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الالجئون السوريون وإشكالية االنخراط في سوق العمل
(دراسة مقارنة لفرص الالجئ السوري في كل من األردن تركيا وألمانيا)
الباحثة :خـالي آمال*
ممخص:

نجح عدد كبير من اإلخوة السوريين في النزوح إلى بعض الدول المجاورة واالستفادة

من وضعية المجوء؛ فكان من المفترض أن تضمن ىذه الوضعية من الناحية القانونية
مجموعة من الحقوق ومن أبرزىا الحق في العمل لتعمقو بحفظ كرامة الالجئ وتسييل
اندماجو؛ لكن ميدانيا ،نالحظ رغبة أغمبية الالجئين في دول الجوار في االلتحاق
بدول أوروبية ،تطمعا الندماج أسيل وحظوظ أوفر في الحصول عمى عمل .نبحث
من خالل ىذه الورقة الضمانات القانونية والسياسية لالجئ السوري في مجال العمل
في دول استقبال ثالث ىي :األردن ،تركيا وألمانيا ،ثم نقف عمى التحديات التي
تواجو اندماج الالجئ السوري االقتصادية منيا والثقافية ،ىذا لتحديد الوجية األفضل
الندماج الالجئ السوري في ميدان العمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* -األستاذة خ ــالي آمال :من مواليد سنة  ،5891باجلزائر ،طالبة دكتوراه ،تسجيل رابع ،ختصص
دراسات دولية ،باملدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ،بصدد حتضري أطروحة موسومة بعنوان:
"دور الدبلوماسية االقتصادية يف ترقية مكانة اجلزائر الدولية" ،هلا مشاركات يف مؤدترات عديدة.
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مقدمة:
توزع الالجئون السوريون عمى اختالف جنسيم وفئاتيم العمرية واالجتماعية عمى
دول العالم جراء األزمة السياسية التي تعصف بسوريا منذ سنة .2011مثٌل الالجئون

السوريون ،لألسف ،نسبة  34بالمائة من إجمالي عدد الالجئين في العالم ،حسب
معطيات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين لسنة :2016يتوزعون من طالبي
لجوء والجئين عمى دول عديدة منيا المجاورة كاألردن ،لبنان ،مصر وتركيا ،فيما
قصد آخرون القارة العجوز بأعداد أقل .يستند اختيارنا لدول الدراسة إلى:
المعيار العددي:
فحسب أرقام المنظمة الدولية لالجئين نياية  ،2016بمغ عدد الالجئين السوريين
عمى األراضي األردنية  655.000ألف الجئ ،وىو عدد ىام مقارنة بمجمل عدد
السكان المحميين ،كما تحتضن تركيا 2.733.850الجئ حسب تقديرات و ازرة
الداخمية التركية في الفصل األول لسنة  ،2017وىو ما يجعميا أكثر الدول استقباال
لالجئين ،أما ألمانيا فتحتضن أكثر من مميون الجئ مما يجعميا أول دولة أوروبية
في ىذا الخصوص.
معيار الخمفية الثقافية واالختالف االقتصادي:
إذ تشترك األردن وسوريا في ثقافة عربية إسالمية تنتج لدى الباحث فرضية سيولة
االندماج ،وتقع تركيا جس ار بين الثقافتين الغربية والشرقية وىو ما قد يساعد نسبيا
عمى االندماج؛ فيما تتميز ألمانيا بثقافة غربية بعيدة عن ثقافة الالجئ قد تشكل
عائقا في ىذا االندماج.
أما من الناحية االقتصادية فيقع األردن في خانة الدول الفقيرة والمتخمفة ،فيما
تمثل تركيا مثاال لالقتصاد الصاعد وتشكل ألمانيا االقتصاد المتطور الذي يولد بدوره
فرضية سيولة احتواء الالجئين في سوق العمل.
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مالحظة الرغبة في االنتقال:

إن فرار الشعب السوري إلى خارج سوريا وتمكينو من المآل اآلمن نزوال عند قواعد

القانون الدولي لم يعن استق ارره ،بل يظل طالب المجوء أو الالجئ السوري يواصل
مسيرة البحث المضنية عن وجية أفضل تضمن لو االندماج وكسب لقمة العيش.
تناولت بعض الدراسات موضوع انخراط الالجئ السوري في سوق العمل في العديد
من دول االستقبال ،لكن تكمن أىمية البحث في مقارنة ما يقدم لالجئ من ضمانات

وما يعترضو من تحديات لتحقيق ىذا اليدف في بمدان ثالث تختمف فييا البيئة
االقتصادية والثقافية التي تحتضنيم ،وىذا لإلجابة عن إشكالية تحديد الوجية
األفضل لالجئ السوري من أجل االنخراط في سوق العمل؟
 .1ضمانات االندماج االقتصادي لالجئين السوريين في الدول المستقبمة:
الضمانات القانونية وااللتزامات السياسية.
 .2التحديات التي تواجو اندماج الالجئ السوري في سوق العمل :التحديات
االجتماعية ،الثقافية واالقتصادية
االستنتاجات والتوصيات
ضمانات اإلدماج االقتصادي لالجئين السوريين في الدول المستقبمة :الضمانات
القانونية وااللتزامات السياسية.

