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  ملخص تنفیذي

  

المتحدة اإلنمائي بدمشق  برنامج األمموجمعیة العلوم االقتصادیة السوریة تم إعداد ھذه الدراسة بالتعاون بین 
المناسبة  وأثنائھا وتقدیم المقترحات والتوصیات فرص العمل وسبل العیش في سوریة قبل األزمةواقع حول 

سرھم في ألو لھمالمعیشیة  األوضاعتحسین لتأمین سبل العیش وفرص عمل لطالبي العمل  توفیرفي بما یساھم 
والدراسات المتعلقة بموضوع البیانات بالستعانة وقد تمت ا والمتوسط.المرحلة الراھنة وعلى المدى القصیر 

واجتماعات في المحافظات الست عقد لقاءات كما قام فریق عمل الدراسة ب وخاللھا،األزمة  قبلالمنفذة الدراسة 
مع عدد من المعنیین من حول الموضوع  الحسكة) حلب،، ریف دمشق، حمص، طرطوس، (دمشقالمدروسة 

لراي ذوي الخبرة واصحاب امن من الشباب ومع عدد  وطالبي العملاالنتاجیة والخدمیة أصحاب المنشآت 
  الدراسة للوقوف على آرائھم ومقترحاتھم في ھذا المجال.المھتمین والعاملین في مجال 

تناول القسم األول أھم المؤشرات االقتصادیة واالجتماعیة ووضع سوق العمل  أقسام،تتألف الدراسة من أربعة 
وتم في القسم الثالث  العیش،وتناول القسم الثاني أثر األزمة على فرص العمل وسبل  األزمة،وسبل العیش قبل 

عرض وتحلیل نتائج اللقاءات التي تمت حول موضوع الدراسة مع أصحاب المنشآت االنتاجیة والخدمیة ومع 
القسم الرابع النتائج وتناول  المدروسة.طالبي العمل من الشباب وكذلك مع قادة الرأي في المحافظات الست 

   الدراسة.یھا من خالل ھذه والمقترحات والتوصیات التي تم التوصل ال

ً من النتائج االیجابیة تمثلت باستقرار نسبي في الوضع 2010-2001حقق االقتصاد السوري خالل الفترة  عددا
% في 4.45تم تحقیق وسطي معدل نمو سنوي نحو  السیاسات،لبحوث  يالمركز السوروحسب  االقتصادي،

دین العام والعجز في الموازنة الحكومیة والتحسن في الناتج المحلي االجمالي وانخفاض معدل التضخم وال
ً.% 8معدل البطالة عند نسبة  إلى استقراراضافة  النفطیة،الصادرات الصناعیة نتیجة تراجع الصادرات   تقریبا

عدم العدالة في السلبیة كان من أھمھا  جتائالمظاھر والنإال أن ھذه المؤشرات االیجابیة ترافقت مع عدد من 
تركز النمو في  و ، ألجور ي االنتاجیة والقوة الشرائیة لتدن، ومار النمو على مستوى األفراد والمناطقتوزیع ث

 دومرور عدتحریر التبادل التجاري بشكل متسرع ،  و، القطاعات الخدمیة على حساب القطاعات االنتاجیة 
العالمیة االقتصادیة  عكسات األزمةمن ، اضافة إلى سنوات الجفاف وھجرة العاملین الزراعیین إلى المدن من 

 اآلثار السلبیةھذه  تأخر االجراءات والتدابیر الحكومیة المتخذة لمواجھة على االقتصاد السوري ، و 2008
 وتواضع فعالیتھا.

تأثر قطاع التشغیل وسبل العیش بالنتائج السلبیة التي واجھھا االقتصاد السوري قبل األزمة وخاصة خالل الفترة 
% الى 18.6بطالة الشباب من ارتفاع و، % 8.6% الى 8ارتفاع نسبة البطالة من ، ما أدى إلى  2005-2010
ع معدل اإلعالة المنقح اارتفو، %42.7% إلى 46.5ض معدل النشاط االقتصادي المنقح مناانخفو، % 20.4

ً إلى  3.93من  ً  4.1فردا % 20موع المشتغلین من مجبة المشتغلین في القطاع الزراعي من تراجع نسو، فردا
وارتفاع   توسع القطاع غیر المنظم وفي عدد المشاریع الصناعیة المنفذة  ، اضافة إلى التراجع الكبیر% 14إلى 

  . نسبة المشتغلین فیھ  بشكل ملحوظ 

لتضیف مشاكل جدیدة على األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة بشكل عام وعلى  2011جاءت األزمة في آذار 
واتساع األعمال القتالیة وما نجم عنھا من  والمقاطعة،وسبل العیش بشكل خاص من خالل الحصار  التشغیل

ونزوح  التحتیة،االقتصادیة والخدمیة العامة والخاصة وكذلك المرافق والبنى  وتخریب للمنشآتقتل وتدمیر 
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ً داخلي وھجرة خارجیة لرجال األعمال والفنیین والكفاءات العلمیة والمھنیة وخص ساھمت  وقد الشباب.وصا
ً من ربات  اضافة إلى ارتفاع عدد طالبي العمل من غیر البطالة،في ارتفاع نسبة موركل ھذه األ العاملین سابقا

 ) الباحثینسنة وكبار السن والمتقاعدین 15دون  األطفال(المنازل والطالب وحتى من األفراد خارج قوة العمل 
ً لالرتفاع الكبیر في تكالیف عن عمل اضافي لتأمین سبل العیش نظ من نسبة البطالة  عتارتفوقد  المعیشة.را

نسبة مساھمة المرأة  ارتفاعإلى أدى ما 2016 -2015عامي  بین% 26.2حوالي إلى  2011% في عام 14.9
 تضاعفت نسبة عمالة األطفال اكم .الذكورفي سوق العمل وقیامھا بعدد من األعمال التي كانت مقتصرة على 

  .في العمل من أجل تأمین جزء من احتیاجات أسرھم موانخراطھمدراسھم تركھم  % بسبب20% إلى 10من 

  واللقاءات المیدانیة في المحافظات الست التي تناولتھا الدراسة ما یلي: بینت االجتماعات

ً في المنشآت التي شملتھا الدراسة قدر -1 ت بحوالي وجود انخفاض ملموس في حجم قوة العمل القائمة حالیا
  .األزمة% من حجم قوة العمل التي كانت موجودة فیھا قبل 51

ً 25ھناك حاجة فوریة من القوى العاملة لھذه المنشآت تقدر بحوالي  -2 % من حجم القوى العاملة القائمة حالیا
طویل مدى القصیر والمتوسط و% على ال148% والى 51الحالي إلى وترتفع الحاجة التراكمیة مع نھایة العام 

  . األجل

شآت الصغیرة والمتوسطة المجال األوسع لخلق فرص العمل الجدیدة سواء في المرحلة الراھنة تشكل المن -3
  والمتوسط.أو على المدى القصیر 

وجود تنوع في النشاط االقتصادي لفرص العمل المطلوبة یشمل المنشآت الكیمیائیة والنسیجیة والغذائیة  -4
  المحافظات.ویختلف ھذا التنوع حسب  والتجاریة.نشآت الھندسیة بالدرجة األولى ثم الم

 الالزمة،في حال تحسن الظروف وتوفر الشروط  المدروسة،% من المنشآت 88ھناك رغبة في التوسع لدى  -5
  كبیرة.ما سیولد فرص عمل 

األولى لمرتبة وتحتل المنشآت الھندسیة ا المنشآت،وجود رغبة في الحصول على التمویل من قبل اصحاب  -6
  .یمیائیة والتجاریةھذا المجال تلیھا المنشآت الغذائیة ثم النسیجیة والك في

ً،بالعمل لدیھم  نأو الملتحقی عمالھم،أبدى أصحاب المنشآت المدروسة رغبتھم باتباع  -7 دورات تدریبیة  مجددا
  والحاسوبیة.لرفع قدراتھم الفنیة والتسویقیة 

في األنشطة الھندسیة ثم النسیجیة وعلى الدورات القصیرة والمتوسطة المدة تركز الطلب على التدریب  -8
 ً    الفنیین.الماسة للعمال  لحاجة المنشآتنظرا

ً تحتاج إلى مستویات تعلیمیة  الشباب إلىأشارت اللقاءات مع طالبي العمل من  -9 أن فرص العمل المتاحة حالیا
ً، اال یمتلكونھوفنیة ومھارات  % منھم الرغبة باتباع دورات تدریبیة لرفع مستوى مھارتھ 95حووأبدى ن حالیا

  السوق.أو تغییر مھنتھ لتتوافق مع متطلبات 

ً) بإنشاء (ذكوراً بینت اللقاءات مع الشباب وجود رغبة لدیھم  -10 مشروع متناھي الصغر أو صغیر  واناثا
  والزراعیة.وخاصة في مھن األلبسة والصناعات الغذائیة 
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أصحاب الرأي أن الطلب على فرص العمل سوف یتركز في المرحلة القادمة على مھن البناء  رأى معظم -11
مع وجود دور كبیر للمشاریع الصغیرة والمتناھیة الصغر في ایجاد  والخدمات،والتشیید ثم الزراعة والصناعة 

اضافة  المشاریع،ذه ضرورة توفیر الدعم المادي والفني والتسویقي والتدریب لھ دما یؤك للشباب،فرص عمل 
 المجاالت.إلى تبسیط وتسھیل االجراءات وتطویر التشریعات في ھذه 

وبالتالي فإن فریق الدراسة یرى  سوریة،التي غطتھا ھذه الدراسة حوالي ثلثي سكان تمثل المحافظات الست 
قادة الرأي في ھذه أنھ من الممكن اعتماد نتائج اللقاءات التي تمت مع أصحاب المشاریع ومع طالبي العمل و

مع التأكید على ضرورة  سوریة،على مستوى قریبیة یمكن تعمیمھا بشكل تقدیري المحافظات كمؤشرات ت
مراعاة خصوصیة كل محافظة وأوضاعھا االقتصادیة واالجتماعیة قبل وأثناء وبعد األزمة عند اعداد الخطط 

   العیش.تحسین سبل المتعلقة بخلق فرص العمل و یلیةوالبرامج التنفیذیة التفص

  التالیة:نتائج خلصت الدراسة إلى ال

ً إلى واقع قوة العمل وتوزعھا حسب القطاعات قبل  - 1  ونتائج، 2015ومسح المنشآت عام  ،األزمةاستنادا
القطاعات االقتصادیة وكذلك تقدیرات فریق العمل لفرص العمل التي ستخلقھا  والدراسة،المقابالت 
 في الزراعةاجة الحالیة لفرص العمل بحوالي ملیون فرصة تتركز تقدر الح ،2017لغایة عام 

والقطاعات األخرى مع االشارة إلى ان توفیر ھذه الفرص سیساھم  160 والصناعة والبناء والتشیید
 البطالة.في تخفیض نسبة 

 العاملةوتمت دراستھا  التيوالخدمیة وجود انخفاض ملحوظ في قوة العمل في المنشآت االقتصادیة  - 2
ً یقدر بحوالي   وقد تركز األزمة،% من قوة العمل التي كانت موجودة لدى ھذه المنشآت قبل 51حالیا

عمال فأكثر في العمال االختصاصیین والمھنیین والذي وصل الى  10المنشآت التي تشغل  لدىالنقص 
   المنشآت.% من مجموع النقص في ھذه 80

میة على األعمال الفنیة والمھنیة وبشكل خاص في تتركز الحاجة الفوریة لفرص العمل حسب األھ - 3
وكذلك على المھن والحرف المتعلقة بالبناء ومتمماتھ واالدارة  والغذائیة،الصناعات النسیجیة والھندسیة 

 والتسویق.
ومتطلبات سوق العمل حسب الحالة المھنیة العمل ھناك عدم توافق واضح بین العرض الحالي من قوة  - 4

تصاص وحسب التوزع الجغرافي والنوع االجتماعي ما أدى إلى بطالة نوعیة وخلل والتعلیمیة واالخ
 العمل.كبیر في سوق 

ً أو من خارج قوة العمل  أفواج جدیدةدخول   - 5 إلى سوق العمل من السكان غیر النشیطین اقتصادیا
غبین بعمل اضافة الى الرا سنة، 15وخاصة من االناث وربات المنازل والمتقاعدین واألطفال دون سن 

  ألسرھم. لتأمین متطلبات سبل العیش لھم و ثانوي من المشتغلین حالیاً 

  : بمائليخلصت الدراسة إلى اقتراح مجموعة من االجراءات الفوریة وعلى المدى القصیر تتلخص كما 

 االجراءات الفوریة 

العامة لالستفادة من مراكز  التنسیق مع الجھات العامة المعنیة وخاصة وزارة التربیة والصناعة واألشغال -1
 المعتمدة.والالزمة التدریب التابعة لھا وتھیئتھا لبرامج التدریب 
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تھیئة مراكز تدریب مناسبة في مقرات مؤقتة قرب التجمعات والمناطق الصناعیة والخدمیة التي تحتاج إلى  -2
 العملیة،المراكز من ذوي الخبرات  وتأمین المدربین الالزمین لھذه قربھا،ضمن مراكز االیواء أو وقوى عاملة 

  العملي.والتركیز على الجانب  مع امكانیة االستفادة من المتقاعدین منھموتدریبھم من قبل خبراء مختصین 

 وخصوصیة كل محافظة ومنطقةوالمستقبلیة تحدید مجاالت التدریب حسب الظروف واالحتیاجات الفوریة  -3
او  والنازحین،تسبق عودة المھجرین  أن -قدر اإلمكان   -مع مراعاة لي وفق نتائج الدراسة وواقع العمل الحا

تلبیة احتیاجاتھا من القوة  واشراكھم في، مل مناسبة لھم مباشرة في مناطقھممع تأمین فرص ع عودتھم،تترافق 
وقد تم تحدید  ھا.فیواألخذ بعین االعتبار نوعیة الفرص الممكنة للتشغیل الذاتي واألسري  تأھیلھا،عادة إل العاملة

الراغبون في الحصول  التدریب وھي:الخمس المستھدفة من  من الفئاتالمقترحة حسب كل فئة مجاالت التدریب 
ریفیة السریة األمشاریع ال (المرأة)،المدنیة سریة األ للشباب، المشاریعالتشغیل الذاتي  عمل،على فرصة 

  . ذوي اإلعاقة مشاریع األشخاص، (المرأة)

وزارة األشغال العامة ...)   الصناعة،التربیة، وزارة  (وزارةل لجنة مشتركة من الجھات العامة تشكی -4
والقطاع الخاص والجمعیات األھلیة المعنیة وبمشاركة المنظمات الدولیة المعنیة لتنسیق ومتابعة عملیة التدریب 

  ة والمتطوعین.لجان فرعیة تشارك فیھا الجھات المحلیة واألھلیة المعنی وینبثق عنھا

من اسبوع  اسبوع،أقل من  :زمنیة طویلةلفترات  جال تحتاالتي المطلوبة  التدریب الضروریةالت البدء بمجا  -5
   أشھر.لشھر، من شھر لثالثة 

التنسیق مع المنظمات الدولیة العاملة في دول الجوار فیما یتعلق بنوعیة تدریب النازحین السوریین في  -6
ً األردن ولبنان بما یشجع على عودتھم إلى مدنھم ومناطقھم المخیمات الموجود ة في ھذه البلدان وخصوصا

  مؤھلین للعمل بالمجاالت المطلوبة.

الصناعیة الحرفیة و مؤقتة للتجمعاتأماكن تخصیص ولذاتي من خالل التدریب والتأھیل دعم العمل ا -7
مراكز  وتوفیر ،غر لممارسة عملھم بشكل سریعوالتجاریة وخاصة للمتدربین وألصحاب المشاریع متناھیة الص

 ومتابعتھم، مع امكانیة تقدیم ذلك بموجب قروض سھلة خدماتھم،عرض تسویق ومعارض دائمة لبیع منتجاتھم و
  .عملھم تواجھھم فيمن أجل تذلیل المشاكل والصعوبات التي قد 

 (اختیارھم والمشاركة في إعادة تأھیلھا لتمكین النازحین من العودة إلى مناطق ئدبرنامج رااعداد وتنفیذ  -8
  رائد)منطقة محددة كنموذج 

تغطي خالل عملیة التدریب والتأھیل من المتدربین  موعات أو فرق عمل مھنیة متكاملةتشكیل مجتشجیع  -9
، إكساء دھان، (بالط،تأھیل المنازل والمحالت ترمیم وأكبر عدد ممكن من المھن التي تحتاجھا عملیة إعادة 

 المتكامل قدرالعمل الجماعي  لتشجیع فكرةنجارة ألمنیوم وحدید وخشب .....)  وصحیة،مدیدات كھربائیة ت
  وأفضل.اإلمكان وتلبیة حاجة طالبي ھذه الخدمات بشكل أسرع 

 ،المكثفطفال والتعلیم لألوتشغیل دور حضانة ومدارس  والمشرفین إلقامةلمعلمین الالزم لتدریب توفیر ال -10
   ذلك.الجامعة حیثما أمكن  لما قببتنفیذ التعلیم االفتراضي للمراحل والبدء 

بإعداد عدد من دراسات سلسلة القیمة لمجموعة من المنتجات الزراعیة وخاصة التي تشكل مباشرة ال -11
ي الت لمعرفة المشاكل....) األلبان  والفواكھ،الخضار  النسیجیة،والصناعات  (القطنالصناعي  لإلنتاجمدخالت 
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لتمكینھا من خلق وتطویرھا األزمة ومعالجتھا  الناجمة عنتواجھھا ھذه المنتجات والصناعات المرتبطة بھا 
  المزید من فرص العمل وتحسین سبل العیش. 

اضافة إلى  النزاع،من أعمال واألراضي الزراعیة المتضررة البیئة وإعادة تأھیل تنظیف لمشاریع اعداد  -12
  ر.والخضا فواكھوحفظ المشاریع توضیب 

لرواد األعمال الشباب اقامة حاضنات ، وللصناعات النسیجیة في حلب ودمشق اقامة تجمع عنقودي دراسة -13
 .وغیرھا. واألعمال االلكترونیةفي مجال البرمجیات 

ً من بروز دور المرأة في ظروف األزمة ف في المدن واألریاف دعم المشاریع النسائیة المنزلیة  -14 ي انطالقا
برنامج ، من خالل وخاصة أسر ضحایا األزمة من القتلى والمفقودین والمعاقین ، إعالة األسرة أو المساعدة فیھا 

الخیاطة والتطریز والحیاكة،  –المونة  –دعم اقامة مشاریع منزلیة ( حفظ الخضار والفواكھ واألسر المنتجة 
تربیة العصائر ومكثفاتھا ، ، یة ( منتجات غذائیة أشغال یدویة ، حلویات، طبخ ...) أو ریفمالبس مدرسیة ، 

والماعز الشامي  ودودة القز ، انتاج الزھور، تجفیف الخضار  العواشالنعام  واألسماك والنحل والجاموس وغنم 
مع التركیز على احیاء الصناعات التراثیة التقلیدیة ( لیدویة ، األزیاء الریفیة  ...) والفواكھ ، السجاد والبسط ا

 ...).وغیرھاالطبیعي ، األغباني، الحریر البروكاءالموزاییك ، 

وتوفیر سبل العیش لھم  لھم،األطراف الصناعیة  عاإلعاقة وتصنیذوي األشخاص برنامج لتأھیل اعداد  -15
  المجال.وادماجھم في المجتمع واالستفادة من تجارب الدول األخرى في ھذا  وألسرھم

 

  ح الدراسة ما یلي:أما على المدى القصیر فتقتر

ً، أوالعاملة الصناعیة  للمنشآتالمتخصصة من المنظمات الدولیة  فنیةواستشارات تقدیم خبرات  -1 التي  حالیا
ً، فيستعمل  لزیادة كفاءتھا االنتاجیة وتحسین قدرتھا  والھندسي والكیمیائي القطاع النسیجي والغذائي الحقا

االلتزامات البیئیة  البدیلة، الجودة،واستخدام الطاقة یر الطاقة والمیاه توف التسویق، االنتاج، (تحسینالتنافسیة 
 .) العضویة ...والتخفیف من التلوث، المنتجات 

بما یساھم في تطویر األطراف شبیك بین المنشآت المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة اعداد برنامج للت -2
  المشاركة.

ً في مجال المؤسسات والھیئات الداعمة  للتطویر عمتقدیم المعونة الفنیة  -3 الحكومیة واألھلیة العاملة حالیا
  .فعالیتھا وكفاءتھاالمنشآت الصغیرة والمتوسطة والمتناھیة الصغر بھدف زیادة 

  
وتشجیع  تنفیذھا،وضمان حسن وسرعة  ،وفعالولتوفیر البیئة المساعدة على تنفیذ المقترحات بشكل جاد 

مجموعة من اقتراح تم  وتطویره،على االستمرار في عملھا في سوریة ھات المانحة الدولیة والجالمنظمات 
االجراءات والتدابیر التي رأي فریق الدراسة أنھ من المفید والضروري قیام الجھات الحكومیة المعنیة 

  أھمھا:بتنفیذھا من 

البلدان المجاورة إلى  البیئة المطمئنة والمشجعة لعودة المھجرین والنازحین داخل البالد وفيتوفیر - 1
 مناطقھم.
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سكانھا االسراع في إعادة تأھیل المناطق المتضررة والمرافق والخدمات حسب األولویات وتمكین  - 2
 .من العودة الیھا في أقرب ممكن األصلیین

 .تشجیع عودة المستثمرین والكفاءات العلمیة والفنیة من الخارج لمعاودة العمل واالنتاج - 3
 بكافة أشكالھاار من خالل تسھیل االجراءات االداریة فیما یتعلق بتأسیس المشاریع تحسین بیئة االستثم - 4

العمالة منھا وخاصة في المناطق  المشروعات كثیفةومنح ، كبیرة ومتوسطة وصغیرة ومتناھیة الصغر
 المشاریع،المستھدفة حوافز ومزایا ضریبیة وغیرھا لخلق فرص عمل الئق لباقي طالبي العمل في ھذه 

التمویل السھل للمشاریع لجھة الضمانات وحجم  ، وتوفیرالحدودخفض الرسوم المتعلقة بذلك إلى أدنى و
 واالنتقال منالمشاریع  القرض المطلوب والفائدة وفترة السماح وشروط السداد بما یشجع على اقامة

 المنشآت غیر النظامیة إلى القطاع المنظم.
مع المنظمات الدولیة والجھات المانحة في مجال تأھیل القوى تقییم برامج وتجارب التعاون السابقة  - 5

العاملة وتحسین سبل العیش وتحدیث وتطویر القطاعات االقتصادیة ، ومراجعة الدراسات والنتائج 
 فق أولویات محددةوضع تصورات أولیة والتي تمت في ھذا المجال لالستفادة مما یمكن منھا في 

قامة وتجھیز خبراء تدریب ، منح خارجیة ، االالزمة في ھذه المجاالت (  الجدیدة لبرامج التعاون الفني
بشكل منسق ومتكامل مع الجھات تطویر و تجھیز المراكز الداعمة القائمة...) مؤسسات داعمة جدیدة ، 

ً لالزدواجیة  دبع ماامكانیة تنفیذھا على المدى القریب وفي مرحلة  لطرح ، المعنیة الداخلیة األزمة منعا
بالتعاون الدولي والعمل على رفع كفاءة العاملین في اإلدارات المعنیة . والتعارض وھدر الوقت والمال

ً مع تقدیم الحوافز الالزمة لھم ً وفنیا مع ھذه الجھات في  التعاملیضمن بما  في الجھات المستفیدة لغویا
 .وفعال بشكل كفوءتنفیذ مھامھا وأنشطتھا 

المتناھیة الصغر لتوحید الجھود الحكومیة واألھلیة والدولیة العاملة في احداث ھیئة موحدة للمشاریع  - 6
 ھذا المجال 

احداث الھیئة الموحدة للتدریب والتأھیل المھني بمشاركة كافة الجھات العامة والخاصة واألھلیة المعنیة  - 7
یذ الخطط الوطنیة ھا لتنفامكانیاتھا وتنسیق جھودوذلك بھدف  منھ، والمستفیدةسواء التي تقوم بالتدریب 

المتوفرة  والتجھیزاتوالبشریة من االمكانیات المادیة  نما یمكواالستفادة الخاصة بالتدریب والتأھیل 
 في ھذه الجھات.

االعتماد األساسي على العمالة المحلیة وتأھیلھا لمعالجة النقص الحاصل في الید العاملة سواء في  - 8
غیر  الجدیدةلبناء والتشغیل وبشكل خاص لالختصاصات المرحلة الراھنة وكذلك في مرحلة إعادة ا

األجنبیة وحصرھا في حال الضرورة القصوى في  استقدام العمالةالمتوفرة في ھذا المجال، ومنع 
ً في المجاالت الفنیة غیر المتوفرة  ً ولمدةأضیق الحدود وحصرا على أن یتم اتخاذ  محددة، محلیا

قص في حال وجوده في أقرب وقت ممكن من خالل التدریب الترتیبات الالزمة الستدراك ھذا الن
  والخارجي.والتأھیل الداخلي 

تحفیزھم و ن نشر وتطبیق ما تم تدریبھم علیھتیار المتدربین المناسبین وتمكینھم مخالتدقیق في ا - 9
تدربوا علیھا خارج  الجدیدة التيالمتدربین على االختصاصات والمعارف  وإلزام علیھم.محافظة لل
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الجوانب العملیة  ىعل المستمر زعلیھ. والتركیبالد بتدریب عدد من المتدربین الوطنیین على ما تدربوا ال
ومتابعة تطوراتھا وعكسھا على عملیة تدریب المدربین والمتدربین مع االستفادة والتطبیقیة واختباراتھا 

 المجال.من الخبرات المناسبة في ھذا 
التدریب على أن یكون  والعاملین والتأكیدالنوعي لطالبي العمل التركیز على تحسین التركیب  -10

وتشجیع العاملین على التدرب من خالل تقدیم  والخاصة،لدى الجھات العامة  والتأھیل عملیة مستمرة
استمرارھم وارتباطھم بالعمل وتحسین أدائھم وعطائھم. وتحفیز  الحوافز المناسبة بما یساھم في

من العاملین في الجھات العامة  لمن یرغب العطل)وخالل  المسائي(الحر ھیل التدریب والتأ وتشجیع
 الحسوماتوزیادة  ، اضافة إلى تفعیلسواء لتعمیق اختصاصھ أو اكتساب مھارات جدیدةوالخاصة 

     بالتدریب.الممنوحة للقطاع الخاص من ضریبة األرباح فیما یتعلق 

الس المدن والمناطق والبلدات من ضمن مھامھا التنمویة تعزیز دور اإلدارة المحلیة واعتبار مج -11
ً لدعم وتشجیع المشروعات الصغیرة في األماكن التي تتواجد بھا دون الحاجة للمركزیة   .مركزا

اعتماد التمویل بضمانة الفكرة أو دراسة جدوى المشروع من الناحیة االقتصادیة بدل استخدام  -12
اعتماد نظام التسلیف التشاركي عبر و،ل بغرض التطویر والتوسع الضمانات العقاریة وبخاصة التموی

صنادیق تمویل المشروعات المتناھیة الصغر بدون فوائد على غرار (مصرف القریة) والتسدید على 
تسھیل إجراءات إنشاء شركات تمویل رأس المال و، وكذلك التمویل التأجیري  شكل أقساط مریحة

قادرین على الق بتشجیع إنشاء المشروعات بالنسبة للمبادرین الشباب غیر المبادر أو المخاطر فیما یتعل
تقدیم دعم جزئي أو كلي من الحكومة بالنسبة للفوائد على القروض المقدمة لھذا ، والتمویل األولي

  القطاع.
 -زراعیة -صناعیة -تكلیف المنظمات الداعمة لألعمال مثل الغرف بمختلف أنواعھا (تجاریة -13

ً سیاحیة ً وقربا ) وغیرھا لتقدیم خدمات النصح والمشورة والتدریب والمعلومات باعتبارھا األكثر تمثیال
  من ھذه المشروعات.

االقتصاد عمل ھیئة تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة التابعة لوزارة  اإلسراع بتفعیل-14
المسؤولیات والمھام الموكلة القیام بضمان مخاطر القروض من ناحیة البدء بتقدیم الخدمات و ةومؤسس

  بھذه المؤسسة لتحقیق األھداف المطلوبة.
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   القسم األول

  األزمة  العیش قبلفرص العمل وسبل 
  

  أھم المؤشرات االقتصادیة واالجتماعیة -1

ً من النتائج االیجابیة تمثلت باستقرار نسبي 2010-2001حقق االقتصاد السوري خالل الفترة  في الوضع  عددا
 % في4.45تحقیق وسطي معدل نمو سنوي نحو حسب المركز السوري لبحوث السیاسات تم االقتصادي و

شملت التطورات االیجابیة النسبیة  غم تفاوتھ بین سنة وأخرى خالل ھذه الفترة.  كماالناتج المحلي االجمالي ر
الصناعیة  والتحسن في نوعیة الصادرات انخفاض معدل التضخم والدین العام والعجز في الموازنة الحكومیة

ً.% 8معدل البطالة عند نسبة  إلى استقراراضافة  النفطیة،تراجع الصادرات  نتیجة    تقریبا

والنتائج السلبیة كان من أھمھا عدم العدالة في  إال أن ھذه المؤشرات االیجابیة ترافقت مع عدد من المظاھر
نتیجة خفض الدعم عن عدد من السلع  وتدني القیمة الفعلیة لألجور،  توزیع ثمار النمو بین األفراد والمناطق

وتحریر وارتفاع األسعار الذي لم یكن یتناسب مع ، األساسیة بالنسبة للمواطنین وفي مقدمتھا المشتقات النفطیة 
ان في زیادة األجور والتعویضات التي تمت خالل تلك الفترة، اضافة إلى أن معظم النمو الذي تم تحقیقھ ك

( الزراعة والصناعة ولم یكن في القطاعات االنتاجیة القطاعات الخدمیة المالیة والعقاریة والسیاحة والخدمات 
  التحویلیة  ) . 

