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 املنهجية:

والعوامل التي تؤثر على أقامت مؤسسة أورنج دراسة تغطي قدرة املرأة على الوصول إلى سوق العمل في سوريا، 

 عمل املرأة من حساسيات ثقافية وطبيعة السوق باإلضافة إلى املعوقات اللوجستية.

 

 من الع
ً
املين في مختلف القطاعات تم تصميم االستبيان بناًء على مجموعة من جلسات التركيز جمعت عددا

اإلنسانية واملدنية )تعليم، صحة، إغاثة، تمكين املرأة، مجالس محلية(، تم من خاللها مناقشة فرص النساء في 

االنخراط بسوق العمل واملجاالت التي يمكن أن تعمل بها، بيئة العمل املثلى لعمل املرأة، أنواع الشواغر التي 

يمكن أن تشغلها املرأة، 

كيفية استكمال افة إلى باإلض

العملية التعليمية للمرأة وبناء 

قدراتها من خالل البرامج 

 التدريبية.

 

 

الهدف الرئيس ي من هذه 

الدراسة هو جمع املعلومات 

األساسية حول فرص عمل 

من خالل املرأة في سوريا، 

أنسب املنهجيات في جمع 

تي تواجه حتياجات األساسية والفرص والتحديات الالبيانات النوعية والكمية، للحصول على نظرة أعمق عن اال 

 من البرامج التدريبية التي تركز بناء قدرات النساء في هذا الصدد.املرأة في 
ً
 عملها في سوريا، وتصميم عددا
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 مخرجات االستبيان:

، حيث بلغ 48إلى  18تراوح أعمار املشاركين بين 
ً
املتوسط الحسابي ألعمار املشاركين في استيفاء االستبيان  عاما

% كانت 10% أعذب، ونسب لم تتجاوز 29، ومايقارب الثلث %55، أكثر من النصف كانوا متزوجين سنة 36

 للمطلقين واألرامل.

 

 
 

ن القول بوجود % منهم لديهم أكثر من طفلين، ويمك45بالنسبة لألعداد أفراد األسر، فقد أظهرت النتائج أن أما 

 توازن بين عدد الذكور واإلناث.

 

% كان 35منهم، بوجود % 66 في السابق الغالبية كانوا موظفينأما بالنسبة للعمل، فقد أظهرت الدراسة أن 

 لديهم عمل على مدار السنة. مما يشير إلى تأثير األزمة على الفرص املتاحة للمرأة داخل سوريا.

من األسر تعتمد بشكل أساس ي على منظمات اإلغاثة اإلنسانية كمصدر للدخل، % 38كما أظهرت الدراسة أن 

 % من املشاركين في الدراسة يعتمدون على ذات املصدر.11كما تبين أن 

 

 بين النساء في سوريا متعلقة باملهن الحرفية )وظيفة، الطبخ، التعليم، 
ً
أظهرت الدراسة أن أكثر الوظائف شيوعا

 ذكرت أنها كانت تعمل.النظافة، الخياطة، ال
ً
 زراعة، والتمريض( على الرغم من وجود نسبة صغيرة جدا

  

55%

29%

9% 7%

متزوج أعذب أرمل  مطلق

الحالة االجتماعية
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% منهم قد أنهى مرحلة واحدة فقط من 70% فقد من النساء اللواتي تم مقابلتهن متعلمات، و7وقد وجد أن 

 % من حملة الشهادات الجامعية.23مراحل التعليم الثالثة، باإلضافة إلى 

 

 
 

للواتي شاركوا في املقابالت مؤهالت للحضول على وظيفة أو للعمل في األعمال التجارية، إال أن مما يجعل النساء ا

املنظمات وأصحاب األعمال التجارية اللذين تم مقابلتهم أكدوا على ضرورة وجود مجموعة جديدة من املهارات 

 املهنية التي تحتاجها النساء لتتكيف مع تغيرات الظروف وبيئة العمل.

