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سادساً – التركيب النوعي والعمري لمسكان
بمغ عدد سكان سورية في نياية عام ( )0202نحو ( )02822ألف نسمة ،يشكل الذكور منيم نسبة
( )%10مقابل ( )%94لإلناث ،وبمغت نسبة سكان الحضر ( )%1,31مقابل ( )%9231لسكان الريف ،ويتميز
الشعب السوري بأنو من الشعوب الفتية ،حيث تبمغ نسبة السكان من الفئة العمرية أقل من ( 09سنة) نحو
(. )%20
سابعاً – التركيب االقتصادي
يمكن تقسيم السكان في سورية بحسب التركيب االقتصادي إلى قسمين أساسيين :
 -1السكان داخل القوة البشرية
يضم ىذا القسم جميع األفراد الذين يمكن ليم أن يعمموا ألنيم في سن العمل واإلنتاج ،ويقسم بدوره إلى
مجموعتين :
أ -داخل قوة العمل  :ىم األفراد في سن العمل من الذكور واإلناث سواء أكانوا يعممون فعالً أم أنيم من
العاطمين عن العمل الذين يبحثون عنو وال يجدونو .
ب -خارج قوة العمل  :ىم السكان الذين يدخمون من حيث السن داخل القوة البشرية لكنيم ال يعدون من
العاممين مثل طالب المدارس والجامعات والمرضى ونزالء السجون وربات البيوت واألشخاص القادرون عمى
العمل لكنيم ال يمارسون أي عمل بإرادتيم ويعيشون من دخل أمواليم وأمالكيم ( الطبقة الطفيمية في المجتمع).
 -2السكان خارج القوة البشرية
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يضم ىذا القسم جميع األفراد الذين ىم خارج سن العمل كاألطفال والشيوخ والعاجزين عج اًز تاماً الذين ال
يستطيعون تأدية أي عمل ،ويبين الجدول اآلتي تطور نسبة السكان داخل وخارج القوة البشرية في سورية خالل
الفترة : 9116 – 0691
السكان داخل القوة البشرية
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المصدر  :التقرير الوطني الثاني عن حالة سكان سورية 2212 ،

ثامناً -تركيب السكان حسب األهمية لمزواج
يقسم السكان حسب األىمية لمزواج إلى قسمين :
 -0السكان غير المؤىمين لمزواج دون  01سنة .
 -9السكان المؤىمين لمزواج من الناحية الفيزيولوجية فوق  01سنة ،ويقسم ىؤالء إلى أربع فئات ىم العازبون
والمتزوجون والمطمقون واألرامل .
ويشير تركيب السكان لعمر  01سنة فما فوق حسب الحالة الزواجية إلى ارتفاع نسبة العزوبية من
 %.9..في عام  0669إلى حوالي  %.6عام  ،9119ثم انخفضت إلى إلى  %.1.9عام  ،9116لكن ال
تزال ىذه النسبة مرتفعة نتيجة ارتفاع متوسط السن عند الزواج األول ألسباب اقتصادية واجتماعية عديدة منيا
ارتفاع تكاليف الزواج وأجور وأسعار السكن وارتفاع معدل البطالة بين الشباب ،وكانت ىذه النسبة عند الذكور
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أعمى من مستواىا عند اإلناث ،كما تشير البيانات إلى ارتفاع متوسط سن الزواج األول لدى الذكور إلى 96.9
عاماً ،بينما لدى اإلناث  91.9عاماً ،ويزداد ىذا المتوسط كمما ارتفع المستوى التعميمي لمجنسين .
العوامل المؤثرة في النمو السكاني في سورية
بعد استعراض الخصائص الديمغرافية السابقة لمسكان في سورية يمكن أن نمخص باختصار أىم العوامل
التي لعبت دو اًر ميماً في النمو السكاني عمى النحو اآلتي :
 -0انخفاض الوفيات خاصةً وفيات األطفال الرضع نتيجة توفر الخدمات الصحية لألم والجنين .
 -9ارتفاع المستوى التعميمي لمسكان خاصةً بالنسبة لإلناث .
 -.ارتفاع متوسط سن الزواج األول لمذكور واإلناث .
 -9ارتفاع المستوى الصحي اإلنجابي لمسكان ( التباعد بين الوالدات وارتفاع استخدام وسائل تنظيم األسرة ).
 -1أثر الوعي بتمكين المرأة في الحياة االقتصادية واالجتماعية .

