءات التقدم للحصول على إذن (رخصة) ،والتكلفة
المرتبطة بطلب اإلذن (الرخصة) ،وحقيقة أنه ،من خالل إذن (رخصة) العمل ،يمكن أن يكون
التعاقد مع أحد السوريين أكثر تكلفة من التعاقد مع أحد األتراك .ومع ذلك ،يعتبر السوريون
ِ
الخطرة دون الحصول على إذن (رخصة)
أكثر عرضة لمخاطر األجور المتدنية وظروف العمل
عمل.

متوسطة

متوسطة

البلدان المانحة الفردية (للتمويل)
الوكاالت متعددة األطراف

حكومة تركيا

اعتبارات التنفيذ:

•تمويل أحد الشركات االستشارية أو القانونية لمساعدة أصحاب العمل في معالجة طلبات
الحصول على إذن (رخصة) عمل.
•تغطية تكاليف طلب الحصول على إذن (رخصة) عمل.
•وإتاحة أذونات عمل (رخص عمل) مؤقتة تلقائية (لمدة عامين) للسوريين الذين تسري
عليهم حالة الحماية المؤقتة.

السبب المنطقي:

تتضمن
التحديات التي
كان السوريون روّاد أعمال نشطين في تركيا ،ولكنهم واجهوا بعض
ّ
ّ
تمد وكالة المساعدة
االفتقار إلى المعرفة المحلية ،وشبكات العالقات ،والتمويل .وال
ّ
الحكومية للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم يد العون بصورة خاصة للسوريين.

متوسطة

منخفضة

حكومة تركيا

البلدان المانحة الفردية (للتمويل)

اعتبارات التنفيذ:

إجراء مشروع مشترك مع شركة تركية
كبيرة ،وتوظيف األتراك والسوريين

•تمويل تسهيل إضافي لروّاد األعمال والموظفين السوريين في منظمة تطوير الصناعات
الصغيرة والمتوسطة (.)KOSGEB

السبب المنطقي:

أيضا مع التوظيف الواعي بالجوانب
قد يتيح المشروع المشترك فرص أعمال يمكن دمجها ً
االجتماعية.

اعتبارات التنفيذ:

العمال األتراك والسوريين (بما يصل إلى الحصة المسموح بها البالغة
•توظيف كل من
ّ
العمال األتراك
العمال ،وتقاضي
 ،)%10والحصول على أذونات عمل (رخص عمل) لجميع
ّ
ّ
والسوريين على حد سواء أجور ال تقل عن الحد األدنى لألجور.

منخفضة

مرتفعة

شركات االستثمار األجنبي

فرص للجميع
ٌ

التوصية

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره
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التوصية

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

تعزيز االتحاد الجمركي الحالي بين
االتحاد األوروبي وتركيا ،على أن يشمل ذلك
تسهيل النقل والتأشيرة وبعض العوائق
األخرى بموجب االتحاد الجمركي الحالي،
قدما في الجهود الرامية إلى تعزيز
والمضي
ً
السبُل
االتحاد الجمركي ،والوقوف على ُ
المعنية بتصحيح ما يوجد من حاالت عدم
التماثل

السبب المنطقي:

دراسة وضع سياسة بشأن الحد األدنى
ألجور الالجئين السوريين

السبب المنطقي:

تمتلك تركيا في الوقت الحالي اتحادًا جمركيًا مع االتحاد األوروبي .ومع ذلك ،فإن االتحاد
الجمركي الحالي ال ينطبق إال على السلع الصناعية فقط ،ويواجه عددًا من التحديات مثل:
( )1عدم وجود تماثل؛ حيث إنه إذا تفاوض االتحاد األوروبي على اتفاقية تجارة حرة مع بلد
أجنبي ،فإن السلع من ذلك البلد يمكن أن تدخل تركيا (عبر االتحاد الجمركي) ،لكن تركيا
ال تحصل تلقائيًا على حق التصدير إلى البلد األجنبي ما لم تتفاوض على اتفاقية تجارة
حرة منفصلة )2( ،عدم تغطية الزراعة والخدمات )3( ،محدودية تصاريح النقل البري)4( ،
صعوبة حصول رجال األعمال األتراك على تأشيرات للقيام بأعمال تجارية في االتحاد األوروبي.
تعثرت المفاوضات الخاصة بإعادة النظر في االتحاد الجمركي وتعزيزه .وتعزيز االتحاد
وقد ّ
الجمركي بحيث يتضمن الخدمات ،وتسهيل استفادة تركيا من اتفاقيات التجارة الحرة التي
يو ِّقعها االتحاد األوروبي مع الدول األجنبية؛ هي أمور من شأنها أن تساعد على تحسين المناخ
االقتصادي التركي من خالل تشجيع الصادرات وزيادة فرص العمل للجميع.
يُقال إن السوريين يعملون مقابل أجر أقل بكثير من األتراك ،وغالبًا ما يتقاضون أجورًا أقل من
الحد األدنى لألجور في تركيا .ويعمل العديد من األتراك في الوقت ذاته بشكل غير رسمي،
العمال األتراك
ويتقاضون أقل من الحد األدنى لألجور .وتشير مجموعات التركيز إلى أن
ّ
العمال السوريين لقبول األجور المتدنية تُقلِّل
يشعرون في بعض الحاالت أن عدم ممانعة
ّ
العمال األتراك أن هذه األجور المتدنية
من أجورهم وفرص العمل لهم؛ كما يشعر العديد من
ّ
للسوريين تُعد استغالال ً لظروفهم .وعلى النقيض من ذلك ،ذكرت الشركات في الدراسة
شيوعا استعدادها لقبول األجور المتدنية كمزية
االستقصائية للشركات على نحو أكثر
ً
شيوعا من قِبل الشركات لزيادة فرص العمل
لتوظيف السوريين ،واشتملت التوصيات األكثر
ً
العمال (على سبيل المثال ،من خالل تقليل رسوم الكفالة
على خفض تكلفة توظيف
ّ
االجتماعية أو دعم األجور).