لقد ساھمت مجموعة من األسباب في محدودیة النتائج االیجابیة التي تم تحقیقھا وزیادة المنعكسات السلبیة التي 
  یلي:  أھمھا بماویمكن تحدید  2010-2001تصادیة واالجتماعیة خالل الفترة رافقتھا على مجمل األوضاع االق

حریر التبادل التجاري وفتح السوق السوریة نتیجة استكمال تنفیذ االتفاقیات الجماعیة والثنائیة مع عدد من ت -1
لرفع القدرة التنافسیة ، دون أن یسبق ذلك أو یترافق معھ على األقل تنفیذ برامج ملموسة البلدان العربیة وتركیا

 ومواجھة، االتفاقیاتمن االستفادة من الفرص التي تتیحھا ھذه  الصناعیة وتمكینھا للمنتجات المحلیة وخاصة
اضافة الى التالعب في شھادات المنشأ وقیم وتصنیف  المخاطر والسلبیات الناجمة عنھا وجعلھا في أدنى الحدود.

ایا اتفاقیات تحریر التبادل التجاري ما أدى إلى إغراق السوق السوریة المنتجات المستوردة لالستفادة من مز
  توقف العدید من المصانع. يوالسعر وبالتالبالعدید من المنتجات المنافسة من حیث النوع 

مرور عدد من السنوات الجافة التي أدت إلى ترك العدید من العاملین في القطاع الزراعي عملھم في الحقول  -2
ً عن فرص عمل في مجاالت أخرى واالنتقال والمزارع   إلى المدن بحثا

وقف العمل باستراتیجیة القوى العاملة المعتمدة ووقف التعیین الحكومي لحملة عدد من الشھادات الجامعیة  -3
  تخرجھم.والمعاھد المتوسطة الذین كانت الحكومة ملتزمة بتعینھم فور 

على االقتصاد السوري وما رافقھا من تراجع  2008میة عام انعكاس نتائج األزمة االقتصادیة العال -4
  والتشغیل.الصادرات وبالتالي االنتاج 

لقد أدت كل ھذه العوامل، اضافة إلى ضعف وتأخر االجراءات والتدابیر الحكومیة المتخذة لمواجھة اآلثار 
 وتوقف العدید من المعامل السلبیة التي نجمت عن ھذه األسباب ، إلى تراجع االھتمام بالزراعة والصناعة

مما ،  وانتقال قسم من الصناعیین إلى التجارة واستیراد المنتجات المشابھة لما ینتجونھ من الصین وغیرھا
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أشارت بیانات وزارة الصناعة حیث ،  2010-2006انعكس على عدد المشاریع الصناعیة المنفذة خالل الفترة 
ً من إلى تراجع عدد  المشاریع الصناعیة المنف ً في عام  2251ذة سنویا ً في عام  1718إلى  2006مشروعا مشروعا

ً في عام  1658وإلى  2007 ً في عام  1476وإلى  2008مشروعا ً إلى  2009مشروعا في عام  1408وصوال
ً في عام  3282%. كما تم إلغاء 38حوالي 2010-2006نسبة التراجع بین  لتبلغ  2010 ً صناعیا ً وقرارا سجال
ً لما تقتضیھ القوانین واألنظمة النافذة وذلك حسب وزارة الصناعة آنذاكبناء  2009   . على طلب أصحابھا واستنادا

  التشغیل وفرص العمل قبل األزمة  -2

حیث . بكل مكوناتھ بالنتائج السلبیة التي واجھھا االقتصاد السوري قبل األزمة تأثر قطاع التشغیل في سوریة
ً  2010-2005العیش خالل الفترة شھدت كافة مؤشرات العمل وسبل  ً،تراجعا األمر الذي یتبین من  واضحا

  خالل المؤشرات التالیة:

  القوة البشریة وقوة العمل  -أ

 2010% عام 58.6وإلى  2005% عام 57.4الى  2001% عام 55.7ارتفعت نسبة السكان في سن العمل من 
انخفضت نسبتھم  نسنة الذی 15ألطفال دون % وذلك على حساب نسبة السكان ا2.77بمعدل نمو سنوي بلغ 

بمعدل نمو سنوي بلغ  2010% عام 37.9وإلى  2005% عام 39.2إلى حوالي  2001%عام 41من حوالي 
وقد تفاوتت نسبة القوة البشریة  .2010-2001% خالل الفترة 2.45النمو السكاني إلى  وقد وصل %.1.9-

وطرطوس والالذقیة  (دمشقي سن العمل في محافظات حسب المحافظات فبینما ارتفعت نسبة السكان ف
إلى  ودرعا)الزور وادلب والرقة  (دیرانخفضت في محافظات  السكان، % من65إلى ما یزید عن  والسویداء)

معدالت المشاركة في النشاط  وكانت  .2010وظلت باقي المحافظات في حدود المعدل العام وذلك لعام  ،54%
محافظات التي ترتفع فیھا نسبة السكان في سن العمل، فبینما وصل معدل المشاركة في ال االقتصادي مرتفعة

 (الالذقیةارتفع في محافظات  %،43إلى حوالي  2010 سوریة عامفي النشاط االقتصادي المنقح على مستوى 
الزور والرقة  (دیر% في محافظات 41% وانخفض إلى حوالي 50إلى ما یزید عن  ودمشق)وطرطوس 

   لسوریة.وتفاوت في باقي المحافظات حول المستوى العام  والحسكة) وادلب

-2001 فإن قوة العمل قد تفاوتت بین ارتفاع وانخفاض خالل الفترة البشریة،وعلى الرغم من ارتفاع نسبة القوة 
 5106إلى ألف اناث)  1036منھم (2001ألف مشتغل عام  5276انخفض مجموع قوة العمل من  حیث 2010

 2010ألف مشتغل عام  5530ثم عادت وارتفعت إلى  %.0.8 -بمعدل انخفاض بلغ  2005تغل علم ألف مش
تفاوت ھذا المعدل بین السنوات وبین المشتغلین  %. وقد1.6نمو سنوي بلغ  بمعدلاناث) ألف  834منھم (

على قوة العمل كرھا التي سبق ذ والمتعطلین خالل الفترة نفسھا بسبب أثر المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة
) في التعلیم الثانوي العام بحوالي 24-15وارتفاع معدل االلتحاق بالتعلیم بین السكان من العمر ( سوریة،في 
 )2010-2001% سنویا خالل الفترة (11.5حوالي ب% سنویا وفي التعلیم العالي (المعاھد والجامعات) 8.6

ً في انخفاض الطلب على ال الذي لعباألمر    . عملدورا

  فرص العمل وتوزعھا على القطاعات واألنشطة االقتصادیة  -ب

ً في التوزیع الھیكلي بین القطاعات واألنشطة  2010-2001 خالل الفترةشھدت فرص العمل  تبدالً واضحا
% عام 20.1إلى  2001% عام 30.4فقد انخفضت نسبة المشتغلین في قطاع الزراعة من  االقتصادیة.

ً حیث انخفض عدد المشتغلین من  .2010عام  في% 14.3وإلى 2005  1438وكان معدل نمو المشتغلین سلبیا
 600بحوالي أي  2010ألف مشتغل عام  829وإلى  2005ألف مشتغل عام  945إلى  2001ألف مشتغل عام 



13 
 

حیث ارتفعت نسبة المشتغلین في قطاع  القطاعات،ألف مشتغل وذلك لصالح زیادة عدد المشتغلین في باقي 
% عام 13.7حوالي  من) والكھرباءالصناعات االستخراجیة والماء ة الذي یضم (الصناعة التحویلیة ولصناعا

بزیادة وصلت إلى ما یزید عن  2010% عام 16.4 لترتفع إلى 2005واستمرت على حالھا في عام  2001
التشیید فقد ارتفعت نسبة أما قطاع البناء و .2010-2005كان االرتفاع األكبر في الفترة و مشتغل،ألف  200

وفي قطاعات  .2010% عام 16.2وإلى  2005% عام 14.1إلى  2000% عام 11.8من  ھالمشتغلین فی
إلى  2001% عام 21.5من  ةنسبالخدمات االنتاج (النقل والمواصالت والمال والتأمین والعقارات) ارتفعت 

% 27.1إلى  2001عام  22.6مات من في قطاع الخدارتفعت و .2010% عام 28.3وإلى  2005% عام 25
ویالحظ أن توزع فرص العمل حسب القطاعات  .2010% عام 24.8ثم عادت وانخفضت إلى  ،2005عام 

حیث تركز في  2005-2001منھ في الفترة  2010-2005أفضل في الفترة  وضعھواألنشطة االقتصادیة كان 
ً  لذي انخفض خالل الفترتینقطاعات اإلنتاج وخدمات اإلنتاج ما عدا قطاع الزراعة ا لصالح  كما ذكر سابقا

بحوالي بكافة مكوناتھ في قطاع الصناعة عدد المشتغلین حیث ارتفع ، نشطة األخرى األباقي القطاعات و
في قطاعات خدمات اإلنتاج (النقل و) ألف مشتغل 260في قطاع البناء والتشیید بحوالي (و) ألف مشتغل 180(

) ألف مشتغل في قطاع الخدمات 200) ألف مشتغل وبحوالي (400تأمین) بحوالي (والمواصالت، المال وال
ھذا باإلضافة إلى .  2010-2005ألف مشتغل كان معظمھا خالل الفترة  400ما یزید عن  بلغتبزیادة صافیة 

واالستقالة فرص العمل التي تحققت خالل الفترة المذكورة لتعویض التسرب في قوة العمل نتیجة الوفاة والتقاعد 
یعادل بما ) من مجموع قوة العمل %2-%1.5(والھجرة الخارجیة وغیرھا من األسباب والتي تقدر بحوالي 

ً خالل الفترة المذكورة تضاف إلى فرص العمل  100إلى  75   الجدیدة.ألف فرصة عمل سنویا

وحمص) على أكبر وحلب  (دمشقأما بالنسبة لتوزع فرص العمل حسب المحافظات فقد استحوذت محافظات 
ً لتركز الفعالیات االقتصادیة في ھذه المحافظات على الر م من سعي الحكومة إلى توزیع غالفرص نظرا

   المحافظات.االستثمارات بشكل متوازن بین 

  

  :القوى العاملة في القطاع العام -ج

ً في تأمین فرص  ً ملحوظا ة عمل خاللكان للقطاع العام دورا حیث اإلناث  نما بی العقدین األخیرین وخاص

تغلین فیھ  ارتفع تغل یشكلون حوالي  ملیون 1.229من عدد المش تغلین في عام 26مش  2001% من عدد المش

 1.359وانخفض إلى حوالي  2008% من عدد المشتغلین عام 28,5ملیون مشتغل یشكلون نسبة  1.380إلى 

اختلف الوضع حسب النوع االجتماعي و .2010%من مجموع المشتغلین عام 27نسبة  مشتغل یشكلونملیون 

تغلین الذكور من  بة المش ت نس بة اإلناث  2010%عام 22.6إلى 2000%عام 24.3فبینما انخفض ارتفعت نس

بة األكبر من  2010%عام 56.2إلى  2000%عام 34.5من  تغلین. وتتركز النس وذلك من مجموع المش

تغالت بتھن في ھذا القطاع بین حملة التعلیم الع اإلناث المش طة وجامعات) حیث تبلغ نس الي (معاھد متوس

%من مجموع المشتغلین 35.8تنخفض بین الذكور إلى  القطاع. بینماالمشتغالت في ھذا  من مجموع% 73.6

  .الذكور في ھذا القطاع
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اع في القط والتعمیر)العاملة في القطاعات اإلنتاجیة التابعة لوزارات (الصناعة واإلنشاء  توزیع القوىأما عن 

  :التالي فیوضحھا الجدول) 2010-2000الفترة ( التعلیمیة خاللالعام حسب الحالة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  السابق ما یلي: من الجدولیتبین 

بة حملة االبتدائیة فما دون من مجموع قوة العمل في القطاع العامعلى الرأنھ  مقارنة   غم من انخفاض نس
بة العاملین من حملة الثانویة فما فوق خالل الفترة  الح نس وریة ولص ع لمجموع قوة العمل في س بالوض

إال أن الجھات  ، وھذا تطور ایجابي لصالح الجھات اإلداریة في جھات الدولة والقطاع العام،  2000-2011
نسبة العاملین   العامة العاملة في اإلنتاج  ومنھا وزارة الصناعة ووزارة اإلنشاءات وشركاتھا رغم  انخفاض

ھادات أ% من مجموع العاملین إال 60إلى دونفیھا   من حملة االبتدائیة الح حملة ش ن االنخفاض كان لص
  در المھنیة والفنیة .الثانویة العامة والتعلیم العالي ولیس لصالح الكوا

ھد القطاع العام  بق ش افة إلى ما س ة  2010-2001الل الفترة خاض ً في دوران القوى العاملة وخاص ارتفاعا
لفي المھن الفنیة والمھنیة و طة مثلالدوران في بعض  وص یجیة إلى ما یزید عن  األنش ناعات النس الص

20 %،ً نویا ناعات األخرى إلى  انخفضو س ُ في انخفاض  وكان %.15في الص ً مؤثرا لھذا الدوران دورا
وق  ً إلى س ھم بعمال جدد من الداخلین مجددا رب العمال المھرة وتعویض االنتاجیة في القطاع العام نتیجة تس

ً أن نسبة ، العمل تنقصھم الخبرة العملیة والفنیة  ً للتدریب للقطاع الخاص ، علما مما جعل القطاع العام مركزا
لوا على تدریب ل إلى نحو  من  حص تغلین في القطاع العام .كما أن 25في مجال العمل  تص % من المش

ً في  ات االنتاجیة لعبت  دورا س غیل االجتماعي التي كانت تتبعھا الجھات االداریة وحتى المؤس عملیة التش
خم عدد العاملین مقابل االنتاج المادي وارتفاع ا في القطاع  لبطالة المقنعةزیادة انخفاض انتاجیة العامل وتض

ة مع القطاع الخاص ویقدر بعض العام  وبالتالي ارتفاع تكالیف انتاجھ وخدماتھ وعدم قدرتھ على المنافس
  % من عدد المشتغلین . 30الباحثین نسبة البطالة المقنعة بحوالي 

  البطالة  -د

ین إلى سوق العمل وتعویض التسرب) وبین الداخل (الجدیدةعلى الرغم من التفاوت الملحوظ بین فرص العمل 
% عام 10.3فإن البطالة انخفضت من  ،نتیجة ارتفاع نسبة القوة البشریة ودخول أفواج متزایدة إلى سن العمل

  الحالة التعلیمیة
 البیان 

ابتدائیة فما 
 دون 

إعدادیة 
 ومھنیة 

 مجموع  جامعات  معاھد  ثانویة 

قطاع عام 
)2000 ( 

38,0  10,5  5,9  25,1  20,5  100  

  100  5,8  11,1  9,8  11,3  62,0  وزارة الصناعة 
  100  6,9  6.9  5,8  5,8  74,6 اإلنشاءات 
قطاع عام 

)2010 ( 
29,2  9,1  15,8  24,1  21,1  100  

  100  7,8  15,3  11,5  8,7  56,7 وزارة الصناعة 
          100  14,2  11,1  10,6  9,6  54,5 أسكان وتعمیر
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وكانت أعلى بین اإلناث  ،2010% عام 8.6ومن ثم ارتفعت بشكل بسیط إلى  2005% عام 8.1إلى  2001
% في معظم السنوات 7-6البطالة بین الذكور بین . فبینما یتراوح معدل أضعاف 3من بأكثر منھا بین الذكور 

وقد تركزت البطالة بین  السنوات.% في معظم 23نجده یرتفع بین االناث لحدود  2010-2001خالل الفترة 
% 20) وخاصة اإلناث منھم وتفاوتت من عام آلخر لتصل وسطیا إلى ما یزید عن 24-15الشباب من العمر (

  عند الذكور. اإلناث ضعفي ما ھي وكانت بین

نسبة البطالة ما بین حملة اإلعدادیة فما دون حوالي  فقد بلغت التعلیمیة،أما عن توزع المتعطلین حسب الحالة 
ارتفعت البطالة ما بین الثانویة فما فوق إلى حوالي و ،2001% عام 14وبین حملة الثانویة فما فوق  %،86

 بینعلیھ ما ھي مبین اإلناث أعلى  وكانت، 2010% عام 44.5ووصلت إلى حوالي  2005% عام 19.5
% وذلك بسبب ارتفاع المشاركة في قوة العمل ما بین حملة 71.5إلى  2010عام في حیث وصلت  الذكور،

یتبین من ھذه األرقام ضعف المستوى الفني والعلمي للمتعطلین اذ كما . األناث نما بیالثانویة فما فوق وخاصة 
   %.55.6دون بما فیھا األمیین منھم نحو  وما بلغت نسبة حملة اإلعدادیة

رسم وال المحافظات.وعن واقع البطالة بین المحافظات فقد كانت بین االناث أعلى منھا ما بین الذكور في معظم 
  2009یظھر نسب البطالة ما بین الذكور واالناث لعام  التالي

  
  

حلب وحماه وادلب ودرعا كانت دون محافظات  المتعطلین من الذكور فيأن نسبة  رسم البیانيمن الیالحظ 
وكانت محافظات دمشق وریف دمشق وحمص والرقة في حدود المستوى  ،2009المستوى العام لسوریة عام 

بینما ارتفعت في باقي المحافظات لما یزید عن المستوى العام. أما بالنسبة لإلناث فكانت دون المستوى  العام،
وطرطوس والالذقیة  (السویداءأعلى من المعدل العام في محافظات  نما كانتبیالعام في أكثر المحافظات 

ً الرتفاع معدل المشاركة في النشاط االقتصادي للمرأة في ھذه  والحسكة)    المحافظات.نظرا

  التركیب التعلیمي للمشتغلین: -ھـ

 2002لعام  32قانون النتیجة صدور  2010-2001ارتفاع االلتحاق بالتعلیم خالل الفترة  على الرغم من
 عددھا  وافتتاح عدد من الجامعات الخاصة وصل، الخاص برفع إلزامیة التعلیم حتى نھایة المرحلة اإلعدادیة 

نسبة المشتغلین من  ، فقد ظلتفي عدد من المحافظاتفروعھا والتوسع بالجامعات الحكومیة و، جامعة  15إلى 

0

20

40

60

5.53.35.65.73.47.93.112.69.912.15.73.5
15.88.35.7

12.915.11115.813.1

33.8

7.4

45.7

10.2

43.2

18.5
10.3

38.4

17.922.3

2009سنة فأكثر حسب الجنس والمحافظة  15توزع المتعطلین 

ذكر إنثى
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وبمعدل  2010-2000% خالل الفترة 52% إلى 66ھا من حملة االبتدائیة فما دون مرتفعة رغم انخفاض
ً 2.2-انخفاض بلغ  % 22% إلى 13في حین ارتفعت نسبة المشتغلین من حملة التعلیم العالي من ، % سنویا

% 8.6ارتفعت نسبة حملة الثانویة وخاصة العامة من  كما. %4.7خالل الفترة نفسھا وبمعدل نمو سنوي بلغ 
في عدم التوافق بین فرص العمل  اً دور ھذا التركیبقد لعب و. %2.2وي وصل إلى % وبمعدل نمو سن11إلى 

ً في ارتفاع نسبة العاملین في القطاع غیر  العمل،والعرض من قوة  منظم الذي ترتفع فیھ حملة الكما لعب دورا
  العمل.عدم التوافق بین العرض والطلب على قوة  االعدادیة بسببدون  الشھادات التعلیمیة

  التركیب المھني للمشتغلین: -و

في تغیر اتجاھات الطلب على  اً كان الرتفاع المستوى التقني لوسائل اإلنتاج وخاصة في القطاع الخاص دور
في رفع نسبة الملتحقین في التعلیم المھني  اً التعلیم المھني دور الستراتیجیةقوة العمل وفي فرص العمل. كما كان 

فقد انخفضت نسبة  الحالي.عقد التسعینات وأوائل العقد األول من القرن وخاصة خالل النصف الثاني من 
% 14وإلى حوالي  2005% عام 19إلى حوالي  2001% عام 29المشتغلین في مھن الزراعة من حوالي 

إلى حوالي  2001% عام 12وذلك لحساب ارتفاع معدل نمو مھن الفنیین والمھنیین من حوالي  2010عام 
من ا ولصالح نمو مھن البیع والخدمات التي ارتفعت نسبتھ 2010عام  %17حوالي  لىوإ 2005عام  14%

 اإلداریةانخفاض بسیط في المھن مع ، % خالل الفترة نفسھا21 وإلى حوالي% 18% إلى حوالي 15حوالي 
یجابي ارتبط برفع مستویات االوھذا التوجھ . 2010% عام 8إلى حوالي  2001% عام 10والمكتبیة من 

على الرغم من ذلك فإنھ ال یزال ھناك نقص في أنھ  اإلنتاجیة، االمھارة من خالل التدریب والتأھیل ورفع ال
ھذه المھن وذلك من خالل اتجاھات الطلب على القوى العاملة لالمھن الفنیة والمھنیة وزیادة في فرص العمل 

ماعیة والعمل وھیئة تخطیط الدولة الذي نفذتھ وزارة الشؤون االجت 2000التي أظھرتھا نتائج مسح عام 
ه المكتب المركزي لإلحصاء بالتعاون مع الذي نفذ 2005ومسح الطلب لعام  لإلحصاء،والمكتب المركزي 

  جامعة ڤاڤو في النرویج.

 :)2010-2000العرض من قوة العمل خالل الفترة ( -ز

ً الیھا القوى  العمل،یقصد بالعرض من قوة  العاملة اإلضافیة التي تنضم إلى سوق قوة العمل المتاحة مضافا
ً. ویتأثر عرض العمل باألفواج السكانیة الداخلة إلى سوق العمل  العمل من خارج السكان النشیطین اقتصادیا
وبمعدالت المشاركة في قوة العمل الكلیة والعمریة والتعلیمیة والمھنیة واالختصاص حسب النوع االجتماعي 

ثر كبیر أفاع النمو السكاني في عقد الثمانیات والنصف األول من عقد التسعینیات وقد كان الرت .)(ذكور وإناث
 2000%عام 55,7) حیث ارتفع من 2010-2000نمو السكان في سن العمل خالل الفترة ( ارتفاع معدلفي 
ً 300% وبزیادة سنویة بلغت حوالي (2,8بمعدل نمو سنوي بلغ  2010% عام 58,6إلى  ) آلف نسمة سنویا
ً،). ووفق واقع المشاركة بالنشاط االقتصادي 2010-2000( ل الفترةخال معدل النشاط  انخفض فقد فعلیا

 .2010عام % 43وإلى حوالي  2005 % عام47إلى حوالي  2000% عام 53االقتصادي المنقح من حوالي 
لتحاق بالتعلیم الثانوي تأثیر المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والسیما ارتفاع االإلى ھذا االنخفاض یعود و

تأثیر اضافة إلى  ،الفترةاإلناث خالل ھذه  نما بی خصوصاً العام والمعاھد المتوسطة وخاصة التعلیم الجامعي و
فقد انخفض  االجتماعي،وفیما یتعلق بمعدل المشاركة حسب النوع  ذكرھا.الصعوبات االقتصادیة التي سبق 

عام  %72حوالي إلى  2001% عام 83الذكور من حوالي  نما بیح معدل المشاركة بالنشاط االقتصادي المنق
أما عن معدل المشاركة بالنشاط  .الفترة% خالل نفس 13حوالي  % إلى21حوالي وما بین اإلناث من  2010

دون إلى حوالي  اإلعدادیة فماحملة  نما بی فقد وصل ،2010لعام االقتصادي المنقح حسب الحالة التعلیمیة 
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 الذكور.اإلناث منھ عند  نما بیأعلى  و% وھ80بین حملة شھادات التعلیم العالي إلى ما یزید عن ع وارتف %،39
ألف  255الى حوالي  توصلحیث كما ارتفعت الزیادة الصافیة في قوة العمل خالل الفترة نفسھا بشكل بسیط 

عن خصائص العرض من أما  .العملعامل وھي زیادة متواضعة في ضوء الزیادة الصافیة للسكان في سن 
أعداد الطالب الملتحقین بالتعلیم  نمو ناف العمل  السكان في سن العمل وبالتالي خصائص الداخلین إلى سوق

سنة ) بمعدل نمو بلغ 14-6( ارتفع عدد طالب التعلیم األساسي للعمر من حیثلعب الدور األكبر في العرض 
ً خالل الفترة2,7 ً 2,4د عن معدل النمو السكاني لنفس الفترة البالغ وبما یزی  )2010-2000( % سنویا % سنویا

 2002عام  وذلك بسبب صدور قانون رفع إلزامیة التعلیم حتى نھایة المرحلة اإلعدادیة (التعلیم األساسي )
ً في ارتفاع معدل االلتحاق في المرحلة اإلعدادیة وبالتالي في مرحلة التعلیم األساسي . كما  والذي لعب دورا

ً، %8,6بمعدل نمو بلغ  سنة) 17-15(فع معدل االلتحاق بالتعلیم الثانوي العام للطالب من العمر ارت  سنویا
ً،%  1,9 -وانخفض لطالب التعلیم الثانوي المھني بـ  وارتفع لطالب التعلیم العالي (معاھد متوسطة  سنویا

ً. وھذا ا %11,5بمعدل نمو بلغ  سنة) 23-18من العمر ( وجامعات) ً في خصائص العرض سنویا لنمو لعب دورا
  وفي تغیر التركیبة التعلیمیة لقوة العمل في سوریة.        ومتعطلین)من قوة العمل (مشتغلین 

  سبل العیش  -3

 2005لیرة سوریة عام  7756إلى  2001لیرة سوریة في عام  4859ارتفع متوسط األجر الشھري للعامل من 
وكان ھذا المعدل أعلى في القطاع  %.8بمعدل نمو سنوي بلغ  2010لیرة سوریة في عام  11344وإلى 

% 36.6 % وإلى14.5إلى  2005وارتفع في عام  ،2001% في عام 3الحكومي منھ في القطاع الخاص بنحو 
مستوى لدى اضافة إلى المیزات األخرى الموجودة في القطاع الحكومي والتتوفر بنفس ال ،2010عام في 

تؤدي الى  وغیرھا التيوالحوافز  أیام وساعات العمل والضمان الصحي والتأمین القطاع الخاص مثل عدد
حیث ارتفعت  االناث،% وخاصة بین 72ارتفاع الرغبة بالعمل في ھذا القطاع بین الشباب إلى ما یزید عن 

في حین انخفضت في القطاع الخاص  الحكومي.% من مجموع العاملین في القطاع 26% إلى 24نسبتھن من 
% من مجموع العاملین فیھ خالل الفترة نفسھا. أما متوسط األجر الشھري في القطاع المشترك 7% إلى 8ن م

لیرة سوریة اي أعلى من القطاعین الحكومي  5898بحدود  2001والتعاوني واألھلي والعائلي فقد كان في عام 
أنھ  والخاص، إالالحكومي وكان أقل من القطاع  2005لیرة سوریة في عام  6520والخاص وارتفع إلى 

ً من  16545نحو  2010في القطاعات األخرى حیث بلغ في عام عاود االرتفاع عما ھو  2009عام  اعتبارا
    سوریة.لیرة 

% 46.5الى  2001عام  % في53انخفاض معدل النشاط االقتصادي المنقح من 2010-2001الفترة  كما شھدت
ً في عام  3.5معدل اإلعالة المنقح من  ارتفاع، و2010عام  % في42.7وإلى  2005في عام  إلى  2001فردا

ً في 3.93 ً في عام  4.1وإلى  2005عام  فردا    .2010فردا

  المشروعات الصغیرة والمتوسطة والمتناھیة الصغر -4

وریة أكثر من  طة في س غیرة والمتوس ات الص س ِل المؤس ّ ك َ غّل وتُش تثمارات 90تُش % من إجمالي عمالة واس
ادیة، حیث یمكن تقدیر أن القطاع ا اطات االقتص ب القطاعات والنش بتھا حس وري التي تختلف نس لخاص الس

% من المؤسسات الخاصة المتناھیة الصغر تھیمن علیھا الملكیة الفردیة باإلضافة لوجود قطاع كبیر غیر 99
ریة والریفیة. وفي  واء في المناطق الحض مي ومتناثر على حدٍ س ث اإلطار العام وبعد تحدی 2008عام رس

اء،للتعداد الذي أجراه المكتب المركزي  م من ( لإلحص آت التي تض بة المنش كل 2-1بقیت نس ) عمال تش
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م أقل من (99 آت التي تض كلت محافظات: 10%من عدد المنش ) عمال.  ومن حیث التمركز الجغرافي ش
ق ق -حلب -دمش بة  -ریف دمش آت، أما من 60حمص نس اط حیث% من إجمالي عدد المنش ادي  النش االقتص

جلت  االت 4واعات التحویلیة ن% للص16و% للتجارة 63فس اطة 4و%للنقل والتخزین واالتص % للوس
) عمال فقد شكلت الصناعة 9-5% لباقي النشاطات. أما في المنشآت التي تضم من (14والعقاریة واإلیجارات 

اط النقل والتخزین 6,7% ثم المطاعم والفنادق 22,7% تلیھا التجارة 56,2التحویلیة  كل نش % في حین ش
  %.8,4% وبقیة النشاطات 2,7% والتعلیم 3,2واالتصاالت 

لم تكن المشروعات الصغیرة والمتوسطة وحتى متناھیة الصغر قبل األزمة بأحسن أحوالھا وكان ینقصھا المزید 
حلیة في المدن والبلدات، إال وآلیات االحتضان من قبل اإلدارات الم االستراتیجیةمن الدعم والتشجیع والرؤیة 

فقد ، أنھ وبحكم ظروف االنتعاش االقتصادي قبل األزمة وتنامي تأسیس األعمال الخاصة وإقامة المشاریع 
 ً انبعثت ھذه األنواع من المؤسسات وأصبحت تشكل الجزء األكبر من القطاع الخاص السوري وكانت رافدا

ً لخلق فرص العمل  وامتصت  ، في تحقیق سبل عیش لشریحة كبیرة من السكانوساھمت بشكل جید ، أساسیا
ً إلى جنب مع القطاع الخاص غیر المنظم والذي كان یشكل نسبة ال تقل عن  فائض العمالة بشكل واضح جنبا

