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 : مقدمة

بوجه خاص يف  السورية نسانية واخلرييةل  متع املدين بشلك عام واملنظامت اهذه الورقة تقدم عرضا موجزا عن دور ومسامهة منظامت امل 

 يف تركيا. تشغيل السوريني أ و المتكني الاقتصادي

الضوء  طزمة ومت تسليل  ظهرت منذ بداية اجياد فرص معل هلم أ و متكيهنم اقتصاداي يف بدلان اللجوء ا  مشلكة تشغيل الالجئني السوريني و و 

س هبا ونفذت عدة مشاريع يف هذا أ  نه بذلت هجود لبأ  كام ، صعدةت وورش العمل وعىل خمتلف ال  علهيا يف العديد من املؤمترات والندوا

هود مع أ مهياها ممية ودولية وحملية وكذكل من قبل بعض التجمعات الاقتصادية وغريها، لكن مجيع هذه ال أ  املال من هجات خمتلفة حكومية و 

 . يف هذه الورقة لبعضهارق أ س باب سيمت التطجياد احللول الشامةل والناجعة للمشلكة وذكل لعدة ا  ىل ا   ودورها مل ترق  

لتشغيل  نسانية السوريةنشطة املنظامت ال  أ  نا جند أ ن هجود و أ ن ادلقيقة فالبحثية ومن خالل اس تقراء واطالع رسيع ينقصه ادلراسة العلمية 

عدد من التحدايت اليت ، وذكل بسبب ية والتجمعات الاقتصاديةمم ة جبهود هجات أ خرى اكملنظامت ال  تعترب حمدودة مقارن السوريني يف تركيا

: مهال  عن السؤال  مث ختمت الورقة هذا املوضوع  ابلجابة . ومن عرضها هناجه املؤسسات السورية معوما ويف هذا املال خصوصا سيمت اتو 

 أ مول مهنا؟ يف حل مشلكة البطاةل يف تركيا يف املرحةل املقبةل ؟ وماهو ادلور امل وواقعي هل ميكن أ ن يكون لهذه املنظامت دور فعال

  يف تركيا  للسوريني يف جمال العمل  نبذة عن الوضع احلايل

جاميل عدد 3.5مليون لجئ، ويشلكون بذكل نس بة  3. 4يبلغ عدد السوريني املُقيدين يف تركيا  % 9حوايل ساكن تركيا. ويعيش % من ا 

ىل أ ن عدد  خرية احلكومية صاءات ال  حوتُشري ال   يف املدن والقرى يف مناطق خمتلفة من تركيا. والبايق يعيش مهنم  يف خماميت الالجئني،  ا 

 الرتكية” تطوير ال نسان“من مجعية ثتبت دراسة حديثة أ جرهتا لك أ  بيامن . أ لف سوري 750 يبلغ السوريني املؤهلني لسوق العمل 

(İNGEV)ومعهد ادلراسات الفرنيس ، “IPSOS”  الف سوري، سواء  650وهو ما يعادل حويل  % من السوريني يعملون31أ ن

 % عاملون مس تقلون.5% مع سوريني ، و5و%،  17 راك وتقدر نس بة العاملني مع ال ت مسجلني أ و غري مسجلني يف زارة العمل.

 .من القادرين عن العمل %17.2ب تقدر البطاةل  %، بيامن نس بة 50السوريني اذلين ل يعملون معوما تبلغ  أ يضا أ شارت ادلراسة أ ن نس بة

ىل املناطق الرشقية من تركيا. ومن أ مه   ارتفاع معدل البطاةل معوما يف تركيا، وختتلف هذه السس بة بني املناطق حي  تزداد يفمما أ دى ا 

لجئ سوري  7700نح م  ورضورة احلصول عىل ترصحي معل. ومت ىل اخنافض التوظيف بني السوريني قوانني العملالعوامل اليت أ دت ا  

