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 ملخص تنفيذي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا للخطة التنموية الخامسة الجديدة في إطار إعداده
، طلبت هيئة تخطيط الدولة السورية )2006–10(

من مؤسسة التدريب األوروبية أن تقدم لها 
المساعدة الفنية إلجراء دراسة حول العالقة بين 

االستثمار في التعليم والنمو على مستوى التشغيل 
وتهدف الدراسة إلى تحليل .  والتطور االقتصادي

ل ونقاط الضعف التي تحد من التوظيف المشاآ
والهدف . ومن قدرة الموارد البشرية على النمو

النهائي لهذه الدراسة هو تحديد المجاالت التي 
تتطلب إجراءات على مستوى السياسات، وتقديم 
توصيات يمكن أن تؤدي إلى استفادة أفضل من 

 .القوى العاملة وإلى نمو اقتصادي أفضل

 ونموه في سوريةرأس المال البشري 

استند النمو االقتصادي في سورية خالل الثالثين 
عاما  الماضية بشكل أساسي إلى تراآم العوامل، 

وخصوصا  االستثمار اإلجمالي لرأس المال ونمو 
وقد تم تسجيل معدالت نمو منخفضة، . قوى العمل

. وأحيانا  سلبية، في إنتاجية رأس المال وقوى العمل
نتاجية الكلية للعوامل، التي تقيس في الواقع فإن اإل

النمو االقتصادي الذي ال يمكن أن يعزى إلى زيادة 
حجم رأس المال والقوى العاملة، انخفضت فعليا  

صندوق (خالل ثمانينات وتسعينات القرن العشرين 
 ).2003النقد الدولي، 

في سورية، آما في غيرها من بلدان الشرق 
التوسع السريع في األوسط وشمال أفريقيا، نتج عن 

أعداد طالب المدارس والجامعات توسع آبير في 
حجم وجودة رأس المال البشري، غير أن النمو 

االقتصادي آان مخيبا  لآلمال وإنتاجية العمل بقيت 
ضعيفة، وسلبية في العديد من الحاالت، وآانت 

السياسات منحازة لتطوير قطاع عام آبير، في حين 
القطاع الخاص المنظ م و ضعت قيود صارمة على 

وعندما ال تتوفر فرص . أدت إلى إعاقة تطوره
العمل المالئمة والكافية في القطاع الخاص 

الستيعاب القوى العاملة المتعلمة، فإن الخريجين 
 يفضلون العمل في وظائف وتارآي المدرسةالجدد 

ذات إنتاجية منخفضة في القطاع العام أو فرص 

نهم يجدون عمال  أو وإال  فإ. عمل في الخارج
يؤسسون أعمالهم الخاصة في القطاع الخاص غير 

 .المنظ م

 السوري أيضا  بعدم االستفادة من االقتصاديتميز 
 من %75، آان 2003 عامفي . العمالة المتعلمة

السكان النشطين اقتصاديا  والذين يحملون شهادات 
) من الجامعات أو المعاهد المتوسطة(تعليم عال  

في القطاع العام الذي يتميز بتوظيف أعداد يعملون 
 فقط %20. تزيد عن حاجته وباإلنتاجية المنخفضة

من حاملي شهادات التعليم العالي آانوا موظفين في 
ونتيجة للتوزيع غير الفعال . القطاع الخاص المنظ م

للعمالة المتعلمة في سوق العمل، فإن التقدم المحرز 
 لم يؤد إلى ريبوالتدفي تحسين أنظمة التعليم 

 .مكاسب حاسمة في إنتاجية قوى العمل

إن نموذجا  للنمو يعتمد على استثمار رؤوس أموال 
وتطور القوة العاملة لم يعد مجديا  على المدى 

يجب أن يسعى النموذج الجديد لتحقيق .  البعيد
زيادات هامة في إنتاجية العمالة من خالل 

وإذا أخذنا في . االستعمال األآثر آفاءة لهذه العمالة
االعتبار العوائق التي ستمنع تطور العمالة في 

القطاع العام، فإن إستراتيجية فعالة ومباد رة 
تستهدف دعم إيجاد عمالة ماهرة في القطاع 

الخاص، حيث تتناسب األجور مع إنتاجية قوى 
العمل، تشكل أداة بالغة األهمية الستعمال أآثر 

 .آفاءة لقوى العمل

يق فهم أفضل للنتائج التعليمية في من أجل تحق
 العائدات الخاصة على  بتقديرنقومفإننا سوريا، 

إن معدالت العائدات على سنة إضافية . التعليم فيها
من الدراسة منخفضة بشكل عام، لكنها تزداد 

وعائدات . بارتفاع مستوى التحصيل الفردي العملي
التعليم هي أعلى بقليل في القطاع الخاص للرجال 

إن العائدات بالنسبة . والنساء على حد سواء
لخريجي المعاهد المتوسطة من الذآور هي عمليا  
صفر في القطاع الخاص، مما يشير إلى مستويات 

آان خريجو المعاهد . متدنية من اإلنتاجية
المتوسطة، حتى وقت قريب، يضمنون إيجاد 
وظائف في القطاع العام حيث ت حد د األجور 
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ونتيجة لذلك يعمل أآثر .  الحكوميةبموجب األنظمة
 من خريجي المعاهد المتوسطة في القطاع %80من 
، لم تعد الوظائف 2001إال  أنه، ومنذ عام . العام

الحكومية مضمونة وأصبح اآلن يتوجب على 
الخريجين من الذآور البحث عن وظائف قد ال 

 .تنسجم مع التدريب الذي تلقوه

 ضغوطات العرض من العمالة

ني سورية حاليا  من ضغوطات العرض من تعا
أوال ، أدت . العمالة المتأتية من عدة مصادر

الضغوطات الديموغرافية إلى تدفقات الشباب 
آم ساهمت معدالت النمو .  إلى قوة العملالكبيرة

السكاني المرتفعة خالل سبعينات وثمانينات القرن 
العشرين إلى ارتفاع معدالت نمو القوى العاملة 

.  خالل تسعينات القرن العشرين%6 إلى 5ل بمعد
في حين أن العدد المطلق للوظائف التي ينبغي 

إحداثها سيستمر في االرتفاع، فإن معدل نمو قوى 
الديموغرافية العمل بدأ باالنخفاض بانتقال الموجة 

إلى منتصف حياتها المهنية، وي توقع أن ينخفض 
 .2025 في عام %3هذا المعدل حتى يصل إلى 

ثانيا ، ثمة زيادة في مشارآة القوى العاملة من 
وإذا استمرت . اإلناث عما آانت عليه في البداية

االتجاهات الحالية، فإن معدالت مشارآة اإلناث 
في المعدالت % 0.8  إلى0.6ستسهم سنويا  بحوالي 

المتوقعة للقوى العاملة خالل العشرين عاما  
سية في لبنان ثالثا ، أدت التطورات السيا. القادمة

. المجاور إلى عودة العديد من العمال المغتربين
وإذا لم تعد األمور إلى طبيعتها، فإن عودة العمال 

السوريين المغتربين سيضع ضغوطا  إضافية 
 .ومباشرة على سوق العمل المحلية

 البنية المتغيرة للطلب على العمالة

السورية، ولعدة عقود مضت، لقد لعبت الحكومة 
 مهيمنا  في االقتصاد، سواء فيما يتعلق دورا 

بالتوظيف واإلنفاق أو فيما يتعلق في وضع ضوابط 
، آان حوالي 2002في عام . على القطاع الخاص

 من القوى العاملة المدنية تعمل في القطاع 24%
العام، سواء في الهيئات الحكومية أو في مشاريع 

ببطء غير أن الحكومة السورية تبتعد . القطاع العام
عن نموذج يعتمد بشكل آبير على القطاع العام في 

إذا استمرت الحكومة في . توظيف العمال السوريين
هذا التحول في النهج، فإن األمر سيترك للقطاع 
 .الخاص لخلق الوظائف المطلوبة عبر االقتصاد

لم يتمكن القطاع الخاص المنظ م من استيعاب 
، وأ جبر األعداد المتزايدة من تارآي المدارس

العديد منهم على إيجاد وظائف في القطاع الخاص 
يوظف القطاع الخاص غير المنظ م . غير المنظ م

حوالي ثلث العدد اإلجمالي للعاملين، ويتكون بشكل 
أساسي من شرآات صغيرة تتراوح في حجمها بين 
ورشات إصالح بسيطة ومشاريع تقنية معقدة لكنها 

إن . نظر الحكومةصغيرة بما يكفي بحيث ال تلفت 
شرآات القطاع الخاص غير المنظ م هي المحرك 
المأمول لنمو التوظيف في سورية وتتوجب إزالة 

دخول القطاع العوائق لتشجيع هذه الشرآات على 
 .الخاص المنظ م

.  تغطي العاملين في سوريةعملثمة عدة قوانين 
وتنزع هذه القوانين إلى التعامل بشكل منفصل 

املين في القطاع العام والقطاع ومختلف مع الع
غير أنه يتم االلتفاف على هذه القوانين أو . الخاص

تجاهلها، وخصوصا  في القطاع الخاص غير 
لكن، في الواقع، فإن حاالت الصرف من . المنظ م

العمل نادرة، ومعظم العمال ال ي صرفون بعد أن يتم 
وإدراآا  من الحكومة . توظيفهم في شرآة ما

أن قانون العمل الحالي يسهم في خلق السورية ب
بيئة تضر باالستثمار، فإنها تقوم بإصالح هذا 

القانون بشكل آبير بحيث تحد من القيود 
 .واإلجراءات المتعلقة بالصرف من الخدمة

قضايا : العالقة بين التعليم والتوظيف
 معل قة

إن مشكلة البطالة في سورية هي إلى حد آبير 
 إلى سوق العمل، وتتعلق مشكلة الداخلين الجدد

يمثل العاملون الشباب من الفئة . بالشبابأساسا  
 من السكان العاطلين %80 حوالي 15-24العمرية 
ومعدالت البطالة أعلى بين النساء منها . عن العمل

بين الرجال وعلى آل المستويات التعليمية، مما 
يشير إلى نسبة أعلى في تغيير الوظائف أو أوقات 

 .طول بالنسبة للباحثات عن العملانتظار أ

 اجتماعي عامة، فإن معظم أمانفي غياب شبكة 
العاملين من ذوي التحصيل العلمي المتدني ليس 

لديهم أي خيار سوى قبول وظائف ذات أجور 
وفي . منخفضة في القطاع الخاص غير المنظ م

الجهة األخرى من الطيف، يفضل بعض الشباب 
ل على وظائف في المتعلمين االنتظار للحصو

القطاعين المنظ م والعام اللذان يقدمان أجورا  أفضل 
و وقت االنتظار بالنسبة . ومزايا أآثر آرما 

لوظائف القطاع العام يقصر مع ازداد التحصيل 
ونتيجة لذلك هناك سعي للحصول على .  العلمي

مستويات أعلى من التحصيل العلمي، ليس 
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 بل ألن بالضرورة للحصول على أجور أفضل،
ارتفاع فرص الحصول على وظيفة تصبح أفضل، 

 .وخصوصا  في القطاع العام

 من العاطلين عن العمل، المتزايدإن الفائض 
ومعظمهم من الشباب وتارآي المدارس، يؤدي إلى 

تصلب مصطنع وغير صحي في إجراءات 
التوظيف في القطاعين العام والخاص على حد 

الخريجون وتارآو في القطاع العام، ينتظر . سواء
المدارس وظائف في الوزارات والشرآات العامة، 

و تتخذ قرارات التوظيف على أساس الشهادات 
والدرجات وليس على أساس تالؤم متطلبات 

وفي القطاع الخاص، . الوظيفة مع مؤهالت طالبها
تعمل الشرآات على المبالغة في متطلباتها من 

ق آثيرا  المؤهالت ووضع عوائق مصطنعة ال تتعل
بجودة التعليم المكتسب وال بإنتاجية العمل 

 .المتوقعة

على مستوى االقتصاد الكلي، فإن نموذج التوظيف 
السائد في القطاع العام في سورية هو أحد األسباب 

وال تؤخذ . الرئيسية النخفاض إنتاجية قوى العمل
اآلثار السلبية لهذا النموذج دائما  بعين االعتبار في 

أوال ، األجور . لتوظيف وسوق العملسياسات ا
المنخفضة والقيود المفروضة على األجور في 
القطاع العام تمنع التعويض المالئم للموظفين 
. المؤهلين ولها أثر سلبي على األداء والمعنويات
ثانيا ، إن ق ص ر فترة العمل الفعلية تمك ن موظفي 

القطاع العام من البحث عن عمل ثان في القطاع 
والتأثيرات السلبية للقيام بأآثر من عمل . اصالخ

على أداء سوق العمل هي آثار هائلة رغم أنها غير 
ثالثا ، ال يشجع هذا الوضع . موث قة بشكل جيد

الوزارات والشرآات العامة على تبني ممارسات 
رابعا ، رغم انخفاض . إدارة موارد بشرية آفي ة

 العام األجور، فإن العدد الكبير لموظفي القطاع
يسهم في ارتفاع آلفة العمالة، وهذا وضع ال يمكن 
االستمرار فيه على المدى المتوسط والطويل وفي 

 .أعقاب انخفاض عائدات النفط

 جودة ومالئمة التعليم والتدريب

لم يجر  في سورية حتى اآلن نقاش سليم وعقالني 
حول جودة التعليم والتدريب، ويصعب فعال  تقييم 

عندما يكون سوق العمل واقعا  تحت جودة التعليم 
عبء فائض آبير في العمالة وقيود من آل 

غير أن وزارتي التربية والتعليم العالي . األنواع
تعترفان بمشكلة خطيرة في الجودة وبدأتا بتنفيذ 

بعض البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة 
 .ومالئمة التعليم في سورية

ة للمرة األولى في ، شارآت سوري2003في عام 
 لقياس تحصيل الطالب، وهي دراسة دوليةدراسة 
نزعات في دراسة الرياضيات والعلوم "بعنوان 
وتوحي النتائج بأن درجات السوريين في ". الدولية

آل من الرياضيات والعلوم منخفضة مقارنة 
وقد قامت وزارة التربية بتصميم . بالمعايير الدولية

 يهدف إلى (2005–10)مشروع مدته خمس سنوات 
يرآ ز البرنامج على . تحسين جودة التعليم األساسي

تدريب المدرسين، وتطوير مناهج جديدة طبقا  
للمعايير الدولية وإدخال تكنولوجيا المعلومات إلى 

 .المدارس

 والفنية حسب العامةيوز ع األطفال بين المدارس 
الدرجات التي يحصلون عليها في االمتحانات 

لقد آانت سياسة وزارة .  للمدرسة اإلعداديةاألخيرة
التربية هي خفض عدد الطالب الذين يدخلون 
التعليم والتدريب المهني ممن يكملون المرحلة 

اإلعدادية في محاولة لتحسين جودة ومالءمة هذا 
رغم ذلك، الزال التعليم والتدريب المهني . القطاع

الثانوي يتميز بانخفاض عدد الطالب المسجلين 
تحديث التعليم "وبرنامج . وارتفاع نسبة التسرب

التابع لبرنامج ميدا الذي " والتدريب الفني والمهني
تقدمه المفوضية األوروبية هو إحدى المبادرات 

التي تبنتها السلطات السورية لتحسين جودة 
ومالئمة التعليم والتدريب المهني في قطاعين هما 

الصناعات صناعة األلبسة الجاهزة والصيانة في 
وتتمثل مبادرة أخرى في . الكهربائية والميكانيكية

و إن تعميم النظام الثنائي من . تبني النظام الثنائي
شأنه المساعدة في تحسين جودة ومالئمة التعليم 

 .والتدريب المهني الحتياجات سوق العمل

على عكس المدارس الثانوية الفنية، فإن المعاهد 
رة من المصداقية  تتمتع بدرجة آبيالمتوسطة

غير أن معظم خريجي . والمكانة بين الطالب
المعاهد المتوسطة يسعون للحصول على وظائف 

وسيكون التحدي الرئيسي للمعاهد . في القطاع العام
المتوسطة في السنوات القادمة هو دفع الخريجين 

للعمل في القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة 
وثمة جهود . صيةوالمتوسطة وإقامة المشاريع الشخ

تبذل حاليا  إلشراك القطاع الخاص في تطوير 
المناهج، وزيادة التدريب العملي ورفع سوية 

وقد أعطيت بعض المعاهد . تدريب المدرسين
المتوسطة مؤخرا  الحق في فرض رسوم على 
الطالب واالحتفاظ بهذه العائدات في ميزانياتها 

 .الخاصة

في الجامعات  طالب مسجلين 245,000هناك حوالي 
طالب  4,000و هناك حوالي .  األربعالرسمية

وتتمثل . يذهبون للدراسة في الخارج آل عام
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دواعي القلق األساسية في الجامعة في تدني الجودة 
لكن قانونا  يشجع االستقالل . وبيروقراطية اإلدارة

اإلداري والمالي للجامعات سيتم إقراره قريبا  ويتم 
يئة لالعتمادية وضمان اتخاذ خطوات لتأسيس ه

 .الجودة

آل هذه المحاوالت لتحسين نظام التعليم ت ظهر 
والتدريب أن السلطات التعليمية تحاول التغلب على 

غير أن . نقاط الضعف الموجودة في هذا القطاع
فعالية هذه المبادرات ستكون محدودة في ظل 

ما لم يتم إجراء . ظروف سوق العمل الحالية
العمل وسياسات دعم إصالحات في سوق 

التوظيف، وما لم يتم تحقيق تقدم هام في هذه 
المجاالت، فإن االستثمارات اإلضافية في التدريب 

 .والتعليم العالي ستواجه عوائق آبيرة

مقترحات لسياسات تهدف إلى تحسين 
 فعالية قطاع الموارد البشرية 

يجب أن تعطى األولوية لسياسة توظيف فعالة 
وفي . خطة التنموية الخامسة القادمةومباد رة في ال

هذا اإلطار الشامل، فإن مقترحات السياسات التالية 
تهدف إلى معالجة بعض أهم القضايا لتحقيق الحد 

األعلى من الفعالية االجتماعية لالستثمار في التعليم 
 .والتدريب

إصالح سياسات الموارد البشرية في القطاع  .1
زارات والشرآات يجب أن يتم تشجيع الو: العام

العامة على تبني سياسات للتخلص من العمالة 
الزائدة عن الحاجة وتحسين االستفادة من القوى 

 وأآثر أطولالعاملة من خالل ساعات عمل 
ويجب أن تصاحب هذه السياسات . فعالية

زيادات واضحة في الرواتب للمحافظة على 
ويجب أن يكون المبدأ . الموظفين األآفاء

عاملون في القطاع العام أقل عددا ، "الموج ه 
يستفاد منهم بشكل أفضل، يأخذون رواتب أعلى 

 ".ولديهم حوافز أآثر للعمل

ي توقع أن : تشجيع التوظيف في القطاع الخاص .2
يلعب القطاع الخاص دورا  أساسيا  في استيعاب 
الداخلين الجدد إلى سوق العمل خالل السنوات 

