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  تقديم
على الرغم مما أتيح للمرأة في سورية من توسيع في الخيارات، وما تمتعت بـه مـن                 

ا زال هناك العديد من المعوقات التي تعتـرض         حقوق ومزايا خالل العقود األخيرة، إال أنه م       

  .سبيل وصولها للمكانة التي تتناسب مع ما تمثله من قوة في المجتمع

ويمكن أن تشكل دراسة المساهمة االقتصادية للمرأة في سورية مدخالً مناسـباً لتـسليط         

  .الضوء على أهم هذه المعوقات

 بمدى حضور النساء في قـوة       -يرة   إلى درجة كب   -إن األداء االقتصادي للمرأة يرتبط      

العمل كنسبة من إجمالي العاملين والمتعطلين، وطبيعة األعمال التي يقمن بها، وأبواب النشاط             

االقتصادي التي يتركزن فيها، ومعدالت األجور التي يتقاضينها عن أعمـالهن، ومـستوياتهن             

متهن، والبيئة القانونية المحيطة    التعليمية، إضافة إلى أوضاعهن المعيشية واألسرية، وأماكن إقا       

  .الخ..بعملهن والثقافة السائدة في محيطهن االجتماعي

وكثيراً ما تثار التساؤالت حول سبب انخفاض نسبة النساء في قوة العمـل، أو يـشار                

أحياناً إلى تحسن هذه النسبة في بعض القطاعات وانخفاضها في قطاعات أخرى، إال أنه قلمـا                

جوهر النشاط االقتصادي للنساء، ومدى فاعليته وأهميته ومردوديتـه علـى           يتم التركيز على    

  .  مستوى النشاط االقتصادي ككل في المجتمع

كون مـن خـالل التعـرف        ياالقتصادي للمرأة في هذا البحث سلذلك فإن مقاربة األداء    

فيها ومـن خاللهـا،      إلى البيئة االجتماعية والقانونية واالقتصادية التي تعمل المرأة          – بداية   –

ومن ثم التعرف إلى حجم المساهمة االقتصادية للمرأة في سورية وأنـواع هـذه المـساهمة                

والمجاالت التي تتركز فيها، وأهم المؤشرات الدالة عليها استناداً إلى نتائج التعداد العام للسكان              

المحفـزة لـألداء    / ، وصوالً إلى تلمس التفسيرات وتحديد أهم العوامل المثبطة        )٢٠٠٤(لعام  

  . االقتصادي للمرأة السورية
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  ملخص تنفيذي
  

  إلى أن األداء االقتـصادي       ،٢٠٠٦ لعامة البشرية في الوطن العربي      يشير تقرير التنمي  

وربما يكون ذلك من أهـم أسـباب        ، للمرأة في البلدان العربية هو األضعف على صعيد العالم        

تعثر خطط ومشاريع   ، األمر الذي أسهم في      ت األخرى تردي أوضاع المرأة في مختلف المجاال     

وهذا يؤكد بأن المدخل األمثل لتحسين أوضاع المرأة وتمكينها في          ، التنمية في المنطقة العربية   

  .مختلف المجاالت يبدأ بتحسين أداءها االقتصادي

كن أن   ومن هنا تتأتى أهمية هذه الدراسة نتيجة اإلدراك المتزايد ألهمية الدور الذي يم            

ومدى انعكاس هذا الـدور علـى الوضـع االجتمـاعي           ، تلعبه النساء في المجال االقتصادي    

ومن خالل إدراك العالقة الجدليـة بـين حجـم          ، دي والثقافي وحتى السياسي للمرأة    واالقتصا

  .ومستوى األداء االقتصادي للمرأة واألوضاع السابقة

  

  :تهدف هذه الدراسة إلىو

من خـالل نتـائج     ،  المرأة في النشاط االقتصادي    التعرف على مدى مساهمة    -

  .٢٠٠٤التعداد العام للسكان عام 

 ١٩٧٠تسليط الضوء على تطور األداء االقتصادي للمرأة فـي الفتـرة مـن               -

 .٢٠٠٤وحتى 
 .دراسة العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة في األداء االقتصادي للمرأة -

  

، الضوء على األداء االقتصادية للمرأة السورية     موضوع هذه الدراسة هو تسليط      بما أن   

 يتمثل في محاولة الكشف عن أسباب تعثر عملية تمكين المرأة           وبما أن الغرض الرئيسي منها    

بعد استكشافي يبحـث فـي المؤشـرات        : فمن الطبيعي أن تتضمن بعدين أساسيين     ، اقتصادياً

  .٢٠٠٤داد المعبرة عن األداء االقتصادي للمرأة استناداً لنتائج تع

بعد تفسيري يحاول تلمس األسباب التي جعلت مستوى األداء االقتصادي للمرأة كمـا   و

  .ال كما كان متوقعاً أو مرسوماً له، هو عليه اآلن

 الذي يتوافـق مـع      األول هو األسلوب الوصفي   : سلوبين أ وبالتالي فإن الدراسة اعتمدت   

سلوب التحليلي الذي يركـز علـى العالقـات         والثاني هو األ  ، البعد االستكشافي لهذه الدراسة   

  .المتبادلة بين مختلف المتغيرات المتحكمة في الظاهرة المدروسة
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والتعدادات التي  ، ٢٠٠٤المصدر الرئيسي للبيانات هو نتائج التعداد العام للسكان         و كان   

  .سبقته مع االستعانة بكافة التقارير واألبحاث التي تساعد في تفسير هذه البيانات

  

رغم ، تعتبر مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي في بداياتها و ما زالت متواضعة جداً            

ولـذلك فـإن    ، أن هناك بعض الجوانب اإليجابية التي يمكن البناء عليها أو االنطـالق منهـا             

، األول: التعاطي مع مسألة مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي يتطلب العمل على مـساقين            

مثال ذلك مـا تـضمنته اسـتراتيجية        ، تهدف المؤشرات ذات األثر بعيد المدى      يس استراتيجي

من أهداف تنمويـة، كاجتثـاث الفقـر، ورفـع          ) ٢٠١٠ – ٢٠٠٦( الخطة الخمسية العاشرة    

المستوى التعليمي للفئات الفقيرة، وتحسين مستوى الخدمات االجتماعية والـصحية، وتطـوير            

وتعزيز ، اجاً، وتأمين حصول الفقراء على الموارد المالية      البنى التحتية في المناطق األشد احتي     

 ذو طبيعة إجرائية يركز على تلبيـة        مرحليدور المجتمع األهلي في العملية التنموية، والثاني        

أهم االحتياجات العاجلة واجتراح الحلول اإلسعافية ألهم المشاكل الملحة التي تعترض مـسألة             

  .  في المجال االقتصادي بشكل خاصوتمكينها، تمكين المرأة بشكل عام

وبالتدقيق في كيفية انعكاس المؤشرات السابقة على مستوى األداء االقتـصادي للمـرأة             

السورية، نالحظ أن المؤشر الذي كان له الدور اإليجابي األبرز هو مؤشر التعليم، حيث أنـه                

ائها االقتصادي، وذلـك    كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة انعكس ذلك بشكل إيجابي على أد          

من خالل ما يمنحه التعليم للمرأة من معارف وخبرات وتوسيع خيارات، ومن خـالل تـأثيره                

اإليجابي في عدة متغيرات أخرى تنعكس بدورها على أداء المرأة االقتصادي، فمؤشر التعليم             

مـرأة زادت   كان له ارتباط واضح بعالقتها بقوة العمل حيث كلما ارتفع المستوى التعليمـي لل             

وانخفضت فرص انضمامها إلى صفوف البطالة، كمـا لـه          ، فرصتها في الحصول على عمل    

ارتباط بعدد أوالد المرأة، أي أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمـرأة قـل عـدد أوالدهـا،                  

وللتعليم ارتباط بمستوى األجر الذي تتقاضاه      ، وبالتالي زادت فرصتها في العمل خارج المنزل      

ة عن عملها، وبفرص حصولها على عمل دائم، وفرص دخولها في مجال المهن العلمية              المرأ

الخ، وبنـاءاً عليـه        ..،والفنية، وفرصها للحراك لألعلى واستالم مهام قيادية أو مواقع حساسة         

 يمكن القول أن الرافعة الحقيقية لمـساهمة المـرأة          - ودون إهمال لتأثير المتغيرات األخرى     -

  . تتمثل بالتركيز على التعليم-خاصة على المدى البعيد–االقتصادية 

وقد بينت الدراسة أنه رغم التقدم الحاصل في بعض المتغيرات كنسبة النساء من قـوة               

ونسب المشتغالت ضمن قوة العمل النسائية، ونسب تعليم اإلناث إلـى الـذكور فـي               ، العمل

ت، ونسب المشتغالت فـي المهـن العلميـة         مراحل التعليم العليا، والتركيبة التعليمية للمشتغال     

والفنية واإلنسانية، والهندسية، ونسب المشاركة المجتمعية وتمثيل النساء في عضوية البرلمان           
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الخ، إال أن النظـرة االسـتراتيجية       ..والحكومة والمجالس المحلية، واإلدارات العليا والوسطى     

 الوضع على المدى البعيد قد ال يكـون         لمسألة مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي، تبين أن       

في صالح المرأة، وباألخذ بالحسبان كافة المتغيرات السابقة وتأثيراتها المتبادلة، وإسـقاطاتها            

المستقبلية، يتبين لدينا أن أهم المؤشرات المحددة لمستوى األداء االقتصادي للمرأة ال تسير في              

رجة المطلوبة، وهذا يعني أنه رغـم أن أغلـب          االتجاه الصحيح، أو على األقل ال تتطور بالد       

 توحي بتحسن نسبي قياساً على      ٢٠٠٤المؤشرات المستقاة من بيانات التعداد العام للسكان عام         

 وحتى اآلن، إال أن هذا التحـسن إذا مـا تـم ربطـه           ١٩٧٠نتائج التعدادات السابقة منذ عام      

رها ونموها وتنوعها، فـإن ذلـك       بمستوى ونوع االحتياجات الواقعية ودرجة تسارعها وتطو      

سيسلط الضوء على حجم الهوة بين الخط البياني الـواقعي لمختلـف المؤشـرات المتحكمـة                

بمستوى األداء االقتصادي للمرأة السورية، وبين الخط البيـاني للمـستوى المخطـط لـه أو                

  . المرغوب فيه

 تـشكل نـسبة ال      -ة  ونود التذكير هنا بأن المجتمع السوري ال زال يضم جيوباً متخلف          

 تعيش في األحياء الهامشية واألوساط الفقيرة وفي بعض المناطق الريفية، وهي            -يستهان بها   

الزالت تنظر إلى المرأة نظرة دونية، وتعتقد أن مهمتها تنحصر في تحمل األعباء المنزليـة،               

 خرجت المـرأة    وفي اإلنجاب المبكر والمتكرر، وأن تعليم المرأة ترفاً ال داعي له، وحتى إن            

للعمل خارج المنزل فإنها إما تعمل بدون أجر مع األسرة،أو أنها مجبرة على تسليم هذا األجر                

لولي أمرها، وفي هذه المجتمعات تعيش المرأة ظروفاً قاسية جداً، ال تستطيع التعدادات العامة              

المتعلقة بالفجوات  سبر أغوار معاناتها، وبناءاً على ما تقدم يمكن رصد بعض الجوانب السلبية             

التنموية، سواء بين اإلناث والذكور أو بين اإلناث أنفسهن تبعاً ألماكن إقـامتهن، أو مـستوى                

الخ، فبالرغم من أن النسب العامة ليست بالمستوى المطلـوب  ...تعليمهن، أو مستوى معيشتهن 

 تعبـر عـن     - على وضعها  – إال أن المشكلة األكبر هي أن هذه النسب          – كما رأينا سابقاً     –

وتخفي أوضاعاً صعبة جداً لشرائح عريضة      ، متوسطات حسابية تخفي جوانباً سلبية أكثر سوءاً      

، من المجتمع لم تظهر معالمها نتيجة لدمجها مع مؤشرات إيجابية تعبر عن شـرائح أخـرى               

وبالتالي فرغم أن المؤشر يظل في المتوسط العام يشير إلى تحسن أو تقدم إال أنـه ال يعبـر                   

ومعلـوم أن هـذه     ، لضرورة عن أوضاع مختلف الشرائح الداخلة في نطاقه بـشكل دقيـق           با

الفجوات التنموية تعد من أهم العقبات أمام نجاح الخطط التنموية، ولذلك يفترض أن تتـضمن               

  .استراتيجية تحسين األداء االقتصادي للمرأة جانباً يهتم باستراتيجية التنمية المتوازنة

، نجد أن هناك تحسناً ملحوظاً في بعض المؤشرات الهامة، والذي يمكن            إال أنه وبالمقابل  

وصوالً إلـى التـأثير علـى       ، البناء عليه، أو االنطالق منه، للتأثير على المؤشرات األخرى        

  .مستوى األداء االقتصادي للمرأة
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بشكل عام يمكن تحديد بعض العوامل التي تسهم بشكل إيجابي أو تساعد في تحـسين   و

  : األداء االقتصادي للمرأة، وأخرى ذات أثر سلبي، لعل أهمهامستوى

  

  العوامل المساعدة 

  عامتتعلق بأوضاع المرأة بشكل مؤشرات 
، خاصة في البلدان النامية   ، االهتمام العالمي المتزايد بتحسين أوضاع المرأة      .١

كما أن هنـاك    ، وتفعيل دورها في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية      

ه دولي بشكل عام وسوري بشكل خاص لتحـديث منظومـة القـوانين          توج

 .المتعلقة بحقوق وواجبات المرأة
ينص الدستور السوري على مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة الحقـوق             .٢

ويخص المرأة في إحدى مواده مؤكداً على ضرورة إشـراكها          ، والواجبات

 .في عملية البناء بكافة مراحلها وأبعادها
كالهيئـة الـسورية    ،  عدد المنظمات والهيئات المهتمة بشؤون المرأة      تزايد .٣

 .ووحدات تمكين المرأة في عدد من الوزارات، لشؤون األسرة
 

  .مؤشرات تتعلق باألداء االقتصادي للمرأة بشكل خاص

  
في مراحل التعليم العليا، حتـى أنهـا تجـاوزت           المرأة    نسب وجود  تحسن .١

 .الذكور في كثير من الحاالت
صيص جزء من الميزانية االستثمارية لدعم نـشاطات المـرأة وزيـادة            تخ .٢

 .مساهمتها في التنمية
ارتفاع نسب المشاركة السياسية للمرأة وتسلمها عدد من المناصب القياديـة            .٣

الهامة، ولذلك ارتباط وثيق بتغيير الصورة النمطية عن قدرة المرأة علـى            

 .التصدي لمهام وأدوار أساسية
 
 

  المقترحات
 

 واقع النـشاط    لتوصيف  خاص بمساهمة المرأة االقتصادية    مسح وطني  •

، االقتصادي لإلناث، وطبيعة الوظائف واألدوار والمهام التي يقمن بهـا         
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، نقاط القوة والضعف   تشخيصومن ثم   ، الخ..وأين تتركز هذه الوظائف   

المتحكمـة  ) المساعدة والمعرقلـة  ( وصوالً إلى تحديد أهم المتغيرات      

 . داء االقتصادي للمرأةبمستوى األ
توفير البنى التحتية والخدمات االجتماعية التـي تـساعد المـرأة فـي              •

 .الخروج من منزلها للعمل وهي مطمئنة على أطفالها
ال تقتصر على دورات الخياطـة      ، مراكز تأهيل وتدريب خاصة بالنساء     •

بل تشمل دورات تخصصية معمقـة تـساعد        ، والتمريض ومحو األمية  

اكتساب مهارات وخبرات عالية المستوى تمكنها من منافسة        المرأة في   

 .الرجل في الفوز بفرص العمل
تكون مهمتها التنسيق بين    ) هيئة أو وزارة أو منظمة    (إيجاد جهة رسمية     •

جهود كافة الجهات المهتمة بشؤون المرأة، وإدماج هذه الجهود ضـمن           

 .استراتيجية واحدة وتنسيق األدوار
االجتماعي وتمكين المرأة فـي كافـة المجـاالت         تعزيز مفهوم النوع     •

، من خالل وسائل اإلعالم، والمنـاهج الدراسـية،         )خاصة االقتصادية (

 .الخ..والمحاضرات والندوات
تسليط الضوء على ظاهرة تسرب الفتيات، وإجراء البحـوث الالزمـة            •

حول هذا الموضوع، وتـشخيص األسـباب، وصـوالً إلـى وضـع             

 استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة لما لها من        سيناريوهات وبدائل ورسم  

ومستوى ،  على كافة أوضاع المرأة بشكل عام      - في المستقبل  –انعكاس  

 .أداءها االقتصادي بشكل خاص
  

  

  

  



 ٨

א
  الصفحة  الموضوع

  ٣   مقدمة-٠

  4   أهمية الدراسة-١

  ٥   أهداف الدراسة-٢

  ٥   منهجية الدراسة-٣

  ٥  نات   مصادر البيا-٤

  ٦   البيئة القانونية والتشريعية لعمل المرأة -٥

  ٦   إستراتيجية الدولة لتحسين أوضاع المرأة -٦

  ٧   مساهمة المرأة في قوة العمل-٧

  ٧   المرأة وقوة العمل -١-٧

  ١١   معدل النشاط االقتصادي الخام -٢-٧

  ١٣   المعدالت العمرية للنشاط االقتصادي-٣-٧

  ١٥  الة االقتصادية معدل اإلع-٤-٧

  ١٧   مساهمة المرأة االقتصادية حسب المهنة-٥-٧

  ٢١   مساهمة المرأة حسب النشاط االقتصادي -٦-٧

 ٢٤  مساهمة المرأة االقتصادية حسب الحالة العملية -٧-٧
 ٢٦  دراسة إحصائية للعوامل المؤثرة في معدل النشاط الخام للمرأة-٨-٧
  ٢٨  وأوضاعها االجتماعية العالقة بين عمل المرأة -٨

  ٢٨   العالقة بين عمل المرأة والحالة التعليمية-١-٨

  ٣١   سنوات١٠ العالقة بين عمل المرأة وعدد األطفال دون -٢-٨

  ٣٢   العالقة بين عمل المرأة والحالة الزواجية-٣-٨

 ٣٣  العالقة بين عمل المرأة ومكان اإلقامة-٤-٨

 ٣٦ مؤثرة في عمل المرأة دراسة إحصائية للعوامل ال-٥-٨
 ٣٨  الخالصة والتوصيات والمقترحات-٩
  ٤٣  للدراسة الرقميةبالبيانات والمعطيات  ملحق -١٠



 ٩

  مقدمة
قبل الولوج إلى موضوع األداء االقتصادي للمرأة تجدر اإلشارة إلى بعض المؤشـرات             

  :التنموية التي تعكس حالة المرأة من جوانب أخرى، لعل من أهمها

سنة  للـذكور،    ) ٧١(سنة مقابل   ) ٧٣,١(ط العمر المتوقع لإلناث البالغ      متوس •

 ).٢٠٠٤(استناداً إلى نتائج تعداد عام ) ٢٠٠٥(حسب تقديرات عام 
للذكور حسب تقديرات   %) ٩(مقابل  %) ٢٤,٢(نسبة األمية بين اإلناث البالغة       •

ومعلوم ما لهذا المؤشر من انعكـاس علـى أوضـاع المـرأة             ). ٢٠٠٦(عام  

 .القتصادية واالجتماعية كافةا
نسب المشاركة السياسية للمرأة، ولعل أهم تطور حدث في هذا المجـال هـو               •

وصول المرأة في سورية لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وعمومـاً، يمكـن            

تطـور  : قياس نسبة المشاركة السياسية للمرأة من خالل عدة مؤشرات أهمها         

عب، ومشاركتها في المؤسـسات     نسب مشاركة المرأة في عضوية مجلس الش      

التنفيذية، والمجالس المحلية، حيث تطورت نسب مشاركة المرأة في عـضوية           

في الدور  %) ٣,٢(في الدور التشريعي األول إلى      %) ٢,٧(مجلس الشعب من    

فـي  %) ٨,٥(فـي الرابـع و    %) ٨,٧(في الثالـث و   %) ٦,٧(الثاني، ثم إلى    

لسابع وصوالً إلـى النـسبة      في ا %) ١٠,٤(في السادس و  %) ٩,٧(الخامس و 

في الدور التشريعي الثامن، لكن هذا التطور الواضـح علـى           %) ١٢(الحالية  

المستوى التشريعي كان محدوداً نسبياً على مـستوى المؤسـسات التنفيذيـة،            

خاصة في المناصب العليا، فقد ظل هناك وزيرتان فقط في مختلف الحكومات            

زارات الرئيـسية المرتبطـة بقـرارات       المتعاقبة، لم يسند إليهن أي من الـو       

استراتيجية وحازمة كالدفاع أو الخارجية أو الداخلية أو المالية، بل كانت هـذه             

المشاركة محصورة في الوزارات ذات المهام التقليديـة كالثقافـة والـشؤون            

االجتماعية والعمل والمغتربين، وبشكل عام بقيت مشاركة المرأة في المناصب          

%) ٧(بالنسبة للمناصـب الوزاريـة، و     %) ٧(ة، حيث بلغت    القيادية منخفض 

للنقابات، وبالرغم من الزيادة في األعداد المطلقة للنساء في         %) ٢٠(للسفراء، و 

إلـى         ) ١٩٧٥(امـرأة عـام     ) ٢٧(المجالس المحلية، حيـث ارتفعـت مـن         

، إال أن نسبتهن    )٢٠٠٣(امرأة عام   ) ٧٩٧(وإلى  ) ١٩٩٩(امرأة عام   )  ١٨٩(



 ١٠

 تزال منخفضة جداً، وألول مرة عينت امرأة كرئيسة لمجلس مدينة كان ذلك             ال

 .)١ ()٢٠٠٥(في مدينة حمص عام  
  

   أهمية الدراسة- ١
إلى أن األداء االقتـصادي     ) ٢٠٠٦(يشير تقرير التنمية البشرية في الوطن العربي لعام         

ن ذلك من أهـم أسـباب       للمرأة في البلدان العربية هو األضعف على صعيد العالم، وربما يكو          

تردي أوضاع المرأة في مختلف المجاالت األخرى، األمر الذي أسهم في تعثر خطط ومشاريع              

التنمية في المنطقة العربية، وهذا يؤكد بأن المدخل األمثل لتحسين أوضاع المرأة وتمكينها في              

  .مختلف المجاالت يبدأ بتحسين مساهمتها في النشاط االقتصادي

تى أهمية هذه الدراسة نتيجة اإلدراك المتزايد ألهمية الدور الذي يمكن أن             ومن هنا تتأ  

تلعبه النساء في المجال االقتصادي، ومدى انعكاس هذا الـدور علـى الوضـع االجتمـاعي                

واالقتصادي والثقافي وحتى السياسي للمرأة، ومن خالل إدراك العالقة الجدليـة بـين حجـم               

  . واألوضاع السابقةومستوى األداء االقتصادي للمرأة

  

   أهداف الدراسة- ٢
  :تهدف هذه الدراسة إلى

التعرف على مدى مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي، من خالل ما توفره             -

  ).٢٠٠٤(المعطيات الرقمية للتعداد العام للسكان عام 

) ١٩٧٠(تسليط الضوء على تطور األداء االقتصادي للمرأة في الفتـرة مـن              -

 ).٢٠٠٤(وحتى 
اسة أهم العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة فـي األداء االقتـصادي           در -

 .للمرأة
  

   منهجية الدراسة- ٣
بما أن موضوع هذه الدراسة هو تسليط الضوء على األداء االقتصادية للمرأة السورية،             

وبما أن الغرض الرئيسي منها يتمثل في محاولة الكشف عن أسباب تعثر عملية تمكين المرأة               

بعد استكشافي يبحـث فـي المؤشـرات        : تصادياً، فمن الطبيعي أن تتضمن بعدين أساسيين      اق

وبعد تفسيري يحاول تلمس    ). ٢٠٠٤(المعبرة عن األداء االقتصادي للمرأة استناداً لنتائج تعداد         



 ١١

األسباب التي جعلت مستوى األداء االقتصادي للمرأة كما هو عليه اآلن، ال كما كان متوقعاً أو                

  .ماً لهمرسو

وصفي يتوافق مع البعد االستكشافي لهذه      : األول: وبالتالي فإن الدراسة ستعتمد أسلوبين    

تحليلي يركز على العالقات المتبادلة بين مختلف المتغيرات المتحكمـة فـي            :الدراسة، والثاني 

  .الظاهرة المدروسة

سـتفادة مـن    ومن الواضح أن البحث سيعتمد أسلوب الدراسة المكتبية، التي تحاول اال          

نتائج البحوث والمسوح التي تناولت األداء االقتصادي للمرأة مع االعتماد بشكل أساسي علـى              

، ومقارنتها مع نتائج التعـدادات الـسابقة، وخاصـة           )٢٠٠٤(نتائج التعداد العام للسكان عام      

  ).١٩٩٤(و) ١٩٨١(و) ١٩٧٠(تعدادات 

  

   مصادر البيانات  - ٤
، والتعدادات التـي    )٢٠٠٤(ت هو نتائج التعداد العام للسكان       إن المصدر الرئيسي للبيانا   

  .سبقته مع االستعانة بكافة التقارير واألبحاث ذات الصلة والتي تساعد في تفسير هذه البيانات

   البيئة القانونية والتشريعية لعمل المرأة - ٥
ي إشـارة   في حين يخلو الفصل المتعلق بالمبادئ االقتصادية من الدستور السوري من أ           

