
خالل األشغال العامةلمضیفة من والمجتمعات اواة بین الجنسین ودعم خلق فرص عمل بین الالجئین لمساتعزیز ااألردن:     

ملخص المشروع.1

 المكثفة للعمالةالتوظیف من خالل البنیة التحتیة  یھدف مشروع "
" إلى تحسین الظروف المعیشیة لالجئین السوریین ردنفي األ

 .واألردنیین من خالل زیادة فرص العمل وتحسین البنیة التحتیة

محافظتي المشروع في الجزء الشمالي من األردن في ویتم تنفیذ 
) تحسین البنیة التحتیة الریفیة من 1إربد والمفرق، ویركز على (

توظیف یة ) تحسین قابل2ة و (خالل استخدام أسالیب كثیفة العمال
تتمثل وإلى سوق العمل.  ھموصولالالجئین السوریین واألردنیین و

اإلستراتیجیة األساسیة للمشروع في خلق فرص عمل من خالل 
 تحسین التربة وأنشطة ،تحتیة مثل صیانة الطرقتنفیذ أعمال بنیة 

دة وإعا ،وأعمال صیانة الغابات ،الحفاظ على المیاه في المزارعو
وأنشطة التنظیف البیئي في بلدیات مختارة.  ،ھیل المدارستأ
لالجئین اتسھیل عملیة حصول المشروع  تدخالتتضمن وت

ھارات على تصاریح عمل، والتدریب اإلضافي على المالسوریین 
شھادات للعاملین الذین شاركوا في المشروع من أجل تعزیز  منحو

ت تدریبیة معتمدة رادوتنفیذ قابلیة التوظیف في المستقبل، و
 .تدخالت اخرىللمھندسین، من بین 

بین األردنیین بشكل متساوي یھدف المشروع إلى توزیع العمل 
 3ومن النساء % 10بین ، والمشاركین في المشروع والسوریین

.كحد أدنى األشخاص ذوي اإلعاقةمن  %

السیاق القطري للنوع اإلجتماعي.2

عدم حاالت من ق العمل في األردن السیاق االجتماعي وسویتخلل 
 138مساواة بین الجنسین أدت إلى حصول األردن على المرتبة 

في المنتدى  دولة في تحلیل الفجوة بین الجنسین 149 بین من
1االقتصادي العالمي لعام 

كانت نسبة مشاركة المرأة في . و2018
واحدة من  تال زالو ،22018عام % فقط في 14القوى العاملة 

 .العالم ى المعدالت فيأدن
من  -أكبر بشكل والالجئات السوریات  -ع النساء األردنیات َنمْ تُ 

مع الرجال لعدة أسباب. اساس متساوي دخول سوق العمل على 
ھیئة األمم المتحدة  أجرتھفي مسح  تالعوامل التي وردو

و ا ،ضغوط ثقافیةشملت:  2016في تشرین اول  REACH/ٍللمرأة
فرص العمل عدم توفر )، و%43أو دینیة ( ئلیةو عاا ،اجتماعیة

)، %42أو مھاراتھا أو تدریبھا ( ،التي تتناسب مع تعلیم المرأة
) % 35)، ورعایة األطفال (% 36قبول للنساء (واألجر غیر الم

  3.)%32( ومسؤولیات العمل المنزلي

محدودا  ، قد یكون الوصول إلى العملبالنسبة لالجئات السوریات
ألسباب تتعلق بتصاریح العمل، بما في ذلك التكلفة ر بشكل اكب

، ونقص المعلومات للعملالمرتفعة للحصول على تصریح 
وحقیقة أن  الطلباتوعملیة تقدیم فرص العمل بتوافر المتعلقة 

قطاعات العمل التي من تصاریح العمل تقتصر فقط على عدد قلیل 
یح ارمن تص %5فقط ، 2017 ذكور". في عامللتعتبر "مھن 

4.ءالنسل تناكلالجئین سوریین التي تم اصدارھا العمل 

دي المنتدى االقتصا، 2018العالمي لفجوة النوع االجتماعي لعام  تقریرالالمنتدى االقتصادي العالمي،  1
 . 2018 العالمي، جنیف

ول الیھ في ، تم الدخILOSTAT )www.ilo.org/ilostatمن  ولیةرات نموذج منظمة العمل الدتقدی 2
 ).2019ینایر/كانون الثاني 

: مشاركة القوة العاملة من النساء األردنیات تالنساء العامال،  REACHھیئة األمم المتحدة للمرأة  3
 .2017ھیئة األمم المتحدة، عمان، /REACH، التوظیف زاءإ جاھاتتات السوریات، واالوالالجئ