 ينبغي تبني سياسات وبالتالي. القليلة القادمة
وعلى . تدعم تطور ونمو القطاع الخاص

الحكومة أن تنظر في إزالة العوائق المتبقية 
على دخول القطاع الخاص إلى هذا السوق وأن 

تلغي تدريجيا  الدعم المباشر وغير المباشر 
يجب أن تواجه شرآات .  لشرآات القطاع العام

القطاع الخاص متطلبات تسجيل واضحة 
آما يتوجب تبسيط نظام الضرائب . ةومعقول

. على الشرآات وتخفيض المعدالت الضريبية
يمكن لهذه الخطوات أن تزيد فعليا  من عائدات 

الضرائب وذلك بتشجيع مستويات أعلى من 
وعلى الحكومة أن تتابع المقترحات . االلتزام

المقدمة إلصالح قوانين العمل، بما في ذلك 
وفي نفس . خدمةقوانين صرف العاملين من ال

الوقت، البد من تطوير شبكات أمان مالئمة 
 .للموظفين

 تيسير إيجاد فرص عمل في الشرآات  .3
 يجب الترآيز في سياسة التوظيف :الصغيرة

 الشرآات الصغيرة التي علىالفعالة والمباد رة 
تتطلب رؤوس أموال استثمارية محددة لكن 
 لديها القدرة على توفير فرص العمل وتوسيع

يجب أن تستفيد هذه الشرآات من . التوظيف
إجراءات التسجيل المبسطة، والحد من 

من أي نوع والتي " التفتيشات"أو " الزيارات"
تقوم بها السلطات الحكومية، باستثناء السلطات 

الضريبية وسلطات الضمان االجتماعي، 
وتحسين إمكانية الحصول على قروض لتأسيس 

يرة في القطاع إن الشرآات الصغ. المشاريع
الخاص غير المنظ م هي مصدر واعد لنمو 

والسبب أن هذه الشرآات تتعمد أن . التوظيف
تبقى أصغر مما تؤهلها له إمكاناتها آي ال تلفت 

 .نظر الحكومة

:تطوير األدوات المالئمة لتقييم الجودة في التعليم .4
في سورية، يتم تقييم أداء الطالب حصرا  عن 

إن هذه . ى مستوى البالدطريق امتحانات عل
 الدورة نهايةاالمتحانات التي تجري في 

الدراسية غير آافية لمراقبة األداء التعليمي 
للطالب، وتحديد نقاط الضعف في عملية 

التعل م واقتراح التغييرات المالئمة في /التدريس
على سورية أن تطور .  العملية التدريسية

فعالية أدوات مالئمة لمراقبة وتحسين جودة و
نظامها التعليمي على المستويين الفردي 

يمكن لهذا أن يجري من خالل . والمؤسسي
تأسيس خدمة اختبارات وطنية توفر تقييما  

دوريا  لألداء التعليمي للطالب خالل مرحلة 
التعليم اإلعدادي والتقييم المؤسساتي لعينة من 

 .المدارس الثانوية

المهني تحسين مالئمة التعليم والتدريب  .5
يمكن تعزيز مالئمة : الحتياجات القطاع الخاص

التعليم والتدريب المهني عن طريق إشراك 
 األعمال في القطاع الخاص في صنع أصحاب

السياسات على المستوى الوطني، وذلك 
بتأسيس مجالس للصناعات الخاصة المحلية 
التي يمكن أن تساعد في تقديم المشورة وفي 
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التدريب المهني، وإشراك إدارة برامج التعليم و
أصحاب األعمال بشكل مباشر في حكم 

إن مدخالت . ومراقبة المؤسسات التعليمية
القطاع الخاص في تطوير المناهج من شأنها أن 
تساعد في تحسين مكانة خريجي مدارس التعليم 

. والتدريب المهني في نظر القطاع الخاص
إضافة إلى ذلك، ينبغي تأسيس أنظمة معلومات 

علق بسوق العمل يمكن أن تساعد الحكومة تت
السورية، واإلدارات المحلية، وإدارات مدارس 

التعليم والتدريب المهني ومجالس الصناعات 
الخاصة على تحديد المهن التي لديها القدرة 

على استيعاب خريجي التعليم والتدريب 
 .المهني

: دعم تطوير التعليم والتدريب المهني المستمر .6
التعليم المستمر وتدريب الكبار وآذلك يتميز 

. منشآت التدريب في سورية بالندرة والتشرذم
 للعمالةوهذه نتيجة مباشرة لسوق عمل 

الموجودة تؤثر فيه البطالة بشكل أساسي على 
الشباب وحيث تسود المحافظة على وظيفة 

دائمة على اعتبارات اإلدارة الفعالة للموارد 
 القطاع الخاص في إن ازدياد أهمية. البشرية

التوظيف، إضافة إلى تخفيض عدد العاملين في 
القطاع العام ستؤدي إلى إمكانية أآبر النتقال 

 .القوة العاملة بين القطاعين العام والخاص
ي قترح أن يتم تأسيس نظام لتمويل وتشجيع 
وتطوير فرص التعليم والتدريب المستمر 

مل في  يبحثون عن الع(1)للشباب والكبار الذين 
 يؤسسون مشاريعهم (2)القطاع الخاص، 

 والراغبين بالتدرب من )3(المستقلة الخاصة، 
جديد على أعمال جديدة بعد صرفهم من 

 .الخدمة
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 مقدمة 1.
 
 

 

ي توقع أن تلعب سياسات تنمية الموارد البشرية 
 دورا  بارزا  في الخطة التنموية القادمة في سورية 

ومن أجل دعم إعداد الخطة، طلبت ). 2006–10(
 التدريب مؤسسةهيئة تخطيط الدولة السورية إلى 

األوروبية تقديم الدعم الفني إلجراء دراسة حول 
العالقة بين االستثمار في التعليم والنمو في مجال 

 .التوظيف والتطور االقتصادي

يتميز وضع سوق العمل في سورية بنمو سريع 
مع طلب منخفض على العمالة  يتزامنلقوى العمل 

وتصلبات متجذرة تمنع توزيع القوى العاملة 
ونتيجة لذلك . واالستفادة منها على النحو األمثل

فإن الموارد البشرية ال تستعمل بشكل آامل وآفي، 
. والنمو االقتصادي أقل مما يمكن أن يكون عليه
تهدف هذه الدراسة إلى النظر في وظيفة سوق 

ومضامينه بالنسبة للتعليم العمل في سورية 
والتدريب، وتحليل المشاآل ونقاط الضعف التي 

تقي د التوظيف وتحد من فعالية استعمال آل الطاقات 
والهدف النهائي . الكامنة للموارد البشرية الموجودة

هو تحديد المجاالت التي تتطلب إجراءات على 
مستوى السياسات وتقديم التوصيات التي من شأنها 

ي إلى تحقيق استفادة أفضل من قوى العمل أن تؤد
 .ونمو اقتصادي أفضل

وقد تم إعداد هذا التقرير ومراجعته من قبل فريق 
 من هينريك هويتفيلدت من المكو نالمشروع 

مؤسسة التدريب األوروبية، والمستشاران جان 
آما ساعدت وحدة الرصد . بيير جال د ونادر قباني

اإلحصاءات في هيئة تخطيط الدولة في جمع 
وتلقى الفريق دعما  قي ما  . والمعلومات األخرى

ومالحظات من مختلف مديريات هيئة تخطيط 
الدولة، والمكتب المرآزي السوري لإلحصاء، 
ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل، ووزارة 

التربية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الصناعة، 
 . وغرفة التجارة

 : ى النحو التالي التقرير علن ظ موقد 

الجزء الثاني يدرس العالقات بين رأس المال  
البشري والنمو االقتصادي في السياق 

 .السوري
الجزء الثالث يقي م أهمية التحدي الذي تمثله  

مسألة التوظيف في سورية ويظهر أن هذه 
المشكلة ال يمكن حلها ما لم يصبح تطوير 

العمالة نقطة محورية في اإلستراتيجية 
 . نموية للبالدالت

1
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ويصف الجزء الرابع التبعات السلبية للظروف  
الحالية لسوق العمل على االستعمال غير 

 . الفعال للقوى العاملة المتعلمة
ويناقش الجزء الخامس قابلية الخريجين  

 . للتوظيف وجودة التعليم

وأخيرا ، يقدم الجزء السادس مقترحات لوضع  
 عملية سياسة توظيف وتعليم شاملة لدعم

االنتقال إلى نموذج تنموي يرآ ز بشكل أآبر 
على االستفادة الفعالة والمنتجة من قوى 

 .العمل
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  سوريةفيرأس المال البشري والنمو 2.  

 

 

 

 بعض األدلة المخيبة لآلمال 1.2

سورية خالل لقد استند النمو االقتصادي في 
سي على تراآم الثالثين عاما  الماضية بشكل أسا

العوامل، وخصوصا  على استثمار رأس المال 
وقد تم تسجيل معدالت .  اإلجمالي ونمو قوى العمل

نمو منخفضة، وأحيانا  سلبية، في إنتاجية رأس 
في الواقع فإن اإلنتاجية الكلية . المال والعمالة

للعوامل، التي تقيس النمو االقتصادي الذي ال يمكن 
م رأس المال والعمالة، أن يعزى إلى زيادة حج

انخفضت فعليا  خالل ثمانينات وتسعينات القرن 
 ).2003صندوق النقد الدولي، (العشرين 

يمكن النظر إلى اإلنتاجية الكلية للعوامل، بشكل ما، 
على أنها توازي آفاءة العمالة أو رأس المال 

وبسبب االفتقار إلى البيانات، يمكن للمرء . البشري
ظات بشأن التقديرات الكمية أن يعب ر عن تحف

غير أن . للتغي رات في اإلنتاجية الكلية للعوامل
األدلة ت ظهر دون ريب عجزا  خطيرا  في عملية 

 .النمو في سورية

ثمة عامالن رئيسيان يؤثران في تأثير دور رأس 
 جودة أنظمة (1): المال البشري على النمو وهما

ي الناتج، التعليم والتدريب وجودة رأس المال البشر

.  توزيع رأس المال البشري في سوق العمل(2)
تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لسوق العمل في 
توزيع الموارد البشرية بشكل يضمن االستخدام 

ويعتمد مستوى آفاءة استعمال وتوزيع . األمثل لها
الموارد البشرية على طبيعة وأداء سوق العمل، 

. مو االقتصاديولهذا آثار هامة على التوظيف والن
آما أن أداء سوق العمل يؤثر أيضا  على التوظيف 

وذلك من خالل الفرص والحوافز النسبية التي ت منح 
ونتيجة لذلك، فإن . للعاملين المهرة وغير المهرة

القضايا المرتبطة بأداء سوق العمل ذات أهمية 
قصوى في تحديد مستوى التوظيف والنمو 

 .االقتصادي على حد سواء

ر األدلة التي ظهرت مؤخرا  في بلدان الشرق تظه
بأن العالقة بين ) ميدا(األوسط وشمال أفريقيا 

االستثمار في التعليم والنمو االقتصادي في المنطقة 
، مقدسي وآخرون، 1999بريتشيت، (آانت ضعيفة 

لقد نجم عن االزدياد الكبير والسريع في ). 2003
الجامعات أعداد الطالب المنتسبين إلى المدارس و

 توسع آبير في آمية ونوعية رأس "ميدا"في بلدان 
المال البشري، بقي النمو االقتصادي مخيبا  لآلمال، 
آما أن نمو إنتاجية العمالة بقي ضعيفا  أو سلبيا  في 

بعبارة أخرى، فقد آان مردود . العديد من الحاالت
في التعليم على االقتصاد بمجمله االستثمارات 

2
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 ذلك إلى حد بعيد عدم قدرة  محدودا ، ومرد
 على االستعمال الفعال لألعداد الكبيرة "الميدا"

إن األداء الجيد لسوق . الداخلة إلى سوق العمل
العمل وآليات توفير فرص العمل هي شروط 

أساسية لنجاح أية سياسة تهدف إلى تعزيز النمو 
 .االقتصادي من خالل زيادة االستثمار في التعليم

 المال البشري والنمو االقتصادي إن نموذج رأس
الموصوف أعاله في بلدان الميدا ينطبق تماما  على 

 السياسات العامة منحازة آانتفي الماضي . سورية
لصالح التنمية في القطاع العام الكبير، في حين 

آان القطاع الخاص المنظ م خاضعا  لقيود صارمة 
وعندما ال يتوفر ما يكفي من فرص . أعاقت تطوره

العمل ذات األجور المجزية في القطاع الخاص 
الستيعاب القوى العاملة المتعلمة، يفضل الخريجون 

الجدد وتارآو المدارس الوظائف ذات اإلنتاجية 
المنخفضة في القطاع العام وفرص العمل في 

الخارج أو فإنهم سيبحثون عن عمل أو يؤسسون 
في عام . أعمالهم الخاصة في القطاع غير المنظ م

، آان أآثر من نصف العاملين في القطاع 2003
 الخاص منخرطين في نشاطات غير منظ مة 

 ).1الشكل (

وهكذا فاالقتصاد السوري يتميز بعدم القدرة على 
 75، آان 2003في عام . استعمال العمالة المتعل مة

بالمئة من مجموع السكان النشطين اقتصاديا  ممن 
ات والمعاهد من الجامع(حصلوا على تعليم عال 

يعملون في القطاع العام الذي يتميز ) المتوسطة
بتوظيف عدد من العاملين أآثر من حاجته 

  فقط من %20. وباإلنتاجية المنخفضة للعاملين فيه
 

الحائزين على شهادات التعليم العالي آانوا يعملون 
 %20وبالمقارنة نجد أن . المنظ مفي القطاع الخاص 

ن اقتصاديا  ممن يحملون فقط من السكان النشطي
شهادات الدراسة الثانوية أو أقل آانوا يعملون في 

 .القطاع العام

ونتيجة للتوزيع غير الكفي للعاملين المتعلمين في 
سوق العمل، لم ينتج عن التحسينات التي أ حدثت 

على جودة الموارد البشرية، من خالل تطوير 
ي جودة أنظمة التعليم والتدريب مكاسب آبيرة ف

أحد القياسات التقريبية إلنتاجية . إنتاجية العاملين
. العاملين هو إنتاج العامل خالل فترة زمنية معينة

 بالمئة بين 15لقد انخفض إنتاج العامل بحوالي 
 ثم ارتفع مرة أخرى إلى 1990 و1981عامي 

 2000 و 1990 بين عامي 1981مستواه في عام 
 في ضلينخفوعاد إنتاج العامل ). 2الشكل (

 آان إنتاج العامل أقل 2002عام . السنوات األخيرة
 . عاما 20مما آان عليه قبل 

إذا ، فاالستعمال غير الكفي للعاملين المتعلمين هو 
قضية أساسية بالنسبة لنموذج النمو السوري 

وفي الظروف الحالية، فإن االقتصاد غير . الحالي
زيد قادر على االستفادة من المزايا االجتماعية لم

في السنوات القادمة، . من االستثمارات في التعليم
ي ت وقع الحتماالت التوظيف بالنسبة لخريجي 
أوال ، . المدارس أن تزداد سوءا  وألسباب مختلفة

ستفرض االحتياطات المتناقصة من النفط ضغوطا  
ثانيا ، لن . على المعدل اإلجمالي المرتفع لالستثمار

 فرص العمل التي آان يتمكن هذا القطاع من تقديم
 . يقدمها في الماضي لخريجي المدارس

 
 (2003)، حسب التعليم والقطاع ) عاما 15-64(السكان النشطين اقتصاديا  : 1الشكل 

 

أمي متعلم ابتدائي إعدادي ثانوية عامة متوسط معهد جامعي إجمالي

عام خاص منّظم خاص غير منّظم

 .2004aالمكتب المرآزي لإلحصاء، : المصدر
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وهكذا، لم يعد نموذج النمو الذي يستند إلى رأس 
مال االستثمار و تطور القوة العاملة قابال  للبقاء 

يجب أن يسعى النموذج الجديد . على المدى البعيد
إلى تحقيق مكاسب هامة على صعيد إنتاجية 

. ال األآثر آفاية للعمالةالعاملين من خالل االستعم
وإذا أخذنا في االعتبار القيود التي ستمنع تطور 
التوظيف في القطاع العام، فإن استراتيجية فعالة 

ومباد رة تهدف إلى دعم خلق وظائف تتطلب 
مهارات عالية في القطاع الخاص، حيث تتناسب 

األجور مع إنتاجية العاملين، هي المفتاح الستعمال 
 .لعمالةأآثر آفاية ل

 عائدات التعليم  2.2

تشير معدالت النمو الضعيفة، والسلبية أحيانا ، في 
إنتاجية العمالة خالل العقدين الماضيين إلى أن 

االقتصاد بمجمله لم يستفد من المستويات المرتفعة 
لالستثمار في التعليم والتدريب حتى أواسط 

قضية مختلفة، لكن ليست . ثمانينات القرن الماضي
.  أهمية تتمثل في عائدات التعليم على األفرادأقل

هل انعكست المستويات األعلى من التحصيل 
العلمي على العاملين السوريين؟  إذا آان الجواب 

بال فإن ذلك يطرح مخاوف جدي ة حول جودة 
 .التعليم المقدم، وليس فقط أداء سوق العمل

دوليا ، يرتبط التحصيل العلمي األعلى بنتائج 
ية في سوق العمل تنعكس على األفراد، بما ايجاب

وقد . في ذلك أجورا  أعلى وفرص عمل أفضل
لكل عام من ) الخاصة(ق د رت العائدات الفردية 

التعليم اإلضافي، فيما يتعلق باألجور األعلى، بـ 
؛ بساشاروبولوس 1999آارد، ( بالمئة 8–15

في عدد ). 1999؛ بريتيشيت، 2002وباترينوس، 
  ميدا، ق د رت عائدات التعليم من بلدان

 بالمئة، حسب البلد والمستوى التعليمي 5–15بـ 
في حين أن اإلناث يتقاضين ). 2004البنك الدولي، (

أجورا  أقل من الذآور، غير أن الفارق يتالشى مع 
ونتيجة لذلك، فإن العائدات . التحصيل العلمي

الخاصة للتعليم تكون أعلى بالنسبة لإلناث منها 
 .النسبة للرجالب

في معظم المناطق النامية، تكون العائدات الخاصة 
للتعليم أيضا  أعلى بالنسبة للتعليم االبتدائي منها 

آروغر (بالنسبة للتعليم الثانوي والجامعي 
على النقيض من ذلك، ففي بلدان ). 2001ولينداهل، 

ميدا يبدو أن عائدات التعليم تزداد مع ارتفاع 
بساشاروبولوس وباترينوس، (مستوى التحصيل 

أحد التفسيرات هو أن ). 2004؛ البنك الدولي، 2002
التوظيف في القطاع العام يلعب دورا  أآثر أهمية 