30.ً العمل الخاص، ورغم جمیع الجھود المبذولة من قبل الجھات  أن ثقافةإال  % من ھذه المشروعات أیضا
ا زالت غیر منتشرة ألسباب مختلفة في مقدمتھا مصاعب التمویل والصعوبات اإلداریة م واألھلیة،الرسمیة 

التي تواجھھا في مرحلة التأسیس والتشغیل مقابل سھولة العمل المأجور لدى مؤسسات القطاع العام والخاص 
ٍ سواء.   على حد

حوالي  2009السوري عام بلغت نسبة مساھمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي 
%) حیث یشارك باقي منشآت القطاع الخاص السوري في تحقیق النسبة المتبقیة لثلثي الناتج المحلي 49.8(

ً، حیث تتركز النسبة األكبر من ھذه المساھمة في قطاعي التجارة والمال والتأمین بنسبة %16.8وھي ( ) تقریبا
  ) من الناتج المحلي اإلجمالي.%11.1والي (%)، أما المؤسسات الصناعیة فتساھم بح25.6(

  القطاع غیر المنظم  -5

والتي سبق اإلشارة الیھا وخاصة ما یتعلق  2010-2001أدت الظروف التي مرت بھا سوریة خالل الفترة 
وعدم توزیع  جدیدة،بتدفق القوى العاملة إلى سوق العمل بأعداد تفوق قدرة االقتصاد على خلق فرص عمل 

ضعف التمویل وصعوبة الحصول على التراخیص اضافة إلى  ،والمناطقمیة بشكل عادل بین األفراد ثمار التن
وتشیر نتائج مسوح قوة  ملحوظ. فیھ بشكلالمشتغلین  وارتفاع نسبةالمنظم إلى توسع القطاع غیر  االداریة،

% بین الذكور وحوالي 40حوالي  إلى 2000العمل أن نسبة العاملین في القطاع غیر المنظم قد وصلت في عام 
% بین 35لتصل إلى حوالي  2008وانخفضت في عام  المشتغلین،% ما بین اإلناث وذلك من مجموع 33

اإلناث وذلك نتیجة ارتفاع المستوى التعلیمي للمشتغلین وارتفاع  نما بی% 26المشتغلین الذكور وإلى حوالي 
األعظم من العاملین في القطاع غیر المنظم ھم من  بأن القسم المنظم. علماً فرص العمل في القطاع الخاص 

  .حملة اإلعدادیة فما دون

نسبة  بلغت ،2016وحسابات المركز السوري لبحوث السیاسات عام  2010وحسب مسح قوة العمل عام 
% من مجموع العاملین في حین یشكل القطاع المنظم 65.6نحو  2010عام  المنظم فيفي القطاع غیر  العاملین

واحتلت حلب وادلب المرتبة األولى بنسبة العاملین في القطاع غیر المنظم حیث  %.34.4بة المتبقیة البالغة النس
% وحماه 66.9% والحسكة 64.6% والرقة 65.4ال زور% ودیر 74.6% تلیھما طرطوس بنسبة 76بلغت 
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% 59.8مص % وح59.7دمشق % وفي 62.4 % وفي ریف دمشق64لنسبة في درعا % في حین بلغت ا70.2
   %.41.9% والقنیطرة 50.7% والالذقیة 59.6والسویداء 

% من 35سنة و 19-10العاملین من فئة العمر بین  % من7ویشكل المشتغلون في القطاع غیر المنظم نسبة 
القطاع العاملون في  كما یشكل سنة. 60من  أكثر% من فئة 4سنة و 59-40% من فئة 18سنة و 39-20فئة 
% من الذین یقرأون ویكتبون 14األمیین و مجموع المشتغلین% من 7مستوى التعلیم نسبة  حسب المنظم غیر

% من حملة الشھادة الثانویة 4% من حملة الشھادة االعدادیة و9% من الحاصلین على الشھادة االبتدائیة و28و
  . وأكثر% من حملة الشھادة الجامعیة 2% من خریجي المعاھد المتوسطة و1و

% في التجارة والفنادق والمطاعم 16: التاليملون في القطاع غیر المنظم حسب األنشطة على النحو ویتوزع العا
% 4% في النقل والتخزین واالتصاالت و5% في الصناعة و11% في كل من الزراعة والبناء والتشیید و14و

  والعقارات.% في المال والتأمین 2في الخدمات و

  التعلیم والتدریب المھني: -6

التعلیم والتدریب المھني في سوریة باھتمام كبیر من قبل الدولة والقطاع الخاص والجھات المجتمعیة  حظي
وبھدف  والمدربة،وذلك لتأمین متطلبات التنمیة من القوى العاملة المؤھلة  األخیرین،وخاصة خالل العقدین 

وقد كانت الجھات  العمل.ب واحتیاجات سوق تعدیل التركیبة الھیكلیة لقوة العمل التعلیمیة والتدریبیة بما یتناس
وكانت تدیره بنظم محدودة  والتدریبیة،الحكومیة ھي المشرف والممول والراعي الرئیسي لھذه العملیة التعلیمیة 

إال انھ ونتیجة لعدم التوافق بین مخرجات التعلیم والتدریب المھني ومتطلبات التنمیة والتطورات  المرونة.
ً ، فقد شعرت الدولة بأھمیة مشاركة القطاع الخاص وقطاع األعمال في إدارة االقتصادیة والتق ً ونوعا نیة كما

قد نفذت وزارة الشؤون االجتماعیة ورغبة منھا في تحقیق ذلك ف ، وتطویر التعلیم والتدریب المھني والتقني
ً  2005، 1995،1998وھیئة تخطیط الدولة والمكتب المركزي لإلحصاء عدة مسوح خالل الفترة ( وأخیرا

) لبیان واقع سوق العمل والطلب على القوة العاملة حسب الحالة التعلیمیة والمھنیة ورأي القطاعین العام 2010
والخاص بمخرجات التعلیم والتدریب المھني والتقني ومدى  توافقھا وانسجامھا مع متطلبات العمل .ووفقا لنتائج 

وبالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة بتنفیذ نظام  2010-2001ھذه المسوح عملت الحكومة خالل الفترة 
كما كان ھناك تعاون مع منظمات  األمم المتحدة ودول االتحاد األوربي وجھاتھ الفنیة مثل ، التلمذة الصناعیة 

ETF   و GTZ لتنفیذ عدة مشاریع تعاون أھمھا مشروع تحدیث التعلیم والتدریب المھني الذي تم  تنفیذه خالل
) والذي أظھرت نتائجھ ضرورة إحداث ھیئة أو مجلس للتعلیم والتدریب المھني مكون  2008-2005لفترة (ا

من ممثلین عن الجھات العاملة في التعلیم والتدریب المھني في القطاعین العام والخاص وقطاع األعمال وتطویر 
اعیة اللذین نفذا بالتعاون مع مؤسسة إضافة إلى نشاطات المرصد والتلمذة الصن. شراكة بین ھذین القطاعین 

ومشروع برنامج التحدیث  ،GTZالمؤسسة األلمانیة للتعاون دعمتھ والمشروع الذي  ETFالتدریب األوربیة 
ومشروع  االیطالیة،والحكومة  UNIDOالذي تم تنفیذه بالتعاون مع    IMUP-Syriaوالتطویر الصناعي 

إضافة  ،العاملةحول مرصد القوى  UNDPمع العمل بالتعاون االجتماعیة والتعاون بین وزارة الشؤون 
أن ھذه النشاطات والتعاون قد توقفت  إال، SEBC لمساھمة مركز األعمال والمؤسسات السوري األوروبي

  األزمة.نتیجة 

كما أن الجھات المجتمعیة مثل غرف الصناعة والتجارة والجمعیات األھلیة والمنظمات الشعبیة والنقابات 
مالیة والمھنیة ، قد شاركت في عملیة التدریب المھني من خالل تقدیم التدریب وخاصة للنساء والشباب في الع

التي  SYEAمجال دعم سبل العیش لألسر الفقیرة نذكر منھا على سبیل المثال جمعیة وفاء ألعمال للشباب 
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ى فرص العمل ،واألمانة السوریة وتقوم الجمعیة بتعریف الشباب بكیفیة التقدم إل 2004بدأت أعمالھا عام 
تقوم على توعیة الشباب بھدف تغییر ثقافة و 2005ب والتي بدأت أعمالھا عام للتنمیة التي تنفذ مشروع شبا

إضافة إلى تجربة المشاركة ، العمل والتوجھ نحو العمل الحر، وغیرھا من المشاریع التي تقوم بھا جمعیة مورد 
حلب ومركز التدریب المھني في حلب والجمعیات األھلیة في التعاون في مجال غرفة صناعة  نما بیالمجتمعیة 

التعلیم والتدریب المھني تحت شعار من أجل حلب وذلك لتنمیة سبیل العیش لألسر الفقیرة ومساعدة المناطق 
  الھامشیة الفقیرة.

ً وأس (الذي المنظمات الشعبیة ومنھا االتحاد النسائي أقامتكما  ندت مھامھ لوزارة الشؤون تم حلھ مؤخرا
ورات تدریبیة للنساء في مجال الخیاطة والتطریز والحالقة والتجمیل لمساعدة النساء من د والعمل)االجتماعیة 

كما یقوم مركز األعمال والمؤسسات السوري من  ألسرھن.أجل إنشاء مشروعھن الخاص لدعم سبل العیش 
بدعم الشباب في إنشاء المشاریع الصغیرة والمتوسطة دعم مع برنامج  بالتعاون  SKILLSخالل مشروع 

كذلك یقوم القطاع الخاص بدور ملحوظ في عملیة التدریب من خالل مراكز التدریب  .الخاصمشروعھم 
متعددة الخاصة المنتشرة في جمیع المحافظات وخاصة في محافظتي دمشق وحلب حیث یتم التدریب على مھن 

  المتدربین أنفسھم والرائجة في سوق العمل.على المھن المطلوبة من  تعتمد

ن التعلیم والتدریب المھني والتقني ال یزال یعاني من مشكالت كثیرة تتمثل في انخفاض كفاءتھ فإورغم ما سبق 
وضعف مخرجاتھ وعدم  تناسبھا مع حاجات سوق ، االقتصادیة على جمیع المستویات التعلیمیة والتدریبیة 

باإلضافة إلى تدني اإلنتاجیة للقوى العاملة في التدریب الذي یعتمد بشكل كبیر ، واسع العمل مما یسبب في ھدر 
ً لعدم  على تكلیف بعض العاملین في التدریس النظري والعملي من خارج العاملین في المراكز التدریبیة نظرا

ید من المدربین وجود كادر كاف مؤھل للتدریب ,إضافة إلى انخفاض تعویضات المدربین الذي یدفع بالعد
ً في  المؤھلین إلى رفض المشاركة ضعف تأھیل ونمطیة التدریب  وضعف الرقابة بالتدریب ، وھذا یلعب دورا

، على جودتھ ، وقد نجم ذلك عن ضعف التنسیق بین الجھات المسؤولة عن التدریب والجھات المستفیدة منھ 
التدریب المھني والتقني من خالل العمل المشترك بین المشتركة للنھوض بالتعلیم و االستراتیجیةوغیاب الرؤیة 

  الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي واألھلي . 

للجھات الحكومیة خالل الفترة  المختلفة التابعةعدد خریجي المراكز التدریبیة  التالي تطوررسم الویوضح 
)2000-2010 (  
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اإلناث  نما بیالنمو السنوي لخریجي المراكز التدریبیة وخاصة ارتفاع معدل من رغم أنھ بال رسمیالحظ من ال

مركز ومدرسة عام  198إلى   2000مركز ومدرسة عام 146وارتفاع عدد المراكز والمدارس المھنیة من 
على الرغم ، یظل دون العدد المطلوب وحاجة االقتصاد الوطني  ھال أن% ، إ3,1بمعدل نمو سنوي بلغ  2010

خاصة % 75% إلى 25من  سوق العملفي ة والتعلیمات الھادفة إلى رفع نسبة المتدربین من صدور األنظم
في ضوء ارتفاع تقنیات ذلك و حملة االبتدائیة فما دونالعاملین في سوق العمل ھم من  من % 52نم وأن أكثر

ً مستمر اً التي تتطلب تدریبخاصة في القطاع الخاص ووسائل اإلنتاج  ً إلى سوق لقوة العمل وللداخل ا ین مجددا
یدل على ارتفاع  ، ھذا وان ارتفاع معدل نمو الخریجین بمعدل نمو یبلغ ضعف معدل نمو عدد المراكز.العمل 

التدریبیة وخریجیھا حسب  ما عن توزع المراكز والمدارسأ معدل االستفادة من المراكز وھذا مؤشر ایجابي .
ابعة لوزارة الصناعة في محافظات (دمشق وحلب وحمص الجھات العامة فإن ھناك أربعة مراكز تدریبیة ت

 الوزارة.وذلك في المھن التي تحتاج إلیھا  2010خریج عام  1131عدد خریجیھا إلى  وصل الزور)ودیر 
ھذا باإلضافة إلى الدورات  للمتدرب،) أشھر وبشكل مجاني 9-3ویقدم التدریب من خالل دورات لمدة بین (
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في  اً تدریبی اً مركز 11یتبع لوزارة اإلنشاء واإلسكان  العام. كماح شركات القطاع التي تقیمھا المراكز لصال
قد بلغ عدد خریجي و المھنة.مدة الدورة حسب  محافظة وتختلف11مجال مھن اإلنشاء والتعمیر موزعین في 

 16كما أن ھناك مركز تدریبي سیاحي وفندقي في محافظة دمشق و .2010خریج عام 2600المراكز ھذه 
خریج عام 721مدرسة مھنیة فندقیة لخریجي التعلیم األساسي موزعة بین المحافظات وقد بلغ عدد الخریجین 

لوزارة الثقافة في مجال المھن  ةدورات تقام من قبل مراكز الثقافة الشعبیة التابع ھناكلذلك اضافة .  2010
 ،المدةمن المھن من خالل دورات محدودة الیدویة والشعبیة والخیاطة والتطریز والحالقة والتجمیل وغیرھا 

ربین بین دوزع باقي المتتوی إناث،% منھم 66متدرب 17000وقد بلغ عدد المتدربین في ھذه الدورات حوالي 
ً ف العامة.باقي الجھات  ن ھذه الدورات تقدم للشباب الراغبین بالتدریب بھدف تأمین فرصة إوكما ذكرنا سابقا

 سبل العیش وخاصة بین ربات األسر الراغبات في تعلم مھنة لتحسین دخل العائلة. عمل أو المساعدة في تحسین
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  القسم الثاني

 أثر األزمة على قوة العمل وسبل العیش

  اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة  -1

عیة التي كانت ازدیاد حدة المشاكل االقتصادیة واالجتما السابع إلىأدت األزمة السوریة التي دخلت عامھا 
والحصار كما اضافت العدید من المشاكل الجدیدة التي نجمت عنھا نتیجة المقاطعة  األزمة،تواجھھا سوریة قبل 

فرض على سوریة واتساع األعمال العسكریة وحدوث تدمیر ھائل في البنى التحتیة والمنشآت االنتاجیة  يالذ
اضافة إلى ارتفاع أعداد النازحین والمھجرین  ،قص الكھرباءونوالخدمیة والمباني السكنیة واألراضي الزراعیة 

واالزدیاد الكبیر في نسبة البطالة وتراجع سبل العیش. ومن المؤكد أن كل ھذه  والمعاقین،والقتلى والجرحى 
النتائج السلبیة معرضة للزیادة مع استمرار األزمة وخاصة األعمال العسكریة وتأخر التوصل إلى حل سیاسي 

   لھا.

العیش تتلخص أھم نتائج األزمة على الجانبین االقتصادي واالجتماعي وبشكل خاص على فرص العمل وسبل 
  اآلن بما یلي:  حتى

% من السكان من المدن والمناطق المشتعلة الى المناطق والمدن اآلمنة وترك أعمالھم 31نزوح حوالي  -1
یث واجھ القسم األعظم منھم صعوبة في ایجاد ح السیاسات،المركز السوري لبحوث  وذلك حسب ومصالحھم،

السكن والعمل وفي توفر امكانیة معاودة ممارسة نشاطاتھم االنتاجیة في المناطق التي نزحوا أو انتقلوا الیھا 
  لھم.بسبب الحاجة إلى موارد مالیة ال تتوفر لدیھم أو لم یتم توفیرھا 

ً أو خروج أعداد كبیرة ومتزایدة من المنشآت االنتاج -2 یة والخدمیة والبنى التحتیة عن العمل واالنتاج كلیا
ً نتیجة تدمیرھا ونھبھا  بتكالیف إعادة تأھیلھا وتشغیلھا نتیجة  واالرتفاع المستمر الیھا، لوتعذر الوصوجزئیا

 حیث یصعب تقدیر المنھوبة،االرتفاع في سعر القطع األجنبي الالزم الستبدال اآلالت والتجھیزات المدمرة أو 
الخسائر المعلن اجمالي ھذه األضرار بشكل دقیق وشامل وانما یتم تقدیرھا واالستئناس باألرقام األولیة لھذه 

قیمة األضرار المباشرة التي لحقت االدارة المحلیة  قدرت وزارةوقد  الخاصة.عنھا سواء من الجھات العامة أو 
یعادل  (الدوالر سوریةتریلیون لیرة  7.360، بـ 2016بالممتلكات العامة والخاصة في سوریة حتى نھایة عام 

النفط بلغت  ففي قطاع .لیرةتریلیون  36.540بـ ، في حین تقدر األضرار غیر المباشرة )لیرة 520حوالي 
وفي قطاع النقل  سل.  ملیار 2000نحو ملیار دوالر وفي قطاع الكھرباء بلغت الخسائر  66الخسائر نحو 

مجال ملیار ل.س. أما في  190دوالر وفي قطاع التعلیم العالي بلغت الخسائر  ملیار 4.576بلغت الخسائر 
المتضررة  الصناعیة الخاصةالمنشآت بلوغ عدد  إلىتشیر األرقام األخیرة بھذا الخصوص ف الصناعة

 منشأة 77ودمشق وریفھا  في محافظةمنشأة  346حلب و منشأة في 1100منھا منشأة  1548والمصرح عنھا 
 700بحوالي أضرارھا حسب تصریح أخیر لوزیر الصناعة  تقدیر قیمة وتم  حمص.في  منشأة 25و في حماة

أكبر بكثیر مما ھو . إال أن الواقع یشیر إلى أن أعداد المنشآت الخاصة المتضررة وخسائرھا سوریة ةیرملیار ل
سبقت استعادة شرقي  عنھ حتى اآلن خاصة بعد معارك الراموسة والشیخ سعید األخیرة التيمحصور ومعلن 

فإن حوالي  2010كانت قائمة عام منشأة صناعیة  130515حلب. وتشیر التقدیرات إلى أنھ من بین حوالي 
ثلثھا على األقل خرج من االنتاج وخاصة في حلب وریف دمشق اضافة إلى المنشآت الصغیرة والمتناھیة 

% من 70د العام للحرفیین فإن ما یقارب وحسب رئیس االتحاالقطاع الحرفي  النظامیة. وفيالصغر غیر 
المنشآت الحرفیة تعرضت للتخریب والدمار خالل األزمة الراھنة خاصة مع تواجد الحرفیین وانتشارھم في 

  .كافة المحافظات وكان حرفیو حلب األكثر تضرراً 
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شركة وفرع ومركز  106فتشیر البیانات الصادرة عن وزارة الصناعة أنھ من بین أما بالنسبة للقطاع العام 
وفرع  شركة 56یعمل بشكل جزئي وھناك  16منھا یعمل بشكل كامل و 34استالم أقطان تابع للوزارة ھناك 

ً عن العمل منھا  ً. )46(متوقفة قبل األزمة والباقي  10ومحلج متوقفة كلیا  تقریرویشیر  خارج السیطرة حالیا
ً عن وزارة الصناعة المباشرة وغیر المباشرة التي لحقت بمؤسساتھا قیمة األضرار  إلى أن صدر مؤخرا

 2017وشركاتھا والجھات التابعة نتیجة األزمة والعقوبات االقتصادیة، منذ بدایة األزمة حتى نھایة شھر آذار 
مباشرة  رغی وأضرارملیار لیرة،  500رة بقیمة منھا أضرار مباش ،سوریةملیار لیرة  905بأكثر من  تقدر

الصناعة  تصریح لوزیر المتضررة حسبحین تتجاوز القیمة االستبدالیة للشركات  . فيةلیرملیار  405بنحو 
القیمة االستبدالیة للشركات المدمرة. وھذه أرقام سوریة ملیار  2031 امنھ سوریةملیار لیرة  2600السابق مبلغ 

  . النتاج والتكالیف األخرىأولیة قابلة للزیادة وفق تطور األوضاع وأسعار القطع األجنبي لآلالت ومستلزمات ا

فقدان عمل ....) وحسب التقریر السنوي الصادر عن  أسر، إعاقة، (قتل،تضرر أعداد كبیرة من العاملین  -3
مدن المدیریة المدن والمناطق الصناعیة في وزارة اإلدارة المحلیة وصل عدد العاملین المتضررین في 

ً عن  41167عامالً، منھم  114627 الزور إلىعدرا، والشیخ نجار، وحسیاء، ودیر  الصناعیة: عامالً متوقفا
عدد العمال الذین خسروا عملھم إثر توقف معامل القطاع الخاص  وقد سبق أن أعلنت وزارة الصناعة أن .العمل

وقد أدى كل ذلك إلى ألف مسجلین في التأمینات االجتماعیة.  200ألف عامل، منھم  800الصناعي فقط بلغ 
كما صرح وزیر الصناعة ان مجموع الخسائر  .المھاجرینة البطالة وزیادة عدد الفنیین والعمال بارتفاع نس

شركات المؤسسة العامة للصناعات  منمعظمھم مخطوفا 82مصابا و 203متوفیا و 318منھم  603البشریة بلغ 
 .النسیجیة

یوانیة التي تشكل مواد غذائیة أساسیة تراجع االنتاج المحلي الفعلي أو المسوق من المنتجات الزراعیة والح -4
 للعدید من الصناعات الغذائیة والنسیجیة كالقطن والقمح والشوندر جوتلك التي تشكل مستلزمات انتا، للسكان 

سواء بسبب األزمة أو بسبب األحوال المناخیة واألمراض التي  ، الخضراواتالفواكھ والسكري والحلیب و
بسبب قطع أعداد كبیرة من األشجار وعدم العنایة بھا وصعوبة جني  أو ، اصابت عدد من ھذه المحاصیل

 المحاصیل ونقلھا وتسویقھا ، اضافة إلى ارتفاع تكالیف األسمدة والبذار والمبیدات والعلف واألدویة البیطریة
الجھات یعھا وتسویقھا بوالتأخر في تحدید أسعار شراء بعض ھذه المنتجات المحصور ب والحصول على الطاقة ،

أعلى ( القمح  بأسعار اأو تھریبھمن المزارعین ما أدى إلى عدم تسلیمھا للجھات العامة المعنیة وبیعھا الحكومیة 
كمیة القطن المحلوج األمر الذي أدى إلى انخفاض  . والقطن) أو العدول عن زراعتھا ( الشوندر السكري) 

 نبذور القطإلى تراجع انتاج  إضافة 2016ألف طن عام  23 إلى 2010ألف طن عام  220المنتج من 
كما تراجع انتاج  .2016ألف طن عام  36إلى 2010ألف طن عام  377 والزیت منالمستخدمة في انتاج اللنت 

تم تحویلھ للمرة الثانیة حیث 2016أالف طن عام  8 الى 2011ملیون طن عام 1,850الشوندر السكري من 
 2010ملیون طن في عام  3من  تراجع انتاج القمح المستلمكما  تصنیعھ.إلى علف للماشیة بسبب عدم اقتصادیة 

وذلك على الرغم من لجوء الحكومة إلى التعاقد مع شركات  .2016أقل من نصف ملیون طن في عام  إلى
خاصة لنقل القطن والقمح من المناطق التي یسیطر علیھا المسلحون إلى المناطق التي تسیطر علیھا من أجل 

ً نا كما سجل انتاج الزیتون .والمطاحنا یمكن من ھذه المنتجات إلى المحالج ومعامل الغزل تأمین م خفاضا
ً  النصف،لحوالي  وكذلك الفستق الحلبي والخضروات والحلیب التي تشكل مدخالت للصناعات الغذائیة انخفاضا

ً. وقد ً على فرص العمل والمشاریع الصغیرة و ملحوظا المتوسطة والمتناھیة الصغر أثرت كل ھذه األمور سلبا
سواء في مجال توفیر المواد األولیة الالزمة لھا أو في ارتفاع أسعارھا وانخفاض الطلب علیھا بما یتناسب مع 

 الشرائیة.التراجع الكبیر في قدرة المستھلكین 
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، لبنان، (األردن ھجرة العدید من رجال األعمال والصناعیین والحرفیین ونقل أنشطتھم إلى البلدان المجاورة -5
.) حیث احتلت االستثمارات السوریة مراتب متقدمة في ھذه البلدان مقارنة باستثمارات البلدان مصر. تركیا،

ً أن العدید من أصحاب المعامل المھاجرة قد اصطحبوا  البطالة،وقد أدى ذلك إلى ازدیاد نسبة  األخرى. علما
ً من العاملین لد ً جزأ أما العمال  البلدان.یھم للعمل في مشاریعھم التي أقاموھا في تلك معھم أو استقدموا الحقا

أو من البلدان دید بین من یبحث عن عمل جدید أو الھجرة إلى الع فقد توزعوااآلخرون الذین فقدوا أعمالھم 
مرتبطة بظروف األزمة مثل الخطف والسرقة  ةغیر مشروعأو ممارسة أعمال  المسلح،في الصراع  طاالنخرا

ً بأن  ..ھریب وتجارة السالح والمخدرات وغیرھاوالت وكان رئیس اتحاد غرف الصناعة السوریة قد أكد سابقا
 أموالھم،% من الصناعیین الحلبیین الذین أغلقت منشآتھم قاموا بالسفر للبحث عن استثمار وتشغیل 25نسبة 
عدد رجال األعمال السوریین  رویقد .فیھا% من ھؤالء أنفسھم ذھبوا الى مصر للبحث عن استثمارات 90وأن 

 ،2013ألف رجل أعمال، ویعتبر المستثمر السوري ھو المستثمر األول في مصر منذ عام  30بمصر بحوالي 
ً ما ال یقل عن  وتضخ مصانع حاز  كما مالیین قطعة مالبس. 10األلبسة السوریة في السوق المصریة شھریا

رأسمال األجنبي في تركیا خالل األشھر الستة األولى من لسوریون على ثلث الشركات ذات الا المستثمرون
شركة  750تأسیس  المذكورة فيساھم السوریون خالل الفترة  التركیة،وحسب وكالة األناضول . 2015عام 

احتل المستثمرون السوریون المرتبة األولى . كما 142، ثم اإلیرانیون بـ 184، تالھم األلمان بـ 2395من أصل 
ً في عام  1131%، حیث أسس 25.2شركاء األجانب بنسبة وصلت إلى في قائمة ال شركات جدیدة  2016سوریّا

ھذه األرقام تبقى ضئیلة مقارنة بحجم االستثمارات الحقیقي الذي یتحدث عنھ  ندوالر. ولكملیون  32.8بقیمة 
السوریین في تركیا في ملیارات دوالر. وقد تركزت استثمارات  4.3 بحواليالسوریون في تركیا والذي یقدّر 

ق. والمطاعم وتجارةالصناعات النسیجیة والغذائیة  ّ  المفر

في المشاریع االنتاجیة والخدمیة العامة والخاصة التي كانت قید اإلنشاء والتجھیز،  وتوقف العملتراجع أو /  -6
 نجار،الشیخ  ا، حسیا،(عدرعن اإلنتاج في المدن الصناعیة األربع  الصناعیة المتوقفةحیث بلغ عدد المنشآت 

حسیا والبقیة في عدرا ودیر  منشأة في 69بحلب ومنشأة في الشیخ نجار  729 منشآه منھا 803 الزور)دیر 
  .الزور

انحسار كبیر للطبقة الوسطى التي تتكون من الموظفین واألطباء والمھندسین والمثقفین والمعلمین واألدباء  -7
النشاط االستثماري والثقافي في المجتمع. وتشیر  كتعتبر محروالتي  والحرفیین وصغار التجار والصناعیین

 2011% من المجتمع السوري قبل األزمة عام 60احدى الدراسات إلى أن ھذه الطبقة كانت تشكل نحو 
% فقط بسبب خسارة سوریا مئات اآلالف من أبناء 15-10اآلن حسب معظم التقدیرات نحو  تشكل وأصبحت

أو بسبب خسارة بعضھم  البلدان،من  وأوروبا وغیرھاھجرتھم مع أموالھم إلى تركیا ومصر  ھذه الطبقة نتیجة
  .لممتلكاتھ ومصانعھ في مناطق القتال

 4000ملیونین) حیث تم تدمیر حوالي  (حواليحرمان نسبة كبیرة من أطفال سوریة من االلتحاق بالمدارس  -8
ضاف إلى ذلك ی .%70إلى  2011% عام 98.4ساسي من انخفضت نسبة االلتحاق بالتعلیم األ مدرسة، كما

ضیاع ونقص المدرسین ما أدى إلى جامعات والمدارس العامة والخاصة اضطراب الدراسة في العدید من ال
من األطفال والشباب وبشكل خاص في المناطق الخارجة عن  للعدیدوتشتتھ واضطرابھ بالنسبة  التعلیم فرص

  الدولة.سیطرة 

% في جمیع المحافظات 100 حواليالت تحصین األطفال ضد األمراض بواسطة اللقاحات من تراجع معد -9
% بحسب المحافظات، ووصولھا إلى الصفر في بعض المناطق 70% و50قبل األزمة إلى نسبة تتراوح بین 
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 المختصة،على الرغم من حمالت التلقیح العدیدة التي تقوم بھا وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات الدولیة 
  .وعودة أمراض كان السوریون قد نسوھا، وتفاقم أمراض كانت معدالت انتشارھا منخفضة