 

% 19% من النساء اللواتي تمت مقابلتهن لديهم مهارات تتعلق بالحرف اليدوية، إال أن 88الرغم من وجود  وعلى

 من أنواع الحرف اليدوية، في حين أن الغالبية 
ً
 نوعا

ً
منهم يفضلن العمل في األعمال املنزلية، الذي يعتبر أساسا

تم استخالصة من إجاباتهن( أن املنظمات  يفضلن العمل في املنظمات اإلنسانية، ألسباب ترجع إلى )كما

اإلنسانية لديها بنية أفضل من غيرها من حيث نظام األجور وإمكانية تأمين فرص للتطوير الوظيفي بطريقة 

 أفضل من غيرها، باإلضافة إلى البرامج التدريبية وبيئة العمل املتسقرة.

 

من املشاركين لديهم مهارات الحاسوب األساسية،  % فقط33أما عن مهارات املشاركين، فقد أظهرت الدراسة أن 

% لديهم مهارات مهنية، مما يشير أن النساء في حال رغبن بالوصول إلى العمل األفضل بالنسبة لهم 23في حين 

)وهو العمل في املنظمات اإلنسانية( فأنهم بحاجة إلى تعزيز مهاراتهم باللغة اإلنكليزية والحاسوب، باإلضافة إلى 

 املهار 
ً
 أن غالية املشاركات يفضلن العمل املكتبي بدال

ً
ات املهنية للوصول إلى مستوى متقدم من الخبرات، علما

 من األعمال امليدانية.

 

70%

23%

7%

أنهى املرحلة األولى فقط حملة شهادة جامعية (دون املرحلة الجامعية)متعلمات 

التحصيل العلمي
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 :للعمل املرأة دافع

% منهم حول أهم العوامل التي من املمكن أن تحفز املرأة على العمل كانت إجابتهم في تعزيز 82أغلب املجيبيين 

مستقل )هذا العامل حصل على أعلى نسبة من الردود(، ولكن في الواقع املرأة السورية لها سبل العيش بشكل 

محدوية في الحصول على مهنية مستقلة، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل تشمل على سياسات التفريق بين 

يس لديها فرصة كافية الجنسيين، التقاليد واالتجاهات الفكرية، وعدم التمكن من صنع القرار، املرأة الريفية ل

كذلك التوظيف في املنظمات والحصول على مهارات في الزراعة والتكنولوجيا في امتالك أراض ي زراعية، 

 إلى رب األسرة.
ً
 والتدريب اإلرشاد، باإلضافة إلى خدمات التسويق، حيث أعطت ملكية األرض عموما

 

نية في املزارع، وكانت املنظمات الريفية مثل الجمعيات في مرحلة ما قبل األزمة السورية احتلت املرأة مناصب متد

 ويقتصر على واضعي السياسات واملخططين، وحيث كانت مشاركة املرأة 
ً
التعاونية ذات تأثير محدود جدا

واملعلومات والتدريب وغيرها من الخدمات  ضعيفة، بشكل أدى إلى محدودية املرأة للوصول إلى املوارد اإلنتاجية

 الداعمة.
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 :للعمل املحتملة التحديات

 من قبل املنظمات 
ً
التحديات املحتملة لعمل النساء في املنظمات أو الشركات، هي نفسها التي ذكرت سابقا

اإلنسانية والشركات التجارية التي شاركت في استبيانات مجموعات التركيز، وهذا يعزز الحاجة ملواجهة هذه 

 التحديات بالدرجة األولى.

 تحديات تم ذكرها من قبل أعلى نسبة من املشاركين كانت:  6أهم 

 %82الخدمات اللوجتسية: من حيث النقل ووجود مرافق لألطفال بنسبة  -

 %55وجود األطفال بنسبة  -

 %50انعدام األمن بنسبة  -

 %43ظروف العمل بنسبة  -

 %39االلتزامات العائلية  -

 %30العادات االجتماعية والثقافية  -

 

 
 

التحديات األربعة األولى يمكن أن يتم إدارتها من قبل أصحاب العمل املحتملين من خالل إيجاد مرافق ومنشأت، 

 تقوم بدورها بحيث تكون ذات تأثير ممتاز.