ضافية 2015و 2011تصارحي معل بني عايم  صدار قرار سوري خالل الس تة أ شهر اليت تل 5500 ل. وقد ُأصدرت تصارحي معل ا  ت ا 

 فقط. %2ي أ ن نس بة احلاصلني عىل ترصحي معل ل تتجاوز أ    .2016يناير/اكنون الثاين 

 يصل عددها اىل  احتاد الغر  التجارية الرتكيةليف دراسة ) حسب بعض ادلراسات تركيا يف تعمل سورية رشكة 4000 حوايل وجود ورمغ

الا  رشكة  10بلغ عدد الرشاكت اكرث من ي   بيدلينغ ماركتس" ابلتعاون مع املنتدى الاقتصادي السورييف دراسة رشكة، و 5000

ل أ هنا سامهت بشلك يسري يف عالج مشلكة البطاةل بني السوريني  دولر، مليون600 حوايل رأ ساملها يبلغ ،ومؤسسة ومرشوع(  وما ،ا 

نتاهجا معظم زال وب تركيا ويف املدن معظم أ عامل هذه الرشاكت يف جنمتركز وت  .للتصدير أ و الرتيك السوق يف السوريني للزابئن موجه ا 

 .الكربى عىل وجه اخلصوص
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% 24)أ قل من عرشة موظفني(، و   % من املشاريع السورية تندرج احتت الفئة الصغرى74   فان بيدلينغ ماركتسوحسب دراسة منظمة 

يرادات وبلغ متوسط ال   موظف( 250و 50% تندرج احتت الفئة املتوسطة )2موظف(، و  50و  10تندرج احتت الفئة الصغرية )بني 

، تليھا الصناعات عىل سوق العمل%(  39مجلةل والتجزئة )جتارة ا طاع هيمني قو   دولرًا امريكيًا. الف  460 حوايل الس نوية لهذه الرشاكت

 .(10%)بسس بة  طعام%( و بعدھا تأ يت خدمات ال  19لية )التحوي 

عدد اذلين اس تفادوا من برامج التشغيل  فقد بلغ  2016لعام  يف تركيا لقطاع س بل العيش 3RP املتحدة خلطة الاس تجابة تقرير ال مم ويف 

 .ممية فقطمجيعا عرب املنظامت ال  مليون دولر مت  تنفيذها  11 قدره جاميلاب   رجل وامرأ ة 8221

 

 وجحمها يف جمال العمل والمتكني الاقتصادي للسورينأ مه الاحتياجات 

ذكل أ ن هناك حاجة ماسة للعمل عىل ختفيض نس بة البطاةل  %، ويعين17.2بلغ البطاةل بني السوريني يف تركيا ي  ذكران سابقا أ ن معدل

لعمري وخرباهتم وخلفياهتم ول دراسة تفصيلية حول توزيعهم الغرايف وامعل أ و دخل لهذه الفئة. وهذا ال مر يتطلب أ   جياد فرصا  و 

تركيا،  مما يساعد يف تصممي املشاريع والربامج  .اخل، وكذكل معرفة جمالت التأ هيل والتدريب اليت حيتاجوهنا لالخنراط يف العمل داخلالعلمي،

 املناس بة لتشغيلهم وتوظيفهم.

 

 :قسمني ا ىل ابلعاملني يف تركيا تنقسم  املتعلقة املشالكت اسة للمنتدى الاقتصادي السوري، فا نويف در 

 فرص توفر عدم :ييل مبا مشالكهتم، وتنحرص ،علهيا ادلراسة جريتأ   من العينة اليت % 55 نسباهم جتاوزتو  معل عن يبح  قسم -أ  

 من الطرد اكمل، بشلك ال جرة دفع عدم العمل، أ رابب من الالئقة غري املعامةل ابلتأ مينات، التسجيل عدم جدًا، منخفضة أ جور معل،

