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     « Get me on Board» مرشوعنا املسمى ب

 هو مرشوع مدته سنة واحدة، متت رعايته من قبل املعهد

  السويدي

 Creative Force  ضمن برنامج

السويدي ضمن عمل جامعي بني جمعية املرآة العاملية

(IKE IKF Malmö International Women’s Orga-

nization)

 القامئة يف والية ماملو/ السويد وجمعية حقوق الالجئني 

الدوليني

(Uluslararası Mülteci Hakları Dernegi)

.القامئة يف إسطنبول/ تركيا

 الغاية من هذا العمل املشرتك؛ تقديم الفرص املناسبة

 والدعم لزيادة نسبة املرآة السورية التي تود املشاركة يف

 الحياة املهنية، وإبراز املواجهات والصعوبات التي واجهنها

 يف هذه املرحلة، وأخذها يف عني اإلعتبار عند األفراد

.واملؤسسات

 وتم إعداد خطة للقيام بتحضري فيلم وثائقي ودليل بحث

.عن العمل ضمن الخربات املهنية يف نهاية هذا املرشوع

 تم إعداد هذا الدليل ضمن املرشوع حسب قواعد

 األبحاث األدبية عن طريق لقاءات مع ٢٥ إمرأة، الجئة

.سورية الجنسية

 غايتنا األساسية هي إظهار األسئلة املرتددة واملطروحة

 من قبل النساء السوريات ضمن اللقاءات معهن، وبيان

 ماهية حقوق املرأة السورية يف العمل يف تركيا،باإلضافة

 إىل مشاركة قصص النساء األخريات لتكون هذه القصص

 مصدر إلهام لهن و ملساعدتهن ولو بشيئ بسيط يف مرحلة

.البحث عن عمل

 يهدف هذا الكتيب إىل توفري معلومات مفيدة للمرأة

,بشكل مفصل  إن كانت حاصلة عىل شهادات أم ال

 توضيح حقوق العمل للسوريني، إعداد السرية الذاتية،

 املعاهد املهنية والصعوبات التي ميكن مواجهتها يف مرحلة

.البحث عن العمل يف تركيا

 وأيضا تم إعطاء معلومات قصرية و وفرية بالنسبة لحقوق

.الالجئني يف العمل

المقدمة
 نحن ندرك املواجهات والصعوبات التي تشكلها الظروف

 التي تختلف من إمرأة إىل أخرى، وال سيام اإلضطرار إىل

.العمل يف بلد ال تتحدث بلغته

 لذالك، إن هذا الدليل املعد مبثل هذه املالحظات وهذا

 الوعي سيشكل قناة لنقل تجارب نساء أخريات إىل النساء

.السوريات ويكون خريطة طريق لهن

 القصص الحقيقية املذكورة ضمن هذا الدليل تهدف إىل

 املساعدة عىل تخطي املشاكل التي تنتج عن عقلية التمييز

 والتحيز والعرقية املتزايدة يف بلدنا(تركيا) وعىل وجه

 الخصوص النساء الاليت متت مقابلتهن إلعداد مثل هذا

 الدليل يعملن ليؤمنوا ألنفسهن مستقبال أفضل، و لكسب

 لقمة العيش لعائالتهن، رغم كل الصعوبات و املعاملة

.السيئة، وظروف العمل القاسية

 املصاعب الكربى التي يواجهنها لسنوات عديدة هي نتيجة

.التمييز و عقلية اإلنحيازات التي تطبق تجاههن

 مع ذالك، لو مل تكن النساء السوريات معروفات بأنهن

 سوريات لكانت الظروف التي تعملن بها مختلفة عن ما

.هو عليه

 فإن معرفتهن و درايتهن وقدراتهن و مهاراتهن هي من

.كونهن أناس أحرار عن كونهن سوريني

 يجب أن ال يسمح لألرض املولود عليها أية إنسان أن تقوم

 بتحديد مصريه. ودعونا أن ال ننىس أن كون اإلنسان ألجئا

...هو أمر غري إختياري

 نود شكر املعهد السويدي لتمويله ملثل هذا املرشوع و

نشكر أيضا منظمة

IKF Malmö
.عىل دعمهم وإهتاممهم القيم

أين ميكنك التقدم لوظيفة؟
 وكام هو الحال يف العامل بأرسه ، هناك العديد من الطرق

 املختلفة إليجاد عمل يف تركيا. والخيارات التالية هي األكرث

شيوعا وسهولة للقيام بذلك

1-الصحف واإلنرتنت
 وتتاح إعالنات الوظائف يف الصحف يف تركيا. ميكنك البحث

 عن وظيفة مناسبة من خالل إعالنات الوظائف يف صحيفة

 تشرتيها يوميا وباإلضافة إىل الصحف ، فإن املواقع الشبكية

.املتخصصة يف التوظيف ستساعدكن يف هذا الصدد

 املواقع التالية ستكون مفيدة لك ، خصوصا إذا كنت خريجة

:من املدرسة الثانوية او خريجة جامعية

www.kariyer.net موقع للبحث عن الوظائف والتعيني 

يستند إىل بيانات املرشحني مع السري الذاتية

www.yenibiris.com الئحة وظائف املوقع مع العديد من 

الرشكات متعددة الجنسيات والرشكات الصغرية واملتوسطة

www.gelbasla.com املوقع الذي ترجح فيه إعالنات 

املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية

www.tr.linkedin.com موقع دويل لنرش الوظائف حيث 

يفتح حساب ويتم إنشاء ملف شخيص

ISKUR

 وهذه املنظمة هي الوكالة الرتكية للتوظيف ، التي تعمل

 تحت إرشاف وزارة العمل األرسي والشؤون االجتامعية ، وهي

.األكرث كفاءة يف التوظيف

 ميكنك متابعة اإلعالنات وإعالنات الوظائف بالتسجيل عىل

 مواقع املؤسسة كام أنها تسعى توظيف األشخاص الذين

.يحملون هوية الحامية املؤقتة ولها برامج خاصة بهم

 .كام ينظم املعهد دورات تدريبية مهنية

www.iskur.gov.tr

زيارة أماكن العمل
 إذا كنت تريد العمل يف املحل بناء عىل مهاراتك ومعرفتك

 وخربتك ، مثل الباعة ، مساعد ورشة ، مصفف الشعر ، محل

الخياطة ، وهذه من أفضل الطرق

 وستكون طريقة جيدة لتقديم نفسك عن طريق زيارة أماكن

.العمل يف هذه الخصوص

 العديد من أماكن العمل يعلق  إعالنات عىل زجاج محالتهم

.حول القسم الذي يبحثون عنه يف العامل

 خصوصا يف منطقة فاتح ميكنك العثور عىل العديد من

 الوظائف يف املحالت التجارية ، مصففي الشعر والخياطة

 ، وكذلك يف منطقة اسنلر ميكنك العثور عىل فرص عمل يف

الورشات

 كنت أستيقظ كل صباح وأتجول بانتظام يف أماكن العمل يف»