بالنسبة لألمور اللوجستية، فمن الواضح أن رعاية األطفالف ورعاية لكبار السن أو الحاالت الطبية، 

لقضايا التي تحرم الكثير من النساء من متابعة األعمال التي تعزز الدخل املادي ومسؤوليات األسرة هي من ا

 لألسرة.
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 املنزل للذهاب إلى العمل، وهي: العديد من األسئلة ستطرح في حال غادرت األمهات 

 من الذي سوف يقوم برعاية األطفال -

 هل هناك خدمات متاحة لترك األطفال لبضع ساعات خالل النهار -

 ثمن هذه الخدمات من يدفع -

 عن 
ً
حيث أن تكلفة هذه الخدمات هي واحد من األسباب تجعل األمهات التي لديهن أطفال صغار للبقاء بعيدا

 سوق العمل.

لذلك سيكون أحد الحلول لهذه املشكلة بالنسبة للمنظمات اإلنسانية أو أي شركة توظيف من خالل تقديم 

 من 
ً
خالل التعاقد مع مربيات منزل أو إنشاء مراكز رعاية لألطفال بالقرب الدعم في مجال رعاية الطفل،فمثال

 من مراكز العمل الرئيسية في سوريا.

  

 :للنساء بالنسبة املطلوبة والتقنية الشخصية املهارات

 على سؤال "ما هو نوع املهارت الشخصية والتقنية التي تراها مهمة للمرأة لكي تكون في هذه املناصب؟"، فقد 
ً
ردا

تفق أغلبية املشاركين على أن النساء تحتاج إلى التدريب ملساعدتها في العثور على وظيفة مناسبة في شركة أو ا

مؤسسة، أو مساعدتها للوصول على إدارة أفضل ألعمالها املنزلية، وأشاروا إلى أن التدريب اذي يخص النساء 

 يجب أن يتم تصميمه على متسويين: 

 مبتدئ -

 متقدم -
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 :املبتدئين تدريب

الهدف من التدريب هو بناء مهارات في اللغة اإلنكليزية بشكل أساس ي، وتمكين املرأة من استخدام الحاسوب 

واألدوات التقنية األخرى، إضافة إلى املهارات الشخصية بما فيها مهارات التواصل والقيادة، إدارة الوقت ومهارات 

 اإلضافة إلى اإلسعافات األولية ومهارات الدفاع املدني.العرض واإللقاء، حل النزعات وبناء السالم، ب

 للنساء فيما إذا أردن أن يبدأن العمل مع املنظمات الدولية أو املحلية، أو في 
ً
تعتبر هذه املهارات ضرورية جدا

 بالعمل في مشروع تجاري، أو حتى أن يبدأن مشروعهم الخاص، التدريبات املشابهة لهذه التدريباتحال رغبتهم 

 خالل  5 – 4أشهر بمعدل  6 – 4من املمكن أن تحتاج من 
ً
 أيام في األسبوع. 5 – 4ساعت يوميا

 

 :التدريبات املتقدمة

الهدف من هذه التدريبات في هذه الحالة هو بناء مهارات وظيفية متقدمة )مالية، إدارية، موارد بشرية، 

 يتم أخذها بعين االعتبار. وغيرها،...(، هناك مبادئ ومنهجيات محددة لكل قطاع يجب أن

بالنسبة للنساء اللواتي يرغبن في العمل مع املنظمات اإلنسانية هناك مجموعة من النقاط التي تحتاج إلى أن يتم 

تغطيتها في هذا املستوى من التديب )إدارة الكوارث، إدارة املشاريع، الدعم النفس ي، وتقييم االحتياجات واملراقبة 

 وغيرها(. والتقييم

بالنسبة للنساء اللواتي يهدفون إلى إنشاء أو إدارة األعمال املنزلية )ريادة األعمل، تصميم املنتجات، التسعير، 

