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توصياتنا التزامات الحكومة ا�ردنية

ميثاق ا�ردن

ما زالت ا�دارس الحكومية مثقلًة با�عباء، حيث تكتظ الغرف الصفية بالط�ب ك© 
أن¾ الحصص الدراسية � ا�دارس الحكومية التي تعمل بنظام الف¤ت� قص¹ة.

 ٤٠٪ هي نسبة ا�طفال السوري� � سن الدراسة من أصل ٢١٢,٠٠٠ طفل ¿ يلتحقوا 

با�دارس � ا�ردن: ¿ يتم بلوغ الهدف ا�حدد � ميثاق ا�ردن.

انخفضت جودة التعليم وبيئة التعلم وما زال العنف � ا�دارس وما حولها أحد 

القضايا التي تث¹ ا�خاوف. ما تزال هذه العوامل �ثل ا�سباب الرئيسية لتÊب 

الط�ب من ا�دارس. تÊب ٦٨٪ ا�طفال السوري� ال�جئ� من ا�دارس بعد 

التحاقهم بها.

زاد عدد ال�جئ� السوري� ا�لتحق� � ا�دارس 

 Îالعام الدرا �الحكومية من ١٢٦,١٢٧ طف�ً 

 Îالعام الدرا �٢٠١٦-٢٠١٧ إ� ١٣٠,٣٨٢ طف�ً 

تشمل ا�سباب الرئيسية للتÊب من ا�دارس: ا�صاعب ا�قتصادية التي 

تعاÓ منها ا�Ò، وحاجة ا�طفال إ� العمل، والزواج ا�بكر، وا�طفال 

الذين � يستطيعون الخروج من منازلهم، والتكاليف ا�رتبطة با�لتحاق 

با�دارس، وبعد ا�دارس عن أماكن سكنهم، ومحدودية وسائل النقل.

تشمل العوائق التي تع¤ض التسجيل � ا�دارس: قلة ا�وراق الثبوتية (رغم 

السياسات التي تطبقها وزارة ال¤بية والتعليم)، وعدم توفر خدمات محددة، 

ونقص ا�قاعد ا�توفرة � ا�دارس الحكومية. 

تحقيق تحصيل علمي ضعيف بشكٍل متواصل وضعف توقعات العمل بعد 

.Îإ�ام ا�وظف� للتعليمهم ا�سا

واجه قطاع التعليم عجزاً مالياً، حيث بلغ ا�بلغ غ¹ ا�مول ١٠٦ مليون دو�ر 

.Ü(أي بنسبة ٦٧٪) من ا�بلغ ا�طلوب وهو ١٥٨ مليون دو�ر أمري Üأمري

افتتحت ٢٠٩ مدرسة تعمل بنظام الف¤ت� � ا�ردن. جرى تقديم التعليم غ¹ الرسمي 

ا�عتمد ا� ٦٠٠٠ طف�ً متÊباً من الدراسة، مثل: برامج التدريب ال�حق وبرامج ا�طفال 

ا�تÊب�. تم تقديم خدمات الدعم التعليمي غ¹ ا�عتمدة لـ ١١٨,١٠٧ طف�ً، ãا � ذلك 

ا�ستضعف� � ا�جتمعات ا�ستضيفة.

أعلنت الحكومة ا�ردنية � أيلول/سبتمæ ٢٠١٧ عن مهلة تتيح لجميع ا�طفال 

ا�لتحاق با�دارس بçف النظر عن جنسيتهم ووضع أوراقهم الثبوتية. ك© 

وافقت الحكومة ا�ردنية ع� قبول الط�ب السوري� الذين ¿ يلتحقوا 

.Óالثا Îبداية الفصل الدرا � ٢٠١٦-٢٠١٧ Îبا�دارس منذ بداية العام الدرا

جرى إط�ق برامج ضخمة لتدريب ا�علم�، حيث جرى تدريب ٧,٤٥٢ 

معل©ً وُمي¾Êِاً وموظفاً � ا�دارس ع� الدعم النف�/ا�جت©عي، وا�ناهج 

التي تركز ع� الطفل، وا�هارات الحياتية مع نهاية عام ٢٠١٧

جرى تأسيس ا�ركز الوطني لتطوير ا�ناهج؛ لدعم تطوير ا�واد التعليمية 

وتشجيع التطوير ا�ستمر للمناهج والتعليم مدى الحياة.

جرى إدخال تحسينات كب¹ة ع� نظام جمع وإدارة بيانات التعليم � ا�ردن 

OpenEMIS مع خ�ل نظام

 Îالعام الدرا �التزمت الحكومة ا�ردنية لض©ن التحاق جميع ا�طفال � ا�ردن با�دارس 

.٢٠١٧/٢٠١٦

 �"سيتم توف¹ التعليم ا�جاÓ ل١٤٠,٠٠٠ طالب سوري � ٢٠١٦ و ١٩٠,٠٠٠ طالب ع� ا�قل 

عام ٢٠١٧.“

"سيتم توف¹ بيئة آمنة وشاملة للجميع ومتسامحة لìطفال مع تقديم الدعم النف� لìطفال 

ال�جئ�."

