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واقع سوق العمل في سورية       
تمهيد-أوالا •

العملسوقمفهوم•

.والخدماتالسلعسوقمفهوممعالعملسوقمفهوميتشابه-

ملللعوالمستعدةوالراغبةالقادرةالبشريةالقوى:العرضجانبيمثل-

(هاوغيرالمشتركةالخاصة،العامة،)المختلفةالجهاتالطلبجانبيمثل-

.فيهاالشاغرةاألماكنتحددالتي

.ظيفةالوأوللعملالمحدداألجرتحديديجريالطلبمعالعرضيتقابلحين-

الوطنيداالقتصاجهاتمنهتستسقيالتيالمنبعأوالمكانالعملسوقيمثل-

ىعلالعملسوقيكونقدالمجالهذاوفيالمطلوبةالعاملةالقوىوإداراته

أوالوطنيالمستوىعلىأوالمحافظةمستوىعلىأوالمحليالمستوى

.العالميأوالعربي

قوىالقيتأوتفاعلعنللتعبيريستخدمالعملسوقبأنالقولإيجازويمكن•

.العملعلىوالطلبالعرض



ا  عرض العمل في سوريا–ثانيا
ا إليها القوى العاملة اإلضافية أو الثانوية التي: يقصد بعرض العمل - تتضم إلى سوق القوى العاملة المتاحة مضافا

.العمل من خارج السكان ذوي النشاط االقتصادي 

.باألفواج السكانية الداخلة إلى سن العمل–آ: يتأثر عرض العمل-

.اتبمعدالت النشاط االقتصادي الكلية والعمرية والتعليمية والمهارات واالختصاص–ب 

:العوامل التي تؤثر في عرض العمل

(  2010-1981)تطور عدد السكان ومعدالت النمو السنوي للسكان -أ

(1جدول رقم ) 

1981مولود عام 8.2ويعزى االنخفاض في معدالت النمو السنوية للسكان  إلى انخفاض الخصوبة الكلية من 

.2015مولود3وإلى 2010مولودعام3.5وإلى 2004مولود عام 3.58وإلى 2004مولود عام 3.8إلى 

و السنوي معدل النم عدد السكان  السنة

ألف نسمة9046 1981

3.29% ألف نسمة 13782 1994

2.66% ألف نسمة17921 2004

2.36% ألف نسمة20617 2010



لسكانلي التركيب العمر-ب

الفئة العمرية السنة

65+ 15-64 0-14

3.0 52.5 44.5 1994

3.3 57.2 33.5 2004

3.5 58.6 37.5 2010

4.5 54.5 41.5 2015

(2جدول رقم )
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ا  (2011-2000)التركيب التعليمي للسكان في سن العمل –ثالثا

الفي التعليم الثانوي % 

ل يظهر الجدول انه لم يحدث انخفاض  ملحوظ  في حملة اإلعدادية فما دون من مجموع  المشتغلين  خال

سنويا وهذا يدل على دخول  أفواج كبيرة من حملة  % 0.7-ليصل إلى ( 2011-2004-1994)الفترة 

ومن متابعة (التعليم اإللزامي)االبتدائية  فما دون إلى سوق العمل نتيجة التسرب  من التعليم األساسي 

الدراسة حتى أفواج المستجدين الملتحقين بالصف األول من التعليم األساسي خالل المرحلة والمنتظمين ب

من % 42الصف التاسع من المرحلة المذكورة  خالل القترة المذكورة لتبين وجود تسرب يزيد عن 

وقع دخول ويتوقع ارتفاع هذا التسرب بشكل ملحوظ خالل فترة األزمة  وبالتالي  ت. مجموع  المستجدين 

أما الزيادة في حملة.أعداد أكبر في الفترة القادمة من حملة الشهادة مادون اإلعدادية في سوق العمل 

ن نمو السكان                              الثانوية  فما فوق نتيجة النمو الكبير في خريجي  الثانوية العامة والجامعات وبمعدل أعلى م

ثانوية فما فوق إعدادية فما دون أمية السنة

15.7 84.3 27.4 1994

17.4 82.6 18.7 2004

25.8 74.2 12.0 2011

3.0% -0.7% -4.7% معدل النمو
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من السكان خالل لتحقين بالتعليم حسب المرحلة أما عن تطور الم•

(  2015-2010-2000)لسنواتا
الوحدة ألف طالب •

(6جدول رقم )