 الحي. زرت أماكن العمل السورية وأماكن العمل الرتكية. أنا

 أعمل منذ ٥ سنوات هكذا وجدت كل وظائفي أعمل حاليا

 بشكل منتظم كل يوم  يف كافيترييا املؤسسة . أنا هنا منذ

سنتني أنا سعيدة بهذا العمل

”
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 كلام كنت أبحث عن عمل ، كنت أذهب»  

 دامئا إىل (زيتني بورنو). ذهبت إىل أماكن التي فيها إعالنات

 وظائف. لقد عملت مبهنة الخياطة و أنا خياطة يف متجر

”اآلن

 كنت أبحث عن عمل من (أكساري) إىل (تقسيم)»» 

 لقد دخلت اىل فندق قلت بأنني كنت أبحث عن عمل ، وهم

”وافقوا. عملت يف املطبخ لسنتني

العمل من املنزل
 وتوفر العديد من الورشات واملتاجر يف بعض القطاعات

 وظائف للمنازل. إذا كان لديك مسؤوليات منزلية ، ميكنك

 تجربة هذه األشياء. وأفضل طريقة إليجاد أماكن العمل

 هذه هي زيارة األحياء حيث توجد فيها الكثري من املحالت

 والورشات. مناطق غون غوران وإيسنلر وباغجالر يف اسطنبول

.هي املناطق التي ترتكز فيها أماكن العمل هذه

 لدي 6 أطفال ترتاوح أعامرهم بني 3-13. منذ أن فقدت »

 زوجي يف سوريا ، كان عيل توفريلقمة العيش للمنزل ، والنني

 مل أستطع العمل يف الخارج خالل النهار ، ذهبت إىل املحالت

 وطلبت عمال اىل املنزل. كنت أقوم بطي الصناديق و تطويقها

 منذ أتيت إىل هنا أذهب ألخذ العمل من املتجر وعندما

 (أسلمه ، أخذ اجرته.»(العمر 34 عاما

 زوجي تويف يف سوريا و أطفايل صغار أكسب لقمة عييش من»

 املنزل عن طريق إعداد الكعك و ورق العنب و تطريز حواف

(املناشف.»(العمر 41 عاما

املعارف و محيط األصدقاء
 طبقا للبحوث ، هي واحدة من أفضل الطرق إليجاد عمل

 وهو إخبار محيطك  بأنك تبحثني عن عمل وان تحددي

 الوظائف التي  ميكنك أن تعميل بها. املالحظات ورقم االتصال

 الذي ترتكينه لجريانك أو أصدقائك أو معارفك سيسهل عليهم

إعالمك بالعمل

 إذا كنت ال تستطيعني العثور عىل عمل يف محيطك ، هناك

 بعض املنظامت الغري حكومية العاملة عىل شؤون الالجئني

 و جمعيات املهاجرين و مثلها من الجمعيات, ميكنك أن

 تخربيهم أنك تبحثني عن وظيفة عن طريق الذهاب إىل

املؤسسات أو إرسال الربيد اإللكرتوين لهم

 أخربت أصدقايئ أنني أبحث عن عمل كان لدي» 

 معارف, و الناس يقومون بتوجيهي, لدي طفل يذهب

 للمدرسة ,منذ ٥ سنوات و حتى االن وانا اجد عميل بسؤال

 من حويل. اآلن أذهب بانتظام إىل تنظيف مدرسة. أنصح

 بشدة الذين يبحثون عن عمل أن يسألوا محيطهم ويخربونهم

((ما العمل الذي ميكنهم القيام به.»(العمر ٢3 عاما

 زوجي تويف, و أنا أعتني بثالثة من أطفايل بنفيس» 

 أذهب إىل املوالد وأقرأ القرآن و االناشيد الدينية أكسب لقمة

 العيش من هذا الطريق, أخربت أصدقايئ األتراك والسوريني

 أنني أستطيع قراءة القرآن والرتاتيل بشكل جميل. وهن

 يجدن يل عمل, أويص الجميع أن يسألوا محيطهم .»(العمر

(3٢ عاما

 أنا أدرس علم االجتامع يف الجامعة. أعمل مرتجمة» 

 لغة تركية وعربية يف جمعية. رمبا مل أكن ألحصل عىل وظيفة

 لو مل يكن عندي معارف. يف بحثي األول عن العمل إسترشت

 صديقة يل. أخربت األصدقاء األتراك الذين تعرفت عليهم أنني

 أستطيع الرتجمة و ذات يوم اتصل يب شخص تريك وقال يل

(أنهم يبحثون عن مرتجم»(العمر ٢٢ عاما

وسائط اإلعالم االجتامعية
 تظهر دراساتنا أن العديد من أرباب العمل السوريني يفضلون

 نرش اعالنات العمل يف مجموعات عىل مواقع مثل فيس بوك

 او واتساب و ميكنك االنضامم إىل مجموعات الواتس اب عن

 طريق الطلب من جريانك

Facebook  - Whatsapp - Instagram

 زوجي مريض قلب ال يستطيع العمل. لدي طفالن» 

 وأعتني بزوجي أنا أعمل من املنزل منذ 4 سنوات وجدت كل

««الوظائف عن طريق متابعة اعالنات عىل فيس بوك

((العمر 38 عاما)

 لقد أضفت نفيس إىل مجموعات «واتس اب» التي 

 سمعت عنها منذ وصويل, لدي طفالن و زوجي غري موجود.

 كنت أتلقى رسائل من مجموعات الواتس اب, مل يكونوا

 جميعا معاريف، كانوا يقولون يل أنهم عرثوا يل عىل فرص عمل.