مباشرة وصريحة إلى وضع المرأة في المجال االقتصادي، إال أن مختلف فقرات الدسـتور ال               

 مـن الدسـتور     )٤٥(المادة  تفرق بين المرأة والرجل في أي من الحقوق والواجبات فيما عدا            

جميع فرص المساهمة الفعالة والكاملـة فـي الحيـاة          "التي تنص على أن الدولة تكفل للمرأة        

ية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التـي تمنـع تطورهـا              السياس

  ".ومشاركتها في بناء المجتمع

وبما أن أغلب القوانين والتشريعات تستمد روحها من مواد الدستور، فهذا جعلها تتعامل             

 بينها وبين الرجل،    مع المرأة على أساس المواطنة الكاملة القائمة على المساواة وعدم  التمييز           

حيث تضمن هذه القوانين واألنظمة والتشريعات للمرأة كامل األهلية القانونية إلبرام العقـود،             

وحيازة الممتلكات، وممارسة المهن والتجارة وإدارة األعمال، والمرافعة أمام المحـاكم، بـل             

  .افةورئاسة هذه المحاكم، إضافة إلى حق االنتخاب والترشيح لمناصب الدولة ك

وتعد التشريعات واألحكام الخاصة بالمرأة محدودة جداً، وتتركز في المجـاالت التـي             

تحتاج المرأة فيها إلى مراعاة لطبيعتها الجسمية والصحية، كحق األمومة مثالً، وذلك انطالقـاً              

  .من أن األمومة وظيفة اجتماعية يفترض أن يشارك المجتمع كله في تحمل أعبائها

  



 ١٢

   الدولة لتحسين أوضاع المرأة  استراتيجية- ٦
 بحـسب الخطـة الخمـسية       -إن التوجهات الرئيسية لإلصالح االقتصادي في سورية        

 تتمثل في التحول باتجاه اقتصاد السوق االجتمـاعي، وتهيئـة البيئـة االسـتثمارية               -العاشرة

صـيانة  االقتصادية المواتية للنمو، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور الشريك الفاعـل فـي              

وتنفيذ الخطط اإلنمائية وتمكينه من الدور المنتج، وخلق البيئة التشريعية المناسـبة للمنافـسة              

وللمسؤولية االجتماعية للسوق وحماية المستهلك ودعم دور المجتمع األهلـي فـي التنميـة،              

عـام  واالنتقال من موازنة اإلنفاق إلى موازنة البرامج واألداء والنتائج، وترشـيد اإلنفـاق ال             

  .)٢(واستكمال مهام اإلصالح الضريبي

ومن الطبيعي أن يكون االهتمام بأوضاع المرأة حاضراً في كل االستراتيجيات السابقة،            

ورغم أن الخطة الخمسية العاشرة ال تحوي فصالً خاصاً باستراتيجية التعامل مـع أوضـاع               

تراتيجيات القطاعية خاصـة  المرأة السورية، إال أن برامج تمكين المرأة تنعكس في معظم االس          

، حيـث   "خلق فرص العمل والحد من الفقر     " في الفصل السادس من الخطة الذي يحمل عنوان         

تشير المصفوفة التنفيذية لهذا القطاع إلى عدد كبير من البرامج والمشروعات في مجال تمكين              

  :المرأة، منها

زارة الزراعة  خطة وطنية لتطوير العمل النسوي في الزراعة، تنفذ من قبل و           •

 ).٢٠٠٧-٢٠٠٦(وبعض المنظمات غير الحكومية، في الفترة 
مـن  %) ٣٠(زيادة نسبة استفادة المرأة من برامج التأهيل والتـدريب لتبلـغ             •

مجموع المستفيدين من البرامج، وتنفذ من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكوميـة            

 ).٢٠١٠ -٢٠٠٦(كافة ، في الفترة 
لتمويل القروض الجماعية إلنشاء مشروعات إنتاجيـة       تشكيل جمعيات نسائية     •

 ). ٢٠١٠ -٢٠٠٦(وخدمية تعتمد على النساء بالكامل، في الفترة 
إعادة تأهيل النساء العامالت في القطاع االقتصادي غيـر المـنظم لتحـسين              •

مستوى الدخل وتزويدهن بالمهارات الالزمة لتطوير أوضاعهن المهنية، تنفذ من قبل           

حكومية وغير الحكومية ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل، في الفتـرة           المؤسسات ال 

)٢٠١٠ -٢٠٠٦.( 
  

   مساهمة المرأة في قوة العمل- ٧
لقد تمت اإلشارة، سابقاً، إلى أن األداء االقتصادي للمرأة على صعيد الوطن العربي هو              

 مـن هـذه      العربية يمكن أن يفـسر جـزءاً       تاألضعف عالمياً، ورغم أن ضعف االقتصاديا     



 ١٣

المشكلة، إال أنه ال يمكن أن يفسر الفجوات الكبيرة بين اإلنـاث والـذكور بالنـسبة لمعظـم                  

وللتعرف بشكل دقيق على مساهمة المرأة السورية فـي النـشاط           . مؤشرات األداء االقتصادي  

االقتصادي، سنعمد إلى تسليط الضوء على عدد من المؤشرات المتعلقة بهذا المجال، لعل من              

  :ا اآلتيأهمه

   المرأة وقوة العمل -١-٧
إن القوة الفاعلة الحقيقية في االقتصاد هي قوة العمل، وبمقدار ما يتقلص حجم  من هـم                 

خارج قوة العمل من القوة البشرية، وينخفض معدل البطالة، فإن ذلك يعكس وضـعاً صـحياً                

  .لالقتصاد

تقريباً من القـوة    %) ٤٥,٧(إلى  ) ٢٠٠٤(ولقد وصلت نسبة قوة العمل في سورية عام         

منها، ورغم أن هذه النسبة قد تطورت بشكل ملحـوظ منـذ        %) ١٥,٧(البشرية،  تمثل النساء     

، إال أنها الزالت متدنية جداً مقارنةً بنظيراتها في الدول المتقدمـة وحتـى فـي                )١٩٧٠(عام  

ية ونسبة النساء   بعض الدول النامية، والشكل التالي يبين تطور نسبة قوة العمل إلى القوة البشر            

  ).٢٠٠٤(وحتى عام ) ١٩٧٠(في قوة العمل من عام 

  
  )١(شكل رقم 

  )٢٠٠٤ -١٩٧٠(تطور نسبة قوة العمل ونسبة النساء فيها لألعوام 
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يالحظ من الشكل السابق أنه رغم التحسن البسيط في نسبة النساء من قوة العمل ما بين                

جوة بين اإلناث والذكور الزالت كبيرة جداً، وبالتدقيق فـي          إال أن الف  ) ٢٠٠٤ و ١٩٧٠(عامي  

) ٢٠٠٤(الشكل السابق نجد أنه لم يطرأ تغيير يذكر على حجم هذه الفجوة، وحتى فـي عـام                  

عندما ارتفعت نسبة اإلناث في قوة العمل، فإن هذا االرتفاع بدا كنتيجة طبيعية الرتفاع نـسبة                

، وهذا يؤكد أنه ليس هناك نتائج ملموسـة للـسياسات           قوة العمل بشكل عام من القوة البشرية      

  . المتبعة والتي تستهدف تشجيع إدماج المرأة في سوق العمل

وبالتدقيق في تطور نسب مشاركة المرأة في قوة العمل، نالحظ أن نـسبة المـشتغالت               

، بينمـا أصـبحت نـسبة       )٢٠٠٤(عـام   %) ١١,٣(إلى  ) ١٩٧٠(عام  %) ٨,١(ارتفعت من   

، أي أن معظم    )١٩٧٠(تعادل ثمانية أضعاف ما كانت عليه في عام         ) ٢٠٠٤(ام  المتعطالت ع 

النساء الالتي دخلن إلى قوة العمل أصبحن جزء من جيش العاطلين عن العمـل، وبالمقابـل                

نالحظ أن انخفاض نسبة النساء خارج قوة العمل، كان على حساب النساء المتفرغات للتـدبير               

ني تحول كثير من ربات المنازل إلـى البحـث عـن عمـل،            المنزلي بشكل أساسي، وهذا يع    

والشكل التالي يبين تطور نسب توزع النساء المشتغالت والمتعطالت وربات المنازل، من عام              

  ).٢٠٠٤ وحتى ١٩٧٠(
  )٢(شكل رقم 

  ٢٠٠٤ - ١٩٧٠اإلناث حسب عالقتهن بقوة العمل لألعوام 
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 ١٥

  

  

 ١٩٧٠(سيط الملحوظ في نسب المشتغالت بين عامي        وللتعرف عما إذا كان التحسن الب     

هو المستوى الذي سمحت به الظروف والمؤشرات االقتصادية، أم أن األمر يتعلـق             ) ٢٠٠٤و

بأوضاع المرأة كونها امرأة فقط، يمكننا مقارنة نسب التشغيل والبطالة عند النـساء مـع مـا                 

 هذه المؤشرات لصالح الذكور، وتشير       لبيان مدى انحياز   - لنفس الفترة    -يقابلها لدى الذكور    

  :  البيانات إلى فجوات هائلة بين اإلناث والذكور بالنسبة للعالقة بقوة العمل كما في الشكل التالي

  
  )٣(شكل رقم 

  الفجوات بين اإلناث والذكور حسب عالقتهم بقوة العمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ناث والذكور بالنسبة لعالقـتهم     يتضح من الشكل السابق أن الفجوات كبيرة فعالً بين اإل         

 أن تطور معدالت التشغيل والبطالة ومن هـم         - في نفس الوقت   –بقوة العمل، إال أنه يوضح      

خارج قوة العمل هي إيجابية بالنسبة لإلناث في حين نجدها سلبية بالنـسبة للـذكور، حيـث                 

، في حـين    )١٩٩٤(عنها في عام    ) ٢٠٠٤(انخفضت نسبة المشتغلين بالنسبة للذكور في عام        

ارتفعت نسبة المتعطلين ومن هم خارج قوة العمل، يقابلها ارتفـاع فـي نـسبة المـشتغالت                 

وانخفاض في نسبة المتعطالت ومن هن خارج قوة العمل، وهذا يعني أن االنحيـاز لـصالح                
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 ١٦

اإلناث وليس للذكور، وهذا يشير إلى أن السبب الحقيقي وراء تدني نـسبة مـشاركة المـرأة                 

 وال يتعلق بالمرأة لكونها امرأة والدليل على ذلك أنه أثر سلبياً على             - على األغلب  –اقتصادي  

  .  الذكور أكثر من النساء

وللتدقيق في األسباب التي دفعت أو ساعدت هذه النسبة مـن النـساء كـي يـصبحن                 

مشتغالت، سنحاول ربط هذا المؤشر مع مؤشرات أخرى كالمستوى التعليمي لرب األسـرة،             

  .األسرة لألرض الزراعية، ومكان اإلقامةوحيازة 

أنه ليس هناك عالقة واضحة بين ارتفـاع        ) ٢٠٠٤(تبين نتائج التعداد العام للسكان لعام       

  :المستوى التعليمي لرب األسرة وبين انخراط المرأة في سوق العمل، كما في الشكل التالي

  
  )٤(شكل رقم 

  ألسرةتوزع المشتغالت بحسب المستوى التعليمي لرب ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يتضح من الشكل السابق أنه يصعب إيجاد رابط بين نسب تشغيل اإلنـاث وبـين المـستوى                 

  .التعليمي ألرباب األسر

أما بالنسبة الرتباط عمل المرأة بحيازة أسرتها لألرض الزراعية، فتبين نتائج التعداد أن             

  : كما في الشكل التالينسبة المشتغالت تنخفض في األسر التي لديها حيازة زراعية،
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 ١٧

  )٥(شكل رقم 

  حيازات األسر وعالقة اإلناث بقوة العمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يتبين من الشكل السابق أن الحيازات الزراعية بأنواعها ال تلعب دوراً هاماً في توفير 

  .فرص العمل للمرأة أو حتى في دفعها للعمل

مكن االستدالل على ذلك من     أما عن مدى انعكاس عمل المرأة على وضعها المعيشي في         

خالل الربط بين عملها وملكية أسرتها للمنزل الذي تقطن فيه، على افتراض أن عملها يحسن               

، إلـى أن    )٢٠٠٤(من دخل األسرة ويساعدها في ملكية هذا المنزل، وتشير نتائج التعداد عام             

ـ          %) ٨٦,٢(ما يقارب الـ     ا، مقابـل   من المشتغالت تملك أسرهن المنازل التـي يعـشن فيه

من المـتعطالت   %) ٨٧,٩(يقطن في منازل مستأجرة من قبل األسرة، بينما نجد أن           %) ٧,٣(

منهن يقطن في منازل مستأجرة، وهذا يعني أنـه         %) ٦,٣(يملكن المنازل الالتي يعشن فيها، و     

  .  ليس هناك ارتباط واضح بين عمل المرأة وملكية أسرتها للمنزل
 

   الخام  معدل النشاط االقتصادي-٢-٧
إلى أن معدل النشاط االقتصادي الخـام       ) ٢٠٠٤(تشير بيانات التعداد العام للسكان لعام       

عـام       %) ٢٣,٦(إلـى   ) ١٩٧٠(عـام   %) ٢٥(، وقد تطورت هذه النسبة من       %)٢٧,٧(بلغ  

، وصوالً إلى النسبة الحالية، أما على مستوى اإلناث فقد          )١٩٩٤(عام  %) ٢٤,٤(، و )١٩٨١(

عـام        %) ٤,١(، انخفـض إلـى      )١٩٧٠(عـام   %) ٥,٥(شاط االقتصادي الخام    بلغ معدل الن  

، )٢٠٠٤(عـام   %) ٨,٩(، ثـم    )١٩٩٤(عـام   %)٦,٤(، ومن ثم ارتفع ليصل إلى       )١٩٨١(
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 ١٨

ونالحظ هنا أن الفجوة كبيرة جداً بين معدل النشاط االقتصادي الخام لإلناث والمعـدل علـى                

المرأة في قوة العمل في سورية ال يـزال متـدنياً           المستوى العام، وهذا يدلل على أن حضور        

جداً، وتتضح الصورة بشكل أفضل عندما نعلم أن الفجوة بين اإلناث والذكور بالنـسبة لهـذا                

ـ  ٣٨,١(المؤشر كانت    ، وأصـبحت   ١٩٩٤ عام   ٣٥,١، و ١٩٨١ عام   ٣٨,١، و ١٩٧٠ عام ال

  ).٢٠٠٤ عام ٣٦,٦

قد ارتفـع خـالل الـسنوات العـشر         ورغم أن معدل النشاط االقتصادي الخام لإلناث        

األخيرة، إال أن الفجوة بين الذكور واإلناث آخذة في االتساع أيضاً، وهـذا يعنـي أن حـصة                  

أقل بكثير من حصة الذكور، والـشكل       ) إناث+ ذكور  ( اإلناث من االرتفاع في المؤشر العام       

  .التالي يوضح تطور معدل النشاط االقتصادي الخام حسب الجنس
  

  

  )٦(م شكل رق

  ٢٠٠٤ - ١٩٧٠تطور معدل النشاط االقتصادي الخام حسب الجنس لألعوام 
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 ١٩

ويبدو أن المشكلة األساسية تكمن في الفجوات التنموية بين الذكور واإلناث، في حين ال              

نجد أن هذه الفجوات تتأثر بتقاطعها مع مكان اإلقامة، ويتضح ذلك عندما نقارن بـين معـدل                 

  :االقتصادي الخام والمنقح حسب الجنس ومكان اإلقامة، كما في الشكل التاليالنشاط 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  )٧(شكل رقم 

  معدل النشاط االقتصادي الخام والمنقح حسب الجنس ومكان اإلقامة
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 ٢٠

  

  

  

   المعدالت العمرية للنشاط االقتصادي-٣-٧
ثر نشاطاً، وتشير البيانات إلـى      يساعدنا هذا المؤشر في التعرف على الفئة العمرية األك        

%) ١١,٥(سنة هي األكثر نشاطاً بنـسبة       ) ١٩-١٥(كانت الفئة العمرية    ) ١٩٧٠(أنه في عام    

، ١٩٩٤،  ١٩٨١(من إجمالي نشاط الفئات العمرية، إال أنه في التعـدادات التاليـة لألعـوام               

:  على التـوالي  سنة وبنسب هي    ) ٢٩-٢٥(أصبحت الفئة العمرية األكثر نشاطاً هي        ) ٢٠٠٤

وتفسير ذلك أنه عندما كانت نسبة تعليم المرأة منخفضة جداً          %). ١٩,٢،  %١٦,٧،  %١١,٤(

كان ذلك سبباً في التبكير بدخولها سوق العمل بمجرد تجاوزها سن العاشرة، ما يجعـل ذروة                

 –سنة وهي الفترة التي تـسبق زواجهـا         ) ١٩-١٥(انخراطها التام بالعمل في الفترة العمرية       

 ومع ارتفاع نسب دخول المرأة في التعليم وتأخر سن الزواج لديها، أصـبحت الفئـة                –عادةً  

هي الفئة األكثر نشاطاً، والبيانات السابقة كلها تشير إلى أن نسبة كبيرة            ) ٢٩-٢٥(العمرية من   

من النساء يتحولن إلى ربات منازل بعد زواجهن ويخرجن من سوق العمل نهائياً، والجـدول               

 :ي يوضح كيفية تطور معدالت النشاط االقتصادي العمرية للنساءالتال
 

  

  

  )١(جدول رقم 

  معدالت النشاط االقتصادي العمرية للنساء
 2004 1994 1981 1970  الفئات العمرية

10-14 8.3 3.2 3.4  - 
15-19 11.5 6 9.2 11.4 
20-24 10.2 10.7 14.2 18.0 
25-29 9.2 11.4 16.7 19.2 
30-34 8.7 8.7 16.2 18.6 
35-39 8.5 7.2 4.1 18.6 
40-44 8.2 6.1 11.3 17.1 
45-49 8 5.4 9.4 13.8 
50-54 7.7 4.3 7.1 9.9 
55-59 6.1 3.5 5.7 6.5 
60-64 5.6 2.4 4 3.6 

 2.0 2.4 1.1 3.2 فأآثر  65 
 14.7 10 6.3 8.6  المجموع



 ٢١

سنة ) ١٩-١٥(ر نشاطاً من العمر     وللتأكد من صحة التفسير السابق النزياح الفئة األكث       

سنة يمكن أن نقرن البيانات السابقة مع ما يقابلها لدى الذكور كما في الـشكل               ) ٢٩-٢٥(إلى  

  :التالي
  )٨(شكل رقم 

  معدل النشاط االقتصادي المنقح للذكور حسب فئات األعمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نة بفارق بسيط عـن     س) ٣٩-٣٥(نجد أن الفئة العمرية األكثر نشاطاً لدى الذكور هي          

سنة، وهذا يدعم صحة التفسير السابق حول لعب التعليم دوراً أساسـياً فـي              ) ٣٤-٣٠(الفئة  

   .تحديد الفئة األكثر نشاطاً، حيث أن ذروة النشاط تبدأ مع نهاية التعليم وبدايات تكوين األسرة

اطاً فـيمكن   أما بالنسبة ألثر انخراط اإلناث في التعليم على تحديد الفئـة األكثـر نـش              

االستدالل على ذلك من خالل نسب تعليم اإلناث إلى الذكور في مراحل التعليم المختلفة، كمـا                

  :في الشكل التالي

  
  )٩(شكل رقم 

  ٢٠٠٥ - ١٩٨٦نسب تعليم اإلناث إلى الذكور في مراحل التعليم المختلفة لألعوام 
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 ٢٢

، )١٩٨٦(ح اإلناث منذ عـام      يتضح من الشكل السابق أن معدالت التعليم تتطور لصال        

، وهذا يعني تأخر ولوج اإلناث إلى سوق        )١٩٩٩(وأنها أصبحت تميل لصالح اإلناث منذ عام        

( العمل، األمر الذي يمكن أن يسهم في تفسير انزياح الفئة العمرية األكثر نشاطاً مـن الفئـة                  

  . سنة) ٢٩-٢٥(سنة إلى الفئة ) ١٩-١٥

  

   معدل اإلعالة االقتصادية-٤-٧
تشير البيانات إلى تحسن في معدل اإلعالة االقتصادية بشكل عام، إال أن البيانات نفسها              

تبين أن الفجوة بين اإلناث والذكور بالنسبة لهذا المؤشر ال تزال كبيرة جداً، والجدول التـالي                

  :يبين تطور معدالت اإلعالة االقتصادية حسب الجنس

  

  

  

  
  )١٠(شكل رقم 

  ٢٠٠٤ -  ١٩٧٠االقتصادية حسب الجنس لألعوام تطور معدالت اإلعالة 
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 ٢٣

  

ولمعرفة ما إذا كان للفجوات الكبيرة السابقة بين اإلناث والذكور ارتباط بمكان اإلقامـة              

في الريف أو الحضر تم توزيع نسب اإلعالة االقتصادية بحسب مكان اإلقامة والجنس كما في               

  :الشكل التالي

  
  )١١(شكل رقم 

  ت اإلعالة االقتصادية حسب الجنس ومكان اإلقامةمعدال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يتضح من الشكل السابق أن نسب اإلعالة لإلناث تقل في الريف عنها في الحضر، وهذا               

ربما يعود إلى أن معظم الالتي يدخلن إلى سوق العمل في الريف، يعملن في الزراعة وبالتالي                

ئة االجتماعية المحيطة التي ترى في العديد من األعمال         يكون خروجهن للعمل منسجماً مع البي     

خاصة بالمرأة، أي أن معظـم المـشتغالت        ... الزراعية كأعمال التعشيب وجني المحصول      

تكون فرص عملهن مؤمنة كون معظم األعمال الزراعية من مهمة اإلناث أكثر من الـذكور،               

قوة العمل النسائية مرغوبة أكثر مـن  وحتى لو كان عمل المرأة يتم خارج حيازة األسرة، فإن    

قوة العمل عمل الذكورية لممارسة مثل هذه األعمال بسبب أن النساء أكثر مواظبة على العمل               
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 ٢٤

وأكثر إنتاجية وأقل تكلفة في األجور من الذكور ، هذا  فضالً عن ممارستهن للعمـل غيـر                  

  .المأجور ضمن حيازة األسرة

ال التي تمارسها المرأة في الريف ال تحتاج إلـى          يضاف إلى ما سبق أن مثل هذه األعم       

مستويات تعليم عالية أو خبرات من نوع خاص، بخالف الوضع في الحضر الذي قـد يـؤمن       

فرص عمل أكثر ولكنها تحتاج إلى خبرات أو تعليم ما يعمق الهوة بين اإلناث والذكور، بشكل                

  .ابقأكبر في الحضر مقارنة مع الريف كما يبين ذلك الشكل الس

   مساهمة المرأة االقتصادية حسب المهنة-٥-٧
إن التركيبة المهنية لقوة العمل حسب الجنس، تعكس أنواع األعمال والمهن التي تتركز             

فيها النساء، وبما أن تطور المجتمعات يقاس بنسبة العاملين في المهن العلمية والفنيـة فيهـا،                

) والالتي ترتفع نسبة األميـة بيـنهن      ( زراعة  فهذا يعني أن انخفاض نسبة النساء العامالت بال       

بشكل كبير جداً لصالح المشتغالت في المجاالت العلمية والفنية، كما تشير إلى ذلـك بيانـات                

، يعد مؤشراً واضحاً على تحسن كبير في        )٢٠٠٤ – ١٩٧٠(التعدادات السكانية خالل الفترة     

  :ك الجدول التاليالتركيبة المهنية للنساء في تلك الفترة، كما يبين ذل
  )٢(جدول رقم 

  ٢٠٠٤ وحتى ١٩٧٠تطور التركيبة المهنية للنساء منذ عام 

 ٢٠٠٤ 1994 1981 1970 أقسام املهن

 ٠,٣ 1.3 0.1 0.1  يف اإلدارة العامة و إدارة األعمالاملديرون

 ٣٧ 36.0 29.4 ٩,٢ جماالت علمية وفنية

 ١٤,٥ 9.1 13.5 3.9 مهن كتابية

 ٢,٠ 1.7 1.4 0.5 البيع

 ٦,١ 5.3 4.5 4.4 اخلدمات

 ٢٧,٢ 31.8 31.2 66.7 الزراعة

 ١٣ 14.8 19.8 14.3 العمليات الصناعية و اهلندسية

 ١٠٠ 100 100 100 اموع

يتضح من الجدول السابق حدوث تغيرات كبيرة في طبيعة القـوة العاملـة النـسائية،               

ا يـرتبط بتغيـر بمـستوى المهـارات         وتوزعاتها على المهن المختلفة، ومن المعلوم أن هذ       

 ٩,٢(والخبرات التي تمتلكها المرأة، فارتفاع نسبة العامالت في المجاالت العلمية والفنية مـن              

، وكـذلك االرتفـاع     )٢٠٠٤(من إجمالي المـشتغالت عـام       %) ٣٧(إلى  ) ١٩٧٠(عام  %) 

ارهـا التقليديـة    الحاصل في مجال المهن الكتابية، يشير إلى أن المرأة بدأت تتخلى عـن أدو             

كعمالة غير ماهرة تتركز أساساً في الزراعة لصالح مهن تحتـاج إلـى مهـارات وخبـرات                 

  .ومستويات تعليمية متقدمة



 ٢٥

وللتأكد من أن نسب العامالت في المجاالت العلمية والفنية والمهن الكتابية والعمليـات             

ت لهـن حـضورهن     الصناعية والهندسية هي نسب حقيقية، وأن العامالت في هذه المجـاال          

