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بسم اهلل الرمحن الرحيم
تقدي ــم
سعى املركز الوطين لتنمية املوارد البشـرية ،ومنـذ توسـيط نطـاق عملـه يف عـام  1995ليشـمل قضـااي تنميـة
امل ـوارد البش ـرية املختلفــة ،إث إعــداد و يقــة ــدد ايلــة املفــاهيم والقضــااي واألهــدا والسياســات املتعلقــة
ابلعناصر املؤلفة ملنظومة تنمية املوارد البشرية .وتكمن أمهية مثل هذا اجلهد يف أنه أول جهـد مـنظم ذخـذ
بعــني اتعتبــار القطاعــات الرئيســية والفرعيــة املتضــمنة يف مفهــوم تنميــة امل ـوارد البش ـرية ،يف إطــار مــنظم ي
طــابط يلــويل ي ـربط جــانو العــرض والطلــب مع ـات ،وفــق زــو للتنميــة يركــز علــى أمهيــة التنــاغم والتنســيق يف
السياسات واآلليات ،ومبا يساهم مسامهة فعالة يف تنمية املوارد البشرية واستثمارها.
ومما يكسب هذه الو يقة أمهية ومصداقية ،أهنـا اسـتفادت مـن دراسـة تقييميـة مستفيضـة قامـم يـا اجلمعيـة
العلمية امللكية ابلتعاون مط املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية ،وإبشـرا جلنـة متخصصـة تضـم القطاعـات
املختلفة املعنية ،حول واقط تنمية املوارد البشرية يف األردن.
كما اكتسبم هذه الو يقـة أمهيـة خاصـة ،إ كانـم و يقـة العمـل الوحيـدة للسـبوع العلمـي السـاد الـذي
عقــد ــم رعايــة صــاحب الســمو امللكــي األمــري اظســن بــن طــال املعظــم ،رئــيس ا لــس األعلــى للعلــوم
والتكنولوجي ــا ،خ ــال الفـ ـ ة  .1998/9/5-1وق ــد ش ــارش يف مناقش ــة ه ــذه الو يق ــة عل ــى م ــدار فـ ـ ة
األســبوع العلمــي أكثــر مــن  150شخصـات لثلــون جهــات متلفــة مــن القطــاعني العــام واخلــا  .وقــد كــان
من نتا هذه املناقشات أن أُدخلم تعديات كثرية على حماور الو يقة ومضامينها.
وأخـريات ،فقــد حظيــم و يقــة ياسـ اتياية تنميــة املـوارد البشـريةي مبوافقــة جملــس الــوزرا املــوقر يف جلســته الـ
عقدت بتاريخ  .1998/11/21وت يعين لك أبي حال من األحوال أهنا غايـة دـد ا،ـا ،وإزـا ـب
أن تكــون بدايــة لعمليــة نطــيط منظمــة تســتهد تنميــة امل ـوارد البش ـرية األردنيــة ،ديــث يــتم إعــداد ب ـرام
وخطط العمل التنفيذية املوجهة ملعاجلة القضااي األساسية يف القطاعات املختلفة.
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تعــرض الو يقــة أوتت ملفهــوم تنميــة امل ـوارد البش ـرية ،معتمــدة زو ج ـات مــدد عناصــر هــذه املنظومــة ،تتنــاول

تسعة عناصر تتعلق ابلتخطيط ونظم املعلومات وتنظيم العمل املهين والقطاع األهلـي والتعلـيم العـام واملهـين
والتعلــيم العــايل والتعلــيم غــري النظــامي والتمويــل والبعــد اإلقليمــي يف تنميــة امل ـوارد البش ـرية .وقــد اعتمــدت
الو يقــة زط ـات واحــدات يف مناقشــة هــذه العناصــر ،مــن حيــث إب ـراز أهــم القضــااي ات العاقــة بكــل عنصــر
واألهدا املرسومة للتطوير والسياسات املطلوبة لتحقيق هذه األهدا .
إننا إ نضط هذه الو يقة بني أيدي املهتمني من رامسي سياسات ومططني وأكـادليني وابحثـني ،لنلمـل أن
جتــد ســبيلها إث قيــق أهــدافها ،راجــني يف الوقــم نفســه تزويــدان ابتق احــات حــول حماورهــا ومضــموهنا
واخلطط الازمة لتنفيذها.
وأخريات فإن هـذه الو يقـة ،مـا كانـم لـ و النـور ،لـوت الـدعم املوصـول مـن مسـو رئـيس ا لـس األعلـى للعلـوم
والتكنولوجيا ،واجلهود الكبرية ال بذهلا أعضا اللانة التوجيهية واملشاركني يف األسبوع العلمـي السـاد .
فلاميط هؤت خالص الشكر والتقدير.
رئيـس املركـز
د .منذر املصري
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اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية
تنمية املوارد البشرية :املفهوم والنطاق
تشكل يتنمية املوارد البشريةي جز ا من منظومة متكاملة تشـمل ـاجم جمموعـات مـن العناصـر الـ تـ ابط
وتتفاعل يف إطار املعايري والقيم اتجتماعية واتقتصادية والسياسية والثقافية يف ا تمـط .وهـذه ا موعـات
الثاجم هي:
 .1عناصر العرض من القوو العاملة ،وتشمل املصادر اآلتية:

ب.
ج.

نـوات رمرجــاتن النظــام التعليمــي النظــامي مبراحلــه ومســتوايته وأنواعــه املختلفــة ،ويشــمل
لك التعليم األساسي والتعليم الثانوي والتعليم العايل.
نوات التعليم غري النظامي.
ن ـوات التعلــيم والتــدريب املهــين والتقــين ،النظــامي وغــري النظــامي ،ويشــمل لــك التعلــيم

د.

الث ــانوي الش ــامل والتعل ــيم الث ــانوي التطبيق ــي والتعل ــيم التق ــين يف كلي ــات ا تم ــط واملعاه ــد
املتوسطة ،ابإلضافة إث برام التدريب املهين غري النظامية املختلفة.
نوات بـرام التـدريب يف أ نـا اخلدمـة ألغـراض رفـط الكفـا ة و سـني األدا  ،أو اتنتقـال

أ.

من عمل إث عمل أو اترتقا الوظيفي أو غري لك.
هـ .املتسربون من املراحل الدراسية املختلفة.
و .العمالة الوافدة.
ز .العمالة العائدة.
.2

عناصر الطلب على القوو العاملة ،وتشمل ا اتت اآلتية:
أ .جمــاتت وأس ـواق العمــل ايليــة يف ضــو طبيعــة وتطــور األوضــاع اتقتصــادية واتجتماعيــة
الوطنية.
ب .جمــاتت وأس ـواق العمــل العربيــة يف ضــو تطــور العاقــات اتقتصــادية والسياســية العربيــة،
وخصائص العمالة ومسات اتقتصاد يف األقطار العربية.
ج .جمـ ــاتت وأس ـ ـواق العمـ ــل األجنبيـ ــة يف ضـ ــو العاقـ ــات والتكـ ــتات والـ ــنظم اتقتصـ ــادية
اإلقليمية والعاملية.
د.

متطلبات اإلحال بسبب التقاعد والوفاة.
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كما تشمل املتطلبات والعناصر اآلتية يف كل واحد من ا اتت واألسواق املذكورة:
أ .متطلبات القطاعات التنموية املختلفة الصناعية والزراعية واخلدمية.
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ب .متطلبــات مســتوايت العمــل املهــين املختلفـة الـ تشــمل اتختصاصــيني والتقنيــني والعمــال
املاهرين.
ج .خصائص العمالة والبطالة.
قنوات اترتباط بني جوانب العرض والطلب املتعلقة ابلقوو العاملة ،وتشمل:
أ.
ب.
ج.

التشريعات.
تنظيم العمل املهين فيما يتعلق ابلتصنيف والتوصيف ومستوايت العمل املهين.
نظم املعلومات وقواعد البياانت املتعلقة جبوانب العرض والطلب.

د .الدراسات والبحوجم ال تتناول جانو العرض والطلب املتعلقة ابلقوو العاملة.
هـ .الروابط والقنوات املؤسسية كا الس واللاان والوحدات اإلدارية واهليئات
واملؤسسات ات العاقة جبانو العرض والطلب.
و .خدمات التوجيه واإلرشاد والتوعية واإلعام ال تستهد فئات العرض من القوو
ز.

العاملة مط األخذ ابتعتبار خصائص الطلب على القوو العاملة.
خــدمات التشــليل والتوظيــف ال ـ تســتهد ن ـوات مصــادر العــرض مــن القــوو العاملــة
وتوجيهها لفر العمل املتوافرة.

ح.

نشاطات أخرو متلفة كاملؤمترات والندوات املتعلقة جبانو العرض والطلب.

