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 النتائج الرئيسة

يوجد جيل من الشباب السوري الالجئ في تركيا، ال يتلقى الدعم الذي يحتاجه لالندماج  ما هو الجديد؟

تتم االجتماعية التي لم -ستغالل، والصدمات النفسيةبنجاح في املجتمع التركي. إن التعرض للتمييز واال 

 .والتدريب املنهي يزيد من ضعف هذه املجموعة معالجتها، والدعم املتأخر الكتساب املهارات

يجعل غياب الدعم من الشباب السوري الالجئين الالجئين عرضة لالستغالل من  ماذا الذي جعله مهًما؟

ن أن يغذي التوتر، إذا ترك هذا االستغالل من دون معالجة، فإنه يمكقبل املجرمين والجماعات املسلحة. 

 .ن الالجئين السوريين واملواطنين األتراكويزيد من انعدام األمن لكل م

يمكن أن تساعد السياسات بصورة أفضل في ضمان أن يصبح الالجئون السوريون  ما الذي يجب إنجازه؟

جهات املانحة ي تركيا، أم في يوم ما في سورية. على أنقرة والالشباب أعضاء منتجين في املجتمع، سواء ف

باب الالجئين في املدارس، وعالج الصدمات التي يعانونها، ومساعدتهم الخارجية مضاعفة الجهد إلبقاء الش

  على بناء سبل عيش دائمة، وحمايتهم من العناصر املؤذية.
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 ملخص تنفيذي
ثلون الذين يم -مليون الجئ سوري. لكن الشباب  3.6اتخذت تركيا خطوات مهمة نحو دمج أكثر من 

 باهتمام كاٍف. يواجه الش -نصف هذا العدد على األقل 
َ
باب السوري النازح يمثلون تحديات خاصة لم تحظ

أعداد  ،ضياعالغضب والصدمة وال معظمهم نييعا ،كثير منهم ليس في املدرسة ،تركيا صعوبات هائلة في

ن السوريين الشباب لالجئيتعرض ا فيتزيد هذه العوامل  .أو ستحتاج إليها إلى وظائف  تحتاج كبيرة

تتعرض  هم مجندين محتملين.دلالستغالل من جانب الشبكات اإلجرامية والجماعات املسلحة التي تع

الزواج االستغاللي والعمل الجنس ي. ألن أعداد الشباب إلرغام على في االشابات والفتيات لخطر إضافي 

توتر لسنوات ء السكان اليوم يمكن أن يغذي الفإن الفشل في تلبية احتياجات هؤال، السوري كبيرة للغاية

، غير املحصنينالشباب  قدرةاعتماد تدابير لتعزيز ، إلى جانب شركائها الدوليين ،يتعين على تركيا قادمة.

  وتعزيز اندماجهم في املجتمعات التي يعيشون فيها. ،املستقبلية وتعزيز آفاقهم

رسًما  ،ةأطول حدود مع سوري لهاوالتي ب شرق تركيا املقاطعة الواقعة في جنو ، ورفاأي شانلتقدم 

يبلغ عدد سكانه الذي ا، هذا املجتمع املحافظ املتنوع عرقيً  حتى قبل تدفق السوريين، واجه توضيحًيا.

مع وجود  ،اآلن .النقص في فرص العملو  ،والفجوات التعليمية ،مستويات عالية من الفقر ،نسمةمليوني 

صدمات نفسية، تصارع شانلي أورفا أكثر ين لضاملتعر معظمهم من الشباب و سوري،  450،000أكثر من 

وأوجه القصور الوظائف، وعدم كفاية القدرات املدرسية، والزواج املبكر،  عوز من أي وقت مض ى بسبب 

 
ً

ن ويمكن أ ،ورفاي أفي شانل بين الجماعات السكانية رتوتالبرز يزيادة الجريمة.  لىع في اإلدارة العامة، فضال

 مماثل في أماكن أخرى. وتوترؤدي إلى اشتباكات ي

بصورة  وتركيالشانلي أورفا  يمكن للحكومة التركية وشركائها الدوليين وضع األسس ملستقبل أكثر أمًنا

مثل أفضل. خطوات  دمًجاحماية الالجئين السوريين الشباب ودمجهم  في سبيل باتخاذ خطوات اآلن، عامة

 ذلكوكذلك تعالج  ،التي تتغذى على ضعف الشباب السوريلعوامل األساسية من شأنها أن تعالج اهذه 

   التوتر بينهم وبين مضيفيهم االتراك.

زيادة االلتحاق باملدارس حتى التخرج وما  ؛ينبغي أن يركز االهتمام على توسيع نطاق تسجيل الالجئين

تحسين  ،وتقديم املوارد لهم لتجنب ذلك ،املعرضين لخطر الزواج االستغاللي بين أولئكإذكاء الوعي  ،بعده

 اواالنتقال الطوعي إلى املناطق التي تعاني نقًص ، م من خالل برامج التدريبالوصول إلى سبل العيش املستدا

يمكن أن تعزز أنقرة ، إضافة إلى ذلك املبادرات الزراعية والتعاونيات. دعَم  واملنح املستهدفة، في اليد العاملة

وتهدد املواطنين األتراك من خالل  ،السوري كات غير املشروعة التي تستغل الشبابمعركتها ضد الشب

وتعزيز اآلليات ملنع الجهاديين وغيرهم من تلقين املذاهب ، تدابير أقوى ملكافحة الرشوة على الحدود

حين مع أن يتوافق دعم املانعلى ، وتحسين الوصول إلى تطبيق القانون واملالذ اآلمن للضحايا، العسكرية

 واملحلية. استراتيجيات التنمية على مستوى تركيا
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 املدخل
 3.6أكثر من  2011حيث سجلت منذ عام ، تستضيف تركيا أكبر عدد من الالجئين من الحرب السورية

ن التوتر االجتماعي أ تقرير سابق ملجموعة األزماتأوضح  . 1ؤقتة"املحماية المليون في وضع تسميه "

الذين ال يتحدثون التركية، ويجدون صعوبة في ومعظم من يتعرض إلى ذلك أولئك ، تصاعد مع السورييني

 . 2وسوق العمل في تركيا املدارس

آذار/ في  لكن هذا الباب مغلق اليوم.، موجات الالجئين إلى أوروبا باكورة عمن السوريين م كثيرسافر 

وجبها أنقرة بوقف تدفق الالجئين غرًبا توصلت تركيا واالتحاد األوروبي إلى صفقة تعهدت بم، 2016مارس 

 رصدتو  ،مليار يورو 2لقد صرفت بروكسل حتى اآلن أكثر من . تمويل لدعم السوريين في تركيابرنامج مقابل 

 3الثانية البالغة  عةدفوبموجب ال في تركيا.لعمل املؤسسات األوروبية من أجل الالجئين  مليارات يورو 3

م ، مليارات يورو ِّ
د 
ُ
 ،في تلبية االحتياجات الطارئة لالجئين هذا الدعم ساعد. 3يورو حتى اآلنليار م 1.2ق

وخاصة احتياجات  -دفعة لبرامج الصحة والتعليم. لكن احتياجات الالجئين السوريين في تركيا  ىوأعط

 .4ية احتياجاتهملتلب املخصصةاملوارد هذه تفوق بالفعل  -الشباب 

في املائة من  50 حوالىريين الشباب في النمو. ات الالجئين السو سوف تستمر احتياج، عالوة على ذلك

وفًقا  .5ومعدالت والدة الالجئين السوريين مرتفعة، السوريين في تركيا هم دون سن الثامنة عشرة مجموع

أرقام وزارة الخارجية التركية اعتماًدا على ، 2018أكتوبر تشرين األول/ لدراسة أجراها املجلس األطلس ي في 

تتوقع السلطات  .20116سوري في تركيا منذ عام  345000 ىولد حوال، 2018رت في آب/ أغسطس دص

معظمهم دون الثامنة ، تركياسيكون هناك حوالي خمسة ماليين سوري في  2028التركية أنه بحلول عام 

ما انهار اتفاق ا إال أن أعداد الالجئين قد تنمو مرة أخرى إذ، على الرغم من أن الحدود مغلقة اآلن. 7عشرة

، من الحكومة السورية في إدلب امتوقعً  اأحبط هجوًم  ، اتفاقأنقرة وموسكوبين  2018أيلول/ سبتمبر 

 فمنذ، سيعود بعض السوريين إلى بالدهم. وفًقا لوزارة الداخلية، بالتأكيد ،السوريين وسوف يفر املزيد من

ليس و  الرقم هش،لكن الحكومة تدرك أن هذا  .8سوريةإلى  294،480 عاد، 2018ديسمبر كانون األول/  31

 
1 Temporary protection status grants access to free health care, public education and welfare benefits, on the 
same terms as for Turkish citizens, as well as the right to apply for work permits. Depending on need, Syrians 
under temporary protection have access to additional benefits supported by EU aid, such as vocational training 
and monthly cash stipends to buy staples. 
2 Crisis Group Europe Report N°248, Turkey’s Syrian Refugees: Defusing Metropolitan Tensions, 
29 January 2018. 
3 €400 million has been contracted with the Ministry of National Education. 
4 Throughout this report, the term “youth” refers to the 15-24 age bracket. “School-aged” refers to ages 6-18, 
and “juvenile” to 12-18. 
5 Figures from the Directorate General of Migration Management, as of December 2018. 
6 Laura Batalla and Juliette Tolay, “Toward Long-Term Solidarity with Syrian Refugees? Turkey’s Policy 
Response and Challenges”, Atlantic Council, 20 September 2018. 
7 This projection takes into consideration the birth rate, and does not factor in returns or inflows. 
“Syrian refugees in Turkey to exceed 5 million in 2028”, Hürriyet Daily News, 24 August 2018. 
8 “294 bin 480 Suriyeli ülkesine döndü” [“294,480 Syrians returned to their countries”], Anadolu Ajansı, 5 
January 2019. The UN High Commissioner for Refugees’ office says it can confirm the re- turn of around 37,000 
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 - بالفعلإن كانوا يرغبون في العودة  -معظمهم ن و يقول السوري جماعية. عودةبمن املحتمل أن يكون نذيًرا 

أنقرة لذا ف .9عملية إعادة اإلعمار بدأتو قد رحل، بشار األسد يكون و ، إنهم لن يعودوا إلى أن تنتهي الحرب

 ن في تركيا على املدى الطويل.أعداد كبيرة من السوريي محقة في توقع وجود

الالجئين السوريين الشباب على النجاح واالندماج ها يفكرون في كيفية مساعدة ءنظًرا ألن تركيا وشركا

ثير لنتعلمه من التحديات التي يواجهها الشباب السوري الالجئ في محافظة كفهناك ، في املجتمع التركي

، الغرب وديار بكر من الشرق  منالتي تقع بين مدينتي غازي عنتاب الكبيرة ، شانلي أورفا ركيا.في ت اشانلي أورف

كان هناك ، 2018ديسمبر كانون األول/  في .أخرى  من أي مقاطعة تركيةسورية  مع لها أطول حدود

  اسوريً  453،083
ً

 األصليين الذين يزيد عددهم  واطنينامل إلى جانب، ورفاي أفي شانل مسجال
ً

عن مليوني  قليال

ي كانت شانل، األمربادئ في  .11اومتنوعة عرقيً  ،امحافظة اجتماعيً ، املقاطعة ريفية إلى حد كبير .10نسمة

 ناطق متاخمةفي املئة الذين أتوا من م 25إلى  20  خصوًصا تجاه، ورفا مضيافة نسبًيا تجاه السوريينأ

 الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )داعش(. ضدكراد األسلحون املعندما حارب  2014لحدود في عام ل

ساعدة في مواجهة العقبات البيرقراطية والسكن يمكنهم امل أتراكوكان لدى عدد من هؤالء الوافدين أقارب 

كان اقتصاد 'شانلي ، 2016الرقة ودير الزور وحلب. بحلول عام  ؛جاء آخرون من أماكن بعيدة. 12والوظائف

 .13جديدة تبعث على القلق متاعبسيجه االجتماعي يظهران أورفا' الضعيف بالفعل ون

مع التركيز على الشباب ، معالجتها سبلأفكار حول عن و  ،وأسبابهاتلك الضغوط في هذا التقرير  بحثي

ويستند إلى املقابالت التي أجرتها  هناك. يواجهونهي ذوالخطر ال ،تركيا في موالنظر في تأثيره، الالجئين

Crisis Group  وكذلك ، في املقاطعات الحدودية لتركيا 2019فبراير شباط/ إلى  2018أبريل نيسان/ من

مع مسؤولين حكوميين أتراك من وزارات التعليم والداخلية واألسرة والعمل والسياسة ، أنقرة وإسطنبول 

 
Syrians in 2018. “250,000 Syrian refugees could return home next year: UNHCR”, Reuters, 11 December 2018. 
Turkish municipalities offer relocation support to those will- ing to voluntarily return. An observer whom Crisis 
Group interviewed complained of unregulated returns, such that some youth who were provided with 
relocation support ended up joining armed militants in Syria. Crisis Group interview, Istanbul, January 2019 
9 “Suriyeliler Barometresi: Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi” [“Syrian Barometer: A 
Framework for Achieving Social Cohesion with Syrians in Turkey”], Istanbul Bilgi University Publi- cations, April 
2018. 
10 This figure, based on Migration Directorate data, may or may not be accurate, for reasons described 
in section III.A below. Around 10 per cent of Syrians are estimated to be unregistered. Moreover, some Syrians 
registered in Şanlıurfa have moved to other provinces. Thus the true number of Syri- ans in Şanlıurfa may be 
higher or lower than the number registered. 
11 Census data does not record ethnicity, but local academics estimate that 60 per cent of Şanlıurfa’s 
inhabitants are Kurdish, 30 per cent Arab and 10 per cent Turkmen or Turkish. The rural popula- tion, which 
constitutes 45 per cent of the total (as of 2017), is organised around Kurdish and Arab kinship networks 
(aşiret), of which there are around 70. Figures available on the Şanlıurfa Metro- politan Municipality’s website. 
12 Crisis Group interviews, academics, Şanlıurfa, June 2018. 
13 According to Turkish Statistical Institute (TÜİK) data, unemployment in Şanlıurfa was around 16 per cent in 
2017, and around 20 per cent among youth aged between 15-24. GDP per capita figures are taken from the 
Central Anatolia Development Agency report; Şanlıurfa production figures come from the March 2018 report 
of the Turkish Chamber of Mechanical Engineers. Other socio-economic indicators are also low: taking into 
account only its two million Turkish citizens, the province ranks near the bottom in education levels, average 
income and female literacy. TÜİK data for 2016 and 2017. Crisis Group interview, academic, Şanlıurfa, June 
2018. 
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ديانيت(؛ من املؤسسات األخرى التي تعمل على دمج الالجئين السوريين واملديرية الدينية )و ، االجتماعية

النساء والرجال و السورية والتركية؛ معلمي املدارس و املحامين، و الساسة املحليين األتراك ورؤساء األحياء؛ و 

املنظمات غير الحكومية؛  عاملوابمن فيهم الطالب واآلباء والصحفيون ورجال األعمال و ، نين السورييالالجئ

غير الحكومية الدولية والعاملون في املنظمات  منظمة املعونة اإلسالميةو مهاجرون سوريون وأتراك؛ و 

 املانحة األخرى. الجهات ووممثل ،واالتحاد األوروبي

 

 
التي بحثت في العواقب ، Crisis Groupويستند التقرير أيًضا إلى التقارير السابقة ملجموعة 

ية نزع فتيل وقدمت توصيات حول كيف، الديموغرافية والسياسية لتدفق الالجئين السوريين على تركيا

 .14األصليين في املدن الرئيسة في تركيانشأ بين الالجئين السوريين واملقيمين ي الذي العنيف التوتر

 

 ورفاأالشباب السوري الالجئ في شانلي  هواجهيي ذالخطر ال
 ،مليون الجئ سوري تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر عاًما أو أقل 1.8نظًرا ألن تركيا تضم اآلن أكثر من 

إلى استمرار املخاوف بين املواطنين الجئين من الالشباب السوري  فئةفي رتفاع غير املتوقع اال فقد أدى 

عرضة للتجنيد من قبل الجهاديين وغيرهم من و ، األتراك األصليين حول "جيل ضائع" عرضة للجريمة

، املتحالفة مع الحكومة املسؤولون الحكوميون ووسائل اإلعالم. 15املعايير االجتماعيةب ومخل، املسلحين

 
14 Crisis Group Report, Turkey’s Syrian Refugees: Defusing Metropolitan Tensions, op. cit. 
15 Crisis Group interviews, Turkish officials and citizens, border provinces, April and June 2018; and Ankara, 
September 2018. 
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 متها،قاو إنهم محقون في م يقللون من هذه املخاوف.، وجود السوريين منوالذين يتوقون إلى طمأنة املواطنين 

، التهديدات التي يتعرض لها الشباب السوري أنفسهماألكثر إلحاًحا هي  حقيقي. خطر بالفعللكن هناك 

لحماية من الجهد املبذول بحاجة إلى او ، اإلجراميةالشبكات  لوقوع في شركل رى بدرجة كب هم عرضةو 

، واملعرضون وتلقينهم أيديولوجيات عنيفة أو كراهية طائفيةسورية  لحشدهم لالنضمام إلى القتال في

فإن خطر اليوم على الشباب السوري ، دون معالجةوا من إذا ترك خطر االستغالل الجنس ي. بشدة إلى

شخاص الذين يعيشون بين الالجئين إلى األولكن بالنسبة ، همإليسبة ليس فقط بالن ،الغد لةصبح مشكيس

  الشباب.

