
 

 

 

مليون حسب  9.5يبلغ عدد سكان األردن  عدد السكان: 
ي العام تعداد ال

 
ي ف

من السكان هم من  % 53 . 2015السكان 
ي حي   تبلغ نسبةمن النساء.  % 47الرجال و 

 
أعمارهم من  ف

اوح بي     . 1 % 34سنة أو أقل  14 تتر
. 
ء  نمليو 1.4 كناه ن: لالجئوا  منهم، 2 ردنألا في سوريالجى

. 3المفوضية السامية لشؤون الالجئي    مع مسجالً 668123

ي لمسجلي   من الالجئي   ا % 70أكتر من يعيش 
أفقر مناطق  ف 

ي مخيمات % 15، ويعيش حوالي األردن
 . 4منهم ف 

 

ي القوى العاملة  بلغت العمالة: 
 % 14نسبة مشاركة النساء ف 

من  % 69.3تمثل النساء و  . 5من الرجال % 64مقارنة بـ 
ي األردن األشخاص

يعد األردن من  . غت  النشطي   اقتصاديا ف 
ي من 

ي تعان 
ي أدن  مستويات  ضمن البلدان التر

مشاركة المرأة ف 
ي 
بالمقارنة  للنساء % 3.3مبكرة، الحل امر الالنشاط الريادي ف 

 105.004تراكميا، تم إصدار / تجديد  . 6% 12.8بالرجال 
ي األردن منذ عام 

، منها 2016ترصيــــح عمل لالجئي   السوريي   ف 
 .7نساءللفقط تشغلها  % 4

 

 قضايا رئيسية
ي  الممنهجة عدم المساواة إن

ي المجتمع األردن 
بي   الجنسي   ف 

ي عام ف . قبل اندالع األزمة السوريةمتواجدة 
احتل  2006ف 

ي مؤشر الفجوة بي    115من بي    93األردن المرتبة 
دولة ف 

ي . والجنسي   العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي 
ف 

كما حلت . دولة 144من  134، احتل األردن المرتبة  2016عام 
ي  المملكة
ي المشاركة االقتصادية و  105ة المرتبف 

العمل  فرصف 
ي عام 

 144من بي    138المرتبة األردن ، واليوم تحتل 2006ف 
 . 8دولة

 
 

                                                           
1 Government of Jordan, Department of Statistics. Available at: http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Persons/Persons_3.1.pdf and 
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2 UN Sustainable Development Framework (2018-2022). Available at: http://jo.one.un.org/en/publications/un-sustainable-development-framework-2018-2022/88. 
3 Syria Regional Refugee Response Portal. Available at: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria. 
4 Government of Jordan. 2015. “Jordan response plan for the impact of the Syria crisis, 2016-18” 
5 UNDP Human Development report and Department of Statistics. 
6 Global Entrepreneurship Monitor, 2017. 
7 Ministry of Planning and International Cooperation, June 2018. 
8 World Economic Forum’s Global Gender Gap Index. 

 

ي  اتاألردني الالجئات السوريات والنساءلدى 
ي يعشن ف 

 اللوانر
ي االمجتمعات المضيفة فرص محدود

 تعد  حيث، لتوظيفة ف 
لم اذ  نقطة البداية للمشاركة اإلقتصادية والحماية.  هذه الفرص

ي اإلقتصا تتعدى
. % 14د الرسمي مشاركة المرأه األردنية ف 

ي الشابات بشكل خاص من هذا الوضع حيث وصلت و 
تعان 

و تشكل  %.   41.8ل إات نسبة العاطالت عن العمل بي   الشاب
ي األردن  نسبة النساء الرياديات

وترجع هذه النسب  %.  4.3ف 
ي األجور 

عىل  بناءً المتدنية إل عدة عوامل من ضمنها التميت   ف 
ي  ،النوع اإلجتماعي 

، والمشاركة ارتفاع معدل الفصل المهت 
ي القطاع الخاص

،  ما أ .المحدودة ف  بالنسبة لالجئي   السوريي  
ي األردن  % 40فحوالي 

، نساء  ترأسها من أش الالجئي   السوريي   ف 
عىل المساعدات لتلبية احتياجاتهم هن من % 48يعتمد حوالي 

ي 
ي حي   . من األمن الغذان 

ون ال يزال الالجئون الذكور يستفيدف 
فقط من  % 4 حيث أن، بشكل غت  متناسب من فرص العمل

ي صدرت حتر اآلن 
الالجئات إل  منحتتصاريــــح العمل التر

 .السوريات

األردن: نشرة حقائق  

ي  تتلفر عاًما،  39مريم خلف، الجئة سورية تبلغ من العمر 
دروس الخياطة ف 

ي األردن. يوفر المركز 
ي مخيم األزرق لالجئي   ف 

"مركز واحة النساء والفتيات" ف 
 وحماية للنساء والفتيات السوريات والمجتمعات المضيفة.  الرزقفرص كسب 