(أنا أعمل يف مطعم يف مدرسة اآلن»(العمر 3٢ عاما

وسائط اإلعالم االجتامعية
 إذا كانت هناك مهن تريد أن تعمل فيها وتؤمن أنك تستطيع

.أن تعمل بها ، ميكنك أن تذهب إىل دورات التدريب املهني

سيكون حصولك عىل وظيفة  اسهل بواسطة الشهادة

أو ميكنك الدراسة يف الجامعة أو تلقي التعليم عن بعد

 كنت أدرس الكيمياء يف الجامعة يف سوريا. لغتي» 

 اإلنجليزية والعربية جيدة. بعد مجيئي إىل هنا ، درست

 املونتيسوري عن  بعد . بعد أن حصلت عىل شهاديت ، بدأت

(التدريس هنا يف روضة األطفال.»(العمر 36 عاما

 أو ميكنك تطوير نفسك بالذهاب إىل دورات ملهن مثل

 تصفيف الشعر ، الخياطة ، البناء ، الطبخ ، الكمبيوتر أو

املحاسبة وجعل العثورعىل وظيفة اسهل

 كنت أدرس اللغة العربية واألدب يف سوريا. فقدت» 

 زوجي وأطفايل يف الحرب. جئت اىل هنا مع طفيل الذي كان

 معاقا وال يستطيع امليش من قبل الحرب. كان عيل أن أعمل

 ذهبت إىل دروس تصفيف الشعر وحصلت عىل شهادة. لقد

 عملت مصففة شعر يف السنتني املاضيتني أعمل بانتظام ستة

 (أيام يف األسبوع»(العمر 34 عاما

 وايضا تابعوا دورات التدريب املهني التي تنظمها البلديات

واملنظامت غري الحكومية

 معاهد املجانية  مثل معهد (إسمك) التابع لبلدية اسطنبول 

 (معاهد بلدية اسطنبول يف الفن والتدريب املهني), او اىل

 دورات التدريب املهني يف املدن االخرى, أو ذات االسعار

(الرمزية  للتعليم العام ومراكز (إش كور

 أيضا دورات تدريبية مدفوعة األجر إذا كانت لديك ميزانية 

لها

 ميكنك أن تنشأ عملك الخاص / رشكتك.

الخاصة
 انشاء عملك الخاص هو واحد من أفضل الطرق للحصول عىل

عمل

 ميكنك البدء باالعامل التجارية حيث ميكنك بيع الحلويات

 املحلية أو املنتجات االخرى ,و ميكنك انشاء الرشكات

 املتوسطة الحجم حيث ميكنك التصنيع و االنتاج أو التصدير

.أو االسترياد و ميكنك امتالك األعامل التجارية الخاصة بك

 كنت اعمل مبهنة الخياطة يف سوريا كعمل جانبي.» 

 ال ابيع ما عملته ولكني أخيط املالبس ألقاريب وعائلتي. عندما

6دليل البحث عن عمل للمرأة السورية دليل البحث عن عمل للمرأة السورية7



 وصلت إىل هنا ، طلبت ماكينة خياطة من جمعية. اآلن

(أكسب لقمة عييش كخياطة مالبس»(العمر 46 عاما

 لفتح أعاملكن الخاصة يلزمكن الشجاعة الالزمة ,بعض رأس

 املال و محاسب وحل اإلجراءات القانونية بشأن الرتخيص.

 باإلضافة إىل ذلك ، ميكنكن مجاراة أكرث أشكال التجارة

 الشائعة اليوم والحصول عىل األعامل عن طريق البيع عىل

اإلنرتنت

نصائح أخرى لتسهيل العثور عىل وظيفة
احريص عىل اختيار الوظائف املناسبة لقدرتك ومهاراتك

ال ترتددي يف إظهار امكانياتك ومهاراتك

 ال تتعبي من البحث املستمر عن عمل , تتبعي النتائج

 اإليجابية أو السلبية من االعالنات التي قدمت فيها سريتك

الذاتية وسيكون هناك إجابات رد عليها

 جئت إىل تركيا قبل خمس سنوات. ليس لدي زوج» 

 ، لدي 4 أطفال عملت يف 14 مكان للعمل. مل استسلم ابدا,

 كلام اصبح عاطلة عن العمل كنت أبحث عن عمل رمبا قمت

 بالتسجيل اىل100 مكان. أنا أعمل يف عيادة خارجية منذ سنة

 أنا سعيدة جدا ,نصيحتي للنساء هي عدم اإلستسالم يجب أن

 «يستمروا نحن أقوياء وهم بالتأكيد سيجدون عمال ألنفسهم

إذهبي إىل مقابلة عمل يف الوقت املحدد وتأنقي جيدا

 بعض الصعوبات التي قد تواجهنها عندما

تحاولن ان تجدن وظيفة

 ما تحتاجني إىل التغلب عليه من عقبات:

تعلم اللغة الرتكية

 تعلم لغة البالد التي تخططني فيها لإلستقرار والعمل هو

 شيئ سيجعل حياتك كلها أسهل لحامية حقوقك ، للتعبري عن

 نفسك جيدا ولالستفادة من املزيد من فرص العمل ، تعلم

.اللغة الرتكية سيفيدك عىل املديني القصري والطويل

 من خالل تعلم اللغة الرتكية, ميكنك التواصل مع اآلخرين يف

 الحياة اليومية ، والعمل مع الجميع ، حل املشاكل الخاصة

 بك دون الحاجة إىل مرتجم ، و استطاعة تقديم الطلبات

.الخاصة بك بنفسك

 وميكنكم حضور دورات دراسية تركية مجانية أو رخيصة

 تقدمها مراكز التعليم العام والبلديات واملنظامت غري

.الحكومية

 تعلمت اللغة الرتكية حاملا جئت إىل تركيا. أنا» 

 مرتجمة مستقلة اآلن أنا أجني ماال جيدا وهكذا أمتكن من

 القيام بعميل الخاص. إذا كنت تعرف اللغة ، سوف تعرف

(حقوقك.»(العمر ٢1 عاما

 كنت معلمة يف سوريا. لكنني مل أستطع القيام» 

 بعميل هنا ألنني مل أتعلم اللغة و اآلن أنا أعمل يف الورشة

 نصيحتي األوىل للنساء هي تعلم اللغة , تعلموا اللغة»(العمر

(٢9 عاما

 عندما جئت إىل هنا ، عانيت دامئا من املتاعب» 

 لعدم القدرة عىل اإلجابة عىل األتراك. درست اإلنجليزية يف

 سوريا يف الجامعة. بعد سنتني ، سجلت يف دورة اللغة الرتكية.