التركية. يمتد الالجئون في املقاطعة على طول  اتبرز أهمية مواجهة هذه التحديات في مقاطعة شانلي أورف

 ،شرةتحت سن الرابعة ع انصفهم تقريبً حيث : كافئوهم من الشباب بشكل غير مت، الحدود التركية السورية

للتغلب  إليه ويتلقى عدد قليل جًدا من هؤالء الشباب الدعم الذي يحتاجون . 16عاًما 24و  15بين  ربعهمو 

 .هي يواجهونذعلى الخطر ال

 

 الجريمة وشبكات الجريمة

لالستغالل من  هدفورفا ي أأن الشباب السوري في شانل Crisis Group في يؤكد الباحثون امليدانيون 

 ،يحتاجون إلى دعم وحماية أفضل ملنع هذه املشكلةأنهم هؤالء الشباب و  ،اميةقبل الشبكات اإلجر 

  .صالحهمإل و 

يبدو أن معدالت الجريمة قد زادت بشكل كبير في ، ت ترسم صورة غامضةءاعلى الرغم من أن اإلحصا

 577ف )من املسؤولون عن ارتفاع اإلدانات بمقدار أربعة أضعاحيث أبلغ ، ورفا منذ تدفق الالجئيني أشانل

ضتضاعفت األرقام الرسمية لألحداث الذين  . 201617و 2010( بين عامي 2463إلى  بِّ
َ
عليهم الرتكابهم  ق

عدد أكبر  وشهدت املحافظات التي بها، كثر من الضعف في العقد املاض يوشرقها أتركيا  بجرائم في جنو 

 .18أكبر من الالجئين زيادة

 
16 Roughly 30 per cent (some 130,000) of Syrians in the province are under five years old, 28 per cent 
(some 120,000) are between six and fourteen, and roughly 26 per cent (some 120,000) are between fifteen 
and 24. Crisis Group estimates using Turkish government data, corroborated by sources in Şanlıurfa, including 
the Education Ministry’s local branch. Crisis Group interviews, Şanlıurfa, June 2018. The province’s overall 
population is also trending young: in 2017, Şanlıurfa had the youngest median age, 19.6, and the highest birth 
rate (4.29 per 1,000 women, excluding Syrians) in Turkey. TÜİK data. 
17 TÜİK prison conviction figures (2009-2016). It is unclear from the data how many of the sex- 
linked crimes are related to assaults as opposed to sex work. 
18 A quantitative analysis conducted by an external Crisis Group consultant (using TÜİK and Migra- tion 
Directorate data) found that the difference between the juvenile crime rates in “refugee-dense” and “refugee-
scarce” provinces increased by about 20.8 per cent when comparing the three-year period before the refugee 
influx (2008-2011) to the first two years of large-scale arrivals (2012- 2013). When restricted to juvenile males, 
this rate increase stood at 23 per cent, rising further to 32 per cent for drug-related crime. It is important to 
register certain caveats about this analysis: first, it is difficult to judge how many of these arrests were of 
young Syrians as opposed to Turkish citi zens or juveniles of other nationalities. Official crime tallies often 
describe perpetrators as “nation- ality unknown” – leaving open the possibility that the person arrested is of 
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املرجح أن تؤدي إضافة عدد كبير من و  ،مفاجًئا ليسة دامله اإلدانات واالعتقاالت خالل هذازدياد ن إ

مقدار الزيادات تعزى وليس هناك أرقام موثوقة  عدة، أسبابنتيجة الناس إلى مجتمع ما إلى زيادة الجريمة 

ويشير إلى ، واضحفإن حجم ارتفاع الجريمة الظاهر هو أمر ، ومع ذلك .19على وجه التحديد إلى السوريين

 عرضة لالستغالل من قبل الشبكات غير املشروعة. أنهميبين ، و لشباب السوريعلى ا ناٍم وجود خطر مت

إلى أن الشبكات اإلجرامية تستهدف الشباب السوري  Crisis Groupيشير العمل امليداني ملجموعة 

بشكل  شديدةمن أجل التهريب واالستغالل الجنس ي وتهريب املخدرات. بعض التحديات  ةخاص بصورة

 كبير من الالجئين في املقاطعة الذين يعيشون في املخيمات.ين العدد الخاص ب

 

 تهديد ثالثي: التهريب واالستغالل الجنس ي واملخدرات

كم  911ورفا هو حدود املقاطعة التي يبلغ طولها ي ألنشاط اإلجرامي في شانلفي اأحد العوامل الرئيسة 

استولت وحدات حماية ، 2015يونيو حزيران/ في  ة.ما يجعلها مركًزا للتجارة غير املشروعسورية،  مع

 اورفي أوهي نقطة العبور الرئيسة بين شانل، التي يقودها األكراد على بلدة تل أبيض السورية (YPG) الشعب

الذي ، (PKKلحزب الشعب الكردستاني ) السوري املظهر يهوحدات الحماية  إنومحافظة الرقة السورية. 

بعد ذلك أغلقت تركيا املعبر الرسمي  رهابية.اإل نظمة باملاألوروبي  املتحدة واالتحادتركيا والواليات  وصفته

ووفًقا لبيانات ، ومع ذلك ورفا.ي أمن شانل حدود الجنوبيةوشددت سيطرتها على الحدود على طول ال

السجائر في عام األسلحة والذخيرة والوقود و كانت املقاطعة من بين املراكز الثالثة األولى في تهريب ، الشرطة

201620. 

واتخذت إجراءات  مع سورية،في تأمين طول حدودها  املموًس  اتركيا منذ ذلك الحين تقدًم  حققت

 وإليها، ورفاي أبما في ذلك من شانل، لكن املعابر غير القانونية مستمرة، صارمة ضد شبكات التهريب

 جنود حرسقال سوري يعمل مع  .21أو رشوة حرس الحدود ،الجدار قلتسل باستخدام الساللم املثبتة

 
Turkish, Syrian or an- other third origin. Secondly, data about Syrian youth and crime are murky because 
difficulties abound in tracking and investigating Syrian youth. Many are unregistered, and thus have no name 
or ad- dress on record. Moreover, few police speak Arabic, hampering investigation of crimes in which Syrians 
are suspects and/or victims. Crisis Group interviews, lawyers and state officials, Şanlıurfa, June 2018. For 
details of the study, see Appendix B. 
19 In October 2018 the Interior Ministry announced that in the first nine months of 2018, Syrians 
perpetrated only 1.46 per cent of the crimes committed in the country. This number represented a drop from 
1.53 per cent in the first nine months of 2017. “Suriyelilerin karıştığı suç oranı yüzde 1,46'ya düştü” [“Crimes 
committed by Syrians dropped to 1.46 per cent”], Anadolu Ajansı, 22 Octo- ber 2018. 
20 “Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin detaylı suç haritasını çıkardı” [“The directorate general 
of security published a detailed mapping of crimes in Turkey”], Habertürk, 21 November 2017. 
21 Crisis Group interviews, individuals involved in border smuggling, Şanlıurfa, June 2018. Turkey built a wall, 
new border police stations and observation towers, and it also installed 360-degree thermal cameras and 
lighting systems. "Suriye sınırı ‘akıllı’ sistemle daha güvenli” [“Syria border more secure with ‘smart’ system”], 
Hürriyet, 5 January 2019; “Turkey finishes construction of 764km security wall on Syria border”, Daily Sabah, 9 
June 2018. These measures have increased the diffi- culty of crossing, and authorities are also apprehending 
more of those trying to cross. According to a database privately shared with Crisis Group, in 2018 alone, the 
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املرء إلى دفعه  إن اإلجراءات األمنية الجديدة تعني في الغالب أن السعر الذي يحتاج Crisis Groupالحدود لـ 

 .22والحراس قد زاد ةاملثبتمن أجل الساللم 

 رةصو املغرين بالالجئون السوريون الشباب غير املسجلين لدى السلطات التركية من املجندين  ديع

وفي بعض األحيان لديهم ، باللغة العربية ون متحدثالتهريب السورية والتركية. كونهم  شبكاتفي  ةخاص

إن عدم التسجيل يجعل من  الجانب السوري من الحدود. فييساعدهم على العمل ، معرفة بالتضاريس

يصل إلى  بأجرجرامية تعدهم الشبكات اإل ، بناًء على ذلك الجانب التركي. فيالصعب على السلطات تتبعهم 

 .23ةغير قانوني صورةدوالر يومًيا لنقل البضائع واألشخاص عبر الحدود ب 200

دفقوا من خالل حيث من األسهل عليهم أن يت، تستفيد عصابات السرقة من األحداث السوريينو 

غير لهم يجع ما ،ير، وقد خسروا الكثومن غير املرجح أن تكون بصمات أصابعهم مسجلة، النوافذ الضيقة

 على 24جنائي في شانلي أورفا محاٍم  بحسب لالعتقال، التعرض خطربمبالين 
ً

الذين أن األشخاص ، فضال

 أقل. حكمسنة يحصلون على  18تقل أعمارهم عن 

حيث تتعرض الشابات ، اورفا جنسيً ي أالشبكات اإلجرامية أيًضا الشباب السوري في شانل تغلتس

سكان املحليين والعاملين امليدانيين في املنظمات غير الحكومية ا للوفًق  .ةخاص صورةوالفتيات للخطر ب

كره الشابات السوريات الالئي لديهن عدد قليل من الطرق األخرى فإن هذه ، السورية
ُ
لحصول ل الشبكات ت

بين الفتيات املراهقات  ةخاص صورةحاد ب النطاقواسع  هذا االستغالل العمل الجنس ي.ل على على الدخ

موغالًبا ما  ،ل()واألرام
َّ
اقترح أحد  . 25حصل على جزء من األرباحت، من قبل جماعات تشبه املافيا ُينظ

 ألنهن يائسات وليس لديهن من 
ً

املديرين املحليين في مركز للشباب أن األرامل "يعتبرن األكثر استغالال

  أسكنوهنمن أزواج األرامل السوريات الشابات قد عدد كان . 26يحميهن"
ً
قبل أن ، ا عن األمانتركيا بحث

 
Turkish armed forces apprehend- ed at least 224,358 individuals trying to illegally cross from Syria into Turkey 
(database based on Turkish Armed Forces’ daily reports compiled by Omar Kadkoy, research associate at the 
Economic Policy Foundation of Turkey). There are also reports of border guards shooting at people trying to 

illegally cross into Turkey. “Turkey/Syria: Border Guards Shoot, Block Fleeing Syrians”, Human Rights Watch, 3 
February 2018. (Note also that Turkey allows Syrian refugees to pay short visits to Syria – and then return to 
Turkey – during religious holidays. Refugees who go back to Syria at other times lose their temporary 
protection status and cannot re-cross the border. Turkey permits only sanctioned aid workers, along with 
those affiliated with the militias it supports, to cross back and forth regularly.) 
22 Crisis Group interviews, facilitators of cross-border activity, Hatay, April 2018 and Şanlıurfa, June 
2018. Since September 2017, Turkish media has reported five operations resulting in the arrest of nearly 100 
customs officials and businesspeople on charges of offering or accepting bribes at the gates. “Beton duvarlar 
Suriye sınırındaki kaçak geçişi önleyemedi; yeni yöntem merdiven!” [“Con- crete walls were not able to stop 
illegal crossings at Syria border: the new method is using ladders!”], T24, 5 August 2017. But sources in 
Şanlıurfa confirm that the bribes continue: the price of crossing is between $1,500 and $2,000. 
23 Crisis Group field research, border provinces, April-June 2018. “Türkiye’de insan kaçakçılığı 
Suriyelilerin elinde” [“Human trafficking in Turkey is in the hands of Syrians”], EnSonHaber, 1 No- vember 
2017. “Syrian migrant children in Turkey quit schools for smuggling”, Hürriyet Daily News, 7 February 2017. 
24 Crisis Group interview, Şanlıurfa, June 2018. 
25 Crisis Group interviews, Syrian NGO workers in Şanlıurfa who have witnessed such incidents du- ring their 
work, Şanlıurfa, June 2018. 
26 The cost of sexual services can be as low as 20 Turkish lira (about $3.50), according to locals. 
Crisis Group interviews, Şanlıurfa, June 2018. “Urfa has always been a province ridden with socio- economic 
problems. Now with a new demographic added, many of those problems which nobody wanted to talk about 
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 الذي سيبحثلزواج املبكر )اانتشار ب بسب، ًباشا النساء ربما ما زال بعض هؤالء للقتال.سورية  يعودوا إلى

 خاص. على نحوجعلهن عرضة للخطر يما الوالدين، أو الزوج،  اتثير ك تفقدربما و ، أدناه(

، بعضمع تكاتف بعضها ية وتركية التي تتكون عادة من عصابات سوري فإن شبكات املخدرات، أخيًرا

، خالل بحثها امليداني .بهاوتجنيدهم في تهري ،املخدرات على إدمانهمل تفترس الشباب السوري من خال

يحملون و  ،وال توجد وظائف، روايات عن صبية سوريين ال يملكون سوى فرص قليلة Crisis Groupصادفت 

جصدمات لم 
َ
عال

ُ
نظًرا ألن الكحول و بطريقة ما.  أن ينسوالى إانهم بحاجة  مافيا املخدرات. ، يتورطون فيت

وظف دعم مل وفًقاومعظمها أدوية رخيصة الثمن "، ، فإنهم يفضلون املخدرات، ويحظره دينهم ،غالي الثمن

ليرة تركية  20-15عادة ال تكلف هذه املخدرات أكثر من  .27نفس ي اجتماعي يعمل لدى منظمة غير حكومية

ورفا ي أواملحلي في شانليؤكد املسؤولون أن تعاطي املخدرات بين الشباب السوري  جرعة.دوالرات( لل 3-4)

تشمل اإلجراءات األمنية الصارمة ترحيل . 29كالتالدولة تدرك هذه املش. 28اتقد ارتفع في السنوات األخير 

ية سات الوقائلكن السيا ،الشباب السوري )وأحياًنا أسرهم( الذين تم تحديدهم على أنهم ارتكبوا جرائم

 جريمة ما زالت متخلفة.لحماية الشباب السوري من التعرض لإلغراء في ال

 

 االستغالل اإلجرامي في املخيمات
 الشباب السوري )ذكورً يقيم 

ً
 Ceylanpınar - مخيمات الالجئين املتبقية في املحافظةمن ثالثة ا( في ا وإناث

، 2018ديسمبر  /من كانون األول  بدًءا اإلجرامي. لالستغالل ون معرضباألخص هم و  – Suruçو  Harranو 

االتجار  .30نسمة 44352بلغ ، أي مقاطعة تركية منورفا أكبر عدد من سكان املخيمات ي أشانلكان لدى 

هناك روايات واسعة حول قيام سلطات املعسكر بدور  بالبشر واالستغالل الجنس ي هما أكبر الشواغل.

