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 :ملخص
استقبلت تركيا العدد و أسفرت الحرب األهلية السورية عن هجرة جماعية من سورية إلى البلدان املجاورة.   

في مخيمات جنوب شرق   -في البداية-استقر معظم الالجئين السوريين    ، حيثاألكبر من الالجئين من سورية

 الالجئون وبدأ  ،، زاد عدد الالجئين السوريين في تركيامدهأ طول و  مع اشتداد الصراع السوريو تركيا. 

، 2016االقتصاد املحلي. في عام  في اتهم املهمةتأثير تظهر  أتدوب ،السوريون اإلقامة في املحافظات املجاورة

. ةجغرافيمن الناحية الأصبحوا أكثر تشتًتا بذلك و  ،ُسمح لالجئين السوريين بالحصول على تصاريح عمل

)وهي م بيانات اللوحة استخدبا ،أسواق العمل اإلقليمية فيتبحث هذه الورقة في تأثير الالجئين السوريين 

ن و ن السوريو الالجئ براعتُ وقد تركيا. منطقة في  26 في  ،2016إلى  2004لألعوام بيانات متعددة األبعاد( 

 غير الرسمية.الرسمية و زيادة البطالة وتقليل العمالة سبًبا في 

 : الالجئون السوريون؛ الهجرة؛ سوق العمل؛ تركيا.الكلمات املفتاحية
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 مقدمة
الصادر عن مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئين،   (Global Trends)  اتجاهات عاملية  وفًقا لتقرير

 
ُ
، وهو ما يمثل 2016بحلول نهاية عام  ،مليون شخص 65,6جبروا على الهجرة بلغ عدد األشخاص الذين أ

السبب الرئيس للزيادة و  .مليون شخص الجئين 22,2 منهم على اإلطالق. أصبح هجرينأكبر عدد من امل

مليون   5,1و  ،ل البالدداخفي  ماليين سوري    8جر  ُه   فقدهو الحرب األهلية السورية.    الكبيرة في عدد الالجئين

كانت تركيا مقصًدا لثالثة ماليين الجئ (  2016 (IMF))صندوق النقد الدولي  غادروا البالد وأصبحوا الجئين.  

، 2016أبريل نيسان/ من  ءً اتدأكبر دولة مضيفة لالجئين في جميع أنحاء العالم. اب ذلك هاجعلوقد سوري، 

لقد اتبعت تركيا سياسة الباب املفتوح منذ بداية الحرب  .من الالجئين السوريين في تركيا في املئة 47صار 

 منذ ذلك الحين، و  .األهلية
ُ
تماعي لالجئين عن األثر السياس ي واالج تخبرناحلل العديد من الدراسات و ت

 . ( 1) السوريين )انظر على سبيل املثال

القناة األولى هي من خالل   .من خالل أربع قنوات  ،االقتصاد التركي واملجتمع  فيتؤثر موجة الالجئين السوريين  

الحماية املؤقتة،  بموجب، قدمت تركيا مساعدات لالجئين السوريين 2011الي العام. منذ عام وضع املال

، أصبح الالجئون السوريون جهة فاعلة ةثانيال. (GDP) من الناتج املحلي اإلجمالي في املئة 1ي تصل إلى هو 

مهاراتهم في مجال من خالل اقتصادية في تركيا ليس فقط بقراراتهم املتعلقة بتوفير العمالة، ولكن أيًضا 

  .املشاريعريادة 
ُ
شركة فقط في عام  157 مقابل، 2015شركة جديدة في عام  1599سس ما مجموعه فقد أ

، ةثالثال.  2015املئة في عام  في    26إجمالي الشركات األجنبية    من  حصة الشركات السورية  حيث كانت  ،2012

مجال تأثيرات مهمة محتملة على ب ،للسكان األتراك ةالعمري البنية فيالالجئين السوريين  تدفقاتستؤثر 

 ،ماة الزمنية في التطور الديموغرافي لدولة حلر امل هي]النافذة الديموغرافية  غرافية في تركياو الديمنافذة ال

عندما تكون نسبة السكان من الفئة العمرية العاملة بارزة بشكل خاص، ويحدث هذا عندما تصبح البنية 

  وتصل نسبة األشخاص القادرين على العمل إلى أوجها[. ،الديموغرافية للسكان أصغر سًنا

الزمنية التي يكون فيها عدد السكان في سن العمل في بلد ما  املرحلةإلى ديموغرافية تشير نافذة الفرصة ال

 بالسكان املعالين الذين يحتاجون إلى  ،كبيًرا
ً
عندما تنخفض معدالت  -عادة-يحدث هذا و . مدعالمقارنة

زمنية تحقيق نمو كبير. الفترة الهذه  يمكن فيو عدد املسنين غير كبير.  ويكون  ،الخصوبة مع تطور بلد ما

أن  نزعم. 2030في عام نتهي ومن املتوقع أن ت ،2010تركيا في عام لفرصة  غرافيةو ديمال فذةنابدأت ال

ية ديموغرافتكهن بأن نافذة الفرصة النو   ،للفرصة  يةديموغرافالالجئين السوريين يمكنهم تحويل النافذة ال

بدعم من الالجئين السوريين. القناة األخيرة هي تأثير الالجئين  ،2030لتركيا قد تظل مفتوحة بعد عام 

أسواق العمل  فيتأثير الالجئين السوريين  منقي  أسواق العمل اإلقليمية. في هذه الورقة،  فيالسوريين 

 .نستعرض فقط األدبيات املتعلقة بالتأثير االقتصادي لالجئين السوريينسو اإلقليمية في تركيا، 

 
1 - Dinçer, Osman Bahadır, Vittoria Federici, Elizabeth Ferris, Sema Karaca, Kemal Kiri¸sci, and Elif Özmenek Çarmıklı. 2013. 

Turkey and Syrian Refugees: The Limits of Hospitality. Ankara: International Strategic Research Organization (USAK). 
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]عرض العمالة هو إجمالي الساعات )املعدلة العمالة عروض ، تزيد الهجرة من النماذج القياسيةوفق 

بمعدل أجر  ،قادرين على العمل فيهاالتي يكونون و في العمل فيها، حسب كثافة الجهد( التي يرغب العمال ب

ن األدبيات التي تجد أيًضا مجموعة كبيرة م  هناك. ومع ذلك،  ر وتقلل من فرص العمل واألجو حقيقي معين[  

 أو معدوًما أن ثمة 
ً

على التوظيف أو األجور. إن األدبيات املتعلقة بتأثيرات الهجرة للهجرة تأثيًرا ضئيال

 القسرية على سوق العمل 
 
 .مقارنة باألدبيات ذات الصلة في سياق الهجرة "الطوعية" ،قليلة

 بأن وصول  (2)  نرغديل كاربيو وفا يجادل
ً
  ،في القطاع غير الرسمي في العرض الالجئين يمثل صدمة

ً
 وصدمة

من املتوقع أن يؤدي تدفق الالجئين إلى تشريد السكان األصليين من القطاع و في الطلب في القطاع الرسمي. 

