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 ملخص تنفيذي

تهدف هذه الدراسة إلى تصنيف وتحليل االختالالت الرئيسة التي يعاني منها سوق العمل في 

االقتصاد السوري؛ ذلك من أجل معرفة طبيعة وأسباب تلك االختالالت والقدرة على طرح سياسات 

ا، اقتصادية مركبة قادرة على تصحيحها وتقليل تأثيراتها االقتصادية واالجتماعية إلى الحدود الدني

وبخاّصة في مرحلة ما بعد الحرب، وقد رصدت الدراسة وحللت أربعة أنواع من االختالالت في سوق 

العمل ضمن االقتصاد السوري هي: االختالالت البنيوية )عدم التوافق بين عرض العمل والطلب 

ت الجندرية عليه(، واالختالالت األجرية )االختالف في األجور بين القطاعات االقتصادية(، واالختالال 

)عدم املساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل(، واالختالالت القطاعية )اختالف توزع قوة العمل 

 على قطاعات االقتصاد(.

، تلك االختالالت في سلسلة زمنّية امتدت طوال األمد الواقع 
ً
 وكميا

ً
وقد حللت الدراسة، وصفيا

تغيرات التحليل، مبينة كيفية تغير تلك االختالالت، ( بما توافر فيها من بيانات مل2001/2017بين )

 وتطور مؤشراتها الرئيسة؛ ذلك باالستناد إلى البيانات الرسمية املنشورة.

وتكشف الدراسة عن أنَّ االختالالت الرئيسة لسوق العمل في سورية، إنما هي اختالالت مزمنة، 

ن منذ عام 
ّ
من تصحيح تلك االختالالت،  2017حتى عام و  2000بمعنى أنَّ االقتصاد السوري لم يتمك

وقد جاءت الحرب لتعمق من تلك االختالالت، وتزيد من مسؤولية السياسات االقتصادية في ضرورة 

.
ً
 معالجتها أيضا

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من املقترحات التي يمكن لها أن تصحح من اختالالت سوق 

"برامج العمل  استراتيجية وطنية للتشغيل، وتطوير نموذج لـالعمل، وكان من أهمها ضرورة وجود 

"تبادل معلومات فرص العمل"، وتركيز  العام"، ودعم ابتكار وتطوير نظام معلوماتّي غير مركزي لـ

الدعم على مديرية مرصد سوق العمل، والتوسع في إقامة وتنظيم املدن الصناعية، وتعميق نشر 

يع زيادة عدد مؤسسات التمويل االجتماعي، ودعم سياسة التوسع سياسة التلمذة الصناعية، وتشج

في املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وتفعيل بعض مواد قانون تنظيم العالقات الزراعية وقانون 

لتها الدراسة.   العمل الخاص، وغيرها من املقترحات التي فصَّ

املشتغلون، األجور،  كلمات مفتاحية: سوق العمل، االختالالت االقتصادية، البطالة،

 النوع االجتماعي، القطاعات االقتصادية.
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 مقدمة

يمكن النظر إلى سوق العمل على أنه "اآللية التي يتفاعل فيها عرض العمل مع الطلب عليه 

، ومعنى هذا القول هو: أنَّ سوق 1ضمن الظروف االقتصادية واالجتماعية والقانونية السائدة"

وطالبيه والتشريعات الناظمة له والقوى الحكومية  عارض ي العململ آلية تفاعلية بين الع

واملجتمعية املؤثرة والفاعلة في سوق العمل، كأصحاب العمل، ونقابات العمل ومؤسسات املجتمع 

املدني املعنية بقضايا التشغيل، واملؤسسات الدولية ذات الصلة بسوق العمل وتشريعاته، وهو ما 

يتم بوساطة تلك اآللّية بيُع خدمات العمل  وبالتالين في سوق العمل"، "الفاعلي تمكن تسميتهم بـ

وشراؤها، أو ما يسمى بتسعير خدمات العمل، ونتيجة لذلك، فإنَّ سوق العمل هو اآللية التفاعلية 

التي تحدد مستويات التشغيل والبطالة واألجور وحقوق العمال ومصالح املنتجين نتيجة لذلك 

عالت سوق العمل قرارات العمال وأصحاب العمل وعالقتها باألطر التشريعية التفاعل، وتعكس تفا

الناظمة للعمل واملؤسسات الفاعلة فيها كالدولة ونقابات العمال ومؤسسات املجتمع املدني املهتمة 

  بقضايا العمل وتنظيمه ومستوى التفاعل أو التنافر بين تلك الُقوى.

ومن الناحية النظرية التحليلية 

البحتة، فإنَّ "مصطلح سوق العمل يوحي 

بوجود كيان متجانس وموّحد من ذلك 

السوق، وأن التحليل االقتصادي واالجتماعي 

ينصب على نمط واحد من سوق العمل، إال 

وم املتجانس لسوق العمل غير أن ذلك املفه

 من ذلك 
ً
، وبدال

ً
موجود على أرض الواقع فعال

 في ما بينها، سواء في القطاع أو املحاصيل أو املهنة أو 
ً
فإنَّ هناك تعددية في أسواق العمل وتمايزا

، وبالفعل، فهناك سوق العمل املتعلق بقطاع الصناعة الذي يختلف بشروطه 2املنطقة الجغرافية"

عن سوق العمل املتعلق بقطاع الزراعة أو بقطاع الخدمات، وهناك سوق العمل في القطاع  وظروفه

الحكومّيِّ ذي الشروط والظروف غير سوق العمل في القطاع الخاص، وهناك سوق العمل في القطاع 

 عن سوق العمل في القطاع غير املنظم، من حيث الظروف املادية والحماية 
ً
املنظم الذي يختلف تماما

                                                           
 التعريف وضع من قبل الباحث. 1
 .2008، مؤتمر العمل الدولي، جنيف، منظمة العمل الدوليةمهارات من أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية،  2

 بحماية 
ا
يتسم سوق العمل الذي يعمل جيدا

مناسبة للعمل من خطر خسارة الدخل؛ ذلك 

بتمكين العمال من إيجاد عمل جديد بسرعة أو 

بتوفير حماية اجتماعية لهم عند فقدانهم 

 لوظائفهم
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بد وأن يأخذ في الحسبان نمط سوق العمل الذي  االجتماعية، وبالتالي فإن أي تحليل لسوق العمل ال

 يشتغل عليه بمكوناته كافة.

 إذا كانت تحقق هدفين أساسيين هما: الفعالية "ويمكن القول: 
ً
إنَّ أسواق العمل تعمل جيدا

العماُل الراغبون بالعمل حسب واإلنصاف، ففي سوق عمل يتسم بالفعالية، من األرجح أن يجَد 

 بسرعة تتناسب مع مهاراتهم وتعليمهم وخبرتهم، وهذا يعني أنَّ 
ً
 مؤاتيا

ً
األجور املتعارف عليها عمال

، في حين يتم قياس اإلنصاف عن طريق التأكد 
ً
فترات البطالة لهؤالء العمال هي فترات قليلة نسبيا

 
ً
 وفقا

ً
 عادال

ً
لقيمة العمل الذي يضطلع به، كما يتسم سوق العمل مما إذا كان العامل يتلقى أجرا

 بحماية مناسبة للعمل من خطر خسارة الدخل؛ ذلك بتمكين العمال من إيجاد 
ً
الذي يعمل جيدا

 .3عمل جديد بسرعة أو بتوفير حماية اجتماعية لهم عند فقدانهم لوظائفهم"

عمل في االقتصاد ومن ناحية محددات سوق العمل، فإنَّ ألّيِّ سوق عمل، مثل سوق ال

الرئيسة التي يمكن تقسيمها إلى محددات الطلب على العمل  مجموعة من املحددات ،السوري

هناك مجموعة عوامل تحدد علق بمحددات الطلب على العمل فومحددات عرض العمل، أما في ما يت

 :4الطلب على العمل ومنها

اإلنتاج، وبخاّصة في القطاعات االقتصادية تطور اإلنتاج، إذ يزداد الطلب على العمل بزيادة  .1

 كثيفة استخدام العمالة )الزراعة(.

تطور اإلنتاجية، إذ يقل الطلب على العمل كلما زادت إنتاجية العامل، وبالتالي يكون الطلُب  .2

 في قطاعات 
ً
 في القطاعات ذات اإلنتاجية الضعيفة كالزراعة، ويكون قليال

ً
على العملِّ كبيرا

 ديث.االقتصاد الح

التطور التقنّي، فكلما تطورت تقنيات اإلنتاج وأدخلت اآللة واألتمتة كلما قّل الطلب على  .3

 العمل )مبدأ اإلحالل بين اآللة والعامل(

 بمجموعة من 
ً
أما في ما يتعلق بمحددات عرض العمل في أي اقتصاد، فإنها ترتبط أيضا

 العوامل العامة أهمها:

                                                           
 سابق.الرجع امل 3
 .2014 ،أيهم أسد، اقتصاد وسياسات العمل، محاضرة ألقيت في املعهد الوطني لإلدارة العامة، دمشق 4
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سكان ازداد عرض قوة العمل، وكلما ازدادت الهجرة قّل : كلما ازداد عدد الحجم السكان .1

 عرض العمل؛

: توزع السكان على الفئات العمرية املختلفة، فكلما ازدادت الفئات العمرية تركيبة السكان .2

 الفتية ازداد عرض العمل والعكس صحيح مع الفئات العمرية الصغيرة واملسنة؛

ام الوقت املتاح بين العمل في السوق أو وقت : أي القرار في استخداملشاركة في قوة العمل .3

 الفراغ أو استعماالت أخرى.

تتكون منظومة سوق العمل في االقتصاد السورّي من مجموعة من املكونات املؤسسية 

 لتحقيق التوازن في سوق العمل، وإن كان من الصعب 
ً
والتشريعية التي من املفترض أن تعمل معا

 تحقيق توازن تام، إال 
ً
أن املطلوب من تلك اآللية ومكوناتها هو العمل على تقليل اختالالت سوق طبعا

العمل إلى أدنى الحدود املمكنة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الفعالية واإلنصاف في السوق، ولكن 

رغم وجود تلك املكونات، إال أن اإلحصائيات والدراسات العلمية املتعلقة بسوق العمل تشير إلى 

هري ومزمن في بنية سوق العمل، ما يؤشر على وجود خلل إما في بنية املكونات ذاتها، وجود اختالل جو 

أو في العالقة التفاعلية في ما بين تلك املكونات، وبالتالي فإن تصحيح تلك االختالالت يقوم في جزء 

 منه على تصحيح آليات سوق العمل.