  ملخيمات.نلي أورفا من أجل "توظيف" النساء السوريات املقيمات في االسماسرة للرجال املحليين في شا

 
(such as men taking more than one wife, ethnic tensions or drug use) have been brought to light.” Crisis Group 
interview, youth centre manager, Şanlıurfa, June 2018. 
27 Crisis Group interview, Şanlıurfa, June 2018. 
28 Crisis Group interviews, officials, border provinces, April and June 2018. “Their bad guys and Turkey’s bad 
guys found each other and joined forces”, said a former translator who aided border guards in Reyhanlı. Crisis 
Group interview, Reyhanlı, April 2018. 
29 A local state representative in Şanlıurfa said the leading problem in the province is drugs. Crisis 
Group interview, Şanlıurfa, April 2018. In a press statement on 8 February 2018, Bülent Yücetürk, then a public 
prosecutor working in the area of juvenile crime in Ankara said, “Syrian and Afghan children constitute an 
important pool for drug traffickers. They are high in numbers and do this type of work for much less pay. The 
work that Turks do for 500 lira [some $90], a Syrian would do for 100 lira [some $19], and an Afghan would do 
for 50 lira [some $9]. These children veer into this path because they do not know what they are doing or how 
they could be punished. … It is impossible to find Syrian or Afghan children again after we let them free. When 
an investigation is launched, they leave the city and move elsewhere. This makes it impossible … to impose a 
penal sanction”. “Cumhuriyet Savcısı Yücetürk: Uyuşturucu satıcıları Suriyeli ve Afgan çocukları kullanıyor” 
[“Public Prosecutor Yücetürk: Drug traffickers are using Syrian and Afghan children”], Anadolu Ajansı, 8 
February 2018. 
30 The vast majority of the country’s 3.6 million Syrian refugees live outside camps. Including Şan- 
lıurfa, the total number in camps is 143,452. Figures published by the Migration Directorate, as of 25 October 
2018. 



 
 12 

 Crisis Groupلكن املسؤولين الذين تحدثت ، يصعب تحديد حجم املشكلة نظًرا لعدم وجود سجالت

قال مسؤول محلي في مديرية الهجرة إن الوكالة طردت اثنين من مسؤولي املخيم في  .امعهم اعترفوا بوجوده

محامون من نقابة  . 31مع عصابات الدعارة يعمالن اا كانمبسبب مزاعم بأنه 2018أبريل في  ورفاي أشانل

بمن فيهم  -املحامين في شانلي أورفا الذين يقدمون خدمات مجانية ألولئك الذين ال يستطيعون الدفع 

 وقد قال أحمد املحامين" املخيمات.دخول ينتقدون السلطات لحظرهم من  -الالجئون السوريون 

يختارونهم الذين شخاص األفإنهم يسمحون لنا فقط بالتحدث إلى ، عندما ُيسمح لنا بالدخول املتمرسين: 

 . 32ةشكلال ُيظهرون لنا الجوانب امل هؤالءو من قبل. 

ي الرد على االستهداف اإلجرامي للشباب السوري وغيرهم من الالجئين في شانل خطواتقد يكون أحد 

بينما تقوم في الوقت نفسه  -هذا االتجاه بالفعل في  والواقع أن السلطات تسير -ورفا هو إغالق املخيمات أ

بدأت مديرية الهجرة في تقديم حوافز نقدية ، 2018مارس  /رآذافي  داخلها.في غير املشروع نشاط بقمع ال

البقاء  ال يمكن للناس )في شكل إيجار بضعة أشهر( لسكان املخيم الذين يرغبون في االنتقال إلى املدن.

في املخيمات ]ألنهم سُيفقدون  عوًزا للبقاءى وضع صيغة للسماح لألكثر إلى األبد. نحن نعمل علهناك 

مسؤول  أوضح بحسب ما ودعم اآلخرين الذين يرغبون في االنتقال طواعية إلى املدن "،، بالكامل في املدن[

 . 33تركي

 

 الجماعات الجهادية وغيرها من الجماعات املسلحة

تماًما كما هو الحال ، ورفا تحدًيا معقًداي أالسوري الالجئين في شانلد الجهادي بين الشباب التشديمثل 

في األصل من  اورفي أمن السوريين في شانل كثيرينحدر  مع السوريين وغير السوريين في أماكن أخرى في تركيا.

الحرب على مدار عدة لسنوات والتي سيطرت داعش عليها سورية،  املحافظات الشرقية فيمن أو  ،الرقة

وهربوا عندما  ،بينما بقي آخرون تحت سيطرة املجموعة، عنفهمن هرب بعضهم من داعش و  السورية.

ورفا في أن السوريين الذين ي أبعض سكان شانل كشكت. يدينتهماستولى املقاتلون األكراد السوريون على م

  وتفكيرها.تعاطفهم مع املجموعة  حملون عاشوا تحت حكم داعش قد ي

وربما لم يشعر من تمت مقابلتهم بالراحة ، بأي سوريين أبدوا تعاطفهم مع داعش Crisis Groupلم تلتق 

قال ممثلو وزارة الداخلية إنهم يواجهون قلة قليلة من املواطنين السوريين )مقارنة  عن هذه اآلراء.في التعبير 

 
31 Crisis Group interview, Migration Directorate official, Şanlıurfa, June 2018. 
32 Crisis Group interview, lawyer, Şanlıurfa, June 2018. 
33 Crisis Group interviews, Şanlıurfa, May and June 2018. 
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ساعد الالجئون  وفي بعض الحاالت .34ضد خاليا داعش باألتراك أو غيرهم من املواطنين( في سياق عملياتهم

  .35داعشلوفي أماكن أخرى السلطات التركية على تحديد عمالء  شانلي أورفافي 

ولكن  ،نوع من التعقيدالذي تتسم سمعته ب فإن مشكلة التشدد الجهادي أكبر من داعش، ومع ذلك

التي تتماش ى سورية  األخرى في حرباملسلحة كما أن الجماعات  السوريين.في الغالب ذو سمعة سيئة بين 

ا من التشدد الجهادي
ً
 ،بشكل أوثق مع قضية املعارضة السورية ومقاومتها للنظام السوري قد تبنت نسخ

أشار عدد ، ورفا وغيرها من املحافظات الحدودية التركيةي أفي شانل أو عززت التعصب الطائفي والعنف.

ويعتقدون أن الجماعة ، ة تحرير الشامئإلى التعاطف مع هي ات(زمعة األ )مجمو من السوريين الذين قابلتهم 

 .36ةتقاتل من أجل قضية مشروعة في سوري

ورفا واألصول الجغرافية لالجئين يجعلها فريدة من نوعها. وفي الوقت ي أإن الطابع االجتماعي لشانل

 عانون ي جميع أنحاء تركيا الذين يئين فالالجفإن السوريين في "شانلي أورفا" هم أيًضا جزء من مجتمع ، نفسه

 .الفكر هذا يتبنون  أو املتشدد الفكر مع يتعاطفون  إماوالذين ، الضارة للحرب اآلثاَر 

في مناطق شانلي أورفا وغيرها من كامل الحرية  يملكون بدا أن املقاتلين السوريين ، 2016قبل عام 

نهم إيقول السكان املحليون ، اليوم .ةريا وإياًبا إلى سو يسافرون منها ذهابً والتي كانوا ، املحافظات الحدودية

في املقاطعات ، ومع ذلك ال يرون أي مسلحين في الشوارع )رغم أنه قد يتم إخفاء األسلحة الصغيرة(.

ا تزال متساهلة مع عناصر من ميقول السكان إن السلطات املحلية سورية،  لها حدود معالحدودية التي 

السلطات التركية  ضرورة استهدافثقتهم في  مجموعة األزماتمحاورو  كدأ، أورفا في شانلي ير داعش.غ

 .HTSإجراءات صارمة ضد الشبكات املرتبطة بـ أن تتخذ لكنهم لم يعتقدوا أنه ينبغي على الدولة ، لداعش

 . 37حرة في العمل HTSكانت الشبكات املرتبطة بـ ، تئذوق، في الواقع

 ،أو أيديولوجية ،يحتفظ بعض األفراد الذين تربطهم صالت تنظيمية، ركيافي أورفا وأماكن أخرى في ت

باسم "االمتدادات"( ويديرون  ميشار إليهفي املقابالت أو شخصية بجماعات مسلحة سورية بشبكات )

، 2017منذ عام . ةالجمعيات الخيرية التي توفر الدعم اللوجستي وتجنيد الجماعات املسلحة في سوري

يمكن للمنظمات غير الحكومية املسجلة  لحكومية فقط توفير التعليم الرسمي.لى الهيئات اتفرض تركيا ع

لة تقوم بذلك أيًضا بعض م التي تقرها الدولة توفير تعليم غير رسمي. جموعات املجتمع املدني غير املسج 

 ، املجموعات املستقلة دورات في القرآنبعض . تقدم راقبةتحت املوهي 
ً

تتراوح  ،التدريب أخرى من وأشكاال

 
34 Crisis Group interviews, Syrians in border provinces, April-June 2018 and Turkish officials, An- kara, May and 
September 2018. Turkey began cracking down on ISIS cells in 2015, when the group began conducting terrorist 
attacks on Turkish soil. Between then and 2017 some 80 terrorist attacks in the country (including no-casualty 
cross-border rocket attacks and high-casualty suicide bombings) were attributed to ISIS. These attacks killed 
more than 200 people. According to open- source tracking by Crisis Group, in 2018, Turkish security forces 
briefly detained 379 and arrested 248 individuals for suspected links to ISIS. 
35 Crisis Group interviews, Gaziantep, April 2018; and Şanlıurfa, June 2018. 
36 HTS is the most recent iteration of Jabhat al-Nusra, Syria’s former al-Qaeda affiliate. A renamed Jabhat al-
Nusra joined with several smaller armed groups to form HTS in January 2017. HTS re- mains explicitly 
committed to armed “jihad” against the Syrian regime and the imposition of Islam ic rule (as the group 
understands it), but it has also taken steps to distance itself from al-Qaeda and transnational militancy. 
37 Crisis Group interviews, Şanlıurfa, June 2018. 
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غير معظمها هذه األنشطة  .38ألعاب القوى لألطفال والشباب السوريينو دروس في "األخالق الحميدة"  بين

 وهي ُم ، شانلي أورفا ال سيما في، ٍذ مؤ 
َ
 حاف

َ
 ة محافِّ ظ

َ
إال أن  ة ذات تقاليد من التجمعات الدينية السلمية.ظ

لنشر اإليديولوجية الجهادية أو  خالقي غطاءً يم األ والتعلبعض الجماعات تستخدم منظمات تعليم القرآن 

، مرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالميةأغلقت الدولة باستمرار الدورات التدريبية التي تراها  تجنيد املقاتلين.

أقل من  اتلقت البرامج التعليمية املرتبطة بالجماعات املسلحة األخرى قدرً  .39عندما تمكنت من تحديدها

 .دقيقالت

، 2019يناير  /كانون الثاني 13في ، فرض التنفيذ في اآلونة األخيرة. على سبيل املثال، ك فيهال شمما 

ة وجيزة ثالثة عشر شخًصا في دواحتجزت مل، "املدنية" في تركيا HTSشنت قوات األمن أول حملة ضد خاليا 

يزعم أنها كانت توفر األموال  ،وكان أحدهم مديًرا لجمعية خيرية إسالمية في أضنة، أضنة وإسطنبول وأنقرة

يبقى أن نرى ما إذا كان فرض القانون  لكن. ةفي سوري HTSواملالبس واملواد الغذائية ملقاتلي  وقطع الغيار

والتي تعرض الشباب  ،سورية املدني املرتبط بالجماعات املسلحة في لنشاطسيحد بشكل معقول من ا

 . 40السوري للخطر

 مناطقو  ،املدني املرتبط بالجماعات املسلحة السورية في شانلي أورفا نشاطتواصل الي، في الوقت الحالي

أخبر موظفو  عالقات مع املتشددين.و شراكات من لهم وتشمل هذه الدورات الدينية  أخرى من تركيا.

أن هذه الدورات تهدف إلى  Crisis Groupمنظمات املجتمع املدني ومعلمو املدارس في نظام الدولة الرسمي 

يقول األهل السوريون الذين يرسلون . 41على شغف بسورية أخرى" بين الشباب السوري ظةحاف"امل

ومواصلة صقل  ،على الهوية السورية للشباب حافظةأطفالهم إلى هذه الدورات إنهم يفعلون ذلك لضمان امل

  ال يدرك التعليمات األيديولوجية.اء ض اآلبمهاراتهم في اللغة العربية. بع

يكون الخط الفاصل بين دعم قضية املعارضة السورية وتشجيع اإليديولوجيات املسلحة  دق، ومع ذلك

إن هذه الدورات تبرز غالًبا أهمية الكفاح  ،مجموعة األزماتالذين قابلتهم  قال غير واضح في بعض األحيان.