 عىل الرغم من أنني اعمل 11 ساعة يف اليوم ، كنت أدرس

 الرتكية طوال الوقت. من املهم جدا تعلم اللغة. مبا أنني

 أستطيع التحدث باللغة الرتكية ميكنني التعبري عن نفيس. اآلن

(أنا أدرس يف مدرسة»(العمر 31 عاما

 أنا عمري٥1 سنة. كنت مدرسة لألدب يف سوريا,» 

 أنت ال تستطيعن الدفاع عن حقوقك إذا مل تتعلمي اللغة. ال

 ميكنك الحصول عىل عمل الئق ان مل تتحديث اللغة. أوال علمت

 نفيس ثم أطفايل. عندما اواجه مشكلة احلها, أجيب كل من

» كانوا ميارسون التمييز ضدي و االن أنا رئيسة جمعية

شهادة التأهيل

 إذا مل تحرضي شهادتك معك قد يكون من الصعب إثبات

 بعض مهاراتك وتدريبك, يف مثل هذه الحاالت ميكنك إقناع

 رب عملك من خالل معرفتك أو خربتك إذا كنت قد عملت

.من قبل

 ان كان لديك شهادة ، ميكنك التقدم إىل رئاسة مؤسسة

 التعليم العايل للحصول عىل التعديل للشهادة يف تركيا.

www.yok.gov.tr معلومات إضافية من خالل املوقع

 كنت أدرس علم النفس يف سوريا وكنت يف السنة» 

 األخرية. عندما وصلت إىل هنا ، مل أمتكن من معادلة سنوايت ،

 لذلك بدأت الدراسة مرة أخرى. لكني كنت أتقدم إىل املدارس

 للعمل بدوام جزيئ كمرشدة. وافقت مدرسة واحدة عىل

 العمل. عملت كمساعدة ملدة سنتني بينام انا أدرس يف نفس

(الوقت.»(العمر ٢7 عاما
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 إن التحيزات والتمييز أمران ال مفر منهام ،

!ولكنهام ليس من الصعب التغلب عليهام

 كأجنبية أو الجئة ، قد تعانني من التحيزات خالل تقدمك

 للعمل. هذه التحيزات قد تكون حول التشكيك يف املعرفة

لديك ، قدرتك عىل القيام بالعمل ، أو مصداقيتك و امانتك

 تذكرن ان هذه التحيزات سببها جهل الناس ، عدم خربتهم ،

األخبار املزيفة أو التجارب السيئة التي عاشوها

 التحيزات موجودة ضد الناس الذين هم غرباء عن الوطن

 يف جميع أنحاء العامل. بعد البدء بالعمل ايضا قد تواجهني

 نفس املشاكل مع الزبائن. يجب أن تكوين مستعدة ملثل هذه

  الحاالت وأن تكوين قادرة عىل التعبري عن نفسك وأن اؤمني

إىل أن التحيزات خاطئة

 وطبعا، معرفة اللغة الرتكية مهم جدا من أجل التعبري .

 تذكري أن أكرب سبب للمشاكل هو ناتج عن عدم استطاعة

التواصل

 أريد أن أعمل يف صالون تصفيف الشعر وأعرف» 

 أنني أستطيع أن أفعل ذلك أفضل من شخص تريك. لكنهم

 يقولون يل نظفي و امسحي . يقلن ايضا ال تتكلمي مع

 الزبائن, ألن الزبائن األتراك أحيانا ال يسمحون يل بلمس

 (شعرهم إذا علموا أنني سورية»(العمر 34 عاما

 أنهيت علم الوراثة والهندسة الحيوية يف تركيا.» 

  أنا أتحدث اإلنجليزية جيدا ولكن عندما اتقدم للرشكات

 يجعلون املقابلة قصرية اذا علموا أنني سورية ، . أحيانا

 هم متحيزون ضد قدريت عىل القيام بهذا العمل بسبب

(هويتي.»(العمر ٢3 عاما

 خربة القليلة تعترب خربة ايضا! قويل يل ما

!تعرفينه وما ميكنك القيام به

 نحن نعلم أن املرأة يف العديد من البلدان , كثري من النساء

 اليحتجن اىل ان يعملن. ولكن هذا ال يعني أنهن مل يتعلمن او

انهن ال ميلكن املواهب و الخربات أو املهارات

 لذلك ال ترتددي يف أن تقويل لنا خربتك ومعرفتك. عىل سبيل .

 املثال  إذا كنت تساعدي يف تعليم األطفال يف بالدك ولكن مل

تعميل به كعمل أبدا ، يعني انه لديك تجربة يف هذا العمل

 أو إذا قدمت الدعم النفيس لجريانك أو قمت بعمل خريي يف

الجمعيات ، هذا يعني انه لديك مهنة وخربة

 الخربة يف العمل ليست فقط حول كسب املال. قويل يل ما

ميكنك ان تفعيل وما لديك من الخربة

 إذا كان لديك القليل من الخربة ، ال تقلقي. إن كنت واثقة من

 نفسك و راغبة يف القيام بالعمل أخربي املؤسسة أنك مستعدة

 و منفتحة للتعلم. وهذا ما يجعلك من االوائل الذين يفكرون

باختيارهم

 مل يسبق يل أن عملت يف سوريا. لكنني كنت» 

 أصفف شعر بشكل جيد وجرياين كانوا يأتون إىل منزيل يف

 املناسبات  الخاصة . حاملا وصلت إىل تركيا  بدأت بزيارة

 مصففي الشعر. لقد أظهرت ما ميكنني فعله. عملت يف

 صالونات الشعر السورية والرتكية ملدة ثالث سنوات.»(العمر

 (34 عاما

 كنت أخيط بشكل جيد جدا يف سوريا. هنا ذهبت» 