رحب األردن ،الدولة العربية الجارة ،في بداية األزمة السورية بتدفق الالجئين

السوريين إلييا .لعل ذلك يرجع لسببين رئيسيين:
أوليما تاريخي ،فمطالما أعتبر األردن أرضا لمجوء ،وضعيا القدر بأيدي بريطانية
ليستضيف مآسي دول الجوار ،فاحتوى الفمسطينيين والعراقيين ويحتوييم حاليا بجوار
آخر الوافدين السوريين ،كما ال يخمو أداء دولة الجوار لواجبيا من انتظار المقابل ،إذ
لمممكية القائمة،
يستفيد األردن اقتصاديا من اإلعانات الدولية ومن الدعم السياسي َ
مع األخذ بعين االعتبار ضعف اقتصاده وشح موارده ،أما السبب الثاني فيعود
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لمتوظيف السياسي :إذ أستخدم الوضع المزري الذي تعيشو سوريا والشعب السوري
الباحث عن المجوء كتذكير لما قد تؤول إليو األمور في حال قيام حركة احتجاجية
تطالب بتغييرات سياسية واجتماعية جذرية ،وبالفعل كبتت األزمة السورية إلى حد
بعيد التمممل في الشارع األردني ،عمى األقل في السنوات األولى لألزمة .غير أن
الحفاوة السياسية لم تبق عمى وتيرة واحدة ،وارتبطت ارتباطا وثيقا بامتعاض الرأي
العام ،والتزام المانحين بوعودىم من عدمو وكذا بسياسة المساومة من أجل بعث
مشاريع التنمية واإلصالح االقتصادي في األردن.
من الناحية القانونية ،يعتبر وضع الالجئين السوريين (وغيرىم من الفمسطينيين
والعراقيين) في األردن غامضا ،إذ لم يوقع ىذا األخير عمى أية اتفاقية أو بروتوكول
دولي متعمق بالمجوء ،بما فييا اتفاقية األمم المتحدة لمعام 1951المتعمقة بوضع
الالجئين والبروتوكول إالضافي لسنة  .1967ىذا ما يجعل تعاممو مع الالجئين
متعمقا بالحسابات والنفعية السياسية قبل كل اعتبار.

1

ورغم التزام األردن بالعيد

الدولي لمحقوق المدنية والسياسية لسنة  ،1966وتوقيعو اتفاقية تفاىم مع المفوضية
العميا لشؤون الالجئين سنة (1998غير الممزمة) ،إال أنو يمارس تضييقات عمى
العديد من الحقوق التي يكفميا العيد ومنيا المتعمق مباشرة بالوصول إلى سبل العيش
والتنقل.
تحسنت التزامات األردن تجاه تشغيل وتكوين الالجئين السوريين ،اثر اجتماع لندن
وبروكسل:

2

إذ التزم بمواصمة الجيود لخمق فرص عمل جديدة بما يتماشى مع

ميثاق األردن بحيث تشمل اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ المبرمة مع االتحاد األوروبي،
إضافة إلى العمل حيثما أمكن عمى تحديد وازالة المعوقات التي تواجو الالجئين
السوريين في سعييم لمحصول عمى عمل قانوني والئق يساىم في االقتصاد األردني،
1أزمة الالجئين في األردن .ألكسند ار فرانسيس ،مركز كارغيني لمشرق األوسط ،واشنطن ،2015 ،ص .13 :الكتاب محمل

من عمى موقعhttp://www.CarnegieEndowment.org :

2استفاد األردن من مساعدات مالية والتزامات بتسييل تصدير السمع األردنية لمسوق األوروبية وكذا تحسين فرص
االستثمار وغيرىا ،لمتفصيل عد إلى:
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ذلك دون خمق تتنافس مع وظائف األردنيين ،ومواصمة إصالح وتنظيم سوق العمل
من أجل توفير وتعظيم فرص العمل لالجئين السوريين دون التنافس مع الوظائف
األردنية ،والبناء عمى عالقة العمل الوثيقة القائمة مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين من أجل مواصمة جيود حماية الالجئين ،واالستمرار في توسيع فرص
الحصول عمى الخدمات اإلنسانية لالجئين السوريين خاصة من خالل مراجعة
عمميات التسجيل والتوثيق ،لزيادة عدد الالجئين الحاصمين عمى بطاقة و ازرة الداخمية
التي تعتبر شرطا لالنخراط في العمل.