املون امليدانيون لعقال ا .به ةاملسلح إلسقاط نظام األسد واستبدال نظام يفرض القانون اإلسالمي في سوري

 
38 If they are registered, Quran courses are subject to inspection by the religious authority (Diyanet) and NGOs 
(foundations, associations) by the Interior Ministry. Many courses are not registered, however, and simply 
gather in rented houses. Diyanet personnel who are assigned to inspect Syrian Quran courses say they do not 
understand what is being taught because, while they know the Quran by heart, they cannot necessarily follow 
daily spoken Arabic, let alone the Syrian dialect. Because centres set up by illicit organisations rarely register, 
they are not formally inspected, but rather fol- lowed by intelligence personnel. 
39 As recently as 5 February 2019, 22 people were detained in Istanbul for organising gatherings 
and courses propagating ISIS, recruiting, arranging logistics and travel to Syria, collecting funds for ISIS. 
“İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı” [“ISIS operation in Istanbul: 22 detained”], Hür- riyet, 5 February 
2019. Many news reports have also told of religious training centres in Şanlıurfa that were recruiting members 
and providing logistics for ISIS. One such centre in January 2016 was reportedly caught while preparing a 
young man with psychological problems to carry out a suicide attack in Raqqa. “Şanlıurfa’da IŞİD’li canlı bomba 
yakalandı” [“ISIS-linked suicide bomber caught in Şanlıurfa”], T24, 13 January 2016. 
40 Cases like the HTS crackdown may lead other groups to go deeper underground, according to locals. Still, 
some, such as those affiliated with Ahrar al-Sham, part of the Turkish-backed Syrian rebel front, continue to 
operate openly. 
41 Crisis Group interviews, Istanbul, May 2018; Şanlıurfa, June 2018. 
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إن بعض املراكز التي تجمع األطفال والشباب السوريين من  Crisis Groupورفا وفي أماكن أخرى لـ ي أفي شانل

"األكراد الشيوعيين" والطوائف املسلمة غير ضد أجل التعليم خارج املناهج الدراسية تنشر كراهية 

 .42التقليدية مثل العلويين والشيعة

الشباب  تستغلُيقال إن الجماعات املسلحة ، حيث تضخمت مشكلة املخدرات ،أورفافي شانلي 

وتحت ، إنهم يديرون برامج "إعادة تأهيل" تستقبل هؤالء الشباب املتورطين في الجريمة وتعاطي املخدرات.

 .43تلقنهم أيديولوجيات متشددة، ستار "عالجهم"

على التماسك األمني واالجتماعي في األجل طويل  اوتجنيدهم خطرً  الالجئتلقين الشباب السوري  عدي

 منعرضة للعداء منهم يمكن أن تجعل قصص الصدمات الشخصية لدى عدد من الشباب السوري  تركيا.

من هذه املنظمات ليس  كثيًراعلى الرغم من أن  املجموعات التي قيل لهم إنها سبب فقدانهم وتهجيرهم.تلك 

ن التعصب والعنف اللذين تنشرهما قد يقوضان فرص إال أ، شكل صريحلديها رسالة معادية لتركيا ب

عالوة  .44ةسوريفي سواء في تركيا أو ، تالميذهم الصغار في االندماج الفعال في بيئات متنوعة متعددة األعراق

غيرت تركيا سياساتها في ما يمكن لبعض الذين يتبنون هذه الرسائل أن ينقلبوا على أنقرة إذا ، على ذلك

أن تركيا  Crisis Groupفي املناطق الحدودية التركية األخرى  HTSن مع و السوريون املتعاطف خبر. أةسوري

عدت تركيا عن تحكومتها مع نظام الرئيس السوري بشار األسد أو أب تتصالحما قد تثير غضبها إذا 

 . 45املعارضة السورية

 

 زيجات االستغالل

 تزويج في موارد، أي على يحوزون  الو  ،اشيئً  يملكون  ال ممن ،تركيا إلىالالجئة  السورية األسر من عدد ىرأ

التي يقوم بها إمام  الزيجاتهذه  أن ؛نيمتزوج الرجال هؤالء كان وإن أتراك، رجال من اتر يالصغ بناتهم

بناتهم ل تقدم ،(imam nikahı unionsنقابة إمام النكاح/ ولكن ال يعاقب عليها من قبل الدولة )وتسمى 

 نفسيةفقد أثبتت هذه النقابات في كثير من األحيان أنها تضر بالصحة ال، ومع ذلك رفاه املادي.الحماية وال

مثل هذا  .سرمن األ  كثيراملالي والقانوني الذي سعت إليه بينما فشلت في توفير األمن ، للشابات السوريات

 في املجتمعات املهجورة التي تعيش فيها الشابات. وجد تصدعات نفعيالزواج ال

 
42 Crisis Group interviews, Hatay and Şanluırfa, April 2018. 
43 Crisis Group interviews, Şanlıurfa, April and June 2018. 
44 A Syrian aid worker operating in the territories of Syria controlled by Turkey and its allies justified the 
inflammation among Syrian youth in Turkey of hostility toward Alawites and Kurds by saying that the Assad 
regime and YPG are inciting their children and youth against supporters of the Sunni opposition. “If we do not 
do the same”, he said, “we will be giving Syria away to them for good”. Kurdish Syrians in Şanlıurfa and Turkish 
citizen Alawites in Hatay told Crisis Group they often feel the need to conceal their roots when interacting with 
Syrians who support the opposition rebels. 
45 Crisis Group interviews, Hatay, April 2018; Şanlıurfa, June 2018. Most precisely, one Syrian involved with the 
Syrian opposition in Hatay said, “If Erdoğan shakes Assad’s hand … Turkey will become a legitimate target”. 
Crisis Group interview, Reyhanlı, April 2018. 
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، "فواه"تطعم عدًدا أقل من األ  بهذه الطريقة، تسعى إلى أن نتزوجياألسر السورية التي ترتب لبناتها أن 

بحلول عام  .46دوالر( 2700ليرة )حوالي  15000ثروة من العروس تصل إلى وفي بعض الحاالت تتلقى أيًضا 

ن الرجال األتراك بهذه ا مورفي أمن النساء والفتيات السوريات في شانل 30000 ىحوال تتزوج، 2015

إذا  تواجه النساء والفتيات السوريات الالئي يقعن ضحية لهذه املمارسة تداعيات طويلة األجل. .47الطريقة

التي قد نفسها الحقوق  ال تمنح النساء )نكاح إمام(فإن نقابات ، نقابات مدنيةالتسجيل في لم تستكمل 

تكون الفتيات والسيدات من دون قانونية الزواج، عادة  ل.يتمتعن بها في زواج قانوني في حال االنفصا

ما  اإن الرجال غالبً  Crisis Groupقيل لـ . عرضة لالعتداء وسوء املعاملة كثرالسوريات في هذه الزيجات أ

بحيث ال يبدو ، القانوني اجهمتحت اسم زو  nikahıنقابات اإلمام زيجات يسجلون األطفال املولودين من 

 .األم حقوق األمومة نعمنع ي من ثمو  –شرعي  أن الطفل غير

سبب يو  ،اضطرابات اجتماعية خلقينقابات اإلمام تعدد الزوجات من خالل فإن ، عالوة على ذلك

كما هو الحال في املناطق ، كان تعدد الزوجات شائًعا في شانلي أورفا التوتر بين السوريين واملواطنين األتراك.

وعلى  ،1926حظرت أنقرة هذه املمارسة على مستوى البالد في عام  تركيا. الريفية األخرى في جنوب شرق 

ويرجع ذلك جزئًيا إلى الحمالت  ،إال أنها تراجعت إلى حد كبير في العقود الالحقة، الرغم من استمرارها

 وقدمن القانوني أن يكون لدى الرجل أربع زوجات(. سورية،  )في التي تقرها الدولة. من الجمعياتالداعية 

النساء املواطنات التركيات يلقين اللوم على . 48في حدوث انشقاقات وغضب ة هذه الظاهرةتسببت عود

 ، النساء والفتيات السوريات الشابات في مثل هذه الزيجات
ً

 اوكثيرً  عن الزيادة امللحوظة في الدعارة. فضال

 . 49رهنة أسسالمل اخالص أزواجهن أو تهديًد إل  اتهديًد بوصفهن إليهن إما  ما ينظر

 

 ؟ما الذي يجعل الشباب عرضة للخطر
مكان إإلى  -ورفا وغيرها ي أهناك عدد من العوامل التي تزيد من تعرض الشباب السوري في شانل

 وصولهماألمر الذي يحول دون ، رسمًيا لدى الحكومة التركية ذلكال يتم تسجيل  االستغالل املذكور أعاله.

إضافية في عيون الشبكات اإلجرامية ميزة وهي ألجهزة األمن ) ينغير مرئي مويمكن أن يجعله، إلى الخدمات

ال عموًما  في املدارس. ليسوا، التعليمفي سن  من همأعداد كبيرة من السوريين  التي تسعى إلى تجنيدهم(.

فإن الفقر يكمن وراء ومضاعفة ، بطبيعة الحال يحصل الشباب الالجئ على الدعم النفس ي واالجتماعي.

 شانلي أورفا،في بيئة مثل ، عالوة على ذلك أمام الشباب وأسرهم. إغالق الخيارات عم، اط الضعف األخرى نق

 
46 Crisis Group interviews, border provinces, April and June 2018. 
47 Mithat Arman Karasu, “Integration Problem of the Syrian Asylum Seekers Living in the City of Şanlıurfa”, 
Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences (Süleyman Demirel University), vol. 21, no. 3 
(2016), pp. 995-1014. 
48 Under Article 230 of the Turkish penal code, polygamy is a criminal offence. Fighting it therefore 
serves not only to protect Syrian women and girls, but also to enforce the law in Turkey. 
49 Crisis Group interview, prominent academic in Şanlıurfa, June 2018. 
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  يتعان سرحيث الكثير من األ 
ً
املنافسة على الوظائف وسبل العيش مع الالجئين و ، اقتصادية شديدة اضغوط

ا 
ً
 من خطر التوتر االجتماعي.تزيد الوافدين حديث

في األدبيات األكاديمية بشكل محموم فقر والعنف السياس ي دمات والبين الص عالقةتناقش ال

من املؤكد أن الغالبية العظمى من األشخاص املصابين بصدمات نفسية وفقيرة ال يعتنقون  .50والسياسية

ما يبدو واضًحا هو أنه في حالة  والعوامل املختلفة مهمة في مختلف الثقافات واملجتمعات.، التشدد

 حتملةممجموعة  نزلةشباب الالجئين بمالالجماعات الجهادية واملتشددة  دتع، تركيا وريين فيجئين السالال 

بسبب  اون أنهم قادرون على كسب والء الشباب جزئيً ظنإنهم ي أو على األقل من املتعاطفين معها.، للتجنيد

، قين باملدرسة(فقر الالجئين والصدمات النفسية وإمكان الوصول )التي ييسرها الشباب غير امللتح

، فشل جهدهميس، معظمها في الحاالت للخطر.إضافة إلى األسباب األخرى التي تضع الشباب أكثر عرضة و 

 يهدد الشباب واملجتمعات.، كما نوقش أعاله، لكن االستهداف نفسه

 

 غير مكتملسجل 

غير طقة أو مسجل في من ،"الحماية املؤقتة" عدد غير معروف من السوريين غير مسجل تحت وضع

إن عدم التسجيل ال يحرم الشباب السوري من الوصول إلى الخدمات واملساعدات . 51املكان الذي يقيم فيه

والهيئات الحكومية لحمايتهم من استغالل بل يجعل األمر أكثر صعوبة على أجهزة األمن ، األساسية فحسب

 ين،سجلاملغير  هؤالء السوريين، عاتمن األرجح أن تستخدم هذه املجمو  الجماعات املسلحة أو اإلجرامية.

على سبيل املثال( ألنه سيكون من الصعب على ، غير قانوني )بما في ذلك التهريب عبر الحدود نشاطللقيام ب

 سجل. وأوضع قانوني  لديه ليس قوات األمن تعقب شخص ما

ي غير سور  400،000إلى  300،000 ىإلى وجود حوال 2017أشار استطالع أجري في منتصف عام 

الجهد الجاري لتحسين التسجيل من خالل "عملية التحقق" التي يدعمها االتحاد  . 52مسجل في تركيا

  .53خفض هذا العدديمن املحتمل أن  ،األوروبي

 
50 See, for example, “Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for 
Recruitment”, UN Development Program, 2017; Kamaldeep Bhui, Nasir Warfa and Edgar Jones, “Is Violent 
Radicaliation Associated with Poverty, Migration, Poor Self-Reported Health and Mental Disorders?”, Public 
Library of Science One, 5 March 2014; and Barbara Sude, David Stebbins and Sarah Weilant, “Lessening the 
Risk of Refugee Radicalization: Lessons for the Middle East from Past Crises”, RAND Corporation, 2015. 
51 In the heat of war, registration at the border was inevitably chaotic and incomplete, based largely 
on the refugees’ oral statements about their origins. Some Syrians entered illegally and never regis- tered. 
Others registered but then moved to towns in western Turkey or onward to Europe without obtaining the 
requisite documents. Still others have since returned to Syria, without removing their names from Migration 
Directorate records. Crisis Group interviews, Syrians in Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa and Kilis, April and June 
2018. 
52 Crisis Group Report, Defusing Metropolitan Tensions, op. cit., p.1. Some 150,000 additional Syrians have 
registered in the last three years – when the border to Syria was more or less sealed – showing the impact of 
bureaucratic delays but also the positive result of efforts to encourage Syrians to sign up to gain eligibility for 
aid and access to services. 
53 “The Facility for Refugees in Turkey: Helpful Support, but Improvements Needed to Deliver 
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 24و 15تعترف السلطات بأنها تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

يل السوريين عندما يحتاجون إلى التعليم أو الرعاية الطبية أو يتم تسج "عادة ماعلق مسؤول تركي عاًما. 

لوصول إلى هذه إلى اإذا كان شاب سوري يعمل في القطاع غير الرسمي ولم يكن بحاجة  املساعدات.

عززت مديرية الهجرة من ، ملعالجة هذه املشكلة .54" راقبةفيمكنه االستمرار في العيش خارج امل، الخدمات

ورفا ي أمن السوريين في شانل افإن عددً ، ومع ذلك ورفا(.ي أة في شانلروع التسجيل لديها )هناك أربعقدرة ف

إن  .55مشكلة ا تزالمها يبدو أن ةالبيرقراطي عقبة واملعالجة البطيئة.لهم يشكو من إهانة املوظفين املدنيين 

 .56ألمانوجود السوريين غير املسجلين يزيد من شعور السكان املحليين بعدم ا

 

 التحديات املرتبطة باملدرسة

التي  ةراكز التعليم املؤقتملم يلتحقوا باملدارس ) سواء الذيناألطفال السوريون أكثر عرضة لالستغالل 

أولئك الذين ال يذهبون . 57في املدرسةلديهم تجارب سيئة الذين  مالعربية( أتلك التي تعلم بتديرها الدولة أو 

في  جندواومن املرجح أن يُ ، املهارات األساسيةأو غيرها من  ،إلى تعلم اللغة التركيةإلى املدرسة ال يميلون 

ترتيبات خالل أو الزواج من  ،ةمحفوفة بالخطر في السوق غير الرسمي أوضاعفي  يعملواأو  ،شبكات إجرامية

رع أو في الشواوتسكعهم  .58أكثر عرضة للتجنيد في الجماعات املسلحة السورية كما أن بعضهماستغاللية. 