سيتم تحس� فرص التحاق السوري� بالتدريب ا�هني واستفادتهم من فرص التعليم 

الجامعي/العاð ا�تاحة للشباب الضعفاء ا�ردني� والسوري�.

"(متوقع، �ويل متعدد السنوات من الجهات ا�انحة ñنجاز اñطار الزمني الذي التزمت بها 

الحكومة ا�ردنية".

مواصلة العمل ع� عدد ا�طفال ا�لتحق� با�دارس الحكومية وتحس� ا�ستفادة من فرص التعلم 

غ¹ الرسمي ا�عتمدة.

تطوير الجودة من خ�ل إيجاد حلول لنقص الحيز ا�كاÓ وزيادة تغطية ا�دارس � ا�ناطق 

ذات ا�ولوية وا�ستث©ر � تدريب ا�علم�، وتقديم ا�كافآت وا�زايا لهم.

معالجة العوائق الرئيسية التي تع¤ض التعليم من خ�ل تحس� استفادتهم من فرص كسب 

الرزق ا�تاحة لóباء وا�مهات.

زيادة برامج الح©ية ا�جت©عية التي تراعي احتياجات ا�طفال، وتشمل: تحوي�ت مالية 

مõوط

التشجيع ع� التدريب ا�هني وض©ن مطابقته �عاي¹ وحاجات القطاع الخاص. 

تغي¹ ا�تجاه السائد ا�تمثل � الفصل ب� الط�ب حسب جنسيتهم عن طريق نظام الف¤ت� 

ودمج الط�ب ا�ردني� والسوري� � نفس الفصول الدراسية و� ا�نشطة غ¹ ا�نهجية؛ 

لتعزيز الت©سك ا�جت©عي.

زيادة ا�ساءلة والفعالية من خ�ل إنجاز مخرجات التعلم، وتحقيق الجودة، وقياس 

النجاحات. 



سبل كسب الرزق
التحديات التقدم ا�حرز

ما نوö به ما تم ا�لتزام به

 �ما زال هناك قيود � قطاعات العمل ا�فتوحة لìجانب تستثني ال�جئ� من التوظيف 

فرص العمل التي تتطلب مهارات متقدمة ومتوسطة. باñضافة إ� ذلك، �نع نسب 

ا�وظف� غ¹ ا�ردني� اñجبارية ا�حددة لكل قطاع أصحاب العمل من إصدار تصاريح 

�غلب موظفيهم. 

¿ تطور الحكومة ا�ردنية إطار تنظيمي �كيني لتسجيل الõكات السورية 

وما زالت هذه الõكات تتعارض مع الõكات ا�نزلية ا�ملوكة ل�جئ�.

ما زال ال�جئون السوريون معتمدين ع� ا�ساعدات اñنسانية، وعاطل� عن 

العمل، ويفضلون العمل بشكٍل غ¹ نظامي. ¿ تضف ا�جور ا�نخفضة، وتردي 

ظروف العمل، وقلة ا�رونة ا�تاحة � القطاعات الرسمية القيمة با�قارنة مع 

الفرص ا�تاحة � سوق العمل غ¹ النظامي.

أدت محدودية وسائل النقل إ� أماكن العمل، وا�ستجابة غ¹ ا�تناسبة للعمل غ¹ 

مدفوع ا�جر وا�حú، وقلة فرص العمل ا��ùة ثقافياً، ومحدودية أو انعدام 

خيارات رعاية ا�طفال إ� إبعاد النساء عن العمل النظامي.

¿ يجري تكميل ال¤كيز ع� أهداف تصاريح العمل بشكٍل جوهري ãسارات 

ريادة ا�ع©ل، وخلق الوظائف، وتحقيق اñيرادات، وتحس� الوضع 

ا�قتصادي ل�جئ� السوري�.

تقدمت ث�ث üكات فقط بطلبات لتصدير منتجاتها لìسواق ا�وروبية.

¿ تتمكن ا�ناطق ا�قتصادية الخاصة من استقطاب السوري� ا�قيم� � أماكن 

بعيدة جداً عن ا�ناطق الحþية والذين يعانون من ظروف عمل م¤دية 

وانخفاض ا�جور. 

قللت الحكومة ا�ردنية الرسوم التي تشكل عبئاً وقامت بتبسيط إجراءات إصدار 

تصاريح العمل، حيث طلبت من ال�جئ� تقديم بطاقة الهوية الصادرة عن وزارة 

الداخلية وصورة عن جواز السفر فقط.

جرى إعفاء ال�جئ� السوري� الذين يحملون بطاقة الهوية الصادرة عن وزارة الداخلية  

من رسوم الفحص الطبي عند تقدمهم للحصول ع� تçيح العمل للمرة ا�و�.

أما بالنسبة للقطاع الزراعي وقطاع اñنشاءات، جرى فصل تصاريح العمل عن صاحب 

عمل محدد والس©ح ل�جئ� بالحصول ع� تصاريح عمل من خ�ل التعاونيات أو 

النقابات الع©لية بد�ً من اللجوء إ� كفيل.