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

متوسطة

متوسطة

االتحاد األوروبي

متوسطة

متوسطة

حكومة تركيا

لمن؟
التوصية مناسبة َ
حكومة تركيا

الوكاالت متعددة األطراف

اعتبارات التنفيذ:

•دراسة آثار التطبيق المتزايد للحد األدنى لألجور على العمالة السورية والتركية قبل وضع
السياسات.
•دراسة قدرة الحكومة التركية على تطبيق الحد األدنى لألجور بشكل أكبر.
المكتسب ،أو إعانات األجور أو
المحتملة مثل االئتمان الضريبي على الدخل ُ
•دراسة البدائل ُ
الحوافز ،لتشجيع العمل القانوني بين األتراك والسوريين على حد سواء.

تايصوت
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إتاحة دورات تدريبية مهنية قصيرة في
المهارات المطلوبة مثل :صيانة أجهزة
تكييف الهواء ،وتشغيل اآلالت وصيانتها ،وصيانة
المباني وإدارة المرافق مثل (السباكة والنجارة
والكهرباء) ،واللحام ،والطبخ ،والعالقات مع
العمالء ،ومهارات الريادة في األعمال ،واألعمال
الكهربائية ،وتكنولوجيا المعلومات ( ،)ITواألمن،
والضيافة ،وصناعة المنسوجات ،وإعادة تزويد
صناعة المجوهرات بمعدات جديدة ومهارات بناء
الجدران.

تحديد مبادرات تدريبية واعدة وتوسيع
نطاقها مثل مبادرة ريبوت كامب
(( )ReBootKampوهي دورة تشفير الحاسوب
وتتميز بسجلها الحافل في التنسيب الوظيفي
والمقدم لكل من األردنيين والسوريين)
الناجح
َّ

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

السبب المنطقي:

مرتفعة

متوسطة

منسقة .ويمكن
دائما بالسوق ،أو ال يتم تقديمه بطريقة
التدريب الحالي ليس ذا صلة
ّ
ً
أن يتم إنفاق الموارد الحالية المستخدمة للتدريب بصورة أكثر فعالية.

لمن؟
التوصية مناسبة َ
البلدان المانحة الفردية

اعتبارات التنفيذ:

•توفير تلك الموارد إلى كل من األردنيين والالجئين السوريين (فكرة التقليل من
المهني بين األردنيين آخذة في االضمحالل و أصبحت أكثر شعبية؛ وستساعد زيادة
العمال األردنيين
رأس المال الثقافي في األعمال التجارية مثل صالونات التجميل
ّ
بشكل أكبر).
العمال متوسطي المهارة من األردنيين والسوريين على
•التركيز على تدريب وتوظيف
ّ
حد سواء ،خاصة في الصناعات التحويلية.
•يمكن استخدام المهارات التي اكتسبها السوريون في إعادة اإلعمار عندما تكون
األوضاع آمنة للرجوع إلى الوطن.
•من الضروري التنسيق مع المدربين اآلخرين مثل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
للحد من التكرار.
•التنسيق مع القطاع الخاص لجعل الدورات التدريبية ذات صلة بالسوق.
•على حسب ما ذكرته إحدى الوكاالت الخارجية فقد يُقلِّل التدريب خارج الشركات
ينضموا إلى شركة ما للحصول على التدريب
المتدربين لن
من
معدل الدوران (أي أن ُ
ّ
ّ
المتاح ثم االنتقال إلى شركة أخرى).
مفيدا (نظرًا إلمكانية
•قد يكون التركيز الجغرافي على مدينة ساحلية مثل العقبة
ً
التصدير إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية ومصر).
•مساعدة منظمة العمل الدولية للحصول على شهادة مهارات عن طريق خوض
االمتحانات (يتمثّل الهدف الطموح في الوصول إلى  80,000في عام .)2018
•تحسين اعتماد المؤهالت في مجاالت مثل البناء ،وهو ما يساعد األردنيين كذلك ،عن
طريق استقطابهم إلى القطاع وتوسيع نطاق عملهم.
•التعرف على المهارات والخبرات السابقة الموجودة لدى المتدربين في تصميم
البرنامج؛ حيث إن العديد من المستفيدين المباشرين من التدريب يحظون فعليًا
بالمهارات ذات الصلة بأعمال الخدمات والصناعة التحويلية ،في حين أن البعض ال
يمتلكون تلك المهارات ،فإما قد عملوا طوال حياتهم في المزارع ،أو لم يشاركوا في
القوى العاملة في سوريا مثلما هو الحال بالنسبة إلى النساء.
المنظّمة (على سبيل المثال ،االتحاد العام
•تقييم الدور الذي يمكن أن تؤديه العمالة ُ
عمال األردن) في إتاحة التدريب لكل من األردنيين والالجئين السوريين.
لنقابات ّ
•التجهيز لإللحاق بالعمل بعد التدريب (انظر التوصية أدناه حول مطابقة الموظفين
مع أصحاب العمل).

السبب المنطقي:

المجرّبة
باإلضافة إلى إعداد برامج التدريب من البداية ،يمكن توسيع نطاق النماذج ُ
عن طريق االستثمارات اإلضافية؛ على سبيل المثال ،من خالل دعم اتفاقيات القروض
المعمول بها.