البنك (في بلدان ميدا منه في أي منطقة نامية أخرى 
إن المردود ). 2004 بوداربات،  ،2004الدولي، 

األعلى للتعليم الثانوي والجامعي يمكن أن يعكس 
 الرواتب الحكومية وليس اإلنتاجية األفضل سلم

 ).2002؛ غليوي، 1999بريتشيت، (

إن المردود االجتماعي المنخفض للتعليم، آما 
ناقشنا أعاله، متالئم تماما  مع المردود الخاص 

المرتفع الذي يمكن أن يغذي الطلب على الخدمات 
. وثمة تفسيرات عدة ممكنة لهذه الظاهرة. التعليمية
أن حكومات ميدا تقدم ) 1999(ريتشيت يقترح ب

أجورا  مرتفعة ومزايا للخريجين دون أن يسهم 
هؤالء الخريجون بالضرورة في تحقيق إنتاجية 

 )100 = 1980(الناتج المحلي اإلجمالي للشخص الموظف، مؤش را  : 2الشكل 

 .(2002)منظ مة العمل الدولية : المصدر
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 أصفهاني –ويقترح ميرفي وصالحي . أعلى
 بأن أسواق العمل غير الشفافة في المنطقة (2003)

تعطي قيمة أآبر للمؤهالت سهلة القياس المكتسبة 
ظ والتعليم الرسمي من تلك التي من خالل الحف

تعطيها لمهارات أآثر تعقيدا  وأصعب قياسا  مثل 
 .االبتكار والعمل في فريق

في سورية، يبدو منحنى األجور مقارنة بالعمر 
 2مسطحا  تقريبا ، إذ تزداد األجور وسطيا  بمعدل 
. بالمئة سنويا  لكل مستويات التحصيل العلمي

 التحصيل العلمي، لكن وآذلك تزداد األجور بزيادة
إن األجور الشهرية لخريجي المدارس . ليس آثيرا 

 بالمئة من أجور العاملين 15الثانوية أعلى فقط بـ 
، وترتفع إلى 25-29األميين في المجموعة العمرية 

األجور 60–164.   بالمئة في الفئة العمرية38
 بالمئة 40الشهرية لخريجي الجامعات هي أعلى بـ 

ك التي يحصل عليها العاملون األميون فقط من تل
 بالمئة 80، وترتفع إلى 25–29في الفئة العمرية 

 ).3أنظر الشكل  (64–60بالنسبة للفئة العمرية 

للوصول إلى فهم أفضل لعائدات التعليم، تقد ر 
الدراسة المردود الفردي للتعليم في سورية 

مستعملين بيانات تفصيلية مدمجة مأخوذة من 
تتوفر من . 2002 و 2001 العمل لعامي مسوح قوى

هذه اإلحصاءات التي شملت سائر أنحاء البالد 

 أسرة 18,257أسرة و  14,411حاالت مختلفة لـ 
على التوالي، وتتضمن بشكل أساسي بيانات حول 

الخصائص الديموغرافية وخصائص العمالة ألفراد 
 2.األسرة

مع تنزع عائدات سنة إضافية من التعليم لالزدياد 
مستوى التحصيل العلمي في القطاعين العام 

وتقارن المعدالت ). 4 كلأنظر الش(والخاص 
الوسطية لعائدات التعليم األجور على مختلف 
مستويات التحصيل العلمي مع أجور العاملين 

األميين، ومن المفروض أن عدد السنوات التي 
تتراوح . قضوها في التعليم يساوي الصفر

 بالمئة 1 لألجور من أقل من المعدالت الوسطية
سنويا  بالنسبة للذآور الحاصلين على التعليم 

 6االبتدائي ويعملون في القطاع العام إلى حوالي 
بالمئة سنويا  بالنسبة للخريجات اإلناث من معهد 

إن معدالت . متوسط أو جامعة في القطاع العام
العائدات بالنسبة لإلناث أعلى منها بالنسبة للذآور، 

إن . ا يتوافق مع معايير األدلة المتوفرة دوليا مم
االختالفات الكبيرة في مردود التعليم بين اإلناث 

في القطاعين العام والخاص هي نتيجة الختالفات 
أآبر بين معدالت األجور لإلناث األميات 

والمتعلمات في القطاع العام مما هو موجود في 
 .القطاع الخاص

 
 (2002) التعليموضع األجور حسب الفئة العمرية ومستوى : 3الشكل 

 

أمي ابتدائي إعدادي ثانوي معهدجامعي
 متوسط

األجر الشهري

 .(2003a)المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

 بالمئة بين أولئك الذين أآملوا المدرسة الثانية مقارنة 58رية أعلى بـ  حيث األجور الشه55–59هذا يتجاهل المجموعة العمرية  1
 .بالعاملين األميين

تقد ر عائدات التعليم باستعمال وظيفة مينسر لرأس المال البشري حيث األجور الساعية هي المتغير المعتمد، والذي يفحص  2
األجور ميل االختيار باستعمال إجراء هيكمان الذي يتكون من آما تفحص وظيفة .  ومربع التجربة المحتملةالمحتملةالتجربة 
 .خطوتين
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آما يمكن تقديم معدل العائدات على التعليم من 
حيث المعدالت الهامشية، التي تقد ر معدالت مردود 

االنتقال من مستوى تعليمي إلى مستوى تعليمي 
على سبيل المثال، المردودات اإلضافية (آخر 

). إلآمال خريج مدرسة ثانوية لدراسته في معهد
عليم ونجد أن المعدالت الهامشية لمردود الت

 بالمئة والمعدالت الهامشية 0–4االبتدائي بين 
 بالمئة و آالهما 4لمردود التعليم الثانوي حوالي 

منخفض مقارنة بالمعايير الدولية مما يعني أن 
إنتاجية العمالة قد تكون منخفضة مقارنة ببلدان 

إن أعلى معدالت العائدات هي على سنوات . أخرى
 ).5أنظر الشكل ( الثانوي التعليم اإلضافية بعد التعليم

يوجد اختالفات صغيرة في العائدات الهامشية بين 
يظهر أن عائدات التعليم . القطاعين العام والخاص

أعلى بقليل في القطاع الخاص بالنسبة للذآور 
إال  أن هذا . وأعلى في القطاع العام بالنسبة لإلناث

وليس " المصرح بها"التحليل يستند إلى األجور 
وهذا ينطبق خصوصا  على ". الحقيقية"ور األج

الرجال العاملين في القطاع العام، حيث تقلل المزايا 
الشخصية المصرح بها للتعليم اإلضافي من قيمة 

المزايا الفعلية المكتسبة بحكم المزايا غير األجرية 
في القطاع العام والقيام بأعمال إضافية في القطاع 

 .الخاص

 ت الوسطية لعائدات التعليم حسب القطاع والجنس المعدال:4الشكل 
 

  خاص/إناث  عام/ إناث  خاص/ ذآور  عام/ ذآور 

معهد متوسط ابتدائيجامعي إعدادي ثانوي

 .2002 و 2001حسابات المؤلفين باستعمال بيانات من مسوح قوى العمل لعامي : المصدر

 المعدالت الهامشية لعائدات التعليم حسب القطاع والجنس: 5الشكل 
 

 خاص/ إناث  عام/ إناث  خاص/ ذآور  عام/ ذآور 

معهد متوسط ابتدائيجامعي إعدادي ثانوي

 2002. و 2001حسابات المؤلفين باستعمال بيانات من مسوح قوى العمل لعامي : المصدر
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ي أن معدالت عائدات تتمثل إحدى المشاآل ف
التعليم هي فعليا  صفر بالنسبة للخريجين الذآور من 

المعاهد المتوسطة الذين يعملون في القطاع 
الخاص، مما يشير إلى مستويات منخفضة من 

وقد تكون معدالت . اإلنتاجية في هذه المجموعة
العائدات أعلى بالنسبة لإلناث ألنه وحتى زمن 

 الالتي يتلقين هنوحدقريب، آانت اإلناث هن 
التدريب في الصناعات النسيجية، وهي مهارة 

وحتى وقت قريب آان . مطلوبة في القطاع الخاص
خريجو المعاهد المتوسطة يضمنون وظائف في 

القطاع العام حيث تحدد األجور بموجب سلم 
ونتيجة لذلك، فإن . الرواتب الذي تحدده الحكومة

 المتوسطة  بالمئة من خريجي المعاهد80أآثر من 
، لم تعد 2001ومنذ عام . يعملون في القطاع العام

الوظائف الحكومية مضمونة وأصبح على 
الخريجين الذآور البحث عن وظائف ال تتطابق 

 .بالضرورة مع التدريب الذي تلقوه
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  في سوريةالتوظيفتحديات 3.  
 

 

 

 ضغوط العرض من العمالة  1.3

حاليا  لضغوط آبيرة من العرض تتعرض سورية 
أوال ، لقد أدت . من العمالة ومن مصادر متعددة

الضغوط الديموغرافية إلى تدفق آبير للشباب إلى 
ثانيا ، إن مشارآة القوى العاملة . قوى العمل

النسائية هي في ارتفاع مستمر عن مستوياتها 
ثالثا ، نتج عن التطورات . األولية المنخفضة
بنان المجاور عودة العديد من العمال السياسية في ل

إضافة إلى ذلك، فإن . المغتربين من ذلك البلد
تنامي دور القطاع الخاص، واالتفاقات التجارية، 

واالتجاهات التقنية قل صت الطلب على العمالة ذات 
المهارات التقليدية وزادت الطلب على العاملين في 

 فائض لقد أدت هذه الضغوط إلى. مهن تقنية معينة
في العرض من العمال الذي يتقنون مهارات ليس 

 .عليها طلب آبير في سوق العمل

 الديموغرافيةالضغوط 

تتعرض سورية، حالها حال معظم بلدان ميدا، إلى 
ذ مطلع القرن من. تغي رات ديموغرافية آبيرة

العشرين، تحسنت خدمات الصحة والنظافة في 
ت آبيرة سورية بشكل مستمر، مما نتج عنه زيادا

في متوسط األعمار وانخفاض في عدد وفيات 

لقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند . األطفال
 في 72 إلى 1950–55 عاما  في الفترة 46الوالدة من 

وانخفضت معدالت وفيات . 2000-05الفترة 
 إلى 1950–55 بالمئة في الفترة 14األطفال من 

 نفس وفي. 05–2000 بالمئة في الفترة 2.2حوالي 
الوقت بقيت معدالت الخصوبة على حالها، أي 

 أطفال للمرأة الواحدة، حتى بداية 7أآثر من 
انخفضت معدالت . ثمانينات القرن العشرين

 50 بأآثر من 2000-1985الخصوبة في الفترة 
 طفل للمرأة الواحدة بحلول 3.3بالمئة، لتصل إلى 

 ).6أنظر الشكل  (2000عام 

 التغي رات في معدالت إن االختالف في توقيت
الوفيات وأنماط الخصوبة إلى معدالت نمو سكاني 

 خالل سبعينات وثمانينات القرن 3.5بلغت 
وانخفضت معدالت النمو السكاني في . العشرين

 بالمئة خالل تسعينات القرن 3النهاية إلى ما دون 
 2.5العشرين، ويتوقع أن تنخفض إلى أقل من 

ألمم المتحدة اإلنمائي، برنامج ا (2005بالمئة بعد 
2004.( 

لهذه األنماط الديموغرافية مضامين هامة فيما 
لقد . يتعلق بضغوط العرض من العمالة في سورية

بدأت موجة من الشباب بالتحرك بين السكان، فقد 

3
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ازداد عدد السكان ممن هم دون الرابعة عشرة من 
عمرهم وبشكل مستمر حتى منتصف ثمانينات 

 وتحرآت هذه الموجة في سن ).7أنظر الشكل (
 خالل التسعينات ومطلع القرن الحادي 15–29

والعشرين، و بدأت حاليا بالوصول إلى منتصف 
 .الحياة المهنية

أدى ارتفاع معدالت النمو السكاني خالل سبعينات 
وثمانينات القرن العشرين إلى معدالت مرتفعة في 

الل  بالمئة خ6 و 5نمو القوى العاملة تتراوح بين 
وستستمر قوى العمل بالتوسع بمقدار .  التسعينات
شخص آل عام خالل السنوات  250,000-300,000

إال  أنه، وفي حين  ).8أنظرالشكل (العشرين القادمة 

أن العدد المطلق لفرص العمل التي يجب توفيرها 
 نمو قوى العمل معدلسيستمر في االزدياد، فإن 

 بسبب انتقال سينخفض؛ وقد بدأ فعال  باالنخفاض
في . الموجة السكانية باتجاه منتصف الحياة المهنية
الواقع فإن معدالت نمو قوى العمل ي توقع أن 

 .2025 بالمئة بحلول عام 3ينخفض إلى ما دون 

إذا ما تم توفير فرص العمل لألعداد الداخلة إلى 
سوق العمل، فإن معدل اإلعالة سينخفض من أآثر 

 1990بعمر العمل في عام  معال لكل بالغ 1.0من 
 معال لكل بالغ بعمر العمل بحلول 0.5إلى أقل من 

 بسبب انتقال الموجة الديموغرافية إلى 2025عام 
برنامج األمم المتحدة (منتصف الحياة المهنية 

 األصول الديموغرافية للضغوط الحالية من عرض العمالة: 6الشكل 
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معدل وفيات الرضع معدل الخصوبة اإلجمالي

 .2004برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : المصدر

 نسبة من السكانالمجموعات العمرية آ: اتجاهات ديموغرافية: 7الشكل 
 

التوقعات

السكان السكان السكان السكان

 .(2005)، قباني وتزاناتوس (2004)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي : المصدر
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وهذا يعني أن آل شخص بالغ ). 2004اإلنمائي، 
في عمر العمل سيكون مسؤوال  عن عدد أقل من 

) 64 أو أآبر من عمر 15ن عمر أصغر م(المعالين 
الذين يتوجب عليه أعالتهم، مما يسمح بمعدالت 

إال  أنه ولكي . ادخار أآبر ونمو اقتصادي أسرع
يستفيد االقتصاد السوري من هذه الفرصة 

السامحة، عليه أن يستوعب الداخلين الجدد إلى 
 .سوق العمل خالل العقد القادم

ود الشباب قد ال يكون من السهل استيعاب حش
لقد أسهمت الضغوط . الداخلين إلى سوق العمل

الديموغرافية الحالية في ارتفاع معدالت البطالة 
فقد وصل معدل . بين العاملين الشباب في سورية

 15–19 في الشريحة العمرية   بالمئة28البطالة إلى 
 20–24   بالمئة في الشريحة العمرية25عاما  و 

إن معدالت ). 9الشكل انظر  (2002عاما  في عام 
 1البطالة هذه أآبر بأربع مرات من المعدل البالغ 

وتشير هذه . 40–64بالمئة في الشريحة العمرية 
األرقام إلى أن عددا  قليال  من العاملين يبقى دون 

وظيفة بسبب التحوالت الوظيفية في منتصف الحياة 
المهنية وأن معظم العاطلين يترآزون بين الداخلين 

. من الشباب إلى سوق العملالجدد

 2025 توقعات نمو قوى العمل حتى 8:الشكل 
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نمو قوى العمل معدل نمو قوى العمل

 .(2002) ومنظ مة العمل الدولية (2004) مستعملين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (2005)قباني وتزاناتوس : المصدر

 
 (2002)معدالت البطالة حسب الفئة العمرية : 9الشكل 
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  النسائيةالعملاتجاهات مشارآة قوى 

آما في غيرها من بلدان منطقة ميدا، فإن معدالت 
مشارآة قوى العمل النسائية هي األقل في العالم، 

و هي معدالت  .2002 بالمئة عام 23حيث قدرت بـ 
أنظر (في ازدياد مستمر وفي آل الفئات العمرية 

جد أآبر هذه الزيادات بين ، حيث تو)10الشكل 
وبالمقارنة نجد أن معدالت مشارآة .  الشابات

الرجال في قوى العمل زادت بشكل آبير فقط في 
وهذا يمكن أن يعكس . 15–24الفئة العمرية 

انخفاض معدالت التسجيل في المدارس الثانوية، 
وخصوصا  بالنسبة للذآور، بين ثمانينات القرن 

آما (حادي والعشرين العشرين ومطلع القرن ال
 ).ستتم مناقشته أدناه

 بالمئة من نمو قوى 15يمكن أن يعزى حوالي 
العمل في التسعينات إلى ارتفاع معدالت مشارآة 

). 2005قباني وتزاناتوس، (قوى العمل النسائية 
وإذا استمرت االتجاهات الحالية، فإن ارتفاع 

 0.6–0.8معدالت المشارآة النسائية ستسهم  بحوالي 
بالمئة في المعدالت المتوقعة لنمو قوى العمل خالل 

وهكذا، وفي حين أسهمت . العشرين عاما  القادمة
المشارآة المرتفعة للقوى العاملة النسائية في 

الضغوط الحالية من العرض من العمالة، فإنها 
 .تلعب دورا  أقل من دور الضغوط الديموغرافية

 النسائية رغم أن ارتفاع مساهمة القوى العاملة
تفرض ضغوطا  ثانوية نسبيا  على سوق العمل 

آكل، فإن العامالت من النساء ينزعن للعمل في 
و لمعدالت المشارآة . صناعات ومهن محددة

النسائية األآبر أثر أآبر على هذه الشرائح من 

آانت معدالت البطالة بين اإلناث أآبر . سوق العمل
، مع 2002بثالث مرات منها بين الذآور عام 

أنظر الشكل (تباينات آبيرة في آل الفئات العمرية 
وثمة عدد من العوامل المسهمة المحتملة في ). 9

هذه التباينات، بما في ذلك الزيادات في معدالت 
 .المساهمة في قوى العمل

 ضغوط المغتربين العائدين

تلعب الهجرة الدولية دورا  هاما  في تخفيف ضغوط 
إن . القتصاد السوريالعرض من العمالة في ا

البيانات المتوفرة حول الهجرة الدولية محدودة جدا ، 
يشكل . لكن يمكن استنتاج بعض األنماط العامة

لبنان مقصدا  رئيسيا  للعمال السوريين، وخصوصا 
 بالمئة من 80 حوالي –بالنسبة  للفئة األقل تعل ما  

العمال السوريين في لبنان هم من الحاصلين على 
التقرير السوري، (وات أو أقل من التعليم ستة سن

ومعظم العمال السوريين في لبنان ). 2005
يعمل . موسميون ويعملون لبضعة أشهر من السنة

 بالمئة من العمال السوريين في لبنان في 45حوالي 
وتشمل ). 2005التقرير السوري، (قطاع البناء 

. القطاعات األخرى الفنادق والمطاعم والزراعة
 .هم ليس لديهم تصاريح عملومعظم

 تراوحت تقديرات عدد 2005في مطلع عام 
السوريين العاملين في لبنان خالل أية سنة بين 

 مليون عامل، في حين تجمع 1 و 350,000
رغم ذلك، فإن ذلك .  عامل500,000التقديرات على 

يشكل انخفاضا  آبيرا  عن سنوات الذروة خالل 
ف تسعينات القرن سنوات إعادة اإلعمار في منتص