3

دولة الجوار األخرى والقوة اإلقميمية تركيا شكمت محطة لجوء وترانزيت في نفس
الوقت وقد لعبت دور منقذ أوروبا من موجة المجوء التي عصفت بيا سنة ،2015
والتي أثبتت عجز ىذه األخيرة عن مواجيتيا بموقف وسياسة موحدة.
لطالما كان الالجئون السوريون وال يزالون شاكرين لمحكومة التركية إزاء اعتناق
سياسة الباب المفتوح .من الناحية السياسية يبدو موقف تركيا تجاه الالجئين مرتبطا
بموقفياالمضاد لحكومة األسد ،وذلك العتبارات منيا المعمن كمساندة الشعب السوري
عمى إرساء الديموقراطية واستقرار المنطقة ،ومنيا الخفي كالصراع عمى دور القيادة
في العالم اإلسالمي "السني" واعتبار سوريا األسد بيدقا من بيادق إيران والشيعة،
وكذا توظيف الموقف في مفاوضات االنضمام لالتحاد األوروبي..
من الناحية القانونية اعتبر السوريون النازحون إلى تركيا ضيوفا  .ورغم داللة
الضيف في الثقافة العربية من استقبال برحابة صدر وكرم ،إال أن استدامة األزمة
السورية (التي لم تكن متوقعة) فرضت إعادة النظر في اإلقامة القصيرة والمؤقتة،
فاستفادة السوريين من صفة الحماية المؤقتة والعاجمة استنادا إلى التجاور الجغرافي
3ورقة المخرجات  -مؤتمر بروكسل :األردن ،بعثة االتحاد األوروبي لدى المممكة األردنية الياشمية .بروكسل،
نشر بتاريخ  ،2017/04/06عمى الساعة ،11.57 :عمى موقع:
https://eeas.europa.eu/delegations/jordan/24291/wrq-lmkhrjt-mwtmr-brwksl-lrdn_ar
 ،اطمع عميو بتاريخ  ،2017/06/26عمى الساعة .11.00
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وفق اتفاقية  ،1951أتاح ليم الحق في الوصول إلى الخدمات الصحية والتعميم
والمساعدة االجتماعية والقانونية من خالل بطاقة اليوية ،لكنيا ال تخوليم التمتع
بمركز الالجئ المعترف بو دوليا ،ولن تؤدى إلى حقوق المواطنة وىو األمر الذي
يعيق االندماج والوصول إلى تسوية دائمة.
لكن بدء من أكتوبر  ،2014تم تسوية وضعية الحماية المؤقتة من خالل تعزيز
المساعدات اإلنسانية ،بتسييل الوصول إلى الخدمات الصحية ،العمل ،توفير
الترجمة الشفيية وغيرىا .وبدء من جانفي  ،2016صار مسموحا لكل من يحصل
عمى الحماية المؤقتة وبمضي ستة أشير عمى تمتعو بيا ،التوجو إلى و ازرة العمل
التركية لطمب رخصة العمل ،مع استثناء العاممين في قطاع الزراعة والتربية
الحيوانية ،كما توفر تركيا العديد من الضمانات في سوق العمل لمسوريين كضمان
األجر القاعدي.

4

عمى غرار االتفاقية التي جمعت األردن باالتحاد األوروبي كان لتركيا تسويتيا كذلك:
شير مارس  ،2016توصل االتحاد األوروبي إلى إبرام اتفاقية مع تركيا " اتفاق
االتحاد األوروبي /تركيا" ،5أىم ما نصت عميو أن جميع المياجرين غير الشرعيين

ابتداء من  20مارس ، 2016
الجدد الذين يعبرون من تركيا إلى الجزر اليونانية،
ً
ستتم إعادتيم إلى تركيا ،وبالمقابل يمتزم االتحاد بتسوية وضعية الجئ سوري مقابل
كل طالب لجوء عائد وىذا في حدود 72000الجئ كعدد أقصى؛ إضافة إلى تقديم
مساعدات مالية تصل قيمتيا إلى  6.7مميار ،$إضافة إلى بعث المفاوضات حول

Syrian Refugees in Turkey: Insecure Lives in an Environment of Pseudo-

4

Integration, Ahmet İçduygu and Evin Millet. Working paper n°13, global turkey In
18/III/2016,

144/16,

Release

Press

Europe, august 2016, p:04,05.

Summit,

International

5

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802210113_en.pdf.
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انضمام تركيا لالتحاد وعدم اشتراط تأشيرات الدخول لممواطنين األتراك المسافرين
لالتحاد.