اعتبارات التنفيذ:

• تتولّى مبادرة ريبوت كامب ( )ReBootKampتدريب األردنيين والسوريين على حد سواء.
قطاعا أكثر تطورًا (ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
•تستهدف مبادرة ريبوت كامب ()ReBootKamp
ً
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت) وتُوظِّف اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ باعتبارهم استشاريين ،ولكن يمكن أن يتم توسيع
النطاق ألي نوع من أنواع التدريب.

مرتفعة

من متوسطة إلى مرتفعة

البلدان المانحة الفردية

فرص للجميع
ٌ

التوصية
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الجدول 14.2
قدمة لألردن
توصيات ُم ّ

التوصية

تحسين تقييم المهارات واعتماد مهارات
العمال
ّ

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

السبب المنطقي:

متوسطة

متوسطة

دائما معتمدة ،ومن ثم ال يتم االعتراف بها
العمال ليست
إن المهارات التي يمتلكها
ً
ّ
في سوق العمل ،وهو ما يجعل من الصعب عليهم العثور على وظائف.

لمن؟
التوصية مناسبة َ
البلدان المانحة الفردية

اعتبارات التنفيذ:

تحسين المطابقة بين الموظفين
وأصحاب العمل

•إﻧﺸﺎء منظمة أخرى للقيام بذلك أو تعزيز الجهود الحالية التي تبذلها المنظمات
مثل منظمة العمل الدولية.
رجح أن تكون مفيدة للسوريين.
• من ُ
الم َّ

السبب المنطقي:

العمال وسياسات تحفيز
خصص لتحسين توريد
رجح أن ينجح التدريب ُ
ومن غير ُ
ّ
الم َّ
الم َّ
الفعالة بين أصحاب العمل والموظفين ،وهذا أمر يُفتقر
الطلب عليهم دون المطابقة
ّ
إليه.

مرتفعة

من متوسطة إلى مرتفعة

البلدان المانحة الفردية

اعتبارات التنفيذ:

السبب المنطقي:

العمال السوريين ،على أنه عائق
معدل دوران الموظفين؛ ال سيّما بين
غالبًا ما يُشار إلى
ّ
ّ
أمام توظيفهم ،وفي حين يمثل استقرار السياسات مشكلة من الدرجة األولى ،إال أن -
رجح أن يُزيد من اليقين ،وهو ما يؤول إلى زيادة فرص
تخفيض
معدل الدوران هذا من ُ
ّ
الم َّ
توظيف السوريين.

مرتفعة

مرتفعة

حكومة األردن (يمكن
للوكاالت متعددة األطراف
إتاحة بناء القدرات)
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اعتبارات التنفيذ:

العمال سيستفيدون من هذا األمر ،فينبغي تطبيقه على األردنيين
•نظرًا ألن جميع
ّ
والسوريين.
•التيقن من السياسات الخاصة بالسوريين قد يساعد على توظيفهم على األرجح،
لكن من المحتمل أن يكون ذلك صعبًا من الناحية السياسية.

تايصوت

معدل دوارن الموظفين
التصدي لمشكلة
ّ
في الشركات من خالل وضع آليات وتنفيذها
مثل آلية اإلشعار الثنائي

•إنشاء وكالة مطابقة أخرى أو تعزيز الوكاالت الحالية مثل وكاالت التوظيف
المتخصصة) أو مبادرة الوكالة األلمانية للتعاون الدولي مع وزارة العمل
(للمهارات
ّ
(بالنسبة إلى العمل العام).
•العمل مع األردنيين والسوريين.
معا .وجود الباحثين عن
•تنظيم معارض الوظائف لجلب أصحاب العمل والموظفين ً
العمل جنبًا إلى جنب مع أصحاب العمل الذين لديهم وظائف بالفعل يُعد عامال ً
هاما في الحصول على وظائف ،حيث يساهم كشبكة تواصل غير رسمية.
ً
•تعتبر المطابقة على المستوى غير الرسمي أصعب من المطابقة على المستويات
الرسمية ذات المهارات األعلى؛ ألن وكاالت التوظيف ال تعمل كثيرًا على المستوى
ثم ،يمكن أن تستهدف المطابقة الشركات الرسمية قبل
غير الرسمي .ومن َّ
الشركات غير الرسمية .وسيكون تثقيف الشركات بخصوص آليات المطابقة
هاما.
المتاحة أمرًا ً
•تعزيز دور الغرف التجارية في عملية المطابقة؛ حيث يستخدم أصحاب العمل تلك
الغرف بصورة غير منتظمة.
•تعتبر المطابقة مهمة على نحو خاص التفاقية قواعد المنشأ (ميثاق األردن) -
ؤهلين.
الم ِّ
الم َّ
صدرين ُ
ُ
العمال فضال ً عن السياسات
أيضا إلى وسيط معلوماتي حول توافر
•ثمة حاجة ً
ّ
لتوظيفهم؛ نظرًا ألن هذه اإلشارات تبدو أنها ال تصل ألصحاب العمل.