إن تجربة املدرسة يمكن أن تكون أيًضا مصدًرا لإلحباط أو التهميش  التوتر املحلي.الحدائق ربما قد يزيد من 

، في خاصة بعد اإلغالق املفاجئ، أو ال يمكنهم اللحاق باملنهاج الدراس ي ،األطفال من التنمر ىُيحم ال عندما

  .59تدرس اللغة العربيةكانت ملراكز التعليم املؤقت التي  بعض األحيان،

في األماكن التي  ا تزال قدرة النظام املدرس ي في تركيا غير كافية للتحديات الناشئة عن تدفق الالجئين.م

 ، توجد فيها أعداد كبيرة من الالجئين السوريين
ً
شديدة من حيث املساحة  افإن املدارس العامة تعاني ضغوط

 اتحتاج شانلي أورف، سوري في سن الدراسة 150،000تركي و مواطن  600000مع  ة واملوارد البشرية.املادي

 معلم إضافي لتلبية الطلب الحالي. 5000 وحوالىمدرسة(  200فصل دراس ي إضافي )حوالي  4000وحدها إلى 

 
More Value for Money”, European Court of Auditors, Special Report N°27, n.d. 
54 Crisis Group interview, Turkish official, Ankara, October 2018. 
55 Crisis Group interviews, Turkish officials and Syrians, border provinces, April and June 2018. 
56 “I am especially concerned about those who walk around unregistered”, a Turkish Islamic aid NGO worker in 
Şanlıurfa said, representing a broader sentiment among locals. Crisis Group inter- view, Şanlıurfa, April 2018. 
57 See, for instance, “Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism”, Radicalisa- tion 
Awareness Network, 2018; “Prevention of Violent Radicalisation in Schools and Educational Institutions”, 
Finnish National Agency for Education, February 2018.; “Countering Violent Extrem- ism and Radicalisation 
That Lead to Terrorism: Ideas, Recommendations and Good Practices from the OSCE Region”, OSCE, 28 
September 2017. 
58 Ibid; Crisis Group field observations and interviews, border provinces, April, May and June 
2018. 
59 Crisis Group field observations and interviews, border provinces, April and June 2018. E. Ebru Özbey, 
“Turkey’s Fight against Youth Radicalisation: Small Steps on A Long Path”, EuroMesco Poli- cy Brief, 10 January 
2018. 
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 شخصيات كويتيةمؤسسة قطر و بما في ذلك ، إلى جانب الجهات املانحة الدولية، تستثمر وزارة التعليم

تستثمر الحكومة األملانية واالتحاد  ورفا.ي أفي بناء املدارس في شانل، تحاد األوروبيملانية واالوالحكومة األ

، مدرسة 170-150تخطط الوزارة لبناء ، 2019األوروبي في بناء املدارس في شانلي أورفا. بحلول نهاية عام 

ن تلبية م أقلالجديدة هذه القدرة حتى لكن  . 60مدرسة أخرى  22 بناءفي االتحاد األوروبي يمول و 

 مع استمرار ارتفاع عدد األطفال في سن الدراسة.، االحتياجات

خاصة بين الطالب األكبر سًنا. تبلغ نسبة التسجيل في املدارس ، تعد معدالت التسرب مشكلة أخرى 

في  57.1 ىحوالإلى  اكبيرً  انخفاًضا املئة. لكن هذا الرقم ينخفضفي  96.3االبتدائية للسوريين في تركيا اليوم 

 .61في املئة في املرحلة الثانوية العليا )املدرسة الثانوية( 24.6)املرحلة املتوسطة( و  عداديةاملائة في املرحلة اإل 

 ، بيانات التسجيل على مستوى املقاطعة غير متاحة للجمهور 
ً

ارة التعليم من الفرع املحلي بوز  لكن مسؤوال

 150،000سوري في سن املدرسة من إجمالي  80،000يصل إلى  ما أن Crisis Groupورفا أخبر ي أفي شانل

الذين تسربوا بعد املدرسة  نياملراهقمن معظمهم وكان هؤالء  من غير امللتحقين باملدارس في املقاطعة.هم 

 .62االبتدائية

في  ممن هم في سن الدراسة يتسربون بسبب الضغوط االقتصادية واالجتماعية. االسوريون األكبر سنً 

، في شانلي أورفا .63دخل األسرة من أجل دعمعلى األوالد والبنات للعمل  سرتضغط األ ، ر من األحيانكثي

أو في الشركات الصغيرة ما بين  ،الذين يعملون في الحقول ، الذين تسربوا من املدرسة، عادة ما يجلب األبناء

"بعد املدرسة ، ثل منظمة دوليةمم قال دوالًرا( شهرًيا إلى والديهم. 55-36ليرة تركية ) 300إلى  200

 ويفضلون إرسالهم إلى دورات تحفيظ القرآن. ،من األسر السورية أن يعمل أطفالها كثيرريد ت، االبتدائية

 .64من إبقاء أطفالهم في املرافق التعليمية "يتوقعون جدوى  هم العادة 

ا 
ً
، nikahıنقابات اإلمام  تم عن طريقر يكًرا. أحيانا الزواج املبكمبلزواج لالفتيات يواجهن أيًضا ضغوط

ا وثيًقا بالتسرب من املدرسة. لكن زواج الفتيات ، جميعها كما هو موضح أعاله. في الحاالت
ً
يرتبط ارتباط

ي ملواطنين األتراك في شانلبين اوكذلك  ،كثير من السوريينبين القاصرات هو أيًضا ممارسة ثقافية متأصلة 

 .65ورفاأ

 
60 Crisis Group interview, Education Ministry official, Şanlıurfa, June 2018. 
61 Ministry of Education figures as of 15 October 2018. 
62 Of the 150,000 Syrian school-age children there, around 70,000 attend a school facility, 40,000 temporary 
education centres and 30,000 public schools. Around 20 per cent of the total Syrian school-aged population 
not attending school in Turkey (some 400,000 nationwide) lives in Şanlıurfa. Crisis Group interviews, Education 
Ministry official, Şanlıurfa, June 2018; UNICEF rep- resentative, Ankara, September 2018. Ministry of National 
Education figures as of 15 October 2018. 
63 In a nationwide study of 7,591 Syrians aged 12-17, 33 per cent of male and 10 per cent of female 
respondents said they were working; 45 per cent of males and 47 per cent of females said they were going to 
school; and 20 per cent of males and 32 per cent of females said they were “unemployed”. Meanwhile, 10 per 
cent of female and 1 per cent of male respondents in the same age group said they were “married”. Data 
collected in mid-2017 for Istanbul Bilgi University’s study, “Syrian Barome- ter: A Framework for Achieving 
Social Coherence with Syrians”, shared by Prof. Dr Murat Erdoğan and analysed by Crisis Group consultant. 
64 Crisis Group interview, Ankara, September 2018. 
65 Crisis Group interview, Ankara, September 2018. 
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لغ نقدية للعائالت السورية لتعويض الدخل الشهري الذي غير الحكومية مبا دفعت بعض املنظمات

 
ً

 ااملوارد تجعل مثل هذمحدودية هذه لكن  ،من عملهم تخسره عندما يرسلون أطفالهم إلى املدرسة بدال

تشعر األسر بأنها مضطرة إلخراج ، عندما ينفد تمويل املنظمات غير الحكوميةفالجهد غير مستدامة: 

 .66ا من املدرسة مرة أخرى أطفاله

 إليها شعوًراالذين يذهبون السوريين لدى والتي قد تترك ، نفسهاهناك تحد آخر يتمثل في تجربة املدرسة 

في شانلي أورفا من التمييز من جانب  Crisis Groupبالنبذ. اشتكى عدد من السوريين الذين تحدثت إليهم 

الخطاب السلبي عن السوريين  يرددون ن األطفال املحليين و أيبد، في بعض الحاالت .67أقرانهم أو املعلمين

، "لبقينيصف بعض املدرسين تالميذهم السوريين بأنهم "غير  في املنزل وفي البيئات العائلية. يسمعونه الذي

نهم شعروا بالتردد في إبالغ إما يعزز من األولويات في عقول زمالئهم في الفصل. قال أولياء األمور السوريون 

ا من االنتقامأو الفرع املح ،مديري املدارس
ً
وقال ممثلو الوزارة  .68لي لوزارة التعليم عن هذه الحوادث خوف

ويرسلون ، مثل هذه التوترات عندما يسمعون عنها نمالتخفيف على مستوى املقاطعة إنهم يحاولون 

دة حددوا حادثة واح، املاض ي لعامفي ا، إال أنه .69يتم اإلبالغ عن سوء املعاملة عندماموظفيهم إلى املدارس 

 يريندن املإما يشير إلى وجود فجوة بين روايات الالجئين والحسابات الرسمية. في حين ، فقط في املقاطعة

عادة ما تمر مثل هذه ، بعض الحاالت يتخذون إجراءاتهم الخاصة لتهدئة التوتر عنواملدرسين املطلعين 

 الطالب السوريين في املدرسة. لتي يشعر بها بعضما يضخم العزلة ا، دون حلمن الحوادث 

تتمثل في دمج السوريين في املدارس ، 2016منذ عام ، ومما يضاعف هذه املشكلة أن السياسة الجديدة

باللغة العربية التي أنشأتها في التي تدرس والتخلص التدريجي من مراكز التعليم املؤقت ، الحكومية التركية

كانون الصادر في  Crisis Groupكما هو موضح في تقرير ، من أنهعلى الرغم  .70جئينوقت مبكر من أزمة الال 

، ملمتكا اندماجو  ،فهو النهج الصحيح على املدى الطويل ملنع ظهور نظام تعليمي مواز، 2018يناير الثاني/ 

وخاصة ، شبابمن ال كثيرأحبط  .عداد املطلوباإل دون من بدأ االنتقال من التعليم باللغة العربية لكن و 

ج ابسبب تحديات التكيف مع املنه، الذين كان بعضهم يتعلم اللغة العربية لسنوات في تركيا، املراهقين

لذهاب إلى لالشباب السوريين غير راغبين بعض التبديل املتسرع  دفع، في بعض األماكن التركي الجديد.

 .71املدرسة

 
66 Crisis Group interviews, NGO representatives, Şanlıurfa, June 2018. Two mostly EU-funded pro- grams have 
successfully boosted primary school enrolment. 
67 Crisis Group interviews, Syrian students and parents in Şanlıurfa, June 2018. 
68 Crisis Group interviews, Syrian parents in Şanlıurfa, June 2018. 
69 Crisis Group interview, Education Ministry official, Şanlıurfa, June 2018. 
70 For detailed discussion, see Crisis Group Report, Defusing Metropolitan Tensions, op cit. Tem- porary 
education centres were established by the Turkish government in the early years of the refu- gee influx with 
the assumption that Syrians who would soon return should not be deprived of school education. They teach an 
adapted Syrian curriculum in Arabic and offer up to fifteen hours of Turkish language training. With Syrians’ 
return prospects diminishing, the government decided in 2016 to phase out these centres in three years to 
prevent a parallel education system from emerg- ing and help Syrians integrate into the Turkish public school 
system. 
71 Ibid.; Crisis Group interviews, Syrian parents and youth, Şanlıurfa, April and June 2018. 
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 الدعم النفس ي واالجتماعي غير الكافي

االجتماعي و هي عدم كفاية الدعم النفس ي و  ،تلبية احتياجات السوريينى في عف أخر نقطة ضهناك 

في أو  ،تجارب حرب مروعة في طفولتهممعظمهم عاش الشباب السوري  للشباب داخل املدرسة وخارجها.

 بما في ذلك أقاربهم.، وشهدوا عمليات قتل وحشية ،لقد عانى كثيرون القصف سنوات املراهقة املبكرة.

ض األطفال املولودون في املخيمات باستمرار إلى قصص عن املعاناة والحزن وسفك الدماء والخسارة عر يت

م صدمة العيش في بيئة مغلقة.
 
نتشر ت، معسكرات الحاويات( بخالففي معسكرات الخيام ) التي تضخ

  .72اإلساءة الجنسية التي يرتكبها األطفال ضد أطفال آخرين على نطاق واسع

املانحون الدوليون بسرعة كافية للوصول إلى الشباب السوري  وال ،سلطات التركيةالك لم تتحر 

يمكن للشباب السوريين الحصول على الدعم ، ورفاي أفي شانل .73املحتاج إلى الدعم النفس ي واالجتماعي

، التعليم التابعة لوزارةالنفس ي واالجتماعي من املستشارين في املدارس الحكومية التركية ومراكز البحوث 

يوجد لدى بعض املراكز  وكذلك املستشفيات الحكومية وفروع وزارة األسرة والعمل والسياسة االجتماعية.

أو يمكنهم إحالة السوريين  ركز،في امل ن و نفسي ن و صصختماملجتمعية التي تديرها املنظمات غير الحكومية 

  كادر يكون  حيث، ضعيفة الدولة في هذا املجالخدمات ذلك فإن  معإلى مؤسسات الدولة. 
ً

العمل قليال

، طالب ملوظف واحد 2000. وقال مستشار يعمل في مخيم شانلي أورفا: "يوجد حالًيا أيًضا الكفاءة وضعيف

. هناك عدد قليل من املتحدثين 74وفًقا للمعايير الدولية" طالًبا 250 نفس ي راقبم كل يتابع أن ينبغي بينما

 ال يمكنهم التواصل  معظمهمستشارين ما يعني أن امل، باللغة العربية
ً

مع السوريين املسجلين  اجيًد  تواصال

 آبائهم.مع أو  ،في املدارس

هذه إذا تركت ، اجتماعي يعمل في منظمة غير حكومية دولية في إسطنبول و دعم نفس ي  موظفوقال 

 مع الدولةاإلحباط  تضخما لالصدمات مصدًرا رئيًس "يمكن أن تكون هذه ، دون معالجةمن الحاالت 

سنة  24و  12الصدمة يمكن أن تجعل من الصعب على السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين  .75املضيفة"

ما يجبرهم على العمل والحياة غير ، أو االستمرار في وظائفهم ،على وجه الخصوص البقاء في املدرسة

 املشروعة أو االستغاللية.