توقف العمل بمشاریع التعاون الفني والعلمي مع المنظمات والجھات الدولیة المانحة وتجمید العمل بالعدید  -10
لذین كانوا یتولون تنفیذ وتركیب األجانب ا عودة الخبراءعدم و المجاالت،من المنح وبرامج التعاون في ھذه 

  عدد من المنشآت الصناعیة العامة والخاصة.  تطویرھا في اقامتھا أوخطوط االنتاج الجدیدة المتعاقد على 

تشیر نتائج أعمالھ إلى تراجع واضح في كافة مؤشراتھ التراجع الكبیر في اداء القطاع العام الصناعي حیث  -11
 الصناعي في عاماع العام فقد بلغ الناتج المحلي اإلجمالي للقط والعمالیة.جاریة االستثماریة واالنتاجیة والت

ً من حوالي 33 نحو 2015  72وارتفع الى  2010ملیار لیرة سوریة في عام  61ملیار لیرة سوریة متراجعا
  األزمة.خالل فترة  على الرغم من االرتفاع الكبیر في أسعار منتجاتھ 2016عام في  ملیار

لة بأحكام المرسوم رقم تر -12 ّ  24إلى  2010عام 105من  2007لعام  8اجع عدد المشاریع الصغیرة المشم
ً عام  11وإلى 2013مشروعاً عام  13وإلى  2012مشروعاً عام  ً  23لى اوعاد وارتفع  .2014مشروعا مشروعا

لة . أما المشاری2016مشروعین فقط خالل الربع األول من عام  ىعل اقتصرثم  2015عام  ّ ع المتوسطة المشم
ً من  ً عام  235بنفس المرسوم فقد تراجعت أیضا ً عام  58إلى  2010مشروعا  14ثم إلى  2011مشروعا

ً عام  ً في كل من عامي 20إلى  2012مشروعا ً عام  14ثم إلى  2014 – 2013مشروعا وإلى  2015مشروعا
  .2016مشروعین فقط خالل الربع األول من عام 

ً في عام  1057من  المنفذة سنویاً شاریع الصناعیة كما تراجع عدد الم ً في  667 إلى 2011مشروعا مشروعا
ً في عام  277و 2012عام  ً في عام  570و 2014في عام  475لیعاود االرتفاع إلى  2013مشروعا مشروعا

ً في عام  732و 2015 % من 61% و38وقد شكلت المنشآت الحرفیة نسبة تراوحت بین  .2016مشروعا
 4231والبالغ  2016-2011% من مجموع المشاریع المنفذة خالل الفترة 50ھذه المنشآت بوسطي  مجموع

.ً % في حین كانت نسبة المشاریع المنفذة وفق  49حوالي  21وشكلت المنشآت المنفذة وفق القانون  مشروعا
    %.1قانون االستثمار أقل من 

نتیجة األعمال العسكریة  والھواء)تلوث التربة والماء البیئي في معظم المناطق السوریة ( عتدھور الوض -13
 العسكریة.من ناحیة والتعدي على األشجار وقطعھا سواء الستخدامھا للتدفئة والوقود أو احتراقھا بسبب األعمال 

 كوال ش الشرقیة،اضافة إلى اتباع األسالیب البدائیة في تكریر النفط في عدد من المحافظات والمناطق الشمالیة 
ً للمنتجات الزراعیة والحیوانیة في سوریة  ً ھاما بأن تأثر التربة الزراعیة في ھذه المناطق التي تشكل مصدرا

ً على مختلف الجوانب الصحیة والغذائیة للسوریین.   أثرت وستؤثر مستقبال

  أثر الحصار والمقاطعة على فرص العمل وسبل العیش -2

فرض العدید من الدول العربیة ودول العالم عقوبات متنوعة  ،2011في آذار  أشھر قلیلة من بدایة األزمة بعد
أرصدة الحكومة  بموجبھا تجمیدتم  بذلك،رغم عدم صدور قرار دولي من ھیئة األمم المتحدة  سوریة،على 

كما شملت العقوبات قطاعات  الیھا.والمؤسسات السوریة في بنوك ھذه الدول ووقف االستیراد منھا والتصدیر 
ً على فرص العمل وسبل العیش النقل  وحركة الطیران والمصارف والتأمین. وقد انعكست ھذه االجراءات سلبا
حیث أدت إلى صعوبات كبیرة في استیراد مستلزمات االنتاج واآلالت وكذلك تصدیر المنتجات  سوریة.في 

ى ازدیاد تكالیف النقل والتأمین كما أدت ھذه االجراءات إل والتشغیل.الصناعیة والزراعیة وبالتالي توقف االنتاج 
ً وفي مقدمتھا المواد االستھالكیة  المستوردة والمنتجةوفتح االعتمادات وبالتالي رفع تكالیف وأسعار المواد  محلیا
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 وقد ترافق ذلك مع تراجع  الحكومة.الضروریة كالغذاء والدواء النوعي لبعض األمراض الذي كانت تقدمھ 
 2010ل.س مقابل الدوالر في عام  47 (من% مما كانت علیھ قبل األزمة 90من  رالسوریة بأكثقیمة اللیرة 
أكثر من عشرة باألسعار  ارتفاعالى  ) األمر الذي أدى2016ل.س مقابل الدوالر في عام  550إلى حوالي 

 وبالتالي تدھور المستوى المعیشي للسكان وعدم القدرة على تلبیة احتیاجاتھم الضروریة وخاصة أضعاف،
في الدولة  تمت للعاملینعلى الرغم من الزیادات المتعددة تحت مختلف التسمیات التي  المحدود،لذوي الدخل 

ل.س  16000نحو  2010وسطي راتب الموظف في عام  كانلقد  االن.والمتقاعدین منذ بدایة األزمة وحتى 
ل.س  28000ادات نحو دوالر وأصبح بعد كل الزی 340في ذاك الوقت نحو  الدوالرتعادل حسب صرف 

ً فقط حسب سعر الصرف حالیاً  50یعادل  وحسب المركز السوري لبحوث السیاسات فإن معدالت الفقر  . دوالرا
% وبلغت 85.2 بنحو 2015حیث یقدر معدل الفقر العام في عام سوریة ارتفعت بشكل كبیر  مسمیاتھا فيبكافة 

م غیر قادرین على تأمین الحد األدنى من احتیاجاتھم % من السكان، وھ69.3نسبة من یعیشون في فقر شدید 
% من السكان یعیشون في فقر مدقع، غیر قادرین على تأمین 35كما بات نحو  الغذائیة،األساسیة الغذائیة وغیر 

ً في  الحد األدنى من احتیاجاتھم الغذائیة األساسیة. ویتفاوت مستوى الفقر بین المحافظات ویزداد الوضع سوءا
عمدت فیھ الحكومة السوریة إلى تخفیض الدعم الذي  في ذات الوقت الذي. النزاع والمناطق المحاصرةمناطق 

ً بالمحروقات  ً من الخبز مرورا كانت تقدمھ للعدید من السلع والخدمات فلجأت إلى رفع أسعار العدید منھا بدأ
كما أوقفت العمل بالبطاقة   خرى.األواألدویة وخدمات الھاتف والكھرباء والنقل وعدد من الرسوم والضرائب 

   لمستحقیھ.التموینیة بذریعة تراجع موارد الدولة وایصال الدعم 

م تناسبھ مع مستوى الدخل وخاصة بالنسبة للعاملین في الجھات دادى االرتفاع الكبیر في مستوى األسعار وع
 ، الرتفاع على أجورھم وخدماتھمعكس ھذا ا نال یستطیعوممن ، الحكومیة والمتقاعدین وذوي الدخل المحدود 

كما أدى الى سعي المزید من العاملین في القطاعین ، الى استنزاف المدخرات التي كان یملكھا قسم من السوریین 
العام والخاص وكذلك القادرین على العمل للحصول عن عمل اضافي اخر لتخفیف اثار األزمة على مستواھم 

ً لدخل األسرة  أو غیاب المعیلكما أدى إلى زیادة مسا، المعیشي  وكذلك تضاعفت  ، ھمة المرأة  في العمل دعما
الخطف والسرقة %  . في ذات الوقت الذي نشطت فیھ األعمال غیر المشروعة ك20إلى 10عمالة األطفال من 

   ....واالتجار بالبشر وغیرھاوالتزویر والتھریب وتجارة السالح والمخدرات 

  العرض من قوة العمل   آثار األزمة على واقع -3

مختلفة  لبأشكاالمتغیرات السكانیة واالجتماعیة أثرت األزمة على متغیرات العرض من قوة العمل والعوامل و
  بعضھا سلبي والبعض اآلخر ایجابي نستعرضھا فیما یلي: 

  السكانیة:المتغیرات – 1

ً في التأثیر على عوامل النمو السكاني (ال ً كبیرا خصوبة والوفیات وصافي الھجرة الخارجیة) كان لالزمة دورا
-2004% خالل الفترة (2.37) إلى 2004-1994% خالل الفترة (2.66حیث تراجع النمو السنوي للسكان من 

ً،ویتوقع انخفاضھ خالل فترة األزمة لیصبح  )2010  2015-2010خالل الفترة  انخفاضھیقدر حیث  سالبا
في  ).(*ملیون نسمة  19.1إلى حوالي عدد السكان لیصل  قدیر،تعلى أقل  % سنویا 1.5-بمعدل یصل إلى 

-2004كان من المتوقع أن یصل عدد سكان سوریة في حال استمرار الحال كما ھو علیھ في الفترة (حین 
أي أن الفرق في عدد السكان  ،2016عام  23.8وإلى حوالي ، 2015ملیون نسمة عام  23.3) إلى 2010

ً في سور یصل إلى ما یزید عن ، ار الحال كما ھو علیة قبل األزمةیة وعدد السكان في حال استمرالمقیمین حالیا
وذلك وفق تقدیرات منظمة الھجرة  )2015-2011( ملیون نسمة ھاجروا إلى خارج سوریة خالل الفترة 4
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-2011( رةخالل الفت الوفیات) -صافي الزیادة الطبیعیة (الوالدات(الخصوبة)یضاف إلى ھذا العدد  الدولیة،
2015.(  

ً بلغ حجم النزوح السكاني من المناطق الس خالل فترة األزمة أكثر من ثلث سكان اخنة إلى المناطق األكثر أمانا
والالذقیة  (طرطوس كانت محافظات حیث) (** ملیون نسمة 6ویتوقع أن یبلغ عدد النازحین حوالي  سوریة.

ً للسكان خالل فترة أكثر  ظة ریف دمشق)من محاف اآلمنة والمناطقدمشق والسویداء ومدینة  المحافظات جذبا
طاردة الالمحافظات  دمشق) أكثردرعا ودیر الزور وریف وحلب وإدلب و (الرقةینما كانت محافظات ب األزمة،
ویتوقع أن یكون تأثیر النزوح  . كان الكثیر من ھذه المحافظات جاذباً للسكان قبل األزمةفي الوقت الذي  للسكان،

ً ألن نسبة كبیرة  اكبیر على حركة القوى العاملة بین المحافظات وعلى تركیبة قوة العمل القطاعیة والمھنیة نظرا
ً لحجم الدمار الكبیر في المناطق الطاردة  تمن ھؤالء النازحین كان فترة نزوحھم ألكثر من ثالث سنوات نظرا

مساكن النازحین وسرقة ممتلكاتھم  وتضرر دمیة،والخللسكان والذي أصاب المنشآت االقتصادیة والبنیة التحتیة 
عمار وتأمین وعلیھ فإن عملیة إعادة اإل بنائھا.أن تحتاج فترة من الزمن إلعادة والتي من المتوقع  أو تدمیرھا

قامتھم السابقة إضافة إإلى أماكن  عودتھمسبل العیش وفرص العمل للسكان النازحین تلعب الدور األكبر في 
عمار البنیة التحتیة وإعادة حالة األمن واالستقرار إلى إار وترمیم وإصالح مساكنھم وصیانة وعمإإلى إعادة 

  سابق عھدھا قبل األزمة.

ً في المتغیرات السكانیة وسیستمر تأثیرھا خالل السنوات  ان الحركة السكانیة خارج وداخل البالد لعبت دورا
  السكانیة:ھم المتغیرات وسنعرض أھم ھذه اآلثار على أ وحتى العقود القادمة

  الخصوبة والوالدات:

ال أن ھناك إ والشرقیة،رغم أن نمط الخصوبة المرتفع ال یزال یسود أكثر المحافظات السوریة وخاصة الشمالیة 
ویتوقع استمرار ھذا  )2009-2004 -1994الفترة ( والزواجیة خاللفاض الخصوبة الكلیة اتجاه عام النخ

ویعزز ھذا االتجاه آثار األزمة على ارتفاع نسبة  تقدیر.أو ثباتھ على اقل  2015عام نخفاض حتى باالاالتجاه 
وارتفاع التحاق اإلناث  والعمل،العزوبیة نتیجة تركز الھجرة ما بین الشباب وخاصة الذكور في سن اإلنجاب 

خالل فترة األزمة بسیط  رغم انخفاضھ بشكل ،2015 -2010-2001في التعلیم الثانوي والجامعي خالل الفترة 
لتأمین  المنازل،حتى ما بین ربات  األزمة،وارتفاع مشاركة اإلناث بقوة العمل خالل  )،2015 -2011(

وكل ذلك لھ دور في انخفاض الخصوبة. وفي ھذا المجال ال بد من اإلشارة إلى  ،لألسرةمتطلبات سبل العیش 
د من المراكز الصحیة والمشافي العامة والخاصة آثار األزمة على خدمات الصحة اإلنجابیة نتیجة خروج عد

ویمتد ھذا االنخفاض  ،الحاملتقدیم خدمات الصحة اإلنجابیة ورعایة  مستوىانخفاض وبالتالي  الخدمة،خارج 
 األمھات.وھذا سیؤدي إلى انخفاض رعایة الحامل وارتفاع الوفیات ما بین  للنازحین،إلى مراكز اإلیواء 

 الوفیات: 

) بشكل ملحوظ نتیجة ارتفاع المستوى الصحي 2011-2004-1994ة الوفیات خالل الفترة (انخفضت نسب
فقد انخفض معدل  األمھات.واالجتماعي للسكان وخاصة وفیات األطفال الرضع ودون الخمس سنوات ووفیات 

ضع من وانخفضت وفیات األطفال الرّ  2010باأللف عام  3.8إلى  1994باأللف عام  5.2الوفیات الخام من 
 باأللف، 18.4باأللف إلى  41.7ووفیات األطفال دون الخمس سنوات من  ،باأللف 18.3باأللف إلى  34.6

وفاة لكل مئة ألف والدة حیة وذلك خالل نفس الفترة.  وضمن ظروف  52إلى  107ووفیات األمھات من 
 ، فإنھ   المناطق الساخنةاألزمة وانخفاض مستوى الخدمات الصحیة نتیجة العملیات العسكریة وخاصة في 



29 
 

باأللف خالل فترة األزمة وفق تقدیرات عدد من  10-7 نما بیالوفیات الخام لیصل معدل  یتوقع ارتفاع 
وكذلك وفیات األطفال الرضع دون ، األزمة  اتوخاصة الوفیات ما بین الشباب نتیجة منعكس، الدراسات 

والخدمات الصحیة  وارتفاع أسعار األدویة   ایة الصحیةووفیات األمھات نتیجة انخفاض الرع، الخمس سنوات 
وذلك رغم الجھود المبذولة لالستفادة القصوى من الخدمات الصحیة المتوفرة ونشر الخدمات  ، وتكالیف المعیشة 

 الصحیة المتوفرة ونشر خدمات التلقیح لألطفال في سن اللقاح .

 

ً لتقد یرات عدد من المنظمات الدولیة وواقع البیانات السكانیة األساسیة في عدد (*) (**) وفق تقدیرات فریق العمل استنادا
  من الدراسات حول السكان في سوریة 

  الخارجیة:الھجرة 

ً لصالح المھاجرین خارج  ً دائما -1994وارتفع ھذا الصافي خالل الفترة  سوریا،كان صافي الھجرة سالبا
مة . وفي ظل األز2010ملیون نسمة عام  3لى حوالي إارتفع حجم صافي الھجرة لیصل  ، كما2004-2010

ملحوظ نتیجة ھجرة عدد كبیر من السكان وخاصة من الشباب إلى خارج ارتفعت الھجرة الخارجیة بشكل 
والذي یقدر وفق بیانات منظمة الھجرة  المھاجر،سوریة للبحث عن عمل أو الحصول على األمان المرغوب من 

ً في الدول المجاورة 1.6- 1.3ما بین  وبعض الدراسات  (لبنان ملیون الجئ وذلك غیر الالجئین المقیمین حالیا
ملیون الجئ وھذه األرقام وفق  2.5عن والمقدر بما یزید  األخرى)واألردن وتركیا والعراق والدول العربیة 

  تقدیرات الدول المستقبلة لالجئین السوریین.

   للسكان:البنیة العمریة 

) بسبب التغیر في السلوك اإلنجابي نتیجة 2010-2004-1994یة للسكان خالل الفترة (تطورت البنیة العمر
ً في  التطورات االقتصادیة واالجتماعیة . كما سبق عرضھ انخفاض الخصوبة الكلیة والزواجیةالتي لعبت دورا

). حیث سنة 64-15البشریة من عمر (القوة وتراجعت نسبة السكان األطفال لصالح السكان في سن العمل
وأدى ذلك الرتفاع نسبة  2010% عام 37إلى  1994% عام 45تراجعت نسبة السكان األطفال من حوالي 

 فماسنة  65عمر  منوالسكان  % 58.6% إلى حوالي 52من حوالي سنة  64-15السكان في سن العمل من 
أن ترتفع  الوضع،ھذا في حال استمرار  المتوقع،.  وكان من 2010-1994% خالل الفترة 4% إلى 3فوق من 

ویعبر ھذا التغیر في التركیب العمري للسكان عن بدء وصول  %.61إلى حوالي  نسبة السكان في سن العمل
ھا نسبة السكان في ھا المجتمعات السكانیة التي تصل فیبالمجتمع السوري مرحلة النافذة الدیمغرافیة التي تمر 

-25والتي تمتد لفترة ما بین ( )سنة 65 وأكثر منسنة 15ل من (أق السكان المعالینضعف نسبة سن العمل الى 
ولكن ضمن ظروف األزمة وارتفاع الھجرة الخارجیة   .التشیخیبدأ بعدھا المجتمع السكاني بمرحلة  سنة،) 35

من المتوقع انخفاض نسبة السكان في سن العمل بشكل متدرج إلى  فإنھ، الشبابوالوفاة وخاصة ما بین السكان 
وبالتالي یتوقع أن یتأثر دخول سوریة في مرحلة انفتاح النافذة ) *(2015% من حجم السكان عام 54.5 حوالي

دخول عدد من المحافظات (طرطوس، السویداء، الالذقیة ودمشق) في ھذه  على الرغم من بدء الدیمغرافیة
السكان في سن العمل  انخفاض نسبة ومن الطبیعي أن تظھر تداعیات ).2015-2005المرحلة خالل الفترة (

وان تمتد إلى السنوات القادمة على بنیة السكان بشكل عام  األزمة،على الداخلین في سوق العمل خالل فترة 
  سوق العمل خالل العقود القادمة. الىوعلى الداخلین 

  (*) حسب تقدیرات فریق العمل 
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  أثر األزمة على المتغیرات االجتماعیة  -4

  التعلیم: -1

 ) تطورات ایجابیة في الواقع التعلیمي في سوریة تمثلت بانخفاض نسبة2010-2000خالل الفترة (حدثت 
 ومآبینبین محافظة وأخرى  رغم تفاوت ھذا التطور واإلناث،وارتفاع نسبة المتعلمین من الذكور  األمیة،

% 25ضت نسبة األمیة من فقد انخف واإلناث.وانخفاض في الفجوة التعلیمیة ما بین الذكور  واإلناث،الذكور 
وإلى  %)23.4% وإناث 9.3(ذكور  2004% عام 19لى إ %)31.6% وإناث 11.5(ذكور  1994عام 

% 20الحظ انخفاض الفجوة بین الذكور واإلناث من یو %).23% وإناث 9(ذكور  2010% عام 16حوالي 
بر خالل فترة األزمة أك الفجوة بشكلویتوقع انخفاض  .2010-2004% عامي 14إلى حوالي  1994عام 

نتیجة ارتفاع معدالت التحاق اإلناث بالتعلیم في مختلف المراحل التعلیمیة وخاصة التعلیم الثانوي العام 
، المتوقعیزال تأثیر ارتفاع معدالت التحاق الطالب بالتعلیم دون  ال، الكبیرورغم ھذا التطور  والجامعي.
اإلعدادیة المرحلة الخاص برفع إلزامیة التعلیم حتى نھایة  2002م لعا 32بعد صدور القانون رقم  وخصوصاً 

ً في انخفاض التسرب بین المرحلتین االبتدائیة    واإلعدادیة.(التعلیم األساسي) والذي لعب دورا

في تراجع الكثیر من المؤشرات االیجابیة في الجانب التعلیمي نتیجة خروج عدد  اً كبیر اً وقد كان لألزمة دور
من  إیواء للنازحینلمراكز  تحویلھابسبب  دارس من العملیة التعلیمیة نتیجة األعمال العسكریة أوكبیر من الم

دور األزمة  إضافة إلى  مدرسة. 4000 التعلیم حواليالمحافظات لیصل عدد المدارس التي خرجت من عملیة 
 مدارسھم،ذ والطالب إلى في رفع نسبة التسرب من التعلیم نتیجة األعمال العسكریة وصعوبة وصول التالمی

ً وخاصة في المناطق التي تقع خارج ا یضاف إلى ذلك انخفاض نوعیة التعلیم  والخطف. من القتللسیطرة خوفا
وتسرب العدید من المعلمین  الواحدة،ارتفاع عدد التالمیذ والطالب في الشعبة و النصفي،الدوام  نتیجة
اضافة إلى الخسائر المادیة نتیجة  ،ومدرسالطالب لكل معلم عدد التالمیذ وما أدى إلى ارتفاع  درسین،والم

 ضیاع سنوات الدراسةفي  الكبیرة الخسارةوتكمن  . الدمار والتخریب التي بلغت أكثر من مائة ملیار لیرة سوریة
لكل  سالمتمدرعلى التالمیذ والطالب نتیجة األزمة وخاصة في المناطق الساخنة مما أدى إلى انخفاض سنوات 

  السكان.د من فر

في ظل استمرار معدل النمو للتالمیذ والطالب خالل الفترة  المتوقع،ففي مرحلة التعلیم األساسي كان من 
أن یبلغ عدد التالمیذ والطالب في العام الدراسي  ،سنویاً  %2,7 في مرحلة التعلیم األساسي والبالغ 2000-2010
أي أن  وطالب.ألف تلمیذ  3605كان ھناك فعلیا حوالي ألف تلمیذ وطالب بینما  5325حوالي  2016 - 2015

ألف تلمیذ وطالب لم یلتحقوا  1720حوالي  بلغ 2015-2011الفترة  المتسربین خاللعدد التالمیذ والطالب 
وجودھم  بالمدرسة بسببإما نتیجة عدم القدرة على االلتحاق  ،االبتدائیة المرحلة خالل سنوات بالتعلیم أو تسربوا

 وھذا العدد الكبیر سوریة.بسبب الھجرة إلى خارج  أو، بالعملأو بسبب النزوح والتحاقھم  ساخنة،ق في مناط
ودخول أعداد متزایدة  ،القادمةللتسرب سیكون لھ آثار كبیرة على ارتفاع نسبة األمیة بین السكان في السنوات 

التسرب ترتفع بشكل ملحوظ في  ةمع اإلشارة إلى أن نسب العمل. الى سوقمن حملة اإلعدادیة فما دون 
  للسكان.منھا في المحافظات الجاذبة  األزمة أكثرالمحافظات الطاردة للسكان أثناء 

معدل االنخفاض الذكور واإلناث على الرغم من أن كان الوضع أفضل لكل من قد ف العام،أما في التعلیم الثانوي 
% وبین اإلناث 1.3-ر ذكوحیث بلغ بین ال اإلناث،ن كان أكبر بین الذكور منھ ما بی 2015-2011خالل الفترة 

أن یصل  2010-2000وكان من المتوقع في حال استمرار معدل النمو كما كان علیھ الحال ما بین  %.0.9-
ً بینما كان عدد الطالب  طالب،ألف  600حوالي الى الثانوي العام  التعلیم عدد طالب أي  طالب،ألف  393فعلیا
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 التسرب ةنسبتكون  ویتوقع ان ألف طالب. 200الثانوي حوالي  مرحلة التعلیمتسربین من أن عدد الطالب الم
إضافة إلى االنخفاض السابق  والبیطریة) والنسویة والزراعیةأكبر في الثانویات المھنیة (الصناعیة والتجاریة 

  ).2010-2000( % سنویا خالل الفترة1.9-والبالغ 

فوق) فقد ارتفع عدد طالب التعلیم العالي خالل فترة األزمة  توسطة وجامعة فماأما في التعلیم العالي (معاھد م
على الرغم من الصعوبات التي واجھھا التعلیم  ،2015-2011% خالل الفترة 2.9بمعدل نمو سنوي وصل إلى 
 والنقص الملحوظ في ،البعثادلب وجامعة امعة حلب وفروعھا في دیر الزور ونتیجة األزمة وخاصة في ج

  األزمة.بسبب میین خارج سوریة یالكادر التدریسي والفني نتیجة ھجرة الفنیین واألكاد

  الواقع المعاشي والفقر:

ً الرتباطھ بعوامل ثقافیة واجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة  الفقر،ال یوجد اتفاق دولي على تعریف   متداخلة،نظرا
حیث بدأ التركیز على  التطورات،بسلسلة من  لذلك مر مفھوم الفقر .موحدتصعب من وضع الفقر في قالب 

 نقص فرصوثم تطور لیشمل محدودیة الدخل  اإلجمالي،مستوى الدخل من خالل حصة الفرد من الناتج القومي 
ً یتمثل  والمسكن،والتعلیم  الحصول على خدمات الغذاء والصحة ً جدیدا وتواصل المفھوم باالتساع لیضم بعدا

  ي تتیح للفرد أن یعیش حیاة صحیة آمنة ویتمتع بالحریة والكرامة واحترام اآلخرین.بالحرمان من الخیارات الت

الى  2014عن المكتب المركزي لإلحصاء ومنظمة الیونیسف عام  األبعاد الصادرالفقر متعدد ویشیر تقریر 
ً لدلیل الفقر متعدد  انھ  2009-2001مي % ما بین عا41ن الفقر قد انخفض في سوریة بمعدل إف األبعاد،ووفقا

ً في حالة التنمیة البشریة عند  ً ملموسا االنخفاض أكبر بین السكان في الریف  وكان، السوریینمما عكس تحسنا
 2009عام  0.047إلى  2001عام  0.083حیث انخفض بین سكان الریف من  الحضر.سكان  ھ فيأكثر من

وانخفضت نسبة انتشار الفقر  نفسھا. خالل الفترة 0.027إلى  0.038الحضر من سكان بینما انخفض بین 
 ً ً من انخفاضا % 40كثافة دلیل الفقر متعدد األبعاد من كذلك و ،2009% عام 9إلى  2001% عام 15ملحوظا

  الفترة.% خالل نفس 38إلى 

المحافظات الشرقیة والشمالیة أعلى نسبة  تضمحیث  ،بینھافیما أما على مستوى المحافظات فإن األداء متفاوت 
ً كانت حیث  األبعاد.یعانون الفقر متعدد  ممن محافظات دیر الزور والرقة وحلب والحسكة وإدلب األكثر حرمانا
ً. إالبینما كانت محافظات السویداء وطرطوس والالذقیة ودمشق ھي المحافظات األقل  الفقر.لدلیل  اً وفق  حرمانا

ً أكثر مما حدث في المحافظات انھ رغم ذلك فقد حدث انخفاض في دلیل الفقر في المحافظات األ كثر حرمانا
ً األ   لم یحدث تبدل ملحوظ ما بین المحافظات خالل ھذه الفترة. كما أنھ .2009-2001خالل الفترة قل حرمانا

ً في انخفاض المستوى المعاشي  ً كبیرا ھذا وقد كان لألزمة التي تمر فیھا سوریة منذ أكثر من ست سنوات دورا
حیث انخفضت سبل العیش  السكان.% من 45إلى  ااألسر النازحة التي وصلت نسبتھوخاصة ما بین  للسكان،

جمیع السكان  تأثر فیھاإضافة إلى المنعكسات السلبیة التي  ا،ومكان اقامتھ اممتلكاتھت وفقد ى ھذه األسرلد
والخاصة  االنكماش االقتصادي الكبیر الذي حدث نتیجة تدمیر وتخریب قسم كبیر من المنشآت العامة بسبب

 عیشھم،عدد كبیر من المشتغلین عملھم وسبل  انوفقد التحتیة،وتدمیر قسم كبیر من البنى  والخدمیة،االقتصادیة 
إلى  ووصولھانتشار الفقر وارتفاعھ خالل فترة األزمة  مما أدى إلى كبیر.ف المعیشة بشكل تكالی اعوارتف

وتختلف ھذه النسبة ما بین  %.80-75ما بین  مستویات كبیرة قدرتھا عدد من الدراسات بنسبة تتراوح
ً في  لعبت األزمة للسكان. كماحیث كانت أكبر نسبة في المحافظات الطاردة  ملحوظ،المحافظات بشكل  دورا
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استمراریة التفاوت في دلیل الفقر متعدد األبعاد وارتفع التفاوت نتیجة النزوح الكبیر للسكان من المحافظات 
  األزمة.الشمالیة والشمالیة الشرقیة التي كانت طاردة للسكان في فترة 

توى كل بعد من ھناك مؤشرات تحدد مس أبعاد،وضمن مكونات دلیل الفقر متعدد األبعاد الذي یتضمن ثالثة 
  الفقر ھي:أبعاد دلیل 

  وفیات األطفال والتغذیة)مؤشرین (الصحیة وتتضمن –آ 

  التمدرس والدوام المدرسي لألطفال) (سنواتالتعلیم ویدل علیھ مؤشران  -ب

وقود  األرضیة، ،الصحيمستوى المعیشة وتدل علیة ست مؤشرات ھي (الكھرباء، میاه الشرب، الصرف  -ج
  الطھي، األصول)

فإن جمیع المؤشرات المكونة لألبعاد الثالثة لدلیل الفقر قد  الفقر،وضمن المنھجیة المعتمدة في قیاس دلیل  
فیھا التعلیمیة والصحیة خالل فترة األزمة نتیجة التخریب الممنھج للمنشآت والبنى التحتیة بما تراجعت مكوناتھا 

ع تكالیف المعیشة وانخفاض سبل العیش ومستوى افوارت عملھم،وفقدان عدد كبیر من العاملین ، والخدمیة
 والوقود،في الكھرباء والماء  واالنقطاعات، ممتلكاتھموخاصة ما بین النازحین نتیجة تدمیر  للسكان،المعیشة 

كل ذلك رفع نسبة الفقر بین  منھا.كان المواطن ھو المتأثر االكبر تي إضافة إلى آثار العقوبات االقتصادیة ال
ً یسوریة وكان تأث السكان في المؤشرات  لتراجعره أكبر في المناطق الساخنة وفي المناطق الطاردة للسكان نظرا

  وملحوظ.سلبي  لبشك الفقرالمكونة لدلیل 

فرض على السكان واألسر التأقلم والتكیف مع  قدنھ إف سنوات،ألكثر من ست  الوضع ااستمرار ھذوضمن 
تأمین سبل عیش إضافیة  الغذاء،حصة  (إنقاصعدة إجراءات نذكر منھا  ارتفاع تكالیف المعیشة من خالل إتباع

دخول ربات  أو، العملأو تسریب األبناء من التعلیم وااللتحاق بسوق  األسرة،من خالل عمل إضافي لرب 
أو خفض المصاریف  المعیشة،المنازل أنفسھم للعمل ضمن المنزل أو خارج المنزل للمساعدة في تكالیف 

  االستعانة بالمدخرات أو من تحویالت األقارب في الخارج. أو، لتعلیمباالخاصة 

 التشغیل:  -3

 5.5 وإلى 2004عامل عام ملیون  4.9إلى 1994عامل عام  ملیون 4.1حوالي  ارتفع حجم القوى العمالة من
 عن ما یزیدمل بحجم قوة الع انخفاض فیتوقع )2015 -2011( أما خالل فترة األزمة .2010عامل عام  ملیون

وخروج عدد كبیر من  العمل،وذلك نتیجة الھجرة والتسرب خارج قوة  ،2010م عا% عما كانت علیھ في 25
وفقدان سبل المعیشة للكثیر من السكان وخاصة من  ،العملخارج المنشآت االقتصادیة العامة والخاصة 

ارج سوریة خالل فترة األزمة والتي وكان االنخفاض في قوة العمل  یزید عن نسبة المھاجرین خ  النازحین.
 بسبب تركز الھجرة ما بین العاملین والسكان في سن العمل ,،  2010% من السكان عام 20بحوالي  تقدر

كما یتوقع أن تكون نسبة المتعطلین  ) *(عاململیون  4.2إلى حوالي  2015ویتوقع أن یصل عدد قوة العمل عام 
من مجموع قوة % 26.2لتصل إلى ما یزید عن  2011م % عا14.9 إلى 2010% عام 8.6من قد ارتفعت 
ً لدخول أعداد متزایدة من اإلناث وخاصة من 60والى 2016و  2015العمل عام  % ما بین اإلناث ، نظرا

والمتقاعدین  اضافة إلى  طالبي العمل من األطفال وخاصة ربات المنازل ، طالبات العمل من خارج قوة العمل
حین ، إضافة إلى ارتفاع طالبي العمل من المشتغلین أنفسھم لتأمین دخل إضافي لألسرة وخاصة من الناز
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وخاصة من العاملین بأجر في القطاعین العام والخاص وطالبي العمل من الشباب الذین یبحثون عن عمل  من 
  الداخلین إلى سوق العمل ألول مرة  .