 ،حيث إن الحال اإليجابية أو السلبية ؛القطاع الرسمي غامض فيالتأثير  .خفض األجور إلى غير الرسمي و 

لصدمة الطلب، تعتمد على معرفة أسباب االنخفاض في الطلب على العمالة الرسمية )أهي ناتجة عن 

أم ال( التي تهيمن على التوسع في اإلنتاج كنتيجة  ،التبديل بين العمل غير الرسمي والعمالة الرسمية

األجور يتناقص في القطاع غير الرسمي، لكنهم ًضا أن متوسط أي الباحثون  وجد النخفاض تكاليف اإلنتاج.

  . (3) األجور في القطاع الرسميفشلوا في العثور على أي تأثير كبير لالجئين على متوسط 

دراسة آثار أزمة الالجئين السوريين في جنوب شرق تركيا على األسعار، ومعدالت التوظيف،  خالل من

مع اآلثار difference-in-difference (DID )ق و في الفر  االختالفباستخدام نماذج  ،والهجرة الداخلية

]وهي متغيرات ثابتة عبر األفراد، مثل العمر أو الجنس أو العرق، ال تتغير أو تتبدل  fixed-effects الثابتة

وجدوا  ؛[بمعدل ثابت مع مرور الوقت، ولديها آثار ثابتة. بمعنى آخر، أي تغيير تحدثه على الفرد هو نفسه

خلية إلى املناطق الهجرة الدا نسبةقلل و ب في زيادة في أسعار الغذاء واملساكن، أن تدفق الالجئين تسب  

على  ،أي تأثير على العمالة. يعتمد تفسيرهم لعدم وجود تأثيرات على العمالة ذلكاملتضررة، لكن لم يكن ل

 2012 :دراسةفقط من الين عام  تحليلهم  غطييو . أو تعويض تباطؤ الهجرة الداخلية كعامل موازنة

وكان عدد الالجئين السوريين ال يزال منخفًضا نسبًيا  ،، عندما كان معظم الالجئين في مخيمات2013و

أسواق   فيتأثير ملحوظ    ماألولى لم يكن لهعوام  لذلك، ليس من املستغرب أنه في األ   .مقارنة باألعداد الحالية

 أو طلب املوظفين والزوار من مخيمات الال   همالعمل، إال أن طلب
ً
 ،تصاعدية على األسعار  اجئين فرض ضغوط

 الواليات.وثنوا املهاجرين الداخليين اآلخرين عن هذه املناطق و 

 وصفًيا لتأثير السوريين  ( 4) باهتشيكابيلي وتشاتين يقدم
ً

معدالت البطالة والتضخم والتجارة  فيتحليال

السابقة وبعد  األعوامفي  ،من خالل حساب الفروق في متوسط املعدالت ،الخارجية والهجرة الداخلية

لقد ذكروا أن الالجئين السوريين زادوا البطالة وخفضوا األسعار في املناطق األكثر   .تدفق الالجئين السوريين

 
2 - Del Carpio, Vaneaas Ximena, and Mathis Christopf Wagner. 2015. The impact of Syrian Refugees on the Turkish Labor 

Market. World Bank Policy Research Paper No, 7402; Washington: The World Bank. 
3 - Akgündüz, Yusuf Emre, Marcel Van den Berg, and Wolter Hassink. 2015. The Impact of Refugee Crises on Host Labor 

Markets: The Case of the Syrian Refugee Crisis. Discussion Paper, no.8841; Bonn: IZA. 

4 - Bahçekapılı, Cengiz, and Buket Çetin. 2015. The Impacts of Forced Migration on Regional Economies: The Case of Syrian 

Refugees in Turkey. International Business Research 8: 1–15. [CrossRef] 
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 2014و 2013للفترة السابقة والبيانات لعامي  2012إلى  2010انات من من األزمة. يستخدمون البي اتضررً 

. تحليلهم وصفي، وبالتالي، ال يتحكم في التأثيرات األخرى التي قد تكون مسؤولة عن هالفترة ما بعد

 .االختالفات في املعدالت قبل وأثناء أزمة الالجئين السوريين

من دراسة  level-micro باستخدام مجموعة بيانات على املستوى الجزئي، (5)يقارن جيريت أوغلو وآخرون 

وجدوا أن الالجئين  .، نتائج سوق العمل للمواطنين قبل وبعد تدفق الالجئيناألسراستقصائية ملعيشة 

 (6)ن اتوم تحدثي .السوريين يزيدون البطالة والعمالة الرسمية، لكنهم يقللون من العمالة غير الرسمية

أيًضا عن تأثير سلبي لالجئين على أسعار السلع والخدمات، وتأثير إيجابي لالجئين على إيجارات السكن. 

من التفاصيل حول انخفاض أسعار املستهلكين في املناطق التي يتركز فيها  امزيًد  ( 7) نابلقان وتوم ويذكر

يزعمون أن انخفاض األسعار في و باستخدام أسعار املنتجات ومجموعات املنتجات.  ،الالجئون السوريون 

 القطاعات كثيفة العمالة غير الرسمية أكبر من القطاعات كثيفة العمالة الرسمية.

تأثير لالجئين السوريين في سوق العمل   أي    (8)استقبل األردن عدًدا كبيًرا من الالجئين. ال يجد فقيه وإبراهيم  

الوظائف ذات األجور في أن الالجئين السوريين يتنافسون  ( 9)ف وهيلسوند ياألردني. باملقابل، وجد ست

  ،املتدنية في القطاع غير الرسمي مع األردنيين
 
غون عن معدالت بطالة أعلى بعد بدء أزمة الالجئين ويبل

 .السوريين

في السنوات األولى من  ،سوق العمل فيتحلل الدراسات التي تمت مراجعتها أعاله تأثير الالجئين السوريين 

( و بلكان وتومان 2016( و تومان )2017ن )يإن دراسات وبحوث جيريت أوغلو وآخر   أزمة الالجئين السوريين.

ثابتة. يستخدمون جميعهم التأثيرات المع ( DID)ق و الفر االختالف في نماذج ميعها جتستخدم  (2017)

هي  دراستهم. مناطق ذاتها راقبةواملدراسة فترة الفي ، ذاتها راقبة )التحكم(واملالدراسة )املعالجة( مناطق 

( حيث تم 2)تسميات الوحدات اإلقليمية لتصنيف اإلحصاءات  NUTS-2 حسب تصنيفب خمس مناطق

 NUTS-2 التصنيف ذلكمن  مناطق 4هي  مراقبتهممناطق و . 2014إلى  2012تركيز السوريين في الفترة من 

 
5 - Ceritoglu, Evren, H. Burcu Gurcihan Yunculer, Huzeyfe Torun, and Semih Tumen. 2017. The impact of Syrian refugees on 

natives’ labor market outcomes in Turkey: Evidence from a quasi-experimental design. IZA Journal of Labor Policy 6: 5. 