 

 
72 Crisis Group interviews, Şanlıurfa, May 2018. 
73 In August 2017, the EU began funding a project called SIHHAT that would set up 178 health clin- ics for 
Syrians across the country. The project aims to establish ten community mental health cen- tres and is 
scheduled to run through the end of 2019. Some vocational training to help Turkish teachers better identify 
and deal with Syrian students with psychological problems exists (UNICEF launched a course in September 
2017 for 65,000 teachers), but such courses can impart only super- ficial knowledge and cannot account for 
situations where the classroom environment itself is a source of trauma. Crisis Group observations, Şanlıurfa, 
April-June 2018; interviews, international organisation representatives, Ankara, September 2018. 
74 Crisis Group interview, Şanlıurfa, June 2018. 
75 Crisis Group interview, Istanbul, October 2018. 
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 الفقر

في املئة من األسر السورية  20حوالي  .76ن في تركيا تحت خط الفقرفي املئة من السوريي 50يعيش حوالي 

تعتمد هذه األسر فقط على الدعم النقدي والعيني ، بالنسبة إلى الخبز اليومي .77أفراد عاملون  فيهاليس 

رية في املئة من األسر السو  65يعتمد ما يقدر بـ  .78من املانحين الدوليين أو آلية املساعدة االجتماعية للدولة

سوري فقط  65000 ىكان حوال، 2018ديسمبر  لغاية كانون األول/ .79على العمل في االقتصاد غير الرسمي

 . 80ةقانوني صورةيحملون تصاريح عمل تسمح لهم بالحصول على رواتبهم ب

مع استمرار مشكلة  املجتمعات املحلية التي تكافح أيًضا. مع فقر الالجئين السوريين التوترغذي ي

كانوا على الذين سوريين أمام الشانلي أورفا من فقدان وظائفهم  في املحليون الذكور اشتكى ، ةالبطال

فإن املظالم الرئيسة ضد ، وفًقا للدراسات االستقصائية، في الواقع . 81استعداد للعمل مقابل أجر أقل

ت خاصة شكالت ليسن هذه املإفي حين  .82السوريين في تركيا هي املنافسة في الوظائف والشواغل األمنية

 دائم.هو تأثير ن تأثيرها على الشباب ال يمكن إنكاره و فإ، بالشباب

مليون  ىيدخل حوال . 83في وقت التباطؤ االقتصادي في البالد ال سيما ،من الصعب مواجهة الفقر

 من السوريين، (65-15مليوني شخص في سن العمل ) ىأضف حوال . 84مواطن تركي قوة العمل كل عام

 
76 Support to Public Institutions in the Turkey Refugee and Resilience Response Plan (3RP) 2017-2018, 16 July 
2018. Based on international poverty line calculation standards ($1.90 a day per person). 
77 3RP Livelihoods and Employment Data Analysis, “2017 Progress and Way Forward for 2018-2019”. 
78 The European Social Safety Net (ESSN), the world’s largest humanitarian cash program (accord- ing to value 
and total number of beneficiaries), is funded by the EU’s Refugee Facility for Turkey and has around 1.5 million 
Syrian beneficiaries who receive a monthly allowance of 120 Turkish lira (roughly $22) through a debit card 
commonly referred to as a “Kızılay card.” 
79 3RP Livelihoods and Employment Data Analysis, “2017 Progress and Way Forward for 2018-2019.” 
80 This figure includes those who established legal businesses in Turkey, but excludes seasonal agri- cultural 
workers, who are exempt from the work permit requirement. Only around half of the Syri- ans holding permits 
were registered under temporary protection, the other half were non-refugee Syrians holding legal residence 
in Turkey. 3RP Livelihoods and Employment Data Analysis, “2017 Progress and Way Forward for 2018-2019”; 
“Süleyman Soylu: Bu güne kadar 76 bin 443 Suriyeliye vatandaşlık verdik” [“Süleyman Soylu: So far we have 
granted citizenship to 76,443 Syrians”], T24, 7 January 2019. 
81 A World Bank study estimated that every ten Syrian refugees who take jobs for lower wages dis- place six 
local workers. Three of every six displaced locals can find other jobs in the formal sector, but the other three 
remain unemployed. Ximena V. Del Carpio and Mathis Wagner, “The Impact of Syrian Refugees on the Turkish 
Labor Market”, World Bank Group, August 2015. 
82 A survey of Turkish citizens toward the end of 2017 found that 67.4 per cent believe Syrians are 
driving higher crime rates, while 58.1 per cent think Syrians are behind an increase in terrorist at- tacks in the 
country. The same survey found that 71.4 per cent believe Syrians are taking jobs away from Turkish citizens. 
Emre Erdoğan and Pınar Uyan Semerci, “Attitudes Toward Syrians in Turkey, 2017”, Istanbul Bilgi University, 
February 2018. In three separate online surveys conducted by the World Food Programme between July 2017 
and January 2018, more than two in five Turkish citi- zens perceived that crime had risen in their 
neighbourhoods because of Syrians. World Food Pro- gramme, “Social Cohesion in Turkey: Refugee and Host 
Community Online Survey, Rounds 1-2-3”, July 2018. 
83 “The World Bank has estimated that even assuming economic growth of over 4 per cent for the 
next few years, the net job creation of formal firms is now down to zero, meaning that the economy is 
currently destroying as many jobs as it creates”. 3RP Livelihoods and Employment Data Analysis, “2017 
Progress and Way Forward for 2018-2019.” 
84 “İş gücüne katılım oranı 10 yılda 5,8 puan arttı” [“The workforce participation rate increased by 
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ا يزال أكثر مالتحدي ، ورفاي أفي شانل للبلد توفير وظائف كافية.رؤية كيف يمكن الصعب  يصبح منف

ينبغي مساعدة  ي يواجهه شباب الالجئين واملجتمعات التي يعيشون فيهاذولكن لتقليل الخطر ال صعوبة.

 أسر الالجئين من الفقر.

 
 

بشأن ما يسمونه األتراك بالقلق يشعر املسؤولون  ال يمكن أن تكون الحلول قصيرة األجل هي الحل.

ملساعدات من ا"ماذا سنفعل بعد أن ينتهي هذا التمويل  "اعتماد" الالجئين على املساعدات اإلنسانية.

يمكننا تلبية احتياجات الفئات األكثر ضعًفا  ،االقتصادي الحاليإلى الواقع "من خالل النظرة  ،اإلنسانية؟"

 ،85مليون مساعدة دولية حالًيا[" 1.5 ى]حوال كلهم ن و دد ليس املستفيولكن بالتأكي ،250000البالغ عددها 

لم تتفق الجهات املانحة الدولية والسلطات التركية حتى اآلن على استراتيجية للخروج من البرامج التي يمولها 

نستعد وقال أحد مسؤولي األمم املتحدة "إذا لم  والتي تقدم مدفوعات نقدية للسوريين. ،االتحاد األوروبي

فسوف يتعين علينا على األرجح االختيار بين املدقع للغاية  ،مع وجود تمويل أقل في أسفل الخط ،للخروج

يتطلب حل مشكلة الفقر لالجئين في شانلي أورفا االنتباه إلى مشكلة الفقر  .86والضعيف للغاية في النهاية"

 .جميعهم سكانهالبطرق مستدامة  ،هافي املقاطعة كل

 

 
5.8 points in 10 years”], Bloomberg HT, 28 March 2017. 
85 Crisis Group interview, Turkish official, Ankara, September 2018. 
86 Crisis Group interview, Ankara, September 2018. 
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 لشباب املعرضين للخطرماية اتدابير لح
ي يواجهه الالجئون السوريون الضعفاء في شانلي ذهناك حاجة إلى مزيد من العمل للتصدي للخطر ال

تعزيز التدابير الرامية إلى االندماج ، مع الشركاء الدوليين، يجب على تركيا وفي أماكن أخرى في تركيا. اأورف

وتسجيل ، التسجيل للحصول على وضع الحماية املؤقتة ين علىالسوريوتشجيع ، والدعم على املدى الطويل

ومساعدة الشابات والفتيات على االبتعاد عن ، هؤالء الشباب السوريين الذين ال يذهبون إلى املدرسة

وخلق الفرص ألولئك ، رعاية أولئك الذين يعانون الغضب والصدمات والخسارةو ، الزيجات االستغاللية

التدابير األمنية التي من شأنها الحد من مساحة املناورة للجهات كما تحمل  ائف.إلى وظالذين يحتاجون 

 من األهمية. نفسه القدر علىالفاعلة الخطيرة املوجهة نحو استغالل ضعف الشباب 

 ، يتطلب دعًما من املانحين الدوليينكله هذا 
ً

 وضعالتنسيق بين الوكاالت الحكومية املعنية ب لىع فضال

ين صصتخاكز خارج التعليم الرسمي، ومع املواملنظمات التي تدير مر  ،املدارسمع جتماعية و السياسات اال 

نحو هدف  ةمباشر  صورةجميعهم يجب أن يعملوا ب ،املنظمات الدوليةو ، والسلطات الدينيةالنفسيين 

 . املاكتشاف نقاط الضعف من خالل التك

 

 تسجيلال إتمام

من األهمية بمكان أن تبذل السلطات ، غير مسجل ا يزالملسوريين مع اإلشارة إلى أن عدًدا كبيًرا من ا

عدد من الخطوات التي قد تتخذها من أجل  لذا ال بد من .تأمين إكمال التسجيلل االتركية جهًدا إضافيً 

 .اعليةجعل جهدها أكثر ف

 
ً

بحيث يكون ، افيةمديرية الهجرة إلى تدريب موظفيها على نحو أفضل في اللغة واألعراف الثقتحتاج ، أوال

ا
ً
االتصال مع  ىعل الالجئ السوري شجعي ما ،االتصال السوري األول بالسلطة الحكومية أقل إحباط

هناك  .87على تحديث السجالت بدقة حافظةاملهذه الخطوة سوف تساعد في  ،السلطات في مرات مقبلة

سجيل حاجز اللغة في مكاتب الت واملساعدة في التغلب على ،طريقة أخرى لبناء ثقة السوريين في املؤسسات

إن توظيف السوريين سيساعد  وهي توظيف السوريين )مثل أولئك الذين أصبحوا مواطنين أتراك(. ،املحلية

 ان ذلك حتى لو كا، أيًضا في توفير فرص عمل دائمة لالجئين في القطاع العام
ً

 .لعدد قليال

حلية من الوزارات املفروع الو  ،ضور محلي قوي يجب على املنظمات غير الحكومية التي تتمتع بح، أخيًرا

( الذين يتم خاتيراملزيد من أنشطة التوعية املستهدفة من خالل التعاون مع رؤساء األحياء )امل انفذيأن 

 بحالة تسجيل السوريين الذين يعيشو 
ً
يجب على املنظمات غير ، تحديدها فور ن في مناطقهم. إعالمهم عادة

إن السماح ألولئك الذين انتقلوا في الغالب  ة إبالغ السوريين بفوائد التسجيل.الحكومية ومسؤولي الوزار 

 
87 Syrians whom Crisis Group interviewed generally complained of negative attitudes toward them on 
Migration Directorate officials’ part. Crisis Group interviews, border provinces, April and June 2018. 
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ألسباب تتعلق بالعمل )حتى لو كانوا في القطاع غير الرسمي( بإعادة التسجيل في مكان إقامتهم الجديد 

 .88تحقيق هذه الغاية فيسيساعد أيًضا 

 

بكات وشبكات غرس العقيدة، و ش، مكافحة الشبكات غير املشروعة

 فتياتاستغالل النساء وال

 الشبكات غير املشروعة

يجب على أنقرة أن ، من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد شبكات التهريب التي تستغل الشباب السوري

هي تعزيز تدابير ذلك، و  فيتوجد طريقة واحدة تساعد  .صعًبا في أمن الحدود التعامل مع الثغراتتجعل 

من خالل إجراء مقابالت مع  هربينن واملأفضل املهاجري صورةت أن تحدد بمكافحة الرشوة. يمكن للسلطا

واالنخراط في عمليات تفتيش عشوائية  ،وهم يحاولون العبور بشكل غير قانوني تقبض عليهمأشخاص 

بدعم من دول االتحاد  في ذلك، ومكافآت الفساد اإلبالغويمكن أن تساعد آلية  ملسؤولي الحدود. متواترة

يجب أن يستمر التعاون في هذا ، 89الجهد املبذول لتعزيز أمن الحدوداستثمرت تركيا بالفعل في ، األوروبي

 االتجاه.

 

 غرس العقيدة

تحديد مراكز "التدريب" التي يهدف  املذهبية، هوالالجئين  تلقينسيكون مفتاح التصدي ملحاوالت 

أو التحريض على الكراهية  ،ملجندينإلى كسب امن خاللها من الجماعات املسلحة  مالجهاديون أو غيره

ولين عن فحص املنشآت ؤ يجب على الدولة إما أن تقدم للعاملين الدينيين األتراك املس والعنف الطائفيين.

استئجار مفتشين مواطنين أتراك آخرين يتحدثون بالفعل عليها أو  ،باللغة العربية اجيًد  ااملسجلة تدريبً 

يار اآلخر في تعيين مفتشين جدد من بين السوريين املؤهلين الذين تمثل الخاللهجة السورية للغة العربية. ي

مؤسسة يجب على ، السورية التي ترغب في تزويد أطفالها بالتعليم الديني سرإلنشاء بديل لأل  تم فحصهم.

ن أن تقدم حوافز للمؤسسات التركية التي تشرف على تمديد دوراتها في القرآن الكريم وغيرها م (ديانيت)

 
88 Once a Syrian registers in one province, he/she can only move to another after obtaining a per- mit from the 
provincial migration directorate. Getting a permit usually takes a long time. Hence many Syrians move to 
another province without obtaining this document and are then not allowed to re- register in their new place 
of residence. 
89 Under the Facility for Refugees in Turkey, the EU provided €80 million in support of Turkey’s migration 
management, ranging from support to capacity-building to rescue boats. Under the EU’s Instrument for Pre-
accession Assistance (IPA), Turkey received since 2007 around €300 million in the area of improving border 
management and around €200 million in the area of managing migra- tion. Equipment supplied in the 
framework of IPA aims at supporting the surveillance capacity of Turkish authorities to improve border 
management and security for civilian purposes. The EU does not supply any military or lethal equipment to 
Turkey. Crisis Group email correspondence, EU offi- cial in Brussels, February 2019. 
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بات الدينية لتشمل الشباب السوري ودعم هذه املؤسسات في توظيف املعلمين الناطقين باللغة التدري

 . 90العربية

أيًضا إلى إيالء املزيد من االهتمام ملوظفي التدريب  (ديانيت)تحتاج ، بصفتها السلطة الدينية في تركيا

يمكن لرجال الدين أن يلعبوا  السوري. الذين يمكنهم فحص مراكز التعليم الديني التي يحضرها الشباب

يجب أن يتم ، ومع ذلك تدعو إلى العنف.التي تعاليم اإلسالم  حول الخاطئة  هوماتدوًرا مهًما في تبديد املف

يجب على مؤسسات الدولة ، حيثما أمكن .ةلاعف صورةإلى الشباب املعرضين للخطر ب تدريبهم للوصول 

 ،عالقات وثيقة كويناالجتماعيين السوريين الذين يمكنهم ت صيينختصاتوظيف األئمة واملستشارين واال 

 وثقة مع الالجئين الشباب.

 

 هنوإكراه استغالل النساء والفتيات

من الزواج االستغاللي إلى ، القسرية التي يمكن أن تواجهها النساء السورياتإن مجموعة املواقف 

تجعل من الضروري إعالم الشابات ، يةاإلجرام الشبكات وقوع في شركوال ،للدخل امصدرً ممارسة الجنس 

يجب على السلطات التركية العمل على تثقيف اآلباء  .أيًضاوبحقوقهن  ،وأولياء أمورهن بالخطر املحتمل

 بوصفه واألمهات الذين يفكرون في الزواج املبكر لبناتهم 
ً

وتوعيتهم ، عيشةمن أشكال الحماية أو امل شكال

لكل من بناتهم واألطفال ، حكوميةبالخطر الذي ستستتبعه نقابة غير  بالوضع القانوني املحفوف

وأكثر  ،الت اجتماعًياو غالًبا ما تكون األرامل الشابات معز  .ًصااهتمام خامل ااألر يجب إيالء  املحتملين.