ة التشريعية من الدستور وتتكون منظومة سوق العمل في االقتصاد السورّي من الناحي

، وقانون 2004( لعام 50، وقانون العاملين األساس ي في الدولة رقم )2012السوري الصادر عام 

، وقانون تنظيم العالقات الزراعية 2010( لعام 17العمل في القطاع الخاص والتعاوني واملشترك رقم )

 2004( لعام 56رقم )
ّ
لحكومة السورية عليها، أما من ناحية عت ا، واتفاقيات العمل الدولية التي وق

املؤسسات الناظمة والداعمة في سوق العمل فهي وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، واملؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية، واالتحاد العام لنقابات العمل، وهيئة تنمية املشروعات الصغيرة 

ا مرسوم إحداثها هو إقامة حاضنات أعمال من إحدى املهام التسع للهيئة التي حددهواملتوسطة )

للمشروعات الصغيرة على أن تكون مهتمة برعاية املشروعات الناشئة، واإلسهام في توفير فرص 

بوساطة برامج تشغيل خاصة  عاهد املتوسطة والباحثين عن عملالعمل لخّرِّيجي الجامعات وامل

زي لإلحصاء، والجامعات العامة والخاصة واملكتب املرك، 5توضع لهذه الغاية مع الجهات املعنية(

                                                           
 ص، 2016، 3للتوسع أكثر: نص القانون منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية، الجزء األول، العدد  5

35. 
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واملعاهد، والثانويات املهنية، واملؤسسات املالية املصرفية االجتماعية، ومصرف اإلبداع للتمويل 

غاية مصرف اإلبداع اإلسهام في الحّد من ظاهرتي البطالة والفقر في سورية، وتخفيف الصغير )

 إلى االعتماد على وطأتهما على الشرائح الفقيرة في املجتمع السو 
ً
ري، وبخاّصة النساء والشباب، وصوال

الذات. باإلضافة إلى تمكين األفراد من الشرائح املستهدفة للبدء بمشروعاتهم الخاصة القادرة على 

، واألمانة 6حسبما جاء في مرسوم إحداث املصرف( تحسين املعيشة وخلق فرص العمل لهم ولغيرهم

 بوساطة برنامج مشروعي الذي يهدف 
ً
إلى توسيع فرص التسليف للحد من السورية للتنمية )تحديدا

 ممن لديهم العزيمة واإلرادة لالرتقاء 
ً
الفقر ومكافحته لدى األفراد واملجتمعات األقل حظا

 
ً
 .7(اقتصاديا

  

                                                           
 ص، 2010، 9للتوسع أكثر: نص القانون منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية، الجزء األول، العدد  6

250. 
 .2018من برنامج مشروعي، دمشق، حزيران  معلومات مباشرة حصل الباحث عليها 7
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 منهجية الدراسة

يعاني سوق العمل في االقتصاد السوري من مجموعة من االختالالت املركبة   مشكلة الدراسة:

التي أدت إلى ظهور العديد من املشكالت االقتصادية واالجتماعية كنتيجة لها، ومن تلك املشكالت 

مشكلة البطالة، ومشكلة عدم املساواة في األجور، ومشكلة عدم التناسب في توزيع قوة العمل بين 

ومشكلة عدم املساواة الجندرية، والكثير من املشكالت النوعية األخرى كتراجع ظروف القطاعات، 

العمل الالئق، واتساع نطاق العمل الهامش ي، واالقتصاد غير املنظم، وتراجع الحماية االجتماعية 

 للعمال في القطاع الخاص، األمر الذي يستدعي التدخل الحكومي في سوق العمل.

دفت هذه الدراسة إلى الكشف عن االختالالت األساسية في سوق ه الهدف من الدراسة:

العمل في االقتصاد السوري، وتصنيف تلك االختالالت، ومعرفة وتحليل أسبابها ضمن مختلف 

الظروف التي مر بها االقتصاد السوري )حالة االقتصاد الطبيعي/حالة اقتصاد الحرب(، كما هدفت 

ومن ثم طرح حزمة من السياسات التنفيذية من أجل معالجة إلى تحليل أهم مؤشرات سوق العمل، 

 تلك االختالالت والتقليل من نتائجها إلى أدنى الحدود املمكنة.

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى قدرتها على رصد وتحليل التغيرات األساسية في  أهمية الدراسة:

 ممتدة بين أع 16سوق العمل في االقتصاد السوري على مدار 
ً
( ذلك بتحليل 2001/2017وام )عاما

متغيرات قوة العمل والبطالة واألجور والتوزع القطاعي لقوة العمل وتوزع قوة العمل بين القطاعين 

 العام والخاص.

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي كمنهج بحثي يعتمد على وصف وتحليل  املنهج املستخدم:

ملستمدة إما من املصادر املباشرة أو من املراجع الظاهرة املدروسة باستخدام البيانات الواقعية ا

 املختلفة، ومن ثم تحليل تلك البيانات للوصول إلى النتائج املرجوة.

 من عام  حدود الدراسة:
ً
، في ما تنحصر 2017لغاية  2001تنحصر حدود الدراسة زمنيا

 الحدود املكانية لها ضمن أراض ي الجمهورية العربية السورية.

تم الحصول على بيانات الدراسات بمجموعة من الطرق كان  ت وطرق جمعها:مصادر البيانا

أهمها املعلومات املباشرة من املجموعات اإلحصائية السورية الصادرة عن املكتب املركزي لإلحصاء، 

وبعض الدراسات وأوراق العمل واألدلة الصادرة عن املنظمات الدولية، وبعض الكتب الخاصة 

 وبعض املصادر امليدانية املباشرة، وبعض التشريعات الخاصة بقطاع العمل.باالقتصاد السوري، 
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ا
 ماهية اختالل سوق العمل -أوال

يتركز مفهوم االختالل االقتصادي بعاّمة حول "وجود انحراف في العالقة بين متغيرات 

 عن االتجاهات العامة املرغوب بها ضمن 
ً
السياسة االقتصاد الكلي املرتبطة مع بعضها بعضا

االقتصادية العامة، وينتج عن تلك االنحرافات/االختالالت مشكالت اقتصادية عامة، كالتضخم، 

، وبناء على ذلك، تعد اختالالت سوق العمل أحد االختالالت 8وعجز املوازنة، وعجز امليزان التجاري"

قة بين عرض العمل والطلب الهيكلية الكلية في االقتصاد التي تعني باملحصلة النهائية انحراف في العال

عليه ضمن القطاعات االقتصادية أو ضمن النوع االجتماعي، ونتيجة لذلك االنحراف وبنيته سينتج 

عنه مشكالت اقتصادية واجتماعية متنوعة أهمها مشكلة البطالة، ومشكلة تدني مستويات األجور، 

قوة العمل في بعض القطاعات ومشكلة التفاوت في األجور حسب الجنس، ومشكلة التركز القطاعي ل

  على حساب القطاعات األخرى.

وقد تكون تلك االختالالت في سوق 

العمل اختالالت عرضية ناتجة عن ظروف 

اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية طارئة، 

وهنا ال بد من تطبيق سياسات اقتصادية 

مباشرة على سوق العمل لتصحيح ذلك 

ل، كسياسات التشغيل العام، االختال

وإعانات البطالة، ودعم األجور، أو قد تكون اختالالت بنيوية عميقة ناتجة عن اختالالت مزمنة في 

البنية االقتصادية العامة، وهنا ال بد من تطبيق سياسات اقتصادية مركبة تمس القطاعات 

إن نوع االختالل يحدد في النهاية االقتصادية األساسية كالصناعة والزراعة والخدمات، وبالنتيجة ف

 نوع السياسية املناسبة لتصحيحه.

يواجه سوق العمل في االقتصاد السوري مجموعة كبيرة من املشكالت التي تسّبب نشوء تلك 

االختالالت أو تعّمق منها أكثر عبر الزمن، ويمكن النظر إلى هذه املشكالت على أنها مشكالت تراكمية، 

ومن تلك املشكالت املزمنة "ضعف التنسيق بين مؤسسات وبرامج سوق  ،ويلةتراكمت عبر سنوات ط

، واالعتقاد السائد  العمل، وعدم وجود استراتيجية أو سياسة لتنظيم سوق العمل
ً
بمكوناته كافة

                                                           
 مفهوم االختالالت املصاغ في هذه الورقة وضع من قبل الباحث. 8

يواجه سوق العمل في االقتصاد السوري 

مجموعة كبيرة من املشكالت التي تسّبب نشوء 

االختالالت، ويمكن النظر إلى هذه املشكالت 

 تراكميةعلى أنها مشكالت 
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 للخريجين والنساء، صعوبات 
ً
بأن القطاع العام هو أفضل مكان للعمل من القطاع الخاص، تحديدا

%( من اإلقراض يتم للمشاريع 55وبخاّصة الوصول إلى التمويل؛ ذلك أنَّ نحو ) بمشروعالبدء 

%( من القروض لالستثمار الصناعي، وغياب برامج تستهدف 6التجارية، في حين يتم تقديم )

األمد الواقع بين  ( فرصة عمل للخريجين في29.500الخريجين، ومثال ذلك أنه تم تأمين )

%( من 60( طالب، أي أن السوق استوعب )48.600رج في األمد نفسه )( في حين أنه تخ2001/2007)

 .9الخريجين فقط"

( إلى أن هناك مجموعة 2001/2017بين )ويشير تحليل البيانات اإلحصائية طوال األمد الواقع 

 لها حتى اآلن بصورة جذرية، تترافق تلك 
ً
من االختالالت التي عانى منها سوق العمل والتي لم تجد حال

ختالالت مع تأخر في تطور املؤسسات والسياسات الهادفة إلى تصحيح تلك االختالالت، أو إلى غياب اال 

 من ذلك التحليل 
ً
التنسيق في ما بينها وهو ما ستكشف عنه هذه الدراسة بتحليل البيانات، وانطالقا

تالالت سوق ستقوم الدراسة بتقديم مجموعة من املقترحات التي من املمكن أن تسهم في تصحيح اخ

 العمل في سورية على املديين املتوسط والطويل.

  

                                                           
دعم  - الوكالة األملانية للتعاون الفني ،ورقة بحثية غير منشورة، ملحة عامة، "سوق العمل في سورية"فيحاء الناصر،  9

 .2009، دمشق، والسياسات االجتماعيةمكون سوق العمل  ،اإلصالح االقتصادي السوري
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ا
 األنماط الرئيسة الختالالت سوق العمل -ثانيا

تقسم هذه الورقة البحثّية األنماط الرئيسة الختالالت سوق العمل بعاّمة إلى أربعة اختالالت 

 :10أساسية هي

أي االختالل بين العرض الكلّي للعمل والطلب على  االختالل البنيوّي في سوق العمل: .1

العمل، ويشير هذا النمط من االختالل إلى الفجوة بين عرض العمل والطلب عليه في 

االقتصاد بعاّمة دون التمييز بين الفئات العمرية أو النوع االجتماعّي أو املستوى التعليمّي 

قدرة االقتصاد بعاّمة على استيعاب عرض  لقوة العمل، كما يشير هذا النوع من االختالل إلى

 إلى سوق  العمل،
ً
 إلى قدرته على امتصاص اليد العاملة الجديدة الوافدة سنويا

ً
استنادا

بوساطة قدرته على استيعاب العاطلين عن العمل، ويتعلق هذا النمط من  أو العمل،

ته على امتصاص يد االختالالت بمدى تطور االستثمار الخاص املنظم بالدرجة األولى وقدر 

عاملة، وبمدى قدرة الحكومة على التوظيف في القطاع العام إن كانت تتبع تلك السياسة أم 

ال، وبمدى توسع وانتشار القطاع االقتصادي غير املنظم وقدرته على استيعاب عمالة 

جديدة، كما يعكس هذا االختالل العالقة بين معدالت النمّو السكاني ومعدالت النمّو 

 قتصادّي الحقيقي.اال

يعكس هذا النمط من االختالل عدم توازن توزيع قوة  االختالل القطاعي في سوق العمل: .2

العمل ضمن القطاعات االقتصادية األساسية، أال وهي قطاعات الزراعة والصناعة 

والخدمات االقتصادية والخدمات االجتماعية والتجارة والفنادق واملطاعم والبناء 

ة جاذبة لقوة العمل والتشييد، ويشير هذا النوع من االختالل إلى وجود قطاعات اقتصادي

أكثر من قطاعات أخرى، وإلى وجود قطاعات اقتصادية نابذة لها، أي أنه يعكس مدى التركز 

القطاعي لقوة العمل في االقتصاد، كما يعكس هذا النمط من االختالل العالقة بين تطور 

ل وتغير الهيكل االقتصادي وتوزع قوة العمل عليه، ويمكن بوساطته الربط بين االختال

، أي أن سبب 
ً
القطاعي في االقتصاد واختالل قوة العمل القطاعي وتفسير ذلك االختالل أيضا

 االختالل القطاعي لقوة العمل هو اختالل جوهري في بنية االقتصاد ذاته.