[CrossRef] & Tümen, Semih. 2016. The Economic Impact of Syrian Refugees on Host Countries: Quasi-Experimental Evidence 

from Turkey. The American Economic Review: Papers and Proceedings 106: 456–60. [CrossRef].  
6 - Tümen, Semih. 2016. The Economic Impact of Syrian Refugees on Host Countries: Quasi-Experimental Evidence from 

Turkey. The American Economic Review: Papers and Proceedings 106: 456–60. [CrossRef] 
7 - Balkan, Binnur, and Semih Tümen. 2016. Immigration and prices: Quasi-experimental evidence from Syrian refugees in 

Turkey. Journal of Population Economics 29: 657–86. [CrossRef] 
8 - Fakih, Ali, and May Ibrahim. 2016. The impact of Syrian refugees on the labor market in neighboring countries: Empirical 

evidence from Jordan. Defence and Peace Economics 27: 64–86. [CrossRef] 
9  - Stave, Svein Erik, and Solveig Hillesund. 2015. Impact of Syrian Refugees on the Jordanian Labour Market. Geneva: 

International Labour Office (ILO), Fafo Institute for Applied International Studies. 
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، 2014إلى  2012هي  الدراسة . فترةهانفس في الجزء الشرقي من تركيا مع الثقافة والخصائص االقتصادية

ي هي راقبةوفترة امل   .2011و 2010 عام 

، في حين  دراسة / كفترة عالج 2013و 2012( عامي 2015) .Akgündüz et al يستخدم أكغوندوز وآخرون

. تستخدم كلتا الدراستين 2014و 2013في عامي  الدراسة لدى باهتشيكابيلي وتشاتين هي / أن فترة العالج

 مراقبةبقية تركيا كمنطقة 
ً

ا من أزمة الالجئين من مناطق قليلة بالقرب من الحدود األكثر تضررً  ، بدال

( مجموعة 2016) Tümen تومان( و 2017. ).Ceritoglu et alيستخدم جيريت أوغلو وآخرون السوريين. 

وتستخدم الدراسات املذكورة أعاله بيانات مجمعة عن مستوى املنطقة. ترجع   ،بيانات على املستوى الجزئي

 .االختالفات في النتائج إلى هذه االختالفات في املنهجية

بأننا قادرون على التقاط التأثير املتوسط األجل  نزعمو زمنية أطول،  حلةمر في هذه الورقة، نقوم بتحليل 

 ، األولى عواملالجئين السوريين في سوق العمل. قد يختلف تأثير الالجئين السوريين على سوق العمل في األ 

ر تشتًتا الالحقة أكبر بكثير وأنهم أكثعوام الالحقة، ليس ألن عدد السوريين في األ عوام عن تأثيرهم في األ 

بطرق مهمة مع تطور األزمة إلى أزمة أطول من   تقد تغير املستقبل  توقعاتهم حول    ألنجغرافًيا، ولكن أيًضا  

أسواق العمل اإلقليمية.   في  -من الناحية اإلحصائية-هم  ماملتوقع. نجد أن كثافة الالجئين السوريين لها تأثير  

نجد أيًضا أن و التي ترتفع فيها كثافة الالجئين السوريين.  نالحظ انخفاًضا في العمالة اإلجمالية في املناطق

إلى  يستمر أو التأثير اإليجابي على التوظيف الرسمي الذي تم اإلبالغ عنه في دراسات سابقة قد ال ينتقل

 .املدى املتوسط

 

 الخلفية
االستقرار خارج املخيمات، السكن و وا  ؤ عندما بدو ن في تركيا في البداية في مخيمات الالجئين.  و ضع السوريوُ 

ها املخيمات. في العامين املاضيين، فيوفي املحافظات التي  ،في البداية بالقرب من الحدود السورية اتركزو 

ا عن وظائف وفرص أفضل
ً
 .هاجروا إلى مناطق مختلفة من تركيا بحث

 والياتأكبر عدد من الالجئين. تبرز أربع يوجد فيها التي  الواليات 1الشكل في تركيا. يوضح  يةوال  81هناك 

كبر في الوالية األهي  إسطنبول الجئ سوري.  300,000أكثر من كل والية بشكل خاص، حيث تستضيف 

قدر أن هناك حوالي نصف مليون سوري يقيمون ا، يُ مليون نسمة. حاليً  15تركيا ويبلغ عدد سكانها حوالي 

هي مركز النشاط االقتصادي في تركيا، فليس من املستغرب أن تكون أيًضا  إسطنبول ألن و . إسطنبول في 

جئين السوريين الذين ال لى الإالوجهة األكثر شعبية لالجئين السوريين. كما أنها قريبة من أوروبا، وبالنسبة 

الواليات املكان األنسب للبقاء حتى ذلك الحين.    إسطنبول نهائية املرجوة، قد تكون  قد تكون أوروبا وجهتهم ال

وأكبر  ،الشرقية على طول الحدود. غازي عنتاب هي سادس أكبر مدينة في تركياواليات الثالث األخرى هي ال

عديد من على هذا النحو، من املنطقي أن ينجذب ال .ألف الجئ  300تستضيف أكثر من  ، و مدينة في الشرق 

أصغر، من حيث النشاط  انواليت وهاتاي  ةشانلي أورف .الالجئين نحو املركز االقتصادي في املنطقة
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من املحتمل أن يكون للعدد الكبير من الالجئين السوريين و إن لم يكن من حيث عدد السكان.    ،االقتصادي 

 تأثير اقتصادي واجتماعي كبير.هاتين الواليتين في 

 

 
 العامة إلدارة الهجرة. املديرية املصدر: (. 2016املدن العشرة األولى التي يقيم فيها الالجئون السوريون ) ( 1الشكل ) 

 

. في كيليس، كان علىالسكان هي األ  بينالتي تكون فيها النسبة املئوية للسوريين واليات ال 2الشكل يعرض 

وبذلك الجئ،  ألف 125ا حوالي ستضيف كيليس حاليً تفي املئة.  1عدد السكان العرب في السابق أقل من 

 من سكان شانلي  في املئة  22بلغ عدد السكان السوريين  و .  في املئة  95إلى  والية  عدد السكان العرب في ال  يزداد

 .من سكان غازي عنتابة في املئ 18من سكان هاتاي، وفي املئة  21و، أورفة
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 املصدر: اإلدارة العامة إلدارة الهجرة. املراكز العشرة األولى من حيث نسبة السوريين إلى عدد السكان.  ( 2الشكل ) 

 

الالجئين إلى هذه املستويات، يتوقع املرء أن يكون لذلك عواقب اقتصادية واجتماعية  نسبةعندما تصل 

تحسين لوكذلك  ،كبيرة. من أجل تخفيف العبء االقتصادي واالجتماعي لالجئين على السكان املقيمين

ومة أصدرت الحك ؛رفاهية الالجئين السوريين من خالل دمجهم في املجتمع التركي وسوق العمل في تركيا

يسمح بتصاريح العمل للسوريين. وفًقا لهذا املرسوم، ال ُيسمح  ،2016يناير كانون الثاني/ التركية قراًرا في 

تصاريح العمل مرتبطة بأصحاب العمل  ألنللسوريين بالتقدم بشكل فردي للحصول على تصاريح عمل، 

على تصريح عمل، ال يمكن  طلب فيه الحصول الذي يُ الذين يتقدمون نيابة عن املوظفين. في مكان العمل 

دفع لالجئين أقل يُ ال يمكن أن ، و العمال األتراكنسبة من  في املئة 10الالجئين ال من العمأن يتجاوز عدد 

ال  .فقط 6000، كان عدد تصاريح العمل املمنوحة هو 2016اعتباًرا من نهاية عام  .من الحد األدنى لألجور 

 جًدا
ً

لكافية املعرفة ااآلن  ألن معظم السوريين ال يملكون حتى ؛يزال عدد العمال السوريين املسجلين قليال

دونها ال يمكن اعتبارهم مرشحين شرعيين ملعظم الوظائف املفتوحة. ومع ذلك، من من باللغة التركية، و 

