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Босқындар мен
еңбек ұтқырлығы
• Босқындар кәсіби
дағдылар мен
ептіліктерге ие
• Босқындар үшін еңбек
нарығының мәні:
1.Үшінші елдерге көшу
2.Паналанған елдердегі
жұмыспен қамту

Refugees and
labour mobility
• Refugees have skills
and experience
• Labour mobility for
refugees:
1. onward movement
to third countries
2. employment in
asylum countries

•
Жұмысп күшінің
ұтқырлығы және
босқындар үшін
шешімдер
• Тексерілген формула
мыналарды қамтиды:
• Еңбек нарығынынң
сұраныстары
• Босқындар үшін
шешімдер

• Қорғауды қамтамасыз
ету бойынша шараларды
сақтау

Labour mobility and
solutions for
refugees
• It is a tested
formula that meets:
• Labour market
needs
• Solutions for
refugees

• Protection
safeguards in place

Орталық
Азиядағы
мүмкіндіктер
• Босқындардың жалпы
саны үлкен емес (БҰҰ
БЖКБ бағалауы бойынша
бүкіл Орталық Азиядағы
босқындар үшін 1 200
жұмыс орны ғана қажет)
• Еңбек нарықтары мен
экономика секторлары
жұмыс күшіне мұқтаж .
• Реттелмеген экономика
деңгейін төмендету және
салық төлеушілердің
санын көбейту

Opportunities
in Central Asia
• Refugee population is
small. (UNHCR estimates 1,200
jobs in the whole of Central Asia)

• Labour markets and
sectors of economy
demand work force.
• Reduction of unregulated
economy and increase
number of taxpayers.

Босқындар үшін жүзеге асқан
шешімдер. Заманауи
мысалдар
Қайда/Where
Қашан/When?
?

Иран

Не/What?

Tested solution for
refugees. Recent examples
Құқықтар/Rights?

Қанша/How many?

2012 жылдан
Тұруға уақытша Көшу, жұмысқа орналасу, алғашқы Ауғаныстаннан шыққан
бастап – қазіргі
рұқсаттама
медициналық көмек, жоғары білім тіркелген босқындар
уақытқа дейін

Islamic
Travel, work, primary health, tertiary
Temporary
Republic of 2012 - on-going
education
residency permit
Iran

Registered Afghan
refugees

Босқындар үшін жүзеге асқан
шешімдер. Заманауи
мысалдар
Қайда/Where? Қашан/When?

Не/What?

Tested solution for
refugees. Recent examples
Құқықтар/Rights?

Колумбия босқындары
Эквадорда босқын
Бразилиядағы кез келген
мәртебесін, тұру
босқынға берілетін
ықтиярхатын алады және құқықтарға ие (жұмыс
Бразилияда жұмысқа
және әлеуметтік пакетті
орналасуға мүмкіндік
қоса алғанда)
алады

Эквадор/
Бразилия

2015/2016

Ecuador/
Brazil

Colombian refugees in
Same rights as any other
Ecuador find refugee status,
2015/2016
refugee in Brazil (including
residence permit and jobs in
work and social security)
Brazil

Қанша/How many?

Колумбиядан 200
босқын

200 Colombian
refugees

Қорытынды
Екі құраушы:
•Еңбек нарығының нақты
анықталған
қажеттіліктері
•Босқындардың еңбек
нарықтарына қол
жетімділігін қамтитын
саясатты жүргізу

Conclusion
Two ingredients:
• Clear labour market
needs
• Inclusive policy-making