 إىل محالت تجهيز العرائس إلظهار الطرزات التي صنعتها يف

(املنزل. أنا أعمل من املنزل اآلن»(العمر 41 عاما

اللوائح القانونية حول العمل يف تركيا

 ال يعلم الكثري من الالجئني السوريني املقيمني يف تركيا ما إذا

 كان بإمكانهم تقديم طلب للحصول عىل ترصيح عمل و

 حقوقهم املعرتف بها ضمن هذا العمل. لهذا السبب يكون

 الالجئ مرتددا يف تقديم طلب للحصول عىل عمل أو أنه

 يعمل ضمن رشوط قاسية من قلة يف األجرة وظروف عمل

.سيئة دون التمكن يف الحصول عىل حقوقه يف عمله

 لذالك، فإن املعلومات التالية تبني وتصنف الحقوق التي

 متلكها بشكل أسايس، وإن كنت تريد أن تعرف التفاصيل

بإمكانك مراجعة الترشيع الخاص به؛

 حق العمل يف تركيا بالنسبة لألجانب تنظمه أحكام ترشيعية

.مختلفة عن األحكام املنظمة التي تخص املواطنني األتراك

 حق السوريني يف العمل منصوص عليه كام يبني يف األحكام

التايل؛

.القانون رقم 4817 بشأن ترصيح العمل لألجانب  

.قانون العمل الدويل رقم 673٥ 

.تنفيذ قانون العمل املتعلق بتصاريح عمل األجانب 

.قانون الحامية األجنبية و الدولية رقم 64٥8 

تصاريح العمل

تصاريح العمل

أنواع تصاريح العمل

رب عملك لديه 3 أنواع من تصاريح العمل

 1- ترصيح العمل املؤقت: يتم إصداره بعد التقدم بطلب 

 للحصول عىل ترصيح عمل ، صالح ملدة أقصاها سنة واحدة

 ٢- ترصيح عمل غري محدد املدة: هو ترصيح عمل يصدر بعد

الحصول عىل ترصيح عمل قانوين ملدة مثاين سنوات عىل األقل

 3- ترصيح العمل املستقل: إذا كنت محرتف او ،لديك

 مستوى تعليم عايل ، خربة مهنية ، مساهمة أنشطة العلم

 والتكنولوجيا يف تركيا بشكل يرفع اقتصاد البالد واالستثامرات

 املؤثرة عىل العاملة األجنبية او كنت رشيك يف رشكة ما. و

 يصدرهذا االذن بناءا عىل معايري معينة مثل حصة رأس املال

و غريه

 كيفية تقديم طلب للحصول عىل ترصيح

عمل

 ال توجد حواجز قانونية تحول دون حصول األجانب عىل

 تصاريح عمل يف تركيا. غري أن اإلجراءات الالزمة للحصول عىل

ترصيح عمل تستغرق وقتا طويال

 ويحق أيضا ملن لديهم وثيقة حامية مؤقتة أن يقدموا طلبا

للحصول عىل ترصيح عمل
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 حقوق العاملني مبوجب قانون العمل رقم

7584
 وحقوق العامل يف هذا القانون حقوق ممنوحة ألي عامل

 يف تركيا مواطنا تركيا كان ام اجنبي. فيام ييل حقوق العمل

األساسية التي ميتلكها اي عامل يف مكان العمل

عقد العمل

 يجب أن تكون عقود العمل التي تبلغ مدتها سنة واحدة أو

أكرث مكتوبة

 يف حال عدم كتابة عقد عمل، يتوجب عىل صاحب العمل

 خالل مدة اقصاها شهرين أن يعطي العامل وثيقة مكتوبة

 تبني ظروف العمل العامة و الخاصة,فرتة العمل اليومية أو

 األسبوعية, األجر األسايس ، إن وجدت ايضا اجوراضافية, تاريخ

 دفع االجور ، مدة العقد ،االحكام املرتتبة عىل الطرفني يف حال

.فسخ عقد العمل

 إذا أراد رب عملك ان تكون هناك فرتة تجريبية ، يجب ان ال

  تزيد عن شهرين

الرسوم

 عدم دفع الرسم يوميا

رب عملك يجب أن يدفع الرسوم كل يوم بيومه

رسوم العمل الزائد

ال ميكن أن يتجاوز وقت العمل األسبوعي 4٥ ساعة

الرسوم بنسبة خمسني يف املئة عن كل ساعة عمل اضافية

موافقتك للعمل ساعات إضافية رشط

 مجموع الوقت اإلضايف ال ميكن أن يكون أكرث من ٢70 ساعة

يف السنة

االذونات والعطالت

ما هي عطلة األسبوع ؟

لديك الحق يف الراحة عىل األقل ٢4 ساعة يف األسبوع

ما هي العطلة العامة؟

 العطالت الوطنية والعطالت العامة هي العطالت التي متنح

 يف األيام التي تعترب عطلة رسمية, إذا كنت تعمل يف هذه

االيام يجب أن يدفع لك رسوم يومية عن كل يوم

ما هي اإلجازة السنوية املدفوعة األجر؟

 بعد العمل ملدة سنة واحدة عىل األقل ، لديك إجازة سنوية

مدتها 14 يوما للعامل بني 5-1 سنوات

 و عدد األجانب الذين يتمتعون بحامية مؤقتة و الحاصلني

 عىل تصاريح عمل ال ميكن أن يتجاوز 10 يف املائة من عدد

املواطنني األتراك العاملني يف مكان العمل نفسه

 وهناك وظائف و مهن متاحة للمواطنني األتراك فقط ال

 يستطيع األجانب مامرستها يف تركيا

(1- الصيدلة (وفقا لقانون الصيدليات والصيدليات

 ٢- طب االسنان و العناية الطبية (وفقا للقانون املتعلق

(بتنفيذ أسلوب تاب آت وفنون شوابايت

 3- الطب البيطري (وفقا للقانون املتعلق بأسلوب تشكيل

(رابطة األطباء البيطريني والوظائف التي سيشغلونها

 4- إدارة املستشفيات الخاصة (وفقا لقانون املستشفيات

(الخاصة

(٥- املحاماة (مبوجب قانون املحامني

 كاتب العدل (وفقا لقانون كاتب العدل) 6-

 ضابط أمن خاص (القانون رقم ٥188 املتعلق بخدمات األمن

الخاص) 7-

 8- الغوص ، التنقيب عن األسامك ، املحار ، بلح البحر ،

 اإلسفنجات ، اللؤلؤ ، صادرات املرجان ، التوجيه  القبطنة ،

 (الصيد ، الخ. (مبوجب قانون السواحل

 9- االستشارات الجمركية (وفقا للامدة ٢٢7 من قانون 

(الجامرك رقم 44٥8

 10- االرشاد السياحي (مبوجب القانون املهني لالرشاد

(السياحي 63٢6

 ويجب عىل صاحب العمل أن يقدم طلبا للحصول عىل

 .ترصيح عمل

 طلبات الحصول عىل تصاريح العمل لألجانب تتم عن طريق

   املوقع االلكرتوين التابع لوزارة العمل و الضامن االجتامعي

 أما النسخ األصلية من الوثائق الالزمة يجب أن يتم تسليمها

 .شخصيا أو عن طريق الربيد

 : املوقع االلكرتوين

www.csgb.gov.tr 
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أسباب قاهرة