وفاعليتهن، يمكننا البحث في التركيبة التعليمية للنساء العامالت في هذه المهن، حيث يفتـرض              

أن يكن من مستويات معرفية عالية أو متوسطة على األقل، ويشير التعداد العام للسكان لعـام                  

  : على الشكل التاليإلى أن التركيبة التعليمية للمشتغالت في المهن العلمية والفنية هي) ٢٠٠٤(

  
  )١٢(الشكل رقم 

  التركيبة التعليمية للمشتغالت في المهن العلمية والفنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من المشتغالت في مجال المهن العلميـة       %) ١٠(يتضح من الشكل السابق أن أكثر من        

لـن  والفنية ال يحملن سوى شهادة التعليم األساسي فما دون، في حين ال تتجاوز نسبة من يحم               

، بينما تحمل الغالبية العظمى منهن الشهادة الثانويـة فقـط،            %)١,٩(شهادة جامعية فأكثر الـ     

وهذا يعني أن ارتفاع نسبة المشتغالت في هذه المهن ال يعكس حقيقة الدور الذي يلعبنه فيهـا،                

عـة  وبالتالي فإن معظم المشتغالت في هذه المهن ليس لهن أدواراً علمية أو فنية تـرتبط بطبي               

عملهن بمقدار ما يلعبن أدواراً ثانوية غير اختصاصية، صنفت على أنها أدوار علمية أو فنيـة   

ألنهن عامالت أو موظفات في مؤسسات تصنف على أنها مؤسسات تعمـل فـي المجـاالت                

أما بالنـسبة   . العلمية أو الفنية، وليس ألنهن يؤدين أدواراً علمية أو فنية ضمن هذه المؤسسات            

  :التعليمية للمشتغالت في المهن الكتابية فهي على الشكل التاليللتركيبة 
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 ٢٦

  

  )١٣(شكل رقم 

  التركيبة التعليمية للمشتغالت في المهن الكتابية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

يتضح من الشكل السابق أن الغالبية العظمى من المشتغالت في مجال المهـن الكتابيـة               

معاهد المتوسطة، وهذا أمـر منطقـي كـون         تتراوح مستوياتهن التعليمية من اإلعدادية إلى ال      

األعمال الكتابية ال تحتاج إلى مهارات عالية، وبالتالي فإن هذه النسب تشير إلى أن حـضور                

كمـاً  (المرأة في هذا المجال يمكن أن يكون حضوراً حقيقياً، بمعنى أن أدائها في هذا المجـال   

  . يتناسب مع نسبة اإلناث المشتغالت فيه) ونوعاً

النسبة للتركيبة التعليمية للمشتغالت في العمليات الصناعية والكيميائيـة والغذائيـة           أما ب 

  :فهي على الشكل التالي
  

  )١٤(شكل رقم 

  التركيبة التعليمية للمشتغالت في العمليات الصناعية والكيميائية والغذائية
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 ٢٧

  

  

  

ا المجـال مـن     يتضح من الشكل السابق أن الغالبية العظمى من المشتغالت فـي هـذ            

مستويات التعليم الدنيا، أي أنهن يقمن بأعمال غير ماهرة، ال تختلف كثيـراً عـن مثـيالتهن                 

العامالت في مجال الزراعة، أي أن االنخفاض الذي الحظناه سابقاً في نسبة المشتغالت فـي               

ن عـده  ال يمك) العلمية والفنية والصناعية والهندسية(مجال الزراعة لصالح المجاالت األخرى   

  .مؤشراً إيجابياً بالمطلق

وتصبح الصورة أكثر وضوحاً عند دراسة التركيبة التعليمية للمشتغالت في المجـاالت            

الهندسية األساسية والتي يفترض أن تكون مستوياتهن التعليمية مرتفعة حتى يـستطعن لعـب              

لمرأة أن تتحصل   أدوار هامة في هذا المجال الذي يحتاج إلى مهارات وخبرات عالية ال يمكن ل             

عليها إال إذا حصلت قبل ذلك على مستوى تعليمي عالي يساعدها في اكتساب تلك المهـارات                

  :والخبرات، والشكل التالي يبين التركيبة التعليمية للمشتغالت في المجاالت الهندسية األساسية

  
  )١٥(شكل رقم 

  التركيبة التعليمية للمشتغالت في المجاالت الهندسية األساسية
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 ٢٨

يوضح الشكل السابق بما ال يقبل الشك أن نسبة اإلناث المشتغالت في المهن الهندسـية               

األساسية ال تعكس مطلقاً الدور الذي يمكن أن يلعبنه في هذا المجال، كما يبين أن أقـل مـن                   

ن فقط هن مؤهالت لممارسة مثل هذا الدور بشكل فعلي، وفي أحسن األحوال ال يمكن أ              %) ٥(

ـ    بفرض أن من يحملن الثانوية يستطعن القيام بـأدوار حقيقيـة           %) ١٤(تتجاوز هذه النسبة ال

من المشتغالت في هـذا     %) ٨٦(وهامة في مجال المهن الهندسية، وبالمقابل نجد أن أكثر من           

المجال ال يحملن سوى شهادة التعليم األساسي فما دون، ومعلوم أن هذا المستوى التعليمـي ال                

  .  يؤهلهن لممارسة أدوار حقيقية في هذا المجاليمكن أن

  

   مساهمة المرأة حسب النشاط االقتصادي -٦-٧
 فهذا يعني أنه من الطبيعي أن يستقطب        – بالدرجة األولى    –بما أن سورية بلد زراعي      

النشاط الزراعي النسبة األكبر من القوة العاملة، يليه قطاع الصناعات التحويلية، ومع أنه لـم               

 تغير جوهري على طبيعة االقتصاد السوري، حيث الزال هذان القطاعان يعدان من أهم              يطرأ

القطاعات اإلنتاجية فيه، نالحظ تغير كبير وجوهري في هيكلية القوة العاملة بحسب األنـشطة              

االقتصادية حيث تقلصت نسبة العاملين في قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية بشكل كبير            

دمات، وإذا كان من الممكن تفسير هذا التحول بتعقد الوظائف البيروقراطيـة            لصالح قطاع الخ  

، فإن جزءاً من هذا التحـول يمكـن رده إلـى            ∗للدولة، وبتغير التركيبة التعليمية للقوة العاملة     

التضخم الحاصل في عدد موظفي القطاع العام في الدولة، خاصة فـي القطاعـات الخدميـة،                

وزع النسبي لقوة العمل حسب أبواب النشاط االقتـصادي مـن عـام                   والجدول التالي يبين الت   

  ).٢٠٠٤ حتى ١٩٧٠(

  
  )٣(جدول رقم 

  ٢٠٠٤ حتى ١٩٧٠التوزع النسبي لقوة العمل حسب أبواب النشاط االقتصادي من عام 

                                      
وتنتقل إلى ، مع ارتفاع نسب التعليم تترك نسب أآبر من القوة العاملة قطاع الزراعة الذي ال يحتاج إلى مهارات أو خبرات عالية ∗

 . العمل وفق تخصصاتها العلمية



 ٢٩

  

  

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من المشتغالت يعملن في الخدمات الجماعية             

مـن  %) ٨١,٩(واالجتماعية والشخصية، تليهن نسبة المشتغالت في الزراعة، وإذا علمنا أن           

مقابـل      المشتغالت في مجال الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية يقمن في الحـضر،            

البيروقراطية، والصناعية،  (يقمن في الريف، ومعلوم أن معظم المؤسسات الحديثة         %) ١٨,١(

تتركز في المدن، فإن هذا يؤكد ما ذكرنـاه         ) الخ..والتجارية، والخدمية، والصحية، والتعليمية،   

كـن  أعاله من أن التغيرات التي أصابت مساهمة المرأة بحسب أبواب النشاط االقتصادي لم ت             

استجابة الحتياجات اقتصادية أو اجتماعية، بل على األغلب يمكن أن تكـون نتيجـة للتوجـه                

  .المبالغ فيه نحو الوظائف الحكومية

وتوضح نتائج التعداد أن المشتغالت في مجال الخدمات يتوزعن بحـسب مـستوياتهن             

  :التعليمية على الشكل التالي

  
  )١٦(شكل رقم 

  حسب مستوياتهن التعليميةالمشتغالت في مجال الخدمات 

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٠٠٤ 1994 1981 1970 أقسام النشاط
 27.3 31.5 30.9 66.7 زراعة و صيد

 7.5 13.4 19.6 12.9 صناعات تحويلية و تعدين
 0.2 0.5 0.5 0.1 آهرباء و غاز
 4.4 2.1 2.3 0.4 بناء و تشيد

 2.9 2.7 2.9 1.3 تجارة جملة و فنادق و مطاعم
 0.9 1.3 1.8 0.5 نقل و تخزين

 1.6 1.5 1.4 0.7 الوساطة المالية و العقارية
 55.4 46.0 40.6 17.4 الخدمات الجماعية و االجتماعية و الشخصية

 100 99 100 100 المجموع
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 ٣٠

يتبين من الشكل السابق أن التركيبة التعليمية للمشتغالت في مجال الخدمات، تـشابه أو              

حتى أفضل من التركيبة التعليمية للمشتغالت في المهن الهندسـية، رغـم أن مجـال المهـن                 

اجها مجال الخدمات،   الهندسية ربما يحتاج إلى مستويات تعليمية أعلى من المستويات التي يحت          

وبكل األحوال فإن الشكل السابق يبين أن المستوى التعليمي لإلنـاث العـامالت فـي مجـال                 

الخدمات يؤهلهن للعب هذا الدور بشكل فعلي، وأن هذه المستويات التعليمية تتوافق إلى حد ما               

مع أفضلية واضحة   مع االحتياجات الفعلية لهذا المجال، والتي تشمل كافة المستويات التعليمية،           

  . للمستويات التعليمية المتوسطة والدنيا

إال أنه بالتدقيق في مشاركة المرأة في األعمال غير الزراعية نجد أن نـسبة مـشاركة                

ثم انخفضت  )١٩٩٣(عام  %) ١٣,١(المرأة بقطاعات اإلنتاج المادي على المستوى العام بلغت         

اج حصل تطور بسيط في نسبة مـشاركة  ، وفي قطاع خدمات اإلنت  )٢٠٠٤(عام  %) ٥,٣(إلى  

  . )٣()٢٠٠٤(عام %) ١٠(لتصبح ) ١٩٩٣(في عام %) ٤,٤(النساء من 

ويؤكد توزع المشتغالت حسب طبيعة العمل صحة ما أوردناه أعـاله، حيـث تـشير               

البيانات، كما يوضحها الشكل التالي، إلى أن معظم المشتغالت يعملن في وظائف دائمة تليهـا               

  .الموسمية
  

  )١٧(ل رقم شك

  توزع المشتغالت حسب طبيعة العمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

%٥٫٥ مؤقت؛ 

موسمي؛
%١٩٫٣  

متقطع؛
%١٣٫١  

منتظم
 



 ٣١

 مع نسب توزع اإلناث في قـوة        - إلى حد ما     -ومن الواضح أن النسب السابقة تتوافق       

العمل حسب أبواب النشاط االقتصادي، فالخدمات الجماعية واالجتماعية التي تأتي في المرتبة            

ة العمل النسائية في الزراعة في المرتبة الثانيـة،         األولى تتطلب وظائفاً دائمة، وتأتي نسبة قو      

  .الخ...وهذا يتناسب بدوره مع الوظائف الموسمية التي تأتي في المرتبة الثانية

  وللتدقيق أكثر في االستنتاجات السابقة يمكننا مقاطعة طبيعة العمل مع مكان اإلقامة، 

  :كما في الشكل التالي

  

  
  )١٨(شكل رقم 

  ب طبيعة العمل ومكان اإلقامةتوزع المشتغالت حس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يبين الشكل السابق صحة التفسير أعاله، أي أن تحديد توزع النساء بحـسب طبيعـة               

عملهن يرتبط بعدد وطبيعة المهن التي توفرها أبواب النشاط االقتصادي، وبالتالي فإن المهـن              

الموسمي المرتفعـة والتـي     الزراعية التي تتركز في الريف حصراً هي ما يفسر نسب العمل            

وبمعنى آخر، فإن هذه النسب     . تأتي في المرتبة الثانية في الترتيب العام بعد نسب العمل الدائم          

تتأثر بأوزان أبواب النشاط االقتصادي وما تستطيع أن توفره من فرص عمل وطبيعـة هـذه                

  . الفرص
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 ٣٢

ات كما يوضحها الشكل     وما يؤكد ذلك نسبة العاملين في القطاع الحكومي وبقية القطاع         

  :التالي

  
  )١٩(شكل رقم 

  نسب توزع العاملين على القطاعات الحكومية وغير الحكومية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ويتضح من الشكل السابق أن القطاع الحكومي يستقطب أكثر من نصف العاملين لوحده،             

نـشاط  وهذا يفسر ما ذكرناه، سابقاً، بخصوص التغيـرات التـي أصـابت أوزان أبـواب ال               

  .فيها) أو العامالت(االقتصادي من ناحية عدد العاملين 

  

   مساهمة المرأة االقتصادية حسب الحالة العملية -٧-٧
بالتوازي مع كل المؤشرات السابقة، فإنه من الطبيعي أن تتركز النساء المشتغالت فـي              

ت، وهو قطـاع    فئة العامالت بأجر، كون النسبة األكبر من قوة العمل تتركز في قطاع الخدما            

يتطلب مثل هذا النوع من العمل، تليها نسبة من يعملن بدون أجر وهذا يتوافق مع عمل المرأة                 

، والجدول التالي يبين تطور التوزع النسبي لقـوة         )مع األسرة بدون أجر   (في القطاع الزراعي    

  :العمل حسب الحالة العملية

٥٠٫٧ حكومي؛ 

٢٦٫٤ خاص؛ 

٢٫٤ ١٫٣تعاوني؛  مشترك ؛ 

١٥٫٤ عائلي ؛ 
٣٫٥ أهلي؛ 



 ٣٣

  )٤(جدول رقم 

  ٢٠٠٤ وحتى ١٩٧٠منذ عام توزع قوة العمل حسب الحالة التعليمية 

 2004 1994 1981 1970 الحالة العملية
 1.8 3.4 1.0 0.5 صاحب عمل
 9.1 11.5 11.3 19.1 يعمل لحسابه
 ٧٠٫٢ 62.3 63.7 40.5 يعمل بأجر

 ١٧٫٢ 21.8 24 39.9 مشارك مع األسرة/ ربال أجيعمل 
 ١٫٨ - - - أخرى

 ١٠٠ 100 100 100 المجموع

  

ق، أيضاً، أن فئة من يعملن لحسابهن انخفضت إلى أقل من النـصف             يبين الجدول الساب  

ويمكن التحقق من صحة هذا االستنتاج من       ). ٢٠٠٤ وحتى عام    ١٩٧٠(خالل الفترة من عام     

  :خالل مقاطعته مع توزع المشتغالت بحسب مكان اإلقامة، كما في الشكل التالي

  
  )٢٠(شكل رقم 

  ومكان اإلقامةتوزع المشتغالت حسب الحالة العملية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يؤكد الشكل السابق صحة التفسيرات أعاله، فالغالبية العظمى مـن المـشتغالت بـأجر              

يتركزن في الحضر، بينما تتركز النسبة األكبر من المشتغالت بال أجر فـي الريـف، وهـذا                 

يها نسبة  التوزع يتوافق تماماً مع التفسير السابق لسبب تركز اإلناث في فئة العامالت بأجر، تل             

  .العامالت بدون أجر

 كما نالحظ أن فئة صاحبات العمل منخفضة جداً وغير متأثرة بسكنى المرأة في الريف              

أو الحضر، بينما فئة من يعملن لحسابهن هي أعلى قليالً، ولكنها أيضا لم تتأثر بمكان اإلقامة،                

  . تصاديوهذه النسب كلها تتوافق وأوزان المشتغلين بحسب أبواب النشاط االق
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 ٣٤

 المؤثرة في مساهمة المرأة في النشاط لدراسة إحصائية للعوام-٨-٧

  (*)االقتصادي
في هذا القسم سوف يتم التركيز على تحليل  العالقة االرتباطية بين مساهمة المرأة فـي                

النشاط االقتصادي من جهة، وبين العوامل االقتصادية واالجتماعية األخرى التي من الممكـن             

على المشاهدات المقطعيـة للمحافظـات،      هذا النشاط االقتصادي، وذلك باالعتماد      أن تؤثر في    

  .نظراً لعدم توفر سالسل زمنية لكل المتغيرات

  :  أما المتغيرات المستقلة الداخلة في هذه العالقة االرتباطية فهي

 ).٢٠٠٤(معدل المواليد األحياء في عام  .١
 ).سكاننسبة سكان الحضر إلى مجموع ال(نسبة التحضر  .٢
 .نسبة األمية لإلناث .٣
 .نسبة األمية للذكور .٤
 .نسبة األمية .٥
 . على شهادة معهد وأكثرتنسبة اإلناث الحاصال .٦
 .نسبة اإلناث الحاصالت على الشهادة الثانوية وأكثر .٧
 .نسبة ربات البيوت .٨
 .نسبة األسر النووية .٩
 ). نسبة من هم تحت خط الفقر األدنى(نسبة الفقراء في المجتمع  .١٠
 .نساء اللواتي لديهن حيازة زراعيةنسبة ال .١١
 .معدل الخصوبة الكلية للمرأة .١٢

  

وباستعراض أغلب النماذج الرياضية الممثلة للعالقة االرتباطيـة بـين نـشاط المـرأة              

شكل االنتشار الذي أفرزته هذه العالقـة، تـم         والمتحوالت االقتصادية واالجتماعية، وبحسب     

نتيجة شاط المرأة والعوامل االقتصادية واالجتماعية، وب     اقتراح معادلة خطية تمثل العالقة بين ن      

باالستناد إلـى افتـراض العالقـة       ) SPSS(معالجة البيانات عن طريق البرنامج اإلحصائي       

الخطية التي أظهرها شكل انتشار العالقة بين المتحول التابع وبقيـة المتحـوالت المـستقلة،               

لمعنوية أصبحت العالقة الخطية االرتباطية     وبحسب طريقة  الحذف المتتالي للمتحوالت غير ا       

  :(*)بين معدل النشاط االقتصادي الخام للمرأة والمتحوالت المستقلة على الشكل التالي

                                      
  .طوف حسينمن قبل الدآتور ص) ٥-٨(  تم وضع النموذج الوارد في هذه الفقرة وآذلك النموذج الوارد في الفقرة - (*)

ة                   -  (*) وذج هو األفضل من الناحي ذا النم ستقلة ولكن ه رات الم ابع والمتغي ر الت ين المتغي ة ب ة العالق شرح طبيع اذج أخرى ت اك نم  هن
ا     . اإلحصائية ي جودته ف ف اذج تختل ع نم امج أرب ا البرن رح لن ث يقت ي الملحق حي ي معروضة ف اذج فه ذه النم ى ه ن االطالع عل يمك

 . لها معنويةاإلحصائية ولكن آ



 ٣٥

  
Y=13.9+1.6x1-0.24x2-0.065x3+0.123x4 

  

  :حيث 

X1  :    على شهادة معهد وأكثرتنسبة المتعلمات الحاصال  
ْX2:    دة ابتدائي وعدادي وثانوي   نسبة اإلناث الحاصالت على شها  

X3   :    نسبة التحضر  

X4          :    نسبة األمية للذكور 
  

وتبين أن  المتغيرات األربعة هي التي تملك األثر الفعال في معدل النشاط االقتـصادي               

للمرأة، أما المتغيرات األخرى التي تم ذكرها أعاله، فقد حذفت لعدم وجود اثـر ذو معنويـة                 

ها، وذلك لعدم ارتباطها مع معدل النشاط االقتصادي، أو لوجود ارتباط بـين هـذه               إحصائية ل 

المتغيرات المستقلة أدى إلى تسبب في ارتباط ذاتي لألخطاء في حال إدخالهـا مـع بعـض                 

  .البعض في النموذج

وعليه، فإن هذه المتغيرات األربعة تؤثر في النشاط االقتصادي للمرأة باتجاهات مختلفة،            

حظ أن زيادة نسبة اإلناث الحاصالت على مؤهالت عليا يؤثر إيجاباً في رفع معـدل               حيث نال 

النشاط االقتصادي الخام لدى النساء، على عكس نسبة النـساء الحاصـالت علـى ابتدائيـة                

وإعدادية وثانوية، فان ارتفاع النساء في هذه الشريحة يخفض نسبة مشاركة المرأة في النشاط              

 أن تلك المستويات التعليمية ال تتيح للمرأة فرصة كي تـدخل سـوق              ومرد ذلك . االقتصادي

  ).معهد متوسط، جامعة(العمل كما هو الحال في المستويات التعليمية العليا 

مـن  %) ٩٥(وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المتغيرات األربعة تستطيع أن تفسر حـوالي             

لسورية، حيث يشير هذا النموذج     سلوك النشاط االقتصادي لدى المرأة في مختلف المحافظات ا        

أصغر من مستوى الداللة سواء عند حدود       ) p-value(أن جميع معامالته معنوية كون قيمة       

، وعليه تم رفض فرضية العدم القائلة بانعـدام قـيم معـامالت             )٠,٠٥(أو عند   ) ٠,٠١(الـ  

ية بـشكل جيـد     النموذج، وبالتالي قبول الفرض البديل كون هذه المعامالت ذات داللة إحصائ          

  . وهذا ما يؤكده معامل فيشر

                                                                                                            
  



 ٣٦

   العالقة بين عمل المرأة وأوضاعها االجتماعية- ٨
   العالقة بين عمل المرأة والحالة التعليمية-١-٨

إن التركيبة التعليمية لقوة العمل تعكس حجم العمالة الماهرة، وبمقدار ما تكون النـسبة              

تكون القيم المـضافة فـي      ) أمي، ملم، ابتدائي  ( نيا  األكبر من القوة العاملة من فئات التعليم الد       

اإلنتاج متدنية، كون معظم األعمال التي تقوم بها القوة العاملة ستكون أعمال بـسيطة غيـر                

تخصصية، كما أن ذلك يعني أن حجم األجور التي تتقاضاها النساء عن هذه األعمال سـيكون              

راك االجتماعي إلـى األعلـى سـتكون        متدنياً، عدا أن فرصتهن الستالم وظائف هامة والح       

  .محدودة

 باختصار نجد أن المستوى التعليمي للمرأة ذو ارتباط وثيـق مـع كافـة أوضـاعها                

الخ، والشكل التالي يبين العالقة بين تعليم المرأة        ..االجتماعية والمعيشية والصحية واالقتصادية   

  :ووضعها في قوة العمل
  )٢١(شكل رقم 

  رأة وعالقتها بقوة العملالعالقة بين تعليم الم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة العالقة بين عمل المرأة  والحالة التعليمي
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 ٣٧

يتبين من الشكل السابق أنه باستثناء حالة األميات فإن هناك ارتباط إيجابي واضح بـين               

عمل المرأة ومستواها التعليمي، فكلما ارتفع المستوى التعليمي انخفضت نـسبة المـتعطالت             

يره بأنهن مـن المـشتغالت فـي    وارتفعت نسبة المشتغالت، واستثناء حالة األميات يمكن تفس   

المجال الزراعي الذي ال يتطلب مستوى تعليمياً مرتفعاً، وقد تبين سابقاً أن حجم هذه الشريحة               

ال يزال كبيراً، رغم ميله لالنخفاض في الفترة القريبة الماضية، كما يمكن قراءة هذا المؤشـر                

ب مستوياتهم التعليمية، كما    بشكل أفضل من خالل مقارنته مع توزعات المشتغلين الذكور حس         

  :في الشكل التالي
  )٢٢(شكل رقم 

  توزع المشتغلين الذكور حسب مستوياتهم التعليمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يوضح الشكل السابق أن التركيبة التعليمية للمشتغالت اإلناث أفضل بكثير من التركيبـة    

نساء ال يخرجن إلى العمل إال إذا       التعليمية للمشتغلين الذكور، وربما يعود ذلك إلى أن معظم ال         

كن متعلمات، ألن فرصتهن في الحصول على عمل ستكون أفضل، عدا عن وعيهن بأهميـة               

  .  وضرورة عملهن
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 ٣٨

ولقراءة أكثر دقة لعالقة عمل المرأة بمستواها التعليمي قمنا بربطهما مع مكان االقامـة              

  :كما في الشكل التالي

  
  )٢٣(كل رقم 

  ب الحالة التعليمية ومكان اإلقامةتوزع المشتغالت حس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يتضح من الشكل البياني السابق أن الخط توزع البنية التعليمية للمشتغالت في الريـف              

ويشير الشكل البياني، أيضاً، إلى أنه لو       . يناقض تقريباً البنية التعليمية للمشتغالت في الحضر      

 فـإن التركيبـة التعليميـة       - الزراعـي   خاصة في القطاع   –تم استثناء العامالت في الريف      

للمشتغالت ستكون لصالح المستويات التعليمية العليا، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً يمكن أن ينعكس             

على مستوى األداء االقتصادي للمرأة على المدى البعيد، إال أنه يشير في الوقت نفـسه إلـى                 

   . بنسب تعليم المرأةالفجوة التنموية الكبيرة بين الريف والحضر فيما يتعلق

ومن جهة أخرى، يمكننا التعرف على مدى ارتباط نوعية المهن التي تعمل فيها المـرأة               

بمستواها التعليمي، من خالل توزيع المشتغالت بحسب المستوى التعليمي والمهنة، كمـا فـي              