 .املرجح أن يتحسن هذا الوضع

من أصبح الالجئون السوريون جهات فاعلة اقتصادية في تركيا، ليس فقط من خالل توفير العمالة ولكن 

 .عدد املؤسسات الجديدة مع الشركاء السوريين 2و 1الجدوالن . يعرض ريعريادة املشامهارات خالل 

  



 
 10 

 عدد الشركات الجديدة مع الشركاء السوريين. (:1الجدول )

 اإلجمالي الشركات املسؤولية حدودةم العام

2012 8 149 157 

2013 18 420 438 

2014 35 1222 1257 

2015 27 1572 1599 

2016 66 1711 1777 

 املصدر: اتحاد الغرف والتبادل السلعي في تركيا 

 

 حصة/ نسبة شراكات الشركات السورية(: 2الجدول )

 املحدودة العام

2012 1,2 

2013 5,6 

2014 15,9 

2015 23 

2016 27,6 

 املصدر: اتحاد الغرف والتبادل السلعي في تركيا 

 

سس ن. و الشركات املنشأة التي لديها شركاء سوري، كانت هناك زيادة مسجلة في عدد 2012منذ عام 
ُ
 تأ

الشركات السورية   نسبة. بلغت  2012شركة فقط في عام    157  مقارنة بـ،  2016شركة جديدة في عام    1777

ال تتوفر بيانات عن الهويات العرقية للموظفين،  .2016املئة في عام في  28إجمالي الشراكات األجنبية  من

 . ن بأن من املحتمل أن توظف هذه الشركات العمال السوريينخم  ولكن يمكن للمرء أن ي

هذا يؤدي إلى و  الصادرات، مجالتعمل معظم الشراكات السورية الجديدة القائمة في التجارة، وخاصة في 

 املرحلةخالل تلك    تأسستتضم أكبر عدد من الشركات السورية التي  زيادة التجارة بين البلدين. املدينة التي  

. الشركات السورية أكثر في املئة  16لديها أعلى نسبة من الالجئين السوريين بنسبة    إسطنبول .  إسطنبول هي  

  ( 10) هنكشيغاتاي ومتتشا حيث يتركز السكان املهاجرون. درس ،القريبة من الحدود والياتانتشاًرا في ال

وأبلغوا عن زيادات كبيرة في التجارة  ،حيث يتركز الالجئون  ،في تركياواليات وال ةالتجارة الثنائية بين سوري

 .بعد االنخفاض األولي في بداية الحرب األهلية السورية

 
10  - Ça˘gatay, Soner, and Bilge Menek¸se. 2014. The ˙Impact of Syria’s Refugees on Southern Turkey. Policy Focus 130; 

Washington: Washington Institute for Near East Policy. 
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املناطق  فين، ال سيما في املواقع التي يكون تركيزهم فيها مرتفًعا، تأثيًرا اقتصادًيا و ن السوريو لالجئيمتلك ا

 أو جلب طلًبا على السلع والخدمات، ويقومون بتوجيه -آنًفاكما نوقش -هم يخلقون و التي يقيمون فيها. 

في عمل ت الشركاتن أوجدوا و التي قد تؤدي بدورها إلى توفير وظائف محلية،  ،األموال العامة إلى املنطقة

أسواق العمل  في الالجئين إلى سوق العمل. الهدف من هذه الورقة هو دراسة تأثير تدخلالتجارة، و 

اإلقليمية. في القسم التالي، يتم تقديم البيانات ومنهجية االقتصاد القياس ي املستخدم في التحقيق في تأثير 

 أسواق العمل اإلقليمية. فيالالجئين السوريين 

 

 املواد واألساليب 
)تسميات الوحدات اإلقليمية  NUTS 2 وفق اإلحصاء ،منطقة 26 من اللوحةاستخدم التحليل بيانات 

. تم بناء متغيرين مختلفين لالجئين. املتغير األول 2016و 2004( في تركيا بين عامي 2لتصنيف اإلحصاءات 

هذا هو متغير االتجاه الذي يقيس تدفق الالجئين السوريين و   ،هو العدد اإلجمالي لالجئين السوريين في تركيا

 غونغور و  ( 11) وفق إيسترين وبيفان ،لثاني هو متغير الكثافة املتكاملةاملتغير او إلى سوق العمل الوطني. 

Güngör  فإن متغير الكثافة املدمجة يأخذ 1000. إذا كان عدد الالجئين السوريين أقل من (12) أوغوشو ،

 ويأخذ، 25000وأقل من  1000إذا كان عدد السوريين أكبر من  ؛1 ةيأخذ متغير الكثافة القيمو  .0القيمة 

عندما  ؛3القيمة أخذ ، وي50000، وأقل من 25000عندما يتجاوز عدد الالجئين السوريين  ؛2القيمة 

لكل بشكل منتظم طوال السنوات  واليات. ال يتوفر عدد الالجئين السوريين في ال50000 العدد يتجاوز 

ركية، ومفوضية األمم يإن وحدة املعلومات اإلنسانية التابعة لوزارة الخارجية األمومع ذلك، فواليات. ال

تنشر بشكل متقطع معلومات  ،(AFADاملتحدة لشؤون الالجئين، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ )

متغير  حول توزيع وكثافة السكان السوريين في تركيا. بناًء على هذه املصادر، قام املؤلفون ببناء ،تخطيطية

 . الكثافة املتكامل املستخدم في تحليالت االقتصاد القياس ي

أسواق   فيمن املقدر أن تكشف نماذج البطالة والتوظيف الرسمي وغير الرسمي عن تأثير الالجئين السوريين  

عدد األشخاص غير املتعلمين فقد تم تشميل قشت أعاله، و إضافة إلى املتغيرات التي نو العمل اإلقليمية. 

القوى العاملة، وعدد األشخاص الذين حصلوا على تعليم ثانوي في القوى العاملة، وعدد األشخاص في 

تغيرات كم ،الذين حصلوا على تعليم جامعي في القوى العاملة، ومعدل نمو تضمين االقتصاد التركي

ومع ذلك،   هناك متغيرات أخرى من املحتمل أن تكون محددات مهمة لنتائج سوق العمل،مستقلة إضافية.  

ال تتوفر بيانات مستوى املنطقة إال لعدد محدود من املؤشرات ذات الصلة بأسواق العمل في تركيا. لذلك، 

 
11 - Bevan, Alan A., and Saul Estrin. 2004. The determinants of foreign direct investment into European transition economies. 

Journal of Comparative Economics 32: 775–87. [CrossRef] 
12 - Güngör, Hakan, and Ayla Oğus. 2010. The Effect of European Accession Prospects on Foreign Direct Investment Flows. 

Izmir University of Economics Working Papers in Economics. Balçova/˙Izmir: Izmir University of Economics. 
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متغيراتنا ال يمكننا تضمين جميع املتغيرات ذات الصلة بالبطالة والعمالة الرسمية وغير الرسمية في 

 .املستقلة

 هاوسمان شوائية ومقارنتها مع اختبار مواصفاتتم تقدير نماذج التأثيرات الثابتة والتأثيرات الع

Hausman. 