ويبــني الشــكل ر1ن املنظومــة املتكاملــة لتنميــة واســتثمار املـوارد البشـرية الـ تشــمل جــانو العــرض والطلــب
مــن القــوو البشـرية والــروابط بينهمــا ،حيــث تضــمن مفهــوم تنميــة املـوارد البشـرية جانــب العــرض مــن القــوو
البش ـرية والــروابط ال ـ ت ـربط هــذا اجلانــب مــط جانــب الطلــب علــى الق ــوو البش ـرية ،كمــا تضــمن مفه ــوم
استثمار املوارد البشرية جانب الطلب على القوو البشرية والروابط املشار إليها.
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التخطيط لتنمية املوارد البشرية
تتعدد اجلهات واملؤسسات الرمسية وغري الرمسيـة الـ تعـجل ابجلوانـب التنفيذيـة لتنميـة املـوارد البشـرية ،مـط مـا
يراف ـق لــك مــن مهــام وأبعــاد نطيطيــة جزئيــة .ومــن أهــم هــذه اجلهــات واملؤسســات وزارة ال بيــة والتعلــيم
ووزارة التعليم العايل واجلامعـات ومؤسسـة التـدريب املهـين والقـوات املسـلحة وقطـاع التعلـيم اخلـا وا لـس
األعلى للعلـوم والتكنولوجيـا ومؤسسـات اتسـتخدام واإلنتـا يف القطـاع اخلـا
ووزارات أخرو كالصحة واألوقا وغريها.

والقطـاع األهلـي التطـوعي

وتشمل مهام هذه اجلهات واملؤسسات أنواعا ومسـتوايت متلفـة مـن التعلـيم العـام واملهـين والتقـين والعـايل،
كمـا تشـمل عناصــر متلفـة مــن الـروابط والقنـوات بــني جوانـب العــرض والطلـب مـن القــوو العاملـة ،وتبــدو
اظاجة قائمة لتحسني مستوو التنسيق والتكامل بني أعمال اجلهات واملؤسسات املعنية.
وبشــكل عــام ،يتســم واقــط امل ـوارد البش ـرية يف األردن ابظاجــة إث تطــوير البعــد التخطيطــي جبوانبــه املختلفــة
على املستوو الوطين ،و لك ابإلضافة إث الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط عن طريق اخلطط التنمويـة،
مــط األخــذ ابتعتبــار أن التخطــيط لتنميــة امل ـوارد البش ـرية علــى املســتوو ال ــوطين عنص ــر هــام م ــن عناص ــر
السياسات ال تضـمن النظـرة املتكاملـة لقضـااي تنميـة املـوارد البشـرية وتـوفر مقومـات التنسـيق بـني اجلهـات
املعني ــة ابلتنفي ــذ .وم ــن انحي ــة أخ ــرو ،يتس ــم ه ــذا الواق ــط أبن التشـ ـريعات ات العاق ــة تفتق ــر إث النظ ــرة
الشــمولية ملفهــوم ومتطلبــات تنميــة امل ـوارد البش ـرية لــدو معاجلتهــا للعناصــر واملكــوانت املختلفــة ،س ـوا مــا
يتعلــق منهــا بعناصــر العــرض مــن القــوو العاملــة أو ابلــروابط والقن ـوات بــني جوانــب العــرض والطلــب مــن
القوو العاملة .وينطبق لك على طبيعة الدراسات واألداجم ال تتم يف هذا ا ال.
من انحية أخرو ،فإن التطور الذي قق يف وضط املرأة يف جمـاتت تنميـة املـوارد البشـرية بشـكل عـام ،ويف
جمــاتت التعلــيم أبنواعــه ومســتوايته املختلفــة بشــكل خــا  ،ديــث أصــب هــذا الــدور يضــاهي أو يفــوق
أحي ــاانت دور ال ــذكور ،ه يرافق ــه ح ــى اآلن تط ــور مما ــل يف دور املـ ـرأة يف جم ــاتت اس ــتثمار املـ ـوارد البشـ ـرية،
وخباصــة فيمــا يتعلــق منهــا ابلعمــل واتســتخدام ،حيــث ه تتاــاوز نســبة اإلانجم يف القــوو العاملــة األردنيــة
 .%17ويعــزو لــك إث عوامــل اقتصــادية واجتماعيــة و قافيــة متلفــة .وي ك ــز عمــل اإلانجم يف بع ـ
قطاع ــات اخلـ ـدمات وخباص ــة التعل ــيم .وم ــن انحي ــة أخ ــرو ،يتس ــم الوض ــط يف جم ــال تنمي ــة املـ ـوارد البشـ ـرية
بض ــعف مس ــامهة املـ ـرأة ومش ــاركتها يف األعم ــال اإلداري ــة القيادي ــة ملؤسس ــات مص ــادر الع ــرض م ــن الق ــوو
العاملة ،ويف أعمال التخطيط ووضـط السياسـات املتعلقـة ابملـوارد البشـرية .إن التكامـل والشـمولية يف رسـم
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السياسات واتس اتيايات املتعلقة بتنمية املـوارد البشـرية يسـتدعي إبـراز دور املـرأة كمسـتفيدة ومشـاركة يف
ال ـمام واملؤسســات والسياســات ات العاقــة ،ممــا يســاعد علــى تطــوير مســامهتها يف القــوو العاملــة مــن
النواحي الكمية والنوعية.
األهداف
 .1زايدة املوا مة بني جانو العرض والطلب من القوو العاملة.
 .2تطوير نوعية نوات مصادر العرض من القوو العاملة.
 .3تطوير الروابط والقنوات بني جانو العرض والطلب من القوو العاملة.
 .4اعتمــاد إطــار يل ــويل ي أبعــاد اقتصــادية واجتماعي ــة و قافيــة يف التخطــيط لتنميــة امل ـوارد البش ـرية
لتحقيــق التـوازن بــني متطلبــات الفــرد وحاجاتــه يف ضــو ميولــه وقدراتــه مــن انحيــة ،وبــني اظاجــات
ا تمعية والتنموية من انحية أخرو ،يف المام ال توفرها مصادر العرض من القوو العاملة.
 .5توفري األطر واملعايري للتنسيق بني اجلهات املعنية بتنمية املوارد البشرية.
 .6تطوير وضط املرأة ودورها يف اجلوانب والعناصر املختلفة املتعلقة بتنمية املوارد البشرية.
السياسات
.1

.2

.3

اعتم ــاد إط ــارين رئيس ــيني يف التخط ــيط لتنمي ــة املـ ـوارد البشـ ـرية :أوهلم ــا حاج ــات ا تم ــط
وخصائصـ ــه وأوضـ ــاعه اتقتصـ ــادية واملتطلبـ ــات التنموي ـ ــة املختلف ـ ــة مـ ــن القـ ــوو العامل ـ ــة،
واثنيهما حاجات الفرد كانسان ومواطن يف ضو قدراته واستعداداته.
تطوير البعد املؤسسي يف التخطيط لتنمية املوارد البشرية علـى املسـتوو الـوطين عـن طريـق
تفعيــل وتط ــوير دور ك ــل م ــن ا ل ــس األعلــى للعل ــوم والتكنولوجي ــا واملرك ــز ال ــوطين لتنمي ــة
امل ـ ـوارد البش ـ ـرية يف جمـ ــال التخطـ ــيط ووضـ ــط السياسـ ــات ورسـ ــم اتس ـ ـ اتيايات وإج ـ ـرا
الدراسات والبحوجم وأعمال املتابعة والتقييم والتنسيق بني اجلهات العاملة يف جمال تنميـة
املوارد البشرية.
األخ ــذ مبب ــدأ التعددي ــة فيم ــا يتعل ــق ابجله ــات املس ــؤولة ع ــن جان ــب الع ــرض م ــن الق ــوو
العاملــة ،مــط تفــادي اتزدواجيــة والبعثــرة يف العمــل والتســهيات واخلــدمات ،و مــني قــدر
مناس ـب مــن التكامــل والتنســيق ،يف إطــار اس ـ اتيايات معتمــدة ونطــيط شــامل لتنميــة
املوارد البشرية.
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.4