السنويلنموالمعد

(2000-2010)
2015 2010 2000 السنة

نسبةالمرحلة التعليمية 
اإلناث

عدد نسبة 
اإلناث

عدد نسبة 
اإلناث

عدد

2.7% 48.4 3605 48.0 4661 46.7 355
8

التعليم األساسي

سنة14-6العمر 

8.6% 54.0 371 53.6 393 49.1 172 عام  التعليم الثانوي ال

سنة 17-15العمر 

-1.9% 32.7 71 40.0 115 50.7 139 مهني التعليم الثانوي ال

سنة17-15العمر 

11.5% 49.7 762 49.0 660 44.6 222 هد التعليم العالي معا

وجامعات

23-18العمر 



فيفاعاالرتعلىانعكسالعامالثانويالتعليمفيملحوظارتفاعيالحظ
فيالتغيرةنتيجالمهنيبالتعليمااللتحاقفيوانخفاضالعاليالتعليم

طالبعددلالسنويالنمومعدلانخفضحيثالمهنيالتعليمإستراتيجية
-)وإلى(2010-2000)الفترةخالل%1.9-بــالمهنيالتعليم
البطلعددالسنويالنمومعلارتفعبينما.األزمةفترةخالل(9.2%

التطورهذايعكسوللفترة(%1-)وبـ.(%8.6)بـالعامةالثانوية
العمرنمالسكانمنوالجامعيالعامالثانويبالتعليمااللتحاقارتفاع

إلىالداخلينعددانخفاضعلىانعكساالرتفاعوهذاسنة15-24
لكلعامةخريجين7يوجدحيث.األخيرةالسنواتخاللالعملسوق
.مهنيخريج

قانونلتطبيقوالسكانيلنمولزيادةفيعوداألساسيالتعليمفياالرتفاعأما
منالرغمعلى.األساسيالتعليممرحلةنهايةحتىاإللزاميالتعليم
الذينالمستجدينمن%42عنيزيدماإلىلتصلالتسربنسبةارتفاع
ا ذكرناكماالتاسعللصفوصلوا -2000)الفترةخاللسابقا
النخفاضإضافة.األزمةفترةخاللذلكعنيزيدماوإلى(2010

.األزمةخاللسنويا(%5-)بـالملتحقين



القوة البشرية في سوريا–رابعاً 

السكانأيواإلنتاجالعملسنفيالسكانمجموعمنالبشريةالقوةتتألف
ريةالبشالقوةخارجفتكونالفئاتبقيةأما(64-15)العمريةالفئةفي

تحوالتالنتيجةالسكانمجموعمنالبشريةالقوةنسبةارتفعتحيث
وبالتاليةالخصوبمعدلانخفاضيعكسهاوالتيسوريةفيالديمغرافية

ماهيوالعملسنفيالسكانلحساباألطفالالسكاننسبةانخفاض
وهي(يةالديمغرافالنافذة)أوالديمغرافيةالهبةالديمغرافيينيسميها
لهااالستعدادتمإذاوزمنياومحدودةواحدةلمرةتحدثفرصة

فإنهاسنة30-25منتمتدقدالتيالزمنيةالفترةضمنواستغاللها
لتوهخرجالذيالسوريالمجتمعمثللمجتمعديمغرافيةهبةستكون

ةواقتصاديديمغرافيةإعالةومعدالتسريعسكانينمومرحلةمن
يتملموإذاالقادمةالعقودخاللالمرحلةبهذهتمرسوفوسوريةعالية

عاليةبطالةمعدالتمعهاتحملنقمةإلىسيتحوللهااالستعداد
.مرتفعةوسكانيةواجتماعيةاقتصاديةتوتحديا



توزيع القوة البشرية في سوريا 

(  64-15)ية تتألف القوة البشرية من مجموع السكان في سن العمل واإلنتاج أي السكان في الفئة العمر
وة العمل والجنستوزيع القوة البشرية حسب العالقة بق. أما بقية الفئات فتكون خارج القوة البشرية

(7جدول رقم )

لسكانانسبةبنمومقارنةاإلناثبينماوخاصةالعملقوةنمونسبةانخفاضيالحظ
عوديذلكوالبشريةالقوةلمجموعمقارنةالذكوربينماوخاصةالعملقوةرجاخ

خاللالجامعيمالعاالثانويالتعليمفيواإلناثللذكوربالتعليمااللتحاقارتفاعإلى
.ناثاإلمابينوخاصةالسافرةالبطالةارتفاعفيدورلهوكاناألخيرةالسنوات

%معدل النمو السنوي 
2000-2011

2011 2000 الفئة

مجموع إناث ذكور  مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

1.7 -1.3 2.3 4949 615 4334 4095 709 3386 مشتغلون

4.4 5.9 3.4 695 307 388 432 163 269 متعطلون

1.6 0.5 2.4 5644 922 4722 4527 872 3655 مجموع 

قوة العمل

4.9 4.3 6.9 7765 5692 2073 4559 3567 992 خارج قوة 

العمل

3.6 3.7 3.5 13409 6614 6795 9086 4439 4647 مجموع 

القوة 

البشرية



2008-2000التوزيع النسبي للمشتغلين حسب القطاع 

اما
(9جدول رقم )

