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ميثاق األردن

يوضح ميثاق األردن الذي طُر َِح يف مؤمتر لندن عام  2016تفاصيل االلتزامات الرئيسية الهادفة إىل تحسني قدرة الالجئني واملجتمعات املضيفة
بالرتكيز بشكلٍ رئييس عىل التعليم وكسب الرزق

التقدم املحرز
SCHOOL
SCHOOL

التعليم

زاد عدد الالجئني السوريني امللتحقني يف املدارس
الحكومية من  ١٢٦,١٢٧طفالً يف العام الدرايس
 ٢٠١٧-٢٠١٦إىل  ١٣٠,٣٨٢طفالً يف العام الدرايس

افتتحت  ٢٠٩مدرسة تعمل بنظام الفرتتني يف األردن .جرى تقديم التعليم غري الرسمي
املعتمد اىل  ٦٠٠٠طفالً مترسباً من الدراسة ،مثل :برامج التدريب الالحق وبرامج األطفال
املترسبني .تم تقديم خدمات الدعم التعليمي غري املعتمدة لـ  ١١٨,١٠٧طفالً ،مبا يف ذلك
املستضعفني يف املجتمعات املستضيفة.
أعلنت الحكومة األردنية يف أيلول/سبتمرب  ٢٠١٧عن مهلة تتيح لجميع األطفال
االلتحاق باملدارس برصف النظر عن جنسيتهم ووضع أوراقهم الثبوتية .كام
وافقت الحكومة األردنية عىل قبول الطالب السوريني الذين مل يلتحقوا
باملدارس منذ بداية العام الدرايس  ٢٠١٧-٢٠١٦يف بداية الفصل الدرايس الثاين.
جرى إطالق برامج ضخمة لتدريب املعلمني ،حيث جرى تدريب ٧,٤٥٢
معلامً و ُم َّي ِرسا ً وموظفاً يف املدارس عىل الدعم النفيس/االجتامعي ،واملناهج
التي تركز عىل الطفل ،واملهارات الحياتية مع نهاية عام ٢٠١٧
جرى تأسيس املركز الوطني لتطوير املناهج؛ لدعم تطوير املواد التعليمية
وتشجيع التطوير املستمر للمناهج والتعليم مدى الحياة.
جرى إدخال تحسينات كبرية عىل نظام جمع وإدارة بيانات التعليم يف األردن
مع خالل نظام OpenEMIS

التزامات الحكومة األردنية

التحديات
 ٪٤٠هي نسبة األطفال السوريني يف سن الدراسة من أصل  ٢١٢,٠٠٠طفل مل يلتحقوا
باملدارس يف األردن :مل يتم بلوغ الهدف املحدد يف ميثاق األردن.

ما زالت املدارس الحكومية مثقل ًة باألعباء ،حيث تكتظ الغرف الصفية بالطالب كام
أ َّن الحصص الدراسية يف املدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفرتتني قصرية.

انخفضت جودة التعليم وبيئة التعلم وما زال العنف يف املدارس وما حولها أحد
القضايا التي تثري املخاوف .ما تزال هذه العوامل متثل األسباب الرئيسية لترسب
الطالب من املدارس .ترسب  ٪٦٨األطفال السوريني الالجئني من املدارس بعد
التحاقهم بها.
تشمل األسباب الرئيسية للترسب من املدارس :املصاعب االقتصادية التي
تعاين منها األرس ،وحاجة األطفال إىل العمل ،والزواج املبكر ،واألطفال
الذين ال يستطيعون الخروج من منازلهم ،والتكاليف املرتبطة بااللتحاق
باملدارس ،وبعد املدارس عن أماكن سكنهم ،ومحدودية وسائل النقل.
تشمل العوائق التي تعرتض التسجيل يف املدارس :قلة األوراق الثبوتية )رغم
السياسات التي تطبقها وزارة الرتبية والتعليم( ،وعدم توفر خدمات محددة،
ونقص املقاعد املتوفرة يف املدارس الحكومية.
تحقيق تحصيل علمي ضعيف بشكلٍ متواصل وضعف توقعات العمل بعد
إمتام املوظفني للتعليمهم األسايس.
واجه قطاع التعليم عجزا ً مالياً ،حيث بلغ املبلغ غري املمول  ١٠٦مليون دوالر
أمرييك )أي بنسبة  (٪٦٧من املبلغ املطلوب وهو  ١٥٨مليون دوالر أمرييك.

توصياتنا
مواصلة العمل عىل عدد األطفال امللتحقني باملدارس الحكومية وتحسني االستفادة من فرص التعلم
غري الرسمي املعتمدة.