وأنواع  نأو السلطات املحلية أن تجمع بين التوعية بحقوقه ،ويجب على مسؤولي املخيم، عرضة لإلساءة

  لضمان وصول الرسالة إلى النساء الالئي يواجهن بالفعل االستغالل.، رى برامج األخال

، لكن املوارد نادرة. "عندما ننظم جلسات إعالمية هنا حول حقوقهم، على هذه املعلوماتيوجد طلب 

"، هذا  القلةال يمكننا الوصول إال إلى ، تكون النساء السوريات عادة مهتمات للغاية. لكن بموارد محدودة

 .91ما قاله محام يعمل في نقابة املحامين في أورفة

يجب على الدولة أن تجند النساء من ، ت الالئي يبقين في املعسكراتلردع اإلساءة إلى النساء والفتيا

داخل  وأن تسمح للمحامين بالوصول غير املقيد إلى املخيمات. ،رجال الشرطة واملسؤولين في املعسكر

إلى تحسين موثوقية في قطاع األمن سيؤدي تعيين مزيد من النساء ، على حد سواء املعسكرات وخارجها

 
90 There are numerous state-run and private foundation courses taught by Turkish citizens certified 
by the Diyanet. Any graduate of an imam hatip school – a government-run secondary school that trains Muslim 
clerics – is qualified to teach these courses. The teachers usually do not speak Arabic, however, at least not the 
Syrian dialect. 
91 Crisis Group interview, lawyer, Şanlıurfa, June 2018. Between January and June 2016, the UNHCR distributed 
over 100,000 leaflets (in Arabic, Turkish and English) about early and forced marriage, as well as domestic 
violence, to partner offices and local stakeholders in Ankara, Istanbul, Izmir, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, 
Kilis, Kahramanmaras, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman and Mardin. “UNHCR Operational Update January – 
June 2016.” 
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رجال الشرطة معظمهم من الذكور في الوقت الحاضر ال  كون ن إحيث ، عن سوء املعاملة آليات اإلبالغ

 .فر املترجماتايجب على الحكومة التأكد من تو  شجع النساء على القيام بذلك.ي

 عدد توظيف في إمكاناتها زيادة السلطاتينبغي على ، إلى مساعدة فورية حتجناللواتي يلدعم النساء 

 .وتأهيل مرافق مناسبة  لالجئات السوريات في شانلي أورفا وفي أي مكان آخر لالجئين املوظفين، من أكبر

ية لوزارة مثل املالجئ النسائية التي تديرها الفروع املحل، تحتاج الخدمات االجتماعية الوقائية في الدولة

كل من املوظفين  لزيادة فياملحلية إلى املوارد لواملنظمات غير الحكومية  األسرة والعمل والسياسة االجتماعية

 يمكن أن يسهم املانحون الدوليون أكثر في تمويل الجهد طويل األجل في هذا االتجاه. .كاناملؤهلين وامل

كان هناك ارتفاع في اإلرادة السياسية من جانب إذا إال ، قد يكون للتمويل وحده تأثير محدود، ومع ذلك

"هذه املسألة تتطلب من سلطات الدولة االعتراف صراحة باملشكلة والسياسيين  ة.صناع القرار في أنقر 

عن  تممثلة منظمة دولية أعرب، والتي تفتقر إليها حالًيا"، إلبداء إرادة سياسية واضحة للتكيف معها

 .92أسفها

سواء كانوا ، ن تثبت إدانتهم باإلساءة واالستغاللملساءلة العامة عم  مة أيًضا ضمان اينبغي على الحكو 

نشر أحكام  ةخاص صورةمن املهم ب سماسرة لزواج القاصرات.و  خيممسؤولين في امل مأ ،موظفين مدنيين

تأثير  ملواجهة اإلحساس باإلفالت من العقاب وخلق، بالسجن بسبب سوء املعاملة من جانب مسؤولي األمن

التطورات الجنسية أو االستغالل من قبل يجب على السلطات إنشاء خط ساخن للضحايا لإلبالغ عن  رادع.

 املوظفين املدنيين.

 

 تسجيل الطالب ومنع املتسربين

تزايد من الشباب الالجئين خطة الستمرار االستثمار لبناء املدارس املعدد ليتطلب الواقع الديموغرافي ل

أفضل في معالجة معدل التسرب من املدارس  صورةيجب على تركيا أيًضا أن تعمل ب .93ويلعلى املدى الط

زيد من املعلمين السوريين في ميجب على الحكومة توظيف ، من قبل Crisis Group ناقشتوكما  الثانوية.

ن تعليم اللغة أو دعم املعلمين لتسهيل االنتقال م ،"وسطاء بين الثقافات"بوصفهم املدارس العامة التركية 

، بشكل قليل موظ فة غيرأو  ،قليلة لعامةا ارسلمدا فيها نتكو لتيا قعالموا في .94تركيةالعربية إلى اللغة ال

 مساحة لعامةا ارسللمد نتكوأن  لىإ مفتوحة لمؤقتا لتعليما كزامر تُبقيأن  لحكومةا على يجب

 .منهم بسرلتا خطر لتقليل، سةرلمدا سن في يينرلسوا بالستيعا نمعل موو

املحلية لوزارة التعليم مديري املدارس للتأكد من مساءلة املعلمين عن التمييز يجب أن تراقب الفروع 

يجب أن تشمل التدابير املحددة عدم التسامح مطلًقا مع السلوك  ضد السوريين في املدارس العامة.

 
92 Crisis Group interview, Ankara, September 2018. 
93 Around 700,000 of Şanlıurfa’s two million Turkish citizens are between the ages of six and fif- teen. 
“Türkiye’nin en genç ili hangisi?” [“Which is Turkey’s youngest province?”], Timetürk, 16 Feb- ruary 2016. 
94 See Crisis Group Report, Defusing Metropolitan Tensions, op. cit., p. 19. 
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مدرسون سوريون لتقديم  وإنشاء خط ساخن تديره الوزارة ويعمل فيه، وفرض العقوبات، التمييزي 

يجب تدريب املعلمين واملستشارين األتراك على تشجيع التماسك بين األطفال السوريين  . 95الشكاوى 

، مثل لبنان، استخدمت الدول األخرى املستقبلة لالجئين واألتراك وإشراك اآلباء السوريين واألتراك.

العالقات بين الطوائف د في تعزيز ن أن تساعوالتي يمك، املدارس منصات لـ "مجموعات مشاركة الوالدين"

 .96ومنع التوتر داخل الفصل

أن تختار ، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، يمكن للمنظمات غير الحكومية ذات التوعية املحلية القوية

وتوظفهم للمساعدة في زيادة الوعي باآلفاق  ،ألف طالب جامعي سوري في تركيا 20 ىنماذج من بين حوال

ومنحهم فكرة أفضل عما يمكن أن يحققه السوريون. في تركيا إذا انتهوا ، آلباءاملستقبلية بين املراهقين وا

 .97من املدرسة

ملنع الزواج املبكر  تحتاج العائالت والفتيات إلى معلومات حول الزيجات املبكرة والحوافز لتجنبها.

ملسؤولي املدارس تنظيم يمكن ، ملدرسةاوالذي يؤدي في كثير من األحيان إلى ترك الفتيات ، يواالستغالل

لكن ما لم يكن لدى العائالت حافز اقتصادي أقل . تستهدف اآلباء وبناتهم ،جلسات إعالمية داخل املدارس

ألسر أيًضا إلى الشعور تحتاج ا فمن املحتمل أن يكون لرفع الوعي هذا تأثير ضئيل.، التزويج البنات مبكرً 

)ويمكن  ياتيجلب معه املزيد من الفرص واملز ، ملستوى الجامعيبما في ذلك من خالل ا، بأن التعليم لبناتهم

 
ً

 2017مايو أيار/ يجب زيادة الراتب املتاح بالفعل منذ  قانونًيا أو غير ذلك(.، لزواج املبكرمن ا أن يكون بديال

-7 أو، ليرة تركية 60-40تها لاللتحاق باملدرسة حتى الصف الثاني عشر )للعائالت السورية التي ترسل بنا

 وتوسيع نطاق التعليم الجامعي.، دوالر شهرًيا( 11

 

 تقديم الدعم النفس ي واالجتماعي الكافي

تعزيز التكامل على املدى في  إن تلبية االحتياجات النفسية واالجتماعية للشباب السوري أمر أساس

يمكن تقديم بعض الدعم النفس ي  جهات الفاعلة املعادية من استغالل هذا الضعف.ومنع ال ،الطويل

يجب على وزارة التعليم توظيف املزيد من املستشارين في املدارس التي تضم  االجتماعي من خالل املدارس.

السوري  يمكن أن يؤدي توظيف معلمي مركز التعليم املؤقت أعداًدا كبيرة من التالميذ السوريين.

يمكن ، على املدى القصير. 98"مستشارين مساعدين" في املدارس )رجل وامرأة ( إلى تعزيز هذه الخدمات
 

95 UNICEF has an SMS-based complaint system for Syrian temporary education centre teachers that could be 
used as a model. Crisis Group interview, UNICEF representative, Ankara, September 2018. 
96 In other places, culture nights have given parents from different backgrounds opportunities to in- teract. A 
“parent twinning” project, undertaken by the Ministry of Education and supported by NGOs, could help orient 
Syrian families. Those who are more educated could be matched with less educat- ed parents. This project 
could help keep children in schools and soothe tensions when they arise. 
97 NGOs could distribute information sheets to prospective role models in university seminars. They should 
select a group of students (diversified by ethnic background and Syrian hometown) to serve in this capacity. 
98 Additional training in counselling could be offered before these teachers assume duty. Three spe- cialties are 
particularly relevant for dealing with Syrian youth in Turkey: rape, substance abuse and trauma counselling. 
Effective counselling can prevent youth from falling vulnerable to the risks dis- cussed in this report. See 
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لمستشارين األتراك. ل لترجمةعلى اللحكومة تدريب هؤالء الناطقين باللغة العربية الذين تعلموا التركية 

، تمويلها عادة من املانحين الغربيينوالتي يتم ، الحكوميةتقدم املراكز املجتمعية التي تديرها املنظمات غير 

فإن شبكة األمان التي يقدمونها يمكن أن تكون ، خدمات استشارية. نظًرا ألنهم يتلقون تمويل املشروع

، تساعد هذه املنظمات غير الحكومية في سد فجوة الخدمات في الدولة، في الوقت الحاضر مؤقتة فقط.

 ا يزال أقل بكثير من الطلب.م لذين تم الوصول إليهملكن عدد السوريين ا

ولكن ربما يكون أكثر أهمية بالنظر إلى  ،إن الوصول إلى الشباب الذين هم خارج املدرسة أمر أصعب

تتمتع الفروع املحلية لوزارات التعليم واألسرة والعمل  ي يواجهونه عند تركهم الدراسة.ذالخطر اإلضافي ال

هناك حاجة إلى مزيد من االستثمار في التوعية على  محدودين.ة بميزانيات وموظفين والسياسة االجتماعي

 ختصاصيين زيادة العدد وتحسين مؤهالت الفرق املتنقلة من اال ، على سبيل املثال، مستوى األحياء

جوة يمكن أن يساعد تدريب السوريين )ربما أولئك الذين أصبحوا مواطنين أتراك( في سد الف االجتماعيين.

يتعين على الحكومة تخصيص أموال كافية ، ولكن في النهاية، يساعد التمويل الدولي أيًضا يمكن أن اللغوية.

كل  مع كلفةعن طريق حساب عدد السوريين ، وكذلك للبلديات، لكل فرع محلي من الوزارات املعنية

 .99خدمة

شباب أن جمع ال، املنظمات غير الحكوميةوكذلك العاملون في ، يالحظ ممثلو املنظمات الدولية

 السوري واملحلي في بيئات اجتماعية غير رسمية يمكن أن يكون أكثر فائدة من جلسات املشورة املنظمة.

، ساعد ليس فقط السوريينييمكن أن  نشاط، وكذلك مجموعات الدعم من األقران، الرياضة والفنون 

مراكز مجتمعات  تتمثل إحدى طرق تشجيع هذه األنشطة في دعم .100ولكن أيًضا الشباب املحلي اآلخر

م 
 
الشباب التي تديرها الدولة واملنظمات غير الحكومية لتوسيع نطاق دورات اللغة التركية أو برامج التعل

 ما تستهدف هذه البرامج  .101السريع أو التدريب على القراءة والكتابة والحساب أو أنشطة بناء املجتمع
ً
عادة

لضمان استفادة السوريين املستضعفين الذين  عاًما. 18تاركة من هم أكبر من ، يين في سن الدراسةالسور 

بالنظر إلى أن الدولة  عاًما. 25يجب أن تتضمن هذه البرامج األشخاص حتى سن ، لم يعودوا في سن الدراسة

كومية من العمل في هذا يجب أن تكون أنقرة أكثر استعداًدا لتمكين املنظمات غير الح، ال تفي بالطلب

واسطنبول بسبب عدم  اورفي أشانل مجموهة األزماتنظمات غير الحكومية الذين قابلتهم ممثلو امل املجال.

 .102وجود دعم من سلطات الدولة

 
“UNHCR’s Engagement with Displaced Youth”; and Mehmet A. Karaman and Richard J. Ricard, “Meeting the 
Mental Health Needs of Syrian Refugees in Turkey”, The Pro- fessional Counselor, vol. 6, no. 4 (2016). 
99 Similarly, the state should channel funds proportionate to the number of Syrians hosted to local 
Health Ministry branches, as well as the social assistance and solidarity foundations under district 
governorates that are tasked with distributing social assistance to the needy. As the Turkish gov- ernment is 
cutting public spending, the EU could offer to support these budgets for a set period. 
100 There are examples of such activities run by international organisations and the Ministry of Youth and 
Sports, but the number of individuals reached so far is low. 
101 UNICEF in Turkey is investing effort in designing and running such programs. 
102 “In those few cases where state authorities identified problems and worked in close cooperation with 
NGOs/INGOs to address those, the results were much more positive”. Crisis Group interview, international 
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 مساعدة الالجئين على كسب العيش

العيش لالجئين توفر التجربة العاملية واملحلية بعض األفكار حول كيفية البدء في تحسين سبل 

  .هاورفا كلي أالسوريين وشانل
ً

لتمكين  فإن القابلية للتنفيذ أمر بالغ األهمية.، وكما لوحظ سابًقا ،أوال

في املاض ي إلى االنتقال من املساعدات اإلنسانية إلى سبل  Crisis Groupدعت ، دخل دائم السوريين توليَد 

 املؤسسات التركية واملنظمات الدولية على تعزيز إمكانتعمل  .103وهي عملية بدأت اآلن، العيش املستدامة

يجب أن يكون التحول  .104وإن كانت النتائج محدودة حتى اآلن، وتكامل سوق العمل ،توظيف السوريين

 في شانلي أورفا، تدريجًيا
ً
في املئة من  20 ىحيث يتلقى عدد كبير من السوريين املساعدات وحوال، وخاصة

يعد نقل مسؤولية اإلدارة  .105لعاًما عاطلون عن العم 24و  15ين تتراوح أعمارهم بين املواطنين األتراك الذ

عن هذه البرامج )حتى لو استمرت دول االتحاد األوروبي في تمويلها( إلى مؤسسات الدولة التركية إحدى 

  الطرق لجعلها أكثر استدامة.

التوفيق بين أرباب العمل في إحدى  سعت وزارة األسرة والعمل والسياسة االجتماعية في تركيا إلى

النقل الطوعي  تودعم، أخرى  في مقاطعةالباحثين عن عمل السوريين و  ،حث عن العمالاملقاطعات التي تب

يجب توسيع هذه املبادرات بدعم ، . إذا نجحت106ة معينةدودفع اشتراكاتهم في الضمان االجتماعي مل، لألسر

 من املانحين.

دات إلى الوكاالت التي تخطط األمم املتحدة لتوجيه املستفيدين من املساع، املقبلينعلى مدار العامين 

في  22.6يمكن أن تفعل أكثر من ذلك: تقول األمم املتحدة إن  يمكن أن تساعدهم في العثور على وظائف.

