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النموذج التنموي: العمل غير المنظم قبل األزمة
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2010و1963مصادر النمو االقتصادي في سوريا بين 



النموذج التنموي: العمل غير المنظم قبل األزمة

2016المركزي لالحصاء وحسابات المركز السوري لبحوث السياسات المكتب بيانات: المصدر
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النموذج التنموي: العمل غير المنظم قبل األزمة

2016المركزي لالحصاء وحسابات المركز السوري لبحوث السياسات المكتب بيانات: المصدر

2010و 2001معدل المشاركة في سوق العمل بين 
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شريعيةالبيئة الت: العمل غير المنظم قبل األزمة

(2010-2001)تطور عدد ومعدل تغطية قوة العمل بالتأمينات االجتماعية 

.بيانات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية: المصدر

البيان
الوحدة

20012003200520072010

عامقطاع
مشتغل

788847979344110011312012601251552

380157426579494512529188553234مشتغلخاصقطاع

3المرحلةإجمالي
مشتغل

9528271168802133106614594731527256

4و3المرحلة/إجمالي
مشتغل

11690041405923159462517304481804786

46500664522288469349749459784847898مشتغلالمشتغلون

51871535093069510635954007785442394مشتغل أومتعطلالعملقوة

31823262728المرحلةتغطيةمعدل

42328313233و3المرحلةتغطيةمعدل



احصائيات: العمل غير المنظم قبل األزمة

2010

القطاع للمشتغل بعمل رئيسي

خاص غير منظمخاص منظمحكومي
/تعاوني/مشترك
اإلجماليعائلي/أهلي

عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%

مل 
الع

منظم
100.0136002348.02575754.113125467.3805634.41756908

غير
0.0052.027954295.9306152132.7391365.63344976منظم

اإلجمالي
100.01360023100.0537117100.03192776100.011968100.05101885

2010توزيع المشتغلين حسب العمل المهيكل والقطاع للعام 

2016وحسابات المركز السوري لبحوث السياسات 2010مسح قوة العمل :  المصدر



احصائيات: العمل غير المنظم قبل األزمة

2010توزيع المشتغلين حسب طبيعة العمل والمحافظات 

2016وحسابات المركز السوري لبحوث السياسات 2010مسح قوة العمل :  المصدر

2010
إجماليمنظمغير منظم

%عدد%عدد%عدد
19664340.329090559.7487548100.0دمشق
25004223.979609176.11046133100.0حلب

28053337.646462962.4745162100.0ريف دمشق
18883340.228061959.8469452100.0حمص
13968429.832876870.2468452100.0حماه

14686849.315100750.7297874100.0الالذقية
7197224.022780476.0299776100.0ادلب

10035433.120302466.9303378100.0الحسكة
7760434.614652265.4224126100.0دير الزور
13215354.111233245.9244485100.0طرطوس

5133025.415062974.6201959100.0الرقة
7290136.012942864.0202329100.0درعا

3789540.45592859.693823100.0السويداء
1009858.1728941.917387100.0القنيطرة
175690834.4334497665.65101885100.0سوريا



احصائيات: العمل غير المنظم قبل األزمة

غير منظم حسب العمر/توزيع المشتغلين منظم

2016وحسابات المركز السوري لبحوث السياسات 2010مسح قوة العمل :  المصدر
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احصائيات: العمل غير المنظم قبل األزمة

غير منظم حسب األنشطة االقتصادية/توزيع المشتغلين منظم

2016وحسابات المركز السوري لبحوث السياسات 2010مسح قوة العمل :  المصدر
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احصائيات: العمل غير المنظم قبل األزمة

2010صافي األجر اإلجمالي بالساعة حسب العمل المنظم والجنس لعام 

2016وحسابات المركز السوري لبحوث السياسات 2010مسح قوة العمل :  المصدر
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العمل غير المنظم قبل األزمة والفقر