أو الدنيا ]طريقة  ُيعرف أيًضا باسم نموذج متغير املربعات الصغرى  وهويشار إلى نموذج التأثيرات الثابتة، 

نحدار الذي يؤدي إلى تقليل مجموع االنحرافات الرئيسة أو األخطاء الواردة اال تهدف إلى تقدير خط    إحصاء

يتم التقليل من مجموع مربعات الفروق بين القيم  حيث ،النقاط التي تمت مالحظتها في خط االنحدارفي 

 باملعادلة: الفعلية والقيم املحسوبة.[

1)(                                                     it€+  iD i¥∑+ it, kX k∑β = itY 

 ¥sو  βsهي املتغيرات الوهمية لكل منطقة،  Dsوهي املتغيرات التفسيرية،  Xsوهي املتغير التابع،  Yحيث 

 املناطق والوقت، على التوالي. tو  iهو مصطلح الخطأ. تمثل املؤشرات  €و  ،هي معلمات للنموذج

 

للمتغيرات املحذوفة،  نتاج  كعموًما  دعالسبب وراء نموذج التأثيرات العشوائية هو أن مصطلح الخطأ يُ 

وبذلك بعض املتغيرات املحذوفة العوامل الخاصة باألفراد أو الفترات الزمنية أو كليهما، مثل تويمكن أن 

نموذج اآلثار عندئذ يمكن أن ُيمثل . عناصرتكون من ثالثة يعامل على أنه يُ مصطلح الخطأ يجب أن فإن 

 :باملعادلة التالية العشوائية

 itv+ it,j Xjβ j∑+ µ=  itY                             (2) 

itv+  lty+  iα=  itVand  

مصطلح الخطأ املركب  vو ،للنموذج ثوابتهي  βsهي املتغيرات التفسيرية،  Xsوهي املتغير التابع،  Yحيث 

 لعشوائي.والخطأ امقسم إلى مصطلحات الخطأ الخاص باملنطقة، والوقت 

 

تم ت ،نموذج اآلثار الثابتة علىيوفر تحسيًنا كبيًرا هل  :الطريقة التقليدية الختبار نموذج اآلثار العشوائية

الفرضية وهي ] Null hypothesis في حين أن الفرضية الصفرية ،Hausman هاوسمان عبر اختبار

في العينة ناتج عن   راقبةالقائلة بأن الفرق املالحظ بين مجموعتي التجربة واملو في علم اإلحصاء املستخدمة  

لكي يتم  ،يتم صياغة فرضية معينة حصائيإ. قبل البدء بأي اختبار عينةالصدفة، وغير موجود في ال

هي أن التأثيرات العشوائية ال تقدم تحسيًنا كبيًرا على نموذج اآلثار [ إحصائيةختبارها عن طريق بيانات ا

املتغيرات   هو عدد  k، حيث  2a X (k)يتم توزيع إحصائية االختبار على شكل    .البديلما يقدمه  مقابل    ،الثابتة

 .باستثناء املتغيرات الوهمية في نموذج اآلثار الثابتة املستقلة

مستوى التحصيل العلمي للقوى العاملة، والعاطلين عن العمل، والعمال املتعلقة ببيانات العلى  حصلنا

املسجلين وغير املسجلين، واألجور من قاعدة بيانات النتائج اإلقليمية إلحصائيات القوى العاملة التابعة 

على معدل نمو تركيا من الحسابات  وحصلنا .www.turkstat.gov.tr من املوقع:ائي التركي للمعهد اإلحص

http://www.turkstat.gov.tr/
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من  11 وفق اإلصدار/ النسخةأجري تحليل االقتصاد القياس ي و  القومية من املعهد اإلحصائي التركي.

 .Stata برنامج ستاتا

 

 واملناقشةالنتائج 
من خالل تقدير تأثير الالجئين على البطالة   ،أسواق العمل اإلقليمية  فيتأثير الالجئين السوريين    ندرسنحن  

تأثير ل. 4,1نقدم ونناقش نتائج كل نموذج سوالعمالة الرسمية وغير الرسمية. في األقسام الفرعية أدناه، 

 .الالجئين السوريين على البطالة

حث تأثير الالجئين السوريين على البطالة في أسواق العمل اإلقليمية. املتغير التابع هو بسيُ في هذا القسم، 

. املتغيرات املستقلة هي السجل NUTS املناطق اإلحصائية من عدد العاطلين عن العمل في كل منطقة

املتغير املتكامل الذي يشير إلى كثافة عدد الالجئين السوريين و الطبيعي لعدد الالجئين السوريين في تركيا، 

عدد و ، القوى العاملةفي املنطقة، وعدد العاملين بأجر في املنطقة، وعدد األشخاص غير املتعلمين في 

في القوى العاملة، وعدد األشخاص الحاصلين على تعليم جامعي في    األشخاص الحاصلين على تعليم ثانوي 

 
ُ
مقوة العمل، ومعدل نمو االقتصاد التركي. ق  وقورنعشوائية. الثابتة و التأثيرات حسب الالنموذج ب ي 

عامالت التأثير العشوائي. مل الكفاءة الصفرية الذي رفض Hausman اختبار هاوسمانمع  انالنموذج

 اآلثار الثابتة.كفاء تائج تقدير انن 3يعرض الجدول 

 

 نتائج االنحدار: محددات البطالة. (:3)الجدول 

 1الخطأ القياس ي  املعامل/ املكافئ املتغيرات

 ***0,2993606 1,397306 - إجمالي الالجئين 

 **2,264454 4,690269 كثافة الالجئين

 0,0374457 0,0255694 - األجراء )العاملين بأجر(

 ***0,1672005 0,6323171 املتعلمينغير 

 0,0987727 0,0017756 الثانوية

 ***0,0776281 0,268145 بعد الثانوية

 ***0,3717214 1,519505- النمو

 إحصائيات االنحدار واالختبارات

  338 العينات

  26 املجموعات

  R^2 0,4606ضمن 

  R^2 0,8661 بين
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  R^2 0,7338أعلى من 

 F 37<21*** F (7, 305)اختبار 

 𝑋2(7) ***32,43 اختبار هاوسمان
في املئة على التوالي. لم يتم اإلبالغ عن تقدير   1و 5، 10، **، *** إلى داللة إحصائية عند مستوى *1 تشير  مالحظات:

 شروط االعتراض 

 

محددات ذات داللة إحصائية لعدد العاطلين عن العمل هي  رات املرتبطة بالالجئين السوريين  املتغي    ُوجد أن

في أسواق العمل اإلقليمية. يجب النظر إلى السجل الطبيعي إلجمالي عدد الالجئين في تركيا كمتغير لالتجاه 

لحرب األهلية السورية. كان قبل تدفق الالجئين السوريين إلى تركيا بعد بدء ا  0. يأخذ القيمة  2011بعد عام  

، ال سيما في جًدامرتفًعا  ،وفي أعقابها 2008خالل األزمة املالية العاملية في عام  ،معدل البطالة في تركيا

على وجود تأثير إيجابي لالجئين السوريين على سوق ذلك  يدل  و عالمة هذا املعامل سلبية،  و . والياتبعض ال

بعد  ،فمن املحتمل أن تتأثر هذه النتيجة بتراجع معدالت البطالة العمل في تخفيض البطالة. ومع ذلك،

 .انتهاء األزمة املالية

مع وجود إشارة إيجابية، يدل على أن املناطق ذات الكثافة  ،ذو داللة إحصائية متغير الالجئين اإلقليمي