 ، والمشاریع المستندة الى التوظیفل العملبإجراءات التشغیل القیاسیة: النقد مقاعمل الدولیة، منظمة ال 4
  .2018ب، آفي األردن، منظمة العمل الدولیة، 

  برنامج االستثمار كثیف العمالة
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أنشطة لتعزیز المساواة بین الجنسین.3

لمساواة بین للنھوض باتدابیر مختلفة  طرحعلى المشروع عمل 
:الجنسین وتعزیز مشاركة المرأة

للنوع المشروع استراتیجیة طور ، 2016في عام •
اإلجتماعي كفؤ للنوع اإلدماج الإلرساء أسس اعي ماالجت

المتعلقة  المخاوف شمللضمان  ،طوال دورة المشروع
والرصد  ،بالمساواة بین الجنسین بشكل كامل في التنفیذ

تتوقع االستراتیجیة، من بین أمور أخرى، ووالتقییم. 
من  % 10بحد أدنى (  متعلقة بتحدید األھداف اتدابیر

من  یفظوالت تدخالتبشكل مباشر من جمیع المستفیدین 
من  مھ لعمالةل المكثفةخالل مشاریع البنى التحتیة 

بیئة عمل صدیقة للنوع االجتماعي لتمكین  ؛)النساء
مسؤولیة المرأة من الموازنة بین مسؤولیاتھا المنزلیة و

الوعي زیادة و؛ التشغیل في المشروعالرعایة مع 
مطلق الللجنسین وعدم التسامح الصور النمطیة معالجة ل

العنف الجنسي في العمل؛ وبناء المھارات /شمع التحر
 ،والزراعة ،للنساء في مجاالت البناء شخصیةالالفنیة و

 .وإدارة األعمال

، األقضیةعمل مختلفة للتوعیة في ورش نظم المشروع  •
مع التركیز بوجھ خاص على أھمیة توفیر فرص عمل 

وي اإلعاقة.للنساء واألشخاص ذ

التي وضعھا  قیاسیةال التشغیل إجراءاتتنطوي •
المشروع على مبدأ عام بشأن "التدابیر الرامیة إلى 

، تحسین التوازن بین الجنسین وزیادة مشاركة المرأة"
فیما  النصوص الخاصة بالنوع االجتماعيوالعدید من 

 ئاتلمكافوالمسائل المتعلقة با ،عملللمحدد یتعلق بتنظیم 
وقسم ، عفدال ةنظمأوالعقود أو  مثل تناوب العمال

 ن.التوازن بین الجنسین مخصص ع

بالنوع متعلقة  االمشروع أیًضا شروطكما تضمن  •
في اتفاقیات التنفیذ مع الوزارات المنفذة اإلجتماعي 
ظروف ھذه شمل تألعمال الطرق. وتعاقد وشروط ال

العمل الالئق مثل تكافؤ الفرص وعدم التمییز بین المرأة 
 مراحیضو مل،الحصول على العمن حیث والرجل 
 .عامالت في مواقع البناءنساء المنفصلة لل

من أجل معالجة بعض العوائق والمشروع یتفاوض حالیا •
وظائف: لى عصول المرأة حالتنظیمیة التي تحول دون 

فقد نجح بالفعل في الحصول على تصاریح عمل للنساء 
في أعمال التنظیف المتعلقة بالبنیة التحتیة ویناقش حالًیا 

 للنساءمسألة تصاریح عمل مناسبة مل رة العمع وزا
الطرق.للقیام بمزید من األنشطة في قطاع 
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الجیدة لتحقیق التوازن بین الجنسین ات : تدابیر الممارس1 مربعال
 للمشروع قیاسیةفي إجراءات التشغیل ال ةالواردو

مناسب بین التوازن الھج التالیة لتحقیق یمكن اتخاذ الخطوات أو الن
 :الجنسین

تواصل في المشروع، توفر إرشادات قویة للتضمین حملة ·
 ،لكسب الرزق (تسلط الضوء على حقوقھنللنساء جیدة 

 .وفرصھن والدعم الذي یمكن تقدیمھ)
اإلعالن عن الوظائف في أماكن یمكن للمرأة الوصول إلیھا ·

مراكز "واحة أو  ،معیةبسھولة، مثل المجموعات المجت
مراكز أو للمرأة المرأة والفتاة" التابعة لھیئة األمم المتحدة 

 .التابعة لمنظمة العمل الدولیةلتشغیل ا
ال ھا تأكد من أنلتقدیم الطلبات، الإذا كانت ھناك متطلبات ·