  :الجدول التالي
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 ٣٩

  )٥(جدول رقم 

  توزع المشتغالت حسب المستوى التعليمي والمهنة
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 15.1٢ 15.63 11.92 44.0٥ 17.59 11.33 0.0١ - 0.3٢ 1.6٥  أمي

 17.2 39.8٩ 33.23 31.13 34.45 26.4١ 6.19  - 1.75 4.0٩  ملم

 11.4 25.6٥ 28.١ 19.74 23.23 18.7١ 4.46 - 0.5٢ 2.62  ابتدائية

 7.8٢ 9.25 15.42 3.15 14.37 17.01 17.7٩ 5.7١ - 2.56  اعدادية

 11 5.6٧ 7.7١ 1.16 6.12٤ 14.41 34.57 14.30 - 50.27  ثانوية

 معهد 
 24.7١ 2.27 2.4٦ 0.2٦ 2.3٥ 6.29 22.1٧ 73.6٢ - 7.8١ متوسط

 جامعية 
 12.13 1.2٤ 0.86 0.09 0.99 5.5١ 14.40 6.12 96.60 30.38 فأآثر

 غير 
 0.6٢ 0.40 0.٣٠ 0.41 0.8٩ 0.33 0.4 0.25 0.8١ 0.61 مبين

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  

يتضح من الشكل السابق أن من يحملن الشهادة الثانوية فما فوق تتجاوز نـسبتهن الــ                   

لفنيات المشتغالت في   من ا %) ٩٤(من المشتغالت في المهن الكتابية، وأكثر من        %) ٧١,١٤(

لـدى  ) ٩٦,٦(المجاالت العلمية والفنية واإلنـسانية، وترتفـع هـذه النـسبة لتـصل إلـى                

االختصاصيات العامالت في المجاالت العلمية والفنية واإلنسانية، في حين ال تتجـاوز نـسبة              

 فـي  من إجمالي المـشتغالت %) ١,٥(المشتغالت الالتي يحملن الشهادة الثانوية فما فوق الـ         

مجال الزراعة، وهذا يؤكد أن ارتفاع المستوى التعليمي لإلناث سينعكس على طبيعـة األدوار              

التي يؤدينها، وبالتالي فإنه يمكن اعتباره المدخل األمثل لتحسين مـستوى األداء االقتـصادي              

للمرأة السورية، وذلك الرتباطه بمؤشرات التشغيل واألجـور وعـدد األطفـال ومـستويات              

 إضافة إلى عدد كبير من المؤشرات التي تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر علـى                المعيشة،

   .مساهمة المرأة االقتصادية

  



 ٤٠

  سنوات) ١٠( العالقة بين عمل المرأة وعدد األطفال دون -٢-٨
تتعدد وجهات النظر فيما يتعلق بعمل المرأة في المنزل، حيث يرى كثير من البـاحثين               

يتهم والتدبير المنزلي حاجة أساسية ال يمكن للمجتمع االستغناء عنها،          أن العناية باألطفال وترب   

وبالتالي فإن من يقوم بهذه المهمة ال يمكن أن يعد خارج قوة العمل، وبالمقابل هناك من يرى                 

أنه ال يمكن ألي عمل أن ينعكس بشكل إيجابي على حياة المرأة ما لم يقابله أجر، ألن األجـر                   

تقاللية االقتصادية التي تعد منطلقاً لحصولها علـى كافـة االسـتقالليات            هو الذي يمنحها االس   

األخرى، ولذلك فقد تم تقسيم عمل المرأة إلى عمل خارج المنزل، وعمـل داخـل المنـزل،                 

) مأجور أو غيـر مـأجور     ( والعمل داخل المنزل قسم بدوره إلى تربية أطفال أو عمل آخر            

يانات إلى أنه بمقدار ما يزداد عدد األطفال لكـل امـرأة            تؤديه المرأة داخل منزلها، وتشير الب     

، والشكل  )كربة منزل ( تزداد فرص انتقالها من العمل خارج المنزل إلى العمل داخل المنزل            

  .التالي يبين توزع النساء ضمن قوة العمل حسب عدد األطفال دون سن العاشرة لديهن

  
  )٢٤(شكل رقم 

  ألطفال دون سن العاشرةعالقة النساء بقوة العمل  وعدد ا
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 ٤١

  

يتضح من الشكل السابق أن نسبة المتعطالت تناقصت مع زيادة عدد األطفال، وهذا أمر              

طبيعي فزيادة عدد األطفال تأتي مع تقدم الزمن وهذا يعني أن المرأة حينئذ تكون اسـتطاعت                

لمقابـل نجـد أن نـسبة       أن تدخل سوق العمل أو أنها تخلت عن فكرة البحث عن عمـل، وبا             

المشتغالت تتناقص مع تزايد عدد األوالد، بينما ترتبط نسبة ربات المنازل طردياً مـع عـدد                

األوالد، وهذا يعني أن زيادة عدد األطفال أحد أهم أسباب عزوف المرأة عن العمـل خـارج                 

بط بين عدد   المنزل وتحولها للتدبير المنزلي ورعاية األطفال، ومن الطبيعي أن يكون هناك را           

األطفال والمستوى التعليمي للمرأة، أي أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمـرأة قـل عـدد                

  .أطفالها

  

   العالقة بين عمل المرأة والحالة الزواجية-٣-٨
سنة فأكثر  ) ١٥(، إلى أن النساء من عمر       )٢٠٠٤(تشير نتائج التعداد العام للسكان لعام       

  :لعمل والحالة الزواجية على الشكل التالييتوزعن بحسب العالقة بقوة ا

  
  )٢٥(شكل رقم 

  عالقة النساء بقوة العمل وحالتهن الزواجية
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 ٤٢

يتضح من الشكل السابق أن نسبة المشتغالت والباحثات عن العمل هي أكبر بين النساء              

ؤشر األهـم هـو   المطلقات، وذلك منطقي ألنهن األكثر حاجة للعمل إلعالة أسرهن، إال أن الم  

ارتفاع نسبة المشتغالت من المطلقات، وهذا يوضح أن حاجة المرأة الفعليـة للـدخل إلعالـة                

أسرتها تدفعها للبحث الجدي عن العمل خارج المنزل، وربما أيضاً للقبول بأي فرصة للعمـل               

  .نظراً لحاجتها الملحة

  

  

   العالقة بين عمل المرأة ومكان اإلقامة-٤-٨
في الريف أو الحضر يؤثر تأثير واضحاً على عالقتها بقوة العمل، حيث            إن سكن المرأة    

بقوة العمل تـأثرت    )  سنة فأكثر  ١٥( إلى أن عالقة النساء     ) ٢٠٠٤(تشير نتائج التعداد العام     

بشكل واضح بإقامتهن في الريف أو في الحضر، والجدول التالي يبين عالقة النساء ممن تبلغ               

  .قوة العمل حسب مكان إقامتهنسنة فأكثر ب) ١٥(مارهن ‘أ

  
  )٦(جدول رقم 

  ٢٠٠٤ وحتى ١٩٧٠ عالقة اإلناث بقوة العمل حسب مكان اإلقامة منذ عام 

  

يتضح من الجدول السابق أنه مع تطور الزمن أصبحت نسبة المشتغالت تميل لـصالح              

من إجمـالي   %) ٤٦,٦(إلى  ) ٢٠٠٤(الحضر، حيث انخفضت هذه النسبة في الريف في العام          

ومن الطبيعي القول أن ما خسره الريف       ). ١٩٧٠(عام  )  %٧١,٥(المشتغالت، بعد أن كانت     

من نسبة المشتغالت ذهب لصالح الحضر، ويمكن تفسير النتائج في هـذا الجـدول بطبيعـة                

 ربات مرتل متعطالت مشتغالت مكان اإلقامة األعوام

 40.4 47.6 28.5 حضر
1970 

 59.6 52.4 71.5 ريف

 44 46.8 54.7 حضر
1981 

 56 53.2 45.3 ريف

 48 47 48.6 ضرح
1994 

 52 53 51.4 ريف

 54.4 42.3 53.4 حضر
2004 

 45.6 57.7 46.6 ريف



 ٤٣

االقتصاد السوري الزراعي، فالريف السوري زراعي والزال يؤمن من فرص العمل ما تؤمنه             

 أنه يمكن مالحظة فروق حقيقيـة فـي          بمؤسساتها الصناعية والخدمية، إال    - تقريباً   –المدينة  

عالقة النساء بقوة العمل عندما نقرنها بمكان اإلقامة حسب المحافظات، حيث نجـد أن هنـاك                

فجوات كبيرة بين المحافظات في نسبة المشتغالت والمتعطالت، والجدول التالي يبين تـوزع             

 ومكان اإلقامـة تبعـاً      سنة فأكثر حسب عالقتهن بقوة العمل     ) ١٥(النساء ممن تبلغ أعمارهن     

  :للمحافظات

  

  

  
  )٧(جدول رقم 

  )تبعاً للمحافظات(  سنة فأكثر حسب العالقة بقوة العمل ومكان اإلقامة ١٥توزع النساء 

  
אאא

א

א

א
אאא

١٣,٨٨,٩٩,٧١٠,٩١٤,٢١٩,٦٨٩,١١٥١٨,٢١٣,٧٧,٧١٢,٥٨,٣١١,٦

א
٠,١٠٠٠٠,١٠,١٠,١٠٠٠٠,١٠٠,٢٠٠

א
٢,٢١,٣١,٩٣,٢٤,٤١٠,١١,٣٣,٣٣,٥٨,١٢,٨١,٦٥,٥٢,٢٣,١

٦١,٢٧٨,٣٧٣,٢٦٩٦١,٥٤٧,٤٧٧٧٣,٥٦٣٥١,٩٦٦,٨٧٤,٩٥٧,٨٧٠,٥٦٨,٦

  

يتضح من الجدول السابق أن نسبة المشتغالت ترتفع في محافظتي الـساحل الـسوري              

طرطوس والالذقية، حيث تتصف هاتين المحافظتين بارتفاع المستوى التعليمي فيهمـا، سـيما     

يـل التنميـة    وأنهما مصنفتان ضمن المحافظات السورية  ذات المستوى المرتفع في سـلم دل            

البشرية، وبالمقابل تنخفض فيهما نسبة ربات المنـازل، ولكـن بـشكل ال يتناسـب وحجـم                 

أما محافظات الحسكة وإدلب ودرعا وحلب وريف دمشق، وهي المحافظات ذات           . المشتغالت

الطابع الزراعي والمستوى التنموي المنخفض، فترتفع نسبة ربات المنازل وتنخفض فيها نسبة            

لكن، أيضاً، بشكل ال يتناسب وانخفاض نسبة المشتغالت، أي أن نسبة المشتغالت            المشتغالت و 

، بينما ارتفعـت نـسبة ربـات         %)٤ – ٢(انخفضت عن المتوسط العام بنسب تتراوح بين        

  .عن المتوسط العام%) ١٠(المنازل بنسب تقارب الـ



 ٤٤

 العمل، يمكن   ولمعرفة مدى انعكاس الوضع التنموي للمحافظات على عالقة اإلناث بقوة         

مقاطعة بيانات الجدول السابق مع تقسيمات المحافظات بحسب مستوياتها التنموية، كمـا فـي              

  :الشكل التالي
  

  )٢٦(شكل رقم 

  المحافظات السورية حسب مستوياتها التنموية

  

  

  
  

  

بة دخول المرأة إلى    ويتضح من الشكل  السابق أن هناك توافقاً إلى درجة كبيرة بين نس            

سوق العمل، وبين المستويات التنموية لتلك المحافظات، ويمكن تفسير ذلك بـأن المحافظـات              

ذات المستوى التنموي المرتفع تتوفر فيها فرص العمل بشكل أفضل بـالتوازي مـع ارتفـاع                

 المستوى التعليمي للمرأة وتوفر الرعاية االجتماعية والصحية لهـا بـشكل أفـضل   قياسـاً                

بالمحافظات ذات المستوى التنموي األدنى، ما يعني أن فرص العمل تضيق أمام النساء األكثر              

  .فقراً أي الالتي يعشن في المحافظات األقل نمواً

  

 القنيطرة
H u d o u d m a n a t e k .

0 . 1 - 0 . 7 1 4
0 . 7 1 5 - 0 . 7 4 5
0 . 7 4 6 - 0 . 7 6 8

N

البشريةالتنمية دليل

 دمشق

 درعا

 حلب

دمشق ريف

 طرطوس

 الالذقية

 محاه

 محص

 السويداء

احلسكة

الرقة

 إدلب
الزوردير



 ٤٥

   االقتصادية واالجتماعية المؤثرة في عمل المرأةل دراسة إحصائية للعوام-٥-٨
 االرتباطية بين عمـل  المـرأة        في هذا القسم سيتم تركيز الدراسة على تحليل  العالقة         

  .ومختلف العوامل االقتصادية واالجتماعية األخرى التي من الممكن أن تؤثر فيه

ولقد تم اعتبار التوزيع النسبي للنساء المشتغالت في المحافظات كمتحول يمثـل عمـل              

ـ                ة المرأة وبالتالي سوف يتم اعتماده كمتغير تـابع وبقيـة العوامـل االقتـصادية واالجتماعي

  .كمتغيرات مستقلة

وكما أسلفنا، سابقاً، فانه تم اعتماد أسلوب المشاهدات المقطعية للمحافظات لعدم تـوفر             

سالسل زمنية لكل المتغيرات، وتم اعتماد المتغيرات المستقلة التي من الممكن أن تـؤثر فـي                

  : عمل المرأة على الشكل التالي

  

 ).٢٠٠٤(نسبة الوالدات الحية لإلناث في عام  .١
 .نسبة ربات األسرة اإلناث .٢
 .معدل الخصوبة الكلية للمرأة .٣
 )نسبة سكان الحضر إلى مجموع السكان(نسبة التحضر  .٤
 . نسبة األمية .٥
 .نسبة األمية للذكور .٦
 . على شهادة معهد وأكثرتنسبة المتعلمات الحاصال .٧
 .نسبة اإلناث الحاصالت على الشهادة الثانوية وأكثر .٨
 ).ربة منزل(زلية نسبة المتفرغات لألعمال المن .٩
  .نسبة األسر النووية.١٠

  ). نسبة من هم تحت خط الفقر األدنى(نسبة الفقراء في المجتمع . ١١

 .نسبة النساء المشتغالت اللواتي لديهن حيازة زراعية. ١٢
  

 استعراض أغلب النماذج الرياضية الممثلة للعالقات االرتباطية بين المتحـوالت           ةونتيج

 تم اعتماد المعادلة    وبحسب شكل انتشار العالقة بين هذه المتحوالت،      عية،  االقتصادية واالجتما 

وبواسـطة  . الخطية لتعبر عن العالقة بين عمل المرأة والعوامـل االقتـصادية واالجتماعيـة    

عولجت البيانات مع األخذ بعين االعتبـار الحـذف المتتـالي           ) SPSS(البرنامج اإلحصائي   



 ٤٦

 العالقة الخطية االرتباطية بين عمل المرأة و المتحوالت         للمتحوالت غير المعنوية، وأصبحت   

  :(*)المستقلة على الشكل التالي

  
Y=27.1+1.1 x1-0.3 4x2+2.1 5x3  

  

  :حيث 

Y  :  التوزيع النسبي للمشتغالت حسب المحافظات.  

X1 : على شهادة معهد وأكثرتنسبة المتعلمات الحاصال . 
ْX2:  ابتدائي واعدادي وثانوي نسبة اإلناث الحاصالت على شهادة.  

X3 : المشتغالت اللواتي لديهن حيازة زراعية.  

  

وتعتبر هذه المتحوالت هي التي تملك األثر الفعال في زيادة نسبة النساء المشتغالت، أما           

المتحوالت األخرى، التي تم ذكرها آنفاً، فقد تم حذفها لعدم وجود اثر ذو معنويـة إحـصائية                 

  . مع نسبة النساء المشتغالتلها، أو لعدم ارتباطها

وهذه المتحوالت الثالثة تؤثر في عمل المرأة باتجاهات مختلفة، حيث نالحظ أن زيـادة              

نسبة اإلناث الحاصالت على مؤهالت عليا يؤثر إيجاباً في رفع نسبة المشتغالت، على عكس              

في هـذه الـشريحة   نسبة النساء الحاصالت على ابتدائية وإعدادية وثانوية، فان ارتفاع النساء        

ومرد ذلك بان تلك الشهادات ال تتيح لها فرصة لكي تـدخل سـوق              . يخفض نسبة المشتغالت  

، وتبين أيضاً، أنه لو بقيـت المـرأة          )معهد، جامعة (العمل كما هو الحال في الشهادات العليا        

ج الـسابق   أمية فأنها ستكون أكثر نشاطاً، وهذه النتيجة مماثلة لما تم التوصل إليه في النمـوذ              

  . (**)الخاص بالعوامل المؤثرة على المعدل الخام للنشاط االقتصادي للمرأة

من سلوك عمل المرأة في %) ٩٢(وهذه المتحوالت الثالثة تستطيع أن تفسر حوالي 

مختلف المحافظات السورية، إذ أن االرتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة بلغ       

 )٠,٩٦.(%  

 p-value)(ل النموذج نجد إن جميع معامالت النموذج معنوية كـون قيمـة             ومن خال 

وبالتالي فقد تم رفض فرضية     ) ٠,٠٥(أو  ) ٠,٠١(أصغر من مستوى الداللة سواء عند حدود        

                                      
ة اإلحصائية           - (*) ذا النموذج هو األفضل من الناحي ستقلة ولكن ه ذه     . هناك نماذج أخرى تشرح طبيعة العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات الم ى ه يمكن االطالع عل

 . كن آلها معنويةالنماذج فهي معروضة في الملحق حيث يقترح لنا البرنامج أربع نماذج تختلف في جودتها اإلحصائية ول

ام    ( بقيت العوامل المؤثرة في نسبة النشيطات اقتصاديًا تعمل في نفس االتجاه تعلى الرغم من حذف المتعطال  - (**) شاط االقتصادي الخ ة   ) حالة معدل الن ولكن األهمي

وة       تأخر يحوي آل المتغيرا يمكن الحصول على نموذج  وتجدر اإلشارة أنه .النسبية لتأثير المتغيرات تبدلت في هذه الحالة     نخفض ق ا ولكن ت ائزات زراعي دا الح  السابقة ما ع

  .التمثيل لهذا النموذج مقارنة بالنموذج المقترح



 ٤٧

العدم القائلة بانعدام قيم معامالت النموذج وقبول الفرض البديل واستنتاج أن هذه المعـامالت              

  . د وهذا ما يؤكده معامل فيشرذات داللة إحصائية بشكل جي

  

  الخالصة والتوصيات- ٩
استناداً إلى كل ما سبق، يمكننا القول بأن مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي ال زالت               

في بداياتها و ال زالت متواضعة جداً، رغم أن هناك بعض الجوانب اإليجابية التي يمكن البناء                

لتعاطي مع مسألة مساهمة المرأة في النشاط االقتـصادي         عليها أو االنطالق منها، ولذلك فإن ا      

 يستهدف المؤشرات ذات األثر بعيـد المـدى،         استراتيجياألول،  : يتطلب العمل على مساقين   

مـن أهـداف    ) ٢٠١٠ – ٢٠٠٦( مثال ذلك ما تضمنته استراتيجية الخطة الخمسية العاشرة         

 الفقيرة، وتحسين مـستوى الخـدمات       تنموية، كاجتثاث الفقر، ورفع المستوى التعليمي للفئات      

االجتماعية والصحية، وتطوير البنى التحتية في المناطق األشد احتياجـاً، وتـأمين حـصول              

، والثـاني   )٤(الفقراء على الموارد المالية، وتعزيز دور المجتمع األهلي في العمليـة التنمويـة            

لة واقتراح الحلول اإلسـعافية   ذو طبيعة إجرائية يركز على تلبية أهم االحتياجات العاج        مرحلي

ألهم المشاكل الملحة التي تعترض مسألة تمكين المرأة بشكل عام، وتمكينهـا فـي المجـال                

  . االقتصادي بشكل خاص

وبالتدقيق في كيفية انعكاس المؤشرات السابقة على مستوى األداء االقتـصادي للمـرأة             

 األبرز هو مؤشر التعليم، حيث أنـه        السورية، نالحظ أن المؤشر الذي كان له الدور اإليجابي        

كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة انعكس ذلك بشكل إيجابي على أدائها االقتصادي، وذلـك              

من خالل ما يمنحه التعليم للمرأة من معارف وخبرات وتوسيع خيارت، ومن خـالل تـأثيره                

قتصادي، فمؤشر التعليم   اإليجابي في عدة متغيرات أخرى تنعكس بدورها على أداء المرأة اال          

كان له ارتباط واضح بعالقتها بقوة العمل، حيث كلما ارتفع المستوى التعليمي للمـرأة زادت               

فرصتها في الحصول على عمل، وانخفضت فرص انضمامها إلى صفوف المتعطلـين عـن              

 قل عـدد    العمل، كما له ارتباط بعدد أوالد المرأة، أي أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة             

أوالدها، وبالتالي زادت فرصتها في العمل خارج المنزل، وللتعليم ارتباط بمستوى األجر الذي             

تتقاضاه المرأة عن عملها، وبفرص حصولها على عمل دائم، وفرص دخولها في مجال المهن              

  .الخ..العلمية والفنية، وفرصها للحراك لألعلى واستالم مهام قيادية أو مواقع حساسة

 يمكن القول أن الرافعة الحقيقيـة       - ودون إهمال تأثير المتغيرات األخرى     -اً عليه   وبناء

  . تتمثل بالتركيز على التعليم-خاصة على المدى البعيد–لمساهمة المرأة االقتصادية 



 ٤٨

وقد بينت الدراسة أنه رغم التقدم الحاصل في بعض المتغيرات كنسبة النساء من قـوة               

 قوة العمل النسائية، ونسبة تعليم اإلناث مقارنة بالـذكور فـي          العمل، ونسبة المشتغالت ضمن   

مراحل التعليم العليا، والتركيبة التعليمية للمشتغالت، ونسبة المشتغالت فـي المهـن العلميـة              

والفنية واإلنسانية، والهندسية، ونسبة المشاركة المجتمعية وتمثيل النساء في عضوية البرلمان           

الخ، إال أن النظـرة االسـتراتيجية       ..ة، واإلدارات العليا والوسطى   والحكومة والمجالس المحلي  

لمسألة مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي تبين أن الوضع على المدى البعيد قد ال يكون في                

وباألخذ بالحسبان كافة المتغيرات السابقة وتأثيراتهـا المتبادلـة، واسـقاطاتها           . صالح المرأة 

 أن أهم المؤشرات المحددة لمستوى األداء االقتصادي للمرأة ال تسير في            المستقبلية، يتبين لدينا  

االتجاه الصحيح، أو على األقل ال تتطور بالدرجة المطلوبة، وهذا يعني أنه رغـم أن أغلـب                 

توحي بتحسن نسبي قياسـاً     )  ٢٠٠٤(المؤشرات المستقاة من بيانات التعداد العام للسكان عام         

، إال أن هذا التحسن إذا ما تم ربطـه بمـستوى            )١٩٧٠(ابقة منذ عام    إلى نتائج التعدادات الس   

ونوع االحتياجات الواقعية ودرجة تسارعها وتطورها ونموها وتنوعها، فـإن ذلـك سيـسلط              

الضوء على حجم الهوة بين الخط البياني الواقعي لمختلف المؤشرات المتحكمة بمستوى األداء             

  . ط البياني للمستوى المخطط له أو المرغوب فيهاالقتصادي للمرأة السورية، وبين الخ

 تشكل نـسبة ال     -ونود التذكير، هنا، بأن المجتمع السوري ال زال يضم جيوباً متخلفة            

 تعيش في األحياء الهامشية واألوساط الفقيرة وفي بعض المناطق الريفية، وهي            -يستهان بها   

ها تنحصر في تحمل األعباء المنزليـة،       الزالت تنظر إلى المرأة نظرة دونية، وتعتقد أن مهمت        

وفي اإلنجاب المبكر والمتكرر، وأن تعليم المرأة ترفاً ال داعي له، وحتى إن خرجت المـرأة                

للعمل خارج المنزل فإنها إما تعمل بدون أجر مع األسرة، أو أنها مجبرة على تسليم هذا األجر           

اسية جداً، ال تستطيع التعدادات العامة      وفي هذه المجتمعات تعيش المرأة ظروفاً ق      . لولي أمرها 

سبر أغوار معاناتها، وبناءاً على ما تقدم يمكن رصد بعض الجوانب السلبية المتعلقة بالفجوات              

التنموية، سواء بين اإلناث والذكور، أو بين اإلناث أنفسهن تبعاً ألماكن إقامتهن، أو مـستوى               

أن النسب العامة ليست بالمستوى المطلـوب  الخ، فبالرغم من ...تعليمهن، أو مستوى معيشتهن 

 تعبـر عـن     - على وضعها  – إال أن المشكلة األكبر هي أن هذه النسب          – كما رأينا سابقاً     –

متوسطات حسابية تخفي جوانباً سلبية أكثر سوءاً، وتخفي أوضاعاً صعبة جداً لشرائح عريضة             

ية تعبر عن شـرائح أخـرى،       من المجتمع لم تظهر معالمها نتيجة لدمجها مع مؤشرات إيجاب         

وبالتالي فرغم أن المؤشر يظل في المتوسط العام يشير إلى تحسن أو تقدم إال أنـه ال يعبـر                   

