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 سوق فيأثر االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 

 في الجمهورية العربية السورية العمل
 

 معتز نعيمالدكتور 

 جامعة دمشق

 ة االقتصاديلك
 

 الملخص

تعد منظمة التجارة العالمية دعامة أساسية من دعائم النظام االقتصادي العالمي المعاصر، وهي 

ى العالم آليات تعامل اقتصادي جديد، يختلف بشكل جوهري من حيث أهدافها واتفاقياتها تفرض عل

 .عما هو سائد اآلن، وهو ما شكل مادة أساسية لمحور بحثنا األول

في محاور بحثنا الثاني والثالث بينا أن واحداً من أهم القطاعات االقتصادية المتوقع تأثره بأحكام 

 سوقاً واسعة وواعدة لهذه السلعة، اتفاقيات المنظمة هو قطاع العمل، ونحن في سورية نمتلك

وهذا ما استدعى منا القيام بدراسة تحليلية لهذه السوق ُأِشير فيها إلى جملة الخصائص الكمية 

والنوعية لقوة العمل لدينا، وخالل فترة طويلة من الزمن، حيث تم رصد التطور الكبير في نوعية 

 .المعروض من سلعة قوة العمل لدينا

 على رصد اآلثار المتوقعة في سوق العمل في الجمهورية العربية السورية في حال بعد ذلك عملنا

انضمامها إلى المنظمة المذكورة؛ حيث توصلنا إلى عدد من النتائج التي تسلط الضوء على هذا 

الموضوع مما يفيد برأينا في حال التعامل معها، التقليل من سلبيات عملية االنضمام ويزيد من 

   .إيجابياته

 

 



 في الجمهورية العربية السورية  سوق العملفيمة التجارة العالمية أثر االنضمام إلى منظ

 218 

 :مقدمة
 عملية على درجة بالغة من األهمية والتأثير W.T.Oى منظمة التجارة العالمية إل عملية االنضمام عدت

 االقتصاد الوطني ألية دولة من الدول، كونها تفتح اقتصاد الدولة على االقتصاد العالمي، محدثة في

لشدة والنوعية حسب الواقع الذي بذلك جملة من اآلثار االقتصادية واالجتماعية تختلف من حيث ا

 .تعيشه الدولة المعنية

إن واحداً من أهم القطاعات االقتصادية المعرضة للتأثر بعملية االنضمام لهذه المنظمة هو قطاع العمل 

للعديد من األسباب والتي ليست بخافية على احد، ومن هنا أتت هذه الدراسة لتسلط الضوء على 

 والتي تمثل برأينا ،النضمام على سوق العمل في الجمهورية العربية السوريةاآلثار المحتملة لعملية ا

 .مسألة على درجة عالية من األهمية تستحق الدراسة والبحث

 :الدراسات السابقة
 :كثيرة هي الدراسات السابقة التي تعرضت لموضوع سوق العمل في سورية نذكر منها

خضر زكريا، حول التنمية والسكان تناولت دراسة .  د–موسى الغرير .  د- دراسة لألستاذين-أ

 .سوق العمل في إطار توزع قوة العمل على النشاطات االقتصادية

 العديد من الدراسات السكانية لألستاذ الدكتور أحمد األشقر التي تناولت موضوع سوق العمل من -ب

 .هماًمجوانب مختلفة، وشكلت بالنسبة لنا مرجعاً علمياً 

ألستاذ الدكتور عبد الرحيم بوادقجي حول السكان والتنمية تناول من خاللها دراسة  دراسة ل-جـ

 .بعض جوانب العمل المؤثرة في سوق العمل

مصطفى الكفري، تناولت موضوع سوق العمل في .  د-عصام خوري.  د- دراسة لألستاذين-د

 .سورية من خالل عالقته بالقوة البشرية والنمو السكاني

 :منهجية البحث
تم في هذا البحث استخدام المنهج التاريخي المقارن في دراسة تطور سوق العمل في الجمهورية 

 باالعتماد على السالسل الزمنية كأداة للمقارنة باعتبارها األسلوب األمثل إلدراك ،العربية السورية

المنهج  استخدام فضالً عنالتغيرات التي تحصل على سوق العمل خالل فترات زمنية متباعدة، 

 .الوصفي إللقاء الضوء على منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها وأهم قواعد العمل في إطارها
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  :المحور األول

 :WTOمنظمة التجارة العالمية 

 : قراءة تاريخية: أوالً

 16 إلى 12يمكن اعتبار اجتماع المجلس الوزاري للدول األعضاء في اتفاقية الغات خالل الفترة من 

 من أهم  إن لم يكن واحداً بارزاًم في مدينة مراكش في المغرب العربي حدثا1994ً) أبريل(ن نيسا

 :لنا عن هذا الحدث ومصدر أهميته يمكن القولءوإذا ما تسا األحداث التي شهدها عالمنا المعاصر،

  منظمةتأسيس تنبع من موضوعه المتلخص باعتماد المجلس آنف الذكر لسبع وثائق أهمها إنّها

 . WTOالتجارة العالمية 

لها أن تكون واحدة من أهم دعائم النظام العالمي اً  ذلك التاريخ ظهرت للعالم منظمة جديدة مخططفمنذ

هذا مع ضرورة اإلشارة إلى حقيقة أساسية مفادها أن منظمة التجارة العالمية وإن أعلن  الجديد،

حتى اً وتحديد، تمتد إلى ما قبل ذلك بكثيرم إال أن جذورها 1994االنضمام إليها في مؤتمر مراكش 

م، أي إلى الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والتي تم فيها إعادة رسم الخريطة 1946عام 

 والتي تجلت ،محاولة المعالجة ألكبر أزمة مالية هزت العالم برأينا آنذاكفضالً عن السياسية للعالم 

ا علمنا أنه وفي ذلك التاريخ كانت معظم دول العالم تفرض  خاصة إذ،بالخروج عن قاعدة الذهب

جمركية مرتفعة على وارداتها من الواليات المتحدة األمريكية بغية تحقيق هدفين اثنين اً ورسوماً قيود

 :يأتيمكن إيجازهما فيما ي

 حماية الصناعات الوطنية من المنافسة األمريكية  -1

م للرسوم 1930األمريكية التي أصدرت قانون هاولي عام المعاملة بالمثل مع الواليات المتحدة  -2

 .حماية الصناعة األمريكية إلى الجمركية الهادف 

 قامت الواليات المتحدة األمريكية حينها بتقديم طلب إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم إذْ

 ،ود المفروضة عليهاالمتحدة حول عقد مفاوضات تجارية تهدف إلى تحرير التجارة الدولية من القي

وكان لها ما أرادت ،إذ صدرت توصية من المجلس المذكور بعقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف في 

 وكان آخر هذه االجتماعات في مدينة ،سبق م الستكمال ما1947 وتبعه مؤتمر جنيف ،م1946لندن 

 إلى ،م21/11/1947 دولة خالل الفترة من 56 وشاركت فيه ،م1948هافانا بكوبا عام 
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حيث صدر عن هذا االجتماع ما يعرف باسم ميثاق هافانا أو ميثاق التجارة الدولية ، 1م24/3/1948

