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Mothercare مجموعة مذر كیر  

المصانع التركیةالمتبعھ  لالجئین السوریین في المبادئ التوجیھیة والمعالجھ   

للعمل في قطاع المالبس والمنسوجات في تركیا.عن فرص یبحثون  ذینالالجئین السوریین العدد درك تزاید تمذركیر   

تفاقم و نحن أصال ال نسعى إلى ونحن نتعاطف مع محنة ھؤالء الالجئین  مذركیر التمییز أواستغالل الالجئین السوریین. یمنع

في یعملون  و مع القانون الوطني التركي متثلون. ونحن مضطرون للتأكد من أن جمیع الموردین األتراك یظروفھم الصعبة

والذي یستند على التجارة األخالقیة في مبادرة مصطلح القاعدة. مدونة قواعد الممارسةإطار   

, أصدرت الحكومة التركیة تشریع جدید یسمح لالجئین الحصول على تصاریح العمل في ظل 2016ینایر)كانون الثاني (في 

 ظروف معینة. ویمكن االطالع على مزید من المعلومات حول ھذا الموضوع في نھایة ھذه الوثیقة. 

 ونتیجة لذلك, یجب على جمیع الموردین لمذركیر تلبیة المتطلبات التالیة: 

ن بنسخ من جمیع الوثائق القانونیة المتعلقة و. جمیع العمال قبل البدء في العمل یجب أن یكونوا مسجلون قانونیا ومزود1

سجالت في الموقع بما في ذلك دلیل العمر، عقد العمل وساعات العمل ال, یجب االحتفاظ بباالضافھ لذلك بتصاریح العمل.

 وسجالت الرواتب.

 

. إذا تم توظیف الالجئین السوریین الذین ال یحملون أي وثائق, یجب على الموردین إبالغ مذركیر على الفور، كما یجب أن 2

المعالجة أدناه). اتللحصول على تصریح عمل (انظر إجراءتلتزم دعم الالجئین   

 

3. یجب على الموردین اتخاذ نھج عدم التسامح المطلق للتمییز ضد الالجئین السوریین. یجب أن تتاح لجمیع الالجئین 

 السوریین 

یجب أن  .مدونتنا لقواعد الممارسةو المعاملة للعمال األتراك كما ھو  المنصوص علیھ في قانون العمل التركي مثل المساواة 

تلبي الحد األدنى القانوني لسن العمل، إستالم ما ال یقل عن الحد األدنى لألجور الوطني اإلجمالي وأقساط التأمین اإلضافي و 

 إعطاء یوم راحة أسبوعیة، عقد عمل والتدریب في مجال الصحة والسالمة. 

 

یجب أن تتم جمیع األعمال على  یختارون اختیارا حرا.توظیف الالجئین السوریین یجب  ,. تمشیا مع مدونتنا لقواعد الممارسة4

 أساس طوعي ولیس تحت التھدید بأي جزاء أو عقوبات. 
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5. إذا الموردین یریدون أن یوظفوا الالجئین السوریین، یجب علیھم أن یبلغوا مذركیر على الفور. ونحن سوف نساعد 

سوف لن یكون ھناك أي تسامح للسریھ.  و .السوریین الالجئین بتوظیف تتعلق مخاوف أیة لحل الموردین  

 

6. یجب على الموردین إبالغ مذركیر فورا إذا كانوا على علم بتوظیف الالجئین السوریین دون السن القانونیة في سلسلة 

 التورید. ونحن سوف نعمل مع الموردین لتطبیق سیاستنا المتعلقھ بتوظیف األطفال. 

 7. یجب على الموردین أن یعلنوا أي من الوحدات اإلنتاجیھ تتطلب االستعانة بمصادر خارجیة. 

  

 إجراءات المعالجة

 
 المقدمة

 یجب إتباع اإلجراءات التالیة لالجئین السوریین الذیى یعملون في سلسلة التورید لمذركیر.  

 

وقد تم تنظیم ھذه اإلجراءات إلى اإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل مدقق حسابات (حسب االقتضاء)، والمورد، العامل 

 ومذركیر.

 
مالحظة أنھ بموجب القانون التركي, ھناك حصص نسبیھ في تحدید إستخدام  الالجئین السوریین أن المصانع التركیة.  وھذا 

 العدد ما یعادل 10٪ من عدد العمال األتراك اإلجمالي في المصنع. 