انخفض عدد العمال السوريين في لبنان . العشرين

 ، حسب الجنس والفئة العمرية2002 و 1983معدالت مساهمة قوى العمل : 10الشكل 
 

اإلناث  الذآور

 .(2004)منظ مة العمل الدولية : المصدر
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أآثر أيضا  بعد التطورات السياسية التي أحاطت 
باغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق 

وما لم تعد األمور إلى . 2005الحريري في شباط 
طبيعتها، فإن العمال المغتربين العائدين سيفرضون 

رة على سوق العمل ضغوطا  إضافية ومباش
وبدال  من محاولة تخفيف أثر هذه الزيادة . المحلي

في العرض من العمال غير المهرة، فقد جعلت 
في . الحكومة السورية العمل في لبنان أآثر آلفة

، رفعت الحكومة رسم عبور 2005سبتمبر /أيلول
 (14 ليرة 800 ليرة سورية إلى 200الحدود من 

النسبة للعمال ذوي  وهو مبلغ آبير ب–) دوالر
 . األجور المنخفضة

وتمثل بلدان الخليج الغنية بالنفط مقصدا  رئيسيا  
بالنسبة للعاملين السوريين المهرة، تليها أوروبا 

آما تمثل بلدان أميرآا الالتينية . وأميرآا الشمالية
مقصد رئيسي يجتذب عاملين ذوي مهارات 

غير أنه من الصعوبة بمكان الحصول . منخفضة
 . على أرقام دقيقة

يقدر عدد الطالب الذين يسافرون إلى الخارج 
ويبقى جزء آبير .  طالب4,000لمتابعة تعليمهم بـ 

يخفف . منهم في الخارج للعمل) حوالي النصف(
هؤالء العمال المغتربون بعض الضغط في العرض 
من القوى العاملة ويقدمون لالقتصاد السوري مبالغ 

غير .  من خالل تحويالتهمهامة من القطع األجنبي
أن هؤالء العاملين يمثلون فرصة ضائعة لالستفادة 
. من موارد رأس المال البشري المتوفر في البالد
ويمكن للعديد منهم أن يعودوا إذا توفرت فرص 

 .عمل أفضل وبيئة عمل أآثر دعما 

 البنية المتغيرة للطلب على العمالة2.3 

  في القطاع العامالتوظيف

الحكومة السورية، ولعقود، دورا  مهيمنا  في لعبت 
االقتصاد، سواء فيما يتعلق بالتوظيف واإلنفاق أو 

آان . بوضع القواعد الناظمة لعمل القطاع الخاص
 بالمئة من القوى العاملة المدنية سنة 24حوالي 

 يعملون في القطاع العام، سواء في الهيئات 2002
وآان . العامالحكومية أو مشاريع وشرآات القطاع 

 بالمئة من العاملين في القطاع العام هم 75حوالي 
من العاملين في اإلدارات الحكومية وتقديم السلع 

 10وآان هناك حوالي . 2002والخدمات العامة سنة 
 بالمئة 4 بالمئة في البناء و 7بالمئة في التصنيع و 

 ).2003aالمكتب المرآزي لإلحصاء، (في النقل 

 السورية ببطء عن نموذج يعتمد وتبتعد الحكومة
بشكل آبير على القطاع العام في استيعاب 

بدأ هذا التحو ل في . وتوظيف العاملين السوريين

مطلع تسعينات القرن العشرين عندما توقفت 
الحكومة عن تشغيل خريجي الجامعات لمدة خمس 

ومؤخرا  قامت الحكومة بسحب . سنوات إجبارية
لخريجي بعض المعاهد ضمانات التوظيف بالنسبة 

وهناك مؤشرات قوية بأن الحكومة . المتوسطة
تنظر في الحد من توس ع التوظيف في القطاع العام 
وإغالق بعض الشرآات العامة الخاسرة وتحويل 

لكن ستبقى . بعضها إلى مؤسسات تجارية ربحية
هناك فرص عمل في القطاع العام بسبب ترك 

 ي توقع أن لكنه ال. العمل أو الصرف من العمل
يلعب القطاع العام دورا  أساسيا  في التخفيف من 

 .حدة أثر المعدالت المرتفعة لنمو قوى العمل

للحصول على وظيفة في القطاع العام، على 
الشخص أن يسجل أوال  في مكتب التوظيف 

هذا النظام . ويحصل على رقم يشير إلى دوره
يساعد الحكومة، ظاهريا ، في توزيع الوظائف 

إال  أن االعتبارات . لمحدودة في القطاع العاما
والصالت الشخصية هي التي تلعب الدور الحاسم 

آل ما هو مطلوب للحصول . في معظم األحيان
على وظيفة هو الحصول على آتاب رسمي من 

وهكذا، ففي حين . مدير مؤسسة أو شرآة عامة
ينتظر البعض سنتين أو أآثر للحصول على عمل 

ام، يحصل آخرون على الوظيفة في القطاع الع
ولهذا . مباشرة بعد التسجيل في مكتب التوظيف

الوضع تداعيات هامة على آفاية وفعالية المطابقة 
بين المهارات المطلوبة والكفاءات المتوفرة، إذ أن 
أولئك الذين لهم عالقات شخصية مع مدراء هيئات 

معينة ال يتمتعون في الغالب بأفضل المؤهالت 
 .وظيفةلشغل ال

بالنسبة للوظائف التي تتطلب مهارات أعلى، 
يتوجب على المتقدم أن يجتاز امتحان قبول إضافة 

ثم يرت ب . إلى التسجيل في مكتب التوظيف
وتعرض نظام االمتحانات . المتقدمون حسب أدائهم

للنقد ألنه ال يختبر المهارات، والمعارف، 
. عنهاوالقدرات المطلوبة للوظائف المعينة المعلن 
ولهذا أيضا  تبعات على فعالية وآفاية عملية 

 .المطابقة

 اإلمكانات الكامنة للتوظيف في القطاع الخاص

إذا استمرت الحكومة في مخططها للتحول من 
نموذج توظيف يقوده القطاع العام فسي ترك األمر 
للقطاع الخاص لتوفير الوظائف الالزمة للحشود 

وبالفعل فإن . الجديدة الداخلة إلى سوق العمل
الحكومة السورية تتمسك بهذه النقطة علنا  وقد 
أصدرت عددا  من القوانين واألنظمة التي تقدم 

حوافز تهدف إلى تسهيل دخول شرآات القطاع 
 .الخاص إلى السوق وتوس عها فيه
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وال شك أن هناك إمكانات لنمو قوي في التوظيف في 
بالمئة  40، آان حوالي 2002في عام . القطاع الخاص

من العاملين في القطاع الخاص يعملون في الزراعة 
 بالمئة يعملون في 20والصيد والتعدين، وآان حوالي 

.  بالمئة في البناء15التجارة والفنادق والمطاعم، وحوالي 
 4 بالمئة فقط آانوا يعملون في الصناعة وأقل من 15

 ).11أنظر الشكل (بالمئة في الخدمات 

ج أن هناك مجاال  آبيرا  للتوسع يمكن لنا أن نستنت
في السنوات األخيرة، .  في الصناعة والخدمات

ذهب رأس المال المستثمر في مشاريع القطاع 
الخاص بشكل رئيسي إلى القطاعات الغذائية 

أما المشاريع . والدوائية، التي تشمل المنظفات
المتعلقة بالصناعات األآثر توجها  للتصدير، مثل 

مثل التجهيزات (جية والهندسية الصناعات النسي
أنظر (فقد تلقت رساميل استثمارية أقل ) الكهربائية

إن الترآيز على بضع الصناعات، في ). 12الشكل 
قطاعات السلع االستهالآية بشكل رئيسي، آان 
. جزئيا  بسبب القيود المفروضة من قبل الحكومة

 صناعة 140فحتى وقت قريب آان هناك حوالي 
وتتضمن . ستثمارات القطاع الخاصمغلقة أمام ا

األمثلة على ذلك صناعات آانت الحكومة تحتكرها 
 ولكن أيضا  - الكهرباء، النفط، المياه -تقليدا  

 إنتاج -صناعات تديرها تقليديا  الشرآات الخاصة 
التلفزيونات، التبغ، المصارف، التعليم الثانوي 

 .والجامعي

ة من ، غي رت الحكومة السوري2000في عام 
سياساتها وسمحت للقطاع الخاص بدخول معظم 

ونتيجة لذلك فقد حصلت المصارف . الصناعات
والمدارس والجامعات الخاصة على تراخيص 

وثمة تراخيص أخرى إما منحت أو . وبدأت العمل
هي قيد الدراسة من قبل وزارة الصناعة، بما في 

 إال  أن العديد من. ذلك إنتاج السيارات والتلفزيونات
الصناعات تبقى مغلقة أمام القطاع الخاص، بما في 
ذلك المياه المعبأة، والنفط، والتبغ، والسجاد، وحلج 

إن السماح للقطاع الخاص . وغزل وآبس األقطان
بدخول هذه الصناعات سيساعد سورية على أن 

تصبح أآثر تنافسية في االقتصاد العالمي، 
 .وخصوصا  في قطاع صناعة النسيج

 ع غير المنظ منمو القطا

 35، فإن 2003استنادا إلى مسح قوى العمل لعام 
بالمئة من القوى العاملة المدنية يعملون في القطاع 

 بالمئة من القوى العاملة 37الخاص المنظ م و يعمل 
غير أن تقديرات حجم . في القطاع غير المنظ م

، 2001القطاعين تختلف بشكل آبير في إحصاءات 
 يشير إلى أن أدوات المسوح ، مما 2003 و2002

تبنت تعريفات لما هو منظ م وغير منظ م نتج عنها 
استجابات غير متناسقة في السنوات التي أجريت 

فيها المسوح ومما يجعل من الصعوبة بمكان تقدير 
لكن في نفس . الحجم الحقيقي للقطاع غير المنظ م

الوقت، فإن البيانات المتوفرة من مسح القوى 
 يشير إلى بعض االختالفات في 2002عام العاملة ل

ترآيبة النشاطات االقتصادية التي تجري في 
العاملون في . القطاعين المنظ م وغير المنظ م

 
 (2002) التوظيف في القطاع الخاص، حسب النشاط االقتصادي 11:الشكل 

 

الزراعة،
التعدين

التصنيع البناء الخدمات النقل االستثمارات،
 العقارات

إجمالي خاص منّظم غير منّظم

التجارة والفنادق
والمطاعم

 .(2003a)المكتب المرآزي لإلحصاء : صدرالم
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القطاع المنظ م غالبا  ما يشتغلون بالصناعة 
أما العاملون في القطاع غير المنظ م . والتجارة

 فغالبا  ما يشتغلون في البناء والنقل 
 ).11أنظر الشكل (

في واقع الحال، فإن الخط الفاصل بين القطاعين 
الشرآات المرخص لها . غالبا  ما يكون غير واضح

من قبل وزارة الصناعة تعتبر جزءا  من القطاع 
أما . المنظ م، وهذه تضم الشرآات الخاصة الكبيرة

باعة الشوارع الذين يعملون لصالح أنفسهم فهم 
بح التمييز ويص. جزء من االقتصاد غير المنظ م

أآثر صعوبة فيما يتعلق بالعديد من الشرآات 
التجارية والصناعية الصغيرة، التي يختار بعضها 

أن يسجل لدى الوزارة في حين يفضل البعض 
اآلخر عدم التسجيل لتجنب المتاعب البيروقراطية 

وهذا ليس غريبا ، إذ تحاول حتى . ودفع الضرائب
عاملين لديها الشرآات الكبيرة أال  تسجل بعض ال

وفي . لتجنب دفع الضرائب على جداول رواتبها
بعض الميادين الجديدة خاصة التي برزت مع 

 ال يمكن للشرآات أن ت المعلومااانتشار تكنولوجي
تقوم بعملية التسجيل و ذلك ألن القانون لم يتطور 

آمثال لهذه الشرآات تلك التي . بعد في هذا االتجاه
  .تعمل في ميدان الخدمات

وتتراوح الشرآات الصغيرة من المحالت التجارية 
البسيطة إلى المشاريع الصناعية المعقدة التي تكون 

في . صغيرة بما يكفي لعدم لفت نظر الحكومة
الواقع فإن شرآات القطاع غير المنظ م تتعمد أن 

وإذا . تبقى صغيرة آي ال تلفت انتباه الحكومة
فإنها توس ع أتيحت لهذه الشرآات الفرصة آي تنمو 
وهكذا . أعمالها وتوظف عددا  أآبر من العاملين

فالقطاع غير المنظ م لديه اإلمكانية ليكون محرآا  
وعلى الحكومة السورية أن . هاما  لنمو التوظيف

تزيل العقبات وتطور الحوافز لتغري هذه الشرآات 
 .باالنضمام إلى االقتصاد المنظ م

صول على تتمثل إحدى هذه الطرق بتسهيل الح
وال يعتبر هذا دائما  مهمة . الترخيص التجاري
يمكن للشرآات الصناعية أن . سهلة في سورية

 يغطي 47القانون . تسجل بموجب واحد من قانونين
التي يقل عدد العاملين فيها عن " الحرفية"الشرآات 

 21تسعة أشخاص، في حين يغطي القانون 
م طلبات تقد . الشرآات المتوسطة والكبيرة الحجم

 إلى وزارة الصناعة، 21التسجيل بموجب القانون 
ويجب أن تتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل 
. لجنة تسجيل تتكون من ممثلين عن عدة وزارات
وللحصول على الترخيص، على الشرآات التي 

 أن تلتزم بتقديم 21تود التسجيل بموجب القانون 
قل على  بالمئة على األ40قيمة مضافة بمقدار 

ويمكن أن تضاف شروط أخرى . منتجاتها النهائية
 .من قبل لجنة التسجيل

ولتشجيع استثمارات القطاع الخاص، أصدرت 
، الذي 1991 لعام 10الحكومة قانون االستثمار رقم 

يقدم حوافز ضريبية للمشاريع الكبيرة التي تسجل 
 بالمئة من المشاريع 10حوالي  (21بموجب القانون 

ى للحصول على إعفاءات بموجب القانون التي تسع
 ليست مشاريع صناعية وعليها أن تحصل 10رقم 

على تراخيص بموجب قوانين أخرى غير القانون 
 عدة 10لقد جرى تعديل قانون االستثمار رقم ). 21

وتقدم التعديالت . 2000مرات، وآان آخرها عام 
الجديدة حوافز إضافية للشرآات التي تنشىء 

 
 حسب القطاع الرئيسي رأس المال المستثمر في مشاريع القطاع الخاص، 12:الشكل 

 

أغذية آيميائية النسيج  الهندسة

 .04–2001المكتب المرآزي لإلحصاء، المجموعات اإلحصائية : المصدر
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المناطق األقل تصنيعا  في البالد، وتلك مشاريع في 
العاملة في الصناعات التصديرية، والشرآات التي 

وعلى الشرآات . توظف عددا  آبيرا  من العمال
 أن 10التي تطلب إعفاءات بموجب القانون رقم 

) مثل إيداع مبالغ آبيرة(تحقق متطلبات إضافية 
) آامال  يتضمن دراسة الجدوى(وأن تقدم عرضا  

ثم يحال العرض إلى وزارة . ى رئاسة الوزراءإل
 .الصناعة التخاذ اإلجراءات النهائية

وفي حين أن التسجيل بسيط بموجب القانون رقم 
 والقانون 21، فإنه يصبح معقدا  بموجب القانون 47
.  غير أن هناك عقبات أخرى بعد التسجيل- 10

عندما يتم منح الترخيص للشرآة، عليها أن تسج ل 
رار، وأن تمأل استمارات سنوية للضرائب، باستم

ويمكن . وأن تخضع لمقابالت مع وزارة المالية
لهذه اإلجراءات أن تستغرق عدة أيام آل سنة، مما 

يمكن تجنب معظم . يشكل عبئا  على شرآة صغيرة
ونتيجة . هذه المشاآل بعدم التسجيل لدى الحكومة

قد لذلك فإن القطاع غير المنظ م في سورية آبير و
 .يصبح أآبر

يمكن أن نرى بوضوح أن لدى الشرآات الصغيرة 
قدرات آامنة على اإلسهام في نمو العمالة في 

، ومن بين شرآات القطاع 2004في عام . سورية
الخاص المسجلة لدى وزارة الصناعة، آان الجزء 

 21، يليه القانون 47األآبر مسجال  بموجب القانون 
عمالة، فإن عدد وفيما يتعلق بال). 13الشكل (

 47العاملين في الشرآات المسجلة بموجب القانون 
 بالمئة من إجمالي العمالة المسجلة في 60يمثل 

وحيث أن شرآات القطاع . القطاع الخاص المنظ م
غير المنظ م تشبه آثيرا  الشرآات الصغيرة المسجلة 

، يتضح أن على الحكومة أن 47بموجب القانون 
سمح للشرآات الصغيرة توفر بيئة عمل صحية ت

بالنمو واالزدهار وأن تشجع الشرآات غير 
 .المسجلة على االنضمام إلى القطاع المنظ م

 األجور

 4,500األجور في سورية منخفضة، تتراوح بين 
شهريا  لعامل ذو تحصيل )  أورو75(ليرة سورية 

 ليرة 8,000علمي متدني أو دون أي تحصيل و 
عاملين الحاصلين على شهريا  لل)  أورو130( سورية

وبالتالي، فعلى العديد من العاملين . شهادة جامعية
أن يعتمدوا على مصادر إضافية للدخل لتلبية 

 .احتياجاتهم األساسية، مثل الحصول على عمل ثان

األجور في القطاع الخاص ال تخضع لسل م 
الرواتب، آما هي الحال في القطاع العام، وبالتالي 

بالنسبة للمستويات التعليمية . رفهناك تفاوتات أآث
الدنيا، فإن األجور في القطاع العام تكون أعلى من 

إال  أنه . أو متساوية مع األجور في القطاع الخاص
بعد المدرسة اإلعدادية، تصبح األجور في القطاع 

 بالمئة 30الخاص أعلى، وتصل إلى اختالف بنسبة 
 5 ، آان2001في عام . بالنسبة لخريجي الجامعات

بالمئة من العاملين في القطاع العام من خريجي 
 ليرة سورية شهريا  في 10,000الجامعات يتقاضون 

 بالمئة من 22عملهم الرئيسي، مقارنة بذلك، آان 
العاملين في القطاع الخاص من خريجي الجامعات 

أو أآثر )  أورو160( ليرة سورية 10,000يتقاضون 
باينات أصبحت إال أن الت. شهريا في نفس السنة 

أصغر في السنوات التالية بعد أن رفعت الحكومة 
 .رواتب العاملين في القطاع العام

في سورية هناك عدد من مستويات الحد األدنى من 
األجور، إذ تضع الحكومة نظاما  فريدا  من 

مستويات الحد األدنى لألجور لكل نوع من المهن 
تجاهات ويعكس هذا النظام اال. والمواقع الجغرافية