يعكس هذا النمط من االختالل عدم التوازن في سوق  االختالل الجندري في سوق العمل: .3

واء أكان ذلك من حيث معدالت التشغيل أم من حيث معدالت العمل بين الرجال والنساء، س

                                                           
 هذا التقسيم التصنيفي وضع من قبل الباحث. 10
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 على البطالة، أم من حيث معدالت األجور بينهما، أم من حيث توزع قوة العمل 
ً
جندريا

"االنحياز  الرئيسة، ويعكس ذلك االختالل ما يمكن تسميته بـ القطاعات االقتصادية

تعامل االقتصاد مع العمالة  الجنوس ي" في االقتصاد تجاه قوة العمل، أي يعكس كيفية

الذكورية والنسوية من حيث حجم الطلب عليها، ونوعية القطاعات االقتصادية العاملة 

فيها، ومستويات األجور املمنوحة لها، ومدى إسهامها في النشاط االقتصادي بعاّمة، ويمكن 

ي توزيع عوائد بالتالي معرفة حجم التفاوت االقتصادي بين الرجال والنساء وحجم التفاوت ف

االقتصاد، ويرتبط ذلك االختالل بشكل أو بآخر بطبيعة بعض القطاعات االقتصادية ذاتها 

الجاذبة لقوة عمل الرجال أكثر من النساء كقطاعي الصناعة وقطاع التشييد والبناء، 

سوي كقطاعات الصحة والتعليم والفنادق والخدمات  ِّ
ّ
وبعض القطاعات الجاذبة للعمل الن

 دية األخرى.االقتصا

يعكس هذا االختالل الفجوة املوجودة في أجور قوة  االختالل األجري في سوق العمل: .4

العمل، إذ يمكن النظر إلى تلك الفجوة من مداخل متعددة، أهمها املدخل القطاعي، أي 

مدى تفاوت أجور قوة العمل حسب طبيعة القطاع االقتصادي الذي تشتغل فيه، كالتفاوت 

أو من حيث املدخل الوظيفي،  في األجور بين املشتغلين في قطاع الزراعة وقطاع الخدمات،

أي من حيث مكان العمل كالعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص املنظم أو القطاع 

الخاص غير املنظم، أو من حيث املدخل الجندري كالتفاوت في األجور بين الرجال والنساء 

م املضافة وفجوة األجور بينهما، ويمكن بتحليل هذا االختالل تحليل العالقة بين القي

 الحقيقية في االقتصاد والعمل املنتج  لها وما يتلقاه ذلك العمل من أجر.
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ا
 11تحليل االختالل البنيوي في سوق العمل -ثالثا

يعاني سوق العمل في االقتصاد السوري من اختالل عام فيه يتجسد على شكل بطالة كلية 

( عن نسبة وسطية 2001/2011الواقع بين ))ذكور وإناث( مزمنة لم تنخفض باملتوسط طوال األمد 

%( كأعلى قيمة 15)%( كأدنى قيمة لها و8.1%( من قوة العمل، بل كانت متراوحة ما بين )10مقداراها )

 من األزمات املكشوفة، أما
ً
 خاليا

ً
 طبيعيا

ً
 لها طوال هذا األمد نفسه الذي كان فيه االقتصاد اقتصادا

 إلى مستويات لم يالحظها طوال سنوات الحرب فإن معدالت البط
ً
الة تلك قد قفزت بشكل كبير جدا

( وصلت معدالت البطالة وبشكل 2013/2017االقتصاد السوري من قبل، فطوال األمد الواقع بين )

%( من قوة العمل؛ ذلك بفعل نتائج الحرب االقتصادية واالجتماعية وما أفرزته 37وسطي إلى نحو )

عات االقتصادية كافة، وتراجع قيمة الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة من تدمير البنى التحتية والقطا

، إذ 2015، وكان أعلى معدل للبطالة في عام 2010%( عما كان عليه عام 60وسطية تقدر بنحو )

%( من قوة العمل، فقد أدت الحرب إلى تراجع أعداد املشتغلين في 48قاربت تلك النسبة نحو )

، إال أنه 2015( مليوني مشتغل عام 2.6إلى نحو ) 2010مشتغل عام  ( ماليين5االقتصاد من نحو )

، لكنه بقي 2015( ماليين مشتغل مقارنة مع عام 3.6عدد املشتغلين إلى نحو )زاد  2017وفي العام 

 أن البيانات اإلحصائية السورية الصادرة عن  2010%( عما كان عليه عام 28أقل بنسبة )
ً
. علما

ً
أيضا

، بسبب عدم 2012لإلحصاء ال تتضمن أي معلومات عن تغيرات قوة العمل في عام  املكتب املركزي 

  القيام بتنفيذ مسوحات قوة عمل في ذلك العام.

وتشير البيانات املسحية الصادرة عن 

صاء إلى أنَّ معدل البطالة املكتب املركزي لإلح

%( من 15قد انخفض إلى نحو ) 2017في عام 

 أن املسح لم يشمل 
ً
قوة العمل، علما

املحافظات واملناطق التي ما زالت خارج 

سيطرة الحكومة السورية كمحافظة إدلب 

ريف وريفها، واملناطق الواقعة تحت سيطرة األكراد في الشمال والشمال الشرقي لسورية، وأجزاء من 

حلب، ويمكن تفسير انخفاض ذلك املعدل بعودة األمان الكامل إلى بعض املحافظات السورية في 

                                                           
 في تحليل االختالالت مصدرهااألرقام الواردة ك  11

ً
اقع املكتب املركزي لإلحصاء، املجموعات اإلحصائية السورية لألمد الو  افة

 (.2018 – 2001بين )

القطاع العام اإلداري واإلنتاجي والخدمي لم 

معدالت البطالة يكن له دوٌر واضٌح في تخفيض 

 
ا
الكلية طوال مّدة األزمة، إذ شهد تراجعا

 في عدد العاملين لديه دون القدرة على 
ا
واضحا

 تعويض النقص الحاصل فيه من قوة العمل
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 من 2016/2017األمد الواقع بين )
ً
( مثل محافظات حلب وحمص ودير الزور وأجزاء كبيرة جدا

محافظة ريف دمشق، وعودة النشاطات االقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة إليها 

 بشكل كامل أو جزئي وا
ً
ستيعابها لجزء من قوة العمل الوافدة إلى السوق أو التي كانت متعطلة سابقا

 مع انخفاض في عرض قوة 
ً
 ترافق ذلك كله طبعا

ً
جراء األزمة، وبالتالي زيادة الطلب على العمل مجددا

 بين عامي )14العمل على مستوى االقتصاد بنسبة )
ً
 (.2015/2017%( تقريبا

ن القطاع العام اإلداري واإلنتاجي والخدمي لم يكن له دوٌر واضٌح في تخفيض معدالت ويبدو أ

 في عدد العاملين لديه دون 
ً
 واضحا

ً
البطالة الكلية طوال مّدة األزمة، إذ شهد ذلك القطاع تراجعا

القدرة على تعويض النقص الحاصل فيه من قوة العمل، وكان الطلب على العمالة في القطاع العام 

 في بعض القطاعات كقطاعي التربية 
ً
 باستثناء بعض عمليات التوظيف املحددة جدا

ً
 تماما

ً
ثابتا

 والصحة.

قد وصل في عام  12وتشير البيانات الرسمية املنشورة إلى أن عدد العاملين في القطاع العام كله

بشكل  ( مليون عامل، إال أن ذلك العدد قد انخفض طوال سنوات الحرب1.102إلى نحو ) 2010

، أي أن القطاع العام خسر في 921.719إلى نحو ) 2017واضح وبالتدريج ليصل في عام 
ً
 6( عامال

 لديه، أي ما نسبته )179.719سنوات من الحرب نحو )
ً
%( من العاملين، وذلك ألسباب 16( عامال

الذي  مختلفة كالهجرة الخارجية الشرعية وغير الشرعية لقسم من موظفي ذلك القطاع، والتقاعد

 منهم دون التعويض عنه، واالستقالة من الوظائف لبعض الفئات العمرية من الشباب 
ً
طال قسما

نتيجة طلبهم للخدمة االحتياطية وعدم التحاقهم بها، واستشهاد عدد من موظفي ذلك القطاع بسبب 

الكثير من العمليات اإلرهابية التي طالتهم أثناء تأدية أعمالهم، وحاالت الخطف التي تعرض لها 

 موظفي القطاع العام.

ويبدو أنَّ االختالل العام في سوق العمل بين عرض العمل والطلب عليه هو اختالل مزمن في 

( كان 2001/2017االقتصاد السوري، وبخاّصة أن متوسط معدل البطالة عن األمد الواقع بين )

التحليل األخير عدم قدرة %( من قوة العمل، وإن هذا املعدل الوسطي يعكس في 17يقارب نحو )

                                                           
هذه األرقام ال تشمل العاملين في رئاسة لجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع. ولقد وصل عدد العاملين في  12

، وفي عام 979151وصل إلى ) 2015( عّمال، وفي عام 1052003إلى ) 2014نهاية عام القطاع العام في 
ً
وصل إلى  2016( عامال

. )املكتب922285)
ً
 (.2001/2018املركزي لإلحصاء، املجموعات اإلحصائية السورية ألعوام  ( عامال
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مؤسسات االقتصاد العامة والخاصة املنظمة وغير املنظمة على استيعاب الوافدين الجدد لسوق 

العمل كنتيجة لضعف االستثمار فيها، ويعكس في الوقت نفسه، عدم قدرة تلك املؤسسات على 

حية العرض الكبير لقوة تحمل صدمات سوق العمل التي قد تحدث في االقتصاد، والتي تبرز إما من نا

غرافية )زيادة كبيرة في عدد السكان، عودة كبيرة لقوة عمل كانت تعمل في الخارج، سباب ديمالعمل أل 

ف 
ُّ
عمالة أجنبية وافدة من الخارج(، أو من ناحية حدوث أزمات سياسية واقتصادية تفض ي إلى توق

التالي خروج عمالة فائضة منه تبحث عن جزٍء كبيٍر من الجهاز اإلنتاجي العام والخاص عن العمل، وب

فرص عمل جديدة لها في باقي القطاعات التي ما زالت تعمل، وال بد من توضيح أنَّ نسبة البطالة في 

%( من إجمالي 35( سنة تشكل باملتوسط نحو )34 – 25الفئة العمرية الشابة التي تتراوح من بين )

(، والشكل التالي يوضح تطور معدالت البطالة 2001/2017العاطلين عن العمل في األمد الواقع بين )

 (.2001/2017في االقتصاد السوري في األمد الواقع بين )

 