ث في القطاع  ارتفاع بسيط في نسبة العاملين الذكور وارتفاع ملحوظ مابين اإلنا-آيالحظ  
%  57ليصل.العام على حساب العاملين اإلناث في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم

2015ويتوقع أن يصل ألعلى من ذلك عام 2011عام % 67وليرتفع إلى 2008عام

طاع ارتفاع نسبة العاملين الذكور في القطاع الخاص المنظم على حساب الق–ب 
الي وضمن الواقع الح.إذا كانت النسب معبرة  الخاص غير المنظم وهذا اتجاه ايجابي

على 2015يتوقع ارتفاع كبير في نسبة العاملين في القطاع  الخاص غير المنظم عام 
.  حساب القطاع الخاص المنظم نظراا لخروج عدد كبير من المنشآت  خارج اإلنتاج

2008 2000 القطاع

مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

28.5 57.1 24.4 26.0 34.5 24.3 عام

37.9 16.3 41.1 34.8 32.4 35.3 خاص منظم

33.3 26.2 34.4 39.0 33.0 40.3 غير منظم

0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 أخرى

100 100 100 100 100 100 عالمجمو
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:واقع القوى العاملة في القطاع العام
:طورإما عن توزيع  القوى العمالة حسب الحالة التعليمية فيظهر الجدول التالي هذا الت

ةلتعليمياالحالة

البيان

ا ابتدائية فم

دون 

إعدادية 

ومهنية

مجموعجامعاتمعاهد ثانوية 

عام قطاع

(2000)

38,010,55,925,120,5100

62,011,39,811,15,8100وزارة  الصناعة

74,65,85,86.96,9100اإلنشاءات

65,08,18,77,410,8100وزرة إدارة محلية

قطاع عام 

(2010)

29,29,115,824,121,1100

56,78,711,515,37,8100وزارة الصناعة

54,59,610,611,114,2100أسكان وتعمير

62,47,110,310,010,3100إدارة محلية



:                                         يظهر الجدول السابق ما يلي

وع على الرغم من انخفاض نسبة حملة االبتدائية فما دون من مجم
مل قوة العمل في القطاع العام مقارنة بالوضع لمجموع قوة الع

فوق في سورية ولصالح نسبة العاملين من حملة الثانوية فما
وهذا تطور ايجابي لصالح الجهات .2011-2000خالل الفترة 

.اإلدارية في جهات الدولة والقطاع العام

إال أن الجهات العامة العاملة في اإلنتاج  ومنها وزارة الصناعة 
ووزارة اإلنشاءات وشركاتها فأن نسبة العاملين من حملة 

من مجموع العاملين % 60االبتدائية رغم  انخفاضها  إلى دون
االنخفاض كان لصالح حملة شهادات الثانوية العامة انإال 

.والتعليم العالي وليس لصالح الكوادر المهنية والفنية 



التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية

(10جدول رقم 

الاالبتدائيةمادوننسبةأنأالن2011-200الفترةخاللتحسنقدللمشتغلينالتعليميالتركيبإنيالحظ
-2000)للفترة%2.2-سنويانخفاضوبمعدل%52إلى%66منانخفاضهارغممرتفعةتزال

سنوينموبمعدل%22إلى%13من(معاهد–جامعات)العاليالتعليملحملةملحوظوارتفاع.(2011
أنويتوقعالعامةالثانويةولصالح%2.2سنوينمووبمعدل%11إلى%8.6منوللثانوية4.7%

بسبب2016عامبعدالفترةخاللالعملسوقإلىدونفمااالبتدائيةحملةمنالداخليننسبةترتفع
مماثلفاعوارتاألزمةفترةخاللاألساسيالتعليممرحلةمنالتسربوارتفاعااللتحاقمعدلانخفاض

أضافياضوانخفااللتحاقمعدلفيالكبيراالرتفاعنتيجةوالجامعاتالعامةالثانويةالشهادةحملةمن
تطبيقفيالتبدلنتيجةالتقنيةوالمعاهدالمهنيةوالمدارسالمراكزخريجيمنالملتحقينعددفي

.سوريةارجخوالمهنيينالفنيينالعاملينمنكبيرعددوهجرة.والفنيالمهنيالتعليماستراتيجية

2011 2000 يةالحالة التعليم

مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

51.6 19.0 56.0 66.0 60.2 67.3 ونابتدائية فما د

16.1 9.6 17.0 12.3 6.9 13.5 إعدادية

10.7 10.2 11.0 8.6 9.1 8.4 ثانوية

11.3 35.5 7.8 6.9 16.1 5.0 معهد متوسط

10.3 25.7 8.2 6.2 7.7 5.8 جامعية

100 100 100 100 100 100 المجموع
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2011-2000تطور التركيب النسبي للمشتغلين حسب النشاط االقتصادي 