 .كأساس إلقامة منظمة التجارة العالمية 

كميزة (ورغم أن الدعوة النعقاد هذا المؤتمر كانت أمريكية إال أن المراوغة في سبيل تحقيق المكاسب 

حالت دون التوقيع على الميثاق المذكور خشية أن يؤدي تطبيقه إلى ) تتميز بها السياسة األمريكية

 إذ عملت سياسة البيت األبيض على تشجيع نوع ،إنقاص السيادة األمريكية على تجارتها الخارجية

م على شكل مؤتمر يبتغى التوصل التفاقية دولية 1947آخر من المفاوضات والتي عقدت في جنيف 

 .لتحرير التجارة 

 فإن مصير مفاوضات جنيف والتي بدأت على شكل مفاوضات اإلخفاق كان مصير وثيقة هافانا بينما

ثنائية لتقديم تنازالت جمركية كان اإلقرار والموافقة ،ألن الواليات المتحدة األمريكية رأت في هذه 

أكبر  من أجل تحقيق مكاسب ،المفاوضات الثنائية فرصة أكبر الستخدام نفوذها السياسي والعسكري

 . فيما لو تم العمل في إطار التجارة الخارجية بموجبه ،من تلك التي كان سيقدمها لها ميثاق هافانا

 وإذ بالعالم أمام اتفاقية متعددة ،من أن يتم إنشاء منظمة التجارة العالمية نتيجة لمؤتمر هافانا وبدالً

 وبذلك أصبحت ، GATTاً أو اختصاراألطراف أطلق عليها اسم االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 

من المولود األصلي الذي هو منظمة التجارة العالمية المنبثقة   كطفل لقيط تبنته دول العالم بدال2ًالغات

م ،حيث بلغ عدد الدول الموقعة 1947 أكتوبر 30عن مؤتمر هافانا ،وتم التوقيع على ميالده بتاريخ 

 وأصبح خالل ،م1956 دولة عام 35لدول المنضمة للغات  دولة ارتفع بعدها ليصبح عدد ا23آنذاك 

 .من تجارة العالم % 95 قرابةدولة تمتلك مجموعها /117/م 1993عام 

 :أهداف اتفاقية الغات: ثانياً

م 1947 عند التوقيع على إنشائها عام 3 التفاقية الغاتاآلتية عن األهداف وقد ُأعلن: 

 ا كافة رفع مستوى معيشة الشعوب المنضمة إليه -1

 فرة ااالستخدام الكامل للعمالة المتو -2

 تنمية منابع الثروة في العالم  -3

                                                           
القاهرة (، الدار المصرية اللنانية ، /  م1994-1947الغات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى مراكش : أسامة المجذوب --1
  .60م ،ص 1996،طبعة عام )جمهورية مصر العربية –
جمهورية مصر العربية -ر الكتاب الحديث ،القاهرة دا- الغات والخصخصة والكيانات االقتصادية الكبرى : حسين عمر. د- 2

  .12م ص1997،طبعة 
  .13،مرجع سبق ذكره ص.....الغات والخصخصة -حسين عمر . د- 3
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 زيادة اإلنتاج وتبادل السلع على الصعيد العالمي  -4

 تحقيق التنمية االقتصادية  -5

 ضمان زيادة الدخل القومي لكل من البلدان المنضمة بشكل دوري  -6

 :جوالت الغات: ثالثاً

 عبر ،م1993 دولة عام 117م ليصل الرقم إلى 1947دولة عام  23بدأت اتفاقية الغات بموافقة 

  :4م نوردها فيما يلي1993م إلى 1947ثماني جوالت من المفاوضات الممتدة منذ عام 

 . دولة 23م ، 1947مفاوضات جنيف عام  -1

 . دولة 13م ،1949عام ) فرنسا ( مفاوضات انسي  -2

 .دولة  38م ،1951-1950عام ) إنكلترا ( مفاوضات توركواي  -3

 . دولة 36م، 1956-1952مفاوضات جنيف عام  -4

 . دولة 26م، جولة ديلون 1962-1959مفاوضات جنيف عام  -5

 . دولة 50، جولة كيندي م1967-1963مفاوضات جنيف عام  -6

 . دولة 78، جولة طوكيو م1974-1973مفاوضات جنيف عام  -7

 .ة دول117، جولة األورغواي م1993-1986 مفاوضات جنيف عام  -8

عطيت األولوية في الجوالت الخمس األولى لهدف تحرير التجارة العالمية من العوائق الجمركية حيث أ

% 7 وذلك بعد جولة طوكيو من ، تم بنتيجتها خفض الرسوم الجمركية في الدول الصناعية المتقدمةإذْ

  :5اآلتيةوذلك وفق المعادلة % 4.7إلى 
Z =Ax / (A+X) 

 :حيث

Z : بعد التخفيض معدل التعرفة النهائي 

X : معدل التعرفة المراد تخفيضه 

A : 16 أو 14معامل ثابت قيمته  

                                                           
 . 150ص– األمن الغذائي والصناعات الغذائية فيوأثرهما ) 9004-9000(يزو اتفاقية الغات ونظام األ-فالح سعيد الجابر. د- 4
 –،جمعية رجال األعمال األردنيين ،عمان GATT   أضواء على االتفاقية العامة للتجارة والتعرفة ،سنعبد الحليم محي. د - 5

 .م 1995األردن،  طبعة عام 
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 .ات بشكل كبير يكان نتيجة هذا التخفيض أن نشطت التجارة العالمية في الثمانينو

 :جولة األورغواي

م المسماة بجولة األورغواي من أهم 1993-1986يمكن اعتبار جولة المفاوضات الممتدة منذ عام 

، همة التي كانت وراء عقدهام وهذه األهمية إنما تتأتى من خالل رصد جملة العوامل ال،الغاتجوالت 

في عقد هذه اً  فمن حيث األسباب والعوامل التي كانت سبب،وكذلك من خالل النتائج المنبثقة عنها

 :ي أت يمكن إدراج أهمها فيما ي6الجولة

بل القوى التجارية الكبرى عن الخروج من عجز السياسات االقتصادية الداخلية المتخذة من ق -1

 والتي اتسمت بها اقتصاداتها منذ منتصف السبعينيات والتي ،حالة الكساد والركود االقتصادي

 .لها من أزماتها اً ارتأت بفتح األسواق الخارجية مخرج

انقضاء الحرب الباردة والضرورة الملحة للتوظيف االقتصادي لرؤوس األموال التي كانت  -2

 .صصة لإلنفاق العسكري مخ

ظهور أساليب جديدة اتبعتها معظم دول العالم في تقييد التجارة الخارجية والسيما أسلوب إقامة  -3

 .الحواجز غير الجمركية 

ية والتي احتكرتها الدول بروز عدد من الدول الشرق آسيوية كمصدر للسلع الصناعية التقليد -4

فضالً بوضع نظام جديد لتجارة الخدمات، اً تفكر جدي مما جعل هذه الدول ؛فترة من الزمنالكبرى 