 االعتراضمصطلحات العالية من الالجئين السوريين لديها عدد أكبر من العاطلين عن العمل. الحظ أن 

ن  ة  يطقااملن ضم 
ُ
عتراض مصطلح اال   (.1)رات الثابتة، ولم يتم اإلبالغ عنها في الجدول  يثتأفي نماذج انحدار الت

معامالت امليل املقدرة عدد األشخاص العاطلين عن العمل في فترة العينة في املنطقة.  هو متوسط  ي  طقااملن

يزداد عدد العاطلين عن قاس بآالف األشخاص. انحراف املتغير التابع عن املتوسط الذي يُ  فيهي التأثير 

 ،ملناطق الجنوبية الشرقيةى الإبالنسبة  .1مع زيادة كثافة الالجئين السوريين بمقدار  4690العمل بمقدار 

التي تلي عام عوام  ملعظم األ   3أو    2حيث يشكل السوريون نسبة كبيرة من السكان، يأخذ هذا املتغير القيمة  

ملنطقة في ا.  ألف  50أقل من  و  ألف  25إلى الالجئين السوريين الذين يزيد عددهم عن    2. تشير القيمة  2011

 9380، يزداد عدد العاطلين عن العمل بمقدار  حددم  عامفي    2افة الالجئين القيمة  التي يأخذ فيها متغير كث

 ،شخًصا 19يزيد بنسبة  عدد العاطلين عن العملا. وهذا يعني أن  تأثير كبير جًد هو شخًصا. هذا في الواقع 

 .الجئ سوري  100كل من 

 
ُ
عدد العاطلين عن ظهر معامالت املتغيرات التي توضح مستويات التحصيل العلمي للقوى العاملة أن ت

ألسف، إن معدالت البطالة مرتفعة مع افي القوى العاملة،  ينكلما ارتفع مستوى غير املتعلميزداد العمل 

الة بين الشباب. الفئات . يتميز سوق العمل التركي بارتفاع معدل البطما بعد الثانويةأيًضا في مستوى 

ا. ال يمكن لالقتصاد التركي استيعاب جميع ا أفضل تعليمً قوة العمل هي أيضً  منا العمرية األصغر سنً 

 و ، والشباب الحاصلعوامخريجي الجامعات في معظم األ 
ً

 في البحث ن على تعليم جامعي سيقضون وقًتا طويال

صغير، ثلثه على وجه الدقة، بحجم معامل غير  انويةملا بعد الثعن عمل. ومع ذلك، فإن معامل التعليم 

 .املتعلمين
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ليس من املستغرب أن يكون معامل معدل نمو االقتصاد التركي سالًبا. عندما يزدهر االقتصاد، فإن عدد 

 العمالة الرسمية. فيتأثير الالجئين السوريين  4.2يوضح الجدول  العاطلين عن العمل يتراجع.

العمالة الرسمية في أسواق العمل اإلقليمية. املتغير  فيتأثير الالجئين السوريين في بحث نفي هذا القسم، 

 NUTS  من مناطق  في كل منطقة  ،التابع هو عدد األشخاص العاملين املسجلين في نظام الضمان االجتماعي

املتغير املتكامل يشير و املتغيرات املستقلة هي السجل الطبيعي لعدد الالجئين السوريين في تركيا،    .اإلحصائية

إلى كثافة عدد الالجئين السوريين في املنطقة، وعدد العاملين بأجر في املنطقة، وعدد األشخاص غير 

عدد األشخاص الحاصلين على تعليم جامعي في القوى العاملة، ومعدل نمو و ، العاملةاملتعلمين في القوة 

   .االقتصاد التركي
ُ
 ،على تعليم ثانوي في القوى العاملة في هذا االنحدارضمن عدد األشخاص الحاصلين  لم ن

 الختبار]بمعنى االقتراب من قيمة أو منحنى عن كثب بشكل تعسفي[ نظًرا النتهاك االفتراضات املقاربة 

طرفي  علىمن خالل متغيري التحصيل العلمي فقط  ،. لقد اخترنا تقدير االنحدارHausman هاوسمان

ماملقياس.  ي 
ُ
ورن ،عشوائيةالثابتة و التأثيرات الوفق ذج أيًضا هذا النمو  وق

ُ
اختبار مع ن االنموذج وق

نتائج تقدير انحدار  4الجدول التأثير العشوائي. يعرض  تمعامال صفرية كفاءة هاوسمان الذي رفض 

 .اآلثار الثابتة

 

 نتائج االنحدار: محددات العمل الرسمي (:4الجدول )

 1الخطأ القياس ي  املعامل/ املكافئ املتغيرات

 0,3208974 0,0498616 إجمالي الالجئين 

 **2,398246 5,057794- كثافة الالجئين

 ***0,0395299 0,9706667 األجراء )العاملين بأجر(

 ***0,1792201 0,7871884- غير املتعلمين

 ***0,0585527 0,4155529 الثانويةبعد 

 0,3980976 0,2629569 النمو

 إحصائيات االنحدار واالختبارات

  338 العينات

  26 املجموعات

  R^2 0,9759ضمن 

  R^2 0,0043 بين

  R^2 0,9918لى من عأ

 F 2068,62*** F (6, 306)اختبار 

 𝑋2(6) ***26,92 اختبار هاوسمان
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في املئة على التوالي. لم يتم اإلبالغ عن تقدير شروط    1و  5،  10*، **، *** إلى داللة إحصائية عند مستوى  1مالحظات: تشير  

 االعتراض 

 

داللة إحصائية على العمالة  ي تأثير ذ بأي السجل الطبيعي ملجموع الالجئين السوريين في تركيا ال يتمتع 

عند   اإحصائيً وذو داللة    ،مهممعامل هذا املتغير هو    التأثير.ثل هذا  م  كثافة الالجئين  بينما تمتلكالرسمية.  

 ،شخص 5000. يتناقص عدد األشخاص العاملين رسمًيا بواقع الداللة / في املئة من األهمية 5مستوى 

 20الجئ سوري في املنطقة، هناك    100كل  من  بمعنى آخر،    .1يد كثافة الالجئين السوريين بمقدار  از تت  بينما

. ين بشكل رسمي. ومع ذلك، ينبغي مواصلة التحقيق في متانة هذا التأثير في عمل مستقبلشخًصا يعملو 

سوق العمل  فيعن تأثير إيجابي للسوريين  Del Carpio and Wagner (2015) ديل كابريو وفاغنر تحدث

خلقر أنه مقابل كل عشرة عمال سوريين في سوق العمل غير الرسمي، وقد   ،الرسمي
ُ
ثالث أو أربع وظائف  ت

 ديل كابريو وفاغنر عندما نشر ،للسوريين بعد بالعمل في تركيايكن مسموًحا في سوق العمل الرسمي. لم 

Del Carpio and Wagner (2015)    سوق   فياملباشر    تأثيرهم غيرب  وان اعترفياملؤلفدراستهم، ومع ذلك، فإن

العمالة الرسمية باستخدام  فينجد أن كثافة الالجئين لها تأثير إيجابي  العمل الرسمي. في ورقة سابقة،

في تلك الورقة، متغير كثافة الالجئين غير صفري فقط في املناطق الجنوبية .  (13) 2015 البيانات حتى عام