، ومن املمكن  5 – 4أسابيع بمعدل  8 – 6اإلدارة املالية، وإدارة األعمال( من املمكن أن تحتاج من 
ً
أيام أسبوعيا

النساء ويجب أخذ العمر والتحصيل العلمي والخلفية أن يتم تصميمها لتناسب احتياجات  لهذه الدورات

 الثقافية بعين االعتبار عند تحديد أي تدريب.
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 أهم البرامج التدريبية ضمن قطاعات العمل اإلنساني:

 

 البرنامج التدريبي القطاع 

 املساعدات اإلنسانية

 جمع البيانات -

 مشاريع الحماية -

 املراقبة والتقييم -

 املكتبياإلدارة والعمل  -

 املساعدات اإلنسانية لألسر -

 تقييم االحتياجات املجتمعية -

 تنسيق املشروع -

 كتابة التقارير -

 الترجمة -

 إدارة قنوات التواصل االجتماعي -

 املجالس املحلية

 قسم إدارة شؤون املرأة -

 قسم الحماية -

 قسم تعليم اإلناث -

 املدارس

 التعليم -

 الرقابة -

 الدعم النفس ي -

 إدارة املوارد البشرية -

 اإلدارة والعمل املكتبي -

 الجامعات
 التعليم -

 اإلدارة والعمل املكتبي -

 مراكز الرعاية الطبية

 تمريض -

 املعالجة -

 قابلة -

 املراكز املجتمعية

 رعاية الطفل -

 مجتمعيعامالت  -

 العنف القائم على الجنس -

 اإلدارة والعمل املكتبي -

 الصناعة والشركات التجارية

 أمين صندوق  -

 النسائيةبيع املنتجات  -

 اإلدارة والعمل املكتبي -
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 البرنامج التدريبي القطاع 

 التجميع والتغليف -

 املحالت التجارية الصغيرة

 أمين صندوق  -

 بيع املنتجات النسائية -

 اإلدارة والعمل املكتبي -

 الزراعة والثروة الحيوانية

 جمع املحاصيل -

 التبذير -

 التسميد -

 إزالة األعشاب الضارة -

 الحصاد -

 الحبوب والحنطة -

 التخصيص -

 التنظيف -

 الفرز  -

 التصنيف -

 التعبئة -

 األعمال املنزلية

 بيع األطعمة املطبوخة -

 الخياطة -

 الحياكة -

 تصفيف الشعر -

 الترجمة -

 إدارة قنوات التواصل االجتماعي -

 التصميم والبرمجة -

 رعاية األطفال -

 خبازة املعجنات -
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 : العوامل املحفزة لتوظيف النساء

خالل مجموعات شملت أصحاب املصلحة املحتملين، تم العمل على استبيان يتعلق بأسباب توظيف النساء من 

 وكانت هناك األسباب التالية:

 ال وهي: هناك وظائف عديدة يمكن للنساء فقط العمل بها إ

 تعليم اإلناث في املدارس -

 التمريض في االقسام النسائية -

 برامج الحماية والتوعية االجتماعية حول العنف القائم على الجنس والنوع -

 واملنتجات النسائيةبيع البضائع  -

 

 أن 
ً
أما عن األسباب االقتصادية، فهي أن األجور املدفوعة للنساء أقل من األجور التي يتم دفعها للرجال، علما

للنساء قدرات أفضل من الرجال من حيث الصبر ألداء أعمال معينة )على سبيل املثال: التنظيف، والتمريض(، 

 عديد من املشاركين كانت إجاباتهم حول: وعند السؤال عن أهم الصفات التي تحتاجها في موظف محتمل، ال

 االلتزام والنزاهة والصبر والصدق -

 القدرة على التعلم -

 إضافة إلى إجابات أخرى شملت مهارات مهنية وخبرات -

 : االعالن عن فرص عمل

من الواضح خالل النقاش مع املشاركين أنه ال توجد قناة أو وسيلة رسمية لإلعالن عن فرص العمل التي من 

املمكن أن تستخدمها النساء للعثور على وظيفة جديدة، فأغلب التوظيف يتم من خالل املعارف الشخصية 

 والجرائد واملجالت.