2010لعام توزيع المشتغلين بحسب العمل المهيكل وحالتي الفقر الشديد والفقر العام ل

2016وحسابات المركز السوري لبحوث السياسات 2009ومسح دخل ونفقات األسرة 2010مسح قوة العمل :  المصدر

(الفقر العام)خط الفقر األعلى (الفقر الشديد)خط الفقر األدنى 

فقيرغير فقيرفقيرغير فقير

عددعددعددعدد

مل
منظمالع

133220075.842470824.2102282058.273408841.8

منظمغير
207800362.4125269837.6144773243.5188296856.5

إجمالي
341020267.0167740633.0247055348.6261705651.4



محددات: العمل غير المنظم قبل األزمة

لكن،الحكوميوغيرالكليالنموذجفياحصائيا  معنويةغيرالعالقة:الجندر•

غيراملةالعكوناحتماليةتتراجعحيثالزراعيغيرالنموذجفيمعنويةالعالقة

.بالذكورمقارنةمنظمة

أنإلىالعالقةتشيرالزراعيغيروالنموذجالكليالنموذجفي:ريف/حضر•

الذيذجالنموأنإالبالريفمقارنةالحضرفيتزدادالمنظمغيرالعملاحتمالية

.عكسيةالعالقةتصبحالحكوميالقطاعيستبعد

احتماليةقلليالتعليممستوياتفيالتقدمالكليالنموذجفي:التعليميالمستوى•

ليةاحتمامنتقللالمتوسطالمعهدشهادةحملةاحتمالأنإالالمنظم،غيرالعمل
.الجامعيالتعليممنأعلىبنسبةالمنظمغيرالعملفيالوجود



محددات: العمل غير المنظم قبل األزمة

موذجالنفيالعمرفيالتقدممعالمنظمغيرفيالعملاحتماليةتراجع:العمر•
.بيةسلالعالقةالحكوميغيرالنموذجفيلكنالزراعي،غيروالنموذجالكلي

يرغالعملاحتماليةيزيدالزراعيوغيرالكليالنموذجفي:الزواجيةالحالة•
حتماليةاتقلحيثاإلناثلدىعكسيةالعالقةبينمامتزوجا ،الرجلكونالمنظم
.بالعازبةمقارنةالمنظمغيرالقطاعفيالمتزوجةالمرأةعمل

وهالخدماتقطاعفيالعملأنيظهرالكليالنموذجفي:االقتصاديالنشاط•
النقلفالصناعةويليهالزراعة،بقطاعمقارنةالمنظمغيرللعملاحتماليةاألقل

مالالوأخيرا  والتشييدوالبناءوالمطاعموالفنادقالتجارةثموالمواصالت
.والعقاراتوالتأمين

عملهونوكشديدفقرحالةيعيشالذيالعاملبينالطرديةالعالقةتظهر:الفقر•
.الفقيرغيرمعبالمقارنةمنظمغير



اإلطار العام: العمل غير المنظم أثناء األزمة

2015العامنهايةحتىالنزاعبدايةمنذاالقتصاديةالخسائرتقدير•

امعالناتجأضعافثالثةحواليأيأمريكيدوالرمليار255بنحو

2010.

السكانمن%35نحوباتكما،%85.2بنحوالعامالفقرمعدلقدر•

.مدقعفقرفييعيشون

عداتوالمالممتلكاتوفقدانوالعنفوالدمارالمكاني،االستقرارعدم•

.المعيشةتكاليففيواالرتفاعالعمل،وفرص

متاحةةقليلعملفرصسوىاالقتصاديوالركودالصراعيُبق  لم•

.العامالقطاعيوفرهاالتيالفرصذلكفيبمالألفراد



العمل: العمل غير المنظم أثناء األزمة

معدل البطالة
العدد اإلجمالي 

ينللسكان الناشط خارج قوة العمل عاطل عن العمل مشتغل

14.9 12803 6724 905 5175 2011

33.6 12658 6656 2015 3987 2012

39.4 12330 6496 2298 3536 2013

50.1 11988 6335 2833 2819 2014

52.6 11791 6231 2923 2636 2015

(باآلالف)أثر األزمة على قّوة العمل

المكتب المركزي لإلحصاء( 2011–2006)تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات استنادا  إلى مسوح القوى العاملة : المصدر