تم رفع .  القوية للتخطيط المرآزي لدى الحكومة
الحد األدنى لألجور بالنسبة للعمال غير المهرة إلى 

شهريا  في القطاع )  أورو60( ليرة سورية 3,500
 ليرة سورية في القطاع العام عام 3,810الخاص و 

في الواقع فقد تضاعفت قيمة الحد األدنى . 2004
 بالنسبة 2004 و 1999ي لألجور تقريبا  بين عام

لموظفي القطاع الخاص في المناطق الحضرية، 
 بالمئة بالنسبة لموظفي القطاع 80وارتفع بمعدل 

أنظر (العام والقطاع الخاص في المناطق الريفية 
 ).1الجدول 

 (1989-2005)الحدود الدنيا لألجور : 1الجدول 
 )بالليرة السورية(

القطاع  القطاع الخاص
المناطق  العام

 الريفية
المناطق 
 الحضرية

 العام

1,300 1,190 1,100 1989-90 
1,625 1,490 1,375 1991-94 
2,115 1,940 1,790 1995-99 
2,645 2,425 2,237 2000-01 
3,175 2,684 2002-03 
3,810 3,500 2004-05 

 .وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، اتصال شخصي: المصدر

الحد األدنى لألجور منخفضا  ، آان 2000قبل عام 
أما الزيادة األخيرة . لدرجة أنه آان عمليا  غير ملزم

 ليرة سورية فقد آان لها 3,500التي وصلت إلى 
 بالمئة من القوى العاملة 23 و12أثر على ما بين 

وهناك أدلة ). 2أنظر الجدول (في القطاع الخاص 
على أن أصحاب العمل في القطاع الخاص 
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لم الحد األدنى لألجور الذي تضعه يلتزمون بس
 بالمئة 11، آان أآثر من 2001في عام . الحكومة

من موظفي القطاع الخاص يتقاضون أقل من 
وعندما ارتفع الحد .  ليرة سورية شهريا 2,700

 ليرة سورية شهريا  عام 2,684األدنى لألجور إلى 
 بالمئة فقط من العاملين بدوام آامل 5.8، آان 2002
. طاع الخاص يتقاضون أقل من هذا المبلغفي الق

، غير أن البيانات 2003وقد زاد االلتزام في عام 
 .حول األجور لم ت جمع في مسح ذلك العام

 يقدم معلومات فقط حول المستويات 1الجدول 
إال  أن الحكومة . الدنيا لألجور للعمال غير المهرة

السورية تضع أيضا  مستويات مختلفة من األجور 
. هن المختلفة والمناطق الجغرافية المختلفةللم

وهكذا فإن آل عملية توزيع لألجور قد تتأثر بزيادة 
 .الحد األدنى لألجور

توزيع األجور الشهرية بالنسبة : 2الجدول 
 للموظفين بدوام آامل في القطاع الخاص

2002 
% 

2001 
% 

 

 س. ل1,700أقل من   2.6  1.6
 س. ل1,800-2,200  4.8  2.2
 س. ل2,300-2,600  3.8  1.8
 س. ل2,700-3,400  12.2  6.4
 س. ل3,500-3,900  5.6  4.4

 س. ل4,000-4,400  17.7  11.5
 س فما فوق. ل4,500  53.3  72.1

 .2002a) و  (2003aالمكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

ت، رأس المال االستثماري وعدد العمال بموجب القوانين  النسبة من العدد اإلجمالي للشرآا13:الشكل 
(2004) 

 

47 بموجب القانون 21بموجب القانون  10بموجب القانون 

عدد الشرآات رأس المال االستثماري عدد العمال

 .وزارة الصناعة، مذآرة داخلية: المصدر
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ليرة سورية  3,500إن الحد األدنى لألجور البالغ 
مل في القطاع الخاص يت رجم إلى للعاملين بدوام آا

وهذا أقل من عتبة الفقر .  دوالر يوميا 2حوالي 
 أورو للشخص في اليوم بالنسبة 2الدولية البالغة 

للعائالت التي فيها على األقل شخص واحد غير 
. ولذلك فالفقر مشكلة حقيقية في سورية. عامل

وبالفعل، يشير تقرير أصدره مؤخرا  برنامج األمم 
دة اإلنمائي إلى أن معدالت الفقر في سورية، المتح

واستنادا  إلى معيار دوالرين أمريكيين يوميا ، آانت 
يستعمل . 04/2003 بالمئة في الفترة 10.4حوالي 

التقرير مجموعة من خطوط الفقر التي تستند إلى 
 دوالر 2اإلنفاق بدال  من عتبة الفقر البالغة 
بأن معدل الفقر هو أمريكي، ويقد ر استنادا  إلى ذلك 

برنامج األمم  (04/2003 بالمئة في الفترة 11.4
 ).2005المتحدة اإلنمائي، 

  لسوق العملالناظمةالقواعد 

يخضع العاملون في سورية إلى عدد من قوانين 
العمل، التي تتعامل بشكل منفصل مع موظفي 

لكن العديد من . القطاع العام والقطاع الخاص
لتفاف عليها أو تجاهلها في قوانين العمل يتم اال

على سبيل المثال، فإن . القطاع الخاص غير المنظ م
أحد أسباب عدم تسجيل شرآة لدى الحكومة هو 

وتجري . تجنب دفع رسوم الضمان االجتماعي
العديد من العمليات خارج النظام الذي تسيطر عليه 

 .الحكومة

إن صرف العاملين من الخدمة يمكن أن يكون 
من الناحية الرسمية، يجب . لة بالمشاآلعملية حاف

أن يتم تشكيل لجنة لشؤون صرف العاملين تقرر 

بشأن عمليات الصرف، وفيها ممثلين عن وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل والمحافظة والنقابة في 

المكتب المرآزي (المدينة التي يعمل فيها الموظف 
ومن أجل تجنب العمليات ). 2003aلإلحصاء، 

روقراطية، يلجأ العديد من أصحاب العمل في البي
القطاع الخاص إلى تقديم مبلغ مالي للعاملين 

المفصولين من الخدمة أو جعل المتقدمين للعمل 
لديهم يوقعون آتب استقالة قبل توقيعهم لعقود 

رغم ذلك، يمكن أن يتقدم الموظفون إلى . التوظيف
لجنة الصرف من الخدمة، وبالتالي فإن عمليات 

وبالفعل، فإن النسبة القليلة من . لصرف نادرةا
العاملين ممن لديهم خبرة سابقة تشير إلى أن معظم 

العاملين ال يتم صرفهم من الخدمة بعد أن يتم 
 .توظيفهم من قبل شرآة ما

وقد يكون لهذا النظام تبعات غير متوقعة؛ ففي حين 
تطلب شرآات القطاع الخاص من موظفيها توقيع 

 غير مؤرخة في بداية توظيفهم، آتب استقالة
ظاهريا  لتسهيل عملية الصرف من الخدمة، فإن 

العديد من الشرآات تستعمل آتب االستقالة هذه عند 
إصابة العامل خالل العمل إلثبات أن العامل لم يكن 

وهكذا، وفي حين . موظفا  في الشرآة عند إصابته
أن من حق العاملين في سورية تلقي تعويض 

إن العديد منهم في الواقع ال يتلقون هذا إصابة، ف
وإذ أدرآت الحكومة السورية بأن قانون . التعويض

العمل الحالي ال يعمل آما يفترض أن يعمل وأنه 
يسهم في خلق مناخ غير موات لالستثمار، فهي 
تقوم حاليا  بإصالح هذا القانون وتقليص القيود 
 .واإلجراءات المتبعة عند الصرف من الخدمة

 (02/2001)حسب التحصيل العلمي والقطاع ) بالليرة السورية( األجور الشهرية 14:الشكل 
 

ابتدائي متعلم أمي ثانوي مهني ديإعدا ثانوي عام معهد متوسط جامعي

عام خاص

 
 .2002 و 2001حسابات المؤلفين استنادا  إلى بيانات مدمجة من مسحي قوى العمل لعامي : المصدر
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 ياسات مكافحة البطالةس

لقد جعلت الحكومة السورية من قضايا التوظيف 
أولوية لها و شرعت في مجهود مكثف لجمع 

البيانات المتعلقة بسوق العمل، بما في ذلك إجراء 
إضافة إلى ذلك، تقوم . مسوح سنوية لقوى العمل

الحكومة السورية بإجراء إصالحات على القوانين 
طاع الخاص االستثمار واألنظمة لتسهل على الق
وإذا نجحت هذه . وتوسيع نشاطاته في البالد

القوانين، فإنها ستساعد على زيادة الطلب على 
 .العمالة والحد من البطالة

قامت الحكومة السورية بتأسيس هيئة مكافحة 
 مليار دوالر أمريكي على 1البطالة بهدف إنفاق 

 و 2002نشاطات خلق فرص العمل بين عامي 
ويتمثل النشاط الرئيسي للهيئة في تقديم . 2007

 دوالر أمريكي و 2,000بين ( قروض صغيرة 
للمشاريع الصغيرة )  دوالر أمريكي60,000

والمتوسطة الحجم، التي يتم اختيارها على أساس 
أقل (دراسات جدوى اقتصادية، وقروض أسرية 

لألسر ذات الدخول )  دوالر أمريكي2,000من 
ئة أيضا  برنامج أشغال عامة ولدى الهي. المنخفضة

وإسكان لتوفير عمالة مؤقتة ودائمة في نفس الوقت 
. الذي تحس ن فيه البنية التحتية واألحوال المعيشية
وأخيرا ، تقدم الهيئة التمويل لتدريب العمال غير 

الموظفين؛ وبعد التدريب، يتم الترتيب لعمل العمال 
ن في القطاع الخاص أو أنهم يتقدمون لقروض م

 .خالل هيئة مكافحة البطالة
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يمكن النظر إلى التعليم والتدريب إما آسلعة 
استهالآية تمو لها األموال العامة، أو آاستثمار يقدم 

عائدات اقتصادية واجتماعية على المستويين 
في السنوات األخيرة، تم . الفردي واالجتماعي

تخصيص بعض االستثمارات من أجل تحسين 
قدرات نظام التعليم والتدريب، غير أن هناك قدرا  

متزايدا  من األدلة على أن عائدات هذه 
االستثمارات مخيبة لآلمال بسبب الظروف غير 

 .المواتية في سوق العمل

 تارآو المدارس، والبطالة واالنتقال 1.4
 لى العملمن التعليم إ

إن البطالة في سورية هي مشكلة تتعلق بالداخلين 
إلى سوق العمل، وتؤثر بشكل أساسي على 

، آان العاملون الشباب من 2002في عام . الشباب
 بالمئة من عدد 80 يمثلون 15-24الفئة العمرية 

ويتساوى ). 15أنظر الشكل (العاطلين بين السكان 
 أن عددا  أآبر إال . في هذا الوضع الذآور واإلناث

 آن 25–39من العامالت اإلناث من الفئة العمرية 
عاطالت بالمقارنة مع الذآور، ربما ألن هناك 

احتماال  أآبر بالنسبة للنساء للخروج والعودة إلى 
 .قوى العمل ألسباب أسرية

في سورية، ال تنخفض معدالت البطالة بين 
العاملين ذوي المستويات األعلى من التحصيل 

لمي، باستثناء المستوى الجامعي بالنسبة للذآور الع
ومستوى الجامعات والمعاهد المتوسطة بالنسبة 

وفي غياب شبكة أمان  ).16أنظر الشكل (لإلناث 
اجتماعي عامة، فإن معظم العاملين دون أي 

تحصيل علمي أو ذوي التحصيل العلمي األساسي 
ليس لديهم أي خيار سوى قبول وظائف ذات أجور 

وفي الجهة األخرى من . ية في القطاع الخاصمتدن
الطيف، يفضل بعض الشباب المتعلم انتظار 

وظائف في القطاع المنظ م أو العام تقدم أجورا  
 .أفضل ومزايا غير أجرية أآثر آرما 

إن المعدالت المنخفضة للبطالة بين خريجي 
الجامعات، بالنسبة للرجال والنساء، مشجعة لكن 

ها بحذر، ألن هناك الكثير من يجب أن يتم تقييم
األدلة على أن العديد منهم يعملون في وظائف ال 

تتطلب مهارات جامعية، وثانيا  ألن العديد من 
الخريجين السوريين يهاجرون للعمل في الخارج 

إن المعدالت . في وظائف غير متوفرة في سورية

4
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المرتفعة للبطالة بين خريجي مدارس التعليم 
 بين اإلناث، يجب أن تكون المهني، وخصوصا 

مدعاة قلق آبير مما يوضح مشكلة االستعمال غير 
الكفي والفعال للعمالة المتعلمة على مستوى سوق 

 .الشغل

تعاني النساء من معدالت بطالة أعلى من الرجال 
، هذا )16أنظر الشكل (في آل المستويات التعليمية 

 أو يشير إلى أن نسبة أآبر من النساء يترآن عملهن
أن عليهن االنتظار لوقت أطول آي يجدن عمال ، 

معظم . باستثناء خريجات المعاهد المتوسطة
الدارسات في المعاهد المتوسطة يتخرجن من 

معاهد المهن التعليمية والصحية حيث يكون 
االنتقال من التعليم إلى الوظيفة في القطاع العام 

 .أآثر يسرا 

نة التي بعد إن تحليل معدالت البطالة حسب الس
السنة المتوقعة للتخرج ي ظهر أنها تنخفض بسرعة 

مع ازدياد العمر، وخصوصا  بالنسبة لخريجي 
 بالمئة 20ينخفض معدل البطالة إلى . الجامعات

خالل ثالث سنوات بعد التخرج بالنسبة لخريجي 
الجامعات، وست سنوات بالنسبة لخريجي المعاهد 

مدارس الثانوية المتوسطة، وعشر سنوات بالنسبة لل
 ). 17أنظر الشكل (

 (2002) نسبة العاطلين عن العمل حسب العمر 15:الشكل 
 

الجميع ذآور إناث

 
 .(2003a)المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

 

 (2002) معدالت البطالة، حسب المستوى التعليمي والجنس 16:الشكل 
 

ذآور إناث

ئيابتدا أمي إعدادي ثانوي مهني ثانوي عام معهد متوسط  جامعي

 
 .(2003a) المكتب المرآزي لإلحصاء: المصدر
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العديد من العاطلين عن العمل ينتظرون وظائف 
في القطاع العام، حيث تنخفض فترة االنتظار 

وفي نموذج . بازدياد مستوى التحصيل العلمي
القطاع العام هذا، تستند قرارات التوظيف على 

ترتيب طالب الوظيفة في دور سوق العمل، وحيث 
ص في الدور بمستوى تحصيله يتحدد مكان الشخ

ونتيجة لذلك هناك سعي دائم لتحسين . العلمي
التحصيل العلمي، ليس بالضرورة بحثا  عن أجور 

أفضل، بل ألن هناك فرصا  أآبر في الحصول على 
الوظيفة وألن مدة االنتظار تصبح أقصر، 
 .وخصوصا  بالنسبة لوظائف القطاع العام

مهني  شهادات التعليم والتدريب ال2.4
 والتوظيف

تتمثل مبررات تطوير مسار فني مهني قوي داخل 
التعليم الثانوي في أن الحاصلين على شهادات 

التعليم والتدريب المهني أآثر قابلية للتوظيف من 
وهذا صحيح . حاملي شهادات التعليم الثانوي

. بالنسبة لسورية، غير أنه يمثل جزءا  من المسألة
ة الشهادة الثانوية المهنية إن نسبة الموظفين من حمل

إلى عدد السكان الذين في سن العمل أعلى منه 
بالنسبة إلى ذوي التحصيل العملي األقل، 

وخصوصا  بالنسبة لإلناث، وهي بالفعل أعلى من 
إال  أن حاملي . نسبة حاملي الشهادة الثانوية العامة

شهادة الثانوية العامة لديهم احتمال أآبر في إآمال 
 والحصول على مؤهالت تعليمية أعلى، تعليمهم

ومستويات التوظيف بين حاملي شهادات التعليم 

الثانوي المهني من جهتها تبقى أقل بكثير من حملة 
شهادات المعاهد المتوسطة والجامعات، وخصوصا  

 ).19 والشكل 18الشكل أنظر (بالنسبة لإلناث 

ويتمثل أحد المصادر األخرى للقلق في الوجود 
د لحاملي شهادات التعليم الثانوي المهني في المحدو

طبقا  لمسح قوة العمل لعام . سوق العمل السورية
 بالمئة 1.7( من هؤالء 81,000، آان هناك 2002

وال تنسجم هذه األرقام ). من إجمالي القوة العاملة
مع النسبة المرتفعة لحاملي الشهادة اإلعدادية 

 يعكس الكفاية وهذا. المسجلين في المدارس الثانوية
الداخلية المنخفضة لمدارس التعليم والتدريب 

المهني الثانوية، والمتمثلة في ارتفاع عدد 
المسجلين، وارتفاع نسبة التسرب وانخفاض 

وقد يكون هناك سبب آخر هو أن . معدالت التخرج
نسبة آبيرة من حاملي شهادات التعليم والتدريب 

المعاهد الثانوي المهني يتابعون دراستهم في 
المتوسطة، إما ألن شهاداتهم غير معترف بها من 
قبل أصحاب العمل ذوي العالقة، أو ألن ذلك يزيد 

 .من فرص حصولهم على وظائف أفضل

على أي حال فإن هذه األرقام تلقي بعض الشكوك 
على الوجود والمصداقية الفعلية لشهادات التعليم 

ها تعتبر والتدريب الثانوي المهني والتي ال يبدو أن
 .نقاط دخول هامة إلى سوق العمل السورية

وفي السنوات األخيرة قامت وزارة التربية بجهود 
هامة لتحسين جودة ومالئمة التعليم الفني الثانوي، 

 :مثل

  معدل البطالة حسب السنة التي تأتي بعد التخرج17:الشكل 
 

سنة ما بعد التخرج

الة
بط
 ال
دل
مع

 

 ابتدائي
  ثانوي
 متوسط
 عال

 .2002 و 2001حسابات المؤلفين باستعمال بيانات من مسوح قوى العمل لعامي : المصدر
 سنة 15هذا الشكل يبرز مستوى البطالة لألفراد في مختلف األعمار بعد الحصول على شهادة علمية حيث وقع استعمال الفئة العمرية : مالحظة

 . عام لخريجي الجامعات23 عام لخريجي المعاهد المتوسطة و 20جي المعاهد الثانوية  سنة لخري18بالنسبة لخريجي المدارس االبتدائية
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تخفيف نسبة الطالب الداخلين إلى التعليم  
 بالمئة من خريجي 70والتدريب المهني من 

خالل  بالمئة 40المدارس اإلعدادية إلى 
السنوات الخمس الماضية، وذلك للحد من 
اآتظاظ المدارس الثانوية المهنية وتحسين 

في سورية، آما في غيرها من . الجودة
البلدان، يعتبر مسار التعليم والتدريب المهني 
خيارا  من الدرجة الثانية لخريجي المدارس 