 (1)الشكل رقم 

 
 (2001/2018أعد املخطط باالستناد إلى بيانات املكتب املركزي لإلحصاء لألعوام )
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ا
 سوق العمل تحليل االختالل القطاعي في -رابعا

ر االختالل القطاعي في سوق العمل عن الخلل املوجود في توزيع قوة العمل املشتغلة بين يعبّ 

قطاعات االقتصاد كافة، إذ يعكس ذلك الخلل مدى استقطاب قطاع اقتصادي ما )إنتاجي أو 

حية خدمي( لنسبة كبيرة من قوة العمل على حساب باقي القطاعات االقتصادية األخرى، ومن النا

األخرى فإنه يفسر سبب جذب بعض القطاعات االقتصادية للنسبة األكبر من قوة العمل، ويعطي 

 لحركية العمالة في ما بين القطاعات، فهل تعود تلك الحركية ألسباب أجرية بحتة؟ أم تعود 
ً
تفسيرا

ق بكثافة ألسباب جندرية؟ أم أنها تعود ألسباب تتعلق بظروف العمل؟ أم أنها تعود ألسباب تتعل

 انتشار القطاع ذاته وقدرته على استيعاب عمالة كثيرة؟

، فطوال األم
ً
 أيضا

ً
 مزمنا

ً
د وُيَعدُّ االختالل القطاعي لسوق العمل في االقتصاد السوري اختالال

-%45( سيطر قطاعا الزراعة والخدمات في االقتصاد على نسبة تتراوح بين )2001/2007الواقع بين )

املشتغلة في االقتصاد، في حين أن باقي قطاعات االقتصاد األخرى كالصناعة  %( من قوة العمل52

والتجارة والبناء والتشييد واملال والعقارات واملطاعم والفنادق سيطرت على النسبة الباقية، وهذا 

يدل على وجود تركز قطاعي للعمل في قطاعي الزراعة والخدمات طوال األمد الزمنّي السابق، والش يء 

كان يدعم هذا التركز القطاعي للمشتغلين في قطاعي الزراعة والخدمات هو النسبة الكبيرة  الذي

%( من قوة العمل النسوية كانت تعمل في 40للمشتغالت اإلناث في هذين القطاعين، إذ إنَّ نحو )

اد %( منها تعمل في قطاع الخدمات، وذلك بسبب االمتد46)و قطاع الزراعة طوال األمد السابق ذاته

 .2001الجغرافي الكبير لقطاع الزراعة، وتطور قطاع الخدمات بشكل واضح منذ عام 

 في األمد الواقع بين )
ً
(، فطوال ذلك 2008/2011إال أن تلك النسبة بدأت بالتراجع تدريجيا

األمد تراجعت سيطرة قطاعي الزراعة والخدمات عن استقطاب قوة العمل فيهما لتصل نسبة 

لي قوة العمل املشتغلة في االقتصاد، والش يء الذي %( من إجما41-%31إلى ما بين )املشتغلين فيهما 

عزز تراجع هذه النسبة هو حدوث انتقال لجزء من قوة العمل إلى قطاعات الصناعة والبناء 

 قوة العمل الذكورية التي شهدت حركية 
ً
والتشييد والفنادق واملطاعم واملال والتأمين، وتحديدا

 ه قطاع البناء والتشييد في ذلك األمد.انتقال باتجا

 في األمد الواقع بين )
ً
( فقد شهدت سيطرة واضحة 2013/2016أما سنوات الحرب تحديدا

لقطاع الخدمات في تشغيل قوة العمل، إذ استحوذ ذلك القطاع على نسبة مشتغلين تراوحت بين 
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إلى  2017في عام  تلك النسبة ت%( من إجمالي املشتغلين في االقتصاد، ما لبثت أن انخفض55-51%)

الن األساسان في 43نحو )
ّ
غِّ
َ
ش
ُ
 أن هذين القطاعين )الزراعة والخدمات( هما امل

ً
%(، ويالحظ تاريخيا

%( من قوة العمل تعمل في هذين 58كانت ما نسبته نحو ) 1960االقتصاد السوري، ففي عام 

 .13%(61وصلت هذه النسبة إلى نحو ) 1970القطاعين، وفي عام 

لكن يمكن تفسير ذلك األمر طوال سنوات الحرب ليس بقدرة ذلك القطاع ذاته على 

 بالحرب، ولكن يمكن تفسيره بأن العدد 
ً
استقطاب العمالة، كونه من القطاعات املتضررة جدا

متوسط ( قد تراجع بشكل واضح، فقد بلغ 2013/2017اإلجمالي للمشتغلين في األمد الواقع بين )

( ماليين مشتغل مقارنة بوسطي عدد مشتغلين 3.330في األمد ذاته نحو ) االقتصاد عدد املشتغلين في

( مليون 1.642(، أي بتراجع )2001/2011ماليين مشتغل في األمد الواقع بين ) (4.972وصل إلى )

 %(.33مشتغل، وبنسبة تراجع تصل إلى نحو )

لزراعة، فقد تراجعت فيه يضاف إلى ذلك حدوث انخفاض كبير في نسبة املشتغلين في قطاع ا

%( من إجمالي 10إلى نحو ) (2013/2017نسبة املشتغلين بشكل وسطي في األمد الواقع بين )

(؛ ذلك 2001/2011%( من املشتغلين في األمد الواقع بين )20املشتغلين بعدما كانت باملتوسط نحو )

م تستطع فيه قطاعات بسبب تأثيرات الحرب في قطاع الزراعة بشكل أساٍس، في الوقت الذي ل

 كقطاع 
ً
االقتصاد األخرى استيعاب كميات أكبر من العمالة بسبب تأثرها بالحرب بشكل كبير أيضا

، إذ قدرت خسائر قطاع الصناعة العام والخاص نتيجة الحرب بنحو 
ً
الصناعة الذي تضرر كثيرا

مليار ليرة للقطاع  1532مليار ليرة للقطاع الصناع العام و 1068مليار ليرة سورية منها  2600

. الشكل اآلتي يوضح تطور أعداد املشتغلين في قطاعي الزراعة والخدمات طوال 14الصناعي الخاص

 ( وحسب املسوحات اإلحصائية املتوافرة.2001/2017األمد الواقع بين )

                                          

 

                                                           
السكان والقوى العاملة والتخطيط في الجمهورية العربية السورية )ندوة(، إشراف الدكتور محمد صفوح األخرس،  13

 .97 ص، 1978 الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، منشورات وزارة
حزيران  ،أرقام خسائر القطاع العام الصناعي هي أرقام مباشرة حصل عليها الباحث من وزارة الصناعة السورية، دمشق 14

2019. 



   

(0172-2001اختالالت سوق العمل في االقتصاد السورّي وسياسات تصحيحها )   19 

 

 (2)الشكل رقم 

 (2001/2018أعد املخطط باالستناد إلى بيانات املكتب املركزي لإلحصاء لألعوام )

%( من 13أما بالنســـبة لقطاع الصـــناعة، فإنه لم يســـتطع أن يســـتقطب وباملتوســـط أكثر من )

%( فقط 16(، وقد ارتفعت هذه النســـــــــــبة إلى نحو )2001/2007املشـــــــــــتغلين طوال األمد الواقع بين )

%( في األمــــــد الواقع بين 11(، لتعود لالنخفــــــاض إلى نحو )2008/2011بين )طوال األمــــــد الواقع 

(2013/2017 ،
ً
(؛ ذلك بســــــبب حجم الدمار الكبير لقطاع الصــــــناعة العام والخاص كما ذكر ســــــابقا

، ويمكن  16أي أن هناك شــــــــبه اســــــــتقرار في إســــــــهام قطاع الصــــــــناعة في تشــــــــغيل العمالة طوال 
ً
عاما

في ســــــــــــنوات ما قبل الحرب، بســــــــــــبب انخفاض معدالت االســــــــــــتثمار  تفســــــــــــير اســــــــــــتقرار تلك النســــــــــــبة

 للتأكيد على ذلك، وهو أن نســـــــــــــبة تنفيذ 
ً
الحقيقية املنفذة فيه في املدة نفســـــــــــــها، وهنا نضـــــــــــــرب مثال

 2004%( وفي عام 23.6إلى حدود ) 2003( وصــــــلت في عام 10املشــــــاريع الصــــــناعية على القانون رقم )

شـــــاريع الصـــــناعية املنفذة %(، وأن متوســـــط عدد امل17.3كانت ) 2005%( وفي عام 29.1وصـــــلت إلى )

 
ً
  1031( كان 1991/2010( في األمد الواقع بين )10على قانون االستثمار رقم )فعليا

ً
 صناعّيا

ً
مشروعا

، وأنه منذ عام  14662شـــغل فقط 
ً
حصـــل هناك تراجع بعدد املشـــاريع  2010وحتى عام  2004عامال

 على تلك 
ً
 ليصــــــل إلى  62 لقوانين، إذ انخفض ذلك العدد منااملنفذة فعليا

ً
 فعليا

ً
 منّفذا

ً
 21مشــــــروعا

 فقط عام 
ً
، وهذا يدل على ضـــــعف النشـــــاط االســـــتثماري الخاص في قطاع الصـــــناعة 2009مشـــــروعا

 
ً
يضـــــاف إلى ذلك تراجع واضـــــح في االســـــتثمار الحكومي في ذلك القطاع واقتصـــــار  15التحويلية تحديدا

ات االســـتبدال والتجديد بصـــورة أســـاســـية، دون وجود توســـعات حقيقية في االســـتثمار فيه على عملي

 الطاقات اإلنتاجية بإنشاء معامل جديدة.

                                                           
 ،رئاسة مجلس الوزراء، 2012والتقرير السابع لعام  2009تقارير هيئة االستثمار السورية السنوية، التقرير الرابع لعام  15

 متفرقة.هيئة االستثمار السورية، صفحات 
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فقد شـــــــــــــهدت نســـــــــــــب املشـــــــــــــتغلين فيه حالة شـــــــــــــبه  ،وكذلك األمر في قطاع الفنادق واملطاعم

%( طوال 18-%15مستقرة ودون وجود تقلبات كبيرة تذكر، فقد تراوحت نسب املشتغلين فيه بين )

(، والشـــكل اآلتي يوضـــح تطور أعداد املشـــتغلين في قطاع الصـــناعة في 2001/2017األمد الواقع بين )

 صائية املتوافرة.( وحسب املسوحات اإلح2001/2017األمد الواقع بين )

 

 (3)الشكل رقم 

 
 (2001/2018أعد املخطط باالستناد إلى بيانات املكتب املركزي لإلحصاء لألعوام )
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ا
 تحليل االختالل الجندري في سوق العمل -خامسا

في سوق العمل عن اتساع الفجوة بين مؤشرات قوة العمل  ر االختالل الجندري/الجنوس ييعبّ 

الذكورية والنسوية في ما بينها، إذ يعكس ذلك االتساع عمق الفجوة الجندرية في االقتصاد، أو ما 

"فجوة الجندر االقتصادية"، ويمكن أن تقاس تلك الفجوة بمجموعة من املؤشرات  يمكن تسميته بـ

لرجال والنساء، والفرق في اإلسهام في معدالت النشاط االقتصادي منها الفرق بين معدالت بطالة ا

 ، والفرق في مستويات األجور بين الرجال والنساء، والفرق في توزيع قوة العمل17واملنقح 16الخام

، وفي  الذكورية والنسوية بين القطاعات
ً
االقتصادية. والفرق في حجم العمالة الهشة بينهما أيضا

ذلك االختالل يكشف عّما يمكن تسميته باالنحياز الجنوس ي لالقتصاد، وأسباب النهاية، فإن تحليل 

 ذلك االنحياز.