نحو  ايجيً املئة من مستفيدي املساعدات في تركيا "قريبون بما يكفي من سوق العمل بحيث يمكن نقلهم تدر 

 اتستخدم األمم املتحدة مدفوعات املساعدات حافزً يمكن أن  .107االعتماد على الذات من خالل التوظيف"

 
NGO representative, Istanbul, October 2018. For detailed discussion, see Crisis Group Report, Defusing 
Metropolitan Tensions, op. cit., pp. 20-21. 
103 European officials are considering the allocation of roughly two thirds of the second €3 billion 
tranche to development-related funding, with only one third allocated to humanitarian support. Crisis Group 
interview, European official, Istanbul, February 2019. Also see Crisis Group Report, Defus- ing Metropolitan 
Tensions, op. cit. 
104 The Ministry of Family, Labour and Social Policy is taking steps to ease the work permit process. 
In early 2018, it reduced the permit fee for Syrians from 615.2 Turkish lira (about $112) to 228.9 lira (about 
$42). It also established one-stop permit shops offering services in Arabic and Turkish in five locations in 2017-
2018. As Crisis Group has noted previously, international donors are now working to design vocational training 
programs aimed at better matching skills taught with market needs. See Crisis Group Report, Defusing 
Metropolitan Tensions, op. cit., pp. 15-18. 
105 As of December 2018, in Şanlıurfa 149,163 Syrians (around 33 per cent of the total registered in 
the province) received aid under the ESSN. Beneficiary figures for Şanlıurfa shared with Crisis Group by a World 
Food Programme representative via email on 11 January 2018; employment figures from TÜİK. On paper, 
Syrians have access to the same vocational training programs that Turkish citizens do. 
106 At present, the Ministry of Labour offers subsidies for up to eighteen months. Crisis Group in- terview, 
Turkish official, Ankara, January 2019. 
107 World Food Programme presentation at the ESSN Future workshop, 20 June 2018, cited in 3RP Livelihoods 
and Employment Data Analysis, “2017 Progress and Way Forward for 2018-2019.” 
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على سبيل املثال من خالل تقديم مساعدة مستمرة فقط ألولئك الذين يسجلون في ، لهؤالء األشخاص

املستضعفين بشكل خاص مثل املرض ى أو املعوقين أو مع استبعاد ، دورات اللغة التركية أو التدريب املنهي

 صورةيمكن أن يكون مفيًدا ب -والزراعة  هارات الحرفيةامل –في مجالين  التدريب الوظيفي .108كبار السن

يمكن أن يساعد التدريب الشباب في  للعمال اليدويين الشباب واملتسربين من العاطلين عن العمل. ةخاص

 أفضل من أرباب العمل في االقتصاد غير الرسمي. وضعمكينهم املطالبة بوت ،العثور على عمل دائم

 بالنسبة ، يمكن للدولة أن تزيد من برامج التدريب املنهي، ذا التدريبلتوفير ه
ً
لسوريين دون إلى اخاصة

دارس بمن فيهم أولئك الذين تسربوا بعد املدرسة االبتدائية أو لم يذهبوا مطلًقا إلى امل، سن الثامنة عشرة

السوريون الخاضعون  بالد.سوري من هذه البرامج على مستوى ال 15000يستفيد حوالي ، اليوم في تركيا.

للحماية املؤقتة والذين يحملون إما شهادة اللغة التركية األساسية أو يثبتون أنهم قادرون على القراءة 

يكون صاحب ، دوالًرا( شهرًيا 87ليرة )حوالي  480يحصل كل متدرب على  .109والكتابة باللغة التركية مؤهلون 

 عن 
ً

يتم دعم الباقي من قبل الدولة ملدة أقصاها أربع  دوالًرا(. 29 ليرة تركية )حوالي 160العمل مسؤوال

يمكن ، في شانلي أورفا سنوات. املزيد من التمويل الدولي سوف يسمح للدولة لتقديم املزيد من الدعم.

  .110ذة الصناعية في الحرف مثل صناعة األحذية أو األثاث أو املنسوجاتللدولة توسيع نطاق التلم

نظًرا لنقص العمالة في تركيا في هذا القطاع واألصول الريفية ، يًضا على إمكانات كبيرةتنطوي الزراعة أ

تركيا شانلي أورفا هي ثالث أكبر مقاطعة في . 111ورفاي أومهارات الزراعة لدى العديد من السوريين في شانل

"نحتاج إلى مزيد  .113ويةفي املئة من أراض ي تركيا املر  11 ىكما أنها موطن حوال. 112من حيث املساحة املزروعة

لكن املانحين الدوليين الذين يدعمون ، ة طويلةدمن االستثمارات في الزراعة. لقد كنا نضغط من أجل هذا مل

ربما ألنهم ينظرون إلى التمويل أكثر من منظور ، عةفي مجال الزرا روعاتالالجئين كانوا مترددين في دعم املش

  .114ممثل وكالة األمم املتحدة ب ما قالبحس صالح أكثر من منظور طويل األجل "

زيادة الدعم لألعمال التجارية الزراعية الصغيرة يمكن أن يفيد االقتصاد ويساعد السوريين على 

أو  حصوالتأو زراعة امل ،ة إدارة البيوت الزجاجيةيمكن أن يتعلم السوريون كيفي. االعتماد على أنفسهم

مم املتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة األغذية والزراعة مثل هذه تقدم كل من مفوضية األ  إدارة املاشية.

 
108 Crisis Group advocated for this step in Defusing Metropolitan Tensions, op. cit. 
109 An apprentice earns one third of the minimum wage, equivalent to 480 Turkish lira in 2018, or 
$87, per month. The employer pays 33 per cent of that amount, and the state makes up the rest (320 lira, or 
$58, per month), plus social security contributions, for three to four years. At the end the apprentice receives 
an accreditation certificate. 
110 Crisis Group interviews and observations, Şanlıurfa, April and June 2018. 
111 Despite Turkey’s steadily growing population, its area of cultivated agricultural land is shrinking and young 
people are leaving farm work. According to TÜİK data, in 2018, 5.7 million people worked in agriculture, a 
number down from some 10 million in 1994. 
112 As of 2017, the province’s cultivated land totalled 1,107,114 hectares, valued at 6.9 billion Turkish 
lira (roughly $1.25 billion). See the Ministry of Agriculture booklet (in English) on agricultural pro- duction in 
Şanlıurfa, February 2018. 
113 As of 2017, 390,000 hectares of land are irrigated. Ibid. 
114 Crisis Group Skype interview, UN agency consultant, October 2018. 
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ظل عدد اإلعانات التي من ، ومع ذلك .115البرامج التدريبية الزراعية للسوريين واملواطنين األتراك الضعفاء

ومن شأن اتباع نهج يجمع بين  الخريجين بدء عملياتهم الزراعية منخفًضا للغاية حتى اآلن.شأنها تمكين 

وكذلك تقديم إعانات خاصة  . 116الزراعية أن يساعد روعاتيب مع املنح الصغيرة إلقامة املشالتدر 

 الزراعية السورية التركية املشتركة. روعاتللمش

وجود  يًضا في معالجة مشكلة الزواج االستغاللي.وسيكون ضمان االكتفاء الذاتي للمرأة مهًما أ

مرأة السورية والتركية أن تشترك في إنتاجها وبيع سلع نسائية يمكن لل جمعياتإضافية إلقامة  روعاتمش

يمكن أيًضا تحديد مخططات سبل العيش واستهداف ضحايا ، إلى أقص ى حد ممكن .117مثل الحرف اليدوية

 حتى ال يضطرون إلى العودة إلى منازل مسيئة ولديهم بدائل لالستغالل.، بمن فيهم النساء، اإليذاء

سيكون من املهم أيًضا االستفادة من معرفة السوريين املهرة واملتعلمين ، بإلى جانب تقديم برامج التدري

قال مستشار وكالة األمم  وخلق الوظائف والعمل كمثال يحتذى به. روعاتالذين يمكنهم إنشاء املش

 املتحدة:

 
ً

لديهم  نحتاج أيًضا إلى دعم أولئك األشخاص الذين، من التركيز املستمر على الفئات األكثر ضعًفا بدال

مهندس زراعي  125ويمكن أن يصبحوا مضاعفين. يوجد ما ال يقل عن  ،وهم متعلمون ، مهارات متقدمة

ورفا حددناهم. معظمهم عاطلون عن العمل أو يعملون في وظائف غير ماهرة. يجب أ يمدرب في جامعة شانل

 . 118الزراعية أن يكون االستفادة من معارفهم ومهاراتهم في محور عملنا في مجال سبل العيش

يجب أال تنس ى الدولة وشركاؤها الدوليون ، مساعدة الالجئين السوريين على كسب الرزقفي ، أخيًرا

يجب على وكاالت األمم املتحدة  ورفا الذين يعانون الحرمان.ي أالكثير من املواطنين األتراك في شانل

حلية ذات ع املؤسسات املركزية واملواملنظمات غير الحكومية تصميم وتنفيذ برامج تدريبية بالتنسيق م

ضمان أن تتوافق جميعها ينبغي للجهات الفاعلة ذات الصلة  وخاصة تلك املرتبطة بسلطات العمل.، الصلة

لتحقيق التماسك  مساعدة الالجئين مع استراتيجيات التنمية األوسع وتقييمات احتياجات سوق العمل.في 

نهي والتدريب املنهي نحو املواطنين األتراك يدة في برامج التدريب امليجب توجيه االستثمارات الجد، االجتماعي

 فإن املساعدات تخاطر بتفاقم التوتر بين املجتمعات وداخلها.، بخالف ذلك املؤهلين.

 

 
115 Some 500 people in five cities took training courses in fruit and vegetable production, using micro- gardens 
or greenhouses. Other training areas include livestock care and herd management, irriga- tion management, 
farm management and food hygiene. “Syrian refugees, host communities acquire work skills in agriculture”, 
Food and Agriculture Organisation press release, 17 August 2017. 
116 The government is also undertaking land consolidation (parcelling and selling state-owned land to 
individuals), including in Şanlıurfa. Officials admit, however, that they often face resistance from the big clans 
that control swaths of the province’s land. Crisis Group interview, Turkish official, Ankara, September 2018. 
117 The International Labour Organisation supervised establishment of a women’s cooperative in 
2018. “Turkey’s First Women’s Cooperative Consisting of Both Syrian and Host Community Wom- en is 
Established”, ILO, 21 February 2018. 
118 Crisis Group Skype interview, UN agency consultant, October 2018. 
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 الخاتمة
في وقت تباطؤ النمو  تحملت أنقرة عبًئا كبيًرا.، مليون سوري 3.6من خالل استقبال أكثر من 

متناقضة في كثير من األحيان من جانب املواطنين األتراك ركيا اآلن مع مطالب تصارع ت، االقتصادي

االحتياجات امللحة لالجئين الذين تعبوا  خلطغالًبا ما تضيع في  .األطراف الفاعلة األخرى واالتحاد األوروبي و 

بل  ،حسبأمن الالجئين ف يمكن أن يقوضال لكن الفشل في تلبية هذه االحتياجات  من الحرب أنفسهم.

 .أيًضا ات التي يعيشون فيهااملجتمعأمن 

والصدمات ، في املدرسة تنمرالذين يواجهون التمييز وال، الشباب السوري هم األكثر عرضة للخطر

وعداء السلطات املحلية وآفاق املستقبل ، واالفتقار إلى دخل دائم، والزواج االستغاللي، غير املعالجة

التركيز للحد من خطر أن العناصر الخطرة ستجذبهم إلى حياة إلى مزيد من هناك حاجة  املحفوف باملخاطر.

وكل ذلك مع انعكاسات على تركيا واملواطنين ، الناجح اندماجهمأو تقلل من فرص ، اإلجرام أو التشدد

 هذه الحاجة تكمن في زيادة الضغط في املحافظات ذات الكثافة السكانية العالية على الحدود مع األتراك.

من ، ندماجإلى جانب اتخاذ تدابير تعزز اال  ورفا.ي أمثل شانل، قليلةن الفرص االقتصادية حيث تكو ورية س

الصلة أنقرة على وقف  يسوف يساعد التخفيف من الخطر ذ املهم مكافحة الجريمة وتعزيز أمن الحدود.

تراك أن ملواطنون األردود الفعل العنيفة عندما يدرك ا الحد منو  ،االنقسامات االجتماعية الجديدة

 السوريين الذين يبقون في تركيا سوف يتم دمجهم في النسيج االجتماعي للبالد.

مليارات يورو لتخصيصها  3ما وراء الشريحة الثانية البالغة  سيتعين على املانحين الدوليين التفكير في

سيساعد . بلية على املدى الطويلوتبني نظرة مستق ،كجزء من دعم االتحاد األوروبي إلدماج الالجئين لتركيا

في مواجهة االستغالل من قبل الجهات  املقاومةاالستثمار في مهارات الشباب السوري وتعليمه على بناء 

عالوة التنمية االقتصادية في تركيا. من عزز ياالنقسامات االجتماعية و  ويسد من، الفاعلة غير املشروعة

يمكنهم ، عندما يحين الوقت املناسب، د من السوريين الذيناء قدرات جيل جديسيساعد في بن على أنه

 في مستقبل بلدهم األم. سهاماإل 

 

 خريطة تركيا
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 الالجئينعدد الجئين" و"ذات قلة في ال في عددحداث في محافظات "ذات كثافة جنوح األ 

 (2017-2008إجمالي عدد األحداث الجانحين )

 

 (2017-2008ورفا )ي أاألحداث الجانحين في شانلإجمالي عدد 
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 مالحظات

"األثر االقتصادي لالجئين السوريين  ،تومين حالزمنية واملحافظات للتحليل يتبع سميدد اختيار امل *

 5ال.  ،106املجلد.  ،املجلة االقتصادية األمريكية ،على البلدان املضيفة: دليل شبه تجريبي من تركيا"

الالجئين" ب ذات كثافة عاليةمقاطعة شرقية وجنوبية " ةفي أربع عشر  (. أخذ التحليل نقطة مرجعية2016)

( وخمس عشرة 2013-2012 بين عاميفي املائة من السكان  2)تلك التي يشكل السوريون فيها أكثر من 

-2012في املئة من السكان السوريين في  2مقاطعة شحيحة شرقية وجنوبية )تلك املحافظات مع أقل من 

 ،باتمان ،أضنة ،أديامان ،ورفاأي شانل ،الالجئين" هي: سيرناك"ذات كثافة عالية بقاطعات (. وكانت م2013

عثمانية وسيرت. وكانت  ،مرسين ،ماردين ،كيليس ،كهرمان مرعش ،هاتاي ،غازي عنتاب ،ديار بكر

 ،وأرزينجان ،وإيالزي  ،وبيتليس ،وبينغول  ،وبايت ،وآرهان ،مقاطعات "الالجئين الشحيحة" هي: آري 

شمل هذا التحليل اإلحصائي و وفان.  ،وتونسيلي ،وموس ،وماالتيا ،وكارس ،وإيدير ،وهاكاري  ،وإرزوروم

والنسبة بين املناطق الحضرية  ،ونسبة الجنس ،ومستويات التعليم ،خصائص بروفانس مثل السكان

 .والريفية

الذكور ذات داللة إحصائية ** هذه األرقام لديها درجة من عدم اليقين اإلحصائي. لكن نتائج األحداث 

زيادة عدد أخذ عند  ،املتعلقة باملخدرات قريبة من األهمية اإلحصائية. ومع ذلك بينما نتائج الجريمة

 ،الالجئينفي فإن الفرق بين معدالت جرائم األحداث في األقاليم التي تعاني كثافة  ،حسبانالالجئين في ال

 يصبح غير مؤكد من الناحية اإلحصائية.
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