(11جدول رقم )

طاعات يالحظ انخفاض ملحوظ في نسبة العاملين في نشاط الزراعة والغابات لصالح الق
ومعظم هذهالخدماتواألخرى وخاصة المال والتأمين والصناعة والنقل والمواصالت  

ا  ا ومهنيا 2015عام وعن توقع التركيب.النشاطات تحتاج إلى قوى عاملة مؤهلة تعليميا
.فيتوقع انخفاض في قطاعات اإلنتاج المادي لصالح قطاعي التجارة والخدمات

معدل النمو 2011 2000 النشاط االقتصادي

-6.7% 13.2 28.5 الزراعة واألسماك

1.8% 16.3 13.4 الصناعة

1.5% 15.8 13.3 البناء والتشييد

1.3% 17.7 15.4 التجارة والمطاعم

1.7% 6.6 5.5 النقل والمواصالت

9.2% 2.9 1.1 المال والتأمين

1.7% 27.5 22.8 الخدمات

100 100 المجموع
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 ً .خصائص الداخلين إلى سوق العمل:سادسا

االتجاهات الكمية والتعليمية للداخلين إلى سوق العمل

(2015-2010-2000)السنوات خالل تطور خريجي الثانويات المهنية-أ

12جدول رقم )

معدل النمو 
السنوي %

2010-
2015

2015 2010 2000 فرع 

الثانوية 
المهنية 

% عدد % عدد % عدد

-2.7 53.5 9492 48.1 10906 30.1 9242 الصناعية

-10.6 13.6 2411 18.6 4224 30.9 9543 النسوية

-5.8 22.0 3906 23.3 5263 25.7 7881 التجارية

-11.3 910. 1244 10.0 2260 13.3 4046 الزراعية 
ةوالبيطري

-5.5 100 17053 100 22653 100 30712 المجموع



يرةاألخالسنواتفيوخاصةالمهنيةالثانوياتخريجيعددفيملحوظانخفاضهناك
فيبالطالمنمتزايدةإعدادودخولالمهنيالتعليماستراتيجيةعنالتخلينتيجة
سينعكسوهذانيالمهالثانويالتعليممنالكبيرالتسربإلىإضافةالعامالثانويالتعليم
ا  ودخولالمهنيالثانويالتعليمخريجيمنالعملسوقإلىالداخلينعددعلىسلبيا

مهنييجخرمقابلعامةثانويةخريجينسبعةحيث.العاليالتعليممرحلةإلىمتزايد

ثم%40حوالياألولىالمرتبةتحتلالصناعيةالثانوياتأنيظهرالتخرجنسبإنو
.والزراعيةالبيطريةللثانوياتوالباقيمنهمالكل%24حواليوالتجاريةاالنسوية

2015--2010-2000المتوسطةالمعاهدخريجيتطور

(13جدول رقم )

سوقإلىلينللداخالتعليميةالتركيبةعلىسينعكسالخريجينعددفينموهناكأنيالحظ
عامفيعليةهوعماالمعاهدخريجيعددفيملحوظانخفاضوجودرغمالعمل

فصمعلماختصاصوإحداثالمعلميندورإغالقنتيجةاإلناثمابينوخاصة2004

.الذكورمابينوخاصة2015-2010الفترةخاللمتوقعانخفاضأنكما.التربيةكليةفي

اإلناثنسبة مجموع إناث ذكور العام

54.1% 15414 8329 7085 2000

43.3% 21560 9339 12161 2010

49.6% 20089 9970 10119 2015

3.4% 1.1% 5.5% معدل النمو 

السنوي



:األختصاصحسب 2015-2010-2000تطور التوزيع النسبي لخريجي الجامعات 

(14جدول رقم )

معدل النمو
2000-2015

2015 2010 2000

% % % الجنس 

1.1% 58.2 70.8 69.80 ذكور هندسيةعلوم

4.6% 41.8 29.2 30.2 إناث

2.3% 17.9 11.9 25.9 مجموع

2.1% 46.0 54.0 64.1 ذكور ةعلوم أساسي

7.2% 54.0 46.0 35.9 إناث

4.3% 22.9 18.4 24.6 مجموع

3.1% 33.6 39.6 51.7 ذكور ةأنسانيعلوم 

8.4% 66.4 60.4 48.3 إناث

6.1% 59.2 69.7 49.5 مجموع

2.2% 40.9 46.0 59.5 ذكور المجموع

7.5% 59.1 54.0 40.5 إناث 

4.8% 100.0 100.0 100.0 مجموع



اإلناثالخريجاتوخاصةالجامعاتلخريجيملحوظنموهناكأنيالحظ•
.اإلنسانيةوخاصةالجامعيةاالختصاصاتكافةفي