 . إحكام الرقابة على تبادل حقوق الملكية الفردية عن

والتي تؤكد إحصاءات تقرير التنمية البشرية الصادرة عن اً ازدياد أهمية تجارة الخدمات دولي -5

 في حين ، مرة14م بمقدار 1990-1965برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنها ازدادت خالل الفترة 

 .بمقدار ثالث مرات فقط  هانفسكان ازدياد تجارة السلع خالل الفترة 

أما من حيث النتائج التي أسفرت عنها هذه الجولة فكان أهمها إحياء فكرة قيام منظمة التجارة 

 وإدراج موضوع تجارة المالبس والسلع الزراعية وتجارة الخدمات وحقوق الملكية WTOالعالمية 

 .ية على جداول أعمالها الفكر

                                                           
التاسع عشر    نظرة استطالعية، بحث مقدم إلى المؤتمر-م واالقتصاديات العربية 1994 الغات ،جودت عبد الخالق.د. أ- 6

 .  تونس –م ،سوسة 1997 مايو 27التحاد المحامين العرب ، تونس 
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 :م 1994أبريل  ) 16-12( مؤتمر مراكش : رابعاً

 حيث اعتمد هذا المؤتمر ؛يمكن اعتبار هذا المؤتمر وثيقة الميالد الرسمية لمنظمة التجارة العالمية

 تهدف إلى االنتقال من الغات ، ثمرة جهود سبع سنوات من المفاوضات كلهاتعدسبع وثائق رسمية 

 . التجارة العالمية إلى منظمة

وهكذا وبعد أن أصبحت هذه المنظمة المشرف األساسي واإلطار القانوني والتنظيمي للتجارة العالمية 

اً وانطالق قتصاداتنا العربية،ا منها ، اقتصادات العالمفيفال بد أن يكون لها جملة من اآلثار المتباينة 

 خاصة أنها تؤثر ،ارها وكيفية التعامل معهامن هذه الحقيقة فإن الضرورة تدفعنا إلى دراسة آث

 .وبشكل كبير على مستقبلنا االقتصادي

من جملة ما تقدم يمكن اعتبار هذه المنظمة إحدى الدعائم األساسية لنظام اقتصادي عالمي جديد ال بد 

طنية  آثاره تمس قطاعات اقتصاداتنا الوإن إذ ،لنا من التعامل معه بلغة جديدة وآليات غير مألوفة

 .كافة دون استثناء

اإللمام بمنعكسات وارتكاسات هذه المنظمة على مختلف قطاعات اقتصاداتنا الوطنية بعدد قليل ما دام 

 فإننا نرى أن يكون موضوع عملنا وخطوة بحثنا المقبلة ،من الصفحات وبدراسة واحدة غير ممكن

 والذي سوف نستعرضه ،سوق العمل موضوع العمالة وفي دراسة آثار منظمة التجارة العالمية :هي

  .اآلتيفي محور بحثنا 

 

 :المحور الثاني

 :منظمة التجارة العالمية وموضوع العمالة

كنا في بداية بحثنا هذا قد انطلقنا من حقيقة أساسية مفادها أن منظمة التجارة العالمية تمثل دعامة 

ألبعاد أو المعولم إن صح التعبير، هذه أساسية من دعائم النظام االقتصاد العالمي الجديد الثالثي ا

إلى عدد الدول اً من حجم التجارة العالمية استناد% 95 قرابةالمنظمة التي سوف تسيطر على 

 ال بد أن يكون لها في حال تطبيق اتفاقياتها ،الموقعة على االنضمام إليها وحجم تجارتها الخارجية

 . اآلخر في المستقبل القريبهابعضا اآلن ولعالمية يمكن تبصر بعضه أسواق العمل افيآثار 
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إن السؤال الذي يطرح نفسه وباستمرار في هذا المجال يتركز حول هذه اآلثار من حيث ماهيتها 

 .ومسبباتها ونتائجها وكيفية التعامل معها ،وخاصة أنها تمس مصير ماليين البشر

 وتحرير تجارتها اًنفتحة على بعضها بعض إن االنطالق من واقع تكون فيه االقتصادات العالمية م:أوالً

أن قوة العمل المعروضة في كل منها سوف يكون أمامها فرص أفضل وأوسع اً قد يعطي تصور

لالنتشار والنفاذ والحصول على العمل ،مما يحقق ارتقاء في مستويات التشغيل الكلية لهذه 

 .داتاالقتصا

كيد في هذا المجال إنما يكون بإلقاء نظرة متمعنة على والمثال األ ،اًإال أن الواقع يؤكد غير ذلك تمام

الواليات المتحدة ،مجموعة الدول (مستويات التشغيل في الدول ذات السياسات االقتصادية االنفتاحية 

 وما تزال مستمرة بهذا ،لتؤكد لنا من أن مستويات البطالة فيها مرتفعة) الخ..فرنسا  االسكندنافية،

 .لتشغيل الكلية فيها إنما تسير بخط بياني هابط االرتفاع ومستويات ا

مفاده أن هذه االتفاقيات اً كبيراً  إن قراءة متمعنة التفاقيات تحرير التجارة العالمية تظهر تناقض:ثانياً

 وال نلحظ من بينها أية اتفاقية تخص تحرير سلعة قوة ،تعمل على تحرير تجارة السلع والخدمات

بد أن يكون وراء األكمة ما وراءها كما يقول المثل العربي المعروف ،  مما يؤكد أنه ال .العمل

ذلك أن الدول الرأسمالية وبشكل أكثر دقة إنما تحاول من خالل اتفاقيات المنظمة أن تعولم السلع 

 وتبقي سلعة قوة العمل التي تتميز بها أسواق ،التي تتميز بإنتاجها والتي تضيق أسواقها بها

 مما يحرم هذه الدول من إمكانية تصديرها والحصول من ؛ خارج هذا التحريرالبلدان النامية

 .جراء ذلك على دخول تسهم في تنميتها 

 تقيد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حرية العمل في البلدان النامية من خالل إخضاع صادرات :ثالثاً

 أعضاء 110والذي يضم اآلن  )  ISO(هذه الدول لشروط االتحاد العالمي للمقاييس والمواصفات 

 الخاصة بتحديد حجم 13000وبشكل خاص اتفاقية اآليزو ، 7في العالماً  بلد110ينتمون إلى 

فيما يخص سلع اً  انتقائي مما يجعل طلب القوة العاملة في هذه البلدان؛ونوعية القوة العاملة

 على وارداتها في البلدان النامية ،كما أن اتفاقيات المنظمة تؤكد تطبيق الشرط االجتماعيالتصدير

ى سلعة قوة وإنما تحقيق طلب متوازن عل، مما يعرقل ليس فقط آلية التصدير للبلدان المتقدمة

 .العمل في هذه البلدان

                                                           
  .59 ،ص مرجع سبق ذكره ) 9004 – 9000(  اتفاقيات الغات ونظام اآليزو ،فالح سعيد جابر. د- 7
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) اآليزو(إن تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبشكل خاص تلك المتعلقة بأنظمة الجودة  :رابعاً