اإلعدادية الذين لم يحصلوا على درجات 
. م التعليم الثانوي العاممرتفعة بما يكفي لدخوله

وقد تم تحقيق التغيير المذآور أعاله في نسبة 
التعليم الثانوي العام إلى التعليم والتدريب 

المهني بتخفيض الدرجات المطلوبة لدخول 
 التعليم الثانوي العام؛

زيادة حجم التدريب الذي يتم في الشرآات من  
خالل تشجيع مدارس التعليم والتدريب المهني 

 ي تعتمد ترتيبات النظام المزدوج؛الت
إحداث دورات تدريبية جديدة على مهارات  

رفيعة في الكمبيوتر وااللكترونيات حظيت 
باهتمام آبير من قبل خريجي المدارس 

 . اإلعدادية

يمكن لهذه الجهود أن تسهم آثيرا  في زيادة قابلية 
حاملي شهادات التعليم والتدريب المهني الثانوية 

 )2002 (15–46 وضع التوظيف حسب التحصيل العلمي، الذآور 18:الشكل 
 

متعلم أمي ابتدائي إعدادي مهني ثانوي ثانوي عام متوسط معهد جامعي

السكان/ الموظفون  السكان/ العاطلون  السكان/ الطالب 

 .(2003a)المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر

 )2002 (15–64ث  وضع التوظيف حسب التحصيل العلمي، اإلنا19:الشكل 
 

متعلم أمي ابتدائي إعدادي مهني ثانوي ثانوي عام متوسط معهد جامعي

السكان/ الموظفون  السكان/ العاطلون  السكان/ الطالب 

 .(2003a)المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر
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ي سياق نمو التوظيف والطلب القوي للتوظيف ف
على العمالة الماهرة، غير أنها ستثمر نتائج متفاوتة 

وهناك . في سياق الحد من البطالة والبطالة المقن عة
مخاطر في أن شهادات التعليم والتدريب المهني لن 

يتم تقييمها من قبل أصحاب العمل على أساس 
ة في القيمة الكامنة فيها، أو أال  تعطى أفضلي

التوظيف من قبل السلطات العامة مقارنة بشهادات 
 .التعليم الثانوي العام

 ممارسات التوظيف في القطاعين 3.4
 العام والخاص

إن الفائض الدائم والمتزايد لعدد العاطلين، وأغلبهم 
من الشباب، من خريجي المدارس يسهم في تأسيس 

ممارسات مصطنعة ومتصلبة في ممارسات 
في القطاع . لقطاعين العام والخاصالتوظيف في ا

العام، ينتظر خريجو المدارس دورهم للحصول 
على وظائف في الوزارات والشرآات العامة، 

وتستند قرارات التعيين إلى الشهادات والدرجات 
المكتسبة وليس إلى التوافق بين متطلبات الوظيفة 

 .ومؤهالت طالبها

مبالغة في القطاع الخاص، تشج ع الشرآات على ال
في متطلباتها من المؤهالت وتضع عوائق مرتفعة 

بشكل مصطنع، مثل عدم قبول أي شخص لم يكمل 
امتحان الشهادة الثانوية، مما ال يشير إلى جودة 

التعليم المكتسب وال إلى المكونات الفعلية للوظيفة 
في سياق وجود . أو اإلنتاجية المتوقعة للعمالة
الح ظ أن خريجي فائض من العمالة المتعلمة، ي

الجامعات يحلون محل حاملي الشهادة الثانوية حتى 
في األعمال الموسمية، وبالتالي تشجيع الطالب 

على الحصول على شهادات تعليمية أعلى لزيادة 
إن الطالب . فرصهم في الحصول على وظيفة

وعائالتهم يدرآون تماما  وضع االنتظار للحصول 
نهاية له للحصول على وظيفة مما يطلق سباقا  ال 

على شهادات أعلى، ومما يؤدي إلى استيطان ما 
 ".مرض الشهادات"يسمى 

وباختصار، فإن عدم وجود وظائف في القطاع 
المنظ م الستيعاب آل تارآي المدارس يترتب عليه 

 :عدة تبعات سيئة بالنسبة لنظام التعليم والتدريب

تجاه ل مكو نات وجودة ومالءمة الشهادات من  
صحاب العمل الذين يستعملون الشهادات قبل أ

 آطريقة لترتيب المتقدمين؛) مع الدرجات(
أن تصبح الشهادات التعليمية األولى هي  

الشكل الوحيد الآتساب المهارات، ويتم تجاهل 
آل األشكال األخرى للتدريب واآتساب الكفاءة 
 من قبل أصحاب العمل والمجتمع بشكل عام؛

د قليل من انتظار خريجي المدارس لعد 
الوظائف يشجع اللجوء إلى الصالت العائلية 

واالجتماعية من أجل التقدم في دور االنتظار 
 .والحصول على الوظيفة

 تمنع االعتراف بالمؤهالت العواملآل هذه 
في توزيع المتعلمين في سوق " الحقيقية"والكفاءات 

العمل، مما يسهم في ضعف وانخفاض فعالية 
 .ماالستثمار في التعلي

 (2002) النسبة اإلجمالية للموظفين والعاطلين من السكان حسب التحصيل العلمي 20:الشكل 
 

متعلم أمي ابتدائي إعدادي مهني ثانوي ثانوي عام متوسط معهد جامعي

نسبة السكان نسبة الموظفين نسبة العاطلين

 .(2003a)المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر
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 نموذج التوظيف في القطاع العام4.4 

هناك تفضيل قوي للوظيفة في القطاع العام في 
وقد تعزز ذلك من . سائر شرائح المجتمع السوري

خالل الممارسة التي آانت سائدة في الماضي 
والمتمثلة في التزام الدولة بتعيين خريجي آليات 

، )وزارات معينة(جامعية معينة في القطاع العام 
رف النظر عما إذا آان هناك شواغر لوظائف بص

 .تتوافق مع مؤهالت المتقدمين

يصن ف العاملون في القطاع العام السوري إلى 
خمس فئات محددة مرآزيا  من خالل األنظمة 

الحكومية وسياسات التوظيف، والتي تربط بشكل 
صارم بين هذه التصنيفات والمستويات المطلوبة 

وبنية األجور ال . قدمينمن التحصيل العلمي للمت
. ترتبط بمكونات الوظيفة، بل بالمؤهالت التعليمية
 .ال يمكن لهذه الممارسة أن تضمن األداء الوظيفي

 30تقد ر نسبة الموظفين الزائدين عن الحاجة بـ 
وحدة ( بالمئة من القوى العاملة 50بالمئة إلى 

وهناك آل . )2005التحديث القطاعي والمؤسسي، 
قيود والتعقيدات التي تمنع االستعمال الكفي أنواع ال

إن ساعات العمل الفعلي . والفع ال للموظفين
القصيرة في وظائف القطاع العام تمثل ممارسة 
شائعة، مما يمك ن العديد من العاملين في القطاع 

العام من العمل في وظيفة ثانية في القطاع الخاص 
سج ل جديا  المنظ م أو غير المنظ م، وهذه ظاهرة ال ت

يتخذ موظفو القطاع العام . في اإلحصاءات الرسمية
ألنفسهم وظائف ثانية لتحسين رواتبهم المنخفضة 

وهناك قبول اجتماعي آبير لهذه . في القطاع العام
 .الظاهرة

األجور في القطاع العام ليست مرتفعة، إال أن 
بعض هذه المزايا . المزايا غير األجرية ال بأس بها

ان العمل الدائم، ومزايا صحية ضم(رسمي 
، وبعضها غير رسمي، لكنها )وتقاعدية أفضل

هامة رغم ذلك، مثل قصر ساعات العمل الفعلي 
البنية العامة لألجور . وإمكانية اتخاذ وظيفة أخرى

مضغوطة بشكل آبير والتباينات في األجور بين 
األشخاص الذين يمتلكون مستويات تحصيل علمي 

 .مختلفة ضيقة

 اآلثار السلبية لنموذج التوظيف في القطاع العام إن
هذا ال يؤخذ دائما  بعين االعتبار في سياسات 

أوال ، إن األجور . التوظيف وسوق العمل
المنخفضة والقيود على األجور في القطاع العام 
تمنع إعطاء تعويضات مالئمة للموظفين األآفاء 

 .اتالرئيسيين وتنعكس سلبا  على األداء والمعنوي

ثانيا ، يشج ع العاملون في القطاع العام على البحث 
عن مكافآت مالية مجزية من خالل اتخاذ وظيفة 

والتبعات السلبية . أخرى في القطاع الخاص
لالحتفاظ بأآثر من عمل على أداء سوق العمل 

وغير موثقة (على المستوى الكلي هي تبعات هائلة 
 جدية تلقي هذه الممارسات شكوآا ). بشكل جيد

على إحصاءات العمالة الفعلية بالمقارنة بتلك 
المصر ح بها في القطاع الخاص، حيث أن العديد 
من األشخاص ال يبلغون عن عملهم الثاني وهذا 

يقدم حافزا  لخلق الوظائف في القطاع غير المنظ م 
 .من االقتصاد

ثالثا ، هذا الوضع ال يشجع الوزارات والشرآات 
ممارسات إدارة موارد بشرية العامة على تبني 

رابعا ، رغم أن الرواتب منخفضة، فإن  .آفي ة وفعالة
العدد الكبير لموظفي القطاع العام يسهم في ارتفاع 

آلفة العمالة، وهو وضع ال يمكن استمراره على 
المدى المتوسط والطويل، وخصوصا  بعد انخفاض 

أخيرا ، وعلى مستوى االقتصاد . عائدات النفط
 فإن هذا النموذج للتوظيف في القطاع العام الكلي،

هو أحد األسباب الرئيسية النخفاض إنتاجية 
 .العمالة، التي تنعكس في انخفاض األجور

إن نموذج الموارد البشرية السائد حاليا  في القطاع 
العام والذي يتكون من ضمان العمل الدائم، 

ل والبطالة المقن عة التي تعني االستعمال غير الفعا
للموظفين، وساعات العمل الفعلي القصيرة، 

واألجور المنخفضة والمرتبطة بشهادات التحصيل 
العلمي بشكل متصلب لم يعد قابال  للعمل الستيعاب 

األعداد المتزايدة لتارآي المدارس، ناهيك عن 
وفي سياق يتميز . معالجة البطالة الرسمية والمقن عة

طاع العام بالصرف من الخدمة والترشيد في الق
لتحسين إنتاجية العمالة، فإن النمط التقليدي للحياة 
المهنية بالنسبة لخريجي المدارس والقائل بمحاولة 

 . إيجاد وظيفة في القطاع العام أوال  لم يعد مجديا 

 



 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جودة ومالءمة التعليم والتدريب5.
 
 
 
 
 
 
 

لتدريب في يمكن سماع االنتقادات لجودة التعليم وا
أصبح من . سورية في آل مكان في القطاع الخاص

الشائع االستهزاء بجودة الخريجين الجامعيين، حتى 
أولئك الحاصلين على شهادات في فروع ذات 

وتطل ق هذه . تراث في الجودة العالية، مثل الهندسة
االنتقادات أحيانا  بقدر آبير من التعميم بحيث 

ديد من الخريجين يتساءل المرء آيف يهاجر الع
ويخضع . السوريين بسهولة وينجحون في الخارج

التعليم والتدريب المهني لنفس التقييمات القاسية، 
تشكو الشرآات بأن عليها . باستثناء النظام المزدوج

 .أن تقوم بكل التدريب بنفسها

في القطاع العام، يصن ف المتقدمون حسب 
ل االيجابية، إن غياب بيئة العم. مؤهالتهم التعليمية

والحوافز على األداء، إضافة إلى الرواتب 
المنخفضة تمنع التقييم العقالني ألداء الخريجين 

ويخلط النقاد بين الجودة الكامنة . وتارآي المدارس
في التعليم مع بيئة العمل غير المالئمة التي يعمل 

 .فيها الموظفون

ن إن االنتقادات الواردة أعاله نمطية إلى حد ال يمك
وهي . استعمالها لغايات وضع السياسات التعليمية

تظهر ببساطة أنه لم يجر  حتى اآلن في سورية 
ويصعب . نقاش عام حول جودة التعليم والتدريب

بالفعل تقييم جودة التعليم عندما يهيمن على سوق 
العمل فائض آبير من العمالة، والقيود من آل 

 ".فالمهم هو من تعرف ال ما تعر"نوع، وحيث 

رغم الظروف غير المالئمة السائدة في سوق 
العمل والموصوفة أعاله، فإن وزارتي التربية 

والتعليم العالي تعترفان بوجود مشكلة جودة 
حقيقية، وأنهما مستعدتان إلطالق وتنفيذ برامج 

ومبادرات تهدف إلى تحسين جودة ومالءمة التعليم 
ونعرض لبعض هذه البرامج . في سورية
 .ات أدناهوالمبادر

 التعليم اإلعدادي  1.5

، شارآت سورية للمرة األولى في 2003في عام 
أ خذت عينة . دراسة دولية لقياس تحصيل الطالب

 طالب في الصف الثامن، 5,000مكونة من حوالي 
يبلغون الرابعة عشر من العمر تقريبا ، ومسجلين 

 مدرسة سورية، واخت برت في سياق دراسة 130في 
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، أجريت "ي دراسة الرياضيات والعلوماتجاهات ف"
تحت رعاية الجمعية الدولية لتقييم التحصيل 

التعليمي وأظهرت النتائج، والتي أ بلغ عنها بشكل 
منفصل عن البلدان األخرى، أن الدرجات التي 
حصل عليها الطالب السوريون في الرياضيات 

والعلوم آانت منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية، 
 على الجودة المنخفضة للتعليم اإلعدادي مما يؤآد

اتجاهات في دراسة الرياضيات (في هذا المادة 
 ). 2003b و 2003aوالعلوم 

وقامت وزارة التربية بتصميم مشروع مدته خمس 
 يهدف إلى تحسين جودة التعليم (2005–10)سنوات 
 : ويضم المشروع ثالثة مكونات. األساسي

 برفع سوية  تحسين جودة المدرسين وذلك)1(
التدريب وتوسيعه من سنتين ما بعد البكالوريا إلى 

 تطوير مناهج (2)أربع سنوات في آليات التربية؛ 
 وإحداث (3)؛ " الدوليةرطبقا للمعايي"جديدة 

 .مقررات لتكنولوجيا المعلومات في المدارس

ويبدو أن االتجاه الرئيسي للمشروع صحيح، إال  أن 
ات في صياغته على وزارة التربية تواجه صعوب

آما أن التكلفة لها أثر على ذلك، .  النحو المالئم
بالنظر إلى العدد الكبير من مدر سي المرحلة 

والذين ) 2003 عام 205,000أآثر من (اإلعدادية 
وسينتقل هؤالء . سيتلقون تدريبا  جامعيا  أطول

المدرسين من الفئة الثانية إلى الفئة األولى، مما 
يادات في الرواتب، وبالتالي فإن سيترتب عليه ز

 .اإلنفاق على التعليم اإلعدادي سيزداد طبقا لذلك

  التعليم الثانوي2.5

يوز ع الطالب على التعليم الثانوي العام والفني 
حسب درجاتهم في االمتحانات النهائية للمرحلة 

وآما ذآرنا أعاله، فإن سياسة وزارة . اإلعدادية
خيرة آانت خفض نسبة التربية في السنوات األ

الطالب الذين ينهون المرحلة اإلعدادية ويسجلون 
في التعليم والتدريب المهني في محاولة لتحسين 

أسهمت االستراتيجية السابقة  .الجودة والمالءمة
للحكومة السورية بزيادة تسجيل الطالب في 

مدارس التعليم والتدريب المهني في رفع معدالت 
لثانوية وخفض معدالت التسرب من المدارس ا
 42 بالمئة للذآور و 59التسجيل الصافية من 

 بالمئة 40 إلى حوالي 1985لإلناث في عام 
إن ). 21أنظر الشكل  (2000للمجموعتين في عام 

الكفاية الداخلية المنخفضة للتعليم الثانوي موثقة 
 2005جيدا  في التقرير الوطني للتنمية البشرية 

 ).2005مية البشرية التقرير الوطني للتن(

تحديث "إن برنامج ميدا التابع للمفوضية األوروبية 
 يعتبر 3"نظام التعليم والتدريب الفني والمهني

المبادرة الرئيسية التي اتخذتها السلطات حتى اآلن 
لتحسين جودة ومالءمة التعليم والتدريب المهني في 

قطاعين، صناعة المالبس الجاهزة وصيانة 
تبلغ الكلفة الكلية . بائية والميكانيكيةالمعدات الكهر

 مليون يورو يسهم االتحاد األوروبي 25للمشروع 
ويتوقع أن يبدأ التنفيذ في .  مليونا  منها21بـ 

وسيتكون البرنامج من ثالثة . 2005سبتمبر /أيلول
.نشاطات رئيسية

 )2000-1970(تسجيل الصافي في المدارس الثانوية حسب الجنس ال: 21الشكل 
 

إناثذآور

 .(2003) العالميةمؤشرات التنمية : المصدر
 الجدوى، آانونبرنامج المفوضية األوروبية لتحديث نظام التعليم والتدريب الفني والمهني في الجمهورية العربية السورية، تقرير 3 

 .2004الثاني 
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  :)مليون يورو(14.8  األولالنشاط 

 مؤسسة مختارة من مؤسسات 16تطوير  
 في هذين القطاعين 4تعليم والتدريب المهنيال

من خالل تطوير المناهج، وتقديم المعدات، 
وتدريب المدرسين، وزيادة مؤهالت مكو ن 
التدريب العملي، وتحسين إدارة مؤسسات 
التعليم والتدريب المهني، وتقديم خدمات 

 المعلومات واإلرشاد المهني؛
مساعدة الشرآات في التعبير عن حاجتها من  

 المهارات وتلبية هذه االحتياجات؛
دعم غرف التجارة والصناعة في إدارة  

 .وتدريب الموارد البشرية

 :) مليون يورو1.9 (الثانيالنشاط 

دعم الحكومة السورية في تبني مقاربة شاملة  
لتطوير التعليم والتدريب المهني تكون ذروتها 
تأسيس معهد وطني لتطوير التعليم والتدريب 

 .المهني

 :) مليون يورو1.15 (الثالثنشاط ال

تطوير استراتيجية لسوق العمل وبناء القدرات  
 في وزارة الشؤون االجتماعية والعمل؛

 .تحسين قدرات خدمات التوظيف العامة 

ويمثل تعميم النظام المزدوج في التعليم والتدريب 
المهني خيارا  آخر لزيادة الجودة لتحقيق توافق بين 

غير أن توسيع . سوق العملالتدريب واحتياجات 
النظام المزدوج في التعليم والتدريب المهني يعيقه 

 توفر أماآن (1)عدد من العوامل المقي دة، وهي 
 (2)التدريب في الشرآات في القطاع المعني، 

استعداد الطالب لاللتحاق بالعمل بعد التدريب بدال  
من السعي إلى مزيد من التدريب من خالل المعاهد 