التزمت الحكومة األردنية لضامن التحاق جميع األطفال يف األردن باملدارس يف العام الدرايس
.٢٠١٧/٢٠١٦
"سيتم توفري التعليم املجاين ل ١٤٠,٠٠٠طالب سوري يف  ٢٠١٦و  ١٩٠,٠٠٠طالب عىل األقل يف
عام “.٢٠١٧

تطوير الجودة من خالل إيجاد حلول لنقص الحيز املكاين وزيادة تغطية املدارس يف املناطق
ذات األولوية واالستثامر يف تدريب املعلمني ،وتقديم املكافآت واملزايا لهم.

"سيتم توفري بيئة آمنة وشاملة للجميع ومتسامحة لألطفال مع تقديم الدعم النفيس لألطفال
الالجئني".

معالجة العوائق الرئيسية التي تعرتض التعليم من خالل تحسني استفادتهم من فرص كسب
الرزق املتاحة لآلباء واألمهات.

سيتم تحسني فرص التحاق السوريني بالتدريب املهني واستفادتهم من فرص التعليم
الجامعي/العايل املتاحة للشباب الضعفاء األردنيني والسوريني.

")متوقع ،متويل متعدد السنوات من الجهات املانحة إلنجاز اإلطار الزمني الذي التزمت بها
الحكومة األردنية".

زيادة برامج الحامية االجتامعية التي تراعي احتياجات األطفال ،وتشمل :تحويالت مالية
مرشوط
التشجيع عىل التدريب املهني وضامن مطابقته ملعايري وحاجات القطاع الخاص.
تغيري االتجاه السائد املتمثل يف الفصل بني الطالب حسب جنسيتهم عن طريق نظام الفرتتني
ودمج الطالب األردنيني والسوريني يف نفس الفصول الدراسية ويف األنشطة غري املنهجية؛
لتعزيز التامسك االجتامعي.
زيادة املساءلة والفعالية من خالل إنجاز مخرجات التعلم ،وتحقيق الجودة ،وقياس
النجاحات.

التقدم املحرز

سبل كسب الرزق

قللت الحكومة األردنية الرسوم التي تشكل عبئاً وقامت بتبسيط إجراءات إصدار
تصاريح العمل ،حيث طلبت من الالجئني تقديم بطاقة الهوية الصادرة عن وزارة
الداخلية وصورة عن جواز السفر فقط.
جرى إعفاء الالجئني السوريني الذين يحملون بطاقة الهوية الصادرة عن وزارة الداخلية
من رسوم الفحص الطبي عند تقدمهم للحصول عىل ترصيح العمل للمرة األوىل.
أما بالنسبة للقطاع الزراعي وقطاع اإلنشاءات ،جرى فصل تصاريح العمل عن صاحب
عمل محدد والسامح لالجئني بالحصول عىل تصاريح عمل من خالل التعاونيات أو
النقابات العاملية بدالً من اللجوء إىل كفيل.
منح تعميم صادر لالجئني السوريني الحق يف تغيري القطاعات وأصحاب العمل بعد انتهاء
تصاريحهم بدون الحاجة إىل الحصول عىل موافقة صاحب العمل الحايل.

يستطيع الكثري من السوريني املوجودين يف املخيامت الحصول عىل تصاريح عمل والبحث عن
فرص عمل خارج املخيامت.
أسست الحكومة األردنية مراكز توظيف يف مخيمي الزعرتي واألزرق باإلضافة
إىل مديريات يف املحافظات لتسهيل تواصل الالجئني مع أصحاب العمل
املحتملني وتسهيل إصدار تصاريح العمل.

التحديات

ما زال هناك قيود يف قطاعات العمل املفتوحة لألجانب تستثني الالجئني من التوظيف يف
فرص العمل التي تتطلب مهارات متقدمة ومتوسطة .باإلضافة إىل ذلك ،متنع نسب
املوظفني غري األردنيني اإلجبارية املحددة لكل قطاع أصحاب العمل من إصدار تصاريح
ألغلب موظفيهم.
مل تطور الحكومة األردنية إطار تنظيمي متكيني لتسجيل الرشكات السورية
وما زالت هذه الرشكات تتعارض مع الرشكات املنزلية اململوكة لالجئني.
ما زال الالجئون السوريون معتمدين عىل املساعدات اإلنسانية ،وعاطلني عن
العمل ،ويفضلون العمل بشكلٍ غري نظامي .مل تضف األجور املنخفضة ،وتردي
ظروف العمل ،وقلة املرونة املتاحة يف القطاعات الرسمية القيمة باملقارنة مع
الفرص املتاحة يف سوق العمل غري النظامي.
أدت محدودية وسائل النقل إىل أماكن العمل ،واالستجابة غري املتناسبة للعمل غري
مدفوع األجر واملحيل ،وقلة فرص العمل املالمئة ثقافياً ،ومحدودية أو انعدام
خيارات رعاية األطفال إىل إبعاد النساء عن العمل النظامي.
مل يجري تكميل الرتكيز عىل أهداف تصاريح العمل بشكلٍ جوهري مبسارات
ريادة األعامل ،وخلق الوظائف ،وتحقيق اإليرادات ،وتحسني الوضع
االقتصادي لالجئني السوريني.
تقدمت ثالث رشكات فقط بطلبات لتصدير منتجاتها لألسواق األوروبية.