في سوق العمل  يشير تحليل بيانات مسوحات قوة العمل الرسمية إلى أنَّ االختالل الجندري 

 لصالح الرجال 
ً
هو اختالل بنيوي ومزمن، فمؤشرات العمل كافة املتعلقة بالنوع االجتماعي تميل دائما

 من النساء، وإذا بدأنا بقراءة معدل البطالة بين الجنسين، فإننا نجد أن بطالة النساء كانت طيلة 
ً
بدال

ال، فمتوسط معدل بطالة النساء في األمد ( هي األعلى من بطالة الرج2001/2017األمد الواقع بين )

 عن )2001/2011الواقع بين )
ً
%(، في حين أن متوسط معدل بطالة الرجال 24( لم ينخفض أبدا

( فإنَّ متوسط معدل بطالة 2013/2017%(، أما في األمد الواقع بين )7طوال األمد نفسه لم يزد عن )

 أن 18%(31ة الرجال إلى )%( في حين وصل معدل بطال52النساء وصل إلى نحو )
ً
، والواضح تماما

                                                           
عطي املؤشر داللة عن حجم السكان القادرين على العمل الذي يمعدل النشاط االقتصادي الخام هو مؤشر سكاني  16

 فهذا يعني أن من كل 40تعتمد عليه الحياة االقتصادية في املجتمع، فإذا كانت هذه النسبة تساوي 
ً
فرد يعتمد  100% مثال

 على ناتج عمل الـ 60
ً
 /االقتصاد الخام = داخل قوة العمل)معدل النشاط  ويقاس بالعالقة الرياضية اآلتية:الباقين  40 فردا

، 2003، نيسان 16، العدد سلسلة جسر التنمية، "مؤشرات سوق العمل"الحاج،  حسن انظر: .(100إجمالي عدد السكان * 

 .5 ص، الكويت، املعهد العربي للتخطيط
اط سكاني يعطي املؤشر داللة على زيادة قوة العمل وانخفاضها في النش معدل النشاط االقتصادي املنقح هو مؤشر 17

إلى الزيادة النسبية في حجم قوة العمل، وانخفاض املعدل يشير إلى خسارة نسبية  يشير االقتصادي، وإن ارتفاع املعدل

لعالقة الرياضية التالية )بالنسبة لداخل وخارج قوة العمل( يعبر عن حركية قوة العمل ضمن القوة البشرية، ويقاس با

 املرجع السابق. .(100داخل القوة البشرية * قتصاد املنقح = داخل قوة العمل/)معدل النشاط اال

%( وللنساء بحدود 38( فقط فإن متوسط نسب البطالة للرجال كانت بحدود )2013/2016األمد الواقع بين )لو أخذنا  18

خفض النسبة الوسطية للبطالة  2017%( في عام 15بعاّمة إلى ) االقتصاد%(، إال أن انخفاض معدالت البطالة في 60)

 (.2013/2017) ملجموع سنوات في األمد الواقع بين
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النساء هن األكثر عرضة للبطالة من الرجال، سواء أكان ذلك في حالة االقتصاد الطبيعّي، أم في حالة 

األزمات والحروب، ويمكن تفسير ذلك بمجموعة من العوامل منها ما هو متعلق بمتوسط حجم قوة 

 عن متوسط ق
ً
وة عمل الرجال في االقتصاد، فمتوسط حجم قوة عمل العمل النسوية التي تقل دائما

%( من إجمالّي حجم قوة العمل طوال األمد 20النساء في االقتصاد السوري لم تشكل أكثر من )

 من حيث الكمية، باإلضافة إلى إقبال الرجال على 2001/2017الواقع بين )
ً
(، أي أنها األقل دائما

فيها النساء كأعمال البناء والصناعة الثقيلة والنقل واألعمال الكثير من أنماط العمل التي ال تشتغل 

 
ً
واملهن الحرة، دون إهمال عامل العادات والتقاليد لدى بعض الفئات االجتماعية التي ال ترى مبررا

من عمل املرأة خارج منزلها وتقصر دورها على الدور األمومي فقط، األمر الذي يقلص من عرض 

سوي على امل ِّ
ّ
يوضح تطور معدالت البطالة بين  اآلتيدى الطويل في االقتصاد، والشكل العمل الن

 (.2001/2017الرجال والنساء طوال األمد الواقع بين )

 

 (4)الشكل رقم 

اقع بين )  (2001/2018أعد املخطط باالستناد إلى بيانات املكتب املركزي لإلحصاء لألمد الو

أما لو درسنا توزع قوة العمل الذكورية والنسوية على قطاعات االقتصاد، )جندر/قطاع(، 

فإننا سنجد أن النسبة األكبر من املشتغالت النساء كن في قطاعي الزراعة والخدمات على اإلطالق، 

 %( من املشتغالت النساء في االقتصاد كن يعملن في قطاع53إذ تدل البيانات على أن ما نسبته )

(، فإنَّ هذه النسبة 2004/2010( أما في األمد الواقع بين )2001/2003الزراعة في األمد الواقع بين )

 ومن ثم إلى )25تراجعت إلى )
ً
وصلت هذه النسبة إلى  2017، وفي عام 2011%( في عام 12%( تقريبا

ائيات إلى أن %(؛ ذلك بسبب ازدياد عدد املشتغالت في قطاعات الخدمات، وتشير اإلحص11.7نحو )
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%( من املشتغلين الرجال في 23، في حين أن )19%(64نحو ) 1970هذه النسبة ذاتها كانت في عام 

(، أما في األمد الواقع بين 2001/2003االقتصاد كانوا يعملون في ذلك القطاع في األمد الواقع بين )

ت هذه النسبة إلى وصل 2017%(، وفي عام 16( فإن هذه النسبة تراجعت إلى نحو )2004/2011)

 .20%(46، فإن هذه النسبة كانت بحدود )1970%( أما في عام 10)

%( من املشتغالت النساء في 34فإن البيانات تدل على أن ما نسبته ) ،وفي قطاع الخدمات

(، أما في األمد الواقع بين 2001/2003االقتصاد كن يعملن في قطاع الخدمات في األمد الواقع بين )

، ومن ثم ارتفعت إلى )56، فإنَّ هذه النسبة ارتفعت إلى نحو )(2004/2010)
ً
%( في عام 68%( تقريبا

%( من املشتغلين الرجال في 24، في حين أن )2017%( في عام 66، وعادت وانخفضت إلى نحو )2011

بين  (، أما في األمد الواقع2001/2003االقتصاد كانوا يعملون في ذلك القطاع طوال األمد الواقع بين )

%( في 37%(،  وما لبثت أن ارتفعت إلى نحو )22(، فإن هذه النسبة تراجعت إلى نحو )2004/2011)

 .2017عام 

ولو نظرنا إلى توزع املشتغلين حسب النوع االجتماعي على قطاعات العمل )عام/خاص تعاوني 

 مقارنة ومشترك(، لوجدنا أن نسبة املشتغلين الرجال في تلك القطاعات كانت هي األعلى 
ً
دائما

%(، 75) نحو( في القطاع العام لوجدنا أن 2001/2011األمد الزمنّي ) متوسط، فلو أخذنا بالنساء

من املشتغلين في القطاع العام كانوا من  2017%( في عام 70ومن ثم تراجعت هذه النسبة إلى نحو )

%( في عام 30اء إلى )%( كن من النساء، وارتفعت هذه النسبة عند النس25الرجال، في حين أن )

2017. 

%( من املشتغلين في 93(، فإن نحو )2011/2011في األمد الواقع بين ) القطاع الخاص،أما في 

، في حين أن نحو 2017%( في عام 85ذلك القطاع كانوا من الرجال، وقد تراجعت هذه النسبة إلى )

، ألسباب فسرتها 2017في عام %( 15%( فقط كن من النساء، وقد ارتفعت تلك النسبة إلى نحو )7)

 في حالة االختالل البنيوي لسوق العمل.
ً
 الدراسة سابقا

( 2001/2011أما في القطاع التعاوني واملشترك، فإنَّ هذه النسب كانت في األمد الواقع بين )

%( للنساء. وطوال األمد 9، وكانت بحدود )2017%( في عام 64%( للرجال فتراجعت إلى )81بحدود )

                                                           
 .98 ص، بقاهورية العربية السورية، مرجع سالسكان والقوى العاملة والتخطيط في الجم 19
 .98 صسابق، الرجع امل 20
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، وهنا يظهر أن القطاع العام هو القطاع األكثر 2017%( في عام 36السابق ذاته ازدادت إلى )

 لقوة العمل النسوية من باقي القطاعات.
ً
 استقطابا

أما من ناحية مؤشر متوسط األجور بين الرجال والنساء، فإن البيانات اإلحصائية املتعلقة 

( تشير إلى وجود مرحلتين أساسيتين في هذه 2001/2011) بتوزيع األجور بينهم طوال األمد الواقع بين

( كان متوسط األجر الشهري للرجال في االقتصاد 2001/2005العالقة، فطوال األمد الواقع بين )

( ليرة، أي أن 6200( ليرة، في حين أن متوسط األجر الشهري للنساء كان نحو )6718السوري نحو )

 %(.8سط أجر النساء بنحو )متوسط أجر الرجال كان أعلى من متو 

(، 2006/2011إال أن تلك العالقة األجرية بدأت تميل لصالح النساء في األمد الواقع بين )

، في حين وصل 10466فمتوسط األجر الشهري للرجال طوال ذلك األمد وصل إلى نحو )
ً
( ليرة سنويا

، أي أن متوسط 11213ذلك املتوسط للنساء إلى نحو )
ً
أجر النساء في هذا األمد كان أعلى ( ليرة سنويا

 أن اإلحصائيات الدولية املتعلقة باملساواة في األجور تشير  %(.7من متوسط أجر الرجال بنحو )
ً
علما

 تصل إلى )
ً
%(، أي أن أجر النساء أقل من أجر 77إلى أن فجوة األجور بين الرجال والنساء عامليا

 .21%(23) الرجال بـ

 كان نوعها منشأها هو ويبدو من الواضح أن عدم 
ً
املساواة األجرية بين الرجال والنساء أيا

 القطاعان الخاص املنظم وغير املنظم، ألنَّ األجور في القطاع العام اإلنتاجي واإلداري متساوية تمام
ً
ا

بين الجنسين، بسبب التطبيق املتساوي لسلم الرواتب واألجور والعالوات واملكافآت في ذلك القطاع 

ظر عن الجنس، أما في القطاعين الخاص املنظم وغير املنظم، فإنَّ عدم املساواة تكون غير وبغض الن

محققة بشكل كامل، بسبب عدم وجود معايير أجرية واضحة يقومون بتطبيقها، وبسبب القدرة على 

اء التهرب من االلتزامات القانونية التي تحكم هذه الناحية، أو بسبب استغالل حاجة الكثير من النس

لظروفهن االجتماعية واالقتصادية املختلفة، والشكل اآلتي يوضح تطور متوسط األجور الشهرية 

 .(2002/2011للرجال والنساء في األمد الواقع بين )

 

 

                                                           
منظمة العمل ، "املساواة في األجور، دليل تعريفي"تومي، مانويال  ي،لنأو شونا أولز، مارتن مصدر أرقام فجوة األجور:  21

 .12 ص، 2013 ،الدولية
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 (5)الشكل رقم 

اقع بين   (2001/2018)أعد املخطط باالستناد إلى بيانات املكتب املركزي لإلحصاء في األمد الو
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ا
 تحليل االختالل األجري في سوق العمل -سادسا

ُيَعدُّ عدم املساواة بين أجور املشتغلين في القطاعات االقتصادية من األمور الشائعة في أغلب 

 ، هي االختاللاألولىاقتصادات العالم، ويظهر االختالل األجري بين املشتغلين من ناحيتين أساسيتين: 

هي  والثانيةبين املشتغلين في القطاعات االقتصادية األساسية )زراعة، صناعة، خدمات(،  األجري 

االختالل األجري حسب مكان التشغيل )قطاع عام، قطاع خاص منظم، قطاع خاص غير منظم(، 

 وقد يظهر ذلك االختالل األجري حسب النوع االجتماعي )رجال/ نساء(.