  یش:العأثر األزمة على أھم مؤشرات قوة العمل وسبل  -5

  :معدالت النشاط االقتصادي الخام والمنقح

ً النخفاض القوة العاملة بمعدل 26النشاط االقتصادي الخام إلى ما دون  فاض معدالتخانمن المتوقع  % نظرا
وذلك الرتفاع نسبة الھجرة بین القوى العاملة بمعدالت أعلى وتركز الھجرة ما بین  السكان،أكبر من انخفاض 

دوا عملھم نتیجة األزمة وھاجروا إلى الدول المجاورة أو الدول األوروبیة للبحث عن عمل العاملین الذین فق
وھذا االنخفاض المتوقع في معدل النشاط االقتصادي الخام كان لھ دور في  وألسرھم.لتأمین سبل العیش لھم 

  أفراد.ي أربعة لیصل إلى حوال 2016-2011ارتفاع معدل اإلعالة االقتصادیة الخام خالل فترة األزمة 

ً لتقارب 43 -% 40ب ینما  كما یتوقع انخفاض معدل النشاط االقتصادي المنقح لیصل إلى نسبة % نظرا
ً لیصل معدل اإلعالة العمریة  الھجرة ما بین السكان في سن العمل سواء كانوا عاملین أو غیر عاملین سابقا

ً ان ارتفاع معدالت اإل. خمسة أفرادقح إلى ما یزید عن المن عالة االقتصادیة الخام أو المنقح سوف ینعكس سالبا
وتراجع القدرة على سبل المعیشة للسكان وخاصة في ظل ارتفاع تكالیف المعیشة وانخفاض فرص العمل 

  األزمة.نتیجة الشرائیة لألجور 

  تقدیرات فریق العمل*

  

 العمل:التركیب التعلیمي لقوة 

نوعي في التركیبة التعلیمیة  ھناك اختاللإال انھ ال یزال  األزمة، رغم التطور التعلیمي في سنوات ما قبل
السوق ھم من حملة  هحیث ال یزال القسم األكبر من الداخلین إلى ھذ مرة.للداخلین إلى سوق العمل ألول 

وذلك  ،2010-2000% من مجموع الداخلین خالل الفترة 50حوالي  نسبتھم إلىاإلعدادیة فما دون وتصل 
وھذا أدى  غم من ارتفاع االلتحاق بالتعلیم وخاصة التعلیم الثانوي العام والمعاھد المتوسطة والجامعات.على الر

على الرغم من انخفاض المشتغلین من حملة  العمل،إلى استمرار الخلل القائم في الواقع التعلیمي الخاص بقوة 
مقابل زیادة حملة  المشتغلین، من مجموع 2010% عام 62إلى  2000% عام 78اإلعدادیة فما دون من 

ویتوقع خالل  الفترة.% وخالل نفس 21% إلى 13شھادات المعاھد المتوسطة والجامعات بین المشتغلین من 
ضوء التسرب الكبیر من  في، دونفما  ةعدادیاإلفترة األزمة أن ترتفع نسبة الداخلین إلى قوة العمل من حملة 

 بعد،زمة ودخول قسم كبیر منھم إلى قوة العمل ممن لم یبلغ سن العمل مرحلة التعلیم األساسي خالل فترة األ
ً. وذلك لمساعدة  أجریتدراسة وفق وذلك % من قوة العمل 20لتصل نسبة المشتغلین األطفال إلى حوالي  مؤخرا

وحتى األسر المقیمة نتیجة  لألسرة النازحةأسرھم في تأمین سبل العیش والمشاركة في تكالیف المعیشة 
  الرتفاعات الكبیرة في األسعار. ا

وبالمقابل كان ھناك ارتفاع في عدد الداخلین إلى سوق العمل من حملة شھادات التعلیم العالي (المعاھد المتوسطة 
التعلیم العالي بشكل أعلى من نسب  من، الخریجاتنتیجة ارتفاع نسبة  اإلناث،وخاصة من  والجامعات)

من % 60یشكلن أكثر من  یة واللواتيواألساسوكلیات العلوم اإلنسانیة  الخریجین الذكور وخاصة من معاھد



34 
 

مقابل انخفاض عدد الداخلین من خریجي  ،2016/ 2015مجموع الخریجین الذكور واإلناث للعام الدراسي 
  العمل.% من مجموع الداخلین الى قوة 5التعلیم المھني وخریجي مراكز التدریب المھني لیصل الى ما دون 

  االقتصادي:حسب النشاط  المشتغلین تركیب

ً،وكما رأینا  ،االقتصادیةأما عن أثر األزمة على توزیع المشتغلین حسب األنشطة   انخفضت نسبة فقد سابقا
ات والنشاطات لصالح باقي القطاع )2010-2001بشكل ملحوظ خالل الفترة (العاملین في القطاع الزراعي 

مع ارتفاعات خجولة في نشاطات  اإلنتاج والخدمات،شاطات خدمات وخاصة قطاعات ون األخرى،االقتصادیة 
أما خالل فترة األزمة فیتوقع استمرار االنخفاض في نسبة المشتغلین  التحویلیة.قطاع الصناعة وخاصة الصناعة 

ً لخروج مساحات كبیرة من األراضي الزراعیة خارج  شاطات الزراعة والثروة الحیوانیةفي قطاع ون نظرا
مما اضطرھم  فیھا،العملیات العسكریة وصعوبة وصول المزارعین إلى مزارعھم وحقولھم للعمل  اج بسبباإلنت

ً لخروج عدد كبیر  سوریة.لالنتقال للعمل في نشطات أخرى أو للھجرة إلى خارج  وفي قطاع الصناعة ونظرا
ً منسرقة التي طالت عددمن المنشآت العامة والخاصة من اإلنتاج نتیجة األعمال الحربیة والتخریب وال ً كبیرا  ا

لالنتقال  األصليعملھم فقد ترك عدد كبیر من العاملین  والنفطیة،المنشآت في نشاطات الصناعات التحویلیة 
وكذلك األمر  المتعطلین.االنضمام لصفوف  أو، سوریةأو الھجرة خارج  أخرى، أنشطة اقتصادیة ءقيللعمل 

مات الصحة وغیرھا من والمطاعم والمال والتأمین والنقل وخد (الفنادق في معظم األنشطة االقتصادیة األخرى
وھذا  سوریة.ما تسبب بانخفاض كبیر في عدد المشتغلین لصالح المتعطلین والمھاجرین إلى خارج  األنشطة).

أدى إلى اختالل كبیر في تركیبة المشتغلین حسب النشاط االقتصادي لصالح قطاع الخدمات والتجارة 
لمنظم والتي فرضتھا منھا ضمن نشاطات القطاع الخاص غیر ا يوضعات التحویلیة وخاصة المنوالصنا

نتیجة انتقال عمل بعض منشآت الصناعات الغذائیة وصناعة المالبس للعمل في ورشات ضمن ظروف األزمة 
  .عیةشرأفرزھا واقع األزمة والعدید منھا أنشطة غیر  أنشطة أخريوظھور  اآلمنة،األحیاء والمدن 

  للمشتغلین:التركیبة المھنیة 

كان لمفرزات األزمة آثار على التركیبة المھنیة للمشتغلین نتیجة خروج عدد من المنشآت اإلنتاجیة والتجاریة 
 بال تتناسمھن جدیدة  في والخدمیة  خارج العملیة اإلنتاجیة والنزوح الكبیر للمشتغلین مما أضطرھم للعمل 

ھذه المنشآت لتأمین متطلبات سبل العیش لھم من كانوا یمارسونھا قبل نزوحھم  مع األعمال والمھن التي
وألسرھم في مناطق اقامتھم الجدیدة .او الھجرة إلى خارج سوریة للبحث عن فرص عمل وخاصة في الدول 

ً من االختصاصین والفنین والمھنیین وانخفاض نسبتھم من مجموع المشتغل ً كبیرا ین المجاورة ما سبب تسربا
ً ملحوظاً  اوالبیع. مملصالح مھن الخدمات  المنشآت العاملة العامة والخاصة وحتى  الفئات فيمن ھذه  سبب نقصا

وھذا ما أكدنھ نتائج المقابالت  الحرفیة مما أجبر عدد من ھذه المنشآت على تخفیض انتاجھا أو التوقف عن العمل
ً في ا ً  التالي.لقسم الثالث مع أصحاب المنشآت وقادة الرأي كما سنرى الحقا كما أن األزمة وظروفھا أنتجت مھنا

ي للنفط المسروق وبیع ونقل ئوالتكریر البدا جدیدة وبعضھا غیر شرعي مثل مھن التھریب وتجارة المخدرات
   . القطاع المنظم إطارخارج انتشرت  لمھن التياالمسروقات وغیرھا من 

  المنظم:القطاع غیر  -6

في سوریة خالل العقدین األخیرین نتیجة تدفق القوى العاملة إلى سوق العمل بمعدالت م نما القطاع غیر المنظ
وخاصة في ضوء ارتفاع نسبة السكان في سن العمل  جدیدة،تفوق قدرة االقتصاد على تأمین فرص عمل 
ظم إلى حتى وصلت نسبة العاملین في القطاع غیر المن ،الفترةبمعدالت تفوق نسبة النمو السكاني في نفس 
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یتوقع ارتفاع نسبة المشتغلین في  سوریة،األزمة التي تمر فیھا  ظل ظروفوفي  المشتغلین.حوالي ثلث عدد 
ً لطبیعةكبیر  بشكلالقطاع ھذا  ً كبیر یتطلب العمل فیھ رأس ماالً  الالذي ھذا القطاع  نظرا خبرة وال شھادة  والا

  تعلیمیة.

العدید من قوة العمل وخاصة من  قام العمل،الكبیر لفرص  نخفاضواال العمل،وفي ضوء الواقع الحالي لقوة  
متطلبات سبل  المنظم لتأمینعمل في القطاع غیر بالممن فقدوا عملھم ومواردھم  العمال النازحین والمقیمین

 الراغبین بدخل إضافيوإضافة الى ارتفاع نسبة الداخلین لھذا القطاع من المشتغلین بأجر  وألسرھم.العیش لھم 
% من 50ویتوقع أن یصل عدد المشتغلین في ھذا القطاع إلى حوالي   ألسرھم.سبل العیش  لتأمین متطلبات

 األزمة.ھذا القطاع مرتبطة بواقع  ومھن فيعن ظھور أنشطة  ،سابقاً إلى ما ذكر  اضافة، مجموع المشتغلین.
% من 17 القطاع تتجاوزذا بعض الدراسات أن نسبة المشتغلین باألعمال غیر الشرعیة في ھ تقدر ثحی

على نمو  األزمة السلبيوھذا یعكس دور  المنظم.%من العاملین في القطاع غیر 34 ویقدر بنحالمشتغلین وبما 
  كبیر.ا القطاع بشكل ھذ

 

  التعامل مع األزمة  -7

ائج ھذه األزمة بدأ السوریون الذین بقوا داخل البالد بالتعامل مع واقع ونت السوریة،بعد فترة من نشوب األزمة 
وبشكل خاص من حلب فتم نقل العدید من المنشآت الصناعیة والخدمیة من المناطق المشتعلة  اإلمكان.قدر 

 اآلمنة،وریف دمشق إلى المناطق الحرة والمدن الصناعیة في عدرا وحسیا والى المحافظات والمناطق واألحیاء 
. وبدأ ل صغیرة حسب امكانیات الصناعي المتضررأو اقامة مشاغ والمعدات،مع نقل ما أمكن من اآلالت 

أصحاب ھذه المنشآت من الصناعیین والحرفیین والتجار وغیرھم من الفعالیات الخدمیة   بممارسة عملھم وإن 
   عنھا.بمستویات محدودة بسبب آثار األزمة والصعوبات التي نجمت 

لتدریجي في عدد المشاریع اي من خالل االرتفاع حركة النشاط االقتصادي باالزدیاد النسب بدأت 2014 ومنذ عام
ومعاودة االنتاج والتصدیر وبشكل  تشغیلھا،تم تأھیلھا وإعادة  ت التيآوالمنش والمرخصة،المشملة والمنفذة 

وقد لعبت المنشآت المتناھیة الصغر  خاص من المنتجات الزراعیة والنسیجیة والغذائیة وان بمستویات بسیطة.
ً في ھذا المجال وبشكل خاص فیما  لصغیرة والمتوسطة النظامیة وغیر النظامیة دوراً وكذلك المنشآت ا ھاما

یتعلق بسد ما یمكن من حاجة السكان من المواد الغذائیة والنسیجیة والمنظفات وغیرھا ... وحسب تقاریر وزارة 
 1886) نجاروحسیا والشیخ  عدرا(االدارة المحلیة والبیئة بلغ عدد المنشآت العاملة في المدن الصناعیة الثالث 

منشأة في  205منشأة في مدینة الشیخ نجار بحلب و 3939منشأة في مدینة عدرا الصناعیة و 1288منشأة منھا 
كما بلغ عدد المنشآت الصناعیة الصغیرة والحرفیة التي تم تأھیلھا وتشغیلھا   بحمص.مدینة حسیا الصناعیة 

كما تشیر  الموجودة.% من المنشآت 15تشكل حوالي  منشأة 5200نحو  2017لغایة شھر نیسان في حلب 
ً من  الصناعیة إلىتقاریر وزارة  إلى  2012في عام  منشأة 667ارتفاع عدد المنشآت الصناعیة المنفذة سنویا

كما تم إعادة  المنشآت.% من عدد ھذه 38وقد شكلت المنشآت الحرفیة حوالي  .2016في عام  منشآه 732
ً والتية من شركات القطاع العام الصناعي المتضررة شرك 22تشغیل  % 45تراوحت أضرارھا ما بین  جزئیا

  األصلیة أو في مقرات مؤقتة جدیدة. % بمقراتھا60-

في ذات الوقت الذي تمت فیھ العودة إلى اقامة المعارض المتخصصة في الصناعات النسیجیة في دمشق 
مما نشط عملیة التصدیر الذي ال یتم اإلعالن  الخارجیة.یة وكذلك االشتراك في المعارض الدول  .وبیروت
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ً على  لإلحصاء،من قبل المدیریة العامة للجمارك والمكتب المركزي  الرسمي عنھ وانما یتم االعتماد جزئیا
بعض األرقام من خالل التصریحات التي یطلقھا المعنیون في القطاعین العام والخاص حول ھذا الموضوع. 

الجتماع أعلنت غرفة صناعة دمشق وریفھا في تقریرھا صادرات القطاع الخاص الصناعیة فعلى مستوى 
من منتجات مصانعھم 2014الھیئة العامة السنوي أن صناعیي غرفة صناعة دمشق وریفھا صدروا خالل عام 

من قبل ھذه بلغت قیمة الصادرات الصناعیة التي تم تصدیقھا كما  سوریة، ملیار لیرة 10.4ما قیمتھ أكثر من 
ملیار  3.6ملیار صادرات نسیجیة و 18.7ملیار لیرة سوریة موزعة على  95.7نحو  2015الغرفة خالل عام 

ملیار  72.8صادرات كیمیائیة وحوالي ملیار صادرات غذائیة وبحدود نصف ملیار صادرات ھندسیة ونحو 
 73لمصدقة من قبل الغرفة نحو شھادات المنشأ للصادرات اقیمة بلغت  2016وفي عام  .مختلطةصادرات 

ملیار  22الصادرات النسیجیة  سوریة،ملیار لیرة  17الصادرات الغذائیة  :یليملیار لیرة سوریة موزعة كما 
بلغ كما  سوریة.ملیار لیرة  13والصادرات الھندسیة  سوریة،ملیار لیرة  20الصادرات الكیمیائیة  ،سوریةلیرة 

شھادة  140نحو  2016غرفة صناعة حمص خالل النصف األول من عام عدد شھادات المنشأ الصادرة عن 
بلغت قیمة شھادات المنشأ المصدقة من قبل  دمشق،وحسب رئیس غرفة زراعة  .سوریةملیار لیرة  11بقیمة 

بین مدیر عام كما  .طنألف  15ملیون دوالر بوزن یزید على  39الزیتون المصدر ما یزید على  الغرفة لزیت
 2017یة خالل الربع األول من عام وتنمیة اإلنتاج المحلي والصادرات أن قیمة الصادرات السورھیئة دعم 
ملیار  52.63ملیار لیرة سوریة، بینما بلغت صادرات الربع األول من العام الماضي نحو  65.77زادت عن 
  .لیرة سوریة

الى نحو  2011ون دوالر في عام ملی 163.7انخفضت من  الصناعي فقدأما بالنسبة لصادرات القطاع العام 
 (أسمدة 2014ملیون دوالر في عام  68لترتفع الى نحو  2013و 2012دوالر في كل من عامي  ونملی 40

عام  دوالر فيملیون  3 فقط ثم الىدوالر  ألف 562الى نحو  2015عام  االنخفاض في ونسیج) لتعاودوتبغ 
   النسیجیة.معظمھا من المنتجات  2016

  ات والتدابیر الحكومیة االجراء-8

أدت األزمة إلى تراجع كبیر في الموارد الحكومیة سواء من النفط أو المنتجات الزراعیة  االشارة،كما سبق 
ولم تقتصر  والرسوم.وكذلك من السیاحة واالیرادات الحكومیة األخرى بما فیھا الضرائب  ،األخرىوالصناعیة 

ذه الموارد بل اضطراراھا الستیراد البدائل عنھا من المشتقات النفطیة الخسارة الحكومیة على فقدان أو تراجع ھ
ودفع  العسكري،وبذلك تركز االنفاق الحكومي خالل األزمة على االنفاق  .الضروریةوالمواد الغذائیة والطبیة 

لغذائیة والدواء المواد ا الضروریة منوتلبیة المتطلبات  والمتقاعدین،رواتب العاملین في أجھزة الدولة المختلفة 
الدعم في ذات الوقت الذي تم فیھ تخفیض  معیشتھم.وتوفیر اماكن اقامة مؤقتة للمھجرین وتدبیر  والمحروقات،

 النقل، أجوراالتصاالت،  الكھرباء، األدویة، المحروقات، (الخبز، المواد والخدماتمن  أسعار العدید ورفع
   التموینیة.الرسوم والضرائب ....)  ووقف العمل بالبطاقة 

البالد، العمل على تحریك عجلة االنتاج ومعالجة ما یمكن من المشاكل والصعوبات التي واجھتھا  إطاروفي 
من آثار األزمة على األوضاع  للتخفیفوالتدابیر المعنیة مجموعة من االجراءات الجھات الحكومیة  اتخذت

  . وعلى مستوى الزراعة والصناعة والطاقة قدیة،والنفي مختلف المجاالت المالیة  االقتصادیة واالجتماعیة
، وتشدید الرقابة إیرانوعلى المواد المستوردة من كیة على عدد من المواد الغذائیة كتخفیض الرسوم الجمر

ً،وتسعیر عدد من المواد  التموینیة، وإعادة جدولة  االجتماعیة،وتأجیل دیون المستثمرین للتأمینات  مركزیا
ودراسة  دمرت،والعمل على توفیر مواقع بدیلة آمنة للمنشآت الصناعیة التي  العامة،رف الدیون من المصا
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ت المتعلقة بفتح االعتمادات والترخیص اسبل التعویض علیھا، واعادة النظر بعدد من القرارات واالجراء
صغیرة والمتوسطة العمل على تفعیل دور المشاریع ال إطاراالداري والتصدیر وتوفیر المحروقات الخ.... وفي 

تم احداث الھیئة العامة للتشغیل وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض 
 بموجبھ تم والذي 30/3/2017 تاریخ 19 القانونكما تم مؤخرا اصدار  . للمشروعات الصغیرة والمتوسطة

یة المرخصة من الرسوم الجمركیة وغیرھا اآلالت وخطوط اإلنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناع إعفاء
الذي تم بموجبھ تخفیض الرسوم  172كما تم اصدار المرسوم رقم  .من الرسوم المترتبة على االستیراد لمدة سنة

یرون أن  العدید من االقتصادیین والمعنیینإال أن  %.50الجمركیة على مستلزمات االنتاج الصناعي بنسبة 
ً من ھذه االج ً ھاما ومتأخرة وبطیئة التنفیذ وتعتمد  مجتزاهكثیر من األحیان  جاءت فيراءات وغیرھا قسما

دون التطرق إلى سیاسات واجراءات متكاملة تستند إلى رؤیة واقعیة ومستقبلیة  ،بیومسیاسة العمل یوم 
  . الحتماالت تطور األحداث واتخاذ االجراءات والتدابیر الالزمة لمنعھا أو الحد من تأثیرھا

  دور المنظمات الدولیة والجمعیات األھلیة  -9

ً تشھد العدید من المدن والمناطق السوریة  ة، منها  لعددنشاطا ة العاملة  سور  10من المنظمات اإلغاث
ميتان و بع لألمم المتحدة ومنظمتان إقل االت  17منظمات ت ة وعدد من الو  .المتخصصةمنظمة دول

المنظمات والجمعیات  هھذ تركزو .والجمعیات والمؤسسات األھلیة األخرىمن الجھات العامة إلى عدد  اضافة
على تدریب وتأھیل المتعطلین والنازحین والمتضررین على عدد من الحرف والصناعات سواء  في عملھا

في ذات الوقت (لھم كعمال أو اصحاب مشاریع متناھیة الصغر وتأمین التمویل والخدمات األخرى الالزمة 
فیھ عدد من النازحین وخاصة في بعض مراكز اإلیواء التدریب والعمل واالكتفاء بالمعونات التي  ذحبال یالذي 
الرغم من  اآلن، علىفإن ما یتم حتى  العمل،إال أنھ أمام ضخامة أعداد المھجرین والعاطلین عن  إلیھم).تقدم 

ً أكثر  األمر، طلوبمإال نسبة ضئیلة مما ھو  لال یشكأھمیتھ ودوره االیجابي واالنساني،  الذي یتطلب عمال
ً سواء بالنسبة ألعداد المتدربین  ً وتركیزا سبل تحسین لتوفیر فرص العمل و التدریب والتأھیل ومجاالتاتساعا

وأن یتم ذلك وفق رؤیة تكمل وتتكامل مع الرؤیة  األولویة،العیش وخاصة في المناطق والمدن المستھدفة وذات 
  واإلعمار.الراھنة وفي مرحلة إعادة البناء  معالجة المشاكللالوطنیة 

  الصعوبات والعقبات التي تواجھ سوق العمل وتحسن سبل العیش  -10

استمرار الصراع  في، العیشتكمن الصعوبة األساسیة والمركزیة التي تواجھ خلق فرص العمل وتحسین سبل 
موارد  ویشكل ضعف الیھا.االستقرار التوصل إلى حل سیاسي یعید األمن و وحولھا وتأخرالدائر في سوریة 

ما  العیش.مجال خلق فرص العمل وتحسین سبل  ھامة فيالدولة وعدم قدرتھا على تلبیة كافة المتطلبات عقبة 
  المعالجة.مع استمرار وجود قضایا عدیدة تحتاج إلى ى اتباع أولویات تتجدد یوم بیوم یضطرھا إل

التي تواجھھا المنشآت  تؤثر على فرص العمل وتحسین سبل العیشوالصعوبات التي  لمشاكلایمكن تحدید أھم 
ً سواء في توسیع أو /  إعادة تأھیل المنشآت  فيأو  وزیادة االنتاجالعامة والخاصة قید العمل واالنتاج حالیا

   یلي:بما المتوقفة أو خارج العمل 

  .ملیون ل.س 10سقف بالمباني فقط وب وانخفاضھ وحصرهالتعویض عن األضرار التأخر في تسدید  - 1
 والتشغیلیة.نقص التمویل وتجمید منح القروض االستثماریة  - 2
 نقص الوقود والكھرباء  - 3
 صعوبات فتح االعتمادات والنقل والترفیق وعبور الحواجز  - 4
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  واألسعارارتفاع التكالیف  - 5
 .وبالتالي انخفاض القدرة الشرائیة للمواطنین وانخفاض الطلب تدني األجور - 6
إذ مع  السوریة،حیث برزت خالل ھذه الفترة حالة خاصة في سوق العمل  الفنیة.املة نقص األیدي الع - 7

ارتفاع نسبة البطالة فیھا یعاني العدید من الجھات العامة والصناعیین ورجال األعمال من نقص الید 
 اءمنھا سوذل جھود كبیرة من أجل توفیر حاجتھم ب العاملة الفنیة للعمل في منشآتھم ما یضطرھم الى

الذي بتدریب ما یتوفر لھم من عمال جدد أو االعتماد بشكل متزاید على تشغیل االناث في ذات الوقت 
فیھ باالستفادة من العمالة الفائضة في جھات القطاع العام المتوقفة عن االنتاج للعمل في  یطالبون
  . منشآتھم.
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  القسم الثالث 

  نتائج الدراسة المیدانیة 

  
 وأوسع، وبالتاليتشخیص أثر األزمة على فرص العمل وسبل العیش بشكل أعمق العمل على  إطارفي 

والتدابیر الفوریة وعلى المدى القصیر والمتوسط لمعالجة  لإلجراءاتالتوصل إلى مقترحات عملیة وملموسة 
 15المركزي الذي ضم خالل فریق العمل  السوریة منقامت جمعیة العلوم االقتصادیة  والمشاكل،ھذه اآلثار 

 ً ً رئیسیا ً وباحثا ، ریف دمشق، (دمشقفرق عمل في المحافظات الست التي شملتھا الدراسة  5ومساعدا
ً  44 الحسكة) تضم حلب، طرطوس، حمص، ً،باحثا   بعقد اجتماعات ولقاءات تضمنت ما یلي: مساعدا

منشأة  115 التالي:ى النحو موزعة علمنشأة اقتصادیة وخدمیة عامة وخاصة  378زیارات میدانیة لـ  - 1
منشأة في كل من محافظة حمص  65وحلب  منشأة في محافظة 117في محافظة دمشق وریفھا و

ومحاورة أصحاب ومدراء ھذه المنشآت في موضوع  منٍشأة في محافظة الحسكة 16وس وطوطر
 الدراسة.

