
 

  
 خبر صحف 

24 ،  
 2019، كانون الثان 

 للنشر الفوري
 

   للتطوير  تقنيةتخرجن من برامج تدريبية  اءامرأة شابة من عّمان والزرق 100أكثر من 
سوق العمل تؤهلهم لدخول المهن   

  اإلقليم  لالتحاد األورونر   السيد سمبر مراد ، وزير العمل عمان، األردن. تحت رعاية معال  
  من الّصندوق االئتمان 

 "مدد" وبدعم سخ 

اكة مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية  و  نظمت  ، الحكومة الفرنسية والحكومة اليابانيةبدعم من و  كإستجابة لألزمة السورية  بالشر

  من  من المستفيدات امرأة  100 ل مع هيئة األمم المتحدة للمرأة حفل تخري    ج
  والتدريب التقن 

  المهن 
خدمات التوجيه واإلرشاد الوظيف 

  نهاية عام 
 
  عمان ف

 
  األردن  2018المنته  بالتوظيف للنساء األردنيات ف

 
  "وذلك ضمن "برنامج التمكير  االقتصادي للمرأة ف

  تقدم الدول ودفع" السيد سمبر مراد  وزير العمل  قال معال  
 
يكة أساسية ف عجلة التنمية بكافة أبعادها السياسية  تعتبر المرأة شر

  تحسير  مستويات المعيشة وتطورها, وهذا يدفعنا ال التأكيد عىل تضافر 
 
واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية , مما يؤدي ال النهوض ف

  كافة الجوانب واالبعاد, ال سيما ان هناك إرادة سياسية
ام بتحقيق المساواة بير   الجهود تجاه النهوض بواقع المرأة وتمكينها ف  عليا وإلب  

   الجنسير  عىل كافة المستويات , وذلك لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. 

نامج الش نامج الالسوريات الباحثات عن الالجئات  األردنيات و  باتايستهدف البر   عمان والزرقاء ، ويسىع البر
  محافظن 

عمل المقيمير  ف 

  الذي يتناسب مع احتياجات سوق العمل إل دعم التمكير  االقتصادي 
  وخدمات التوجيه المهن 

للمرأة من خالل توفبر التدريب التقن 

. ونتيجة لذلك ، حصلت    مجال اإلدارة والخدمات ممن امرأة 44عىل المستوى المحىل 
نامج بالفعل عىل فرص عمل ف   .تخرجن من البر

ي هو أه وع للنساء السوريات "يؤمن االتحاد األورونر  بأن رأس المال البشر م مورد للتنمية الشاملة والمستدامة لألردن. ويوفر هذا المشر

  األردن السيد أندر 
." هذا ما أكده سفبر اإلتحاد االورونر  ف   

  االقتصاد األردن 
يا واألردنيات فرًصا لدخول سوق العمل لتعزيز مساهمتهن ف 

م للغاي ة بتقديم الفرص لكل من السوريير  والمجتمعات المضيفة األردنية لتحسير  مهاراتهم ماتيو فونتانا وأضاف "إن االتحاد األورونر  ملب  

  للنساء المهنية من خالل الدورات المهنية العملية". 
ل هذه المبادرة فرص بناء القدرات وبرامج التدريب المهن    الباحثات عن عمل تكمِّ

الن 

اكة مت   ع هيئة األمم المتحدة للمرأة نفذها مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية بالشر
  تهدف ف 

 محافظات الطفيلة والكرك ومعان والن 

   التوفبر خدمات تدريب شاملة لمساعدة النساء إل 
. برامج سوق العمل من خالل  إلدخول الراغبات ف   

  واإلرشاد الوظيف 
التطوير المهن 

نامج    األردن 1000إل سنتمكن من الوصول ،  وبنهاية البر
 و  18 بغضون امرأة ف 

ً
  القوى العاملة  لتسهيلذلك شهرا

توظيفهن وإدراجهن ف 

  .الوطنية

  أكد 
  األردن أن " السيد هيديناو ياناجر  سعادة  السفبر اليابان 

  تحدي يهو تارتفاع نسبة النساء العاطالت عن العمل ف 
فلقد معالجته،  نبىع 

أما بالنسبة وأضاف " .وإعالة أنفسهندعمت اليابان مشاري    ع تمكير  المرأة لتمكير  كل من النساء األردنيات والسوريات من توليد الدخل 

  مجتمعاتهن وأن يكونوا 
  تخرجن من هذا التدريب أعضاء نشيطير  ف 

  أتمن  أن تكون النساء اللوان 
لهذا التدريب الذي اكتمل اليوم ، فإنن 

  األردن.  هذا  يؤديس كسب عيشهم والحصول عىل فرصة لتحسير  حياتهم ، قادرين عىل
 "إل النمو االقتصادي المستدام والشامل ف 

  األردن
الذي  بالغ األهميةمثل برنامج اليوم ه  العمل اللإن الجهود الداعمة  " أكد السيد زياد شيخ، ممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة ف 