وال يتوفر أي من هذه الظروف على . وسطةالمت
وتعتمد احتماالت تعميم النظام  .5نطاق واسع

المزدوج بشكل آبير على احتماالت نمو الشرآات 
في الصناعات المعنية وت وف  ر الوظائف ذات األجور 

المالئمة بحيث ال يشج  ع الطالب على السعي 
 .للحصول على مزيد من التدريب

 وسطة المعاهد المت3.5

على النقيض من المدارس الثانوية الفنية، تتمتع 
المعاهد المتوسطة بدرجة آبيرة من المصداقية 

وبما أنها تشكل قمة مسيرة . والمكانة بين الطالب
التعليم والتدريب المهني، فهي ذات مصداقية ألنها 

 حامل 97,000، تمكن حوالي 2004في عام : انتقائية
 134,000ول من بين بكالوريا من الحصول على قب

وتقوم وزارة التعليم العالي بتنظيم عملية . متقدم
آما أن احتمال دخول بعض الخريجين إلى . االنتقاء

الجامعة، بعد السنة الثانية عادة، يمثل أحد العوامل 
الطريق "االيجابية األخرى التي تزيل خاصية 

التي تطبع هذه المعاهد، رغم أن أقلية " المسدود
ي سمح لها )  بالمئة(3 من الطالب صغيرة جدا 

 .بتجاوز هذا الحاجز

تبدو المعاهد المتوسطة للوهلة األولى أنها متواجدة 
رغم معدالت . بوضوح في سوق العمل السورية

التسرب المرتفعة، آان حاملو شهادات المعاهد 
 أآثر من )330,000(المتوسطة في القوى العاملة 
وقد يكون ). 300,000(حاملي الشهادات الجامعية، 

مرد ذلك إلى حقيقة أن خريجي الجامعات، 
وخصوصا  في المجاالت الرئيسية المتمثلة في 

الطب والهندسة، أآثر ميال  إلى العمل في الخارج 
وت ظهر . من خريجي المعاهد المتوسطة

 بالمئة من خريجي المعاهد 81اإلحصاءات أن 
ي ومن الطبيع. المتوسطة يوظفون في القطاع العام

تماما  أن يعمل الخريجون في المهن الصحية 
 .وتدريب المدرسين في القطاع العام

وتوضح هذه األرقام االتجاه الكبير لدى خريجي 
المعاهد المتوسطة إلى السعي للحصول على 

وظائف برواتب في القطاع العام والنزعة القوية 
لالمتناع عن السعي للحصول على وظائف في 

ورغم أن آل . عاملين مستقلينالقطاع الخاص أو آ
معهد يحتفظ بملفات لكل طالبه، فليس هناك 
دراسات حاليا  تتتبع أنماط المسيرات المهنية 

في " التقليدي"إال  أن هذا النمط . للخريجين
التوظيف يظهر أن المعاهد غير مهيأة للتالؤم مع 
الظروف الجديدة لسوق العمل والتي تم عرضها 

 أعاله إلى أن 2ا في القسم وأشار تحليلن. أعاله
أجور الخريجين الذآور من المعاهد المتوسطة 

 
 
 

وزارة (معهدين متوسطين تابعين لوزارة التعليم العالي، ثالثة معاهد متوسطة تابعة لوزارة التربية، ثمان مدارس ثانوية مهنية  4
 ).وزارة الصناعة(، وثالثة مراآز تدريب مهني )التربية

في إحدى المدارس التي زارتها البعثة، آان أحد العوائق على التسجيل هو االفتقار إلى أماآن تدريب في قطاع األنسجة ورفض  5
ونتيجة لذلك لم تكن مرافق المدرسة تستعمل . السلطات التعليمية السماح للطالب بالتسجيل في المعاهد المتوسطة بعد التخرج

 .بالشكل الكافي
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الذين يعملون في القطاع الخاص لم تختلف آثيرا  
عن أجور أولئك الذين أآملوا الدراسة الثانوية، مما 

يشير إلى أن عائدات إآمال التدريب في المعهد 
وآانت أجور خريجات  .المتوسط هي فعليا  صفر

توسطة من اإلناث أعلى بكثير من أجور المعاهد الم
وهذا . الفتيات الالتي يكملن الدراسة الثانوية فقط

يشير إلى أن التدريب الذي يتلقاه الذآور ال يحظى 
بالقيمة في القطاع الخاص، في حين أن التدريب 

الالتي يتخصصن في مجاالت (الذي تتلقاه اإلناث 
ظى يح) تقنية مختلفة، مثل الصناعات النسيجية

إن توجيه الخريجين، الذآور على وجه . بقيمة أآبر
الخصوص، إلى الوظائف الخاصة، والمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة سيشكل التحدي األآبر الذي 
سيواجه المعاهد المتوسطة في سوق العمل في 

 .6السنوات القادمة

يتم تطوير المناهج من خالل لجان متخصصة تضم 
ة وممثلين عن ممثلين عن المعاهد ذات الصل

وتلتقي هذه اللجان بشكل منظ م . القطاع الخاص
وثمة جهود . وترسل مقترحات من أجل التغيير

تبذل حاليا  لتحديد االختصاصات الرئيسية، ولزيادة 
التدريب العملي، ورفع مستوى التدريب 

وقد أعطيت بعض المعاهد المتوسطة . والمدرسين
على مؤخرا  الحق في فرض رسوم ال بأس بها 

الطالب واالحتفاظ بعائدات هذه الرسوم في 
ميزانياتها، مما يعطيها درجة محدودة من 

ثم أن التابعية المجزأة للمعاهد . االستقالل المالي
تشكل نقطة ضعف أخرى، فوزارة التعليم العالي 

 معهدا  فقط من بين العدد اإلجمالي 34مسؤولة عن 
ي في معظم المعاهد األخرى ه. 121للمعاهد وهو 

. مجال تدريب المدرسين ومهن الزراعة والصحة
هناك مجلس أعلى للمعاهد المتوسطة غير أن 

تفويضه غير واضح وليس هناك إطار للتعاون مع 
 .الشرآاء االجتماعيين

  التعليم الجامعي4.5

طالب مسجلين في الجامعات  245,000هناك حوالي 
 4,000الحكومية األربع إضافة إلى أن حوالي 

ويقد ر .  يذهبون للدراسة في الخارج آل عامطالب
عدد الطالب السوريين الذين يعيشون في الخارج 

 طالب، لكن ال أحد يعرف عدد أولئك 20,000بـ 
إن الجودة المتدنية . الذين يعودون إلى سورية

واإلدارة البيروقراطية هما المصدران األساسيان 
عزى وي. للقلق اللذان يسمعهما المرء بشكل متكرر

العامل األول إلى النسبة المرتفعة من أعضاء الهيئة 
الذين حصلوا على )  بالمئة60حوالي (التدريسية 

.  السابقة للكتلة السوفيتيةتشهاداتهم في الجمهوريا
ويتضح العامل الثاني من خالل عملية التوظيف 

الحافلة بالعوائق، والتي إذا أضيفت إلى الخوف من 
 مستويات اآللية اإلدارية، اتخاذ القرارات على آل

تمنع الجامعات من إنفاق آل ميزانياتها 
 .االستثمارية

هناك قانون جديد قيد اإلقرار يشجع االستقالل 
وبموجب هذا القانون . اإلداري والمالي للجامعات

سيتم دفع عالوات لألساتذة المستحقين على شكل 
وسيتم . زيادات على الرواتب مقابل مهام محددة

ميزانيات الجامعات مباشرة من وزارة تحويل 
المالية إلى الجامعات التي ستخو ل باالحتفاظ بكل 

آما يتم . الموارد اإلضافية التي تستطيع توليدها
 .اتخاذ خطوات إلنشاء هيئة اعتمادية وضمان جودة

: تتمثل األولويات األربع للتعليم الجامعي فيما يلي
. والحاآميةسياسات القبول، الجودة، والمالءمة، 

ومن أجل تنفيذ هذه األولويات تم تحديد سلسلة من 
مجاالت المشاريع تسعى وزارة التعليم العالي 

وزارة (للحصول على مساعدة خارجية بشأنها 
وقد تم مؤخرا  إطالق ). 2004التعليم العالي، 

رفع "برنامج ممول من قبل االتحاد األوروبي هو 
جمهورية العربية مستوى نظام التعليم العالي في ال

 ".السورية

ت ظهر آل هذه المبادرات لتحسين نظام التعليم 
والتدريب أن السلطات التعليمية تحاول جاهدة أن 

غير أن فعالية . تتخطى نقاط ضعف هذا القطاع
هذه المبادرات ستبقى محدودة باعتبار ظروف 

ما لم يتم إجراء إصالحات . سوق العمل الحالية
سات تشجيع التوظيف، وما على سوق العمل وسيا

لم يتم تحقيق تقدم آبير في هذه المجاالت، فإن 
فعالية االستثمارات اإلضافية في التعليم والتدريب 

واألسوأ من ذلك هو االنطباع بأن . ستكون محدودة
جودة التعليم هي هدف باهظ الثمن وصعب 

 .التحقيق، مما سيزيد في شكوك الناس اتجاه التعليم

خالل االنتقال من المدرسة  التدريب 5.5
 إلى العمل

في سورية، آما في العديد من البلدان األخرى، 
أي التعليم المقدم (تتعرض جودة التعليم الرسمي 

من قبل المدارس والمؤسسات التابعة لوزارة 
نظري "لالنتقاد على أرضية أن هذا التعليم ) التربية

الذين يتخرجون من "أو أن /و" أآثر مما ينبغي
ولحل ". لمدارس ال يعرفون آيف يفعلون األشياءا

 
 . إلى خمسة معاهد متوسطة من قبل مشروع ميدا القادم يشكل خطوة أولى في االتجاه الصحيحإن الدعم المقدم 6
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هذه المشكلة، أنشأت العديد من البلدان برامج تهدف 
إلى تقديم فرص تدريب عملي لتارآي المدارس 

 .خالل االنتقال من المدرسة إلى العمل

من المعتاد في سورية، أن يسجل تارآو المدارس 
لدى مكاتب التوظيف التابعة لوزارة الشؤون 

اعية والعمل من أجل الحصول على وظيفة االجتم
و هذه المرحلة االنتقالية قد تدوم . في القطاع العام

. سنوات عديدة، حسب مستوى التحصيل العلمي
وحيث أن ممارسات التوظيف في القطاع العام 

تعتمد على شهادات التعليم الرسمي، فإن تارآي 
المدارس ال يشج عون على التسجيل في برامج 

 العملي لتحسين فرصهم في الحصول على التدريب
في القطاع الخاص، يلغي االعتماد على . وظيفة

العالقات الشخصية أو العائلية للحصول على 
وظيفة أهمية التدريب العملي بوصفه الطريق 
. الطبيعي لتحسين قابلية المتسربين عن المدارس
عالوة على ذلك، فإن مكاتب التوظيف ليست 

حثين عن العمل معلومات ذات مؤهلة إلعطاء البا
مصداقية حول فرص العمل المتوفرة في القطاع 

ونتيجة للسياسات الجديدة التي تتبناها . الخاص
الحكومة في القطاع العام، فإن فرص العمل في هذا 
القطاع ستتقلص في المستقبل ويجب أن يتم تشجيع 

تارآي المدارس للبحث عن عمل في القطاع 
 .ريب العمليالخاص من خالل التد

غير أن تقديم التدريب العملي خالل الفترة االنتقالية 
من المدرسة إلى العمل يبقى محدودا  جدا  في 

، بدأت هيئة مكافحة البطالة 2003في عام . سورية
هيئة مكافحة (بتنفيذ برنامجين من هذا النوع 

 ).2003البطالة، 

التدريب من أجل التوظيف "برنامج  
اعدة الشباب المسجلين مصمم لمس" المضمون

في مكاتب التوظيف على إيجاد عمل في 
. شرآات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة

ودور هيئة مكافحة البطالة هو اختيار 
وتدريب الشبان ) بالتعاون مع وزارة التربية(

ومساعدتهم على إيجاد عمل في الشرآات 
وهكذا تعمل هيئة ). الصناعية على األغلب(

لة آصلة وصل بين الباحثين عن مكافحة البطا
 .عمل والشواغر المتوفرة

مصمم لتقديم دورات " التدريب المفيد"برنامج  
تدريبية قصيرة للمستفيدين من قروض هيئة 

مكافحة البطالة لمساعدتهم في تأسيس أعمالهم 
 .الخاصة

وسيتم إطالق برنامج ثالث يهدف إلى تدريب  
يب  من خريجي مدارس التعليم والتدر30,000

 2005المهني على مهارات الكمبيوتر في عام 

من قبل هيئة مكافحة البطالة بالتعاون مع 
 .وزارة التربية والجمعية السورية للمعلوماتية

إن تقييم مفصل لفعالية برامج هيئة مكافحة البطالة 
خالل االنتقال من المدرسة إلى العمل يقع خارج 

برامج من بشكل عام، فإن إدارة . نطاق هذا التقرير
هذا النوع تنطوي على عدد من المشاآل حتى في 

البلدان التي تتوفر فيها أسواق عمل أفضل أداء مما 
هو موجود في سورية حيث أن عدد المستفيدين من 

آما يمكن توسيع التدريب . هذه البرامج الزال قليال 
العملي المقدم والذي يستهدف الوظائف في القطاع 

نتقال من المدرسة إلى الخاص خالل مرحلة اال
 .العمل

  والتدريب المستمرالتعليم 6.5

إن مرافق التعليم وتدريب الكبار وإعادة التدريب 
وهذه . في سورية نادرة الوجود ومجزأة آثيرا 

نتيجة مباشرة لسوق عمل تؤثر فيه البطالة بشكل 
آبير بالشباب حيث ضمان العمل الدائم للبالغين 

. لفعالة للموارد البشريةأآثر أهمية من اإلدارة ا
بالنسبة لألشخاص الذين يعملون في وظائف محمية 

، أو الوظائف المكتسبة من خالل )في القطاع العام(
في القطاع (المعارف العائلية واالجتماعية 

، فإن تغيير الوظائف بغرض تطوير )الخاص
الحياة المهنية هو خيار غير شائع وبالتالي فإن 

ب المصممة للمساعدة في هذه فرص التعليم والتدري
في سوق عمل . العملية هي ببساطة عملية نافلة

تهيمن عليه شهادات التحصيل العلمي التي يوظ ف 
، ليس هناك "الوظيفة الدائمة"المرء على أساسها و 

مبرر لتطوير مرافق تعليم وتدريب مستمر مفتوحة 
للجميع وتؤدي إلى أشكال بديلة من اآتساب 

 .المهارات

ث أن القوى العاملة في سورية ستكبر سنا  وحي
خالل العقدين القادمين، وسيتراجع عدد العاملين في 
القطاع العام، فهناك احتمال حقيقي في أن تبدأ نسبة 

وبالتالي . الكبار بين العاطلين عن العمل باالرتفاع
فإن الطلب على التعليم المستمر وخدمات تدريب 

لحكومة السورية وتحسن ا. الكبار سيرتفع أيضا 
 .صنعا  إذا أعد ت لهذا االحتمال

في القطاع العام، من المعتاد أن تدير الوزارات 
منشآتها التدريبية وأن تقدم في الغالب تدريبا  فنيا  

وتتم االستجابة . للموظفين اإلداريين الصغار
الحتياجات التدريب في شرآات القطاع العام من 

هني تديرها وزارة قبل شبكة من مراآز التدريب الم
والدورات . الصناعة ووزارة اإلنشاء والتعمير

التدريبية المقدمة في هذه المراآز هي دورات 
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وال تؤدي إلى ) تسعة أشهر آحد أقصى(قصيرة 
وال تفتح أي من هذه . مؤهالت تدريب رسمية

المنشآت أبوابها للعاملين أو الباحثين عن عمل في 
ين عن العمل وممن القطاع الخاص وللبالغين العاطل

 .يحاولون تحسين مهاراتهم أو تغيير وظائفهم

. وال يبدو أن هذه الترتيبات المؤسساتية ذات فعالية
 .في الواقع فإنها تحفل بنقاط الضعف

في القطاع العام، يمنع تعدد مسؤوليات  
الوزارات الموجودة عن هذه المراآز تطوير 

أن منشآت . سياسات تدريب متماسكة وفعالة
تدريب ال تستعمل بشكل فعال، ويصبح بناء ال

االقتصادات الكبرى مستحيال  وتكثر الخدمات 
 المكررة؛

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، المسؤولة  
عن شبكة مكاتب التوظيف، ليست لديها 

منشآت تدريب خاصة بها أو شبكات تدريب 
وفي سياق تطوير استراتيجية . ترتبط بها

ظيف في القطاع تنموية تؤآد على التو
الخاص، فإن وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل غير مؤهلة للعب دورها الطبيعي في 
تيسير حرآة العمالة في سوق عمل جيد 
األداء، واالستجابة إلى احتياجات القطاع 

 الخاص في مجال العمالة؛
التعليم المستمر أو التدريب من أجل العمل في  

آات التي والشر. القطاع الخاص غير موجود
تستقدم تقنيات جديدة ليست لديها المنشآت 

الكافية التي يمكن أن ترسل إليها عمالها من 
. أجل التدريب القصير األجل وإعادة التدريب

واألسوأ من ذلك أن هذه الشرآات شديدة 
تلجأ الشرآات . االنتقاد لمنشآت القطاع العام

األآبر إلى تطوير برامجها الخاصة لتدريب 
ن فيها خالل العمل، في حين أن العاملي

الشرآات األصغر عليها أن توازن بين مزايا 
 استعمال التقنيات الحديثة وآلفة التدريب؛

التعليم والتدريب الذي يستهدف أولئك الذين  
سيعملون لحسابهم يقتصر على البرنامج 

الجديد التدريب المفيد الذي تديره هيئة مكافحة 
 البطالة؛

التدريب المستمر، يقتصر في غياب التعليم و 
تقديم التعليم والتدريب المهني على برامج 
الثالث سنوات المقدمة في المدارس والتي 

من (تؤدي في النهاية إلى شهادات تقليدية 
وهي الطريقة ) وزارتي التربية والتعليم العالي

.  الوحيدة لتقييم آفاءات ومهارات الشباب
ر يجب تطوير دورات تدريبية بديلة أقص

وأآثر مالءمة لالحتياجات المحددة للقطاع 
الخاص وتؤدي إلى أنماط بديلة من اآتساب 

 .مؤهالت معترف بها في سوق العمل

إن الترتيبات المؤسساتية الحالية فيما يتعلق بتقديم 
التعليم والتدريب المستمر غير مالئمة لدعم نموذج 
تنمية جديد يؤآد على التقدم المحرز في اإلنتاجية 

 خالل مرونة العمالة واالستخدام الكفي والفعال من
يجب أن يتم تصميم سياسات تعليم وتدريب . لها

" إداري"مستمر لتسهيل االنتقال من سوق عمل 
تحكمه ضوابط وقيود آثيرة إلى سوق عمل أآثر 
آفاية يتجه نحو تشجيع االستعمال الفعال للموارد 