ر في تغيير نسبة المعروض والمطلوب من سلع قوة العمل، إن كان سوف يكون له بالغ األث

 .ذلك من حيث عددها أو مستوى تأهيلها

 تقضي أن اأهم مرتكزاتهأحد تي تمثل منظمة التجارة العالمية إن صيغة العولمة المطروحة اآلن وال

مطابقاً لمقاييس الجودة أن يكون ( وكذلك التبادل الصفة العالمية ،يأخذ اإلنتاج بشقيه المادي والخدمي

 وهذا اإلنتاج ال يمكن تحقيقه إال باستخدام فئة مميزة من قوة العمل العالمية، تلك الفئة ،)آنفة الذكر

فر ا وهذا بالطبع غير متو،القادرة على التعامل مع التكنولوجيا المعاصرة الدائمة التطور والتحديث

 .لبلدان الناميةلدى النسبة العظمى من قوة العمل المعروضة في ا

أو بتعبير آخر إن تطبيق اتفاقيات المنظمة وتحرير االقتصادات العالمية سوف يحدث تغييراً في نوعية 

فر لدى ا وهو ما يتو،المطلوب من سلعة قوة العمل لصالح قوة العمل المؤهلة والمدربة بشكل كبير

نتيجة المتوقعة لهذه العملية أنه ومع  وال، وتفتقر إليه البلدان النامية،الدول الرأسمالية المتقدمة

 . تطبيق اتفاقيات المنظمة سوف يتعرض قسم كبير من قوة العمل في البلدان النامية إلى البطالة

 إن لتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بالغ األثر في تغيير نسبة توزع القوة العاملة :خامساً

 وكما هو الحال في هذا ،كل بلد من بلدان العالمعلى القطاعات واألنشطة االقتصادية داخل 

 .التغيير سوف يكون في صالح الدول الرأسمالية المتقدمة وعلى حساب الدول النامية 

لعديد من المؤشرات التي تبين األهمية البالغة التي تعطى اليوم لقطاع الخدمات إلى ااً أقول هذا استناد

 ).الزراعة والصناعة( اإلنتاج التقليدية في االقتصادات الوطنية على حساب قطاعات

في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة ) أوردتها في المقدمة(إذ تشير إحصائية 

-1965 التجارة الدولية الخاصة بالسلع المادية قد تضاعفت خالل الفترة إلى أنم 1995اإلنمائي لعام 

 تضاعف حجم التجارة الدولية في مجال الخدمات وخالل الفترة في حين ،اًم ثالث مرات تقريب1990

 .اً  مرة تقريب14بما يعادل  هانفس

إن النتيجة الحتمية لهكذا تغيير في نسبة توزع القوة العاملة على األنشطة االقتصادية لن تكون إال 

النتيجة لهذه الفئة   كونها تفتقر من حيث، في مستوى البطالة في أسواق عمل البلدان الناميةاًارتفاع

 .من قوة العمل
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هذه كانت برأينا أبرز المتغيرات التي يجب على أسواق العمل العالمية التعامل معها في حال تطبيق 

وإذا ما كان الهدف الرئيسي من بحثنا هذا هو  اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشكلها النهائي،

 فإن ذلك لن يأتي برأينا إال إذا ،لى سوق العمل فيها إلى تلك المنظمة عسوريةدراسة آثار انضمام 

 دراسة - وهو بعنوان سوق العمل في الجمهورية العربية السورية اآلتيانتقلنا إلى محور بحثنا 

 . تحليلية

  :المحور الثالث

 :"دراسة تحليلية" سوق العمل في الجمهورية العربية السورية 

ية المتميزة بتنمية اق العمل في العديد من البلدان العرب سوق العمل في سورية نموذجاً ألسويعد

 .)العمل(نتاج االجتماعي في بلدنا ،كان و مازال مصدراً ألهم عناصر عملية اإلبشرية متوسطة

ه في اتجاهاته و مؤشراته كان متالزماً ومنسجماً أنّ فاحصة على هذه السوق تدلنا على  إلقاء نظرةإن

مستمرة إلى ما زالت صادية واالجتماعية والتي بدأت في قطرنا منذ االستقالل ومع مسيرة التنمية االقت

 .اآلن

إن الدراسة التحليلية لهذه السوق ومعرفة خصائصها واتجاهات تطورها يجب أن ينطلق برأينا من 

 .دراسة قوة العمل السورية وتطورها عبر الزمن 

 : قوة العمل في الجمهورية العربية السورية: أوالً

 :السكان والقوة البشرية وقوة العمل-1

حسب التعداد % 3.3يتميز القطر العربي السوري بارتفاع معدل النمو السكاني فيه إذ بلغ هذا المعدل 

 أن عدد سكان سورية المسجلين في قيد  إلى خر اإلحصاءاتآهذا و تشير . 8م1994السكاني لعام 

 شكلت قوة العمل منهم ما نسبته ،لف نسمة أ18356 بلغ 2004النفوس المدني في منتصف عام 

 ألف نسمة، وبقصد معرفة االتجاه العام لتطور السكان والقوة البشرية 5086أو ما يعادل % 27,7

الذي يظهر لنا التطور الكمي لمؤشرات عدد / 1/وقوة العمل في سورية نورد معطيات الجدول رقم 

 : م 2004– 1970ل الفترة  قوة العمل في سورية خال-القوة البشرية -السكان 

                                                           
 العمالة والتشغيل في سورية ، محاضرة ألقيت في الندوة فيم وتأثيره 1991لعام ) 10(سعيد نابلسي ،قانون االستثمار رقم . د- 8

  . 6م ،ص24/3/1997في / جامعة دمشق / ولى السورية األلمانية األ
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 -1-جدول رقم

 م2004-1970 في الجمهورية العربية السورية خالل الفترة تطور عدد السكان والقوة البشرية وقوة العمل
عدد  السنة

 )1(السكان 
القوة البشرية 

)2( 
 قوة العمل

)3( 
نسبة القوة البشرية إلى عدد 

 %   2/1السكان
نسبة قوة العمل إلى 

 %3/1عدد السكان
نسبة قوة العمل إلى 

 %3/2القوة البشرية
1970 6304 3543 1748 56,2 27,7 49,33 
1977 6950 4435 1679 63,8 24,1 37,58 
1978 8402 5566 2024 66,2 24,08 36,36 
1979 8723 5713 2174 65,4 24,9 38,05 
1983 9628 6348 2323 65,9 24,1 36,59 
1989 11719 8112 3078 69,2 26,2 37,94 
1991 12529 8695 3486 69,3 27,8 40,09 
1995 14186 9482 3930 66,8 27,7 41,44 
2000 16320 9044 4328 55.41 30.19 54.48 
2004 18356 10690 5086 58.23 27.70 47.57 

/ مشقد /الجمهورية العربية السورية/المجموعات اإلحصائية الصادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء: المصدر

1970-1995. 