ً مشارك 176بؤریة ضمت  لمجموعاتاجتماع  40عقد  - 2 موزعین على اب الشب منالعمل طالبي  منا
اجتماعات في حلب بمشاركة  5 مشاركا، 40اجتماعات في دمشق وریفھا بمشاركة  5 التالي:النحو 

 محافظة،مشاركا من كل  32اجتماعات في كل من حمص وطرطوس شارك فیھا  4 مشاركا، 40
ذه االناث من المشاركین في ھ وكان عدد .امشارك 16اجتماعان في محافظة الحسكة شارك فیھما 

 روذكمن ال 80مقابل  96اللقاءات 
في  10 التالي:توزعت على النحو وذوي الخبرة شخص من أصحاب الرأي  41مع  اجراء لقاءات - 3

 الحسكة.محافظة  في 4وفي طرطوس  8في حمص و 8في حلب و 11دمشق وریفھا و

ً للمنھجیة التي اتبعھا فریق ا 5ویتضمن الملحق رقم  ً وافیا ً و الدراسة.لعمل لتنفیذ المرفق بالدراسة شرحا نظرا
محافظة اضافة إلى الكبیرة  المحافظات األساسیة محافظات دمشق وریفھا وحلب وھي منتضم دراسة كون الل

، ةیالشرقوالحسكة من المنطقة الشمالیة  الساحلیة،محافظة طرطوس من المنطقة و الوسطى،حمص من المنطقة 
ً أولیة الدراسة وصول الیھا من من الممكن اعتبار األرقام التي تم ال فإنھ على یمكن اسقاطھا  تأشیریھوأرقاما

  .مستوى سوریة
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  الدراسة:نتائج 

  العمالةإلى المنشآت حاجة  -أوالً 

%من حجم العمالة الموجودة 12أظھرت بیانات الدراسة أن حاجة المنشآت التي شملتھا الدراسة تقدر بحوالي 
ً،العمالة الموجودة  %من حجم25 وبحوالي األزمة،فیھا قبل  ما یشیر إلى أن الطلب على القوى العاملة قد  حالیا

والمشاركة في العمل  جلھا من القوى العاملة الشابةكان  ویعود ذلك لعامل الھجرة التي األزمة.تضاعف أثناء 
  . العسكري

انات، بأن لم یطرأ علیھ تغیر ملموس، حیث أظھرت البی 2017إن الطلب على قوة العمل لنھایة عام  - 
 % من حجمھا الحالي.26% من حجم قوة العمل قبل األزمة و12.6الطلب یقدر بــــــ 

، فتضاعفت تقریباً حاجة المنشآت للقوى العاملة، حیث قدرت 2020-2018أما على المستوى المتوسط  - 
 %من حجم قوة العمل الحالیة.44.1% من حجم قوة العمل قبل األزمة، و21.4بــــ 

% 53.5% من حجم قوة العمل قبل األزمة، و26اجة المستقبلیة لقوة العمل باالرتفاع لتبلغ تستمر الحو - 
 من حجم قوة العمل الحالیة.

% من حجم قوة العمل 72.1بنحو إجمالي حاجة المنشآت االقتصادیة للقوى العاملة تقدر فإن وبالتالي 
  %من حجم قوة العمل الحالیة.148.7قبل األزمة، و

  
  

% تلتھا حمص 37.7نحوظة حلب بالمرتبة األولى بإجمالي فرص العمل المطلوبة بجاءت محاف - 
ً طرطوس 6.5% فالحسكة 24.2% ثم دمشق وریفھا 29.3  %.2.3% وأخیرا
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تركزت فرص العمل المطلوبة حسب النشاط االقتصادي ولمختلف الفترات بالمنشآت النسیجیة ومن ثم  - 
ً التجاریة.المنشآت الھندسیة فالكیمیائیة فالغذائی استحوذت المنشآت الكیمیائیة والنسیجیة وقد  ة وأخیرا

 . من فرص العمل المطلوبة للفترات المختلفة تي دمشق وریفھا على القسم األكبروالھندسیة في محافظ
وتأتي  ،النسیجیةفجل فرص العمل المطلوبة وللفترات المختلفة تستقطبھا المنشآت  ،حلبأما محافظة 

ومن ثم  ،المطلوبةالغذائیة الصدارة بفرص العمل كان للمنشآت  ،حمصوفي محافظة  .الغذائیةبعدھا 
المنشآت الھندسیة بمحافظة الحسكة على كامل فرص العمل  كما استحوذت التجاریة فالكیمیائیة.

 النصیب األكبر من فرص العمل المطلوبةكان للمنشآت الغذائیة لحظة الدراسة، بینما  ،حالیاً المطلوبة 
التجاریة على غالبیة فرص العمل  استحوذت المنشآتمحافظة طرطوس في و الالحقة.المرحلة  في

 .المنشآت الھندسیة المطلوبة وللفترات المختلفة، تلیھا
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ً ومن ثم اآللیة وقسم ضئیل للیدویة  ،للمنشآتوحسب المستوى التقني  -  جاءت المنشآت نصف اآللیة أوال
 والكالم ینطبق على مستوى المحافظات. ،الفتراتل المطلوبة ولمختلف من حیث استقطابھا لفرص العم

فلقد أظھرت الدراسة بأن غالبیة  ،بالتوسعھناك عالقة طردیة بین فرص العمل المطلوبة والرغبة و
محافظات الالتوسع، وینطبق ذلك على  في عمل وللفترات المختلفة ترغب تطلب فرصالمنشآت التي 

 المدروسة.
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بالنسبة للرغبة بالدعم الفني، فلقد أظھرت الدراسة بأن أكثر من النصف بقلیل من المنشآت التي أما  - 
ً. ،الفنيستخلق فرص عمل وللفترات المختلفة ترغب بالدعم   وعلى مستوى المحافظات أیضا

 

ً مننصف المنشآت فإن لتمویل، في اومن حیث الرغبة  -  التي ستؤمن فرص عمل وللفترات  تقریبا
فیالحظ بأن أكثر من نصف المنشآت  ،سةودرمالمحافظات الأما على مستوى  ،بالتمویللفة ترغب المخت

أما بقیة محافظات الدراسة فثلثي منشآتھا ترغب  ،بالتمویلفي محافظتي دمشق وریفھا ال ترغب 
میع الحظ بأن الھدف األساسي من الرغبة بالتمویل ھو تطویر وتوسیع المنشأة وعلى جیكما  بالتمویل.

 مستویات الطلب من القوى العاملة تلیھ التشغیل فالمعونة الفنیة.
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تلتھا مھنة النسیج  ،المختلفةتركزت فرص العمل المطلوبة ولمختلف الفترات على مھنة األعمال  - 
وفي محافظتي دمشق وریفھا تركزت فرص العمل  ومن ثم المھن الفنیة والھندسیة. ،والخیاطةوالتریكو 
التسویق والنسیج والتریكو والخیاطة. أما محافظة وبشكل رئیسي باألعمال المختلفة وباإلدارة المطلوبة 

حلب فلقد تربعت مھنة النسیج والتریكو والخیاطة على جذب خلق فرص العمل، تلتھا األعمال المختلفة 
ً من حیث تأمین ھا لفرص ومن ثم المھن الھندسیة. بینما في محافظة حمص جاءت المھن الفنیة أوال

جاءت مھنة األعمال المختلفة  ،الحسكةوفي محافظة . العمل، تلتھا المھن الصناعیة فاإلدارة والتسویق
ً من حیث تأمین فرص العمل، تلتھا مھنة الفني  محافظة طرطوس، فسیطرت مھنة  االصناعي. أمأوال

 األعمال المختلفة على فرص العمل المطلوبة، تلتھا المھن الفنیة.

0%
20%
40%
60%
80%
100%

ین التوزع النسبي للعامل
ل القائمین على رأس العم

 ً بالمنشآت حالیا

 التوزع النسبي لفرص
  ً العمل المطلوبة حالیا

 التوزع النسبي لفرص
العمل المطلوبة حتى نھایة 

2017  

 التوزع النسبي لفرص
العمل المطلوبة خالل 

  2020-2018الفترة 

 التوزع النسبي لفرص
ال العمل المطلوبة مستقب

53.554.550.460.470.5

46.545.549.639.629.5

حسب الرغبة بالتمویل

نعم ال

0%

20%

40%

60%

80%

100%

املین التوزع النسبي للع
القائمین على رأس 
ً العمل بالمنشآت حالی ا

ص التوزع النسبي لفر
  العمل المطلوبة حالیاً 

ص التوزع النسبي لفر
العمل المطلوبة حتى 

   2017نھایة 

ص التوزع النسبي لفر
العمل المطلوبة خالل 

  2020-2018الفترة 

ص التوزع النسبي لفر
بال العمل المطلوبة مستق

10.31316.110.78

82.984.179.385.887.5

6.82.94.63.54.5

تشغیل  تطویر وتوسیع معونة فنیة



45 
 

  
  
  
  المجموعات البؤریة: -اً نیثا
  

% في 54.5 % واناث45.5 بنسبة ذكورمشاركا  176بلغ عدد المشاركین في جلسات المجموعات البؤریة 
% من المشاركین أن قطاع التجارة یحتل المرتبة األولى في 44ن حوالي بیّ  وقد بالدراسة.المحافظات المشمولة 

ً یلیھ قطاع البناء و % یلیھ قطاع 16.6% ثم قطاع الزراعة بنسبة 27التشیید بنسبة فرص العمل المتوفرة حالیا
  %.   3.1% وجاء قطاع الفنادق والمطاعم في المرتبة االخیرة بنسبة 8.3الصناعة بنسبة 

  

 
  

أن سبب عدم حصولھم على عمل یعود لعدم توفر فرص العمل نتیجة  حوالي ثلث المشاركین في الجلسات ادوأف
عدم انسجام ل% من المشاركین السبب 21.5وظروف عدم االستقرار، وأرجع حوالي  تالمنشآاغالق الكثیر من 

% بان فرص العمل تتطلب مستوى 26نحو  وافاد، علیھفرص العمل المتوفرة مع المستوى التعلیمي الحاصلین 
% من المشاركین بأن سبب عدم الحصول 14حوالي  وصرح، باألصل ھال یمتلكونمن الخبرة والتدریب ھم 

  لى فرصة عمل ھو المستوى المھني المتواضع لطالب العمل. ع
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% 95.5ریبیة بنسبة وصلت الى دأفاد غالبیة المشاركین في المجموعات البؤریة بالرغبة في اتباع دورة ت كما
ً لرفع ً % و27.2لدیھم مستوى المھارة والخبرة  أوال   %.22.2لتغییر االختصاص المھني ثانیا

  

  
  
%) تاله 32.5%، دمشق 57من المشاركین برغبتھم بالعمل في القطاع العام (طرطوس % 40افاد نحو  ذلكك

% من 18وافاد نحو . %)14.3%، طرطوس 42.25% (حلب 30.9في المرتبة الثانیة القطاع الخاص بنسبة 
%) لحسابھم من خالل إنشاء مشروعھم الخاص 15.6%، حلب 29.6المشاركین برغبتھم بالعمل (الحسكة 

% من المشاركین برغبتھم بالعمل في أي قطاع 11.7أفاد في حین % حلب) 4.4%، حلب 28.6(طرطوس 
  فرصة عمل فیھ توفرت
  

  
  
  

ات ( ، األول: ه تأم ال ر اب في م ــ ل ال ل م ق ــ األســاســي في ال ع الع )، %63ت ال

ل الع ( ة األهل في ســ ــاع اني م اب ا%37وال عة األســ ع م واج ). وت اد لل ع ة ب االســ إلضــاف

ة ( ــ ــة ب ع اراة غالء ال ة (%30وم ــ ات ب ــة وت ال ع ــ ال ــ م ا، وت ه ل م % 23.3) ل

الي.16.7و   % على ال
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ً  كما جاءت الرغبة بإنشاء مشروع متناھي الصغر أو متوسط بالمرتبة األولى حیث جاء  روعمش إنشاءأوال
% وفي المرتبة الثالثة 23.9% وفي المرتبة الثانیة مشاغل المالبس والخیاطة بنسبة 26سبة صناعة یدویة بن

في إنشاء  م% رغبتھ14وحدد حوالي  . %17) بنسبة بیّاض، فطر، دجاجإنشاء مشروع زراعي (زراعة 
  .تعلیم.ریاض أطفال ومعاھد 

  
  

%، تاله في المرتبة 57.4رتبة األولى بنسبة جاء الدعم المادي بالموبالنسبة للمطلوب لنجاح تأسیس المشروع 
  %.8.5ومساعدات في التسویق بنسبة  %33.1الثانیة دورات تدریبیة بنسبة 
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  فرص العمل بما یلي: البؤریة لزیادةالمشاركین في اجتماعات المجموعات تمثلت أھم مقترحات وقد 
 %)4.2%، طرطوس 47.5% (حلب 27لتدریب بنسبة ا - 

 %)6.3%، الحسكة 22.5% (دمشق 18.5لصغیرة والكبیرة بنسبة المشاریع ا تشجیع - 

 %,19.3تطویر التشریعات بنسبة  - 

 %).3.7%، الحسكة 5.9% (حمص 15.3تفعیل القروض للمشاریع وتخفیض الضرائب بنسبة  - 

  %.10.8تشجیع االستثمار في كافة القطاعات واستثمار الموارد  - 

  الخبراء وأصحاب الرأي  -ثالثاً 
دد المش غ ع رأي بل حاب ال راء وأص ن الخب ة م ابالت الفردی ي المق ً  41اركین ف اركا مش

ي: ( كل اآلت ى الش ات عل ا للمحافظ وزعین وفق ا، 10م ق وریفھ ي دمش ي  11ف ب،ف  8 حل
ص،  ة حم ي محافظ وس،  8ف ة طرط ي محافظ كة) 4ف ة الحس ي محافظ ذ ف ت ھ  وخلص

  المقابالت الى ما یلي: 
ادیة والمھنیة ال -1 طة االقتص تي من المتوقع أن تولد فرص عمل في المحافظة في المرحلة حول االنش

  : القادمة بعد األزمة
ییدقطاع البناء  احتل بة  والتش بة  ،%24.3المرتبة األولى بنس % وفي المرتبة 19.7تاله قطاع الزراعة بنس

ثالثة جاء  ب متقاربة حوالي  كل منال رة %، وجاء قطاع التجا16.5قطاع الزراعة وقطاع الخدمات بنس
  %.14.9بنسبة والفنادق في المرتبة االخیرة 
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  :تركز فرص العمل في المرحلة المقبلة حسب األولویات -2

ات القطاع الخاص، یلیھ في المرتبة الثانیة قطاع  س ركات ومؤس تتوفر فرص العمل بالدرجة األولى لدى ش
بة  طة بنس غیرة والمتوس روعات الص % من فرص العمل، 23 %، ویوفر القطاع العام حوالي24.5المش

كل العمل الفردي ما بتھ ویش باب، في حین  % من21.5 نس اھمة  ىال تتعدفرص العمل المتوفرة للش بة مس نس
  % فقط.2مانسبتھ العمل بالمجموعاالجنبیة في توفیر فرص  والتعاوني واالستثماراتالقطاع المشترك 

  

  
  العمل في المحافظة:  متطلبات التدریب والتأھیل المھني لتأمین حاجات فرص  -3

رورة توفیر المدربین  توى االجمالي بض من المقابالت الفردیة على المس حاب الرأي ض أفاد الخبراء وأص
لت إلى  بة وص %، تالھا في المرتبة الثانیة أھمیة التركیز على التدریب 37والمناھج ونوعیة التدریب بنس

بة  تأمین أماكن التدریب والتجھیزات والورش التدریبیة وجاء  %،33.1العملي للمدربین في أماكن العمل بنس
  %.26.3بالمرتبة الثالثة بنسبة 
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  :عوائد العمل المأجور أو العمل كافیة حالیا لتأمین سبل العیش لألسرة -4
لت إلى   بة وص حاب الرأي بانھا غیر كافیة بنس اركین في المقابالت الفردیة من الخبراء وأص أفاد غالبیة المش

  .% بأن عوائد العمل المأجور كافیة لتأمین سبل العیش لألسرة7.3في حین أفاد نحو %، 92.7
  

  
  العمل:قات والصعوبات التي تواجھ تأمین متطلبات فرص والمع -5

%، وفي المرتبة الثانیة جاء المستوى التعلیمي 41جاء في المرتبة األولى المستوى المھني لطالب العمل بنسبة 
بة حوالي  جاء عامل النوع االجتماعي (ذكر، انثى) لطالب العمل في المرتبة الثالثة كمعیقات و %،30بنس

  وصعوبات تواجھ تأمین فرص العمل.
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اركین (كما اعتبر  روعات %97.6غالبیة المش حاب الرأي المش ) في المقابالت الفردیة من خبراء وأص
یلة ناجحة  طة وس غیرة والمتوس ب  في المحافظة فرص العمل إلیجادالص ناعا :اآلتيالترتیب وحس  تص

اغل خیاطة وتریكو  ،%46.3زراعیة وحیوانیة  غیرة  ،%33.8مش  ،%5اعمال تجاریة  ،%11.3ورش ص
  . %3.8خدمات 

  
  

% من المشاركین 58.4نحو  افاد: سابقاً  رما ذككانوا یمتلكون في المحافظة اإلمكانیات للتعامل مع  إذاوفیما 
  بنعم. 41.5ي حین افاد نحو في المقابالت الفردیة بـ ال ف

بق المطلوبة للتعاملوحول االحتیاجات  اركون بالمقابالت الفردیة ان  :مع ما س االحتیاجات  أبرزأفاد المش
 تكمن حسب الترتیب التالي:

  %32.8اوالً: تقدیم الدعم المادي 
ً: تقدیم الخبرات    %27.9الفنیة ثانیا

  %21.3ثالثا: تقدیم المساعدات الفنیة 
  %9.8 : إعادة ترمیم البنیة التحتیة للمنشآترابعاً 
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  التدریب: -رابعاً 

عمال فأكثر وذلك لتأمین حاجة العمل واالنتاج من  10تركزت الحاجة للتدریب في المنشآت التي یعمل لدیھا 
ب % من مجموع الطل72عن  دما یزیوقد شكل الطلب على التدریب من اصحاب ھذه المنشآت  المؤھلة.العمالة 

وتركز الطلب على التدریب في  الدراسة.% من مجموع المنشآت في 59مع أنھا تشكل  الكلي على التدریب
% ثم مھن النسیج 16% یلیھا التسویق والمبیعات 26وبحوالي  ھذه المنشآت على االختصاصات الھندسیة

 ھن أخرى.والباقي على م ،منھا% لكل 11% فالصیانة المیكانیكیة والكھربائیة والحاسوب بنسبة 15واألزیاء 
  . أي أن التدریب یتركز على المھن الفنیة التي تفتقر إلیھا ھذه المنشآت والتي تحتاجھا لتأمین سیر العملیة اإلنتاجیة

  
  

ً  فيالتدریب وقد تركز القسم األكبر من الطلب على  من % 84حوالي المنشآت الراغبة في التوسع مستقبال
یؤكد حاجة  وھذا، والمبیعاتعلى المھن الھندسیة والصیانة الفنیة والتسویق لب وتركز الط ت،آالمنشمجموع 
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 واإلنتاجیة،على اإلنتاج  ھذه المنشآت على رفع مستوى العاملین في ھذه المھن الذي سوف ینعكس إیجابیاً 
ضوء في  وخاصة، للتجھیزاتوتنفیذ األعمال الھندسیة والصیانة الفنیة  واالعطال،نسب الھدر وتخفیض 

التسرب الكبیر في العاملین ذوي الخبرة في االختصاصات الھندسیة والصیانة الفنیة لوسائل اإلنتاج خالل 
یلیھ باألھمیة التدریب  المدروسة،ویحتل ھذا النوع من التدریب المرتبة األولى في معظم المحافظات  األزمة.

  وخاصة في محافظة حمص.في مھن النسیج واألزیاء ثم التسویق والمبیعات ثم الحاسبات 
  

  
  

ما یؤكد على  المھن،توافق بین الطلب على التدریب وفرص العمل المطلوبة لمعظم  كما بینت الدراسة وجود
تأمین فرص عمل في المستقبل في ھذه المجاالت وخاصة لمحافظات في أھمیة ھذه المھن بالنسبة لسوق العمل 

الھندسیة والصیانة والنسیج واألزیاء والحاسبات والتسویق  وخاصة في المھن األساسیة وحلب،دمشق وریفھا 
بأن یؤكد في أكثر المحافظات  المطلوبعن طلبات التدریب  المطلوبة والمبیعات.  كما أن زیادة فرص العمل

على المدى على ھذه المھن في التدریب لتأمین فرص عمل لطالبي العمل في المحافظات  تركیزھناك ضرورة لل
المھن  فتشكل، األخرى بالنسبة للمھنأما  والصیانة،وخاصة في المھن الھندسیة ویل األجل، المتوسط وط

  في محافظة حمص.وخاصة من المھن األخرى  رواجاً االداریة والسكرتاریة المھن األكثر 
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مستوى بغض النظر عن  المطلوبة،إال أنھ وبشكل عام استحوذت المھن الھندسیة والصیانة على المرتبة األولى 
% من 33ألكبر من التدریب المطلوب في المنشآت اآللیة حیث استحوذ على اتركز القسم كما  للمنشأة،التقانة 

 مجموع المنشآت ن% م23المنشآت اآللیة كانت تشكل حوالي  أن نسبةمع العلم  المطلوب، مجموع التدریب
% من مجموع 49فیھا لب على التدریب أما في المنشآت نصف اآللیة فقد كانت نسبة الط .دراستھاالتي تم 

  المنشآت.% من مجموع 58الطلب بینما كانت نسبة المنشآت نصف اآللیة تشكل أكثر من 
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لقد تفاوتت مدة التدریب المطلوبة حسب اختصاص التدریب المطلوب والخبرة المطلوبة من التدریب وتوزعت 
  الدورات المطلوبة حسب الفترة إلى ثالثة فترات:

 % من الدورات المطلوبة 27ن أسبوع         وتشكل حوالي أقل م - 1
 % من الدورات المطلوبة 43من أسبوع إلى شھر   وتشكل حوالي  - 2
 % من الدورات المطلوبة30أكثر من شھر         وتشكل حوالي  - 3
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 وعلى، روسةالمدارتفاع الطلب على المھن الھندسیة المختلفة والصیانة الفنیة في المحافظات ویشیر ذلك إلى 
إضافة إلى التركیز على  شھر.الدورات ألكثر من  أو، شھرالمستوى اإلجمالي سواء للدورات من أسبوع حتى 

مثل اإلدارة والسكرتاریة  والمھن األخرى،ارتفاع الطلب على الدورات في مجال الحاسبات والمعلوماتیة 
رفع إنتاجیة بالمدة الى رغبة أصحاب المنشآت وتشیر زیادة الطلب على الدورات القصیرة ومتوسطة  .واإلنتاج

في منشآتھم وخاصة في مجال المھن الھندسیة في مختلف االختصاصات والصیانة والفنیة لوسائل  ینالعامل
  اإلنتاج للتخفیف ما أمكن من األعطال والمحافظة على جاھزیة وسائل اإلنتاج. 

الھندسیة  على المھنیة، والكیمیائیة ....) على التدریب ، الھندس(النسیجیةھناك تركیز في المنشآت اإلنتاجیة 
على المھن األخرى وخاصة  اً كما أن ھناك طلب والمبیعات.المختلفة والصیانة في جمیع المحافظات یلیھا التسویق 

المھن اإلداریة والسكرتاریة والمھن المتعلقة باإلنتاج وخاصة في محافظات حمص وحلب وفي نشاطات الغذائیة 
لتدریب في المھن اإلداریة والتسویق اطلب  ىعل التركیزآت التجاریة فقد كان المنش خاص. أمابشكل  تجاریةوال

  والحاسبات.والمبیعات 

  :الدعم الفنيالرغبة ب -خامساً 

بعد  وذلكالفني على الدعم  ترغب بالحصول المدروسةالمنشآت  مجموعمن % 46.8 بینت نتیجة الدراسة أن
ظروف المناسبة لذلك لجھة وقف األعمال القتالیة وتوفر األمن واألمان والبدء بعملیة إعادة توفر الشروط وال

% 68.8نحو إلى الحسكة  محافظة فيفبینما ارتفعت  .وأخرىتتباین بین محافظة إال أن ھذه النسبة  اإلعمار.
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% 61.2حمص وتوزعت باقي المحافظات بین ھاتین النسبتین فكانت في  %12.3كانت في طرطوس نحو 
  .%47% وفي حلب 54.8وریفھا وفي دمشق 

% 80.8الخبرات الفنیة بنسبة  علىبالدرجة األولى  فیھركز الدعم الفني المطلوب من قبل المنشآت الراغبة ت
وتركزت الحاجة للخبرات الفنیة بالدرجة  %.7.3بنسبة  وعلى الخبرات االداریة% 11.9بنسبة التدریب وعلى 

وینطبق ھذا  %.11.9% فالمنشآت الیدویة 28% ثم في المنشآت اآللیة 59.4النصف آلیة  األولى في المنشآت
% وفي كل من المنشآت 38.5حیث بلغ في المنشآت النصف آلیة نحو  االداریة،للخبرات  على الحاجةالتوزیع 

ً على رغبة المنشآت بالتدریب حیث بلغت منھما.% لكل 30.8اآللیة والیدویة  في المنشآت  كما ینطبق أیضا
وینطبق ھذا الترتیب على كافة  %.12.4% فالمنشآت الیدویة 28.2% فالمنشآت اآللیة 56.5نصف آلیة 

المحافظات الست مع وجود تباین واضح فیما یتعلق بنسبة التدریب المطلوب حیث كانت في محافظة طرطوس 
رى ولذات المنشآت بین % في حین تراوحت في المحافظات األخ75% وفي محافظة دمشق وریفھا 100
  % في محافظة حلب وصفر في محافظة الحسكة.33.3% بمحافظة حمص و37.5

  
  

إلى  تحتاجالمحافظات المدروسة االنتاجیة والخدمیة في القسم األكبر من المنشآت كما بینت نتائج الدراسة أن 
وریفھا وحلب وبالصناعات وتتركز ھذه الحاجة بالدرجة األولى في محافظات دمشق  .واداریةخبرات فنیة 

 10تي یزید عدد عمالھا عن الھندسیة والنسیجیة والغذائیة بشكل أساسي وبالمنشآت الصغیرة والمتوسطة ال
عمال فأكثر المجال األوسع لخلق  10عمالھا  یبلغ عددالمنشآت الصغیرة والمتوسطة التي  تشكلكما عمال. 