 

 1. الالجئین السوریین الذین لدیھم وثائق 

 جمیع عمالال ىلد كان وإن التورید سلسلة في یعملون الذین السوریین الالجئین جمیعب مذركیر إبالغ یجب على الموردین

 الوثائق الصحیحة والتصاریحات االزمھ. 

 
 2. الالجئین السوریین الذین لیس لدیھم وثائق , ھناك سیناریوھان: 

 أ) من الممكن تقدیم طلب للحصول على تصریح عمل (إذا لم یتحقق10٪  من الحصة النسبیھ)؛ أو

 ب) لیس ھناك إحتمال لتقدیم للحصول على تصریح (تم تلبیة الحصص أو العامل ال یرید أن یقدم طلب). 

 
 

 كل من السیناریوھات اتي ذكرت  مقبولھ في ھذه اإلجراءات
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 اإلجراءات من؟

 مدقق الحسابات

 

 

 تأكد من ترك نسخة من ھذه الوثیقة في الموقع (باللغة اإلنجلیزیة وباللغة المحلیة) مع أحد المدراء.

 تقریرنشر  وقبل ساعة 24 غضون في( السوریین الالجئین وجود من الفور على مذركیر إبالغ

:التالیة المعلومات وتشمل. )التقییم  

 - موعد زیارة 

 - اسم وعنوان الموقع 

.عمل یحاتصر لدیھم تكان وإذا یعملون الذین الالجئین عدد كم -  

 - تأكید ما اذا كان الالجئ في عملیة التقدم بطلب للحصول على تصریح عمل في الوضع الراھن. 

 - حصة المصنع النسبیھ لالجئین السوریین، فیما اذا تم تجاوزھا. 

 - أسماء وأعمار وتفاصیل االتصال لكل فرد. 

 - التأكید على أن العمر یناسب الشروط. 

 - أي انتھاكات لسیاسة مذركیر في (نقاط 1-7 أعاله). 

 

 مالحظات ھامة:

 

1. إذا كان أي عامل تحت سن أإلستخدام، یجب على الفور إبالغ مذركیر والبدء في سیاسة معالجة 

 عمل األطفال. 

 

2. تأكد من أن كل الجئ لدیھ تعلیمات ذات الصلة في اللغة التي یحتاجونھا  (انظر القسم "العامل" 

 أدناه). 

 

3. إذا كان الالجئین ال یستطیعون القراءة، یرجى التأكد من ما  شرحت لھم (أو عبر مترجم) 

 الخطوات التي یحتاجونھا التخاذ ھا وماذا سیحدث بعد ذلك. 

 

4. إذا ال یمكن استخدام لالجئین في المصنع، أضمن لھم  أن یفھموا أسباب ذلك والتعویضات 

.األحكامو  

 

 5.  أضمن أن یكون المزود یفھم المتطلبات. 
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إلجراءاتا من؟  

 إذا كنت تستخدم الالجئین السوریین یجب علیك إبالغ مذركیر. المزود

لیس لدیھ الوثائق  الذي یعمل في مصنعك  سوريال الجئا كان إذاالتالیھ  اإلجراءات اتباع یجب

 المطلوبھ و تزوید مذركیر بالتطورات األخیره. 

: لدیھم وثائق لیس لالجئین السوریین الذین ناسیناریوه ھناك  

:أن یجب الموردین). الحصص استیفاء یتم لمإذا ( عمل تصریح على للحصولالتقدیم  الممكن ومن) أ  

 1. تسجیل الالجئین السوریین مع السلطة المحلیة ودعم كل عامل للتقدم بطلب للحصول على تصریح. 

 وھذا). أعاله( سیاستنا في المبین النحو علىبشكل عادل  العمال جمیع معاملة ضمان. 2

 یشمل دفع ما ال یقل عن الحد األدنى لألجور القومیھ اإلجمالیھ إذا كانوا یحتاجونھا الى 

 

.مذركیر إلى أدلة لتقدیم حاجةال ھناك تكون سوفو .السلطات مع لتسجیلا وقت  

 

 القانون لوائح بموجب العمل وزارة إلى العامل قدمیأن  ضمنإو المحلي القانون تبعإ .3

 تصاریحالمتعلقھ ب الالئحة 2016/8375و  لألجانب العمل رخصة على 4817 رقم

 المعلومات من مزیدویمكن الحصول على  – ھمنصوصو مؤقتة حمایةك األجانب عمل

 تم التي) التركیة باللغة( العمل تطبیق دلیل تصریحل أیضا انظر .الوثیقة ھذه نھایة في

     ).متوفرة نسخال( األتراك الموردین جمیع إلى ھإرسال

 