السكان السوريين في املخيمات واملدن القريبة من مخيمات . في البداية، كان معظم إسطنبول الشرقية و 

تصاريح عمل بموجب شروط معينة. وا  نحومُ   ،الالجئين. بعد ذلك، ُسمح للسوريين باإلقامة خارج املخيمات

حيث يمكنهم العثور على  ،في املدن الكبيرة هموأكثر  ،يقيم الالجئون السوريون حالًيا في جميع أنحاء تركيا

ر تأثير الالجئين السوريين في   2016بيانات عام  إدراجأو  تضمينمن املفترض أن أكبر.  عمل بسهولة قد غي 

األولى إلى تأثير سلبي الحًقا. كان من املمكن أن يكون التأثير اإليجابي على  عواممن تأثير إيجابي في األ  ؛تركيا

نشئتالوظائف الحكومية أو البلدية الجديدة التي  بسبب ،العمالة الرسمية في املقام األول 
ُ
للتعامل مع  أ

قضايا استضافة العدد الكبير من الالجئين، في البداية في مخيمات الالجئين. لم يعد عدد السكان في 

مخيمات الالجئين في ازدياد، لذا فمن املحتمل أن يتراجع هذا التأثير. ومع ذلك، فإن السكان السوريين 

سوق العمل الرسمي.  فيا الطلب على السلع والخدمات. كان يمكن أن يكون لهذا تأثير إيجابي يخلقون أيضً 

، فهو ليس إقليمًيا. اتشير النتائج التي توصلنا إليها حتى اآلن إلى أن هذا التأثير صغير، أو إذا لم يكن صغيرً 

 في االنحدارات مع متغير املدرسة الثانوية املدرج، كان متغير كثافة ال
ً

سلبي  أثر، ولكن كان له الجئين ضئيال

 .اآلثار الثابتة والعشوائية تراجعمن  في كل  

واحد في املئة من األهمية. الهم عند مستوى ممعامل عدد غير املتعلمين في القوى العاملة هو سلبي و إن 

 ووجدناهم. معلى العكس، فإن عدد األشخاص الذين حصلوا على تعليم جامعي أو أعلى له تأثير إيجابي و و 

 .معدل نمو االقتصاد التركي ليس له أي تأثير على العمالة الرسميةأن 

 
13 - Oğus Binatlı, Ayla, and Oğuz Esen. 2016. Suriyeli Mültecilerin Bölgesel˙I ¸sgücü Piyasalarına Etkisi. In Ortado˘gudaki 

Çatı¸smalar Ba˘glamında Göç Sorunu. Edited by Elif Yıldırımcı. Ankara: Efil Yayınevi, pp. 1–11. ISBN 978-605-4160-81-5.  
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 تأثير الالجئين السوريين على العمالة غير الرسمية

من  في املئة 139و 7، حيث تراوح التقديرات بين ومهًماحجم االقتصاد غير الرسمي في تركيا كبيًرا  دعيُ 

تأثير الالجئين السوريين على العمالة غير الرسمية في أسواق في  بحث  ن. في هذا القسم،  (14)االقتصاد الرسمي  

في  ،العمل اإلقليمية. املتغير التابع هو عدد األشخاص العاملين غير املسجلين في نظام الضمان االجتماعي

. املتغيرات املستقلة هي السجل الطبيعي لعدد الالجئين السوريين اإلحصائية NUTS من مناطق كل منطقة

املتغير املتكامل يشير إلى كثافة عدد الالجئين السوريين في املنطقة، وعدد العاملين بأجر في و في تركيا، 

عدد األشخاص الحاصلين على تعليم ثانوي و ة، ى العاملاملنطقة، وعدد األشخاص غير املتعلمين في القو 

لقوى العاملة، وعدد األشخاص الحاصلين على تعليم جامعي في قوة العمل، ومعدل نمو االقتصاد في ا

 
ُ
م التركي. ق ن مع اختبار هاوسمان. ال يمكن ارن النموذجو عشوائية. وقالثابتة و التأثيرات الوفق النموذج ي 

ائج تقدير انحدار اآلثار نت  5كفاءة معامالت التأثيرات العشوائية. يعرض الجدول  الصفرية لفرضية  الرفض  

 العشوائية.

 

 نتائج االنحدار: محددات العمالة غير الرسمية. (:5الجدول )

 1الخطأ القياس ي  املعامل/ املكافئ املتغيرات

 0,4209579 0,6446828- إجمالي الالجئين 

 **3,404726 8,502277- كثافة الالجئين

 ***0,0352708 0,2638081 األجراء )العاملين بأجر(

 ***0,2392389 4,157735 غير املتعلمين

 **0,127657 0,8274746 الثانوية

 ***0,0734261 1,000119- بعد الثانوية

 0,566645 0,4958125 النمو

 إحصائيات االنحدار واالختبارات

  338 العينات

  26 املجموعات

  R^2 0,5379ضمن 

  R^2 0,8517 بين

  R^2 0,8236أعلى من 

 
14 - Akalin, Gülsüm, and Ferdi Kesiko˘ glu. 2007. Türkiye’de kayıtdı¸sı ekonomi ve büyüme ili¸skisi. ZKU Sosyal ilimler Dergisi 

3: 71–87. & Çetinta¸s, Hakan, and Hasan Vergil. 2003. Türkiye’de kayıtdı¸sı ekonominin tahmini. Do˘gu¸s Üniversitesi Dergisi 

4: 

15–30.  
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 X^2 (7) ***485,45 فالداختبار 

 𝑋2(7) 7,68 اختبار هاوسمان
في املئة على التوالي. لم يتم اإلبالغ عن تقدير شروط    1و  5،  10*، **، *** إلى داللة إحصائية عند مستوى  1مالحظات: تشير  

 االعتراض 

 

ال يتمتع . ةالرسمي ةلاالعمالتي يؤثر فيها على طريقة البعلى العمالة غير الرسمية  ينيؤثر متغيرا الالجئ

كثافة بينما تمتلك داللة إحصائية،  يتأثير ذبأي السجل الطبيعي ملجموع الالجئين السوريين في تركيا 

 Del Carpio and Wagner فاغنرديل كابريو و  . هذه النتيجة تتسق مع نتائجاكبيرً  اسلبيً  االالجئين تأثيرً 

قل في جنوب شرق األجور ذوي األ أن الالجئين  -نفسهاالدراسة  في- فاغنرديل كابريو و  (. يجد2015)

العمال األتراك. ويقدرون أن كل عشرة عمال سوريين يقومون  دواشر  األناضول في القطاع غير الرسمي، 

ما تلك التي تؤثر على النساء والعمال بتهجير ستة أو سبعة من األتراك في سوق العمل غير الرسمي، وال سي  

 .نتائج مماثلة (15)دورويل م يقد  و غير املتعلمين. 