لتالي وبا األزمة،مدى القریب والمتوسط وفي مرحلة ما بعد فرص العمل سواء في المرحلة الراھنة أو على ال
سبل العیش سواء في المرحلة الراھنة أو في المرحلة القادمة یتطلب تشجیع ھذه فإن خلق فرص العمل وتحسین 

المنشآت وتمكینھا من معاودة نشاطھا وتطویرھا مع عدم إغفال دور المنشآت المتناھیة الصغر التي یقل عدد 
   عمال. 9ن عمالھا ع

  التمویل الرغبة في  -سادساً 

بھدف  % 39.4منھا التمویل بالحصول على  رغبالمدروسة ت من المنشآت% 50.3أن بینت نتائج الدراسة 
% للحصول على معونة فنیة وذلك بعد توفر الظروف المناسبة 0.5% بھدف التشغیل و10.3والتطویر والتوسع 

  بذلك.واعادة منح القروض للراغبین 
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% وفي 61.2ما بالنسبة للمنشآت الراغبة في التمویل حسب المحافظات فقد بلغت النسبة في محافظة حمص أ
وفي محافظة دمشق  %،46.1في حین بلغت في محافظة حلب  %،53.8% وفي طرطوس 53.8الحسكة 
  %.42.2وریفھا 

% تلیھا 25.8 التمویل،على وتحتل الصناعات الھندسیة المرتبة األولى بالنسبة للمنشآت الراغبة بالحصول 
% واألنشطة التجاریة 14.2% ثم الصناعات الكیمیائیة 23.7% فالصناعات النسیجیة 25.3الصناعات الغذائیة 

ویختلف ھذا الترتیب بعض الشيء بالنسبة للمحافظات المدروسة حیث تحتل الصناعات النسیجیة  %.11.1
% في 32.7تلیھا الصناعات الھندسیة  %،38.5ا % ودمشق وریفھ39.6المرتبة األولى في كل من حلب 

بالمقابل تحتل الصناعات  الغذائیة.% في محافظة حلب وبذات النسبة للصناعات 20.8محافظة دمشق وریفھا و
طرطوس  % ومحافظة34.1% ومحافظة حمص 66.7الغذائیة المرتبة األولى في كل من محافظة الحسكة 

و  28.6% في الحسكة 33.3اذ تبلغ  المحافظات،مرتبة الثانیة في ھذه وتأتي الصناعات الھندسیة بال %،34.3
   حمص.% في 19.5و% في طرطوس 

من التمویل بشكل أساسي بالرغبة بالتطویر والتوسع حیث بلغت نسبة المنشآت الراغبة بالتمویل  فویتركز الھد
% والراغبة بالتمویل 20.5شغیل % في حین بلغت نسبة المنشآت الراغبة بالتمویل بھدف الت78.4لھذا الغرض 

   %.1.1بھدف الحصول على معونة فنیة 

 الرغبة في التوسع  -سابعاً 

وذلك بعد توفر رغب بالتوسع تفي المحافظات الست المدروسة % من المنشآت 76 أن حواليبینت الدراسة 
البدء بعملیة إعادة اإلعمار الشروط والظروف المناسبة لذلك لجھة وقف األعمال القتالیة وتوفر األمن واألمان و

 المجال،واحتلت محافظة حلب المرتبة األولى في ھذا  والخدمات.وتوفر الظروف المناسبة من حیث التمویل 
ثم محافظة  %،23.7تلتھا محافظة دمشق وریفھا بنسبة  بالتوسع،% من المنشآت رغبتھا  36.2حیث أبدت 

ً 13.9% تلیھا محافظة طرطوس 20.6حمص    %5.6محافظة الحسكة % وأخیرا

تلیھا  %،24نسبتھا اذ تبلغ  بالتوسع،وتحتل الصناعات النسیجیة المرتبة األولى بالنسبة للمنشآت الراغبة 
% واألنشطة التجاریة 17.1% ثم الصناعات الكیمیائیة 23% فالصناعات الغذائیة 23.7الصناعات الھندسیة 

لمحافظات المدروسة حیث تحتل الصناعات الھندسیة ویختلف ھذا الترتیب بعض الشيء بالنسبة ل %.12.2
% 22.1% ثم الصناعات النسیجیة 26.5تلیھا الصناعات الكیمیائیة  %،35.3المرتبة األولى في دمشق وریفھا 

في حین تحتل الصناعات النسیجیة المرتبة األولى في محافظة  %.2.9% واألنشطة التجاریة 13.2والغذائیة 
% واألنشطة التجاریة 13.5% ثم الصناعات الكیمیائیة 14.4اعات الھندسیة والغذائیة % تلیھا الصن46.2حلب 
% 62.5تحتل الصناعات الغذائیة المرتبة األولى في الرغبة بالتوسع في كل من محافظة الحسكة و %.11.5

تلیھا  %،38.5% ودمشق وریفھا 39.6كل من حلب  % وفي30طرطوس  % وفي33.9وفي محافظة حمص 
% في محافظة حلب وبذات النسبة للصناعات 20.8% في محافظة دمشق وریفھا و32.7عات الھندسیة الصنا

% ومحافظة حمص 66.7بالمقابل تحتل الصناعات الغذائیة المرتبة األولى في كل من محافظة الحسكة  الغذائیة.
% 33.3المحافظات  وتأتي الصناعات الھندسیة بالمرتبة الثانیة في ھذه %.34.3% ومحافظة طرطوس 34.1

في حین تحتل الصناعات الھندسیة المرتبة الثانیة  حمص،% في 19.5وفي طرطوس  % 28.6في الحسكة 
% في حمص. وتأتي الصناعات الكیمیائیة 23.7% في الحسكة و25% في طرطوس و 27 في ھذه المحافظات

تأتي األنشطة التجاریة ما ك% في الحسكة 6.3% في طرطوس و12.5% في حمص و18.6الرابعة في المرتبة 
  . في المرتبة الخامسة
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  المرأة دور  -ثامناً 

فبسبب حالة النزوح  والمجتمع،أدت األزمة إلى تطور نوعي ملموس في وضع المرأة ودورھا في األسرة 
ھجرتھ  أو قسري، اختفائھ بشكلالزوج أو االبن أو األخ أو  الكفاءات وفقدانوالتھجیر وھجرة الشباب وذوي 

ئل في بسبب عدم كفایة دخل رب األسرة في ظل االرتفاع الھا أو، أسرتھعدم تمكنھ من استقدام باقي أفراد و
فإن كل ھذه  وأخرى،وغیر ذلك من األسباب التي تتوافق أو تختلف بین منطقة  المعیشة،األسعار ومتطلبات 
حیث دخلت المرأة  العمل.وفي سوق  دور المرأة في المجتمعلإلى بروز واضح  منفردة أدتالعوامل مجتمعة أو 

السوریة في مجاالت عمل لم تكن متاحة لھا أو معروضة علیھا كبائعة في المحالت الخاصة أو عاملة في 
األمر  غیرھا، بالرجال أوالمقاھي والمطاعم أو على بعض خطوط االنتاج في المصانع التي كانت محصورة 

وتفھم الرجال واألسرة  وتقبلھا،ة وبدء تأقلم المجتمع مع ھذه الظاھرة الذي ساھم في تغییر النظرة إلى عمل المرأ
عدد من المظاھر مع ھذا من الجانب االیجابي الذي ترافق و الراھنة.ألھمیة وضرورة ھذا العمل في المرحلة 

یتھ السلبیة األخرى التي فرضت على المرأة كالزواج المبكر والقبول بتعدد الزوجات ضمن ما اصطلح على تسم
  رھا....یأعمال غیر مشروعة كالدعارة وغ ةأو ممارسبزواج السترة 

اورات  ة للمرأة خالل اللقاءات والمش أجراھا في  البؤریة) التي (المجموعاتأعطى فریق العمل أھمیة خاص
باب الذین یبحثون عن  ت المختارة مع الش بة االناث  عمل.المحافظات الس اركات فيحیث بلغت نس  المش

ا ل % من 55ت المجموعات البؤریة نحو جلس اركا ھذه المجموعات في المحافظات  176أص ت مش الس
  بالدراسة. المشمولة

اركات في المجموعات البؤریة أن قطاع التجارة ھو الذي یحتل المرتبة  خلق  فياألولى لقد رأت االناث المش
ناعة فالیفرص العمل  یید ثم الص بة األكبر منھن  والمطاعم.لفنادق زراعة والیھ قطاع البناء والتش وبینت النس

بب اغالق الكثیر من أن  ة العمل كان بس ولھن على فرص باب عدم حص آت،أھم أس وظروف عدم  المنش
تقرار الت  .االس توى التعلیمي الحاص جام فرص العمل المتوفرة مع المس بب الثاني عدم انس  علیھ،وجاء الس

عالمتاحة،  لفرص العمل نالزمیوعدم امتالكھن الخبرة والتدریب ال توى المھني لطالبات العمل وتواض  . المس
تدریبیة 90ولذلك بینت حوالي  باع دورة  اركات في المجموعات البؤریة رغبتھن في ات رفع ل% من المش

   الثانیة.مستوى خبرتھن بالدرجة األولى ولتغییر اختصاصھن المھني بالمرتبة 
يء الھام فیما یتعلق بفرص  اً عمل االناث ھو الش وص یلھن العمل في القطاع العام وخص في طرطوس  تفض

ق بب  رال یقتصوھذا أمر  .ودمش ً بس ا یمنحھا القطاع العام  المزایا التيفقط على االناث بل على الذكور أیض
النقل،  صحي، توفرضمان  أكثر،أجر أكبر، اجازات وعطل  أقل،ساعات وأیام عمل  دائم،عمل  فیھ:للعامالت 
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ً في حلب  ء.... وجاوتقاعد  تأمینات ا وص  وطرطوس.العمل لدى القطاع الخاص في المرتبة الثانیة وخص
غر في المرتبة  الثالثة الرغبةوجاءت في المرتبة  روع خاص متناھي الص بالعمل الذاتي من خالل اقامة مش

ناعةوجاءت  الثالثة اغلفي ھذا  األولى   المرتبةفي  الیدویة الص في المرتبة  المالبس والخیاطة المجال، ومش
   الثالثة.إنشاء ریاض أطفال ومعاھد تعلیم في المرتبة و الثانیة،

تقبل تحتل المرتبة األولى في  اركات في االجتماعات البؤریة أن الرغبة في تأمین المس وقد بینت االناث المش
   الذات. المعیشي وتطویر مساعدة األھل والزواج وتحسین المستوى عمل تلیھابحثھن عن 
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  القسم الرابع 

  لمقترحاتالنتائج وا

  
في المرحلة الراھنة وفي المدى ، وتحسین سبل العیش للسكان في سوریة ، ان خلق فرص العمل الالئق 

رتبط من ناحیة بسرعة التوصل إلى توافق محلي اقلیمي دولي لوقف ی ، القصیر والمتوسط بالشكل المطلوب
رتبط من ناحیة أخرى بكفاءة إعداد وتنفیذ الخطط والسیاسات الرامیة یلصراع الدائر في سوریة وعلیھا ، وا

إلى تحقیق ھذا الھدف ، انطالقاً من استخالص الدروس المستفادة من مرحلة ما قبل األزمة والمرحلة الحالیة 
وتساھم في تحویل  ، ي بكافة مكوناتھ، كجزء متكامل مع رؤیة وطنیة شاملة إلعادة ھیكلة االقتصاد السور

 انتظار نجاح الجھود المبذولة يال یعن. لكن ھذا  إلى فرصة حقیقیة للتنمیة الشاملة والمتوازنة الحالیة األزمة
ومنذ  التوازي،وانما العمل على  الرؤیة،للتوصل إلى الحل الشامل لألزمة السوریة للبدء بتنفیذ ھذه  حالیاً 
 متدرج، بشكل ولو منھ،ومعالجة ما یمكن  واالجتماعیة،التدھور في األوضاع االقتصادیة  من أجل وقف اآلن،

وبدء عودة أعداد من النازحین  وغیرھا.والمصالحات مناطق خفض التوتر باالستفادة من اتفاقیات 
 وبین والجزئیة،قدر اإلمكان التكامل بین االجراءات الفوریة مع مراعاة  وقراھم،والمھجرین إلى مدنھم 

 األزمة.الرؤیة الشاملة لمرحلة ما بعد  االجراءات المطلوبة على المدى القصیر والمتوسط وفق

ً  منظمات األمم المتحدة المتخصصة العاملةو اإلنمائي،برنامج األمم المتحدة ان دور  ھام  سوریة، فيحالیا
المنظمات  ھذه تنفذھاالمشاریع التي سواء من خالل  العیش،في خلق فرص العمل وتحسین سبل  ومساعد

والعاملة في  المعنیةوالخاصة أو من خالل الدعم والمساندة للجھات السوریة العامة واألھلیة  ،مباشربشكل 
  .ھذه المجاالت

في تمكین المنظمات الدولیة من تنفیذ برامجھا  دوراً ھاماً وضروریاً سیاسات واالجراءات الحكومیة للان كما 
 البرامج،تؤمن البیئة المساعدة والمحفزة على التنفیذ الكفوء لھذه  كونھا منھا،ألھداف المرجوة وتحقیق ا

وتكامل جھود الجھات  تنسیقیتطلب المزید منھا مستقبالً. وھذا  ھا وتنفیذوتشجع على توسیعھا وتطویر
  الحكومیة واألھلیة والمنظمات الدولیة والجھات المانحة المعنیة األخرى. 

  الدراسة:ائج نت

التي غطتھا ھذه الدراسة  الحسكة) حلب، طرطوس،ریف دمشق، حمص،  دمشق،(تمثل المحافظات الست 
حوالي ثلثي سكان سوریة وبالتالي فإن فریق الدراسة یرى أنھ من الممكن اعتماد نتائج اللقاءات التي تمت 

محافظات كمؤشرات تقریبیة یمكن تعمیمھا مع أصحاب المشاریع ومع طالبي العمل وقادة الرأي في ھذه ال
مع التأكید على ضرورة مراعاة خصوصیة كل محافظة وأوضاعھا  سوریة،بشكل تقدیري على مستوى 

 التفصیلیة المتعلقةوالبرامج التنفیذیة  االقتصادیة واالجتماعیة قبل وأثناء وبعد األزمة عند اعداد الخطط
  لیھ یمكن تلخیص نتائج الدراسة بما یلي:وع العیش.بخلق فرص العمل وتحسین سبل 

ً إلى واقع قوة العمل وتوزعھا حسب القطاعات قبل  -1 ونتائج  ،2015ومسح المنشآت عام  األزمة،استنادا
المقابالت والدراسة وكذلك تقدیرات فریق العمل لفرص العمل التي ستخلقھا القطاعات االقتصادیة على المدى 

أن تصل إلى حوالي ملیون فرصة عمل تتركز في قطاع الزراعة والصناعة والبناء  من المتوقع القصیر، فإنھ
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ً إلى سوق العمل  والتشیید یتم مما تأمینھا من خالل عودة النازحین والمھجرین وتدریبھم ومن الداخلین مجددا
  .البطالةفي تخفیض نسبة  یساھم

ً یقدر بحوالي وجود انخفاض ملحوظ في قوة العمل في المنشآت االقتصا -2 % 51دیة والخدمیة العاملة حالیا
 10في المنشآت التي تشغل  صتركز النقوقد  األزمة.من قوة العمل التي كانت موجودة لدى ھذه المنشآت قبل 

  % من مجموع النقص في ھذه المنشآت80في العمال االختصاصیین والمھنیین والذي وصل الى  عمال فأكثر

األعمال الفنیة والمھنیة وبشكل خاص في الصناعات  فيلفرص العمل حسب األھمیة تتركز الحاجة الفوریة  -3
  المھن والحرف المتعلقة بالبناء ومتمماتھ واالدارة والتسویق فيالنسیجیة والھندسیة والغذائیة وكذلك 

علیمیة ھناك عدم توافق واضح بین العرض الحالي من قوة ومتطلبات سوق العمل حسب الحالة المھنیة والت -4
ما أدى إلى بطالة نوعیة وخلل كبیر في سوق  االجتماعي.واالختصاص وحسب التوزع الجغرافي والنوع 

  العمل.

أو من خارج قوة العمل وخاصة  ،اقتصادیاً إلى سوق العمل من السكان غیر النشیطین  أفواج جدیدةدخول  -5
اضافة الى الراغبین بعمل ثانوي من  سنة، 15من االناث وربات المنازل والمتقاعدین واألطفال دون سن 

ً لتأمین متطلبات سبل العیش لھم    .وألسرھمالمشتغلین حالیا

 االجراءات الفوریة 

التنسیق مع الجھات العامة المعنیة وخاصة وزارة التربیة والصناعة واألشغال العامة لالستفادة من مراكز  -1
 المعتمدة.یب التدریب التابعة لھا وتھیئتھا لبرامج التدر

تھیئة مراكز تدریب مناسبة في مقرات مؤقتة قرب التجمعات والمناطق الصناعیة والخدمیة التي تحتاج إلى  -2
 العملیة،وتأمین المدربین الالزمین لھذه المراكز من ذوي الخبرات  قربھا،ضمن مراكز االیواء أو و عاملة،قوى 

  العملي.والتركیز على الجانب  ،منھمنیة االستفادة من المتقاعدین مع امكا مختصین،وتدریبھم من قبل خبراء 

وفق  تحدید مجاالت التدریب حسب الظروف واالحتیاجات الفوریة وخصوصیة كل محافظة ومنطقة - 4
تسبق عودة المھجرین والنازحین  أن -قدر اإلمكان   -نتائج الدراسة وواقع العمل الحالي مع مراعاة 

واشراكھم في إعادة تأھیلھا  مناطقھم،ع تأمین فرص عمل مناسبة لھم مباشرة في او تترافق عودتھم م
وتلبیة احتیاجاتھا من القوة العاملة واألخذ بعین االعتبار نوعیة الفرص الممكنة للتشغیل الذاتي واألسري 

  كما ھو مبین أدناه:  فیھا 

  

  
  ھدف من التدریبمستال

  
  مجاالت التدریب

  
  لدى الغیر  الحصول على فرص عمل

 المنزلیة.والتجھیزات الصناعیة واألدوات  اآلالتالمھن الفنیة المتعلقة بصیانة  -
والبرمجیات،  والكیمیائیة، الحواسبوالھندسیة  الصناعات النسیجیة والغذائیة -

 . المھن الیدویة المتعلقة بالبناء تصنیعھا،ازالة ونقل األنقاض وتدویرھا وإعادة 
  ذوي اإلعاقة  وتأھیل األشخاص، تدریب البیئیة األضرارمعالجة 

  
  الشباب)(التشغیل الذاتي 

صیانة  ،المھن الیدویة المتعلقة بالبناء، البرمجیات والبرمجیات، الحواسب -
الخیاطة والحیاكة  األطفال، المنزلیة، تعلیمواألدوات والحاسبات  الھواتف
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، النحاسیات، انتاج البروكار، األغباني الموزاییك، التراثیة:المھن  والتطریز،
  نباتي وحیواتي ..

  المرأة)(المدنیة سریة األمشاریع ال
  

الخیاطة  الطعام،والحلویات وطبخ المونة تصنیع  والفواكھ،حفظ الخضار 
حلویات،  ،یدویةأشغال  االسالمیة،واألزیاء والتطریز والحیاكة، مالبس مدرسیة 

  ...صحیة والتجمیلالحالقة والعنایة ال
  
  المرأة)( سریة ریفیةاالمشاریع ال

وتوضیب الخضار  ومكثفاتھا، فرزالعصائر  صحي،األلبان بشكل منتجات 
السجاد والبسط  والفواكھ،الزھور، تجفیف الخضار و انتاج الفطر والفواكھ،
 األلبان، العضویة، منتجاتالمنتجات التقلیدیة.  والمنتجات الریفیة األزیاء الیدویة،

 الشامي ودودةوالنحل والجاموس وغنم العواس والماعز  النعام واألسماكتربیة 
  القز.

واألدوات والحاسبات  صیانة الھواتف البرمجیات،، الحواسباستخدام وصیانة   ذوي اإلعاقة  مشاریع األشخاص
، البروكار الموزاییك، التراثیة:المھن  المناسبة،الخدمات االداریة  المنزلیة،
 ، النحاسیات...األغباني

 
  

  

وزارة األشغال العامة ...)   الصناعة،وزارة  التربیة، (وزارةتشكیل لجنة مشتركة من الجھات العامة  -4
والقطاع الخاص والجمعیات األھلیة المعنیة وبمشاركة المنظمات الدولیة المعنیة لتنسیق ومتابعة عملیة التدریب. 

  لجان فرعیة تشارك فیھا الجھات المحلیة واألھلیة المعنیة والمتطوعین. وینبثق عنھا

من اسبوع  اسبوع،أقل من  :طویلةلفترات زمنیة  جال تحتاالت التدریب الضروریة المطلوبة التي البدء بمجا  -5
   .أشھرلشھر، من شھر لثالثة 

فیما یتعلق بنوعیة تدریب النازحین السوریین في  التنسیق مع المنظمات الدولیة العاملة في دول الجوار -6
ً األردن  بما یشجع على عودتھم إلى مدنھم ومناطقھم  ولبنان،المخیمات الموجودة في ھذه البلدان وخصوصا

  مؤھلین للعمل بالمجاالت المطلوبة.

الصناعیة یة والحرف مؤقتة للتجمعاتأماكن تخصیص و والتأھیل،لذاتي من خالل التدریب دعم العمل ا -7
 وتوفیر ،لممارسة عملھم بشكل سریع الصغر،والتجاریة وخاصة للمتدربین وألصحاب المشاریع متناھیة 

، مع امكانیة تقدیم ذلك بموجب قروض سھلة خدماتھم.عرض مراكز تسویق ومعارض دائمة لبیع منتجاتھم و
  .عملھم تواجھھم فيمن أجل تذلیل المشاكل والصعوبات التي قد  ومتابعتھم

 (اختیارلتمكین النازحین من العودة إلى مناطقھم والمشاركة في إعادة تأھیلھا  ئدبرنامج رااعداد وتنفیذ  -8
  رائد)منطقة محددة كنموذج 

تغطي خالل عملیة التدریب والتأھیل من المتدربین  موعات أو فرق عمل مھنیة متكاملةتشكیل مجتشجیع  -9
، إكساء دھان، بالط،(تأھیل المنازل والمحالت ترمیم وي تحتاجھا عملیة إعادة أكبر عدد ممكن من المھن الت

 المتكامل قدرالعمل الجماعي  لتشجیع فكرةنجارة ألمنیوم وحدید وخشب .....)  وصحیة،تمدیدات كھربائیة 
  .وأفضلاإلمكان وتلبیة حاجة طالبي ھذه الخدمات بشكل أسرع 

 ،المكثفطفال والتعلیم لألوتشغیل دور حضانة ومدارس  إلقامةمعلمین والمشرفین لالالزم لتدریب توفیر ال -10
   ذلك.الجامعة حیثما أمكن  لما قبوالبدء بتنفیذ التعلیم االفتراضي للمراحل 
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بإعداد عدد من دراسات سلسلة القیمة لمجموعة من المنتجات الزراعیة وخاصة التي تشكل مباشرة ال -11
التي  كللمعرفة المشا....) األلبان  والفواكھ،الخضار  النسیجیة،والصناعات  (القطنناعي الص لإلنتاجمدخالت 

لتمكینھا من خلق وتطویرھا األزمة ومعالجتھا  الناجمة عنتواجھھا ھذه المنتجات والصناعات المرتبطة بھا 
  المزید من فرص العمل وتحسین سبل العیش. 

اضافة إلى  النزاع،من أعمال واألراضي الزراعیة المتضررة البیئة یل وإعادة تأھتنظیف لمشاریع اعداد -12
  ر.والخضا وحفظ الفواكھمشاریع توضیب 

لرواد األعمال الشباب اقامة حاضنات و ودمشق،للصناعات النسیجیة في حلب  اقامة تجمع عنقودي دراسة -13
 .وغیرھا. واألعمال االلكترونیةفي مجال البرمجیات 

ً من بروز دور المرأة في ظروف األزمة في  في المدن واألریاف لمشاریع النسائیة المنزلیة دعم ا-14 انطالقا
، من خالل  وخاصة أسر ضحایا األزمة من القتلى والمفقودین والمعاقین ، إعالة األسرة أو المساعدة فیھا 

الخیاطة والتطریز  –المونة  –دعم اقامة مشاریع منزلیة ( حفظ الخضار والفواكھ وبرنامج األسر المنتجة 
العصائر ومكثفاتھا ، أشغال یدویة ، حلویات، طبخ ...) أو ریفیة ( منتجات غذائیة والحیاكة، مالبس مدرسیة ، 

تربیة النعام  واألسماك والنحل والجاموس وغنم العواس والماعز الشامي  ودودة القز ، منتجات األلبان ، ، 
مع التركیز على احیاء لیدویة ، األزیاء الریفیة  ...) الفواكھ ، السجاد والبسط اانتاج الزھور، تجفیف الخضار و

 ...).وغیرھاالطبیعي الصناعات التراثیة التقلیدیة ( الموزاییك ، البروكار، األغباني، الحریر 

لھم  وتوفیر سبل العیش لھم،اإلعاقة وتصنیع األطراف الصناعیة ذوي األشخاص برنامج لتأھیل اعداد  -15
  المجال.وادماجھم في المجتمع واالستفادة من تجارب الدول األخرى في ھذا  وألسرھم

  القصیر:لمدى ا

ً، أوالعاملة الصناعیة  للمنشآتالمتخصصة من المنظمات الدولیة  فنیةواستشارات تقدیم خبرات  -1 التي  حالیا
ً،ستعمل  لزیادة كفاءتھا االنتاجیة وتحسین قدرتھا  میائيوالھندسي والكی في القطاع النسیجي والغذائي الحقا

االلتزامات البیئیة  الجودة، البدیلة،واستخدام الطاقة توفیر الطاقة والمیاه  التسویق، االنتاج، (تحسینالتنافسیة 
 .) العضویة ...والتخفیف من التلوث، المنتجات 

بما یساھم في تطویر األطراف الصغیرة والمتوسطة شبیك بین المنشآت المتناھیة الصغر واعداد برنامج للت -2
  المشاركة.

ً في مجال المؤسسات والھیئات الداعمة  للتطویر عمتقدیم المعونة الفنیة  -3 الحكومیة واألھلیة العاملة حالیا
  .فعالیتھا وكفاءتھاالمنشآت الصغیرة والمتوسطة والمتناھیة الصغر بھدف زیادة 

 
  المعنیة  لجھات الحكومیةاالجراءات المطلوبة من ا

أن تنفیذ البرامج والفعالیات المقترحة من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وغیره من منظمات األمم المتحدة 
العاملة حالیاً في سوریة یتطلب تجاوباً فعلیاً من الجھات الحكومیة المعنیة وخاصة ما یتعلق بتوفیر البیئة المناسبة 

تنفیذ ھذه البرامج والفعالیات وذلك لضمان حسن وسرعة تنفیذھا وتشجیع على المساعدة ة الالزمواالمكانیات 
  وتطویره.ار في عملھا في سوریة ھذه المنظمات على االستمر

  البیئة المطمئنة والمشجعة لعودة المھجرین والنازحین داخل البالد وفي البلدان المجاورة إلى مناطقھم توفیر -1
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 سكانھا األصلییندة تأھیل المناطق المتضررة والمرافق والخدمات حسب األولویات وتمكین االسراع في إعا -2
  .من العودة الیھا في أقرب ممكن

  .تشجیع عودة المستثمرین والكفاءات العلمیة والفنیة من الخارج لمعاودة العمل واالنتاج -3

كبیرة  بكافة أشكالھاما یتعلق بتأسیس المشاریع تحسین بیئة االستثمار من خالل تسھیل االجراءات االداریة فی -4
ومنح المشروعات  كثیفة العمالة منھا وخاصة في المناطق المستھدفة ، ومتوسطة وصغیرة ومتناھیة الصغر

وخفض الرسوم ، حوافز ومزایا ضریبیة وغیرھا لخلق فرص عمل الئق لباقي طالبي العمل في ھذه المشاریع 
وتوفیر التمویل السھل للمشاریع لجھة الضمانات وحجم القرض المطلوب ،  حدودالمتعلقة بذلك إلى أدنى ال

االنتقال  من المنشآت غیر النظامیة إلى  المشاریع و والفائدة وفترة السماح وشروط السداد بما یشجع على اقامة
  القطاع المنظم.

مانحة في مجال تأھیل القوى العاملة تقییم برامج وتجارب التعاون السابقة مع المنظمات الدولیة والجھات ال -5
وتحسین سبل العیش وتحدیث وتطویر القطاعات االقتصادیة ، ومراجعة الدراسات والنتائج التي تمت في ھذا 

الجدیدة  لبرامج التعاون الفني فق أولویات محددةوضع تصورات أولیة والمجال لالستفادة مما یمكن منھا في 
تطویر و قامة وتجھیز مؤسسات داعمة جدیدة ، ء تدریب ، منح خارجیة ، اخبرافي ھذه المجاالت (  ةالالزم

امكانیة تنفیذھا  لطرح ، بشكل منسق ومتكامل مع الجھات المعنیة الداخلیةتجھیز المراكز الداعمة القائمة...) 
ً لالزدواجیة والتعارض وھدر الوقت والمال دبع ماعلى المدى القریب وفي مرحلة  عمل على وال.  األزمة منعا

ً مع تقدیم الحوافز بالتعاون الدولي رفع كفاءة العاملین في اإلدارات المعنیة  ً وفنیا في الجھات المستفیدة لغویا
  .وفعال بشكل كفوءمع ھذه الجھات في تنفیذ مھامھا وأنشطتھا  التعاملیضمن بما الالزمة لھم

ود الحكومیة واألھلیة والدولیة العاملة في ھذا احداث ھیئة موحدة للمشاریع المتناھیة الصغر لتوحید الجھ -6
  المجال 

احداث الھیئة الموحدة للتدریب والتأھیل المھني بمشاركة كافة الجھات العامة والخاصة واألھلیة المعنیة  -7
ھا لتنفیذ الخطط الوطنیة امكانیاتھا وتنسیق جھودوذلك بھدف  منھ، ةأو المستفیدسواء التي تقوم بالتدریب 

في ھذه المتوفرة  والتجھیزاتوالبشریة من االمكانیات المادیة  نما یمكواالستفادة ة بالتدریب والتأھیل الخاص
  الجھات.

االعتماد األساسي على العمالة المحلیة وتأھیلھا لمعالجة النقص الحاصل في الید العاملة سواء في المرحلة  -8
غیر المتوفرة في ھذا  الجدیدةل خاص لالختصاصات الراھنة وكذلك في مرحلة إعادة البناء والتشغیل وبشك

ً في  استقدام العمالةالمجال، ومنع  األجنبیة وحصرھا في حال الضرورة القصوى في أضیق الحدود وحصرا
ً ولمدةالمجاالت الفنیة غیر المتوفرة  على أن یتم اتخاذ الترتیبات الالزمة الستدراك ھذا النقص  محددة، محلیا

   والخارجي.في أقرب وقت ممكن من خالل التدریب والتأھیل الداخلي  في حال وجوده

محافظة تحفیزھم للو ن نشر وتطبیق ما تم تدریبھم علیھتیار المتدربین المناسبین وتمكینھم مخالتدقیق في ا -9
یب عدد من تدربوا علیھا خارج البالد بتدر الجدیدة التيالمتدربین على االختصاصات والمعارف  وإلزام علیھم.

ومتابعة الجوانب العملیة والتطبیقیة واختباراتھا  ىعل المستمر زعلیھ. والتركیالمتدربین الوطنیین على ما تدربوا 
  الخبرات المناسبة في ھذا المجال.تطوراتھا وعكسھا على عملیة تدریب المدربین والمتدربین مع االستفادة من 
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التدریب والتأھیل والتأكید على أن یكون والعاملین ي العمل التركیز على تحسین التركیب النوعي لطالب-10
وتشجیع العاملین على التدرب من خالل تقدیم الحوافز المناسبة  والخاصة،لدى الجھات العامة  عملیة مستمرة
الحر التدریب والتأھیل  استمرارھم وارتباطھم بالعمل وتحسین أدائھم وعطائھم. وتحفیز وتشجیع بما یساھم في

سواء لتعمیق اختصاصھ أو من العاملین في الجھات العامة والخاصة  لمن یرغب العطل)وخالل  المسائي(
فیما یتعلق  ، اضافة إلى تفعیل الحسومات الممنوحة للقطاع الخاص من ضریبة األرباحاكتساب مھارات جدیدة

   بالتدریب.

ً تعزیز دور اإلدارة المحلیة واعتبار مجالس المدن والمناط -11 ق والبلدات من ضمن مھامھا التنمویة مركزا
  .لدعم وتشجیع المشروعات الصغیرة في األماكن التي تتواجد بھا دون الحاجة للمركزیة

اعتماد التمویل بضمانة الفكرة أو دراسة جدوى المشروع من الناحیة االقتصادیة بدل استخدام الضمانات  -12
اعتماد نظام التسلیف التشاركي عبر صنادیق تمویل و، لتوسع العقاریة وبخاصة التمویل بغرض التطویر وا

وكذلك  المشروعات المتناھیة الصغر بدون فوائد على غرار (مصرف القریة) والتسدید على شكل أقساط مریحة
تسھیل إجراءات إنشاء شركات تمویل رأس المال المبادر أو المخاطر فیما یتعلق بتشجیع و، التمویل التأجیري 

تقدیم دعم جزئي أو كلي من ، وقادرین على التمویل األولياللمشروعات بالنسبة للمبادرین الشباب غیر إنشاء ا
  الحكومة بالنسبة للفوائد على القروض المقدمة لھذا القطاع.