(يُتبع)

تبسيط إجراءات إصدار أذونات العمل
(رخص العمل) وتسهيلها

سبُل إنفاذ قوانين الحد األدنى لألجور
بحث ُ
للعمال السوريين واألردنيين
وظروف العمل
ّ

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

السبب المنطقي:

شكل اشتراط الحصول على أذونات العمل (رخص العمل) وصعوبة الحصول عليها
يُ ّ
عائقا أمام دخول السوريين إلى سوق العمل.
ً
اعتبارات التنفيذ:

يتمكن أصحاب العمل
•هناك طلب على استقرار السياسات ،أكثر ﻣﻦ أي إعانة ،حتى
َّ
من التوظيف بكل طمأنينة.
•االستمرار في تسهيل فتح أذونات العمل (رخص العمل) في قطاعات مثل الخدمات
والمطاعم وأعمال إعداد الطعام (حيث يكون هناك احتياج في تلك القطاعات وال
يرغب األردنيين في العمل بها).
المتفق
عمال األردن بإصدار أذونات (رخص) تتجاوز
ّ
•السماح لالتحاد العام لنقابات ّ
العمال السوريين على
عليه حاليًا لمدة عام واحد (بما في ذلك السماح لهم بتدريب
ّ
حقوقهم) ،ما يجعل من السهل الحصول على أذونات العمل (رخص العمل).
•توضيح المعلومات حول قواعد توظيف السوريين ونشرها ،على سبيل المثال من
لخص لوائح أذونات العمل (رخص العمل)
خالل إصدار كتيب إرشادي سهل الفهم ي ُ ِّ
وغيرها من اللوائح.
•وعالوة على ذلك ،إذا كانت اللوائح ُمعلنة في الجريدة الرسمية ولها وضع قانوني،
والعمال وغيرهم ستكون لديهم
فإن موظفي المساعدة القانونية وأصحاب العمل
ّ
طريقة رسمية للوصول إلى تلك اللوائح.

السبب المنطقي:

للعمال السوريين سببًا رئيسيًا لالستياء المحلي،
يُعد دفع أصحاب العمل أجورًا أقل
ّ
العمال.
أيضا باب االستغالل المحتمل لهؤالء
ويفتح ً
ّ
اعتبارات التنفيذ:

العمال
•مقارنة هذه الفوائد مقارنة دقيقة مع انعدام الطلب المحتمل على
ّ
السوريين.
•نظرًا لما يشوب المشكلة من تعقيد ،قد يكون هناك ما يبرر إجراء المزيد من
التحقيق.
•إنفاذ قوانين الحد األدنى من ظروف العمل؛ حيث إن ظروف العمل السيئة ،وال سيّما
عائقا رئيسيًا ال سيّما للنساء الالتي ربما
رجح أن تكون
ً
في مجال الصناعة ،من ُ
الم َّ
كن على استعداد للعمل في صناعة الغزل والنسيج والمصانع األخرى.
للعمال غير األردنيين.
•دراسة آليات توفير التأمين الصحي والكفالة االجتماعية
ّ

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

لمن؟
التوصية مناسبة َ

حكومة األردن (يمكن
للوكاالت متعددة األطراف
إتاحة بناء القدرات)

حكومة األردن (يمكن
للوكاالت متعددة األطراف
إتاحة بناء القدرات في
التفتيش واإلنفاذ)

فرص للجميع
ٌ

التوصية
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الجدول —14.2يُتبع

(يُتبع)
التوصية

المقدمة من
إعادة تقييم المساعدة ُ
الوكاالت متعددة األطراف إلى الالجئين
السوريين

تخفيف القيود على اتفاقية قواعد المنشأ
جزءا من ميثاق األردن ،مثل
التي تشكل
ً
السماح للشركات خارج المناطق االقتصادية
الخاصة بالمشاركة ،وتوسيع قائمة المنتجات
المؤهلة ،وتخفيض حد النسبة المئوية لتوظيف
السوريين
تحسين البيئة إلتاحة القيام باألعمال
للجميع

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

السبب المنطقي:

يوجد استياء محلي حول حصول الالجئين على ما يزيد على حد األجور (المنخفضة)
المستَضيف.
وأكثر منها ،األمر الذي أعطى
عمال البلد ُ
ً
انطباعا بأنهم أفضل حاال ً من ّ
اعتبارات التنفيذ:

ضعفا ،مع تمكين أولئك الذين يمكنهم
ركزة على الفئات األكثر
•إبقاء المساعدة ُم ّ
ً
العمل للقيام بذلك.
العمال السوريين للعثور على وظائف.
•على الهامش ،يقلّل هذا األمر من تحفيز
ّ
•كلّما طالت فترة بقاء الالجئين ،انتقل الوضع من كونه إنسانيًا إلى وضع البحث عن
سبل العيش ،ويمكن النظر إلى المساعدة على أنها تكميلية.
•ﻗﺪ تُصاب الدول المانحة بالكلل ،ما ﻗﺪ يجعل ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أمرًا حتميًا ،في
جميع األحوال.
•يمكن في هذا الشق استكشاف الدروس المستفادة من برامج مثل االئتمان
كملة لألجور بدال ً
الم ِّ
المكتسب بالواليات المتحدة (المساعدة ُ
الضريبي على الدخل ُ
العمال السوريين حوافز مناسبة .تعريف الالجئين على نحو
من استبدالها) إلعطاء
ّ
مناسب بالسياسات القائمة على الحوافز .وفي حين أن هذا سينطبق على القادرين
على العمل ،فإن الذين ال يستطيعون العمل بسبب السن أو الحالة الصحية أو
االعتبارات المماثلة سيظلّون بحاجة إلى المساعدة.

السبب المنطقي:

جدا من الشركات معايير األهلية للمشاركة في اتفاقية قواعد
لقد استوفى عدد قليل ً
المنشأ الخاصة باتفاق األردن ،األمر الذي قل َّل من فعالية البرنامج.

السبب المنطقي:

انخفض معدل االقتصاد األردني حتى قبل وصول الالجئين؛ وستكون هناك حاجة إلى
معالجة العقبات الهيكلية أمام النمو االقتصادي لتحسين فرص العمل لجميع
العمال؛ وجاء األردن في المرتبة  103من أصل  190في تصنيفات البنك الدولي لعام
ّ
 2019حول سهولة ممارسة األعمال.