 : إن تحليل معطيات الجدول السابق يظهر لنا جملة من الحقائق 

 وهذا التأثير يحمل للوهلة األولى ، مؤشرات العمالةفيللنمو السكاني في سورية تأثير كبير   -1

كياً يستدعي الوقوف عنده  ولكن عند تحليله نراه يأخذ طابعاً أخر دراماتي،طابعاً انسيابياً طردياً

 .يلهوتحل

العمل، حيث  وجود عالقة طردية مباشرة بين كل من ازدياد عدد السكان والقوة البشرية وقوة  -2

 %.224-%267 -%225 كان معدل النمو اإلجمالي بالنسبة لسنة األساس على التوالي

فيما يخص القوة البشرية لسكان القطر فمن المالحظ أنها تنمو بوتائر عالية وأكثر بكثير من   -3

 في حين 1970بالنسبة لعام % 267 كان 1995 معدل نموها في عام إذ إنّه ،لسكانمعدل نمو ا

 % .225 / 1970بالنسبة لعام  هنفسكان معدل النمو السكاني في العام 

ة الكبيرة التي حققها مؤشر القوة البشرية قفزنف الذكر تظهر لنا الآكما أن تتبع معطيات الجدول 

خالل خمس % 10,6سبة هذه القوة إلى عدد السكان قد ارتفع ما مقداره  نإن إذ ،بالنسبة لعدد السكان

 و مهما كانت أسباب هذا النمو .1995عام % 66,8 إلى 1970عام % 56,2عشرين سنة فقط من و

 يمثل زيادة أعداد الداخلين في سن العمل بشكل كبير وهذه الزيادات ذات فإنّهالسريع للقوة البشرية 

إيجابية كونها ) الزيادة ( فهي ، المسيرة التنموية في القطرفين واحد آابية بتأثيرات سلبية و إيج

 إمكانية االستمرار في عملية البناء التنموي من ثمتمثل زيادة في احتياطي القوة العاملة في القطر، و
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نها تتطلب كوهي سلبية كونها تزيد األعباء على الدولة و المجتمع من حيث  و.بسواعد وطنية

 .يص كثير من الثروة االجتماعية في سبيل تأهيلها و رعايتها و تأمين فرص العمل لها تخص

ن رصد مؤشر قوة العمل ومقارنته مع مؤشرات القوة البشرية و عدد السكان يظهر لنا الطابع إ -4

 والذي يميز خاصية تطور الحركة السكانية في القطر خالل ،الدراماتيكي الذي أشرنا إليه أعاله

من إجمالي عدد % 27,7 كانت تمثل ما نسبته 1970 قوة العمل في عام إنإذ . ة الدراسةرفت

 ،%24 قرابةات انخفضت هذه النسبة إلى يتى أواخر الثمانينحات ويالسكان ومنذ أواخر السبعين

% 27,7من ثم عادت إلى االرتفاع حتى وصلت إلى النسبة التي كانت عليها في سنة األساس و

هذا و تبدو هذه الفوارق أكبر إذا ما قورن تطور قوة العمل . ات يألول من التسعينفي النصف ا

شكلت ما نسبته قوة العمل  إنفي القطر خالل فترة الدراسة مع تطور القوة البشرية، إذ 

ات حتى ي، وانخفضت هذه النسبة منذ أواخر السبعين1970عام من القوة البشرية % 49,33

 أي بنسبة ،%36,36الى1978ات بشكل كبير حيث بلغت أدنى معدالتها في عام يأواخر الثمانين

ارتفعت في النصف األول من التسعينات إلى أن وصلت ثم عادت و% 12,97انخفاض و قدرها 

 % .41,44 إلى 1995عام 

ات إال أن يوعلى الرغم من ارتفاع نسبة قوة العمل من القوة البشرية في النصف األول من التسعين

 . تقريباً % 50 يبقى أقل بكثير منها في دول العالم المتقدم ، %41,44أفضل معدالتهـا 

-1977هذا ويمكن رد هذا االنخفاض في نسبة قوة العمل إلى القوة البشرية في القطر خالل الفترة 

 : م لعدد كبير من العوامل أهمها1989

  العمل الجديدة ة الزيادة في فرصيضعف معدالت النمو االقتصادي ومحدود -

 .ارتفاع نسبة الطالب المتابعين لتحصيلهم الثانوي والجامعي بالمقارنة مع سنة األساس  -

ن رصد تغيرات قوة العمل في الجمهورية العربية السورية وعلى الرغم من عالقتها الطردية إ  -5

تتأثر فقط همة مفادها أن قوة العمل ال مبكل من حجم السكان والقوة البشرية ، يؤكد حقيقة 

 إذ إنيها، ف، وإنما هناك تأثير لكل من العوامل االقتصادية واالجتماعية بالعوامل الديموغرافية

قوة العمل ونسبتها إلى القوة البشرية أو عدد السكان تتوقف إلى حد ما على مستوى تطور 

من ) الخ………معدالت النمو االقتصادي فرص العمل الجديدة،(المجتمع وإمكاناته االقتصادية 

وجهة نظره من عمل (كذلك على مستوى التطور االجتماعي الذي بلغه المجتمع ناحية أولى، و

 .من جهة ثانية ) الخ ..…المرأة ، التعليم والتأهيل 
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 : المستوى التعليمي لقوة العمل السورية-2
فاعليتها يتجلى  نوعيتها وفيأن تطور قوة العمل السورية من حيث العدد رافقه تطور ذو تأثير كبير 

 وقد كان هذا التطور نتيجة فعلية للجهود الكبيرة ،)تأهيلها(في تحسين سويتها التعليمية والمعرفية 
كل المناطق إلى والمتواصلة التي بذلتها ومازالت تبذلها الدولة لتوسيع الخدمات التعليميـة وإيصالها 

 قد ،1995-1970رة ى أنه خالل الفت إل9 إذ تشير إحصاءات وزارة التربية،كل فئات الشعبإلى و
 أي بنسبة زيادة ،1995 عام 15791لى  إ1970 مدرسة عام 6981ازداد عدد مدارس القطر من 

 إلى 1970 طالب عام 1282435 كما ازداد عدد الطالب ما قبل المرحلة الجامعية من ،%226قدرها 
د عدد أعضاء الهيئة التعليمية  كما ازدا،%188,3 وبنسبة زيادة قدرها 1995 طالب عام 3698,297

 نشاطاً واسعاً ،1995-1970 كما شهدت الفترة ،1970 بالمقارنة مع ،1995في عام % 441بنسبة 
 إلى 1970عام % 53من قبل الدولة و المجتمع موجهاً لمحو األمية مما قاد إلى تخفيض نسبتها من 

ي قطرنا برامج متكاملة لتطوير قوة هذا وتضمنت الخطط التنموية المتعددة ف.1995عام % 15 قرابة
المعاهد المهنية وتجهيزها بمختلف الوسائل واألدوات ينا من خالل التوسع في المدارس والعمل لد

 مما يرفع السوية التأهيلية لقوة العمل لدينا ويزيدها خبرة ؛لالرتقاء بسوية التعليم العملي والتطبيقي
 1995أن عدد المدارس الفنية والمهنية بلغ عام  إلى ةإحصاءات وزارة التربي10وارتقاء، إذ تشير

مدرسة فقط كما ازداد عدد طالب هذه / 37 /1970مدرسة بعد أن كان هذا العدد عام / 725/
ن إ وجميعن هذه المؤشرات إ.1995 طالب عام 84388 إلى 1970ام  طالب ع10097المدارس من 