لمجموعالخريجيننسبعنالخريجاتنسبةفيزيادةإلىأدىوهذا•
جامعيةالالعاملةالقوىعلىالطلباتجاهاتعلىسينعكسوهذاالجامعيين

يبةالتركسيعدلكمااالجتماعيالنوعحسبالخاصالقطاعلدىوخاصة
الجامعيةاالختصاصاتلمعظممستقبالا العملسوقإلىللداخلينالهيكلية

طاعالقإلىتوجهنالجامعياتالمتخرجاتمناألكبرالقسمأنالرغمعلى
منعامالالقطاعفيالعامالتنسبةارتفاعإلىأدىماوهذاالعام

يزيدماوإلى.2011عام(%67)عنيزيدماىلإ2000عام(34.5%)
.األزمةخاللالذكوريبنالتسربالرتفاعنظراا 2015عامذلكعن

لتعليمافيالتوسعنتيجةكاننجييرالخأعدادفيالكبيرةالزيادةوهذه•
الطالبأعدادوارتفاعخاصةجامعاتوافتتاحالحكوميالجامعي

ألف760عنيزيدماإلى2000عامألف220حواليمنالجامعيين
منللطالبإضافةهذا.الحكوميةالجامعاتمن2015عامطالب

.سوريةخارجيدرسونالذينالسوريونالطالبومنالخاصةالجامعات



المختلفةالتدريبيةالمراكزخريجيتطور

(2010-2000)الفترةخاللالخريجينعددتطور

(15جدول رقم )

خاصةوالتدريبيةالمراكزلخريجيالسنويالنمومعدلارتفاعرغم
اداالقتصوحاجةالمطلوبالعدددونذلكيظلأنأالاإلناثمابين

فعرإلىالهادفةوالتعليماتاألنظمةصدورمنالرغمعلىالوطني
من%55منأكثروأنخاصةالعملسوقفيالمتدربيننسبة

وفيدونفمااالبتدائيةحملةمنهمالعملسوقفيالعاملين
لقوةمستمرتدريبتتطلبالتياإلنتاجوسائلتقنياتارتفاعضوء
.العملسوقإلىمجدداا وللداخلينالعمل

مجموع إناث ذكور العام

% عدد

49 15121 7369 7752 2000

52.5 18371 9639 8734 2004

57.9 27987 16194 11793 2010

6.3% 8.2% 4.3% معدل النمو



ملأثر واقع المنشآت االقتصادية على الطلب في سوق الع

ها وعدد تلعب طبيعة المنشآت االقتصادية وتوزعها النوعي والمكاني ونظام ملكيت•
.عمالها دوراا كبيراا على واقع الطلب على سوق العمل

لى عتتركز معظم المنشآت في المدن الكبرى وخاصة على خط دمشق حمص حلب•
.الرغم من التغير الذي حدث خالل السنوات األخيرة

ئات العمال يلعب التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في القطاع الخاص حسب ف•
.هذا الطلبدوراا في الطلب على القوى العاملة وعلى التركيبة التعليمية والمهنية ل

وراا في يلعب تطور المنشآت حسب النشاط االقتصادي ودرجة التطور التقني لها د•
.حالة التعليمية والمهنيةالونوعية الطلب على القوى العاملة من حيث الكم 

.  ئات العمالالتوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص حسب ف•

(16جدول رقم )•

المجموع فأكثر50 30-49 10-29 5-9 2-4 1 فئات العمال

السنة 

202462 0.02 0.02 0.6 3.4 27.5 68.4 1981

393950 0.04 0.06 0.85 3.9 29.8 65.3 1994

525116 0.04 0.05 0.6 3.2 30.3 65.9 2004



حوالييزالالأنهأال(%4.2)بحواليالمنشآتعددفيالتطوررغم•

.عمالخمسمنأقلبهايعملالمنشآتمن96%

2007لعامالصناعيالمسحنتائجفتظهرالصناعيالقطاعفيأما•

عمال5منأقلبهايعملالصناعيةالمنشآتمن66%

عمال9-5بهايعملالصناعيةالمنشآتمن12%

عامل14-10بهايعملالصناعيةالمنشآتمن4.7%

وعلى.عامل15منأكثربهايعملالصناعيةالمنشآتمن17.2%

األزمةخاللالمنشآتمنكبيرعددخروجمنالرغم

فال تزال المنشآت وتوزعها وعملية األعمار للمنشآت التي خرجت من

ى اإلنتاج ستلعب دور رئيسي في سوق العمل من خالل تأثيرها عل

خالل والمستوىات المهنية المطلوبة لقوة العمل. االختصاصاتا العمل

ة  في القطاع إضافة إلى تأثير طبيعة نظام المنشآت العائلي. الفترة القادمة
.  الخاص على تركيبة الطلب على قوة العمل



الفترةخاللأما تطور التركيب النسبي للمنشآت حسب النشاط االقتصادي

(1981-2004)