.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13

تطوير القـدرات التخطيطيـة للاهـات واملؤسسـات املعنيـة بتنميـة املـوارد البشـرية يف ا ـاتت
املتعلق ــة مبهامه ــا وص ــاحيتها ،و ل ــك ع ــن طري ــق ت ــوفري الوح ــدات اإلداري ــة الازم ــة ،ورف ــط
كفا ة العاملني فيها ،وتطوير التقنيات املستخدمة هلذا اللرض.
توسيط مشاركة املرأة وتفعيل دورها يف ا ـالس واللاـان واألنشـطة املعنيـة ابلتخطـيط ورسـم
السياسات لتنمية املوارد البشرية.
تطــوير دور املؤسســات اإلعاميــة وبراجمهــا يف جمــال تنميــة املـوارد البشـرية بشــكل عــام ،ويف
جمال اتجتاهات اإل ابية حنو العمل وحنو إعداد الفتاة و هيلها وتدريبها بشكل خا .
تفعيــل الــروابط والقن ـوات بــني جــانو العــرض والطلــب مــن القــوو العاملــة وملسســتها ورفــط
كفا ،ــا .ويشــمل لــك التش ـريعات ،ونظــم املعلومــات ،والبحــوجم والدراســات ،والقن ـوات
املؤسسية ،وتنظيم العمل املهين ،وخدمات التوجيه والتشليل ،وغريها.
التوس ــط يف الدراس ــات والبح ــوجم املتعلق ــة بتنمي ــة واس ــتثمار امل ـ ـوارد البش ـ ـرية ،وتفعي ــل دور
اجلامعات واملؤسسات املعنية يف هذا ا ال.
التوسط يف الدراسات والبحوجم املتعلقة بدور املرأة يف تنمية واستثمار املوارد البشرية.
اتســتفادة مــن الــنظم والنمــا العامليــة املتعلقــة ابلتخطــيط لتنميــة امل ـوارد البش ـرية ،يــد
استثمارها لتطوير القدرات الوطنية يف التخطيط.
تط ــوير التشـ ـريعات األردني ــة املتعلق ــة بتنمي ــة املـ ـوارد البشـ ـرية مب ــا يكف ــل قيقه ــا أله ــدا
اتس اتياية الوطنية لتنمية املوارد البشرية.
تطوير تشريعات العمل يد تعزيـز دور املـرأة يف جمـاتت العمـل واإلنتـا والقـوو العاملـة
مبا ينعكس إ ابيات على دورها يف اجلوانب والعناصر املختلفة بتنمية املوارد البشرية.
اعتماد التخطـيط متوسـط املـدو ر 10-5سـنواتن منهاـات تسـتمرارية تطـوير قطـاع تنميـة
املـوارد البشـرية بشــكل عــام ،وقطــاع ال بيــة والتعلــيم والتعلــيم العــايل والتــدريب املهــين بشــكل
خا  ،مط إيا العناية الازمة ألعمال املتابعة والتقييم.
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نظم املعلومات
يتسم سوق العمل األردين ابظاجة إث تطوير قاعدة املعلومات والبياانت واإلحصا ات ،وخباصة مـا يتعلـق
منهــا جبوانــب الطلــب علــى القــوو العاملــة يف ضــو األوضــاع اتقتصــادية واتجتماعيــة الســائدة واملتوقعــة.
وق ـ ــد انعك ـ ــس ال ـ ــنقص يف ه ـ ــذا ا ـ ــال س ـ ــلبا عل ـ ــى الق ـ ــدرات الوطني ـ ــة يف التخط ـ ــيط ورس ـ ــم السياس ـ ــات
واتسـ اتيايات لتنميــة املـوارد البشـرية بشــكل عــام وتطــوير نظــم التعلــيم والتــدريب يف ا ــاتت واملســتوايت
املختلفة بشكل خا .
وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات والبحـوجم واملسـوحات الـ تـوفر بـني اظـني اآلخـر الكثـري مـن
البياانت واملعلومات ات العاقة ،إت أهنا تبقى قاصرة عـن أن تكـون مصـدرا مسـتمرا ومتطـورات للمعلومـات
ضــمن منظومــة متكاملــة لقواعــد املعلومــات ات مؤسســية وهيكليــة حديثــة .ولكــن القــول أن عــددا مــن
اإلجـرا ات الـ متــم حــى اآلن إلنشــا مثــل هــذه املنظومــة عــن طريــق املؤسســات املعنيــة كــوزارة التخطــيط
ودائرة اإلحصا ات العامة ووزارة العمل ومركز املعلومات الوطين والبنك املركزي واملركز الوطين لتنميـة املـوارد
البشرية وغريها خطوة إ ابية يف هذا ا ال.
األهداف
.1

.2

تعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــال تــوفري نظــم املعلومــات وقواعــد البيــاانت ،واســتخدامها ألغ ـراض
التخط ــيط ورس ــم السياس ــات ووض ــط اتسـ ـ اتيايات املتعلق ــة بتنمي ــة واس ــتثمار املـ ـوارد البشـ ـرية،
وخباصة فيما يتعلق جبوانب الطلب على القوو العاملة.
تطوير القدرات الوطنية يف اجلوانب النوعية لنظم املعلومات ،سوا مـا يتعلـق منهـا ابلتاهيـزات أو
التقنيات أو المجميات أو كفاايت القوو البشرية.

السياسات
.1

تطوير القدرات الوطنية يف جمـال املعلومـات املتعلقـة بتنميـة املـوارد البشـرية ،عـن طريـق إنشـا نظـام
وطين هلذا اللـرض ابلتعـاون بـني مركـز املعلومـات الـوطين ودائـرة اإلحصـا ات العامـة واملركـز الـوطين
لتنمية املوارد البشرية.
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.2

.3
.4
.5
.6

تعزيــز القــدرات املؤسســية مــن إداريــة وفنيــة وبشـرية للهيئــات املعنيــة بتــوفري نظــم املعلومــات وقواعــد
البيــاانت املتعلقــة بتنميــة امل ـوارد البش ـرية ،كــدائرة اإلحصــا ات العامــة ،ومركــز املعلومــات الــوطين،
واملركــز الــوطين لتنميــة ال ـوارد البش ـرية ،ووزارات التخطــيط والعمــل وال بيــة والتعلــيم وقطــاع التعلــيم
العايل وغريها.
التوســط يف إج ـرا الدراســات والبحــوجم املبنيــة علــى اإلحصــا ات وقواعــد البيــاانت املتعلقــة بتنميــة
واستثمار املوارد البشرية وخباصة ما يتعلق بقضااي الطلب على القوو العاملة.
التوسط يف استخدام التقنيات اظديثة أبنواعها املختلفة يف الوصول للمعلومات وايعها ومعاجلتهـا
ونشرها ،مط مراعاة اقتصادايت العمل ات العاقة.
تطـ ــوير ب ـ ـرام إعـ ــداد اتختصاصـ ــني والفنيـ ــني و هـ ــيلهم وتـ ــدريبهم ،يف ا ـ ــاتت املتعلقـ ــة بـ ــنظم
وتكنولوجيا املعلومات.
تش ــايط مؤسس ــات القط ــاع اخل ــا عل ــى إنت ــا المجمي ــات املتعلق ــة بتنمي ــة امل ـ ـوارد البش ـ ـرية يف
ا اتت التعليمية والتدريبية ،جتاواب مط الطلب ايلي واخلارجي يف هذا ا ال.
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تنظيم العمل املهين
تتضمن كل مهنة يف العادة جمموعة كبرية من األعمال والواجبـات واملهـارات الـ تـؤدو مـن قبـل أشـخا
متفــاوتني يف القــدرات اتدائيــة ودرجــات املســؤولية الوظيفيــة ،ممــا يســتدعي تفــاو ت يف مســتوايت املهــارات
املطلوبــة ،ضــمن مــا يســمى بســلم املهــارات .ولكــن تقســيم ســلم املهــارات هــذا إث فئــات رئيســية حمــددة
لكــن اســتخدامها يف تنظــيم العمــل املهــين ،ويف أعمــال التوصــيف والتصــنيف ،و ديــد مســتوايت األدا ،
وبيان العاقات الوظيفية بني األفراد ،واملسـؤوليات امل تبـة علـى كـل فئـة ،ابإلضـافة إث تسـهيل وضـط نظـام
شامل لإلعداد والتعليم والتدريب املهين.
وبشـكل عـام لكـن تقسـيم مسـتوايت العمـل املهـين إث جممـوعتني رئيسـيتني ،مهـا جمموعـة مسـتوايت العمـل
العليــا ال ـ يــتم إعــداد املشــمولني فيهــا يف العــادة يف مؤسســات التعلــيم العــايل ،وجمموعــة مســتوايت العمــل
األساســية ال ـ يــتم إعــداد املشــمولني فيهــا يف العــادة يف مؤسســات التعلــيم الثــانوي ومــا دون لــك ،أو مــا
يوازيها من مؤسسات التعليم والتدريب املهين.
ومــن العمليــات املكملــة لتحديــد مســتوايت العمــل املهــين ،عمليــات التصــنيف والتوصــيف املهــين .ويعــجل
التصنيف املهين دصر األعمال والوظائف الـ متـار يف ا تمـط ،و ديـد مسـميا،ا وترتيبهـا يف جمموعـات
رعـائاتن مهنيـة حسـب القطاعـات اتقتصـادية .كمـا يعــجل التوصـيف املهـين بتعريـف كـل عمـل مـن هــذه
األعمــال ،مــط بيــان املهــارات والواجبــات ال ـ يتضــمنها ،و ديــد املســتوو الــذي يشــلله العمــل يف الســلم
الفــين للمهــارات .ومــن املعلــوم أن مؤسســة التــدريب املهــين قــد قطعــم منــذ نشــل،ا شــوطات يف إعــداد البنيــة
التحتية الازمة لتنظيم العمل املهين ،مبا يف لك أعمـال التوصـيف والتصـنيف املهـين وفحـو األدا لعـدد
كبري من األعمال األكثر شيوعات ،وتطوير اخلمات الوطنية يف هذا ا ال.
األهداف
.1

رفـ ــط مسـ ــتوو أدا القـ ــوو العاملـ ــة و سـ ــني إنتاجيتهـ ــا يف جمـ ــاتت العمـ ــل املهـ ــين ومسـ ــتوايته
املختلفة.
تطوير نظام شامل ملمارسة العمل املهين مبوجب معايري معتمدة.

.3

املسـ ــاعدة يف وضـ ــط السياسـ ــات املتعلقـ ــة بقضـ ــااي العمـ ــل والعمـ ــال ،كاتسـ ــتخدام ،واألجـ ــور،
وإجرا ات ال خيص ملمارسة العمل ،ودراسات تنميـة املـوارد البشـرية ،وبـرام التعلـيم والتـدريب
املهين والتقين.

.2
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السياسات
.1
.2

اعتماد التصنيف املهين العريب املوحد كإطار عام لتنظيم العمل املهين يف األردن.
اتس ــتفادة م ــن ال ــنظم واخل ـمات الدولي ــة املتعلق ــة بتنظ ــيم العم ــل امله ــين بش ــكل ع ــام ،والتوص ــيف
والتصنيف املهين بشكل خا .