، إلى أنَّ 2011األجر على القطاعات االقتصادية في عام يشير  توزع املشتغلين حسب فئات 

 في توزع األجور حسب القطاعات
ً
 واضحا

ً
%( فقط من املشتغلين في قطاع 4، إذ نحو )22هناك اختالال

، في حين أن نحو )15الزراعة تزيد أجورهم عن )
ً
%( من املشتغلين في قطاعات 30( ألف ليرة شهريا

( ألف ليرة، أما في قطاعات التجارة والفنادق 15د أجورهم عن )الصناعة والكهرباء والغاز تزي

( ألف ليرة، أما النسبة األكبر للذين يحصلون 15%( منهم تزيد أجورهم عن )17واملطاعم، فإن نحو )

نحو  تبلغ تلك النسبة ( ألف ليرة فهي في قطاع الخدمات دون منازع، إذ15على أجور تزيد عن )

 %( من قوة العمل في ذلك العام.41شغل قرابة )%(، وهو القطاع الذي 54)

، فإننا سنجد أن 7أما لو أخذنا نسب املشتغلين الذين تقل أجورهم عن )
ً
( آالف ليرة شهريا

%( في قطاعات الصناعة والكهرباء والغاز، 14%( في قطاع الزراعة، و)38هذه النسبة تصل إلى نحو )

أقلها على اإلطالق فكانت في قطاع الخدمات بنسبة لم %( في التجارة والفنادق واملطاعم، أما 20و)

 .23%(5تتجاوز )

تم تعديل فئات األجر في املسوحات اإلحصائية بما يتوافق مع التضخم الحاصل  2017وفي عام 

 كحّدٍ أدنى وأكثر 15وارتفاع مستويات األسعار واألجور بعاّمة، إذ بدأت تتراوح فئات األجور بين )
ً
( ألفا

                                                           
(، بين 6000 – 5001(، بين )5000هي )أقل من  2010كانت فئات األجور املعتمدة في املجموعات اإلحصائية حتى عام  22

فتم تعديل  2011(. أما في مجموعة عام 9000من  )أكثر(، 9000 -8001(، وبين )8000 – 7001ين )ب(، 7000 – 6001)

(، 15000 – 13001(، )13000 – 11001(، )11000 – 9001(، )9000 -7001(، )7000حدود فئات األجر لتصبح )أقل من 

 .(15000)أكثر من 
أي بيانات عن توزع املشتغلين حسب القطاعات وفئات األجور  2011لم تظهر املجموعات اإلحصائية الصادرة بعد عام  23

 إال املجموعة اإلحصائية لعام 
ً
فقط. لذلك انحصر تحليل هذا االختالل  2017والتي تضمنت هذا التوزيع وعن عام  2018أبدا

 متوسط سنوات.على شكل  تحليلهفقط دون  2017و 2011عن عامي 
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، وعند هذه املستويات األجرية الجديدة نجد أن نسب املشتغلين في قطاع الزراعة الذين ( ألف65من )
ً
ا

%( في قطاع الصناعة والكهرباء 2%(، وبحدود )6.5( ألف ليرة كانت بحدود )15تقل أجورهم عن )

%( في قطاع 0.9%( في قطاع التجارة واملطاعم والفنادق، في حين أنها لم تتجاوز )4والغاز، و)

 دمات.الخ

 حسب القطاعات 65) في حين لو أخذنا نسب املشتغلين الذين تزيد أجورهم عن الـ
ً
 شهريا

ً
( ألفا

%( من املشتغلين في قطاع الزراعة كانت تزيد أجورهم عن ذلك 9االقتصادية لوجدنا أن ما نسبته )

%( من 17وأن )العاملون في القطاع الزراعي املنظم الحكومي أو الخاص أو املشترك،  الحّد، وهم

املشتغلين في قطاع الصناعة والكهرباء والغاز وقطاع املطاعم والفنادق والتجارة تزيد أجورهم عن 

 65%( فقط من املشتغلين في قطاع الخدمات تزيد أجورهم عن )3ذلك الحد، في حين أن )
ً
، علما

ً
( ألفا

ن املشتغلين كانت أجورها تتراوح %( م47أن النسبة األكبر من املشتغلين في قطاع الخدمات والبالغة )

.45-35بين )
ً
 ( ألف ليرة شهريا

ولو نظرنا إلى اختالل األجور وتفاوتها من حيث مكان التوظيف، أي قطاع عام وقطاع خاص، 

كان نحو  24(2001/2011طوال األمد الواقع بين ) أجور املشتغلين في القطاع العام نجد أن متوسط

(، أما في 8148ط أجور املشتغلين في القطاع الخاص كان نحو )( ليرة، في حين أن متوس10542)

( ليرة، وبالتالي نجد أن 10573كان نحو ) متوسط تلك األجور  القطاع التعاوني واملشترك، فإنَّ 

%( عن متوسط 29متوسط أجور املشتغلين في القطاع العام والقطاع التعاوني واملشترك تزيد بنحو )

 الخاص.أجور املشتغلين في القطاع 

وتشير البيانات املنشورة حول توزع فئات الرواتب حسب القطاع )عام/خاص/ تعاوني( في عام 

( ألف ليرة، في 65%( من املشتغلين فقط في القطاع العام تزيد أجورهم الشهرية عن )1إلى أن ) 2017

من  %(18%( من املشتغلين في القطاع الخاص تزيد أجورهم عن هذا الحد، وأن )19حين أن )

%( من املشتغلين في 50املشتغلين في القطاع التعاوني واملشترك تزيد أجورهم عنه، كما نجد أن )

، في حين أن )45 – 35القطاع العام تقع فئات أجورهم ما بين )
ً
%( من املشتغلين 19( ألف ليرة شهريا

 السابقة.رهم عند الحدود األجرية %( القطاع التعاوني تتراوح أجو 20في القطاع الخاص و)

                                                           
 إال املجموعة اإلحصائية لعام  2011ر حسب مكان التوظيف بعد عام ال تتوافر بيانات إحصائية عن توزيع األجو  24

ً
أبدا

فقط دون  2017و 2011فقط. لذلك انحصر تحليل هذا االختالل عن عامي  2017تضمنت هذا التوزيع وعن عام  2018

 على شكل متوسط سنوات. تحليله
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ا
 سياسات تصحيح اختالالت سوق العمل -سابعا

تتميز سياسات تصحيح اختالالت سوق العمل بأنها سياسات تداخلية تكاملّية في ما بينها، 

بمعنى أنه ال يمكن فصل تأثيرات ونتائج الواحدة منها عن األخرى، فسياسة تحديد الحّد األدنى لألجور 

 كسياسة تصحيح االختالل 
ً
األجري في سوق العمل هي في جوهرها إجراء قانونّي، لكن لها نتائج مثال

اقتصادية تتمثل في توفير حد أدنى من السيولة الستمرار تفعيل الطلب الكلي بما يضمن استمرار 

عمل الجهاز اإلنتاجي بشكل أفضل، ولها نتائج اجتماعية تتمثل في توفير ما يسمى بأمن الدخل ومنع 

 أدنى من الدخل الكافي لتوفير متطلبات العيش االنزالق إلى الفق
ً
ر املدقع، وذلك عندما تضمن حدا

األساسية وتمتص ارتفاع األسعار، ولها نتائج سياسية تتمثل في املحافظة على مشروعية النظم 

السياسية والتقليل من االضطرابات السياسية، وبأن تلك النظم مهتمة بالعمالة وبأمنها االجتماعي 

 من حقوقها املادية.وأنها تض

هة لتصحيح اختالل سوق العمل الجندري، فإنها سوف تضمن  كما أن أي سياسة عمل موجَّ

ئج االقتصادية واالجتماعية لدعم سلسلة متتابعة من النتائج االجتماعية األخرى املتمركزة حول النتا

دخول النساء كدعم القدرة على تعلمهن 

وتعليم أوالدهن، ودعمهن على تحسين دخل 

األسرة وإنفاقها بشكل عام، ودعمهن على 

اتخاذ قرارات خاصة بهن نتيجة استقاللهن 

املالي املتحقق من عوائد العمل. وبالنتيجة 

 يمكن القول: إن أي سياسة تدخلية لتصحيح

أحد اختالالت سوق العمل ال بد وأن تكون لها 

سلسلة تأثيرات اقتصادية واجتماعية 

  متداخلة، وال بد وأن تنعكس على قطاعات ومتغيرات اقتصادية أخرى.

وبما أن االختالل البنيوي في سوق العمل يرتبط بالطاقة االستيعابية لالقتصاد وقدرته على 

ولى إليه، أو املتعطلة نتيجة أسباب مختلفة، وبما أن اختالالت امتصاص قوة العمل الوافدة للمرة األ 

سوق العمل تابعة الختالالت الهيكل االقتصادي العام، فإن سياسات تصحيح تلك االختالل ال بد 

 على سياسات االقتصاد الكلي القطاعية من أجل تحفيز وتنشيط تلك 
ً
 وأخيرا

ً
وأن تنصب أوال

إن سياسات تصحيح االختالل ال بد وأن تنصب 

على سياسات االقتصاد الكلي القطاعية من 

أجل تحفيز وتنشيط تلك القطاعات المتصاص 

عمالة جديدة، مثلما يجب أن تنصب على 

التمويلية والتشغيلية املباشرة السياسات 

 الداعمة لقوة العمل
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مثلما يجب أن تنصب على السياسات التمويلية والتشغيلية  القطاعات المتصاص عمالة جديدة،

املباشرة الداعمة لقوة العمل، وبخاّصة أن املرحلة القادمة في االقتصاد السوري هي مرحلة تحتاج 

 الحتياجات إعادة 
ً
فيها القطاعات كافة إلى عمالة كثيفة ومن تخصصات علمية ومهنية متنوعة تبعا

 لضمان تقليصه إلى الحدود الدنيا له فإن هذه الورقة البناء، ولتصحيح ذلك االخت
ً
الل، وتحديدا

 البحثية تقترح السياسات اآلتية:

ضرورة وجود "استراتيجية وطنية للتشغيل" يتحدد على أساسها العرض والطلب املتوقعين  .1

سنة قادمة، والسياسات الالزمة لخلق التوازن بين عرض العمل والطلب  20على العمل مّدة 

ه، كما تتحّدد بوساطتها آليات توزيع قوة العمل على القطاعات االقتصادية كافة )عام، علي

وتتحدد بوساطتها أنماط التعليم األكثر حاجة لتلك  ،خاص، صناعة، زراعة، خدمات ...(

 من تحديد هيكل 
ً
العملية، واملؤسسات االقتصادية الداعمة للتشغيل؛ ذلك كله انطالقا

، األمر الذي يعني بالضرورة ربط التخطيط االقتصادي االقتصاد السوري 
ً
املتوقع مستقبال

االستراتيجي بالتخطيط االستراتيجي للعمل، وتقترح الورقة أن تشرف وزارة الشؤون 

بوساطة العمل عبر القطاعي مع  ى إعداد وتنفيذ تلك االستراتيجيةاالجتماعية والعمل عل

 بقية الوزارات املعنية.