بالضرورة عن أوضاع مختلف الشرائح الداخلة في نطاقه بـشكل دقيـق، ومعلـوم أن هـذه                 

 تتـضمن   الفجوات التنموية تعد من أهم العقبات أمام نجاح الخطط التنموية، ولذلك يفترض أن            

  .استراتيجية تحسين األداء االقتصادي للمرأة جانباً يهتم باستراتيجية التنمية المتوازنة



 ٤٩

إال أنه وبالمقابل، نجد أن هناك تحسناً ملحوظاً في بعض المؤشرات الهامة، والذي يمكن              

البناء عليها، أو االنطالق منها، للتأثير على المؤشرات األخرى، وصوالً إلـى التـأثير علـى       

  .مستوى األداء االقتصادي للمرأة

وبشكل عام يمكن تحديد بعض العوامل التي تسهم بشكل إيجابي أو تساعد في تحـسين               

  :مستوى األداء االقتصادي للمرأة لعل من أهمها أهمها

  

   مؤشرات تتعلق بأوضاع المرأة بشكل عام-)أ
ن النامية،  االهتمام العالمي المتزايد بتحسين أوضاع المرأة، خاصة في البلدا         .٤

وتفعيل دورها في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، كما أن هنـاك           

توجه دولي بشكل عام وسوري بشكل خاص لتحـديث منظومـة القـوانين          

 .المتعلقة بحقوق وواجبات المرأة
ينص الدستور السوري على مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة الحقـوق             .٥

ي إحدى مواده مؤكداً على ضرورة إشـراكها        والواجبات، ويخص المرأة ف   

 .في عملية البناء بكافة مراحلها وأبعادها
تزايد عدد المنظمات والهيئات المهتمة بشؤون المرأة، كالهيئـة الـسورية            .٦

 .لشؤون األسرة، ووحدات تمكين المرأة في عدد من الوزارات
 

   مؤشرات تتعلق باألداء االقتصادي للمرأة بشكل خاص-)ب
سب وجود المرأة في مراحل التعليم العليا، حتـى أنهـا تجـاوزت             تحسن ن  .٤

 .الذكور في كثير من الحاالت
تخصيص جزء من الميزانية االستثمارية لدعم نـشاطات المـرأة وزيـادة             .٥

 .مساهمتها في التنمية
ارتفاع نسب المشاركة السياسية للمرأة وتسلمها عدد من المناصب القياديـة            .٦

يق بتغيير الصورة النمطية عن قدرة المرأة علـى         الهامة، ولذلك ارتباط وث   

 .التصدي لمهام وأدوار أساسية

  المقترحات
 واقـع   لتوصيف خاص بمساهمة المرأة االقتصادية      إجراء مسح وطني   •

النشاط االقتصادي لإلناث، وطبيعة الوظائف واألدوار والمهـام التـي          

ط القوة  نقاتشخيص  الخ، ومن ثم    ..يقمن بها، وأين تتركز هذه الوظائف     



 ٥٠

المـساعدة  (والضعف، وصوالً إلى تحديد أهم المتغيـرات المتحكمـة          

 . بمستوى األداء االقتصادي للمرأة) والمعرقلة
توفير البنى التحتية والخدمات االجتماعية التـي تـساعد المـرأة فـي              •

 .الخروج من منزلها للعمل وهي مطمئنة على أطفالها
 ال تقتـصر علـى دورات       توفير مراكز تأهيل وتدريب خاصة بالنساء،      •

الخياطة والتمريض ومحو األمية، بل تشمل دورات تخصصية معمقـة          

تساعد المرأة في اكتساب مهارات وخبرات عالية المستوى تمكنها مـن           

 .منافسة الرجل في الفوز بفرص العمل
تكون مهمتها التنسيق بين    ) هيئة أو وزارة أو منظمة    (إيجاد جهة رسمية     •

مهتمة بشؤون المرأة، وإدماج هذه الجهود ضـمن        جهود كافة الجهات ال   

 .استراتيجية واحدة
تعزيز مفهوم النوع االجتماعي وتمكين المرأة فـي كافـة المجـاالت             •

، من خالل وسائل اإلعالم، والمنـاهج الدراسـية،         )خاصة االقتصادية (

 .الخ..والمحاضرات والندوات
الالزمـة  تسليط الضوء على ظاهرة تسرب الفتيات، وإجراء البحـوث           •

حول هذا الموضوع، وتـشخيص األسـباب، وصـوالً إلـى وضـع             

سيناريوهات وبدائل ورسم استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة لما لها من          

 على كافة أوضاع المرأة بشكل عام، ومستوى        - في المستقبل  –انعكاس  

 .أداءها االقتصادي بشكل خاص
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥١

  

  

  

  

  الهوامش

 .٤٨، ص٢٠٠٥هداف التنمية األلفية في سورية التقرير الوطني الثاني أل .١
 .٥، ص٢٠١٠ – ٢٠٠٦ملخص الخطة الخمسية العاشرة  .٢
 .٤٦التقرير الوطني الثاني ألهداف األلفية، مصدر سابق، ص .٣
 .٥المصدر السابق ص .٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٢

   ملحق بالبيانات والمعطيات الرقمية للدراسة-١٠
  

 جنس سنة حسب ال١٥-٦توزع األفراد بعمر 
 Total أنثى ذآر 

6222,897211,634 434,531 
7208,736198,007 406,743 
8214,940203,773 418,713 
9223,734214,528 438,262 

10221,173209,834 431,007 
11202,339191,576 393,915 
12209,873196,093 405,966 
13183,833172,491 356,324 
14212,249205,085 417,334 
15174,999167,440 342,439 

Total 2,074,7731,970,461 4,045,234 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

  سنة فأآثر حسب ملكية المسكن١٥النساء المشتغالت والمتعطالت بعمر 
 Total متعطل مشتغل

  
 % العدد % العدد % العدد

OWN 329,71287.8 44,384 93.2 374,096 88.4 
RENTED 35,1509.4 2,568 5.4 37,719 8.9 

OTHER 10,8172.9 693 1.5 11,511 2.7 
Total 375,680100.0 47,646 100.0 423,326 100.0 

 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

  سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
 Total أنثى ذآر

  
 % العدد % ددالع % العدد

 0.3 8,646 0.4 1,559 7,0880.2  غير مبين
   الزراعــة  والغابـات  

 22.9 751,347 27.4 107,275 644,07222.3 والصيـــد

 0.1 1,874 0.0 55 1,8190.1   صـيــــــد األسـمــاك
   التعديــن   واستغالل    

 0.4 13,180 0.2 930 12,2500.4 المحاجر

 13.1 428,362 13.4 52,665 375,69713.0 عـات التحويليـة  الصنـا
 0.9 28,964 0.5 2,101 26,8630.9   الكهربــاء والغــــاز والميـــاه

 16.1 528,152 2.1 8,054 520,09818.0   البنــــاء والتشييــد
 11.8 388,575 2.7 10,427 378,14813.1   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة

 0.6 19,584 0.2 669 18,9150.7   الفـنــادق والمطاعــم
  الـنقــــل والتخـزيـن 

 5.8 189,446 1.4 5,553 183,8936.4 واالتصاالت

 0.2 5,662 0.6 2,319 3,3430.1   الوساطـــة الماليـــة
  الوساطـــة العقاريــة 

 1.3 42,273 1.0 3,950 38,3231.3 وااليجارات

 16.1 529,069 13.6 53,162 475,90716.5 دارة العامــــة والـدفــاع     اال
 6.8 221,898 27.8 108,833 113,0653.9   التعــليـم

  الصـحــــة والـعـمــل 
 1.6 53,344 6.2 24,387 28,9571.0 االجتماعـي

 1.9 60,815 2.1 8,343 52,4721.8   الـخدمــات االجتماعية
 0.3 8,415 0.4 1,428 6,9870.2  المنزليــة  الـخدمــات
 0.0 1,028 0.1 304 7250.0   الـسفـارات

 0.0 224 0.0 34 1900.0   منـظـمــات دوليـــــة
Total 2,888,811100.0 392,045 100.0 3,280,856 100.0 



 ٥٣

 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 
 االقتصادي اجمالي والجنس سنة فأآثر حسب النشاط ١٥توزيع المشتغلين بعمر 

 Total أنثى ذآر
  

 % العدد % العدد % العدد
 23.0 753,220 27.4 107,329 645,89122.4  زراعة وحراجة

 14.3 470,505 14.2 55,695 414,81014.4  صناعة
 16.1 528,152 2.1 8,054 520,09818.0  بناء وتشييد

 12.4 408,159 2.8 11,096 397,06413.7  فنادق ومطاعم
 5.8 189,446 1.4 5,553 183,8936.4  نقل مواصالت

 1.5 47,935 1.6 6,269 41,6661.4  مال وتأمين وعقارات
 26.7 874,792 50.1 196,489 678,30323.5  خدمات

 0.3 8,646 0.4 1,559 7,0880.2  غير مبين
Total 2,888,811100.0 392,045 100.0 3,280,856 100.0 

 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
 Total أنثى ذآر

  
 % العدد % العدد % العدد

 0.4 1,627 0.6 346 1,2810.4  غير مبين
   الزراعــة  والغابـات  

 33.6 135,284 62.5 33,415 101,86929.2 والصيـــد

 0.1 243 0.0 11 2320.1   صـيــــــد األسـمــاك
   التعديــن   واستغالل    

 0.2 657 0.1 67 5890.2 المحاجر

 20.7 83,370 20.9 11,152 72,21820.7   الصنـاعـات التحويليـة
 0.2 635 0.1 79 5560.2   الكهربــاء والغــــاز والميـــاه

 20.8 83,570 4.1 2,184 81,38623.3   البنــــاء والتشييــد
 11.7 46,920 1.9 1,026 45,89413.2   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة

 0.7 2,682 0.1 43 2,6390.8   الفـنــادق والمطاعــم
  الـنقــــل والتخـزيـن 

 1.6 6,480 0.4 198 6,2811.8 واالتصاالت

 0.0 45 0.0 23 220.0   الوساطـــة الماليـــة
  الوساطـــة العقاريــة 

 0.3 1,018 0.2 89 9290.3 وااليجارات

 7.1 28,612 3.1 1,641 26,9717.7      االدارة العامــــة والـدفــاع
 0.4 1,448 1.7 924 5250.2   التعــليـم

  الصـحــــة والـعـمــل 
 0.4 1,530 2.3 1,209 3200.1 االجتماعـي

 1.8 7,364 1.7 920 6,4441.8 جتماعية  الـخدمــات اال
 0.2 787 0.3 155 6320.2   الـخدمــات المنزليــة

 0.0 22     220.0   الـسفـارات
 0.0 45     450.0   منـظـمــات دوليـــــة

Total 348,855100.0 53,483 100.0 402,338 100.0 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. 19 - 15  =   الفئة العمرية 



 ٥٤

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
 Total أنثى ذآر

  
 % العدد % العدد % العدد

 0.4 1,945 0.5 365 1,5800.4  غير مبين
   الزراعــة  والغابـات  

 22.1 112,808 30.1 21,659 91,14820.8 والصيـــد

 0.1 286 0.0 22 2640.1 ـد األسـمــاك  صـيـــــ
   التعديــن   واستغالل    

 0.2 1,177 0.3 191 9860.2 المحاجر

 14.1 72,181 15.0 10,806 61,37514.0   الصنـاعـات التحويليـة
 0.5 2,490 0.6 429 2,0610.5   الكهربــاء والغــــاز والميـــاه

 18.5 94,435 2.8 2,036 92,39921.1   البنــــاء والتشييــد
 9.9 50,634 2.4 1,721 48,91311.2   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة

 0.6 3,041 0.3 184 2,8570.7   الفـنــادق والمطاعــم
  الـنقــــل والتخـزيـن 

 3.6 18,551 1.1 784 17,7664.1 واالتصاالت

 0.1 501 0.5 342 1590.0   الوساطـــة الماليـــة
  الوساطـــة العقاريــة 

 0.6 3,040 1.2 829 2,2110.5 وااليجارات

 20.5 104,683 11.7 8,421 96,26122.0      االدارة العامــــة والـدفــاع
 5.0 25,333 22.7 16,311 9,0222.1   التعــليـم

  الصـحــــة والـعـمــل 
 1.8 9,212 8.4 6,058 3,1540.7 االجتماعـي

 1.7 8,849 2.2 1,588 7,2611.7   الـخدمــات االجتماعية
 0.2 949 0.2 141 8080.2   الـخدمــات المنزليــة

 0.0 34 0.0 23 110.0   الـسفـارات
 0.0 11     110.0   منـظـمــات دوليـــــة

Total 438,249100.0 71,910 100.0 510,160 100.0 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. 24 - 20  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
 Total أنثى ذآر

  
 % العدد % العدد % العدد

 0.3 1,445 0.2 200 0.3 1,245  غير مبين
 17.1 94,203 15.3 12,408 17.5 81,795    الزراعــة  والغابـات  والصيـــد

 0.1 332     0.1 332   صـيــــــد األسـمــاك
 0.3 1,698 0.2 202 0.3 1,496    التعديــن   واستغالل    المحاجر

 13.2 72,796 11.3 9,118 13.6 63,678   الصنـاعـات التحويليـة
 0.9 4,989 0.8 608 0.9 4,381   الكهربــاء والغــــاز والميـــاه

 18.4 101,149 1.7 1,372 21.3 99,776   البنــــاء والتشييــد
 11.2 61,423 2.4 1,902 12.7 59,521   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة

 0.7 3,879 0.2 151 0.8 3,728   الفـنــادق والمطاعــم
 6.2 33,801 1.5 1,249 6.9 32,553   الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت

 0.2 939 0.6 491 0.1 448   الوساطـــة الماليـــة
 1.2 6,391 1.4 1,108 1.1 5,283   الوساطـــة العقاريــة وااليجارات

 16.2 89,059 15.9 12,860 16.3 76,199      االدارة العامــــة والـدفــاع
 9.6 52,524 38.0 30,713 4.7 21,811   التعــليـم

 2.4 13,187 8.2 6,604 1.4 6,583 ــل االجتماعـي  الصـحــــة والـعـم
 1.8 10,089 2.0 1,656 1.8 8,433   الـخدمــات االجتماعية
 0.3 1,463 0.2 198 0.3 1,265   الـخدمــات المنزليــة



 ٥٥

 0.0 43 0.0 33 0.0 10   الـسفـارات
 0.0 34 0.0 22 0.0 11   منـظـمــات دوليـــــة

Total 468,550 100.0 80,895 100.0 549,444 100.0 

 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 
a. 29 - 25  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
 Total أنثى ذآر

  
 % العدد % العدد % العدد

 0.2 1,023 0.3 202 0.2 821  غير مبين
 13.9 65,778 11.9 7,809 14.2 57,968 غابـات  والصيـــد   الزراعــة  وال

 0.1 321 0.0 11 0.1 310   صـيــــــد األسـمــاك
 0.5 2,149 0.2 158 0.5 1,992    التعديــن   واستغالل    المحاجر

 12.7 60,234 10.3 6,741 13.1 53,493   الصنـاعـات التحويليـة
 1.1 5,265 0.7 444 1.2 4,821 ــاه  الكهربــاء والغــــاز والميـ

 17.6 83,398 1.9 1,224 20.1 82,174   البنــــاء والتشييــد
 11.3 53,669 2.5 1,663 12.7 52,006   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة

 0.6 2,796 0.1 43 0.7 2,753   الفـنــادق والمطاعــم
 7.5 35,617 2.1 1,370 8.4 34,248   الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت

 0.2 1,070 0.8 537 0.1 534   الوساطـــة الماليـــة
 1.5 7,277 1.3 878 1.6 6,399   الوساطـــة العقاريــة وااليجارات

 17.8 84,306 17.5 11,521 17.8 72,784      االدارة العامــــة والـدفــاع
 10.6 49,989 40.9 26,861 5.7 23,127   التعــليـم

 2.3 10,797 6.8 4,462 1.6 6,335   الصـحــــة والـعـمــل االجتماعـي
 1.9 8,772 2.3 1,490 1.8 7,281   الـخدمــات االجتماعية
 0.2 963 0.3 215 0.2 748   الـخدمــات المنزليــة

 0.0 222 0.2 101 0.0 121   الـسفـارات
 0.0 34     0.0 34   منـظـمــات دوليـــــة

Total 407,950 100.0 65,730 100.0 473,680 100.0 

 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 
a. 34 - 30  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

 ين غير مب 611 0.2 110 0.2 721 0.2
    الزراعــة  والغابـات  والصيـــد 45,643 14.1 6,607 14.7 52,250 14.2

   صـيــــــد األسـمــاك 154 0.0     154 0.0
    التعديــن   واستغالل    المحاجر 2,097 0.6 123 0.3 2,220 0.6

   الصنـاعـات التحويليـة 37,953 11.7 5,068 11.3 43,021 11.7
   الكهربــاء والغــــاز والميـــاه 4,526 1.4 210 0.5 4,736 1.3

   البنــــاء والتشييــد 54,912 17.0 614 1.4 55,526 15.1
   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة 40,528 12.5 1,211 2.7 41,739 11.3

   الفـنــادق والمطاعــم 2,049 0.6 53 0.1 2,103 0.6
   الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت 29,772 9.2 939 2.1 30,711 8.3
   الوساطـــة الماليـــة 557 0.2 413 0.9 970 0.3
   الوساطـــة العقاريــة وااليجارات 6,377 2.0 466 1.0 6,842 1.9

      االدارة العامــــة والـدفــاع 67,090 20.8 7,966 17.7 75,056 20.4
   التعــليـم 20,076 6.2 17,128 38.1 37,204 10.1

   الصـحــــة والـعـمــل االجتماعـي 4,446 1.4 2,688 6.0 7,134 1.9
   الـخدمــات االجتماعية 5,635 1.7 1,096 2.4 6,731 1.8
   الـخدمــات المنزليــة 636 0.2 187 0.4 823 0.2
   الـسفـارات 153 0.0 56 0.1 208 0.1
 دوليـــــة  منـظـمــات  45 0.0     45 0.0



 ٥٦

100.0 368,194 100.0 44,934 100.0 323,259 Total 

 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 
a. 39 – 35  =   الفئة العمرية 

 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

  غير مبين 403 0.2 123 0.4 526 0.2
    الزراعــة  والغابـات  والصيـــد 44,537 17.3 6,460 22.5 50,997 17.8

   صـيــــــد األسـمــاك 155 0.1 11 0.0 166 0.1
    التعديــن   واستغالل    المحاجر 1,669 0.6 89 0.3 1,758 0.6

   الصنـاعـات التحويليـة 27,999 10.9 3,777 13.2 31,776 11.1
   الكهربــاء والغــــاز والميـــاه 3,755 1.5 198 0.7 3,953 1.4

   البنــــاء والتشييــد 38,035 14.8 287 1.0 38,322 13.4
   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة 33,568 13.0 942 3.3 34,510 12.1

   الفـنــادق والمطاعــم 1,413 0.5 53 0.2 1,466 0.5
   الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت 24,592 9.6 462 1.6 25,054 8.8
   الوساطـــة الماليـــة 482 0.2 247 0.9 728 0.3
   الوساطـــة العقاريــة وااليجارات 5,436 2.1 291 1.0 5,727 2.0

      االدارة العامــــة والـدفــاع 51,412 20.0 4,650 16.2 56,062 19.6
   التعــليـم 15,527 6.0 8,729 30.4 24,256 8.5
   الصـحــــة والـعـمــل االجتماعـي 2,836 1.1 1,520 5.3 4,356 1.5
   الـخدمــات االجتماعية 4,991 1.9 664 2.3 5,655 2.0
   الـخدمــات المنزليــة 471 0.2 139 0.5 610 0.2
   الـسفـارات 77 0.0 34 0.1 111 0.0
 ــات دوليـــــة  منـظـم 33 0.0     33 0.0

100.0 286,066 100.0 28,677 100.0 257,390 Total 

 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 
a. 44 - 40  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

  غير مبين 244 0.1 79 0.4 323 0.2
    الزراعــة  والغابـات  والصيـــد 39,624 20.9 4,600 25.7 44,223 21.3

   صـيــــــد األسـمــاك 77 0.0     77 0.0
    التعديــن   واستغالل    المحاجر 1,599 0.8 12 0.1 1,611 0.8

   الصنـاعـات التحويليـة 21,214 11.2 2,465 13.8 23,679 11.4
   الكهربــاء والغــــاز والميـــاه 2,508 1.3 67 0.4 2,575 1.2

   البنــــاء والتشييــد 24,185 12.8 121 0.7 24,305 11.7
   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة 25,237 13.3 571 3.2 25,808 12.5

   الفـنــادق والمطاعــم 1,056 0.6 42 0.2 1,099 0.5
   الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت 15,544 8.2 315 1.8 15,859 7.7
   الوساطـــة الماليـــة 455 0.2 122 0.7 577 0.3
   الوساطـــة العقاريــة وااليجارات 3,321 1.8 167 0.9 3,488 1.7

      االدارة العامــــة والـدفــاع 35,528 18.8 3,019 16.9 38,547 18.6
   التعــليـم 12,414 6.6 4,890 27.3 17,304 8.4
   الصـحــــة والـعـمــل االجتماعـي 1,987 1.1 872 4.9 2,860 1.4
   الـخدمــات االجتماعية 3,713 2.0 430 2.4 4,143 2.0
   الـخدمــات المنزليــة 401 0.2 85 0.5 486 0.2
   الـسفـارات 120 0.1 57 0.3 177 0.1



 ٥٧

 دوليـــــة  منـظـمــات  11 0.0     11 0.0
100.0 207,151 100.0 17,912 100.0 189,239 Total 

 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 
a. 49 – 45  =   الفئة العمرية 

 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

0.2 352 0.3 32 0.2 320   غير مبين

27.5 44,598 38.7 4,682 26.6 39,915    الزراعــة  والغابـات  
 والصيـــد

0.1 120     0.1 120    صـيــــــد األسـمــاك

0.5 876 0.4 45 0.6 831    التعديــن   واستغالل    
 المحاجر

10.7 17,441 12.8 1,552 10.6 15,890    الصنـاعـات التحويليـة
1.3 2,058 0.3 34 1.3 2,024    الكهربــاء والغــــاز والميـــاه

11.7 18,988 0.8 100 12.6 18,888    البنــــاء والتشييــد
13.5 21,974 4.3 515 14.3 21,459    تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة
0.5 864 0.4 54 0.5 810    الفـنــادق والمطاعــم

6.8 10,973 1.3 158 7.2 10,816   الـنقــــل والتخـزيـن 
 واالتصاالت

0.3 410 0.8 101 0.2 309    الوساطـــة الماليـــة

2.1 3,386 0.5 55 2.2 3,331   الوساطـــة العقاريــة 
 وااليجارات

16.0 26,025 14.9 1,806 16.1 24,219       االدارة العامــــة والـدفــاع
5.2 8,512 17.5 2,110 4.3 6,402  تعــليـم  ال

1.2 1,899 4.1 500 0.9 1,399   الصـحــــة والـعـمــل 
 االجتماعـي

1.9 3,086 1.7 210 1.9 2,876    الـخدمــات االجتماعية
0.4 630 1.0 121 0.3 509    الـخدمــات المنزليــة
0.1 113     0.1 113    الـسفـارات
   منـظـمــات دوليـــــة     11 0.1 11 0.0

100.0 162,317 100.0 12,087 100.0 150,231 Total 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. 54 - 50  =   الفئة العمرية 

Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

  غير مبين 145 0.1 56 0.8 201 0.2
    الزراعــة  والغابـات  والصيـــد 34,460 31.2 3,390 47.5 37,850 32.2

   صـيــــــد األسـمــاك 55 0.0     55 0.0
    التعديــن   واستغالل    المحاجر 523 0.5 33 0.5 555 0.5
   الصنـاعـات التحويليـة 10,218 9.2 884 12.4 11,101 9.4
   الكهربــاء والغــــاز والميـــاه 1,330 1.2 21 0.3 1,351 1.1

 ـــاء والتشييــد  البنـ 13,018 11.8 41 0.6 13,060 11.1
   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة 17,512 15.8 287 4.0 17,799 15.1

   الفـنــادق والمطاعــم 691 0.6 11 0.2 702 0.6
   الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت 6,864 6.2 45 0.6 6,909 5.9
   الوساطـــة الماليـــة 211 0.2 33 0.5 244 0.2
   الوساطـــة العقاريــة وااليجارات 2,095 1.9 45 0.6 2,140 1.8

      االدارة العامــــة والـدفــاع 16,338 14.8 938 13.2 17,276 14.7
   التعــليـم 3,172 2.9 885 12.4 4,058 3.4
   الصـحــــة والـعـمــل االجتماعـي 1,008 0.9 262 3.7 1,270 1.1



 ٥٨

   الـخدمــات االجتماعية 2,395 2.2 166 2.3 2,561 2.2
   الـخدمــات المنزليــة 439 0.4 34 0.5 472 0.4
   الـسفـارات 44 0.0     44 0.0

100.0 117,648 100.0 7,131 100.0 110,517 Total 

 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 
a. 59 – 55  =   الفئة العمرية 

 )a(االقتصادي مفصل والجنس سنة فأآثر حسب النشاط ١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

0.3 259 0.2 11 0.3 248   غير مبين

50.5 50,598 67.0 3,455 49.6 47,143    الزراعــة  والغابـات  
 والصيـــد

0.1 77     0.1 77    صـيــــــد األسـمــاك

0.3 335 0.2 11 0.3 324 واستغالل       التعديــن   
 المحاجر

7.0 7,052 11.9 612 6.8 6,439    الصنـاعـات التحويليـة
0.7 683 0.2 11 0.7 672    الكهربــاء والغــــاز والميـــاه
9.1 9,151 0.8 43 9.6 9,108    البنــــاء والتشييــد