.3

اعتم ــاد نظ ــام وط ــين ش ــامل للتص ــنيف والتوص ــيف امله ــين للمه ــن واألعم ــال يف قطاع ــات العم ــل
املختلفة.
اعتماد الفئات اخلمس الرئيسية التالية يف مستوايت العمل املهين:

.4

الفئة األوث:
الفئة الثانية :
الفئة الثالثة :
الفئة الرابعة:

مستوو العامل حمدود املهارات
مستوو العامل املاهر
مستوو العامل املهين
مستوو التقين رالفينن

Limited-Skills Worker
Skilled Worker
Craftsman
Technician

الفئة اخلامسة :مستوو اتختصاصي
اعتماد األطر التنظيمية والتشريعية الازمة لتنظيم العمل املهين ،مبا يف لك املعايري الفنيـة ملمارسـة
املهنة من قبل األفراد واملؤسسات.
Professional

.5
.6
.7

.8

تطــوير نظــام شــامل للفحــو املهنيــة ومــن ال اخــيص ملمارســة العمــل ،ويشــمل لــك فحــو
املستوو واختبارات ممارسة العمل.
اعتماد سياسات وإجرا ات تنظيم العمل املهين بشكل عام ،والتصنيف والتوصيف املهين بشـكل
خــا  ،مــن قبــل مؤسســات العمــل واإلنتــا يف القطــاعني العــام واخلــا  ،وخباصــة يف إج ـرا ات
اتستخدام ،و ديد األجور ،وتنقل العمالة ،وإجرا ات ال خيص ملزاولة العمل.
اعتمــاد سياســات وإجـرا ات تنظــيم العمــل املهــين عنــد إجـرا الدراســات والبحــوجم واإلحصــا ات
الـ ـ تس ــاعد يف أعم ــال التخط ــيط والتقي ــيم املتعلق ــة بتنمي ــة املـ ـوارد البشـ ـرية ،ويف تط ــوير الـ ـمام

واملناه املستخدمة يف التعليم والتدريب املهين والتقين.
 .9تط ــوير اخل ــدمات والتس ــهيات واهلياك ــل املؤسس ــية الازم ــة لتش ــليل وتوظي ــف خر ــي مص ــادر
العرض من القوو العاملة وتوجيههم لفر العمل املتوافرة.
 .10اعتمــاد اهليكــل العــام للعاقــة بــني مســتوايت العمــل املهــين واملراحــل التعليميــة املختلفــة يف النظــام
التعليمي كما هو مبني يف الشكل رقم ر2ن.
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القطاع اخلاص واألهلي وتنمية املوارد البشرية
يش ــارش القط ــاع اخل ــا واألهل ــي ب ــدور ملم ــو يف منظوم ــة تنمي ــة املـ ـوارد البشـ ـرية ،بعناص ــرها ومكوان ،ــا
املختلفــة ،وخباصــة فيمــا يتعلــق ابجلوانــب التنفيذيــة للتعلــيم مبســتوايته املختلفــة والتــدريب املهــين والتعلــيم غــري
النظـامي .ويتفــاوت حاـم هــذا الـدور تفــاو كبـريا مــن جمـال آلخــر .فبينمـا تــؤوي رايض األطفـال اخلاصــة
اييط األطفال امللتحقني يذه املرحلة التعليمية تقريبات ،جند أن نسـبة اتلتحـاق ابملـدار اخلاصـة يف مـرحل
التعلــيم األساســي والثــانوي تبل ـ  %11تقريبـات مــن جممــل الطلبــة يف هــاتني املــرحلتني التعليميتــني .ويــؤدي
القطــاع اخلــا دورات ابرزات يف جمــال التعلــيم العــايل مبســتوييه املتوســط واجلــامعي .فعــدد مؤسســات التعلــيم
العايل اخلاصة من كليات جمتمط وجامعات يعـادل تقريبـات عـدد كليـات ا تمـط واجلامعـات الرمسيـة .وينطبـق
لـك أيضـات علــى عــدد امللتحقـني مبؤسســات التعلــيم العــايل .كمــا يــؤدي القطــاع اخلــا دورات ابرزات يف جمــال
التعليم غـري النظـامي .فاميـط املراكـز الثقافيـة الـ يتاـاوز عـددها األربعمائـة ،ويلتحـق يـا سـنوايت عشـرات
اآلت مــن الدارســني يف دورات قصــرية ومتوســطة مهنيــة و قافيــة ،لتلكهــا ويــديرها القطــاع اخلــا  .هــذا

ابإلضــافة إث دور أصــحاع العمــل ومؤسســات اإلنتــا املختلفــة يف التــدريب املهــين ابلتعــاون مــط مؤسســة
التــدريب املهــين ،ودور القطــاع األهلــي التطــوعي يف تقــدل خــدمات التعلــيم والتــدريب والتلهيــل ،وخباصــة
للفئات األقل حظات اجتماعيات واقتصادايت وصحيات.
وعل ــى ال ــرغم م ــن ك ــل ل ــك ،يبق ــى دور القط ــاع اخل ــا يف منظوم ــة تنمي ــة املـ ـوارد البشـ ـرية دون املس ــتوو
املطل ــوع ،وخباص ــة فيم ــا يتعل ــق ابملش ــاركة يف التخط ــيط ووض ــط السياس ــات للعناص ــر واملك ــوانت املختلف ــة
لتنمية املوارد البشرية.
األهداف
واألهل ــي وتوس ــيعه و س ــني كفا ت ــه يف جم ــاتت التخط ــيط والتنفي ــذ

.1

تط ــوير دور القط ــاع اخل ــا

.2

املتعلقة بتنمية املوارد البشرية.
تطـوير مسـامهة القطـاع اخلـا واألهلـي يف متويـل اخلطـط والـمام واملشـاريط املتعلقـة بتنميـة املـوارد
البشرية.
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السياسات
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

.8

زايدة مشـ ــاركة القطـ ــاع اخلـ ــا واألهلـ ــي وتفعيـ ــل دوره يف ا ـ ــالس واللاـ ــان واألنشـ ــطة املتعلقـ ــة
ابلتخطيط ورسم السياسات لتنمية املوارد البشرية.
تط ــوير دور القطـ ــاع اخلـ ــا واألهل ــي يف جمـ ــاتت تنميـ ــة امل ـ ـوارد البش ـ ـرية مـ ــن الن ـ ـواحي الكميـ ــة
والنوعية.
تطوير التشـريعات املتعلقـة بتنميـة املـوارد البشـرية ،يـد تطـوير مسـامهة القطـاع اخلـا واألهلـي
يف املكوانت والعناصر املختلفة ملنظومة تنمية املوارد البشرية.
توفري اظوافز الضريبية وغريها املمنوحة للقطاع اخلا العامل يف جماتت تنمية املوارد البشرية.
توفري اظوافز ات اتنعكاسات املادية والفنية للقطاع األهلي التطوعي العامـل يف جمـاتت تنميـة
املوارد البشرية ،كاجلمعيات اخلريية العاملة يف جمال تعليم الفئـات اخلاصـة أو يف جمـال التعلـيم قبـل
املدرسة يف املناطق األقل حظات.
واألهلي العامل يف جماتت تنميـة املـوارد البشـرية لضـمان التلطيـة

توسيط خدمات القطاع اخلا
اجللرافية املناسبة جلميط املناطق.
تطوير القدرات اإلدارية والتنظيمية ملؤسسات القطاع األهلـي التطـوعي العاملـة يف جمـاتت تنميـة
املـوارد البشـرية ،و لــك عــن طريــق تــوفري التســهيات واخلــدمات واظـوافز لرفــط كفايــة العــاملني يف

هذه املؤسسات و سني مستوايت أدائهم.
تعزي ــز دور مؤسس ــات القط ــاع األهل ــي التط ــوعي العامل ــة يف جم ــاتت دع ــم امل ـرأة ومس ــامهتها يف
التنمية.
يف مه ــام تس ــويق امله ــارات والتش ــليل للق ــوو العامل ــة حمليـ ـات

 .9تنظ ــيم وتط ــوير دور القط ــاع اخل ــا
وخارجيات.
 .10تش ــايط املنح ــى القط ــاعي يف ت ــويل القط ــاع اخل ــا مه ــام تنمي ــة املـ ـوارد البشـ ـرية ،دي ــث تت ــوث
مؤسس ــات القط ــاع الواح ــد ،كقط ــاع املص ــار أو الص ــناعات الكيماوي ــة أو غ ــري ل ــك ،تنس ــيق
جهودها يف توفري التسهيات واخلدمات واملرافق هلذا اللرض.
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التعليم العام واملهين
حقــق األردن إجنــازات تربويــة هامــة يف العقــود القليلــة املاضــية ،وقــد توجــم هــذه اإلجنــازات خبطــة التطــوير
ال بــوي ال ـ بوشــر بتنفيــذها يف عــام  ،1988وتســتمر حــى عــام  ،1999وال ـ تعــام اييــط مكــوانت
النظام التعليمي.
وإ ا استثنينا مرحلة ما قبل املدرسة ،ال أصبحم مرحلة تعليميـة رمسيـة مبوجـب قـانون ال بيـة والتعلـيم لعـام
 ،1988حيث يلتحق برايض األطفال ربط األطفال فقط من الفئات العمرية  6-4سـنوات ،فـان نسـب
اتلتحــاق ابملراحــل التعليميــة األخــرو تعتــم عاليــة ابملعــايري العامليــة ،رغــم وجــود نســبة صــلرية مــن التســرع،
وخباصـة يف املرحلـة الثانويــة .وقـد أدو لـك إث اسفــاض نسـبة األميـة اسفاضـات كبـريات لتصــل إث  %12يف
عام .1998
ومــن اإلجنــازات الـ