(17جدول رقم )

هيكليالالتركيبأنأالالنشاطاتلكافةالمنشآتعددفيالنمورغميالحظ

منشآتنسبةحسابعلىوالخدماتاإلنتاجخدماتمنشآتباتجاهكان

.األخيرالعقدخاللوخاصةالمادياإلنتاج

الخدمات 
االجتماعية

خدمات اإلنتاج اإلنتاج المادي ي النشاط االقتصاد
للمنشأة

19.7 54.4 25.9 1981

14.9 62.4 21.7 1994

16.9 62.7 21.4 2004



17مخطط جدول رقم 

0

10

20

30

40

50

60

70

1981 1994 2004

الخدمات االجتماعية  

خدمات االنتاج 

االنتاج المادي 



اتجاهات البطالة وبنية المتعطلين-ثامناً 
بةالطلنموواتجاهاتالبشريةوالقوةالسكانيالنمواتجاهاتضوءفي•

تصاداالقالمنشآتعواقووالتدريبيةالتعليميةالمؤسساتمنوالتخرج
الواقعضوءفيوالعملقوةعلىالطلباتجاهاتووتطورهاالوطني

تصادياالقالواقعضوءفيالعملقوةعلىالطلباتجاهاتفإناالقتصادي
سوفوالبطالةالرتفاعدفعاالختالفوهذاالعرضعنتختلف

.سوريةفيالبطالةواقعتطورنستعرض

(18جدول رقم )

السنوات

2011 2004 1994

إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

307 388 176 431 49 198 عدد 
نالمتعطلي

33.3 8.2 25.1 10.7 11.0 6.4 نسبة 
البطالة



حسب الفئات العمرية(2011-2004-1994)معدالت البطالة للفترة •

(19جدول رقم )

من حوالي 29-15ارتفاع البطالة ما بين الشباب حيث ارتفعت البطالة ما بين الشباب 

2011عام%84إلى حوالي 2004عام % 66إلى حوالي 1994عام % 49

2011 2004 1994 الفئات العمرية

26.4 19.4 15.1 15-19

35.3 28.2 19.8 20-24

22.3 18.1 13.9 25-29

8.4 11.7 9.2 30-34

3.9 8.2 6.1 35-39

2.2 5.0 4.9 40-44

0.4 3.5 4.9 45-49

0.3 2.4 4.8 50-54

0.2 1.7 4.8 55-59

0.3 0.9 6.1 60-64

0.3 0.9 10.4 فأكثر-65

100 100 100 المجموع
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2004-1994تطور التركيب النسبي التعليمي للمتعطلين لألعوام •

(20جدول رقم )

2009-1994يالحظ ارتفاع نسبة البطالة ما بين خريجي التعليم العالي خالل الفترة •

من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة نتيجة أال أن التخرج ال يتم وفق حاجات سوق العمل في عدد من•
.هااالختصاصات أو أن العرض أكبر من حاجة سوق العمل في عدد من االختصاصات وخاصة اإلنسانية من

2009 2004 1994 الحالة 
لم يسبق له التعليمية

العمل
متعطل سبق

له العمل
لم يسبق له 

العمل
متعطل سبق

له العمل
ه لم يسبق ل
العمل

ق متعطل سب
له العمل

5.2 8.4 9.4 11.7 11.9 23.7 أمي

4.0 8.6 31.5 31.0 23.2 25.8 بيقرأ ويكت

32.0 37.8 27.4 29.0 33.6 26.7 ابتدائية

16.0 14.5 12.5 12.6 13.4 10.9 إعدادية

15.2 9.6 11.6 8.4 13.9 9.8 ثانوية

12.7 11.8 4.9 4.3 0.0 0.0 معاهد 
متوسطة

7.5 4.9 2.6 3.1 4.0 3.1 جامعية
فأكثر

100 100 100 100 100 100 المجموع



:القطاع غير المنظم ومعدالت الدخول والخروج  لسوق العمل

وى العاملة تدفق القأن نما القطاع غير المنظم بشكل ملحوظ خالل العقدين األخيرين نتيجة -

عظم أن م. إلى سوق العمل بنسب تتجاوز  قدرة االقتصاد على خلق فرص جديدة للعمل 

ن العام الداخلين بهذا القطاع هم من حملة االبتدائية فما دون ومن لم يجد عمالا في القطاعي

لنظراا ألن هذا القطاع ال يحتاج  إلى  خبرات عملية  وال إلى رأسما.أو الخاص المنظم 

وللذكور % 34إلى حوالي 1995ارتفعت نسبة العاملين في هذا القطاع لتصل عام -

أال أن النسبة أعلى من 2008لإلناث  عام % 26وللذكور % 34.3لإلناث وإلى % 57

لمنشآت  ويتوقع ارتفاعه بشكل كبير خالل فترة األزمة نتيجة خروج عدد كبير من ا.ذلك

طاعخارج اإلنتاج  ونزوح عدد كبير من العاملين خارج أقامتهم مما دفعهم للعمل بهذا الق