 التي حققها قطرنا في مجال التعليم ونشره بين الكمية والنوعيةقفزة دلت على شيء فهي تدل على ال
 إلثبات كما أننا و،ل والتدريب لقوة العمل في بلدنا سوية التأهيفيله بالغ التأثير أفراد المجتمع مما 

 : )3(و) 2( نورد معطيات الجدولين حقيقة االهتمام الكبير برفع السوية التعليمية لقوة العمل لدينا
 )2(جدول رقم 

 1994-1970خالل الفترة ) للسوريين فقط( والحالة التعليمية لنسبي للقوة العاملة حسب الجنسالتوزيع ا
 1994 1970 العام
 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور الجنس

 % % % % % % الحالة التعليمية
 17.63 30.38 15.22 48.8 78.23 45.33 أمي
 16.92 8.51 18.55 30.3 6.23 33.2 ملم

 33.25 15.57 35.87 12.1 3.68 13.9 ابتدائية
 11.59 8.39 12.23 2.7 2.33 2.88 إعدادية
 7.3 8.2 7.15 2.7 3.04 2.99 ثانوية

 6.8 16.69 4.88 1.3 4.37 0.97 معاهد متوسطة
 6.55 8.42 6.19 1.6 2.12 0.73 جامعيون فما فوق

 100 100 100 100 100 100 المجموع

 . والندوة الوطنية لنتائج المرحلة األولى لمشروع مسح سوق العمل1978ية السورية لعام المجموعة اإلحصائ: المصدر
 

                                                           
 13 ص – 1995 – دمشق – منشورات وزارة التربية – وزارة التربية في ظل الحركة التصحيحية - 9

 17 ص – مرجع سبق ذكره – وزارة التربية في ظل الحركة التصحيحية - 10



 في الجمهورية العربية السورية  سوق العملفيمة التجارة العالمية أثر االنضمام إلى منظ

 230 

 



                         معتز نعيم          2007-الثاني العدد -23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 231 

 : التركيب النسبي القوة العمل حسب الجنس والحالة االجتماعية-3

، ولكن معرفة التركيب %16كنا قد أشرنا إلى أن نسبة النساء من إجمالي قوة العلم السورية قد بلغت 

يب فئات السن والجنس والحالة الزواجية يساعدنا أكثر في إبراز الخصائص النسبي لقوة العمل حس

 :ولتحقيق هذا الهدف نورد معطيات الجدول اآلتي. النوعية لهذه الشريحة االجتماعية في بلدنا
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 تأثير انف الذكر تتجسد بأن الزواج لم يكن ذآهمة التي تقدمها لنا معطيات الجدول مإن النتيجة ال

 حيث ارتفعت نسبة المتزوجات العامالت في التركيب النسبي ،ابعة عمل المرأة في سورية متفيسلبي 

 و ذلك دليل الوعي االجتماعي الذي ترسخ لدى العمالة ،لقوة العمل مع التقدم في الفئات العمرية

 .السورية و تجسد في سلوكها 

 : التركيب النسبي لقوة العمل حسب الجنس والمهنة-4

 ، طبيعة المهن التي تزاولهافي القول بوجود تأثير للتوزع حسب الجنس لقوة العمل بشكل عام يمكن

 الذي -5-و للتأكد من مدى انطباق هذه القاعدة على قوة العمل السورية نورد معطيات الجدول رقم 

  .1995يبين التوزيع النسبي لقوة العمل السورية حسب الجنس و أقسام المهن لعام 

 -5-الجدول رقم 

 :1999-1995 لألعوام العمل حسب الجنس و أقسام المهن لتوزيع النسبي لقوةا

 1995 1999 

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المهن

 12.2 27.4 9 11,2 21,8 8,7 المهنيون و الفنون

 9.4 9.6 9.3 8,3 5,8 8,6 اإلداريون و األعمال الكتابية

 10.9 2 12.8 10,7 1,3 18,8 عمال البيع

 5.4 2.8 5.6 5,3 2,3 6,1 عمال الخدمات

 28.2 51.1 23.2 28,8 60,4 20,7 عمال الزراعة

 33.9 7.1 39.8 35,7 8,4 37,1 عمال اإلنتاج

 100 100 100 100 100 100 المجموع

لعربية ، المكتب المركزي لإلحصاء في الجمهورية ا1997المجموعة اإلحصائية لعام : المصدر

  .80 ص ورية، دمشقالس

 .78، دمشق صإلحصاء في الجمهورية العربية السوريةالمكتب المركزي ل، 2000المجموعة اإلحصائية لعام 

  طبيعةفيويالحظ من معطيات الجدول أعاله وجود تأثير للتوزع حسب الجنس بالنسبة لقوة العمل 

الخدمة  عن أعمال البيع و ما تزال بعيدة المرأة في قوة العمل السوريةإنإذ ، المهن التي تزاولها

 وعلى العموم فهي تشارك الرجل في جميع المهن وتفوقه نسبة ،بسبب الطبيعة الخاصة لهذه األعمال

 .في األعمال المهنية الفنيةفي الزراعة و
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 :  التركيب النسبي لقوة العمل حسب الجنس والنشاط االقتصادي-5

ة االقتصادية المختلفة من المؤشرات  األنشطى نسبة توزع قوة العمل حسب الجنس وعلتعد

همة، إذ يبين لنا هذا التوزيع جملة من الخصائص النوعية المميزة لقوة ماالقتصادية والديمغرافية ال

 ذلك نورد إلثبات و، وبرأينا يبرز إحدى الخصائص النوعية لقوة العمل السورية،العمل في المجتمعات

 :  الذي يبين هذا التوزيع6الجدول رقم 

ذا إن إلقاء نظرة فاحصة على معطيات هذا الجدول تؤكد العديد من الحقائق، منها تركز على عمل إ

، أما من حيث %25.5، وفي الخدمات الجماعية والشخصية بنسبة %59المرأة في الزراعة بنسبة 

ا النشاطات االقتصادية فما زالت الزراعة والغابات تستأثر بالحصة الكبرى منت قوة العمل لدين

 %.13.8، يليها التجارة الداخلية والخارجية 15.8، تليها الصناعة التحويلية 28.6%
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 :  التوزع النسبي لقوة العمل حسب قطاعات العمل والجنس-6

 هذا إن :فيما يخص التوزع النسبي لقوة العمل السورية حسب قطاعات العمل والجنس يمكننا القول

 معرفة إنيث خدمة موضوع البحث الذي بصدده نحن اآلن، إذ همة من حمالتوزع أيضاً ذو داللة 

 والتي ،نسب توزع قوة العمل لدينا على القطاعات االقتصادية المختلفة سوف يبرز التأثيرات المحتملة

برأينا ستكون متباينة لعولمة االقتصاد على سوق عملنا تبعاً لنسب توزع قوة العمل على هذه 

  : اآلتيتوزيع نورد معطيات الجدول القطاعات ولمعرفة هذا ال

 

 -7-جدول رقم 

 :2004-1999-1995التوزع النسبي لقوة العمل السورية حسب قطاعات العمل و الجنس 

 إناث ذكور
 قطاع العمل

1995 1999 2004 1995 1999 2004 

 50.2 36.5 27.7 24.7 23.7 25.2 حكومي

 ٭ 21.6 14.6 ٭ 32 46.6 خاص منظم

 46.2 40.9 56.9 71.9 43.8 27.8 مخاص غير منظ

 3.4 1.0 0.8 3.4 0.5 0.4 تعاوني 

-2000-1997للسنوات المجموعة اإلحصائية الصادرة عن المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر

2005. 