ققــم مبوجــب القــانون املشــار إليــه ،متديــد فـ ة التعلــيم اإللزامــي ا ــاين لتشــمل عشــر

سنوات للفئات العمرية  16-6عامات ،بعد أن كانم تسط سنوات.
ومــن خصــائص املرحلــة الثانويــة يف النظــام التعليمــي أهنــا تشــمل عــامني وتلطــي الفئــات العمريــة 18-16
عامات ،و توي على مسارين رئيسيني مها التعليم الثانوي الشامل بفروعه األكادلية واملهنيـة ونصصـاته الـ
تتاــاوز أربعــني نصص ـات ،والتعلــيم الثــانوي التطبيقــي الــذي تتــوته بشــكل رئيســي مؤسســة التــدريب املهــين
مبوجب نظام التلمذة املهنية ابلتعاون مط أصحاع العمل .وقـد بللـم نسـبة اتلتحـاق أبنـواع ونصصـات
التعليم املهـين يف مسـاري التعلـيم الثـانوي حـوايل لـث إايـايل عـدد الطلبـة الـذين يلتحقـون ابلصـف اظـادي
عشر.
وقــد شــهد عقــد التســعينات ،ابإلضــافة إث لــك ،اهتمام ـات ابلطلبــة وي اتحتياجــات اخلاصــة ،وتط ــوير

املناه واتمتحاانت ،ودور املدرسة كوحدة أساسية للتطوير ،وتوسيط قاعدة الامركزية يف اإلدارة ال بويـة.
كما شهد اهتمامات خاصـات ابملعلـم ،حيـث أصـب املؤهـل اجلـامعي شـرطات مـن شـروط ممارسـة مهنـة التعلـيم يف
ايي ــط املراح ــل .وتبن ــم وزارة ال بي ــة والتعل ــيم بـ ـرام خاص ــة وش ــاملة للت ــدريب يف أ ن ــا اخلدم ــة والتلهي ــل
ابلتعاون مط اجلامعات.
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األهداف
.1
.2
.3
.4

زايدة املوا مة بني نوات النظام التعليمي ومتطلبات التنمية اتجتماعية واتقتصادية.
اتستمرار بتطوير البنية التحتية للتعليم العام واملهين وتقويتها.
تطوير اجلوانب واألبعاد النوعية للتعليم العام واملهين.
س ــني كف ــا ة النظ ــام التعليم ــي وفاعليت ــه ،ومراع ــاة اقتص ــادايت التعل ــيم يف مدخات ــه وعمليات ــه

.5

ونواجته.
تطوير دلوقراطية التعليم والتعليم الدلوقراطي وتعزيز دوره يف اظراش اتجتماعي.

السياسات
.1

.2

تطوير املنحى املتعدد ا اتت يف القطاع اتجتماعي واخلدمات من حيث موقط النظـام التعليمـي
في ــه ،ودي ــث يتكام ــل قط ــاع التعل ــيم م ــط القطاع ــات األخ ــرو ات العاق ــة كالثقاف ــة والش ــباع
والصحة والتنمية اتجتماعية والعمل.
تطــوير التعلــيم قبــل املدرســة يف رايض األطفــال وفــق خطــة وطنيــة تعــام القضــااي املختلفــة املتعلقــة
يذه املرحلة التعليمية ،مبا يف لك قضااي ترخيص رايض األطفال ،ومعـايري اعتمادهـا ،واإلشـرا
عليهــا ،ومتويلهــا ،ودور كــل مــن القطــاعني اظكــومي وغــري اظكــومي فيهــا ،وإعــداد العــاملني فيهــا
و ه ـ ــيلهم وت ـ ــدريبهم ،والتوس ـ ــط الكم ـ ــي يف أع ـ ــداد امللتحق ـ ــني ي ـ ــا ،وإحك ـ ــام ارتباطه ـ ــا ابلتعل ـ ــيم
األساسي ،وتوفري املواد ال بوية ،وغري لك.

.3

تطوير اخلدمات ال بويـة املتاحـة للطلبـة وي اتحتياجـات اخلاصـة مـن النـواحي الكميـة والنوعيـة،
ويشمل لك املتفوقني واملوهوبني وبطيئي التعلم واملعاقني.
تعميم وتطوير تدريس رزمة املواد ات األبعاد التطبيقية يف مرحلة التعليم األساسي ،كمواد ال بيـة
الرايضية والفنية واملوسيقية واملهنية واظاسوع.

.5

تطــوير البعــد اخلــا ابملهــارات اتجتماعيــة واظياتيــة ومهــارات التفكــري الناق ـد واملنحــى التا ـريو
والعلمي يف املناه وأساليب التدريس.
التوســط يف خــدمات التعلــيم والتــدريب املهــين الـ قــق أهــدافا اجتماعيــة مباشــرة كتلــك املوجهــة

.4

.6

للع ــاطلني ع ــن العم ــل و وي ال ــدخل املت ــدين وال ــذين يتلق ــون املع ــوانت اتجتماعي ــة واملقيم ــني يف
املناطق الريفية.
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.7

.8
.9

مــني اترتبــاط بــني اخلــدمات التعليميــة بشــكل عــام وخــدمات التعلــيم والتــدريب املهــين بشــكل
خــا مــن انحيــة ،واملؤسســات وال ـمام واملشــاريط املتعلقــة دزمــة األمــان اتجتمــاعي مــن انحيــة
أخرو.
سني وتنويط اخلدمات والتسهيات املتوافرة للمرأة يف جماتت التعليم والتلهيل والتـدريب املهـين
والتقين.
تعم ــيم ز ــط املدرس ــة الش ــاملة ال ـ ت ــوفر أنواع ــا متلف ــة م ــن التعل ــيم األك ــادلي وامله ــين يف املرحل ــة