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

مرتفعة

متوسطة

لمن؟
التوصية مناسبة َ

الوكاالت متعددة األطراف

االتحاد األوروبي
حكومة األردن

حكومة األردن

اعتبارات التنفيذ:

تايصوت
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•ﺗﺤﺴﻴﻦ "ﺳﻬﻮﻟﺔ ترك الوظيفة" (بتقديم إﺧﻄﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ) ﺣﻴﺚ إن الشركات ﻟﻦ
ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وتُوظِّف ﻓﻲ المقام اﻷول إذا كان ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ الحد من ﻗﻮّﺗﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إذا لم تؤت األفكار ثمارها.
•تقصير مدة الموافقات والتراخيص ،ما يقلّل من تكلفة ممارسة األعمال.
•تحسين قوانين اإلقراض اآلمن ولوائح النظام األساسي الخاصة باإلفالس.
•تبسيط إجراءات التسجيل للشركات ،ما يجعل من السهل بدء عمل تجاري.
•تشجيع جميع الجنسيات على االستثمار ،وإال ستستثمر في أماكن أخرى .وتخفيف
القيود المفروضة على جوازات السفر بالنسبة للمستثمرين السوريين ،وتقييم
التكلفة العالية لهذه الوثيقة مقابل فترة الصالحية.

زيادة قدرة الوكاالت الحكومية

االستثمار في مشاريع البنية التحتية
واسعة النطاق

تحسين البنية التحتية للنقل والخدمات
للمصانع الموجودة بالمناطق الصناعية،
سيما الستهداف النساء األردنيات
وال
ّ
والسوريات على حد سواء

السبب المنطقي:

ستحتاج كل التوصيات إلى دعم من الوكاالت الحكومية ،وبناء القدرات في المجاالت
أيضا.
المناسبة سيساعد ً
اعتبارات التنفيذ:

•تحاول بالفعل وحدة إدارة المشاريع داخل وزارة التخطيط والتعاون الدولي زيادة الوعي
بميثاق األردن من خالل التوعية والتواصل.
•االستفادة من الموارد العامة والخاصة ومتعددة الجنسيات لتقديم المساعدة
التقنية للشركات بغرض تسويق منتجاتها ،وتحسين المعايير لألسواق األوروبية.

السبب المنطقي:

انخفض معدل االقتصاد األردني حتى قبل وصول الالجئين ،وسيكون من الضروري
العمال.
تحفيز النمو االقتصادي لتحسين فرص العمل لجميع
ّ
اعتبارات التنفيذ:

للعمال السوريين إلعادة بناء سوريا في نهاية المطاف.
• بناء القدرات الالزمة
ّ
•معالجة تطوير البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها في مجاالت الصحة
والتعليم والنقل والمرافق العامة عبر القطاعات المتعددة التي ادعت أنها ُمثقلة
بتد ّفق الالجئين إليها.
•زيادة قدرة الوكاالت الحكومية على النحو المذكور أعاله (لصرف التمويل ومراقبة
المشاريع) ستكون عامال ً بالغ األهمية على وجه الخصوص لكي يتم تطبيق هذه
التوصية.

السبب المنطقي:

يعتبر أحد الحواجز الرئيسية لربط النساء السوريات بفرص العمل في المناطق هو
نقلهن من المنطقة وإليها.

اعتبارات التنفيذ:

•يمكن أن يستهدف النقل السوريين الموجودين في المخيّمات والموجودين في غيرها
باإلضافة إلى األردنيين.
•يمكن أن يتم استهداف النقل إلى شركات التصنيع الكبرى أوال ً لتحقيق كفاءات
النطاق.

متوسطة

متوسطة

لمن؟
التوصية مناسبة َ
الدول المانحة الفردية
بالتعاون مع الحكومة
األردنية

الوكاالت متعددة األطراف
بالتعاون مع الحكومة
األردنية

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

البلدان المانحة الفردية

الوكاالت متعددة األطراف

البلدان المانحة الفردية

الوكاالت متعددة األطراف

فرص للجميع
ٌ

التوصية

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره
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الجدول  —14.2يُتبع

الجدول 14.3
قدمة للبنان
توصيات ُم ّ
التوصية

تقديم دورات تدريبية مهنية قصيرة بشأن
المهارات المطلوبة مثل :األمن /اإلنذارات،
والمهارات الميكانيكية والمهارات الفنية
األخرى ،والبناء ،واللغة اإلنجليزية،والطبخ وغيرها
من أعمال المطاعم

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

السبب المنطقي:

منسقة.
دائما بالسوق ،أو ال يتم تقديمه بطريقة
التدريب الحالي ليس ذا صلة
ّ
ً

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

مرتفعة

متوسطة

لمن؟
التوصية مناسبة َ
البلدان المانحة الفردية

اعتبارات التنفيذ:

العمال اللبنانيين والالجئين السوريين على حد سواء.
•تقديم تلك الدورات إلى كل من
ّ
•يُفترض أن يشمل تدريب السوريين توسيع نطاق المجاالت التي سوف يُسمح لهم
بالعمل فيها (انظر التوصية أدناه).
للعمال ذوي المهارات العالية ،وإتاحة التدريب المناسب
•تحديد احتياجات الشركات
ّ
وخدمات التنسيب.
•تقول الشركات إنه ليس لديها أي حافز للتدريب؛ ألن الموظفين يغادرون بعد التدريب،
وهذا هو السبب وراء الحاجة إلى المساعدة الحكومية.
•في الوقت ذاته ،يحتاج هذا األمر إلى مشاركة القطاع الخاص؛ على سبيل المثال،
استخدام شركة ألياف بصرية للتدريب داخل المصنع من خالل تدريبات داخلية
أيضا على حل مشكلة البعض ممن ينظرون إلى التدريب على أنه فرصة
سيساعد ً
لالختالط االجتماعي والحصول على وجبات مجانية.
أيضا عند عودتهم
•سيكون التدريب الذي يهدف إلى تعزيز مهارات السوريين
مفيدا ً
ً
في نهاية المطاف إلى سوريا وإعادة بنائها.
•التجهيز لإللحاق بالعمل بعد التدريب (انظر التوصية أدناه حول مطابقة الموظفين
مع أصحاب العمل).