16.1 16,156 4.9 252 16.7 15,904    تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة
0.4 442 0.2 11 0.5 431    الفـنــادق والمطاعــم

3.4 3,417 0.2 11 3.6 3,406   الـنقــــل والتخـزيـن 
 واالتصاالت

0.1 100 0.2 11 0.1 89    الوساطـــة الماليـــة

1.5 1,551 0.4 22 1.6 1,529   الوساطـــة العقاريــة 
 وااليجارات

6.4 6,398 5.0 258 6.5 6,140  ارة العامــــة والـدفــاع     االد
1.0 981 4.4 225 0.8 756    التعــليـم

0.6 576 1.3 67 0.5 509   الصـحــــة والـعـمــل 
 االجتماعـي

1.8 1,802 1.5 79 1.8 1,724    الـخدمــات االجتماعية
0.5 528 1.5 76 0.5 452    الـخدمــات المنزليــة
0.0 32     0.0 32    الـسفـارات

100.0 100,136 100.0 5,155 100.0 94,981 Total 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. 64 - 60  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

  غير مبين 190 0.2 34 0.8 224 0.2
    الزراعــة  والغابـات  والصيـــد 59,946 60.3 2,790 67.9 62,735 60.6

   صـيــــــد األسـمــاك 44 0.0     44 0.0
    التعديــن   واستغالل    المحاجر 144 0.1     144 0.1
   الصنـاعـات التحويليـة 5,220 5.2 491 11.9 5,711 5.5
 الغــــاز والميـــاه  الكهربــاء و 230 0.2     230 0.2
   البنــــاء والتشييــد 6,184 6.2 33 0.8 6,217 6.0

   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة 17,561 17.7 337 8.2 17,897 17.3
   الفـنــادق والمطاعــم 488 0.5 23 0.5 510 0.5
   الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت 2,051 2.1 22 0.5 2,073 2.0
   الوساطـــة الماليـــة 78 0.1     78 0.1
   الوساطـــة العقاريــة وااليجارات 1,411 1.4     1,411 1.4
      االدارة العامــــة والـدفــاع 2,943 3.0 69 1.7 3,012 2.9
   التعــليـم 221 0.2 57 1.4 278 0.3



 ٥٩

 ـي  الصـحــــة والـعـمــل االجتماع 378 0.4 134 3.3 512 0.5
   الـخدمــات االجتماعية 1,719 1.7 45 1.1 1,763 1.7
   الـخدمــات المنزليــة 616 0.6 77 1.9 693 0.7
   الـسفـارات 23 0.0     23 0.0

100.0 103,556 100.0 4,109 100.0 99,447 Total 

 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 
a. 65  =   الفئة العمرية + 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥مر توزيع المشتغلين بع
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

13.2 22     15.3 22    الزراعــة  والغابـات  
 والصيـــد

19.6 33     22.7 33    البنــــاء والتشييــد
27.2 45     31.5 45    تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة
19.7 33 50.0 11 14.9 22       االدارة العامــــة والـدفــاع
6.6 11     7.6 11    التعــليـم

  الصـحــــة والـعـمــل      11 50.0 11 6.8
 االجتماعـي

6.8 11     7.9 11    الـخدمــات المنزليــة
100.0 167 100.0 23 100.0 144 Total 

 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 
a. فئة العمريةال  غير مبين  =   

  
 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 

Total ذآر أنثى 
 العدد % العدد % العدد %

  

33.7 135,527 62.5 33,426 29.3 102,101   زراعة وحراجة
21.0 84,662 21.1 11,298 21.0 73,363   صناعة
20.8 83,570 4.1 2,184 23.3 81,386   بناء وتشييد
12.3 49,601 2.0 1,069 13.9 48,532   فنادق ومطاعم
1.6 6,480 0.4 198 1.8 6,281   نقل مواصالت
0.3 1,063 0.2 112 0.3 952   مال وتأمين وعقارات
9.9 39,808 9.1 4,850 10.0 34,958   خدمات
0.4 1,627 0.6 346 0.4 1,281   غير مبين

100.0 402,338 100.0 53,483 100.0 348,855 Total 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. 19 – 15  =   الفئة العمرية 
  

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

22.2 113,093 30.2 21,681 20.9 91,412   زراعة وحراجة
14.9 75,848 15.9 11,426 14.7 64,422   صناعة
18.5 94,435 2.8 2,036 21.1 92,399   بناء وتشييد
10.5 53,676 2.6 1,906 11.8 51,770   فنادق ومطاعم
3.6 18,551 1.1 784 4.1 17,766   نقل مواصالت
0.7 3,541 1.6 1,171 0.5 2,370   مال وتأمين وعقارات

29.2 149,071 45.3 32,541 26.6 116,529   خدمات
0.4 1,945 0.5 365 0.4 1,580   غير مبين

100.0 510,160 100.0 71,910 100.0 438,249 Total 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. 24 - 20  =   الفئة العمرية 



 ٦٠

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

17.2 94,535 15.3 12,408 17.5 82,128   زراعة وحراجة
14.5 79,482 12.3 9,928 14.8 69,554   صناعة
18.4 101,149 1.7 1,372 21.3 99,776   بناء وتشييد
11.9 65,302 2.5 2,053 13.5 63,250   فنادق ومطاعم
6.2 33,801 1.5 1,249 6.9 32,553   نقل مواصالت
1.3 7,330 2.0 1,599 1.2 5,731   مال وتأمين وعقارات

30.3 166,399 64.4 52,086 24.4 114,313   خدمات
0.3 1,445 0.2 200 0.3 1,245   غير مبين

100.0 549,444 100.0 80,895 100.0 468,550 Total 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. ةالفئة العمري    =  25 - 29 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

14.0 66,099 11.9 7,820 14.3 58,279   زراعة وحراجة
14.3 67,648 11.2 7,342 14.8 60,305   صناعة
17.6 83,398 1.9 1,224 20.1 82,174   بناء وتشييد
11.9 56,465 2.6 1,706 13.4 54,759   فنادق ومطاعم
7.5 35,617 2.1 1,370 8.4 34,248   نقل مواصالت
1.8 8,347 2.2 1,415 1.7 6,932   مال وتأمين وعقارات

32.7 155,083 67.9 44,652 27.1 110,431   خدمات
0.2 1,023 0.3 202 0.2 821   غير مبين

100.0 473,680 100.0 65,730 100.0 407,950 Total 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. 34 - 30  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

14.2 52,404 14.7 6,607 14.2 45,797  ة وحراجة زراع
13.6 49,977 12.0 5,401 13.8 44,575   صناعة
15.1 55,526 1.4 614 17.0 54,912   بناء وتشييد
11.9 43,842 2.8 1,264 13.2 42,577   فنادق ومطاعم
8.3 30,711 2.1 939 9.2 29,772   نقل مواصالت
2.1 7,812 2.0 878 2.1 6,934   مال وتأمين وعقارات

34.5 127,201 64.8 29,121 30.3 98,081   خدمات
0.2 721 0.2 110 0.2 611   غير مبين

100.0 368,194 100.0 44,934 100.0 323,259 Total 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. 39 – 35  =   الفئة العمرية 



 ٦١

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر نثىأ 

 العدد % العدد % العدد %
  

17.9 51,163 22.6 6,471 17.4 44,693   زراعة وحراجة
13.1 37,487 14.2 4,064 13.0 33,423   صناعة
13.4 38,322 1.0 287 14.8 38,035   بناء وتشييد
12.6 35,976 3.5 996 13.6 34,981   فنادق ومطاعم
8.8 25,054 1.6 462 9.6 24,592  ل مواصالت نق
2.3 6,456 1.9 538 2.3 5,918   مال وتأمين وعقارات

31.8 91,083 54.9 15,737 29.3 75,346   خدمات
0.2 526 0.4 123 0.2 403   غير مبين

100.0 286,066 100.0 28,677 100.0 257,390 Total 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. 44 - 40  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥تغلين بعمر توزيع المش
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

21.4 44,300 25.7 4,600 21.0 39,700   زراعة وحراجة
13.5 27,865 14.2 2,543 13.4 25,321   صناعة
11.7 24,305 0.7 121 12.8 24,185   بناء وتشييد
13.0 26,907 3.4 613 13.9 26,294   فنادق ومطاعم
7.7 15,859 1.8 315 8.2 15,544   نقل مواصالت
2.0 4,065 1.6 289 2.0 3,776   مال وتأمين وعقارات

30.7 63,527 52.2 9,353 28.6 54,175   خدمات
0.2 323 0.4 79 0.1 244   غير مبين

100.0 207,151 100.0 17,912 100.0 189,239 Total 
 ١٩٩٤لتعداد العام للسكان ا

a. 49 – 45  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
 

 زراعة وحراجة 40,035 26.6 4,682 38.7 44,718 27.5
 صناعة 18,746 12.5 1,630 13.5 20,376 12.6
 بناء وتشييد 18,888 12.6 100 0.8 18,988 11.7
 فنادق ومطاعم 22,269 14.8 569 4.7 22,838 14.1
 نقل مواصالت 10,816 7.2 158 1.3 10,973 6.8
 مال وتأمين وعقارات 3,640 2.4 157 1.3 3,796 2.3

 خدمات 35,518 23.6 4,759 39.4 40,276 24.8
 غير مبين 320 0.2 32 0.3 352 0.2

100.0 162,317 100.0 12,087 100.0 150,231 Total 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. 54 - 50  =   الفئة العمرية 



 ٦٢

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

32.2 37,905 47.5 3,390 31.2 34,515   زراعة وحراجة
11.1 13,007 13.1 938 10.9 12,070   صناعة
11.1 13,060 0.6 41 11.8 13,018   بناء وتشييد
15.7 18,501 4.2 298 16.5 18,203   فنادق ومطاعم
5.9 6,909 0.6 45 6.2 6,864   نقل مواصالت
2.0 2,385 1.1 79 2.1 2,306   مال وتأمين وعقارات

21.8 25,680 32.0 2,284 21.2 23,396   خدمات
0.2 201 0.8 56 0.1 145   غير مبين

100.0 117,648 100.0 7,131 100.0 110,517 Total 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. 59 – 55  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

50.6 50,675 67.0 3,455 49.7 47,220   زراعة وحراجة
8.1 8,070 12.3 634 7.8 7,435   صناعة
9.1 9,151 0.8 43 9.6 9,108   بناء وتشييد

16.6 16,598 5.1 263 17.2 16,335   فنادق ومطاعم
3.4 3,417 0.2 11 3.6 3,406   نقل مواصالت
1.6 1,651 0.6 33 1.7 1,618   مال وتأمين وعقارات

10.3 10,316 13.7 704 10.1 9,612   خدمات
0.3 259 0.2 11 0.3 248   غير مبين

100.0 100,136 100.0 5,155 100.0 94,981 Total 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. 64 - 60  =   الفئة العمرية 

 )a(آثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس سنة فأ١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

60.6 62,780 67.9 2,790 60.3 59,990   زراعة وحراجة
5.9 6,085 11.9 491 5.6 5,594   صناعة
6.0 6,217 0.8 33 6.2 6,184   بناء وتشييد

17.8 18,408 8.7 359 18.1 18,049  طاعم فنادق وم
2.0 2,073 0.5 22 2.1 2,051   نقل مواصالت
1.4 1,489     1.5 1,489   مال وتأمين وعقارات
6.1 6,280 9.3 381 5.9 5,900   خدمات
0.2 224 0.8 34 0.2 190   غير مبين

100.0 103,556 100.0 4,109 100.0 99,447 Total 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. 65  =   الفئة العمرية + 



 ٦٣

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

13.2 22     15.3 22   زراعة وحراجة
19.6 33     22.7 33   بناء وتشييد
27.2 45     31.5 45   فنادق ومطاعم
40.0 67 100.0 23 30.5 44   خدمات

100.0 167 100.0 23 100.0 144 Total 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

a. غير مبين  =   الفئة العمرية 

  سنة فأآثر حسب المستوى التعليمي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

16.3 535,243 20.4 79,955 15.8 455,288  أمي
26.3 863,258 11.7 45,744 28.3 817,515  ملم
24.3 798,345 12.6 49,514 25.9 748,831  ابتدائي
11.4 374,361 9.4 36,920 11.7 337,441  اعدادي
11.1 364,591 24.0 93,946 9.4 270,645  ثانوي
4.1 134,345 11.9 46,773 3.0 87,572  معهد متوسط
6.3 206,413 9.9 38,760 5.8 167,653  جامعي فأآثر
0.1 4,300 0.1 433 0.1 3,867  غير مبين

100.0 3,280,856 100.0 392,045 100.0 2,888,811 Total 
 ١٩٩٤التعداد العام للسكان 

א א١٥−٦א
      

Total ذآر أنثى  
489,305 237,404 251,901 6
453,734 220,023 233,711 7
480,832 234,097 246,735 8
472,000 228,449 243,551 9
461,954 223,108 238,846 10
417,399 201,902 215,497 11
439,953 213,116 226,837 12
404,353 195,592 208,761 13
430,935 206,587 224,348 14
415,996 203,076 212,920 15

4,466,461 2,163,354 2,303,107 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 



 ٦٤

  سنة فأآثر حسب ملكية المسكن١٥النساء المشتغالت والمتعطالت بعمر 
Total مشتغل متعطل 

 العدد % العدد % العدد %
  

86.6 670,204 87.9 145,878 86.2 524,326  ملك
1.8 13,791 2.5 4,079 1.6 9,712  ايجار مفروش
5.3 40,879 3.8 6,228 5.7 34,651  ايجار غير مفروش
6.0 46,207 5.5 9,134 6.1 37,073  غير ذلك
0.4 2,871 0.3 578 0.4 2,293  غير مبين

100.0 773,952 100.0 165,897 100.0 608,055 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

  سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

18.4 797,656 27.0 165,115 17.0 632,541    الزراعــة  والغابـات  
 والصيـــد

0.1 2,486 0.0 55 0.1 2,431    صـيــــــد األسـمــاك

0.2 9,144 0.1 602 0.2 8,542    التعديــن   واستغالل    
 المحاجر

12.5 544,873 7.1 43,487 13.4 501,386    الصنـاعـات التحويليـة
0.3 13,625 0.2 1,094 0.3 12,531    الكهربــاء والغــــاز والميـــاه

19.0 823,982 4.3 26,518 21.4 797,464    البنــــاء والتشييــد
11.0 479,309 2.7 16,600 12.4 462,709    تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة
0.8 33,452 0.2 1,160 0.9 32,292    الفـنــادق والمطاعــم

5.8 253,066 0.9 5,229 6.6 247,837   الـنقــــل والتخـزيـن 
 واالتصاالت

0.1 3,294 0.2 1,373 0.1 1,921    الوساطـــة الماليـــة

1.5 64,355 1.4 8,332 1.5 56,023   الوساطـــة العقاريــة 
 وااليجارات

19.1 830,410 20.7 127,014 18.9 703,396       االدارة العامــــة والـدفــاع
6.4 275,943 25.4 155,318 3.2 120,625    التعــليـم

1.9 81,841 6.1 37,159 1.2 44,682   الصـحــــة والـعـمــل 
 االجتماعـي

1.9 82,543 2.0 12,155 1.9 70,388    الـخدمــات االجتماعية
0.1 5,968 0.4 2,611 0.1 3,357    الـخدمــات المنزليــة
0.0 717 0.0 166 0.0 551    الـسفـارات
0.0 927 0.1 350 0.0 577    منـظـمــات دوليـــــة
0.9 39,539 1.3 8,104 0.8 31,435   غير مبين

100.0 4,343,130 100.0 612,442 100.0 3,730,688 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

  سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥تغلين بعمر توزيع المش
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

18.4 800,142 27.0 165,170 17.0 634,972   زراعة وحراجة
13.1 567,642 7.4 45,183 14.0 522,459   صناعة
19.0 823,982 4.3 26,518 21.4 797,464   بناء وتشييد
11.8 512,761 2.9 17,760 13.3 495,001   فنادق ومطاعم
5.8 253,066 0.9 5,229 6.6 247,837   نقل مواصالت
1.6 67,649 1.6 9,705 1.6 57,944   مال وتأمين وعقارات

29.4 1,278,349 54.7 334,773 25.3 943,576   خدمات
0.9 39,539 1.3 8,104 0.8 31,435   غير مبين

100.0 4,343,130 100.0 612,442 100.0 3,730,688 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 



 ٦٥

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

30.7 138,001 65.3 49,478 23.6 88,523    الزراعــة  والغابـات  
 والصيـــد

0.1 247 0.0 18 0.1 229    صـيــــــد األسـمــاك

0.1 508 0.1 92 0.1 416    التعديــن   واستغالل    
 المحاجر

19.3 86,898 10.9 8,257 21.0 78,641    الصنـاعـات التحويليـة
0.1 307 0.0 18 0.1 289    الكهربــاء والغــــاز والميـــاه

26.1 117,513 11.3 8,551 29.1 108,962    البنــــاء والتشييــد
10.0 44,894 2.9 2,183 11.4 42,711    تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة
0.9 4,068 0.2 166 1.0 3,902    الفـنــادق والمطاعــم

1.5 6,886 0.5 378 1.7 6,508   الـنقــــل والتخـزيـن 
 واالتصاالت

0.0 28 0.0 5 0.0 23  يـــة  الوساطـــة المال

0.5 2,423 0.4 284 0.6 2,139   الوساطـــة العقاريــة 
 وااليجارات

6.5 29,124 2.5 1,899 7.3 27,225       االدارة العامــــة والـدفــاع
0.3 1,567 1.4 1,043 0.1 524    التعــليـم

0.2 899 0.4 294 0.2 605   الصـحــــة والـعـمــل 
 االجتماعـي

2.4 10,767 1.8 1,391 2.5 9,376    الـخدمــات االجتماعية
0.1 497 0.3 230 0.1 267    الـخدمــات المنزليــة
0.0 10     0.0 10    الـسفـارات
0.0 5 0.0 1 0.0 4    منـظـمــات دوليـــــة
1.2 5,497 1.9 1,450 1.1 4,047   غير مبين

100.0 450,139 100.0 75,738 100.0 374,401 Total 
 ٢٠٠٤تعداد العام للسكان ال

a. 19 – 15  =   الفئة العمرية 
  

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

    الزراعــة  والغابـات  والصيـــد 106,861 18.6 39,062 37.2 145,923 21.5
   صـيــــــد األسـمــاك 349 0.1 11 0.0 360 0.1
    التعديــن   واستغالل    المحاجر 774 0.1 94 0.1 868 0.1

   الصنـاعـات التحويليـة 94,592 16.5 9,443 9.0 104,035 15.3
   الكهربــاء والغــــاز والميـــاه 821 0.1 88 0.1 909 0.1

 بنــــاء والتشييــد  ال 154,132 26.8 6,936 6.6 161,068 23.7
   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة 61,304 10.7 3,339 3.2 64,643 9.5
   الفـنــادق والمطاعــم 5,908 1.0 307 0.3 6,215 0.9
   الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت 23,924 4.2 937 0.9 24,861 3.7
   الوساطـــة الماليـــة 112 0.0 116 0.1 228 0.0
   الوساطـــة العقاريــة وااليجارات 4,842 0.8 1,332 1.3 6,174 0.9

      االدارة العامــــة والـدفــاع 91,152 15.9 13,235 12.6 104,387 15.4
   التعــليـم 8,765 1.5 20,754 19.8 29,519 4.3
   الصـحــــة والـعـمــل االجتماعـي 3,003 0.5 4,456 4.2 7,459 1.1
   الـخدمــات االجتماعية 12,182 2.1 2,442 2.3 14,624 2.2
   الـخدمــات المنزليــة 448 0.1 562 0.5 1,010 0.1
   الـسفـارات 22 0.0 7 0.0 29 0.0
   منـظـمــات دوليـــــة 20 0.0 17 0.0 37 0.0
  غير مبين 5,761 1.0 1,752 1.7 7,513 1.1

100.0 679,862 100.0 104,890 100.0 574,972 Total 

 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 
a. 24 - 20  =   الفئة العمرية 



 ٦٦

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
 

 ـــدالزراعــة  والغابـات  والصي 89,123 15.3 22,654 21.6 111,777 16.2
 صـيــــــد األسـمــاك 407 0.1 11 0.0 418 0.1
 التعديــن   واستغالل    المحاجر 1,265 0.2 100 0.1 1,365 0.2
 الصنـاعـات التحويليـة 89,006 15.2 7,216 6.9 96,222 14.0
 الكهربــاء والغــــاز والميـــاه 1,814 0.3 202 0.2 2,016 0.3
 البنــــاء والتشييــد 146,015 25.0 3,951 3.8 149,966 21.8
 تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة 71,180 12.2 2,966 2.8 74,146 10.8
 الفـنــادق والمطاعــم 6,094 1.0 203 0.2 6,297 0.9
 الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت 40,647 7.0 1,033 1.0 41,680 6.1
 لماليـــةالوساطـــة ا 231 0.0 221 0.2 452 0.1
 الوساطـــة العقاريــة وااليجارات 7,422 1.3 1,736 1.7 9,158 1.3
 االدارة العامــــة والـدفــاع 90,474 15.5 24,783 23.6 115,257 16.7
 التعــليـم 13,711 2.3 25,870 24.7 39,581 5.7
 الصـحــــة والـعـمــل االجتماعـي 7,908 1.4 9,543 9.1 17,451 2.5
 الـخدمــات االجتماعية 12,512 2.1 2,469 2.4 14,981 2.2
 الـخدمــات المنزليــة 558 0.1 487 0.5 1,045 0.2
 الـسفـارات 51 0.0 21 0.0 72 0.0
 منـظـمــات دوليـــــة 39 0.0 45 0.0 84 0.0
 غير مبين 5,195 0.9 1,310 1.2 6,505 0.9
100.0 688,473 100.0 104,821 100.0 583,652 Total 

 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 
a. 29 – 25  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

13.8 85,025 15.9 14,679 13.4 70,346    الزراعــة  والغابـات  
 والصيـــد

0.1 389 0.0 6 0.1 383    صـيــــــد األسـمــاك

0.2 1,480 0.1 80 0.3 1,400    التعديــن   واستغالل    
 المحاجر

12.0 73,928 5.9 5,497 13.0 68,431    الصنـاعـات التحويليـة
0.4 2,454 0.3 256 0.4 2,198    الكهربــاء والغــــاز والميـــاه

19.3 119,237 2.5 2,314 22.2 116,923    البنــــاء والتشييــد
11.1 68,485 2.4 2,254 12.6 66,231    تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة
0.8 5,090 0.1 126 0.9 4,964    الفـنــادق والمطاعــم

6.8 41,748 0.9 802 7.8 40,946   الـنقــــل والتخـزيـن 
 واالتصاالت

0.1 577 0.3 259 0.1 318  لوساطـــة الماليـــة  ا

1.7 10,279 1.8 1,638 1.6 8,641   الوساطـــة العقاريــة 
 وااليجارات

21.0 129,596 27.9 25,742 19.8 103,854       االدارة العامــــة والـدفــاع
7.0 43,452 28.7 26,505 3.2 16,947    التعــليـم

2.9 17,648 9.4 8,678 1.7 8,970 الـعـمــل   الصـحــــة و
 االجتماعـي

2.1 12,694 2.2 2,063 2.0 10,631    الـخدمــات االجتماعية
0.2 970 0.4 407 0.1 563    الـخدمــات المنزليــة
0.0 118 0.0 41 0.0 77    الـسفـارات
0.0 107 0.1 58 0.0 49    منـظـمــات دوليـــــة
0.8 4,918 1.1 990 0.7 3,928   غير مبين

100.0 618,195 100.0 92,395 100.0 525,800 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. 34 - 30  =   الفئة العمرية 



 ٦٧

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

 زراعــة  والغابـات  والصيـــد   ال 58,774 12.5 10,632 12.7 69,406 12.5
   صـيــــــد األسـمــاك 346 0.1 3 0.0 349 0.1
    التعديــن   واستغالل    المحاجر 1,385 0.3 79 0.1 1,464 0.3

   الصنـاعـات التحويليـة 53,306 11.4 4,404 5.3 57,710 10.4
 يـــاه  الكهربــاء والغــــاز والم 2,102 0.4 199 0.2 2,301 0.4

   البنــــاء والتشييــد 92,683 19.7 1,561 1.9 94,244 17.0
   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة 58,403 12.4 1,812 2.2 60,215 10.9

   الفـنــادق والمطاعــم 3,731 0.8 101 0.1 3,832 0.7
   الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت 38,832 8.3 641 0.8 39,473 7.1
   الوساطـــة الماليـــة 298 0.1 239 0.3 537 0.1
   الوساطـــة العقاريــة وااليجارات 8,430 1.8 1,236 1.5 9,666 1.7

      االدارة العامــــة والـدفــاع 110,088 23.5 22,843 27.3 132,931 24.0
   التعــليـم 22,162 4.7 31,372 37.5 53,534 9.7
   الصـحــــة والـعـمــل االجتماعـي 7,374 1.6 6,024 7.2 13,398 2.4
   الـخدمــات االجتماعية 7,619 1.6 1,518 1.8 9,137 1.7
   الـخدمــات المنزليــة 471 0.1 243 0.3 714 0.1
   الـسفـارات 75 0.0 25 0.0 100 0.0
   منـظـمــات دوليـــــة 82 0.0 56 0.1 138 0.0
  غير مبين 3,275 0.7 714 0.9 3,989 0.7