الثانوية.
 .10تطــوير التعلــيم الثــانوي املهــين مبســاريه الشــامل والتطبيقــي مــن النـواحي الكميــة والنوعيــة والتنويعيــة،
وتعزيز ارتباطه مبتطلبات التنمية ومبؤسسات العمل واإلنتا وابلتقنيات اظديثة.
 .11ترشــيد اترتبــاط وتنظــيم القن ـوات بــني التعلــيم العــام واملهــين مــن انحيــة والتعلــيم العــايل مــن انحيــة
أخــرو ،لتطــوير دلوقراطيــة التعلــيم ،ورفــط مســتوو التعلــيم العــايل ،وإحكــام ارتبــاط التعلــيم العــايل
مبستوو الطالب وقدراته بل النظر عن نوع التعليم الثانوي الذي التحق به.
 .12تط ــوير فح ــوو التق ــول ال ب ــوي وإجرا ات ــه ،س ـوا فيم ــا يتعل ــق ابتمتح ــاانت املدرس ــية أو العام ــة،
ديث يقيس قدرات الطالب واستعداداته املختلفة.
 .13تطوير التشريعات ال بوية ال تعام عناصر ومكوانت النظام التعليمي املختلفة.
 .14تطــوير مفهــوم إلزاميــة التعلــيم يف مرحلــة التعلــيم األساســي مبــا يضــمن منــط التســرع ومســؤولية ويل
األمر يف هذا اخلصو .
 .15تطــوير خــدمات التوجيــه واإلرشــاد املهــين وال بــوي لــدو املؤسســات املعنيــة بتنميــة امل ـوارد البش ـرية
للمســاعدة يف اختيــار نــوع العمــل أو التعلــيم ،ولتنميــة اتجتاهــات اإل ابيــة لــدو الفــى والفتــاة حنــو
العمل والتلهيل والتدريب يف ا اتت املهنية املختلفة.
 .16تطوير خدمات اتلتحاق ابلعمل والتوظيف داخل النظام التعليمي وخارجه.
 .17تعزيــز األبعــاد واملمارســات الدلوقراطيــة يف املنــاه واألنشــطة وأســاليب التــدريس واإلدارة ال بويــة،
و كيد أمهية ال بية املدنية والوطنية يف النظام التعليمي.
 .18تط ــوير اإلدارة ال بوي ــة ،وتعزي ــز الامركزي ــة ودور الوح ــدات اإلداري ــة يف املرك ــز واملي ــدان ،وتوس ــيط
الصاحيات اإلدارية واملالية للمدرسة ،وتفعيل عنصر املسا لة يف النظام ال بوي.
 .19تطوير العاقات التشاركية التفاعلية بني املدرسة وا تمط ايلـي ،وتعزيـز مسـامهة املدرسـة يف تنميـة
ا تمط ايلي من جهة ،ومسامهة ا تمط ايلي يف جهود التطوير ال بوي من جهة أخرو.
 .20تطوير وضط البنـا املدرسـي واترتقـا مبواصـفاته ،مـن حيـث تـوافر اخلـدمات والتسـهيات واملرافـق
ال بوية الازمة للعملية التعليمية التعلمية يف املناطق املختلفة.
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 .21اترتق ــا مبكان ــة املعل ــم العلمي ــة واتقتص ــادية واتجتماعي ــة ،وتط ــوير بـ ـرام إع ــداده قب ــل اخلدم ــة،
و قيق النمو املهين املستمر لديه ،والسعي لتحقيق شعار "التعليم مهنة ورسالة".
 .22توسيط قاعدة النشاطات الاصفية أبنواعها وأشكاهلا املختلفة داخـل املدرسـة وخارجهـا ،وتعزيزهـا
لتكون رافدات فعاتت يف قيق األهدا ال بوية.
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التعليم العايل
ش ــهد عق ــد الثمانين ــات والتس ــعينات تط ــورات و ــوتت كب ــرية يف جم ــال التعل ــيم الع ــايل مبس ــتوييه اجل ــامعي
واملتوسـ ــط ،وخباصـ ــة فيمـ ــا يتعلـ ــق داـ ــم اتلتحـ ــاق ،ودور القطـ ــاع اخلـ ــا واألهلـ ــي ،وعـ ــدد املؤسسـ ــات
التعليمي ــة ،والتموي ــل ،وغ ــري ل ــك .وارتف ــط ع ــدد مؤسس ــات التعل ــيم اجل ــامعي إث عشـ ـرين جامع ــة وكلي ــة
جامعية ،منها سبط جامعات رمسية ،والباقي خاصة وأهلية .كما ارتفط حام اتلتحاق ليبلـ تسـعني ألـف
الرمسية ،و لك عدا عن الطلبة الذين يدرسون يف اخلار .
ت
طالب تقريبا لثاهم يف اجلامعات
أمــا يف جمــال التعلــيم اجلــامعي املتوســط ،فقــد بل ـ عــدد املؤسســات التعليميــة دســني كليــة جمتمــط ومعهــدات
تقريبات ،يدر فيها حوايل مائة نصص ،ويلتحق يا حاليات دسة وعشرون ألف طالب.
ومــن اجلــدير ابلــذكر أن قطــاع التعلــيم العــايل داجــة إث خطــط تطويريــة شــاملة علــى غ ـرار خطــة التطــوير
ال بوي لقطاع ال بية والتعليم .ومن انحية أخرو ،يعاين قطاع التعليم العايل من ضعف املوا مة بني نـوات
التعلــيم مــن جهــة واملتطلبــات التنمويــة وحاجــات ســوق العمــل مــن جهــة أخــرو .كمــا يعــاين مــن ضــعف
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي يف اجلامعــات ،وشـ مصــادر التمويــل ملؤسســات التعلــيم العــايل الرمسيــة،
واظاجة إث تطوير التعليم اجلامعي املتوسط من النواحي الكمية والنوعية بعـد ال اجـط الـذي طـرأ علـى هـذا
املستوو من التعليم العايل.
األهداف
 .1تطوير مصادر التمويل الذاتية واخلارجية ملؤسسات التعليم العايل وتنويعها.
 .2س ــني الكفاي ــة الداخلي ــة ملؤسس ــات التعل ــيم الع ــايل ،فيم ــا يتعل ــق ابقتص ــادايت التعل ــيم ونوعي ــة
مدخاته املختلفة.
 .3سـ ــني الكفايـ ــة اخلارجيـ ــة ملؤسسـ ــات التعلـ ــيم العـ ــايل ،فيمـ ــا يتعلـ ــق ابلتوافـ ــق بـ ــني ن ـ ـوات هـ ــذه
املؤسسات ومتطلبات سوق العمل واخلطط التنموية.
 .4تطوير القدرات الوطنية ليصب األردن مركزات إقليميا للتعليم العايل مبااتته ومستوايته املختلفة.
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السياسات
 .1تطــوير مصــادر التمويــل الــذا ملؤسســات التعلــيم العــايل عــن طريــق األعمــال واملشــاريط اتســتثمارية
واإلنتاجية والبحوجم العلمية التطبيقية ظساع القطاعات اإلنتاجية.
 .2تطــوير عنصــر التمويــل الــذا املتعلــق ابلرســوم الدراســية وترشــيده ،عــن طريــق رفــط مســامهة الطلبــة
القــادرين مــاداي يف كلفــة التعلــيم ،وديــث ت يقــف الوضــط اتقتصــادي واتجتمــاعي للــدار املؤهــل
حائا أمام التحاقه ابلدراسة ،مما يستدعي توسيط وترشيد البعثات والقروض الدراسية.
 .3توسـ ــيط قاعـ ــدة مصـ ــادر التمعـ ــات واإلعـ ــاانت ملؤسسـ ــات التعل ـ ــيم الع ـ ــايل ،ومسـ ــامهة مؤسسـ ــات
قطاعات اإلنتا واألفراد وخباصة اخلر ني يف دعم التعليم العايل.
 .4تطــوير وتفعيــل التش ـريعات املتعلقــة بتخص ــيص نســبة مــن أرابا مؤسســات قطاعــات املؤسســات
اتقتصادية ألغراض البحث العلمي.
 .5تطــوير وترشــيد املســامهة اظكوميــة يف متويــل التعلــيم العــايل ،ويشــمل لــك تفعيــل منهايــة املســا لة
والرقابة على األمور املاليـة ملؤسسـات التعلـيم العـايل ،واعتمـاد معـايري وأسـس تتعلـق داـم املؤسسـة
ونوعية نصصا،ا وإجنازا،ا لتحديد املسامهة ال صل عليها.
 .6تطوير وتعزيز استقالية اجلامعـات مـن اجلوانـب األكادليـة واإلداريـة واملاليـة وتفعيـل جمـالس األمنـا
وا الس األخرو يف اجلامعات للقيام مبهامها بكفا ة وفاعلية.
 .7تفعيــل جملــس التعلــيم العــايل للقيــام مبهامــه يف جمــال وضــط السياســات واملتابعــة والتقيــيم ملؤسســات
التعليم العايل.
 .8تط ــوير مؤسس ــات التعل ــيم اجل ــامعي املتوس ــط ركلي ــات ا تم ــطن م ــن النـ ـواحي الكمي ــة والنوعي ــة،
ويشمل لك:
أ .اعتماد األسس واملعايري الازمة تعتماد مؤسسات التعليم اجلامعي املتوسط.
ب .تط ــوير وترش ــيد ا ــاتت والتخصص ــات والـ ـمام الـ ـ تق ــدمها مؤسس ــات التعل ــيم اجل ــامعي
املتوسط ،يف ضو متطلبات سوق العمل واخلطط التنموية.
ج .إبراز البعد التطبيقي يف تصميم برام التعليم اجلامعي املتوسط.
د .التوسط يف المام غري النظامية ال تتااوع مط اظاجات ا تمعية.
هـ .اعتم ـ ــاد األس ـ ــس واملع ـ ــايري الازم ـ ــة للتاس ـ ــري ب ـ ــني مؤسس ـ ــات التعل ـ ــيم اجل ـ ــامعي املتوس ـ ــط
واجلامعــات ،دون اإلخــال ابملهمــة األساســية هلــذه املؤسســات فيمــا يتعلــق إبعــداد العمالــة
املتوسطة من الفنيني والتقنيني.
و .التوسط يف حام اتلتحاق ابلتعليم اجلامعي املتوسط وخباصة لإلانجم ،ويف ا اتت
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ز.

والتخصصات املرتبطة ابظاجات ا تمعية.
تطــوير وتعزيــز اســتقالية مؤسســات التعلــيم اجلــامعي املتوســط ،وزايدة صــاحيا،ا ،واعتمــاد