فعالا خالل الفترة بالنسبة للتركيبة التعليمية لصافي الداخلين إلى سوق العمل والمشتغلين-

%  51.3:هي كما يلي2000-2015 إعدادية فما دون

5.6  % ثانوية عامة

4.8  % ثانوية مهنية ومدارس مهنية

18.0% معاهد متوسطة

20.3  % جامعات فما فوق

100% المجموع



حملةمنلينالداخنسبةارتفاعتأثيرتظهرالهرميةالتعليميةالتركيبةإن•

منةالفئهذهارتفاععلىحافظوالذيالعملسوقإلىدونفمااإلعدادية

سياألساالتعليممرحلةمنالتسربواقعضمنوذلكالعملقوةمجموع

التعليمخريجيمنالعملسوقإلىالداخليننسبةصافيفيارتفاعهناك•

.ممنهوالتخرجااللتحاقمعدلارتفاعنتيجة(وجامعاتمعاهد)العالي

ةمهنيالثانوياتخريجيمنالمهنيةالكوادردخولفيانخفاضهناك•

.العامةالحلصالمهنيالتعليمآستراتيجيةلتوقفنظراا .المهنيةوالمدارس

واقعضوءفيالقادمةالسنواتخاللسيتمالعملسوقإلىالدخول•

.سابقاا ضناهعرالذيوالتدريبيةالتعليميةالمؤسساتمنوالتخرجالتسرب

عاملكلأنيظهرالعملسوقمنوالخروجالدخولمعدالتمتابعةمن•

معدلأيجددعمالأربعيزيدمامحلهيحلالعملسوقمنيخرج
.أقلأو(1)المتقدمةالدولفيهوبينما(4)يساوياإلحالل



• ً .المقترحات قي مجال سوق العمل :تاسعا

ب وهي مجموعة السياسات واألسالي:االستراتيجةمقترحات في مجال : أ
في . ةوالتدابير العامة  بعيدة المدى لتحقيق األهداف العامة  للتنمي

ضوء ما سبق فأن أهم االستراتيجيات 

:المقترحة  ما يلي

يب رفع قدرات العاملين القائمين على رأس العمل عن طريق التدر•
الجهات والتأهيل بما يتناسب ومتطلبات العمل واحتياجات المؤسسات و

.القائمة ورفع إنتاجية العمل 

العمل على تأمين فرص عمل للداخلين ألول مرة  إلى سوق العمل•
دورات وبما يتناسب واحتياجات التنمية وأجراء وإلحاق طالبي العمل ب

تنمية تتناسب ومتطلبات العمل واحتياجات التآهيليةوتدريبية  
.االقتصادية والجتماعية والسعي لتخفيض نسب البطالة



المهني العمل على تعديل التركيب الهيكلي التعليمي و•

خفيض الحالي لقوة العمل  لصالح المهنيين والفنين وت

مادية االتجاه نحو التعليم الجامعي من خالل  الحوافز ال

فنية  والمعنوية لاللتحاق بالثانوية المهنية والمعاهد ال

وبما يتالءم  مع الحاجات الحالية والمستقبلية من

.خريجي الثانوية المهنية والمعاهد الفنية 

ملية  االنتفاع من التعليم والتدريب كمورد فاعل في ع•

بشرية وتخريج موارد.التنمية  االقتصادية واالجتماعية 

اسب على قدر عالا من األعداد العلمي والمهني وبما يتن

توقع مع التطور التقني لوسائل اإلنتاج العاملة  أو الم

.إدخالها من قبل الدولة والمستثمرين  إلى سورية



تطوير التعليم األساسي والحد من التسرب لكل من
الذكور واإلناث قبل إنهاء مرحلة التعليم اإللزامي

م المهني التعلياستراتيجيةوالعمل على إعادة تفعيل 
دية  وفق أسس تتفق ومتطلبات التنمية االقتصا

عمل واالجتماعية وتعديل التركيب الهيكلي لقوة ال
.التعليمية والتدريبية

:أهم المقترحات في اإلجراءات والتدابير:ب 

من  إحداث هيئة مستقلة للتعليم والتدريب المهني•
ممثلين عن الجهات العامة والخاصة والشعبية 

لب واألهلية الرئيسية العاملة في مجال العرض والط
في الدولةاستراتيجيةمهمتها تنفيذ . من قوة العمل

.   مجال التعليم والتدريب المهني والفني  



تمويل إحداث صندوق وطني للتعليم والتدريب المهني  يقوم ب•
والتأهيل كافة النشاطات واألعمال المتعلقة بالتعليم والتدريب