سیاحیة)  -زراعیة -صناعیة -تكلیف المنظمات الداعمة لألعمال مثل الغرف بمختلف أنواعھا (تجاریة -13
ً من ھذه وغیرھا لتقدیم  ً وقربا خدمات النصح والمشورة والتدریب والمعلومات باعتبارھا األكثر تمثیال

  المشروعات.

 ومؤسسة االقتصادعمل ھیئة تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة التابعة لوزارة  اإلسراع بتفعیل -14
ھذه المؤسسة لتحقیق البدء بتقدیم الخدمات والمسؤولیات والمھام الموكلة ب لجھةضمان مخاطر القروض 

  األھداف المطلوبة.
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  مالحق الدراسة
  

  

  1الملحق رقم 
  التعاریف

زیادة السكان: الزیادة االجمالیة للسكان نتیجة تفاعل عناصر الموالید والوفیات والھجرة بین السكان في فترة  -1
  زمنیة معینة.

  والید عن الوفیات بین السكان خالل فترة زمنیة معینة زیادة أو نقصان الم الطبیعیة:الزیادة  -2

 الھجرة،معدل النمو: ھو المعدل الذي یزید بھ السكان أو یقلون في سنة معینة بسبب الزیادة الطبیعیة وصافي  -3
  األساسیین.ویعبر عنھ بصورة نسبة السكان 

َ معدل الوفیات  -4 الوفیات بین كل ألف من السكان في سنة  عدد الخام وھومعدل الوفیات: ویطلق علیھ أیضا
  معینة.

عدد المھاجرین الذین یغادرون منطقتھم األصلیة لكل ألف من السكان في تلك  الخارج:معدل الھجرة الى  -5
  ستة معینة. المنطقة في

  درة الفرد إلى دولة أخرى بغرض اإلقامة الدائمة.االھجرة الى الخارج: وھي عملیة مغ -6

  المتعطلین. المشتغلین زائدوتضم  ):اقتصادیاً النشیطین  (السكانل قوة العم -7

ھو الفرد ذكر كان أم أنثى زاول عمل داخل المنزل أو خارجھ ذا قیمة اقتصادیة لفترة ال تقل عن  المشتغل: -8
  الزمني. لإلسنادساعة خالل األسبوع السابق  18

ر على العمل ویرغب فیھ ویبحث عنھ ولم یجده خالل األسبوع ھو الفرد ذكرا كان أم أنثى القاد المتعطل: -9
  الزمني. لإلسنادالسابق 

ً، والنى عضربة المنزل: ھي كل أنثى متفرغة لألعمال المنزلیة دون أن تتقا -10 تبحث عن عمل خالل  ھا أجرا
  الزمني. لإلسنادا األسبوع السابق 

وھي نوع العمل الذي یقضي فیھ الفرد معظم أوقات  أنثى:كان أم  المشتغل ذكراالمھنة الرئیسیة للفرد  -11
  عملھ.

ھو المجال الذي یزاول فیھ الفرد المشتغل مھنتھ الرئیسیة خالل فترة اإلستاد الزمني  االقتصادي:النشاط  -12
ً.معینة وأن نشاطھ یتحدد بنشاط المنشأة  منشآهبصرف النظر عن المھنة التي یمارسھا في    غالبا
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ً الى مجموع السكان المقیمین  الخام:ل النشاط االقتصادي معد -12 ویساوي حجم قوة العمل في سنة معینة منسوبا
  100ویمكن حساب ھذا المعدل حسب النوع االجتماعي والحالة التعلیمیة * المعنیة.في منتصف الستة 

ً الى مجموع السكان في حجم قوة العمل في سنة ویساوي  المنقح:معدل النشاط االقتصادي   -13 معینة منسوبا
    100منتصف السنة المعنیة *  في 64-15(سن العمل 

ً الى عدد القوة  الخام:نسبة اإلعالة االقتصادیة  -14 ویساوي عدد السكان في منتصف السنة المعنیة منسوبا
   100*  متعطلین)+  (مشتغلینالعاملة 

ً الى عدد المشتغلین في  االقتصادیة: ویساوينسبة اإلعالة  -15 عدد السكان في منتصف السنة المعنیة منسوبا
   100السنة المعنیة *

بالمرحلة التعلیمیة  ننسبة االلتحاق بالتعلیم في المرحلة التعلیمیة: ویساوي عدد التالمیذ أو الطلبة الملتحقی -16
ً الى عدد السكان في سن التعلیم للمرحلة نفسھا*    االجتماعي.ساب ھذه النسبة حسب التوع ویمكن ح .100منسوبا

-یساوي حجم قوة العمل في ستة ن على حجم القوة العاملة في السنة ن  العمل:لقوة  يالمستومعدل النمو  -17
1  *100   

ً إلى عدد القوة العاملة  )64- 15(عمر معدل البطالة: یساوي عدد المتعطلین من  -18 + متعطل)  (مشتغلمنسوبا
   100نة المعنیة * في نفس الس

وتقسم القوة البشریة الى قسمین داخل قوة  ة)نس 64-15(تساوي السكان في سن العمل  البشریة:القوة  -19
ً: غیر النشیطین  (السكانالنشیطین اقتصادیاً) وخارج قوة العمل  (السكانالعمل   منزل،ربة  طالب،اقتصادیا

  مكتفي......) 

ً الى  االقتصادي: المشتغلون حسب النشاط -20 ویساوي حجم المشتغلین في قطاع ما في سنة معینة منسوبا
   100اجمالي المشتغلین بنفس السنة * 

ً الى اجمالي  نیة:المھالمشتغلون حسب الحالة  -21 یساوي حجم المشتغلین في مھنة ما في سنة معینة منسوبا
  في نفس السنة. المشتغلین

ویساوي حجم  ):عملبدون أجر، یعمل لحسابھ، صاحب  بأجر، (یعململیة المشتغلون حسب الحالة الع -22
ً الى حجم المشتغلین في نفس السنة *     100المشتغلین حسب الحالة العملیة المحددة في سنة معینة منسوبا

رج القطاع غیر المنظم: یعرف العامل في القطاع غبر المنظم والمعتمد في سوریة بأنھ كل عامل یعمل خا -23
المنشأة المحددة في مكان ما وبموجب ترخیص نظامي ویسدد كافة الضرائب والرسوم الخاصة بنشاط  إطار

   المنشأة.

ً  المنظم:نسبة العاملین في القطاع غیر  -24 یساوي عدد المشتغلین في القطاع غیر المنظم في سنة معینة منسوبا
  .100الى اجمالي المشتغلین في نفس السنة * 
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  2الملحق رقم 
  مصادر البیانات والمراجع

 ).2011-2010- 2005-2000(المجموعات اإلحصائیة للسنوات  - لإلحصاءالمكتب المركزي  •

  ).2011-2010- 2001-1999(للسنوات نتائج مسوح قوة العمل  - لإلحصاءالمكتب المركزي  •

  واالجتماعیة.االقتصادیة  عشر للتنمیةالعاشرة والحادیة  الخطة الخمسیة -ھیئة تخطیط الدولة  •

دراسات سابقة منشورة عن قوة العمل وسوق العمل والتعلیم والتدریب في الجمھوریة العربیة  •
 ....).2000-2007-2010-2016 (-أوغلي) عصام الشیخ (للباحث السوریة 

  )  2014( 2011حالة السكان في المحافظات السوریة لعام  -الدكتور أكرم القش  •

  لیم العالي (موقع وزارة التعلیم العالي).بیانات عن التع •

 بیانات عن التعلیم ما قبل الجامعي (موقع وزارة التربیة   وبیانات رسمیة)  •

 ).2005-2000-1999مسوح الطلب على القوى العاملة للسنوات ( -لإلحصاءالمكتب المركزي  •

رة في المركز الثقافي محاض –اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة لألزمة في سوریة  –فؤاد اللحام  •
 2017أبو رمانة  –العربي 

ندوة  –جمعیة العلوم االقتصادیة السوریة  -رؤیة إلعادة تأھیل الصناعة السوریة –فؤاد اللحام  •
 2017الثالثاء االقتصادیة 

 تقاریر تتبع تنفیذ الخطط السنویة  –وزارة الصناعة  •

  2016 –ي تقریر مواجھة التشظ –المركز السوري لبحوث السیاسات  •

 من:أوراق خلفیة خاصة بالدراسة مقدمة  •

 اآلنسة رانیة عبد ربھ  - 
 الدكتورة رشا سیروب  - 
 الدكتور عامر خربوطلي  - 
 السید محمد بسام السباعي  - 
  الدكتور عبد الفتاح أبو بكر  - 
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  3الملحق رقم 
  األسس المنھجیة للدراسة

 الھدف األساسي من الدراسة -1
ً فرص العمل التي تحتاجھا سوق العمل تھدف الدراسة إلى تقدیر حجم  الطلب على قوة العمل وتحدیدا

. بشكل فوري، أي على األمد القصیر، والخدمیة.السوریة في مختلف مجاالتھا وأنشطتھا االقتصادیة اإلنتاجیة 
مدى  وتلك التي یمكن أن تتطلبھا سوق العمل المحلیة على المدى المتوسط وبعید األجل. مع التركیز على بیان

تأثیر األزمة وانعكاساتھا على واقع سوق العمل والتغیرات الفعلیة الحاصلة السیما تلك التي تتصل بسبل العیش 
  وفرص العمل المتاحة والمطلوبة.

 المجتمع البحثي -2
للوصول إلى تقدیرات واقعیة ومتكاملة حول حجم الطلب على قوة العمل الحالي والمستقبلي، تم تنویع 

  ول على البیانات والمعطیات، حیث شمل:مصادر الحص

 عینة من أرباب العمل للمنشآت االقتصادیة االنتاجیة الصناعیة والزراعیة والتجاریة والخدمیة.. - 1
عینة من أشخاص ذوي خبرة أو درایة في قضایا العمل واإلنتاج والتشغیل، ولدیھم معرفة باألوضاع  - 2

 االقتصادیة والمھنیة والتشغیلیة.
 اد قوة العمل في األنشطة االقتصادیة اإلنتاجیة والخدمیة.عینة من أفر - 3

  حجم العینة وخصائصھا األساسیة -3
بسبب عدم توفر إطار محدث للمجتمع البحثي بفئاتھ الثالثة المستھدفة یمكن على أساسھ سحب عینات 

ب أو اختیار مفردات بحثیة تراعي األسس المنھجیة المتعارف علیھا علمیاً من حیث الحجم والتمثیل وطریقة سح
ً لما ھو متاح في ھذه الدراسة من امكانیات مادیة وفترة زمنیة إلنجازھا. تم اعتماد أسلوب العینة  العینة، ونظرا
النمطیة في تحدید خصائص وحجم العینة لكل فئة مستھدفة من فئات المجتمع البحثي المذكورة أعاله، مع 

  بما ینسجم مع ھدف الدراسة ومحاورھا األساسیة. مراعاة القدرة التمثیلیة لمفردات كل عینة

) محافظات وفق المنھجیة النمطیة للتمثیل، 6وفي ھذا السیاق، تم اختیار مفردات العینات الثالثة من (
  بحیث تكون:

o .(درعا، السویداء، القنیطرة) للمحافظات الجنوبیة ً  محافظتي دمشق وریفھا ممثلة أیضا
o لمحا ً  فظة حماة.محافظة حمص ممثلة أیضا
o .لمحافظة الالذقیة ً  محافظة طرطوس ممثلة أیضا
o .لمحافظة ادلب ً  محافظة حلب ممثلة أیضا
o .لمحافظتي دیر الزور والرقة ً  محافظة الحسكة ممثلة أیضا
  

  حجم العینات وتوزعھا حسب المحافظات:
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دمشق   الفئة المستھدفة
  المجموع  الحسكة  حلب  طرطوس  حمص  وریفھا

  378  16  117  65  65  115  أرباب المنشآت

  41  4  11  8  8  10  األشخاص المفتاحیین

مجموعات النقاش البؤریة ألفراد قوة العمل 
  20  2  5  4  4  5  الشابة

  وحدة العینة لكل فئة من الفئات المستھدفة -4
مشروع أو جزء من مشروع، لھ موقع ثابت داخل حدود المجتمع البحثي، یقوم بأداء نوع أو أكثر المنشأة:  -)1
ن األنشطة االقتصادیة تحت إدارة واحدة، وبذلك یمكن أن یكون رب (أو صاحب) المنشأة أو حائز المشروع م

.ً ً أو اعتباریا ً طبیعیا   شخصا

أحد أفراد المجتمع المحلي المشمول بالدراسة (من الذكور أو اإلناث) ولدیھ خبرة أو الشخص المفتاحي:  -)2
  قتصادیة أو المھنیة أو التشغیلیة.معرفة أو درایة باألوضاع واألنشطة اال

ً من الذكور أو اإلناث ممن تبلغ أعمارھم (أحد أفراد قوة العمل: ھو أحد  -)3 ) 15السكان النشطین اقتصادیا
 سنة فأكثر سواء أكان من المشتغلین أو المتعطلین خالل فترة تنفیذ الجلسات الحواریة البؤریة (أو المركزة).

  المنھجیة  وسائل وأدوات الدراسة -5
ممت وسائل وأدوات الدراسة المیدانیة بما یتناسب مع مصادر المعطیات المیدانیة وتنوع الفئات  صُ

  المستھدفة المزودة لھذه المعلومات أو المعطیات، حیث اعتمدت:

 للحصول على المعلومات من أرباب العمل أو أصحاب المنشآت (المشاریع) االقتصادیة اإلنتاجیةاالستبانة  -)1
للتعرف إلى ظروف العمل وطبیعتھ والمشكالت والتحدیات المرتبطة أو الخدمیة.. وصممت ھذه االستبانة 

  بفرص العمل والتشغیل من وجھة نظر أرباب أو أصحاب العمل.

المعمقة والمقننة للحصول على المعلومات أو البیانات من األشخاص المفتاحیین حول المقابالت الفردیة  -)2
أشخاص ذوي خبرة في مجال العلوم االقتصادیة  مع معمقةفردیة  مقابلة) 41ولقد تم تنفیذ (. سةمحاور الدرا

واالجتماعیة بمن فیھم أكادیمیین وكذلك بعض المعنیین بقضایا العمل واإلنتاج مع مراعاة تمثیل ھؤالء لعدة 
ً لما یلي:جھات تتوافق خبرتھم العملیة والعلمیة مع محاور البحث على المستوى القطاعي و   المحلي، وذلك وفقا

  مراعاة التنوع ضمن المقابالت الخاصة بكل محور لتشمل القطاعات الحكومیة واألھلیة، وكذلك
  التخصصات المختلفة للباحثین واألكادیمیین.

 .مراعاة التمثیل على المستویین المركزي والمحلي عند إجراء المقابالت ضمن كل محور  

للحصول على البیانات من أفراد قوة العمل الشابة، العاملین  ریة (أو المركزة)الجلسات الحواریة البؤ -)3
) جلسة نقاش بؤریة مع 20تم عقد (الفعلیین منھم أو المتعطلین أو المقبلین المحتملین على سوق العمل، ولقد 

تلفة وكذلك مكان ھذه الفئة المستھدفة مع مراعاة تمثیل األشخاص من الجنسین ومن المستویات التعلیمیة المخ
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اإلقامة، إضافة إلى تباین العالقة بقوة العمل (مشتغلون أو متعطلون أو قادمون محتملون لسوق العمل من طلبة 
الجامعات)، وبذلك ضمنت الجلسات الحواریة المركزة مشاركة عینات نمطیة متنوعة ممثلة لمختلف متغیرات 

  الدراسة األساسیة الوصفیة منھا والتفسیریة.

ً آللیة ونف ذت الجلسات الحواریة المركزة من قبل باحثین متخصصین بھذا النوع من المنھجیات البحثیة، وفقا
"التدحرج" في طرح األسئلة. وقد رافق كل مدیر للحوار كاتب/ أو میسر للمحضر (البروتوكول)، تمثلت مھمتھ 

ش ومستخلصاتھ وكل ما یدور في األساسیة في المساعدة على تحضیر وتنفیذ الجلسة وتدوین مضامین النقا
ً للنموذج المعد لھذا الغرض، ولقد تم تصویر وتسجیل وقائع الجلسات الحواریة كاملة بعد  الجلسة الحواریة وفقا

ً بمبادئ وتقنیات تنفیذ المجموعات البؤریة.    أخذ موافقة المشاركین في كل جلسة التزاما

لتعذر تنفیذ دراسة میدانیة مسحیة وفق منھجیات البحث الكمیة : استثمار المعطیات المیدانیة الكیفیة كمیاً  -)4
 ً ضمن االمكانیات المادیة والزمنیة المتاحة لھذه الدراسة، لجأ فریق البحث الستثمار ما تم الحصول علیھ میدانیا

كزة) من معطیات ومعلومات وفق منھجیات البحث المیداني الكیفیة (من المشاركین في الجلسات الحواریة المر
وذلك بتحویل ھذه المعطیات الكیفیة إلى بیانات كمیة، حیث اعتبر المشاركون في ھذه الجلسات الحواریة (لھذا 
الغرض) عینة قصدیة مسحوبة وفق الطریقة الطبقیة. وبذلك أصبح باإلمكان تطبیق تقنیات التحلیل الكمي 

اسیة (المكانیة والعمریة والجنسیة)، باإلضافة لمعطیات الدراسة المیدانیة، وعقد مقارنات وفق متغیراتھا األس
الى التوسع في دراسة المحاور األساسیة والموضوعات المنبثقة عنھا من خالل تحلیل الترابطات فیما بینھا. 
ً من خالل  ولقد تم تصنیف وتبویب وتفریغ البیانات التي تضمنتھا محاضر الجلسات المركزة ومعالجتھا احصائیا

  ومن ثم جدولتھا وفق المتغیرات الرئیسیة للدراسة. SPSSحلیل االحصائي واالجتماعي حزمة برنامج الت

  تدریب فریق البحث المیداني -6
ً بتدریب فرق جمع وتجھیز البیانات لتعزیز قدرتھم وضمان تحقیق أعلى  ً كبیرا أولت إدارة البحث اھتماما

ً على مدى 20دانیین محلیین و() مشرفین می5مستوى من دقة وجودة البیانات، فقد تم تدریب ( ً میدانیا ) باحثا
ً بمشاركة مدربین متخصصین، وتم عقد عدة اختبارات 2-3( ً وعملیا ً نظریا ) أیام عمل. وتضمنت الدورة تدریبا

شفویة وعملیة وتجریبیة في المیدان للتأكد من استیعاب جمیع أسس وخطوات وتعلیمات العمل المیداني وتنفیذ 
المركزة وإجراء المقابالت واستیفاء المعلومات وفق األسس المنھجیة والتعاریف اإلجرائیة  الجلسات الحواریة

المحددة لمحاور ووسائل جمع البیانات والمفاھیم الواردة فیھا، مع التأكید على االلتزام بالمبادئ والضوابط 
استیعاب فریق العمل المیداني لھذه األخالقیة الناظمة للمقابالت وصیاغة التقاریر الكیفیة بعد التأكد من فھم و

  الضوابط.

 التجربة القبلیة -7
ً للدقة والحصول على بیانات ومعطیات میدانیة سلیمة، تم تنفیذ عملیة جمع للبیانات تجریبیة سبقت  وتوخیا

 عملیة الجمع األساسیة، بھدف:  

 .اختبار مستوى دقة وسالمة صیاغة وتسلسل األسئلة ووضوح إجاباتھا  
 قق من تغطیة اإلجابات المغلقة.التح  
 .ً   قیاس زمن المقابلة لتحدید معدالت األداء وتحدد حجم فریق العمل وتوزعھ میدانیا
 .التعرف إلى مدى تعاون واستجابة عینات البحث واختبار قواعد المراجعة والتدقیق المیداني والمكتبي 
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  والقصیر:المدى الفوري منھجیة إعداد تقدیرات فرص العمل في سوریا بعد األزمة على  -8
  نتائج:فرص العمل على  تقدیراعتمد 

  تحلیل الواقع الراھن:  -1

  .وأثناء األزمةلالقتصاد الوطني قبل  -

  العمل.واقع سوق  -

  الواقع السكاني. -

  تحلیل واقع الھجرة الخارجیة -

  تحلیل واقع النزوح بین المناطق -

  تحلیل واقع المھجرین -

  المقابالت:نتائج  –2

  2017مع أصحاب المنشآت لعام  -

  مع طالبي العمل (المجموعات البؤریة) -

  مع أصحاب الرأي والعاملین في مجال سوق العمل -

لغیاب  القصیر نظراً توقعات فریق العمل لواقع قوة العمل وفرص العمل خالل فترة االزمة وعلى المدى  – 3
  ة.البیانات الرسمیة الصادرة عن الجھات المعنی
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  4الملحق رقم 
حول فرص العمل والتدریب المطلوبین لتأمین احتیاج الطلب الحالي والمستقبلي للمنشأة على العمال مقابلة  

 واحتیاجات التدریب الداخلي للعاملین في المنشأة الحالیة والمستقبلیة

 المدینة:اسم  - 
  المنشأة:عنوان             اسم المنشأة: - 
  ) 3( غیر ذلك        )   2(  مؤقت        )  1 (  دائم      المنشأة:موقع  - 
 النشاط االقتصادي الرئیسي للمنشأة  - 
  )   3 (  غیر ذلك        )  2(  خاص        ) 1(  عام     :المنشأةنوع ملكیة  - 
  )   4   ( یذكر  غیر ذلك     ) 3 (  حرفي       )  2(  زراعي      ) 1(  صناعي     :المنشأةنوع ترخیص  - 
 (             ) الحالي بتاریخ المقابلة  عدد العمال         )           (  ألزمة قبل ا   عدد العمال - 
 )   4غیر ذلك (                    )   3آلي (   )   2نصف آلي (    )  1: یدوي (   المستوى التقني للمنشأة - 
 )    2ال (          )    1: نعم (   الرغبة بالتوسع بعد األزمة - 
 الدعم الفني المطلوب :    )   2ال(      )   1: نعم (  لفنيالرغبة بالدعم ا - 
 الرغبة في التمویل (       )  الھدف من التمویل  - 

  
  

  جدول بأعداد العمال المطلوبین حسب الشھادة والمھنة واالختصاص وفق التوصیف المھني المرفق
  
  ھني والتعلیمي السوري ممرفق نسخة من التوصیف ال

  البیان
  

  ھنةالشھادة والم
  واالختصاص 

  وفق التوصیف 
  المھني 

  عدد العاملین
  القائمین على

  رأس العمل
  حالیاً     

  فرص 
  العمل 

  المطلوبة 
حالیا

    

         
  فرص العمل المطلوبة بعد األزمة     

     
  

  مالحظات      

  حتى نھایة
  العام الحالي

  الفترة خالل
2018-
2020  

    مستقبال
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  5ملحق رقم 
                 

 

كفاءة العاملین  لرفع المطلوبحول التدریب  مقابلة  

 حسب نوع التدریب المطلوب ومدتھ المطلوبة 

  

 

  مالحظات ومقترحات أخرى: 

  

  

  

  

  نوع التدریب   
  المطلوب    

  العدد المطلوب 
  عمالمن ال

  للتدریب من كل  
  نوع تدریبي

     
  مدة التدریب                   

                 
  مالحظات                

  أقل من
  أسبوع 

  من أسبوع 
  وحتى شھر

    أكثر من شھر 
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  6ملحق رقم 
فرد  )12-8المجموعات البؤریة في مجال فرص العمل وسبل العیش تتكون المجموعة من (

  مختلفة ومستویات تعلیمیةمن طالبي العمل في المحافظة من أعمار مختلفة 
  یقوم بالمقابلة من مختص في قضایا التنمیة والعمل

    وأمین سر أو مقرر

  

یقوم المختص بشرح أھداف االجتماع مع طالبي العمل وأن الھدف ھو معرفة رأیھم بفرص 
العیش الحالیة ألسرھم والصعوبات في إیجاد العمل المتوفرة في المحافظة وعن واقع سبل 

  فرصة عمل وأسباب ذلك ونبدأ بفتح باب النقاش من خالل توجیھ األسئلة التالیة:

ً في المحافظة وفي أیة أنشطة  السؤال األول:   ما ھي فرص العمل المتوفرة حالیا

  زراعة             صناعة             بناء وتشیید          

  تجارة وفنادق             أخرى        

  

  یعود:أسباب عدم حصولھ على فرصة عمل ھل  السؤال الثاني:

  لھ  المستوى التعلیميلعدم انسجامھا مع        

  المستوى المھني لطالب العمل 

  مستوى الخبرة والتدریب        

  ...........أخرى ((تذكر)) ...............................................      

  

إذا كان السبب عدم التوافق المھني والتدریب ھل ترغب بإتباع دورة تدریبیة  السؤال الثالث:
  وتأھیلیة في مجال العمل المطلوب 

  نعم               ال      
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  :كان الجواب نعم إذا

  ومھنتي الحالیةتغیر اختصاصي       

  الحالیة رفع مستوى المھارة والخبرة في مھنتي      

  أخرى ((تذكر))................................................................      

  

  المحافظة؟ماھي مقترحاتكم لزیادة فرص العمل في  السؤال الرابع:

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.............................  

  

  ذا؟ماھي القطاعات التي ترغبون العمل فیھا ولما مس:الخاالسؤال 

  القطاع العام بسبب ................................................................      

  القطاع الخاص بسبب...............................................................     

  ......إنشاء مشروعي الخاص ....................................................      

  أي عمل متوفر ....................................................................      

  أخرى ((تذكر)) ....................................................................      

  

  ؟سبب البحث عن عمل وما ھ السؤال السادس:

  مساعدة األسرة في سبل العیش     

  تأمین مستقبلي      

  أخرى ((تذكر))......................................................................     
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ھو  كانت لك رغبة بإنشاء مشروع متناھي الصغر أو صغیر أو متوسط ما إذا السؤال السابع:
  النشاط المرغوب من قبلك؟

  مشروع تصنیع زراعي او تربیة حیوانات      

  مشروع صناعات یدویة أو حرفیة.     

  مشروع صناعات مالبس وخیاطة      

  أخرى ((تذكر)).................................................................     

  
  ما ھو المطلوب لنجاح تأسیس المشروع؟السؤال الثامن: 

  دورات تدریبیة        

  دعم مادي       

  تسویقمساعدات في ال      

  أخرى ((تذكر))....................................................................       
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  7ملحق رقم 
  مع أصحاب الرأي وقادة المجتمع حول فرص العمل وسبل العیش في محافظة مقابلة

  بدایة المقابلة

ً اسمح لي أن أشكرك على الوقت الذي ستمنحنا إیاه إلجراء  المقابلة حول فرص العمل بدایة
وسبل العیش في المحافظة ونرجو أن تساعدنا من خالل خبرتك العملیة وفي العمل المجتمعي 
وخاصة في ھذه المحافظة حیث أننا دائما نھتم بوجھات نظر أصحاب الخبرة وقادة الرأي في 

  بلكم.المجتمع وباآلراء المطروحة من قبلھم ونحن دائما نتوقع التعاون البناء من ق

برأیكم ما ھي األنشطة االقتصادیة والمھنیة التي من المتوقع أن تولد فرص  األول: السؤال
  نشاط؟عمل في المحافظة في المرحلة القادمة بعد األزمة ھل ھي في 

  یوضع رقم الترتیب حسب األولیة برأیك:

  والتشییدالزراعة                الصناعة التحویلیة            البناء           

  التجارة والفنادق والمطاعم                               الخدمات والنقل        

  باقي القطاعات واألنشطة        

  

  ؟تتركز فرص العمل في المرحلة المقبلةأین یمكن أن  السؤال الثاني:

 توضع األولویات حسب الرأي

              القطاع الخاص             القطاع العام           

  المشروعات الصغیرة والمتوسطة                   العمل الفردي             

  أخرى ((تذكر))...................................................            

  

من وجھة نظركم ماھي متطلبات التدریب والتأھیل المھني لتأمین حاجات السؤال الثالث: 
  لمحافظة؟فرص العمل في ا

  توضع األولویات حسب الرأي

  ھل ھو نقص أماكن التدریب والتجھیزات للورش التدریبیة            
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  نقص المدربین والمناھج ونوعیة التدریب             

  نقص التدریب العملي للمدربین في أماكن العمل             

  ..............أخرى ((تذكر))............................            

  

ھل عوائد العمل المأجور أو العمل كافیة حالیا لتأمین سبل العیش لألسرة  السؤال الرابع:
  العاملة في المحافظة؟

  نعم                         كافیة لحد ما                     غیر كافیة           

  

اجھ تأمین متطلبات فرص العمل برأیك ما ھي المعیقات والصعوبات التي تو السؤال الخامس:
  المحافظة؟في 

  ھل ھو المستوى المھني لطالب العمل      

  ھل ھو المستوى التعلیمي      

  .أنثى)النوع االجتماعي لطالب العمل (ذكر أو       

  أخرى (( تذكر ))..........................................................      

  

أنشطة مقترحة من قبلكم من شأنھا زیادة فرص  توجھات أوبرأیك ھل ھناك  السادس:السؤال 
  العمل في المحافظة؟

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................  

  

صغر والصغیرة والمتوسطة وسیلة برأیك ھل تعتبر المشروعات المتناھیة ال السؤال السابع:
  ناجحة إلیجاد فرص عمل في المحافظة؟

  نعم                                   ال            



81 
 

  كان الجواب نعم ما ھي األنشطة المقترحة من قبلكم لھذه المشروعات   إذا 

  صناعات زراعیة وحیوانیة      

  مشاغل خیاطة وتریكو     

  )) ...............................................................أخرى ((تذكر     

  

ھل یمتلكون في المحافظة اإلمكانیات للتعامل مع ما ذكر أعاله                                                         األخیر:السؤال 

  نعم                    ال        

  كان الجواب ال  إذا

  ھي احتیاجكم للتعامل مع ما سبق ما 

  مساعدات فنیة ((تذكر)) ............................................................     

  (تذكر)) ............................................................فنیة (خبرات      

  دعم مادي      

 .....................................................أخرى ((تذكر)) ................     