100.0 553,138 100.0 83,702 100.0 469,436 Total 

 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 
a. 39 – 35  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

    الزراعــة  والغابـات  والصيـــد 47,913 12.3 8,536 13.0 56,449 12.4
   صـيــــــد األسـمــاك 229 0.1 2 0.0 231 0.1
    التعديــن   واستغالل    المحاجر 1,192 0.3 70 0.1 1,262 0.3

   الصنـاعـات التحويليـة 42,960 11.0 3,492 5.3 46,452 10.2
 كهربــاء والغــــاز والميـــاه  ال 1,859 0.5 145 0.2 2,004 0.4

   البنــــاء والتشييــد 69,346 17.8 1,257 1.9 70,603 15.5
   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة 49,916 12.8 1,462 2.2 51,378 11.3

   الفـنــادق والمطاعــم 2,789 0.7 108 0.2 2,897 0.6
  والتخـزيـن واالتصاالت  الـنقــــل 34,486 8.8 571 0.9 35,057 7.7
   الوساطـــة الماليـــة 261 0.1 220 0.3 481 0.1
   الوساطـــة العقاريــة وااليجارات 7,677 2.0 914 1.4 8,591 1.9

      االدارة العامــــة والـدفــاع 96,115 24.6 18,108 27.5 114,223 25.1
   التعــليـم 20,028 5.1 25,071 38.0 45,099 9.9
   الصـحــــة والـعـمــل االجتماعـي 6,286 1.6 4,031 6.1 10,317 2.3
   الـخدمــات االجتماعية 5,768 1.5 1,007 1.5 6,775 1.5
   الـخدمــات المنزليــة 339 0.1 224 0.3 563 0.1
   الـسفـارات 104 0.0 28 0.0 132 0.0
   منـظـمــات دوليـــــة 80 0.0 75 0.1 155 0.0
  غير مبين 2,668 0.7 592 0.9 3,260 0.7

100.0 455,929 100.0 65,913 100.0 390,016 Total 

 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 
a. 44 - 40  =   الفئة العمرية 

  
  



 ٦٨

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 لعددا % العدد % العدد %
  

13.3 44,114 14.6 5,899 13.1 38,215    الزراعــة  والغابـات  
 والصيـــد

0.1 182 0.0 2 0.1 180    صـيــــــد األسـمــاك

0.2 824 0.1 39 0.3 785    التعديــن   واستغالل    
 المحاجر

9.3 30,707 5.4 2,183 9.8 28,524    الصنـاعـات التحويليـة
0.5 1,596 0.2 86 0.5 1,510    الكهربــاء والغــــاز والميـــاه

13.1 43,605 1.8 735 14.7 42,870    البنــــاء والتشييــد
11.3 37,423 2.4 977 12.5 36,446    تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة
0.6 2,029 0.2 68 0.7 1,961    الفـنــادق والمطاعــم

8.1 26,881 1.1 434 9.1 26,447  الـنقــــل والتخـزيـن  
 واالتصاالت

0.1 417 0.4 162 0.1 255    الوساطـــة الماليـــة

2.1 6,809 1.5 617 2.1 6,192   الوساطـــة العقاريــة 
 وااليجارات

27.9 92,579 27.2 11,032 28.0 81,547       االدارة العامــــة والـدفــاع
9.1 30,330 36.1 14,625 5.4 15,705  التعــليـم  

2.0 6,801 5.9 2,383 1.5 4,418   الصـحــــة والـعـمــل 
 االجتماعـي

1.4 4,598 1.5 598 1.4 4,000    الـخدمــات االجتماعية
0.1 367 0.4 154 0.1 213    الـخدمــات المنزليــة
0.0 102 0.1 23 0.0 79    الـسفـارات
0.0 157 0.1 55 0.0 102  ـــــة  منـظـمــات دولي
0.7 2,355 1.0 419 0.7 1,936   غير مبين

100.0 331,876 100.0 40,491 100.0 291,385 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. 49 – 45  =   الفئة العمرية 
 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 

Total ذآر أنثى 

 العدد % دالعد % العدد %
  

    الزراعــة  والغابـات  والصيـــد 38,210 17.5 5,550 23.5 43,760 18.1
   صـيــــــد األسـمــاك 138 0.1     138 0.1
    التعديــن   واستغالل    المحاجر 667 0.3 21 0.1 688 0.3
   الصنـاعـات التحويليـة 20,174 9.3 1,408 6.0 21,582 8.9
   الكهربــاء والغــــاز والميـــاه 1,080 0.5 72 0.3 1,152 0.5

   البنــــاء والتشييــد 29,752 13.6 515 2.2 30,267 12.5
   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة 28,368 13.0 677 2.9 29,045 12.0

   الفـنــادق والمطاعــم 1,295 0.6 35 0.1 1,330 0.6
   الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت 19,114 8.8 264 1.1 19,378 8.0
   الوساطـــة الماليـــة 201 0.1 89 0.4 290 0.1
   الوساطـــة العقاريــة وااليجارات 4,492 2.1 315 1.3 4,807 2.0

      االدارة العامــــة والـدفــاع 54,448 25.0 5,934 25.2 60,382 25.0
 التعــليـم   12,181 5.6 6,887 29.2 19,068 7.9
   الصـحــــة والـعـمــل االجتماعـي 2,760 1.3 1,068 4.5 3,828 1.6
   الـخدمــات االجتماعية 3,197 1.5 331 1.4 3,528 1.5
   الـخدمــات المنزليــة 156 0.1 95 0.4 251 0.1
   الـسفـارات 61 0.0 13 0.1 74 0.0
 ــة  منـظـمــات دوليـــ 79 0.0 23 0.1 102 0.0
  غير مبين 1,659 0.8 291 1.2 1,950 0.8

100.0 241,620 100.0 23,588 100.0 218,032 Total 

 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 
a. 54 - 50  =   الفئة العمرية 



 ٦٩

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
 

 الزراعــة  والغابـات  والصيـــد 28,714 20.9 3,092 28.9 31,806 21.5
 صـيــــــد األسـمــاك 81 0.1 1 0.0 82 0.1
 التعديــن   واستغالل    المحاجر 417 0.3 15 0.1 432 0.3
 الصنـاعـات التحويليـة 12,218 8.9 737 6.9 12,955 8.8
 بــاء والغــــاز والميـــاهالكهر 666 0.5 19 0.2 685 0.5

 البنــــاء والتشييــد 16,586 12.1 264 2.5 16,850 11.4
 تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة 18,312 13.4 384 3.6 18,696 12.7

 الفـنــادق والمطاعــم 771 0.6 20 0.2 791 0.5
 الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت 9,848 7.2 105 1.0 9,953 6.7
 الوساطـــة الماليـــة 155 0.1 53 0.5 208 0.1
 الوساطـــة العقاريــة وااليجارات 2,606 1.9 128 1.2 2,734 1.8

 االدارة العامــــة والـدفــاع 33,330 24.3 2,572 24.0 35,902 24.3
 التعــليـم 8,143 5.9 2,477 23.1 10,620 7.2
 ـة والـعـمــل االجتماعـيالصـحـــ 1,756 1.3 420 3.9 2,176 1.5
 الـخدمــات االجتماعية 2,091 1.5 175 1.6 2,266 1.5
 الـخدمــات المنزليــة 133 0.1 54 0.5 187 0.1
 الـسفـارات 40 0.0 3 0.0 43 0.0
 منـظـمــات دوليـــــة 66 0.0 12 0.1 78 0.1
 غير مبين 1,140 0.8 184 1.7 1,324 0.9

100.0 147,788 100.0 10,715 100.0 137,073 Total 

 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 
a. 59 – 55  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

 ابـات  والصيـــد   الزراعــة  والغ 24,300 33.4 2,491 53.0 26,791 34.6
   صـيــــــد األسـمــاك 43 0.1     43 0.1
    التعديــن   واستغالل    المحاجر 118 0.2 6 0.1 124 0.2
   الصنـاعـات التحويليـة 6,674 9.2 397 8.4 7,071 9.1
   الكهربــاء والغــــاز والميـــاه 110 0.2 6 0.1 116 0.1

   البنــــاء والتشييــد 9,732 13.4 188 4.0 9,920 12.8
   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة 13,005 17.9 249 5.3 13,254 17.1

   الفـنــادق والمطاعــم 402 0.6 10 0.2 412 0.5
   الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت 4,083 5.6 25 0.5 4,108 5.3
   الوساطـــة الماليـــة 33 0.0 6 0.1 39 0.1
   الوساطـــة العقاريــة وااليجارات 1,762 2.4 67 1.4 1,829 2.4

      االدارة العامــــة والـدفــاع 8,009 11.0 462 9.8 8,471 10.9
   التعــليـم 1,565 2.2 394 8.4 1,959 2.5
   الصـحــــة والـعـمــل االجتماعـي 799 1.1 137 2.9 936 1.2
  الـخدمــات االجتماعية  1,304 1.8 78 1.7 1,382 1.8
   الـخدمــات المنزليــة 84 0.1 42 0.9 126 0.2
   الـسفـارات 18 0.0 4 0.1 22 0.0
   منـظـمــات دوليـــــة 32 0.0 6 0.1 38 0.0
  غير مبين 675 0.9 134 2.8 809 1.0

100.0 77,450 100.0 4,702 100.0 72,748 Total 

 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 
a. 64 - 60  =   الفئة العمرية 



 ٧٠

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

45.6 43,880 57.9 2,833 45.0 41,047    الزراعــة  والغابـات  
 والصيـــد

0.0 46 0.0 1 0.0 45  ـمــاك  صـيــــــد األس

0.1 129 0.1 6 0.1 123    التعديــن   واستغالل    
 المحاجر

7.5 7,170 8.8 432 7.4 6,738    الصنـاعـات التحويليـة
0.1 80 0.0 2 0.1 78    الكهربــاء والغــــاز والميـــاه

10.7 10,308 4.7 230 11.0 10,078    البنــــاء والتشييــد
17.6 16,970 5.9 287 18.3 16,683    تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة
0.5 463 0.3 14 0.5 449    الفـنــادق والمطاعــم

3.1 2,949 0.6 29 3.2 2,920   الـنقــــل والتخـزيـن 
 واالتصاالت

0.0 36 0.1 3 0.0 33    الوساطـــة الماليـــة

1.9 1,853 1.0 50 2.0 1,803   الوساطـــة العقاريــة 
 جاراتواالي

7.5 7,181 6.7 328 7.5 6,853       االدارة العامــــة والـدفــاع
1.1 1,091 5.2 256 0.9 835    التعــليـم

0.9 878 2.1 105 0.8 773   الصـحــــة والـعـمــل 
 االجتماعـي

1.8 1,762 1.5 73 1.8 1,689    الـخدمــات االجتماعية
0.2 152 0.7 34 0.1 118  ات المنزليــة  الـخدمــ
0.0 12 0.0 1 0.0 11    الـسفـارات
0.0 26 0.0 2 0.0 24    منـظـمــات دوليـــــة
1.3 1,210 4.3 208 1.1 1,002   غير مبين

100.0 96,196 100.0 4,894 100.0 91,302 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. 65  =   الفئة العمرية + 
  

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي مفصل والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

    الزراعــة  والغابـات  والصيـــد 515 27.5 209 35.2 724 29.4
   صـيــــــد األسـمــاك 1 0.1     1 0.0
   الصنـاعـات التحويليـة 122 6.5 21 3.5 143 5.8
   الكهربــاء والغــــاز والميـــاه 4 0.2 1 0.2 5 0.2

   البنــــاء والتشييــد 385 20.6 16 2.7 401 16.3
   تــجـــارة الجمــلــة والتجزئــة 150 8.0 10 1.7 160 6.5
   الفـنــادق والمطاعــم 26 1.4 2 0.3 28 1.1
   الـنقــــل والتخـزيـن واالتصاالت 82 4.4 10 1.7 92 3.7
   الوساطـــة الماليـــة 1 0.1     1 0.0
   الوساطـــة العقاريــة وااليجارات 17 0.9 15 2.5 32 1.3

      االدارة العامــــة والـدفــاع 301 16.1 76 12.8 377 15.3
   التعــليـم 59 3.2 64 10.8 123 5.0
   الصـحــــة والـعـمــل االجتماعـي 30 1.6 20 3.4 50 2.0
   الـخدمــات االجتماعية 19 1.0 10 1.7 29 1.2
   الـخدمــات المنزليــة 7 0.4 79 13.3 86 3.5
   الـسفـارات 3 0.2     3 0.1
  غير مبين 149 8.0 60 10.1 209 8.5

100.0 2,464 100.0 593 100.0 1,871 Total 

 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 
a. غير مبين  =   الفئة العمرية 



 ٧١

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥زيع المشتغلين بعمر تو
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

30.7 138,248 65.4 49,496 23.7 88,752   زراعة وحراجة
19.5 87,713 11.0 8,367 21.2 79,346   صناعة
26.1 117,513 11.3 8,551 29.1 108,962  ييد بناء وتش
10.9 48,962 3.1 2,349 12.5 46,613   فنادق ومطاعم
1.5 6,886 0.5 378 1.7 6,508   نقل مواصالت
0.5 2,451 0.4 289 0.6 2,162   مال وتأمين وعقارات
9.5 42,869 6.4 4,858 10.2 38,011   خدمات
1.2 5,497 1.9 1,450 1.1 4,047   غير مبين

100.0 450,139 100.0 75,738 100.0 374,401 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. 19 – 15  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

21.5 146,283 37.3 39,073 18.6 107,210   زراعة وحراجة
15.6 105,812 9.2 9,625 16.7 96,187   صناعة
23.7 161,068 6.6 6,936 26.8 154,132   بناء وتشييد
10.4 70,858 3.5 3,646 11.7 67,212   فنادق ومطاعم
3.7 24,861 0.9 937 4.2 23,924   نقل مواصالت
0.9 6,402 1.4 1,448 0.9 4,954   مال وتأمين وعقارات

23.1 157,065 39.5 41,473 20.1 115,592   خدمات
1.1 7,513 1.7 1,752 1.0 5,761   غير مبين

100.0 679,862 100.0 104,890 100.0 574,972 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. 24 - 20  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

16.3 112,195 21.6 22,665 15.3 89,530   زراعة وحراجة
14.5 99,603 7.2 7,518 15.8 92,085   صناعة
21.8 149,966 3.8 3,951 25.0 146,015   بناء وتشييد
11.7 80,443 3.0 3,169 13.2 77,274   فنادق ومطاعم
6.1 41,680 1.0 1,033 7.0 40,647  قل مواصالت ن
1.4 9,610 1.9 1,957 1.3 7,653   مال وتأمين وعقارات

27.4 188,471 60.3 63,218 21.5 125,253   خدمات
0.9 6,505 1.2 1,310 0.9 5,195   غير مبين

100.0 688,473 100.0 104,821 100.0 583,652 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. 29 - 25  =   الفئة العمرية 



 ٧٢

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

13.8 85,414 15.9 14,685 13.5 70,729   زراعة وحراجة
12.6 77,862 6.3 5,833 13.7 72,029   صناعة
19.3 119,237 2.5 2,314 22.2 116,923  ء وتشييد بنا
11.9 73,575 2.6 2,380 13.5 71,195   فنادق ومطاعم
6.8 41,748 0.9 802 7.8 40,946   نقل مواصالت
1.8 10,856 2.1 1,897 1.7 8,959   مال وتأمين وعقارات

33.1 204,585 68.7 63,494 26.8 141,091   خدمات
0.8 4,918 1.1 990 0.7 3,928   غير مبين

100.0 618,195 100.0 92,395 100.0 525,800 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. 34 – 30  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

12.6 69,755 12.7 10,635 12.6 59,120  ة زراعة وحراج
11.1 61,475 5.6 4,682 12.1 56,793   صناعة
17.0 94,244 1.9 1,561 19.7 92,683   بناء وتشييد
11.6 64,047 2.3 1,913 13.2 62,134   فنادق ومطاعم
7.1 39,473 0.8 641 8.3 38,832   نقل مواصالت
1.8 10,203 1.8 1,475 1.9 8,728   مال وتأمين وعقارات

38.0 209,952 74.2 62,081 31.5 147,871   خدمات
0.7 3,989 0.9 714 0.7 3,275   غير مبين

100.0 553,138 100.0 83,702 100.0 469,436 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. 39 - 35  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر ىأنث 

 العدد % العدد % العدد %
  

12.4 56,680 13.0 8,538 12.3 48,142   زراعة وحراجة
10.9 49,718 5.6 3,707 11.8 46,011   صناعة
15.5 70,603 1.9 1,257 17.8 69,346   بناء وتشييد
11.9 54,275 2.4 1,570 13.5 52,705   فنادق ومطاعم
7.7 35,057 0.9 571 8.8 34,486  قل مواصالت ن
2.0 9,072 1.7 1,134 2.0 7,938   مال وتأمين وعقارات

38.9 177,264 73.6 48,544 33.0 128,720   خدمات
0.7 3,260 0.9 592 0.7 2,668   غير مبين

100.0 455,929 100.0 65,913 100.0 390,016 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. 44 – 40  =   الفئة العمرية 



 ٧٣

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

13.3 44,296 14.6 5,901 13.2 38,395   زراعة وحراجة
10.0 33,127 5.7 2,308 10.6 30,819   صناعة
13.1 43,605 1.8 735 14.7 42,870   بناء وتشييد
11.9 39,452 2.6 1,045 13.2 38,407   فنادق ومطاعم
8.1 26,881 1.1 434 9.1 26,447   نقل مواصالت
2.2 7,226 1.9 779 2.2 6,447   مال وتأمين وعقارات

40.7 134,934 71.3 28,870 36.4 106,064   خدمات
0.7 2,355 1.0 419 0.7 1,936   غير مبين

100.0 331,876 100.0 40,491 100.0 291,385 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. 49 - 45  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

18.2 43,898 23.5 5,550 17.6 38,348   زراعة وحراجة
9.7 23,422 6.4 1,501 10.1 21,921   صناعة

12.5 30,267 2.2 515 13.6 29,752   بناء وتشييد
12.6 30,375 3.0 712 13.6 29,663   فنادق ومطاعم
8.0 19,378 1.1 264 8.8 19,114   نقل مواصالت
2.1 5,097 1.7 404 2.2 4,693   مال وتأمين وعقارات

36.1 87,233 60.8 14,351 33.4 72,882  ت خدما
0.8 1,950 1.2 291 0.8 1,659   غير مبين

100.0 241,620 100.0 23,588 100.0 218,032 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. 54 – 50  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

21.6 31,888 28.9 3,093 21.0 28,795   زراعة وحراجة
9.5 14,072 7.2 771 9.7 13,301   صناعة

11.4 16,850 2.5 264 12.1 16,586   بناء وتشييد
13.2 19,487 3.8 404 13.9 19,083   فنادق ومطاعم
6.7 9,953 1.0 105 7.2 9,848   نقل مواصالت
2.0 2,942 1.7 181 2.0 2,761   مال وتأمين وعقارات

34.7 51,272 53.3 5,713 33.2 45,559   خدمات
0.9 1,324 1.7 184 0.8 1,140   غير مبين

100.0 147,788 100.0 10,715 100.0 137,073 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. 59 - 55  =   الفئة العمرية 



 ٧٤

 )a( النشاط االقتصادي اجمالي والجنس سنة فأآثر حسب١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

34.6 26,834 53.0 2,491 33.5 24,343   زراعة وحراجة
9.4 7,311 8.7 409 9.5 6,902   صناعة

12.8 9,920 4.0 188 13.4 9,732   بناء وتشييد
17.6 13,666 5.5 259 18.4 13,407   فنادق ومطاعم
5.3 4,108 0.5 25 5.6 4,083   نقل مواصالت
2.4 1,868 1.6 73 2.5 1,795   مال وتأمين وعقارات

16.7 12,934 23.9 1,123 16.2 11,811   خدمات
1.0 809 2.8 134 0.9 675   غير مبين

100.0 77,450 100.0 4,702 100.0 72,748 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. 64 – 60  =   الفئة العمرية 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

45.7 43,926 57.9 2,834 45.0 41,092   زراعة وحراجة
7.7 7,379 9.0 440 7.6 6,939   صناعة

10.7 10,308 4.7 230 11.0 10,078   وتشييد بناء
18.1 17,433 6.2 301 18.8 17,132   فنادق ومطاعم
3.1 2,949 0.6 29 3.2 2,920   نقل مواصالت
2.0 1,889 1.1 53 2.0 1,836   مال وتأمين وعقارات

11.5 11,102 16.3 799 11.3 10,303   خدمات
1.3 1,210 4.3 208 1.1 1,002   غير مبين

100.0 96,196 100.0 4,894 100.0 91,302 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. 65  =   الفئة العمرية + 

 )a( سنة فأآثر حسب النشاط االقتصادي اجمالي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

29.4 725 35.2 209 27.6 516   زراعة وحراجة
6.0 148 3.7 22 6.7 126  عة صنا

16.3 401 2.7 16 20.6 385   بناء وتشييد
7.6 188 2.0 12 9.4 176   فنادق ومطاعم
3.7 92 1.7 10 4.4 82   نقل مواصالت
1.3 33 2.5 15 1.0 18   مال وتأمين وعقارات

27.1 668 42.0 249 22.4 419   خدمات
8.5 209 10.1 60 8.0 149   غير مبين

100.0 2,464 100.0 593 100.0 1,871 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a. غير مبين  =   الفئة العمرية 



 ٧٥

  سنة فأآثر حسب المستوى التعليمي والجنس١٥توزيع المشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
  

12.0 520,051 15.1 92,578 11.5 427,473   أمي
32.2 1,397,315 17.2 105,370 34.6 1,291,945   ملم
21.2 921,516 11.4 69,836 22.8 851,680   ابتدائية
11.0 479,214 7.8 47,877 11.6 431,337   اعدادية
8.5 367,221 11.0 67,383 8.0 299,838   ثانوية
7.9 343,188 24.7 151,323 5.1 191,865   معهد متوسط
6.8 294,850 12.1 74,306 5.9 220,544  ثر جامعية فأآ
0.5 19,774 0.6 3,768 0.4 16,006   غير مبين

100.0 4,343,129 100.0 612,441 100.0 3,730,688 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

  سنة فأآثر١٥نسبة قوة العمل من القوة البشرية لألفراد 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
 

 داخل قوة العمل 4,172,997 75.2 778,641 14.7 4,951,638 45.7
 خارج قوة العمل 1,377,463 24.8 4,516,133 85.3 5,893,596 54.3

100.0 10,845,234 100.0 5,294,774 100.0 5,550,460 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

  سنة فأآثر١٥نسبة النساء من قوة العمل 
Total ذآر أنثى 

% Count % Count % Count 
 

 داخل قوة العمل 4,172,997 84.3 778,641 15.7 4,951,638 100.0
 خارج قوة العمل 1,377,463 23.4 4,516,133 76.6 5,893,596 100.0
100.0 10,845,234 48.8 5,294,774 51.2 5,550,460 Total 

 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

  سنة فأآثر حسب الجنس١٥نسبة المشتغلين والمتعطلين 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
 

 مشتغل 3,730,688 89.4 612,442 78.7 4,343,130 87.7
 متعطل 442,309 10.6 166,199 21.3 608,508 12.3

100.0 4,951,638 100.0 778,641 100.0 4,172,997 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 



 ٧٦

 ة األسرة للمسكنسنة فأآثر وملكي١٥المشتغالت بعمر 
  العدد %

86.2 524,326  ملك
1.6 9,712  ايجار مفروش

5.7 34,651 ايجار غير 
 مفروش

6.1 37,073  غير ذلك
0.4 2,293  غير مبين

100.0 608,055 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

 سنة فأآثر والحيازة الزراعية١٥المشتغالت بعمر 
  العدد %

1.5 9,383  حائزنعم 
98.5 603,059  ال

100.0 612,442 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

 سنة فأآثر حسب الجنس١٥طبيعة العمل للمشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
 

 منتظم 1,908,996 51.2 378,081 61.7 2,287,077 52.7
 مؤقت 289,605 7.8 33,561 5.5 323,166 7.4

 موسمي 482,349 12.9 118,434 19.3 600,783 13.8
 متقطع 1,043,766 28.0 80,429 13.1 1,124,195 25.9
 غير مبين 5,972 0.2 1,937 0.3 7,909 0.2

100.0 4,343,130 100.0 612,442 100.0 3,730,688 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

  
 )a(حسب الجنسسنة فأآثر ١٥طبيعة العمل للمشتغلين بعمر 

Total ذآر أنثى 
 العدد % العدد % العدد %

 

 منتظم 1,321,139 61.9 270,097 82.6 1,591,236 64.6
 مؤقت 169,602 7.9 17,524 5.4 187,126 7.6
 موسمي 111,025 5.2 12,835 3.9 123,860 5.0

 متقطع 528,928 24.8 25,256 7.7 554,184 22.5
 غير مبين 4,285 0.2 1,313 0.4 5,598 0.2

100.0 2,462,004 100.0 327,025 100.0 2,134,979 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a.  حضر= الطبقة  
  

 )a(سنة فأآثر حسب الجنس١٥طبيعة العمل للمشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
 

 ظممنت 587,857 36.8 107,984 37.8 695,841 37.0
 مؤقت 120,003 7.5 16,037 5.6 136,040 7.2

 موسمي 371,324 23.3 105,599 37.0 476,923 25.4
 متقطع 514,838 32.3 55,173 19.3 570,011 30.3
 غير مبين 1,687 0.1 624 0.2 2,311 0.1