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Persons/Persons_3.1.pdf


ي األردنتفضل غالبية ال
 
( أن % 57) نساء العاطالت عن العمل ف

ود فجوه جبو مما يوجي   العمل إن أتيحت لهن الفرصة،ب يلتحقن
ي العمل( وبي   الواقع  بي   التطلعات

 
ي ا)الرغبة ف

 
لقدرة عىل ف

ي  المعيقاتالوصول إل العمل بسبب 
 
ي تسهم ف

الخارجية التر
ي 
ي سوق العمل األردن 

 
 .9توسيع الفجوة بي   الجنسي   ف

حيث  العنف ضد المرأة مقبول ومنتشر عىل نطاق واسعيعتتى 
من %  79 أن 2012عام  ار تقرير صادر عن دائرة اإلحصاءأش

ي الشابات 
او االوانر ن أن سنة يعتقد 24و  15ح أعمارهن بي   تتر

ي ض  
 
ره ف ي حي   أن الزوج له ما يتى

 
من النساء %  32ب زوجته، ف

ي والجسدي و / أو الجنسي 
وجات تعرضن للعنف العاطف  المتر 

نف أفادت النساء بوجود ع، باإلضافة إل ذلك قبل الزوج. من 
ل نتيجة لضغوط األزمة السورية ي المت  

 
ايد ف  . 10متر 

ي إضافة إل ذلك
 
ي ، هناك فجوة بي   الجنسي   ف

المساعدات تلفر
ي تتفاقم بسببو 

، نقص البيانات المصنفة حسب الجنس التر
الصمود  تعزيز وهو أمر بالغ األهمية لتصميم وتنفيذ برامج 

  . ستجيبة لقضايا النوع االجتماعي الم

 

 

                                                           
9 UN Women/REACH 2017, Women working: Jordanian and Syrian refugee women’s labour force. http://jordan.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/3/jordanian-and-syrian-

refugee-womens-labour-force-participation-and-attitudes-towards-employment 
10 2012 Department of Statistics report. 

ي هيئة األمم المتحدة للمرأة 
 
ي يتمت   نموذج المرونة والتمكي   ف

 
ف

 : األردن بثالثة عناض أساسية

نامج التمكي   االقتصادي باستخدام نهج مزدوج .1 ، كتى
عمل مؤقتة للنساء فرص لتوفت   النقد مقابل العمل

ا التدخل ، حيث تم تصميم هذالضعف اتشديد
لتجديد موارد الدخل  كوسيلةلدعم النساء  كوسيلة 

 عن التدريب أكتر استدامةيجاد فرص عمل إو 
ً
، فضال

ي المعتمد وتنمية األعمال 
، بالتوظيف من أجلالمهت 

من أجل خلق منح إضافة إل توفت  ال، و التدريب
  . ستداممفرص 

التدخالت القائمة عىل الحماية لزيادة الوعي بالعنف  .2
 .ومنعه االجتماعي نوع الالقائم عىل 

من خالل المهارات  صمود األفراد والمجتمعاتدعم  .3
ي إل القيادية للمرأة 

 
اك الرجال ف المساواة مبادرات شر

 . بي   الجنسي   

إضافة إل ذلك، تسىع هيئة األمم المتحدة للمرأة إل توفت  
ي تركز عىل النوع االجتماعي وتنمية القدرات 

المساعدة التقنية التر
كاء لدعم  الالزمة آليات التنسيق الوطنية ومختلف الشر

 .ي   وغت  الحكوميي   الحكومي

 التدخالت المقترحة

ستعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة عىل تيست   .1
اك الرجال  ي االقتصاد وإشر

ة األجل ف  المشاركة القصت 
ي سوق العمل. 

ستقوم حيث لدعم مشاركة المرأة ف 
 إمرأة الجئة 1.050بدعم  هيئة األمم المتحدة للمرأة

لنقد مقابل العمل من خالل برامج اسورية وأردنية 
المرتبطة باالحتياجات االقتصادية المحلية، وال سيما 
ن ذلك  . وسيقتر العمل االجتماعي والعمل الصحي
بالمشاركة المدنية والتدريب عىل القيادة للنساء 

اك الرجال والفتيان لزيادة  الضعف اتشديد ، مع إشر
ي 
كائهم ف  مفاهيم المساواة بي   الجنسي   ودعم شر