 والمساعدة الطلبات تقدیم عملیة فھم في الالجئین لمساعدة البشریة الموارد تعیین دعم .4

.لترجمةل ھماحتیاجات في  

 

 غضون في لمذركیر عمل تصریح طلب عملیة عن مستكملة معلومات تقدیم. 5

.بانتظام ذلك و بعد )الوثیقة ھذه استالم تاریخ من أو( الحسابات لمراجعة أسبوعین  

  

 من نسخ ذلك في بما العمال، لجمیع والعقود الموظفین ملفات جمیع على الحفاظ. 6

.السوریین لالجئین والتصاریح التسجیل وثائق جمیع  
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إلجراءاتا من؟  

 المزود

 یستمر

 

 

.الحصص استیفاء تم إذا أو وثائق دون جدید سوري الجئ أي تستخدم ال. 7  

  

 لألجور اإلجمالي األدنى الحد دفع تم قد یكن لم إذا للعامل مستحقة أموال أي دفع. 8

.مصنعك في تھبدای تاریخ منالقومیھ   

  

فلیس لھ   هو الحصص النسبیھ محدد –في حالة كون العامل ال یرید التسجیل  ب)

تصریح.  على للحصول طلب الخیار لتقدیم  

  

 وأنك مشكلة، أيیوجد ال ھأن علىتكرارك  من تأكد,  تسجیلال عاملیرید ال ال إذا. 1

 ةللنقط بالنسبة العملیة نفس تتبع أن یجب تسجیل،ال ریدی ال یزال ال كان إذا .دعمھت سوف

  .أدناه 2رقم 

 عدد من للحد تحتاج سوفف ،أكثر من النسبھ المحددة السوریین الجئینكان عدد ا إذا .2

  :الموقع في الالجئین

  .الفور على الالجئین مع والتوظیف العمل عالقة وقفأ) أ

و  قطعال دفع .1 شھر غضون في اإلشعار فترة وتعویض قطعو الرسوم دفع. الخسارة تعویض ب)
 واحدة سنة مع للعامل المحلي القانون ینظمھ مما أقل یكون أن یمكن ال الخدمة فترة  إنھاء تعویض

ةاإلجمالی لألجور األدنى الحد من واحد شھر وھو األقدمیة من  

 ومكافأة نھایة الخدمة وشھر واحد من صافي األجور كتعویض لفترة اإلشعار. 

 أعاله إذا المذكورة الشروط من أي حولالذي یمثلكم  مذركیر بمندوب االتصال یرجى

.واضحة غیر انتك  
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 اإلجراءات  من؟

 العامل

 

 في ترغب كنت إذا عمل تصریح على للحصول طلب وتقدیم السلطاتعند  التسجیل علیك یجب

ك یمكن ال عمل، تصریح على للحصول بطلب التقدم في ترغب ال كنت إذا .تركیا في والعمل العیش

 الحصول على عمل. 

قد یستغرق ھذا الى ما یصل إلى 6 أشھر للحصول على الموافقة وربما تحتاج لزیارة المكاتب 

 الحكومیة.

ذات  المعلومات من مزید لمصنعلو لك نقدم سوف ولكن الیوم هنحدد أن یمكننا شیئا لیست انھا

 العالقھ.

-ھم أو إستخدامھمتوظیف لھم المسموح السوریین الالجئین عدد على قانونیة حصة لدیھا مصانعال  

 وھذا الرقم ھو ما یعادل 10٪ من عدد أإلجمالي للعمال األتراك في المصنع.

أ) إذا كان من الممكن تقدیم طلب للحصول على تصریح عمل (في حالة عدم إتمام استیفاء 

 الحصص المسموح بھا): 

1. المصنع سوف یسجلك عند السلطات المحلیة حتى تتمكن من التقدم بطلب للحصول على 

 تصریح عمل في أقرب وقت ممكن. 

2. وإن من مسؤلیات صاحب العمل الذي أنت تعمل لھ بتسجیلك عند السلطات المحلیة وتقدیم الدعم 

 اتكمطلب وتقدیم توجیھاتھم متابعة مسؤولیتكم ومن .عمل تصریح على للحصول بطلب لتقدمل لك

 للحصول على التصریح في الوقت المناسب. 