الامركزية يف إدار،ا.
ح .متكــني ا تمــط ايلــي بشــكل عــام ،ومؤسســات العمــل واإلنتــا بشــكل خــا  ،مــن املشــاركة
يف إدارة مؤسسات التعليم اجلامعي املتوسط.
 .9تطوير النما واألساليب والتقنيات املستخدمة يف التعليم العـايل ،مبـا يف لـك أزـاط التعلـيم عـن
بعد.
 .10س ــني الكفاي ــة الداخلي ــة ملؤسس ــات التعل ــيم الع ــايل ،ويش ــمل ل ــك اجلوان ــب الكمي ـ ـة والنوعي ــة
للمدرســني واجله ــاز اإلداري ،والتاهي ـزات واملرافــق ال بوي ــة وأس ــاليب التــدريس وال ـمام الدراس ــية
واقتصادايت التعليم وغري لك.
 .11سـ ــني الكفايـ ــة اخلارجيـ ــة ملؤسسـ ــات التعلـ ــيم العـ ــايل ،ويشـ ــمل لـ ــك التوافـ ــق بـ ــني ن ـ ـوات هـ ــذه
املؤسسات وبني متطلبـات حاجـات العمـل واخلطـط التنمويـة ،والتـوازن النسـو يف حاـم اتلتحـاق
مبستوايت التعليم العايل املتوسط واجلامعي ،وتنويط المام حسب اظاجة.
 .12تطــوير الدراســات العليــا والبحــث العلمــي يف اجلامعــات مــن الن ـواحي الكميــة والنوعيــة .ويشــمل
لك زايدة التنويط ،و سني النوعية واملستوو والتوسط يف حام اتلتحاق ،وال شيد والتنسيق بـني
اجلامعات يف هذا ا ال ،وتو يق الروابط مط قطاعات العمل واإلنتا .
 .13توســيط فــر التحــاق الفتــاة ابلدراســات العليــا يف اجلامعــات ل ـزايدة مســامهتها يف التعلــيم العــايل
والبحث العلمي.
 .14تطــوير ب ـرام إعــداد املعلمــني يف اجلامعــات ،وخباصــة مــا يتعلــق ابألســاليب والتقنيــات والتطبيقــات
امليدانية.
 .15تطوير األسس واملعايري واآلليات املناسبة لتقييم النوات والعمليات يف مؤسسات التعليم العايل.
 .16تطــوير نظــام شــامل تعتمــاد مؤسســات التعلــيم العــايل يتضــمن املــدخات والعمليــات املختلفــة
ات العاقة.
 .17تشايط التوجه حنو التعليم اجلامعي األهلي غري الردي.
 .18تنظ ــيم وترش ــيد اتلتح ــاق ابلتعل ــيم الع ــايل بش ــكل ع ــام والتعل ــيم اجل ــامعي بش ــكل خ ــا يف ض ــو
اظاجــات التنمويــة ومتطلبــات س ــوق العمــل مــن انحيــة ،وقــدرات الدارســني ورغب ــا،م مــن انحيــة
أخرو.
 .19اي ــا العناي ــة الازم ــة للهيئ ــات التدريس ــية يف مؤسس ــات التعل ــيم الع ــايل م ــن حي ــث النم ـو امله ــين
وأساليب التدريس ومستوايت األدا والكفا ة يف العمل والوضط اتقتصادي.
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التعليم غري النظامي وتعليم الكبار
يت ـوافر يف األردن عــدد كبــري مــن املؤسســات وال ـمام والتســهيات املتعلقــة خبــدمات التعلــيم غــري النظــامي
وتعلــيم الكبــار يف القطــاعني العــام واخلــا  .وتتفــاوت اخلــدمات املقدمــة بــني الـمام التعليميــة الـ تـوازي
وتتوافـ ــق مـ ــط ب ـ ـرام التعلـ ــيم النظـ ــامي ،وبـ ــني ال ـ ـمام املتفرقـ ــة ات الطبيعـ ــة املهنيـ ــة أو الصـ ــبلة الثقافيـ ــة.
وابإلضـ ــافة إث دور القطـ ــاع العـ ــام يف هـ ــذا ا ـ ــال مـ ــن خـ ــال املؤسسـ ــات التعليميـ ــة والـ ــوزارات واملعاهـ ــد
واجلهــات الرمسيــة األخــرو ،يقــوم كــل مــن القطــاع اخلــا الردــي والقطــاع األهلــي التطــوعي بــدور هــام يف
ت ــوفري تس ــهيات وخ ــدمات التعل ــيم والت ــدريب غ ــري النظ ــامي وتعل ــيم الكب ــار .ويلتح ــق ي ــذه املؤسس ــات
وال ـمام ســنوايت عش ـرات اآلت مــن امل ـواطنني ألغ ـراض متلفــة كاترتقــا ابملســتوايت التعليميــة والثقافيــة،
ورفــط الكفــا ة و ســني مســتوو األدا يف العمــل ،والتمهيــد ملمارســة عمــل جديــد ،وإشــباع اهلـواايت ،وغــري
لك.
ومط لك ،تتسم مؤسسات وخـدمات التعلـيم غـري النظـامي وتعلـيم الكبـار بوجـود بعـ

الثلـرات وجوانـب

الضــعف ،وخباصــة يف اجلوانــب التخطيطيــة ورســم السياســات علــى املســتوو الــوطين ،كم ـا تتســم بضــعف
التنســيق وبلــورة أدوار كــل مــن القطــاعني العــام واخلــا  ،واظاجــة إث تطــوير األبعــاد النوعيــة يف اخلــدمات
ات العاقة.
األهداف
 .1دم ـ نظــم التعلــيم والتــدريب غــري النظــامي وتعلــيم الكبــار يف منظومــة تنميــة امل ـوارد البش ـرية ضــمن
مفهوم التعليم والتدريب املستمر وال بية املستدلة .وتوفري التكامـل والـ ابط بـني التعلـيم والتـدريب
غري النظامي من انحية والتعليم والتدريب النظامي من انحية أخرو.
 .2تطــوير نظــم التعلــيم والتــدريب غــري النظــامي وهياكلــه ونوعيتــه والتوســط يف براجمــه وتنويعــه ليشــمل
فئات سكانية وعمرية ومناطق جلرافية متلفة.
 .3تطــوير دور القطــاع اخلــا واألهلــي مــن الن ـواحي الكميــة والنوعيــة يف ا ــاتت املختلف ــة للتعلــيم
والتدريب غري النظامي وتعليم الكبار.
 .4اســتثمار ب ـرام التعلــيم والتــدريب غــري النظــامي لتعزيــز اظ ـراش اتجتمــاعي ،وتقلــيص الفاــوة بــني
املستوايت الثقافية والتعليمية لفئات ا تمط املختلفة.
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السياسات
 .1العمل على أن يكون التعليم والتدريب غـري النظـامي وتعلـيم الكبـار جـز ا ابرزا مـن اخلطـط الوطنيـة
للتنمية اتقتصادية واتجتماعية وخطط التطوير املختلفة املعنية بتنمية املوارد البشرية.
 .2مواصلة اجلهود الرامية إث القضا على األمية ،وتقليص نسبة األميـة مـن  %12عـام  1998إث
 %5قبل عام  ،2005و لك بني الفئات العمرية فوق  15عاما.
 .3ــديث وتطــوير التش ـريعات ال ـ تعــام الــنظم والقضــااي واهلياكــل املختلف ــة املتعلقــة ابلتعلــيم غــري
النظامي.
 .4تطــوير أســس ومعــايري اعتمــاد وتــرخيص املؤسســات واجلهــات واملراكــز ال ـ تقــدم خــدمات التعلــيم
غري النظامي وتعليم الكبار.
 .5تــوفري القنـوات األفقيــة والعموديــة بــني زطــي التعلــيم غــري النظــامي والتعلــيم النظــامي ،ديــث يشــكل
النمطان منظومة متكاملة تتي للدار اتنتقال من زط آلخر بيسر ومرونة ضمن شروط ومعـايري
حمددة.
 .6تطوير أعمال املراكز واملعاهد ومؤسسـات التعلـيم والتـدريب يف القطـاعني العـام واخلـا
خدمات التعليم غري النظامي يف أ نا اخلدمة.
 .7دعم استخدام التقنيات اظديثة يف برام التعليم غري النظامي.