لتقدیم  شروط المحددةالتمیز ضد المرأة (من حیث اللغة و
 .)الطلبات

بط مشاركة المرأة حط توظیف ال تالتأكد من أن أي شرو·
متساویة مقابل وتضمن أن یتقاضى الرجل والمرأة أجوراً 

 .العمل المتساوي القیمة
تأكد من أن النساء ال یعملن بعیًدا عن بیوتھن، وإذا كان ال·

وآمنة وموثوق بھا من  ،ممكنًا، توفیر وسیلة نقل مجانیة
 وإلى موقع العمل

فرق عمل  ات لتشكیلترتیباتخاذ فیًا، إذا كان ذلك مفضالً ثقا 
مع یمكن تكییفھا د وظائف یحدتلنساء والرجال أو لمنفصلة 
.واھتماماتھا وتعلیمھا ،وتدریبھا ،المرأة مھارات

توفیر المرونة في ساعات العمل (قد یكون للمرأة مھام ·
من منزلیة في الصباح)، والعمل بدوام جزئي والمرونة 

 .لمھمةل اكماالوقت المخصص إل حیث
في خطة التنفیذ، للسماح للمرأة المجزأ عمل تضمین ال·

 .بقضاء وقت أقل في الوظیفة
ال سیما قدوة، ك دورھاالعمل أو ق ة المرأة لفرقیادتشجیع ·

 .یشجع النساء األخریات على المشاركةذلك إذا كان 
تمتع تجنب المتطلبات التي یمكن أن تعرقل الترقیة، مثل ·

ضروریة  تبرال تعت رسمیة والتي مؤھالقادة فرق العمل ب
 .إذا كان لدى الشخص المھارات المطلوبة

مشاریع فرعیة الخاص لم یصمالتإذا كان ذلك مناسبًا، ·
أو استھداف األسر التي /لتوفیر وظائف مناسبة للنساء و

 .امرأةترأسھا ت
تسھیالت أو مرافقتھم توفیر رعایة مجانیة لألطفال، أو ·

یمكن تقدیم ھذه الخدمة من و -مدرسة البعد تدریسھم ما ل
 او مجموعة منھم. العاملین في المشروعاحد قبل 

تعمل  مافي الموقع حیثللنساء توفیر مرافق صحیة منفصلة ·
(في مشاریع الطرق على  اتھن المحلیةالنساء خارج مجتمع

.سبیل المثال)

د مقابل النق: الدولیةمنظمة العمل  ،قیاسیةإجراءات التشغیل المن:  تبسمق
.2018 / أب ، أغسطسفي األردن شغیلمشاریع القائمة على التالو ،العمل

نتائج وأثر مبادرات النوع االجتماعي. 4

إیجابیة  احقق المشروع نتائجفقد على الرغم من السیاق الصعب، 
تعزیز المساواة بین الجنسین والنھوض بتمكین كل من حیث ملموسة 

 .سوریاتالالجئات الواألردنیات من 
وصل من النساء المستفیدات، حیث  %10 ال تجاوز المشروع ھدف

حتى  2016 تموز/منذ بدایة یولیوالنساء من أیام عمل  %16الى 
.2018تشرین ثاني /نھایة نوفمبر

إلى آثار إیجابیة لیس  2018في عام تم اجرائھ للعمال  5یشیر مسحو
 :بعدة أبعاد نوعیةولكن أیًضا فیما یتعلق فقط من الناحیة الكمیة، 

 80(أكثر من  فیما یتعلق باألجور، فإن غالبیة العاملین•
دینار  490حصلوا على أكثر من الذین شملھم المسح  ) %

، وكانت اجمالیةتعویضات ك دوالر أمریكي) 691أردني (
دینار أردني  700أكثر من حصلوا على نسبة العمال الذین 

) %47.5اء (لنسما بین ادوالر أمریكي) أعلى  987(
 %).41.6مقارنة بالرجال (

مال من الع %22المرافق الصحیة، أشار حوالي من حیث •
اصحاب في وظائف تتطلب من  متم تشغیلھ نیذالفي العینة 

أن الى ان ل اسغتلالالعمل  توفیر مراحیض ومرافق 
أولئك ، ومن بین توفیرھاب في الواقعقام  صاحب العمل

العمل اصحاب أن منھم  % 80.4 اكد نعم،اجابوا بالذین 
منفصلة ل اسغتالل اومرافقمتنقلة  اقاموا بتوفیر مراحیض

 .للرجال والنساء

الغالبیة  تاشارفیما یتعلق بجودة العمل بشكل عام، •
التي  عملال العظمى من العمال أنھم راضون عن فرص

من خالل مشاریع البنى التحتیة  وظیفالتمشروع  وفرھا 
، كانوا غیر راضینالنسبة ألولئك الذین ب. ولعمالةل المكثفة