مع زيادة كثافة الالجئين  ،صشخ 8500يتناقص عدد األشخاص العاملين بشكل غير رسمي بمقدار 

داللة  اذ اتغير كثافة الالجئين تأثيرً مل. في جميع االنحدارات السابقة، وجد أن ( واحد1)السوريين بمقدار 

 .على العمالة غير الرسمية األكبر تأثيركان الإحصائية. ولكن، إلى حد بعيد 

إحصائية. كلما زاد عدد غير املتعلمين أو جميع متغيرات التحصيل العلمي لها معامالت ذات داللة 

زاد عدد األشخاص العاملين بشكل غير  ؛األشخاص الذين حصلوا على تعليم ثانوي في القوى العاملة

العمل غير الرسمي. تتوافق هذه النتائج  يقلصون رسمي. األشخاص الحاصلون على درجة جامعية أو أعلى 

 . (16)ث السابقة مع خصائص االقتصاد غير الرسمي من األبحا

 

 االستنتاجات
أنهم و  ،مؤقتوجودهم  في بداية تدفق الالجئين السوريين، كان التوقع واملوقف الرسمي في تركيا أن

ع. مع إطالة الصراع السوري، تغير موقف تركيا. اآلن، من الواضح صراحل العندما يُ  ةن إلى سوريو سيعود

أن الصراع السوري ليس صراًعا قصير املدى، وأن عدًدا كبيًرا من الالجئين السوريين في تركيا سيبقون في 

 .سوق العملفي ة طويلة. تركز الحكومة التركية اآلن على دمج السوريين في املجتمع التركي ومدالبالد 

 
15  - Duruel, Mehmet. 2017. Suriyeli Sı ˘gınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri Fırsatlar ve Tehditler. Uluslararası  

Ekonomik Ara¸stırmalar Dergisi 3: 207–22. 
16 - Gülo˘ glu, T. 2005. The Reality of Informal Employment in Turkey. Ithaca: International Programs, School of Industrial nd 

Labor Relations, Cornell University, Önder, ˙Izzettin. 2001. Kayıtdı¸sı Ekonomi ve Vergileme. ˙Istanbul Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Dergisi 23–24: 241–54, & Tansel, Aysit. 1999. Formal versus Informal Sector Choice of Wage Earners and 

Their Wages in Turkey. Economic Research Forum Working Paper No. 9927. Available online: 

https://ssrn.com/abstract=263469 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.263469  (accessed on 8 April 2017). 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.263469
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ه الورقة، تشير التقديرات إلى أن نماذج االنحدار الخاصة بالبطالة والعمالة الرسمية وغير الرسمية في هذ

على مستوى لوحة الباستخدام بيانات  ،أسواق العمل اإلقليمية فيتكشف عن تأثير الالجئين السوريين 

أكثر العاطلين عن العمل. تضم املناطق ذات الكثافة العالية من الالجئين السوريين أن  وجدنااملنطقة. 

خفض العمالة الرسمية وكذلك العمالة غير تالجئين السوريين لعالية الكثافة وجدنا أن الوباملثل، 

تأثيًرا السابقة ألزمة الالجئين السوريين عوام السابقة التي حللت األ  األوراق/ األبحاثالرسمية. وجدت 

األولى لألزمة، عندما كان معظم الالجئين السوريين   عوامإيجابًيا على العمالة الرسمية. من املحتمل أنه في األ 

ألن بناء وتشغيل  ،ا بشكل أساس ييعيشون في مخيمات الالجئين، كان تأثيرهم على العمالة الرسمية إيجابيً 

كن كان من غير املمعدد الالجئين السوريين،  ى كثيف العمالة. مع زيادةمخيمات الالجئين كان مسعً 

تصريًحا للعيش خارج املخيمات. في البداية، بقي معظمهم  نحوامُ لذلك و  ،استضافتهم جميًعا في املخيمات

قد يكون تقدمهم  .ا انتقل عدد كبير من الالجئين إلى الغربفي املدن القريبة من املخيمات ولكن تدريجيً 

ر أيًضا  صار ، 2016يناير كانون الثاني/ تأثيرهم على أسواق العمل اإلقليمية. اعتباًرا من الجغرافي قد غي 

التغييرات  أن الجغرافي، إضافة إلى النتشارهملسوريين الحصول على تصاريح عمل. قد يكون ا بإمكان

إلى أسواق العمل، قد انعكس تأثيرها اإليجابي على العمالة الرسمية في  مالتنظيمية التي تؤثر على وصوله

 النتائج األخرى تتفق مع البحوث السابقة. ثر.السنوات الالحقة. في هذه الورقة، نقدم النتائج لهذا األ

ملحتمل إن تأثير الالجئين السوريين على أسواق العمل اإلقليمية في تركيا معقد ومتعدد األوجه ومتطور. من ا

كل من  فيأو زيادة الطلب على السلع والخدمات الالزمة لرعايتهم،  ،أن يؤثر طلبهم على السلع والخدمات

سوق العمل الرسمي وغير الرسمي. من املحتمل أن يكون لدخولهم األخير إلى سوق العمل الرسمي تأثير 

توسط. إذا أمكن دمج عدد كبير من على املدى امل  يؤثر دخولهمعندما تزداد أعدادهم، حيث من املتوقع أن  

ا. عالوة على ذلك، تطورت ا إضافيً الالجئين السوريين في سوق العمل الرسمي، فإن هذا بدوره سيولد طلبً 

ا من الالجئين السوريين. لذلك، ينبغي إجراء تحليالت مستقبلية الهجرة الداخلية إلى املناطق األكثر تضررً 

إذا أمكن ذلك من خالل محاولة فصل التأثير قصير األجل و ميكية للتأثير، لهذه املشكلة مع الطبيعة الدينا

 التأثير على املدى املتوسط.عن 

تأثير إيجابي على املدى الطويل. ومع ذلك، فإن االقتصاد التركي ليس قوًيا في  ذاتالهجرة تصبح يمكن أن 

الوة على ذلك، بالنظر إلى عدم االستقرار عالوقت الحالي بما يكفي الستيعاب هذه الزيادة في القوى العاملة.  

، جًداالسياس ي الحالي في تركيا وحالة االقتصاد التركي، فإن التوقعات بالنسبة لسوق العمل في تركيا قاتمة  

  .همأو من دونالالجئين السوريين سواء مع 
ً
، لكن ةجغرافيمن الناحية الا السكان السوريون اآلن أكثر تفرق

اع عبر الحدود صر كبير منهم يعيشون بالقرب من الحدود. يمكن القول إن هذه املناطق تتأثر بالال يزال عدد  

االعتبار، توضح النتائج الواردة في   بعينهذه القيود    أخذمن الالجئين السوريين الذين تستضيفهم. مع  أكثر  

القطاع غير الرسمي. يحتاج تأثير هذه الورقة أن الالجئين السوريين قد أثروا سلًبا على البطالة والعمالة في 

 .الالجئين السوريين على العمالة الرسمية إلى مزيد من التحقيق
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لبناء متغير كثافة الالجئين املتكامل على اإلنترنت على خدمت استُ : تتوفر بعض األرقام التي مواد تكميلية

 .id=224؟http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.phpاملوقع 

للمساعدة البحثية في جمع البيانات. نشكر حكمين  ،إزجي أوزكان لسيد: املؤلفون ممتنون لشكر وتقدير

 ورقة. جميع األخطاء املتبقية هي كتاب.الا من مجهولي الهوية على التعليقات واالقتراحات التي حسنت كثيرً 

 في مراجعة األدبيات وجمع وتحليل البيانات. مًعا: ساهم كال املؤلفين ينمساهمات املؤلف

 عدم وجود تضارب في املصالح.ن ا: يعلن املؤلفتضارب املصالح

 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php؟id=224
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php؟id=224
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