 إذا كان هناك أسباب مقنعة لوقف العمل يف مكان عملك

بعد البدء مبدة اسبوع او اكرث

 ولرب العمل أيضا الحق يف إنهاء عقد العمل

للسبب الصحيح

رب عملك قد ينهي عقدك إذا

أوال-أسباب صحية

 ثانيا-الحاالت التي ال متتثل لقواعد األخالق وحسن النية وما

شابه ذلك

 أ) إذا مل تقدم ، وقت عقد العمل ، معلومات صحيحة عن) 

 املؤهالت أو الرشوط املطلوبة إلحدى النقاط الرئيسية يف هذا

العقد

 ب) إذا كنت قد قدمت بيانات كاذبة أو بيانات عن صاحب)

 العمل أو أحد أفراد األرسة التي من شأنها أن ترض برشفه

 أو رشف عائلته, أو إذا كنت قد قدمت وشايات كاذبة أو

.اتهامات ضد صاحب العمل التي تيسء إىل رشفه أو كرامته

ج) إذا تحرشت جنسيا بصاحب عملك أو بأي عامل آخر)

 د) إذا سخرت من رب عملك أو من أحد أفراد أرسته أو من)

أي موظف آخر لدى رب العمل

 هـ) إساءة استخدام ثقة رب عملك ، وارتكاب الرسقة ،)

 والكشف عن أرسار صاحب العمل املهنية ، مثل السلوك الذي

.ال ميتثل للدقة والوالء

 و) ارتكاب جرمية يف مكان العمل يعاقب عليها بالسجن ملدة)

.تزيد عىل سبعة أيام

 ز)  و ان غادر العامل مكان العمل و مل يواصل العمل لعدة

 أيام متتالية أو مرتني يف شهر واحد أو ثالثة أيام يف شهر واحد

 ، دون الحصول عىل إذن من صاحب العمل أومل يكن له سبب

.وجيه

 ح) إذا أرصيت عىل أال تؤدي املهام التي يجب أن تقوم بها ،)

ان كان ذكرك بها

 ط) إذا كان العامل يهدد امان العمل بإرادته أو بسبب)

 إهامله ، أو إذا كان يسبب رضر أو خسارة االالت أو غريها

 من السلع واملواد التي هي ملكا ملكان العمل أو ليست ملكا

 ملكان العمل ان كان غري قادر عىل دفع اجرتها مدة ثالثني

يوما

ما هو إشعار التعويض؟

 إشعار التعويض هو حقكم مبوجب قانون العمل. يجب

 أن يتم االبالغ مسبقا إن كنت ستطرد أو ستغادر العمل ،و

حسب نوع العمل يحدد فرتة االشعار

 إذا كنت قد عملت من 6-0 أشهر: أسبوعان ، 18-6 شهرا: 4

 أسابيع ، 36-18 شهرا: 8 أسابيع و للعمل الذي يدوم أكرث من

 36 شهرا يجب إعطاء إشعار قبل 8 أسابيع

 ويجب عىل الشخص الذي ال ميتثل لرشط اإلخطار أن يدفع

تعويضا مببلغ الرسم عن فرتة اإلخطار

 ويجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل بدفع رسوم فرتة

اإلخطار مقدما

ما هو تعويض إنهاء العمل؟

 تعويض  إنهاء الخدمة هو املبلغ الذي يدفع للعامل نتيجة

 إنهاء عقد العمل. و يتم دفع أجر شهري يف مكان العمل عن

كل سنة

 :عندما ينهى العقد

 ويجب عىل صاحب العمل أن يقدم إخطار إنهاء الخدمة

 مكتوبا وأن يبني بوضوح سبب ذلك اإلشعار., يجب أن تاخذ

دفاعك ضد اإلدعاءات املوجهة ضدك

 إذا كان سبب إنهاء عقد عملك لسبب غري صحيح ، ميكنك

 رفع دعوى يف محكمة العمل يف غضون شهر واحد وطلب

إعادة تعيينك

:وخاصة املسائل التالية ال تشكل سببا وجيها إلنهاء العمل

 أ) العضوية النقابية أو املشاركة يف األنشطة النقابية خارج) 

ساعات العمل أو خالل ساعات العمل مبوافقة رب العمل

ب) أن يكون ممثال لنقابات العامل)

 ج) أن يقوم بتسجيل ضبط للسلطات اإلدارية أو القضائية)

ما هي اإلجازة بعذر ؟

طبقا للقانون ، مسموح لك األعذار يف الحاالت التالية

 يف حالة زواجك أو وفاة أمك أو والدك ، الزوج ، شقيق ، طفلك

 3 أيام ، إذا كانت زوجتك تلد 5 أيام إجازة مدفوعة األجر

.مسموح بها

 ويجوز للعامل إنهاء عقد العمل اذا وجد سبب

.حقيقي

:ميكنك إنهاء عقد العمل الخاص بك يف حال وجود

األسباب الصحية1-

يف حال وجود خطر عىل حياة او صحة العامل بسبب العمل

 إذا كان صاحب العمل أو العامل ،او من يلتقي به باستمرارعن

كثب وبشكل مبارش يعانون من مرض معد

 الحاالت التي ال متتثل لقواعد األخالق وحسن

النية وما شابه ذلك

 أ) إذا قام رب العمل بتضليل العامل بتقديم مؤهالت زائفة ،)

 أو بإعطاء معلومات أو تلفظ بكلامت غري صحيحة  عن إحدى

النقاط الرئيسية لهذا العقد وقت إبرام عقد العمل

 ب) إذا أدىل صاحب العمل مبالحظات أو أفعال أو اعتدى)

 جنسيا عىل العامل بطريقة متس رشف املوظف أو أحد أفراد

أرسته

 ج) إذا كان صاحب العمل يتهكم أو يروع العامل أو أحد)

 أفراد عائلته ، أو يشجع أو يحرض و يقود العامل أو أحد أفراد

 عائلته أن تترصف ضد القانون ، أو يرتكب جرمية تستوجب

 السجن ضد العامل و أحد أفراد عائلته ، أو يوجه االتهامات

الباطلة ضد العامل

 د) إذا تعرض العامل للتحرش الجنيس يف مكان العمل من)