 . توزيع قوة العمل بين خاص منظم وغير منظم2005 للعام اإلحصائية٭ لم تبين المجموعة 

 

الذكور واإلناث إلى المجموع نه وفي القطاع الحكومي تتقارب نسبة كل من تبين معطيات هذا الجدول أ

 في حين ازدادت نسبة اإلناث إلى الذكور بمقدار النصف تقريباً في ،1995في عام الكلي لكل منهما 

، في حين 2004ف أو أكثر منه بقليل في عام  واستمرت في الزيادة إلى أن بلغت الضع،1999عام 

ويرجع ذلك في الغالب لسعيه إلى عمالة  اص المنظم عمل الذكور على اإلناث،فضل القطاع الخ

 في حين يفضل القطاع الخاص غير المنظم عمل اإلناث ، وتوقفاتها عن العمل قليلة،مستقرة دوراتها

 وعدم اهتمامه بالثبات  ويرجع ذلك إلى اهتمامه باألساليب التسويقية وسعيه للكلفة األقل،.على الذكور

 . ، فهو شديد النزعة إلى العناصر الفتية والشابة العملفي 
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 واستناداً إليها يمكن تصور جملة الصفات ،هذه كانت أبرز المعطيات التحليلية لقوة العمل السورية

 .، وهذا ما سوف يشكل خطوة بحثنا المقبلةبرأينا لسوق العمل في الجمهورية العربية السوريةالمميزة 

 *لعمل في الجمهورية العربية السورية خصائص سوق ا: ثانياً
الزيادة المستمرة في معدالت المعروض من سلعة قوة العمل انسجاماً مع التزايد المستمر في   -1

معدل النمو السكاني، مما يزيد من معدالت البطالة بأشكالها الظاهرة والمقنعة، إن لم تستطع 

 .لزيادة في عرض قوة العمل توجهاتهاا يتناسب واإلنتاج االجتماعي التوسع في خلق فرص العمل بمعملية 

 وتنامي أعداد العاطلين ،)1( من خالل الزيادة المستمرة في أعداد السكان جدول رقم  يبدو ذلك جلياًإذ

 العائدة لسنوات الدراسة وبيانات مكاتب العمل في اإلحصائية كما تظهر بيانات المجموعات .عن العمل

تقرير االقتصادي العربي الموحد وتقارير التنمية البشرية الصادرة عن بيانات ال فضالً عن. بلدنا

 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المقابلة لسنوات الدراسة

إن الدراسة السليمة لسلعة قوة العمل السورية تظهر جهوداَ عظيمة موجهة نحو االرتقاء بها   -2

 ).3(ي بيانات الجدول رقم ويبدو ذلك جلياً فوزيادة مستواها التأهيلي و التدريبي 

للمرأة السورية في إن التركيب النسبي لقوة العمل حسب الجنس يشير إلى مشاركة أكثر فاعلية   -3

، مع العلم بأن مشاركتها في عملية اإلنتاج الفترات السابقة، بالمقارنة مع عرض قوة العمل

ارتفاع مستوى المعروض ، كما أنه يمكن القول ب لم تصل بعد إلى المستوى المطلوباالجتماعي

 .)4( جدول رقم من سلعة قوة العمل األنثوية لدى النساء المتزوجات

، و قلة المعروض والمطلوب ت اإلنتاج األولي كالزراعة مثالًاستمرار تركز قوة العمل في قطاعا  -4

النقل - التجارة الداخلية والخارجية-الماءومنها في قطاعات أخرى كالكهرباء والغاز 

 .)6(جدول رقم ت والتخزين وكذلك قطاع المال والتأمين والمواصال

 فضالً عنمن إجمالي قوة العمل، %) 25,7(النسبة المرتفعة لعدد العاملين في القطاع الحكومي   -5

 .من قوة العمل اإلجمالية % ) 33,8(النسبة المرتفعة للمشتغلين في القطاع غير المنظم 

6-  ة العمل وعدم انسجامها مع ما يمكن أن تقدم عملية  الزيادة المستمرة في معدالت عرض قوإن

ين لعرض قوة  عملهم في عداد من العاملأ يدفع ب؛اإلنتاج االجتماعي من فرص عمل محلية

 ).الخ… دول الخليج العربي … نواألمريكي(الخارج  

                                                           
 .13-12-11لمزيد من االطالع يمكن العودة للمراجع رقم * 
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، أما ةمل في الجمهورية العربية السوريهذه كانت أبرز الخصائص الكمية والنوعية برأينا لسوق الع

 هذه السوق فهذا ما سوف فية التجارة العالمية دراسة اآلثار المحتملة النضمام سورية إلى منظم

 .اآلتييشكل المادة األساسية لمحور بحثنا 

 :المحور الرابع

 سوق في إلى منظمة التجارة العالمية سوريةاآلثار المحتملة النضمام 

 :العمل فيها
 في المحتملة والمترتبة على انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية  اآلثارإن : بداية يمكن القول

 أسواق العمل في فيسوق العمل فيها ،هي في جوانب متعددة متشابهة مع آثار عملية االنضمام هذه 

 :وهذا التشابه برأينا إنما يستند إلى عاملين أساسيين هما كثير من البلدان العربية وحتى النامية،

ة االنتقائية المنادى بها لتطبيق اتفاقيات المنظمة و المتضمنة تحرير أسواق التجارة والمال  اآللي-1

 إذ تشير اتفاقيات ،ا يخدم مصالح الدول المتقدمة فقط مم؛واستثناء أسواق العمل من هذا التحرير

طرق  ولم يتم الت،تحرير األسواق المشار إليها أعالهالمنظمة وفي جوالتها كافة إلى ضرورة 

بشكل أو بآخر إلى اتفاقيات خاصة بتحرير سلعة قوة العمل، هذا وما زالت الدول المتقدمة تتشدد 

 وما اجتماعات وزراء الدول النامية إليها،لعملية هجرة قوة العمل من في قيودها الناظمة 

دول  من الة السابقة لضبط عملية هجرة العمالاألعوامالداخلية في دول االتحاد األوروبي في 

 .النامية إليها إال دليل أكيد على هذا التوجه

 مع عدد من -وإلى حد ما- إن سوق العمل السورية في معطياتها واتجاهات تطورها تتشابه -2

 .أسواق العمل العربية األخرى 

 والتي أشرنا إليها في محور ،طالع على جملة الخصائص الكمية والنوعية لقوة العمل السوريةلكن اال

 والتي سيكون لعملية انضمامها ،جعلنا ندرك بعض المعطيات الخاصة بسوق العمل السوريةسابق ت