منح تعميم صادر ل�جئ� السوري� الحق � تغي¹ القطاعات وأصحاب العمل بعد انتهاء 

.ðتصاريحهم بدون الحاجة إ� الحصول ع� موافقة صاحب العمل الحا

يستطيع الكث¹ من السوري� ا�وجودين � ا�خي©ت الحصول ع� تصاريح عمل والبحث عن 

فرص عمل خارج ا�خي©ت.

أسست الحكومة ا�ردنية مراكز توظيف � مخيمي الزع¤ي وا�زرق باñضافة 

إ� مديريات � ا�حافظات لتسهيل تواصل ال�جئ� مع أصحاب العمل 

ا�حتمل� وتسهيل إصدار تصاريح العمل.

أعلنت الحكومة ا�ردنية إصدار وتجديد ٩١,٦٤٠ تçيح عمل منذ ١ آذار ٢٠١٨،  فقط ٤٪ منها 

للنساء. وصل عدد التصاريح الفعالة ٤٥,٨٥٠ تçيح عمل حاليا.

"تحويل أزمة ال�جئ� السوري� إ� فرصة تنموية �ستقطاب استث©رات جديدة وفتح أسواق 

ا�تحاد ا�وروÿ عن طريق تبسيط قواعد بلد ا�نشأ وخلق فرص عمل لìردني� ول�جئ� 

السوري�".

"إعادة بناء ا�جتمعات ا�ردنية ا�ستضيفة عن طريق �ويلها بشكٍل كاٍف عن طريق تقديم 

ا�نح لخطة ا�ستجابة ا�ردنية". 

� ضوء انض©م  (...) úوط لدعم إطار ا�قتصاد الكõال Êجمع ا�نح الكافية والتمويل مي"

."ðنامج التسهي�ت ا�ئت©نية ا�وسعة الذي أطلقه صندوق النقد الدوæا�ردن ل

"ستجري الحكومة ا�ردنية التغي¹ات اñدارية الþورية للس©ح ل�جئ� السوري� بالتقدم 

بطلبات الحصول ع� تصاريح العمل داخل ا�ناطق التنموية وخارجها".

"سيتم الس©ح ل�جئ� السوري� بتسجيل üكاتهم وتأسيس üكات جديدة خاضعة للþيبة 

(...) بحلول صيف ٢٠١٦ وإزالة تعيق ا�نشطة ا�قتصادية الصغ¹ة � ا�خي©ت".

تحفيز وتشجيع ا�ع©ل التجارية، وخصوصاً عن طريق تبسيط اñجراءات وتحس� الحصول 

ع� القروض.

إيجاد السبل القانونية لìع©ل الحرة، وتشمل: العمل من ا�نزل والعمل الحر لتحفيز ال�جئ� 

السوري�، وخصوصاً النساء، �ساعدتهم � دخول سوق العمل النظامي وا�سهام � ا�قتصاد 

.úا�ح

تحديد نسب توظيف أك~ مرونة � قطاع الخدمات وزيادة عدد القطاعات وا�هن ا�تاحة 

ل�جئ�. تحس� ظروف العمل � القطاع الرسمي وتطوير قدرة وزارة العمل � التفتيش عليها.

زيادة سياسات تيس¹ وصول التجارة الجديدة لتأهيل الõكات من خارج ا�ناطق ا�قتصادية 

الخاصة، ا�ك~ قرباً من ا�راكز الحþية، التي توافق ع� استيفاء ا�تطلبات الحالية التي تنص 

.Óع� توظيف ١٥٪ من ال�جئ� بحلول العام ا�ول و٢٠٪ من ال�جئ� بحلول العام الثا

وضع أهداف متنوعة لشمول  ا�ؤüات ا�قتصادية الصغرى لرفاه ا�Ò ا�عيشية: ينبغي أن 

تشمل مؤüات النجاح زيادة � دخل ا�Ò ا�عيشية، وتحسن � معد�ت ا�حتفاظ با�وظف�، 

والس©ح للسوري� بالعمل � قطاعات جديدة.

يجب إي�ء اهت©م خاص للشمولية عن طريق تطوير مؤüات خاصة تهدف إ� تقييم 

إüاك الفئات الضعيفة السورية وا�ردنية � برامج سبل كسب الرزق (مثل: النساء 

وا�شخاص ذوي ا�حتياجات الخاصة).

 يحصل منتدى ا�نظ©ت غ¹ الحكومية � ا�ردن ع� �ويل سخي من مكتب السكان وال�جئ� والهجرة التابع للو�يات ا�تحدة، ووزارة التنمية الدولية الæيطانية، وا�ديرية العامة للمفوضية

ðا} الدو[ñنسانية، والوكالة السويدية للتعاون اñا�وروبية للمساعدة ا

"تحويل أزمة ال�جئ� السوري� إ� فرصة تنموية �ستقطاب استث©رات جديدة وفتح أسواق 

ا�تحاد ا�وروÿ عن طريق تبسيط قواعد بلد ا�نشأ وخلق فرص عمل لìردني� ول�جئ� 

السوري�".