العمل: العمل غير المنظم أثناء األزمة

(باآلالف)أثر األزمة على قّوة العمل

وحسابات الباحثين2014مسح حالة السكان : المصدر
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دةعديفرصتوفرالتيالمناطقنسبة

إلىاألزمةقبل%65منانخفضللعمل

المقابلوفيأثنائها،في%12حوالى

رتوفالالتيالمناطقنسبةارتفعت

ةاألزمأثناءاإلطالقعلىللعملفرص

بتقارالنسبةهذهكانتبعدما%24إلى

األزمةقبلمافترةفيالصفر



العمل: العمل غير المنظم أثناء األزمة

نيةمداقتصاديةطبيعةذاتالجديدةاالقتصاديةاألنشطةمنكبيرعددظهور•

يفالمالبسوصناعةالغذائيةالصناعاتبعضمثلاألزمةظروففرضتها

.والبسطاتالمتجولينوالباعةصغيرة،ورشات

وبيعالسرقةمثلالعنفباقتصادياتمباشرةمرتبطةنشاطاتظهركما•

وبيعوالتهريبالكهرباءوبيعنظاميغيربشكلالنفطوتكريرالمسروقات

.األسلحةوتجارةالمخدرات

السكانمن%17بلغتاألزمةنتيجةالقانونيةغيراألعمالفيالمنخرطيننسبة•

انتشارىمدتعكسمرتفعةنسبةوهيسوريةمستوىعلىاقتصاديا  الناشطين

.األزمةعنمباشربشكلوالناتجةالمرتبطةالعنفاقتصاديات



العمل: العمل غير المنظم أثناء األزمة

2014و2010بين ( عدد ساعات العمل)التوزيع النسبي لتقييم بيئة العمل 

وحسابات الباحثين2014مسح حالة السكان : المصدر

يالتالمناطقازديادذلكعلىاألدلةومن

لعمظروفمنالمشتغلونفيهايعاني

عمل،الساعاتلعددبالنسبةمناسبةغير

انتكالتيالمناطقنسبةتراجعتحيث

ساعاتمنمناسبعددوسطيا  تشهد

%22إلىاألزمةقبل%70العمل

.أثناءها

عدد ساعات من حيث تقييم بيئة العمل
قبل األزمة/العمل

اإلجماليجيدوسطضعيف

ة تقييم بيئ
العمل من 
حيث عدد 
ساعات 

/  العمل
األزمة

111.717.229.1.ضعيف

316.029.545.8.وسط

0.0.720.921.6جيد

0.0.92.63.4نمبيغير

429.470.2100.0.اإلجمالي



مالمح استراتيجية العمل الالئق

الرفاهستهدفتمتكاملةتنمويةاستراتيجةيتطلب:والمساءلةالتضمينيةالمؤسسات•

.الجميعأمامالخياراتوتوسيعاالجتماعيةوالعدالةاالقتصادي

مماالنمومصادرمنالبشريالمالرأس:والئقمنتجعملمعالتضمينيالنمو•

.النزاعلظفيترفا  وليسالنمواستراتيجيةفيأولويةالالئقالعملمنيجعل

عملبيئةوللجميعالتمكينتوفير:الحرمانمقوماتوتفكيكاالجتماعيةالعدالة•

.جميعللاإلنسانيةالحمايةتأمينإلىإضافةواقعا  المشاركةمنتجعلمناسبة

دورلوتفعيالعنفحوافزتفكيك:النزاعتفاعالتلمواجهةوبرامجسياسات•

ميةتنباتجاهواحتكارواستغاللونهبدمارمناألزمةآثارتجاوزفيالمجتمع

.ومؤسساتيمجتمعيحوارخاللمنللجميعوعدالةتضمينية



شكرا  لكم