6

لكن ىنالك العديد من االعتراضات عمى ىذه الصفقة باعتبار أن أساسيا القانوني
ىو اعتبار تركيا بمدا آمنا ،غير أن تدىور األوضاع األمنية بعد اعمال العنف في
جوان  ، 2016وكذا تسجيل بعض االعتداءات ضد السوريين النازحين إلى تركيا
عمى الحدود وحتى في الداخل التركي،

وغيرىا من االعتبارات ال تدل عمى

االستقرار لكنيا وفي نفس الوقت لم تحل دون إبرام الصفقة.
وفي تطور آخر لوضعية الالجئين السوريين ،أعمن الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان في  2016/06/02بمناسبة ذكرى وصول أول الجئ سوري إلى تركيا،
إمكانية تحصل الالجئين عمى حق المواطنة 7.رغم ما يحممو ىذا القرار في طياتو
من تساؤالت حول تداعياتو عمى الداخل التركي وكذا إمكانية تطبيقو وآجال ىذا
التطب يق ،وحول ما إذا كان يرمي إلى إثناء السوريين عن السعي إلى القارة العجوز
تدعيما اللتزامات تركيا في االتفاق سالف الذكر ،إال أنو يمنح أمال لعديد السوريين
في االندماج الكامل ليس في سوق العمل فحسب وانما في الدولة التركية.
أما ألمانيا ،فقد برزت نقطة جذب لالجئين السوريين ،نتيجة التسييالت المقدمة
من الحكومة األلمانية فيما يتعمق باإلقامة ولم الشمل ،والمعونة االجتماعية ،وكذلك
تعميق المكتب االتحادي األلماني لميجرة والالجئين “بصمة دبمن” التي تفرض عمى
الالجئ تقديم طمبو في أول دولة أوروبية تطؤىا قدماه ،ما حفز سوريين كثيرين عمى
اعتماد خيار المجوء إلييا ،مستفيدين من سياسة الباب المفتوح.

6منظمة العفو الدولية  ،التصدي لألزمة العالمية لالجئين :من التممص من المسؤولية إلى تقاسميا .لندن،2016 ،
ص.19 :

7أردوغان :تركيا ستمنح الجنسية لمسوريين والعراقيين ،قناة روسيا بالعربي ،عمى موقع:

-https://arabic.rt.com/news/857590أردوغان-تركيا-ستمنح-الجنسية-السوريين-العراقيين،/

 ،2017/01/06عمى الساعة ،20.15 :أطمع عميو بتاريخ2017/07/16 :عمى الساعة .14.00

منشور

بتاريخ:
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يفسر الموقف األلماني تجاه الالجئين السوريين بعدة عوامل ،أوليا موقف ألمانيا
المطالب بتنحي األسد عن السمطة في سوريا ،إذ تعتبر ورقة الالجئين أداة ضغط
أمام المجتمع الدولي ووسيمة لتقوية المعارضة ،ىذا من جية ،من جية ثانية ،ال
يخمو الموقف األلماني من البراغماتية ،إذ ترحب ألمانيا باليد العاممة السورية الشابة
وتحاول أن تكون انتقائية قدر اإلمكان وىذا ما عابتو عمييا العديد من الدول
األوروبية.

8

لم تستمر ىذه الحفاوة األلمانية طويال لألسف وىذا نتيجة الضغوط التي مورست
ضد الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم ،ما دفع ىذا األخير إلى السعي لتقميص
عدد الالجئين الذي قدر بأكثر من مميون الجئ سنة  .2015ونتيجة ليذه الضغوط

السياسية تم التخمي جزئيا عن نظام الحماية الكاممة 9الذي كان مكفوال لالجئين

بموجب اتفاقية جنيف ،إذ لم تشمل الحماية الجزئية سوى  2بالمائة من مجموع
الالجئين السوريين حتى مارس  2016لترتفع إلى  70بالمائة في شير أوت من

نفس السنة10.ثم زاد ىذا التضييق نتيجة إعادة اعتماد العمل ببصمة دبمن حسب قرار

المفوضية األوروبية في  ،2017/03/15وىذا عمى اثر الترتيبات التي توصل إلييا
االتحاد األوروبي مع اليونان المستفيدة ماليا بمبمغ مميار يورو لتحسين أوضاع
الالجئين لدييا.
قانونيا ،يتمتع الالجئ السوري بامتيازات عديدة في ألمانيا ،فيو مشمول بصورة
مباشر ودون إجراءات بيروقراطية بالحماية الدولية طبقا لممادتين  25و 26من قانون
إجراءات اإلقامة األلماني في إطار اتفاقية  ،1951فال يوصف السوري عمى أنو
الجئ تحاشيا الرتكاب جريمة التمييز التي يعاقب عمييا القانون األلماني .11كما تنم

8السياسة األلمانية تجاه قضية الالجئين ” دراسة حالة الالجئين السوريين ،ياسمين أيمن محمد عبد اهلل ،المركز العربي

الديمقراطي ،اطمع عمى موقعhttp://democraticac.de/?p=33804 :
9يكفل ىذا الحق لالجئ مدة إقامة ثالثة سنوات والحق في لَ ِّم الشمل.