دراسة اجرهتا نقابة العامل يف و .الرتكية اللغة تعمل من المتكن لعدم الزابئن مع أ و العمل أ رابب مع التواصل صعوبة اكن، سبب ل ي العمل

من اذلكور  %99.6% من العاملني السوريني يتقاضون اجورا دون احلد الادىن وأ ن 33مع جامعة اسطنبول  أ ن املتحدة ابلتعاون 

 .ني الاانثب% 100تصل السس بة اىل السوريني يعملون بدون تأ مني اجامتعي بيامن 

 اليت ترالالستامث املعقدة خيصاالرت  ءاتراا ج :ييل مبا مشالكهتم، وتنحرص ،من العينة % 13 نسباهم بلغتو  :استامثر عن يبح  قسم -ب

 ابلقوانني معرفاهم عدم معامالهتم، تتبىن ثقة ذات سورية هجة وجود عدم املعامالت، لتسهيل تريك رشيك لوجود دامئاً  احلاجة يريدوهنا،

 هبا، القيام يرغبون اليت للمشاريع الاكفية ال موال رؤوس توفر عدم اكٍ ، بشلك الرتكية ابلسوق معرفاهم عدم ابلستامثر، اخلاصة الرتكية

 .الرتكية اللغة من متكهنم لعدم معامالهتم أ ثناء الرتكية املؤسسات مع التواصل صعوبة

 

تشمل مجيع املالت مع اختال  يف السسب نتيجة لختال  اخللفيات العلمية جة ان احلت العمل اليت حيتاهجا السوريون فا  وفامي يتعلق مبجال

بلغ نس بة الامعيني بني السوريني املهاجرين أ كرث من  ت املتاحة يف السوق الرتيك.  و  اختال  نسب الفرصوكذكل  واملهارات، واخلربات

ادات الامعية عىل خمتلف ختصصاهتم، وقد بدأ ت احلكومة حصاب الشهمما يعين أ ن هناك أ مهية كبرية ل جياد فرص معل تس توعب أ  % 30

هلم و مت تأ هيلهم وقب ناكدمييني واملدرسني يف التدريس يف الامعات واملدراس حي  بلغ عدد املدرسني اذليالاس تفادة من ال  مؤخرا يف الرتكية 

 الف مدرس. 12أ كرث من املدراس الرتكية داخل تركيا ودرع الفرات  يفللعمل 
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د كبرية مل تتح الفرصة لها للعمل النظايم بسبب القوانني الصارمة من قبل وزارة الصحة يف اهن الطبية والصحية والنفس ية فهناك أ عدمل اأ ما 

أ ن  طباء يف املشايف الرتكية لعالج السوريني فقط بعد بعض ال  تشغيل ب بدأ ت احلكومة الرتكية  ةخري ويف الآونة ال   هذا الامر. جتاهتركيا 

 .عادة تأ هيلا  خضعوا اىل دورات 

 املزنلية الكهرابء – الصحية - النجارة – البناء همن - نشاءاتال   – واملياكنيك احلدادة – اخلياطة أ ما بقية املهن اليت يتقهنا السوريني مثل 

 – والتنجيد املفروشات– اخلز  – والنحاس يات الزجاج عىل والرمس اكخلز  الرتاثية املهن – والوال احلواسيب صيانة – والصناعية

مه من أ حصاب هذه ن معظم الالجئني السوريني اذلين يبحثون عن معل الفالحة وغريها فا   –ت الس يارا اصالح – املزنلية ال غذية صناعات

 هيل للتعامل مع السوق الرتيك.مع حاجاهم لنوع من التدريب والتأ   املهن،

نس هبم حسب جحم المتويل املطلوب  تدى الاقتصادي السوري فقد توزعتالصغري، حفسب دراسة املن  وفامي يتعلق ابملهمتني مبشاريع المتويل