السياسة السكانية في سورية
أوالً – مالمح السياسة السكانية في سورية
ظل االتجاه السائد في سورية حتى وقت قريب أن تترك الحرية لألسرة في إنجاب األطفال وتحديد
عددىم مع وجود بعض التشريعات التي تشجع عمى اإلنجاب عمى سبيل المثال منع االتجار بوسائل منع الحمل
كما صدر مرسوم ينص عمى منح وسام األسرة لمعائمة التي تنجب عدداً من األطفال يزيد عن  09طفالً ،كما
نص قانون العقوبات السوري عمى تحريم اإلجياض إذا كان ألسباب غير طبية أو صحية ويعاقب من يجري
عمميات اإلجياض بالحبس والغرامة ،وقد تبدو ىذه التشريعات مالمح لسياسة سكانية ،لكن عمى أرض الواقع
ىذه القوانين ميممة ال تنفذ حيث يتم بيع وسائل منع الحمل في الصيدليات ويجري تعاطييا بين الراغبات ،كما
تتم عمميات اإلجياض في المشافي والعيادات الخاصة بشكل عادي ،كما تقوم الدولة بمنح تعويضات عائمية
ودفع أجور الوالدة ،وزيادة فترة األمومة لمعاممة إلى  091يوماً لموالدة األولى و 61يوماً لموالدة الثانية و 91يوماً
لموالدة الثالثة حسب القانون األساسي لمعاممين .

يتبادر لمذىن من خالل ما سبق أن سورية تشجع عمى اإلنجاب ،غير أن الممارسة الفعمية والتوجيات
والمواقف العامة لمدولة حيال القضايا السكانية خاصةً النمو السكاني السريع ال تتوقف مع اإلجراءات المذكورة
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أعاله ،حيث تقوم و ازرة الصحة بالتعاون مع المنظمات الدولية بتوفير وسائل تنظيم األسرة وتقوم باستيرادىا ،كما
توقفت الحكومة منذ عام  0699عن منح وسام األسرة الذي كان ُيمنح لألسرة التي يزيد عدد أطفاليا ،وبدأ
االىتمام بالمسألة السكانية في بداية الثمانينات ،حيث عممت الحكومة عمى معالجة المشكمة السكانية عن طريق

ربط التغيرات الديموغرافية بالتطورات االقتصادية واالجتماعية وجعمت العامل السكاني جزءاً ال يتج أز من عممية
ابتداء من الخطة الخمسية الخامسة التي اىتمت بتقدير
التنمية المخططة ،وتجسد ذلك في الخطط الخمسية
ً
احتياجات المحافظات من الخدمات في مجال التربية والتعميم والصحة .

وتم تشكيل المجنة الدائمة لمسكان وتمكنت من وضع منطمقات أساسية ومالمح عامة في مجال المسألة
السكانية تم إقرارىا من قبل مجمس الوزراء في عام  ، 0699وُبنيت ىذه المنطمقات عمى نتائج التعدادات