10راجية الديب ،ألمانيا ...حمم الالجئ السوري .مجمة األىرام ،مقال منشور بتاريخ

 2017/03/04عمى موقع:

 ، http://acpss.ahram.org.eg/News/15243.aspxأطمع عميو بتاريخ ،2017/05/21 :الساعة .09.30
11نفس المرجع.
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التشريعات األلمانية عمى رغبة فعمية في إدماج الالجئين ،بصدور أول قانون وطني
لإلدماج في أوت  ،2016المتضمن تعميم المغة األلمانية والتدريب المدني ،وىذا
بصفة إجبارية لطالبي المجوء ،بعد أن كانت متوفرة اختياريا منذ سنة ،2015
بمجموع  600ساعة تعميم لغة ألمانية.
يتضمن القانون برنامجا جديدا ” “IntegrationMeasures for Refugeesوالذي
ييدف إلى خمق  100000فرصة عمل لطالبي المجوء ،ذلك لمساعدة ىؤالء عمى
االندماج في المجتمع األلماني12.ورغم ذلك تظل بعض االنتقادات موجية ليذا
القانون ،كضرورة مساىمة الالجئ بنحو  10يورو شيريا في تكاليف دورات االندماج
وتعمم المغة ،كما أن حق اإلقامة الدائمة ليس واضحا ما يؤدي الى معاممة كل الجئ
معاممة عمى حدة.
 .1التحديات التي تواجو اندماج الالجئ السوري في سوق العمل :التحديات
االجتماعية ،الثقافية واالقتصادية

التحديات االجتماعية والثقافية:

يبدو من الناحية الثقافية ولموىمة األولى أن األردن ىي الدولة األمثل من حيث
سيولة االندماج المجتمعي لمشعب السوري ،إذ أن دول المنطقة في الحقيقة ىي وحدة
واحدة لم تقسميا إال براثم االنتداب البريطاني .فال ٌيطرح إشكال المغة وال الثقافة وال
حتى النشاط ،باعتبار الفالحة والتجارة نشاطا رئيسيا لدول المنطقة ،ال بل ويعتبر
األردن وجية من الوجيات األولى لمتجارة السورية الرائدة.كما يساعد القرب الجغرافي
لمدولتين في التخفيض من الشعور بالغربة لدى الالجئ وباألمل في العودة وسيولة لم
الشمل ،لكن ىل يصمد التشابو الثقافي والمغوي أمام العامل االقتصادي؟
فيما يطرح إشكال المغة والتواصل بشكل أكبر لدى الجارة تركيا وبشكل اكبر منو في
ألمانيا .حاجز المغة يعتبر من المشاكل األساسية لالجئ السوري ،نظ ار لصعوبة تعمم
12

Finding their way: Labor market integration of refugees in Germany,The Organization for Economic
Co-operation and Development, March 2017, p: 28.
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وب ِ
عدىما عن المغة العربية وكذا التعامل شبو المطمق بالمغة
المغتين التركية واأللمانية ٌ
األم في كل من تركيا وألمانيا ،ىذه المعطيات تُ ِ
صعب التواصل واالندماج في سوق

العمل ،وان كانت السمطات التركية واأللمانية توفر دروس دعم لمفئات الشابة ال سيما
طمبة الجامعات ،تبقى القوى العاممة ما دون ذلك بحاجة إلى تدعيم وتكثيف ىذه
الجيود ،ىذا إضافة إلى كثافة الطمب عمى دروس الدعم ىذه ،وما تكمف دولة
االستقبال من مصاريف.
تتزايد الحاجة في ألمانيا لتعمم المغة األلمانية نظ ار لطبيعة العمل السائد ىنالك والذي
يستدعي نوعا من التقنية واإلعمال الذىني ،كما تولي ألمانيا أىمية كبرى لمتعامل
بمغتيا عمى غرار تركيا من منطمق اعتزاز حضاري.
أما عن التكافل االجتماعي ،فال يحظى الالجئ السوري دائما بالترحيب في األردن
وبشكل أقل في تركيا ،إذ ينظر لو نظرة المنافس في وقت الندرة:
يركز األردنيون حكومة وشعبا عمى اآلثار السمبية لالجئين السوريين ،إذ أكدت دراسة
العمال األردوييه وافقوا
استقصائية أجريت في  ،2015أن نسبة  95بالمائة من ّ
على أن السورييه أخذوا الوظائف مه األردوييه ،إما (إلى ح ّد ما) أو (إلى حد كبيز)،
وتعتقد وسبة  %39أن السورييه يعيقون ومو أجور األردوييه .غيز أن الدراسة
المتأنية لمموضوع تدل عمى أثر ايجابي عمى مؤشرات االقتصاد الكمي من حيث
زيادة النمو بزيادة االستيالك ،زيادة نسبة االستثمارات األجنبية المباشرة نتيجة انتقال
قطاع األعمال السوري إلى األردن ،إضافة إلى توسيع حجم المنح والمساعدات
الدولية لألردن.