 :اىل ما ييل

 المتويل مقدار  الباحثني عىل المتويلنس بة 

 $ 100000من أ كرث  10%

 $ 100000من أ قل  18%

 $ 50000من أ قل  32%

 $ 20000 من أ قل  40%

 

  من خالل برامج المتويل الصغري.مشاريع  تؤسسوهذا يعين أ ن نس بة كبرية من هذه الرشحية ميكن أ ن 

أ لف دولراّ أ مريكيّا  300احلاجة لرأ س مال بقمیة حوايل  أ حصاب املشاريع السورية يتوقّع بيدلينغ ماركتسمنظمة ويف دراسة أ خرى أ جرهتا 

ىل استامثر 22كام أ ن  .(2017)يعين خالل  شھراّ القادمني 12وسطيّا خالل ال ماليني دولر  7  ىلأ لف ا   500% من املشاريع احتتاج ا 

ىل التدريب يف جمالت التسويق، وخدمة العمالء، وقوانني عرّب و  أ مرييك. الاس ترياد والتصدير  أ حصاب ال عامل السوريني عن حاجتھم امللّّحة ا 

 . وفن ال دارة
 

 تشغيل السوريني يف تركيايف  السورية نبذة عن هجود املنظامت

ن يف هجود املنظاممن خالل اس تقراء رسيع وحب   منظمة مهنا  300عدد املنظامت يف تركيا تبلغ نا جند أ ن ت السورية يف تشغيل السوريني، فا 

فقط، وترتكز معظم مشاريعها % 12باليت تس اهد  تشغيل السوريني  املنظامت نس بةتقدر و  منصة الاوتشا،منظمة مسجةل يف  150

عدد أ ما ، نتاجيةسواء خدمية أ و ا   والقليل مهنا مشاريع تشغيلية  عىل التوظيفوبعضها تدريب وتأ هيل السوريني لسوق العمل  عىل 

 .% من اجاميل القادرين عىل العمل  يف تركيا4، تشلك نس بة مس تفيد تقريبا  27000بلغ  فقدمهنا  املس تفيدين
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 توزيع مشاريع تشغيل السوريين في تركيا 

 

 

 ا ييل:مب  امتص هجود املنظوتتلخ

نرشهتا فامي خيص هذا املال داخل تركيا. لكن يف دراسة  دقيقةائيات صحنفسها. ول يوجد ا  املنظامت  يف ادارة وتشغيلتوظيف ال  -

 1000الف خشص يف حوايل  70غاثة والتمنية حوايل دد املوظفني العاملني يف جمال ال  ع بلغ  فقد  جل سورايمواطنون ل  منظمة 

تركيا نعتقد أ ن العدد أ قل من ذكل بكثري كون املوظفني  ة. لكن يفمموظف للك منظ 70وهذا يعين مبعدل  داخل سوراي،  منظمة

 منظمة. 300موظف يعملون ب 3000دارية واملالية والعالقات، ويقدر بأ كرثمه يعمل يف ال عامل ال  

ومشاغل  ةواملراكز التعلمیي املس توصفات اخلاصة والعالج الفزياييئمثل املنفذة يف تركيا  اخلدميةنتاجية و التوظيف يف املشاريع ال   -

 داريني وفنيني.توفر فرص معل للعاملني فهيا من أ طباء ومعلمني وا   اخلياطة، وهذه املشاريع 

هيل وتس اهد  تأ  كرث ويه ال  اخل(، ،عامل احلرفيةواللغة وال   اخلياطة والتجميل والتصمميالصيانة و )هن مشاريع التأ هيل والتدريب  -

جياملس تفيد املبارش ليكون   ل مناس بة.اد فرص معقادرا عىل ا 

 ل  وظيفة.أ   10واليت وفرت حىت الآن أ كرث من  ىل التمنيةالطريق ا  و  رزقمثل مشاريع مؤسسة  مشاريع توفري فرص معل -

 .مة يف تركيا وكذكل ادلمج املمتعي ويه نوع من التأ هيل غري املبارش وعية املمتعية حول القوانني وال نظمشاريع الت -