السكانية ومجموعة كبيرة من األبحاث والدراسات في مجاالت النمو السكاني وخصائص تركيب السكان واليجرة
والقوى العاممة ،ويمكن تمخيص ىذه المنطمقات بما يأتي :
 -0ضرورة معالجة موضوع التوزيع الجغرافي غير المتوازن لمسكان .
 -9نشر مفاىيم التربية السكانية في التعميم النظامي وغير النظامي.
 -.دعم البرامج اإلعالمية الخاصة بالتوعية الصحية .
 -9التوسع في تقديم الخدمات الصحية الضرورية لممرأة الحامل أثناء الحمل وبعد الوالدة .
 -1دعم مجيودات تنظيم األسرة .
وىكذا بدأت تظير سياسة سكانية نشيطة تتميز بقيام نشاط ممموس لتخفيض الخصوبة عن طريق
برنامج تنظيم األسرة ورعاية األمومة والطفولة ،وانتشار وسائل منع الحمل ،وقيام العيادات الصحية التي تيتم
بصحة األم والطفل ل تقديم النصائح واإلرشادات بشأن المباعدة بين الوالدات ،وتم تنفيذ برامج لمتوعية والتربية
السكانية ودراسات وأبحاث حول السكان بدعم من المنظمات الدولية كمنظمة اليونسكو ،وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،ومنظمة اليونيسيف  ...بيدف دعم سياسات تنظيم األسرة وزيادة الوعي السكاني في سورية ،وأدخمت
في مناىج التعميم والكتب المدرسية وكتب تعميم األميين موضوعات سكانية تحذر من المشكمة السكانية آثارىا
ونشطت الدورات التدريبية والندوات الثقافية حول تنظيم األسرة والحد من النمو السكاني المرتفع .
وبات االىتمام بالمسألة السكانية واضحاً في الخطط الخمسية المتعاقبة ،وتم إحداث مديريات خاصة
بالمسألة السكانية في العديد من الو ازرات والمؤسسات الحكومية ،ونتيجةً ليذا االىتمام فقد ُعقد أول مؤتمر وطني
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لمسكان في الفترة من  09-01تشرين الثاني عام  9110الذي ُيعد نقطة انطالق ميمة جداً عمى صعيد معالجة

قضايا السكان ،وكان من أىم توصياتو ما يأتي :

 -0إقرار استراتيجية وطنية لمسكان ألعوام . 9191-9110
 -9الترابط ما بين السياسات السكانية وسياسات التنمية االقتصادية .
 -.إدماج البعد السكاني في سياسات التنمية والخطط الوطنية الخمسية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية.
 -9التأكيد عمى اعتماد االستراتيجية الوطنية لمسكان عمى الحقوق األساسية لألسرة بما فييا الرجل والمرأة في
الرعاية الصحية والصحة اإلنجابية والتعميم والغذاء والعمل والخدمات االجتماعية .
 -1تطوير التشريعات والقوانين في مجال الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة وحقوق الم أرة .
 -9التأكيد عمى أن نجاح االستراتيجية يعتمد عمى مشاركة الجيات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات األىمية
والقطاع الخاص ورجال الدين وقادة الفكر والعمم واألكاديميين واإلعالميين .
 -9التأكيد عمى ضرورة وضع استراتيجية خاصة باإلعالم والتعميم واالتصال لمعمل عمى خمق وعي بالقضايا
السكانية والتأكيد عمى االىتمام بقضايا الشباب .
أهداف االستراتيجية الوطنية لمسكان في سورية
 -0إبطاء معدالت النمو السكاني المرتفعة .
 -9تخفيض معدل نمو سكان المدن عن طريق الحد من اليجرة من الريف إلى المدينة وتشجيع اليجرة المعاكسة
من المدينة إلى الريف .
 -.زيادة الوعي بالقضايا السكانية .
 -9زيادة فاعمية برامج الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة .
 -1تنمية القوى البشرية وتعزيز القدرات الوطنية .
 -9حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة .
مالحظة  :األهداف الفرعية  1و 2و 3و 4تندرج تحت هدف عام هو التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة .
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أهم األسباب التي دعت لمشروع في صياغة سياسة سكانية في سورية
 -0معدل النمو السكاني المرتفع .
 -9خصوبة بطيئة االنحدار .
 -.عدم استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم األسرة بالحد الكافي .
 -9التركيب العمري الفتي لمسكان .
 -1انخفاض معدل المساىمة في النشاط االقتصادي .
 -9اختالل التوازن الجغرافي لمسكان والنمو الحضري السريع .

المرجع
ا
 -1خضور ،يوسف (  – )2227دراسات في التربية البيئية والسكانية .منشورات جامعة البعث ،كمية التربية ،حمص356 ،
صفحة
 -2قريط ،عالء ( – )2213النافذة الديموغرافية وعالقتها بالتنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية .رسالة دكتوراه ،قسم
عمم االجتماع ،كمية اآلداب والعموم اإلنسانية ،جامعة دمشق 315 ،صفحة .
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