 :ترتبة عند تقديم فرصة عمل للنساءالتحديات امل

التحدي األكبر للمنظمات والشركات عند تقديم فرصة عمل للنساء، هو القدرة على توفير ظروف مناسبة 

توقعات املوظفات الجدد، توفير وسائل النقل واألمن ورعاية األطفال، إضافة ملكاتب منفصلة للنساء  تتوافق مع

، تجعل أصحاب املصلحة لتجاهلها 
ً
والتي من املمكن أن تتطلب التزامات مالية إضافية وخدمات لوجستية أيضا

 أو رفضها.

سيسها كبداية لم يأخذوا هذه األمور بعين معظم املنظمات والشركات التي تم إجراء مقابالت معها، عند تأ

عند  إلى ظروف وبيئة العمل املستقرة للنساءمن املحتمل أن يبدأوا األمر بصورة أفضل عند النظر باالعتبار، 

مناقشة هذه التحديات مع منظمات دولية أو مع منظمات محلية رائدة او مع املنظمات التي تم تأسيسها 

ث أن تلك املنظمات تفي باملعايير املذكورة أعاله وبالتالي تمثل أماكن مناسبة وتصميمها لخدمة النساء، حي

 للنساء الباحثات عن عمل.
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 توصيات لتحسين وصول املرأة إلى سوق العمل في سوريا:

كنتيجة لهذه الدراسة سيتم يتم صياغة مجموعة من التوصيات املطلوبة لتعزيز وتحسين وصول املرأة لسوق 

  العمل كالتالي:

 بما يخص مناهج التدريب املمكن القيام بها:

تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والدورات للمبتدئين، وغيرها متقدم للنساء مع الدعم املادي لتستكمل التدريب 

 وهي على رأس العمل، ومع بداية أي مشروع يقدم دعم نقدي وعيني، ودعم للمنتجات املنزلية من خالل األسواق.

 

ات النسائية ومبادرات تمكين املرأة ومشاريع التوعية عن العنف القائم على الجنس والنوع، واألخذ دعم املنظم

بعين االعتبار أهمية توفير تدريبات وفرص عمل إضافية للنساء، ووضع الحلول املناسبة ملواجهة املخاطر الكبرى 

 والقضايا التي تمس املرأة السورية.

 

 بشكل عام:

ب عمالة مكثقة من الشركات املختارة والقطاع اإلنساني في املحافظات، من خالل تعزيز تنفيذ مشروعات تتطل

فرص العمل التي تراعي الفوارق بين الجنسيين، ودعم مشاريع سبل العيش التي بدورها تساعد على إيجاد فرص 

 عمل ملموسة للنساء على املدى القصير، كذلك دعم مشاريع رعاية الطفولة والنقل واألمن 
ً
املصممة خصيصا

لدعم العمالت في املناطق املختارة أو داخل املنظمات املحلية القائمة لتسهيل إيجاد حلول للتحديات الرئيسية 

 التي تمنع النساء من الحصول على عمل.

تعزيز الحوار االجتماعي من خالل املجالس املحلية في املحافظات املختارة مع التركيز على تعزيز وتحسين وصول 

 املرأة إلى سوق العمل.

إعداد برامج سبل العيش لزيادة فرص العمل بالنسبة للنساء بحيث يتم تصميمها بعناية وبالتشاور مع املجتمع 

 املحلي.

بناء شراكات مستدامة مع املنظمات النسائية املحلية للجمع بين الفوائد النسبية وتحقيق أقص ى أثر ممكن من 

ون الفعال والكفاءة في بناء القدرات املتبادلة، باإلضالة إلى جمع البيانات هذه الشراكات بحيث نعزز التعا

 والتقييمات املشتركة وتنفيذ البرامج وغيرها.
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