 .في أسواق العمل األخرى ا اراً مختلفة عنهآث  WTOإلى 

 :  مؤشرات العرض و الطلب من قوة العمل السورية فيآثار االنضمام لمنظمة التجارة العالمية 

 تتضمنه من تعميم آلليات اقتصاد السوق، إلى تسعى منظمة التجارة العالمية، من خالل ما -1

 مما سيؤدي إلى تخفيض االستثمارات ؛تقليص دور الدولة والقطاع العام في االقتصاد الوطني

الحكومية الموجهة إلقامة طاقات إنتاجية وطنية تستوعب األيدي العاملة الحالية وإتاحة فرص 

نا، وذلك باستثناء االستثمارات في مشروعات عمل مستقبلية تواكب معدالت الزيادة السكانية لدي
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ا هحتاج إلى تكنولوجيا كثيفة رأس المال وعمالة مؤقتة يتم تسريحت تالبنية التحتية والتي أصبح

 .فور االنتهاء من المشروعات آنفة الذكر

إن عدم إدخال سوق العمل في قائمة األسواق المطالب بتحريرها في اتفاقيات منظمة التجارة  -2

  .ية يشكل عائقاً كبيراً في طريق تصدير الفائض من قوة العمل لدينا إلى الخارجالعالم

إن السرعة المطالب بإنجاز العمليات االقتصادية فيها ضمن الدول المنظمة التفاقيات المنظمة  -3

قتضي إدخال أساليب عمل ذات مستوى تكنولوجي توتطبيق معايير الجودة الدولية على منتجاتها 

 وهذا ما يؤدي ؛ وإحالل اآللة في كثير من مراحل اإلنتاج محل العمل اليدوي،)تمؤتم(مرتفع 

  .بشكل أكيد إلى تخفيض الطلب على قوة العمل

 مما ؛خفض الرسوم الجمركيةلعالمية تحرير تجارة االستيراد وتشترط اتفاقيات منظمة التجارة ا -4

 المنتجات المستوردة لن سيؤدي إلى تعريض الصناعات المحلية لمنافسة غير متكافئة مع

 االستهالك المحلي سيتجه نحو السلع إن :أو بتعبير آخر، يمكن القول. تستطيع الصمود أمامها

التي ألدنى، على حساب السلع المحلية و والسعر ا–غالباً–المستوردة ذات الجودة األعلى 

عدد كبير من العمال تسريح من ثم  و،ستتعرض الشركات والمؤسسات المنتجة لها إلى اإلفالس

 .من سوق العمل

إن  االنضمام لمنظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى حدوث مشكالت اقتصادية واجتماعية خطيرة،  -5

كالبطالة وانتشار مظاهر الفقر والتسول وانتشار الجريمة و تفشي الفساد اإلداري واألخالقي تحت 

الدعم على السلع الضرورية واالستهالكية مبرر الحاجة إلى المال، وذلك انطالقاً من أن إلغاء 

وتقليص دور القطاع العام في االقتصاد سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل 

 إلى تفاقم  األمر الذي يقود إلى تخفيض الدخل التصرفي لدى األفراد مما يؤدي من جديد،عام

ربية التي أقدمت على تحرير التجارة ، وما واقع اقتصاد جمهورية مصر العالمشكالت آنفة الذكر

 . عقدين من الزمن إال خير دليل على ذلكقرابةلديها منذ 

إن قوى السوق الرأسمالية المصاحبة لعملية االنضمام للمنظمة سوف تعمل على إحداث تغيير  -6
 فتوجهها نحو القطاعات ،في التوزيع النسبي لقوة العمل لدينا على األنشطة االقتصادية

 دية التقليدية وخصوصاً االستخراجية منها على حساب باقي القطاعات االقتصا
إن تحرير أسواق التجارة والمال واالبتعاد عن آليات االقتصاد الموجه كشرط أساسي من شروط  -7

االنضمام للمنظمة تقتضي برأينا عزوف كثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس األموال عن 
لحاجة هذه القطاعات إلى توظيف حجوم كبيرة من رأس (عي االستثمار في قطاعات اإلنتاج السل

 وتوجيه ،)المال وغالباً ما يكون عائد االستثمار فيها أقل مما هو في القطاعات األخرى
 . استثماراتهم نحو سوق المضاربات المالية بحثاً عن الربح السريع وهذا ما يقلل من فرص العمل
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مية من وجهة نظرنا سيؤدي إلى تحويل الطلب على العمالة إن العمل في إطار منظمة التجارة العال
، استناداً البطالةوهذا ماسيؤدي من حيث النتيجة إلى رفع معدلي اإلعالة و.  انتقائي-إلى طلب نوعي 

 .ه من تأهيل علمي وتقني عاليين إلى تأخر سن الدخول بالعمل بالنسبة للفرد لما يتطلب

 : نتائج البحث
 :اآلتيةمحاور بحثنا السابقة يسمح لنا الوصول إلى النتائج إن كل ما تقدم في 

ة جديدة، تعني وقبل كل شيء تحرير يغإن العمل في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ص -1

 مما يؤدي إلى سيطرة الدول الرأسمالية المتقدمة ؛أسواق السلع و الخدمات ورؤوس األموال

 .على اقتصادات العالم بأكمله

معن في الخريطة االقتصادية العالمية المقبلة يجعل من االنضمام إلى هذه المنظمة مسألة إن الت -2

 إذ ال يمكن العيش في اقتصاد منعزل ،حتمية موضوعية ال يجوز تجاهلها أو غض النظر عنها

 .عن المفاعيل االقتصادية العالمية 

اتجاهات تطوره تبدت لنا لدى دراسة سوق العمل في الجمهورية العربية السورية بمكوناته و -3

 :اآلتيةالحقائق 

 وكذلك الوتائر العالية ،العرض الكبير لسلعة قوة العمل السورية الحالية والمستقبلية - أ

 وهذا ما يفسر من الناحية الكمية كما تشير بعض ،سنوياً% 4.1لزيادتها السنوية 

السورية سنوياً  عامل إلى سوق العمل 127141 بانضمام ما يقارب )13-12-11(اإلحصاءات

 .2004-1990خالل الفترة 

االختالل وعدم التجانس في التوزيع الكمي لقوة العمل السورية فيما بين القطاعات  - ب

 .االقتصادية المختلفة

يالحظ مشاركة أكثر فاعلية للمرأة السورية في عرض قوة العمل بالمقارنة مع باقي  - ت

ركتها في عملية اإلنتاج االجتماعي ا مشبأن أسواق العمل في البلدان العربية مثالً، مع العلم

 .لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب

 .من إجمالي قوة العمل% 25.7حكومي ملين في القطاع الاالنسبة المرتفعة لعدد الع - ث

إن نوعية المعروض من سلعة قوة العمل السورية متميزة وسوف تتميز في المستقبل  - ج

 .سن المستمر في درجات تأهيلها وتدريبهابارتفاع مستوياتها التعليمية والتح

                                                           
 .194 ص 1997 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي –لتنمية البشرية   تقرير ا- 11
 .211 ص 2/7 الملحق 1995التقرير االقتصادي العربي الموحد  -12
 335 ص 7/7 الملحق 1987بي الموحد التقرير االقتصادي العر -13
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