نظامت السورية خيص دمع امل  فامي منرب امجلعيات السوريةاليت قامت هبا وتقوم هبا بعض الش باكت والروابط مثل املنارصة نشطة أ   -

 مام الهات احلكومية  يف تذليل الصعوابت القانونية وطرح مبادرات دلمع تشغيل السوريني. والسوريني معوما أ  
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 نسبة عدد المستفيدين من برامج التشغيل للمنظمات السورية
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ملنتدى مثل س ياد وا الافتصادية ولية والقطاع اخلاص وبعض التجمعاتادلنظامت وامل نة هذه الهود مع هجود احلكومة الرتكية ر ومبقا

 ولاحتقق المتكني الاقتصاديومتناثرة  ن هذه الهود تعترب متواضعة وجزئية، فا  يف مناطق خمتلقة السوريني عاملالاقتصادي وااحتاد رجال ال  

يق ودمع يه الالعب الرئييس يف معلية تسس   كومة الرتكية والهات التابعة لهافاحل. سواء من حي  الكفاية أ و العدد للمس تفيدين املسشود

بدمع تركيا يف وضع برامج املتعلق وريب ال احتاد ال   أ و ادلويل. ومن ذكل التسس يق معء عىل املس توى احمليل تشغيل الالجئني السوريني سوا

والتجمعات الاقتصادية يف هذا  الاممية وادلولية  نبذة عن هجود بعض املنظامتفامي ييل و . الجئني يف مجيع املالت مبا فهيا التشغيلدلمع ال

 الشأ ن: 

 .)، احلدائق الصغريةالزراعينعاش التسويق )ا   فاو يف تركياالمشاريع  -

 . IOMو  ILOو  UNDPقبل منظامت ال من املالية واملنح عاملحاضنات أ  و هيل  والتأ   التدريب اريع مش -

 .Community Centersمحر الرتيك يف ادلمج املمتعي مشاريع الهالل ال   -

 .ال عامل الش باب مرشوع رواد و س ندمكرشوع  اس يادمشاريع التجمعات الاقتصادية مثل  -

 .يف تدريب السوريني ومساعدهتم يف احلصول عىل العمل   DRCمشاريع ال -

 .....وغريهاغازي عنتاب  مرشوع منتدى العمل والتوظيف يف -

 اليت تواجه املنظامت  التحدايتأ مه 

 احتدايت عامة:

لكهنا ليست تفصيلية  دارة الهجرة دلهيا قاعدة معلومات عامةا   –السوريني داخل تركيا وضاع أ  معلومات تفصيلية عن  توفرعدم  -

 والاقتصادي.والتعلمیي  جامتعيمسحوات الوضع ال   لتشملهمالسوريني  أ ن، حي  ضاع السورينيأ و ومسحية عن 

دة مهنم والتسس يق مع الهات وخطط توطيهنم أ و الاس تفا ئنيمن قبل تركيا حول مس تقبل الالج  اسرتاتيجية واحضةتأ خر وضع  -

  .يف كسب قوهتم وجتنيس بعضهممساعدة ىل ا  من اس تضافة  يف النظرة هلم تدرجيي  مع وجود احتول – تلفة يف ذكل امل 

 وال تراك ونهماجر  مه فتارة السوريني الكجئني، تسمية النأ ي عن بسبب فهيا، وضوح وعدم ،القانونية الترشيعاتيف  رقصو  هناك -

 مفثال ل ادلولية، التفاقيات مبوجب علهيا نية تفرضو قان الزتامات احتت تركيا تقع ل يك وذكل ضيو ، مه أ خرى واترة أ نصار،

 .أ ورشوطها ”الكمیكل“ التعريف بطاقة حيصل عىل كيف يعر 

% املقيدين فقط يف املنطقة وابلتايل عدم 10نس بة المثل رخص العمل، و  للمس مترثين وكذكل للعاملني –التضييق يف القوانني  -