 جانب عامل آخر أو من جانب طرف ثالث ، وإذا مل تتخذ

 التدابري الالزمة ، حتى وإن كان صاحب العمل قد أخرب بهذا

الوضع

 ه) إذا مل يقم صاحب العمل بحساب أجر العامل أو دفعه)

وفقا ألحكام القانون أو رشوط العقد

 و) يف الحاالت التي يتم فيها دفع األجور حسب القطعة)

 أوحسب كمية العمل ، ان مل يعطي صاحب العمل للعامل

 ما يستحق من عدد وكمية ما عمله , ويف حال عدم اعطائهم

أجورهم بشكل كامل
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آمال استطعنا تحقيقها من جديد
عليا (51 سنة) متزوجة وأم لخمسة أطفال

 كنت أدرس يف سوريا. لدي 5 أطفال منذ مجيئي عملت يف
 املنسوجات. ثم حصلت عىل وظيفة تنظيف الغزل يف املنزل.
 ثم بعد ذالك كان هناك معهد القرآن ، الكل كان يذهب إىل

 املسجد.بدأت بتعليم طالب الرشيعة و انتقلت اىل التعليم. كنت
 أعمل بجد يف املدارس السورية ، بأجر قليل. ثم تعلمت اللغة
 الرتكية بدرجة جيدة. كنت مرتجمة يف املستشفى ثم تطوعت

 كمرتجمة للجمعيات. لقد عملت عىل موضوع الشباب املعوقني
 واأليتام من أجل أن يتم تعليمهم وأن يتم صنع ساق اصطناعية
لهم. اآلن أنا رئيسة جمعية *س*. وندعم تعليم األطفال اليتامى

عائشة (27) تويف زوجها . لديها ابنة يف السادسة من عمرها

 عندما جئت يف األسابيع األوىل ، كنت أبيع الخرضوات والفواكه.
 ثم بدأت يف ورشة العمل يف رشكة تصنع الجوارب. لقد واجهت
 صعوبة كبرية كان هناك شخص يقول يل أنت سورية اذهبي و

 نظفي ، ال تاخذي عميل من يدي. عندما تم اخراجي من العمل
 ، انتقلت إىل ورشة أخرى. ما زلت أعمل هناك. بالرغم من مريض

”، يجب أن أعتني بطفلتي. أنا أعمل منذ أن وصلت إىل هنا

(زينب (34 عاما

 فقدت زوجي وثالثة من أطفايل يف الحرب. أنا أعيش مع ابني
 البالغ من العمر 9 سنوات مع قدمه االصطناعية. بينام كنت

 أسري نحو منزيل مع طفيل يف حلب ، سقطت قنبلة عىل منزلنا
 أمام عيني. اتت منها شظايا عىل رايس عندما استيقظت كنت

 يف املستشفى. اخربوين أن ثالثة من أطفايل وزوجي قد ماتوا
 كام قيل يل ان طفيل اآلخر قد قطعت ساقه وأرسل إىل تركيا.
 شخصت أجساد أطفايل لثالثة أشهر ثم انتقلت إىل تركيا كنت

 أدرس اللغة العربية واألدب يف سوريا. اآلن احاول ان أنىس
 كل يشء. لقد احرضت البني ساق اصطناعية ، انا أعمل الجله

 منذ أن وصلت إىل هنا. ذهبت من باب إىل باب. لقد كنت
 أنظف األطباق ، وغسل االدراج ، و تنظيف املنازل. ذهبت

 إىل معهد تصفيف الشعر. اآلن أعمل مصففة للشعر 6 أيام يف
 األسبوع ملدة 12 ساعة ويف عطلتي أمسح ادرج 3 شقق, طفيل

 يف الصف الخامس. لغته الرتكية جيدة جدا ، سجلته يف دورة
 اللغة اإلنجليزية وأرسلته اىل دورة القرآن باللغة العربية حتى ال
 ينساها. لقد أهنت كثريا كان يقال دامئا ، ” أنتم السوريون جئتم
 وأخذتم كل ما لدينا. يف بعض األحيان عىل منت الحافلة ، ال أحد

 يجلس يف املقعد املجاور لنا. لكن يجب أن أكون قوية حتى
 يكون طفيل هكذا ايضا. يريد أن يكون مهندس كمبيوتر سأفعل

أي يشء من أجله

آية  (29 سنة) متزوجة

 درست علم النفس ملدة 4 سنوات يف جامعة دمشق ، لكني“
 مل أتخرج. بدأت من جديد هنا يف جامعة *س* وحصلت عىل

 شهاديت يف علم النفس حتى عندما كنت أدرس كنت أعمل طوال
 الوقت عملت يف مدارس لالجئني درست اإلنجليزية ، مدرسة

 توجيه ، مساعدة طبيب نفيس ومعلمة انشطة. أنا حاليا أدرس
 اللغة الرتكية يف الجامعة أنا أتحدث اإلنجليزية جيدا أريد أن
 أعمل يف مجال النفس العالجي . أريد العمل يف املستشفيات

 والعيادات وأود بصفة خاصة أن أعمل لصالح األطفال الالجئني
 ذوي االحتياجات الخاصة. لقد قدمت الكثري هذا العام اىل

 وظائف لكن مل اجد حتى االن. من الصعب الحصول عىل وثيقة
لجوء  وترصيح العمل ورسائل تزكية

(سليمة (23 سنة

 أعيش مع طفالي االثنني وزوجي. ابني الذي يف التاسعة يذهب“
 إىل املدرسة واآلخر عمره سنتان. مل أعمل يف سوريا. كنت أبحث
 عن عمل منذ أن وصلنا إىل هنا. أخربوين أنك سورية لذا ميكنك
 التنظيف فقط. تركت رقمي أخريا للسمسار للتنظيف يف حال

 احتيج إليه. كنت أعمل يف املنازل و اجني 80 لرية بينام االجرة
 180 لرية يف اليوم. لكنني قد تعبت جدا و كنت أتابع صفحات

 الفيس بوك و أصدقايئ كانوا يبحثون يل النهن يعرفن أنني ال
 اتحدث اللغة الرتكية. وجدت وظيفة تنظيف أخرى وانا أعمل

ملدة 1.5 سنة

(اليف (45 سنة

 أنا متزوجة لكن ليس لدي أطفال جئت إىل هنا قبل 5 سنوات.
 كنت طبيبة أسنان متخصصة يف تقويم األسنان يف سوريا عندما