تقليل القيود المفروضة على القطاعات
التي يمكن للسوريين العمل بها

السبب المنطقي:

تيسير الحصول على أذونات العمل (رخص
العمل)

السبب المنطقي:

تعتبر صناعة المخبوزات ،والضيافة ،والقيادة بعض الوظائف التي يمكن أن يقوم بها
السوريون؛ ال سيّما بسبب وجود فجوة في عرض تلك الوظائف من قِبل المواطنين
(استنادًا إلى المقابالت ومجموعات التركيز).
العمال إما يحجمون عن البحث عن وظائف دون الحصول على أذونات عمل (رخص
أن
ّ
عمل) أو ال يوفر لهم أصحاب العمل الوظائف .وتشير مجموعات التركيز والدراسات
االستقصائية مرارًا وتكرارًا إلى أن صعوبة الحصول على أذونات عمل (رخص عمل)
يعتبر أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون العثور على وظيفة.

مرتفعة

مرتفعة

حكومة لبنان

مرتفعة

مرتفعة

حكومة لبنان

تايصوت
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معدل دوارن الموظفين
التصدي لمشكلة
ّ
في الشركات من خالل وضع آليات وتنفيذها
مثل آلية اإلشعار الثنائي

السبب المنطقي:

مرتفعا؛ وهذا هو أحد
العمال السوريين،
معدل دوران الموظفين ،خاصة بين
يُعتبر
ً
ّ
ّ
العوامل التي تمنع الشركات من تقديم التدريب كما ذُكر أعاله وفي حين يمثل استقرار
معدل الدوران هذا ،باستخدام
السياسات مشكلة من الدرجة األولى ،فإن تخفيض
ّ
رجح أن يزيد من اليقين ،وهو ما يؤول إلى زيادة فرص
آليات مثل اإلشعار الثنائي ،من ُ
الم َّ
توظيف السوريين.

مرتفعة

مرتفعة

لمن؟
التوصية مناسبة َ

حكومة لبنان (يمكن
للوكاالت متعددة األطراف
إتاحة بناء القدرات)

اعتبارات التنفيذ:

زيادة قدرة الوكاالت الحكومية

العمال
• ينبغي التطبيق على جميع
ّ
•التيقن من السياسات الخاصة بالسوريين قد يساعد على توظيفهم على األرجح،
لكن من المحتمل أن يكون ذلك صعبًا من الناحية السياسية.

السبب المنطقي:

يتدفق االستثمار األجنبي ما لم تكن هناك قدرة مناسبة
من غير المحتمل أن
ّ
للحوكمة ،والمشتريات ،وهلم جرّا.

مرتفعة

متوسطة

الوكاالت متعددة األطراف
بالتعاون مع حكومة لبنان

اعتبارات التنفيذ:

تحسين المطابقة بين الموظفين
وأصحاب العمل

•المساعدة في التنفيذ الالمركزي للمشاريع  -تطوير قدرة الحكومات البلدية؛ بما
في ذلك تنسيقها وإدارتها عبر المنظمات غير الحكومية المتعددة التي تعمل في
اختصاصها الجغرافي.
•السعي في الحصول على استجابات تكميلية لتلك التي تقدمها الحكومة
المركزية مثل استجابة الحكومة المحلية ،بما في ذلك الشراكات بين القطاعين
العام والخاص وبين األفراد.
فعال.
•المساعدة في بناء نظام مراقبة ّ
•ضمان أن تنمية رأس المال البشري في الوكاالت الحكومية يشمل الحكومات
تحديات اجتماعية واقتصادية
المحلية والحكومات البلدية في المناطق التي تواجه
ّ
يتركز الالجئون السوريون في
المرجح أن
في البلد الذي تم إهماله فيما مضى ،ومن
ّ
َّ
والياتها القضائية.

السبب المنطقي:

العمال وسياسات تحفيز
خصص لتحسين توريد
رجح أن ينجح التدريب ُ
ومن غير ُ
ّ
الم َّ
الم َّ
الفعالة بين أصحاب العمل والموظفين ،وهذا أمر يُفتقر
الطلب عليهم دون المطابقة
ّ
إليه.

اعتبارات التنفيذ:

•تأسيس وكالة مطابقة أخرى ،أو دعم الوكاالت الحالية مثل وكاالت التوظيف.
•تعتبر المطابقة على المستوى غير الرسمي أصعب من المطابقة على المستويات
الرسمية ذات المهارات األعلى؛ ألن وكاالت التوظيف ال تعمل كثيرًا على المستوى
غير الرسمي.

الدول المانحة الفردية
بالتعاون مع حكومة لبنان

مرتفعة

من متوسطة إلى مرتفعة

البلدان المانحة الفردية

فرص للجميع
ٌ

التوصية

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره
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الجدول —14.3يُتبع

(يُتبع)
التوصية

التصورات السلبية حول المساعدة
تناول
ّ
قدمة من الوكاالت متعددة األطراف إلى
الم َّ
ُ
الالجئين السوريين

المتناوَلة،
مالحظات (السبب المنطقي ،المشكلة ُ
اعتبارات التنفيذ)

األولوية

تكاليف التنفيذ
ومخاطره

السبب المنطقي:

متوسطة

متوسطة

يوجد استياء محلي حول حصول الالجئين على ما يزيد على حد األجور (المنخفضة)
المستَضيف،
وأكثر منها ،األمر الذي أعطى
عمال البلد ُ
ً
انطباعا بأنهم أفضل حاال ً من ّ
ويشعر بعض الخبراء أن هذه مجرد تصوّرات سلبية تستند إلى أساس ضئيل في الواقع.