المهني على أن يتم تأمين التمويل من الجهات العامة 
مساعدات والخاصة المستفيدة من التعليم والتدريب المهني وال

.من المنظمات العربية والدولية  المعنية

قطاع العام اعتماد بطاقة العمل للعاملين والبدء بالعاملين في ال•
باقي كمرحلة أولى ثم العاملين في القطاع الخاص المنظم ثم

ضمن على أن ترتبط  البطاقة بالرقم الوطني وتت.العاملين
الشهادة والمهنة وسنوات )المعلومات األساسية عن العامل 

...(الخدمة والخبرة والتدريب



.المقترحات في مجال العرض من قوة العمل:ج 

د من العمل على تطبيق إلزامية التعليم األساسي والح•

التسرب خالل هذه المرحلة ورفع مستوى الطالب من

خالل توفير قاعدة من المعارف العامة والمعارف 

ليم حيث إن رفع مستوى خريج التع.المهنية للطالب 

% 30األساسي يساهم برفع إنتاجية العامل بحوالي 
.دولة40وذلك وفق دراسة نفذها البنك الدولي في 

ي لتأمين التعليم المهني والفناستراتيجيةإعادة تفعيل •

ن متطلبات سوق العمل من العمال المهنيين والفنيي

.موالتخفيف من االتجاه نحو التعليم الثانوي العا



إلى التوسع في برامج التدريب وإعادة التدريب للداخلين•
كب سوق العمل ألول مرة والمتعطلين عن العمل وبحيث يوا

ا  ا ونوعا ادة من واالستف.التدريب متطلبات سوق العمل كما
رات وخب,إمكانيات مدارس ومراكز التعليم والتدريب المهني 

. العاملين السابقين 

لحصول ل(الجامعي والمتوسط)تطوير مستوى التعليم العالي •
ا وربط  هذه المخرجات  على مخرجات متميزة كما ونوعا

تفعيل بمتطلبات سوق العمل والتركيز على البحث العلمي و
.التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العربية والدولية 



المقترح في مجال الطلب على قوة العمل:  د
آت العمل على تحديد االحتياجات من القوى العاملة في المنش•

ا العاملة أو المتوقع دخولها إلى اإلنتاج خالل ا لسنوات القائمة حاليا
علمية القادمة وتحديد احتياجاتها من التدريب والتأهيل وفق أسس

ا والمعتمدة ر...وباعتماد التصنيفات المهنية والتعليمية  .سميا

د القطاعية خالل الفترة القادمة وتحدياالستراتيجاتإقرار •
التأهيل متطلبات هذه االستراتيجيات من القوى العاملة والتدريب و

ا  .اعتماد على المعايير العربية والدولية المعتمدة عالميا

لمهني لقوة تحديد متطلبات تعديل التركيب الهيكلي التعليمي وا•
وق العمل  القائمة على رأس العمل حاليا والمتوقع دخولها إلى س

.جتماعيةالعمل وبما يتوافق مع متطلبات التنمية االقتصادية واال

ظراا االهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والذاتي ن•
ودة وبما لدورها في توفير فرص العمل للشباب باستثمارات محد

.يتوافق مع الوضع الراهن لالقتصاد الوطني 



اديةأهم ما توفره التصنيفات المهنية والتعليمية واالقتص: هـ

ت في مجال التوافق بين العرض والطلب حسب التخصصا-1•
.التعليمية والمستويات المهنية والنشاط االقتصادي

أعداد برامجوفي مجال عمل مراصد العمل والمعايير المهنية -2•
لتحليل التعليم والتدريب المهني وجمع البيانات حول سوق العمل وا

.االقتصادي واالجتماعي

يه اعتماد التصنيف يخلق لغة واحدة حول سوق العمل بجانب-3•
العرض والطلب وتطوير ووضع واعتماد والمؤشرات الوطنية 

.االقتصادية واالجتماعية وغيرها من المؤشرات 

وق اعتماد خمس مستويات وطنية للمهارة بما يتالءم مع واقع س-4•
,  ( التقني)الفني ,االختصاصي )وهي والعربي  العمل الوطني 
(.العامل محدود المهارة, العامل الماهر ,العامل المهني 

-الباب-الجزء-القسم0.)هناك هيكلية للقسم على خمسة حدود-5•
(.العمل–الفصل 



:مصادر البيانات والمراجع

-2010-2005-2000) المجموعات اإلحصائية للسنوات •
2011.)

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

.للتنمية االقتصادية واالجتماعية الخمسيةالخطط  •

دراسات سابقة عن قوة العمل واتجاهات الطلب على قوة العمل•
.للباحث وتوقعات  خاصة

(.موقع وزارة التعليم العالي)بيانات عن التعليم العالي •

موقع الوزارة  وبيانات)بيانات عن التعليم ما قبل الجامعي•
(رسمية