  .القدرة عىل تشغيل أ كرب عدد يف املناطق اليت تكرث فهيا الكثافة الساكنية للسوريني

 للرشاكت الرتكية واملنظامت لتشغيل السوريني.  عوامل احتفزيعدم وجود  -
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 .والاندماج الثقايف مع املمتع الرتيكحاجز اللغة وجود  -

 .اصة بعد حماوةل الانقالبخيف تركيا تصادي الاق تباطؤ المنو  -

 احتدايت أ مام املنظامت

 .ماكن وجمالاتساع احلاجة يف لك الاخنفاض احلاد يف ادلمع والمتويل مع  -

السورية  مع الهات احلكومية والهات املاحنة رشاك املؤسسات  هذا املال وخاصة فامي يتعلق اب  ضعف القيادة والتسس يق يف -

  .ادلولية

وتركزي معظمها عىل املالت ال خرى  ،معوماوبرامج المتكني الاقتصادي قةل املنظامت اليت تعمل يف جمال تشغيل السوريني  -

 غاثية.وخاصة ال  

 .(منوذجاً  يف تركيا 3RPخطة غاثية وقةل دمع املشاريع التمنوية )ملشاريع والربامج ال  تركزي املاحنني عىل ا -

 .يف تركيا  املشاريع التمنوية دارة ربات املنظامت يف تصممي وختطيط وا  خضعف  -

 للمنظامت السورية.ستامثرية املشاريع التشغيلية وال  برتخيص تعقيدات القوانني الرتكية فامي يتعلق  -

   ؟ماهو ادلور املأ مول من املنظامت السورية

آنفاً اليت ذكرانها والكثري من التحدايت بني السوريني السس بة العالية للبطاةل ن ا   وتوفري برامج متكني اقتصادي معلية خلق فرص اكفية   جتعل  أ

ول تكفي    large macro-economic interventions ىل تدخل اقتصادي عىل مس توى كبري وشاملتاج ا  احت يف تركيا  للسوريني

 . لتقدمي اسرتاتيجيات يف هذا املالحاليا   ILOاحللول الصغرية والزئية. وهناك سعي من قبل البنك ادلويل وال

ايت اليت تواجه املنظامت التحدام وأ منظامت السورية متواضع وغري فعال مقارنة ابحلاجة الكبرية واملتشعبة. م ادلور احلايل لل  نفا  كام ذكران و 

ولالجابة عىل هذا . اً تصبح أ كرث صعوبة وتعقيد ، ماهو ادلور املأ مول من املنظامت السوريةجابة عىل السؤال املطروح: ن ال  ، فا  السورية

 السؤال لبد:

احلل الس يايس يف  تن سيناريوهاجتهامه والتعامل معهم بغض النظر عأ ول: من توضيح مس تقبل السوريني يف تركيا واسرتاتيجية احلكومة ا

 سوراي. 

مجيع أ حصاب العالقة )احلكومة الرتكية جبميع  ومتطلبات بعادها واحتليل دورليةل اكمةل وشامةل عن املشلكة وأ  لبد من رمس خارطة احت  اثنيا:

التجمعات  ، املس تفيدون،هلية ادلولية واحمللية والسورية، الرشاكت الرتكية، الرشاكت السوريةاهتا، القطاع اخلاص، املنظامت ال  قطاع

 مر يتطلب مزيد من ادلراسات والبحوث والتسس يق والتعاون بني املعنيني. املضيفة، اخل( وهذا ال  
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وذلكل ستبقى احللول العامالن رئيسان يف  احتديد دور املنظامت السورية وماذا ميكن أ ن تقدم يف جمال تشغيل السوريني يف تركيا.  نهذا

ميكن للمنظامت أ ن يكون لها نه رتك جهل، فا  ياحتقيقهام. ومع ذكل وكام يقال ماليدرك لكه ل عىل جزئية ودور املنظامت حمدود مامل يمت العمل 

