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 ورطید من فرص التتزو منظمة "بیلدینغ ماركتس" یتحدث عن الشركات التي یملكھا السوریون والتي  توفّر فرص عمل  تقریر جدید من
 في تركیا االقتصادي

  
المتحدة  ، كشفت دراسة جدیدة نشرتھا الیوم منظمة "بیلدینغ ماركتس" غیر الربحیة والتي مقرھھا  الوالیات2017 حزیران 21نیویورك، 

)، أن النازحین السوریین في تركیا ھم من عوامل دفع ریادة األعمال وتوفیر فرص SEFاألمریكیة، وشریكھا المنتدى االقتصادي السوري (
 العمل في البالد.

  
لجأ حدود البالد بحثاً عن موقد أّدت الحرب األھلیة السوریة إلى نزوح ستة مالیین شخص داخلیاً، وأجبرت ستة مالیین آخرین على الفرار عبر 
 في البلدان المجاورة وأوروبا، وقد ترك ذلك نصف سكان سوریا قبل الحرب یعتمدون على المساعدات المنقذة للحیاة.

  
تتاح  اومع ذلك، تُشیر جینیفر ب. ولت، الرئیسة التنفیذي لمنظمة "بیلدینغ ماركتس" إلى أن "منظمي المشاریع السوریین یُبرھنون على أنھ عندم
بطالة للھم الفرصة، یمكنھم أن یحققوا مكاسب اجتماعیة واقتصادیة كبیرة لكل، من الالجئین والمجتمعات المضیفة التي تعاني من ارتفاع معدالت ا

." 
  

 6000ثر من كیسلّط الضوء على أن السوریین أسسوا أتقییم سوق الشركات السوریة في تركیا.   :جانب آخر للقصةتقریر "بیلدینغ ماركتس"، 
، ومعظمھا من الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم، والتي استثمرت بشكل جماعي أكثر من ثالثمائة 2011شركة رسمیة في تركیا منذ عام 

 ملیون دوالر في تركیا.
  

 ،وقال تمام البارودي، المدیر التنفیذي للمنتدى االقتصادي السوري، وھي منظمة غیر ربحیة مسجلة في مدینة غازي عنتاب الحدودیة المزدحمة
 ".دأن "تركیا تستضیف ما یقارب من ثالثة مالیین سوري، لكنھم لیسوا جمیعھم مستضعفین، فھناك إمكانیات ھائلة لم یتم استخدامھا بالكامل بع

  
موظفین  8أشخاص في المتوسط، وأكثر من نصفھا تخطّط لتوظیف  9ووجدت الدراسة أن الشركات الصغیرة والمتوسطة السوریة توظّف 

مكن أن ی إضافیین في العام المقبل، وباإلضافة إلى الوظائف التي توفّرھا ھذه الشركات الصغیرة والمتوسطة، فإن اإلیرادات التي تولّدھا أعمالھا
 أیضاً على تعویض تكلفة تدفق الالجئین السوریین في تركیا.تساعد 

  
یا كومع ذلك، فإن ھذه المكاسب ممكنة فقط في البیئة التمكینیة المناسبة، ویضطلع صنّاع السیاسات والقطاع المصرفي والشركات الكبیرة في تر

ارودي: "إن رجال األعمال نشطون جداً"، مضیفاً أنھ "إذا أصبح بدورھم في ضمان إعادة استثمار المكاسب في االقتصادیات المحلیة، ویقول الب
 العمل صعباً جداً، فسوف ینقلون طاقتھم إلى أماكن أخرى خارج تركیا".

 
*** 

 تم إجراء ھذا البحث بفضل الدعم السخي الذي قدمتھ "غلوبال أفیرز كندا".
 

 حول بیلدینغ ماركتس
المتأثرة  ن، التي یقع مقرھا في مدینة نیویورك، الوالیات المتحدة األمریكیة، منظمة غیر ربحیة توفر فرص العمل وتشجع النمو االقتصادي في البلداتُعتبر بیلدینغ ماركتس

من الشركات  23,000كثر من باألزمات من خالل ربط الشركات الصغیرة والمتوسطة المحلیة بفرص العمل الجدیدة، ومن خالل نھجھا، وضعت المنظمة وأنشأت شبكة من أ
فرصة عمل. لمزید من  69,000ملیار دوالر  في العقود، وساعدت على إیجاد أكثر من  1.3الصغیرة والمتوسطة المحلیة، وساعدت ھذه الشركات في الحصول على مبلغ 
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 حول المنتدى االقتصادي السوري 
ترتكز قلة وریا حرة وتعددیة ومستیُعّد المنتدى االقتصادي السوري مؤسسةً بحثیةً فكریة یتھتم بالشأن االقتصادي السوري ومن وجھة نظر القطاع الخاص؛ یكرس عملھ لبناء س

یة، ویعمل المؤید للدیمقراطعلى اقتصاد قوي لضمان حیاة حرة وكریمة لجمیع السوریین، ویسعى المنتدى االقتصادي السوري إلى تمثیل صوت مجتمع األعمال السوري الخاص 
  syrianefحساب تویتر: @ www.syrianef.orgعلى تعزیز وتقویة بیئة األعمال السوریة من أجل التنمیة الدیمقراطیة والمستدامة. لمزید من المعلومات: 