"برامج العمل العام"، وهي البرامج الحكومية التي تهدف إلى توظيف السكان  ـتطوير نموذج ل .2

املحليين في مناطق محددة؛ ذلك للعمل ضمن مشاريع بنى تحتية تخدم بالدرجة األساسية 

تلك املناطق، على أن تكون عملية التوظيف مرتبطة بمدة املشروعات املنفذة )وظيفة 

ن املعدل الوسطي لألجور في القطاع العام، بحيث تكون مفتوحة(، وأن تكون األجور أعلى م

تلك املشاريع قادرة على امتصاص عمالة محلية كبيرة متعطلة أو داخلة ألول مرة إلى سوق 

 ما تمتص هذه املشاريع العمالة غير املاهرة والعمالة املهنية والعاطلين عن 
ً
العمل، وغالبا

كبير توجهات إعادة اإلعمار، ألن مجاالت تطبيقه العمل، وهذا النوع من البرامج يخدم بشكل 

، وقد يمتد ملراحل زمنية طويلة، كمشروعات إزالة وترحيل األنقاض، أو إعادة 
ً
واسعة جدا

تدويرها في مكانها، أو مشروعات الصرف الصحي، أو مشروعات تمديد شبكات الكهرباء، أو 

 من إمكانات السكان املحليين مشروعات تمديد شبكات املياه، وهنا يمكن االستفادة أيض
ً
ا

، وبالتالي تشغيل البشر 
ً
من حيث توافر املعدات واآلالت ووسائط النقل املتوافرة لديهم أيضا

، وينعكس هذا النمط من املشروعات على تشغيل وتوطين السكان 
ً
ومعدات إنتاجهم معا
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 في املحليين ويعمق مفهوم املواطنة االقتصادية، ويمكن تطبيقه في مناطق و 
ً
اسعة جدا

 سورية كمناطق ريف دمشق كافة، وريف حمص ومدينة حلب وريفها.

"تبادل معلومات فرص العمل" بين مراكز  دعم ابتكار وتطوير نظام معلوماتي غير مركزي لـ .3

التشغيل األساسية كاملناطق واملدن الصناعية والشركات الخاصة وغرف الصناعة والتجارة 

أساٍس التقليل من البطالة  ن مهمة هذه النظام بشكلفظات، تكو والزراعة في املحا

االحتكاكية واملوسمية التي تنشأ نتيجة انتقال العمال من عمل آلخر، أو نتيجة انتهاء العمل 

املوسمي لبعضهم، بحيث يقوم ذلك النظام بتحديد التقاطعات بين طلبات العمال الراغبين 

لعمل( والذين يتقدمون للحصول على عمل في العمل والباحثين عنه وفق مهاراتهم )عرض ا

طلب في مراكز التشغيل والشركات، وبين احتياجات طالبي العمال في مراكز العمل األخرى )ال

 لتقديرات العرض  على العمل(، األمر الذي يعني
ً
 ويمكن أن يكون يومّيا

ً
 أسبوعّيا

ً
تحديدا

مؤقت ملدة معينة، عمل بدوام والطلب على العمل، وتحديد نوعية العمل )عمل دائم، عمل 

جزئي، عمل بأجر يومي، عمل إنتاجي، عمل إداري(، وبالتالي القدرة على امتصاص البطالة 

وتخفيضها، والفكرة املقترحة هنا هي أن الكثير من األشخاص يذهبون مباشرة إلى املناطق 

ال للبحث عن الصناعية واملدن الصناعية والشركات واألسواق التجارية وإلى أصحاب األعم

عمل، وفي حال عدم توافر فرصة عمل مباشرة يتم إدراُج أسمائهم وبيانات العمل الخاصة 

بهم ضمن النظام املذكور، وطاملا أن جميع مراكز العمل ضمن النظام فالشركة أو املنشأة 

  التي تحتاج لعمل ذلك الشخص تطلبه مباشرة.

عم على مديرية مرصد  .4 تركيز الدَّ

سوق العمل في وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل، وبخاّصة في ما 

تقوم به من ناحية إنشاء وتطوير 

 25(LMISنظام بيانات سوق العمل )

ميع الجهات ذلك بربط ج

واملؤسسات املعنية بسوق العمل 

ضمن نظام حاسوبي مؤتمت بالكامل، توفير بيانات محدثة )بشكل لحظي( حول قوة العمل 

وبدعم "البوابة اإللكترونية" التي تهدف إلى توفير منصة إلكترونية  ،)قاعدة بيانات شاملة(

                                                           
25 Labor Market Information System. 

تركيز الجزء األكبر من اإلنفاق االستثماري يجب 

املخصص في املوازنة العامة للدولة على أعمال 

البنى التحتية األساسية في املدن الصناعية 

 في
ا
ما يتعلق  واملناطق الصناعية، وتحديدا

 بإمدادات الكهرباء
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تعزيز قدرات(، تحقيق  –أساسية )مزود خدمة( ملعلومات سوق العمل املتاحة )فرص عمل 

ربط آلي بين طالب العمل وصاحب العمل، وبخاّصة أن هذه النظم في طور اإلنشاء ومدرجة 

، وبالتالي فإن إنشاء ونشر مثل هذا النظام 201926ضمن خطة مرصد سوق العمل في عام 

عن بنية سوق العمل، وسيسهم بشكل  سيوفر معلومات دقيقة لصانعي سياسات العمل

.فعال في 
ً
 تطبيق االستراتيجية الوطنية للتشغيل املقترحة سابقا

تركيز الجزء األكبر من اإلنفاق االستثماري املخصص في املوازنة العامة للدولة على أعمال  .5

 في ما يتعلق 
ً
البنى التحتية األساسية في املدن الصناعية واملناطق الصناعية، وتحديدا

عمل متواصلة لتلك املناطق، وضمان استمرار  بإمدادات الكهرباء من أجل ضمان استمرارية

استقطابها ليد عاملة، فاستمرارية اإلنتاج تعني استمرارية التشغيل في نهاية املطاف، ولو 

 على ذلك، فإنَّ ضمان استمرار تدفق الطاقة الكهربائية إلى املدينة الصناعية في 
ً
أخذنا مثال

( ألف مشتغل في 64نحو ) تشغيل( قد ضمن 2011/2016عدرا حتى في سنوات األزمة )

. وفي حال تم تأمين مصادر الطاقة لبقية املدن واملناطق الصناعية بشكل 27املدينة حتى اآلن

منتظم ودائم كمناطق الشيخ نجار وحسياء والعرقوب والشقيف وتل كردي وغيرها فهذا 

.
ً
 وفي القطاع الصناعي تحديدا

ً
 يعني ضمان آالف فرص العمل سنويا

إقامة وتنظيم املدن الصناعية في املحافظات السورية كافة على غرار تجارب املدن  التوسع في .6

؛ ذلك من أجل تنظيم عملية استقطاب العمالة في بقية املحافظات، 
ً
الصناعية الثالث حاليا

وتحفيز العمل في القطاع الخاص املنظم وتعزيز التشغيل في قطاع الصناعة على حساب 

ي يضمن خلق "سالسل تشغيل" متصلة باإلنتاج الصناعي املباشر قطاع الخدمات األمر الذ

كالتشغيل في خدمات الصناعة ذاتها، وقطاع توريدات مواد الصناعة، وقطاعات اإلنتاج 

الداعمة للصناعة األساسية، والتشغيل في قطاع النقل، والتشغيل في قطاع البيع املباشر، 

ه كلما كانت سالسل إنت
ّ
اج القيمة في صناعة ما أكثر كلما خلقت تلك وهنا يمكن القول: إن

الصناعة فرص عمل أكثر، وهنا تلعب وزارة اإلدارة املحلية والبيئة الدور املحوري في زيادة 

نشر وتنظيم هذه املدن كونها املسؤولة املباشرة عنها بموجب أحكام املرسوم التشريعي رقم 

                                                           
مصدر معلومات نظام سوق العمل والبوابة اإللكترونية هو معلومات مباشرة حصل الباحث عليها من مديرية مرصد  26

 .2019سوق العمل، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، دمشق، آذار 

 .2019مصدر الرقم: معلومات مباشرة حصل الباحث عليها من معاون مدير املنطقة الصناعية في عدرا، دمشق، نيسان  27
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، يضاف إلى ذلك أن 2013( لعام 22)، واملعدل باملرسوم التشريعي رقم 2004لعام  28(57)

نشر تلك املدن والتوسع فيها ضمن املحافظات يقلل من انتقال العمالة وتمركزها في املدن 

 الكبرى كحلب وريف دمشق ودمشق، أي أنه يؤدي إلى حالة من االستقرار الجغرافي للعمالة.

 2000تطبيقها منذ عام تعميق نشر سياسة التلمذة الصناعية التي بدأت وزارة التربية في   .7

كأحد األدوات املباشرة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ولتطوير نموذج التعلم الثنائي 

)العلمي/املنهي(؛ ذلك بنشر مدارس التلمذة الصناعية في املحافظات السورية كافة بوساطة 

املحافظات، وزارة التربية، وتوسيع التعاون مع غرف الصناعة والشركات الصناعية في تلك 

باإلضافة إلى نشر الوعي املجتمعي الالزم حول مفهوم التلمذة الصناعية عن طريق وسائل 

اإلعالم املرئي واملسموع ووسائل التواصل االجتماعّي وورشات العمل واللقاءات، األمر الذي 

يقلل من مستويات بطالة الشباب ويوائم بين عرض العمل والطلب عليه من حيث توفير 

عمل يحتاجها السوق، وتعرف منظمة العمل الدولية التلمذة الصناعية على أنها  نوعية

 في إطار منشأة أو تحت 
ً
"تدريب منتظم وطويل األجل على مهنة معترف بها ويجري فعليا

إشراف حرفي مستقل، وينبغي أن يحكمه َعْقُد تلمذٍة صناعية مكتوب وأن يخضع ملعايير 

 على أنها البرامج التدريبية التي العمل املعمول بها، ويمكن تعر 
ً
يف التلمذة الصناعية أيضا

تجمع بين التعليم املنهي والتعلم أثناء العمل، من أجل تطوير مهارة مهنية متوسطة والتي 

 .29تخضع ملعايير تدريبية مفروضة من الخارج، وال سيما في ما يتعلق بمكون مكان العمل"

ات القطاع الخاص التي يكون لها أنشطة تدريب دعم أنشطة املسؤولية االجتماعية لشرك  .8

مؤقت أو تشغيل مؤقت لفئات اجتماعية معينة كإمكانية تدريب خريجين جدد من 

 ،
ً
اختصاصات علمية معينة ملراحل زمنية في قطاعات معينة كاملصارف والتأمين، مثال

الشركات وبشكل مجاني إلكسابهم خبرة مسبقة للدخول إلى سوق العمل، ويتم دعم أنشطة 

بتنظيم حزم حوافز تشجيعية معينة لها  ل الجهات الحكومية املشرفة عليهمتلك من قب

مقابل تعهد تلك الشركات بتدريب أو تشغيل أولئك الشباب، وتقترح الورقة أن تشرف وزارة 

باتفاقات قانونية واضحة بين الوزارة  عية والعمل على تنفيذ تلك اآلليةالشؤون االجتما

وبقية الجهات العامة املشرفة على قطاعات التدريب، وبين الوزارة والشركات من ناحية ثانية 

 بحيث تكون وزارة الشؤون صلة الوصل واملنظم بين األطراف تلك. 