آخذة  أ دوار جيدة ماكنياهتا، ومن اعالج بعض التحدايت وخاصة تكل املتعلقة بقدر رضورة يف الاعتبار  أ  دوار ماييل:  هذه ال  هتا وكفاءهتا وا 

البنوك والهات املتصة ابلتسس يق مع  ية وجود منظومة قانونية ومالية دلمع ذكلأ مه مع  ،ودمعهاالرتكزي عىل مشاريع المتويل الصغري  .1

 وغريها.  kosgebمثل 

  .عن أ وضاع السوريني ةتفصيلي ية مسح دراسات حبوث و جراء ا   .2

 عامل اليت حيتاهجا السوق الرتيك. وخاصة يف املهن وال  التدريب والتأ هيل  .3

جيدلمع ادلمج امل  للباحثني عن العمل نرش الوعي الثقايف والاقتصادي والاجامتعي .4 ايب دلى متعي واملسامهة يف توفري منا  ا 

 الرشاكت الرتكية لتشغيل السوريني.

 .والتجمعات الاقتصادية احلكومية  واملمتع السوري تالتسس يق بني املنظام زايدة .5

 .عاملعامل ورايدة ال  دمع مشاريع حاضنات ال   .6

 .جراءات وتقدمي مزيات للمؤسسات وللمشاريع التمنويةص القوانني والترشيعات وتسهيل ال  فامي خيمام الهات الرتكية أ  املنارصة  .7

اخلاصة  والربامج ال نشطة فاعلية لزايدة بيهنا مشرتكة بياانت قاعدة وتطوير السورية املنظامت بني والتعاون التسس يق زايدة .8

 ابلتشغيل.

غاثة نشاطي بني الفصل .9 بل التخصص يف  التمنوي ابلسشاط الآخر وبعضها ال غايث ابلسشاط املنظامت بعض ختتص حبي  والتمنية ال 

 .املنظامت هذه فاعلية زايدة يف يسامه مما ، جمال المتكني الاقتصادي

 .الش باب فئات خاص بشلك تس اهد  اليت املؤقتة الطبيعة ذات الرسيع التشغيل برامج عىل الرتكزي .10

 خامتة

وبغض النظر عن التحدايت احلالية واليت ميكن أ ن جمال توفري س بل العيش والمتكني الاقتصادري   املنظامت يف ختصصمهية أ   مع الرتكزي عىل

آناحتد من دورها كام ذكران  ن، فاأ  حماور مخسة ثل يف يمت و املرحةل القادمة امت أ ن تلعبه يف املنظا معليا وواقعيا ميكن لهذه دور ه مازال هناك فا 

 رئيسة: 

 هلم. الساكين  الاحصاءىلوالاجامتعية مع الرتكزي عوضاع السوريني التعلمیية والاقتصادية املتخصصة بأ    رسات والبحوثاادل   .1

 العمل.يل املهين املتوافق مع سوق العناية ابلتدريب العماملتخصص و  التأ هيل والتدريب  .2

  .ندماج يف املمتعوالااملتلفة وخاصة مايتعلق ابلعمل والاستامثر والمتكني الاقتصادي  نظمة ابلقوانني وال   التوعية  .3

عامل السوريني، املنظامت ادلولية ة، القطاع اخلاص الرتيك، رجال ال  بني مجيع الهات املعنية، الهات احلكومي التسس يق والتشبيك .4

 اكدميني، املاحنني واملستمثرين.التجمعات الاقتصادية، ال  حمللية، وا

ذون العمل وقوانني الاستامثر وحامية يل الترشيعات والقوانني اخلاصة بأ  عىل مجيع املس توايت خاصة فامي يتعلق بتسه  املنارصة  .5

  رواد الاعامل.وحقوقهم ودمع العاملني 
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