 جئت إىل هنا مل أستطع القيام بعميل وكنت دامئا أبحث عن
 عمل ألكون مساعدة يف عيادات األسنان مل أستطع أن أجد عندما
 بدأت إعطاء دروس يف اللغة العربية واإلنكليزية. تعلمت اللغة
“.الرتكية. أنا أدرس ألكرث من سنة اآلن ، وأقوم مبعادلة شهادايت

(نور (43 عاما

 أنا متزوجة ولدي 4 أطفال. كنت معلمة يف سوريا جئت قبل“
 6 سنوات. يف السنة األوىل عملت 11 ساعة يف اليوم يف مصنع
 مقابل أجرة قليلة. مل أمتكن من العثور عىل وظيفة أخرى. ثم

 عملت ملدة 4 سنوات يف نفس الوقت يف مدرستني سوريتني
 مختلفتني مقابل أجرة قليلة. كنت أغادر املنزل كل صباح يف
 الخامسة والنصف صباحا وأصل يف التاسعة مساءا و كانت

 املسافة بني عميل وبيتي 2.5 ساعة,  يف هذه املرحلة تعلمت
 اللغة الرتكية جيدا,  أنا اآلن أعمل كمدرسة للغة اإلنجليزية يف
 مدرسة. نصيحتي للنساء هي أال تستسلمن أبدا وتعلمن اللغة

“الرتكية

 ضد صاحب العمل بسبب الحقوق الناشئة من القانون أو

العقد أو مشاركته يف العملية التي بدأت يف هذا الصدد

 د) العرق ، واللون ، والجنس ، والحالة االجتامعية ،)

 وااللتزامات األرسية ، والحمل ، والوالدة ، والدين ، والرأي

السيايس ، وأسباب مامثلة

 ما هي رشوط العمل واذون االرضاع يف حالة

االنجاب ؟

 ميكنهن اخذ اذن مأجور طوال فرتة قدرها 16 أسبوعا ,8

.أسابيع قبل الوالدة و8 أسابيع بعد الوالدة

 وإذا كان هناك حمل متعدد ، فإن املدة قبل الوالدة هي 10

.أسابيع

 ويسمح لهن بإرضاع أطفالهن الذين تقل أعامرهم عن

 سنة واحدة بعد الوالدة مبا مجموعه 1.5 ساعة من كل

 يوم. العاملة بنفسها تحدد أي ساعة وكم من هذا الوقت

ستستخدم وتحسب هذه الفرتة من وقت العمل اليومي

نصائح المتالك عمل ما

كيف نجهز سرية ذاتية؟

 ومن أهم معايري العمل الواجب تطبيقها إعداد ”ألسرية

 الذاتية“. ألسرية الذاتية املعدة بشكل صحيح ستوفر مساعدة

 كبرية للعثور عىل عمل. وهناك امثلة لها متاحة عىل شبكة

اإلنرتنت

 فيام ييل املعلومات التي ينبغي ان تتواجد يف السرية الذاتية

الهدف الوظيفي

 فقرة قصرية تعرفون فيها عن أنفسكم و ما الغرض من تقديم

 طلبكم ميكن ايضا رشح وابيان القسم الذي تودون العمل به

 .وما يناسبه من مواصفات

املعلومات الشخصية الكاملة 

 االسم-اللقب ومعلومات االتصال (أرقام الهاتف وعنوان الربيد

(اإللكرتوين

معلومات املرحلة العلمية الحالية

 عرض الجدول الزمني للربامج املتخرجة منها بشكل عكيس ،

 أي عن طريق وضع أحدث برنامج تخرجت منها يف البداية ،

شهادات النجاح و املجموع املتوسطي للعالمات

الخربة يف العمل / التدريب

 خربات العمل والتدريب حسب التسلسل الزمني العكيس

واالقسام واملسؤوليات واألشغال واإلنجازات العامة

املهارات

 معلومات اللغة األجنبية والربامج الحاسوبية املعلومات

واملستويات والشهادات

الدورات التعليمية / الشهادات

 الشهادات التي يتم الحصول عليها من خالل الدورات

التدريبية واملهنية

:نصائح يجب أن تنتبهن لها

يجب إعدادها عىل ورقةA4أو عىل حاسوب

ينبغي أن يرتاوح بني صفحتني

ينبغي تجنب الفقرات الطويلة

ينبغي ان تكون مكتوبة بصيغة الشخص األول أو الثالث

 يجب أن تكون يف خط سهل القراءة (مثل خطوط (التاميز)

(الرومانية الجديدة أو (أريال) ، بخط حجمه 11 أو  12 مثال

 ينبغي عدم وضع سطر تحت الكلامت والجمل (باستثناء

.(عناوين اإلنرتنت

ينبغي إيالء االهتامم لقواعد اللغة يف الكتابة

يجب اتباع الرتتيب الزمني العكيس

مثال

 كنت خريج مدرسة ثانوية يف سوريا. كنت أقوم بالتمريض“

 عندما جئت إىل هنا ، عملت يف الورشة واملصانع. ثم أعددت

 لنفيس سرية ذاتية وأعطيتها لجميع عيادات املرىض الخارجيني

 عن طريق زيارتهم و مركز واحد منهم تواصل معي . لقد

 عملت يف املستوصف بانتظام ملدة عام و أنصح النساء

بالتجوال وتقديم سريتهن الذاتية
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ختاما
 نأمل أن ييرس هذا الدليل عملية توظيفكن بوصفكن الجئات سوريات ، وأن يوفر لكن دليال عن كيفية الحصول عىل

حقوقكن بعد دخولكن الوظيفة

 التجارب التي مررتن بها ستبني ايضا أن نساء أخريات قد مررن بها ، وستجعلك تشعرين أنك لست وحيدة. قصة كل

امرأة سوف تعطيك األمل والدوافع املعنوية واإللهام

 ونعتقد أن هذا الدليل سيسهم أيضا يف كرس التحيزات يف املجتمع وإلقاء الضوء عىل القصص واملعايش ولفت االنظار

 اليها.هذا الدليل سوف يكون دليل طريقا ألرباب العمل والبلديات واملؤسسات الحكومية والخاصة وغريهم من الناس

يف املجتمع ,فضال عن وظيفته يف إظهار الصعوبات الحياتية ليس فقط كالجئني ولكن أيضا كنساء
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