البشرية في القطاعين العام والخاص، ويجب 
 :ميم هذه السياسات طبقا  للمبادئ التاليةتص

يجب أن تكون فرص التعليم والتدريب  
المستمر مفتوحة على مصراعيها للشباب 

والكبار سواء آانوا يعلمون في القطاع العام 
 أو الخاص؛

يجب أن تعمم هذه الفرص أوال  لالستجابة إلى  
احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 بهم؛والذين يعملون لحسا
يجب أن تشج ع أنماط جديدة من اآتساب  

المهارات تؤدي إلى مؤهالت وشهادات مهنية 
 .بديلة تكم ل الشهادات التقليدية
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 مقترحات من أجل سياسات لتحسين 6.
 فعالية قطاع الموارد البشرية

 

 

يجب أن تعطى سياسة التوظيف الفعالة والمباد رة 
وفي . )10-2006(طة الخمسية القادمة أولوية في الخ

هذا اإلطار اإلجمالي، فإن مقترحات السياسات 
التالية تهدف إلى معالجة بعض أآثر القضايا 

إشكالية لتحقيق الحد األقصى من الفعالية 
 .االجتماعية لالستثمار في التعليم والتدريب

تهدف المقترحات الثالثة األولى إلى تحسين وضع 
 ترشيد القطاع (1)ورية من خالل سوق العمل في س

 توجيه االستثمارات إلى توليد العمالة في (2)العام، 
يجب أن تكون سياسات التوظيف . القطاع الخاص

التي تؤدي إلى إيجاد وظائف تحتاج إلى مهارات 
في القطاع الخاص هي الهدف الرئيسي 

 .لالستراتيجية االقتصادية للبالد

ممة لتكييف نظام المقترحات الثالث األخيرة مص
التعليم والتدريب مع سياسة التوظيف النشطة 

يجب أن يكون المبدأ المرشد في . والمباد رة هذه
صياغة مقترحات السياسة التعليمية هو تحسين 
 .جودتها ومالءمتها للتوظيف في القطاع الخاص

وتشتمل آل المقترحات على مكو ن هام للتطوير 
لتنمية الجديد في وهي تنسجم مع نمط ا. المؤسساتي

سورية حيث ي نظر إلى زيادة القدرات على أنها 
مشكلة أقل إلحاحا  من معالجة المشاآل اإلدارية 
والتنظيمية التي تعيق تحقيق استفادة أفضل من 

 .قوى العمل ونموا  اقتصاديا  أآبر

 سياسات الموارد البشرية إصالح: المقترح األول
 في القطاع العام

ء االلتزام بتعيين خريجي بعض تم مؤخرا  إلغا
وهذه خطوة في االتجاه . معاهد التعليم العالي

الصحيح، غير أن الوزارات والشرآات العامة 
يجب أن تشج ع على تبني سياسات صرف من 

الخدمة تهدف إلى تخفيض عدد الموظفين الذين ال 
 لهم وتحقيق استفادة أآبر من القوى العاملة ةحاج

ويجب أن تترافق . أطولمن خالل ساعات عمل 
هذه السياسات مع زيادات واضحة على الرواتب 

ويجب أن . 7من أجل االحتفاظ بأفضل الموظفين
عاملون في القطاع "يكون المبدأ المرشد هنا هو 

العام أقل عددا ، يستفاد منهم بشكل أفضل، يأخذون 
 ".رواتب أعلى ولديهم حوافز أآثر للعمل

ة الخمسية، ينبغي على خالل السنة األولى من الخط
آل وزارة أو شرآة قطاع عام أن ت عد  خطة تطوير 

6

 

 .ت قترح حاليا  حوافز مالية ألساتذة الجامعات الذين يقومون بمهام محددة 7
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موارد بشرية تهدف إلى تحسين أداء الموظفين 
ومعالجة المشاآل التنظيمية مثل زيادة الموظفين 

عن الحاجة، قصر ساعات العمل الفعلي، بنية 
رواتب غير مالئمة لتحفيز الموظفين، والمحافظة 

يظهر التقرير . فاءات الجيدةعلى الموظفين ذوي الك
 وحدة التحديث القطاعي والمؤسسيالتشخيصي ل

فيما يتعلق بوزارة المالية، وهيئة تخطيط الدولة، 
ما يجب فعله هو "ووزارة االقتصاد والتجارة أن 

تحقيق أداء أفضل وأسرع وبكلفة أقل واستجابة 
وحدة التحديث القطاعي والمؤسسي، (" وآفاءة أآبر

 أن تتبنى  آل الوزارات وشرآات ويجب. )2005
 .القطاع العام هذه المقاربة

مكافآت (يمكن وضع حوافز وروادع مالية 
من أجل ) وعقوبات ترتبط بالميزانيات السنوية

تشجيع تنفيذ هذه الخطط من قبل الوزارات خالل 
 .2007–10األعوام 

 يتوقع من هذا المقترح أن  :المزايا

ى العاملة في القطاع يحس ن االستفادة من القو (1)
 العام، 

يمهد الطريق لتحديث اإلدارة العامة في  (2)
 سورية، 

يحدد القدرات لتوجيهها باتجاه القطاع  (3)
 الخاص، 

 .يقلص نفقات اإلدارة العامة (4)

تشجيع التوظيف في القطاع : الثانيالمقترح 
 الخاص

ي توقع أن يلعب القطاع الخاص دورا  أساسيا  في 
لعاملين الجدد خالل السنوات القليلة استيعاب ا
وبالتالي هناك حاجة لتبني سياسات تدعم . القادمة

قامت الحكومة . تطوير ونمو القطاع الخاص
السورية في السنوات األخيرة بالكثير من أجل خلق 

سمح للمصارف الخاصة : بيئة عمل أآثر صحية
بالعمل، أصبحت أسعار الصرف الرسمية قريبة 

رف الدولية، أزيلت العقبات التي من أسعار الص
تعيق دخول معظم الصناعات إلى السوق، ويتم 

النظر في إنشاء مراآز النافذة الواحدة، ويتم 
وال زال هناك . إصالح قوانين العمل الوطنية

 .الكثير مما يمكن القيام به

على الحكومة أن تنظر بجدية في إزالة العوائق 
وصا  المتبقية على دخول الصناعات، وخص

صناعات المياه المعبأة، والسجاد، والصوف، 
إضافة إلى ذلك، على الحكومة أن تلغي . والقطن

تدريجيا  آافة أشكال الدعم المباشر وغير المباشر 

لمشاريع القطاع العام آي يتمكن القطاع الخاص 
 .من التنافس على قدم المساواة

يجب أن تواجه الشرآات المسجلة بموجب القانون 
شرآات الطالبة لإلعفاءات بموجب القانون  وال21

 متطلبات يجب قديمها واضحة ومعقولة و 10رقم 
 المرخ صة عن فرض تيجب أن تمتنع الهيئا

شروط إضافية خالل عملية الترخيص، باستثناء 
الظروف الخاصة جدا ، مثل المشاريع ذات األثر 

آما ينبغي تبسيط نظام الضرائب التجارية . البيئي
يمكن لهذه . ر شفافية وأقل اعتباطيةوجعله أآث

اإلصالحات في الواقع أن تزيد من عائدات 
 .الضرائب بتشجيع مزيد من االلتزام

على الحكومة أن تستمر في إصالح قوانين العمل 
يجب أن تتم مراجعة قدرة شرآات . في البالد

القطاع الخاص على صرف العاملين فيها من 
 العاملين بعقود الخدمة بهدف زيادة عدد الموظفين

وفي نفس الوقت، البد من تطوير شبكات . دائمة
 .أمان مالئمة، مثل أنظمة التأمين ضد البطالة

ستسهم هذه المقترحات في خلق بيئة عمل  :المزايا
أآثر صحية وتقنع شرآات القطاع الخاص بتوسيع 
. نشاطات أعمالها أو فتح نشاطات جديدة في البالد

وفير عدد أآبر وأفضل وسيؤدي هذا بدوره إلى ت
 .من الوظائف

تسهيل توفير الوظائف في : المقترح الثالث
 الشرآات الصغيرة

يجب أن يتم الترآيز في سياسة التوظيف النشطة 
 توفير الوظائف على علىوالمباد رة التي ترآز 

الشرآات الصغيرة التي تتطلب رأس مال 
استثماري محدود ولديها قدرة جيدة على توفير 

طبقا  لبيانات وزارة الصناعة، فإن . فالوظائ
الشرآات التي يقل عدد العاملين فيها عن تسعة 

 47أشخاص، والتي تسجل حاليا  بموجب القانون 
تتمتع بأقل رأس مال استثماري مقابل آل فرصة 

 بالمئة من العمالة 60عمل توفرها، وهي تمثل 
 13أنظر الشكل (الكلية في القطاع الخاص المنظ م 

يجب أن تستفيد هذه الشرآات من إجراءات ). أعاله
تسجيل مبسطة وإمكانية الحصول على قروض 

 .للبدء بمشاريعها

إن إزالة آافة العوائق من عملية التسجيل المطلوبة 
يجب أن . من هذه الشرآات هو شرط ضروري

 سنوات، ويهدف 5يكون التسجيل بسيطا ، مرة آل 
تماعي إلى إعطاء آل شرآة صغيرة رقم ضمان اج

و " بالزيارات" أن يرتبط ذلك بوال يج. وضريبي
، التي تقوم بها السلطات العامة "التفويضات"
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باستثناء سلطات الضمان االجتماعي والسلطات 
 .الضريبية

إن الشرآات الصغيرة في القطاع الخاص غير 
المنظ م هي بشكل خاص مصدر واعد لنمو 
ي ال التوظيف، هذا ألنها تتعمد أن تبقى صغيرة آ

يجب أن تشج ع الشرآات . تلفت انتباه الحكومة
الصغيرة في القطاع الخاص غير المنظ م على 

أي تبن ي (التسجيل وذلك بتحسين بيئة العمل 
وتوفير قروض صغيرة ) مقترحات السياسات أعاله

إلطالق المشاريع؛ البناء على الخبرات التي 
راآمتها هيئة مكافحة البطالة في إدارة مشروع 

لقروض الصغيرة للشباب الباحثين عن عمل؛ ا
ويجب تشجيع المصارف والمؤسسات المالية 

" نافذة لألعمال الصغيرة"األخرى على فتح 
 .للشرآات الصغيرة

سيسهم هذا المقترح في توفير فرص العمل  :المزايا
 عن طريق 

تحفيز خلق فرص عمل ذات آلفة منخفضة  (1) 
 في الشرآات الصغيرة، 

ع الشرآات غير المنظ مة على و تشجي (2)
التسجيل في القطاع المنظ م وتجاوز ترددها 

 .في النمو

تطوير األدوات المناسبة لتقييم : المقترح الرابع
 الجودة في التعليم

في سورية، يتم تقييم أداء الطالب حصرا  بواسطة 
 في (1)االمتحانات التي تجري على مستوى البالد 

 نهاية (2)و السنة التاسعة، نهاية المرحلة اإلعدادية أ
المرحلة الثانوية بفرعيها العام والمهني 

 عند إنهاء فترة السنتين في (3)، )البكالوريا(
. المعاهد المتوسطة وبوساطة الشهادات الجامعية

لقد آانت إعادة تقييم فعالية اإلطار العملي 
لالمتحانات خارج نطاق هذا التقرير، إال  أن هذه 

ي تتم في نهاية الدورة الدراسية غير االمتحانات الت
آافية لمراقبة األداء التعل مي للطالب، ولتحديد نقاط 

الضعف في عملية التدريس والتعل م، واقتراح 
 .تغييرات أآاديمية مالئمة

سورية بحاجة لتطوير األدوات المناسبة لمراقبة 
وتحسين جودة وفعالية نظامها التعليمي على 

 .مؤسسيالمستويين الفردي وال

إن جودة التعليم اإلعدادي بالغة األهمية من أجل 
فيما . تجربة التعل م في المراحل التالية من الحياة

يتعلق باإلنجازات التي يحققها الطالب في التعل م، 
فإن الطالب السوريين ليسو في مستوى جيد مقارنة 

ومن منظور التعليم اإلعدادي . بالمعايير الدولية
شاء خدمة اختبارات وطنية في للتعليم، يجب إن

المواضيع الرئيسية من أجل توفير التقييمات 
الدورية ألداء الطالب التعل مي خالل فترة التعليم 

ويدعم هذا المقترح الهدف الذي وضعته . اإلعدادي
وزارة التربية والمتمثل في تطوير مناهج جديدة 

 .تنسجم مع المعايير الدولية

وتظهر األبحاث الدولية أن . التعل م يتم في المدارس
جودة المدارس تعتمد بشكل آبير على عدة 

مثل القيادة في (متغيرات ذات طبيعة مؤسساتية 
المدرسة، عمل المدرسين آفريق وجود مناخ 

يمكن تقييمه فقط من خالل التقييم في ) إيجابي للتعل م
ويجب أن يجري التقييم . المدارس نفسها

س الثانوية وفي فترات المؤسساتي لعي نة من المدار
 .منتظمة

ستسهم هذه المقترحات في تحسين جودة : المزايا
 التعليم من خالل 

تشجيع نقاش عام أآثر موضوعية حول جودة  (1) 
 التعليم في سورية، 

 والمربين السوريين على المدرسينمساعدة   (2)
التعل م /تحديد نقاط الضعف في عملية التدريس

 إلى استثمارات وترجمة نقاط الضعف هذه
 إضافية، 

 المدارس وتحديد العوامل إدارةتحسين   (3)
الرئيسية التي تحس ن أو تعيق التعل م داخل 

 .المدارس

تحسين مالءمة التعليم :  الخامسالمقترح
 والتدريب المهني من أجل القطاع الخاص

لن تتحقق آل المزايا المترتبة على مزيد من 
نظام التعليمي في االستثمار في جودة ومالءمة ال

سورية، وخصوصا  التعليم والتدريب المهني، ما لم 
لقد . يكن هناك طلب مالئم على العمالة الماهرة

أظهر هذا التقرير أن مكانة ووجود ومصداقية 
بالمقارنة مع مسار (مسار التعليم والتدريب المهني 

ال زالت ضعيفة في أعين أصحاب ) التعليم العام
إن تعزيز وتحسين . لخاصالعمل في القطاع ا

مسار التعليم والتدريب المهني، أي شهادات 
المعاهد المتوسطة وشهادات المدارس الثانوية الفنية 
وتقديم التدريب المستمر في قطاعات مختارة حيث 

يمكن للمرء أن يتوقع طلبا  على العمالة الماهرة، 
يجب أن يكون المبدأ المرشد لسياسة التعليم 

 .ني في سوريةوالتدريب المه
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وآي يكون التعليم المهني أآثر فائدة للقطاع 
فهو ) سواء في التصو ر أو في الواقع(الخاص 

 (2) روابط أقوى مع القطاع الخاص (1)بحاجة إلى 
 .التأآد من تدريب الطالب في مهن مالئمة

 يمكن تحقيق الهدف األول بمشارآة أقوى من قبل 
وضع أصحاب األعمال في القطاع الخاص في 

السياسات على المستوى الوطني، وإنشاء مجالس 
صناعات خاصة محلية تساعد في تقديم المشورة 
وتوجيه البرامج، وأيضا  بواسطة إشراك أصحاب 
العمل في حاآمية ومراقبة المؤسسات التعليمية، 

تشير . على سبيل المثال من خالل مجالس المدارس
في تجربة سورية المحدودة في النظام المزدوج 

التعليم والتدريب المهني أن خريجي هذه البرامج 
ي ستقبلون بشكل جيد في الشرآات التي تدربهم 

إن تعزيز مدخالت القطاع الخاص في . وتوظفهم
تطوير المناهج سيساعد على تحسين مكانة خريجي 

مدارس التعليم والتدريب المهني في نظر القطاع 
 .الخاص

ظام معلومات وسيتمثل الهدف الثاني في تأسيس ن
حول سوق العمل يمكن أن يساعد الحكومة 

السورية، والمحافظات، وإدارات مدارس التعليم 
والتدريب المهني، ومجالس الصناعات الخاصة 

على تحديد المهن ذات القدرة على استيعاب 
ويجب أن يتم . خريجي التعليم والتدريب المهني

تقييم الطلب على العمالة على المستوى المحلي 
 .لضمان مالءمته لسوق العمل المحلية

 سيؤدي هذا المقترح إلى  :المزايا

تعزيز مصداقية التعليم والتدريب المهني من  (1) 
 السلطات بينخالل التعاون المتزايد 

الحكومية، وأصحاب العمل في القطاع 
 الخاص ومقدمي التدريب،

 المهني تلقي طالب التعليم والتدريبضمان  (2)
هن تمكنهم من إيجاد عمل عند للتدريب في م

 .التخرج

دعم تطوير التعليم والتدريب : المقترح السادس
 المستمر

إن زيادة أهمية دور القطاع الخاص بالنسبة 
للتوظيف إضافة إلى تخفيض عدد العاملين في 
. القطاع العام سيزيد من مرونة وحرآة العمالة

ويمثل التعليم والتدريب المستمر إجراء مصاحبا  
إمكانية أآبر النتقال الئما  لتسهيل ودعم تحقيق م

 .القوة العاملة بين القطاعين العام والخاص

إضافة إلى ذلك، فإن الموجة الديموغرافية التي 
ذا التقرير تنتقل بسرعة إلى  في هتمت مناقشتها

منتصف الحياة المهنية، مما يرت ب أعباء في سوق 
اجات الشغل فيما يتعلق باالستجابة إلى احتي
يمكن لنسبة . العاملين في منتصف حياتهم المهنية

العاملين في منتصف حياتهم المهنية أن تبدأ 
باالرتفاع بين العاطلين عن العمل في المستقبل 

وعلى الحكومة السورية أن تتخذ . القريب جدا 
اإلجراءات المالئمة لمواجهة هذا التطور المحتمل 

جيب وأن تبدأ بإعداد سياسات وبرامج تست
الحتياجات العاطلين الكبار، بما في ذلك تقديم 

 .برامج إعادة التدريب

وي قترح تأسيس نظام لتمويل وتشجيع وتطوير 
فرص التعليم والتدريب المستمر للشباب والكبار 

 يبحثون عن العمل في القطاع الخاص، (1)الذين 
) 3( يؤسسون مشاريعهم المستقلة الخاصة، (2)

ن جديد على أعمال جديدة بعد والراغبين بالتدرب م
 . صرفهم من الخدمة

 يتوقع من هذا المقترح  :المزايا

تنويع أشكال تقديم التعليم والتدريب المهني   (1) 
وذلك بتقديم دورات تدريبية قصيرة مصممة 

 لالستجابة الحتياجات القطاع الخاص، 
إمكانية أآبر النتقال تسهيل وتيسير تحقيق   (2)

 بين القطاعين العام والخاص،القوة العاملة 
الشروع في تطوير صناعة تدريب مستمر في  (3) 

 .سورية
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