لمن؟
التوصية مناسبة َ
الوكاالت متعددة األطراف

اعتبارات التنفيذ:

والتصورات
معالجة الفجوة بين الواقع
ّ
المتعلقة بالالجئين السوريين

•تسليط الضوء على المساهمات االقتصادية المترتبة على استجابة الالجئين
للتصدي للتصوّرات السلبية.
العمال السوريين للعثور على وظائف.
•على الهامش ،قد يقلّل هذا األمر من تحفيز
ّ
يمكن في هذا الشق تبني الدروس المستفادة من برامج مثل االئتمان الضريبي
كملة لألجور بدال ً من
الم ِّ
المكتسب بالواليات المتحدة (المساعدة ُ
على الدخل ُ
العمال السوريين حوافز مناسبة .تعريف الالجئين على نحو
استبدالها) إلعطاء
ّ
مناسب بالسياسات القائمة على الحوافز .وفي حين أن هذا سينطبق على القادرين
على العمل ،فإن الذين ال يستطيعون العمل بسبب السن أو الحالة الصحية أو
االعتبارات المماثلة سيظلّون بحاجة إلى المساعدة.
•ﻗﺪ تُصاب الدول المانحة بالكلل ،ما ﻗﺪ يجعل ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أمرًا حتميًا ،في
جميع األحوال.

السبب المنطقي:

دائما ليسوا على بيّنة من الحقائق حول الالجئين ،وذلك ما أدى إلى
إن عامة الناس
ً
ظهور استياء.

اعتبارات التنفيذ:

متوسطة

منخفضة

حكومة لبنان

البلدان المانحة الفردية

الوكاالت متعددة األطراف

•تقديم المساعدة إلى بعض المؤسسات مثل معهد عصام فارس في الجامعة
األمريكية ببيروت للحصول على الحقائق ودحض المفاهيم الخاطئة.
•العمل من خالل المنظمات القائمة على المجتمع المحلي ،بما في ذلك الهيئات
الدينية واألعضاء الموقرون في كل مجتمع طائفي (بما في ذلك السياسيون).
•تحديد المناصرين ودعمهم في المجتمع اللبناني بكامل طوائفه ،وخاصة األعضاء
رفيعي المستوى والبارزين وسرد صيغة جديدة عبر وسائل اإلعالم (التلفزيون
والصحف) ،واألفالم.
أتمه السوريون (مثل صور
•االعتماد على وسائل مرئية إلبراز العمل الجيد الذي ّ
السوريين الذين يسهمون في المجتمع واالقتصاد) لتكوين صورة إيجابية.

تايصوت
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تحسين البيئة إلتاحة القيام باألعمال
للجميع

االستثمار في مشاريع البنية التحتية
واسعة النطاق

السبب المنطقي:

انخفض معدل االقتصاد اللبناني حتى قبل وصول الالجئين؛ وستكون هناك حاجة
إلى معالجة العقبات الهيكلية أمام النمو االقتصادي لتحسين فرص العمل لجميع
العمال.
ّ
اعتبارات التنفيذ:

•تحسين طرق الحصول على التمويل ،التي ذكرتها الشركات على أنها عقبة رئيسية.
ثم تكلفة إنشاء شركات األعمال.
•تقليل الروتين الحكومي ،ومن َّ
• تحسين البنية التحتية للكهرباء.
توسع األسواق ،أين يمكن البيع؟ إنشاء هيئة تنمية صناعية
•المساعدة في أنشطة ّ
لبنانية مماثلة لهيئة التنمية الصناعية األيرلندية .يشتهر لبنان بمنتجاته
المتخصصة مثل األثاث والمنتجات الغذائية ،التي يمكن تسويقها خارج البالد.
• ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة باألسواق (على سبيل المثال ،من خالل إنشاء
حاضنات أعمال مثل .)Berytech

السبب المنطقي:

انخفض معدل االقتصاد اللبناني حتى قبل وصول الالجئين ،وسيكون من الضروري
العمال.
تحفيز النمو االقتصادي لتحسين فرص العمل لجميع
ّ
اعتبارات التنفيذ:

العمال السوريين واللبنانيين على حد سواء.
• مساعدة
ّ
للعمال السوريين إلعادة بناء سوريا في نهاية المطاف.
• بناء القدرات الالزمة
ّ
•زيادة قدرة الوكاالت الحكومية على النحو المذكور أعاله (لصرف التمويل ومراقبة
المشاريع) ستكون عامال ً بالغ األهمية على وجه الخصوص لكي يتم تطبيق هذه
التوصية.
•معالجة تطوير البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها في مجاالت الصحة
والتعليم والنقل والمرافق العامة عبر القطاعات المتعددة التي ادعت أنها ُمثقلة
بتد ّفق الالجئين إليها.
•إتاحة الفرصة الكبرى لتنفيذ استثمارات تشتد الحاجة إليها في البنية التحتية في
ضعفا ،والتي جرت العادة على إهمالها ،والتي يصادف كذلك تمركز
المناطق األكثر
ً
الالجئين السوريين فيها.

مرتفعة
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الوكاالت متعددة األطراف
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االستنتاجات واالتجاهات المستقبلية

استعرضنا في هذه الدراسة إمكانيات إيجاد فرص سبل العيش القائمة على المنفعة المتبادلة لالجئين السوريين
المستَضيفة .ال تزال توجد تحديات هائلة .ومع أن الكثير من السوريين يتدبرون أمرهم ،يعمل
وبلدان تركيا واألردن ولبنان ُ

أغلبهم في وظائف منخفضة األجر وتتطلب مهارات منخفضة وغير رسمية ،وترتفع معدالت البطالة بين الالجئين.