3. المعاملھ التي تعطى لكم یجب أن تكون معاملة متساویة كما تعطى للعمال األتراك كما ھو منظم 

 األدنى الحد تستوفي أن یجب .التابعھ لنا مدونة قواعد الممارسة و التركي العمل قانون في  علیھ

 یوم إعطاء ، اإلضافي التأمین أقساطو  لألجور األدنى الحد عن یقل ال ماأخذ , العمل لسن القانوني

 الصحة مجال في والتدریب عمل عقدباالضافة على ذلك الحصول على   أسبوعیة، راحة

  .والسالمة

  .جزاءأو عقوبة بأي التھدید تحت ولیس طوعي أساس على عملت أن یجب. 4
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 اإلجراءات من؟

 العامل

  یستمر
5. إذا كنت بحاجة إلى أخذ إجازة من العمل للقیام بالتقدیم فسوف تأخذ ما ال یقل عن الحد األدنى 

 ویجب إجازة أخذ عند یعرف مدیرك أن من التأكد علیك یجب ولكنھ, اإلجمالی ھالقومی لألجور
.طلبك على إطالعھم  

التالیھ: الروابطالمواضیع من خالل   حول المعلومات من مزید على االطالع ویمكن  

 

 التركیھ: 

http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/april-2016-
brosu-birlesik-work-permit-guidelines-turkey.pdf 

 العربیھ:

http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/april-2016-
work-permit-guidelines-arabic_0.pdf 

 اإلنجلیزیة:
 
http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/july-2016-
work-permit-guideliens-english.pdf   

ولیس ھناك أي حصص متاحھ  – تصریح على للحصول طلب لتقدیم خیار أي ھناك كان إذا) ب

  .للعمل

 ذلك، ومعتوظیف الكادر المخصص.  بالفعل تم قد ألنھ المصنع ھذا في تعمل أن یمكن ال لألسف،

  :تستلم  سوف

 یكون أن یمكن ال اإلشعار فترة والتعویض المكافأة .اإلشعار فترة وتعویض الخدمة إنھاءمكافئة 

 األدنى الحد من واحد شھر وھو األقدمیة، من واحدة سنة مع للعامل المحلي القانون ینظمھ مما أقل

 فترةل كتعویض األجور صافي من واحد وشھر الخدمة نھایة ومكافأة ھالوطنی ھاإلجمالی لألجور

  .اإلشعار
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 اإلجراءات من؟

 ضمن  عملال لخطة المحددة الزمنیة والجداول القضیة ھذه لمناقشة المصنع/  المورد مع لقاء ترتیب مذركیر

 مزاعم ما یخص فی الفور على و معالجة األمور. إتخاذ اإلجراءات االزمھ التوجیھیة المبادئ

 التمییز ضد الالجئین السوریین أو إستخدام عمال دون السن القانوني. 

 یثبت ما على والحصول الوضع تطورات آخر لفھم أسبوعین غضون في المصنع مع التنسیق

 تسجیل الالجئین السوریین.

 التأكد من اتباع خطة العمل وأن المورد یرسل التطورات الحدیثھ بشكل منتظم.

 
 
 

 للمزید من المعلومات والنصائح :
 

1. نشر باللغة التركیة من "تنظیم على الحمایة المؤقتة لتقدیم رخص العمل لألجانب "8375/2016: 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160115.htm  

 2. وزارة التركیة من العمل والضمان االجتماعي:    
www.csgb.gov.tr   

 3. المدیریة العامة إلدارة الھجرة في وزارة الشؤون الداخلیة التركیة:  
www.goc.gov.tr 

 4. المنظمة الدولیة للھجرة – تركیا: 
www.turkey.iom.int 

 5. الفرع التركي لوكالة األمم المتحدة لالجئین: 
www.unhcr.org.tr 

   6. رابطة العمل المنصف – ف ل ا             
http://www.fairlabor.org/  

 
 المنظمات غیر الحكومیة وأصحاب المصلحة المحلیین الذین یمكنھم أن یوفروا المزید من المعلومات: 

 
 

 1. مركز دعم الالجئین: 
www.mudem.org/ 

 www.sgdd.org.tr/en/Refugee-Assistance-Project-Istanbul-Sakarya-Izmir-i4 ASAM -الالجئین 
 2 المساعدة- مشروع – اسطنبول - ساكاریا- إزمیر

)البشریة الموارد تنمیة صندوق ) . ص ت م ب 3  
 www.ikgv.org/eng_ikgv_gecici/objectives.htm 

 