100.0 1,881,126 100.0 285,417 100.0 1,595,709 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a.  ريف= الطبقة  



 ٧٧

 سنة فأآثر حسب الجنس١٥الحالة العملية للمشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
 

لحسابه  218,212 5.8 10,900 1.8 229,112 5.3
ومستخدمين

حسابه بال  873,070 23.4 55,527 9.1 928,597 21.4
مستخدم

يعمل بأجر 2,220,560 59.5 428,414 70.0 2,648,974 61.0

مشارك مع  317,491 8.5 104,767 17.1 422,258 9.7
االسرة

أخرى 95,496 2.6 10,895 1.8 106,391 2.4
غير مبين 5,859 0.2 1,939 0.3 7,798 0.2

100.0 4,343,130 100.0 612,442 100.0 3,730,688 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

 )a(سنة فأآثر حسب الجنس١٥ بعمر الحالة العملية للمشتغلين
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
 

لحسابه  167,904 7.9 7,554 2.3 175,458 7.1
 ومستخدمين

حسابه بال  512,345 24.0 24,709 7.6 537,054 21.8
 مستخدم

 يعمل بأجر 1,341,099 62.8 280,551 85.8 1,621,650 65.9

مشارك مع  66,734 3.1 9,158 2.8 75,892 3.1
 االسرة

 أخرى 42,513 2.0 3,671 1.1 46,184 1.9
 غير مبين 4,384 0.2 1,382 0.4 5,766 0.2

100.0 2,462,004 100.0 327,025 100.0 2,134,979 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a.  حضر= الطبقة  

 )a(سسنة فأآثر حسب الجن١٥الحالة العملية للمشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
 

لحسابه  50,308 3.2 3,346 1.2 53,654 2.9
 ومستخدمين

حسابه بال  360,725 22.6 30,818 10.8 391,543 20.8
 مستخدم

 يعمل بأجر 879,461 55.1 147,863 51.8 1,027,324 54.6

مشارك مع  250,757 15.7 95,609 33.5 346,366 18.4
 السرةا

 أخرى 52,983 3.3 7,224 2.5 60,207 3.2
 غير مبين 1,475 0.1 557 0.2 2,032 0.1

100.0 1,881,126 100.0 285,417 100.0 1,595,709 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a.  ريف= الطبقة  



 ٧٨

 سنة فأآثر حسب الجنس١٥الحالة التعليمية للمشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
 

  أمي 427,473 11.5 92,578 15.1 520,051 12.0
  ملم 1,291,945 34.6 105,370 17.2 1,397,315 32.2
  ابتدائية 851,680 22.8 69,836 11.4 921,516 21.2
  اعدادية 431,337 11.6 47,877 7.8 479,214 11.0
 ثانوية  299,838 8.0 67,383 11.0 367,221 8.5
  معهد متوسط 191,865 5.1 151,323 24.7 343,188 7.9
  جامعية فأآثر 220,544 5.9 74,306 12.1 294,850 6.8
  غير مبين 16,006 0.4 3,768 0.6 19,774 0.5

100.0 4,343,129 100.0 612,441 100.0 3,730,688 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

 )a(سنة فأآثر حسب الجنس١٥لين بعمر الحالة التعليمية للمشتغ
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
 

  أمي 185,601 8.7 15,996 4.9 201,597 8.2
  ملم 751,830 35.2 40,620 12.4 792,450 32.2
  ابتدائية 454,307 21.3 24,578 7.5 478,885 19.5
 ة اعدادي 266,781 12.5 28,908 8.8 295,689 12.0
  ثانوية 185,880 8.7 46,225 14.1 232,105 9.4
  معهد متوسط 114,623 5.4 107,147 32.8 221,770 9.0
  جامعية فأآثر 165,571 7.8 61,018 18.7 226,589 9.2
  غير مبين 10,386 0.5 2,532 0.8 12,918 0.5

100.0 2,462,003 100.0 327,024 100.0 2,134,979 Total 
 ٢٠٠٤ام للسكان التعداد الع

a.  حضر= الطبقة  

 )a(سنة فأآثر حسب الجنس١٥الحالة التعليمية للمشتغلين بعمر 
Total ذآر أنثى 

 العدد % العدد % العدد %
 

  أمي 241,872 15.2 76,582 26.8 318,454 16.9
  ملم 540,115 33.8 64,750 22.7 604,865 32.2
  ابتدائية 397,373 24.9 45,258 15.9 442,631 23.5
  اعدادية 164,556 10.3 18,969 6.6 183,525 9.8
  ثانوية 113,958 7.1 21,158 7.4 135,116 7.2
  معهد متوسط 77,242 4.8 44,176 15.5 121,418 6.5
  جامعية فأآثر 54,973 3.4 13,288 4.7 68,261 3.6
  غير مبين 5,620 0.4 1,236 0.4 6,856 0.4

100.0 1,881,126 100.0 285,417 100.0 1,595,709 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

a.  ريف= الطبقة  



 ٧٩

 سنة فأآثر حسب مكان االقامة١٥الحالة الزواجية للمشتغالت بعمر 
Total حضر ريف 

 العدد % العدد % العدد %
 

 لم يتزوج أبدا 131,573 40.2 154,798 54.2 286,371 46.8
 متزوج 181,322 55.4 121,831 42.7 303,153 49.5
 مطلق 5,696 1.7 2,055 0.7 7,751 1.3
 أرمل 7,287 2.2 6,232 2.2 13,519 2.2
 غير مبين 1,147 0.4 501 0.2 1,648 0.3

100.0 612,442 100.0 285,417 100.0 327,025 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

 سنة فأآثر حسب مكان االقامة١٥مر الحالة التعليمية للمتعطالت بع
Total حضر ريف 

 العدد % العدد % العدد %
 

 لم يتزوج أبدا 55,205 79.0 76,732 79.7 131,937 79.4
 متزوج 13,566 19.4 18,350 19.1 31,916 19.2
 مطلق 542 0.8 454 0.5 996 0.6
 أرمل 518 0.7 644 0.7 1,162 0.7
 ير مبينغ 63 0.1 125 0.1 188 0.1

100.0 166,199 100.0 96,305 100.0 69,894 Total 
 ٢٠٠٤التعداد العام للسكان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    نسب المشتغلين حسب الجنس  
1994 1984 1970  
61.1 61.9 64.1   ذآور

8.8 6 8.1  اناث
35.4 34.6 36.7  المجموع

    
    
     نسب المتعطلين حسب الجنس  

1994 1984 1970  
4.4 3.1 4.4  ذآور
1.2 0.3 0.4  اناث
2.8 1.7 2.4  المجموع

    
    
   نسبة قوة العمل من القوة البشرية 

1994 1984 1970  
38.2 36.3 39.1  

    
    
    نسبة النساء قوة العمل  

1994 1984 1970  
10 6.3 8.6  

    



 ٨٠

   )١٩٨١( المهن   الترآيبة التعليمية للعامالت حب     
 أقسام المهن أمي ملم  ابتدائي اعدادي ثانوي  فني أو مهني +جامعي  
100 19.2 53.1 16.7 7.2 2.6 1.1  مجاالت علمية وفنية 0.1
100 9.7 5.2 34.6 29.3 17.5 3.6  مهن آتابية 0.1
100 0.3 0.4 1 4.5 26 28.6  العمليات الصناعية و الهندسية 39.2
         
         
  )١٩٨١(   للعامالت فب مجال الخدمات الجماعية و االجتماعية و مكان االقامة    
 أقسام المهن أمي ملم  ابتدائي اعدادي ثانوي  فني أو مهني +جامعي  

100 14.3 39.1 18.4 11 6.9 4.5 5.8 
الخدمات الجماعية و 

 االجتماعية
         
  )١٩٨١( فب مجال الخدمات الجماعية و االجتماعية   الترآيبة التعليمية للعامالت   
         
  حضر ريف مجموع      
     100 18.1 81.9  
         
         
  )١٩٨١(  الحالة العملية حسب الجنس      
         
 2004  1994  1981  الحالة العملية 1970 
  ذآور اناث ذآور اناث ذآور اناث ذآور اناث
1.8 0.9 3.4 10.6 1 4.3 0.5  صاحب عمل 2.4
9.1 13.6 11.5 24.4 11.3 26.7 19.1  يعمل لحسابه 40.1

70.2 37.4 62.3 57 63.7 62.1 40.5  يعمل بأجر 44.4

17.2 48.1 21.8 8 24 6.9 39.9 13.1 
مشارك مع / يعمل بال أجر

 األسرة
 أخرى 0 -  -  -  1.8

100 100 100 10 100 100 100  المجموع 100
         

   
       

   )١٩٨١(الحالة العملية حسب الجنس ) ١٨( رقم  
 الحالة العملية حضر  ريف 

  ذآور اناث ذآور اناث
0.9 3.1 1.1 5.5  صاحب عمل

13.6 31.7 9.2 21.2  يعمل لحسابه
37.4 54.6 86.5 70.6  يعمل بأجر

48.1 10.7 3.2 2.7
مشارك مع / يعمل بال أجر

 سرةاأل
 أخرى    

100 100 100 100  المجموع
     
     

 
 
 
 
 
 



 ٨١

  )١٩٨١(االمشتغلين حسب الحالة التعليمية و الجنس ) ٢٠( رقم 
     
 الحالة التعليمية ذآور اناث المجموع 
 28.28982 35.89117 27.58238  أمي
 28.47469 11.3345 30.06989  ملم
 23.15331 11.49822 24.23803  بتدائيا
 6.773328 7.669897 6.689886  اعدادي
 5.753784 10.06742 5.352323  ثانوي
 3.63818 16.46662 2.444262  فني أو مني
 3.916885 7.072172 3.623228  +جامعي 
 100 100 100  

 
  معدالت االعالة االقتصادية لالناث حسب مكان االقامة) ١١(   رقم  

2004 1994 1981 1970   
2.2 2.4 2.1 2.3  ذآور حضر

  2.4   ريف 
  2.2   مجموع 
  18.8  اناث حضر 
  28.5   ريف 

11.2 15.6 23.2 18.1   مجموع
  3.7  مجموع حضر 

3.6 4.1 4.4 4   ريف
  4.1   مجموع 
      
      
      
 األعوام مكان االقامة مشتغالت متعطالت  
      
  47.6 28.5  1970 حضر
  52.4 71.5   ريف
  46.8 54.7  1981 حضر
  53.2 45.3   ريف
  47 48.6  1994 حضر
  53 51.4   ريف
  42.3 53.4  2004 حضر
  57.7 46.6   ريف

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ٨٢

  االمشتغالت و المتعطالت حسب الحالة الزواجية
 الحالة الزواجية األعوام مشتغالت متعطالت

    
84.9 51 1970  لم يتزوج
86.9 55.5 1981  
92.3 50.6 1994  

79.5   46.9 2004  
10.5 38 1970  متزوج

9.5 37.2 1981  
5.6 44.9 1994  

19.2 49.6 2004  
1.4 1.3 1970  مطلق
1.3 1.7 1981  
1.1 1.4 1994  
0.6 1.3 2004  
3.2 9.7 1970  أرمل
2.3 5.6 1981  
0.9 3.1 1994  

 0.7 2.2  2004  

א :א
Regression       

Notes     
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 0.769 0.592 0.558 3.21750 
2 0.905 0.819 0.786 2.23825 
3 0.954 0.911 0.884 1.64525 
4 0.975 0.950 0.928 1.29642 

a. Predictors: (Constant),  وأآثر معهد إناث  
b. Predictors: (Constant),  وثانويوإعدادي الحاصالت على ابتدائية اإلناثنسبة ، وأآثر معهد إناث  
c. Predictors: (Constant),  نسبة االناث الحاصالت على ابتدائية واعدادي وثانوي، اناث معهد واآثر  التحضر ,
d. Predictors: (Constant),  نسبة االناث الحاصالت على ابتدائية واعدادي وثانوي، اناث معهد واآثر امية ، التحضر ,
 الذآور



 ٨٣

ANOVA(e) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 179.967 1 179.967 17.384 0.001 
Residual 124.228 12 10.352     

1 

Total 304.194 13       
Regression 249.087 2 124.544 24.860 0.000 
Residual 55.107 11 5.010     

2 

Total 304.194 13       
Regression 277.126 3 92.375 34.127 0.000 
Residual 27.068 10 2.707     

3 

Total 304.194 13       
Regression 289.068 4 72.267 42.998 0.000 
Residual 15.126 9 1.681     

4 

Total 304.194 13       
a. Predictors: (Constant),  وأآثر معهد إناث  
b. Predictors: (Constant),  وثانويوإعدادي الحاصالت على ابتدائية اإلناثنسبة ، وأآثر معهد إناث  
c. Predictors: (Constant),  التحضر , وثانويوإعداديصالت على ابتدائية  الحااإلناثنسبة ، وأآثر معهد إناث 
d. Predictors: (Constant),  الذآورأمية، التحضر , وثانويوإعدادي الحاصالت على ابتدائية اإلناثنسبة ، وأآثر معهد إناث  
e. Dependent Variable: لإلناثالنشاط االقتصادي الخام   معدل  

              
Coefficients(a) 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 3.475 1.837   1.892 0.083 

 0.001 4.169 0.769 0.226 0.944 وأآثر معهد إناث   

2 (Constant) 18.176 4.159   4.370 0.001 

 0.000 7.051 1.068 0.186 1.310 وأآثر معهد إناث   

  

 اإلناثنسبة 
الحاصالت على 

 وأعداديابتدائية 
 وثانوي

-0.262 0.071 -0.563 -3.714 0.003 

3 (Constant) 19.687 3.093   6.365 0.000 

 0.000 10.115 1.178 0.143 1.446  معهد واآثرإناث   

  

 اإلناثنسبة 
الحاصالت على 

 وإعداديابتدائية 
 وثانوي

-0.253 0.052 -0.544 -4.877 0.001 

 0.009 3.218- 0.327- 0.021 0.069- التحضر  

4 (Constant) 13.989 3.242   4.315 0.002 

 0.000 12.413 1.322 0.131 1.622 وأآثر معهد إناث   



 ٨٤

  

 اإلناثنسبة 
الحاصالت على 

 وإعداديابتدائية 
 وثانوي

-0.242 0.041 -0.520 -5.890 0.000 

 0.004 3.841- 0.309- 0.017 0.065- التحضر  
 0.026 2.666 0.258 0.046 0.124  الذآورأمية  
a. Dependent Variable: لإلناثالنشاط االقتصادي الخام   معدل  
              

Excluded Variables(e) 

Collinearity 
Statistics 

Model   Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation Tolerance 
بة الوالدات نس

0.835 0.202- 0.508 0.683- 0.141- الحية

0.865 0.514- 0.073 1.986- 0.353- التحضر
0.474 0.717 0.006 3.415 0.666  بشكل عاماألمية

0.600 0.426 0.147 1.561 0.351  الذآورأمية
0.464 0.746 0.003 3.714 0.700 اإلناث أمية

0.161 0.091 0.767 0.304 0.145 إناثالكثر  ثانوية و
0.201 0.265- 0.381 0.912- 0.378- معهد واآثر ذآور

0.207 0.443- 0.130 1.638- 0.622-  امراةاألسرةرب 
المشتغالت 
0.976 0.614 0.025 2.583 0.397 الحائزات زراعيًا

النساء الحائزات 
0.898 0.612 0.026 2.565 0.413 زراعيًا

0.865 0.509- 0.076 1.959- 0.349- ٢٠٠٤التحضر 
0.097 0.038 0.902 0.126 0.078 الخصوبة الكلية
نسبة االناث 
الحاصالت على 

 وإعداديابتدائية 
 وثانوي

-0.563 -3.714 0.003 -0.746 0.718

0.742 0.099- 0.748 0.330- 0.073- االسر النووية

1 

نسبة السكان 
0.888 0.129 0.675 0.430 0.087 الفقراء

2 

d. Predictors in the Model: (Constant),  الذآورأمية، التحضر،  وثانويوإعداديابتدائية   الحاصالت علىاإلناثنسبة ، وأآثر معهد إناث  
e. Dependent Variable: لإلناثالنشاط االقتصادي الخام   معدل  

א :א
Regression       

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 0.582 0.339 0.284 3.81870 
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2 0.928 0.862 0.837 1.82446 
3 0.960 0.922 0.898 1.43963 

a. Predictors: (Constant),  وأآثر معهد إناث  
b. Predictors: (Constant),  وثانويوإعدادي الحاصالت على ابتدائية اإلناثنسبة ، وأآثر معهد إناث  
c. Predictors: (Constant),  وثانويوإعدادي الحاصالت على ابتدائية اإلناثنسبة ، وأآثر معهد إناث , 
 المشتغالت الحائزات زراعيًا

 
 
 

ANOVA(d) 

Model   
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Regression 89.720 1 89.720 6.153 0.029
Residual 174.989 12 14.582     

1 

Total 264.709 13       
Regression 228.094 2 114.047 34.262 0.000
Residual 36.615 11 3.329     

2 

Total 264.709 13       
Regression 243.984 3 81.328 39.241 0.000
Residual 20.725 10 2.073     

3 

Total 264.709 13       

a. Predictors: (Constant),  وأآثر معهد إناث  
b. Predictors: (Constant),  وثانويوإعدادي الحاصالت على ابتدائية اإلناثنسبة ، وأآثر معهد إناث  
c. Predictors: (Constant),  لحائزات زراعيًاالمشتغالت ا , وثانويوإعدادي الحاصالت على ابتدائية اإلناثنسبة ، وأآثر معهد إناث  
d. Dependent Variable: نسبة المشتغالت من مجموع المشتغلين 

 

Coefficients(a) 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B 
Std. 
Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 11.029 2.180   5.059 0.000 
 0.029 2.480 0.582 0.269 0.666 وأآثر معهد إناث   

2 (Constant) 31.829 3.390   9.389 0.000 
 0.000 7.823 1.035 0.151 1.185 وأآثر معهد إناث   

  

 الحاصالت اإلناثنسبة 
 وإعداديعلى ابتدائية 

 وثانوي
-0.371 0.058 -0.853 -6.448 0.000 

3 (Constant) 27.070 3.179   8.514 0.000 
 0.000 8.930 0.962 0.123 1.101 وأآثر معهد إناث   

  

 الحاصالت اإلناثنسبة 
 وإعداديعلى ابتدائية 

 وثانوي
-0.343 0.047 -0.789 -7.376 0.000 

  
المشتغالت الحائزات 
 0.020 2.769 0.254 0.744 2.059 زراعيًا

a. Dependent Variable: نسبة المشتغالت من مجموع المشتغلين 
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Excluded Variables(d) 

Collinearity 
Statistics 

Model   Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation Tolerance 
0.262 0.643 0.018 2.785 1.022 األسرةحجم 

0.207 0.198- 0.517 0.670- 0.354- امرأة األسرةرب 
المشتغالت الحائزات 
0.976 0.487 0.091 1.849 0.401 زراعيًا

0.865 0.323- 0.281 1.133- 0.283- ٢٠٠٤التحضر 
0.097 0.328 0.274 1.152 0.856 الخصوبة الكلية
0.742 0.340- 0.255 1.200- 0.321- االسر النووية

 الحاصالت اإلناثنسبة 
 وإعداديعلى ابتدائية 

 وثانوي
-0.853 -6.448 0.000 -0.889 0.718

0.888 0.036- 0.906 0.121- 0.031- ان الفقراءنسبة السك
0.201 0.219- 0.473 0.744- 0.397-  ذآوروأآثرمعهد 

1 

0.161 0.123- 0.688 0.412- 0.250- إناثالكثر  ثانوية و

 

c. Predictors in the Model: (Constant),  نسبة االناث الحاصالت على، اناث معهد واآثر المشتغالت الحائزات زراعيًا، دي وثانويابتدائية واعدا   
d. Dependent Variable: نسبة المشتغالت من مجموع المشتغلين 
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  ملخص تنفيذي
، إىل أن األداء االقتصادي للمرأة يف       )٢٠٠٦(يشري تقرير التنمية البشرية يف الوطن العريب لعام         

ا يكون ذلك من أهم أسباب تردي أوضاع املرأة         البلدان العربية هو األضعف على صعيد العامل، ورمب       
يف خمتلف ااالت األخرى، األمر الذي أسهم يف تعثر خطط ومشاريع التنمية يف املنطقـة العربيـة،                 
وهذا يؤكد بأن املدخل األمثل لتحسني أوضاع املرأة ومتكينها يف خمتلف ااالت يبدأ بتحسني أداءها               

  .االقتصادي
 هذه الدراسة نتيجة اإلدراك املتزايد ألمهية الدور الذي ميكن أن تلعبه النساء             ومن هنا تأيت أمهية   

يف اال االقتصادي، ومدى انعكاس هذا الدور على الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقايف وحـىت    
السياسي للمرأة، ومن خالل إدراك العالقة اجلدلية بني حجم ومستوى األداء االقتـصادي للمـرأة               

  .ع السابقةواألوضا
  : وعليه، هدفت هذه الدراسة إىل

 التعرف على مدى مسامهة املرأة السورية يف النشاط االقتصادي حسبما تبينه نتائج             -
  ).٢٠٠٤(التعداد العام للسكان عام 

 وحـىت   ١٩٧٠(تسليط الضوء على تطور األداء االقتصادي للمرأة يف الفترة مـن             -
٢٠٠٤.( 

 .تصادية املؤثرة يف األداء االقتصادي للمرأةدراسة العوامل االجتماعية واالق -
بعد استكشايف يبحث يف املؤشرات املعربة      : من هنا، فقد تضمنت هذه الدراسة بعدين أساسيني       

، وآخر تفسريي حياول تلمس األسـباب       )٢٠٠٤(عن األداء االقتصادي للمرأة استناداً لنتائج تعداد        
  .ا هو عليه اآلن، ال كما كان متوقعاً أو مرسوماً لهاليت جعلت مستوى األداء االقتصادي للمرأة كم

األول وصفي يتوافق مع البعـد االستكـشايف هلـذه          : وبالتايل فإن الدراسة اعتمدت أسلوبني    
الدراسة، والثاين حتليلي يركز على العالقات املتبادلة بني خمتلف املـتغريات املتحكمـة يف الظـاهرة                

 الرئيسي للبيانات هو نتائج التعـداد العـام للـسكان لعـام                        مع اإلشارة إىل أن املصدر    . املدروسة
،  والتعدادات اليت سبقته، مع االستعانة بكافة التقارير واألحباث اليت تساعد يف تفسري هذه               )٢٠٠٤(

  .البيانات
وعموماً، ال بد من القول بأن مسامهة املرأة يف النشاط االقتصادي يف سورية ما زالت متواضعة                

اً رغم أن هناك بعض اجلوانب االجيابية اليت ميكن البناء عليها أو االنطالق منها، ولـذلك فـإن                  جد
األول استراتيجي  : التعاطي مع مسألة مسامهة املرأة يف النشاط االقتصادي يتطلب العمل على مساقني             

مسية العاشرة   يستهدف املؤشرات ذات األثر بعيد املدى، مثال ذلك ما تضمنته استراتيجية اخلطة اخل            
من أهداف تنموية، كاجتثاث الفقر، ورفع املستوى التعليمي للفئات الفقـرية،           ) ٢٠١٠ – ٢٠٠٦(
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وحتسني مستوى اخلدمات االجتماعية والصحية، وتطوير البىن التحتية يف املناطق األشـد احتياجـاً،              
 العملية التنمويـة، والثـاين      وتأمني حصول الفقراء على املوارد املالية، وتعزيز دور اتمع األهلي يف          

مرحلي ذو طبيعة إجرائية يركز على تلبية أهم االحتياجات العاجلة واجتراح احللول االسعافية ألهـم               
املشاكل امللحة اليت تعترض مسألة متكني املرأة بشكل عام، ومتكينها يف اال االقتـصادي بـشكل                

  .خاص
على مستوى األداء االقتصادي للمرأة السورية،      وبالتدقيق يف كيفية انعكاس املؤشرات السابقة       

بينت نتائج الدراسة احلالية أن املؤشر الذي كان له الدور اإلجيايب األبرز هو مؤشر التعليم، حيث أنه                 
كلما ارتفع املستوى التعليمي للمرأة انعكس ذلك بشكل إجيايب على أدائها االقتصادي، وذلك مـن               

ن معارف وخربات وتوسيع خيارات، ومن خالل تأثريه اإلجيـايب يف           خالل ما مينحه التعليم للمرأة م     
ومؤشر التعليم كان له ارتباط واضح . عدة متغريات أخرى تنعكس بدورها على أداء املرأة االقتصادي       

بعالقتها بقوة العمل، حيث كلما ارتفع املستوى التعليمي للمرأة زادت فرصتها يف احلـصول علـى                
ومؤشر التعليم كان له ارتبـاط بعـدد أوالد    . مامها إىل صفوف البطالة   العمل، واخنفضت فرص انض   

املرأة، أي أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي للمرأة قل عدد أوالدها، وبالتايل زادت فرصتها يف العمل                
وللتعليم ارتباط مبستوى األجر الذي تتقاضاه املرأة عن عملها وبفرص حصوهلا علـى             . خارج املرتل 
 وفرص دخوهلا يف جمال املهن العلمية والفنية، وفرصها للحراك لألعلى واستالم مهام قيادية              عمل دائم، 

  .اخل...أو مواقع حساسة 
وبناءاً عليه، ودون إمهال لتأثري املتغريات األخرى، ميكن القول أن الرافعة احلقيقية ملسامهة املرأة              

 .ى التعليماالقتصادية، خاصة على املدى البعيد، تتمثل بالتركيز عل