لقد تجمع الكثير من العوامل التي تحول دون عثور السوريين على فرص عمل ،وتشمل :انخفاض متوسط التحصيل
التعليمي لالجئين السوريين ،واألطر القانونية المعقدة للحصول على أذونات (رخص) للعمل واإلقامة ،ونقص المهارات

العمال المحليين ،والبيئات
اللغوية في بعض الحاالت ،وبرامج التدريب غير الموجهة للسوق في الغالب ،واالستياء بين
ّ
تشجع على ريادة السوريين لألعمال.
التي ال
ِّ

ومع ذلك هناك أسباب لألمل .فرغم االستياء الكامن بين السكان المحليين بسبب وصول الالجئين ،إال أن هناك

هش وغير رسمي ،في
وتعاطفا ملحوظًا تجاه السوريين .وقد تم التوصل إلى توازن ،غير أنه
واسعا
استقرارًا اجتماعيًا
ٌّ
ً
ً
يوفر أصحاب العمل ،الذين وجدوا أن السوريين مثابرون ويلبون احتياجاتهم في
أجزاء كثيرة من هذه البلدان الثالثة ،حيث ّ
المستَضيفة تقدم
سوق العمل المحلي،
فرصا لهم لكسب عيشهم .وثمة شعور قوي بين ّ
صناع السياسات بأن الدول ُ
ً

"منفعة عامة" للعالم من خالل استضافة الالجئين السوريين ،ويجب على الجهات المانحة والمجتمعات االستثمارية
العالمية أن تستثمر في مشروعات عامة واسعة النطاق مثل تشييد البنية التحتية التي ستساعد بدورها هذه
والعمال المحليين والسوريين على حد سواء.
االقتصادات
ّ

لقد أوصينا بتوسيع برامج التدريب هذه (يشمل ذلك التدريب اللغوي) استنادًا إلى هذه المالحظات مع تخصيصها

للعمال المحليين ،وتحسين التوافق
لتالئم احتياجات السوق ،والتنسيق بين مختلف المزودين وإتاحة هذا التدريب
ّ
بين أصحاب العمل والموظفين .وقد أوصينا بتمكين السوريين وتحفيزهم على االنتقال داخل بلد ما إلى أماكن وجود
الوظائف ،وتبسيط أنظمة أذونات العمل (رخص العمل) ،وتعزيز قدرة الحكومة على صرف األموال والحوكمة ،فضال ً عن

استكشاف إيجاد آليات صرف مستقلة لجذب االستثمار األجنبي الذي يمكن أن يخلق فرص عمل للجميع .ونوصي كذلك

بتقليل القيود في القطاعات التي يمكن للسوريين أن يعملوا فيها حتى يمكنهم تلبية احتياجات سوق العمل وخلق
تيسر الشراكة لكل من رواد األعمال المحليين والسوريين.
بيئة
ِّ

ركزت على تحسين حياة الالجئين السوريين في البلدان
لقد اعتمدنا على الكثير من الدراسات السابقة البارزة التي ّ

عمقة ،ومجموعات
موضع الدراسة .ونأمل أن تكون دراستنا الشاملة متنوعة األساليب المستندة إلى المقابالت ُ
الم ّ
التركيز ،والدراسات االستقصائية لألسر السورية ،باإلضافة إلى الدراسات االستقصائية للشركات ،قد زادت من تحسين
الفهم الشامل للوضع واستكشاف الحلول الممكنة.

مزيدا من الدراسة :فهم المفاضلة
مع ذلك ،يبقى الكثير من العمل يجب القيام به .ومن األمور التي تستحق
ً

العمال السوريين ،عن طريق تطبيق الحد األدنى لألجور
العمال المحليين ،واستغالل
المعقدة بين تقليل االستياء بين
ّ
ّ

للجميع من ناحية ،واحتمالية عدم قدرة السوريين كذلك على الحصول على الوظائف التي يشغلونها حاليًا في حال

كان الحد األدنى لألجور أعلى من جانب آخر .وبالمثل ،البد من فهم األدوار التي تلعبها برامج المساعدة في توفير الدعم
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اإلنساني األساسي ،ﻻ سيّما للشباب والمسنين ،وخلق وظائف محلية من خالل عمليات استجابة الالجئين بشكل
أيضا :البرامج المساعدة على وجه الخصوص التي يمكن أن تسبب
أفضل .ومن األمور التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة ً

العمال المحليين من خالل التصوّرات السلبية ،وإعاقة عثور السوريين على عمل ،أو القبول بوظائف ذات راتب
استياء بين
ّ
ً
أقل من المواطنين األصليين .كما يجب فهم احتياجات بناء القدرات الخاصة بالوكاالت الحكومية لتحسين هياكل

والعمال إلى مدن الدرجة
أيضا لدراسات أخرى تناول إمكانية جذب االستثمار
الحوكمة والصرف بشكل أكبر .ويمكن
ً
ّ
الثانية في كل بلد من هذه البلدان الثالثة المطروحة في البحث ،كي ال ترهق موارد المدن الرئيسية ،ومن أجل تلبية
العمالة المطلوبة من مدن الدرجة الثانية .ومن األمور التي تستحق االهتمام بالنظر إلى المستقبل :التقييم الواقعي
لعملية إعادة إعمار سوريا ،والدور الذي يمكن أن تؤديه دول المنطقة (يشمل ذلك الالجئين السوريين المدربين بشكل
مناسب).

انظر المالحق في النسخة اإلنكليزية
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