13

في ألمانيا كما في تركيا يحدث أن يعاني الالجئ السوري من نظرة سمبية من
المجتمع المضيف ،لكن األسباب ال تكون بالضرورة تنافسية ،باستثناء حاالت
محصورة في تركيا كتمك المسجمة في المدن الحدودية التركية ،أين يتمممل المحميون

 13أزمة الالجئين في األردن .ألكسندرا فرانسيس ،مركز كارغيني للشرق األوسط ،واشنطن ،5102 ،الكتاب
محمل من على موقعhttp://www.CarnegieEndowment.org :
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من منافسة السوريين العاممين بصفة غير شرعية ليم.

14

أما في ألمانيا ورغم نشاط

المجتمع المدني السيما جمعيات المساعدة اإلنسانية وكذا بعض األفراد والعائالت
الميسورة من أجل

يعاني السوريون من شعور باالغتراب

مساعدة الالجئين،

الثقافي ،وىو ما يفرز بعض التصرفات المعزولة والمدانة كحوادث عيد الميالد
المسجمة سنة  ،2016لكن أصحاب العمل كما اليد العاممة مرتاحون بصفة عامة
من مردودية الالجئين ،فجاءت أغمب المالحظات حسب دراسة لممنظمة العالمية
لمتعاون االقتصادي والتنمية من عامل المغة بنسبة  60بالمائة ،يمييا نقص التكوين،
ثم عادات عمل متنوعة.

15

التحديات االقتصادية
أكثر من  % 90من الالجئين السوريين باألردن يعيشون تحت خط الفقر الوطني،
حيث يعيش الالجئون السوريون في ظروف كارثية في المخيمات األردنية (الزعتري،
األزرق والمخيم اإلماراتي األردني) معتمدين عمى إعانات المنظمة الدولية لالجئين
واإلعانات الدولية ،أما من يعيشون خارج المخيمات وىم  4من أصل كل  5الجئين
فال يصل أغمبيم إلى الحصول عمى عمل يسد رمق العيش ،ما يضطرىم إلى أحد
األمري ن :إما العودة إلى سوريا أو محاولة الوصول إلى أرض الميعاد األوروبية،
وكالىما يضع حياة الالجئ عمى المحك.

16

تعتبر ظروف الالجئ السوري في األردن في قطاع العمل من بين األكثر سوء
مقارنة بباقي دول المجوء :السوريون قادرون اسميا عمى الحصول عمى تراخيص
عمل ،لكن ناد ار ما كانت تقدميا الحكومة ليم ،ىذا يدفعيم إلى القطاع غير الرسمي،
فقد قدرت منظمة العمل الدولية أن  160000من السوريين يعممون خارج قطاع
Syrian refugees in turkey: challenges to and opportunities for loger term integration,

14

workshop summary, 29/02/2016, p:04.

Finding their way :labour market integration of refugees in Germany, OECD, 2017, p:33.

15

16

country program in Jordan.Norwegian Refugee Council’s Fact sheet December 5106, p:0/3.
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العمل الرسمي ،السيما في قطاع الزراعة والبناء والخدمات .تواجو السوريين في
معركة البحث عن العمل ىذه ،تحديات أخرى فيو عمميا حبيس المخيمات والمنح
والمساعدات الدولية:
 السوريون القادمون إلى األردن غير المسجمين يواجيون خطر اإلعادة
القسرية ،ولو خرقا لمقانون الدولي.
 من يطمح من المسجمين منيم في مغادرة المخيم عميو الحصول عمى
"كفالة" أحد المواطنين األردنيين ،وترخيص من و ازرة الداخمية ،أو شيادة
طمب لجوء من المفوضية العميا لشؤون الالجئين ،غير أن األردن طمب بدء
من جوان  2016إلى المفوضية عدم منح الشيادة ،ما يجعل السوري غير
مخول لمغادرة المخيم ،فكيف يستطيع العمل؟
أما من يفمح في العثور عمى عمل ،فال يتمقى مقابمو إال أجرة تجاور  200دينار
يوميا ،تقابميا تكاليف معيشية باىظة من بينيا دفع ما يعادل  600دوالر مقابل
التصريح السنوي لمعمل ،إضافة إلى تكاليف كراء المنزل والمواصالت وفواتير الماء
والكيرباء ،وغيرىا.
تعتمد سياسة األردن تجاه الالجئين السوريين عمى اإلعانات التي تتمقاىا ىي في
حد ذاتيا إذ يستفيد الالجئون من اإلعانات الدولية ،عمى شكل منح لألردن الدولة
المستقبمة ،واعانات أخرى عينية ،كبصمة العين وىي إعانة شيرية كان مقدارىا 65
دوال ار وأصبحت 103دوالر في  2016تقدميا المفوضية الالجئين منذ منتصف نياية
 ، 2012والكوبون الغذائي " قسيمة غذائية" بقيمة  13دوالر شيريا ،عمى قمتيا.
تضع ىذه الظروف وبحسب بيان لممفوضية فإن نحو  86بالمائة من مجموع 630
17

ألف الجئ سوري في األردن يعيشون تحت خط الفقر.