وساعات العمل  ،األجورتدني شملت أسباب عدم الرضا 
أو عدم الثقة  كاملة،أجورھم الحصول على وعدم  ،الطویلة

اعتبروھا نفسھا حیث في صاحب العمل أو الوظیفة 
الذین اال ان تقریبا جمیع "ضارة". "خطیرة جًدا" أو 

ن الرجال، في حین أن مكانوا أعربوا عن عدم رضاھم 
قد  ،واحدةامرأة باستثناء  مسحي شملھن التیع النساء الالجم

.ھناعربن عن رضا

معیقات بعض التخطي على نطاق أوسع، تمكن المشروع من 
في األشغال العامة، بما المرأة مشاركة التي تعیق و ،الراسخة بعمق

بیة الذي تولده التجارب اإلیجابرھان األثر في ذلك من خالل 
وإدراج  نظمةالمذكورة أعاله، فضالً عن جھوده المستھدفة لتغییر األ

 بین الجنسین في اتفاقیات األشغال العامة. اةساوال نصوص

5
: مسح 1التحتیة المكثفة للعمالة في األردن، المرحلة البنى التوظیف من خالل مة العمل الدولیة، منظ 
 .2018  ن، نیسامنظمة العمل الدولیة، املینالع
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الدروس المستفادة والتوصیات .5

.برزت سلسلة من الدروس المستفادة من عمل المشروع

أسرھن ومجتمعاتھن من حیث الثقافة، یعتبر تغییر طریقة تفكیر النساء، و
المحلیة، فضالً عن طریقة تفكیر صانعي السیاسات في المجاالت ذات 
الصلة، خطوة حاسمة لتمكین المرأة من التقدم للعمل في مثل ھذه 

.المشاریع
كسر اجة لمحاولة فیما یتعلق بالحواجز التنظیمیة، أدرك المشروع الح

 من العمل المرأة عملیةالتدابیر تمكن ال، حیث ال تي تمنع ذلكال ةاألنظم
لجزء على تصاریح عمل ال یستطعن الحصول  حیث ،في قطاع الطرق

یعمل المشروع حالیًا مع الحكومة و. التي یضطلعن بھا من األنشطةكبیر 
لف األنشطة تسھیل إصدار تصاریح عمل مناسبة للنساء في مختعلى 

 .التنظیف ولیس فقط في أعمالالمتعلقة بأعمال البناء، 

الذي تم اجراؤه  6المسحفي فأماكن العمل، في الترتیبات العملیة ث یمن ح
 ناجھومن العامالت بأنھن  % 30.1أفادت ، 2018على العمال في عام 

صعوبات في وظائفھن، ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى نقص وسائل النقل 
معالجة أن عني العمل وكذلك االلتزامات العائلیة، مما یمن وإلى مكان 

في اكبر مكن المشروع من تحقیق نتائج یاالحتیاجات العملیة قد  ھذه
حقق المشروع فقد على الرغم من ھذه التحدیات، والنساء. شغیل تشجیع ت

تقدًما كبیًرا في معالجة ھذه المخاوف العملیة. على سبیل المثال ، أثبت 
والغابات أنھ غیر  ،المیاه خزاناتو ،المدرجاتانشاء شاریع العمل في م

قام ، دیْ قَ للتغلب على ھذا الومناسب للمرأة بسبب مواقعھا البعیدة؛ 
(وزارة الزراعة) بالتعویض عن ذلك من المشروع باإلیعاز لشریكتھ 

تربیة  أعمالخالل توظیف المزید من النساء في مشاتل األشجار و
7المائیة بدالً من ذلك األحیاء

. 

ات الرئیسیة لمشاریع بناًء على تجارب المشروع، تتمثل أحد التوصی
مماثلة في اتباع نھج متعدد األبعاد یغطي تغییر العقلیة؛ ویعالج المعیقات 
 التنظیمیة؛ ویعمل على تصمیم وتنفیذ مجموعة من اإلجراءات اإلیجابیة

 .وآلیات الدعم العملیة لتسھیل تشغیل المرأة

 .  2018 ن، نیسا، منظمة العمل الدولیةاملین: مسح الع1التحتیة المكثفة للعمالة في األردن، المرحلة البنى التوظیف من خالل مة العمل الدولیة، منظ    6
7
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للمزید من المعلومات حول عمل برنامج االستثمار الكثیفة 
العمالة بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، یرجى 

زیارة موقعنا على اإلنترنت: 

www.ilo.org/global/topics/employment-intensive-

investment/lang--en/index.htm 