  تقود حاليا تطوير من النوع االجتماع  نية للمساواة يتم من خالل اآلليات الوط
  ذلك اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة الن 

، بما ف 

  أيدت مؤخرا 
كة بير  الوزارات لتمكير  المرأة الن  اتيجية الوطنية للمرأة المقبلة ، واللجنة المشب  أول سياسة حكومية لتعميم  وضع االسب 

  ستواصل هيئة األمم المتحدة للمرأة دعمها.  ماع  نوع االجتمراعاة المنظور ال
  األردن. هذه ه  الجهود الن 

 "ف 

  األردن" ن إ 
  يتضمن "برنامج التمكير  االقتصادي للمرأة ف 

 لتوجيه النساء اللوان 
ً
 مخصصا

ً
ة من تمكّونا   تأسيس المشاري    ع الصغبر

رغير  ف 

االقتصادي  الذي يضمن لهن النمو أجل الوصول إل فرص العيش المستدامة ، وتحسير  مستوى معيشتهن ، وإحداث تأثبر إيجانر  

 . ألشهم ومجتمعاتهم المستدام



هيئة األمم كتها مع ا لمؤسسة فخورة بشر ن اإ" قائلةمؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية  ةعام ةالسيدة غدير الخفش مدير  وأكدت 

  جميع محافظات المملكة. المتحدة للمراة
 
  تمكير  المرأة إن  لتحقيق نتائج ملموسة لتنمية الشابات ف

 
امج ه  خطوة للمساهمة ف هذه البر

 ."األردنية وإعطائها الفرصة لتعزيز مهاراتها للدخول إل سوق العمل من أجل تحسير  مستوى معيشتهم

 

-----End---- 

 :لجميع االستفسارات اإلعالمية ، يرجر االتصال
 دعاء الظاهر ، 

  اإلعالم والتواصل اإلجتماع  
 أخصان 

 مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية 
 هاتف : 

+ 962 799 61 95 71  
إيميل :     

 dalthaher@efejordan.org  
 

ان الحلو ، سسو   
 مختصة أهداف تنمية مستدامة واتصاالت 

  األردنهيئة 
األمم المتحدة للمرأة ف   

 هاتف : 
+962 790919680 

 إيميل : 
susan.alhilo@unwomen.org  

 
 

 

 عن مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية: 

 ، بقيادة مبادرة وطنية لخلق فرص عمل للشباب 
ً
تقوم مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية ،وه  منظمة غبر ربحية مسجلة محليا

  الباحث عن عمل. 
 األردن 

  األردن من خالل  باحثير  تتلخص مهمة مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية بخلق فرص عمل إقتصادية للشباب ال
عن العمل ف 

. تقد  يم برامج تدريبية مهنية وتقنية وإدارية توجه لتلنر  إحتياجات أصحاب العمل المحتملير 

 :  عن هيئة األمم المتحدة للمرأة

 هيئة األمم المتحدة للمرأة، ه  هيئة منظمة األمم المتحدة المعنية بالمساواة بير  الجنسير  وتمكير  المرأة. والهيئة ه  النصبر العالم  

  إحراز تقدم فيما تصل بتلبية احالرئيس  لقضايا ا
 .ياجاتهن عىل الصعيد العالم  تلمرأة والفتاة، حيث أنشئت لغرض التعجيل ف 

  األمم المتحدة ألن
تضع معايبر عالمية لتحقيق المساواة بير  الجنسير  ، وتعمل ها  تدعم منظمة األمم المتحدة للمرأة الدول األعضاء ف 

  
امج والخدمات الالزمة لضمان تنفيذ المعايبر بشكل فعّ مع الحكومات والمجتمع المدن  وفائدة ال لتصميم القوانير  والسياسات والبر

  جميع أنحاء العالم يفيد 
 .النساء والفتيات ف 

  اإلقليم  لالتحاد األورونر   كإستجابة لألزمة السورية "صندوق مدد": 
 عن  الّصندوق االئتمان 

  عام 
  اإلقليم  لالتحاد األورونر   كإستجابة لألزمة السورية "صندوق مدد"،، قام  2014منذ تأسيسه ف 

 1.5 بتجنيد  الّصندوق االئتمان 

  ذلك مساهمات من 
  الجر  سوري و المجتمعات  22مليار يورو تقريًبا ، بما ف 

  االتحاد األورونر  وتركيا ، لدعم أكبر من مليون 
دولة عضو ف 

  تركيا ولبنان واألردن وال
عراق وغرب البلقان وأرمينيا ، ويساعد "صندوق مدد" كال من الالجئير  السوريير  والمجتمعات المحلية المحلية ف 

mailto:dalthaher@efejordan.org
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  خلق مجتمع بشكل أفضل إل التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية والمياه وخدمات الحماية. حصول عىل ال
 
ويساهم الصندوق أيضا ف

كبر  بشكل خاص عىل األطفال والشباب وا
 لنساء. أقوى مع الب 