 امة. الحياة الع
ا إل ربط  .2

ً
ستسىع هيئة األمم المتحدة للمرأة أيض

ي النساء 
التوظيف  اتاستفدن من مساعد اللوانر

ي تقدمها 
ة األجل التر هيئة، بالعمل طويل األجل القصت 

من خالل التوظيف وفرص العمل. سوف يستند 
التدريب وتنمية المهارات والتوجيه إل تقييم 

ي تأخذ بع
ي   االعتبار منتجات السوق والقروض التر

ي 
طلب القطاع الخاص والفرص المحتملة ف 

القطاعات االقتصادية غت  التقليدية. عىل وجه 
سيتم استخدام البيانات حيث الخصوص، 

النتائج المتأتية من والتحليالت لبناء حالة تجارية من 

 برنامج مدد

ي اإلقليمي بتمويل رئيسي من 
الصندوق االستئمان 

ي استجابة لألزمة السورية )مدد( لالتحاد األورونى
1  ،

يهدف برنامج األمم المتحدة للمرأة المتكامل 
-2018لالستجابة ألزمة الالجئي   وعىل مدار عامي   )

ي العراق 2019
 
واألردن وتركيا، "تعزيز صمود ( ف

النساء والفتيات السوريات والمجتمعات المضيفة" 
إل تعزيز صمودهن من خالل الحماية والتمكي   
ي مختلف 

 
االقتصادي، وزيادة الوصول إل الخدمات ف

 .القطاعات
ي تعزيز 

 
نامج ف ي األردن، يتمثل الهدف العام للتى

 
ف

رات  من صمود وتمكي   النساء والفتيات المترص 
 5000األزمة السورية، للوصول إل ما يقرب من 

ة و ة  17000مستفيدة مباشر مستفيدة غت  مباشر
 .2020بحلول عام 

______________________________ 
ي  1 ي 80يمول االتحاد األورونى

وع، والبافر ٪ من المشر
يمول من قبل حكومة اليابان وهيئة لألمم المتحدة 

 . للمرأة ضمن مواردها الرئيسية

http://jordan.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/3/jordanian-and-syrian-refugee-womens-labour-force-participation-and-attitudes-towards-employment
http://jordan.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/3/jordanian-and-syrian-refugee-womens-labour-force-participation-and-attitudes-towards-employment
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en
https://ec.europa.eu/trustfund-syria-region/content/home_en


ي 
 
رعاية األطفال والنقل لتحقيق مكاسب االستثمار ف

 . تجارية صافية

ا ألهمية .3
ً
ام ب إدراك قانون العمل وتطبيق معايت  االلتر 

العمل الالئق، ستقوم هيئة األمم المتحدة للمرأة 
بتشجيع الحوار والتفاوض حول معايت  العمل الالئق 

اكة مع وزارة العمل و  ي التحالف البالشر
ذو وطت 

ت  بيانات وتحليالت عن توفمن خالل ، العالقة
ي المجتمع لعمل ااتجاهات 

الجئات ومواطت 
ي المضي

 
لنشر المعلومات أنحاء األردن  مختلفف ف

 عملهم ومشاركتهم.  حول
 

 ستقدم هيئة األمم المتحدة للمرأة خدمات شاملة .4
ي لخطر العنف  اتأو المعرض اتلمحتاجل

عىل  المبت 
منه. وسيتم ذلك من  اتأو الناجيالنوع االجتماعي 

، لبناء آليات وطنية المحليي   خالل مقدمي الخدمات 
ستحصل و لتقديم الخدمات وضمان االستدامة. 

المراكز عىل: المساعدة هذه  النساء المستفيدات من
ي 
ذلك طب  القانونية، والخدمات الطبية )بما ف 

ي األسنان(، ومأوى الطوارئ
، والتدريب المهت 

، ومحو األمية( الحاسوبوالمهارات الحياتية )
كت   

عىل تبادل المعلومات  ودروس التوعية )مع التر
 الدعم النفسي واالجتماعي حول الفرص المتاحة( و 

 (. جتمعيةالم مجموعاتالأنشطة )
 

عناض عىل تطوير هيئة األمم المتحدة للمرأة ستعمل  .5
من االجتماعي نوع الالوقاية من العنف القائم عىل 

الجرائم من هذا النوع  حولخالل تعزيز المساءلة 
الوصول إل العدالة. وسيشمل ذلك  آليات وتعزيز 

ي العاملي   بناء قدرات 
العدالة عىل كيفية  قطاعف 

يعات األردنية،  ي القضايا باستخدام التشر
 
الفصل ف

ي القضية. 
 
 ودعم المدعي   والقضاة خالل الفصل ف

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 عام 35جئة سورية تبلغ من العمر محمد، ال  هيلة
ً
ي " تتلفر ، ا

 
 مركز دروس الخياطة ف

ي األردن. يوفر المركز فرص  واحة النسا 
 
ي لالجئي   ف ي مخيم الزعتر

 
ء والفتيات" ف

 .لنساء والفتيات السوريات والمجتمعات المضيفةاكسب الرزق وحماية