إشكالية الالجئ السوري في االنخراط في الحياة االقتصادية في األردن تكمن في
ضعف االقتصاد األردني وما يوفره من فرص عمل واستثمار بالدرجة األولى .غير
17واقع الالجئين السوريين في األردن ومشكالتيم ،مرجع سابق.
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أنو كان لمسوريين اثر ايجابي من حيث زيادة نسبة االستيالك وانتقال قطاع األعمال
السوري لألردن.
ساىمت التسوية التي وصل إلييا األردن مع الدول المانحة في اجتماعي لندن
وبروكسل في فك الخناق عمى الالجئين السوريين ،إذ وصل عدد رخص العمل الى
 40.000رخصة شير جانفي  ،2017بعدما قدر عدد الرخص ب  3.800رخصة
أفريل .2016

18

في تركيا ،تعتبر صعوبة الحصول عمى ترخيص العمل احد أكبر العوائق التي
تعترض الالجئ السوري .تم في ىذا الصدد وضع قانون جديد لضمان حصول
الالجئين عمى الرخص ،جانفي  ،192016وفي انتظار العمل بو فعميا ،يبقى الالجئ
الذي يصعب عميو الوصول إلى عمل شرعي يعمل بصفة غير شرعية ال تضمن لو
أج ار كريما وال حقوقا اجتماعية .إضافة إلى ورود تقارير تتحدث عن عمالة األطفال
في تركيا وتزايد ىذا العدد بوصول الالجئين السوريين.

20

يتزايد طمب اليد العاممة السورية عمى العمل ،واستجابة ليذا الطمب تعمل الوكالة
التركية لمعمل عمى دراسة احتياجات سوق العمل والقطاعات التي تشيد نقص اليد
العاممة ،ومؤىالت الالجئين السوريين لوضع إستراتيجية تشغيل،

إضافة إلى التوجو

إلى تكوين اليد العاممة السورية بما يتناسب وفرص العمل .يضاف إلى ىذه النقائص،
ضعف تشجيع المقاولة واالستثمار لدى الالجئين السوريين ،إذ تتعامل الحكومة
التركية مع الالجئ بمنطق كالنية االحتياج ووحدة اإلجابة ،غير أن من الالجئين
السوريين من يممك اإلرادة والمؤىالت والخبرة التي تخولو االستثمار األمر الذي من

The ILO Response to the Syrian Refugee crisis, op.cit. p: 04.

18
19

Turkish republic, Official Journal No. 2016/8375, Regulation on Work Permit of

Refugees Under Temporary Protection,15 January 2016

20شاىد تقرير قناة أورونيوز ،عمى الموقعhttp://arabic.euronews.com/2016/07/15/syrian- :
 ، child-labour-in-turkeyمنشور.2016/07/15 :
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شأنو أن يعود باإليجاب عمى توفير فرص شغل لباقي الالجئين إضافة إلى تنمية
االقتصاد المحمي.
تستفيد تركيا كما األردن من الجيود المبذولة من طرف المنظمة الدولية لمعمل
 OIFلتحقيق األىداف المسطرة من طرف المجموعة الدولية في مجال إدماج
الالجئين السوريين في العمل ،ال سيما في دول الجوار وفي إطار مبادرة the
 ،Regional Refugee Response and Resilience Plan (3RP),إذ
تيدف المنظمة إلى المساىمة في بناء قدرة المجتمعات المضيفة عن طريق تعزيز
فرص العمل وسبل كسب الرزق ،التنسيق والعمل من أجل القضاء عمى عمالة
األطفال ،التأسيس لسياسة تنموية تضمن العمل الالئق.
النتائج عمى أرض الواقع عديدة ،ففي تركيا يتم التركيز عمى التدريب الميني
والتقني لالجئين السوريين كما لممواطنين األتراك ،ما من شأنو المساعدة عمى الشعور
باالندماج االجتماعي ،ومن المشجع كذلك معرفة أن التكوين الميني منصب عمى
حرف قابمة ألن تميد لالنطالق في مشاريع خاصة ومقاوالت :كالتمحيم ،أنببة
البالستيك ،برمجة الكمبيوتر ،تصفيف الشعر والعناية بالبشرة ،التمريض ،وغيرىا،
عمما أن الشيادات الممنوحة معترف بيا من و ازرة التربية الوطنية.