الـ تقـدم

 .8دع ــم دور القط ــاع األهل ــي التط ــوعي م ــن النـ ـواحي الكمي ــة والنوعي ــة يف تنفي ــذ بـ ـرام التعل ــيم غ ــري
النظامي.
 .9تطوير األسس واملعايري الازمة لتمويل برام التعليم غري النظامي ،ومنها:
أ .أن يتحم ــل ص ــاحب العم ــل الكلف ــة الرئيس ــية لرف ــط كفاي ــة الع ــاملني عن ــده ،وتنمي ــة املـ ـوارد
البشرية لديه.
ب .أن يتحمـل الــدار القـادر مــاداي الكلفـة الرئيســية الناايــة عـن اسراطــه يف بـرام التعلــيم غــري
النظامي ،بينما يتم توفري الـدعم املـادي الـازم للـري القـادرين مـاداي هلـذا اللـرض مـن مصـادر
القطاعني العام واخلا .
ج .ت ــوفري اظ ـوافز الض ـريبية وغريه ــا ملؤسس ــات القط ــاع اخل ــا ال ـ ت ــدعم بـ ـرام التعل ــيم غ ــري
النظامي.
د .ت ــوفري اظـ ـوافز ات اتنعكاس ــات املادي ــة ملؤسس ــات القط ــاع األهل ــي التط ــوعي الـ ـ تق ــدم
خدمات جمانية أو منخفضة الرسوم يف جماتت التعليم غري النظامي.
 .10توفري التلطية اجللرافية املناسبة ملراكز وبرام التعليم غري النظامي وتعليم الكبار.
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 .11تطــوير البعــد املؤسســي يف التخطــيط للتعلــيم غــري النظــامي وتعلــيم الكبــار عــن طريــق إنشــا جملــس
هلــذا النــوع مــن التعلــيم ،يضــم ممثلــني مــن القطــاعني العــام واخلــا  ،يعــجل بوضــط السياســات ومبهــام
التخطيط للتعليم غري النظامي على مستوو وطين ،ونشر الوعي يذا النمط من التعلـيم ،والتنسـيق
بني اجلهات املعنية ابلتنفيذ.
 .12تطوير دور مؤسسات التعليم العايل يف برام التعليم املستمر وال بية املستدلة.
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التمويل
على الرغم من ارتفاع نسبة اإلنفاق على تنميـة املـوارد البشـرية بشـكل عـام ،وعلـى التعلـيم النظـامي بشـكل
خــا  ،إت أن عنصــر التمويــل يف جمــال تنميــة امل ـوارد البش ـرية يعــاين مــن عــدد مــن مظــاهر الضــعف واخللــل
ال ت كز يف ضعف السياسـات واتسـ اتيايات املتعلقـة ابلتمويـل علـى املسـتوو الـوطين ،ووجـود خلـل يف
متويــل بعـ القطاعــات كمــا هــو اظــال يف التعلــيم اجلــامعي ،واسفــاض مســامهة أصــحاع العمــل يف الــدعم
املباشــر أو غــري املباشــر لتنميــة امل ـوارد البش ـرية يف ا ــاتت غــري الرديــة كــالتعليم والتــدريب املهــين ،واظاجــة
ل شيد مشاركة الدارسني وأوليا أمورهم يف متويل تعلـيمهم ،وضـعف اتهتمـام ابقتصـادايت التعلـيم وتطـوير
النمــا واألســاليب اتقتصــادية واألقــل كلفــة يف نظــم التعلــيم والتــدريب ،واسفــاض املخصصــات املرصــودة
ســنواي لل بيــة والتعلــيم يف امل ـوازانت العامــة ،وضــعف التمويــل لكثــري مــن عناصــر ال ـربط بــني جــانو العــرض
والطلب للقوو العاملة كالدراسات والبحوجم وخدمات اتستخدام والتوجيه وغري لك.
األهداف
 .1تنويط وتطوير مصادر التمويل لنظم وبرام تنمية املوارد البشرية.
 .2مراعاة ال شيد واقتصادايت العمل يف اختيار النظم والمام ويف جوانب التخطـيط والتنفيـذ لتنميـة
املوارد البشرية.
السياسات
 .1تطــوير سياســات واسـ اتيايات واضــحة املعــاه لتمويــل العناصــر واملكــوانت املختلفــة لتنميــة امل ـوارد
البشرية.
 .2تطوير مسامهة مؤسسات القطاع اخلا يف متويل كلفة العناصـر واملكـوانت املختلفـة لتنميـة املـوارد
البشـ ـرية وخباص ــة يف ا ــاتت غ ــري الردي ــة ك ــالتعليم والت ــدريب امله ــين ،ابعتب ــار ه ــذه املؤسس ــات
املستفيد املباشر من نوات مصادر العرض من القوو العاملة.
 .3ترش ــيد مس ــامهة الدارس ــني يف متوي ــل كلف ــة إع ــدادهم و ه ــيلهم وت ــدريبهم دي ــث تلط ــي مس ــامهة
الدارســني القــادرين مــاداي بقــدر اإلمكــان كلفــة إعــدادهم يف مؤسســات التعلــيم العــايل مــن انحيــة،
ودي ــث ت يق ــف الوض ــط اتقتص ــادي واتجتم ــاعي لل ــدار عائق ــا أم ــام اتس ــتفادة الكامل ــة م ــن
اخلدمات والتسهيات املتوافرة من انحية أخرو.
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 .4تطــوير قــدرات املؤسســات املعنيــة بتنميــة امل ـوارد البش ـرية ،وخباصــة مؤسســات مصــادر العــرض مــن
القوو العاملة ،على التمويل الذا .
 .5تشايط إجرا دراسات الكلفة والفعالية املتعلقة بنظم وبرام تنمية املوارد البشرية.
 .6اي ــا العناي ــة الازم ــة تقتص ــادايت التعل ــيم والت ــدريب يف مؤسس ــات مص ــادر الع ــرض م ــن الق ــوو
العاملــة ،عــن طريــق اســتخدام التقنيــات واألســاليب األقــل كلفــة ،وزايدة اإلنتاجيــة ،ورفــط الكفــا ة
والفاعليــة يف العمــل ،وتطــوير القــدرات واهلياكــل واألســاليب اإلداريــة ،وإج ـرا الدراســات املتعلقــة
ابقتصادايت التعليم.
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البعد اإلقليمي والعاملي يف تنمية املوارد البشرية
يتميـز سـوق العمـل األردين أبنـه سـوق مصــدر ومسـتورد للعمالـة يف ن واحـد .فالعمالـة األردنيـة املهــاجرة،
ال تبل حاليا امثائة ألـف عامـل ،تتـوافر يف كثـري مـن األقطـار ،وخباصـة األقطـار العربيـة .وتتميـز العمالـة
األردني ـ ــة امله ـ ــاجرة أبهن ـ ــا ت ك ـ ــز يف قطاع ـ ــات اخل ـ ــدمات اتجتماعي ـ ــة والتا ـ ــارة واإلنش ـ ــا ات والص ـ ــناعات
التحويليـة ،كمـا تتميـز ابرتفـاع نسـبة خر ـي التعلـيم العـايل واملسـتوو التعليمـي بشـكل عـام ،وابلتـايل ارتفــاع
نسبة اتختصاصني والفنيني بينهم.
وتشــكل األقطــار العربيــة ،وخباصــة مصــر ،مصــدرا ألكثــر مــن  %90مــن جممــل العمالــة الوافــدة .الـ يقــدر
عددها مبئات اآلت وتتسـم العمالـة الوافـدة ابسفـاض املسـتوو التعليمـي والعمـل ضـمن مسـتوايت العمـل
األساس ـ ــية ،وخباص ـ ــة كعم ـ ــال حم ـ ــدودي امله ـ ــارات ،يف قطاع ـ ــات الزراع ـ ــة ،والتا ـ ــارة واملط ـ ــاعم والفن ـ ــادق،
واخل ــدمات العام ــة .وه ــذا عل ــى ال ــرغم م ــن أن س ــوق العم ــل األردين يع ــاين م ــن بطال ــة تتا ــاوز  %15يف
الوقم اظاضر.
األهداف
 .1تط ــوير القــدرات الوطنيــة مــن الن ـواحي الكميــة والنوعيــة لاس ــتفادة مــن ف ــر العمــل يف األقط ــار
العربية.
 .2السعي لتحقيق اهلد القومي يف جمال حرية انتقال العمالة العربية.
.3
.4
.5
.6

توفري عوامل اجلذع لعودة العلما واتختصاصيني األردنيني العاملني يف اخلار .
تعزيز مكانة األردن كمركز جذع لطلبة التعليم العايل من األقطار العربية واإلسامية.
تنظيم وترشيد دراسة الطلبة األردنيني يف اخلار .
التفاعل مط الثقافات العاملية ،واتنفتاا على التاارع الدولية يف جماتت تنمية املوارد البشرية.

السياسات
 .1تــوفري املعلومــات والبيــاانت عــن السياســات واإلج ـرا ات املتعلقــة بتنميــة امل ـوارد البش ـرية وأولــوايت
الطل ــب عل ــى الق ــوو العامل ــة يف األقط ــار العربي ــة بش ــكل ع ــام واألقط ــار اجلا ب ــة للعمال ــة األردني ــة
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بشــكل خــا  ،واســتثمار هــذه املعلومــات والبيــاانت يف اخلطــط واملشــاريط الوطنيــة لتنميــة امل ـوارد
البشرية.
 .2ترشيد وتنظيم استقدام وتشليل العمالـة الوافـدة ،ووضـط وتطـوير اآلليـات واإلجـرا ات والسياسـات
املناسبة هلذا اللرض.
 .3ت ــوفري املعلوم ــات والبي ــاانت ع ــن هيك ــل العمال ــة الواف ــدة وخصائص ــها ،واس ــتثمار ه ــذه املعلوم ــات
والبياانت يف اخلطط واملشاريط الوطنية لتنمية املوارد البشرية.
 .4إحكــام تطبيــق تش ـريعات العمــل األردنيــة علــى العمالــة الوافــدة ،لضــمان حقــوق هــذه العمالــة مــن
انحية ،ولتفادي املنافسة غري العادلة مط العمالة األردنية من انحية أخرو.
 .5دعم وتطوير العمالـة األردنيـة يف األقطـار العربيـة ،عـن طريـق إنشـا اهلياكـل املؤسسـية يف القطـاعني
العام واخلا  ،ووضط التشريعات الازمة.
 .6دعم جهود منظمة العمل العربية يف قيق حرية انتقال العمالة العربية.
 .7تعزيز اتتفاقات والعاقات الثنائية بني األردن واألقطار العربية لتطوير وتنظيم تبادل العمالة.
 .8تعزي ــز لي ــات وقن ـ ـوات اتتص ــال م ــط العلم ــا واتختصاص ــيني األردني ــني الع ــاملني يف دول العـ ــاه
املختلفــة بشــكل عــام والــدول الصــناعية بشــكل خــا  ،وتــوفري املعلومــات هلــم عــن خطــط التنميــة
الوطنية وجماتت اتستثمار وفر العمل.
 .9تطــوير اإلج ـرا ات واآلليــات واخلــدمات والتســهيات ال ـ تســاهم يف جــذع الطلبــة مــن األقطــار
العربية واإلسامية للدراسة يف مؤسسات التعليم العايل يف األردن.
 .10اس ــتثمار التوجه ــات والتط ــورات اتقتص ــادية اظديث ــة ،ك ــالتكتات اإلقليمي ــة واتتفاقي ــات الدولي ــة
وخص ــائص العومل ــة والتخاص ــية ،وانعكاس ــا،ا عل ــى قض ــااي تنمي ــة املـ ـوارد البشـ ـرية ،كنوعي ــة العمال ــة
ومستواي،ا وانتقاهلا.
 .11تطــوير القــدرات واآلليــات اخلاصــة بتقيــيم مؤسســات التعلــيم الع ــايل األجنبيــة واتع ـ ا بماجمه ــا
وشهادا،ا.
 .12اعتماد نظم متطورة لفحـص أدا اخلـر ني األردنيـني مـن مؤسسـات التعلـيم العـايل األجنبيـة كشـرط
ملمارسة املهنة.
 .13اعتماد بـرام تعليميـة تعويضـية ،يلتحـق يـا اخلر ـون مـن مؤسسـات التعلـيم العـايل األجنبيـة الـذين
ت مقق ــون املس ــتوو املطل ــوع ل ــدو فحص ــهم ،ي ــد رف ــط مس ــتواي،م وإع ــدادهم للمسـ ــتوايت
املطلوبة.
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