                                                           
 .2233 ص، 2004، عام 40نص القانون منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية، الجزء األول، العدد  28

 .6 ص، 2012 ، مكتب العمل الدولي، جنيف،منظمة العمل الدولية، "ملحة عامة عن نظم وقضايا التلمذة الصناعية" 29
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افة، دعم سياسة التوسع في املشروعات الصغيرة واملتوسطة بعاّمة في املحافظات السورية ك  .9

 من غيرها جراء الحرب كحلب وريف دمشق 
ً
ودعمها أكثر في املحافظات التي كانت أكثر تضررا

 عاملة نسوية 
ً
ودير الزور ودرعا، ودعم التي تعمل منها في مجال الصناعة أو التي تستقطب يدا

 وتتراوح ق25إلى  6أكثر من غيرها، بخاّصة تلك املشاريع الصغيرة التي تشغل من )
ً
يمة ( عامال

( مليون ليرة، وذلك بتوسيع نطاق عمل هيئة تنمية 50إلى أقل من  5موجوداتها بين )

والعمل على توجيه  201630( لعام 2املشروعات الصغيرة واملتوسطة املحدثة بالقانون رقم )

 لجذب قوة العمل إليها وإعادة توطين 
ً
هذه املشروعات إلى املناطق التي بدأت تتعافى اقتصاديا

يها، أي أن تكون سياسة التوسع في املشروعات الصغيرة واملتوسطة سياسة السكان ف

 ما تعمل في صناعات يحتاجها السوق 
ً
استهداف جغرافي، وبخاّصة أن تلك املشروعات غالبا

املحلي وال تحتاج الستثمارات ضخمة، وقد تخلق سالسل تشغيل للعمالة مرتبطة بها كالنقل 

 والخدمات األخرى.

جيع زيادة عدد مؤسسات التمويل االجتماعي املرخصة على املرسوم التشريعي العمل على تش .10

، إذ ال توجد حتى اآلن سوى مؤسستين مرخصتين فقط وفق أحكام ذلك 2007( لعام 15رقم )

والتي تقدم خدمات التمويل الصغير واملتناهي الصغر، وذلك ملا لهذا النمط من  31املرسوم

واجتماعية في شريحة كبيرة من السكان من حيث توفير فرص التمويل من  تأثيرات اقتصادية 

عمل ودخول منتظمة لهم، وبالتالي فإنه كلما استطاعت الحكومة زيادة عدد هذه املؤسسات 

 في تقليص االختالل الجندري في سوق العمل 
ً
أسهم ذلك في تقليل معدالت البطالة، وأسهم أيضا

األولى، وبخاّصة أن حصة النساء من التمويل كون هذه املؤسسات تستهدف النساء بالدرجة 

% في مصرف اإلبداع والوطنية للتمويل الصغير 35االجتماعي في هذه املؤسسات ال تتجاوز )

. وهنا ال بد من منح مزايا اقتصادية خاصة 32% في مؤسسة األولى للتمويل الصغير(48و

تصادية ومالية أخرى من ملؤسسات التمويل االجتماعي من إعفاءات ضريبية أو تسهيالت اق

                                                           
 .35 ص، 2016(، عام 3نص القانون منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية، الجزء األول، العدد ) 30

سورية على شكل شركة سورية مساهمة مغلقة خاصة بموجب قرار  -هما: مؤسسة التمويل الصغيرة األولى  املؤسستان 31

، املؤسسة الوطنية للتمويل الصغير على شكل شركة 27/3/2008تاريخ  4/ م ن / ب  380مجلس النقد والتسليف رقم 

)قرارات الترخيص منشورة  23/10/2011اريخ ت 4م ن / ب  /778مساهمة مغفلة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

http://cb.gov.sy/ar/legislations-: اآلتيعلى الصفحة الرسمية ملصرف سورية املركزي على الرابط 

laws/category?id=4399dc9f23  
دراسة )دمشق: ، (2001/2017ت التمويل االجتماعي في التمكين االقتصادي للمرأة السورية )دور سياساأيهم أسد،  32

 .43 ص، (2018 ،مركز دمشق لألبحاث والدراسات

http://cb.gov.sy/ar/legislations-laws/category?id=4399dc9f23
http://cb.gov.sy/ar/legislations-laws/category?id=4399dc9f23
http://cb.gov.sy/ar/legislations-laws/category?id=4399dc9f23
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 في 
ً
أجل تحفيزها وزيادة عددها في االقتصاد ألهميتها التمويلية الحالية واملستقبلية، وتحديدا

لعام  15مرحلة ما بعد األزمة، وهنا يمكن ملصرف سورية املركزي إعادة النظر في القانون رقم 

مويل اجتماعي أكثر إلى وتطويره بما يتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب لجذب مؤسسات ت 2007

سوي بشكل أفضل 33االقتصاد السوري ِّ
ّ
، األمر الذي يساعد على امتصاص عرض العمل الن

ويعمل على تحسين دخول النساء وتقليل بطالتهن، وبخاّصة أن ذلك التمويل يستهدف الفئات 

 من نتائج الحرب، كما يدعم الكثير من األ
ً
شخاص االجتماعية الفقيرة والفئات األكثر تضررا

 يكن. ويمكن لتلك الجهود أن تتضافر مع جهود 
ً
الراغبين باالنطالق بمشروع فردي صغير أيا

 في ميدان التمويل االجتماعي للمرأة وتمكينها االقتصادي 
ً
 مركزيا

ً
وزارة الزراعة التي تلعب دورا

 .ببرامج تنمية املرأة الريفية املوجهة بشكل كامل للنساء

( 17رقم ) 34ة للحد األدنى لألجور املنصوص عليها في قانون العملتفعيل دور اللجنة الوطني .11

وتطوير آلية لتكون قراراتها نافذة وملزمة للقطاع الخاّص، من أجل حفظ وصيانة  2010لعام 

حقوق العمال األجرية فيه، وضبط وتقليل االستغالل األجري في القطاع الخاص، وبخاّصة أن 

( 2.1، أي نحو )2017قوة العمل وفق إحصائيات عام %( من 57القطاع الخاص يشغل نحو )

مليون مشتغل، فقد نص قانون العمل على أنه تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته 

أ(. تضم وزراء العمل واملالية  -69لجنة تسمى اللجنة الوطنية للحد األدنى العام لألجور )مادة 

سياحة والتجارة والجمعيات الحرفية ونقيب واالقتصاد ورؤساء اتحادات غرف الصناعة وال

مقاولي اإلنشاءات ورئيس االتحاد العام لنقابات العمال، بحيث تصدر قرارات اللجنة بتوقيع 

و(،  – 69من رئيس مجلس الوزراء وتعد ملزمة ألصحاب العمل املشمولين بهذا القرار )مادة 

جور وإعادة النظر فيه للعاملين وتتولى اللجنة الوطنية مهمة وضع الحد األدنى العام لأل 

املشمولين بأحكام هذا القانون، كما تراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها األزمات االقتصادية 

وهبوط النقد وسعر صرف العملة الوطنية، والقوة الشرائية واملستوى العام لألسعار وغيرها 

 (.70من املتغيرات االقتصادية )املادة 

                                                           
 .48 صسابق، ال املرجع 33

 .21/4/2010، تاريخ 462 ص، 16نص القانون منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية، العدد  34
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أجور العمال الزراعيين املنصوص عليها في قانون العالقات  تفعيل دور لجان تحديد .12

من )مدير  ( من القانون من كّل 29واملكونة وفق املادة ) 2004لعام  35(56الزراعية، رقم )

 
ً
 الشؤون االجتماعية والعمل رئيسا

ً
، ممثل عن مديرية ، ممثل عن االتحاد في املحافظة عضوا

 
ً
 الزراعة واإلصالح الزراعي عضوا

ً
، ممثل عن أصحاب العمل ،ممثل عن املحافظة عضوا

 تسميّ 
ً
  ،ه غرفة الزراعة في املحافظة عضوا

ً
فل بما يك( ممثل اتحاد العمال في املحافظة عضوا

 أدنى من األجور لهؤالء العمال وفق ما نص القانون عليه ويقلل التفاوت بين أجورهم 
ً
حّدا

 النساء منهم، وبحيث تحدد األجور على أساس 
ً
وأجور العمال في باقي القطاعات، وتحديدا

املحافظة ويمكن في املحافظات الواسعة أن تحدد على أساس املنطقة أو عدة مناطق )املادة 

اعى في تحديد الحد األدنى لألجور مستوى تكاليف الحياة في املنطقة التي تحدد من (، وير 31

أجلها من حيث الغذاء واللباس والتطبيب والسكن والتعليم والنقل ونوع العمل ومشقته 

 (.32)املادة 

  

                                                           
، تاريخ 195 ص، 2نص القانون منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية، الجزء الثاني، العدد  35
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 خاتمة

ومزمنة، بينت هذه الدراسة أنَّ سوق العمل في االقتصاد السورّي يعاني من اختالالت تاريخية 

وقد استمرت تلك االختالالت في التطور متأثرة بالتغيرات التي كانت تصيب بنية االقتصاد من حيث 

التغير في تركيبته القطاعية والتغير في إدارة سياساته، األمر الذي أثر في مؤشرات قوة العمل كافة، 

 بما سببته وقد جاءت الحرب لتعمق من تلك االختالالت بتعميقها الختالالت البنية 
ً
االقتصادية أوال

 بما سببته من نزوح وهجرات ووفيات.و  ،غرافيةوالبنية الديم من دمار،
ً
 ثانيا

ولكن رغم التأثيرات السلبية للحرب في االقتصاد واملجتمع، إال أنها ما زالت تشكل في الوقت 

 من السياساتيقدموا حزمة متكاملة ذاته فرصة أمام صناع السياسة االقتصادية السورية بأن 

 التوازنات ية وإعادةاالقتصادية التي من شأنها تصحيح تلك االختالالت البنيو 

االقتصادية/االجتماعية إلى مستوى أفضل مما كان، وهي فرصة كبيرة إلعادة ربط السياسات 

االقتصادية مع سياسات سوق العمل؛ ذلك بإعادة النظر في عملية التخطيط لقطاعات االقتصاد 

 رحلة ما بعد الحرب.الوطني مل

 وغير مباشرٍ 
ً
 مباشرا

ً
 مركبا

ً
 وفي النهاية، تلعب السياسات االقتصادية املقترحة في الدراسة دورا

في تصحيح اختالالت العمل، أو في تقليلها إلى الحدود الدنيا، ويبدو من تلك السياسات تعدد الجهات 

 وجود رؤية  الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالقدرة على التصحيح،
ً
األمر الذي يتطلب فعليا

 حكومية واضحة قادرة على رسم تلك السياسات على املدى الطويل.
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