21

كذلك توفر ألمانيا المناخ المبرالي المناسب لممقاولة واالستثمار فييا ،نضرب مثال
جمعية  SINGAالتي توفر النصيحة لالجئين السوريين الذين يريدون مباشرة أعماليم
الخاصة وكذا المساعدة عمى استكمال اإلجراءات اإلدارية ،سواء في مجال صناعة
المالبس الذي يشتير بو السوريون ،ميدان التجارة ،تصميم مواقع االنترنت وادارتيا
وغيرىا من المشاريع.

21

The ILO Response to the Syrian Refugee crisis, international labor organization,
march 2017.
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تتطمب ىذه األعمال مكتسبات قبمية معينة وخبرات عممية كما تحتاج إلى بعض
الدعم المالي الذي توفره بعض ىذه الجمعيات أو جيات مانحة ،ورغم أن ىذا النوع
من المشاريع محتشمة إال أنيا واعدة.

22

من خالل ما سبق بالذكر والتحميل نستنتج ما يمي:

من ناحية االلتزامات السياسية تجاه التكفل بالالجئين السوريين من طرف الدول
المضيفة ،يظير أن موقفي كل من تركيا وألمانيا ىو موقف إرادي نابع من حسابات
ومصالح وطنية ،بما يتماشى مع الموقف الرسمي من األزمة السورية ،فيما يظير أن

تكفل األردن بالالجئين السوريين جاء نتيجة ظروف الجوار ونزوال عند طمب الدول
المانحة أكثر من كونو التزاماً أو ق ار اًر حيادياً.

من الناحية القانونية :الوضع القانوني لالجئ السوري في األردن ىو األكثر غموضا

واثارة لمقمق ،إذ ال تمتزم األردن بأي من المواثيق الدولية المتعمقة بالالجئين ،ما
يجعميا قادرة عن التحمل من واجب الحماية في أي وقت ،كما أن ىذا الوضع
القانوني ال يخدم وضعية الالجئ من حيث االنضمام إلى سوق العمل ،االستثمار أو
االستقرار بأي صفة كانت.
 أما الوضع القانوني لالجئين في تركيا فقد عرف تحسنا منذ وصول الالجئين إلييا،تدرجا من استقبال الضيوف في إطار سياسة الباب المفتوح إلى التمتع بالحماية إلى
عرض الجنسية ،كما عرفت التنظيمات الداخمية لمعمل تحسنا ممحوظا بمساعدة من
الدول المانحة والمنظمات الدولية.وعن الوضع القانوني في ألمانيا فقد كان األحسن
في بداية استقبال السوريين الذين استفادوا من صفة الحماية الدولية الكاممة بادئ
األمر ،غير أن الضغوط السياسية كما االقتصادية دفعت بألمانيا إلى خرق بعض
Quand les réfugiés deviennent entrepreneurs ,Leonie Kathmann, reportage sur :

22

http://info.arte.tv/fr/quand-les-refugies-deviennent-entrepreneurs publié le : 17/05/2017,
consulté le 30/07/2017, à 19.25.
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بنود المعاىدات الممتزمة بيا والقوانين السارية لدييا ،ورغم الجيود المبذولة لمتكفل
بإدماج الالجئين مينيا يثبت ىذا التنصل منطق االنتقائية لميد العاممة المؤىمة وذات
التكوين العالي.
 من ناحية المعوقات التي تعترض اندماج الالجئ السوري في سوق العمل :يظير لناأن العامل الثقافي والمغوي قميل األثر عمى االندماج ،فبالرغم من أن األردن ىو
األمر فييا ،في حين يتحسن وضع
الدولة األقرب ثقافيا لسوريا يعيش السوريون ٌ
العمال الالجئين في تركيا وفي ألمانيا بصفة أكبر ،حسب المؤشرات االقتصادية وىو
ما يدفعنا إلى الربط بين درجة قوة اقتصاد دولة االستقبال وقدرتيا عمى استيعاب اليد
العاممة مع زيادة القدرة عمى إدماج الالجئ مينيا .كما توفر كل من تركيا وألمانيا
فرصا أكبر ليخوض الالجئ تجربة المقاولة وريادة األعمال الشخصية ،وتتجيان إلى
توفير التكوين الميني الالزمين لذلك.
نخمص أخي اًر إلى أن وجية الالجئ السوري األفضل لالندماج إلى سوق العمل

ىي تمك التي تتماشى ومكتسباتو المغوية ومؤىالتو العممية ،وكذا خبراتو العممية،
بالدرجة األولى .ثم تتحدد وجيتو بمدى توفر الضمانات السياسية والتسييالت
القانونية واإلدارية ،وفي الدراسة الحالية فان المفاضمة بين الدول الثالث تدفعنا لمقول
أن أفضل وجية لمجوء بالنسبة لمفرد السوري ىي تركيا وفي بعض الحاالت المتعمقة
بالالجئ ذو التكوين العالي قد تكون ألمانيا خيا اًر جيداً.
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