أعلنت الحكومة األردنية إصدار وتجديد  ٩١,٦٤٠ترصيح عمل منذ  ١آذار  ،٢٠١٨فقط  ٪٤منها
للنساء .وصل عدد التصاريح الفعالة  ٤٥,٨٥٠ترصيح عمل حاليا.

ما تم االلتزام به
"تحويل أزمة الالجئني السوريني إىل فرصة تنموية الستقطاب استثامرات جديدة وفتح أسواق
االتحاد األورويب عن طريق تبسيط قواعد بلد املنشأ وخلق فرص عمل لألردنيني ولالجئني
السوريني".
"إعادة بناء املجتمعات األردنية املستضيفة عن طريق متويلها بشكلٍ ٍ
كاف عن طريق تقديم
املنح لخطة االستجابة األردنية".
"جمع املنح الكافية والتمويل ميرس الرشوط لدعم إطار االقتصاد الكيل ) (...يف ضوء انضامم
األردن لربنامج التسهيالت االئتامنية املوسعة الذي أطلقه صندوق النقد الدويل".
"ستجري الحكومة األردنية التغيريات اإلدارية الرضورية للسامح لالجئني السوريني بالتقدم
بطلبات الحصول عىل تصاريح العمل داخل املناطق التنموية وخارجها".
"سيتم السامح لالجئني السوريني بتسجيل رشكاتهم وتأسيس رشكات جديدة خاضعة للرضيبة
) (...بحلول صيف  ٢٠١٦وإزالة تعيق األنشطة االقتصادية الصغرية يف املخيامت".

مل تتمكن املناطق االقتصادية الخاصة من استقطاب السوريني املقيمني يف أماكن
بعيدة جدا ً عن املناطق الحرضية والذين يعانون من ظروف عمل مرتدية
وانخفاض األجور.

ما نويص به
تحفيز وتشجيع األعامل التجارية ،وخصوصاً عن طريق تبسيط اإلجراءات وتحسني الحصول
عىل القروض.
إيجاد السبل القانونية لألعامل الحرة ،وتشمل :العمل من املنزل والعمل الحر لتحفيز الالجئني
السوريني ،وخصوصاً النساء ،ملساعدتهم يف دخول سوق العمل النظامي واالسهام يف االقتصاد
املحيل.
تحديد نسب توظيف أكرث مرونة يف قطاع الخدمات وزيادة عدد القطاعات واملهن املتاحة

لالجئني .تحسني ظروف العمل يف القطاع الرسمي وتطوير قدرة وزارة العمل يف التفتيش عليها.

"تحويل أزمة الالجئني السوريني إىل فرصة تنموية الستقطاب استثامرات جديدة وفتح أسواق
االتحاد األورويب عن طريق تبسيط قواعد بلد املنشأ وخلق فرص عمل لألردنيني ولالجئني
السوريني".
زيادة سياسات تيسري وصول التجارة الجديدة لتأهيل الرشكات من خارج املناطق االقتصادية
الخاصة ،األكرث قرباً من املراكز الحرضية ،التي توافق عىل استيفاء املتطلبات الحالية التي تنص
عىل توظيف  ٪١٥من الالجئني بحلول العام األول و ٪٢٠من الالجئني بحلول العام الثاين.
وضع أهداف متنوعة لشمول املؤرشات االقتصادية الصغرى لرفاه األرس املعيشية :ينبغي أن
تشمل مؤرشات النجاح زيادة يف دخل األرس املعيشية ،وتحسن يف معدالت االحتفاظ باملوظفني،
والسامح للسوريني بالعمل يف قطاعات جديدة.
يجب إيالء اهتامم خاص للشمولية عن طريق تطوير مؤرشات خاصة تهدف إىل تقييم
إرشاك الفئات الضعيفة السورية واألردنية يف برامج سبل كسب الرزق )مثل :النساء
واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة(.

يحصل منتدى املنظامت غري الحكومية يف األردن عىل متويل سخي من مكتب السكان والالجئني والهجرة التابع للواليات املتحدة ،ووزارة التنمية الدولية الربيطانية ،واملديرية العامة للمفوضية
األوروبية للمساعدة اإلنسانية ،والوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل

