




المجلس األعلى للسّكان

التقرير الوطني الثاني

حالة سّكان األردّن لسنة 2014
نظرة حول

" التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي "

2015



2



III

كلمة صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة

والتدريب  التشغيل  بعنوان “نظرة حول   ،2014 لحالة سكان االردن  الثاني  الوطني  )التقرير  لـ  أقدم  أن  يسرني 
 2010 العام  في  أصدر  بعدما  الثانية  للمرة  للسكان  األعلى  المجلس  يصدره  والذي  والتقني”(،  المهني  والتعليم 
التقرير األول لحالة سكان األردن انطالقًا من دوره كمرجعية وطنية لكافة القضايا والمعلومات السكانية المتعلقة 

بالتنمية.

ويأتي هذا التقرير استكمااًل للجهود التي يبذلها المجلس لتحقيق الفرصة السكانية واستثمارها من خالل الوصول 
الى معدالت مرتفعة من السكان الناشطين اقتصاديًا، عبر دراسة واقع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 
للنهوض بهذا القطاع المهم، والعمل على تطويره والتغلب على مختلف التحديات التي تواجه تقدمه، خصوصًا أنه 
يمس فئة واسعة من المجتمع وهي فئة الشباب الذين يمثلون القوى العاملة النشطة، لما لهذا القطاع من انعكاس على 

مختلف القطاعات التنموية.

وأغتنم هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة العمل المتواصل بين كافة القطاعات والمؤسسات الوطنية في االردن 
اقتصاديًا واجتماعيًا والمساعدة في توفير  من أجل شبابنا وشاباتنا وتطوير قدراتهم وتعزيز أدوارهم، وتمكينهم 
الفرص التشغيلية المالئمة لهم، بما يجعلهم قادرين على المشاركة الفعلية وتحمل المسؤولية، وطاقة تحويلية رافدة 
لوطننا رغم التحديات التي نواجهها، خاصة أننا أمام منعطف مفصلي وتحول ديموغرافي يجب أن يلعب الشباب 

فيه دورًا أساسيًا.

كما أؤكد على أهمية االستثمار في صحة وتعليم ومشاركة الشباب والشابات في المناحي السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية التي تشكل االهداف االساسية في االجندة العالمية والوطنية، وضمان مستقبل افضل لشبابنا وشاباتنا 
تتحقق فيه حقوقهم وطموحاتهم، خاصة أن الدول التي تدرك اهمية توفير متطلبات شبابها وشاباتها في هذه المرحلة 
اكثر  بتعليم وصحة افضل وقوة عاملة  اكثر تطورا وينعم سكانها  المتوقع ان تعيش مرحلة  التي من  الدول  هي 

انتاجية واقتصاد اقوى.

وبهذه المناسبة أوجه شكري وتقديري لوزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس المجلس األعلى للسكان وأعضاء 
والخاصة  الرسمية  الوطنية  المؤسسات  ولجميع  العامة  بأمينتها  ممثلة  للمجلس  العامة  ولألمانة  الكرام،  المجلس 
واألهلية على جهودهم الكبيرة في اصدار هذا التقرير القيم، واخص بالذكر صندوق األمم المتحدة للسكان على 

دعمه الكبير والمتواصل.

وآمل أن يكون هذا التقرير مرجعًا بين يدي صانعي السياسات ومتخذي القرارات والمعنيين بالتنمية المستدامة، 
متمنية للجميع كل التوفيق والنجاح في خدمة بلدنا تحت ظل راية قائد الوطن جاللة الملك عبداهلل الثاني حفظه اهلل 

ورعاه .                                      

                                                                  بسمة بنت طالل

                                     

سفيرة النوايا الحسنة لصندوق األمم المتحدة للسكان
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كلمة أمين عام المجلس األعلى للسكان 

يسرني ان اضع بين يديكم التقرير الوطني الثاني لحالة سكان االردن 2014، بعنوان " نظرة حول التشغيل والتدريب 
االقتصادية  التنمية  عملية  دعائم  أهم  من  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  يعد  حيث  والتقني".  المهني  والتعليم 
واالجتماعية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وذلك لما يلعبه هذا القطاع من دور هام في دفع عجلة النمو 

االقتصادي بشكل عام، والحد من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة بشكل خاص. 

القرارات  السياسات ودعم  المؤثر في رسم  الحضور  في  المجلس  انطالقا من رؤية  التقرير  إعداد هذا  وقد جاء 
السكانية للوصول إلى رفاه المواطن األردني، ومن رسالته أن المجلس مرجع لكافة القضايا والمعلومات السكانية 
المتعلقة بالتنمية، للمساهمة في وضع السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل ومتابعة وتقييم تنفيذها وكسب التأييد 
لها. وقد جاء التركيز على موضوع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  نظرا للتحوالت الديموغرافية التي 
يشهدها مجتمعنا األردني ووقوف األردن على أعتاب تحول ديموغرافي يحمل" فرصة سكانية" تصاحبها تأثيرات 
مختلفة في الحالة االقتصادية واالجتماعية عندما ترتفع نسبة السكان في سن العمل على حساب الفئات المعالة،  
وما يتطلبه ذلك من ضمان توفير السياسات المالئمة لالستفادة من هذه الزيادة في دفع عجلة النمو االقتصادي دفعًة 
كبيرًة حتى ال تتحول الزيادة في حجم قوة العمل إلى عبٍء متفاقم في ظل ارتفاع معدالت البطالة وتدفق أعداد كبيرة 
من العمالة الوافدة إلى سوق العمل األردني وخاصة العمالة من الالجئين السوريين والعمالة المصرية، التي باتت 
تزاحم العمالة األردنية في بعض المهن والتخصصات، وما لها من انعكاساٍت سلبيٍة على االستقرار االقتصادي 
سوق  احتياجات  مع  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  مخرجات  مواءمة  الى  باإلضافة  والسياسي،  واالجتماعي 

العمل، ورفع مستوى جودة العمالة االردنية، واالرتقاء بها الى مرحلة الريادة والتشغيل الذاتي.

ويهدف هذا التقرير الى إلقاء الضوء على أهمية الدور والمساهمة الذي يمكن أن تلعبه برامج مؤسسات التدريب 
والتعليم المهني والتقني في مجال التشغيل، وبما يساهم في الحد من البطالة، باإلضافة إلى القاء الضوء على القضايا 
التي يواجهها هذا القطاع، ال سيما في مجال المواءمة بين جانبي العرض والطلب، وعلى االجراءات الحكومية 
المتخذة بهذا الخصوص للمساهمة في االرتقاء بمستوى التدريب والتعليم المهني والتقني والحاجة للتواصل والتنسيق 

بين جهات التدريب وجهات التشغيل وخاصة القطاع الخاص.

وقد بني هذا الّتقرير على مراجعة وتحليل الوثائق ذات العالقة من تشريعات، وقوانين، وأنظمة، واستراتيجّيات، 
وسياسات، وكذلك إجراء مقابالت مع مسؤولين من الوزارات والدوائر الحكومّية وغير الحكومّية، هذا باإلضافة 

إلى إجراء مجموعات التركيز الذين يمثلون جانبي العرض والطلب على التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

ويضع التقرير امام صانعي القرار والجهات المعنية مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة لتطوير نظم 
وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتوفير فرص التشغيل لتنمية الموارد البشرية بما يحقق متطلبات 
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التنمية الشاملة في المملكة. 

ويهدي المجلس هذا االنجاز الى صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة تقديرًا لجهودها الكبيرة 
واسهاماتها المستمرة في دعم قضايا السكان والتنمية، ولمساندة سموها مسيرة المجلس األعلى للسكان.

ويتقدم المجلس ببالغ الشكر والتقدير إلى المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية على جهوده وإشرافه على إعداد 
هذا الّتقرير، وإلى اللجنتين التوجيهّية والفّنية اللتين ساهمتا في تقديم مالحظات قّيمة أسهمت في إثراء هذا الّتقرير 
وإخراجه بالشكل الذي هو عليه، والشكر إلى  الخبراء على الجهود الكبيرة التي بذلوها في إعداد هذا الّتقرير، كما 
يتقدم المجلس بعظيم الشكر والتقدير لصندوق االمم المتحدة للسكان لدعمهم اخراج هذا التقرير الى حيز الوجود، 

والشكر ايضًا لموظفي المجلس األعلى للسّكان على المراجعة الفّنية للّتقرير.

وفقنا اهلل جميعًا لخدمة أردننا الغالي ومجتمعنا األردني بقيادة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني ابن 
الحسين المعظم حفظه اهلل ورعاه.

                                                                                       األمين العاّم
                                                                                     

                        د. سوسن المجالي
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قائمة المشاركين في إعداد التقرير

اللجنة الّتوجيهّية

أمين عام المجلس األعلى للسّكان1- الدكتورة  سوسن المجالي

وزارة التخطيط والتعاون الدولي2- الدكتور حضرم الفايز  

وزارة التربية والّتعليم3- السيد عصام الكفاوين

وزارة التربية والّتعليم4- السيد شعبان القصاص

وزارة الّتعليم العالي5- األنسة ختام ابو حسين  

وزارة العمل6- السيد مجدي ابو السعن

وزارة التنمية االجتماعّية7- الدكتور احمد ابو حيدر  

وزارة الصناعة والتجارة8- السيدة شروق رياض الكفاوين  

دائرة اإلحصاءات العاّمة9- السيد محمد العساف  

مؤّسسة الّتدريب المهنّي10- المهندس هاني خليفات

المؤّسسة العامة للضمان االجتماعّي11- السيد يزن الشيخ علي 

المؤّسسة األردّنّية لتطوير المشاريع االقتصادّية12- األنسة ميرا حسين 

مؤّسسة تشجيع االستثمار13- الدكتور بشار الزعبي 

مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني14- السيدة تمام الحالحلة 

صندوق التنمية والتشغيل15- السيدة غادة الفايز 

هيئة المناطق التنموّية16- السيدة منيفة مفتي التل

اللجنة الوطنّية األردّنّية لشؤون المرأة  17- االستاذة آمال حدادين

صندوق األمم المّتحدة للسّكان18- السيدة ليالي ابو سير 

جامعة األميرة سمّية للتكنولوجيا19- الدكتور محمد الشحاتيت  

القطاع الخاص20- المهندس علي نصراهلل 

القطاع الخاص21- السيد احمد حابس البدارين
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مديرة وحدة إدارة البرامج 3- الدكتورة سوسن الدعجة 
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خبراء إعداد الّتقرير من المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية و المجلس األعلى للسّكان

 8- السيد عادل لطفي 

 9- المهندس نور الدين الناظر

 10- السيد كمال صالح /مستشار الفرصة السكانية/ المجلس األعلى للسّكان: اعداد الفصل األّول والرابع من هذا   

        الّتقرير 

المراجعة الّنهائّية

11- االستاذ الدكتور عبداهلل عبابنة           رئيس المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية
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الملّخص الّتنفيذّي باّللغة العربّية

أشارث وثيقة سياسات الفرصة السّكانّية التي أطلق إصدارها األّول المجلس األعلى للسّكان سنة 2010 إلى أّن 
ذروة الوصول إلى الفرصة السّكانّية سيكون سنة 2030، وقد اعتمدت الوثيقة المذكورة مجموعة من السياسات 
ذات العالقة المباشرة بتحقيق الفرصة السّكانّية وباالنتفاع منها، وأوصت بتبّنيها على المستوى الوطنّي. وتوزعت 

هذه السياسات على ثالثة محاور رئيسة، هي:

المحور األّول- الّتحّول الديموغرافّي والوصول إلى فترة الفرصة السّكانّية.

المحور الثاني- االستفادة من عوائد الفرصة السّكانّية.

المحور الثالث- الحماية االجتماعّية واإلعداد لمرحلة ما بعد الفرصة السّكانّية.

وفي ضوء وثيقة سياسات الفرصة السّكانّية، أعّد المجلس األعلى للسّكان أّول تقرير وطنّي شامل حول وضع 
وخصائص  بنية  على  الضوء  ألقى  والذي   ،"  2010 األردّن  سّكان  حالة  تقرير   " بعنوان  األردّن  في  السّكان 
السّكان في األردّن وتطّوراتها الّتاريخّية، ووضح االّتجاهات السّكانّية المستقبلّية في األردّن؛ استنادا إلى الّتغّيرات 
المستوى  سّكانّية على  تقديرات  اسقاطات/  اشتمل على  كما  السّكاني،  الّنمّو  في عناصر  المتوّقعة  الديموغرافّية 
للسياسات  المستقبل  صورة  رسم  في  تساهم  بحيث   )2050-2009( للفترة  المحافظات  مستوى  وعلى  الوطنّي 
التنموّية الواجب اّتخاذها في المملكة لالستفادة من الّتحّول الديموغرافّي في التركيب العمرّي للسّكان والذي يقودنا 

إلى " فرصة سّكانّية " إذا ما تّم استثمارها.

ويأتي هذا الّتقرير الثاني الذي يتناول التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي لسنة 2014، ليتحدث عن التشغيل 
والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي للسنوات 2011-2013 والّتحّديات التي تواجه هذا القطاع، واإلنجازات التي 
حصلت فيه للسنوات المذكورة لكافة األطراف الرئيسة في هذا الجانب والتي تشمل مؤسسات العرض والطلب 
على التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي عند الوصول إلى ذروة الفرصة السّكانّية سنة 2030 وما بعدها 
وصوال إلى سنة 2050، ومن ثم تبيان تأثير ذلك على الهدف المنشود للوصول إلى معّدالت مرتفعة من نسبة 

السّكان النشيطين اقتصادّيا.

ويهدف الّتقرير إلى ما يأتي:
 دراسة وتحليل بنية السّكان وخصائصهم  للسنوات 2013-2011.. 1
 تشخيص واقع الّتعليم العاّم، وتحليل مشكالته، وإبراز أسباب عدم تناقص أعداد الطلبة حتى مرحلة الّثانوّية العاّمة.. 2
 تحليل وتشخيص مسارات الّتعليم المهنّي والّتدريب المهنّي، والّتعليم الّتقنّي في األردّن.. 3
 تشخيص واقع التشغيل المهنّي والّتقنّي في األردّن، وإشكاالته، وأسباب العزوف عنه.. 4
 تحديد الّتحّديات والفرص المتاحة في قطاع التشغيل والّتدريب المهنّي والّتقنّي.. 5
 تحديد االستراتيجّيات والسياسات الخاّصة بقطاع التشغيل والّتدريب المهنّي والّتقنّي، وتقييم فاعليتها وتحقيقها . 6

    ألهدافها.
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 مراجعــة وتحلــيـــل الــتشريـــعـــات )القــوانيـن، واألنـظـمة، والّتعليمـات( ذات العالقة بالقطاع، وتحديد أوجه . 7
    القصوروالفجوات فيها.

 تقدير االحتياجات المستقبلّية من العرض لجانب التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في الجانبين الكّمّي والّنوعّي.. 8
 تقـديــم التــوصيــات واالقـتـراحات لمّتخذي القرار وصانعي السياسات لغايات تحقيق النتيجة الثانية من سياسات . 9

    الفرصة السّكانّية المتعّلقة بتحقيق الوصول إلى معّدالت مرتفعة من نسبة السّكان الناشطين اقتصادّيا.

وتضّمنت منهجّية إعداد الّتقرير مراجعة وتحليل الوثائق ذات العالقة من تشريعات، وقوانين، وأنظمة، واستراتيجّيات، 
 .2013-2011 للسنوات  بالقطاع  المعنّية  للجهات األردّنية  وسياسات عمل، ودراسات، ووثائق وتقارير موّجهة 
وكذلك إجراء مقابالت مع مسؤولين من الوزارات والدوائر الحكومّية وجهات أخرى غير حكومّية مثل: غرفة 
صناعة األردّن ومقابلة  أصحاب االختصاص فيها حول بعض القضايا التي وردت في الّتقرير، والحصول منهم 
على المعلومات والتقارير والوثائق المتعّلقة به. هذا باإلضافة إلى إجراء لقاءات مع جماعات التركيز الذين يمثلون 

جانبي العرض والطلب على التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

يتأّلف هذا الّتقرير من خمسة فصول باإلضافة إلى التقديم والمالحق. حيث غطى الفصل األّول الجوانب المتعّلقة 
على  الهجرات  وأثر  الكلّي،  المستوى  على  السّكان  وخصائص  السّكانّية،  المؤّشرات  حيث  من  األردّن  بسّكان 
للفترة  واالقتصادّية  االجتماعّية  بالمؤّشرات  وارتبــاطها  السّكــانّية  والفرصــة  األردّن،  سّكــان  ديموغرافّيـــة 
للسنوات  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  من  العــرض  جــانب  عن  الثاني  الفصــل  وتحــدث   .2013-2010
القّوة  ونقاط  تنظيمه،  وأدوات  القطاع،  بهذا  الخاّصة  واالستراتيجّيات  والتشريعات  والسياسات   ،2013-2011
والضعف والفرص والمخاطر التي تواجهه، وواقع القطاع  وارتباطه باالنتفاع من الفرصة السّكانّية. واستعرض 
وتلك  عام  بشكل   2013-2011 للسنوات  الطلب(  )جانب  األردّن  في  العاّملة  القوى  تشغيل  واقع  الثالث  الفصل 
والمعلومات  البيانات  نظام  أيضا  تناول  وقد  والّتقنّي،  المهنّي  والّتعليم  التدريب  برامج  خريجي  بتشغيل  المتعّلقة 
الخاّصة بالعمل والتشغيل، وأدوات وآلّيات الّتشغيل في مؤسسات القطاع العاّم والخاّص وشركات التوظيف الوطنّية 
الذاتي،  التشغيل  أيضا  تناول  كما   ،2013-2011 للسنوات  العمالة  إلى  االقتصادّية  القطاعات  واألجنبّية، وحاجة 
وحاضنات األعمال، ومراكز اإلبداع، والريادة والمشاريع الصغيرة والمتوّسطة والميكروّية، ونقاط القّوة والضعف 
والفرص والمخاطر، وواقع قطاع التشغيل وارتباطه باالنتفاع من الفرصة السّكانّية. واشتمل الفصل الرابع على 
المستقبلّية،  العمل  قّوة  وتوّقعات حجم  والّتقنّي،  المهنّي  والّتعليم  بالتدريب  وارتباطها  المستقبلّية  السّكان  تقديرات 
النتائج  ليتحّدث عن  الخامس  الفصل  وجاء  السّكانّية.  بالفرصة  المستقبلّية   واإلسقاطات  التقديرات  نتائج  وعالقة 

والتوصيات المقترحة. 

حيث توّصل الّتقرير إلى العديد من النتائج  منها:

 بلغ إجمالي الطلبة الملتحقين بالتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي ما نسبته )17.5%(، )17.7%(، )17%( على 	 
التوالي، من إجمالي الملتحقين بالّتعليم في األردّن ضمن األعمار )16-24( للسنوات 2011 - 2013. وشّكل 
الملتحقون في التدريب المهنّي ما نسبته )3.6%( في سنة 2013، أما الّتعليم المهنّي فشّكل ما نسبته )%9.7( 

في نفس السنة، في حين شّكل الّتعليم الّتقنّي ما نسبته )4.4%( للسنة ذاتها.
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ال تتوفر لدى جهات إنتاج معلومات الطلب أية بيانات عن الّتعليم المهنّي حيث تم دمج بيانات هذا النوع من الّتعليم 	 
ضمن الّتعليم الثانوي. 

المدارس 	  وعدد   ،2013 لسنة  معهدا   )44( المهنّي  التدريب  لمؤسسة  التابعة  المهنّي  التدريب  معاهد  عدد  بلغ 
المهنّية التابعة لوزارة التربية والّتعليم )194( مدرسة، بينما بلغ عدد كلّيات المجتمع والتي تقدم برامج الّتعليم 

الّتقنّي )48( كلّية لذات الفترة.

 	 ،)%14.5(  ،)%15( األردّنيين  المشتغلين  إجمالي  من  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  مستوى  نصيب  بلغ 
)14.6%( على التوالي للسنوات 2013-2011.

ما زالت معّدالت مشاركة المرأة األردّنية في سوق العمل متدّنية فقد بلغت نسبة اإلناث المشتغالت من مستوى 	 
التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي )24.6%( من إجمالي اإلناث المشتغالت في سوق العمل األردّني لسنة 2013.

يقــدرعـــدد الطلبــة الملتحقــين في بــرامج التــدريــب والّتعلـيم المهنّي وفق السيناريو المرتفع )188354(، 	 
)287559( طالبًا وطالبة لسنتي 2030، 2050.

 يقدرعدد الطلبة الملتحقين في برامج التدريب والّتعليم المهنّي وفق السيناريو المتوسط )185927(، )202293( 	 
طالبا وطالبة  لسنتي 2030، و2050.

يقدرعدد الطلبة الملتحقين في برامج التدريب والّتعليم المهنّي وفق السيناريو المنخفض )184587(، )178102( 	 
طالبا وطالبة لسنتي 2030، و2050.

على 	   2050 و   ،2030 لسنتي  وطالبة  )30542(،)34857( طالب  التقني  بالتعليم  الملتحقين  الطلبة  يقدرعدد 
التوالي.

يقدرحجم قّوة العمل المتوّقعة وفق السيناريو المرتفع )271069(، )3885845( لسنتي 2030، و2050.	 

 يقدر حجم قّوة العمل المتوّقعة وفق السيناريو المتوسط )2379914(، )3885845( لسنتي 2030، و2050.	 

يقدر حجم قّوة العمل المتوّقعة وفق السيناريو المتوسط )2720934(، )3979226( لسنتي 2030، و2050.	 

واقترح الّتقرير العديد من التوصيات والجهات المسؤولة عن تنفيذها بغية النهوض بهذا القطاع 
وتطويره ومن هذه التوصيات:

مجال قواعدة البيانات والمعلومات:

 العمل على تبويب البيانات التي تجمعها مختلف الجهات في جانبي العرض والطلب لمستوى التدريب والّتعليم 	 
المهنّي والّتقنّي؛ وذلك لغايات توفير معلومات تفصيلية كمّية ونوعّية بهدف تحليلها واّتخاذ القرارات الّتخطيطّية 

السليمة لهذا القطاع.

وزارة 	  لدى  المّتبعة  المنهجّية  بنفس  والّتقنّي  المهنّي  للتدريب  المنتجة  المؤّسسات  بيانات  لرفع  برمجّية   تطوير 
التربية والّتعليم ووضعها على موقع  الكترونّي مستقل.

 توفير نظام متابعة للمشتغلين عن طريق وزارة العمل سواء أولئك الذين تقدموا بطلبات توظيف لمكاتب التشغيل 	 
التابعة للوزارة، أم الذين يتّم تدريبهم وتشغيلهم من خالل المشاريع التي تنفذها الوزارة في هذا الجانب حتى يتّم 

تقييم مثل هذه اإلجراءات وتبيان مدى مساهمتها الفعلّية في التشغيل.
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ربط القطاع باالحتياجات التدريبّية الّنوعّية والكمّية الحقيقّية بطريقة منهجّية ومنّظمة.	 

مجال السياسات والتشريعات:

 ضرورة إحياء فكرة إنشاء المجلس األعلى لتنمية الموارد البشرّية؛ بما يكفل التنسيق وضبط وإدارة الجودة في 	 
المؤّسسات التعليمّية لالرتقاء بنوعية الّتعليم بمستوياته وأنماطه المختلفة.

 تسريع الموافقة على تعديالت التشريعات الخاّصة بمؤسسة التدريب المهنّي.	 

 تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والشركاء االجتماعّيين؛ لضمان تصميم برامج تدريب تستند إلى 	 
االحتياجات الحقيقّية، واالستفادة من مواقع العمل لتدريب المتدربين.

مجال البرامج والمناهج:

التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وذلك 	  الّتعليم بحيث ال يكون هناك نهايات مغلقة لمسارات   تطوير مسارات 
ضمن إطار وطنّي للمؤهالت الوطنّية لمواصلة الّتعليم.

 مراجعة المناهج والبرامج والمواد التعليمّية والتدريبّية؛ لضمان مواءمتها لسوق العمل، وتسلسلها وتكاملها وعدم 	 
تكرارها.

النهوض بالوسائل التعليمّية والتوجيه التربوي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات ذات العالقة داخل نظم الّتعليم 	 
لقدراتهم،  المناسبة  التعليمّية  المسارات  اختيار  في  والعالي  الثانوي  بالّتعليم  الملتحقين  لمساعدة  وخارجها، 

والمتواءمة مع المتطلبات التنموّية. ومساعدة خريجي المراحل التعليمّية المختلفة في االلتحاق بالعمل.

وتطويركفاياتهم 	  المستويات،  ولكافة  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  مؤسسات  في  العاّملين  وتدريب   تأهيل 
وبشكل مؤسسي وفي جميع الجوانب: الّتربوّية، والفّنية، واإلدارّية، والمالّية.

لتواكب 	  وتحديثها؛  تجديدها  على  تعمل  معتمدة  خطة  وفق  والمختبرات  والورش  المشاغل  تجهيزات  تحديث 
التجهيزات المستخدمة في القطاعين العاّم والخاّص.

مجال التشغيل وخلق فرص العمل:

االستمرار في تطبيق نظام متابعة المشتغلين عن طريق وزارة العمل سواء أولئك الذين يتقدمون بطلبات تشغيل 	 
لمكاتب التشغيل التابعة للوزارة، أم الذين يتّم تدريبهم وتشغيلهم من خالل المشاريع التي تنفذها الوزارة في هذا 

الجانب؛ حتى يتّم تقييم مثل هذه اإلجراءات، وتبيان مدى مساهمتها الفعلّية في التشغيل.

ربط القطاع باالحتياجات التدريبّية الّنوعّية والكمّية الحقيقّية بطريقة منهجّية ومنّظمة.	 

تبني خطط وآليات الستحداث فرص عمل جديدة حسب الحاجة.	 

وضع خطط ذات إطار زمني لزيادة مساهمة العمالة المحلّية في قّوة العمل، وترشيد معايير وإجراءات استخدام 	 
العمالة الوافدة.

دعم قطاع المشاريع متناهية الصغر )الميكروّية( والصغيرة من خالل توفير التسهيالت التنموّية والفّنية، وتشجيع 	 
التشغيل الذاتي والريادة في إقامة المشاريع الفردّية.
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اإلطــــار الـعــــام للـتــقــريـــر
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اإلطار العام للتقرير

المقّدمة
تّم في السنوات العشر الماضية االنتهاء من العديد من اإلجراءات الّتنفيذّية الموّجهة  لتطوير ودعم قطاع التشغيل 

والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن، تمّثلت في تطوير العديد من التشريعات واالستراتيجّيات، وظهور 

وحدات إدارّية جديدة لم تكن موجودة في السابق؛ وذلك لتتماشى مع هذه الّتطّورات، وتلبي الطموحات المرسومة 

له. فهذا القطاع يحظى بالمزيد من االهتمام على كافة المستويات, وبمشاركة معظم المعنّيين من القطاعين العاّم 

والخاّص وكافة الشركاء، وقد برز ذلك االهتمام بشكل أكثر وضوحا منذ عقد ونيف من الزمن، فاألجندة الوطنّية 

أّكدت على أهمّية إعداد  إليه كمحور مستقل ضمن محاورها، والتي  2015 أشارت  2006 ولغاية  للسنوات من 

األردّنيين من خالل البرامج التعليمّية، ومساعدتهم على الّتطّور مهنّيا.

ونصت على العديد من األهداف الوطنّية التي لها عالقة بالتشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وهي:

  إعداد األردّنيين للّتعلم الدائم، وحفزهم على العمل في مهن ترتفع قيمتها المضافة باستمرار.. 1

جذب  . 2 خالل  من  األردّنية،  العاّملة  لأليدي  المتنامي  السنوّي  التدفق  استيعاب  من  الوطنّي  االقتصاد  تمكين    

االستثمارات ذات العمالة الكثيفة الهادفة إلى توظيف ما يقارب 60% من العاطلين عن العمل  والمتمثلين في  

العمالة غير الماهرة )توجيهي فما دون(.

وتمثل اإلطار المؤسسي لمحور دعم التشغيل والّتدريب المهنّي في األجندة الوطنّية التوصية في إنشاء المجلس 

التشغيل  مجلس  ليصبح  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  مجلس  هيكلة  وإعادة  البشرّية،  الموارد  لتنمية  األعلى 

والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، ونص بند التدريب من المحور على تحسين نوعية مخرجات التدريب المهنّي 

لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل، أما بند التشغيل فتمثل في خفض مستويات البطالة وتشغيل العاطلين عن 

العمل، والربط بين الباحثين عن العمل وفرص العمل المتاحة، وفي الّتعليم العاّم وباألخص الّتعليم المهنّي، كما نص 

المحور على تشجيع مشاركة القطاع الخاص الفاعلة في الّتعليم المهنّي.

يعد قطاع التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي من القطاعات الواعدة في بيئة األعمال األردّنية، لما له من 

تأثير كبير على مجاالت التنمية االقتصادّية واالجتماعّية، وبما يساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وفي 

تشغيل الشباب وإيجاد المزيد من فرص العمل، وفي توجيه التمويل الالزم لتنمية وتطوير هذا القطاع.

وللسنوات   ،2013-2008 للسنوات  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  والّتدريب  للتشغيل  الوطنّية  االستراتيجّيات  وأكدت 

ويمكن  العرض،  وليس  الطلب  والّتقنّي يقوده  نظام للتدريب والّتعليم المهنّي  وبناء  تطوير  على   ،2020-2014

االستراتيجّية  أما  االجتماعّية.  والتنمية  االقتصادّي  الّنمّو  في  ويساهم  الوظيفّية،  تحقيق طموحاتهم  من  األردّنيين 

الوطنّية للتشغيل للسنوات 2012-2020، فقد دعت إلى إعداد قوى عاملة أردنّية مؤهلة، وتمكين القطاع الخاص 

من زيادة الّنمّو في اإلنتاجّية، واستحداث فرص عمل لألردنيين، وتعزيز التخطيط الشمولي والتنفيذ الّفعال والمتابعة 

والتقييم لسياسات التشغيل.
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ارتباط التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحالة سّكان األردّن

أعّد المجلس األعلى للسّكان سابقًا أّول تقرير وطنّي شامل حول وضع السّكان في األردّن بعنوان " تقرير حالة 
سّكان األردّن 2010"، والذي ألقى الضوء على بنية وخصائص السّكان في األردّن وتطّوراتها الّتاريخّية، ووضح 
االّتجاهات السّكانّية المستقبلّية في األردّن استنادًا إلى الّتغّيرات الديموغرافّية المتوّقعة في عناصر الّنمّو السّكاني، 
كما اشتمل على إسقاطات تقديرات سّكانّية على المستوى الوطنّي وعلى مستوى المحافظات للفترة )2050-2009( 
الّتحّول  من  لالستفادة  المملكة؛  في  اّتخاذها  الواجب  التنموّية  للسياسات  المستقبل  رسم صورة  في  تساهم  بحيث 

الديموغرافّي في التركيب العمرّي للسّكان والذي يقودنا إلى "فرصة سّكانّية" إذا ما تّم استثمارها.

ولقد أشارت وثيقة سياسات الفرصة السّكانّية التي أطلقها المجلس األعلى للسّكان سنة 2010 إلى أن ذروة الوصول 
العالقة  ذات  السياسات  من  مجموعة  المذكورة  الوثيقة  اعتمدت  وقد   .2030 سنة  سيكون  السّكانّية  الفرصة  إلى 

المباشرة بتحقيق الفرصة السّكانّية وباالنتفاع منها، وأوصت بتبّنيها على المستوى الوطنّي.

وتوزعت هذه السياسات على ثالثة محاور رئيسة، هي: 

المحور األّول - الّتحّول الديموغرافّي والوصول إلى ذروة الفرصة السّكانّية. 

المحور الثاني - االستفادة من منافع الفرصة السّكانّية. 

المحور الثالث - الحماية االجتماعّية واإلعداد لمرحلة ما بعد الفرصة السّكانّية.

ويشتمل المحور األّول على مجموعة من السياسات منها االستثمار في الّتعليم والّتعليم العالي )جانب العرض(، 
والمحور الثاني تناول جانب الطلب، بينما يعّد المحور الثالث ذا عالقة غير مباشرة بالّتقرير من خالل التركيز على 
ضرورة تغطية وشمول القوى العاّملة بتأمينات الضمان االجتماعّي ال سيما مرحلة الشيخوخة، هذا باإلضافة إلى 
االلتزام باإلصالحات لبرامج التقاعد المختلفة، ودعم الجهود المبذولة الستحداث تأمينات جديدة مثل تأمين األمومة، 

وتأمين التعّطل عن العمل.

وتعد حالة السّكان في األردّن وتحقيق الفرصة السّكانّية من القضايا المحورّية الرئيسة التي يتوّلى متابعتها المجلس 
األعلى للسّكان، ويمّثل التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي واحًدا من المدخالت المتعّلقة بتحقيق الفرصة 
السّكانّية عن طريق مساهمة الّتعليم والّتدريب المهنّي والّتقنّي في الوصول إلى معّدالت مرتفعة من نسبة السّكان 

النشيطين اقتصادّيا.

وقد أكدت وثيقة اإلصدار الثاني لسياسات الفرصة السّكانّية على سياسات االستفادة من عوائد الفرصة السّكانّية، 
ورفع نسبة السّكان النشيطين اقتصادّيا واشتملت ما يأتي: 

سياسات نحو بيئة تعليمّية محّفزة للّتعليم والبحث العلمّي واإلبداع. 	 

سياسات نحو بيئة أعمال محّفزة للعمل واالستثمار والريادة. 	 

سياسات زيادة اإلقبال على العمل المهنّي والّتقنّي. 	 

سياسات زيادة اإلقبال على العمل الريادي والتشغيل الذاتي. 	 
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سياسات رفع نسبة المشاركة االقتصادّية للمرأة.	 

أما سياسات اإلعداد الفّعال لمرحلة الفرصة السّكانّية وما بعد الذروة  فضّمت السياسات اآلتية:	 

سياسات التوّسع والتحسين المستمر في الخدمات والتأمينات الصحّية. 	 

سياسات التوّسع والتحسين المستمر في خدمات التنمية االجتماعّية والضمان االجتماعّي. 	 

سياسات نحو بنية تحتية تتالءم ومتطلبات التنمية المستدامة. 	 

سياسات خاصة بالهجرة الّدولّية. 	 

جاء هذا الّتقرير ليتحدث عن التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي للسنوات 2011-2013 والّتحّديات التي 
تواجه هذا القطاع، واإلنجازات التي حصلت فيه للسنوات المذكورة لكافة األطراف الرئيسة في هذا الجانب والتي 
تشمل مؤسسات العرض من التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي والمتمثلة بوزارة التربية والّتعليم، ومؤسسة التدريب 
المهنّي، والّتعليم الّتقنّي الذي تشرف عليه جامعة البلقاء الّتطبيقّية. أما جانب الطلب فيتناول المؤّسسات المعينة في 
العاّمة  والمؤسسة  العاّمة،  اإلحصاءات  ودائرة  المدنّية،  الخدمة  وديوان  العمل،  في وزارة  والمتمثلة  الجانب  هذا 
الّتقرير استشراف آفاق  للّضمان االجتماعّي والمؤّسسات الرئيسة األخرى الرديفة في هذا المجال. كما سيحاول 
المستقبل في مجال العرض والطلب على التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي عند الوصول إلى ذروة الفرصة السّكانّية 
سنة 2030 وما بعدها وصوال إلى سنة 2050، ومن ثم تبيان تأثير ذلك على الهدف المنشود للوصول إلى معّدالت 

مرتفعة من نسبة السّكان النشيطين اقتصادّيا.

خدمات التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن

والّتقنّي،  المهنّي  والّتعليم  والّتدريب  التشغيل  في مجاالت  تقّدم  التي  الخدمات  أنماط  العديد من  األردّن  في  يتوّفر 
هذه  تصنيف  ويمكن  والدولي،  الخاص  القطاعين  قبل  من  مقّدم  اآلخر  والبعض  الحكومة،  قبل  من  مقّدم  بعضها 

األنماط من حيث التمويل إلى شبه مجانّية، ومدفوعة األجر، وممّولة. 

لقد كانت خدمات التشغيل في األردّن تقّدم في السابق عن طريق القطاع العاّم مباشرة، فديوان الخدمة المدنّية كان 
وما زال يتوّلى تنسيق الجهود في مجال التعيين على الوظائف الشاغرة لدى الوزارات والدوائر الحكومّية، في 
حين أن وزارة العمل كان دورها بمثابة الوسيط في توفير فرص العمل لألردنيين الباحثين عنه في القطاع الخاص 
الخاص  القطاع  1996 وتعديالته، فقد أصبح  العمل األردّني سنة  قانون  داخل األردّن وخارجه. وبعد أن صدر 
يقّدم مثل هذه الخدمات لتشغيل األردّنيين في القطاع الخاص داخل األردّن، أو في القطاعين العاّم والخاّص خارج 
الّتوظيف، كما منح  تتقاضاها شركات  التي  تعليمات بدل األتعاب  الخدمات مدفوعة األجر حسب  األردّن، وهذه 
القانون للّنقابات المسّجلة ممارسة أعمال تشغيل األردّنيين بشرط أن يكون دون مقابل. في المقابل تتوّلى جهات 

أخرى رديفة تقديم خدمات التمويل الخاص بقضايا التشغيل الذاتي وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

أما الّتعليم فهو يقّدم من قبل القطاعين العاّم والخاّص، وكذلك من قبل القطاع الدولّي والمتمّثل بوكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلسطينّين. وعليه، فإّن التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن مقّدم من جهات عديدة تشمل وزارة 
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التربية والّتعليم، ومؤسسة التدريب المهنّي، وجامعة البلقاء الّتطبيقّية، والقّوات المسّلحة األردّنية، والقطاع الخاص، 
ووكالة الغوث الّدولّية. في حين أن وزارة التربية والّتعليم هي الجهة الّرسمّية التي تتوّلى اإلشراف على الّتعليم 
المهنّي في األردّن وهي أيضا من المزودين الرئيسن له، بينما تتوّلى جامعة البلقاء الّتطبيقّية اإلشراف على الّتعليم 
الّتقنّي كما أنها أيضا من المزودين الرئيسين لهذا النوع من الّتعليم. في حين تعد مؤسسة التدريب المهنّي هي الجهة 

الحكومّية الرئيسة المزّودة لخدمات التدريب المهنّي في األردّن.

ويشير الشكل )0-1( إلى أنماط هذه الخدمات المقّدمة في األردّن من حيث التمويل.
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أهمّية وأهداف الّتقرير

يهدف الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي باألساس إلى إعداد العاّملين في المستويات المهنّية األساسّية التي تشمل 
العّمال المهرة والمهنّيين، وفي المستويات المهنّية المتوّسطة التي تشمل الفّنيين )الّتقنّيين( ومساعدي االختصاصيين، 
ولذلك فهو أحد العناصر والمكّونات الرئيسة في منظومة تنمية الموارد البشرّية. وتعّد جودة منظومة تنمية الموارد 
البشرّية وفاعليتها من المدخالت التي يعتمد عليها الّنمّو االقتصادّي واالجتماعّي، وتزداد أهمّية ذلك مع الّتحّول 

التدريجّي والمستمر نحو االقتصاد المعرفّي في كثير من المجتمعات. 

ومن ناحية أخرى، تبرز أهمّية الدور الذي يمكن أن تلعبه منظومة تنمية الموارد البشرّية، ومنها برامج التدريب 
البطالة، وهو  التشغيل والحّد من  تقدمها في مجال  أن  يمكن  التي  الفاعلة  المساهمة  والّتقنّي، في  المهنّي  والّتعليم 
المجال الذي ال يقتصر تحقيق التطّور فيه على الّنمّو االقتصادّي وحده، ولضمان هذه المساهمة الفاعلة ال بد من 
أن تّتسم نواتج ومخرجات نظم تنمية الموارد البشرّية بالجودة والمواءمة مع المتطّلبات التنموّية واحتياجات سوق 
العمل من النواحي الكمّية والّنوعّية. وباإلضافة إلى ذلك، تتطلب النظرة الشاملة للتنمية البشرّية أن ال تقتصر جهود 
التنمية االقتصادّية على تحقيق نمّو اقتصادي مناسب، رغم أهمّية هذا الهدف، بل تسعى باإلضافة إلى ذلك إلى 

التعامل مع قضايا التشغيل والمساهمة في الحّد من البطالة وتطوير فرص العمل.

أهمّية هذا الّتقرير:

مجال . 1 في  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  ومؤسسات  برامج  تلعبه  أن  يمكن  الذي  والدور  المساهمة  أهمّية   
الوطنّية  المتفق عليه في االستراتيجّية  التوازي  البطالة، والتأكيد على مبدأ  الحّد من  التشغيل وبما يساهم في 

للتشغيل.

إلقاء الضوء على القضايا التي يواجهها هذا القطاع، ال سّيما في مجال المواءمة بين جانبي العرض )مخرجات . 2
التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي(، والطلب)متطلبات التشغيل في سوق العمل(.

إلقاء الضوء على اإلجراءات الحكومّية المّتخذة في جانب التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، ومكافحة . 3  
البطالة في البرنامج التنموّي الّتنفيذّي 2011-2013 وكذلك خّطه عمل الحكومة 2014-2013.

المساهمة في االرتقاء بمستوى الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وتوفير فرص التشغيل لتنمية الموارد  البشرّية . 4
والّتدريب  بالتشغيل  المعنّية  الجهات  بين  التنسيق  خالل  من  المملكة،  في  الشاملة  التنمية  متطلبات  يحقق  بما 
المهنّي والّتقنّي، واقتراح سياسات التشغيل والّتدريب المهنّي والّتقنّي، والخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها على 
إلى دراسة مخرجات  والّتدريب. هذا إضافة  التشغيل  نظم وبرامج  تطوير  واقتراح أسس  الوطنّي،  المستوى 
التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وتقييمها بما يتالءم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز الّتعاون بين المؤّسسات 
والهيئات  المؤّسسات  من  ومثيالتها  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  والّتدريب  بالتشغيل  تعنى  التي  المحلّية  والهيئات 

العربّية واإلقليمّية والّدولّية. 

اقتراح البرامج الخاّصة بدعم تشغيل األردّنيين لتأهيلهم للعمل داخل المملكة وخارجها. . 5  
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السعي إلى وضع السياسات المالئمة لالستفادة من الزيادة المتوّقعة في حجم قّوة العمل، وخاصة في ظل معاناة . 6  
السوق األردّني من انخفاض في معّدالت المشاركة االقتصادّية وارتفاع معّدالت البطالة وال سيما لألناث.

التطّورات . 7 مع  لتتناسب  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  برامج  تطوير  خالل  من  التشغيل  دعم  على  العمل 
العالمّية في القطاعات بالتعاون مع كافة المؤّسسات الوطنّية الّرسمّية واألهلّية.

العمل على  مواءمة مخرجات الّتعليم مع متطلبات سوق العمل الفعلّية كي ال تتحّول الزيادة في حجم قّوة العمل . 8  
إلى زيادة في معّدالت البطالة، وتأثير انعكاساتها على األمن االقتصادّي واالجتماعّي.

السعي إلى زيادة إقبال األردّنيين على العمل المهنّي والّتقنّي خاصة في ظل محدودّية فرص التوظيف الحكومّي.. 9

وتعظيم . 10 للقطاع،  المستقبلّي  التخطيط  في  منها  لالنتفاع  القرار  يدي صناع  بين  التوصيات  من  جملة  وضع 
االنتفاع من المورد البشرّي األردّني.

األهداف:

 دراسة وتحليل بنية السّكان وخصائصهم للسنوات 2013-2011.. 1

 تشخيص واقع الّتعليم العاّم، وتحليل مشكالته، وإبراز أسباب تراكم الطلبة حتى مرحلة التوجيهي.. 2

 تحليل وتشخيص مسارات الّتعليم المهنّي والّتدريب المهنّي، والّتعليم الّتقنّي في األردّن.. 3

 تشخيص واقع التشغيل المهنّي والّتقنّي في األردّن، وإشكاالته، وأسباب العزوف عنه.. 4

 الّتحّديات والفرص المتاحة في قطاع التشغيل والّتدريب المهنّي والّتقنّي.. 5

 تحديد االستراتيجّيات والسياسات الخاّصة بقطاع التشغيل والّتدريب المهنّي والّتقنّي، وتقييم فاعليتها وتحقيقها . 6
ألهدافها.

القصور . 7 أوجه  بالقطاع، وتحديد  العالقة  ذات  والّتعليمات(  )القوانين، واألنظمة،  التشريعات  وتحليل   مراجعة 
والفجوات فيها.

 تقدير االحتياجات المستقبلّية من العرض لجانب التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في الجانبين الكّمّي والّنوعّي.. 8

 تقديم التوصيات واالقتراحات لمّتخذي القرار وصانعي السياسات؛ لغايات تحقيق النتيجة الثانية من سياسات . 9
الفرصة السّكانّية المتعّلقة بتحقيق الوصول إلى معّدالت مرتفعة من نسبة السّكان الناشطين اقتصادّيا.

المنهجّية : 

تمّثلت منهجّية الّتقرير في المراحل اآلتية:

الّتقرير،  محتويات  تحديد  في  مهامها  وتلخصت  التوجيهّية،  اّللجنة  تشكيل  وتضّمنت  التخطيط  األولى:  المرحلة 
ومتابعة تقدم سير العمل في إعداده، وتشكيل الفريق الفّني وتلخصت مهامه في إعداد الشروط المرجعّية، ومراجعة 
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فصول الّتقرير وإبداء المالحظات عليه. 

المرحلة الثانية : التنفيذ وتضّمنت الخطوات اآلتية:

الخبراء - أ من  عمل  فريق  بتشكيل  قام  الذي  المهمة،  لتنفيذ  البشرّية  الموارد  لتنمية  الوطنّي  المركز  مع   التعاقد 

المتخصصين من ذوي الخبرة وموظفين مساعدين من المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية إلعداد الّتقرير.

إعداد الخّطة الّتنفيذّية من قبل الخبراء واعتمادها من المجلس األعلى للسّكان- ب

 تنفيذ العمل: واشتمل ذلك على:	•

ترتيب لقاءات مع المجلس األعلى للسّكان لمراجعة كافة جوانب المشروع. 	•

مراجعة الوثائق ذات العالقة بالّتقرير بما فيها على سبيل المثال ال الحصر: التشريعات والقوانين واألنظمة، 	•

المعنّية  للجهات األردّنية  العمل، والدراسات والوثائق والتقارير  والّتعليمات واالســتراتــيجــّيات وسيــاســات 

بالقطاع  للسنوات 2011-2013، وغيرها.

الحكومّية وجهات 	• والدوائر  الوزارات  في بعض  االختصاص  المسؤولين وأصحاب  كبار  مقابالت مع  إجراء 

أخرى غير حكومّية مثل: غرفة صناعة األردّن من خالل الزيارات الميدانّية؛ للحصول على المعلومات والبيانات 

والتقارير، ومناقشة بعض القضايا التي وردت في الّتقرير، والحصول منهم على المعلومات الالزمة. 

تمثل جانبي 	• تركيز مع جهات  )16( مجموعة  لقاءات مع  تّم عقد  التركيز: حيث  لقاءات مع مجموعات  تنفيذ 

العرض والطلب في قطاع التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وتّمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات 

العالقة بالتشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، بهدف الحصول على فهم أعمق لوجهات نظر المشاركين في 

هذه المجموعات من خالل مواقفهم وآرائهم وتصوراتهم في الموضوعات التي طرحها الخبراء عليهم والمتعّلقة 

بالتشغيل والّتعليم والّتدريب المهنّي والّتقنّي لزيادة إثراء الّتقرير ورفع جودته. وقد قام  كّل من المجلس األعلى 

للسّكان والمركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية بتوفير التسهيالت المناسبة لعقد هذه اللقاءات عن طريق مخاطبة 

الجهات ذات العالقة، وترتيب المواعيد، مع توجيه كتب رسمّية لهذه الجهات ألخذ موافقتهم إلتمام الزيارة  حتى 

يسهل عمل الخبراء، وتّمت دعوة األشخاص الذين لهم اهتمام بالتشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي. كما 

تّم أثناء الزيارات الخاّصة بجماعة التركيز االلتقاء مع عدد من المدّربين والمشرفين والمرشدين كلما رأى فريق 

تنفيذ الّتقرير ذلك ضروريًا. وتّم التنسيق مع المجلس األعلى للسّكان بخصوص القضايا واألسئلة التي وجهت إلى 

جماعات التركيز لالطالع عليها قبل تنفيذ اللقاءات المقترحة. وقد تم تزويد جماعات التركيز بهذه القضايا قبل 

عقد اللقاءات معهم باستثناء جماعات التركيز من الطلبة. وتشير المالحق)0 - 2(، )0 - 3(، )0 - 4(، )0 - 5(، 

)0 - 6( إلى القضايا التي طرحت في هذه اللقاءات. 

ولمتدربي مؤسسة 	• والّتعليم،  التربية  في وزارة  المهني  الّثانوّي  التعليم  لطلبة  التركيز  لقاءات مجموعات  تنفيذ 

التدريب المهنّي وطلبة الكلّيات الجامعية المتوسطة الحكومّية والخاصة وأصحاب العمل وخبراء وممثلي التشغيل 

الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

وكان تشكيل مجموعات التركيز على النحو اآلتي:	•
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مجموعة التركيز األولى: مدرسة عين جالوت الثانوية الشاملة للبنات/ قصبة إربد عدد )10( طالبات.

مجموعة التركيز الثانية: مدرسة وصفي التل الثانوية الشاملة للبنين/ قصبة إربد عدد )10( طالب. 

مجموعة التركيز الثالثة: طلبة معهد تدريب مهني حكما/ إربد )10( متدربين ومتدربات.

مجموعة التركيز الرابعة: كلّية مجتمع الحصن إربد/عدد )5( طالب + )5( طالبات.

مجموعة التركيز الخامسة: مدرسة النزهة الّثانوّية الشاملة للبنات/عّمان- لواء ماركا عدد )10( طالبات

مجموعة التركيز السادسة: مدرسة ابن النفيس الثانوية الصناعية للبنين/ صويلح – عّمان عدد )10( طالب

مجموعة التركيز السابعة: معهد تدريب مهني أبو نصير )10( متدربين ومتدربات

مجموعة التركيز الثامنة: كلّية المجتمع العربي عّمان عدد )5( طالب + )5( طالبات

مجموعة التركيز التاسعة: معهد التدريب المهنّي عين الباشا ذكور )10( متدربين

مجموعة التركيز العاشرة: مدرسة  الحسين الثانوية الشاملة للبنين قصبة الكرك )10( طالب

مجموعة التركيز الحادية عشر: مدرسة أروى الّثانوّية المهنّية للبنات- قصبة الكرك )10( طالبات

مجموعة التركيز الثانية عشر: معهد تدريب مهني الكرك )10( متدربين

مجموعة التركيز الثالثة عشر: كلّية مجتمع الكرك عدد)5( طالب + )5( طالبات

مجموعة التركيز الرابعة عشر: ممثلو أصحاب العمل عدد )11( فردا كانت بينهم سيدة واحدة، وقد تم مراعاة تمثيل 

شمال ووسط وجنوب المملكة.

مجموعة التركيز الخامسة عشر: ممثلون عن جهات الّتعليم والّتدريب المهنّي والّتقنّي والتشغيل، إذ شارك )18( 

ممثال ضم بينهم )4( من اإلناث. وضمت هذه المجموعة كاًل من وزارة التربية والّتعليم )إدارة الّتعليم المهنّي(، 

ووزارة العمل، ووزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وجامعة البلقاء الّتطبيقّية، 

التشغيل  ومجلس  والتشغيل،  التنمية  والّتدريب، وصندوق  للتشغيل  الوطنّية  والشركة  المهنّي،  التدريب  ومؤسسة 

والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وديوان الخدمة المدنّية، وصندوق التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، 

ومديرّية التربية والّتعليم والثقافة العسكرّية في القيادة العاّمة للقّوات المسّلحة األردّنية، ودائرة التربية والّتعليم في 

وكالة الغوث الّدولّية )األونروا(.

مجموعة التركيز السادسة عشر: أربعة عشر خبيرًا من ذوي العالقة بالتشغيل والّتعليم والّتدريب المهنّي والّتقنّي 

منهم )4( من اإلناث. 

واشترط بالخبراء أن يكونوا ممن سبق لهم العمل أو ما زالوا يعملون في مجاالت التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي 

والّتقنّي في األردّن لمدة تزيد عن عشرة سنوات، أو ممن لهم خبرة دولّية في نفس المجال.

وقد بلغ عدد المشاركين في جماعات التركيز )167( فردا، منهم )68( من اإلناث، وبلغ إجمالي ساعات اللقاءات 

)24( ساعة نفذت خالل فترة أسبوعين. 

المرحلة الثالثة: المراجعة
إرسال مسّودات فصول الّتقرير المنجزة إلى المجلس األعلى للسّكان لعرضها على الفريق الفّني.. 1

إدخال مالحظات أعضاء الفريق الفّني على مسّودة الّتقرير.. 2

تزويد المجلس األعلى للسّكان بالمسّودة النهاية للّتقرير. . 3
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قام المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية بتشكيل لجنة مراجعة فنّية ولغوّية لمراجعة المسّودة النهائّية للّتقرير.. 4

عرض النسخ النهائّية للّتقرير على اللجنة التوجيهّية وإقرارها.. 5

محّددات إعداد الّتقرير
واجه الخبراء الذين أعدوا هذا الّتقرير العديد من الصعوبات أثناء إعداده وتنفيذه تمثل أهمها في عدم اكتمال بعض 

المعلومات اإلحصائّية الخاّصة بعدد من الجوانب المتعّلقة به والتي منها، عدم وجود معلومات عن الّتعليم المهنّي 

المدنّية، وصندوق  الخدمة  وديوان  العمل،  ووزارة  العاّمة،  اإلحصاءات  دائرة  لدى  البيانات  قواعد  من  كّل  لدى 

التنمية والتشغيل، ومشروع المنار في المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، وجامعة البلقاء، في حين أّن مؤسسة 

مان االجتماعّي من مستويات التدريب  الضمان االجتماعّي ال تتوفر لديها أية معلومات عن المشمولين بمظّلة الضَّ

والّتدريب  التشغيل  قبل مزودي  الردود من  تباطؤ  الصعوبات والمعيقات األخرى  والّتقنّي. ومن  المهنّي  والّتعليم 

والّتعليم المهنّي والّتقنّي بالرغم من الزيارات واللقاءات العديدة.
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الفصل األّول
بنية السّكان وخصائصهم

1-1 مقّدمة

شهد القرن الماضي ثورًة حقيقيًة في مجاالت عدة وأصبح الّتعليم والمعرفة من المحّددات الرئيسة لرفاه اإلنسان 
والمجتمع، وأصبح باإلمكان أن يطلق على القرن العشرين بأنه قرن الثروة اإلنسانّية حيث بادرت معظم الدول إلى 

االستثمار في اإلنسان ألّنه عماد التقّدم والهدف النهائّي للتنمية.

العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  واالقتصادّية خالل  االجتماعّية  التنمية  مجال  في  ملموسًا  تقدمًا  األردّن  حقق 
والسنوات القليلة من األلفية الجديدة، وعلى الرغم من هذا التقدم إال أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحسين 
الظروف المعيشّية. كما تحسنت أوضاع المرأة األردّنية بشكل ملحوظ مقارنة بالدول األخرى وخاصة في مجال 
الّتعليم والمشاركة االجتماعّية واالقتصادّية، فقد انخفض معّدل األمّية بين اإلناث اللواتي تبلغ أعمارهن 15 سنة 
فأكثر بشكل حاد بين عامي 1979 و1994 ليـصل إلى 21% في عام 1994 مقارنة بقيمته التي بلغت 48% في 
عام 1979. وعلى الرغم من االنخفاض الذي شهده هذا المعّدل بين اإلناث إال أنه ال يزال أعلى بكثير من المعّدل 

المشاهد بين الذكور البالغ 3.7% مقابل 10.1% بين اإلناث في عام 2013 )1(.

وتعتبر المعلومات المتعّلقة بحجم وتركيب السّكان من المعلومات المهمة التي تساعد في فهم الجوانب المختلفة في 
المجتمع، والتي تشتمل على الجوانب االقتصادّية والصحّية وتلك المّتصلة بالخدمات المجتمعّية كالبنى التحتّية. وال 
شك أن تأثير الّتغّيرات في مستويات وأنماط الظواهر الديموغرافّية ال يقتصر على البنية االجتماعّية للمجتمع فقط، 

بل يكون لهذه الّتغّيرات انعكاسات على السياسات العاّمة والقرارات المرتبطة بها.

من هنا، فإن الفعاليات الديموغرافية تمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح العمليات التنموّية وما يتصل بها من مراحل 
الديموغرافية  الفعاليات  دراسة  عمليات  وتشتمل  الموارد.  أو  البشرية  للموارد  بالتخطيط  تتعلق  التي  تلك  سواء 
التغيرات في أعداد وتركيب الّسّكان، وكذلك التعرف على العوامل التي تؤثر وتحدث هذه التغيرات. كما تتضمن 
هذه الدراسات تفحص العناصر الرئيسة الثالثة التي تحرك الفعاليات الديموغرافية والتي تشمل الخصوبة والوفيات 
والهجرة والتي يعزى إليها بشكل قاطع أية تغيرات قد يشهدها التركيب العمري والنوعي للسكان. وتعتبر عملية 

التعرف على الفعاليات الديموغرافية ذات أهمية كبيرة لما يأتي:

تقييم التأثيرات المتوّقعة لعناصر النمو الّسّكاني.. 1

تعّرف اآللية التي تؤثر فيها العناصر المذكورة على حجم وتركيب الّسّكان.. 2

تعّرف مدى التأثير الذي تحدثه العناصر في الّسّكان.. 3

استخدام التغير في العناصر لتقدير التأثيرات المستقبلية المتوّقعة.. 4

شهد األردن تغيرات ديموغرافية ملموسة خالل النصف الثاني من القرن الماضي، حيث شهد التركيب العمري، 
تغيرات  والهجرة  الوفاة  ومستويات  اإلنجاب،  ومستويات  للسكان،  الجغرافي  والتوزع  الّسّكاني،  النمو  ومعّدالت 
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جوهرية. كما شهدت أنماط الزواج في األردن تغيرًا كبيرًا حيث ارتفع متوسط العمر وقت الزواج األول لإلناث 
ارتفاعًا جوهريًا، إذ ارتفع من 21.1 سنة في عام 1979 الى 25.9 سنة في عام 2012 نتيجة للتحسن الملحوظ في 

العوامل االجتماعّية االقتصادّية.

1-2 حجم  الّسّكان وتوزيعهم المكانّي

1-2-1 اتجاهات النمو الّسّكاني

ظلت معّدالت النمو الّسّكاني في األردن أعلى من المعّدل العالمي لعدة عقود من الزمن خالل القرن الماضي، فقد 
ارتفع عدد سكان األردن من قرابة 225 ألف نسمة في عام 1922 إلى 6,530,000 نسمة في نهاية عام 2013)2(، 
وتباينت مستويات معّدل النمو الّسّكاني تباينًا ملحوظًا تبعًا للتغيرات التي شهدتها عناصر النمو الّسّكاني خالل الفترة 
المشار إليها )1922-1948(، حيث أظهر معّدل النمو الّسّكاني ثباتًا خالل الفترة 1922-1948 )2.8%( نتيجة 
لثبات معّدالت الخصوبة والوفاة. وما لبث هذا المعّدل أن وصل إلى القمة بعد حرب 1948 نتيجة للهجرة القسرية، 
ثم انخفض قلياًل خالل الفترة 1952-1979، وانخفض مجددًا خالل الفترة 1979-1994. وأظهر المعّدل انخفاضًا 
القرن  نهاية  2.8% في  ليسجل  المستمر  انخفاضه  ثم واصل   ،%3.4 إلى  1994 حيث وصل  بعد عام  ملحوظًا 

الماضي ومطلع األلفية الجديدة وليصل إلى 2.2 % خالل الفترة 2013-2004.

1-2-2 حجم الّسّكان

تضاعف عدد سكان األردن خالل الفترة 1952-1979 قرابة أربع مرات، حيث ارتفع عدد الّسّكان من 586,200 
نسمة إلى 2,133,000 نسمة في عام 1979)3( ،أما خالل الفترة 1979-1994 فقد تزايد الّسّكان بقرابة 2 مليون 
نسمة أي بحجم يقارب حجم التزايد الذي حدث خالل الفترة 1952-1979. ولم يقتصر أثر التغيرات التي حدثت 
في مستويات وأنماط عناصر النمو الّسّكاني في إحداث التغيرات الجوهرية في معّدل النمو الّسّكاني فقط، بل كان 
لهذه التغيرات تأثير جوهري على التركيب الّسّكاني أيضا حيث تفاعلت هذه العناصر في عملية التغّير التي شهدها 
التركيب العمري للسكان. وعلى الرغم من أهمية التغّير الذي حدث في التركيب العمري للسكان في األردن، إال 
أنه لم يأخذ االهتمام الذي حظيت به التغيرات التي شهدتها عناصر النمو الّسّكاني )الخصوبة، والوفاة، والهجرة(.

1-2-3 التوزيع الجغرافّي للّسّكان والتحّضر 

يتوزع الّسّكان في األردن حسب المحافظات توزيعا غير متساٍو الجدول )1-1(، حيث يتركز قرابة 39 % من 
الّسّكان في محافظة العاصمة وقرابة 18% في محافظة إربد وقرابة 15% في محافظة الزرقاء. وال شك أن توّجه 
الّسّكان لإلقامة في المحافظات الثالثة المذكورة يعود بشكل رئيس إلى توافر الخدمات المختلفة فيها، األمر الذي 
األربعة  الجنوبية  المحافظات  تستأثر  وال  ونحوها.  والخارجية  الداخلّية  الهجرة  لتيارات  قوي  جذٍب  عامل  شّكل 
)الكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة( والتي تشكل مساحتها قرابة نصف مساحة المملكة، إال بنسبة قليلة من الّسّكان 

تقدر بـ  )9.4%( من إجمالي سكان المملكة.
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جدول)1-1( توزيع السّكان حسب المحافظات والجنس، 2013

  المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 2013

بشكل  الّسّكان  تزايد  إلى  أدى  مما  االقتصادّية  االجتماعّية  للّتغّيرات  نتيجة  ملموًسا  توّسعا حضرّيا  األردن  وشهد 
كبير في المناطق الحضرّية. وتتباين نسبة سكان الحضر والريف حسب المحافظات تباينا جوهريًا، حيث تشير 
البيانات إلى ارتفاع نسبة سكان الحضر في بعض المحافظات بشكل كبير في حين أن هذه النسبة ال تزال متدنّية في 
محافظات أخرى. ففي حين شّكل سكان الحضر في محافظتي الزرقاء والعاصمة قرابة 95%  و94% من سكانهما 
على الترتيب، شّكل سكان الحضر في محافظتي المفرق والكرك قرابة 39% و35% على التوالي الجدول )2-1(.
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جدول )1-2( التوزيع النسبي للسّكان حسب المحافظة والحضر والريف، 2013 

              

               المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 2013

1-3  حجم الّسّكان األردنيين
أشارت نتائج الّتعداد العام للمساكن والّسّكان 1979 الذي نّفذ خالل الفترة 10-19 تشرين الثاني 1979، إلى أّن 
عدد سّكان المملكة قد بلغ 2,133,000 نسمة، شّكل الذكور حوالي  52.3% أو ما مجموعه 1,115,800، في 
حين شّكلت اإلناث حوالي النسبة المتبقية )47.7%( أو ما مجموعه 1,017,200 وبعد مرور قرابة 15 عاما، 
نّفذت دائرة اإلحصاءات العاّمة الّتعداد العام للّسّكان والمساكن 1994، حيث أشارت نتائج الّتعداد إلى أّن عدد سكان 
المملكة قد بلغ 4,139,458 نسمة، بمعّدل نمّو سكانّي مرتفع جدًا بلـــغ 4.4% خالل الفترة 1979-1994. ويعود 
ارتفاع معّدل الّنمّو الّسّكاني خالل الفترة 1979-1994 إلى ارتفاع معّدالت اإلنجاب من ناحية، وتدفق األردنّيين 

العائدين من دول الخليج نتيجة ألزمة الخليج في عام 1990 من ناحية أخرى. 
مليون   5.35 ليصل  ارتفع  قد  المملكة  أّن عدد سّكان  إلى   2004 والمساكن  للّسكان  العام  الّتعداد  نتائج  وأشارت 
نسمة، مما يشير إلى معّدل نمّو سكانّي مقداره 2.6% سنوّيا خالل الفترة 1994-2004. وقد بلغ عدد األردنّيين في 
المملكة 4,938,791 أي ما نسبته 92.3 % من مجموع سّكان المملكة، في حين بلغ عدد غير األردنّيين المقيمين 

في المملكة 411,209 نسمة أو ما نسبته 7.7 % من مجموع سّكان المملكة.
 وال شّك أّن االنخفاض الجوهري الذي شهده معّدل الّنمّو الّسّكاني في المملكة بين عامي 1994 و2004 مقارنة 
في  اإلنجاب  معّدل  )انخفض  األولى  بالدرجة  اإلنجاب  معّدالت  النخفاض  نتيجة  كان  السابقة  الزمنّية  بالفترات 
المملكة من 5.6 مولودًا للمرأة في عام 1990 إلى 3.7 مولود للمرأة في عام 2002 وإلى 3.5 مولود للمرأة في 
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*

*

*

**

عام 2012 أي بانخفاض نسبي مقداره 37.5 % بين عامي 1990 و2012(. 

وقد أشارت البيانات التي تّم الحصول عليها من دائرة األحوال المدنّية والجوازات لنهاية عام 2012 أن عدد سّكان 
المملكة من األردنّيين قد بلغ 6,678,300 نسمة منهم 3,348,388 من الذكور و3,329,912 من اإلناث. ويبين 
الجدول )1-3( عدد سّكان المملكة في تعدادات 1979 و1994 و2004 وأعداد الّسّكان األردنّيين في عام 2012 

حسب الجنس. 

جدول )1-3( عدد سّكان المملكة في تعدادات 1979 و1994 و2004 
وأعداد األردّنيين في عام 2012 حسب الجنس

            المصدر: *دائرة اإلحصاءات العاّمة: التعدادات السّكانّية لألعوام1979 و1994 و2004

                        ** دائرة األحوال المدنّية والجوازات، 2012.

ويعكس الهرم السّكاني لعام 2012  في شكل )1-1( التركيب العمرّي والّنوعّي لسّكان المملكة من األردّنيين.

شكل )1-1( الهرم السّكاني لسّكان المملكة من األردّنيين حسب الفئات العمرّية والجنس، 2012

              المصدر:  دائرة األحوال المدنّية والجوازات، 2012.
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1-4 الّتغّيرات في مستويات اإلنجاب والوفاة
1-4-1 التغّير في مستويات اإلنجاب

تلقى ظاهرة الخصوبة اهتمامًا متزايدًا من قبل الباحثين وراسمي السياسات في المجال السّكاني، حيث إّن مستوياتها 
من المحّددات الرئيسة للّنمّو السّكانّي. كما أّن المعلومات المتعّلقة بمستويات هذه الظاهرة وأنماطها وتبايناتها تعتبر 
ذات أهمّية كبيرة في رسم وتحديد أهداف السياسات السّكانّية، وإعداد البرامج والخطط التنموّية، وخدمات تنظيم 

األسرة، وبرامج مباعدة األحمال.

وتمّيزت معّدالت اإلنجاب في األردّن باالرتفاع الكبير مقارنة بالمعّدالت السائدة في الدول المتقّدمة والنامية على 
حد سواء. وقد حافظت هذه المعّدالت على مستوياتها المرتفعة خالل عدة عقود من الزمن ولم تظهر دالئل واضحة 
تشير إلى انخفاضها إال في نهاية عقد السبعينّيات وما تاله، حيث أصبح االنخفاض أكثر وضوحًا وغدا سمة ممّيزة 

لمعّدالت اإلنجاب في األردّن.

وتتعّدد األسباب التي ساهمت في ارتفاع معّدالت اإلنجاب ومحافظة هذه المعّدالت على مستوياتها المرتفعة لمدة 
طويلة من الزمن، ولعّل من أهّم هذه األسباب ما يندرج تحت العوامل االجتماعّية والديموغرافّية والتي تشتمل 
على قائمة طويلة من المتغّيرات، والتي من بينها انخفاض المستوى الّتعليمّي لإلناث خالل تلك الفترات الزمنّية، 
والعادات والتقاليد السائدة والمتوارثة التي تميل إلى إنجاب عدد كبير من األطفال، وعدم انتشار وسائل منع الحمل، 
وتأثير األسر الممتدة على القرارات المتعّلقة باإلنجاب، والزيجات المبكرة، وانخفاض معّدالت مشاركة المرأة في 

سوق العمل.

وتشير النتائج من مسحّي الخصوبة )المسح الوطنّي للخصوبة في األردّن 1972 ومسح الخصوبة األردّني لعام 
1976( اللذين نفذا خالل عقد السبعينّيات إلى ارتفاع معّدالت اإلنجاب وثباتها حيث بلغ معّدل اإلنجاب الكلّي في 

عام 1972)4( )8.2( طفاًل لكل امرأة في حين بلغ هذا المعّدل 7.4 في عـام 1976)5( . 

وعلى الرغم من هذا االنخفاض المشاهد بين عامي 1972 و1976 إال أّن المعّدل يعتبر مرتفعًا بكل المقاييس، ومع 
بداية عقد الثمانينّيات أظهرت معّدالت اإلنجاب انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بمستوياتها خالل السبعينّيات، وبيّنت نتائج 
المسح الديموغرافّي في األردّن الذي نِفذ في عام 1981 أن معّدل اإلنجاب الكلّي قد بلغ 7.1 طفاًل لكّل امرأة أي 

بانخفاض نسبي مقداره 7.8% عن قيمته المشاهدة في عام 1976)6(.

وتشير نتائج المسوح الديموغرافّية والمسوح المتخّصصة في دراسة ظاهرة الخصوبة التي نفذتها دائرة اإلحصاءات 
الفئتان  ساهمت  وقد  األردّن.  في  اإلنجاب  مستويات  في  حاٍد  انخفاض  إلى   ،2009-1972 الفترة  خالل  العاّمة 
الكلّي  اإلنجاب  معّدل  شهد  وقد  ربعه.  قرابة  أو  االنخفاض  من  الكبرى  النسبة  في  و24-20   19-15 العمرّيتان 
)TFR( انخفاضًا جوهرّيا، حيث انخفض من 7.4 طفال في عام 1976 إلى 5.6 طفال في عام 1990، ثّم انخفض 
بشكل أكثر حدة ليصل إلى 3.6 طفال في عام 2007 وارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 3.8 طفال في عام 2009 
وعاود االنخفاض ليصل إلى 3.5 طفال لكل امرأة في عام 2012. ويبين الجدول )1-4( معّدل اإلنجاب الكلّي في 

سنوات مختارة.
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جدول )1-4( معّدل اإلنجاب الكلّي في سنوات مختارة

       المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة: مسح الخصوبة األردّني 1976 ومسح الخصوبة 1983 ومسح السّكان والّصحة األسرّية لألعــــوام 
                  1990، 1997، 2002، 2007، 2009 و2012

شكل )1-2( معّدل اإلنجاب الكلّي في سنوات مختارّة

           المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة: مسح الخصوبة األردّني 1976 ومسح الخصوبة 1983، ومسح السّكان والّصحة األسرّية لألعوام
            1990، 1997، 2002، 2007، 2009 و2012.

ويّتضح من هذه المعطيات أّن معّدل اإلنجاب الكلّي فقد قرابة ربع قيمته خالل فترة زمنّية امتدت قرابة 14 سنة 
)1976-1990(، في حين أن فقده لثلث قيمته بين عامي 1990 و2002 لم يستغرق سوى 12 عاما فقط، مما يشير 
إلى التأثير القوّي للعوامل االجتماعّية- االقتصادّية، هذا إلى جانب االنتشار الواسع الستخدام وسائل تنظيم األسرة.



الفصل األول10

النقاط  بين  تّم رصده  الذي   2012-1976 الفترة  أّن االنخفاض خالل  إلى  الكلّي  اتجاهات معّدل اإلنجاب  وتشير 
الزمنّية التي أجريت فيها المسوح الديموغرافّية والمسوح المتخّصصة لدراسة ظاهرة الخصوبة، لم يكن بنفس القّوة 
والتسارع، فقد بدأ االنخفاض بطيئا خالل الفترة األولى )1976-1983( حيث فقد المعّدل قرابة 11% من قيمته 
خالل 7 سنوات، ثم أظهر المعّدل مزيدًا من التسارع خالل الفترة الثانية )1983-1990( وفقد قرابة 15 % من 
قيمته المشاهدة في عام 1983. وأظهر المعّدل تسارعًا كبيرًا نحو االنخفاض الحاّد خالل الفترة الثالثة )1990-
1997(، حيث فقد قرابة خمس قيمته المسّجلة في عام 1990. وازدادت حّدة االنخفاض بين عامي 1997 و2002، 
حيث فقد المعّدل قرابة 16% من قيمته المشاهدة في عام 1997. أّما بين عامي 2002 و2012 فقد أظهر المعّدل 

ثباتًا نسبّيا مع ميل غير جوهري نحو االنخفاض الذي بلغ %5.4. 

الحاّد في مستويات  الديموغرافّية واالجتماعّية واالقتصادّية دورًا ملموسًا في حدوث هذا االنخفاض  العوامل  ولعبت 
اإلنجاب، ولعّل من أهّم هذه العوامل، االرتفاع الجوهرّي في العمر وقت الزواج األّول لإلناث الذي ارتفع من 21.1 
سنة في عام 1961 ليصل إلى 24.7 سنة في عام 1994، وإلى 25.9 سنة في عام 2012، وكذلك الزيادة الكبيرة التي 
حدثت في نسبة السيدات اللواتي يستعملن وسائل منع الحمل حيث ارتفعت هذه النسبة من 21.1% في عام 1972، 
إلى 22.8 % في عـام 1976، وإلى 26% في عام 1983، وإلى قرابة 40% في عام 1990. واستمرت الزيادة في 
نسبة السيدات اللواتي يستعملن وسائل تنظيم األسرة خالل عقد التسعينّيات من القرن الماضي والسنوات الالحقة من 
األلفية الجديدة، حيث بلغت نسبتهن 53% في عام 1997، وارتفعت إلى 56% في عام 2002)7( إاّل أّن الزيادة في 
هذه النسبة لم تكن كبيرة كالسابق حيث ارتفعت بما مقداره 1.1 نقطة مئوّية لتصل إلى 57.1% في عام 2007)8( 
وإلى 61.2% في عام 2012. وساهمت العوامل االجتماعّية في حدوث االنخفاض في مستويات اإلنجاب والتي 
من أهّمها إقبال اإلناث على الّتعليم ومواصلته للحصول على مؤهالت تعليمّية عالية. وكان للعوامل االقتصادّية 
دورها أيضًا في هذا المجال، وخاصة من خالل االرتفاع في نسبة اإلناث في قّوة العمل، وزيادة ميلهن للدخول في 
سوق العمل. هذا، إلى جانب العديد من العوامل األخرى التي ساهمت في حدوث االنخفاض والتي ال يّتسع المجال 
اإلنجاب في  لإلناث على مستويات  األّول  الزواج  العمر وقت  الواضح الرتفاع  األثر  لها هنا. ويظهر  للّتعرض 

األعمار المبكرة والتي تعكس الّتغّيرات في نمط اإلنجاب في هذه األعمار.

1-4-2 مستويات الوفاة

حّقق األردّن تحسنًا ملحوظًا في الخدمات الصحّية خالل العقود الزمنّية األخيرة من القرن الماضي والعقد الحالي 
من األلفية الجديدة، وقد شهد عقدا الستينّيات والسبعينّيات من القرن الماضي انخفاضًا ملموسًا في معّدالت الوفاة؛ 
مما ساهم في ارتفاع جوهري في العمر المتوّقع للسّكان، وانخفض معّدل الوفاة الخام خالل الفترة الزمنّية 1952-
2008 بما مقداره 68.2%، حيث انخفض من قرابة 22 باأللف في عام 1952 إلى 7 باأللف في عام 2008. كما 
انخفض معّدل وفيات األطفال الّرّضع من مستوياته المرتفعة خالل الفترة الزمنّية المشار إليها، حيث انخفض من 
قرابة 122 لكل ألف مولود حيٍّ خالل الفترة 1952-1955 ليصل إلى 20 لكّل ألف مولود حيٍّ في عام 2007، 

وإلى 17 لكّل مولود حيٍّ في عام 2012 الجدول )5-1(.
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جدول )1-5( معّدالت وفيات األطفال لفترة الخمس سنوات السابقة للمسح لسنوات مختارة )بااللف(

          المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، مسوح السّكان والّصحة األسرّية:1990، 1997، 2002، 2007، 2012

وتشير نتائج مسوح السّكان والّصحة األسرّية التي نّفذتها دائرة اإلحصاءات العاّمة في األعوام 1990 و1997 
و2002 و2007 و2012 إلى تبايٍن ملحوظ في قيم معّدل وفيات األطفال الّرّضع بين الحضر والريف وخاصة في 
المسوح الثالثة األولى. ويالحظ انخفاض قيم المعّدل بشكل جوهري في الحضر مقارنة مع قيمته في الريف في 
كافة السنوات التي أجري المسح فيها. كما يالحظ ميل المعّدل نحو االنخفاض بمرور الزمن في كل من الحضر 
والريف على حد سواء، حيث انخفض في الريف من 39.2 لكّل ألف مولود حيٍّ في عام 1990 إلى 23 لكّل ألف 
مولود حيٍّ في عام 2007 أي بما نسبته 41.3%، وإلى 16 لكّل ألف مولود حيٍّ في عام 2012، في حين كان 
انخفاض المعّدل في الحضر أكثر حدة حيث انخفض من 35.7  لكّل ألف مولود حيٍّ في عام 1990 إلى 20 لكّل 
ألف مولود حيٍّ في عام 2007 أي بانخفاض نسبّي بلغت قيمته قرابة 44% وإلى 18 لكّل ألف مولود حيٍّ في عام 

2012 الجدول )6-1(.

    جدول )1-6( معّدل وفيات األطفال الّرّضع حسب الحضر والريف في سنوات مختارة

         المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، مسوح السّكان والّصحة األسرّية: 1990، 1997، 2002، 2007، 2012



الفصل األول12

وتشير نتائج مسوح السّكان والّصحة األسرّية إلى أّن االنخفاض في معّدل وفّيات األطفال الّرّضع في الحضر كان 
أكبر منه في الريف بين عامي 1990 و1997، في حين كان االنخفاض في المعّدل في الريف أكبر منه في الحضر 
خالل الفترات الزمنّية الالحقة )1997-2002 و2002-2007 و2007-2012(. وبشكل عام، فقد انخفض معّدل 
والريف، حيث  الحضر  كّل من  في   2012-1990 الزمنّية  الفترة  بشكل جوهرّي خالل  الّرّضع  األطفال  وفيات 

انخفض المعّدل بما مقداره 49.6% في الحضر، وبما مقداره 59.2% في الريف )الجدول رقم 7-1(

جدول )1-7( االنخفاض النسبّي في معّدل وفيات األطفال الّرّضع في الحضر والريف حسب
فترات زمنّية مختارة

           المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، مسوح السكان والصحة االسرية 1990 - 2012

وتميل احتماالت البقاء على قيد الحياة لصالح اإلناث، حيث إّن الفجوة في العمر المتوّقع للذكور واإلناث ال تزال 
لصالح اإلناث وبشكل جوهرّي، فقد ارتفع العمر المتوّقع لإلناث خالل خمسين السنة األخيرة من القرن الماضي 
بشكل فاق االرتفاع الذي حدث في توّقعات الحياة للذكور. فقد ارتفع توّقع الحياة لإلناث بما مقداره 17 سنة مقابل 
16 سنة للذكور. ففي حين كان من المتوّقع أن يعيش الذكر 68.6 سنة في عام 1999، كان من المتوّقع أن تعيش 
األنثى 71.1 سنة أي بزيادة مقدارها سنتان ونصف عن الذكر. وفي ظّل الّتحسن المستمر في الظروف المعيشّية في 
األردّن، فقد بدأت الفجوة في العمر المتوّقع وقت الوالدة باالّتساع بين الذكور واإلناث، حيث تشير توّقعات الحياة 
لعام 2012 إلى أّن العمر المتوّقع لإلناث قد بلغ 76.7 سنة مقابل 72.7 سنة للذكور أي بفارق مقداره أربع سنوات 

لصالح اإلناث، ويبّين الجدوالن )1-8( و)1-9( جدولي الحياة للذكور واإلناث كما في عام 2012.
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جدول)1-8( جدول الحياة للذكور في المملكة، 2012
)المستوى 23.87935( 

          المصدر: المجلس األعلى للسكان، جداول الحياة للملكة األردنية الهاشمية 2014.
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جدول)1-9( جدول الحياة لإلناث في المملكة، 2012
)المستوى 23.69388( 

         المصدر: المجلس األعلى للسكان، جداول الحياة للملكة األردنية الهاشمية 2014.

1-5 أبرز المؤّشرات االجتماعّية واالقتصادّية والصحّية خالل الفترة 2013-2010

يشكل االستثمار في صحة وتعليم اإلنسان الركيزة األساسّية للنمو االقتصادّي واالجتماعّي المستدام فحتى أواسط 
عقد الستينيات من القرن الماضي كانت بلدان شرق آسيا مضربًا للمثل في الفقر والتخلف وفي خالل 30 عامًا حققت 
المسيرة التنموّية في تلك البلدان والتي كان محورها اإلنسان طفرة تنموّية هائلة تعرف )بالمعجزة اآلسيوية(. وفيما 

يأتي عرض ألبرز المؤّشرات االقتصادّية واالجتماعّية. 
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1-5-1 الّتعليم والّتعليم العالي

يعد الّتعليم أحد ركائز التنمية البشرّية، وتتشابك قضايا الّتعليم مع قضايا القوى العاّملة والتشغيل واإلنفاق الحكومّي 
على الخدمات. ويرتبط الّتعليم بشكٍل عاٍم بالمستوى االقتصادّي واالجتماعّي ويتأثر باألوضاع الديموغرافّية السائدة 
في المجتمع. ويؤثر ارتفاع مستويات الّتعليم مستوياته بشكٍل جوهرٍي على مستويات اإلنجاب، حيث يتجه اآلباء 
األعلى تعليمًا لتكوين أسٍر أصغر حجمًا. وعليه، فإن قّوة العمل األفضل تعليمًا تكون أكثر قدرة على التكّيف مع 
التكنولوجيا والّتقنّيات الحديثة والمتطّورة، ونتيجة لهذا االستثمار في الّتعليم ونوعيته تصبح القوى العاّملة أكثر قدرة 

على المنافسة واإلنتاج.

وتعكس مسيرة الّتعليم في األردّن اهتمام الدولة البالغ بتوفير الفرص التعليمّية للجميع في مختلف أنحاء المملكة، 
إضافة إلى إلزامّية الّتعليم لمدة عشر سنوات. وقد أّدى تعّدد الفرص التعليمّية وتنوعها وانتشارها للجنسين على 
الّثانوّية  )مرحلة  أحيانًا  الذكور  فاقت  بدرجٍة  التعليمّية  المراحل  بمختلف  اإلناث  التحاق  نسب  ارتفاع  إلى  السواء 
بالمتسّربين  الحكومة  اهتّمت  وقد  الجامعي.  الّتعليم  مرحلة  في  وتساوت   ،)%157 المتوسط  الدبلوم   ،%101.5
من الّتعليم نتيجة العمل في سن المدرسة، فقامت بالتوقيع على اتفاقّية لمكافحة عمالة األطفال، وتعمل حاليًا على 
تعزيز الجهود الّرسمّية والشعبّية لمكافحة عمل األطفال، والعمل على سحبهم من سوق العمل، وإعادتهم إلى مقاعد 
الّدولّية. أما بالنسبة لألمّية في األردّن، فقد انخفضت  الدراسة وفق ما نّصت عليه التشريعات المحلّية والمعايير 

نسبتها من 88% في عام 1952، إلى 6.7% في عام 2012. 

ويحتّل الّتعليم العالي مكانة مرموقة لدى المجتمع األردّني، حيث تعمل مؤسسات الّتعليم العالي على تلبية االحتياجات 
التنموّية للمجتمع، وتزويده بالكوادر المؤّهلة والمتخّصصة في حقول المعرفة المختلفة. وتعتبر تلك الكوادر العقول 
المعرفة والتكنولوجيا. وقد شهد  العلمّي، وإنتاج  البحث  القادر على تطوير  الّتقنّي  البناء  التي تشكل نواة  المفّكرة 
الّتعليم العالي توسعًا كمّيا ونمّوا مطردًا في أعداد الجامعات وأعداد الملتحقين بها؛ لتلبية الطلب المتزايد على الّتعليم 
العالي. كما تّمت زيادة اإلنفاق على مشروعات دعم البحث العلمّي حيث بلغ هذا اإلنفاق في عام 2012 ما نسبته 

0.55% من الناتج المحلي اإلجمالي)9(.

وعلى الرغم من التطّور الملموس الذي شهده قطاع الّتعليم العالي في األردّن، إال أّن هناك العديد من الّتحّديات التي 
تواجهه ومنها على سبيل المثال: توجه أعداٍد كبيرٍة من الطلبة إلى التخّصصات األكاديمّية بداًل من التخّصصات 
العلمّية، األمر الذي ساهم في ارتفاع معّدالت البطالة بين الشباب لعدم مواءمة تخّصصاتهم العلمّية مع احتياجات 

سوق العمل األردّني بشكٍل خاص.

1-5-2 الصّحة

عكست  وقد  للمواطنين.  الّصحّي  الوضع  على  ايجابّيا  انعكس  ملحوظًا  تطورًا  األردّن  في  الّصحّي  القطاع  شهد 
المؤّشرات الصحّية العاّمة جودة وكفاءة الخدمات الصحّية المقّدمة في األردّن والتي وضعت األردّن في مرتبة 
متقّدمة بين الّدول. وتشير المؤّشرات الصحّية لعام 2012 إلى ارتفاع جوهرّي في العمر المتوّقع للمواطن األردّني 
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وقت الوالدة، حيث ارتفع العمر المتوّقع للذكور واإلناث من 57 سنة و62 سنة على التوالي في عام 1976 إلى 67 
سنة و69 سنة للذكور واإلناث على التوالي في عام 1994، وإلى 68 سنة و71 سنة للذكور واإلناث على التوالي 
في عام 2000 وإلى 72.7 سنة و76.7 سنة للذكور واإلناث على التوالي في عام 2012)10(. وانخفض معّدل وفيات 
الّرّضع من 36.4 لكلِّ ألف مولوٍد حيٍّ و37.3 لكّل ألف مولوٍد حيٍّ للذكور واإلناث على التوالي في عام 1990 
إلى25 لكّل ألف مولوٍد حيٍّ و23 لكّل ألف مولوٍد حيٍّ للذكور واإلناث على التوالي في عام 2002، وإلى 19 لكّل 
ألف مولوٍد حيٍّ و16 لكّل ألف مولوٍد حيٍّ للذكور واإلناث على التوالي في عام 2012)11(. وارتفع معّدل التغطية 
بمطعوم الحصبة إلى 100%، إضافة إلى توسعة مظّلة التأمين الّصحّي لتشمل فئات جديدة كاألطفال دون السادسة 

من العمر وكبار السن، وسّكان المناطق النائية وسّكان المناطق األقل حّظا.

وقد ازداد الطلب على الخدمات الصحّية نتيجة للّنمّو الّسّكاني المضطرد، والّتحّول الّنمطّي لألمراض، وارتفاع 
القلب والسرطان والسكري، وارتفاع نسبة األشخاص من فئتي  السارية كأمراض  معّدل حدوث األمراض غير 
كبار السن والشباب، مما يتطّلب تضافر الجهود، وتعزيز أطر الّتعاون والتنسيق بين الجهات المعنّية على المستوى 

الوطنّي للنهوض بالقطاع الّصحّي بشكٍل شمولّي.

1-5-3 االقتصاد

سّجل الناتج المحلّي اإلجمالّي نمّوا بلغ 2.7% خالل عام 2012 مقارنة مع 2.3%  و2.6% في عامي 2010 
و2011 على التوالي، على الرغم من تأثر أداء االقتصاد األردّني بالتطّورات اإلقليمّية والّدولّية غير المواتية كحالة 
عدم االستقرار السياسّي الذي تعيشه بعض الّدول العربّية المجاورة. وال يزال الّنمّو الحقيقّي المسّجل للناتج المحلّي 
اإلجمالّي دون المستوى المطلوب إذا ما قورن بالّنمّو الذي شهده األردّن خالل السنوات 2002-2009، حيث بلغ 
معّدل الّنمّو آنذاك 7% في المتوّسط)12(. وتضاعف متوّسط دخل الفرد باألسعار الجارية إذ حّقق ارتفاعًا جوهرّيا 
خالل الفترة 2002-2012، حيث ارتفع من 1333 دينارا أردنّيا أو ما يعادل قرابة 1883 دوالرًا أمريكّيا في عام 

2002 إلى 3439 دينارا أردنّيا أو ما يعادل 4856 دوالرًا أمريكّيا في عام 2012)13(.

وتأثر المستوى العاّم لألسعار خالل عام 2012 بقرار الحكومة المتعّلق بتحرير أسعار المشتّقات النفطّية والذي 
انعكس على مستوى األسعار خالل الشهرين األخيرين من عام 2012، حيث ارتفع معّدل الّتضّخم مقاسًا بالتغّير 
5%  و4.4% في  4.8% مقارنة مع  إلى  2012 ليصل  المستهلك خالل عام  القياسّي ألسعار  الرقم  النسبّي في 
عامي 2010 و2011 على التوالي. وتجدر اإلشارة إلى أّن متوّسط معّدل الّتضّخم خالل الفترة 2002-2009 بلغ 
4.3%. ويعود االرتفاع في معّدل الّتضّخم خالل عام 2012 بشكٍل رئيس إلى الزيادة في أسعار مجموعة من السلع 
والخدمات األخرى، والتي ساهمت بقرابة 1.8 نقطة مئوية في معّدل الّتضّخم المسّجل خالل عام 2012، والتي في 
مقدمتها بند النقل واالّتصاالت، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائّية بما نسبته 4.6% لتساهم بقرابة 
1.7 نقطة مئوية في معّدل الّتضّخم المسجل، نتيجة الرتفاع أسعار عدٍد من السلع في هذه المجموعة ومن أبرزها 

"اللحوم والدواجن" و"الخضروات والفواكه" و"األلبان ومنتجاتها والبيض")14(.
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وبلغ العجز المالّي في الموازنة العاّمة للّدولة 1807.7 مليون دينار في عام 2012 مقابل 1382.8 مليون دينار في 
عام 2011، وإذا ما تّم استثناء المنح الخارجّية فإّن العجز سيرتفع إلى 2134.8 مليون دينار في عام 2012 مقابل 
2597.8 في عام 2011. وأظهر صافي الدين العاّم في نهاية عام 2012 ارتفاعًا عن قيمته في عام 2011 بما 
مقداره 3178.6 مليون ديناٍر أو ما نسبته 23.7%، ليصل إلى قرابة 16.581 مليار ديناٍر أردنّي أو 74.9% من 
الناتج المحلّي اإلجمالي المقّدر لعام 2012، مقارنة مع 13.401 مليار ديناٍر أردنّي أو 65.4% من الناتج المحلّي 

اإلجمالي في عام 2011 بارتفاع بلغ 9.5 نقطة مئوية)15(.

بلغ  بانخفاٍض  أردنّي  ديناٍر  5598.7 مليون  بلغت  الكلّية، حيث  الصادرات  قيمة  انخفاضًا في   2012 وشهد عام 
1.5% عن عام 2011. وبلغت قيمة الصادرات الوطنّية 4750.5 مليون ديناٍر أردنّي في عام 2012 بانخفاٍض 
مقداره 1.2% عن عام 2011. وبلغت قيمة المعاد تصديره 848.2 مليون ديناٍر أردنّي بانخفاض بلغ 3.5% عن 
عام 2011. أّما المستوردات خالل عام 2012 فقد بلغت قيمتها 14690.7 مليون ديناٍر أردنّي بارتفاع بلغ %9.3 

مقارنة بقيمتها في عام 2011)16( . 

وبلغ العجز في الميزان التجارّي الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلّية 9092 مليون 
ديناٍر أردنّي باألسعار الجارية. وعليه، فإّن العجز في الميزان الّتجارّي سجل ارتفاعًا مقداره 17.2% مقارنة بقيمة 
الكلّية للمستوردات، حيث بلغت 38.1% في عام  العجز في عام 2011. كما انخفضت نسبة تغطية الصادرات 

2012 مقارنة مع 42.3% في عام 2011)17( .  

وتراجعت قيمة االستثمار األجنبّي المباشر بشكٍل طفيٍف أو بما نسبته 0.47% )قرابة 50 مليون ديناٍر أردنّي( 
خالل عام 2012، حيث بلغت 996.1 مليون ديناٍر أردنّي مقارنًة مع 1046 مليون ديناٍر أردنّي في عام 2011. 
وتعتبر االستثمارات األجنبّية المباشرة والّنمّو االنتاجّي المحركات الرئيسة للّنمّو االقتصادّي في األردّن، إال أّن 
الّنمّو المتحّقق في هذا المجال يرتبط بشكٍل رئيس باالستثمارات األجنبّية المباشرة في قطاعي العقارات واإلنشاءات 
اللذين يعمل فيهما جزء كبير من العمالة الوافدة. وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزّي األردّني إلى أّن قيمة 
تحويالت األردّنيين في الخارج قد بلغت 2.2 مليار ديناٍر أردنّي، أو ما قيمته 3.1 مليار دوالٍر أمريكٍي خالل عام 
2012 بارتفاع بلغ 3.5% عن قيمتها في عام 2011)18(، ويبّين الجدول )1-10( بعض المؤّشرات الديموغرافية  

االقتصادّية واالجتماعّية للسنوات 2013-2010.
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الجدول )1-10( بعض المؤّشرات الديموغرافية واالقتصادّية واالجتماعّية للسنوات 2013-2010.

1-6 المشكالت والّتحّديات

التي  المشاكل  والّدولّية. ومن  واإلقليمّية  المحلّية  للظروف  نتيجة  والمشكالت  الّتحّديات  من  العديد  األردّن  يواجه 
كما  الوافدة.  العمالة  تدّفق  إلى  باإلضافة  السوريين،  الالجئين  ومشكلة  والبطالة  الفقر  مشكلتا  األردّن  منها  يعاني 
يعاني األردّن من الضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعّية كالمياه وتآكل األراضي الزراعية نتيجة الستخدامها 
لألغراض السكنّية واألنشطة الصناعّية. وتشير البيانات الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العاّمة إلى ارتفاع نسبة 
الفقر في األردّن، حيث ارتفعت هذه النسبة من 13.1% في عام 2006 إلى 13.3% في عام 2008 وإلى %14.4 
في عام 2010. كما انخفضت نسبة السّكان الواقعين دون خط الفقر المدقع بشكل حاّد خالل الفترة 2010-2006، 
حيث انخفضت من 2.3% في عام 2006 إلى  0.32% في عام 2010)19( وارتفع خط الفقر المطلق من 392 



19 الفصل األول

دينارا أردنيا في عام 2002 إلى 556 دينارا في عام 2006 وإلى 680 دينارا أردنيا في عام 2008 وإلى 813.7 
ديناٍر أردني )68 دينارا للفرد شهريًا(. وعلى مستوى األسرة المعيارّية )المكونة من 5.4 فرد(، فقد بلغ خط الفقر 
المطلق 4394 دينارًا سنويًا أو ما مقداره 366 دينارا أردنيا شهريًا في عام 2010. وبلغ خط الفقر المدقع لألسرة 
151.2 دينار شهريًا علمًا بأن خط فقر الغذاء قد بلغ 336 للفرد سنويًا )28 دينارا للفرد شهريًا(. وتتباين نسبة الفقر 
بين األقضية في األردّن والبلغ مجموعها 89 قضاء، حيث بلغت قيمتها العليا في قضائي وادي عربة في محافظة 

العقبة )71.5%( والرويشد في محافظة المفرق )%69.6(.

وتعتبر ظاهرة البطالة في سوق العمل األردّني من أهّم المشاكل التي تواجه االقتصاد األردّني، حيث تفاقمت هذه 
المشكلة في الفترة الماضية نتيجًة للعديد من العوامل من أهمها الّتحّوالت الديموغرافّية التي أدت إلى زيادة عدد 
الداخلين الجدد إلى سوق العمل نتيجة الرتفاع معّدالت الّنمّو السّكاني، وضعف المواءمة بين مخرجات الّتعليم في 
مراحله المختلفة وبين متطلبات سوق العمل، ومنافسة العمالة الوافدة للعمالة األردّنية في بعض المهن والتخّصصات 
الناتجة عن التفاوت الكبير في األجور بين الطرفين، وتقليص القطاع العاّم وتوظيف العمالة األردّنية نتيجة سياسات 
إعادة الهيكلة لالقتصاد األردّني، باإلضافة إلى تراجع طلب أسواق العمل الخليجية على العمالة األردّنية وبشكٍل 

خاٍص منذ بداية التسعينّيات من القرن الماضي. 

وال يزال سوق العمل األردّني يعاني من ارتفاع معّدالت البطالة بالرغم من الجهود المبذولة للحّد منها، فقد أشار 
2010-2012، حيث  الفترة  البطالة خالل  2012 إلى تذبذب قيمة معّدل  العمالة والبطالة  الّتقرير السنوّي لمسح 
بلغ 12.2% في عام 2012 مقارنة بقيمته في عامي 2010 و2011 حيث بلغ 12.5% و12.9% على التوالي. 
وأشارت نتائج مسح العمالة والبطالة لعام 2013 إلى ارتفاع معّدل البطالة إلى 12.6% بارتفاع بلغت قيمته 0.4 
المحافظات بشكل جوهرّي، حيث  البطالة حسب  2012. ويتباين معّدل  المسّجلة في عام  قيمته  نقطة مئوية عن 
يالحظ ارتفاعه في محافظات مأدبا والكرك والطفيلة مقارنة بالمحافظات األخرى، وخاصة في محافظتي العاصمة 
والزرقاء. وتذبذبت قيمة معّدل النشاط االقتصادّي المنّقح خالل الفترة 2003-2012، حيث بلغت قيمته %37.4 
للجنسين معًا في عام 2003، وارتفعت إلى 40.1% في عام 2009، وما لبثت أن انخفضت لتصل إلى 38% في 
عام 2012. كما تذبذبت قيمة معّدل النشاط المنّقح للذكور خالل الفترة الزمنّية المشار إليها، حيث بلغت %63.2 
في عام 2003، وارتفعت إلى 64.8% في عام 2009، ثم انخفضت إلى 61.3% في عام 2012. وعلى العكس من 
هذا، فقد أظهر معّدل النشاط االقتصادّي المنّقح لإلناث ارتفاعًا جوهرّيا خالل الفترة 2003-2012، حيث ارتفعت 
قيمة المعّدل من 11.2% في عام 2003 إلى 14.1% في عام 2012)20(، ويبّين الجدول 11.1 معّدالت البطالة في 

عامي 2012 و2013 حسب المحافظة والجنس.
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جدول)1-11( معّدالت البطالة في عامي 2012 و2013 حسب المحافظة والجنس

         المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة لعامي 2012 و2013

وتشير البيانات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنّية إلى أّن العدد التراكمي لطلبات التوظيف قد بلغ 276468 طلبا 
حتى نهاية عام 2012 بزيادة مقدارها 4.6% مقارنة بعددها في عام 2011. كما تشير البيانات إلى تضاعف العدد 
التراكمّي لطلبات التوظيف قرابة 7 مرات خالل الفترة 1990-2012، حيث ارتفع العدد من 41627 طلبًا في 
عام 1990 إلى 276468 طلبا في عام 2012. وفي المقابل، فقد بلغ عدد المعّينين خالل الفترة 2000-2012 ما 
مجموعه 118827 بمتوسٍط سنوٍي مقداره 9000 معين. ويتوّزع عدد المعّينين بشكٍل متقارٍب بين الذكور واإلناث 

مع وجود أفضليٍّة بسيطٍة لصالح اإلناث)21(. 

1-7 الهجرة الداخلّية والّدولّية في األردّن
1-7-1 الهجرة الداخلّية

يعتبر تحليل بيانات الهجرة الداخلّية من المواضيع التي تكاد ال تخلو منها األدبّيات الديموغرافّية، وذلك لألهمّية التي 
يحظى بها هذا النوع من الّتحليل في الخطط التنموّية وبرامجها المختلفة. ويتطلب التعامل مع بيانات الهجرة الداخلّية 
توافر الخبرة الديموغرافّية الالزمة والتمّرس العملّي واإللمام بالواقع السائد في منطقتي اإلرسال واالستقبال سواء 
أكان هذا الواقع اقتصادّيا أم اجتماعّيا أم خدمّيا. وقد أّولت الّدراسات المتعّددة للهجرة الداخلّية في الّدول المختلفة 
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عناية كبيرة للمتغّيرات المّتصلة بمكاني اإلرسال واالستقبال لما لهذه المتغّيرات من تأثير على قرارات الهجرة من 
مكان اإلرسال واختيار مكان االستقبال. 

وتشتمل المتغّيرات المّتصلة بمكاني اإلرسال واالستقبال على المتغّيرات االقتصادّية كتوافر فرص العمل والمشاريع 
الطرق  كشبكات  التحتّية  البنية  وتوافر  والثقافّية،  والصحّية  التعليمّية  كالخدمات  المختلفة  والخدمات  االقتصادّية 
وشبكات الكهرباء وشبكات المياه. كما تشتمل على توافر الموارد الطبيعّية، وتوافر السكن وغيرها من متغّيرات 
يحتاجها الفرد في حياته اليومية. وترّكز الّدراسات التحليلّية لظاهرة الهجرة الداخلّية على عوامل الجذب والطرد 
أساسيا  للسّكان، ومحركا  قد تشكل عوامل طرد  العوامل  إّن هذه  إليها، حيث  أشرنا  التي  المتغّيرات  المتمثلة في 

لقرارات الهجرة من منطقة اإلرسال، كما أنها في الوقت نفسه قد تشكل عوامل جذب إلى منطقة معّينة. 

1-7-2 الهجرة الّدولّية

تزايد االهتمام بالّتحّركات السّكانّية عبر الحدود الّدولّية، وذلك ألّن هذه الّتحّركات أصبحت في جزء كبير منها ال 
يتم تنظيمها من خالل تشريعات قانونّية بين الدول وحسب السياسات التي تتبعها الدول المشاركة فيها. باإلضافة 
إلى أهمّية أخذ ميزان الهجرة الصافية الذي يمثل أحد عناصر الّنمّو السّكاني باالعتبار في تحليل اتجاهات الّنمّو 

السّكاني. 

وترتبط الهجرة الّدولّية بالعديد من الجوانب التي تؤثر وتتأثر بالعملية التنموّية، وينظر إلى الهجرة كظاهرة دولّية 
معّدالت  رفع  في  الهجرة  وتساهم  كما  حد سواء،  على  االستقبال  ودول  اإلرسال  دول  من  لكّل  وتكلفة  فوائد  لها 
الّنمّو السّكاني في بعض الدول، وتخفيضها في البعض اآلخر، حيث إن هناك مهاجرين يخرجون مقابل مهاجرين 
يدخلون؛ مما يساهم في تغيير حجم السّكان في كّل من منطقتي اإلرسال واالستقبال من جهة، ويؤدي إلى تغّيرات 

في التركيب السّكاني في المنطقتين من جهة أخرى. 

وتعتبر الهجرة الّدولّية العابرة للحدود الّدولّية ظاهرة قديمة في التاريخ سواء أكانت هجرة طوعّية أم هجرة قسرّية 
القرن  قبل  ما  الزمنّية  الفترات  في  حجمها  حول  المعلومات  أّن  إال  الكوارث،  أو  الحروب  أو  للمجاعات  نتيجة 
التاسع عشر هي معلومات غير دقيقة في معظمها. وحتى في وقتنا الحاضر فإّن المعلومات المتوافرة حول حجم 
الهجرة الّدولّية هي معلومات قليلة وغير دقيقة في معظمها. ويواجه المحّللون لظاهرة الهجرة الّدولّية صعوبات في 
الحصول على البيانات اإلحصائّية الخاّصة بهذه الظاهرة؛ وذلك ألّن البيانات اإلحصائّية المتعّلقة بالهجرة الّدولّية 
يتّم تجهيزها ألغراض تخدم الدولة محلّيا مما يصعب المقارنات الّدولّية في كثير من األحيان. وعلى الرغم من 
التوصيات الّدولّية المتعّلقة بجمع البيانات حول الهجرة الّدولّية، فال يزال موضوع مقارنة البيانات المتعّلقة بهذه 

الظاهرة يواجه العديد من الصعوبات. 

العالقة  الظاهرة على  لهذه  التحليلّية  الدراسات  الّدولّية، حيث تركز معظم  الهجرة  الكامنة خلف  وتتعدد األسباب 
بين حجمها واألوضاع االقتصادّية واالجتماعّية والسياسية وغيرها من األوضاع التي تسود في مناطق االستقبال 
واإلرسال. وتركز معظم الدراسات على تحديد العناصر التي تجعل منطقة ما جاذبة للمهاجرين والعناصر التي 
تجعل منطقة ما طاردة لهم. وتعتبر الدراسات التي ركزت على توجهات األفراد نحو الهجرة دراسات قليلة؛ األمر 
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الذي يجعل دراسة الهجرة بكامل أبعادها أمرا غير ممكن. وعليه، فإّن هناك حاجة لدراسة العوامل المختلفة التي 
تساهم في اّتخاذ قرار الهجرة. وعلى الرغم من أهمّية العاّمل االقتصادّي في اّتخاذ قرارات الهجرة، إال أّن هناك 
عوامل أخرى تساهم في اتخاذ قرار الهجرة كالعوامل االجتماعّية والسيكولوجّية التي تلعب أدوارا رئيسة أيضا. 
وأشارت بعض الدراسات إلى العوامل التي تؤثر في السلوك المتعلق بالهجرة والتي منها درجة االرتباط باألنماط 

الثقافّية في بلد اإلرسال، واإلقامة السابقة في الخارج، ووجود األقارب في دولة االستقبال)22( 

وفي محاولة لصياغة إطار عمل نظري للهجرة، فقد لخص Lee,1966     العوامل التي تدخل في قرارات الفرد 
نحو الهجرة ضمن أربع مجموعات هي:

عوامل ترتبط بمنطقة اإلرسال.. 1
عوامل ترتبط بمنطقة االستقبال.. 2
الصعوبات التي يواجهها الفرد.. 3
العوامل الشخصّية.. 4

الهجرة واتجاهاتها. فعلى  العوامل االجتماعّية والثقافّية دورًا على قدر كبير من األهمّية في تحديد حجم  وتلعب 
سبيل المثال، فإّن الروابط العاطفّية مع المجتمع، والثقافة واللغة واألنظمة السياسية واالجتماعّية وأسلوب الحياة 
قد ساهمت في العديد من المناسبات في انتقال األفراد من دولهم، كما ساهمت في تحديد دول االستقبال. وتشير 
البيانات المتعّلقة بالهجرة الّدولّية إلى أّن هذه العوامل قد ساهمت بشكل رئيس في الهجرات التي حدثت في المملكة 
المتحدة والتي اتجهت إلى دول الكومنولث. وبشكل مشابه، فإّن معظم المهاجرين من إسبانيا والبرتغال قد اتجهوا 
اللغة  المّتحدة األمريكّية نتيجة لعوامل  اّتجه المهاجرون األيرلنديون إلى الواليات  إلى أمريكا الالتينّية، في حين 

والتقاليد المشتركة)24(.

وركزت معظم الّدراسات المتعّلقة بالهجرة الّدولّية على عوامل الجذب والطرد، إذ بّينت هذه الدراسات أّن الهجرات 
الخارجة كانت من دول تعاني من مستويات معيشّية متدّنية إلى دول تتميز بمستويات معيشّية مرتفعة)25(.

ويتمّيز األردّن في كونه دولًة مستقبلًة للهجرة الّدولّية ومرسلة لها، إذ توجهت أعداد ال بأس بها من األردّنيين إلى 
دول الخليج العربي للعمل هناك وخاصة في قطاعي الّتعليم والبترول. وتمّيزت الهجرة األردّنية إلى دول الخليج 
بأّنها هجرة منّظمة، حيث كانت تتّم من خالل االّتفاقّيات المبرمة بين األردّن وتلك الدول. وما لبثت وتيرة الهجرة 
األردّنية إلى دول الخليج أن تسارعت نتيجًة لتزايد الطلب على األيدي العاّملة األردّنية للعمل في المشاريع المختلفة 
التي تضّمنتها خطط التنمية في تلك الدول، ونظرًا لتمّيز العمالة األردّنية مهنّيا، وارتفاع مستويات تدريبها وخبراتها 

العملّية أصبحت في جزئها األكبر هجرًة غير منظمٍة، وشملت متخّصصين في كافة القطاعات االقتصادّية.  

القرن  من  الثمانينّيات  منتصف  في  الخليج  في  العربّية  الدول  بعض  به  تأثرت  الذي  االقتصادّي  للركود  ونتيجة 
الماضي، بدأت أعداد كبيرة من المهاجرين األردّنيين في تلك الدول بالعودة إلى األردّن. وتسارعت وتيرة عودة 
المهاجرين األردّنيين من تلك الدول، ولم تعد مقتصرة على دولٍة بعينها وإنما شملت كافة الدول العربّية الخليجية؛ 
نتيجة نشوب أزمة الخليج في آب 1990، وحرب الخليج الثانية في عام 1991. وقد شهد األردّن هجرًة جماعّية 
قادمًة من دول الخليج العربّي لم تكن متوقعة سواًء من حيث حجمها أم توقيتها أم منطقة قدومها. وتشير كافة مصادر 

)23(
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إلى  العائدين  المهاجرين األردّنيين  أّن عدد  إلى  المتحدة  التقديرات الصادرة عن األمم  بينها  التقديرات والتي من 
األردّن نتيجة ألزمة الخليج قد فاق 300 ألف عائد.  

وقد أّدت العودة المفاجئة لمئات اآلالف من المهاجرين األردّنيين إلى توليد ضغوٍط على كافة الجوانب الحياتّية في 
األردّن، وخاصة الجوانب االقتصادّية والخدمّية. وظهر تأثير هذه الضغوط جلّيا على سوق العمل األردّني، حيث 
ارتفعت مستويات البطالة نتيجًة للدخول المفاجئ آلالف من العائدين فيه دون وجود فرص عمل كافية الستيعابهم، 
وشهدت الخدمات المجتمعّية في كافة القطاعات كخدمات الّتعليم والخدمات الصحّية واإلسّكان والمياه والصرف 

الّصحّي والمواصالت ضغوطًا مماثلة.

ولم تقتصر هجرة األردّنيين إلى الخارج على الدول العربّية الخليجّية فقط، ولكنها شملت دوال أخرى غير عربّية في 
مختلف القارات، إذ تتواجد جاليات أردنّية حاليًا في مختلف الدول األوروبّية وخاصة الجمهورّية األلمانّية والمملكة 
المّتحدة، كما توجد جالية أردنّية كبيرة في الواليات المّتحدة األمريكّية وبعض دول أمريكا الالتينّية وخاصة في 

تشيلي.  

وعلى الرغم من أّن األسباب التي تدفع األردّنيين نحو الهجرة غير معروفة، وذلك لغياب الدراسات المتخّصصة في 
هذا المجال والتي يمكن من خاللها التعّرف على الدوافع التي تساهم في اّتخاذ قرار الهجرة، إال أّنه يمكن القول بأّنها 
تتشابه مع األسباب المحّركة للهجرة في الّدول األخرى. وعليه، فإّن األسباب االقتصادّية كأوضاع سوق العمل الذي 
يعاني من عدم التنظيم، وارتفاع مستويات البطالة، وتدفق العمالة غير األردّنية، ومحدودّية فرص العمل المتاحة 
تظّل هي الدوافع المحركة األقوى تأثيرًا في اتخاذ قرار الهجرة.  كما تلعب األسباب االجتماعّية كااللتحاق باألسرة 

والزواج دورًا مهمًا في قرار الهجرة.

وتتميز هجرة األردّنيين إلى الخارج بأّنها هجرة كفاءات مهنّية مرتفعة. وتشتمل الهجرة األردّنية على جزٍء كبيٍر 
من المتخّصصين في كافة المجاالت، وأفراٍد من ذوي الخبرات العملّية الطويلة، وأفراٍد مدّربين مهنّيا. كما تتمّيز 
أيضًا بأنها هجرة أسرّية في معظمها، حيث تميل أعداد كبيرة من المهاجرين إلى استقدام أسرهم إلى بلد المهجر 

لإلقامة معهم.

إلى  الهجرة  الخارجّية وذلك لسببين رئيسين هما: عدم تنظيم  الهجرة األردّنية  المتعّلقة بحجم  التقديرات  وتختلف 
الخارج؛ مما يؤدي إلى عدم وجود سجالت تتضمن أعداد المهاجرين، وخصائصهم المختلفة، وتوزيعهم الجغرافّي، 
والّدول التي يقيمون فيها، وعدم تواصل األردّنيين في الخارج مع الممثلّيات الدبلوماسّية األردّنية بشكٍل منتظٍم؛ 
األمر الذي يؤدي إلى عدم وجود بيانات لدى العديد من هذه الممثلّيات تتعّلق بأعداد الرعايا األردّنيين في أماكن 
تواجدها. وتشير سجالت دائرة األحوال المدنّية والجوازات إلى أّن عدد األردّنيين المقيمين خارج المملكة يقدر 

بقرابة 667 ألف نسمة في نهاية عام 2012.

وقد أدت الهجرات الّدولّية المتعاقبة الداخلة إلى األردّن، والزيادة السّكانّية الكبيرة الناجمة عنها إلى خلق ضغوٍط لم 
تكن معروفة سابقًا على الموارد المتاحة كالموارد الطبيعّية )المياه واألراضي الزراعّية والبيئة(، وعلى الخدمات 
المجتمعّية المقّدمة بمختلف أنواعها )الّتعليم والّصحة واإلسّكان(. كما شّكلت األعداد الكبيرة من الداخلين الجدد إلى 
سوق العمل األردّني من غير األردّنيين ضغطًا متواصاًل على فرص العمل المتوافرة والتي تّتصف بمحدودّيتها؛ 
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مما أدى إلى بروز ظاهرة البطالة واستمرار مستوياتها صعودًا في ظّل غياب البرامج واإلجراءات المنّظمة لسوق 
العمل، ومحدودّية االستثمار والمشاريع الجديدة القادرة على استيعاب األيدي العاّملة الداخلة إلى السوق من جهة، 
وغياب السياسات التي تنّظم استقدام األيدي العاّملة غير األردّنية من جهة أخرى. كما أدى وجود أعداٍد كبيرٍة من 
العمل وخاصة  قّوة  العرض من  لزيادة  القطاعات االقتصادّية، نظرًا  إلى تدني األجور في بعض  الوافدة  العمالة 
غير األردّنية التي تميل إلى قبول العمل بأجوٍر تقّل كثيرًا عن األجور التي تقبلها العمالة األردّنية، وذلك للتفاوت 

االقتصادّي بين األردّن والّدول التي قدمت منها تلك العمالة)25(.   

وقد ساهمت هجرة األيدي العاّملة األردّنية إلى الخارج في خلق تياٍر معاكٍس من الهجرة الّدولّية لأليدي العاّملة 
التدّفق على األردّن منذ منتصف  القادمين في  المهاجرين  تيارات  إلى األردّن، حيث بدأت  القادمة  غير األردّنية 
السبعينّيات من القرن الماضي للعمل في المشاريع التي تضّمنتها الخطط التنموّية المختلفة لسّد النقص الناجم عن 
هجرة األيدي العاّملة األردّنية إلى الخارج. وقد اشتملت تيارات الهجرة القادمة عاملين من جنسياٍت مختلفٍة وخاصًة 
من جمهورّية مصر العربّية وسوريا، وكذلك جنسّيات غير عربّية من شرق آسيا ككوريا الجنوبّية والباكستان والهند 

والفلبين.  

ولم تكن العمالة الوافدة مماثلًة في خصائصها للعمالة األردّنية المهاجرة سواًء من حيث المؤهالت التعليمّية أم المهن 
أم الخبرات أم التدريب. وقد أدى هذا الوضع إلى توجه جزٍء كبيٍر من العمالة الوافدة للعمل في مهٍن ثانويٍة ال تتطلب 
خصائص معينة وإّنما تعتمد على الجهد البدنّي في قطاعي اإلنشاءات والزراعة. وما لبثت العمالة غير األردّنية 
أن تغلغلت في القطاعات االقتصادّية األخرى، وخاصة القطاعات الخدمّية مما شّكل عائقًا أمام العمالة األردّنية في 

الحصول على فرص للعمل في تلك القطاعات.    

الّتحّديات والتي من  وقد أدى تدّفق المهاجرين من الجنسّيات المختلفة والالجئين السوريين إلى بروز العديد من 
المعيشّية في ظّل شّح الموارد  المتمّثلة باحتواء مشكلة الالجئين السوريين، وتوفير احتياجاتهم  أهمها المصاعب 
المتوّفرة. كما شّكل وجود الالجئين السوريين ضغوطًا كبيرًة على كافة الموارد والجوانب الحياتّية في األردّن، 
القريبة من  المحافظات  إربد والمفرق وجرش وعجلون، وهي  الذي يضّم محافظات  الشمال  إقليم  خصوًصا في 
الحدود السورّية، إضافة إلى تأثر قطاعات عديدة كالقطاع السكني والّصحّي والّتعليمّي والموارد الطبيعّية المتاحة 
أيضًا كالموارد المائية، نتيجًة لالحتياجات المتزايدة وارتفاع الطلب على المياه لسّد احتياجات الالجئين منها. كما 
أدى تسرب أعداد كبيرة من السوريين إلى سوق العمل األردّني إلى تعقيد األوضاع االقتصادّية في سوق العمل 
األردّني، سواء أكانوا من الالجئين أم السوريين المقيمين الذين لم يتّم تسجيلهم كالجئين؛ األمر الذي خلق تحديًا 
جديدًا أمام الباحثين عن عمل من األردّنيين. ويمكن تلخيص الّتحّديات التي يواجهها األردّن نتيجة لتواجد أعداد 

كبيرة من العمالة الوافدة والالجئين السوريين بما يلي:
التأثيرات الديموغرافّية: إّن وجود اعداد كبيرة من غير األردّنيين أدى إلى ارتفاٍع كبيٍر في معّدالت الّنمّو السّكانّي . 1

في األردّن، مما سينعكس سلبًا على كافة الخطط التنموّية في كاّفة المجاالت، ويشّكل تحديًا أمام استغالل تحّقق 
بين  السائدة  األنماط  عن  األردّنيين  لغير  والوفاة  اإلنجاب  أنماط  الختالف  نتيجة  المتوّقعة؛  السّكانّية  الفرصة 

األردّنيين.
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التأثيرات االجتماعّية: إّن تواجد أعداٍد كبيرٍة من غير األردّنيين سيكون له تأثير سلبي على المجتمع األردنّي؛ . 2
نتيجًة الختالف العادات والتقاليد لغير األردّنيين، ونتيجة للتعامل بين هذه الفئة من السّكان والسّكان األردّنيين الذين 
يتمّيزون بالترابط العائلي. وسيؤدي بالضرورة تواجد هذه األعداد الكبيرة من غير األردّنيين إلى انتشار الجريمة 
وارتفاع معّدالتها، كما سيؤدي إلى انتشار أنواٍع جديدٍة من الجرائم كجرائم المخدرات والجرائم السياسية؛ نتيجة 
الكبيرة من غير األردّنيين إلى  السياسّية بين غير األردّنيين. كما سيشّكل تواجد األعداد  الختالف االنتماءات 
انتشار األمراض السارية واألمراض التي تّم القضاء عليها في األردّن كمرض شلل األطفال على سبيل المثال.

بعض . 3 على  لها  مطلقة  هيمنة  إلى  الوافدة  العمالة  من  كبيرٍة  أعداٍد  تواجد  أدى  لقد  االقتصادّية:  التأثيرات 
العمالة  توجه  على  سلبي  تأثير  له  كان  مما  بشكٍل خاص؛  والزراعة  اإلنشاءات  كقطاعي  القطاعاتاالقتصادّية 
الحصول  األردّنية في  العمالة  أمام  تحديًا  الوافدة  العمالة  القطاعين. كما شّكل وجود  للعمل في هذين  األردّنية 
على فرص العمل التي يخلقها االقتصاد األردّني، والتي يذهب جزء ال يستهان به إلى العمالة الوافدة؛ مما أدى 
إلى ثبات معّدالت البطالة لسنواٍت عديدٍة في ظل غياب اإلجراءات الفعالة لتنظيم استقدام وتشغيل العمالة غير 

األردّنية.  

تأثير سلبي على األوضاع . 4 له  إّن تواجد أعداد كبيرة من غير األردّنيين سيكون  السياسّية واألمنّية:  التأثيرات 
السياسّية في األردّن، من خالل االنتماءات السياسّية المختلفة لغير األردّنيين والذي قد يهّدد العالقات السياسّية 
بين األردّن والدول التي قدم منها غير األردّنيين. كما يشّكل وجود أعداٍد كبيرٍة من غير األردّنيين تحديًا أمام 
الجهات األمنّية، إذ يعيق عدم معرفة أماكن إقامة هذه الفئة من السّكان أداء الجهات األمنّية. كما يواجه األمن 
األردّني أعباًء متزايدة؛ نتيجة لتواجد أعداد كبيرة من غير األردّنيين مما سيؤدي إلى زيادٍة كبيرٍة في التكلفة 

المالّية المخّصصة للحفاظ على األمن المجتمعّي، والحّد من انتشار الجريمة بشكٍل خاص.

1-8 بنية السّكان والفرصة السّكانّية

يعتبر حجم وتركيب السّكان عنصرا أساسّيا في العملّية التنموّية، ألّن الفرد هو الهدف النهائّي ألي عملّية تنموّية. 
من  وغيرها  المواليد،  وأعداد  للسّكان،  العمرّي  والتركيب  السّكان،  بحجم  المتعّلقة  المستقبلّية  االّتجاهات  وتعتبر 
المجاالت  كاّفة  في  والمخططين  والعلماء،  السياسات،  وصانعي  للمحّللين،  أهمّية  ذات  الديموغرافّية  المتغّيرات 
اّتجاهات حجم  المثال، فإّن  كالمجاالت االقتصادّية، واالجتماعّية، والصحّية، وغيرها من المجاالت. فعلى سبيل 
السّكان تعتبر بيانات مهمة لتقدير الطلب المستقبلّي على الغذاء والمياه والطاقة، ولتقدير التأثيرات البيئّية الناجمة عن 
استهالك الموارد الطبيعّية. وتساعد البيانات المتعّلقة بحجم وتركيب السّكان حسب المستويات اإلدارّية كالمحافظات 
المخططين لتحديد الخدمات المطلوبة كالمدارس، والمستشفيات، والمراكز الصحّية، والطرق، وغيرها، من خدمات 
البنى التحتّية في كّل منطقة من المناطق. كما تعتبر البيانات المتعّلقة بكبار السن من البيانات المهمة لتصميم األنظمة 

المتعّلقة بالرعاية الصحّية والضمان االجتماعّي وأنظمة التقاعد. 
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التركيب  سيشهد  الصافية،  والهجرة  والوفاة،  بالخصوبة،  المتمّثلة  السّكاني  الّنمّو  عناصر  في  للتغّيرات  ونتيجًة 
العمرّي للسّكان في األردّن تغّيرات جوهرّية لعّل من أهمها انخفاض نسبة صغار السن )دون الخامسة عشرة من 
العمر(، وارتفاع نسبة السّكان في األعمار المتقّدمة )السّكان في األعمار 65 سنة فأكثر(. ويعتبر التركيب العمرّي 
السابقة في الخصوبة والوفاة والهجرة. كما ويؤثر  نتيجة لالتجاهات  للسّكان في أي وقت من األوقات  والّنوعّي 
التركيب العمرّي للسّكان في مستويات المعّدالت الحيوّية  كمعّدل المواليد الخام، ومعّدل الوفاة الخام، وغيرها من 
المعّدالت، كما أّنه يؤّثر في معّدل الّنمّو السّكاني، حيث إّن المواليد والوفيات والهجرة تحدث بتكرار غير متساو 
حسب العمر. ونتيجة لالنعكاسات الديموغرافّية واالقتصادّية واالجتماعّية الجوهرّية للتركيب العمرّي للسّكان فإّن 
الّتغّيرات التي يشهدها نتيجًة للتغّيرات في عناصر الّنمّو السّكاني، تشّكل موضوعا رئيسًا في التحليل الديموغرافّي. 

وينظر إلى التركيب العمرّي للسّكان كأحد المتغّيرات المهّمة التي تؤثر في القدرة على االّدخار وأنماطه. ويأخذ 
التركيب العمرّي للسّكان أهميته في كونه نتيجة للتغّير في مستويات اإلنجاب والوفاة والهجرة في الحاضر والماضي. 
وتتمّثل االنعكاسات للتركيب العمرّي للسّكان في أمرين هما: أّن السّكان هم المستهلكون وهم المنتجون في آن معا. 
ولما كانت االحتياجات االستهالكّية للسّكان ترتبط بعمر الفرد، فإّن االحتياجات االستهالكّية الكلّية والمتبقي من 
الدخل لالدخار هما أمران غير مستقلين عن التركيب العمرّي للسّكان. وتتمثل اآللّية التي يؤثر التركيب العمرّي 
للسّكان من خاللها في مستويات االدخار من خالل الجانب االنتاجّي. ويرتبط العمر بشكل قوي بالمشاركة في قّوة 
العمل، حيث أن التوزيع العمرّي للسّكان يمثل أحد محددات نسبة السّكان النشيطين اقتصادّيا، والعالقة بين غير 
المشتغلين والمشتغلين )نسبة اإلعالة(. وتحدد نسبة اإلعالة حجم قّوة العمل أو القدرة اإلنتاجّية أو المخرج الكلي أو 
الدخل. وعليه، فإّن نصيب الفرد من الدخل كمحدد للقدرة على االدخار هو دالة لمجمل الدخل ومجموع السّكان الذي 
يشمل المشتغلين وغير المشتغلين. وفي حالة ثبات مستوى إنتاجّية المشتغلين باالعتبار، فإن ارتفاع نسبة المعالين 

سيؤدي إلى انخفاض الدخل للفرد، وبالتالي ستؤدي إلى انخفاض إمكانّية االدخار. 

وتختلف احتياجات األفراد في األعمار المختلفة، نتيجة للتغّيرات في التركيب العمرّي؛ األمر الذي سيؤدي إلى 
اختالف مستويات الطلب على مجموعات معينة من السلع والخدمات، وبالتالي اختالف مجمل االحتياجات. ولما 
كان التركيب العمرّي عاماًل رئيسًا في تحديد االحتياجات االستهالكّية الكلّية، فإّنه يحدد الجزء الذي يمكن ادخاره 
من الدخل. وعادة ما تتّم دراسة االحتياجات المتغّيرة حسب العمر من خالل دراسة مستويات االستهالك التي تحدد 
أوزانًا الحتياجات األفراد حسب العمر. ويتّم تحديد هذه األوزان من خالل مراقبة أنماط االستهالك الفعلّية، أو من 
خالل دراسات تحدد االحتياجات المعيارّية لألفراد حسب العمر والجنس. وعلى العموم، فإّن نتائج هذه الدراسات 
تختلف بشكل جوهرّي، مما يؤكد وجود اختالفات في االحتياجات االستهالكّية لألفراد في الفئات العمرّية المختلفة، 
األمر الذي يوّفر دلياًل على تأثير التركيب العمرّي للسّكان على مستويات االدخار. وبمقارنة احتياجات األفراد حسب 
العمر يّتضح أّن احتياجات األطفال أقّل من احتياجات البالغين. وتشير إحدى الّدراسات التي افترضت أّن احتياجات 
األطفال تماثل احتياجات كبار السن أّن احتياجات األطفال كانت أقل من احتياجات كبار السن بقرابة 4 %. ويرتبط 
الّنمّو السّكانّي بمستويات الطلب على السلع االستهالكّية، ولكنه يرتبط أيضا بزيادة االنتاجّية كنتيجة لزيادة أعداد 
المشتغلين. وعليه، فإّن تأثير الّنمّو السّكانّي على االستهالك واالدخار يعتمد على نتائج الزيادة في حجم قّوة العمل 

وخاصة من المشتغلين. 
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وال شّك أّن انخفاض نسبة صغار السن سيكون له انعكاسات إيجابّية على األوضاع االقتصادّية لألسرة من جهة، 
وعلى النفقات الحكومّية المتمّثلة باإلنفاق على الّتعليم والرعاية الصحّية من جهة أخرى. وسيؤدي انخفاض مستويات 
اإلنجاب إلى انخفاض مؤكد في معّدالت الّنمّو السّكانّي، مما سيؤدي إلى فروق بين معّدالت الّنمّو االقتصادّي )معّدل 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة(، ومعّدالت الّنمّو السّكانّي. وسيساهم انخفاض معّدالت الّنمّو السّكانّي 
في تقليص النفقات األسرّية والحكومّية على الخدمات المخّصصة لصغار السن كخدمات الّتعليم، والّصحة، والغذاء، 

وغيرها من الخدمات التي تستقطع جزءًا غير قليل من ميزانّية األسر والموازنة العاّمة للّدولة.

وبناًء على ما سبق، فإّن االنتفاع من حدوث الفرصة السّكانّية في األردّن يتطّلب تبني سياساٍت اجتماعيٍة واقتصاديٍّة 
مالئمٍة، واالستجابة للتغّيرات التي ستنجم عنها. وفي حال عدم االستعداد المناسب للتغّيرات المتوّقعة المصاحبة 
المجتمع  على  تأثير  لها  سيكون  التي  السلبّية  االنعكاسات  من  العديد  األردّن  سيواجه  السّكانّية،  الفرصة  لمراحل 
األردّني. ومن هذه االنعكاسات السلبّية تضّخم أعداد المتعّطلين عن العمل نتيجًة لعدم قدرة االقتصاد األردّني على 
استحداث فرص عمٍل كافيٍة لألعداد الكبيرة المتوّقع دخولها إلى سوق العمل األردّني نتيجة لتغّير التركيب العمرّي 
الّنمّو االقتصادّي،  البطالة بشكٍل رئيس وتباطؤ  الفقر بين السّكان نتيجة الرتفاع معّدالت  للسّكان، وارتفاع نسبة 
سواًء  الّصحّي  اإلنفاق  من  نصيبهم  وانخفاض  لألفراد،  الصحّية  الظروف  تراجع  بسبب  العاّملين  إنتاجّية  وتدّني 
على المستوى الوطنّي أم المستوى األسرّي. وسيؤدي التراجع في الّنمّو االقتصادّي إلى تراجع مستويات الدخل 
مما سيؤثر سلبًا على رأس المال البشرّي والمستويات المعيشّية لألسر واألفراد. وفي غياب االستعداد المناسب 
لحدوث الفرصة السّكانّية ستزداد الضغوط على كافة الموارد والخدمات، مما سيؤدي إلى تراجع في نوعّية الموارد 

والخدمات، وما سيترتب على ذلك من مشاكل صحّية واجتماعّية.
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الفصل الثاني
التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي )جانب العرض( للسنوات 2013-2011

2-1 مقّدمة

الّتعليمّي لدى مختلف فئات المجتمع، وبانخفاض معّدل األمّية التي ال تتجاوز  يتمّيز األردّن بارتفاع المستوى 
6.8% لسنة 2013 للسّكان الذين تبلغ أعمارهم )15( سنة فأكثر )دائرة اإلحصاءات العاّمة 2014()1(، وتشير 
البيانات اإلحصائّية  إلى أّن أعداد الطلبة على مقاعد الدراسة لمختلف المراحل التعليمّية بما فيها الّتعليم العالي 
يشّكلون نحو )30.6%( من إجمالي سّكان المملكة لسنة 2013، حيث تصل هذه النسبة لدى الذكور )30.0 %( 

مقابل )31.3%( لإلناث.

ويشير الجدول)2-1( إلى توزيع طلبة الّتعليم العاّم في األردّن )من رياض األطفال حتى نهاية المرحلة الّثانوّية(، 
حيث ارتفعت أعدادهم من )1657922( طالبًا وطالبة سنة 2011 إلى )1726831( طالبًا وطالبة لسنة 2013. 

والذين شكلوا ما نسبته نحو)26.5 %( من إجمالي السّكان للفترة 2013-2011.

جدول )2-1( طلبة الّتعليم العاّم في األردّن ونسبتهم من إجمالي السّكان للسنوات 2013-2011

للنهوض باقتصادها كان يركز في معظم جوانبه على  المتقّدمة اقتصادّيا  الّدول  إّن األساس الذي اعتمدته معظم 
التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، فانعكس ذلك على تقدمها وتطّورها، وأصبح التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي 

جزءًا أساسيًا مكماًل للحياة، بل ينظر إليه باعتباره وسيلة رئيسة لتحسين المجتمع ورفع مستواه. 

الشباب  القطاع عاماًل أساسيًا في تزويد  المهنّي والّتقنّي حيث يعد هذا  التدريب والّتعليم  أهتم األردّن بقطاع  وقد 
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بالمهارات والمعارف الالزمة لتلبية متطلبات االقتصاد المعاصر المبني على المعرفة، وذلك بهدف الحّد من الفقر 
والبطالة، وإلنعاش االقتصاد الوطنّي وتوفير وتحقيق التنمية المستدامة. 

2011-2013 من خالل ثالثة محاور  للسنوات  األردّن  والّتقنّي في  المهنّي  والّتعليم  التدريب  الفصل  يناقش هذا 
رئيسة باإلضافة إلى الخالصة وذلك على النحو اآلتي:

2-2 واقع التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي )جانب العرض( للسنوات 2011 - 2013.

2-3 السياسات والتشريعات واالستراتيجّيات.

2-4  نقاط القّوة والضعف والفرص والمخاطر.

2-5 الخالصة: واقع القطاع وارتباطه باالنتفاع من الفرصة السّكانّية.

2-2  واقع التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي )جانب العرض( للسنوات 2013-2011

 يشمل هذا المحور مجموعة من القضايا ذات العالقة بالتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، ومنها المراحل التعليمّية، 
ونظرة المجتمع له، وقنوات االّتصال األفقّية والعامودّية بينه وبين مسارات ومراحل الّتعليم المختلفة، ومؤّسسات 

التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي حيث سيتم إلقاء الضوء عليها بما يتناسب مع أهداف الّتقرير. 

2-2-1  مراحل الّتعليم في األردّن

مراحل  ثالث  إلى  األردّن  في  الّتعليم  ُيقسم  وتعديالته،   1994 لسنة   )3( رقم  والّتعليم  التربية  قانون  إلى  استنادًا 
هي: مرحلة ما قبل المدرسة)مرحلة رياض األطفال(، ومرحلة الّتعليم األساسي، ومرحلة الّتعليم الثانوي. وسيتم 

استعراض كل مرحلة من هذه المراحل  كّل على حده.

 مرحلة رياض األطفال: مّدة الدراسة فيها سنتان على األكثر، وتعد هذه المرحلة من المراحل الهامة التي تسعى 
وزراة التربية والّتعليم إلى إدراجها في السلم الّتعليمي خالل السنوات الخمس القادمة، وتولي ذلك االهتمام نظرًا 
ألّن الدماغ لدى األطفال ينمو في السنوات الخمسة األولى من عمر الطفل، وأّن األطفال الذين يلتحقون برياض 
األطفال هم أكثر استعدادًا للمدرسة، إذ تشكل هذه المرحلة استثمارًا مبكرًا في التنمية البشرّية، نظرًا لما تقّدمه 
للطفل في مجاالت نمائه الجسدّية واللغوّية والعاطفّية والمعرفّية واالجتماعّية.)عبابنه وأخرون، 2010( )2(.  

يبّين الجدول)2-2( أّن أعداد الملتحقين في رياض األطفال في القطاعين العاّم والخاّص قد ارتفع من )103544( 
طفال للسنة الدراسّية 2011/2010 ليصل إلى)111771( طفال للسنة الدراسّية 2013/2012، أي بمعّدل نمّو 
سنوّي بلغ ما يقارب )8%(، وإذا استمر االلتحاق على نفس هذه الوتيرة فإّن أعداد األطفال المتوّقع التحاقهم 
األدنى  حده  وفي   ،2020 لسنة  األعلى  حده  في   )195000( إلى  يصل  أن  يتوقع  األطفال  رياض  بمرحلة 

)181500( لنفس السنة وهو ما بّينته الصفحة )41( من وثيقة الفرصة السّكانّية في إصدارها الثاني. 

أ-
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جدول)2-2( أعداد الملتحقين في رياض األطفال في القطاعين العاّم والخاّص  للسنوات 2013/2012-2011/2010

      المصدر: وزارة التربية والّتعليم، إدارة التخطيط التربوي، الّتقرير اإلحصائي التربوي للسنوات 2011/2010 - 2013/2012

ومن أهم الّتحّديات التي تواجه مرحلة الطفولة المبكرة انخفاض نسبة االلتحاق بشكل عام على مستوى المملكة، 
وبشكل خاص في المناطق الريفّية والفقيرة، والحاجة إلى تعزيز الكفاءة المؤسسّية، وتعزيز كفاءة العاّملين والمعلمين 

في رياض األطفال الكتشاف ذوي االحتياجات الخاّصة وكيفّية التعامل معهم.

 مرحلة الّتعليم األساسي: مّدة الدراسة في هذه المرحلة عشر سنوات، ويقبل الطالب في السنة األولى من مرحلة 
أتّم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون األّول من العاّم الدراسّي الذي يقبل فيه. وال  الّتعليم األساسي إذا 
يفصل الطالب من هذه المرحلة من الّتعليم قبل إتمام السنة السادسة عشرة من عمره، ويستثنى من ذلك من كانت 
به حالة صحّية خاصة بناًء على تقرير من اللجنة الطبّية المختصة. ويعّد الّتعليم األساسّي تعليما إلزامّيا ومجانّيا 
في المدارس الحكومّية. كما ُيعّد قاعدة للتعليم وأساسا لبناء منظومة قيمية زاخرة بالقيم الوطنّية والقومية وتنمية 
القدرات والميول الذاتية وتوجيه الطلبة في ضوئها. وتهدف هذه المرحلة من التعليم إلى تحقيق األهداف العاّمة 

للتربية وأعداد المواطن في مختلف جوانب شخصيته الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية واالجتماعّية. 

يشير الجدول )2-3( إلى أّن أعداد الطلبة الملتحقين في مرحلة الّتعليم األساسي في القطاعين العاّم والخاّص قد 
وطالبة  طالبًا   )1366229( إلى  ليصل   ،2011/2010 الدراسّية  للسنة  وطالبة  طالبًا   )1350346( من  ارتفع 
للسنة الدراسّية 2013/2012، أي بنسبة نمو بلغت )1.2%(. ويشّكل الطلبة الملتحقون بالّتعليم األساسي ما نسبتة 
)85.8%( من إجمالي جميع الطلبة الملتحقين في الّتعليم العاّم داخل األردّن لسنة 2013، وما نسبته )%20.9( 

من إجمالي السّكان في المملكة لذات السنة. 

جدول )2-3( أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم األساسي للسنوات 2013/2012-2011/2010

       المصدر: وزارة التربية والّتعليم: إدارة التخطيط التربوي،الّتقرير اإلحصائي التربوي للسنوات 2011/2010 - 2013/2012

ب-
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مرحلة الّتعليم الثانوي: تعّد هذه المرحلة من الّتعليم مرحلة غير إلزامّية، يلتحق بها الطلبة الناجحون في نهاية 
المرحلة األساسّية، وُتحّدد شروط القبول في الّتعليم الثانوي بموجب تعليمات يصدرها وزير التربية والّتعليم 
وميولهم،  قدراتهم  وفق  الّتعليم  بهذا  الطلبة  ويلتحق  والّتعليم.  التربية  مجلس  يقررها  التي  األسس  على  بناًء 
وترتكز هذه المرحلة على تقديم خبرات ثقافّية وعلمّية ومهنّية متخّصصة تلبي حاجات المجتمع األردّني القائمة 
أو المنتظرة بمستوى يساعد الطالب على مواصلة الّتعليم العالي، أو االلتحاق  بمجاالت العمل. ويتألف الّتعليم 
ثقافّية عامة مشتركة  قاعدة  يقوم على  الذي  الشامل  الثانوي  الّتعليم  الثانوي من مسارين رئيسين هما: مسار 
وثقافة متخّصصة أكاديمّية أو مهنّية، ومسار الّتعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على اإلعداد والّتدريب المهنّي.

للسنوات  والخاّص  العاّم  القطاعين  في  الثانوي  الّتعليم  مرحلة  في  الملتحقين  الطلبة  أعداد  الجدول)4-2(  يوضح 
الدراسّية 2011/2010 - 2013/2012، ويتبّين منه أّن أعداد الطلبة الملتحقين في الّتعليم الثانوي قد ارتفع من عام 

2011-2012 ولغاية 2012-2013 بما نسبته )1%( تقريبًا.

جدول)2-4( أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم الثانوي الشامل للسنوات 2013/2012-2011/2010

      المصدر: وزارة التربية والّتعليم : إدارة التخطيط التربوي، الّتقرير اإلحصائي التربوي للسنوات 2011/2010 - 2013/2012

وبتحليل واقع الّتعليم العاّم )األساسي والثانوي( يالحظ الضعف في مخرجات الّتعليم العاّم والتراجع في المستوى 
الّتعليمي، إذ تراجع ترتيب األردّن في اختبارات )PISA بيزا( في مادة الرياضيات للسنة 2012 مقارنة بسنة 

2009، وتراجع ترتيبيها في مادة العلوم لنفس السنوات )3(.

أّما األسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة االلتحاق في المرحلتين األساسّية والّثانوّية يعود إلى إلزامّية الّتعليم في 
المرحلة األساسّية، وانخفاض نسبة التسّرب من الّتعليم عالوة على سياسة الترفيع التلقائي في الصفوف األساسّية 

الثالثة األولى. 

ويقسم الطلبة إلى قسمين الناجحون والطلبة غير الناجحين، ويقدم للطلبة غير الناجحين أنشطة تعليمّية عالجّية، 
ولكن يحّق للطالب الناجح إعادة صفه بناًء على طلب من ولي أمره. ومن الصف الرابع األساسي حتى الصف 
المباحث شريطة أن يكون قد داوم  للنجاح )50 %( لكّل مبحث من  الثانوي إذا حصل على الحد األدنى  الثاني 
المّدة القانونّية، ويعد الطالب راسبًا إذا قصر في ثالثة مباحث فأكثر، أو قصر في امتحانات اإلكمال، أو تجاوز 
نسبة الغياب الموجبه للرسوب. إضافة إلى ضعف التنافس بين الطلبة في مجال التحصيل. )وزارة التربية والّتعليم 

   .)4()2013

كما يبين الشكل )2-1( السلم التعليمي المعتمد في األردن )وزارة التربية التعليم،2013()5(.

ج-
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2-2-2 النظرة المجتمعّية للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

بلغت نسبة التحاق الطلبة في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن من إجمالي الطلبة في نفس السن الّتعليمي 
لسنة 2013 إلى )10.7 %(، والتي سيرد تفصيلها الحقا في البند )2-2-4( من هذا الفصل. ولعّل من األسباب 
الرئيسة وراء تدّني هذه النسبة واقع أنظمة التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي والتوظيف في األردّن، ومساهمتها في 
إيجاد النظرة السلبّية من المجتمع نحو الّتعليم والّتدريب المهنّي، إذ يتّم تحويل ذوي التحصيل المتدّني نحو مسار 
التدريب المهنّي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يؤدى  الثانوي المهنّي، ومن ثّم تحويل األدنى إلى مسار  الّتعليم 
غياب أو ضعف أداء منظومة التوجيه واإلرشاد المهنّي بصورة فاعلة في مرحلة الّتعليم األساسي بخاصة، ومرحلة 
الّتعليم الثانوي بعامة إلى خلل في اّتخاذ الطالب قراره بااللتحاق بالخيار المهنّي وفًقا لقدراته وميوله واهتماماته. 
وقد انخفضت النسبة عما كانت عليه في التسعينّيات بسبب إلغاء الّتعليم التجاري والمالي والّتعليم التمريضي من 

برامج الّتعليم المهنّي، واستبدالهما بالمعلوماتّية والّتعليم الّصحّي كأحد فروع الّتعليم األكاديمّي.

وعلى الرغم من االهتمام الرسمّي بالّتعليم المهنّي والّتقنّي، إال أّن المجتمع ما زال ينظر إلى هذا النوع من الّتعليم 
الّتعليم األكاديمّي أرفع  أّن  إليه نظرة احترام وتقدير، ظنًّا منه  الذي ينظر  الّتعليم األكاديمي  نظرة سلبية، بعكس 
للطلبة وأسرهم.  المهنّي والّتقنّي غير جاذبة  الّتعليم  المهنّي. وما زالت صورة  الّتعليم  مستوى، وأعلى مقاما من 
ويعّد هذا من الّتحّديات الكبيرة التي تتطلب الوقوف عندها، وتتطّلب ايجاد رؤية مستقبلّية لكيفّية تحسين الصورة 
التشغيل  قطاع  أّولويات  من   )7( رقم  األّولوّية  في  ورد  ما  ذلك  يعّزز  ومما  والّتقنّي.  المهنّي  للّتعليم  المجتمعّية 
والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن )MOL websit( ، حيث أكدت على: ضرورة تحسين صورة مهن 
التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي وبرامج التدريب والّتعليم، وذلك من خالل حمالت التوجيه واإلرشاد والتوعية 

المهنّية، وتحسين صورة قطاع التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي. 

وبالرغم من قلة الدراسات في األردّن التي تناولت هذا الموضوع يمكن اإلشارة إلى أهّم االستنتاجات لهذه الدراسات.

وقد أشارت دراسة )الطروانة،2000()7( والمتعّلقة بالمشكالت الفّنية واإلدارّية التي يواجهها المديرون والمعلمون 
في المدارس والمراكز المهنّية في محافظة الكرك، إلى اقتصار الّتعليم المهنّي على الطلبة ذوي التحصيل الدارسي 
المتدّني، وإلى وجود اتجاهات سلبية لدى التالميذ نحو الّتعليم المهنّي، وعدم إقبال الطلبة على الّتعليم المهنّي لعدم 
توفر فرص لمتابعة الّتعليم الجامعي، واالّتجاهات السلبية ألّولياء األمور نحو الّتعليم المهنّي، وإهمال الجهات ذات 

العالقة ألهمّية ودور اإلعالم في تنمية االّتجاهات االيجابّية نحو الّتعليم المهنّي.

وقد أجرى )الطروانة،2000()8( دراسة عن العوامل المؤثرة في قرارات طلبة الصف العاشر األساسي لاللتحاق 
بالّتعليم المهنّي في المدارس الحكومّية في األردّن، وكشفت نتائج الدارسة عن أّن درجة تأثير العاّمل االجتماعّي 
كان األكبر بينما جاءت العوامل: المهنّية، واالقتصادّية، والّتربوّية التعليمّية، والشخصّية بدرجة تأثير متوسطة، 
وضمن المجال االجتماعّي فقد كان أكثر األسباب تأثيرًا في قرار الطلبة االلتحاق بالّتعليم المهنّي عدم رغبة أفراد 

األسرة بااللتحاق بالّتعليم المهنّي، واالّتجاهات السلبية للمجتمع نحو الّتعليم المهنّي والّتقنّي.

أما )الطويسي،2013()9( فقد اجرى دراسة رّكزت على الحلول المقترحة لتحسين النظرة المجتمعّية نحو التدريب 
والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن من وجهة نظر الخبراء العاّملين في مجال الّتعليم والّتدريب المهنّي، وأهم نتائج 
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الدراسة تمّثلت في الحلول اآلتية:

االنفتاح على التجارب الّدولّية في مجال تطوير مناهج الّتعليم والّتدريب المهنّي واالستفادة منها.

اشتراك الطلبة في تنفيذ حصص التربية المهنّية بما يوّفر بيئة تسهم في تعزيز االّتجاهات والميول االيجابّية 
نحو التدريب والّتعليم المهنّي.

أهمّية تسليط الضوء من قبل وسائل اإلعالم على قصص النجاح في مجال التدريب والّتعليم المهنّي في األردّن 
أو الّدول التي يّتخذ منها األردّن مثال  له في هذا المجال.

وضع عالوات خاّصة بخريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي.

تحسين بيئة العمل في المهن المختلفة من حيث ساعات العمل، التأمين الّصحّي ....الخ.

تحسين فرص الّتوظيف أمام خريجي التدريب والّتعليم المهنّي.

ابتكار تخّصصات جديدة تواكب الّتطور في احتياجات سوق العمل.

تعزيز دور المتخّصصين في مجال التدريب والّتعليم المهنّي للحديث عن قصص نجاحهم.

فتح قنوات االلتحاق بالّتعليم المهنّي العالي أمام خريجي الّتعليم المهنّي.

تطوير دور القطاع الخاص واألهلي في مجال تحفيز االستثمار في مجال التدريب والّتعليم المهنّي.

تطوير موقع الكترونّي وطنّي يحتوي قاعدة بيانات حول برامج التدريب والّتعليم المهنّي، ويقدم خدمات التوجيه 
واإلرشاد المهنّي.

تشجيع الّتعاون بين المدارس والمراكز المهنّية من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى.

وأشارت دراسة المجلس األعلى للسّكان حول العرض والطلب المتوّقعين على التدريب المهنّي والّتعليم الّتقنّي 
في وظائف تكنولوجيا االّتصاالت والمعلومات في سوق العمل األردّني )المجلس األعلى للسّكان، 2012()10(

إلى هذا االمر، حيث بينت ما يأتي:

بالنسبة لرغبات الشباب وتوجهاتهم نحو التدريب المهنّي والّتعليم الّتقنّي فقد تبّين أّن نسبة )49.3%( من طالب 
بتخصص   )%21.6( ونسبة  األولى،  بالدرجة  العلمّي  التخصص  في  بااللتحاق  أبدوا رغبتهم  العاشر  الصف 
اإلدارة المعلوماتية، وعلى الجانب اآلخر فقد تركز خيار الطلبة األخير على التدريب المهنّي، حيث إّن )40 %( 

منهم كانت رغبتهم األخيرة هي التدريب المهنّي.

تبّين أّن الرغبة األولى لنسبة )93%( من الطلبة هي االلتحاق بالجامعات، وتعتبر هذه النسبة عالية جدًا مقارنة 
مع الطلب في سوق العمل، وذلك ألّن الطلب سيكون على مستويات تعليمّية وتدريبّية مختلفة وليس فقط على 
درجة البكالوريوس، وهذا ما سيؤدي إلى ما يسمى بهدر الموارد والمتمّثل بعمل الشباب الذين يحملون درجة 

البكالوريوس في وظائف تتطّلب مؤهالت دون درجة البكالوريوس. 

تركز خيار الرغبة األخير للطلبة باالكتفاء بالّتعليم الثانوي وااللتحاق بسوق العمل بنسبة )43.2%( و)%29.5( 
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على التوالي، وهذا يدل على وعي الطلبة بوجوب تطوير أنفسهم بعد المرحلة الّثانوّية للحصول على عمل مناسب.

وتركز خيار الرغبة األولى للطلبة في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطّلبات النجاح في الّثانوّية العاّمة نحو 
االلتحاق ببرنامج الّتعليم الّتقنّي/ برنامج السنة الواحدة بنسبة )64.1 %( يليها الدبلوم المهنّي بنسبة أقل بكثير 

بلغت )10.7 %(.

تركزت نتائج الرغبة األخيرة للطلبة في حال كان الطالب غير مستكمل لمتطلبات النجاح في الّثانوّية العاّمة 
باالكتفاء بالّتعليم الثانوي وااللتحاق بسوق العمل حيث كانت النسب )43.3 %( و )28.3 %( على التوالي. 

 بشكل عام، كانت نسبة الطلبة الذين أبدوا رغبة شديدة في التدريب المهنّي والّتعليم الّتقنّي في مجال االّتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات هي )43.5 %(، ونسبة الطلبة الذين ال توجد عندهم رغبة وال توجد عندهم رغبة على 

اإلطالق كانت )31.4 %(، في حين كانت نسبة الطلبة المحايدين )24.5 %(.

وقد اظهرت نتائج مقابالت مجموعات التركيز من الطلبة التي تم إجراءها لغرض هذا التقرير أّن أهل وزميالت 
بعض الطالبات قد اعترضوا على التحاق هؤالء الطالبات في التخّصصات المهنّية، وظهر ذلك جليا لدى طالبات 
مدرسة عين جالوت الثانويه الشاملة للبنات/ مديرّية التربية والّتعليم- قصبة إربد، وكذلك في مدرسة أروى الّثانوّية 

المهنّية للبنات - قصبة الكرك/ الكرك.

والتقنّي، وكذلك أصحاب  المهنّي  والتشغيل  التدريب  التركيز مع كل من خبراء  إجابات مجموعات  أشارت  كما 
العمل، والشركاء التي تم إجراءها لغرض هذا التقرير أيضًا إلى أن من أسباب تدنى معدالت االلتحاق بالتدريب 
والتعليم المهنّي والتقنّي ما هو راجع باألساس إلى النظرة السلبية والدونية لهذا القطاع،  وإلى الضعف في منظومة 
التوجيه واإلرشاد المهنّي لاللتحاق في التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي، وكذلك الضعف في إرشاد الملتحقين في 

هذا القطاع للعمل فيه.
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2-2-3  قنوات االّتصال األفقّية والعامودّية بين الّتعليم المهنّي والّتقنّي والّتعليم العالي

إن من أهّم أسباب عزوف خريجي الصف العاشر عن االلتحاق  في التعليم المهنّي هو اعتقادهم بأنهم ال يستطعون 
استكمال دراستهم، أي اعتبار المسار المهنّي مغلق أمامهم، وهذا ما سيتم تناوله في هذا البند، حيث يبّين الشكل 

)2-2( قنوات االتصال األفقّية والعامودّية بين التعليم المهنّي والتقنّي والتعليم العالي.

 أ- الطلبة الناجحون وغير الناجحين في الصف العاشر

تنص المادة السادسة عشرة من أسس النجاح واإلكمال والرسوب للعام الدراسي 2011/2010 م على اعتبار 
الصف العاشر نهاية مرحلة التعليم األساسي، حيث يوزع الطلبة على مساري التعليم الثانوي الشامل )األكاديمي، 

المهنّي، الشرعي، الصحي( والتطبيقي وفروعهما. ويتفرع الّتعليم الثانوي المهنّي إلى مسارين هما:

)Vocational Comprehensive Secondary Education( مسار الّتعليم الثانوي الشامل المهنّي

العاشر بنجاح،  أنهى الصف  ثقافية عامة مشتركة وثقافة متخصصة مهنية، ويلتحق به من  يقوم على قاعدة 
ومدة الدراسة فيه سنتان دراسيتان )المرحلة الثانوية( تقسم إلى أربعة فصول دراسّية، ويتقدم الطلبة في نهاية 
السنتين بامتحان الثانوية المهنّية )التوجيهي(. ويتم التعليم في المدراس المهنّية المتخصصة والثانوية الشاملة 
في القطاعين العام والخاص والمنتشرة في كافة محافظات المملكة.  ويتكون هذا المسار من أربعة فروع هي 
)الصناعي، والزراعي، والفندقي، واالقتصاد المنزلي(. وتتوّلى ثالث جهات رئيسة تنفيذ هذا المسار وهي: 

وزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص، والمؤسسات الحكومّية األخرى .

 )Applied Secondary Education( مسار الّتعليم الثانوي التطبيقي

يهدف هذا المسار إلى إعداد القوى العاّملة المؤهلة في التخّصصات المهنّية المختلفة بناًء على حاجات سوق 
العمل، ويحصل الطالب على شهادة تدريب تجيز له االلتحاق بسوق العمل بمستوى العاّمل المهنّي، كما يمكن 

للطالب ضمن ترتيبات محّددة التقّدم المتحان الّثانوّية العاّمة لاللتحاق بكلّيات المجتمع والجامعات. 

وقد أنيطت مهّمة تنفيذ هذا المسار بمؤسسة التدريب المهنّي حتى سنة 1999، وبعد صدور قانون تنظيم العمل 
المهنّي رقم 27 لسنة 1999 أوقفت المؤسسة  العمل بهذا المسار؛ بسبب حاجته إلى سنة خبرة عملّية مما يزيد 
من مّدة الدراسة إلى ثالث سنوات بدال من سنتين مقارنة بالّتعليم الثانوي المهنّي، مما أّدى بالمؤسسة إلى االنتقال 
في  الّتعليم  من  النوع  هذا  إلى  تشير  والّتعليم  التربية  وزارة  زالت  ما  ولكن  المهنّية.  المستويات  بالتدريب حسب 

إحصائياتها السنوّية.

ويتّم توزيع الطلبة على مساري الّتعليم الثانوي الشامل والتطبيقّي وفروعهما في ضوء ما يأتي:

رغبات وميول وقدرات وحاجات الطلبة.

معّدل نتائج الطبة في الصفوف الثامن والتاسع والعاشر ويحسب المعّدل المعتمد للطلبة من أجل التوزيع على 
مساري الّتعليم وفروعهما حسب أسس النجاح والرسوب واإلكمال المعتمدة في وزارة التربية والّتعليم، وهي 

التي تتحكم في عملية توزيع الطلبة.
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خّطة الّتوزيع المعتمدة في وزارة التربية والّتعليم والتي تعتمد على الطاقات االستيعابّية للمدراس، وهي متغّيرة 
من سنة دراسّية إلى سنة دراسّية أخرى.

والّتعليم  التربية  وزارة  بين  باالتفاق  فيتم  المهنّي  التدريب  مؤسسة  إلى  توجيههم  يتّم  الذين  الطلبة  أعداد  أما 
ومؤسسة التدريب المهنّي سنويًا استنادًا للطاقة االستيعابّية للمعاهد. إال أّنه وفي السنوات التي غطاها الّتقرير، 
فلم تتجاوز نسبة المتدربين الذين تّم تحويلهم من وزارة التربية والّتعليم )20-30 %(، في حين أّن النسبة الباقية 

من هؤالء المحّولين تعود وتلتحق في المدرسة أو بسوق العمل أو تتسرب.

شكل )2-2(  قنوات االّتصال األفقّية والعامودّية بين التدريب والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي

•

•
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أما الطلبة غير الناجحين فيحّق لهم إعادة الصف العاشر أو االلتحاق في برامج مؤسسة التدريب المهنّي وفي 
مختلف المستويات )مهني، ماهر، محدد مهارات، أو تدريب مستمر(، أو االلتحاق بسوق العمل.

يعد معّدل الطالب في الصف الثامن والتاسع والعاشر األساسي المقياس الرئيس لتوزيع الطلبة على الّتعليم الثانوي 
دراسات  إعداد  يتطّلب  وهذا  الطلبة،  وقدرات  وميول  رغبات  بالحسبان  تؤخذ  كما  المهنّي،  والّتدريب  الشامل 
الذي  المناسب  التخّصص  نحو  السليمة  الوجهة  لتوجيههم  للطلبة؛  والقدرات  والرغبات  الميول  لقياس  واختبارت 
يوصلهم إلى المهنة المرغوبة،  باعتبارها من األدوات الرئيسة التي يعتمد عليها في استشعار النضج المهنّي لدى 

الطلبة في وقت مبكر.

ب- الطلبة الناجحون وغير الناجحين في الّثانوّية المهنّية

الطلبة الناجحون في الّثانوّية المهنّية أمامهم ثالثة خيارات، وهي:

الخيار األّول: االلتحاق بالجامعات الّرسمّية والخاّصة 

يصدر مجلس الّتعليم العالي سنوّيا أسس ومعّدالت القبول في الجامعات الّرسمّية والخاّصة، ويتوّزع الطلبة المقبولون 
في هذه الجامعات وفًقا لهذه األسس. وتتيح هذه األسس والّتعليمات للطلبة الناجحين في الّثانوّية من الفروع المهنّية 

المختلفة االلتحاق ببرامج الّتعليم العالي. ويوضح الملحق )2-1( الكلّيات والتخّصصات. 

ونظرًا لعدم احتساب عالمات التدريب العملي ضمن معّدل الّثانوّية العاّمة تشترط الّتعليمات واألسس على الطلبة 
المقبولين في الجامعات من الفروع المهنّية بدراسة مادتين اضافيتين بداًل من ذلك. وهذا يعني أّن أسس القبول 
في الجامعات ال تعتمد ساعات التدريب العملّي التي تقدم في المدارس الّثانوّية الشاملة والمهنّية والتي ال تقل 
عن )30%( من وقت المنهاج؛ مما انعكس سلبًا على اهتمام الطلبة بالجانب العملّي من الّتعليم الثانوي المهنّي، 
وبذلك فهي  تعّد من الّتحّديات البارزة في الّتعليم الثانوي المهنّي؛ مما يتطلب زيادة االهتمام بمعالجتها والتنسيق 

بين مختلف مزودي الّتعليم في هذا المجال.

الخيار الثاني: االلتحاق في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة

ويتّم ذلك استنادًا إلى أسس قبول الطلبة في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة للعام الجامعي 2012-2013 والصادرة عن 
جامعة البلقاء الّتطبيقّية والتي تنص على ما يأتي:

في  وذلك  يعادلها،  ما  أو  األردّنية  العاّمة  الّثانوّية  الدراسة  المتوّسطة حملة شهادة  الجامعّية  الكلّيات  في  يقبل 
التخّصصات المرّخصة من قبل جامعة البلقاء الّتطبيقّية لكّل كلّية، وحسب الطاقة االستيعابّية للكلّية المحّدده من 

قبل هيئة اعتماد مؤسسات الّتعليم العالي األردّنية.

يتّم قبول الطلبة في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة وفق ما يأتي:-

فرع شهادة الدراسة الّثانوّية العاّمة للطالب.
رغبة الطالب.

الطاقة االستيعابّية للكلّية.
تسلسل معّدالت الّثانوّية العاّمة للطلبة المتقّدمين.

•

•

•
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الطلبة  قبول  األسس  هذه  من  السابق  البند  في  المقّررة  األعداد  المتوّسطة، وضمن  الجامعّية  للكلّيات  يسمح 
الحاصلين على شهادة الدراسة الّثانوّية العاّمة األردّنية في الفروع المهنّية، الذين تقدموا لالمتحان فيها حسب 
المناهج الدراسّية القديمة، وذلك في التخّصصات التي كان يسمح لهم بالتقّدم إليها حسب أسس القبول التي 

كانت نافذه بتاريخ حصولهم على هذه الشهادة.

يقبل حملة فروع شهادة الدراسة الّثانوّية العاّمة األردّنية أو ما يعادلها في البرامج والتخّصصات المبّينة في 
الملحق رقم )2-2(. 

يسمح لطلبة فروع الّثانوّية العاّمة )الذين ال يسمح لهم االلتحاق بتخّصصات البرنامج الهندسي( دراسة برنامج 
أكاديمّي تأهيلي يمّكنهم من االلتحاق بتخّصصات البرنامج الهندسّي في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة شريطة 

ما يأتي:

وال   ،)% 60( يقل عن  ال  بمعّدل  فيه  والنجاح  األّول  الفصل  في  التمهيدّي  األكاديمّي  البرنامج  دراسة 
يعّد هذا الفصل من المدة الدراسّية المقّررة للبرنامج وعلى أن يتضمن المواد اآلتية: الرياضيات )99(، 

والفيزياء )99(، والحاسوب )99(، واللغة اإلنجليزية )99(.

خضوع هؤالء الطلبة المتحان الشامل الذي تعقده جامعة البلقاء الّتطبيقّية.

عدم السماح لهؤالء الطلبة التجسير إلى التخّصصات الهندسّية في الجامعات األردّنية الّرسمّية والخاّصة.  

في حين يسمح للطلبة الناجحين في الّثانوّية العاّمة في الفرع الصناعي دون المواد اإلضافية من محافظة العقبة 
دراسة برنامج  تأهيلي يمّكنهم من االلتحاق بتخّصصات كلّية معان، وكلّية العقبة الجامعّية على مستوى الدبلوم 

شريطة ما يأتي:

 دراسة البرنامج التأهيلي في الفصل الدراسي األّول لاللتحاق والنجاح فيه بمعّدل ال يقّل عن )60 %( على 
أن يتضمن المواد اآلتية: الرياضيات )99(، والفيزياء )99(، والحاسوب )99(، واللغة اإلنجليزية )99(، وال 

يعتبر هذا الفصل من المدة الدراسّية المقّررة للبرنامج.

 خضوع هؤالء الطلبة المتحان شهادة الدراسة الجامعّية المتوّسطة.

عدم السماح لهؤالء الطلبة التجسير إلى تخّصصات الجامعات األردّنية الّرسمّية والخاّصة.

الخيار الثالث: االلتحاق  في سوق العمل

المهنة  مزاولة  الحصول على شهادة  ويمكنهم  العمل،  بسوق  االلتحاق  المهنّية  الّثانوّية  في  الناجحين  للطلبة  يحق 
بمستوى العاّمل الماهر من مركز االعتماد وضبط الجودة التابع لوزارة العمل حسب تعليمات إجراء االختبارات 

المهنّية ومنح إجازة مزاولة المهنة.

أما الطلبة غير الناجحين في الّثانوّية المهنّية فأمامهم ثالثة خيارات وهي:

إعادة امتحان الّثانوّية المهنّية حسب تعليمات وشروط وزارة التربية والّتعليم والتي تصدر بشكل سنوّي.

•

•

•

أ-

ب-

ج-

أ-

ب-

ج-

•
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االلتحاق ببرامج التدريب المهنّي في أي من برامجها التدريبّية ولمختلف المستويات الدبلوم الفّني، الماهر، 
ومحدد المهارات، وبرامج التدريب المستمر.

االلتحاق  بسوق العمل.

ج- التجسير لخريجي كلّيات المجتمع 

يقصد بالتجسير برنامج عام لجميع الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة )دبلوم كليات المجتمع( سواء 
من داخل أو خارج األردّن، حيث يتم قبولهم في هذا البرنامج بالتخّصصات المناظرة في الجامعة لتخّصصاتهم في 

الدبلوم في البرنامجين العادي والموازي.

ويصدر مجلس التعليم العالي سنويًا أسس التجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة والجامعات األردّنية وفي العام 
الجامعي 2013/2012 صدرت أسس التجسير والتي تنص على ما يأتي:

الشهادة  امتحان  في  الخريجين  من   %20 نسبته  ما  الرسمّية  األردّنية  الجامعات  في  تنافسيًا  للقبول  مؤهاًل  يعتبر 
تخّصصات  )باستثناء  األردّنية  الجامعات  في  نظير  له  في كل تخصص  الشامل(  )االمتحان  المتوسطة  الجامعية 
الطب وطب األسنان(، و لألعوام السابقة لعام القبول ما ال يزيد عن 25% من الـ 20%، شريطة أن ال يقل معدلهم 
في هذا االمتحان )نظام السنتين، ونظام ثالث السنوات( عن )68%(، باستثناء الطلبة الذين يرغبون التجسير إلى 
تخّصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري حيث يشترط أن ال يقل معدلهم عن )70%(. وكذلك يسمح لهم 
التقدم لاللتحاق بالجامعات الرسمّية ضمن البرنامج )الموازي، ...الخ(، والجامعات الخاّصة مباشرة حسب الطاقة 

االستيعابّية لكل جامعة وحسب المعدالت السابقة.

كما يسمح للطلبة من ذوي االحتياجات الخاّصة الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة )االمتحان الشامل( 
نظام السنتين، ونظام ثالث السنوات بمعدل ال يقل عن 65 % التقدم بطلبات للتجسير في التخّصصات المناظرة 
لتخّصصاتهم في الشهادة الجامعية المتوسطة بالجامعات الرسمّية ضمن البرنامج )الموازي، ...الخ(، والجامعات 
الخاّصة مباشرة حسب الطاقة االستيعابّية لكل جامعة، شريطة إرفاق الطالب لوثيقة طبية معتمدة حسب تعليمات 

وزارة التعليم العالي.

 كما يسمح للطلبه من حمله شهادة دبلوم كليات المجتمع نظام ثالث السنوات، وأربع السنوات )ممن لم يشملهم 
نظام االمتحان الشامل( التقدم بطلبات مباشرة للجامعات للتجسير في كل تخصص له نظير في الجامعات األردّنية 
)باستثناء تخّصصات الطب وطب األسنان(، شريطة تقدمهم لالمتحان التأهيلي الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية 
لغايات التجسير، ونجاحهم فيه بمعدل ال يقل عن )68%( باستثناء الطلبة الذين يرغبون في التجسير إلى تخّصصات 

الصيدلة والهندسة والطب البيطري حيث يشترط أن ال يقل معدلهم في هذا االمتحان عن )70 %(.

مما سبق نستنتج أن خريج التعليم الثانوي المهنّي الناجح يحق له االلتحاق في الجامعات األردّنية الرسمّية والخاّصة، 
بعد  له  يحق  كما  المعتمدة،  والتعليمات  األسس  المتوسطة ضمن  الجامعية  الكليات  في  االلتحاق  له  يحق  وكذلك 
اجتيازه التعليم التقنّي في الكليات الجامعية المتوسطة التجسير للجامعات األردّنية الرسمّية والخاّصة حسب األسس 
والتعليمات المعتمدة، وهذا يتّطلب إجراء دراسات حول تقييم استمرارّية الطلبة ضمن نفس المسار المهنّي أثناء 
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االنتقال من الّتعليم الثانوي المهنّي إلى كلّية المجتمع، ومنها أثناء تجسيره من الّتعليم الّتقنّي إلى الّتعليم الجامعي، 
وبما يخدم أهداف التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي؛ وذلك للحفاظ على الموارد وتقليل مستويات الهدر 

في الموارد البشرّية.

الطلبة غير الناجحين في الّثانوّية المهنّية أمامهم ثالثة خيارات وهي:

إعادة الّثانوّية المهنّية حسب األسس والّتعليمات التي تصدر عن وزارة التربية والّتعليم سنويًا.

االلتحاق بسوق العمل.

االلتحاق في مؤسسة التدريب المهنّي في البرامج التدريبّية التي تقّدمها المؤسسة لغير الناجحين في الّثانوّية 
العاّمة.

د- المستويات المهنّية في األردّن

يتضّمن التوصيف والتصنيف المهنّي العربي المعتمد في األردّن في عام 2008 على خمسة مستويات، يوّضحها 
نظام رقم )83( لسنة 2000 نظام قواعد تصنيف العاّملين المهنّيين الصادر بموجب قانون تنظيم العمل المهنّي رقم 

)27( لسنة 1999، وهذه المستويات هي:

االختصاصي: يحتاج األفراد الذين يشغلون أعماال ضمن هذه الفئة إلى إعداد وتأهيل جامعي.

بعد  )ما  متوسطين  وتأهيل  إعداد  إلى  الفئة  هذه  أعماال ضمن  يشغلون  الذين  األفراد  يحتاج  الّتقنّي)الفّني(: 
الّتعليم الثانوي ودون الّتعليم الجامعي(، أو في مستوى الكلّيات الجامعّية المتوّسطة أو ما يوازيها.

المهنّي: يحتاج األفراد الذين يشغلون أعمااًل ضمن هذه الفئة إلى تعليم أو تأهيل مهنّي بعد إنهاء مرحلة الّتعليم 
الثانوي لمدة قد تصل إلى عام تعليمّي، ويتكّون من مستويين هما: مهني درجة أولى ومهني درجة ثانية.

الماهر: يحتاج األفراد الذين يشغلون أعمااًل ضمن هذه الفئة إلى تعليم أو تأهيل مهنّي يوازي مرحلة الّتعليم 
الثانوي.

محدد المهارات: التدريب القصير )أقل من تسعة شهور( أو من خالل الخبرة، أو التعلم الذاتي، أو التدريب 
في موقع العمل.

والمهنّي(  والماهر،  المهارات،  )محدد  األولى  الثالثة  للمستويات  المهنة  مزاولة  إجازات  منح  مهمة  ُأنيطت  وقد 
ومنح  المهنّية،  االختبارات  إجراء  تعليمات  صدرت  وقد  العمل،  لوزارة  التابع  الجودة  وضبط  االعتماد  بمركز 
إجازة مزاولة المهنة ونشرت في الجريدة الّرسمّية في عام 2013، والتي تنّص على متطّلبات وشروط منح إجازة 
المهنة لكّل مستوى من هذه المستويات، وكيفّية االنتقال من مستوى إلى مستوى آخر، وهي على النحو المبّين في 

الجدول)5-2(.
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جدول )2-5( شروط الحصول على شهادة مزاولة المهنة في المستويات المهنّية األساسّية

       المصدر: وزارة العمل، مركز االعتماد وضبط الجودة ، 2014
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2-2-4 واقع مؤسسات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

تشمل دراسة واقع مؤسسات التعليم والتدريب المهنّي في هذا التقرير كال من التوزيع الجغرافي لمؤسسات القطاع، 
واإلرشاد  والتوجيه  والتدريب،  التعليم  وأساليب  والمستويات،  والبرامج،  االستيعابّية،  والطاقات  التحتية،  والبنى 
الخاص  القطاع  ودور  والحاكمية،  العمل،  قطاع  مع  والعالقة  الجودة،  وضبط  والشهادات،  واالعتماد  المهنّي، 

والشركات، أّما التشريعات الناظمة لهذا القطاع فقد وردت في البند )2-3( من هذا الّتقرير.

أ - التوزيع الجغرافّي، والبنى التحتّية، والطاقات االستيعابّية، والتخّصصات، والمستويات والمزودون

تنتشر مؤسسات التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي الحكومّية والخاّصة في كل محافظات المملكة في المدن واألرياف 
والبوادي، وقرب المدن والتجمعات الصناعية والخدمية والّسّكانية والمخيمات.

ويبّين الجدول )2-6( العدد اإلجمالي للمدراس والمعاهد والكلّيات التي تقدم خدمات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي 
في المملكة حيث بلغت )288( منشأة سنة 2013، أّما التوزيع النسبي النتشار المدارس والمعاهد والكلّيات فكانت 
نسبة انتشارها في إقليم الوسط هي األعلى حيث بلغت بحدود )50 %(، ومن ثّم في إقليم الشمال وبلغت )36 %(، 
وأقّلها كانت في إقليم الجنوب وبلغت )13 %(، كما هو مبّين في الشكل )2-3(، ويعود السبب في ذلك إلى أعداد 

السّكان في كل إقليم، ومن ناحية ثانية عدم وجود كلّيات جامعّية خاصًة في إقليم الجنوب. 

جدول)2-6( توزيع المدراس والمعاهد والكلّيات حسب األقاليم لسنة 2013

               المصدر: محسوبة من قبل الخبراء، حسب المالحق 3-2، 5-2
* المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي– إحصائية أعداد الطلبة المقبولين في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة للسنوات 2013-2009
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شكل )2-3( النسبة المئوية لتوزيع المدارس والمعاهد والكلّيات حسب األقاليم لسنة 2013

           المصدر: محسوبة من قبل الخبراء، حسب المالحق 3-2، 5-2، 6-2

والمهنّية  األكاديمّية  الفروع  على  األساسي  العاشر  الصف  أنهوا  الذين  الطلبة  توزيع   )7-2( رقم  الجدول  ويبّين 
ومعاهد مؤسسة التدريب المهنّي وسوق العمل ونسبتهم المئوية. وهذه المعلومات التي تّم حسابها تعكس مؤشرًا 
عامًا وال تعكس األعمار الفردّية )بل متوسطاتها بمعنى أّن الطالب الذي أنهى الصف العاشر يتراوح عمره ما بين 

)16-17( عامًا وللصف الحادي عشر ما بين )17-18( عامًا.

الّتقنّي )كلّيات المجتمع( ممن أنهوا  البيانات الّرسمّية المعتمدة فيما يتعلق بأعداد الطلبة الذين التحقوا بالّتعليم  إّن 
المرحلة الّثانوّية / الفروع المهنّية غير متوّفرة، فالبيانات المتوّفرة تشير ألعداد الطلبة الملتحقين بكلّيات المجتمع من 
حملة شهادة الدراسة الّثانوّية بشكل عام، وال تشير لفرع الّتعليم الثانوي الذي تخرج منه الطالب الملتحق بالّتعليم. 

ولذا فإن ذلك يستدعي إظهار ذلك في السنوات المقبلة ضمن البيانات اإلحصائّية لجامعة البلقاء الّتطبيقّية.
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جدول)2-7( أعداد ونسب الطلبة المنتقلين من الّتعليم األساسي إلى الّتعليم الثانوي ومعاهد مؤسسة التدريب المهنّي
 حسب الجنس للسنوات 2013-2011

         المصدر: وزارة التربية والّتعليم- إدارة التخطيط التربوي، الّتقرير اإلحصائي للسنوات 2011/2010 - 2013/2012

ويّتضح من الجدول )2-7( أّن النسبة العليا لاللتحاق بالّتعليم الثانوي )مسار الّتعليم الثانوي الشامل/ األكاديمي( 
قد وصلت إلى )81.4%( للعام 2010-2011 ارتفعت إلى )84.9%( للعام 2012-2013، تليها نسبة االلتحاق 
بالّتعليم الثانوي )مسار الّتعليم الثانوي الشامل/المهنّي( والتي ارتفعت من )13.6%( إلى )14.5%( لذات الفترة، 
)0.6%( على  و   )%1.0( بلغت  والتي  المهنّي،  التدريب  بمعاهد مؤسسة  لاللتحاق  الدنيا  النسبة  كانت  في حين 
الطلبة  يقود  المؤسسة  بمعاهد  االلتحاق  بأن  السائد  االعتقاد  إلى  السبب  يعود  وقد   .2013-2011 لسنتي  التوالي 
إلى تعليم مغلق النهاية، ألنهم ال يتقدمون المتحان الدراسة الّثانوّية العاّمة كنظرائهم ممن التحقوا بالّتعليم الثانوي 
المهنّي، مع أّن طلبة مؤسسة التدريب المهنّي يحّق لهم التقّدم المتحان شهادة الدراسة الّثانوّية كطلبة غير نظاميين 

وبعد مرور ثالث سنوات من إنهائهم الصف العاشر بنجاح، وبالتالي متابعة تعليمهم العالي.

أّما فيما يتعّلق بمعّدالت نشاط انتقال الطلبة اإلناث ووفق نفس المتغّيرات السابقة، فالجدول رقم )2-7( يبّين توزيع 
 ،2011 عام  في   %90.1( بين  ما  تتراوح  مئوية  بنسب  األكاديمّي  الّتعليم  بين  ما  الطالبات  تتوّزع  إذ  الطالبات، 
و90.3 % في عام 2013( وهي نسبة أعلى من الذكور، والّتعليم المهنّي بنسبة مئوية تتراوح ما بين )9.9  % في 
عام 2011، 9.9 % في عام 2013( وهي نسبة أقل من نسب التحاق الذكور، في حين تنخفض نسب التحاق اإلناث 
بمعاهد المؤسسة عن نسب التحاق الذكور، وتعزى لنفس األسباب السابق ذكرها، وكذلك لقلة عدد معاهد المؤسسة 
المتاحة لإلناث كما هو الحال بالنسبة للذكور خاصة في العاصمة عّمان التي يتوّفر فيها معهدان فقط لإلناث وفي 
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مناطق بعيدة عن التجمعات السكنّية هما: معهدا )أبو نصير، وماركا(؛ مما يحول دون التحاق الفتاة بالمعهد وأحيانا 
كثيرة تستنكف عن متابعة الدراسة.  

ويشير الجدول )2-8( إلى أعداد الطلبة الملتحقين بالتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي للسنوات 2011 - 2013 حسب 
الجنس ونوع الّتعليم والّتدريب، ويالحظ من الجدول زيادة طفيفة في أعداد الملتحقين للسنة 2013 مقارنة بالسنوات 
2011 و2012 وفي كافة المؤّسسات، حيث زادت النسبة بحدود 10.3% بين سنة 2013 وسنة 2011، وبقيت 
األعداد شبه متقاربة بالنسبة للذكور واإلناث في السنوات الثالث المحّددة. كما بقيت النسبة المئوية لمشاركة الّتعليم 
المهنّي في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي شبه متقاربة وبمعّدل متوسط بلغ )56%( من إجمالي أعداد الملتحقين 
المهنّي بشكل عام،  التدريب  المهنّي والّتقنّي. ولقد طرأت زيادة طفيفة على معّدل مشاركة  التدريب والّتعليم  في 
ويعزي السبب في ذلك إلى زيادة أعداد البرامج التدريبّية ومستوياتها. في حين أخذت نسبة المشاركة في الّتعليم 
الّتقنّي )كلّيات المجتمع( باالنخفاض من )22.4%( في سنة 2011/2010 إلى )21.9%( في سنة 2012/2011، 
ومن ثم زادت في سنة 2013/2012 إلى نسبة )21.7%(, ويمكن أن يعزى سبب االنخفاض إلى عدم وجود جاذبّية 
في برامج الّتعليم الّتقنّي، وقّلة الوظائف للخريجين. غير أّنه تجب مالحظة أّن الملتحقين بكلّيات المجتمع ال يلتحقون 
جميعهم بالبرامج الّتقنّية حيث يتوزعون على برامج متعّددة منها التعليمّية واللغات ....الخ. ويشير الجدول أيضًا إلى 

أّن النسبة العليا لمخرجات القطاع تعود للتعليم الثانوي المهنّي.

جدول )2-8( أعداد ونسب الملتحقين بالتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس ونوع الّتعليم والّتدريب 
للسنوات2013-2011

     المصدر:      1-  مؤسسة التدريب المهنّي، الّتقرير السنوي  للسنوات 2013-2011
             2-  وزارة التربية والّتعليم، الّتقرير اإلحصائي التربوي للسنوات 2013-2011

             3-  وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي، الّتقرير اإلحصائي السنوي للسنوات 2013-2011

ويبّين الجدول )2-9( تناقص معّدل المشاركة في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي كنسبة من إجمالي الطلبة من 
المستويات )الثالث والرابع والخامس( في التصنيف األردّني المعيارّي للتعليم بنسبة )0.5%(  سنة 2013 مقارنة 
مع سنة 2011، رغم زيادة أعداد الملتحقين ببرامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي للسنوات المذكورة، ويعود 
السبب إلى التوّسع في مؤسسات الّتعليم الثانوي والجامعي. أّما زيادة أعداد الملتحقين في الّتعليم والّتدريب المهنّي 
فقد بّينت لقاءات جماعات التركيز من الطلبة أّن من األسباب التي دعتهم لاللتحاق بالّتعليم الثانوي المهنّي بالدرجة 
تؤهلهم  مرتفعة  معّدالت  على  بحصولهم  األكاديمّية  التخّصصات  في  الطلبة  من  أقرانهم  منافسة  غايات  األولى 
وتساعدهم - بحسب رأيهم- في االلتحاق  في الجامعات، بعد أن أصبح الّتعليم الجامعي مفتوحًا أمامهم وفق الّتعليمات 

الصادرة.
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جدول )2-9( توزيع طلبة التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن بحسب مزودي الّتعليم للسنوات 2013-2011

*مستوى)3+4( في التصنيف األردّني المعياري للتعليم = الّتعليم الثانوي + الّتعليم الّتقنّي
*مستوى)4+5( في التصنيف األردّني المعياري للتعليم =  الّتعليم الّتقنّي+ الّتعليم الجامعي لمستوى البكالوريوس

*مستوى)3+4+5( في التصنيف األردّني المعياري للتعليم = الّتعليم الثانوي + الّتعليم الّتقنّي + الّتعليم الجامعي لمستوى البكالوريوس 
*إجمالي الّتعليم والّتدريب المهنّي= الّتعليم المهنّي + التدريب المهنّي

ويشير الجدول )2-10( إلى أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم الثانوي والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي وفي الجامعات 
األردّنية لمستوى البكالوريوس للسنوات 2011-2013، وبمقارنتهم بأعداد الملتحقين في التدريب والّتعليم المهنّي 
والّتقنّي يّتضح أّن النسبة كانت )10.3%(، )10.8%(، )10.3%( للسنوات 2011، 2012 ،2013 على التوالي، 

وشّكلت نسبة التحاق اإلناث بحدود )37.5%( من النسبة اإلجمالّية. 
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جدول )2-10( توزيع الطلبة الملتحقون بالتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي ونسبتهم من إجمالي الطلبة 
من نفس المستوى للسنوات 2013-2011

        المصدر:     1- مؤسسة التدريب المهنّي، الّتقرير السنوي  للسنوات 2013-2011
              2- وزارة التربية والّتعليم، الّتقرير اإلحصائي التربوي للسنوات 2013-2011

              3- وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي، الّتقرير اإلحصائي السنوي للسنوات 2013-2011

أ - 1 مزودو الّتعليم المهنّي 

تتولى ثالث جهات رئيسة التعليم المهنّي في األردّن، وكّلها تتبع مناهج وزارة التربية والتعليم، وتقوم وزارة التربية 
والتعليم باإلشراف عليها، وتشتمل إحصائيات وزارة التربية والتعليم على بيانات كل مزودي التعليم المهنّي، وهذه 
الجهات هي: وزارة التربية والتعليم، والمؤسسات الحكومّية  وباألخص مدراس مديرّية التربية والتعليم والثقافة 

العسكرّية، ومؤسسات القطاع الخاص وبالتحديد مركز مار اليوسف في الزرقاء.

أ - 1- 1 الّتعليم المهنّي في وزارة التربية والّتعليم 

تتوّلى مديرّية الّتعليم المهنّي في وزارة التربية والّتعليم والتابعة إلدارة الّتعليم المهنّي واإلنتاج شؤون الّتعليم المهنّي 
ويبين الشكل )2-4( أقسام مديرّية الّتعليم المهنّي.  
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شكل )2-4( أقسام مديرّية الّتعليم المهنّي في وزارة التربية والّتعليم

ويبّين الجدول )2-11( إجمالي أعداد المدارس في وزارة التربية والّتعليم التي تقدم خدمات الّتعليم الثانوي المهنّي، 
ومنه يالحظ بأّن أعداد المدراس في سنة 2010 كانت )195( مدرسة، وأصبحت في عام 2013 )196( مدرسة 
أي بزيادة مقدارها )0.5 %(، وفي سنة 2014 قّلت عدد المدارس المهنّية لتصبح )194( مدرسة حسب الملحق 

رقم )2-2( أي انخفضت بنسبة )1 %( عن سنة 2013.
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جدول )2-11( إجمالي أعداد المدارس في وزارة التربية والّتعليم التي تقدم خدمات الّتعليم المهنّي
 للسنوات  2010 - 2013 

المصدر: 
* مجلس التشغيل والّتدريب المهنّي والّتقنّي - تقرير تقييم أداء قطاع التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي األردّني – 2012

** المجلس االقتصادّي واالجتماعّي األردّني – الّتقرير االقتصادّي واالجتماعّي – 2012
*** وزارة التربية والّتعليم – الموقع االلكترونّي

ويبّين الجدول )2 - 12( والشكل )2-5( توزيع المدراس المهنّية والشاملة التابعة لوزارة التربية والّتعليم حسب 
المحافظات التي تقدم الّتعليم الثانوي المهنّي، حيث بلغ عددها )194( لسنة 2014، ويبّين الملحق رقم )2 - 2( 
والّتعليم،  التربية  المهنّي واإلنتاج في وزارة  الّتعليم  إدارة  الحصول عليها من  تّم  التي  المدارس  بأسماء  تفاصيل 

ويتوّفر في هذه المدارس )165( مشغاًل وورشة إضافة إلى أماكن مخّصصة للتدريب الفندقي. 

جدول )2 - 12( توزيع المدارس الّثانوّية المهنّية في وزارة التربية والّتعليم التي تقدم الّتعليم الثانوي المهنّي الشامل

      المصدر: محسوبة من قبل الخبراء استنادًا إلى الملحق )2-2(
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شكل )2-5( توزيع المدارس المهنّية في وزارة التربية والّتعليم التي تقدم الّتعليم الثانوي المهنّي الشامل

                
          المصدر: محسوبة من قبل الخبراء استنادًا إلى الملحق)2-2(

وقد تّم تقدير الطاقة االستيعابّية حسب عدد المقبولين لسنة 2014 / 2015 وتبلغ بحدود )27060( طالبا وطالبة. 
التخّصصات  الثانوي ولمجموعة من  والثاني  الثانوي  األّول  للصفين  المهنّي  الّتعليم  المدارس خدمات  وتقدم هذه 

المبّينة في الجدول )13-2(.

الجدول )2-13( التخّصصات المتوّفرة في مديرّية الّتعليم المهنّي للعام التدريبي 2015-2014

         المصدر: وزارة التربية والّتعليم– إدارة الّتعليم المهنّي واإلنتاج - 2014
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ويبّين الجدول )2-14( معّدل االلتحاق اإلجمالي )إجمالي الطلبة الملتحقين في الّتعليم الثانوي المهنّي، كنسبة من 
إجمالي السّكان لألعمار)16-17 سنة( المقابلة لهم، وذلك استنادًا الى المؤشرات الكمية والنوعية للتشغيل والتدريب 
والتعليم المهنّي والتقني في األردن، ويالحظ أّن المعّدل اإلجمالي ارتفع من )6.5%( في سنة 2011 إلى )7.3 %( 
في 2013، ويعود السبب إلى الزيادة في التحاق الطلبة في الّتعليم الثانوي المهنّي. أّما معّدل مشاركة اإلناث فبقي 

شبه ثابت خالل السنوات الثالث. 

 

جدول)2-14( معّدل االلتحاق اإلجمالي بالّتعليم الثانوي المهنّي بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

       * السكان في األعمار 17-16
        المصدر:  المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، قاعدة معلومات مشروع المنار

                      وزارة التربية والّتعليم: إدارة التخطيط التربوي، الّتقرير اإلحصائي التربوي للسنوات 2013/2012-2011/2010

-2012/2011 للسنوات  المهنّي  الشامل  الثانوي  الّتعليم  في  الملتحقين  الطلبة  أعداد   )15-2( الجدول  ويوّضح 
المئوية  النسبة  أّن  الجدول  ويتبّين من  الشامل،  الثانوي  الّتعليم  في  المتلحقين  إجمالي  2013/2012 ونسبتهم من 
للملتحقين في الّتعليم الثانوي الشامل المهنّي قد بلغت )12.6%(، و)13.4%(، و)13.3%( على التوالي للسنوات 
2011-2013. ويالحظ من الجدول أّن أعداد الملتحقين في الّتعليم الثانوي الشامل المهنّي ازداد من سنة 2011/2010 
ولسنة 2013/2012 بما مجموعه )3548( طالبا وطالبة، ويعود السبب إلى أّن معظم الملتحقين في الّتعليم الثانوي 
الشامل المهنّي قد التحقوا بهذا النوع من الّتعليم كطموح في الحصول على معّدالت عالية في الّثانوّية العاّمة للفرع 
المهنّي تؤهلهم للمنافسة في دخول الجامعات. فقد أشار العديد من الطلبة الذين تّمت مقابلتهم من جماعات التركيز 
في المدارس المهنّية والشاملة التابعة لوزارة التربية والّتعليم لهذا األمر بشكل واضح عند سؤالهم عن األسباب التي 

دعتهم لاللتحاق بهذا النوع من الّتعليم الثانوي الشامل.
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جدول )2-15( مجموع أعداد الطلبة الملتحقين في مرحلة الّتعليم الثانوي الشامل
بحسب نوع الّتعليم الثانوي والجنس للسنوات 2013/2012-2011/2012

       المصدر: وزارة التربية والّتعليم: إدارة التخطيط التربوي، الّتقرير اإلحصائي التربوي للسنوات 2013/2012-2011/2010

ويبّين الجدول )2-16( أعداد الطلبة الملتحقين في الّتعليم المهنّي للسنوات 2011– 2013 حسب الفروع المهنّية 
والجنس، ويتبّين من الجدول الزيادة المستمرة في أعداد الملتحقين في فروع الّتعليم المهنّي خالل األعوام الثالثة 
المتعاقبة بِاستثناء الّتعليم الثانوي التطبيقي. حيث بلغ عددهم )25639( في سنة 2011/2010 منهم )9445( من 
اإلناث، و)28873( في سنة 2012/2011 منهم )9795( من اإلناث، و)29187( في سنة 2013/2012 ومنهم 
)9944( من اإلناث، ويشكلون تقريبًا ما نسبته )50%( من إجمالي أعداد الملتحقين في التدريب والّتعليم المهنّي 

والّتقنّي.

وقد كانت أعلى نسبة اللتحاق الذكور في الفرع الصناعي ومن ثّم الفرع الفندقي ويليها الفرع الزراعي، أما اإلناث 
الّتعليم  في  للطلبة  نسبة  أعلى  وكانت  الزراعي.  في  ثّم  ومن  المنزلي  االقتصاد  في  لاللتحاق  نسبة  أعلى  فكانت 
الصناعي وترواحت بين )48-50 %(، وتلتها في االقتصاد المنزلي وترواحت بين  )31-35 %(، ومن ثّم الفندقي 

والزراعي.

التحاق  أّن أعلى نسب  تبّين  المهنّية، فقد  الفروع  المهنّي حسب  الّتعليم  ويبّين الجدول )2-17( نسب توزيع طلبة 
كانت في فرع الّتعليم الصناعي حوالي )50%(، ومن ثّم في االقتصاد المنزلي وتراوحت بحدود )30%(، ومن ثّم 

الزراعي، فالفندقي، وأخيرا الّتعليم الثانوي التطبيقي. 
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جدول)2-16( توزيع طلبة الّتعليم الثانوي المهنّي )أعداد( بحسب الفروع المهنّية والجنس 
للسنوات 2013/2012-2011/2010

        المصدر: وزارة التربية والّتعليم- إدارة التخطيط التربوي، الّتقرير اإلحصائي للسنوات 2011/2010 - 2013/2012

جدول)2-17( توزيع طلبة الّتعليم المهنّي )أعداد ونسب( بحسب فرع الّتعليم للسنوات 2013-2011

      المصدر: وزارة التربية والّتعليم- إدارة التخطيط التربوي، الّتقرير اإلحصائي للسنوات 2011/2010 - 2013/2012

يشير الجدول )2-18( إلى معّدالت التسرب من الّتعليم الثانوي المهنّي بحسب الجنس ونوع البرنامج، إذ يّتضح 
من الجدول ارتفاع نسبة التسّرب من الصف الثاني الثانوي مقارنة بالصف األّول الثانوي للسنوات الثالث 2011-
2013، وقد يعود ذلك إلى أسباب اجتماعّية واقتصادّية، وهذا يتطلب تفعيل مهمة التوجيه واإلرشاد المهنّي في 
المدراس المهنّية، وكذلك فإّن المعّدل الكّلي لتسرب الذكور أعلى من تسرب اإلناث وقد يعود السبب إلى النواحي 

االقتصادّية.
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جدول )2-18( معّدل التسرب )النسبة المئوية( من الّتعليم الثانوي المهنّي 
حسب فرع الّتعليم والصف والجنس للسنوات 2013-2011

         المصدر: محسوبة من قبل خبراء اعداد الّتقرير باالستناد إلى بيانات وزارة التربية والّتعليم، ادارة التخطيط والبحث التربوي
         * حسب باعتماد جمع  السنة السابقة + السنة الالحقة والقسمة على 2 نظرا الن عدد الملتحقين في السنة الالحقة صف ثاني ثانوي  كان

          اكثر من عدد الملتحقين صف أّول ثانوي.

يشير الجدول )2-19( إلى نسب الّنجاح والتخرج من الّتعليم الثانوي المهنّي بحسب نوع الّتعليم والجنس للسنوات 
تدّني  إلى  الذي يشير  المهنّي منخفضة، األمر  الثانوي  الّتعليم  النجاح في  أّن نسب  2011-2013، ويالحظ  منه 
جودة الّتعليم المهنّي، وضعف مدخالت العملية التعليمّية من الطلبة خريجي الصف العاشر الذين يتّم فرزهم استنادا 

للمعايير الوارده في الفقرة أ من البند 3-1-2.

ويبّين الجدول كذلك أّن نسب نجاح اإلناث أعلى من الذكور، هذا ويعد معّدل الّنجاح مؤشرا على الكفاءة الداخلّية 
للتعليم الثانوي المهنّي، فانخفاض معّدالت النجاح والتخرج يمثل هدرا في الّتعليم، وهذا االنخفاض المفاجئ بحاجة 

إلى مزيد من الدراسة والتحليل والتشخيص.
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المجموع

جدول )2-19( نسب النجاح من الّتعليم الثانوي المهنّي بحسب نوع الّتعليم والجنس للسنوات 2013-2011

        المصدر: وزارة التربية والّتعليم- إدارة التخطيط التربوي، الّتقرير اإلحصائي للسنوات 2011/2010 - 2013/2012

في  المهنّي  الّتعليم  للعاملين في  الّتعليمي  الجنس والمستوى  المعلمين بحسب  توزيع  إلى   )20-2( الجدول  ويشير 
العدد  بكالوريوس نصف  الحاصلين على  المعلمون والمعلمات  2013، حيث شّكل  للسنة  التربية والّتعليم  وزارة 
اإلجمالي، ويعود ذلك إلى المتطّلبات التي أقرها قانون التربية والّتعليم الذي ال يجيز ممارسة مهنة الّتعليم إال لحملة 
شهادة البكالوريوس على األقل، وتالها نسبة الحاصلين على الدبلوم المتوسط ومعظم هؤالء هم من المدّربين الذين 
يقومون بتنفيذ التدريب العملّي في المشاغل التدريبّية. أّما حملة الّتعليم الثانوي فقد جاءوا في المرتبة االخيرة وبنسبة 

.)% 0.6(

نسبته  ما  الصناعية ذكور  المدارس  في  العاّملين  إجمالي  إلى  المساندة  والخدمية  اإلدارّية  الوظائف  وبلغ متوسط 
إعداد  عند  أجريت  دراسة  إلى  استنادًا  وذلك  األكاديمي،  الّتعليم  من  طلبة  فيها  يوجد  ال  إذ  فقط،   )%  24.9(
المؤّشرات الكمّية في سنة 2010. وفي سنة 2009 وضمن المرحلة األولى من مشروع تطوير الّتعليم نحو اقتصاد 
الوظائف  من  أعدادًا  الهيكلّية  هذه  توفر  حيث  المهنّية،  للمدارس  جديدة  هيكلّية  إقرار  تّم   ،)1ERfKE(المعرفي
اإلدارّية والمساندة لتيسير عمل المدرسة الّثانوّية المهنّية والقيام بواجباتها تجاه الطلبة والمجتمع على أكمل وجه، 

إضافة  للمعلمين المهنّيين المؤهلين.
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21 سنة فأكثر أقل من 5 سنوات

دبلوم متوسط

جدول)2-20( مؤهالت معلمي الّتعليم الثانوي المهنّي الشامل بحسب المؤهل العلمّي والجنس للسنوات 2013

      المصدر: وزارة التربية والّتعليم- إدارة التخطيط التربوي، وإدارة الموادر البشرّية - 2013

العملية  والخبرة  الجنس  بحسب  المهنّي  الّتعليم  في  العاّملين  للمعلمين  النسبّي  التوزيع  فيبّين   )21-2( الجدول  أما 
للسنوات2011-2013. ويالحظ من الجدول أّن أعلى نسبة كانت للمعلمين والمعلمات الذين يمتلكون من )10-6( 
سنوات خبرة، وتلتها نسبة المعلمين الجدد الذين يمتلكون أقل من خمس سنوات خبرة وبالنسبة للمعلمات فكن من 

ذوات الخبرة )11-15( سنة.

جدول)2-21( عدد سنوات الخبرة لمعلمي الّتعليم الثانوي المهنّي بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

       المصدر: وزارة التربية والّتعليم- إدارة التخطيط التربوي،  قسم المعلومات في شؤون الموظفين2013-2011

ويشير الجدول )2-22( إلى رتب المعلمين والمعلمات العاّملين في الّتعليم المهنّي استنادًا إلى نظام رقم )61( لسنة 
2008 نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والّتعليم، حيث يّتضح أّن عدد المعلمين الذين تم تصنيفهم بلغ )92( 
معلمًا ومعلمة، خالل السنوات الثالث قيد الدراسة، فقد بلغ عدد رتبة معلم أّول )10( معلمين فقط، في حين بلغ عدد 
المعلمين الخبراء )16( معلما ومعلمة. في حين أّن عدد المعلمين والمعلمات العاّملين في الّتعليم المهنّي في وزارة 
التربية والّتعليم قد بلغ )2339(، )2488(، )2614( معلما ومعلمة للسنوات2011-2013 على التوالي. ويوضح 
الجدول إلى أّن ما نسبته )41.4 %( من المساعدين التربويين هم من اإلناث خالل السنوات الثالث والبالغ عددهم 
)70( مساعدا تربويا، أّما رتب )إداري تربوي أّول وإداري تربوي خبير( فلم يشغل أّيا من هذه الرتب أيٌّ من 

العاّملين في الّتعليم المهنّي.
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جدول)2-22( توزيع المعلمين والمعلمات العاّملين في الّتعليم المهنّي في وزارة التربية والّتعليم وفق تصنيف 
الرتب الوظيفّية للسنوات 2013-2011

       المصدر: وزارة التربية والّتعليم، قسم الترفيعات والترقيات والعالوات – 2013-2011

أّما بخصوص نفقات الّتعليم المهنّي الجارية فقد كانت)21.525.700( دينارًا لسنة 2011،  )20.876.600( دينارًا 
لسنة 2012، )24.441.000( دينارًا لسنة 2013، وشّكلت )0.001( لسنة 2011، و)0.0013( لسنة 2012، 
و)0.0014( لسنة 2013 من الناتج المحلّي اإلجمالي. وشّكلت )0.0032( لسنة 2011 و)0.003( لسنة 2012، 
و)0.0034( لسنة 2013 من  إجمالي النفقات العاّمة للسنوات 2011-2013 على التوالي. وشّكلت حصة الملتحق 
في الّتعليم المهنّي من النفقات الجارية )839.6( دينارًا لسنة 2011، )723( دينارًا لسنة 2012، و)837.4( دينارًا 

لسنة 2013.

أّما كلفة خريج الّتعليم المهنّي من الرواتب واألجور للعاملين في الّتعليم المهنّي، فكانت )755( دينارًا للسنة 2011، 
المالية،  الدائرة  والّتعليم،  التربية  وزارة  2013.)المصدر:  لسنة  دينارًا  و)760(   ،2012 لسنة  دينارًا  و)677( 
معلومات غير منشورة )11(، ووزارة المالية، الحساب الختامي للموازنة العاّمة للسنوات المالية 2013-2011()12(. 

وهنا يظهر بوضوح أّن حجم اإلنفاق على مشاريع التطوير يشّكل قيمة متدّنية.

لحكومة  الوزاري  البيان  أشار  فقد  والّتعليم  التربية  في مدراس وزارة  لكل حاسوب  الطلبة  معّدل  أّما بخصوص 
رئيس الوزراء الدكتور عبداهلل النسور المقّدم لمجلس النواب السابع عشر الموقر في دورته غير العادية بتاريخ 

2013/4/14، أنه سيكون حاسوب لكّل )16( طالب خالل السنوات 2013 و 2014.
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مؤسسة
التدريب المهني

وزارة
الشركة الوطنيةوكالة الغوثالتنمية االجتماعية

القطاع الخاصللتشغيل والتدريب

أ- 1- 2 الّتعليم المهنّي في المؤّسسات الحكومّية األْخرى )مديرّية التربية والّتعليم والثقافة العسكرّية(

تتوّلى مديرّية التربية والّتعليم والثقافة العسكرّية التابعة للقّوات المسّلحة األردّنية مسؤولية الّتعليم المهنّي في أربع 
مدراس مهنّية ثانوية، وتتوّفر فيها ثالث تخّصصات هي: كهرباء االستعمال، وكهرباء سيارات، واإلنتاج النباتي، 
وتطبق هذه المدارس مناهج وزارة التربية والّتعليم. وقد بلغ عدد الطلبة اإلجمالي )163( طالبا في سنة 2011، 
المدراس وأعداد  تفاصيل  الملحق)3-2(  ويبّين   ،2013 2012، و)199( طالبًا في سنة  و)150( طالبًا في سنة 

الطلبة والتخّصصات. 

أ- 1- 3 الّتعليم المهنّي في القطاع الخاص

تتولى مؤسسة تعليمّية واحدة في األردّن تقديم خدمات التعليم المهنّي وهي )مدرسة مار اليوسف – في محافظة 
الزرقاء( وتخضع لتعليمات وزارة التربية والتعليم وإحصائياتها متضمنة في إحصائيات الوزارة، وتتوّفر فيها ثالثة 
تخّصصات هي: النجارة والديكور، وصيانة الحاسوب واألجهزة المكتبية، والفندقة والسياحة.)13( وهذا يدّلل على 
ضعف مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. ولعّل من أهم أسباب ذلك ارتفاع كلف تأسيس وتشغيل مثل هذه 

المؤّسسات التعليمّية.

أ- 2 مزودو التدريب المهنّي 

تَنفِّذ برامج التدريب المهنّي في األردّن من قبل خمس جهات رئيسة، كما هو مبّين في الشكل )6-2(

شكل)2-6( مزودو التدريب المهنّي في األردّن
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أ- 2- 1 مؤسسة التدريب المهنّي

تّم إنشاء مؤسسة التدريب المهنّي بموجب القانون المؤقت رقم )35( لعام 1976 وتعمل حاليًا بموجب قانون معدل 
لقانون مؤسسة التدريب المهني لسنه 2006 ويقرأ مع القانون رقم )11(  لسنة 1985.

تنفذ المؤسسة برامجها التدريبّية من خالل معاهدها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة والتي بلغ عددها )44( 
معهًدا في سنة 2013، بينما كان عددها )42( معهدًا في سنة 2010، كما هو مبّين في الجدول )2-23(، وتبلغ 

الطاقة االستيعابّية اإلجمالية لهذه المعاهد )9270( متدربا. 

وتتوزع هذه  المعاهد على المحافظات على النحو اآلتي: محافظة العاصمة )12( معهدا، )5( معاهد في كل من 
الزرقاء وإربد، والبلقاء، والكرك، و)3( معاهد في معان ، وفي كل من مأدبا والعقبة والطفيلة معهدان، وفي كل من 

جرش وعجلون والمفرق معهد واحد.

ويبّين الملحق )2-4( أسماء المعاهد وتوزيعها على المحافظات وطاقتها االستيعابّية.

جدول)2-23( أعداد المعاهد في مؤسسة التدريب المهني للسنوات 2013-2010

       المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي، التقارير السنوية 2013-2010

والمتسربين من  العاشر(،  )الصف  األساسي  الّتعليم  مثل: خريجي مرحلة  الفئات  العديد من  المؤسسة  وتستهدف 
المدارس ذكورًا وإناثا ممن تزيد أعمارهم عن 16عاما، وخريجي مرحلة الّتعليم الثانوي )الناجحين والراسبين( 
ذكورًا وإناثا، والباحثين عن عمل من شرائح الفقراء، ونزالء مراكز اإلصالح والتأهيل حيث بلغ عدد الملتحقين 
من هذه الفئة ببرامج المؤسسة  )84( ملتحقًا للسنوات 2011-2013، واألحداث من الجنسين، وذوي االحتياجات 
الخاّصة )المعوقين( حيث بلغ عدد الملتحقين من هذه الفئة خالل السنوات 2011-2013 ما مجموعه )540( ملتحقًا، 
كما التحق من فئة اإلناث من خالل مشروع زيادة مشاركة اإلناث في برامج التدريب المهنّي خالل العاّمين 2011-
2012 ما مجموعه )1058( ملتحقة، وتدريب غير األردّنيين من األشقاء العرب ويبلغ عدد البرامج التدريبّية في 
المؤسسة ما يزيد عن مئتي برنامج ضمن مستويات العمل األساسّية )المهنّي، والماهر، ومحدد المهارات( وكذلك 

برامج الدبلوم التي تنفذ بالتعاون مع جامعة البلقاء الّتطبيقّية، إضافة  لبرامج التدريب المستمر)14( .

وتقدم المؤسسة العديد من برامج التدريب المهنّي في العديد من العائالت المهنّية ومنها: )االلكترونّيات، والكهرباء، 
وتشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية، وقيادة وصيانة المركبات واآلليات، والخدمات الشخصية، والنجارة والتنجيد 
والديكور، وصياغة المجوهرات والحلي، والتكييف والتبريد والتمديدات الصحّية، والفندقة والسياحة، واإلنشاءات، 
النسيجية  والصناعات  المعلومات،  وتكنولوجيا  والطباعة،  المكاتب  وأعمال  والسكرتارية  والتجليد،  والطباعة 
والصناعات  الكيماوية،  والصناعات  التجارية،  والخدمات  والبيع  واليدوية،  التقليدية  الحرف  والجلدية، وصناعة 
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يحتاجها  مهنة  إضافة ألي  والبيئة،  المياه  وأعمال  الدوائية،  والصناعات  المتجددة،  والطاقة  والزراعة،  الغذائية، 
سوق العمل(، وترتبط هذه البرامج مع مستويات العمل األساسّية الواردة في السلم الفّني للمهارات )سلم المستويات 
العمل  منّظمة  أصدرته  الذي   ASCO 2008 للمهن  المعياري  العربي  التصنيف  دليل  إلى  يستند  الذي  المهنّية( 
العربّية. كما تقوم المؤسسة بتنفيذ أية برامج تدريبّية وفقًا الحتياجات الفئات المستهدفة، وتوفر اإلمكانيات الفّنية 

واللوجستية لتنفيذها داخل معاهد المؤسسة و/أو خارجها وفي داخل األردّن وخارجه.

ويمكن تصنيف هذه البرامج إلى:

1. برامج اإلعداد المهنّي: وهي برامج تدريبّية منظمة تتراوح مدتها بين فصل تدريبي)700 ساعة( وأربعة فصول 

تدريبّية )2800 ساعة(، ويتم تزويد الملتحقين فيها بالمهارات العملّية والنظرّية واالتجاهّية والحياتّية، وتهدف 
إلى إعداد القوى العاّملة المدربة في مستويات العمل وتصنف هذه البرامج على النحو اآلتي:

أ- الدبلوم الفّني/ الّتقنّي ومدته 72 ساعة معتمدة ويقسم إلى برنامجين:

● الدبلوم التقنّي وينفذ بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية، ويخضع الملتحق في هذا البرنامج لشروط القبول 
الموحد في جامعة البلقاء التطبيقّية، ويشترط أن يكون حاصاًل على الثانوية العاّمة بنجاح، ويتقدم بموجبه 

المتدرب المتحان كليات المجتمع )الشامل(.
يكون  أن  ويشترط  الفّني،  المستوى  على  للحصول  الملتحقين  ويؤّهل  المؤسسة  تنّفذه  الذي  الفّني  الدبلوم   ●

الملتحق قد أنهى الصف الثاني الثانوي )ناجحا أو غير مستكمل( .

ب - برنامج المستوى المهنّي: مدة البرنامج تتراوح بين فصل دراسي وأربعة فصول دراسّية، ويلتحق به من أنهى 
الصف العاشر )ناجحا أو غير ناجح(، ويتفرع منه مهني مستوى أول ومهني مستوى ثاٍن.

ج - مستوى البرنامج الماهر: مدة البرنامج تتراوح بين فصلين دراسيين وأربعة فصول دراسّية. ويلتحق به من 
أنهى الصف العاشر )ناجحا أو غير ناجح(.

د - مستوى البرنامج محدد المهارات: مّدة البرنامج فصل دراسي )700 ساعة تدريب(. ويلتحق به من أنهى الصف 
العاشر )ناجحا أو غير ناجح( والمتسربون من المدارس شريطة أن ال يقل عمرهم عن )16( سنة.

2. برامج التدريب المستمر وخدمة المجتمع: وهي برامج تدريبّية قصيرة لخدمة المجتمعات المحلّية وتصمم حسب 
الفئة المستهدفة وتكون دون مستوى مهني. مثل )مشكل قش وخيزران، وزراعة أشتال وأعشاب عطرية ، ....

الخ( .

3. برامج رفع الكفاءة الفّنية: ويلتحق بها العمال الممارسون لرفع كفاءتهم الفنية في مجال تخصصهم ضمن 
المستوى المهنّي الواحد، أو لرفع كفاءتهم لالنتقال من مستوى مهني إلى المستوى المهنّي الذي يليه.

4. برامج تدريب المدّربين والمشرفين وتقسم إلى نوعين هما:

● برامج تدريب المدّربين: تهدف هذه البرامج إلى تأهيل المدربين والمعلمين العاملين في مراكز ومعاهد  
   التدريب والمدارس المهنّية في القطاعين العام والخاص.

● برامج تدريب المشرفين: تهدف هذه البرامج إلى تأهيل العاملين في المؤسسات في القطاعين العام والخاص 
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ممن تتطلب مهام وظيفتهم أو عملهم اإلشراف على العاملين وعمليات اإلنتاج أو الصيانة أو الخدمات.

5. برامج التدريب في مجال السالمة والّصحة المهنّية: وتهدف إلى تدريب المدّربين والمشرفين الصناعيين 
بمتطلبات ومعايير السالمة والّصحة المهنّية وبيئة العمل وتطبيقها. 

6. برامج إعداد وتأهيل السواقين: وتهدف إلى تدريب السواقين في القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات 
المجتمع المدنّي في مجال السياقة ورفع كفاءتهم لالرتقاء من فئة إلى فئة أعلى وفقًا لما معمول به في معهد 

المرور األردّني التابع لمديرّية األمن العام، وتعليمات وزارة الداخلية.

ويتم تنفيذ برامج التدريب المشار إليها أعاله إّما داخل المعهد التدريبّي )تدريب مؤسسي(، أو في مواقع العمل 
)تدريب ميداني(، أو في المعهد وموقع العمل )تدريب تشاركي(.

ويبّين الجدول )2-24( معّدل االلتحاق اإلجمالي في التدريب المهنّي بحسب الجنس للسنوات 2011-2013 وذلك 
استنادًا الى المؤشرات الكمية والنوعية للتشغيل والتدريب والتعليم المهنّي والتقني في األردن. ويالحظ أن المعّدل 
 )%1( لألناث  االلتحاق  معدل  وبلغ   ،)%1.4 وبلغ   2013،  2012  ،2011 السنوات  ثابتًا خالل  بقي  اإلجمالي 
للسنوات الثالث 2011 و2012 و 2013 ، في حين بلع معدل االلتحاق للذكور )1.7%( لسنة 2011، و)%1.9( 

في سنة 2012، ومن ثم انخفض )1.8%( في سنة 2013. 

جدول)2-24( معّدل االلتحاق اإلجمالي  في مؤسسة التدريب المهني 
 بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

         *عدد السكان للفئة العمرية 22-16   
        المصدر: التقارير السنوية لمؤسسة التدريب المهني للسنوات 2013-2011 

        المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، قاعدة معلومات مشروع المنار 
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المستويات  حسب   2013-2011 للسنوات  المهنّي  التدريب  برامج  في  الملتحقين  أعداد   )25-2( الجدول  ويبّين 
الجنس  حسب  المهنّي  التدريب  برامج  في  الملتحقين  أعداد  توزيع  إلى  كذلك   )26-2( الجدول  ويشير  المهنّية، 
والتخّصصات، ويّتضح من الجدول زيادة نسبة مشاركة اإلناث في التدريب المهنّي للسنوات 2011 و2012 بنسبة 
)13%(، ويعزى السبب إلى زيادة التحاق اإلناث في تخّصصات الفندقة والحرف التقليدّية والخدمات الشخصّية 
وأعمال السكرتاريا، ومن ثّم انخفضت النسبة إلى )9%( للسنوات 2012 و2013 في هذه التخّصصات وكذلك في 
تخصص الزراعة، وقد يعزى السبب إلى عدم توفر فرص عمل للخريجات. ويشير كذلك إلى زيادة التحاق الذكور 

في التخّصصات المهنّية وباألخص في تخّصصات الصيانة، وإصالح المركبات، والكهرباء، والتكييف والتبريد.

جدول)2-25( أعداد الملتحقين في مؤسسة التدريب المهنّي بحسب المستويات المهنّية والجنس 
للسنوات 2013-2011

       المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي- االتقارير السنوية 2011 ،2012 ،2013
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مجموعإناثذكورمجموعإناثذكورمجموعإناثذكور

جدول)2-26( أعداد الملتحقين في مؤسسة التدريب المهنّي بحسب البرنامج التدريبي والجنس
للسنوات 2013-2011

        المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي، التقارير السنوية للسنوات 2013-2011
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ويبّين الجدول)2-27( معّدالت التسرب اإلجمالية من التدريب المهنّي للسنوات 2011-2013، وال تتوفر معلومات 
المئوية  النسبة  انخفاض  ويالحظ  إليها.  المشار  للسنوات  والجنس  التدريبّي  البرنامج  بحسب  التسرب  معّدل  عن 
للتسرب للسنوات الثالث حيث كانت )19.1%( في سنة 2011 وانخفضت لتصبح )14.6%( في سنة 2013، 

ويعود السبب إلى تنوع وحداثة البرامج التدريبّية في مؤسسة التدريب المهنّي. 

جدول)2-27( معّدل التسرب اإلجمالي من الملتحقين في برامج مؤسسة التدريب المهنّي

        المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي– مديرّية القبول والتسجيل بااليميل، كانون أّول 2014

ويبّين الجدول )2-28( أعداد الخريجين من برامج التدريب المهنّي حسب المستويات المهنّية المختلفة، حيث زاد 
عددهم بنسبة )16.6 %( ما بين سنة 2011 و سنة 2012، وبنسبة )11.1 %( ما بين سنة 2012 وسنة 2013، 

ويعود السبب إلى ازياد عدد الملتحقين والخريجين في برامج التدريب المستمر.

جدول)2 - 28( أعداد الخريجين في مؤسسة التدريب المهنّي بحسب المستويات للسنوات 2013-2012

      المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي- االتقارير السنوية 2013،2012،2011

ويشير الجدول )2-29( إلى أعداد الملتحقين والخريجين من برامج التدريب المهنّي للسنوات 2011-2013 بحسب 
الجنس، وال يشتمل الجدول أعداد خريجي معهد التدريب والتطوير ومعهد السالمة والّصحة المهنّية. هذا ويصعب 
حساب نسبة الخريجين سنويًا في مؤسسة التدريب المهنّي ألّن برامج المؤسسة منها ما هو أقل من سنة )التدريب 
المستمر، ومحدد المهارات(، ومنها ما هو سنة دراسّية )بعض برامج الماهر وبعض برامج المهنّي(، ومنها ما 
يزيد عن السنة )بعض برامج الماهر والمهنّي والدبلوم(، ويالحظ من الجدول الزيادة المستمرة في أعداد الخريجين 

خالل السنوات الثالث، ويعزى السبب إلى االقبال على االلتحاق ببرامج التدريب المستمر والدورات القصيرة.



69 الفصل الثاني

جدول)2-29( أعداد الملتحقين والخريجين من برامج التدريب المهنّي في مؤسسة التدريب المهنّي  بحسب 
الجنس للسنوات 2013-2011 

       المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي– التقارير السنوية 2013-2011

معهد  يعقدها  والتي  المهنّية  والّصحة  السالمة  دورات  في  والخريجين  المشاركين  أعداد   )30-2( الجدول  ويبّين 
السالمة والّصحة المهنّية التابع لمؤسسة التدريب المهنّي للعاملين في القطاعين العاّم والخاّص ومن داخل وخارج 
األردّن للسنوات2011–2013، ويتبّين من الجدول انخفاض أعداد المشاركين والخريجين في سنة 2012 مقارنة 

بسنة 2011 بما نسبته )47 %(، وزادت بما نسبته )85 %( في سنة 2013 عن سنة 2012. 

جدول)2-30( أعداد المشاركين في دورات السالمة والّصحة المهنّية للسنوات 2013-2011

      المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي- االتقارير السنوية  2011، 2012، 2013

ويوّضح الجدول )2-31( أعداد المشاركين )الجدد والمنتظمين والخريجين( في دورات إعداد وتدريب السواقين 
يعقدها  والتي  تقوية/ دورات نظري(،  العملي/ دورات  المستمر/التدريب  )التدريب  التدريبّية  الدورات  كافة  وفي 
معهد تدريب السواقين للسنوات 2011–2013، ويتبّين من الجدول انخفاض أعداد المشاركين في دورات التدريب 

المستمر لسنة 2012 مقارنة بسنة 2011 وانخفاضها في سنة 2013 مقارنة بسنة 2012.
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نوع التدريب

جدول )2-31( أعداد المشاركين في دورات تدريب السواقين للسنوات 2013-2011

        المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي- االتقارير السنوية 2013،2012،2011 

ويبّين الجدول )2-32( والشكل )2-7( أعداد المشاركين في دورات التدريب المستمر التي تنفذها المؤسسة في  
معاهدها أو في مواقع العمل. ويبّين الجدول أّن أكبر نسبة مشاركة كانت في سنة 2013، ويعود سبب ذلك لتبني 
المؤسسة تنفيذ مشاريع وطنّية ودولّية لتدريب العاطلين عن العمل من خريجي المؤّسسات التعليمّية المختلفة، ومن 
العاّملين في سوق العمل؛ من أجل تحسين مهاراتهم وخبراتهم العملية. ويالحظ من الجدول أّن معّدل نسبة مشاركة 

اإلناث كانت )53.1 %( خالل السنوات الثالث مقارنة بمعّدل مشاركة الذكور.

جدول)2-32( أعداد المشاركين في برامج التدريب المستمر في مؤسسة التدريب المهنّي بحسب الجنس
 للسنوات 2013-2011

        المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي– الّتقرير السنوي 2013
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شكل  )2-7( أعداد المشاركين في برامج التدريب المستمر في مؤسسة التدريب المهنّي
بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

                                  المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي– الّتقرير السنوي 2013

وتبّين الجداول )2-33(، و)2-34(، و)2-35( توزيع أعداد الموظفين في مؤسسة التدريب المهنّي الدائمين وغير 
الدائمين، حيث بلغ عدد الموظفين في مؤسسة التدريب المهنّي لسنة 2011 ما مجموعه )1362( موظفًا وموظفة، 
وفي سنة 2012 ما مجموعه )1309( موظفًا وموظفة، وفي سنة 2013 ما مجموعه )1258( موظفا وموظفة، 
المعلمين  نسبة  زادت  فقد  ثانية  ناحية  ومن  الثالث،  السنوات  اإلجمالي خالل  الموظفين  أعداد  انخفاض  ويالحظ 
والمدّربين من الذكور واإلناث خالل السنوات المحددة حيث بلغت النسبة اإلجمالية للمدربين والمعلمين في سنة 
2013 من الجنسين )42.2٪( من إجمالي عدد الموظفين. هذا وقد زاد الكادر الفّني )المنسقون وضباط التدريب 

والمدربون والمعلمون( في المؤسسة خالل السنوات الثالث وقّل الكادر اإلداري والخدمي.
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جدول )2-33( توزيع الموظفين في مؤسسة  التدريب المهنّي الدائمين )نظام الخدمة المدنّية( وغير الدائمين
)عقود، مياومات، أخرى( حسب الوظيفة والجنس لألعوام )2013-2011(

        المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي، التقارير السنوية للسنوات 2013-2011

جدول ) 2-34( توزيع المعلمين والمدّربين في مؤسسة التدريب المهنّي من مجموع الموظفين
 للسنوات2013-2011

       المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي، التقارير السنوية للسنوات 2013-2011

جدول رقم )2-35( توزيع الموظفين في مؤسسة التدريب المهنّي حسب الوظيفة
)فني،إداري،خدمي( للسنوات2013-2011

       المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي، التقارير السنوية 2013-2011
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يشير الجدول )2-36( إلى توزيع مؤهالت المدّربين/ المعلمين الدائمين وغير الدائمين في مؤسسة التدريب المهنّي. 
إذ كان إجمالي أعداد المدّربين والمعلمين شبه ثابت خالل السنوات الثالث 2011-2013 لكال الجنسين، وشكل 
المدّربون الذكور ما نسبته  تقريبًا 75 % من إجمالي عدد المدّربين والمدربات وهذه النسبة معقولة ألن عدد الذكور 
المتوسط  الدبلوم  الملتحقات من اإلناث. وكانت أعلى نسبة لحملة  التدريبّية أعلى من عدد  البرامج  الملتحقين في 
خالل ثالث السنوات وتالها الحاصلون على الّثانوّية العاّمة ومن ثم الحاصلون على البكالوريوس بالنسبة للذكور، 
أما بالنسبة لإلناث فكانت أعلى نسبة للدبلوم المتوسط ومن ثم البكالوريوس ومن ثّم الّثانوّية العاّمة. إّن مؤهالت 
الثانوي المهنّي، ويعود ذلك إلى  الّتعليم  التدريب المهنّي بالمتوسط أقل من المعلمين في  المعلمين والمدّربين في 

التركيز الكبير على الخبرة العملية للمدربين في تنفيذ برامج التدريب المهنّي في المؤسسة.

جدول )2-36( مؤهالت مدربي ومعلمي مؤسسة التدريب المهنّي بحسب المؤهل العلمّي والجنس 
للسنوات 3013-2011

        المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي، التقارير السنوية للسنوات  2013-2011

أما بخصوص نفقات مؤسسة التدريب المهنّي الجارية فقد كانت )8702718( دينارًا لسنة 2011، و)10213170( 
دينارًا لسنة 2012، و)10151643( دينارًا لسنة 2013، وشّكلت )0.00042( لسنة 2011، و)0.00064( لسنة 
2012، و)0.00059( لسنة 2013 من الناتج المحلي اإلجمالي. وشّكلت )0.0012( لسنة 2011، و)0.0015( 
لسنة 2012، و)0.0014( لسنة 2013 من  إجمالي النفقات العاّمة للسنوات 2011-2013. وشّكلت حصة الملتحق 
النفقات الجارية )862.8( دينار لسنة 2011، و)955.1( دينار لسنة 2012، و)939(  في التدريب المهنّي من 
2011-2013)15(، وزارة  للسنوات  المهنّي  التدريب  لمؤسسة  السنوية  التقارير  )المصدر:   .2013 لسنة  دينارا 

المالية، الحساب الختامي للموازنة العاّمة للسنوات المالية 2013-2011( )16(.
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ويبّين الجدول )2-37( كلفة خريج التدريب المهنّي للسنوات 2011-2012-2013 في مؤسسة التدريب المهنّي من 
النفقات الجارية، والتي قدرت بالمتوسط للسنوات الثالث بـ )1310( دينار أردني وهي متفاوتة من تخصص إلى آخر.

جدول)2-37( كلفة الخريج في مؤسسة التدريب المهنّي بالدينار من النفقات الجارية  للسنوات 2013-2011

       المصدر/ تم تقدير هذه الكلفة على أساس  تقرير تقييم التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي الصادر عن مجلس التشغيل والّتعليم المهنّي والّتقنّي لسنة 2012

من ناحية أخرى قامت المؤسسة بإنشاء مختبر حاسوب مجهز بالحواسيب وملحقاتها في كل معهد من معاهدها، 
وتضّمنت برامجها التدريب على الحاسوب من ضمن المهارات الحياتّية، ومن خالل الجدول )2-38( يتبّين أّن 
هذا  الذي طرأ على  التراجع  إلى  يشير  التدريبي  المعهد  في  للحاسوب  المتدربين  بنسبة  المتعّلق  النوعّي  المؤشر 
المؤشر في مؤسسة التدريب المهنّي، فقد أصبح )12 متدربا لكل حاسوب( في عام 2013، بعد أن كان )11 متدربا 

لكل حاسوب في عام 2011(. ويعود السبب إلى ازدياد أعداد الملتحقين وقلة المخّصصات المالية السنوّية.

جدول )2-38( أعداد المتدربين لكل حاسوب في مؤسسة التدريب المهنّي للسنوات 2013-2011

       المصدر– مؤسسة التدريب المهنّي – مساعد المدير العاّم للشؤون الفّنية، 2014

أ- 2- 2 التدريب والتأهيل المهنّي في وزارة التنمية االجتماعّية 

تتناسب  مهن  على  مهنيًا  وتدريبيهم  بتأهيلهم  وتقوم  اإلعاقات  ذوي  األشخاص  االجتماعّية  التنمية  وزارة  ترعى 
منتجين  أعضاء  ليكونوا  مناسبة  بوظائف  تشغيلهم  على  تحرص  كما  العمل،  سوق  وحاجات  وقدراتهم  وميولهم 
وقادرين على االندماج في مجتمعهم، معتمدين على أنفسهم في تحقيق االستقاللّية االقتصادّية، وكذلك فإّن الوزارة  
الّدولّية. ويتوّفر في  العاّم والخاّص والجمعيات الخيرية والمنظمات  القطاعين  تشرف على تأهيلهم وتدريبهم في 
األردّن )17( مركزًا ومعهًدا وجمعيًة خيرية لتدريب المعاقين في مختلف محافظات المملكة للذكور واإلناث في 
تخّصصات مختلفة، وقد بلغ عدد الملتحقين من المعاقين في المراكز التابعة لوزارة التنمية االجتماعّية )82( ملتحقًا 

سنة 2011، و)87( ملتحقًا سنة 2012، و)97( ملتحقًا سنة 2013 . 
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ويبّين الجدول )2-39( أسماء مراكز تأهيل المعاقين مهنيًا في األردّن حسب تبعيتها.

جدول)2-39( مراكز تأهيل ذوي االحتياجات الخاّصة في القطاعين العاّم والخاّص والتطوعي

        المصدر: وزارة التنمية االجتماعّية – تقرير غير منشور لمديرّية شؤون األشخاص المعوقين بتاريخ 2011/11/1
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أ- 2- 3 التدريب المهنّي في وكالة األمم المّتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
)األونروا( 

باإلضافة إلى الّتعليم المدرسي العاّم، تقدم األونروا الفرص التعليمّية البديلة من خالل التدريب المهنّي في كّل من 
الحرف التقليدية والحديثة )المهنّية( للشبان )الذكور واإلناث( من الالجئين الفلسطينيين ممن أنهوا الصف العاشر 
العمل، ويتوّفر في األونروا ثالثة  الفّنية ذات الصلة بسوق  بالمهارات والخبرات  الالئقين صحيًّا، ويتّم تزويدهم 
أنواع من البرامج التدريبّية تعمل على اعتمادها من مركز االعتماد وضبط الجودة التابع لوزارة العمل. وتنفذ هذه 

البرامج في كّل من كلّية تدريب وادي السير الّتقنّية، وكلّية تدريب عّمان، وهي: 

األثاث  وصناعة  والتشطبيات،  الديكور،  اآلتية:  التخّصصات  في  واحدة  دراسّية  سنة  لمدة  تدريبّية  برامج 
السيارات،  وتجليس  األلمنيوم،  والحاسوب، وتصنيع  المكتبّية  األجهزة  السيارات، وصيانة  ودهان  المنزلي، 
وتمديدات كهربائّية منزلّية، وتركيب وصيانة المصاعد، وتركيب وصيانة أنظمة الحماية واألنذار، والتجميل 
وتزيين الشعر، وتعقد هذه الدورات في كلّية تدريب عّمان وللفتيات فقط، وإنتاج الطعام والشراب، وفن الخياطة 

وتصميم األزياء.

برامج تدريبّية لمدة سنتين دراسيتين في التخّصصات اآلتية: األعمال اإلنشائّية، والنجارة وتصنيع األثاث، 
والتمديدات الصحّية والتدفئة المركزّية، وميكانيكا الديزل واآلليات الثقيلة، وصيانة المركبات الخفيفة، والخراطة 

واللحام، والحدادة واللحام وتفصيل األلمنيوم، والكهرباء العاّمة، والتكييف والتبريد، وكهرباء السيارات.

الخلوّية، وصيانة األجهزة  بين )4-6( أشهر ومنها صيانة األجهزة  تتراوح  برامج تدريبّية قصيرة: ومدتها 
المنزلّية، مهارات الكوي وغسيل المالبس، ديكورات الحجر الخارجية.

األونروا  عقدتها  التي  المهنّي  التدريب  برامج  في  الذكور  والخريجين  الملتحقين  أعداد   )40-2( الجدول  ويبّين 
الملتحقين  مجموع  أّن  الجدول  من  ويّتضح  الكلّيات،  في  تدرب  التي  التخّصصات  للسنوات2011-2013 حسب 
الذكور )366( ملتحقًا في سنة 2011، و)423( ملتحقًا في سنة 2012، و)395( ملتحقًا في سنة 2013. ويالحظ أّن 
أكثر الملتحقين كانوا في تخصص ميكانيك الديزل والمعدات الثقيلة )116( ملتحقا،  ومن ثّم في تخصص الكهرباء 

المنزلّية حيث التحق في هذا التخصص )102( ملتحق.

أما بالنسبة لألناث فقد كان عدد الملتحقات متواضعًا فلم تلتحق أية متدربة  بتلك البرامج في سنة 2011، في حين 
التحقت سبعة متدربات في سنة 2012 في تخصص الخياطة والتفصيل وتخرجن جميعهن، والتحقت )31( متدربة 
في تخصص التجميل وتصفيف الشعر وتخرج منهن )25( متدربة، أّما في سنة 2013 فالتحقت )6( متدربات في 
التجميل وتصفيف الشعر  الخياطة والتفصيل وتخرجن جميعهن، والتحقت )59( متدربة في تخصص  تخصص 
وتخــرج منهــن )46( متدربــة، وبهــذا فــقد بلـــغ مجمـــوع الملتحقين من الجنسيين )1287( ملتحقًا خالل الفترة 

.2013-2011

.1

.2

.3
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جدول)2-40( أعداد ملتحقي وخريجي التدريب المهنّي في األونروا للسنوات 2011-2013 )ذكور(

       المصدر: وكالة األونروا لمنطقة األردّن، مركز القوى البشرّية – 2014
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أ- 2- 4 التدريب المهنّي في الشركة الوطنّية للتشغيل والّتدريب

غير  مساهمة  خاصة  والّتدريب كشركة  للتشغيل  الوطنّية  الشركة  إنشاء  تّم  السامية  الملكّية  للتوجيهات  استجابة 
ربحّية مملوكة للقّوات المسّلحة األردّنية، إذ تّم تسجيلها رسميًا في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2007/7/25، 
وباشرت عملها في السابع من آب عام 2007 بإدارة كاملة من الكوادر العسكرّية بعد استكمال وإنجاز كافة الخطط 
الشركة  بين  اتفاقّية شراكة  2014/5/5 وقعت  تاريخ  والّتدريب. وفي  التشغيل  لكافة مراحل  التفصيلية  والبرامج 
الوطنّية للتشغيل والّتدريب ومؤسسة التدريب المهنّي تتضمن إدخال مؤسسة التدريب المهنّي كشريك استراتيجّي 
بنسبة )48( بالمئة من رأس مال الشركة؛ لتحقيق التشاركّية والتكاملّية التي تساعد على بلوغ الطموحات، وتعظيم 

اإلنجازات، وتعزيز التعاون والتنسيق الشامل في مجال التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

ويشتمل البرنامج التدريبّي في الشركة الوطنّية للتشغيل والّتدريب على التدريب الوطنّي )العسكري( ومدته شهران، 
والّتدريب المهنّي ومدته ستة أشهر، والّتدريب العملي الميداني في مؤسسات القطاعين العاّم والخاّص ومدته أربعة 

أشهر، ويمنح الخريج شهادة كفاءة مهنّية ومزاولة مهنة مصدقة من مركز االعتماد وضبط الجودة.

ويهدف التدريب المهنّي في الشركة إلى إكساب المتدّربين المهارات األساسّية النظرّية والعملّية الّتطبيقّية لكّل مهنه 
من المهن التي يتّم التدريب عليها، حيث يتّم وضع المتدرب في بيئة تدريبّية مشابهة لسوق العمل.

أّما األعمال المشمولة بالتدريب فهي: نجار طوبار، وحداد، وبناء حجر وطوب، وقصـير، وبليط، ودهان مباٍن/ 
وتحكم،  تمديدات  وكهربائي  وموبليا،  عربي  ونجار  فاصون،  وحداد  ألمنيوم،  وحداد  جبسية،  ديكورات  مجهز 

وميكانيكي تكييف وتبريد، وميكانيكي تدفئة مركزية وتمديدات صحّية .

ويشير الجدول)2-41( إلى أعداد الملتحقين والخريجين في الشركة الوطنّية للتشغيل والّتدريب للسنوات 2011-
2013، ويبّين الجدول انخفاض أعداد الملتحقين والخريجين في السنتين 2012 و2013 مقارنة بسنة 2011 بسبب 
تكييف  اآلتية:  والتخّصصات  المهن  في   2013 لسنة  التحاق  نسبة  أعلى  وكانت  وبرامجها.  الشركة  هيكلة  إعادة 
وتبريد )85(، وكهربائي )79(، ودهان ديكور)72(، وبناء حجر)71(، وأقلها في تخصص نجار عربي )39( 

ملتحقا.
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جدول)2-41( أعداد الملتحقين والخريجين من الشركة الوطنّية للتشغيل والّتدريب للسنوات 2013-2011

        المصدر: الشركة الوطنّية للتشغيل والّتدريب – دائرة الدراسات والتخطيط، بيانات غير منشورة ، كانون األّول 2015

أ- 2- 5 التدريب المهنّي في القطاع الخاص

تعود  التي  التدريبّية  المؤّسسات  العمل ترخيص واعتماد  لوزارة  التابع  الجودة)17(  االعتماد وضبط  يتوّلى مركز 
ملكيتها إلى القطاع الخاص والتي تقدم خدمات التدريب المهنّي، إذ تّم اعتماد)13( مزودا تدريبّيا حتى نهاية عام 
2013، ومن خالل الوثائق التي تّم االطالع عليها في المركز تبّين أّن مؤسسات القطاع الخاص المعنّية بالتدريب 
المهنّي المعتمدة تقدم العديد من البرامج التدريبّية وبمستويات مهنّية مختلفة، وغالبيتها بمستوى العاّمل الماهر. وأهّم 

التخّصصات المتوّفرة في هذه المؤّسسات:

المركبات: ميكانيكي حافالت وشاحنات، وميكانيكي مركبات خفيفة.

الحالقة والتجميل:حالق نسائي ، وممكيج ، وحالق رجالي. 

المياه والصرف الّصحّي: فني أّول شبكات توزيع المياه، ومشرف مرافق مياه، ومشغل توزيع مياه، ومشغل 
محطات تنقية المياه، ومشغل شبكات توزيع مياه، ومشغل محطات معالجة مياه الصرف صحي.

إدارة المكاتب السكرتيريا.

وما زالت العديد من المؤّسسات التدريبّية لم تعتمد من قبل مركز االعتماد وضبط الجودة، وتقدم خدمات التدريب 
المهنّي على شكل دورات تدريبّية طويلة أو متوسطة أو قصيرة ومتنوعة في مّدتها وبرامجها والفئات المستهدفة 
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جامعة
البلقاء التطبيقية

كليات حكومية
وكالة الغوثأخرى

مزودو التعليم التقني في األردن

القطاع الخاص

والتجميل،  )الحاسوب،  المراكز  هذه  تقدمها  التي  التخّصصات  وأهّم  والّتعليم،  التربية  وزارة  لتعليمات  وتخضع 
واللغات، والسكرتيريا، والتصوير، والعلوم اإلدارّية والمالّية، ....الخ (، وال تتوفر إحصائّيات تتعلق بالملتحقين 

والخريجين. 

من ناحية أخرى تقوم مدرسة ثيودور شنلر التي أنشئت عام 1959 في منطقة الرصيفة )18(، باإلضافة إلى تقديم 
خدمات الّتعليم العاّم من الروضة وحتى الصف العاشر، بتقديم خدمات التدريب المهنّي على برامج تدريبّية في 
التخّصصات اآلتية: ميكانيك السيارات، والنجارة والديكور، والحدادة واللحام. وتّم توقيع اتفاقّية تعاون بين المدرسة 
ومؤسسة التدريب المهنّي في سنة 2010 في مجال التدريب المهنّي وتنظيم العمل المهنّي، وتشتمل االتفاقّية على 
السماح للمدرسة باستخدام مناهج المؤسسة، واإلشراف الفّني من قبل المؤسسة على التدريب في المدرسة، وكذلك 

في اختبار الملتحقين في المدرسة من قبل المؤسسة.

وقد بلغ عدد الملتحقين في المدرسة )28(، و)90(، و)30( ملتحقًا للسنوات 2011 – 2013 على التوالي، وعدد 
الخريجين )22(، و)67(، و)30( خريجًا لنفس السنوات. 

أ- 3 مزودو الّتعليم الّتقنّي )الفّني( في األردّن

الّتعليم الّتقنّي )الفّني(– هو مستوى من الّتعليم يلتحق فيه من أنهى بنجاح مرحلة الّتعليم الثانوي الشامل بفروعه 
ومساراته المختلفة، ومّدة الدراسة من سنتين إلى ثالث سنوات، ويلتحق الخريج إما بسوق العمل بفئة المستوى 
الفّني )الّتقنّي( أو بالّتعليم الجامعي وفقًا لشروط ومعايير محددة من قبل وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي، ويمنح 
خريج الّتعليم الّتقنّي شهادة الدبلوم المتوسط بعد نجاحه في االمتحان الشامل، وتتوّلى تقديم خدمات الّتعليم الّتقنّي في 

األردّن أربع جهات، كما هو مبّين في الشكل )8-2(.

شكل )2-8( مزودو الّتعليم الّتقنّي في األردّن
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ينّفذ الّتعليم الّتقنّي في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة، ويبّين الملحق )2-5( توزيع الكلّيات الجامعّية المتوّسطة المعتمدة 
من قبل هيئة اعتماد مؤسسات الّتعليم العالي في األردّن والبالغ عددها )48( كلّية في مختلف محافظات المملكة عام 
2013، حيث يوجد في عّمان )25( كلّية، والزرقاء )6( كلّيات، وإربد )8( كلّيات، والبلقاء )2( كلّية، وفي كّل من 
الكرك والشوبك والمفرق والعقبة وعجلون ومعان ومأدبا كلّية واحدة. ويبّين الجدول)2-42( عدد الكلّيات الجامعّية 
 ،2013 2010 وسنة  2010-2013 حيث قّلت بما نسبته )5.8%( ما بين سنة  للسنوات  المملكة  المتوّسطة في 
ويعود ذلك إليقاف اعتماد مجموعة من هذه الكلّيات من قبل هيئة اعتماد مؤسسات الّتعليم العالي من ناحية، وقّلة 

التحاق الطلبة في بعض الكلّيات من ناحية أخرى. 

جدول )2-42( عدد الكلّيات الجامعّية المتوّسطة العاّمة والخاّصة التي تقدم برامج الّتعليم الّتقنّي
للسنوات 2013-2010

        المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي– إحصائية أعداد الطلبة المقبولين في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة للسنوات 2013-2010

حسب  التعليمّية  البرامج  مختلف  في  الّتقنّي  الّتعليم  خدمات  والخاّصة  العاّمة  المتوّسطة  الجامعّية  الكلّيات  وتقدم 
إحصائّية  وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي لسنة 2013، وهي: 

البرنامج اإلنسانّي ويشتمل على تخّصصات اللغات، والتربية، وعلوم الشريعة. 

البرنامج الّتقنّي بكافة تخّصصاته والبالغة )72( تخصصًا، ويشمل العلوم الهندسّية والطبّية والزراعية والعلوم 
والفنون التطبيقّية، ...الخ.

الّتطبيقي بكافة تخّصصاته والبالغة )20( تخصصًا، ويشمل اإلدارة، والتجارة والتسويق،  البرنامج اإلداري 
ونظم المعلومات، واالقتصاد المنزلي، ....الخ. 

وسيتم التعرض إلى البرنامج الّتقنّي والبرنامج اإلداري الّتطبيقي فقط في هذا التقرير

الجامعّية  الكلّيات  البرامج وفي كافة  الّتقنّي في كافة  الّتعليم  الملتحقين اإلجمالي في  ويبّين الجدول )2-43( أعدد 
المتوّسطة العاّمة والخاّصة، حيث زاد عدد الملتحقين في الّتعليم الّتقنّي للسنة الدراسّية 2012 - 2013 عن السنة 
2011-2012 بما مجموعه )702( ملتحقًا وملتحقة ويشكلون ما نسبته )6.4 %(. ويوضح الشكل )2-9( النسب 
المئوية ألعداد الطلبة الملتحقين في الّتعليم الّتقنّي في كافة البرامج وفي كافة الكلّيات الجامعّية المتوّسطة العاّمة 

والخاّصة. 

•

•

•
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جدول)2-43( أعداد الملتحقين في الّتعليم الّتقنّي للسنة األولى في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة العاّمة والخاّصة 
بحسب الجنس للسنوات الدراسّية 2011-2010 / 2012-2011 / 2013-2012

      المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي- التقارير اإلحصائّية 2013-2011

شكل )2-9( توزيع أعداد الملتحقين في الّتعليم الّتقنّي للسنة األولى في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة العاّمة
والخاّصة حسب الجنس للسنوات الدراسّية 2011-2010 / 2012-2011 / 2013-2012

                  

        المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي- التقارير اإلحصائّية 2013-2011

ويشير الجدول )2-44( إلى توزيع طلبة الّتعليم الّتقنّي بحسب التخصصات، ويالحظ أّن أقل نسبة مشاركة لإلناث 
للسنوات 2011-2013 كانت في التخصصات الزراعية ومن ثم الفندقية، وأعلى النسب كانت في التخصصات 
الهندسية ، وأقلها في  للذكور فقد كانت أعلى مشاركة لهم في التخصصات  بالنسبة  أما  اإلدارية ومن ثم الطبية. 
تخصصات العلوم الّتطبيقّية. من جهة أخرى، فقد كان هناك تناقص تدريجّي في أعداد الملتحقين في غالبية البرامج 
والتخصصات التعليمّية باستثناء الهندسية، والطبية، والعلوم الّتطبيقّية، وإدارة الفنادق خالل السنوات2013-2011، 
وقد يعود سبب االنخفاض إلى زيادة نسب االلتحاق بالجامعات األردّنية، أو لعدم توفر فرص عمل لخريجي بعض 

البرامج التعليمّية مثل البرنامج الزراعي.
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جدول)2-44( توزيع طلبة الّتعليم الّتقنّي في كافة الكليات الجامعية المتوسطة الحكومية والخاصة بحسب 
التخصصات الّتعليمية والجنس للسنوات الدراسّية 2013-2011

        المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي، التقارير اإلحصائّية للسنوات 2013-2011.

ويشير الجدول )2-45( إلى أعداد المتقّدمين في الّتعليم الّتقنّي لالمتحان الشامل من كّل الكلّيات الجامعّية المتوّسطة 
في  الناجحين  نسبة  انخفاض  الجدول  من  ويتبّين  فيه،  الناجحين  وأعداد  التعليمّية  البرامج  ولكل  والخاّصة  العاّمة 
 2013 لسنة  الشامل  االمتحان  النجاح اإلجمالّية في  نسبة  بلغت  2011-2013، حيث  للسنوات  الشامل  االمتحان 
)48.99%(. ويوضح الشكل )2-10( نسب النجاح في االمتحان الشامل في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة العاّمة 

والخاّصة ولكل البرامج للسنوات 2013-2011.
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جدول)2-45( أعداد المتقّدمين لالمتحان الشامل في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة العاّمة
والخاّصة ولكّل البرامج للسنوات 2013-2011

           المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي- التقارير اإلحصائّية 2013-2011

شكل )2-10( نسب النجاح في االمتحان الشامل في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة العاّمة
والخاّصة للسنوات 2013-2011.

                        المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي- التقارير اإلحصائّية 2013-2011

كما هو مبين في الجدول )2-45( والشكل )2-10( فقد كانت نسبة النجاح اإلجمالّية لخريجي كلّيات المجتمع لسنة 
2011 ما نسبته )53%(، ولسنة 2012 ما نسبته )49.1%(، ولسنة 2013 ما نسبته )48.99%(، ويّتضح من 
الجدول تناقص نسبة النجاح اإلجمالّية ما بين سنة 2013 وسنة 2011، ويبين جدول )2-46( نسبة الخريجين من 
الّتعليم الّتقنّي حسب نوع البرنامج الدراسّي، وال تتوفر بيانات حسب الجنس، فقد كانت أعلى نسب الّتخرج لبرنامج 
المهن الطبّية المساعدة، ويليها لبرنامج المعلومات والمكتبات وأقلها كانت لبرنامج العلوم اإلدارّية والمالّية وذلك 

لسنة 2013.
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جدول)2-46( نسبة الخريجين من الّتعليم الّتقنّي في كل الكلّيات الجامعّية العاّمة والخاّصة بحسب نوع البرنامج 
الدراسي للسنوات 2013-2011

/http://www.mohe.gov.jo/Statistics -المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي – الموقع االلكترونّي         

أ- 3- 1 الّتعليم الّتقنّي في جامعة البلقاء التطبيقّية

بها  التدريس  بدأ  وقد   ،1996 آب   22 بتاريخ  الّتطبيقّية  البلقاء  جامعة  بتأسيس  السامية  الملكّية  اإلرادة  صدرت 
في السنة الجامعّية 1998/1997، حيث كانت الجامعة قبل ذلك مجموعة كلّيات متناثرة في محافظات المملكة. 
وهي جامعة رسمّية تتمّيز بالّتعليم التطبيقي على مستوى البكالوريوس والدبلوم المتوسط، وباألخص في مجاالت 

الهندسة، وتطغى على مجمل تخّصصاتها الصبغة العلمّية والعملّية. 

الدبلوم المتوسط،  العلمّية )الماجستير، والبكالوريوس، والشهادة الجامعّية المتوّسطة –  وتمنح الجامعة الدرجات 
والدبلوم العاّم المهنّي( لمختلف التخّصصات المعترف بها من قبل مجلس الّتعليم العالي في األردّن ومن قبل اتحادي 
الجامعات العربّية والجامعات العالمية وجميع الهيئات األكاديمّية المحلّية والّدولّية. وكذلك تتحمل الجامعة مسؤولّية 
والخاّصة  والعسكرّية  “الحكومّية  المملكة  في  المجتمع  كلّيات  جميع  على  واألكاديمّي  والفّني  التربوي  اإلشراف 

والّدولّية”.

وتتبع الجامعة )13( كلّية تقدم خدمات الّتعليم الّتقنّي واإلداري والتربوي موزعة على النحو اآلتي:)6( في إقليم 
الوسط في كّل من عّمان والزرقاء والسلط، و)3( كلّيات في إقليم الشمال في كّل من الحصن وإربد وعجلون، و)4( 

كلّيات في إقليم الجنوب في كّل من الكرك ومعان والشوبك والعقبة. 

ويبّين الجدول )2-47( انخفاض أعداد الملتحقين اإلجمالي من قبل الذكور واإلناث في الّتعليم الّتقنّي في جامعة 
البلقاء التطبيقّية خالل السنوات 2011-2013  بنسبة )8.7 %(، وقد يعود السبب الرئيس في عدم وجود فرص 
عمل للخريجين، وقلة جاذبية البرامج التعليمّية المقّدمة من قبل الكلّيات، وتوّسع جامعة البلقاء التطبيقّية في البرامج 

الجامعّية ضمن مرافق كلّيات المجتمع.
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جدول)2-47( أعداد الملتحقين في الّتعليم الّتقنّي في جامعة البلقاء الّتطبيقّية بحسب الجنس والبرنامج
 للسنوات 2011/2010، 2012/2011، 2013/2012

       المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي- التقارير اإلحصائّية 2013-2011

ويشير الجدول)2-48( إلى توزيع مؤهالت المعلمين في الّتعليم الّتقنّي العاّملين في جامعة البلقاء التطبيقّية بحسب 
الجنس والمستوى الّتعليمي. وكما هو متوّقع فإّن المستويات التعليمّية للمعلمين هنا أعلى مما هو موجود لدى مزودي 
الّتعليم والّتدريب المهنّي االخرين كوزارة التربية والّتعليم، ومؤسسة التدريب المهنّي وغيرها. وال يوجد في الّتعليم 

الّتقنّي معلمون مستواهم الّتعليمي دبلوم كلّيات المجتمع أو أقل.

ويالحظ من الجدول أّن النسب المئوية للمؤهالت العلمّية للعاملين في الجامعة لسنة 2013 كانت لحملة الدكتوراه 
للذكور،  الماجستير فكانت )50.5%( لألناث و )%36.8(  أما  الذكور،  )26.7 %( من األناث و)51.4٪( من 

وللبكالوريوس )21.4%( لألناث و)16.5%( للذكور.  
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جدول)2-48( مؤهالت معلمي الّتعليم الّتقنّي في جامعة البلقاء الّتطبيقّية بحسب المؤهل
العلمّي والجنس للسنوات 2013-2011

/http://www.mohe.gov.jo/Statistics  :المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي – الموقع االلكترونّي         

أ- 3- 2 الّتعليم الّتقنّي في الكلّيات الحكومّية األْخرى 

1- الّتعليم الّتقنّي في كلّيات القّوات المسّلحة األردّنية:
البلقاء  جامعة  عليها  تشرف  تقنّية  كلّيات  في ست  األردّنية  المسّلحة  للقّوات  التابعة  القّوات  في  الّتقنّي  الّتعليم  يتّم 

الّتطبيقّية، وهذه الكلّيات هي: 
كلّية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة، وتقدم خدمات الّتعليم الّتقنّي في المهن الطبّية المساعدة وتقع في 

منطقة ماركا في محافظة العاصمة، وهي مخّصصة للذكور.
كلّية األمير حسين بن عبد اهلل الفّنية العسكرّية وتقدم الّتعليم الّتقنّي في المجال الهندسي والعلوم اإلدارّية والمالّية 

وتقع في محافظة الزرقاء، وهي مخّصصة للذكور.
المعلومات  وإدارة  والمالّية  اإلدارّية  والعلوم  الهندسي  المجال  في  برامج  وتعرض  الفّنية  فيصل  األمير  كلّية 

والمكتبات وتقع في منطقة ماركا، وهي مخّصصة للذكور.
كلّية الدفاع المدنّي وتقدم برامجها الّتقنّية في مجال المهن الطبّية المساعدة.

كلّية الشريف ناصر بن جميل لالتصاالت وتقدم برامج الّتعليم الّتقنّي في المجال الهندسي، وتقع في محافظة 
الزرقاء، وهي مخّصصة للذكور.

كلّية األمير حسن للدراسات اإلسالمّية وتقع في محافظة الزرقاء، وهي مخّصصة للذكور.

•

•

 •

•

•

•
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2-  الكلّيات الحكومّية األْخرى:

فيها  وتتوّفر  ياجوز  منطقة  عّمان  في  وتقع  المساندة  الطبّية  والمهن  والقبالة  للتمريض  األسلمية  رفيدة  كلّية 
التخّصصات اآلتية: التمريض المشارك "لإلناث"، والقبالة "لإلناث"، وتكنولوجيا األشعة، وتخدير وإنعاش، 

وسجل طبي، ومراقبة صحّية "للذكور"، وتعقيم .

كلّية المهن الطبّية المساعدة وتقع في عّمان منطقة ياجوز وتتوّفر فيها التخّصصات اآلتية: التخدير واإلنعاش، 
والمختبرات الطبّية، والصيدلة، وتكنولوجيا األشعة، والسجالت الطبّية.

كلّية نسيبة المازنّية للتمريض والقبالة والمهن الطبّية المساعدة وتقع في مدينة إربد وتتوّفر فيها التخّصصات 
اآلتية: التمريض المشارك "لإلناث"، والقبالة "لإلناث"، وتكنولوجيا األشعة، وتخدير وإنعاش، وسجل طبي، 

ومراقبة صحّية "للذكور" وتعقيم. 

كلّية المهن الطبّية المساعدة وتقع في محافظة إربد في منطقة حوارة وتتوّفر فيها التخّصصات اآلتية: التعقيم، 
والتخدير واإلنعاش، وتكنولوجيا األشعة، والسجل الطبي، ومراقبة صحّية، والمختبرات الطبّية، والصيدلة.

كلّية الملكة نور الفّنية للطيران المدنّي وقد أنشئت عام 1973، وتهدف إلى تأهيل الكوادر الفّنية في مجاالت 
الطيران المدنّي، وتمنح الكلّية شهادات معتمدة من جامعة البلقاء التطبيقّية في الدبلوم الشامل في التخّصصات 
اآلتية: هندسة هياكل الطائرات، وهندسة الميكاترونكس، وهندسة االّتصاالت الجوّية، وهندسة الحاسوب، كما 
وتقدم الكلّية دورات تدريبّية قصيرة في إدارة المطارات/ المكاتب السياحّية/ التخليص الجمركي/ حجز التذاكر 

والمبيعات/ التضييف الجوي. وتتبع هذه الكلّية فنيًا وإداريا وماليًا لجامعة البلقاء الّتطبيقّية.

تشمل  وال  األخرى،  الحكومّية  الكلّيات  في  الّتقنّي  الّتعليم  في  الملتحقين  أعداد  زيادة  إلى  الجدول)49-2(  ويشير 
الملتحقين في جامعة البلقاء الّتطبيقّية بحدود)39%( بين سنة 2011 وبين سنة 2012، وبنسبة )24%( بين سنة 

2012 وسنة 2013، وقد يعود السبب الرئيس في تنوع وتحديث البرامج التعليمّية المقّدمة.

جدول)2-49( أعداد الملتحقين في الكلّيات الحكومّية دون ملتحقي جامعة البلقاء الّتطبيقّية بما فيها التابعة للقّوات
المسّلحة األردّنية بحسب الجنس والبرنامج للسنوات 2012/2011،2011/2010، 2013/2012

      المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي- التقارير اإلحصائّية  للسنوات  2013-2011

•

•

 •

•

•
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أ- 3- 3 الّتعليم الّتقنّي في وكالة األمم المّتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(
تقّدم وكالة الغوث خدمات الّتعليم الّتقنّي من خالل كلّيتين، وتشرف عليهما جامعة البلقاء التطبيقّية فنيًا وهما:

كلّية تدريب وادي السير وتتوّفر فيها التخّصصات والبرامج التدريبّية اآلتية: تربية الطفل، والتربية الخاّصة، 
وهندسة  األوتوترونكس،  وهندسة  الشريعة،  وعلوم  اإلنجليزّية،  واللغة  العربّية،  واللغة  المهنّية،  والتربية 
اإللكترونّيات الصناعية، وهندسة تكنولوجيا الخراطة، وتكنولوجيا الحاسوب، وهندسة نظم التكييف والتبريد 

والتدفئة، والهندسة المعمارّية، والهندسة المدنّية، وهندسة المساحة، وحساب الكّمّيات.

الفم  وصحة  المشارك،  التمريض  اآلتية:  التدريبّية  والبرامج  التخّصصات  فيها  وتتوّفر  عّمان  تدريب  وكلّية 
واألسنان، والسجالت الطبّية، والصيدلة، وإدارة األعمال، والسكرتارية وأعمال المكاتب، وإدارة المستودعات، 

والتسويق، والمحاسبة، ونظم المعلومات الحاسوبّية، والتجميل وتصفيف الشعر.

ويشير الجدول )2-50( إلى زيادة أعداد الملتحقين في الّتعليم الّتقنّي في كلّيات األونروا بنسبة )33.9 %( بين سنة 
2013 وسنة 2012 وفي غالبّية البرامج التعليمّية.

جدول )2-50( أعداد ملتحقي الّتعليم الّتقنّي في كلّيات األونروا حسب الجنس والبرنامج
للسنوات  2012/2011،2011/2010، 2013/2012

       المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي- التقارير اإلحصائّية  للسنوات  2013-2011

أ- 3- 4 الّتعليم الّتقنّي في القطاع الخاص 

يوجد في األردّن )24( كلّية جامعية متوسطة يمتلكها القطاع الخاص، وتقع غالبية هذه الكلّيات في إقليم الوسط 
العلمّي لسنة  العالي والبحث  الّتعليم  التعليمّية حسب إحصائية وزارة  للبرامج  الّتقنّي إضافة  الّتعليم  وتقدم خدمات 
اإلدارّية  واألعمال  المساعدة،  الطبّية  والمهن  والزراعة،  والهندسة،  والتربية،  اللغات،  تخّصصات  وهي   2013

والمالّية، وإدارة المعلومات والمكتبات، والفندقة، والفنون الّتطبيقّية.

ويبّين الجدول )2-51( زيادة أعداد الملتحقين في الّتعليم الّتقنّي في الكلّيات الجامعّية الخاّصة بنسبة )15 %( بين 
سنة 2012 وسنة 2011، وبنسبة )0.5 %( بين سنة 2013 وسنة 2012، ويعود ذلك إلى طرح برامج تعليمّية 

جديدة.

•

•
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جدول )2 - 51( أعداد الملتحقين في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة الخاّصة حسب الجنس والبرنامج
للسنوات  2012/2011،2011/2010، 2013/2012

        المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي- التقارير اإلحصائّية 2013-2011

    

ب- أساليب وأنماط الّتعليم والّتدريب

يستخدم لتنفيذ برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي العديد من أساليب الّتعليم والّتدريب وجميعهــا ترّكـــزعلى 
إكساب الملتحقين المعارف والمهارات واالّتجاهات التي يحتاجها سوق العمل، ويمكن تصنيف األساليب والطرق 
محورها  يكون  التي  والطرق  األساليب  هي:  أنواع  ثالثة  إلى  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  في  المستخدمة 
التعلم  كطريقة  المتدرب  المتعلم/  محورها  يكون  التي  والطرق  واألساليب  المحاضرة،  كطريقة  المدرب  المعلم/ 
الذهني. هذا  العصف  المناقشة، وطريقة  التشاركّية كطريقة  المشروع...الخ، واألساليب والطرق  الذاتي وطريقة 
وتستخدم في الّدول المتقّدمة اقتصادّيا الطرق التشاركّية والطرق التي يكون محورها المتعلم/ المتدرب )مثل طريقة 
المشروع، وطريقة العصف الذهني، وحل المشاكل، المناقشات، والزيارات الميدانّية، والّتعليم المحوسب، والتعلم 
الّتعليم  واستراتجيات  وطرق  أساليب  استخدام  والمدرب  المعلم  يتقن  أن  بمكان  الضرورة  ومن  الذاتي.....الخ(. 

المتنوعة، وتعد من المتطلبات الرئيسة لتحسين جودة التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

 وتصنف أنماط التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي من حيث أسلوب التنفيذ إلى ثالثة أنواع رئيسة هي:

الّتعليم والّتدريب في المؤسسة التعليمّية/ التدريبّية )الّتعليم والّتدريب المؤسسي(.

الّتعليم والّتدريب في مواقع العمل )التدريب الميداني(. 

والتدريبّية  التعليمّية  المؤسسة  داخل  في  والّتدريب  الّتعليم  بين  يجمع  الذي  وهو  التشاركي  والّتدريب  الّتعليم 
ومواقع العمل الفعلّية.

ج- التوجيه واإلرشاد المهنّي 
فهم  على  الطلبة  لمساعدة  تهدف  ومتسلسلة  متتالية  تنموّية  تراكمّية  عملية  بأّنه  المهنّي  واإلرشاد  التوجيه  يعرف 
واستثمار  الخصائص  هذه  تنمية  على  ومساعدتهم  وقدراتهم،  وتـقـديرإمكانـيـاتهـم  وتـميـيـزخصـائـصهـم  ذاتهم 

•

•

•
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هذه القدرات لصالحهم وصالح المجتمع. ويرتكز التوجيه المهنّي على عمليات التوعية المهنّية واالختيار المهنّي 
وتعّد  المهنّي،  الرضا  وبالتالي  المهنّي  والتكيف  المهنّية  الكفايات  إلى  للوصول  التدريب  وتسهيل عملية  المناسب 

عملّية التوجيه المهنّي أداة للوقاية من وقوع المتدربين بالمشكالت.

أّما اإلرشاد المهنّي فهو عملية فنّية متخّصصة يقوم بها المرشد المهنّي )التربوي( تجاه الطلبة، تقوم هذه العالقة 
على التركيز على مشكالت الطلبة وحاجاتهم واتجاهاتهم سواء المتعّلقة بالعمل أم الّتعليم والّتدريب  أم المشكالت 
الشخصية والمرتبطة بسوء التكيف المهنّي، ويستخدم أثناءها المرشد وسائل وأساليب مالئمة لموضوع المشكلة 

لمساعدة الطالب/ المتدرب في حل هذه المشكالت.

ج- 1 التوجيه واإلرشاد المهنّي في وزارة التربية والّتعليم ويتوّلى هذه المهمة في الوزارة أربع جهات، هي:

قسم اإلرشاد التربوي وهو يتبع إدارة الّتعليم ومقره مركز الوزارة. 

قسم التوجيه المهنّي ومتابعة الخريجين التابع إلدارة الّتعليم المهنّي واإلنتاج. 

قسم اإلشراف التابع لمديريات التربية والّتعليم في المحافظات.

وعلى مستوى المدارس فيتوّلى المرشد التربوي هذه المهمة وتتثمل مهامه في اآلتي:

التخطيط التربوي والمهنّي لعمل اإلشراف التربوي.

تقديم المشورة ألعضاء الهيئة التدريسّية واإلدارّية فيما يتعلق بحاجات الطلبة.

القيام باإلرشاد الفردي واإلرشاد الجمعي ليساعد الطلبة على فهم وتقبل انفسهم  كأفراد في المجتمع، وليتمكنوا 
من تكييف أنفسهم مع الموارد المتاحة لهم.

القيام باالختبارات النفسية والدراسات.

وبواقع   2013/2012 الدراسّية  للسنة  ومرشدة  مرشدا   )1996( الوزارة  في  التربويين  المرشدين  عدد  بلغ  وقد 
)773( مرشدا تربويا في مدارس الذكور،  أّما في مدارس اإلناث فقد بلغ عددهن )1223( مرشدة تربوية. ويتراوح 
عدد الطلبة لكّل مرشد ما بين 400 إلى 700 طالب، وهذا العدد يعد كبيرًا جدًا ليستطيع المرشد التربوي القيام 

بمهامه على أكمل وجه.

ج- 2  التوجيه واإلرشاد المهنّي في مؤسسة التدريب المهنّي: يتوّلى مهمة التوجيه واإلرشاد المهنّي في المؤسسة 
جهتان رئيستان، هما:

قسم التوجيه المهنّي ومتابعة الخريجين ويتبع مديرّية القبول والتسجيل. 

برامج  ومتابعة  وتنفيذ  تخطيط  أهمها:  الواجبات  من  مجموعة  به  وتناط  التدريب  معاهد  في  المهنّي  المرشد 
وتقييم  قياس  متطلباتها،  وتحديد  المهنّي  التدريب  ببرامج  الملتحقين  الطلبة  لتوجيه  المهنّي  واإلرشاد  التوجيه 
الدراسي  التقّدم  متابعة  المهنّي،  التوجيه  خدمات  تقديم  التدريب،  ببرامج  الملتحقين  للطلبة  والميول  القدرات 
للطلبة، ودراسة حاالت التأخر في التحصيل، ومساعدة المتدربين في التغلب على معوقات تقدمهم الدراسي، 
الغياب  لحاالت  والجماعية  الفردّية  الظواهر  دراسة  المختار،  المهنّي  المسار  مع  التكيف  المتدربين  مساعدة 
والتسّرب والشغب والمظاهر السلوكية األخرى واقتراح الحلول العالجية لها ومتابعة تنفيذها، المشاركة في 

•
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اقتراح النشاطات المختلفة للمتدربين وتوظيفها لغايات التوجيه واإلرشاد المهنّي، تقديم الخدمات االستشارية 
في مجال التوجيه واإلرشاد المهنّي للجهات المعنّية كأصحاب العمل وأولياء األمور وأعضاء هيئة التدريس 
العمل وخصائص  المعلومات عن فرص  ذلك من مصادر  الخريجين وغير  متابعة  نتائج  دراسة  والّتدريب، 
المهنّي.  واإلرشاد  التوجيه  خدمات  ذلك ألغراض  وتوظيف  العاّملة،  بالقوى  يتعلق  ما  في  والطلب  العرض 
وحسب الهيكل التنظيمي للمعاهد فإّنه يجب توفير مرشد مهني في كّل معهد من معاهد المؤسسة ولكن في نهاية 

عام 2013 بلغ عددهم )20( مرشدًا ومرشدة فقط في جميع معاهد المؤسسة.

البلقاء  جامعة  في  الطلبة  شؤون  عمادة  تتوّلى  التطبيقّية:  البلقاء  جامعة  في  المهنّي  واإلرشاد  التوجيه   3 ج- 
ووحدات شؤون الطلبة في كلّياتها المختلفة عملية التوجيه واإلرشاد المهنّي والتي ُتعنى بالطلبة من جميع الجوانب 
النفسية والعقلية واالجتماعّية والبدنية، وتقديم الخدمات اإلرشادية النفسّية واألكاديمّية، وكذلك تأمين فرص العمل 
للخريجين. وقد حث تقرير )تقييم أداء قطاع التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي األردّني الصادر في آيار 
2012 عن مجلس التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي( جامعة البلقاء التطبيقّية على توفير البيانات المتعّلقة 

بالتوجيه واإلرشاد المهنّي في الّتعليم الّتقنّي.

ج- 4  االستراتيجّية الوطنّية للتوجيه  واإلرشاد المهنّي والوظيفّي لألعوام 2014-2011 

المهنّي  واإلرشاد  للتوجيه  الوطنّية  االستراتيجّية  بإعداد  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  والّتدريب  التشغيل  مجلس  قام 
والوظيفي لألعوام 2011-2014، وهدفت هذه االستراتيجّية إلى:

تطوير سياسات وبرامج التوجيه المهنّي بطريقة يتّم فيها التنسيق ما بين قطاعات الّتعليم والتشغيل والّتدريب 
والمجتمع ضمن إطار التعلم المستمر عبر الحياة والتشغيل الفعال.

إعداد برامج  التوجيه المهنّي بطريقة منفتحة ومرنة ومتكاملة لجميع القطاعات.

تنسيق خدمات التوجيه المهنّي داخل القطاع الواحد مع الخدمات في القطاعات األخرى على المستوى الوطنّي 
والمحلي، وإيجاد التعاون الوثيق والتنسيق بين خدمات التوجيه المهنّي التي يتم تزويدها من خارج نظام الّتعليم 

والّتدريب وخدمات التوجيه المهنّي التي يتّم تقديمها داخل هذه المؤّسسات.

التدريب  العاّم، ومرحلة  الّتعليم  المهنّي لمرحلة  للتوجيه واإلرشاد  المبادئ األساسّية  واشتلمت االستراتيجّية على 
والّتعليم المهنّي والّتقنّي، ومرحل الّتعليم الجامعي. وأوصت بإنشاء وحدة تنفيذّية للتوجيه واإلرشاد المهنّي والوظيفي 

لتتوّلى المهام اآلتية:

إنشاء وإدارة مركز لتبادل المعلومات لبرامج التوجيه واإلرشاد المهنّي والموارد واألدوات التي سوف تدعم 
جميع الوزارات.

توفير خدمات توجيه مهني ريادّية أساسّية وشاملة. 

تقديم الدعم الفّني والّتقنّي لجميع المواقع الرائدة في مجال تقديم خدمات التوجيه المهنّي بما في ذلك طرق تقييم 
مخرجات الخدمات المقّدمة للمواطنين. 

دعم الحملة اإلعالمّية الرامية لتحسين صورة المهن في قطاع TVET من خالل عدد من المبادرات االستراتيجّية 
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والتي تستهدف المعلمين والطلبة وأولياء األمور في كافة المراحل التعليمّية: من رياض األطفال حتى الصف 
الثاني الثانوي.

وقد أنجز العديد من النشاطات المتعّلقة باالستراتيجّية من حيث النشاطات والحمالت التوعوية، وعقد حلقات النقاش 
والندوات، ولم يتّم إنجاز ما يتعلق باستحداث وحدة تنفيذّية للتوجيه واإلرشاد المهنّي والوظيفي في المجلس حتى 

إعداد هذا الّتقرير.

د- االعتماد والشهادات

د- 1 الّتعليم المهنّي: يتّم اعتماد الّتعليم المهنّي من قبل وزارة التربية والّتعليم وهي التي تصدر الشهادات لكافة 
الّثانوّية المهنّية واألكاديمّية الناجح في  المراحل التعليمّية األساسّية والّثانوّية بمختلف مساراتها، ويحصل خريج 
التربية والّتعليم ومعترف  العاّمة( من وزارة  الّثانوّية  العاّمة على شهادة معتمدة )شهادة الدراسة  الّثانوّية  امتحان 
بهذه الشهادة في غالبية دول العالم، ومن ناحية أخرى فالطالب الحاصل على شهادة الّثانوّية العاّمة المهنّية يحق 
له أن يحصل على شهادة مزاولة المهنة من مركز االعتماد وضبط الجودة مقابل رسوم ماليه. أما بالنسبة للتعليم 
الثانوي المهنّي في المؤّسسات الّتربوّية الحكومّية والخاّصة فهي تتبع اداريًا وفنيًا لوزارة التربية والّتعليم وشهاداتها 
المدرسية تصدق وتعتمد من قبل وزارة التربية والّتعليم،  وتتوّلى الوزارة إصدار شهادات امتحان الّثانوّية العاّمة.

د- 2 التدريب المهنّي: تصدر مؤسسة التدريب المهنّي شهادات معتمدة للناجحين في برامجها التدريبّية، وكذلك 
العمل  لمستويات  المؤسسة  برامج  بعض  بأّن  علمًا  المستمر،  التدريب  ودورات  برامج  في  مشاركة  شهادات 
األساسّية)مهني، ماهر، ومحدد المهارات( معتمدة من مركز االعتماد وضبط الجودة وبعضها اآلخر في طريقها 

إلى االعتماد عند إعداد هذا الّتقرير، أّما برنامج الدبلوم الّتقنّي فهو معتمد وتحت اشراف جامعة البلقاء الّتطبيقّية.

وبالنسبة للمؤسسات الخاّصة التي تقدم خدمات التدريب المهنّي، فبعضها معتمد في مركز االعتماد وضبط الجودة، 
والبعض اآلخر )المراكز الثقافّية( فتقوم بإصدار شهادات تعتمدها وزارة التربية والّتعليم، والبعض اآلخر يصدر 

شهادات معتمدة من جهات دولية ولكنها غير معتمدة لدى أي من الجهات الّرسمّية المعنّية باالعتماد.

د- 3 الّتعليم الّتقنّي 

تتوّلى جامعة البلقاء الّتطبيقّية إصدار الشهادات في الّتعليم الّتقنّي في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة الحكومّية والخاّصة، 
ويحصل الطالب الذي يجتاز االمتحان الشامل لكلّيات المجتمع على شهادة معتمدة من جامعة البلقاء التطبيقّية وهي 
شهادة معترف بها دوليًا، أّما الطالب غير الناجح فيحصل فقط على شهادة من الكلّية التي درس فيها تفيد بإكماله 
متطلبات البرنامج دون السماح له بالتقدم لالمتحان الشامل. وهناك بعض الكلّيات تصدر شهادات لبرامج تعليمّية 

من جامعات ومعاهد ومؤسسات أجنبّية وهذه الشهادات غير معتمدة من قبل جامعة البلقاء التطبيقّية.

هـ - ضبط الجودة

هـ - 1 ضبط الجودة في وزارة التربية والّتعليم: بهدف االرتقاء بمستوى الخدمات اإلدارّية والّتربوّية )العملية 
التعليمّية التعلمية( وصواًل إلى أعلى درجات التقدم بدأت وزارة التربية والّتعليم في سنة 2000 في بناء نظام إدارة 
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الجودة )اآليزو 9001 إصدار سنة 1994( في مركز الوزارة وفي مديرات التربية والّتعليم في الميدان، وحصلت 
الوزارة على شهادة اآليزو في سنة 2002 كأّول وزارة في األردّن.

2000 وإصدار سنة  9001 إصدار سنة  الجودة )اآليزو  إدارة  2003 بتطبيق نظام  الوزارة في سنة  وقد قامت 
اإلداري  النظام  عناصر  عن  معلومات  إلى  مستندة  فاعلة  تخطيط  ونماذج  آليات  تبّني  على  يعتمد  الذي   )2008
التربوي من مدخالت وعمليات ومخرجات؛ لرفع الكفاءة الداخلّية والخارجّية وتطوير إجراءات المساءلة لتحقيق 
األهداف واإلنجاز. وقد حصلت الوزارة على شهادة اآليزو إصدار 2000 في سنة 2004، وتّم البدء بتعميم النظام 

على جميع مديريات التربية والّتعليم في سنة 2005.

وتتوّلى مديرّية خاصة لتوكيد الجودة في وزارة التربية والّتعليم هي )مديرّية توكيد الجودة(، وتتبع إدارة الرقابة 
والتفتيش وتوكيد الجودة. وتوجد في نفس اإلدارة مديرّية مختصة في مجال إعداد المعايير الّتربوّية استحدثت في 
أهم  كانت  وقد  بالجودة.  الخاّصة  الّتربوّية  المعايير  إعداد  تتوّلى  الّتربوّية(  المعايير  )مديرّية  تسمى    2012 سنة 
والّتعليم  التربية  مدارس  من  وعينة  والّتعليم  التربية  ومديريات  الوزارة  مركز  على  تتركز  المديريتين  انجازات 

الشاملة والمهنّية التي تطبق نظام الجودة.

هـ - 2 ضبط الجودة في مؤسسة التدريب المهنّي: توجد في مؤسسة التدريب المهنّي مديرّية خاصة لضبط الجودة 
أهمها: تطوير  والمسؤوليات  المهام  المديرّية مجموعة من  الفّنية، وتتوّلى هذه  للشؤون  العاّم  المدير  تتبع مساعد 
البرامج والتسهيالت والمدّربين، والمساهمة في بناء ثقافة الجودة في إدارة المؤسسة والمعاهد التابعة لها، وبناء 
استراتيجّية طويلة األمد لتطوير جودة التدريب تضمن تمّيز المؤسسة بسمعة ومستوى عال من األداء محليا ودوليًا، 
وإعداد  التدريب،  في  العمل  وخطط  األهداف  من  المتحقق  اإلنجاز  لقياس  والتقييم  المتابعة  منهجّية  تطبيق  وفي 
الموضوعة  والشروط  بالمعايير  االلتزام  تضمن  التدريب بمعاهد المؤسسة  عملية  سير  حسن  عن  دورية  تقارير 
العمل  وأنظمة  إجراءات  وتبسيط  تحديث  إلى  تهدف  التي  والتقارير  الدراسات  وإعداد  التدريب،  لضمان جودة 
المتعّلقة في التدريب، ومتابعة كافة العمليات التدريبّية بما يضمن تطبيق الحد األدنى من المعايير المحّددة لكّل عملية 

مع تطبيق منهج المقارنة الخارجّية )Benchmarking( مع مؤسسات متميزة تعمل في نفس المجال. 

لمعاهد  المبرمجة  الميدانّية  الزيارات  إجراء   2013-2011 السنوات  خالل  المديرّية  هذه  انجازات  أهّم  وكانت 
التدريب، وإعداد وتطوير البرامج التدريبّية، وإعداد المعايير المهنّية بالتعاون مع مركز االعتماد وضبط الجودة، 
وإعداد ودراسة العطاءات الخاّصة بالتجهيزات، والمشاركة في اللجان المتخّصصة المتعّلقة بعمل المديرّية، وتحديد 

االحتياجات التدريبّية للمدربين وضباط التدريب والمشاركة في تدريبيهم.

هـ - 3 ضبط الجودة في جامعة البلقاء التطبيقّية: يتوّلى ضبط جودة الّتعليم العالي والتعليم الّتقنّي في جامعة البلقاء 
التطبيقّية مركز التطوير وضمان الجودة ويتوّلى مجموعة من المهام ومنها: إعداد نظم وسياسات ومعايير لتوكيد 
الجودة بالجامعة والوحدات التابعة لها، ووضع المعايير والمؤّشرات المحّددة لألداء لكّل العناصر الداخلة والمؤثرة 
على العملّية التعليمّية والبحثّية، وخدمة المجتمع، وكذلك في متابعة التنفيذ للخطط والبرامج واللوائح التي تحكم 
األداء الجامعي بكافة أشكاله ومناحيه، وفي تطوير مجاالت الّتعليم المختلفة واالرتقاء بمستوى األداء الجامعي من 
خالل تطوير البرامج الدراسّية، وتنمية الموارد البشرّية، وتحقيق اإلدارة االستراتيجّية. وقد انعكس على الّتعليم 
الّتقنّي من خالل إيقاف بعض الكلّيات الجامعّية المتوّسطة عن العمل بسبب عدم التزامها بمعايير الترخيص المعتمدة.
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و-  العالقة مع قطاع العمل

تتعاون المؤّسسات المزّودة للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي مع الوزارت والمؤّسسات والدوائر الحكومّية في رسم 
سياسيات القطاع، والمشاركة في العديد من اللجان والفرق المشتركة على مستوى اإلدارت العليا واإلدارت الّتنفيذّية 
التمويل، والتوظيف، والرقابة، والتشغيل، وتنفيذ أنشطتها، ومن هذه المؤّسسات  وفي العديد من المجاالت مثل: 
على سبيل المثال ال الحصر وزارات المالية، والعمل، والشباب، والتنمية االجتماعّية، والتخطيط والتعاون الدولي، 
ومديرّية األمن العاّم، والقّوات المسّلحة األردّنية، وصندوق التنمية والتشغيل، وصندوق المعونة الوطنّية، ومركز 

االعتماد وضبط الجودة، ومجلس التشغيل التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي ..الخ.

أّما تعاون المؤّسسات المزّودة للتعليم الثانوي المهنّي والّتعليم الّتقنّي مع القطاع الخاص فهو محدود ألّن برامجها 
التعليمّية تنفذ بنمط الّتعليم المؤسسي )داخل المدارس(، ولكنها تنفذ التدريب الميداني في منشات القطاع الخاص. 
أّما مؤسسات التدريب المهنّي بما فيها مؤسسة التدريب المهنّي فتعاونها كبير وفي كافة مراحل العملية التدريبّية، 
من رسم السياسات، وتحديد االحتياجات التدريبّية مرورًا بتصميم وتنفيذ وتقييم البرامج والمناهج والمواد التدريبّية.

تّم تضمين  للملتحقين فيها ، فقد  الذاتي  بالتشغيل  المهنّي والّتقنّي  للتدريب والّتعليم  المزّودة  المؤّسسات  أما عالقة 
برامجها التعليمّية والتدريبّية على مواضيع إدارّية تتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوّسطة والعمل الريادي والحر 

وهذه المواضيع تساعدهم بالتأكيد في إنشاء مشاريعهم الخاّصة )الصغيرة والميكروّية(.

ز- الحاكمّية

تمثل الحاكمّية عنصرًا حاسمًا في نجاح إصالح قطاع التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي وتحقيق رسالته وأهدافه 
وضبط جودته. وتشرف منظومة متكاملة من الوزارات والمجالس والمؤسسات على قطاع التعليم المهنّي والتقنّي 

والتدريب، من خالل القوانين واألنظمة والتعليمات الخاّصة بها، وهي:

الوزارات  عن  ممثلين  وعضوية  العمل،  وزير  برئاسة  والتقنّي  المهنّي  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس 
والمؤسسات المعنّية، والقطاع الخاص.

مجلس التربية والتعليم / التعليم المهنّي في الوزارة.

 مجلس التعليم العالي والبحث العلمّي/التعليم التقنّي وإشراف جامعة البلقاءالتطبيقية.

 مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهنّي.

 وزارة الّصحة / كليات التمريض.

 القوات المسّلحة: الكلّيات العسكرّية الفنية والمدراس المهنّية.

 صندوق تمويل التشغيل والتعليم المهنّي والتقنّي والتدريب.

مركز االعتماد وضبط الجودة للتعليم المهنّي والتقنّي )وزارة العمل(.

 المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية.

 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا.

•

•

•
•
 •
•

•
•
•
•
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 وقد تضّمنت األجندة الوطنّية التوصية بإنشاء مجلس أعلى للموارد البشرّية، يكون الجهة المرجعّية لمجلس التعليم 
العالي، ومجلس التربية والتعليم، ومجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهنّي والتقنّي، إال أّن هذا المجلس لم ينشأ 
بعد. واشتملت الخطط االستراتيجّية واألطر العاّمة للمزودين الرئيسين للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي على بنود 

تتعّلق بالحاكمّية:

فاإلطار العاّم لوزارة التربية والّتعليم أّكد على تطبيق الالمركزّية وتفويض الصالحيات لترسيخ المسؤولّية والمساءلة 
وذلك  والّتعليم  التربية  مديرّية  مستوى  على  المحلّي  التخطيط  مبدأ  واعتماد  المعنّية،  الشراكات  من  وبدعم  والشفافّية 
بمشاركة المجتمع المحلي والمعنّيين في العملية الّتربوّية، بحيث تتوافر خّطة تطويرّية قطاعّية لكّل مديرّية معتمده على 

الخطط التطويرّية لكّل مدرسة، وتتضّمن الخّطة مبادرات نحو التحسينات العملّية في مديرّيات التربية والمدارس.

أّما مشروع إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهنّي فكان يهدف إلى تطوير الحاكمّية فيها، كي تصبح مؤسسة مستقّلة 
والمالءمة  واإليجابّية،  بالالمركزّية  تّتصف   )Autonomous & Accountable Organization( ومسؤولة 
والفاعلّية االقتصادّية، والكفاءة والمساءلة واالستدامة، وااللتزام بضبط وتوكيد الجودة الداخلّية، وإعداد وتطبيق نموذج 
 Finance( تدريب مرن يلبي احتياجات أصحاب العمل، ويجذب المتدّربين ذكورًا وإناثًا، وكذلك إعداد نموذج مالي
وإعداد  المؤسسة،  قانون  )تعديل  وتتضّمن  التشريعات  وتطوير   ،)Business Model( إداري  ونموذج   )Model
وإقرار األنظمة المطلوبــــة )المالية، الموارد البشرّية، اللوازم(، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الحاكمّية وتمثيله 

بما ال يقل عن )60 %( في مجلس اإلدارة. وتعمل المؤسسة جاهدة لتطبيق نتائج مشروع إعادة هيكليتها.

-2011( العلمّي  والبحث  العالي  الّتعليم  لوزارة  االستراتيجّية  الخّطة  وثيقة  فتضّمنتها  الّتقنّي  الّتعليم  حاكمّية  أّما 
2013(، والتي تمّثلت في تطوير التشريعات الناظمة لعمـل الوزارة ومؤسسات الّتعليم العالي، ومتابعة تنفيذ وتقييم 
االستراتيجّية الوطنّية للتعليم العالي والبحـث العلمّي، واستراتيجّيات مؤسسات الّتعليم العالي، وتطوير آلّيات الرقابة 

واإلشراف على مؤسسات الّتعليم العالي.

ومتداخلة  األبعاد  ومتعددة  معقدة  األردّن  في  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  قطاع  في  الحاكمّية  هيكلّية  إّن 
المسؤولّيات، وتشتمل على العديد من الجوانب، ومنها: القوانين واألنظمة والتشريعات النافذة، الجهات والهيئات 
التي تتوّلى تنفيذ منظومات وبرامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، والمديريات، والمدارس والمعاهد والكلّيات، 

والمناطق، واألقاليم، والهيئات المانحة، واألطراف المعنّية، والشركاء.

ولضمان حاكمّية تتمتع بالكفاءة والفعالّية للقطاع ال بد من إجراء ما يأتي: 

إيجاد نظام فعال إلدارة التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي يستطيع اتخاذ القرارات بفاعلّية على جميع المستويات 
وجميع المؤّسسات المزدوة له، ويجب أن يّتصف هذا النظام باالنفتاح والشمولّية واإلفصاح والشفافّية ومجهز 
بآليات واضحة للتواصل وتبادل المعلومات والبيانات القابلة للفهم والمقارنة، سواء أكانت نوعية أم كمّية وعلى 

جميع المستويات اإلدارّية؛ لتوظيفها في عملّيات اتخاذ القرارات مع جميع الشركاء.

تبّني إجراءات مؤسسّية موّحدة لصياغة التشريعات والقوانين والّتعليمات الفّنية واإلدارّية والمالّية واللوازمّية 
للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي تكون واضحة ومحددة، وتنفيذها ومراقبتها من أجل تعزيز وتحسين فعالّية 

إدارة الّنظام الجديد وتنفيذه مع مراعاة القدرات البشرّية والمالّية المتوّفرة.

•

•
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المهنّي  للتدريب والّتعليم  الفّنية واإلدارّية والمالّية واللوازمّية  للتعليمات  المستمرة  المراجعة  توحيد إجراءات 
والّتقنّي وتحديثها وتطويرها ومراقبتها وتقييمها بمشاركة كاملة من جميع األطراف المعنّية.

إيجاد إطار وهيكل قوي للمساءلة والرقابة والمسؤولّية يتضّمن خطوط صالحّيات واضحة لإلدارات بمستوياتها 
المختلفة، بحيث يكون مصدر القرارات معروفًا، وتتّم مساءلة العاّملين واإلدارات بمستوياتها المختلفة، وتكون 
آلّيات االنضباط متوّفرة واألدوار واضحة، ويمتلك الموظفون الحوافز للمساعدة في تحقيق أهداف مؤسساتهم 

والقطاع بشكل عام، حيث تركت الالمركزّية بعض خطوط المساءلة غير الواضحة في األنظمة الحالّية.

توفير األطر والمعايير الالزمة للتنسيق الفاعل والمشاركة بين الجهات والهيئات المختلفة المعنّية بقضايا التشغيل 
والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في القطاعين العاّم والخاّص، وتعزيز دور الشركاء االجتماعّيين في عملّيات 

الّتخطيط واّتخاذ القرار في هذه القضايا، مع إيالء االهتمام والعناية بالقضايا المتعّلقة بالجنس ومساهمة المرأة.

تطوير قدرات القائمين على التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، من األعلى إلى األسفل، وإشراك جميع المعنّيين 
من فنيين وإداريين في عمليات التخطيط واإلجراءات، وتحديد األّولويات، مع بناء جسور الثقة بين جميع هذه 
المكونات، إذ يجب أن يكون لكّل منهم دور في ذلك. كما وإّن االجراءات الّتخطيطّية، وتحديد األّولويات في 

عمليات اإلنفاق، يجب أن تبنى على أسس وحوارات، ومعلومات صحيحة، ومتوفره للجميع.

ح- دور القطاع الخاص والشركات

يالحظ أن الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والشركات لم تأخذ بعد مداها من المؤسسية والفعالية واالستدامة، 
بالرغم من تمثيل القطاع الخاص في:

الهيئات والمجالس المتعلقة برسم السياسات واالستراتيجّيات ) كمجلس التربية والتعليم، ومجلس إدارة مؤسسة 
والتعليم  والتدريب  التشغيل  صندوق  وكذلك  والتقنّي،  المهنّي  والتدريب  التشغيل  ومجلس  المهنّي،  التدريب 

المهنّي والتقنّي (. 

أعمال الفريق الذي أعد االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل بالتعاون مع مؤسسات التعليم المهنّي والتقنّي والتدريب، 
األمر الذي يعكس أهمّية المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل.

البرامج والمناهج واالختبارات  المتعلقة بتصميم  المهنّي والتقنّي والتدريب  التعليم  الفنية في مؤسسات  الفرق 
الفنية  والفرق   ، المهنّي  التدريب  مؤسسة  في  المهنّية  للعائالت  الفنية  “كالفرق  والتدريبية  التعليمّية  والمواد 

واإلشرافية في وزارة التربية والتعليم”.

اللجان المتعّلقة بتحديد كفايات سوق العمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.  

إدارة معاهد مهنّية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهنّي في مجاالت رئيسة متعددة تأخذ في الحسبان احتياجات 
سوق العمل.

وتسعى وزارة العمل والمؤسسات المعنّية بالتعليم والتدريب المهنّي والتقنّي من خلق شراكات وعقد اتفاقّيات مع 
مؤسسات القطاع الخاص، تتيح للشركاء المساهمة في التصميم واإلشراف والتنفيذ لبرامج التعليم المهنّي والتقنّي 

•

•

•

•
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تستند إلى الطلب )Demand – Driven(، واإلفادة من مواقع العمل لتدريب المتدربين، وتنفيذ برامج تدريب 
تعاونية وتعاقدية، تصمم خصيًصا لسد فجوات معرفية ومهارية يحتاجها قطاع األعمال، غير أّن الشراكة لم تصل 

إلى مستوى المؤسسية.

إن تعزيز برامج مفهوم التوأمة بين مؤسسات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وبين الشركات والمصانع الكبرى 
بهدف استخدام التسهيالت المشتركة، وتبادل الفائدة من خبرات الفّنيين والمهندسين، والمساهمة في تكاليف التدريب، 
كما أّن تشجيع مؤسسات القطاع الخاص من شركات ومصانع على استحداث دوائر ومراكز للتدريب فيها لتمكين 
العّمال الممارسين من متابعة المستجدات التكنولوجّية في عالم العمل، وأن تضع في حسبانها أّولوّية االستثمار في 

الموارد البشرّية على قدر من األهمّية أيضًا.

2-2-5  المؤّشرات الكمّية والّنوعّية للّتدريب والتعليم المهنّي والّتقنّي

مزودي  وبمشاركة  البشرّية  الموارد  لتنمية  الوطنّي  الوطنّي  المركز  أعّدها  التي  المؤّشرات  من  قائمة  اعتماد  تّم 
هذه  وقد حظيت  األوروبّية،  التدريب  مؤسسة  من  فنّية  وبمساعدة  األردّن،  في  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب 
المؤّشرات بموافقة مجلس التشغيل والّتدريب المهنّي والّتقنّي، وتقسم هذه المؤّشرات إلى قسمين هما: المؤّشرات 
الكمّية، والمؤّشرات الّنوعّية. ونظرًا ألّن بعضًا من هذه المؤّشرات قد وردت في بنود أخرى من هذا الّتقرير ولتالفي 
التكرار، فستتم اإلشارة هنا إلى المؤّشرات التي وردت في مكان آخر من الّتقرير بحسب موقعها في البند أو الجدول 
التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في  الذي وردت فيه. وتجدر اإلشارة إلى أّن هذه المؤّشرات حصرّية لمزودي 
القطاع الحكومّي )العاّم( والتي تشمل مؤسسة التدريب المهنّي، ووزارة التربية والّتعليم، وجامعة البلقاء الّتطبيقّية. 

أ- المؤّشرات الكمّية 

تم تصنيف المؤّشرات الكمّية للتعليم والّتدريب المهنّي والّتقنّي إلى ست مجموعات رئيسة هي:

مجموعة مؤشرات السياق العاّم. 

مجموعة مؤشرات المشاركة في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

مجموعة مؤشرات الوصول إلى التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

مجموعة مؤشرات األداء لنظام التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

مجموعة مؤشرات الموارد المالّية للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

مجموعة مؤشرات تعظيم مردود النفقات العاّمة في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

وسيتم الحديث عن كّل مجموعة، وعلى النحو اآلتي: 

1 -  مجموعة مؤشرات السياق العاّم  

 تضّم هذه المجموعة أربع مؤشرات وهي: مؤشر المستوى الّتعليمي للسّكان )15 سنة فأكثر( بحسب العمر والجنس، 
)أنظر البند 3-2-1( من هذا الّتقرير، ومؤشر معّدالت البطالة بحسب العمر والجنس والمستويات التعليمّية )أنظر 

البند )3-2-2( من هذا الّتقرير(. أما المؤشر الرابع فهو يتحّدث عن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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أقل من ثانوي

العــــددالعــــددالعــــددالعــــددالعــــدد

المجموعبكالوريوس فأكثردبلوم كلية مجتمعثانوي

أ- مؤشر المستوى الّتعليمي للسّكان )15 سنة فأكثر( بحسب العمر والجنس

قّدر أعداد سّكان األردّن في سنة 2013 بنحو )6530000( نسمة، وتشّكل النساء )48.45 %( من حجم السّكان. 
أكثر من ربع سّكان األردّن )26.5 %( تقريبًا في سنة 2013 هم من الطلبة وأعدادهم )1778773(، ويتوزعون 
مناصفة بين الذكور واإلناث في مختلف مستويات ومراحل الّتعليم، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى أّن المجتمع 
األردّني هو مجتمع شاب نجم عن االرتفاع في معّدالت الّنمّو السنوي للسّكان في الفترات الماضية، وإلى سياسات 
تنمية الموارد البشرّية، هذا باإلضافة إلى التوسع األفقي والعامودي لمؤسسات الّتعليم والتي صاحبها زيادة معّدالت 

االلتحاق  بالّتعليم.

ويشير الجدول )2-52( إلى نسبة السّكان األردّنيين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر بحسب الجنس والمستويات 
خالل  الثانوي  الّتعليم  مستوى  دون  هم  من  نسبة  ازدياد  الجدول  ويبّين  للسنوات2013-2011،  التعليمّية 
السنوات2011-2013، ويشير إلى أّن هناك زيادة طفيفة في نسبة مستوى الّتعليم الثانوي، وزيادة طفيفة في مستوى 

الّتعليم في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة، وزيادة ملحوظة للمستوى الّتعليمي من حملة شهادة البكالوريوس فأكثر.

الذكور  لكّل من  الوقت وذلك  تعليمًا مع مرور  أكثر  قد أصبحوا  األردّن  أن سّكان  يدّل بشكل واضح على  وهذا 
واإلناث، إال أّن السرعة التي أصبح فيها السّكان أكثر تعليمًا تتطّلب من األردّن إلى زيادة االهتمام بشكل كاف 
لمواجهة الّتحّديات المستقبلّية، فنسبة السّكان الذين يقّل مستواهم الّتعليمي عن الّثانوّية العاّمة يشكلون ستة من كّل 

عشرة أشخاص بالغين.

جدول ) 2-52( توزيع السّكان األردّنيين )15 سنة فأكثر(  بحسب المستوى الّتعليمي والجنس
للسنوات 2013-2011

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة
                   والبطالة 2013-2011
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ويشير الجدول )2-53( إلى توزيع السّكان األردّنيين في األعمار )15( سنة فأكثر بحسب الجنس والفئة العمرّية 
للسنوات 2011-2013، ويالحظ من الجدول وجود زيادة طفيفة في أعداد جميع الفئات، وبنظرة سريعة يّتضح 
كذلك أّن الطابع الغالب على سّكان األردّن أنهم من فئة الشباب، فهنالك مجموعة من الشباب جاهزة لاللتحاق بسوق 
العمل مع نهاية إكمالهم نظام الّتعليم، وعلى كل من نظام الّتعليم وسوق العمل التأقلم واستيعاب هذه األعداد المتزايدة 

في السنوات القادمة.

جدول)2-53( أعداد السّكان في األردّن)15 سنة فأكثر(  بحسب فئة األعمار والجنس للسنوات 2013-2011

      المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة
                  والبطالة للسنوات 2013-2011

ب- مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلّي اإلجمالّي

الناتج  البيانات إلى  أّن نصيب الفرد من  المقياس عادة لمعرفة مستوى المعيشة في أي بلد، وتشير  يستخدم هذا 
المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية قد ارتفع من )3000( دينار سنويًا سنة 2011 ليصل إلى )3362( دينارًا سنويًا 
لسنة 2013. أّما نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة فقد ارتفع من )1639( دينارًا سنة 2011 
إلى )1655( دينارًا سنة 2013، وعليه يالحظ أّن نصيب الفرد قد ارتفع بنسبة )12.0 %( باألسعار الجارية، 
بينما زاد بنسبة )0.9 %( في األسعار الثابتة. ويوّضح الجدول )2-54( نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

باألسعار الجارية وباألسعار الثابتة في األردّن للسنوات 2013-2011.

جدول )2-54( نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في األردّن للسنوات 2011-2013 )بالدينار األردّني(

        المصدر: محسوبة من البنك المركزي األردّني، النشرة اإلحصائّية الشهرية ، 2014
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1-2 - معّدل المشاركة في القوى العاّملة بحسب المستوى الّتعليمي والجنس

تّم التعّرض لمعّدل المشاركة في القوى العاّملة بحسب المستوى الّتعليمي والجنس الّتعليمي في البند )3-2-1( من 
هذا الّتقرير.

2 - مجموعة مؤشرات المشاركة في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي 

الّتعليم  في  المشاركين  إجمالي  بين  من  المؤسسي  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  في  المشاركة  معّدالت 
والّتدريب، أنظر الجدول )9-2(

معّدالت المشاركة في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب المؤسسة كنسبة من إجمالي المشاركين في 
التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، أنظر الجدول )10-2(.

أنظر  المشاركين،  إجمالي  إلى  ونسب(  )أعداد  والتخّصص  الجنس  بحسب  المهنّي  التدريب  طلبة  توزيع 
الجدول)26-2(.

 توزيع طلبة الّتعليم المهنّي بحسب الجنس والتخّصص )أعداد ونسب(، أنظر الجدول )16-2(.

توزيع طلبة الّتعليم الّتقنّي بحسب الجنس والتخّصص )أعداد ونسب(، أنظر الجدول )42-2(.

3 - مجموعة مؤشرات الوصول إلى التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

معّدل االلتحاق اإلجمالي في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب العمر والجنس والمنطقة: متوفر فقط في 
الّتعليم والّتدريب المهنّي بشكل إجمالي، أنظر الجداول )14-2(، )24-2(.

معّدل االلتحاق الصافي في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب العمر والجنس والمنطقة – البيانات غير 
متوّفرة لدى جميع جهات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

4 - مجموعة مؤشرات األداء لنظام التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي
4 - 1 : معّدالت التسرب من التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب البرنامج والجنس: متوّفرة فقط بشكل إجمالي 
فالبيانات غير  الّتقنّي  الّتعليم  أما في  الجدول)2-18(، والجدول)27-2(.  المهنّي فقط، أنظر  الّتعليم والّتدريب  في 

متوّفرة.

4 - 2 : نسب التخّرج بحسب الجنس، ونوع البرنامج أنظر الجداول)19-2(، )29-2(، )46-2(.

5 - مجموعة مؤشرات الموارد)المدخالت( للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

5 - 1 : نفقات الّتعليم العاّمة في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي من الناتج المحلي اإلجمالي: متوّفرة للتعليم المهنّي، 
أنظر البند )أ- 1(، وللتدريب المهنّي أنظر البند )أ- 2(، وغير متوّفرة البيانات للتعليم الّتقنّي.

5 - 2 : نفقات الّتعليم العاّمة في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي من إجمالي النفقات العاّمة المهنّي، أنظر البند )أ- 
1(، وللتدريب المهنّي أنظر البند )أ- 2(، والبيانات غير متوّفرة للتعليم الّتقنّي.

أ-

ب-

ج-

د-

هـ -

أ-

ب-
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5 - 3 : حّصة الملتحق من النفقات العاّمة الحالية بحسب نوع الّتعليم والّتدريب المهنّي، أنظر البند )أ- 1(، وللتدريب 
المهنّي أنظر البند )أ- 2(، والبيانات غير متوّفرة للتعليم الّتقنّي.

البيانات غير  التعليمّية والتدريبّية –  المؤّسسات  العاّم والخاّص في  القطاعين  استثمار كّل من  : مساهمة   4 - 5
متوّفرة لدى جميع جهات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

5 - 5 : تمويل التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب مصدر التمويل ونوع الّتعليم والّتدريب. البيانات غير متوّفرة 
لدى جميع جهات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

6 - مجموعة مؤشرات تعظيم مردود الّنفقات العاّمة في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

6 - 1 : كلفة الساعة الصفّية في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي لكّل برنامج غير متوّفرة، حيث ال يتم حسابها.

المهنّي  الّتعليم  من  كل  في  اإلجمالية  الخريج  كلفة  تتوّفر  والتخصص،  المستوى  بحسب  الخريج  كلفة   :  2  -  6
والّتدريب المهنّي، أنظر البند )أ- 1( في وزارة التربية والّتعليم، والجدول )2-37( في مؤسسة التدريب المهنّي. 

وبالنسبة للتعليم الّتقنّي فالبيانات غير متوّفرة.

6 - 3 : النصاب/ الحمل التدريسي لكّل معلم/ مدرب/ مدرس: البيانات غير متوّفرة لدى مزودي التدريب والّتعليم 
المهنّي والّتقنّي.

الجنس  والّتقنّي حسب  المهنّي  والّتعليم  التدريب  في  المدرسين  المدّربين/  المعلمين/  وخبرات  مؤهالت   :  4 -  6
والمستوى الّتعليمي للسنوات 2011-2013 أنظر الجداول)2-20(، و)2-36(، و)48-2(.

ب- المؤّشرات الّنوعّية 

المؤشر)1(: أنشطة االنتقال بحسب الصف والجنس وفرع الّتعليم، أنظر الجدول )7-2(

المؤشر)2(: المشاركة في الّتعليم المهنّي والّتقنّي والّتدريب المستمر بحسب الفئة العمرّية والجنس

تتوّفر معلومات عن هذا المؤشر لدى كّل من مؤسسة التدريب المهنّي، أنظر الجدول )2-32(، أّما بالنسبة لوزارة 
التربية والّتعليم وجامعة البلقاء التطبيقّية فالبيانات غير متوّفرة.

أّما المؤّشرات من رقم )3( ولغاية رقم )13( والمتعّلقة بـ: المشاركة في الّتعليم المهنّي والّتقنّي والّتدريب المستمر 
بحسب التحصيل الّتعليمي، والمشاركة في الّتعليم المهنّي والّتقنّي والّتدريب المستمر بحسب الحالة العملّية، ومعّدل 
مّدة الّتدريب بحسب الفئة العمرّية، ومّدة الّتدريب بحسب التحصيل الّتعليمّي، ومّدة التدريب بحسب الحالة العملّية 
للملتحقين، والمشاركة في الّتعليم المهنّي والّتقنّي والّتدريب المستمر المّتصل بالعمل بحسب الحالة العملّية، ومعّدالت 
المشاركة في الّتعليم المهنّي والّتقنّي والّتدريب المستمر بحسب النشاط االقتصادّي وحجم المنشأة، ومشاركة العاّملين 
في سوق العمل في برامج الّتعليم المهنّي والّتقنّي والّتدريب المستمر بحسب الجنس  والمهنة والعمر، ومعّدل مّدة 
بالّتعليم  المشاركة  المستمر، ومعّدالت  الّتعليم والّتدريب  25-64 ضمن  العمرّية  الفئة  العاّملين من  الكبار  تدريب 
والّتدريب المستمر بحسب موقع تنفيذ البرامج التدريبّية، ومعامل الكفاءة الداخلّية- فالبيانات غير متوّفرة لدى جميع 
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الجهات المحددة في المؤّشرات.

المؤشر)14(: العاّملون في الوظائف اإلدارّية والخدمات المساندة إلى إجمالي أعداد العاّملين في المؤسسة التعليمّية 
المهنّية والتدريبّية، أنظر البند )أ- 1( في وزارة التربية والّتعليم، والجداول )2-33، 2-35( في مؤسسة التدريب 

المهنّي. أّما بالنسبة لجامعة البلقاء الّتطبيقّية فالبيانات غير متوّفرة.

التربية  بوزارة  المتعّلق   )1 )أ-  البند  أنظر  الكلّية،  المعهد/  المدرسة/  في  للطلبة  الحواسيب  نسبة  المؤشر)15(: 
والّتعليم، والجدول )2-38( والمتعّلق بمؤسسة التدريب المهنّي. 

أّما المؤّشرات من رقم )16( ولغاية رقم )21( والمتعّلقة بــ: معّدالت المشاركة في برامج تعليم/ تدريب الكبار 
15-24 سنة  العمرّية  الفئة  في  للشباب  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  في  والمشاركة  والعمر،  الجنس  بحسب 
وبحسب الجنس والوضع االقتصادّي االجتماعّي ونوع التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، ونسبة أولئك الذين كانوا 
األعلى  الدراسة  إلى  المدرسة  من  واالنتقال  التدريب،  بعد  العملّية  والحالة  الّتدريب  بحسب  العاّملة  القوى  خارج 
والشغل، ونسبة الخريجين المتعّطلين عن الشغل بعد ستة أشهر من إنهاء التدريب، والدخل/ الكسب بحسب التحصيل 

الّتعليمي ومستوى المهارات- فالبيانات غير متوّفرة لدى جميع الجهات المحددة في المؤّشرات.

2 - 3  السياسات والتشريعات واالستراتيجّيات 

العمل.   منهجّية  وتوضيح  واألهداف  الرؤية  لتحقيق  االنطالق  نقطة  واالستراتيجّيات  والتشريعات  السياسات  تعّد 
وسيتم تناول هذا االموضوع وفقًا للقضايا اآلتية: 

2 - 3 - 1  األهداف الوطنّية، القطاعّية، والمؤسسية للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.
2 - 3 - 2  السياسات العاّمة للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي للسنوات 2013-2011.

2 - 3 - 3  التشريعات الناظمة للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.
2 - 3 - 4  أدوات تنظيم قطاع التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

2 - 3 - 5 - إعداد المناهج والبرامج والمواد التعليمّية والتدريبّية، وتطوير التجهيزات والمدّربين.
2 - 3 - 6 - المشاريع الوطنّية والّدولّية لتطوير القطاع.

2 - 3 - 7 مراكز التمّيز، التدريب المستمر)للجميع ومدى الحياة(.
2 - 3 - 8 - الخّطة االستراتيجّية  للقطاع وأّولوياتها.

2 - 3 - 1 األهداف الوطنّية، القطاعّية، والمؤسسية للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

سيتّم في هذا البند استعراض األهداف الوطنّية، والقطاعّية والمؤسسّية للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

أ- األهداف الوطنّية للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي
 2006 السنوات من  تشمل  والتي  الوطنّية  األجندة  إلى  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  للتدريب  الوطنّية  األهداف  تستند 
التعليمّية والتدريبّية ومساعدتهم على  البرامج  2015، والتي تؤكد على أهمّية إعداد األردّنيين من خالل  ولغاية 

التطّور مهنيًا.
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وتنص األجندة الوطنّية على العديد من األهداف، وسوف نركز على األهداف التي لها عالقة بالتشغيل والّتدريب 
والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وهي:

إعداد األردّنيين للتعلم الدائم وحفزهم على العمل في مهن ترتفع قيمتها المضافة باستمرار.

جذب  خالل  من  األردّنية،  العاّملة  لأليدي  المتنامي  السنوي  التدّفق  استيعاب  من  الوطنّي  االقتصاد  تمكين 
االستثمارات ذات العمالة الكثيفة الهادفة إلى توظيف ما يقارب 60% من العاطلين عن العمل والمتمثلين في 

العمالة غير الماهرة )توجيهي فما دون(.

رفع اإلنتاجية ومعالجة اختالالتها والتأكيد على جودة المنتج، وكذلك توفير المقومات التي من شأنها أن تسهم 
في زيادة اإلنتاجّية في االقتصاد، األمر الذي من شأنه أن يعمل على استقطاب المزيد من االستثمارات األجنبّية، 
ذلك  في  بما  الّتعليمي،  النظام  اإلجمالي، ومخرجات  الرأسمالي  التكوين  مكونات  دراسة  يتطلب مجددًا  وهذا 

مؤسسة التدريب المهنّي )وثيقة كلنا األردّن(.

وتمّثل اإلطار المؤسسي لمحور دعم التشغيل والّتدريب المهنّي في األجندة الوطنّية في إنشاء المجلس األعلى لتنمية 
الموارد البشرّية، وإعادة هيكلة مجلس التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، ليصبح مجلس التشغيل والّتدريب والّتعليم 
المهنّي والّتقنّي، وإعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهنّي لتصبح مزودًا للتدريب المهنّي، وقد نّص بند التدريب من 
المحور على تحسين نوعية مخرجات التدريب المهنّي؛ لضمان توافقها مع متطلبات سوق العمل. أّما بند التشغيل 
فتمثل في خفض مستويات البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل، والربط بين الباحثين عن العمل وفرص العمل 
المتاحة، وفي الّتعليم العاّم وباألخص الّتعليم المهنّي فقد نص المحور على تشجيع مشاركة القطاع الخاص الفاعلة 

في الّتعليم المهنّي.

ب- األهداف القطاعّية للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

تشاركت جميع المؤّسسات العاّمة والخاّصة في تحديد األهداف القطاعّية للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي وهي:

تحسين وتطوير حاكمّية القطاع.

ربط التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بالتشغيل.

زيادة مشاركة الشباب واإلناث والمعاقين في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

استدامة تمويل القطاع.

تعزيز أنظمة قياس األداء.

تمكين القوى العاّملة وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

ج- األهداف المؤسسّية للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي 

تّم االستناد إلى وضع هذه األهداف القطاعّية على األهداف الرئيسة لمزودي التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في 
األردّن وهي:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.1

.2

.3
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ج - 1 وزارة التربية والّتعليم )19(

تحسين جودة الّتعليم األساسي والثانويِّ "وهذا يشمل الّتعليم الثانوي المهنّي" الشامل.

زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة الّتعليم المهنّي وتطوير البرامج والمناهج لتلبية متطلبات السوق.

توسيع فرص الحصول على الّتعليم األساسي والثانويِّ مع تحسين فعالّية اإلنفاق.
ج - 2 مؤسسة التدريب المهنّي )20( 

الهدف العاّم لقطاع التدريب المهنّي هو "ضمان توفير أيدي عاملة ماهرة تتوافق مع متطلبات سوق العمل" 

وحسب قانونها تقوم المؤسسة بما يأتي:

تخّصصات ومستويات  في مختلف  كفاءتها  الفّنية، ورفع  العاّملة  القوى  المهنّي إلعداد  التدريب  توفير فرص  أ- 
التدريب المهنّي غير األكاديمي، والعمل على تنويع التدريب المهنّي بما في ذلك:

التشريعات  مراعاة  مع  وذلك  األمد  المنّظم طويل  التدريب  لممارسة  وللبالغين  السن  لصغار  المهنّية  التلمذة 
النافذة.

تدريب العاّملين في المؤّسسات في مراكز التدريب المتخّصصة وفي مواقع عملهم؛ لغايات رفع كفاءاتهم.
التدريب المكثف والسريع لمختلف المهن.

التدريب في مجاالت السالمة والّصحة المهنّية.

ب- تقديم خدمات اإلرشاد المساندة إلنشاء وتطوير المؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة.

ج - 3 جامعة البلقاء التطبيقّية )21( 

تتمثل أهداف جامعة البلقاء التطبيقّية في ضوء رؤيتها في ما يأتي:

علمّية  بمؤهالت  ومزودين  وتقنيًّا،  معرفيًّا  متمّيزين  بخريجين  والّدولّية  واإلقليمّية  المحلّية  العمل  سوق  رفد 
عالية، مع التركيز على الّتعليم التطبيقي، لتبقى سمة )الّتطبيقّية( عنوانًا للحداثة والتغيير والتطوير 

اإلشراف المباشر على كلّيات المجتمع العاّمة والخاّصة .

مساعدة المتمّيزين من طلبتها على إكمال دراستهم الجامعّية وفق ظروف أكثر مالءمة ألحوالهم االجتماعّية 
والمادية.

تحقيق االعتمادّية والتنافسّية والعالمّية.

2 - 3 - 2 السياسات العاّمة للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي للسنوات 2013-2011.

التوّجهات  يحدد  الذي  المرجعي  واإلطار  األساس  نقطة  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  للتدريب  العاّمة  السياسات  تعّد 
المستقبلّية لهذا القطاع وعالقته بالتنمية الشاملة، ومن خاللها يتّم وضع األهداف العاّمة والتفصيلّية المراد تحقيقها. 

وتمّثلت سياسات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في النقاط اآلتية:

.1

.2

.3

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.4
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زيادة التحاق الطلبة في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي من كال الجنسين.

التوّسع في إنشاء مؤسسات الّتعليم المهنّي والفّني.

التركيز على احتياجات ومتطلبات سوق العمل. 

اعتماد البرامج المرنة في اإلعداد والّتدريب المهنّيين؛ لتتناسب مع الّتغّيرات المستمرة في سوق العمل.

وضع أطر تشريعّية لشراكة حقيقّية بين الحكومة ومؤسسات الّتعليم والّتدريب وقطاعات اإلنتاج. 

إعادة تأهيل وتدريب العاّملين الذين تقادمت مهاراتهم وتدنى مستوى أدائهم.

المعرفة واالقتصاد  القيمة المضافة، وتوطين  لتعزيز  القطاع الخاص؛  الفاعلة مع مؤسسات  تحقيق الشراكة 
المعرفي في برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

2 - 3 - 3 التشريعات الناظمة للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

يمكن تقسيم هذه التشريعات إلى قسمين هما: القسم األّول وهو عام يغطي في اهتماماته مختلف الجوانب العاّمة ذات 
العالقة بالّتعليم بشكل عام أو بالتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بشكل خاص. أّما القسم الثاني فهو متخّصص يتناول 

في تغطيته جوانب محّددة من التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي. وسيتم الحديث عن هذه التشريعات وفقًا لذلك. 

التشريعات العاّمة: وتضّم هذه التشريعات كاًل مما يأتي:

1 - الدستور األردّني 

تناول الدستور األردّني الصادر سنة 1952 وتعديالته الجوانب العاّمة للتعليم، فقد نّصت الفقرة )3( من المادة )6( 
من الدستور على ما يأتي: "تكفل الدولة العمل والّتعليم ضمن حدود إمكانياتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص 
لجميع األردّنيين". في حين أّن المادة )20( من الدستور التي تّم تعديلها ونشرت في 2011/10/1  وّضحت بأّن 

"الّتعليم األساسي إلزامي لألردنيين، وهو مجاني في مدارس الحكومة". 

ولما كان الدستور هو القانون األساس للدولة التي تنطلق من أحكامه وتنسجم معه باقي التشريعات، فقد بّين الدستور 
هذه  لتحقيق  الالزمة  واألنظمة  للقوانين  ذلك  تفصيل  وترك  نصوصه،  في  عامة  كمبادئ  الّتعليم  قضايا  األردّني 

المبادئ وفقًا للدستور، وهو ما سيتم تناوله الحقًا.

2 - قانون مجلس التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي رقم )46( لسنة 2008

يتناول هذا القانون مختلف المحاور المتعّلقة بالتشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، حيث بّينت المادة )4( 
من القانون أهداف المجلس وهي: يهدف المجلس إلى االرتقاء بمستوى التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وتوفير 
فرص التشغيل لتنمية الموارد البشرّية؛ بما يحّقق متطّلبات التنمية الشاملة في المملكة، ويتوّلى المجلس في سبيل 
تحقيق أهدافه العديد من المهام والصالحّيات المتعّلقة بالسياسات والخطط والبرامج وأسس تطوير القطاع، واعتماد 
وتعزيز  بالقطاع  المعنّية  والّدولّية  المحلّية  الجهات  مع  والتنسيق  المهنّية،  والمعايير  والتدريبّية  الدراسّية  البرامج 
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دورها، وإجراء الدراسات التحليلّية والتقيمية الخاّصة بالقطاع.

العاّم والخاّص وعدد من  ويرأس هذا المجلس وزير العمل ويضّم في عضويته )14( شخصًا يمثلون القطاعين 
الجهات ذات العالقة بالتشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، كما يضّم المزودين األساسيين للتدريب والّتعليم 
المهنّي والّتقنّي في القطاع العاّم، وهم مؤسسة التدريب المهنّي، ووزارة التربية والّتعليم، وجامعة البلقاء التطبيقّية.

في ضوء ما سبق فإّن المجلس قام بالعديد من اإلنجازات الهامة والمتميزة بالرغم من قّلة عدد الموظفين فيه، وعدم 
توفير اإلمكانّيات المادّية والبشرّية.

3 - قانون تنظيم العمل المهنّي رقم )27( لسنة 1999

يهدف قانون تنظيم العمل المهنّي إلى تحديد المواصفات والمعايير والمتطّلبات الالزمة لممارسة األعمال المهنّية 
وفق مستوى أداء معين في سوق العمل األردّني، وذلك من خالل تصنيف العاّملين المهنّيين إلى خمسة مستويات 
مهنّية وهي: االختصاصي، والفّني، والمهنّي، والماهر ، ومحدد المهارات. وكذلك تصنيف محالت المهن إلى أربع 

فئات )أ، ب، ج، د( استنادًا لمعايير مهنّية معتمدة لذلك. 

وتّم بموجب هذا القانون إنشاء مديرّية تنظيم العمل المهنّي في مؤسسة التدريب المهنّي؛ لتقوم بمتابعة تطبيق أحكامه 
مع مختلف الجهات داخل المؤسسة وخارجها، وبما يضمن تحقيق أهداف هذا القانون، وتطوير الخدمات التي تقدم 
للسوق األردّني من خالل تطوير الموارد البشرّية، وتصنيفها، ورفع كفاءتها، وتحسين خدمات المؤّسسات التي 

تنطبق عليها أحكام القانون، فقد تّم استعراض إنجازات هذه المديرّية في البند)4-4-3-2(.

4 - نظام رقم )83( لسنة -2000 نظام قواعد تصنيف العاّملين المهنّيين لسنة 2000

صدر هذا الّنظام بموجب قانون تنظيم العمل المهنّي رقم )27( لسنة 1999، ويهدف إلى:  

أ- تصنيف العاّملين إلى الفئات اآلتية:-

االختصاصي: وتعني هذه الفئة العاّمل المهنّي الحاصل على الشهادة الجامعّية األولى على األقل ويزاول المهنة 
في مجال اختصاصه.

الفّني: تعني فئة الفّني العاّمل المهنّي الذي يزاول مهنة تتطلب مؤهال علمّيا، ومهارات عملّية واشرافية على أن 
يكون حاصال على الشهادة الجامعّية المتوّسطة أو ما يعادلها. أو شهادة مهني من الدرجة األولى، واجتاز بنجاح 

الدورة التدريبّية المعتمدة من جهة رسمّية وفقا للتشريعات المعمول بها.

المهنّي: تعني هذه الفئة العاّمل المهنّي الذي يزاول مهنة تتطّلب مهارة معّينة ويصنف إلى درجتين هما:-

مهني درجة ثانية: ويصّنف في هذه الدرجة كّل من: العاّمل المهنّي الحاصل على شهادة التلمذة المهنّية في 
مستوى مهني، أو العاّمل المهنّي الذي يجتاز بنجاح االختبار المقّرر من مؤسسة التدريب المهنّي لمستوى 
مهني من الدرجة الثانية على أن يكون حاصال على )شهادة التلمذة المهنّية في مستوى الماهر ولديه خبرة 
عملّية في مجال مهنته للمدة المحددة في هذا المستوى، أو شهادة الّتعليم الثانوي الشامل المهنّي ولديه خبرة 
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عملية في مجال مهنته للمدة المحددة، أو شهادة خبرة عملية في مجال مهنته للمدة المحددة(. ويشترط فيمن 
يتقدم لالختبار المقّرر أن يكون قادرا على القراءة والكتابة.

مهني درجة أولى ويصنف في هذه الدرجة المهنّي من الدرجة الثانية بعد ان يجتاز بنجاح الدورة التدريبّية 
المقّررة من المؤسســـة لهذه الغاية.

الماهر: تعني فئة العاّمل الماهر كال من: العاّمل المهنّي الحاصل على شهادة الّثانوّية العاّمة الشاملة المهنّية 
واجتاز االختبار العملي لمستوى هذه الفئة، أو العاّمل المهنّي الذي تتوافر لديه أّية مهارة تتعّلق بمهنة معينة 
واجتاز االختبار النظري والعملي لهذه الفئة والحاصل على أي من )شهادة التلمذة المهنّية في مستوى الماهر، 
أو شهادة الّتعليم الثانوي التطبيقي، أو شهادة الدراسة الّثانوّية الشاملة المهنّية، أو شهادة مستوى محدد المهارات، 
أو العاّمل المهنّي الذي اجتاز بنجاح االختبار المقّرر من مؤسسة التدريب المهنّي لمستوى فئة العاّمل الماهر 

شريطة أن يكون قادرًا على القراءة والكتابة.

محدد المهارات:  تعني فئة محدد المهارات العاّمل المهنّي الذي يزاول عمال مهنّيا يتطّلب انجازه قدرًا محددًا 
من المهارات، واجتاز االختبار المقّرر من المؤسسة لمستوى هذه الفئة والعاّمل المهنّي الذي اكتسب هذا القدر 

من المهارات بالتدريب والممارسة.

ب- تتوّلى مؤسسة التدريب المهـنّي أو أّية جهة تعتمدها لهذه الغايـة وتـحت إشـراف المؤسـسـة إجــراء اختبارات
محدد  اآلتية:  للفئات  سنوات  خمس  لمدة  المهنة  مزاولة  شهادة  وإصدار  والترقية،  المهنّي  المستوى  تحديد 

المهارات، والماهر، والمهنّي.

5 - نظام رقم )50( لسنة 2012 نظام صندوق التشغيل والّتدريب المهنّي والّتقنّي 

فقد   ،2008 المهنّي والّتقنّي رقم )46( لسنة  التشغيل والّتدريب والّتعليم  قانون مجلس  الّنظام بموجب  صدر هذا 
أشارت المادة )7( من القانون المذكور إلى ذلك، والتي نّصت على إنشاء صندوق يسمى صندوق التشغيل والّتدريب 
والّتعليم المهنّي والّتقنّي(، ويتمّتع بشخصّية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري، وله بهذه الصفة تمّلك األموال 
المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتحقيق أهدافه، وإبرام العقود وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا، والقيام 
بجميع الّتصرفات القانونّية، وينوب عنه في اإلجراءات القضائّية المحامي العاّم المدنّي. ويهدف الصندوق إلى دعم 
أنشطة التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي وتطوير عملّيات التدريب المختلفة في القطاعين العاّم والخاّص، 
وذلك وفقًا لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يحدد فيه كيفّية إدارة الصندوق، وتنظيم جميع الشؤون المتعّلقة بعمله 

وأوجه اإلنفاق منه.

وتمّثلت أهداف الصندوق في تمويل أنشطة التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وتطوير عملّيات التدريب 
التشغيل والّتدريب  القطاعين في عملّية  العاّم والخاّص، وتعزيز مشاركة هذين  القطاعين  المختلفة في مؤسسات 
والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وتوفير متطّلباتها وذلك بما يتأتى له من موارد مالية. وتتكون الموارد المالية للصندوق 

مما يأتي:

_

-

-
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ما نسبته )1%( من األرباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات المرخص لها بالعمل في أّية منطقة داخل 
المملكة باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.

ما تساهم به الحكومة لدعم الصندوق لتحقيق غاياته.

أّية هبات أو تبرعات أو مساعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

إّن فكرة تمويل القطاع الخاص بشكل مباشر لبرامج التشغيل والّتدريب التي تخدم مصالح مختلفة لها أثر إيجابي 
في تعزيز الشراكة مع القطاع العاّم، ويعزز من إقبال الشركات لالستفادة من برامج الصندوق في تعزيز الكوادر 

المدربة. وتّم استعراض إنجازات الصندوق في البند )3-4-3-2(.

6 - نظام رقم )35( لسنة 2012 نظام مركز االعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والّتعليم المهنّي 
والّتقنّي

 صدر هذا الّنظام بموجب قانون مجلس التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي رقم )46( لسنة 2008، فقد 
أشارت المادة )11( من القانون المذكور إلى ذلك والتي نّصت على أن يشّكل مركز يسمى مركز االعتماد وضبط 
تتعّلق  مهام وصالحيات  المركز  ويتوّلى  العمل.  بوزير  يرتبط  والّتقنّي(  المهنّي  والّتعليم  التدريب  لقطاع  الجودة 
بإعداد معايير التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي "معايير اعتماد المؤّسسات والبرامج التعليمّية والتدريبّية، ومعايير 
وترخيص  إلقرارها،  المجلس  إلى  ورفعها  المخرجات  جودة  لضبط  وتطويرها  المهنّيين"  والمدّربين  المعلمين 
واعتماد مؤسسات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وإعداد وإجراء االختبارات المهنّية لممارسي األعمال المهنّية 
والّتقنّية للمستويات المهنّية الثالث )عامل مهني، عامل ماهر، عامل محدد المهارات(، ومنح إجازة مزاولة المهنة. 

ويتوّلى إدارة هذا المركز لجنة برئاسة أمين عام وزارة العمل وممثل عن كّل من وزارة التربية والّتعليم، والقّوات 
المسّلحة األردّنية، ومؤسسة التدريب المهنّي، وهيئة اعتماد مؤسسات الّتعليم العالي، وممثل عن جامعة رسمّية، 
واثنين من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاع الخاص يمثالن القطاعات ذات العالقة بعمل المركز وتكون عضويتهم 

لمدة سنتين. 

وفي ضوء ما سبق، فإّن هذا الّنظام يعّد من األركان األساسّية التي ستعنى بموضوع التحقق من نوعية مخرجات 
البرامج التدريبّية، ومدى مطابقتها لمعايير التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي المعتمدة، إذ يساهم هذا التقييم بعملّيات 
ضبط الجودة، والسعي ألن تكون نواتج الّتعليم والّتدريب المهنّي متناغمة بشكل كبير مع احتياجات سوق العمل، 
فهذا المركز سيقوم باعتماد ومراجعة وتقييم مختلف مدخالت وعمليات ومخرجات العملية التدريبّية لمستوى العاّمل 
الماهر والمهنّي ومحدد المهارات. وقد تّمت تغطية إنجازات المركز في البند )2-3-4-3(. ولتميكن المركز من 
القيام بمهامه ال بد من دعمه بالمتطلبات المادية والبشرّية المؤهلة، ومن ناحية ثانية فأّنه يجب توسيع صالحياته 

لتغطية كّل المؤّسسات المعنّية بالتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في القطاعين العاّم والخاّص.

•

•

•
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التشريعات المتخّصصة

1 - التشريعات المتعّلقة بالتدريب المهنّي

- قانون مؤسسة التدريب المهنّي رقم )11( لسنة 1985 وتعديالته

أنشئت مؤسسة التدريب المهنّي بموجب القانون المؤقت رقم )35( لسنة 1976، وتعمل حاليا بموجب القانون رقم 
)11( لسنة 1985 قانون مؤسسة التدريب المهنّي، والقانون المعّدل رقم )50( لسنة2001، والقانون رقم )27( 

لسنة 1999 قانون تنظيم العمل المهنّي، وحسب قانونها تقوم المؤسسة بما يأتي:

تخّصصات ومستويات  في مختلف  كفاءتها  الفّنية، ورفع  العاّملة  القوى  المهنّي إلعداد  التدريب  توفير فرص  أ- 
التدريب المهنّي غير األكاديمي والعمل على تنويع التدريب المهنّي بما في ذلك:

التلمذة المهنّية لصغار السن وللبالغين لممارسة التدريب المنّظم طويل األمد، وذلك مع مراعاة التشريعات النافذة.

تدريب العاّملين في المؤّسسات في مراكز التدريب المتخّصصة وفي مواقع عملهم؛ لغايات رفع كفاءاتهم.

التدريب المكثف والسريع لمختلف المهن.

التدريب في مجاالت السالمة والّصحة المهنّية.

ب- تقديم خدمات اإلرشاد المساندة إلنشاء وتطوير المؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة.

برامج  في  التحق  وقد  األردّن،  في  المهنّي  للتدريب  الرئيسين  المزودين  أهم  أحدى  المهنّي  التدريب  تعّد مؤسسة 
المؤسسة منذ تأسيها سنة 1976 وحتى نهاية سنة 2013 ما مجموعه )323410( متدرب ومتدربة. 

ومن خالل استعراض قانونها تظهر الحاجة إلى تعديله لتتوّلى المؤسسة فقط مهمة التدريب المهنّي، ونقل مهام 
المساندة إلنشاء  اإلرشاد  وتقديم خدمات  المهنّي،  العمل  وتنظيم  المهنّية،  والّصحة  السالمة  في مجاالت  التدريب 

وتطوير المؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة إلى مؤسسات أخرى.

2 - التشريعات المتعّلقة بالّتعليم  الثانوي المهنّي الشامل

-  قانون التربية والّتعليم رقم )3( لسنة 1994 وتعديالته

يتناول قانون التربية والّتعليم ساري المفعول كاّفة القضايا المتعّلقة بالّتعليم العاّم في المملكة سواء أكان ذلك لخدمات 
الّتعليم التي تقدمها وزارة التربية والّتعليم، أم تلك التي تشرف عليها والمقّدمة من جهات أخرى رسمّية أو أهلّية أو دولّية.

األردّن،  في  وأهدافها  التربية  فلسفة  فيوضح  المملكة،  في  التعليمّية  العملّية  تنظيم  والّتعليم  التربية  قانون  يشمل 
والمراحل التعليمّية وأهداف كّل مرحلة، كما يتناول مهام وزارة التربية والّتعليم وجهازها اإلداري، ومجلس التربية 
المدرسّية، واإلجراءات  والكتب  والمناهج  المملكة،  مدارس  في  الّتعليم  مهنة  ممارسة  والّتعليم ومهامه، وشروط 
المتعّلقة بإنشاء مديرّيات التربية والّتعليم في المحافظات واأللوية. وهذا القانون يغطي كافة الجوانب المتعّلقة بالّتعليم 
في األردّن. كما ورد في قانون التربية والّتعليم شروط كّل مرحلة تعليمّية وأهدافها، وقد ذكر هذا الّتقرير بالفقرة 
)2-2-1( وعنوانها الّتعليم العاّم األساسي. ومن خالل استعراض القانون فأّنه يرّكز على الّتعليم بشكل عام وهناك 

.1

.2

.3

.4
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القليل من البنود العاّمة التي لها عالقة بالّتعليم المهنّي والسبب أن عدد الملتحقين في الّتعليم المهنّي يشّكلون قرابة 
)2%( من عدد الطلبة في الّتعليم العاّم، وعليه يجرى التفكير في إدماج مؤسسات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي 

في إدارة واحدة تجمع فيها جميع األنشطة والفعالّيات.

- نظام التنظيم اإلداري لوزارة التربية والّتعليم رقم )46( لسنة 2001 وتعديالته

 يقصد بالتنظيم اإلدارّي تحديد أنشطة المنّظمة وأقسامها، وإدارتها، ولجانها، وعالقات هذه المكّونات مع بعضها 
من خالل تحديد السلطة والمسؤولّية والتفويض وغيرها في سبيل تحقيق الهدف، وبما يساهم في توزيع األعمال 
بشكل  العاّملين  بين  العالقات  ويحّدد  االختصاصات،  في  اإلزدواجّية   على  ويقضي  عملّي،  بشكل  والنشاطات 
واضح، كما يوّفر التنسيق الشامل والتناغم بين مختلف اإلدارات والعاملين فيها. ويمثل التنظيم اإلداري الوظيفة 

الثانية ألّية إدارة.

في  رئيسة  إدارة  2001 وجود ست عشرة  لسنة   )46( رقم  والّتعليم  التربية  لوزارة  اإلداري  الّنظام  أوضح  وقد 
الوزارة، وبّين أّن هناك إدارة واحدة من هذه اإلدارات متخّصصة بالّتعليم الثانوي المهنّي واإلنتاج ومرتبطة إداريًّا 
المهنّي واإلنتاج  الّتعليم  إدارة  المهنّي واإلنتاج. ومدير  الّتعليم  إدارة  للوزارة، وهي تحت مسّمى  العاّم  مع األمين 
يمارس صالحّيات األمين العاّم في تسير أعمال إدارته، وهو عضو في لجنة الّتخطيط في الوزارة والتي يرأسها 

وزير التربية والّتعليم.

تتوّلى إدارة الّتعليم المهنّي واإلنتاج مهّمة تنفيذ السياسة الّتربوّية المتعّلقة بالّتعليم المهنّي، واقتراح مشاريع لتطويره، 
من حيث بنيته وبرامجه واإلشراف عليه، والعمل على ربطه بحاجات المجتمع القائمة والمتوّقعة، والمساهمة في 
تلبية متطّلبات خطط التنمية من الكوادر البشرّية المؤهلة والمدربة في مستويات العمل األساسّية، واقتراح مشاريع 
خطط التوّسع فيه بمختلف أنواعه وتخّصصاته، وتنظيم فرص االلتحاق به ومتابعته. )نشرة صادرة عن وزارة 

التربية والّتعليم-عنوانها إدارة الّتعليم المهنّي واإلنتاج– طلبتنا غايتنا ومحور اهتمامنا( )22(.

- نظام رقم )35( لسنة 2009 نظام مركز التدريب التربوي

يهدف مركز التدريب التربوي إلى تطوير الخبرات والمهارات المهنّية والتكنولوجية والّتربوّية والمعرفة العلمّية 
من خالل تنفيذ برامج تدريبّية متخّصصة لكّل من المعلمين والمعلمات العاّملين في وزارة التربية والّتعليم، ومديري 
المدارس ومساعديهم والمرشدين التربوين والعاّملين في الشؤون اإلدارّية والفّنية المساندة في المدرسة، والعاّملين 
في مركز الوزارة ومديرّيات التربية والّتعليم، إضافة إلى الموفدين من الخارج، ويتوّلى إدارة المركز مدير برتبة 

مدير إدارة مرتبط مع األمين العاّم للوزارة.

يعّد هذا المركز من اإلدارات المهّمة في وزارة التربية والّتعليم نظرا ً لمساهمته في تطوير الموراد البشرّية في 
الّتعليم المهنّي  الوزارة من معلمين وإداريين وفنيين، والتي منها تلك الموارد البشرّية العاّملة في مجاالت إدارة 
واإلنتاج أو في مختلف المدارس المهنّية، وكذلك المدارس المهنّية الشاملة. غير أّن هذا المركز ال يستطيع تلبية 

االحتياجات الشاملة للمدربين المهنّيين خصوصًا ما يتعلق بالكفايات الفّنية.
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- نظام  رقم )61( لسنة 2008 نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والّتعليم 

يهدف هذا النظام بصورة خاصة إلى تحقيق ما يأتي، وذلك كما ورد في المادة رقم )3( من الّنظام:
تحسين أداء المعلم وتشجيعه على اكتساب معارف ومهارات وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه وفقًا ألحكام 

هذا النظام.
تأكيد مكانة مهنة الّتعليم والمعلم في المجتمع.

تشجيع اإلقبال على مهنة الّتعليم، وضمان عدم تسرب ذوي الكفاءات منها.
منح المعلم حوافز مادية تبنى على أساس الكفاءة واإلنتاجّية.

وقد تّم ربط هذه الرتب بمجموعة من المعايير تمّثلت بالمؤهالت األكاديمّية والّتربوّية، وسنوات الخبرة في الّتعليم 
أو أّية خدمة تربوية في الوزارة، والبرامج التدريبّية الّتربوّية، والكفاءة في األداء وفي اإلنتاج المتمّيز، واجتياز 

االختبارات المقّررة لهذه الغاية.

لقد نّصت المادة )21( من هذا النظام على الحوافز المادية التي تقدم للعاملين في وزارة التربية والّتعليم بمن فيهم 
العاّملون في الّتعليم المهنّي على اختالف مواقعهم، فأشارت الفقرة )أ( من المادة )21( من الّنظام إلى أّنه باإلضافة 
إلى أية عالوة مقررة بمقتضى التشريعات النافذة، يمنح المعلمون الذين يشغلون الرتب المبّينة أدناه حوافز بنسب 

من الراتب األساسي على النحو اآلتي :

)6 %(  لكل من رتبة معلم ورتبة مساعد تربوي .

)16 %(  لكل من رتبة معلم أّول ورتبة إداري تربوي أّول.

)32 %(  لكل من رتبة معلم خبير ورتبة إداري تربوي خبير.

واشترطت الفقرة )ب( من نفس المادة بأّنه ال يجوز الجمع بين أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود )1( 
و)2( و)3( من الفقرة )أ( من هذه المادة .

ومما ال شّك فيه أّن مثل هذه األمور الّتربوّية ستساهم في زيادة جودة أحد أهم مدخالت العملّية التعليمّية وهو المعلم، 
ذلك  في  بمن  التعليمّية،  بمختلف مستوياتهم  الطلبة  الّتعليم من  نواتج  تحسين  إيجابي على  بشكل  والذي سينعكس 
خريجو طلبة الّتعليم المهنّي من مدارس وزارة التربية والّتعليم، ونقترح أن يعمم هذا الّنظام بحيث يشمل مزودي 

التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي اآلخرين في القطاع العاّم.

- تعليمات امتحان شهادة الدراسة الّثانوّية العاّمة رقم )7( لسنة 2011

تنّظم هذه الّتعليمات امتحان الشهادة الّثانوّية العاّمة، حيث يوجد بموجب هذه الّتعليمات مجلس االمتحان العاّم الذي 
يرأسه وزير التربية، ويضّم في عضويته أمين عام وزارة التربية والّتعليم، وأمين عام وزارة الّتعليم العالي والبحث 
العلمّي، وعدد آخر من مدراء اإلدارات المعنّية في الوزارة منهم مدير إدارة الّتعليم المهنّي واإلنتاج. ويتوّلى هذا 
المجلس رسم السياسة العاّمة المتحان الشهادة الّثانوّية بمساريها األكاديمي والمهنّي، ويحّدد اإلجراءات والشؤون 
المطلوبة في االمتحان بمختلف  المستويات  التقدم له والنجاح فيه، والمباحث/  التنظيمّية لهذا االمتحان، وشروط 

المسارات والفروع التعليمّية.

أ ـ

ب ـ

ج ـ

د ـ

•

•

•
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3 - التشريعات المتعّلقة بالّتعليم الّتقنّي

- قانون جامعة البلقاء الّتطبيقّية رقم )13( لسنة 1997.

تّم بموجب هذا القانون إنشاء جامعة البلقاء الّتطبيقّية، ونّصت المادة )3( من هذا القانون على أّن المهمة والرسالة 
الجامعي  المستوى  على  عمليًّا  والمدربة  وفنيًّا،  أكاديميًّا  المؤهلة  البشرّية  الكوادر  إعداد  هي  للجامعة  األساسّية 

والمستوى الجامعي المتوسط؛ لتلبية مختلف احتياجات المجتمع ومتطلباته.

وتضّم جامعة البلقاء الّتطبيقّية بموجب هذا القانون الكلّيات الجامعّية من مستوى البكالوريوس، وكلّيات المجتمع 
التابعة لجميع الدوائر الحكومّية سواء أكانت قائمة عند صدور هذا القانون أم التي ستنشأ فيما بعد، وقد استثنيت 
من ذلك الكلّيات التابعة للقّوات المسّلحة األردّنية، كما تتوّلى الجامعة اإلشراف على كلّيات المجتمع الخاّصة من 

النواحي األكاديمّية والّتربوّية والفّنية. 

الرئيسين  المزودين  الّدولّية  الغوث  والعسكرّية ووكالة  الخاّصة  المجتمع  كلّيات  الّتطبيقّية مع  البلقاء  وتعّد جامعة 
للتعليم الّتقنّي في األردّن.

- قانون هيئة اعتماد مؤسسات الّتعليم العالي رقم )20( لسنة )2007(
تّم بموجب هذا القانون إنشاء هيئة اعتماد مؤسسات الّتعليم العالي في األردّن من جامعات وكلّيات مجتمع، وتهدف 
الهيئة إلى تحسين نوعية الّتعليم العالي في المملكة وضمان جودته، وتحفيز مؤسسات الّتعليم العالي على االنفتاح 
والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمّي وهيئات االعتماد وضبط الجودة الّدولّية، وتطوير الّتعليم العالي 
إلى  جاهدة  سعت  قد  االعتماد  هيئة  تكون  األهداف  وبهذه  الّدولّية.  المعايير  مع  تتماشى  قياس  معايير  باستخدام 
االرتقاء بمستوى أداء مؤسسات الّتعليم العالي األردّنية، وتعزيز قدراتها التنافسّية على المستوى الوطنّي واإلقليمي 
ومقاييس تضمن  األردّنيـة، ووضعت محكـات  والجودة  االعتماد  ومعايير  تطبيقهـا ألنظمة  والعالمّي، وضمــان 

إستمرارّية جودتها وتـنافـسـّيتهــا.
تخضع كلّيات المجتمع في األردّن إلى إجراءات االعتماد من هيئة اعتماد مؤسسات الّتعليم العالي، فهناك اإلطار 
المتوّسطة  المجتمع  لكلّيات  والّتطبيقّية  والعلمّية  اإلنسانّية  للتخّصصات  الخاص  االعتماد  ومعايير  لتعليمات  العاّم 
المعّدلة رقم )6( لسنة 2013 الصادرة بموجب الفقرتين )أ، ك( من المادة )7( من قانون هيئة اعتماد مؤسسات 
الّتعليم العالي رقم )20( لسنة 2007 وتعديالته. وكذلك تعليمات االعتماد العاّم لكلّيات المجتمع المتوّسطة المعّدلة 
رقم )2( لسنة )2013( صادرة باالستناد إلى الفقرتيـن )أ، ك( من المادة )7( من قانون هيئة اعتماد مؤسسات الّتعليم 
المجتمع  الّتعليم في كلّيات  يتّم ضمان تحسين نوعية  الّنظامين  2007 وتعديالته. وبهذين  العالي رقم )20( لسنة 

وضبط جودته، وتعزيز قدرة هذه الكلّيات ودورها في تنمية الموارد البشرّية من مستوى الّتعليم الّتقنّي.

- نظام رقم )14( لسنة 2000 نظام اإلشراف على كلّيات المجتمع الخاّصة والكلّيات التابعة للقّوات المسّلحة األردّنية
صدر هذا الّنظام بمقتضى الفقرة )ب( من المادة )7( من قانون جامعة البلقاء الّتطبيقّية رقم )13( لسنة 1997. 
التابعة  تلك  أو  الخاّصة  المجتمع  الّتطبيقّية اإلشراف على جميع كلّيات  البلقاء  تتوّلى جامعة  النظام  وبموجب هذا 
للقّوات المسّلحة األردّنية التي تقوم بتدريس أي منهج تعليمي أو تدريبي بعد المرحلة الّثانوّية لمدة ال تقل عن سنة 

واحدة وال تزيد عن ثالث سنوات.



الفصل الثاني114

ويقسم اإلشراف إلى ثالثة أقسام وهي: اإلشراف األكاديمّي، واإلشراف التربوي، واإلشراف الفّني. ويشمل اإلشراف 
وتطويرها،  والمناهج  الدراسّية  والخطط  التعليمّية  بالبرامج  يتعلق  فيما  المجتمع  كلّية  على  اإلشراف  األكاديمّي 
الهيئات  على  باإلشراف  فيتعّلق  التربوي  اإلشراف  أّما  المجتمع.  وخدمة  المستمر  الّتعليم  وبرامج  واالمتحانات، 
التدريسية والطلبة وشؤونهم في كلّية المجتمع، في حين أّن اإلشراف الفّني يتعّلق باإلشراف على توفير المختبرات 
ذات العالقة بالبرامج الدراسّية والتدريبّية، وكذلك المشاغل والمرافق والمكتبات وتجهيزها حسب متطلبات معايير 

االعتماد المعدة من مجلس اعتماد مؤسسات الّتعليم العالي.

إّن المغزى من اإلشراف األكاديمّي والتربوي والفّني على كلّيات المجتمع قد اّتضحت أهدافه في المادة )4( من 
الّنظام المذكور، حيث يهدف هذا اإلشراف إلى تحقيق ما يأتي:

النهوض بمستوى الّتعليم وكفاءته في كلّيات المجتمع وتحسين أدائها لتصبح أكثر قدرة وكفاية على تحقيق 
أهدافها.

فيها،  التخصص  الدراسّية وحقول  البرامج والمناهج والخطط  المجتمع وإعداد  كلّيات  تنظيم  المساعدة على 
وتطويرها بما يتناسب وحاجات المجتمع وسوق العمل.

تعميم الخبرة في كلّيات المجتمع.

ومن أجل ذلك، فإّن الّنظام المشار إليه قد وضع الضوابط التي تكفل تحقيق أهدافه، ففي حال خالفت كلّية من الكلّيات 
إنذار خطي من رئيس جامعة  المخالفة  للكلّية  الّنظام والّتعليمات الصادرة عنه فسوف يوجه  االلتزام بأحكام هذا 
البلقاء الّتطبيقّية، وإذا لم تزل هذه المخالفة خالل المّدة الزمنّية التي يحّددها اإلنذار الخطّي، أو تكررت المخالفة، فإّن 
ذلك قد يعرض الكلّية التي خالفت إلى وقف قبول الطلبة في حقل أو تخصص واحد أو أكثر لمدة عام دراسي، أو 
وقف قبول الطلبة في الكلّية لمدة عام دراسي، أو التنسيب إلى مجلس الّتعليم العالي بإلغاء ترخيص الكلّية وإغالقها.

2 - 3 - 4  أدوات تنظيم قطاع التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي 

لتنظيم قطاع التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي تّم إنشاء العديد من الوحدات اإلدارّية؛ لتتوّلى كّل وحدة منها مجموعة 
من المهام والواجبات وهذا ما سنستعرضه في هذا البند وهي:

2 - 3 - 4 - 1  مجلس التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

تّم استعراض قانون مجلس التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي ومهامه في بند التشريعات، وسنتطرق إلى 
أهّم إنجازاته للسنوات 2011-2013 وهي:

إعداد االستراتيجّية الوطنّية للتوجيه واإلرشاد المهنّي والوظيفي )2015-2012(.
إصدار نشرة توعوّية )مصلحتي بيدي– المهنّي والّتقنّي خياري(. 

إعداد تقرير تقييم أداء قطاع التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي األردّني لعامي )2012-2010(.
تقديم الدعم الفّني والمالي لمؤسسات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي الّرسمّية والخاّصة من خالل صندوق 

التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

•

•

•

•

•
•
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اإلشراف على مشروع تطوير المهارات من منظور أصحاب العمل. 
بتمويل من اإلّتحاد   2020-2014 للسنوات  المهنّي والّتقنّي  للتشغيل والّتدريب  الوطنّية  إعداد االستراتيجّية 

األوروبّي وقامت بإعدادها شركة )GOPA( لالستشارات.

2 - 3 - 4 - 2 صندوق التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي:

أنفق  وقد   .)4( رقم  فرعي  بند   )3-3-2( البند  في   2013-2011 السنوات  خالل  الصندوق  نظام  استعراض  تّم 
الصندوق منذ تأسيسه ما يزيد عن مئة وعشرين مليون دينار أردني، وساهم  في تدريب ما يزيد عن أربعين ألف 

متدرب ومتدربة بمختلف المهن، ومن أبرز إنجازات الصندوق: 
دعم الشركة الوطنّية للتشغيل والّتدريب. 
دعم مشروع التدريب والتشغيل الوطنّي. 

دعم مشروع التدريب في قطاع السياحة بالتعاون مع قطاع السياحة والفنادق. 
دعم مشروع التدريب والتشغيل في الصناعات الدوائية بالتعاون مع اإلّتحاد األردّني لمنتجي األدوية. 

مشروع إنشاء مركز التمّيز لميكانيك السيارات بالّتعاون مع قطاع ميكانيكي السيارات.

ويشير الجدوالن )2-55(، )2-56( إلى قيمة نفقات الصندوق في مجال دعم التشغيل والّتدريب للسنوات 2011-
2013، ومنه يالحظ أّن كلفة الخريج الواحد من التدريب تصل إلى نحو )2800( دينار سنة  2012، حيث بلغ عدد 

الخريجين )4783( فردا، اشتغل منهم ما نسبته )73 %(، وهي نسبة عالية بكل المقاييس. 

•
•

.1

.2

.3

.4

.5
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جدول )2-55( نفقات مشاريع دعم التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي التي مّولها الصندوق
بالدينار األردّني للسنوات 2013-2011

      المصدر: صندوق التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، الّتقرير السنوي للسنوات 2013-2011

جدول )2-56( إجمالي نسب التدريب والتشغيل في المشاريع التي مّولها صندوق التشغيل والّتدريب
والّتعليم المهنّي والّتقنّي للسنوات 2013-2011

المصدر: صندوق التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، الّتقرير السنوي للسنوات 2013-2011
* النسبة تزيد عن 100% ألنه ُأضيفت لها أعداد المتدربين من استكمال التدريب في سنة  2013 من مشاريع سنة 2012 
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2 - 3 - 4 - 3  مركز االعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

تّم استعراض نظام مركز االعتماد وضبط الجودة رقم )35( لسنة 2012 في البند )2-3-3( البند الفرعي رقم )5(، 
وأهم إنجازات المركز للسنوات 2011-2013 هي:

إعداد الورقة المفاهيمّية ومسّودة نظام المركز لرفعه إلى مجلس الوزراء بعد إقرار مسودته من قبل مجلس 
تّم  إلى نظامه  2012، واستنادًا  المهنّي والّتقنّي. وصدور نظامه رقم )35( لسنة  التشغيل والّتدريب والّتعليم 

تشكيل اللجنة التوجيهّية للمركز.

إعداد دراسة لتحديد القطاعات االقتصادّية النشطة وذات األّولوّية. 

والتغليف،  والطباعة  بالتجزئة،  البيع  اآلتية:  للقطاعات  المهنّي  التحليل  منهجّية  على  المهنّية  المعايير  إعداد 
وقطاع إصالح وصيانة المركبات والشاحنات والحافالت، وقطاع اإلنشاءات، وقطاع تشكيل المعادن والصيانة 

الميكانيكية/ جزئين، وقطاع الكهرباء والمهن المرتبطة.

إقرار نظام المركز من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 2012/9/21.

إقرار تعليمات إجراء االختبارات المهنّية ومنح مزاولة المهنة من قبل اللجنة التوجيهّية، وصدورها في الجريدة 
الّرسمّية سنة 2012، وتنفيذ )5000( اختبار مهني.

إعداد معايير المدرب/ المعلم المهنّي سندًا لنص الفقرة )ب( من المادة )3( من نظام المركز 

 إعداد آلّية المعايير المهنّية على منهجّية الديكم )DACUM(، وإعداد المعايير المهنّية لمهنة )نجار األثاث، 
ومنّجد، وحالق نساء، وممكيج، وميكانيكي عام تكييف( وإقرارها من مجلس التشغيل والّتدريب المهنّي والّتقنّي

إجراء التحليل المهنّي لألعمال اآلتية )تنجيد األثاث، ونجار أثاث، وحالق نساء، وممكيج(

يعمل حاليًّا المركز بالتعاون مع منظمة العمل الّدولّية من خالل مشروع )تشغيل الشباب( على إعداد وتطوير 
أدوات تقييم ودليل للمقيمين.

ترخيص واعتماد )13( منشأة تدريبّية 

اعتماد )246( برنامجا مهنّيا خالل السنوات الثالث.

 
2 - 3 - 4 - 4 تنظيم العمل المهنّي

تّم استعراض قانون تنظيم العمل المهنّي في البند)2-3-3( البند الفرعي رقم )6(. وسيتّم استعراض أهمّية وخلفية 
قانون تنظيم العمل المهنّي، وأهّم إنجازات مديرّية تنظيم العمل المهنّي التابعة لمؤسسة التدريب المهنّي.

للحّد من  وذلك  والشعبية؛  الّرسمّية  الجهات  لرغبات  تلبية   1999 لسنة   27 المهنّي رقم  العمل  تنظيم  قانون  جاء 
الممارسات الخاطئه في عمليات اإلنتاج والخدمات التي تصدر عن أصحاب المهن، وتقديم خدمات متدّنية نتيجة 
ضعف في المستويات الفّنية؛ مما يحّمل المواطن تكاليف باهظة باألموال واألرواح، ويؤثر سلبّا على االقتصاد 

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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الوطنّي، إذ قامت المؤسسة ومنذ صدور قانون تنظيم العمل المهنّي بإعداد البرامج الالزمة لرفع كفاءة الممارسين 
من العمال الراغبين في تسوية أوضاعهم، ووضع المعايير والمواصفات الالزمة لمحالت المهن، حيث تم إصدار 

ثالثة أنظمة وهي:

نظام رقم 83 لسنة 2001 )نظام قواعد تصنيف العاّملين المهنّيين(
نظام رقم 84 لسنة 2001 )نظام رسوم و بدل أجور االختبارات(

نظام رقم 76 لسنة 2004 )نظام التفتيش المهنّي(

 وقد باشرت المؤسسة منذ منتصف عام 2001 بتطبيق أحكام القانون بدًءا بتصنيف العاّملين المهنّيين إلى مستويات 
مهنّية هي )المهنّي/ الماهر/ محدد المهارات( بموجب اختبارات عملّية ونظرّية تجرى لهم في معاهدها المنتشرة 
في كافة أنحاء المملكة، ومن خالل االستعانة بتسهيالت القطاع الخاص في هذا المجال، وتقوم المؤسسة بتصنيف 
محالت المهن إلى أربع فئات هي )أ، ب، ج، د( بموجب معايير مهنّية وشروط واردة صراحة في القانون حيث 
تّم إعدادها من قبل لجان فنّية متخّصصة، واعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة وتّم نشرها بالجريدة الّرسمّية.

ولتطبيق القانون قامت مؤسسة التدريب المهنّي باستحداث مديرّية تنظيم العمل المهنّي، وقامت المؤسسة بتوقيع 
اتفاقّية تعاون مع مركز االعتماد وضبط الجودة التابع )المعني في أصدار شهادات مزاولة المهن(؛ لتنسيق وتوحيد 
الجهود في مجال إجراء االختبارات المهنّية لتوّفر التجهيزات في المؤسسة. وتتضّمن االتفاقّية تحديد أدوار ومهام 

كّل من الطرفين.

أّما العائالت المهنّية والمهن المشمولة في قانون تنظيم العمل المهنّي حتى نهاية سنة 2013 والتي يطبق عليها تصنيف 
المحالت وتصنيف العاّملين فيها فهي: )تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية، وقيادة وصيانة المركبات واآلليات، 
والنجارة والديكور، والخدمات الشخصية )الحالقة والتجميل(، والتكييف والتمديدات الصحّية، والكهرباء)قوى(، 
واإلنشاءات، وااللكترونّيات(. وهذا يتطّلب في السنوات الالحقة شمول كافة العائالت المهنّية والمهن في قانون 

تنظيم العمل المهنّي.

اختبار مستوى، واستبدال شهادة مستوى  إجازة مزاولة )بموجب  الحاصلين على  أعداد  الجدول )57-2(  ويبّين 
بإجازة مزاولة، وإجازة مزاولة للوافدين، وتجديد إجازة مزاولة( في العائالت المهنّية والمهن المشمولة في القانون، 

حيث تّم منح )20499( إجازة خالل السنوات 2011-2013، وكان أكثرها في سنة 2011. 

جدول )2-57( أعداد الحاصلين على إجازة مزاولة المهنة خالل السنوات 2013-2011

         المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي، التقارير السنوية 2011 - 2013

.1

.2

.3
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ويبّين الجدول )2-58( عدد المحالت المصّنفة خالل السنوات 2011–2013 حيث بلغ مجموعها للسنوات الثالث 
)130( محاًل، ويالحظ من الجدول عدم تصنيف أي من المحالت حسب العائالت المهنّية في الفئات )أ، ب(، ويعود 
السبب إلى صعوبة المعايير الخاّصة بهذه الفئات من حيث: المساحة والتجهيزات، وفئات ومستويات العاّملين في 
هذه المنشآت، وهذا يتطّلب العمل على إعادة الّنظر في معايير تصنيف المحالت، كما يالحظ أّن المحالت في فئة 
)د( هي األعلى تصنيفًا حيث بلغت ما نسبته )84.6 %(، وتلتها الفئة )ج( وبنسبة )15.4 %(، وكانت الغالبّية من 
المحالت المصّنفة في عائلة الخدمات الشخصّية حيث بلغت )70( محاًل، وشّكلت ما نسبته )53.8 %( من إجمالي 
عدد المحالت المصّنفة، ويعود ذلك إللزامّية التصنيف كشرط لترخيص تلك المحالت من البلديات وأمانة عّمان 

الكبرى وغيرها.

جدول )2-58( تصنيف محالت المهن خالل السنوات 2013-2011

        المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي، التقارير السنوية 2013-2011 

2 - 3 - 5  إعداد المناهج والبرامج والمواد التعليمّية والتدريبّية، وتطوير التجهزات والمدّربين

أ- إعداد المناهج والبرامج والمواد التعليمّية والتدريبّية

تستخدم مؤسسات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن العديد من المنهجّيات في إعداد المناهج والبرامج 
والمواد التعليمّية. 

أ- 1 إعداد المناهج والبرامج والمواد التعليمّية والتدريبّية في مؤسسة التدريب المهنّي

تتبع مؤسسة التدريب المهنّي ثالث منهجّيات في إعداد المناهج  والبرامج:
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)Occupational Analysis( 1 - منهجّية التحليل المهنّي
والتدريبّية  التعليمّية  والمواد  والبرامج  المناهج  غالبية  إعداد  في  المنهجّية  هذه  المهنّي  التدريب  مؤسسة  تستخدم 
المطبقة فيها، وتتمّثل هذه المنهجّية في تحديد المهارات )العملّية والمعرفّية والوجدانّية(، ودرجة أهميتها وإتقانها 
الواجب توفرها لدى المشتغلين من أجل إنجاز مهام العمل وفقًا لمعايير األداء المقبولة في سوق العمل. وتمتاز هذه 
المنهجّية بأّنها تتم بالتشارك والتعاون مع سوق العمل والعاّملين فيه، من خالل مشاركتهم في فرق التحليل المهنّي 
في تصميم  التحليل  نتائج عملية  وتستخدم  المؤسسة،  تشكلها  التي  الفّنية  االعتماد  ولجنة  الفّنية-اإلشرافية  والفرق 

البرامج التدريبّية وإعداد المواد التعليمّية والتدريبّية. 
وتصّمم البرامج التدريبّية بخطوات تتابعّية متسلسة استنادًا إلى دراسات االحتياجات التدريبّية ونتائج التحليل المهنّي 
وبالتعاون مع سوق العمل. أّما إعداد المواد التعليمّية والوحدات التدريبّية فتتّم بمشاركة العاّملين في التدريب والّتعليم 

المهنّي والّتقنّي وسوق العمل حسب خطوات وآلية معتمدة في المؤسسة. 
وتتمّثل أهّم محّددات استخدام هذه المنهجّية في ضعف مشاركة أصحاب الخبرة من سوق العمل في اللجان والفرق 
قّلة  إلى  السبب  يعود  التدريبّية، وقد  والوحدات  والمواد  البرامج  إعداد وتصميم  الفّنية، وكذلك في مشاركتهم في 
المكافآت المالّية التي تقدم للمشاركين، وقّلة المختّصين في مجال التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، والمحدد اآلخر 

يتمّثل في صعوبة تنفيذها واستغراقها لوقت طويل لالعتماد.

)Curriculum Development Based on Ability Structure( CUDBAS 2-  منهجّية الكودباس
قبل  من  أنشئ  والذي  المعدنّية  للصناعات  المتخّصص  التدريب  معهد  في  المنهجّية  هذه  استخدام  المؤسسة  بدأت 
الحكومة اليابانية، وتسمى هذه المنهجّية بـ »منهجّية تصميم المناهج باستخدام القدرات« ولتحديد القدرات تعقد ورشة 
عمل تستخدم فيها طريقة العصف الذهني )Brainstorming( لمجموعة من الخبراء في المهنة )العمل( بمشاركة 
واالّتجاهية.  والمعرفية  العملّية  المهارات  إلى  القدرات  تحليل  الورشة  هذه  نتائج  وتكون  المدّربين،  من  مجموعة 
وتمتاز هذه المنهجّية بإعداد خطة التدريب الّتنفيذّية، ومراجعة وتقييم برامجها التدريبّية سنويًا من قبل سوق العمل، 

لكّن هذا يتطلب تطوير المواد التعليمّية والتدريبّية باستمرار.

)DACUM( – )Developing A Curriculum( 3 -  منهجّية الديكم
بدأت المؤسسة باتباع هذه المنهجّية عام 1995-1996 من خالل المشروع األردّني– الكندي )EDSTP(، وتتمّثل 
العاّمل في سوق  بها  يقوم  التي  المهام والواجبات  لتحديد  العمل  المهنّي/ مخطط تحليل  التحليل  في إعداد مخّطط 
العمل من خالل ورشة تحليل المهنّية/ العمل والتي تستغرق )2-3( أيام، وبمشاركة العمل المتمّيزين في المهنة/ 
العمل وبعدد )8-12( عامال فقط، ودون مشاركة العاّملين في الّتعليم والّتدريب. ومن مخطط التحليل تقوم المؤسسة 
بتصميم البرنامج التدريبّي. وتمتاز هذه المنهجّية بدقتها حيث تعكس واقع المهنة/ العمل، وكذلك قّلة كلفتها مقارنة 

بالمنهجيات األخرى، وأهم سلبياتها تتمّثل في قّلة المشاركين من سوق العمل.  
ويبّين الجدول )2-59( أهم إنجازات مؤسسة التدريب المهنّي في مجال البرامج والمناهج والمواد التدريبّية لألعوام 
2011-2012-2013، ومن الجدول يّتضح قّلة إنجازات المؤسسة في مجال الوحدات التدريبّية، ويعود السبب إلى 

قّلة المؤلفين، وانخفاض الحوافز المالّية، وآلّية التأليف، والتدقيق واالعتماد. 
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جدول)2-59( منجزات مؤسسة التدريب المهنّي في مجال البرامج والمواد التدريبّية خالل السنوات 2013-2011

         المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي- التقارير السنوية  2013-2011  

أ- 2 إعداد المناهج والبرامج والمواد التعليمّية في وزارة التربية والّتعليم 

تتوّلى المديرية العاّمة للمناهج والكتب المدرسّية في وزارة التربية والّتعليم منهجّية محددة إلعداد المناهج والبرامج 
والمواد التعليمّية في كّل فروع الّتعليم المهنّي )الصناعي، والزراعي، واالقتصاد المنزلي( وتخّصصاته المختلفة.

وتتّثمل المراحل الرئيسة إلعداد وتطوير المناهج والكتب المدرسّية في النقاط الرئيسة اآلتية:

إجراء المسح الميداني لتحديد كفايات كّل تخصص في سوق العمل وتقييمها وتحكيمها من قبل مختصين من 
سوق العمل. وهذا يعّد من النقاط اإليجابّية لتطوير الّتعليم الثانوي المهنّي.

يتطّلب القيام بالبند األّول والثاني تشكيل فرق فنّية وإشرافية، وفرق وطنّية إلعداد االطار العاّم، وفرق إلعداد 
النتاجات العاّمة والخاّصة لكّل تخصص.

وثيقة  عن  عبارة  هو  للمناهج  العاّم  واإلطار  معتمدة،  وآلّية  نماذج  حسب  للمناهج  العاّم  اإلطار  إعداد 
والخاّصة، وتوّضح طرق  العاّمة  )نتاجاته(  وأهدافه  المناهج،  تدريس  وأهمّية  )مبررات(  تصف مسوغات 
واستراتيجّيات التدريس والتقويم المقترحة والّتقنّيات )مصادر التعلم( الّتربوّية الالزمة. ويتّم إعداد اإلطار 
العاّم من قبل فريق وطنّي من العاّملين في القطاع العاّم والقطاع الخاص، ومن ثّم يتّم تقييمه ميدانيًا من قبل 
العاّملين في مدراس القطاع العاّم والخاّص، وتقييمه تربويًا وأكاديميًّا من قبل المؤّسسات التعليمّية والجامعات، 

وأخيرًا  يتّم اعتماده من قبل مجلس التربية والّتعليم.

قبل فريق مختص، وتدقيقها  المدرسية من  الكتب  إعداد  يتّم  العاّم،  إعداد وإقرار اإلطار  االنتهاء من  وبعد 
من قبل لجان التوجيه واإلشراف، واعتمادها من قبل مجلس التربية والّتعليم، ومن ثّم تحريرها علميًّا ولغويًّا 

وفنيًّا، وأخيرًا طباعتها وتوزيعها. وعادة ما تطّور الكتب المدرسّية كل خمس سنوات.

.1

.2

.3

.4
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مما سبق، يّتضح بأّن آلّية إعداد المناهج والبرامج والكتب المدرسّية معقدة وطويلة، وتستغرق الكثير من الوقت 
والجهد، ونقترح اتباع منهجّية الوحدات التدريبّية المبنّية على أساس الكفايات لسهولة إعدادها وتطـويرها.

يبّين الجدول)2-60( أهم إنجازات المديرّية العاّمة للمناهج والكتب المدرسّية في مجال المناهج والمواد التعليمّية 
المتعّلقة بالّتعليم المهنّي خالل السنوات 2011-2013، حيث تّم إعداد )131( كتاب مدرسي في مختلف التخّصصات 

المهنّية. 

جدول )2-60( اإلنجازات في مجال المناهج والكتب المدرسّية للتعليم المهنّي للسنوات -2011 2013

         المصدر: وزارة التربية والّتعليم- المديرية العاّمة للمناهج والكتب المدرسية، 2014

أ - 3 إعداد المناهج والبرامج والمواد التعليمّية في جامعة البلقاء التطبيقّية وكلّيات المجتمع المتوّسطة
يتم إعداد المناهج والبرامج في كلّيات المجتمع المتوّسطة استنادًا إلى اإلطار العاّم لتعليمات ومعايير االعتماد 
الخاص للتخّصصات العلمّية والّتقنّية والّتطبيقّية لكلّيات المجتمع المتوّسطة رقم )12( لسنة 2010 الصادرة 
بموجب الفقرتين )أ، ك( من المادة )7( من قانون هيئة اعتماد مؤسسات الّتعليم العالي رقم )20( لسنة 2007 

وتعديالته. 

وتنص هذه الّتعليمات على اآلتي:

يجب أن يكون لكّل تخصص أهداف/ مخرجات تعلم واضحة ومعلنة.

توزع الساعات المعتمدة للخطة الدراسّية لنيل الشهادة الجامعّية المتوّسطة لبرامج السنتين أو ثالث السنوات 
في التخصص على النحو اآلتي:

ـ

ـ

•
•
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        المصدر / الموقع االلكترونّي لكلّية عّمان الهندسّية التابعة لجامعة البلقاء الّتطبيقّية
http://www.bau.edu.jo/ar/Colleges/fet/new/Academic%20_Departments/mechanical/plans.html        

        * )3( ساعات معتمدة لكّل من: اللغة العربّية واللغة اإلنجليزّية والثقافة اإلسالمّية.

 توزع مواد الخّطة الدراسّية لتغطي المجاالت المعرفية اآلتية بما يخص األهداف أعاله على النحو اآلتي:

المجاالت النظرّية األساسّية: تحدد المجاالت األساسّية لكل تخصص من )3( إلى )6( مجاالت، ويحدد الحد 
األدنى من الساعات المعتمدة لكل مجال.

المجاالت المساندة: هي مواد داعمة لتخصص الطالب تطرح من قبل تخّصصات أو برامج أخرى في الكلّية، 
وتحدد الساعات المعتمدة لكل منها.

المواد العملية: المساقات التي تتضمن جزءًا عمليًا تعادل الساعة المعتمدة الواحدة بساعتين عمليتين في جميع 
المساقات لجميع الخطط الدراسّية كحد أدنى.

التدريب الميداني: تكون مدة التدريب الميداني )8( أسابيع متصلة بما ال يقل عن )40( يوم عمل، ويجوز 
التدريب لمدة ال تقل عن ثالثة أيام في األسبوع خالل الفصلين األخيرين من برنامج السنتين والفصول الثالثة 
األخيرة من برنامج ثالث السنوات في إحدى المؤّسسات المعتمدة لدى الجامعة، وتتوّلى الكلّية ضمان تحقيق 
التدريب لألغراض المنشودة منه بموجب اتفاقيات مع المؤّسسات المعتمدة، وربط اعتماد التدريب بالعديد من 

األمور منها: الدوام، مدى استفادة المؤسسة من الطالب، وتقرير الطالب، وتقرير المؤسسة.

مشروع التخّرج )إن وجد(: )3( ساعات معتمدة كحٍد أعلى.

وتستخدم النماذج اآلتية لتصميم الخطة الدراسّية لكّل تخصص:

صفحة الغالف وتشتمل على نوع التخّصص )متطلب كلّية/ برنامج/ تخصص(، رقم المادة الدراسّية، اسم 
المادة الدراسّية، أعداد الساعات المعتمدة )نظري/ عملي( 

وصف مختصر ألهمّية تدريس المادة الدراسّية ومحتوياتها الرئيسة.

.1

.2

.3

.4

.5

•

•
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األهداف )المخرجات( الخاّصة للمادة الدراسّية. 
والزمن  بالتفصيل  وعناونها ومحتوياتها  الدراسّية  الوحدة  رقم  وتشتمل على  الدراسّية  للمادة  العاّم  الوصف 

الالزم لتدريسها.
طرق التقويم المستخدمة )االمتحانات، ونسبة االمتحان من العالمة الكلّية، وتاريخ االمتحان(.

طرق التدريس والوسائل التعليمّية المقترحة. 
المصادر والمراجع الداعمة للمادة الدراسّية. 

ومن خالل توزيع الساعات على الخطة الدراسّية يّتضح بأّن الجانب العملي يشّكل ما نسبة )33.3%( من متطلبات 
التخصص، وما نسبته )22.7%( من مجموع ساعات البرنامج الذي مدته سنتان، أّما التدريب الميداني فيشكل 
)6.6%( من متطلبات التخصص، أّما بالنسبة للبرنامج الذي مدته ثالث سنوات فإّن الجانب العملّي يشّكل ما نسبته 
فنسبته  الميداني  التدريب  أّما  البرنامج.  التخصص، و)21.2%( من مجمـوع ساعات  متطلبات  )26.9%( من 
)3.8 %( من متطلبات التخّصص. ويعّد هذا التوزيع من الّتحّديات البارزة التي تؤثر سلبًا على مخرجات الّتعليم 
الّتقنّي، حيث إّن الطلبة ال يتقنون الكفايات التخّصصّية )الفّنية(، وهو ما ينعكس عليهم بعد التخرج والدخول في 

سوق العمل. انظر )البند3-1-9( من الفصل الثالث وموضوعه الكفايات المهنّية التي يحتاجها سوق العمل.

وقد أشار مجموعة من طلبة الّتعليم الّتقنّي في مجموعات التركيز إلى أّن المواد والكتب التعليمّية لتخّصصاتهم تكون 
في الغالب غير متوّفرة.

ب- تطوير التجهيزات في كّل من: مؤسسة التدريب المهنّي، ووزارة التربية والّتعليم، وجامعة 
البلقاء الّتطبيقّية.

تمّثل الحكومة مصدر التمويل األساسي لمؤسسات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في القطاع العاّم من حيث البناء 
التي ترصد ال تكاد  التشغيل، وبالتالي، فإّن المخّصصات والموازنات السنوّية  واألرض والتجهيزات ومتطلبات 
توفر الحد األدنى للمتطلبات، وال تساعد على توفير وتجديد وتحديث التجهيزات، مما قد يجعل البرامج أقل كفاءة 

وفعالية، وبالتالي، ال تفي بأغراض إعداد قوى عاملة ذات مهنّية متمّيزة حسب احتياجات سوق العمل.

وال تزال تجهيزات التدريب في المشاغل والمختبرات متواضعة وال تحاكي  تماماً ما هو متوفر في سوق العمل، 
كما أّن فرص التدريب في مواقع العمل محدودة فال تستطيع تعويض النقص الحاصل في التجهيزات. ومن ناحية 
ثانية فإّن معامل استخدام هذه التجهيزات متدٍن، فالطاقات االستيعابّية للمدارس والمعاهد والكلّيات أكبر من أعداد 
الملتحقين بها، إضافة إلى أّن اإلفادة من هذه التسهيالت تتم لساعات محدودة يوميًا وال يتّم استثمارها بعد الظهر أو 

لياًل مما يشكل هدرًا لإلمكانيات.

أّن  التركيز  جماعات  في  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  وخبراء وشركاء  والمتدربين  الطلبة  من  العديد  وبّين 
التجهيزات المتوّفرة لدى بعض مزودي التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي قديمة، وأحيانًا غير متوّفرة بشكل كاٍف 

في المدراس والمعاهد والكلّيات.

•
•

•
•
•
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ويبّين الجدول )2-61( حجم النفقات المالية على التجهيزات في كل من مؤسسة التدريب المهنّي ووزارة التربية 
الّتعليم )على الّتعليم المهنّي(، وبمقارنة النفقات نجد أّن المؤسسة أنفقت على التجهيزات خالل السنوات 2011-
2013 قرابة )2468433( دينارًا، أّما ما انفقته وزارة التربية والّتعليم على التجهيزات فبلغ قرابة )2023800( 
دينار لنفس السنوات، مع العلم بأّن عدد معاهد مؤسسة التدريب المهنّي )44( معهدًا، وعدد المدراس التي تقدم 
المهنّي هو  التدريب  2013، وعدد ملتحقي مؤسسة  الشامل )196( مدرسة لسنة  المهنّي  الثانوي  الّتعليم  خدمات 

)10811( متدربا ومتدربة، أما عدد ملتحقي الّتعليم المهنّي فهو )29187( طالبا وطالبة لسنة 2013.

جدول )2-61( حجم النفقات المالية على التجهيزات في مؤسسة التدريب المهنّي ووزارة التربية
والّتعليم للسنوات 2013-2011

المصدر:        1 - مؤسسة التدريب المهنّي– التقارير السنوية 2013-2011
                   2 - وزارة التربية والّتعليم – مديرّية الموازنة 2014

ج- تطوير المدّربين في كّل من : مؤسسة التدريب المهنّي، ووزارة التربية والّتعليم، وجامعة 
البلقاء الّتطبيقّية.

ج - 1 تطوير المدّربين في مؤسسة التدريب المهنّي

)معهد  حاليًا  يسمى  والمشرفين  المدّربين  لتدريب  معهدًا خاصًا   1982 سنة  في  المهنّي  التدريب  مؤسسة  أنشأت 
التدريب والتطوير( يتوّلى تدريب موظفي المؤسسة بمن فيهم المدّربون والمعلمون، وكذلك تدريب العاّملين من 
خارج المؤسسة من األردّن وخارجها في المجاالت الّتربوّية واإلدارّية والفّنية، ومن ناحية أخرى تقوم المؤسسة 
بإيفاد المدّربين لديها في دورات داخل األردّن وخارجه. ويبّين الجدول )2-62( أعداد موظفي مؤسسة التدريب 
أعداد  التدريبّية، وكذلك  البرامج  أعداد  انخفاض  2011-2013، حيث يالحظ  للسنوات  تدريبهم  تّم  الذين  المهنّي 
المشاركين في كل أنواع الدورات التدريبّية. فقد انخفض عدد الدورات التدريبّية من )63( دورة لسنة 2011، إلى 
أن وصل إلى )31( دورة لسنة 2013. أما أعداد المشاركين في الدورات التدريبّية فقد انخفض من )956( مشاركًا 
سنة 2011 إلى )440( مشاركًا لسنة 2013، ويعود سبب انخفاض عدد المشاركين إلى قلة التعيينات الجديدة. علمًا 
بأّن الكادر الفّني )المدربين/ المعلمين/ ضباط التدريب/منسقي التدريب( في المؤسسة بلغ )634(، )623(، )636( 
موظفًا للسنوات 2011– 2013 على التوالي. ويبّين الشكل )2-11( عددالخريجين من دورات المدّربين والمشرفين 

في مؤسسة التدريب المهنّي للسنوات 2011-2013 حسب نوع الدورة التدريبّية والجنس.
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جدول)2-62( أعداد المشاركين والخريجين في دورات المدّربين والمشرفين في مؤسسة
التدريب المهنّي  للسنوات 2013-2011

      المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي، التقارير السنوية 2011، 2012، 2013 

الشكل )2-11( أعداد الخريجين من دورات المدّربين والمشرفين في مؤسسة
التدريب المهنّي للسنوات 2013-2011

            المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي- التقارير السنوية 2013،2012،2011 
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ج - 2  تطوير المدرسين والمدّربين في وزارة التربية والّتعليم 

يبّين الجدول )2-63( أعداد المدرسين والمدّربين العاّملبن في الّتعليم المهنّي الذين تّم تدريبيهم ورفع كفاءتهم داخل 
األردّن وخارجه حيث بلغ مجموعهم )600( مدرس ومدرب للسنوات 2011 و2012، في حين لم يتّم تدريب أي 

من المدرسين والمدّربين في سنة 2013.

جدول)2-63( تدريب المدرسين والمدّربين العاّملين في الّتعليم المهنّي في وزارة التربية
والّتعليم لألعوام 2013-2011

         المصدر: وزارة التربية والّتعليم، إدارة الّتعليم المهنّي واإلنتاج، 2014

ويهتم العديد من الجهات في تطوير الكوادر الّتربوّية العاّملة في وزارة التربية والّتعليم في األردّن ومنها على سبيل 
المثال ال الحصر:

1 -  أكاديمّية الملكة رانيا لتدريب المعلمين)23( 

انطلقت أكاديمّية الملكة رانيا لتدريب المعّلمين في حزيران عام 2009 برعاية جاللة الملكة رانيا العبداهلل، وتعّد 
وتتبّنى  والمنطقة،  األردّن  في  الحوار  وسياسة  الّتعليم  بمستوى  االرتقاء  على  تعمل  مستقلة  مؤسسة  األكاديمّية 
األكاديمّية وبالشراكة مع كلّية المعلمين/ جامعة كولومبيا ومركز جامعة كولومبيا الشرق أوسطي لألبحاث رؤية 
لتطوير الّتعليم في األردّن، ودعم التطّور في الّتعليم في الشرق األوسط. وتعمل األكاديمّية حاليًا على توسيع نشاطاتها 
وبالتعاون مع شركائها لتمتد إلى دول المنطقة في السنوات القليلة القادمة. وتقوم األكاديمّية على تخصيص برامج 
التنمية المهنّية التي تستجيب لالحتياجات التعليمّية في األردّن بشكل خاص وفي العالم العربي  التدريب وبرامج 
بشكل عام، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والّتعليم. وترتكز أنشطة األكاديمّية على أربعة محاور أساسية هي: 

إعداد المعّلمين الجدد.
تعزيز التعّلم المستمر.

تكوين مجتمعات التعّلم.
نشر الوعي والتواصل الخارجي.

كل  وفي  والّتعليم  التربية  وزارة  في  للعاملين  المجانية  التدريبّية  والدورات  البرامج  من  العديد  األكاديمّية  وتعقد 
المحافظات والمدن األردّنية، ومنها البرامج والدورات التأهيلّية للمعلمين والمدراء الجدد، وبرامج ودورات قصيرة 
مثل: مهارات اللغتين العربّية واإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والتقييم، وعلم النفس االجتماعّي، وتحسين تعّلم 

•
•
•
•
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العلمّية،  العربي، وكيفية وضع األسئلة، واإلحصاء، والمحاججة  الشعر  الرياضيات والعلوم، وتدريس عروض 
وعّلم بثقة، ... الخ. وتقوم كذلك بعقد ورشات متخصصة للعاملين في مجال التربية والّتعليم، ومنها التحفيز في 
مجاالت المياه والطاقة والبيئة؛ لتطوير معرفة التربويين عن ندرة ومحدودية مصادر المياه والطاقة في األردّن، 
وتعزيز االّتجاهات والسلوكيات اإليجابّية نحو البيئة في المدراس من خالل تدريب المعلمين والمشرفين التربويين 
على أساليب تعليمّية تربط بين محتوى المناهج والقضايا البيئية، وتشجيع المسؤولية الفردّية مما يسهم في الحفاظ 

على البيئة وصون الموارد الطبيعّية. 

وباإلضافة إلى المهمة السابقة تقوم األكاديمّية بإنشاء شبكات المدراس التي تهدف إلى الربط بين معلمي المبحث 
الدراسي الواحد على نحو يتيح لهم الفرص للتنمية المهنّية، وتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز دعم بعضهم. كما 
للتنمية  المدرسة والشبكة والمديرّية تؤسس  تعّلم مهنّية متداخلة على مستوى  بناء مجتمعات  إلى  الشبكات  تسعى 

المهنّية المستدامة.

مما سبق، نستطيع القول بأّن األكاديمّية تعتني بالكوادر التعليمّية في وزارة التربية والّتعليم والمؤّسسات الّتربوّية 
الخاّصة سواء أكانوا يعملون في الّتعليم األكاديمي أم المهنّي. ولكن ال توجد لديهم إحصائيات خاصة بالمشاركين 

من الّتعليم المهنّي.

2 -  مركز التدريب التربوي)24( 
وهو عبارة عن إدارة من إدارات وزارة التربية والّتعليم ويقوم بالمهام والمسؤوليات الرئيسة اآلتية:

تطوير سياسات التنمية المهنّية للفئات المستهدفة في وزارة التربية والّتعليم، واستراتيجّيات تحقيقها

تطوير اإلطار العاّم لمناهج التنمية المهنّية للفئات المستهدفة.

ضمان جودة التنمية المهنّية، وذلك بتطوير المعايير الخاّصة ببرامجها وأداء المعنيين فيها.

إعداد البحوث والدراسات في مجال التنمية المهنّية.

إدارة تنفيذ برامج التنمية المهنّية كافة، وتطوير قاعدة بيانات خاصة بها.

التربية والّتعليم بمختلف  العاّملين في مدارس وزارة  المعلمين والمشرفين  الرئيسة  تدريب  المركز  أهداف  ومن 
مستوياتها وأنواعها بما يضمن السير بالّتعليم نحو اقتصاد المعرفة، وإيجاد معلم يستطيع أن يدمج التكنولوجيا في 
الّتعليم. حيث يقوم مركز التطوير التربوي بعقد اختبارات الكفايات التخصصّية للمشرفين التربويين، وورش تقييمية 
الختيارهم، واختبار المعلمين الذين خضعوا لبرنامج المعلمين المستجدين وأثناء الخدمة، وعقد دورات تدريبّية في 
مجاالت متعددة منها برنامج محو األمية الحاسوبّية )ICDL( ولجميع المعلمين والمدرسين في الوزارة ممن مضى 
على تعيينهم خمس سنوات وأكثر، وبرنامج إنتل للتعليم ويشارك فيه العاّملون في الوزارة ممن مضى عليهم عشر 
سنوات وأكثر)25(، وبرنامج تدريب المعلمين المستجدين حيث التحق فيه فقط ست معلمين من العاّملين في الّتعليم 
المهنّي في سنة 2014، وبرنامج التنمية المهنّية للمعلمين والقادة )معلم، مشرف، مدير مدرسة(، وبرنامج دعم 
التطوير التربوي، وبرنامج توظيف المناهج المحوسبة، وبرنامج تدريب معلمي اللغة الفرنسية، وبرنامج تدريب 

•

•

•

•

•
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معلمي اللغة اإلنجليزية، وبرنامج تدريب الرياضة في حياتنا، وبرنامج الشهادة الّدولّية في الحاسوب واالنترنت. 
وال توجد لدى المركز إحصائّيات خاصة بالمشاركين من الّتعليم المهنّي للسنوات 2011-2013 في برامج المركز.

3 -  مراكز مصادر التعلم )26(

يوجد في كّل مديرّية من مديرّيات التربية والّتعليم في المحافظات قسم خاص بمصادر التعلم ويتوّلى القسم مهمة 
اإلشراف والمتابعة، وتفعيل استخدام تقنيات الّتعليم المختلفة لمديريات التربية والّتعليم والمدراس التابعة لها سواء 

أكانت شاملة أم مهنّية، وتتوّلى أقسام  مصادر التعلم المهام والواجبات اآلتية:

اإلشراف على جاهزّية المختبرات المدرسية التابعة للمديرّية ومتابعة تفعيلها.

اإلشراف على المكتبات المدرسية ومتابعة تزويدها بالمواد المكتبية الالزمة.

متابعة تصميم وإنتاج الوسائل التعليمّية وتوظيفها في المدارس التابعة للمديرّية لخدمة العملية التعليمّية.

 متابعة جاهزية األجهزة التعليمّية المستخدمة في القسم أو في المدارس وتقديم الصيانة الالزمة.

 متابعة توفير المواد التعليمّية المسجلة والموثقة الستخدامها حين الحاجة إليها.

 متابعة أعمال منسقي وحدات موارد التعلم.

 متابعة برامج ومشاريع المبادرات التجديدية.

 متابعة الغرف متعددة األغراض الموجودة في المدراس والتقارير الخاّصة بها.

 متابعة إجراءات عقد االمتحانات االلكترونّية.

ج - 3 -  إعــداد وتـطويـر المـدرسيـن والمـدّربين في جامعـة البلقاء التطبيقيـّة )المعهـد الوطنـّي 
لتدريب المدّربين(

أنشئ في سنة 2000 المعهد الوطني لتدريب المدربين تحت مظلة جامعة البلقاء التطبيقية؛ تلبية لحـــاجة األردّن 
لوجود معهـــد متخصص على المستوى الوطني؛ ليكون المرجعية الرسمّية لتدريب المدربين بشكل عام، ومدرسي 
وبتمويل من مشـروعات  والخاص،  العام  القطاعين  في  بشكل خاص  والتقنّي  المهنّي  والتدريب  التعليم  ومدربي 
مـن  وبدعم  األردّنيـة،  الحكومة  من  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  عليــه  تشرف  الذي  االقتصادّي  التحـول 
مفوضيـة االتحاد األوروبـي/المــشروع األوروبي األردّني لتطوير المؤسسات )إجادة(. ويعقد المعهد دورات في 

مجال تدريب المدربين وإدارة التدريب والتدريب اإلشرافي ودورات أخرى.

ويبّين الجدول )2-64( والشكل )2-12( أعداد المشاركين الذين تّم تدريبهم في المعهد الوطنّي لتدريب المدّربين من 
داخل األردّن وخارجه للسنوات 2011-2013، في مختلف الدورات التدريبّية التي يعقدها المعهد، ولتمكين المعهد 
للقيام بكامل مهامه كمعهد وطنّي لتدريب المدّربين ال بد من دعمه فنيًا وإداريًا، وتوسيع صالحياته إلعداد وتأهيل 

المدّربين في قطاع التدريب الّتعليم المهنّي والّتقنّي.

•

•

•
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جدول )2-64( أعداد المشاركين في دورات المعهد الوطنّي لتدريب المدّربين للسنوات 2013-2011

         المصدر: جامعة البلقاء التطبيقّية، المعهد الوطنّي لتدريب المدّربين، بااليميل كانون ثاني 2015

الشكل )2-12(  أعداد المشاركين في دورات المعهد الوطنّي لتدريب المدّربين للسنوات 2013-2011

         المصدر: جامعة البلقاء التطبيقّية – المعهد الوطنّي لتدريب المدّربين بااليميل كانون ثاني 2015
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2 - 3 - 6  المشاريع الوطنّية والّدولّية لتطوير القطاع

المهنّي  والّتعليم  التدريب  قطاع  لتطوير  تنفذ؛  زالت  ما  أو  نفذت  التي  المشاريع  على  البند  هذا  في  التركيز  سيتم 
والّتقنّي، إذ يبّين الملحق )2-6( المشاريع واالتفاقيات الرئيسة التي نفذت في هذا القطاع خالل السنوات 2011-
2013 وتّم الحصول على هذه البيانات من الموقع االلكترونّي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتقارير السنوية 
والّتعليم،  التربية  لوزارة  االلكترونّي  والموقع  المهنّي،  التدريب  مؤسسة  إدارة  ومن  المهنّي،  التدريب  لمؤسسة 
الّدولّية  بالمشاريع  المتعّلقة  الدولي  والتعاون  التخطيط  لوزارة  التابع   )JRPSC website( االلكترونّي  والموقع 

المنفذة في األردّن. وسيتّم استعراض مشروعين رئيسين في هذا القطاع  هما:

1 - مشروع إعادة هيكلّية مؤسسة التدريب المهنّي والذي جاء تنفيذًا لتوصيات األجندة الوطنّية، حيث تم إحالة 
العطاء الممّول من البنك الدولي لإلنشاء والتنمية ))IBRD، القرض رقم JO-7561 بمبلغ )6290000( على 

شركة استشارية ماليزية تسمى)K-UTECH/UTHM(. وكانت مدة المشروع )30( شهرًا.

تمثلت أهداف مشروع  إعادة الهيكلة في اآلتي:

إعادة هيكلة المؤسسة لتصبح أكثر فاعلية كجهة مزودة للتدريب المهنّي كما هو محدد في األجندة الوطنّية 
)ضمن اإلطار المؤسسي الحالي(.

والكفاءة،  واالرتباطية  والفاعلية،  بالالمركزية  تتسم  مهني  تدريب  لمؤسسة  عمل  نموذج  وتطبيق  إعداد 
والمساءلة واالستدامة، وااللتزام بضبط وتوكيد الجودة الداخلّية لكافة المستويات اإلدارّية. 

إعداد وتطبيق نموذج تدريب يتجاوب مع احتياجات أصحاب العمل. 

تضمين عناصر توكيد الجودة في نماذج العمل والّتدريب.

وكانت أهم  نتائج المشروع إعداد الوثائق الالزمة كي تكون المؤسسة:

مؤسسة تدريب مهني بنماذج عمل مطورة وفاعلة تّم إعادة هيكلتها وتطوير كوادرها، ومزودة بنموذج عمل 
جديد )من حيث التمويل والتوظيف واإلدارة(.

قادرة على تطبيق نموذج الحاكمّية بحيث تصبح مؤسسة مستقلة ذاتيا )إداريًا، وماليًا، ولوازميًا(

تحقيق رضا أصحاب العمل عن التدريب المتوفر وجودته واستجابته لحاجات سوق العمل، من خالل إعداد 
وتطبيق نموذج تدريب جديد مع زيادة نسبة إنهاء التدريب، وتقليل نسبة أعداد المتسربين

قادرة على تضمين عناصر ضبط وتوكيد الجودة في نماذج العمل والّتدريب.

ياجوز(  المفرق،  )العقبة،  الثالثة  األقاليم  في  مراكز  ثالثة  في  اآلتية  النماذج  وتنفيذ  تصميم  على  قادرة 
الحاكمّية  ونموذج   ،)Training module( التدريب  ونموذج   ،)Business module( األعمال  نموذج 

.)Governance module(

األعمال  نموذج  الحاكمّية،  )االستدامة،  وتشمل  الهيكلة  مشروع  الستدامة  تنفيذية  خطط  إعداد  على  قادرة 
والّتدريب، توظيف وتمكين الموظفين(. 

•

•

•

•
•
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ERfKE II  2 -  مشروع تطوير الّتعليم نحو االقتصاد المعرفي المرحلة الثانية

هو مشروع قطاعي متعدد المانحين ومدته خمس سنوات ونصف من بدء التنفيذ، وهو امتداٌد للمرحلة األولى التي 
بدأت في 2003 وانتهت في نهاية حزيران 2009، وسيتم التركيز فيه على توسيع وتعميق األثر النوعي للبرنامج 
في مرحلته األولى، والتركيز على دور المدارس ومديريات الميدان لإلصالح )وإدارة األداء، وتحسين وتطوير 

ومشاركة المجتمعات المحلّية( من أجل تحسين تحصيل الطلبة، وذلك من خالل:

التغيير التنظيمي والتطوير المؤسسي لدعم وإعادة توزيع المسؤوليات والمساءلة من أجل توفير التعليم النوعي.

التركيز على ضرورة إيجاد تدريب مّطور للمعلمين قبل وأثناء الخبرة، ومراجعة المناهج والموارد.

 التعلم، لتنقيح ومواءمة نتاجات التعلم حسب الصفوف والمواضيع وإدخال تحسينات على تقييم الطلبة.

زيادة فرص التعلم اإللكتروني في المدارس، مع إيالء اهتمام خاص لبرامج التربية الخاّصة والخدمات، والتعليم 
المهنّي في وزارة التربية والتعليم.

توسيع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومزيد من التحسين في توفير نوعية بيئات التعلم.

التعليم ما قبل الجامعي في األردّن  ويتلخص هدف المشروع التطويري في إكساب الطلبة الملتحقين في مرحلة 
مستويات مهارات عالية لتمكينهم من المشاركة في اقتصاد المعرفة. وأّما القضية الرئيسة في مجال التعليم المهنّي 
التي تم أخذها باالعتبار في خطة المرحلة الثانية للتطوير تمثلت في ترشيد وإعادة توجيه التعليم المهنّي في إطار 

قطاع التدريب المهنّي والتقنّي.

وأهم اإلنجازات ضمن المكّون الفرعي الخاص بالّتعليم المهنّي تتمثل في:

مراجعة استراتيجية مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهنّي والتقنّي لألعوام 2014-2010 .

المهنّي والتقنّي؛  التشغيل والتدريب والتعليم  المهنّي على مجلس  التعليم  التنفيذية الستراتيجية  الخطة  عرض 
لالستفادة من الدعم المقدم من صندوق المجلس؛ لتغطية الفجوات المالية في بنود الخطة التنفيذية. 

ويتم حاليًا األعداد لمحور التعليم المهنّي الوارد في خطة اإلصالح، وسيتم عرض محاور التطوير على التعليم 
المهنّي.

تدريب موظفي التعليم المهنّي على اإلرشاد المهنّي ومتابعة الخريجين.

إجراء المسح الميداني لتحديد كفايات سوق العمل للفروع والتخصصات في التعليم المهنّي.

تزويد المدراس بتجهيزات حديثة.  

تطوير المناهج واستراتيجيات التعلم والتعليم باستخدام أدوات تقويم مطورة تقيس امتالك مهارات االقتصاد 
المعرفي.
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2 - 3 - 7   مراكز التمّيز، والّتدريب المستمر )للجميع مدى الحياة( 
أ-  مراكز التمّيز

مراكز التميز هي المراكز التي أسست بناًء على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم إنشاء مراكز التميز في 
مؤسسة التدريب المهنّي كخطوة من إصالح قطاع التشغيل والتدريب المهنّي والتقنّي، ويوجد في المؤسسة ثالثة 

مراكز تميز هي: 

مركز التميز في الطاقة المتجّددة في مدينة معان والممّول من االتحاد األوروبي والمتخصص في تكنولوجيا 
صناعة وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، والذي جاء تأسيسه نتيجة جهود مشتركة بين مؤسسة التدريب 
المهنّي وشركة تطوير معان، وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي ومركز بحث وتطوير الطاقة 
المتجددة في جامعة الحسين بن طالل، ويقوم بتنفيذ برنامج تدريبي )فني مركب أنظمة كهروضوئية – مستوى 
المهنّي ( وقد باشر المركز قبول المتدربين ابتداًء من العام التدريبي 2014 وبلغ أعداد الملتحقين في البرنامج 

)32( متدربًا.

مركز التميز في مجال المياه والبيئة وموجود في مدينة عمان، وهذا المركز ممول من اإلتحاد األوروبي حيث 
العادمة، ومحطات  المياه  الفنيين لتشغيل محطات  تم رصد مبلغ )150 الف دينار( لتجهيزه، ويقوم بتدريب 
معالجة المياه وتمديد شبكات المياه والكشف عن تسريب المياه. وينفذ في المركز في سنة 2014 برنامجان 
هما: مشغل محطات المياه العادمة /مستوى المهنّي والتحق به )20( متدربا، وبرنامج مشغل محطات معالجه 

المياه/ مستوى المهنّي والتحق به )20( متدربا.

مركز التمّيز في مجال الصناعات الدوائية تم إنشاؤه وتجهيزه في معهد التدريب المهنّي/ السلط الحرفي بكلفة 
األردّني  المؤسسة واالتحاد  بين   2010 تعاون وقعت عام  اتفاقية  بموجب  دينار،  مليون   )1.9( تقارب  مالية 
مستوى  أعلى  على  تجهيزه  تم  حيث  والتقنّي،  المهنّي  والتعليم  والتدريب  التشغيل  األدوية وصندوق  لمنتجي 
إنتاج  ليتناسب مع حاجة الصناعة األردّنية، ويوجد فيه حاليًا برنامج تدريبي واحد هو "فني تشغيل وحدات 
أعداد  وبلغ   2014 التدريبي  العام  من  ابتداًء  المتدربين  قبول  المركز  باشر  وقد  مهني".  مستوى   / األدوية 

الملتحقين في البرنامج )32( متدربًا.

ب-  التدريب المستمر)للجميع مدى الحياة(

التدريب المستمر: هو أي شكل من أشكال النشاطات من أجل التشغيل يمكن عن طريقها اكتساب أو تنمية المعرفة 
أو المهارات التقنّية أو المهنّية أو اإلشرافية، سواء أقدمت هذه النشاطات داخل المنشأة التدريبية أم خارجها ويشمل 
بما في ذلك  للكبار  المهنّي  التدريب  1950 بشأن  الدولية رقم )88( لسنة  العمل  التدريب. ) توصية  إعادة  كذلك 
المعوقين(. ويصبح التدريب مستمرًا إذا كان منظمًا أو غير منظم، ويؤدي إلى تحسين الكفاءة التقنّية أو المهنّية، 
وزيادة القدرة الذاتية وإثراء المعارف؛ الكتساب معارف ومهارات في ميدان جديد، أو تجديد أو استيفاء معارفهم 

في ميدان معين. 

على  تقدم  فهي  األردّنية،  البيئة  في  تمتد جذورها  التي  القديمة  البرامج  من  المستمر  التدريب  زال  وما  كان  وقد 

.1

.2

.3
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المستويين الرسمي واألهلي، فالمراكز الثقافية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم تعّد واحدة من المؤسسات 
النقابات المهنّية،  الخاّصة التي تقدم مثل هذه الخدمة، كما أّن الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني مثل 
ولألعضاء  المحلي  للمجتمع  المستمر  والتدريب  بالتعليم  خاصة  برامج  أيضًا  تقدم  والتجارة،  الصناعة  وغرف 
المنتسبين إليها. ويتولى العديد من المؤسسات الكبيرة العاّمة والخاّصة تقديم هذه البرامج للعاملين لديها مثل: قطاع 
البنوك والمستشفيات والشركات الكبيرة المساهمة  العاّمة والخاّصة. وهناك مراكز االستشارات وخدمة المجتمع 

في مؤسسات التعليم العالي "الجامعات والكليات" تنفذ أيضا برامج مماثلة ومتنوعة. 

لمؤسسة  التابعة  التدريب  والّتعليم ومعاهد  التربية  لوزارة  التابعة  المهنّية  المدارس  فإّن  الرسمي  المستوى  وعلى 
التدريب المهنّي تقدم برامج متنوعة للتدريب والّتعليم المستمر، وهي تخدم الفئات المستهدفة في المجتمع األردّني 
من القطاعين العاّم والخاّص محليًا وإقليميًا. كما أّن المعهد الوطنّي لتدريب المدّربين التابع لجامعة البلقاء التطبيقّية 

يقدم برامج التدريب المستمر المختلفة للعاملين في القطاعين العاّم والخاّص محليا وإقليميًا. 

2 - 3 - 8  الخطة االستراتيجّية للقطاع وأّولوياتها

أ- تضّمنت استراتيجّية التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي للسنوات 2008-2013 خمسة محاور 
رئيسة هي: 

الحوكمة.

أهمّية الّتعليم والّتدريب من أجل التوظيف.

الشمولّية لنظام التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، خاصة بالنسبة للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.

قياس األداء.

التمويل المستدام والفعال.

وكان الهدف من استراتيجّية الّتعليم والّتدريب المهنّي هو تطوير وتنفيذ نظام للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي يقوده 
الطلب وليس العرض فقط، ويمكن األردّنيين من تحقيق طموحاتهم الوظيفّية، ويساهم  في الّنمّو االقتصادّي والتنمية 

االجتماعّية.

وتّم تحديد النتائج الرئيسة لكّل محور من المحاور الخمسة على النحو االتي:

محور الحوكمة: 

تّم العديد من اإلنجازات في هذا المجال حيث تمت إعادة هيكلة كل من مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهنّي 
والتقنّي وأمانة سره حيث يشارك في هذا المجلس القطاع الخاص، وكذلك تّم إنشاء مركز االعتماد وضبط الجودة، 
وتّم إعادة هيكيلية صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهنّي والتقنّي، كما نفذت مؤسسة التدريب المهنّي برنامج 

-

-

-

-

-
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إعادة هيكلتها لربط برامجها مع احتياجات سوق العمل، ونفذت العديد من الشراكات مع القطاع الخاص، وقامت 
وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في التخصصات المهنّية، وتنفذ حاليًا جامعة البلقاء التطبيقية والكليات التي 

تشرف عليها إعادة هيكلة لبرامجها التقنّية.

بالرغم من اإلنجازات التي تمت في مجال الحوكمة فإن هناك نقصا في التنسيق بين مختلف الجهات المعنّية في 
قطاع التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي فيما يتعلق بتطوير السياسات واالستراتيجّيات، وتجزئة القطاع مما يؤدي 
إلى اإلزدواجية في العمل والهدر في الموارد. ومجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهنّي والتقنّي ومركز االعتماد 
وضمان الجودة  يؤثران فقط على كل من مراكز ومعاهد التدريب المهنّي والمعاهد الخاّصة، حيث أن مدارس 
وزارة التربية والتعليم، وكليات جامعة البلقاء التطبيقية يتم تنظيمها بشكل مستقل، أّما القطاع الخاص والمجتمع 
المدني والشركاء االجتماعيون فهم ممثلون تمثياًل ضعيفًا في القطاع، كما أن هناك القليل من اآلليات التي تتيح لهم 

االستثمار في هذا القطاع. 

محور أهمّية التشغيل والتوظيف: 

يعّد التشغيل الغرض الرئيس لخدمات التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي، وهذا يتطلب اتساع وتعميق التعليم والتدريب 
المهنّي والتقنّي، وتزويد الملتحقين فيه بمجموعة من الكفايات المهنّية واالستخدامية والحياتّية، وذلك بتحسين جاذبية 
برامج التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي، وبإيجاد آليات لربطه بالتعليم العالي من خالل إطار عام للمؤهالت المهنّية، 
وهذا يتطلب أيضًا تصميم مناهج وبرامج تلبي احتياجات سوق العمل الفعلي وبالشراكة معه، ويتطلب أيضًا توفير 

نظام بيانات ومعلومات متطور عن سوق العمل. 

تحسن  مدى  ويقيس  األساس  يوفر خط  أن  شأنه  من  الذي  األمر  للمشتغلين،  منهجي  يوجد مسح  اآلن، ال  وحتى 
االستجابة لنظام التدريب المهنّي والتقنّي، وكذلك هناك حاجة متزايدة للتوسع والتعمق في برامج التعليم والتدريب 
القطاع من خالل فتح  العمل، ويجب أيضًا تحسين جاذبية  المهنّي والتقنّي، وربطها باالحتياجات الحقيقية لسوق 
ماركا؛  في  المدربين  لتدريب  الوطني  المعهد  تعزيز  يجب  وكذلك  العالي،  بالتعليم  لاللتحاق  لخريجيه  مسارات 
لتحسين مستوى التعليم والتدريب الذي يقدمه مقدمو التدريب حيث أن هنالك حاجة لتغييرات في عملية توظيف 

المعلمين/ المدربين للتركيز على الكفاءة الفنية والخبرة الصناعية.

محور شمولّية التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي:

على  المساعدة  يجب  وعليه  بدنيًا،  القادرين  الذكور  األردّنيين  استهدف التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي تاريخيًا 
تصحيح هذا االختالل؛ عن طريق اجتذاب المزيد من النساء والمعوقين من خالل برامج تدريبية متنوعة. وبّينت 
بشكل  يتحقق  لم  المحور  هذا  أن   2020-2014 للسنوات  والتقنّي  المهنّي  والتدريب  والتعليم  التشغيل  استراتيجية 
كامل، وهذا يتطلب تصميم برامج تدريبية متنوعة تقليدية وغير تقليدية خاصة بالنساء وذوي االحتياجات الخاّصة، 
عقد  وأيضًا  الخاّصة،  االحتياجات  وذوي  النساء  لتشغيل  التقليدية  الصورة  لتغيير  توعوية  بحمالت  القيام  وكذلك 

دورات إدارّية للنساء العامالت.
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محور قياس األداء: 

واإلدارة،  والمدربين،  الدورات،  النظام:  مكونات  كل  مراقبة  المهنّي  والتدريب  التعليم  نظام  أداء  تحسين  يتطلب 
والتمويل، وضمان الجودة، وسيكون من الضروري رصد المؤشرات المختلفة مع الزمن للتركيز على الجوانب 
المختلفة من األداء. ويشمل تقييم أداء نظام التعليم والتدريب المهنّي على المساءلة، ووضع السياسات واالستراتيجّيات، 
وتحسين الجودة، وإنشاء آليات التمويل القائمة على األداء. من خالل هذه الدراسة يتبين أن البيانات والمؤشرات 
المتعلقة بقطاع التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي ما زالت غير متوفرة بشكل كامل ودقيق، والتي تعتبر أساس قياس 

األداء.

محور التمويل المستدام والفعال: 

ويتمثل في تطوير نموذج اقتصادي إلثبات مساهمة التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي في الّنمّو من أجل زيادة التمويل 
ورفعه إلى )1.0%( من الناتج المحلي اإلجمالي، وتطبيق ضريبة رواتب على الشركات يتم تصميمها مع أصحاب 
العمل كمصدر مستدام للتمويل، والسماح للمنشآت التدريبية بتكوين شراكات مع القطاع الخاص والحصول على 

مصادر إيرادات مستقلة، وكذلك زيادة التمويل الحكومي لقطاع التشغيل والتعليم والتدريب المهنّي والتقنّي. 

غير أن هذه االستراتيجّية لم تعَط عناية كافية لرفع كفاءة المدّربين، واعتماد مؤهالتهم وخبراتهم، كذلك لم تركز 
على العناية باإلدارات من أجل تعزيز قدراتها اإلدارّية والفّنية حتى تمكنها من التواصل مع القطاع الخاص واتباع 

نهج التخطيط على مستوى المعهد/ المدرسة/ الكلّية.

ب- أّولويات قطاع التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي للسنوات القادمة والواردة في الخطة 
االستراتيجّية  لألعوام 2018-2020 تمّثلت في:

التربية  ومجلس  العالي  التعليم  مجلس  على  اإلشراف  يتولى  البشرّية  الموارد  لتنمية  األعلى  المجلس  إنشاء 
والتعليم ومجلس التشغيل والتعليم المهنّي والتقنّي.

إيجاد التآزر والمواءمة والتنسيق بين جميع مزودي التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي والتشغيل من خالل دعم 
مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهنّي والتقنّي، وإيجاد إطار تنظيمي وتشريعي متطور ومتفق عليه من 

كل الجهات المعنّية.

التشغيل والتعليم المهنّي والتقنّي والقطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيس  الشراكة الحقيقية بين قطاع 
للتغير والتطوير.

ربط القطاع باالحتياجات التدريبية النوعية والكمّية الحقيقة بطريقة منهجية ومنظمة.

تحسين جاذبية التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي من خالل التوعية والتوجيه واإلرشاد المهنّي وتنويع البرامج 
التدريبية، وتفعيل المسارات المهنّية، وتطوير سياسات التشغيل والتوظيف لخريجي هذا القطاع.
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زيادة مشاركة اإلناث وذوي االحتياجات الخاّصة والشباب والباحثين عن عمل والمتسربين من النظام التعليمي.

أعداد وتصميم نظام شامل للمعلومات المتعلقة بالنظام من خالل المؤشرات الكمّية والنوعّية المعتمدة.

أعداد معايير ومؤشرات قياس محددة وواضحة لمدخالت وعمليات ومخرجات القطاع. 

االستمرارّية واالستدامة المالية لقطاع التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي والتشغيل من القطاعين العام والخاص.

2 - 4    نقاط القّوة والضعف والفرص والمخاطر لقطاع التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

أ-  نقاط القّوة وتتمثل في النقاط اآلتية:

الخبرات  إلى  باإلضافة  والتمويل،  والتجهيزات  األبنية  وتشمل  األساسّية،  التحتّية  البنية  القطاع  في  تتوافر 

الالزمة للتطوير.

شمولّية منظومة التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي من حيث أعداد التخّصصات، وكذلك من حيث انتشارها 
الجغرافي.

تتوافر لمنظومة التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي جملة من اإلجراءات والهياكل والهيئات المشرفة التي تمكنها 
من أن تصبح منظومة عصرية.

التعليمّية  المنظومة  مع  متكاماًل  جزءًا  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  منظومة  العتبار  عام  توجه  هناك 
بكاملها.

هناك توجه حكومي بدعم وتعزيز التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وقد أشارت خطة عمل حكومة دولة الدكتور 
عبد اهلل النسور للسنوات 2013-2016، بأّنه ستتم زيادة نسبة الطلبة الملتحقين في الّتعليم المهنّي إلى 25 % مع 

نهاية العاّم 2015، وذلك من خالل التوسع بمرافق الّتعليم المهنّي وإعادة هيكلة التخّصصات.

ب-  الفرص وتتمثل في النقاط اآلتية:

أّدى التطّور االقتصادّي والتغيرات الهيكلية إلى حدوث تغّير نوعي في فرص العمل التي تستدعي توافر كفايات 
جديدة أو عالية التقنّية، ويتوقع أن تتنامى هذه الحاجة للسنوات القادمة.

لعصرنة  حاجة  هناك  أن  نواتجه  من  المستفيدة  والجهات  للتدريب  المزودة  الجهات  قبل  من  اعتراف  هناك 
المدخالت والعمليات المختلفة لمنظومة التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي، وبذلك تعد األرض ممهدة للسير قدمًا 

في تطوير المنظومة.

هناك توّجه لدى أصحاب العمل للمشاركة في تطوير منظومة التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي والمساهمة في 
تمويلها، وهذا يوفر فرصًا لتجديد أداء المنظومة، وتحسين نوعية مخرجاتها ومواءمتها.

يتوافر العديد من الفرص التمويلية عن طريق الدول والصناديق والمنظمات العربّية وغير العربّية، والتي يمكن 
استثمارها لتطوير منظومة التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي من النواحي الكمّية والنوعّية.
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ج-  نقاط الضعف وتتمثل في النقاط اآلتية:

بالرغم من وجود رؤية واستراتيجية وسياسات وطنّية لمنظومة التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في معظم 
األحيان، إال أّنه ال يتّم تفعيلها وتطبيقها.

تعدد الوزارات والمؤّسسات والجهات التي تتوّلى مهام وبرامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وهذا يجعلها 
منظومات مجزأة ومبعثرة من حيث الحاكمّية واإلدارة، وبخاصة في ضوء ضعف التنسيق بينها.

حاكمّية منظومة التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي حكومية مركزية في الغالب، وتعتمد بشكل رئيس على قوى 
العرض من العمالة.

ضعف مشاركة القطاع الخاص في حاكمّية منظومة التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، أو في إدارته، أو في 
التعامل الرشيد مع نواتجها ومخرجاتها.

قصور التشريعات ومحدودّية المرونة اإلدارّية وتفويض الصالحّية على مستوى المؤسسة التدريبّية، وافتقار 
ومعايير  اإلجرائي،  والتخطيط  االستراتيجي،  التخطيط  مثل:  الحديثة،  اإلدارة  ألدوات  التدريبّية  المؤسسة 
األداء، وتقنيات المعلومات، وإدارة الموارد البشرّية وتنميتها ضمن منظومة متكاملة، مما يحد من قدرتها على 
أخذ المبادرات لمواكبة التطورات في مجاالت عملها ويعيق نشاطاتها في مجال التدريب المستمر والتواصل 

مع المجتمع.

ضعف آليات المتابعة والتقويم واعتماد المؤّسسات والبرامج والمؤهالت مما ينعكس سلبًا على جودة النواتج 
والمخرجات، بالرغم من وجود مركز االعتماد وضبط الجودة.

ضعف العالقة بين مخرجات منظومة التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي واحتياجات سوق العمل ومتطلباته، 
فهي تعتمد أساسًا على حجم العرض والقدرات االستيعابّية للمؤسسات التعليمّية والتدريبّية ومحصورة بشكل 

رئيس في مجال التدريب األّولي، وال يتوافر رؤية شاملة للتعليم والّتدريب المستمر مدى الحياة.

وأساليب  والتجهيزات  المناهج  ذلك  ويشمل  والعمليات،  المدخالت  حيث  من  المنظومة  كفاءة  لرفع  الحاجة 
التدريب والّتعليم وإعداد المدّربين وغير ذلك.

تحديد  وعلى  والّتقنّي،  المهنّي  والّتعليم  التدريب  منظومة  أداء  على  سلبًا  ينعكس  مما  التمويل  آليات  ضعف 
أّولوياتها واقتصادّياتها.

بنهاية مغلقة، وال يوفر فرصًا كافية  إليه كتعليم  إذ ينظر  المجتمع  المهنّي في  التدريب والّتعليم  تدّني مكانة 
لمواصلة الّتعليم لمستويات أعلى.

قدراتهم وخصائص سوق  األفراد في ضوء  المهنّي وأثرها في خيارات  التوجيه واإلرشاد  ضعف خدمات 
العمل وحاجاته.

المنشآت  وتنافسية  إنتاجية  تحسين  بهدف  المستمر،  المهنّي  والّتعليم  التدريب  لنشاطات  شامل  نظام  غياب 
وتطوير أداء األفراد.

اآلليات  ضعف  وكذلك  منها،  يتوافر  ما  استثمار  وضعف  شموليتها  وعدم  العمل  سوق  معلومات  قصور 
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المستخدمة لتحديد احتياجات سوق العمل، مما ينعكس سلبًا على رسم السياسات واّتخاذ القرارات.

التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في معظمه تعليم/ تدريب مؤسسي )يتم في مؤسسات تعليمّية/ تدريبّية( وهناك 
فرصة محدودة لممارسة المهارات في عالم الشغل الحقيقي.

نقص الكفاءات التدريبّية المتخصصة في بعض التخّصصات، وهجرة الكثير منها خارج البالد.

غياب أطار وطنّي شامل للمؤهالت المهنّية.

د-  المخاطر وتتمّثل في النقاط اآلتية:

كان من تأثيرات العولمة على االقتصاد في األردّن إحداث نقلة هيكلّية تمّثلت في مزيد من الليبرالية والخصخصة 
للقطاع االقتصادّي، وإيجاد مزيد من فرص العمل في قطاعات النشاط االقتصادّي التي تعتمد على المعرفة، 
رغم محدودّية هذه الفرص في كثير من األحيان. ويستدعي كل ذلك توفير القوى العاّملة التي تتمتع بكفايات 
عالية الّتقنّية لتلبية المتطلبات التنموّية واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلّية، واالهتمام بالّتعليم والّتدريب 

المستمر مدى الحياة.

يعد نقص العمالة الماهرة ذات المستوى المالئم أحد العوامل التي تعيق الّنمّو االقتصادّي واالستثمارات لتوليد 
مزيد من فرص العمل.

الفئات العمرّية في سن العمل توفير المزيد من فرص االلتحاق  بمنظومة  الّنمّو السّكاني وازدياد  يستدعي 
التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، ويشكل هذا ضغطًا من حيث القدرة على االستيعاب وتوفير الّنوعّية المناسبة 

في المنظومة.

يؤدي االنتقال نحو اقتصاد السوق إلى تقليص قدرات القطاع العاّم في تشغيل الشباب حديثي التخرج، مما يعيق 
فرص تشغيل خريجي منظومة التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في القطاع العاّم، وعلى المنظومة أن توجد 
آليات للمساهمة في التعامل مع هذا الوضع، كمساعدة الخريجين في إيجاد فرص عمل عن طريق التشغيل 
الذاتي أو إنشاء المشروعات الصغيرة، باإلضافة إلى تطوير خدمات التشغيل والتوجيه واإلرشاد المتاحة لهم.

يستدعي مراعاة مؤسسات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي لعوامل الطلب على القوى العاّملة إعطاءها مزيدًا 
من الصالحيات المالية واإلدارّية والفّنية.

لم تتمكن منظومة التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي من كسب ثقة قطاع العمل واإلنتاج وكذلك نسبة كبيرة من 
الطلبة؛ بسبب تدني نوعية مخرجاتها وضعف ارتباطها باحتياجات سوق العمل، ويمكن تجسير الثقة وبناؤها 
مع قطاع العمل واإلنتاج لتصبح خيارًا جاذبًا إلدماج الشباب والكبار في سوق العمل عن طريق تجويد نوعية 

المخرجات وتحسين مواءمتها.

ركزت منظومة التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في السابق على إكساب الملتحقين بمهارات تمكنهم من العمل 
في القطاع العاّم، وقد لعبت في تلك الحقبة دورًا مهمًا، ولكن الحقبة الحالية تستدعي إحداث تغيير في المنظومة 

يواكب متطلبات هذه الحقبة من حيث التركيز على حاجات القطاع الخاص ومتطلباته.

•
•

•
•

•

•

•
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تدنى االهتمام بانشاء مدارس أو مراكز تدريب مهني من قبل القطاع الخاص الرتفاع كلف ذلك، مما يحرم 
القطاع من تأسيس نماذج كاملة للتدريب والّتعليم المهنّي يديرها القطاع الخاص.

2-5 الخالصة والتوصيات: واقع قطاع التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي وارتباطه باالنتفاع من 
الفرصة السّكانّية

أظهر هذا الفصل أّن الملتحقين في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي شكلوا ما نسبته )2.9 %( من إجمالي الملتحقين 
بالّتعليم في المملكة بدءا من مرحلة رياض األطفال وانتهاء بمرحلة البكالوريوس، وإذا قورن ذلك بإجمالي الملتحقين 
بالّتعليم الثانوي وكلّيات المجتمع والبكالوريوس، فقد شكل هؤالء الملتحقين ما نسبته )10.7%( في سنة 2011 
أّما   ،2013 سنة  في   )%13.6( وأصبحت   ،2011 سنة   )%13.1( للذكور  النسبة  2013، حيث وصلت  وسنة 
لإلناث فكانت النسبة )8.5%( لسنة 2011، وانخفضت إلى )7.9%( سنة 2013. وفي سنة 2013 شّكل الملتحقون 
في الّتعليم المهنّي ما نسبته )55.2%( من إجمالي الملتحقين في التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، والملتحقون في 
الّتعليم الّتقنّي ما نسبته )24.9%(، أّما ملتحقو التدريب المهنّي فشكلوا ما نسبته )20.5%(. ومن هذه النسب يمكن 
االجتماعّية  الصورة  بسبب  وذلك  متدّنية؛  ما زالت  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  في  االلتحاق  بأّن  االستنتاج 
غير الجاذبة حيث يلتحق به الطلبة ذوو التحصيل األكاديمي المتدّني وضعف خدمات التوعية والتوجيه واإلرشاد 
التدريب  أن نظام  القطاع، وكذلك بسبب  بهذا  تّمت مالحظتها مؤخرًا لاللتحاق  إيجابّية  تغّيرات  أّن  المهنّي،  مع 
والّتعليم المهنّي والّتقنّي ما زال شبه مغلق لاللتحاق ببرامج الّتعليم العالي إال بتحقيق شروطًا ليس من السهل توفرها.   

وبّين هذا الفصل أّن العدد اإلجمالي للمدراس والمعاهد والكلّيات التي تقدم خدمات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي 
في المملكة بلغت )288( منشأة لسنة 2013، أما بالنسبة النتشارهم فكانت في إقليم الوسط بحدود )51 %(، وفي 
إقليم الشمال بلغت )36%(، وأقلها كانت في إقليم الجنوب وبلغت )13%(. وبمقارنة هذه األعداد بعدد السّكان في 
كل إقليم فكانت منشأة واحدة لكل )28000( نسمة في إقليم الوسط، ومنشأة واحدة لكل )17000( نسمة في إقليم 

الشمال، ومنشأة واحدة لكل )16000( نسمة في إقليم الجنوب.

وأشار هذا الفصل بوجود العديد من التشريعات الناظمة واالستراتيجّيات والسياسات على مستوى القطاع ولكل 
مزود من مزودي التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، والتي يعتقد بأّنه لو تّم تطبيقها بتناغم وتكامل لكان لها دور 
إيجابّي في تطويره. ومن ناحية أخرى فإّن حاكمّية القطاع ما زالت غير فاعلة وليس لها أي تاثير متكامل بسبب 
وجود العديد من المجالس والهيئات التي تقوم برسم سياساتها واستراتيجّياتها بشكل منفصل ودون تناغم وتكامل. 

وبّين هذا الفصل أّن بعضا من المؤّسسات التابعة للقطاع الخاص والمنظمات الّدولّية تقدم خدمات التدريب والّتعليم 
المهنّي والّتقنّي، وتشارك في الهيئات والمجالس واللجان وفرق العمل لتطوير القطاع، وتشارك في بعض معاهد 

التدريب المهنّي، إال أّن الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لم تأخذ بعد مداها من المؤسسية والفعالّية.

وأشار الفصل إلى أّن إعداد البرامج والمناهج والمواد التعليمّية والتدريبّية في المؤّسسات الرئيسة للتدريب والّتعليم 
المهنّي والّتقنّي يتّم بشكل مركزي ويستغرق وقتًا طوياًل إلعداده وتطويره، وهذا بحّد ذاته ال يلبي المرونة الكافية 
لالستجابة لحاجات سوق العمل ومواكبة تطوره. ومن ناحية أخرى فإّن تطوير التجهيزات لتحاكي ما هو متوفر في 

•
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سوق العمل ال تزال متواضعة بسبب الموازنات المحدودة لمؤسسات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي خصوصًا 
في القطاع العاّم.

ولغايات ربط أعداد ونسب الملتحقين بالتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بسوق العمل فإّن الفصل الثالث سيتناول هذا 
الجانب للسنوات 2013-2011.

للسنوات  األردّن  في  السّكانّية  الفرصة  من  باالنتفاع  وارتباطه  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  واقع  ولمعالجة 
2011-2013، فيمكن استعراض هذا الموضوع عبر ربطه بالسياسات الواردة في وثيقة الفرصة السّكانّية والتي 
ستقتصر هنا على ما يتعلق بالتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي وهو محور هذا الفصل. لقد وردت هذه السياسات 
في وثيقة الفرصة السّكانّية في إصدارها األّول والثاني وجاءت في كال اإلصدارين بعنوان “سياسات لالستفادة من 
عوائد الفرصة السّكانّية وحمل الترقيم )6-2(”، وترّكزت على سياسات االستثمار في الّتعليم والّتعليم العالي وحمل 

الرقم )6-2-1( وضّمت ما يخّص الّتعليم وتنمية الموارد البشرّية بشكل عام ما يأتي:

اإلسراع في استكمال إجراءات إنشاء المجلس األعلى لتنمية الموارد البشرّية بما يكفل ضبط وإدارة الجودة 
في المؤّسسات التعليمّية والتدريبّية؛ لالرتقاء بنوعية الّتعليم بمستوياته وأنماطه المختلفة. من خالل مراجعة 
-2011 للسنوات  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  مزودي  واستراتيجّيات  بتشريعات  الخاّصة  المعلومات 
2013، فقد تبّين أّن هذا الموضوع المتعّلق بإنشاء المجلس األعلى لتنمية المواد البشرّية قد تم الحديث عنه في 
كل من: األجندة الوطنّية، واستراتيجّية التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي للسنوات 2013-2011، 
ولكن لم يتّم إنشاؤه حتى تاريخه مما يعنى استمرار ضعف التنسيق وحوكمة قطاع التشغيل والّتدريب والّتعليم 

المهنّي والّتقنّي.

وجودة  العالي  الّتعليم  ترشيد  تضمن  نوعية  ومعايير  شروط  تتضّمن  العالي  للتعليم  قبول  سياسات  وضع 
مخرجاته، فقد أكدت الخطة االستراتيجّية  لوزارة الّتعليم العالي على ضرورة البدء التدريجي اعتبارًا من بدء 
العاّم الدراسي 2013 - 2014 بتعديل سياسات القبول ضمن خطة إصالح للسياسات المّتبعة حاليًا، وذلك من 
خالل إلغاء استثناءات القبول غير المبررة تدريجيًا؛ بهدف ضمان نوعية الطلبة الملتحقين وتحقيق العدالة 
التخّصصات  للجامعات في بعض  القبول  بمنح صالحيات  تدريجيًا  البدء  إلى  بينهم، إضافة  الفرص  وتكافؤ 
ووفقًا آللية مناسبة تضعها الجامعات، بما يضمن قبول الطالب حسب رغبته وبناء على قدراته، وذلك لمعالجة 
االختالالت التي يعاني منها قطاع الّتعليم العالي للوصول إلى تعليم عال يتسم بالجودة العالية ويحقق معايير 

االعتماد العالمية، وقادر على تخريج كوادر عملية مؤهلة لتلبية متطلبات التنمية وحاجات المجتمع.

النهوض بالوسائل التعليمّية والتوجيه التربوي، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات ذات العالقة، داخل 
نظم الّتعليم وخارجها، لمساعدة الملتحقين بالّتعليم الثانوي والعالي على اختيار المسارات التعليمّية المناسبة 
االلتحاق  على  المختلفة  التعليمّية  المراحل  خريجي  ومساعدة  التنموّية،  المتطلبات  مع  والمتواءمة  لقدراتهم 
بالعمل. بين الّتقرير أن وسائل التوجيه المهنّي للسنوات 2011-2013 ما زالت ضعيفة، وقد أشار إليها كل من 
جماعات التركيز من الطلبة ومن مزودي الّتعليم والّتدريب، ومن جماعات التركيز من الخبراء، كما أشارت 
مقابالت جماعات التركيز من الطلبة إلى أّن من األسباب الرئيسة التي دفعتهم لاللتحاق بالّتعليم الثانوي المهنّي 
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طموحهم في الحصول على مقعد جامعي عبر منافسة أقرانهم من مسار الّتعليم الثانوي األكاديمي من خالل 
رفع معّدالتهم في امتحان شهادة الدراسة الّثانوّية العاّمة. اذ تبّين أن نسبة كبيرة منهم كانت معّدالتهم في الصف 

العاشر تؤهلهم لاللتحاق في فرع الّتعليم العلمّي فبعضهم كان معّدلهم يتجاوز )95 %( في الصف العاشر.

مجمل  إلى  نسبتهم  ومضاعفة  والّتقنّي،  المهنّي  والّتعليم  التدريب  ومؤسسات  ببرامج  الملتحقين  أعداد  رفع 
الّتعليم  ببرامج  الملتحقين  نسبة  تصبح  بحيث  العالي،  والّتعليم  الثانوي  الّتعليم  مرحلتي  من  بكل  الملتحقين 
والّتدريب المهنّي بعد مرحلة الّتعليم األساسي )40 %( للذكور و)25%( لإلناث على األقل  في عام 2013، 

ومواصلة االرتفاع التدريجي لهاتين النسبتين بعد ذلك حسب الحاجة.

بّين الّتقرير أن نسبة االلتحاق  اإلجمالية )للذكور واإلناث( في الّتعليم والّتدريب المهنّي بعد مرحلة الّتعليم 
سنة  في   )%14.8( نسبته  وما   ،2011 سنة  في   )%14.6( نسبته  ما  بلغت  منخفضة حيث  بقيت  األساسي 
2012، وما نسبته )15.1%( في سنة 2013، أما في الّتعليم الّتقنّي فكانت نسب االلتحاق اإلجمالية )للذكور 
سنة  في  و)%19.3(   ،2011 سنة  في   )%19.8( العاّمة  الّثانوّية  في  الناجحين  عدد  إجمالي  من  واإلناث( 
2012، و)19.3%( في سنة 2013،  وتشير هذه النسب إلى ثبات عدد الملتحقين في الّتعليم الّتقنّي. إّن مثل 
هذا األمر يشير إلى أّن السقف الذي وضعته وثيقة سياسات الفرصة السّكانّية كان أعلى مما هو مطلوب، أو 
أّنه لم يأخذ بالحسبان توجهات وزراة التربية والّتعليم نحو تحويل العديد من فروع المسار المهنّي إلى فروع 
المسار األكاديمي، فلو لم يتّم إجراء مثل هذا التحويل لكانت نسب االلتحاق بالّتعليم المهنّي أعلى من )%50( 
خالل السنوات الماضية. إّن مثل هذه القضايا تؤدي إلى إرباك خطط وسياسات الجهات األخرى، علمًا بأن 
قد تكون  المسار األكاديمي يعكس سياسات تربوية  إلى فروع ضمن  تّم تحويلها  التي  المهنّي  الّتعليم  فروع 
مغايرة للواقع، وهذا يدعو إلى عدم إجراء أية مقارنه بين نسب التحاق الطلبة األردّنيين بالّتعليم المهنّي مع 
أي دول أخرى، فالّتعليم التجاري )تكنولوجيا المعلومات( والّتعليم الّصحّي في كثير من الدول يعّد من ضمن 

المسارات المهنّية وليس من ضمن المسارات األكاديمّية.

التشجيع على االنخراط في الّتعليم الثانوي المهنّي كبديل للتعليم الثانوي األكاديمي، حيث بّين الّتقرير أّن نسب 
االلتحاق اإلجمالية )للذكور واإلناث( في الّتعليم المهنّي كانت )13.6%( لسنة 2011 مقارنة بنسبة )%81.4( 
للتعليم األكاديمي، و)14.5%( لسنة  بنسبة )%82.1(  2012 مقارنة  للتعليم األكاديمي، و)14.2%( لسنة 
2013 مقارنة بنسبة )84.9%( للتعليم األكاديمي. ومن هذه النسب يّتضح أّن التشجيع على االلتحاق بالّتعليم 
المهنّي كان ضعيفًا، أو أّن هذا االلتحاق لو رجعنا به إلى سنوات خلت، لوجدنا أنه ما زال يراوح مكانه. وقد 
يكون ضعف استيعاب المؤّسسات المعنّية أو بعد العديد من المدارس عن أماكن سكن الطلبة وبالذات اإلناث 
يؤدي إلى إحجام الطلبة عن االلتحاق بهذا الّتعليم. لقد بّينت لقاءات جماعات التركيز من الطلبة أّن المشاغل 
الذي يحتاجه  العملي  التدريب  أن مدة  أو  للتدرب عليها،  الطلبة  تكفي  فيها ال  الموجودة  التدريبّية والمعدات 
المنهاج أو مسمى  فإّن بعض األجهزة  والمعدات وحتى  المطلوب، ناهيك عن ذلك  الطلبة سيكون أقل من 
التخصص أصبح ال صلة له بواقع بيئة العمل، وهذا ما أشار إليه  الطلبة من جماعات التركيز في الّتعليم 
المهنّي، ولعّل خير مثال على ذلك ما قاله أحد الطلبة ضمن تخصص راديو وتلفزيون عندما تم االستفسار منه 
عن األسباب التي دعته لاللتحاق بهذا التخصص، فكانت إجابته )لغاية الدخول إلى الجامعة من خالل حصوله 

.4

.5



143 الفصل الثاني

على معّدل عال في امتحان الّثانوّية العاّمة(، وأردف في تعليقه على ذلك التخصص حين قال بما معناه )إننا 
ندرس تخصص قديم  وإّن الكثير مما ندرس لم يعد مطلوبًا في سوق العمل(، وبين أننا ال نستمع إلى الراديو 
اال نادرًا ومن خالل  الراديو الموجود في السيارة، أو على جهاز الهاتف الخلوي، أو من خالل االنترنت، 
وهذا األمر يستدعى تغير مسمى التخصص مثال كي يكون ضمن تخصص “صيانة أجهزة  إلكترونّية” بحيث 
الخلوي، أو صيانة أجهزة  الهاتف  المجاالت مثل صيانة أجهزة   الكثير من  يغطي منهاجه والّتدريب عليه 
الطبخ اإللكترونّية )الميكروويف( أو األجهزة اإللكترونّية المكتبية والمنزلّية وغيرها، وهو ما يحتاجه سوق 

العمل حاليًا.

تنفيذ برامج تهيئة الطلبة وخاصة بعد سن )15( لالنخراط بالّتعليم المهنّي والحرفي والتخصص واكتساب 
المهارات، ومن خالل النسب المبينة في البند رقم 4 والبند رقم 5 الواردين آنفا  فإّنه لم تكن هناك برامج 
تهيئة فعالة لالنخراط في الّتعليم المهنّي والحرفي، بالرغم مما ورد في استراتيجّية التشغيل والّتدريب المهنّي 
والّتقنّي للسنوات2011-2013 والتي نصت على )توفير خدمات التوجيه واإلرشاد المهنّي، وتقديمها من قبل 

الهيئات المعنّية في القطاعين العاّم والخاّص، بمن فيهم الهيئات العاّملة في مجال تنمية الموارد البشرّية(.

العمل على االرتقاء بنظرة المجتمع إلى العمل المهنّي وتعزيز مكانته وتقدير مؤسساته والعاّملين فيه، وبيان 
أهميته في أداء المنظومة االقتصادّية، ومن خالل مراجعة المعلومات الخاّصة باستراتيجّيات مزودي التدريب 
والّتعليم المهنّي والّتقنّي للسنوات 2011-2013 فقد تبّين أّن هذا الموضوع المتعّلق باالرتقاء بنظرة المجتمع 
إلى العمل المهنّي قد تم التطرق إليه في استراتيجية التشغيل والّتدريب المهنّي والّتقنّي للسنوات 2013-2011 
والّتعليم  والتدريب  التشغيل  لتحسين صورة منظومة  توعية  )تنظيم حمالت  حيث نصت االستراتيجّية على 
للسنوات  المهنّي  التدريب  لمؤسسة  الّتنفيذّي  والبرنامج  االستراتيجّية  الخطــــة  وأشارت  والّتقنّي(،  المهنّي 
2012 - 2014، والتي نّصت على )تحديث وتطوير الخطة اإلعالمّية للمؤسسة للسنوات 2011-2013 بكلفة 
ال تقل عن )400( ألف دينار( تغيير الصورة السلبية عن التدريب المهنّي الستقطاب أعداد كبيرة لاللتحاق 
المهنّي والوظيفي  للتوجيه واإلرشاد  الوطنّية  المهنّي، وكذلك في االستراتيجّية  التدريب  برامج مؤسسة  في 
للسنوات 2011-2014، حيث نص محور العمل السادس على )دعم الحملة اإلعالمّية والتي تستهدف تحسين 
صورة قطاع التشغيل التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي( من خالل العمل مع المعلمين والطلبة وأولياء األمور 
الملتحقين بالنظام الّتعليمي من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر الثانوي، والشباب والبالغين، 
وبالرغم مما ورد سابقًا فإّن تغيير نظرة المجتمع تجاه التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي تتطلب رفع الحد األدنى 
ألجور خريجي التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وإجازة االرتقاء بسلم المهارات المهنّي بحيث يصبح نظاما 
مفتوحا للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، نظاما يسمح للخريجيين باستكمال تعليمهم وتدريبيهم. إّن مثل هذا 
القضايا بحاجة إلى مراجعة وتقييم لمعرفة مدى تأثيرها على الجمهور المستهدف حيت تبين للخبراء الضعف 

الواضح في هذا الجانب.

تطوير نظام للشراكة مع القطاع الخاص يحقق دورًا إيجابيًا له في رسم السياسات وإعداد البرامج وتنفيذها 
لقد  التشغيل.  التدريب من أجل  التدريبّية كمًا ونوعًا، ألغراض  التسهيالت  وتقييمها، كما ُيساهم في تطوير 
اشتملت كل استراتيجيات مزودي التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص 
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لالرتقاء بهذا القطاع، ولكن ما زالت درجة مشاركة القطاع الخاص ضعيفة سواء أكان في مجالس اإلدارات 
أم في اللجان والفرق الفّنية أم في كل مراحل عملية الّتعليم والّتدريب، ويعود السبب إلى عدم وجود ثقة متبادلة 
بين القطاع الخاص ومزودي التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، فعلى سبيل المثال ال يوجد أي ممثل للقطاع 
الخاص في مجلس التربية والّتعليم من أصحاب العمل من غرف الصناعة والتجارة، بل وجد أّن الممثلين في 
غالبيتهم من العاّملين في القطاع الخاص التربوي. كما أّن ممثلي القطاع الخاص إن وجد في بعض المجالس ال 
يمثلون باقي محافظات المملكة، وهو ما أّكده لقاء جماعات التركيز من أصحاب  العمل والذين طالب بعضهم 
بضرورة أن يكون هناك مجالس رديفة على مستوى أقاليم المملكة تكون أذرع استشارية وتنفيذية تساهم في 
نقل واقع الميدان لينعكس تغذية راجعة على السياسات التي يراد وضعها من قبل المجالس المركزّية للتشغيل 

والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

إن االشارات التي تم ذكرها آنفًا سيساهم تطبيقها إن حدث بال شك في زيادة التحاق الطلبة في التدريب والّتعليم 
المهنّي والّتقنّي، ويدعم تحقيق السياسات الواردة في وثيقة الفرصة السّكانّية، وبما ينعكس إيجابًا على زيادة معّدالت 
المشاركة االقتصادّية للسّكان األردّنيين ولكال الجنسين، وبما يحقق أيضًا نتيجة المحور الثاني الذي رسمته هذه 

الوثيقة. 
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الفصل الثالث
         تشغيل القوى العاّملة في األردّن )جانب الطلب( للسنوات 2013-2011 

3-1  مقّدمة

يتناول هذا الفصل جانب تشغيل القوى العاملة في سوق العمل األردّني للسنوات 2011-2013، حيث يستعرض 
األردّني،  العمل  سوق  في  والبطالة  منهم  المشتغلين  وخصائص  األردّنية،  العاملة  القوى  خصائص  عام  بشكل 
المهنّي  والتعليم  التدريب  مستوى  من  المشتغلين  كذلك خصائص  ويستعرض  الخارج،  من  إليه  الوافدة  والعمالة 
الذاتي  والتشغيل  العمل،  في سوق  التشغيل  أدوات  فرعية حول  يتناول موضوعات  كما  بينهم.  والبطالة  والتقنّي 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والميكروية، وتشغيل األردّنيين في الخارج، ونظام البيانات والمعلومات الخاّصة  

بالعمل والتشغيل، وحاجة القطاعات االقتصادّية إلى العمالة، وغيرها.

 ويضّم هذا الفصل  المحاور اآلتية:

واقع التشغيل )جانب الطلب( للسنوات 2013-2011.

نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر.

تقييم نتائج االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل وأثرها في تشغيل األردّنيين.

الخالصة: واقع قطاع التشغيل وارتباطه باالنتفاع من الفرصة الّسّكانية.

واقع التشغيل )جانب الطلب( للسنوات 2011 - 2013   2 - 3

3 - 2 - 1 خصائص المشتغلون األردّنيون في سوق العمل األردّني للسنوات 2013-2011

سيتم تناول هذا الجانب من خالل العناصر الرئيسة اآلتية: 

المشاركة االقتصادّية للسّكان األردّنيين للسنوات 2011 - 2013.

حجم القوى العاّملة األردّنية  للسنوات 2011 - 2013.

خصائص المشتغلين األردّنيين للسنوات 2011 - 2013.

خصائص المشتغلين األردّنيين من مستوى التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي للسنوات 2011 - 2013.

أ-  المشاركة االقتصادّية للسّكان األردّنيين للسنوات 2011 - 2013

تراوح معّدل المشاركة االقتصادّية الخام للسّكان األردّنيين للفترة 2011-2013 ما بين )24 % - 25 %(، وهو 
للذكور أعلى منه لدى اإلناث، إذ بلغ  قرابة )39 %( للذكور بينما هو لإلناث نحو 9 % لنفس الفترة كما هو موضح 
الذكور  الكلّي وما بين  ويعود سبب هذا االنخفاض والتفاوت على المستوى  في الجدول )3-1( والشكل )1-3(، 
2013 وصلت نسبة  15-24 سنة، ففي سنة  بالّتعليم وبالذات  في األعمار  الملتحقين  إلى ارتفاع أعداد  واإلناث 
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الملتحقين بالّتعليم في الفئة العمرّية 15-19 إلى )85.2 %(، )89.1 % للذكور مقابل 81.4 % لإلناث(، وفي 
الفئة العمرّية 20-24 وصلت النسبة إلى )53.7 %(، )79.1 % للذكور مقابل 38.7 % لإلناث(، هذا باإلضافة 
إلى وجود نسبة من اإلناث المتزوجات في هذه األعمار، فقد بلغت هذه النسبة لسنة 2013 نحو )2.4 %( في الفئة 
العمرّية  )15-19( سنة، وفي الفئة العمرّية )20-24( وصلت إلى )17.4%( )المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، 

.)1()2014

 جدول )3-1( معّدل المشاركة االقتصادّية الخام في األردّن بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

       المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة
       والبطالة  للسنوات 2013-2011.

دول  مع  بالمقارنة  أو  اقتصادّيا  نامية  أخرى  دول  مع  األردّن  في  للسّكان  االقتصادّية  المشاركة  معّدل  وبمقارنه 
متقدمه اقتصادّيا  تبّين أّن هذا المعّدل في األردّن متدٍن أو قريب من بعض الدول النامية االخرى، ولكنه منخفض 
بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الدول المتقّدمة اقتصادّيا، فقد وصل هذا المعّدل في مصر إلى )32.5%( وفي المغرب 

)36.8%(، وفي الباكستان)32.3 %( وفي فلندا )51.3 %( لسنة 2008  ويوضح الجدول )3-2( ذلك.

جدول )3-2( معّدل المشاركة االقتصادّية الخام في بعض الدول لسنة 2008

http://laborsta.ilo.org/STP/guest  )2014( :المصدر        
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%

شكل )3-1( معّدل المشاركة االقتصادّية المنقح  في األردّن  بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة
        والبطالة  للسنوات 2013-2011.

المنّقح فقد بلغ )39%( سنة 2011 انخفض إلى )37.1%( سنة 2013، وإنخفض  أما معّدل المشاركة االقتصادّية 
للذكور من )62.7%( سنة 2011 إلى )60.4 %( سنة 2013، أّما اإلناث فقد انخفض ذات المعّدل من )14.7%( إلى 

)13.2%( للفترة ذاتها، ويشير الجدول)3-3( إلى ذلك. 

جدول )3-3( معّدل المشاركة االقتصادّية المنّقح بحسب الجنس للسنوات 2013-2011 

       المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة،  الّتقارير السنوي لمسوح العمالة
       والبطالة للسنوات 2013-2011

الصغيرة  األعمار  فئات  في  متدٍن  فهو  األعمار،  فئات  بحسب  المنقح  االقتصادّية  المشاركة  معّدل  ويختلف 
تبقى معّدالت  الجنسين، ولكن  لكال  التدريجي  باالنخفاض  يبدأ  وبعدها  )25-45( سنة،  بين  األعمار  في  ومرتفع 
المشاركة االقتصادّية للرجال أعلى منها لدى النساء، فأعلى معّدالت المشاركة االقتصادّية للنساء هي في فئات 
األعمار)25-29( سنة إذ وصلت إلى)29.5 %( لسنة 2013، بينما للرجال فهي في فئات األعمار )30-34( سنة 

إذ وصلت إلى)94.6 %( لسنة 2013، انظر جدول )4-3(.
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جدول )3-4( معّدل المشاركة االقتصادّية المنقحة بحسب الفئات العمرّية للسنوات 2013-2011

      المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتاقرير السنوية لمسوح العمالة
      والبطالة  للسنوات 2013-2011.

المستوى  ازداد  فكلما  االقتصادّية،  المشاركة  معّدالت  زيادة  في  تساهم  التي  العوامل  من  الّتعليمي  المستوى  يعد 
الّتعليمي ولكال الجنسين ارتفعت معّدالت المشاركة االقتصادّية، ويوضح الجدول )3-5( والشكل )3-2( هذا األمر.  
ففي حين تبلغ معّدالت المشاركة لالميين )6 %( سنة 2013، ترتفع لتصل إلى )25 %(  لمستوى الثانوي، وتقفز 
إلى )51 %( لمستوى الّتعليم الّتقنّي، وترتفع إلى نحو)70 %( لمستوى الشهادة الجامعّية األولى، وتتعدى )80 %( 
لحملة الدكتوراة. إّن مثل هذا األمر ينطبق على كثير من الدول، ففي دول منظمة التعاون االقتصادّي األوروبي 
االقتصادّي،  النشاط  في  المشاركة  الّتعليمي وزيادة معّدالت  المستوى  بين زيادة  ارتباطا  )OECD( وجد هناك 
وعلى العكس من ذلك يؤدي االنخفاض في المستوى الّتعليمي إلى زيادة الخطورة من التعّطل. وفي ظّل عولمة 
يتمتعون بطلب قوي عليهم في  أو مهارات خاصة  بمهارات عالية  يتمتعون  الذين  فإّن األشخاص  العمل  أسواق 

 . )2( )OECD,  2014( أسواق العمل، فالمهارات أصبحت من أبرز العوامل التي تقود إلى الّنمّو االقتصادي
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جدول )3-5( معّدالت المشاركة االقتصادّية المنّقحة للسّكان األردّنيين  بحسب المستوى الّتعليمي
والجنس للسنوات 2013-2011 

      المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة
      والبطالة للسنوات 2013-2011.

شكل رقم )3-2( معّدالت المشاركة االقتصادّية المنّقحة للسّكان األردّنيين  بحسب المستوى الّتعليمي
والجنس لسنة 2013 

     المصدر : المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة والبطالة   
     للسنوات 2013-2011.
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ب- حجم القوى العاّملة األردّنية  للسنوات 2013-2011

بلغ  قد  والمتعطلين(  )المشتغلين  المملكة  في  العاّملة  القوى  حجم  فإّن  االقتصادّية  المشاركة  معّدالت  في ضوء   
)14386020(عامال وعاملة لسنة 2011، إرتفع إلى )1444699( عامال وعاملة سنة 2013، وبمعّدل نمو سنوي 
بلغ )0.2 %( للفترة المذكورة. وقد ارتفع حجم القوى العاّملة للرجال من )1169789( عامال سنة 2011 إلى 
)1191238( عامال سنة 2013، بينما انخفض العدد لدى النساء من )266233( عاملة إلى )253461( عاملة 

لذات الفترة، ويشير الجدول رقم )3-6( إلى ذلك.

جدول) 3-6( قّوة العمل األردّنية  ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة والبطالة  للسنوات 
.2013-2011                    

ج- خصائص المشتغلين األردّنيين للسنوات 2013-2011

ج- 1 عدد المشتغلين

بلغ عدد المشتغلين األردّنيين في سوق العمل األردّني )1250972( عامال وعاملة لسنة 2011 ارتفع إلى )1262636(
عامال وعاملة سنة 2013، أي بزيادة سنوية مقدارها)0.3 %(. وقد شّكل الذكور ما نسبته )83.2 %( سنة 2011 
مقابل )16.8 %( لإلناث، أّما في سنة 2013 فقد شّكل الذكور ما نسبته )84.4 %( مقابل )15.6 %( لإلناث، ويشير 
الجدول)3-7( إلى ذلك. ومما يالحظ أّن نسبة اإلناث المشتغالت ما زالت متدّنية سواء بالمقارنة مع الدول التي تتشابه 
ظروفها مع األردّن أو بالمقارنة مع الدول المتقّدمة، ففي مصر تبلغ نسبة اإلناث المشتغالت )19.8 %(، وفي المغرب 

)26.8 %(، وأندونيسيا )37.7 %(، وفي فلندا)48.0.%(، ويشير الجدول)3-8( إلى ذلك.

جدول )3-7( المشتغلون األردّنيون بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

        المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة والبطالة  للسنوات 
 .2013-20111                   
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جدول)3-8( نسبة المشتغالت اإلناث من إجمالي المشتغلين لدى  بعض الدول

http://laborsta.ilo.org/STP/guest  )2014( :المصدر                 

ج- 2  المشتغلون األردّنيون بحسب المستوى الّتعليمّي

يتوزع المشتغلون األردّنيون في سوق العمل المحلّي مناصفة تقريبا بين من هم دون مستوى الّتعليم الثانوي، ومن 
هم من مستوى تعليم ثانوي فأعلى، حيث بلغت هذه النسبة )50%( تقريبا لكال المستويين  في سنة 2011، أّما في 

سنة 2013 فقد وصلت نسبة المشتغلين لمن هم دون مستوى الّتعليم الثانوي إلى نحو )%52(.

ويختلف هذا التوزيع طبقا للجنس، إذ يالحظ أّن النساء األردّنيات المشتغالت في سوق العمل المحلي هن أكثر 
تعليما من المشتغلين الرجال، فما نسبتة )83.5 %( من إجمالي اإلناث المشتغالت هن من مستوى الّتعليم الثانوي 
فأعلى لسنة 2011، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى )86.5 %( سنة 2013، وتصل نسبة المشتغالت من مستوى 
البكالوريوس إلى نحو )50 %( من إجمالي المشتغالت في سوق العمل للسنوات 2011-2013. في المقابل فإّن ما 
نسبتة )56.1 %( من إجمالي الذكور المشتغلين سنة 2011 كانوا من مستوى الّتعليم دون الثانوي انخفضت نسبتهم 

إلى )51.8 %( سنة 2013، والجدول )3-9( والشكل )3-3( يوضحان ذلك.
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شكل )3-3( المشتغلين األردّنيين في سوق العمل بحسب الجنس والمستوى الّتعليمي لسنة 2013)%(

                    المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة
                    والبطالة  للسنوات 2013-2011.

ج- 3 المشتغلون األردّنيون بحسب فئات األعمار 

يترّكز المشتغلون األردّنيون في األعمار بين )25-34( سنة، إذ بلغت نسبتهم )35.3 %( سنة 2011 ارتفعت إلى 
)35.8 %( سنة 2013، ويالحظ أّن األعمار بين )15-24( سنة تقل فيها نسب المشتغلين حيث بلغت )15.3 %( 
سنة 2013 بعدما كانت )16.%( سنة 2011. وتبدأ نسب المشتغلين تتراجع بعد العمر )35( سنة إذ وصلت نسبة 
للفترة 2011-2013. أما نسبة المشتغلين في األعمار  المشتغلين في األعمار )35-39( بين )15.6-15.0 %( 
)55( سنة فأكثر فقد بلغت نحو )6 %( سنة 2011، انخفضت إلى )5.4 %( سنة 2013، وهي أعلى منها للذكور 
عنها لدى اإلناث، إذ وصلت في سنة 2013 لدى الذكور )6.2 %( مقابل )1.3 %( لإلنات. ويعود السبب الرئيس 
وراء ذلك إلى تطبيق أنظمة التقاعد المدنّي والضمان االجتماعّي، فسنوات الخدمة المقبولة لغايات تقاعد اإلناث 
أقل منها لدى الذكور، يضاف لها أيضا أّن من األسباب التي تدعو المرأة لالنسحاب من سوق العمل قبل الرجل 
عائد للمسؤوليات العائلية وبخاصة من فئة المتزوجات منهن، ويشير الجدول ) 3-10( والشكل )3-4( إلى توزيع 

األردّنيين المشتغلين بحسب فئات األعمار والجنس للسنوات 2013-2011.

إّن نمط التشغيل بحسب فئات األعمار لألردنيين يتشابه تقريبا بين الذكور واإلناث، فمن األسباب التي تسهم في 
انخفاض النسبة في األعمار )15-24( سنة عائد بالدرجة األولى إلى ارتفاع عدد الملتحقين بالّتعليم في هذه األعمار، 
إذ وصلت نسبتهم سنة 2013 للفئة العمرّية )15-19( إلى )85.2 %(، وللفئة العمرّية 20-24 نحو )54 %( من 
اإلجمالي في فئات األعمار المذكورة. عالوة على ذلك فإّن ارتفاع معّدالت البطالة لنفس األعمار تعّد من األسباب 
الرئيسة في انخفاض معّدالت التشغيل، فقد وصل معّدل البطالة في هذه الفئة العمرّية )31.2 %( لسنة 2013. أّما 
سبب تراجع النسبة بعد العمر 35 سنة فربما يعود إلى انتقال األردّنيين المشتغلين في سوق العمل المحلي للعمل 
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خارج األردّن، حيث يكون عندها الفرد قد اكتسب خبرة جيدة في سوق العمل األردّني تؤهلة للعمل في الخارج 
بدخل أعلى مما هو سائد في سوق العمل المحلي، وبخاصة أّن جميع العاّملين في القطاع العاّم مشمولون بالضمان 
االجتماعّي منذ سنة 1995، ويتيح لهم نظام الخدمة المدنّية الحصول على إجازة دون راتب لمدة قد تصل إلى عشر 
سنوات باالستناد إلى الفقرة )د( من المادة )108( من نظام الخدمة المدنّية رقم )82( لسنة 2013 وتعديالته حتى 
تاريخ 10/16/ 2014. عالوة على ما سبق فإّن العاّملين بالقطاع الخاص لديهم المرونة أيضا لالنتقال من العمل في 
القطاع الخاص األردّني للعمل خارج األردّن حيث  يمكن شمول من يرغب منهم بالضمان االجتماعّي االختياري. 

جدول)3 - 10( توزيع المشتغلين األردنيين بحسب فئات األعمار والجنس للسنوات 2013-2011

         المصدر: المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العامة، التقرير السنوي  لمسح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011.
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شكل)3-4( المشتغلون األردّنيون بحسب فئات األعمار والجنس لسنة  2013 

                      المصدر : المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة والبطالة  للسنوات 2013-2011.

ج- 4 المشتغلون األردّنيون بحسب المهن الرئيسة

     تحتل مهن عمال البيع والخدمات أعلى نسبة لألردّنيين المشتغلين في سوق العمل المحلي والتي بلغت %28.6 
سنة 2011 ، ارتفعت إلى 30.5% سنة 2013، يلي ذلك مهن االختصاصيين والتي شكلت 24.8 % سنة 2011، 
أما في سنة 2013 فبلغت 23.7%. وجاء بالمرتبة الثالثة المشتغلون في مهن الحرفيين والمهن المرتبطة بهم إذ 
بلغت 13.9% سنة 2011 ارتفعت إلى 14.3% سنة 2013. أما أقل المهن التي يشتغل فيها األردّنيون فتقع في 
مهن المشرعين وكبار الموظفين والمديرين والتي شكلت نحو 0.6 % من إجمالي المشتغلين لسنة 2013 ، وتلتها 

مهن العمال المهرة في الزراعة والتي بلغت 1.5 % لنفس السنة.

المهن  في  عملن  النساء   من   %57.4-%56.2 بين  ما  أن  نالحظ  االجتماعّي  النوع  وفق  التوزيع  إلى  وبالنظر 
االختصاصية للسنوات 2011-2013، تلتها  المهن الفنية ومساعدي االختصاصيين والتي شكلت 13.0 %–14.1 % 
لذات الفترة. أما الذكور فالمهن التي عملوا فيها تشابهت مع النمط العام، فالمرتبة األولى كانت من نصيب مهن عمال 
البيع والخدمات، يلي ذلك مهن االختصاصيين، وجاء بالمرتبة الثالثة المشتغلون في مهن الحرفيين والمهن المرتبطة 
بهــم، وقـد بلغـت 34.5 %، و17.5 % و16.3 % على التـوالي لسنـة 2013.وتـشير الجـداول )11-3(، )12-3(، 

)3-13( واألشكال )3-5(، )3-6( إلى ذلك.
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جدول )3-11( توزيع المشتغلين األردنيين بحسب المهنة الرئيسة والجنس لسنة 2011

          المصدر: المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العامة، التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011.
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جدول)3-12( توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب المهنة الرئيسة والجنس لسنة 2012

          المصدر: المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العامة، التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011.
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جدول )3-13( توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب المهنة الرئيسة والجنس لسنة 2013

          المصدر: المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العامة، التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011.
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شكل )3-5( المشتغلون األردّنيون بحسب المهنة الرئيسة والجنس لسنة 2011 )%(

      المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة والبطالة  للسنوات 2013-2011.

شكل )3-6( المشتغلون األردّنيون بحسب المهنة الرئيسة والجنس لسنة 2013 )%(

          المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة والبطالة  للسنوات 2013-2011.
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ج- 5 المشتغلون األردّنيون بحسب النشاط االقتصادّي الرئيس

يعمل الغالبية العظمى من األردّنيين في أربعة  نشاطات اقتصادية رئيسة وهي : اإلدارة العاّمة والدفاع والضمان 
االجتماعّي اإلجبارّي )مما يشمله هذا القطاع نشاطات الخدمة العاّمة، ونشاطات الخدمات التابعة للحكومة، وإدارة 
التقاعد المدني، وإدارة الضمان االجتماعّي ...الخ(، وتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات 
األردّنيين  إجمالي  من  مجتمعة  النشاطات  هذه  شكلت  وقد  التحويلية،  والصناعات  والتعليم،  النارية،  والدراجات 
المشتغلين في سوق العمل ما نسبتة 63.2% سنة 2011 ، ارتفعت إلى 63.9% سنة 2013. أما قطاع الزراعة 
فإن نسبتة لم تتجاوز 2.0 % للفترة ذاتها،  وذلك على  الرغم من أن القطاع الزراعي  يحتل المرتبة األولى بين 
القطاعات على مستوى المملكة في دعم االقتصاد الوطني، إذ بلغ إجمالي اإليراد المتحقق من صادرات المملكة 
لسنة  2013  ما يقارب مليار دينار، نتيجة تصدير ما يزيد عن 800 ألف طن من المنتوجات الزراعية )صحيفة 
الدستور األردّنية ، عدد رقم 16995 لسنة 2014()3(. أما باقي النشاطات االقتصادّية فشكل األردّنيون العاملون 

فيها نسبا متفاوته  تراوحت بين 0.5 % إلى 8.0 %.

وهناك تفاوت كبير بين تشغيل الرجال والنساء  في سوق العمل المحلي  وفق النشاط االقتصادّي الرئيس، فنسبة 
كبيرة من النساء تعمل في نشاطات التعليم، وأنشطة الّصحة البشرّية والخدمة االجتماعّية ، واإلدارة العاّمة والدفاع 
والضمان االجتماعّي اإلجبارّي، فقد احتلت هذه النشاطات االقتصادّية ما نسبته 67.1 % من إجمالي األردّنيات 
المشتغالت سنة 2011، ارتفعت إلى 70.4 % سنة 2013 . أما الرجال  فحوالي 64.7 % منهم عمل سنة 2011 في 
نشاطات كل من اإلدارة العاّمة والدفاع والضمان االجتماعّي اإلجبارّي، وتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات 
ذات المحركات والدراجات النارية، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، ارتفعت النسبة إلى 65.4 % سنة 

2013. والجدول رقم )3-14( يشير إلى ذلك.
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صمة
العا

ج- 6 المشتغلون األردّنيون بحسب المحافظة

تهيمن محافظة العاصمة على أكبر نسبة من األردّنيين المشتغلين، فقد عمل فيها نحو 40 % من إجمالي المشتغلين 
في سوق العمل المحلي للسنوات 2011-2013، يلي ذلك محافظة إربد والتي شكلت حوالي 18% ، ومن ثم محافظة 
الزرقاء التي كان نصيبها 13.0 % لذات الفترة . وبمعنى آخر فإن هذه المحافظات الثالثة تستحوذ على ما  نسبته  
حوالي 71.0 % من إجمالي األردّنيين المشتغلين في سوق العمل  للسنوات 2011-2013 . ويعود السبب في ذلك 
المؤسسات  إذ يوجد فيها نحو 66.8 % من إجمالي  المحافظات،  النشاطات االقتصادّية في هذه  إلى تركز معظم 
العاملة في المملكة لسنة 2013، )دائرة اإلحصاءات العاّمة، 2014 بيانات غير منشورة()4(، كما أن النسبة الكبرى 
من الّسّكان توجد في هذه المحافظات الثالثة حيث احتلت ما نسبته 71.4 % من إجمالي الّسّكان المقيمين في المملكة 
لسنة 2013. )دائرة اإلحصاءات العاّمة، 2013()5(. أما النسب الباقية من األردّنيين المشتغلين فقد توزعت على باقي 
المحافظات وبنسب مختلفة، إذ شكلت محافظتا معان والطفيلة أدنى نسبة والتي بلغت 1.6 % لكال المحافظتين لسنة 

2013، ويشير الشكالن )3-7(، )3-8( والجدول)3-15( إلى ذلك.

شكل )3-7( المشتغلون األردّنيون بحسب المحافظة والجنس لسنة 2011

              المصدر : المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة والبطالة
                            للسنوات 2013-2011.
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العاصمة

صمة
العا

شكل)3-8( المشتغلون األردّنيون بحسب المحافظة والجنس لسنة 2013

              المصدر : المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوي لمسح العمالة والبطالة
                           للسنوات 2013-2011.

جدول )3-15( توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب المحافظة والجنس للسنوات 2013-2011

       المصدر : المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011.
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ج- 7 المشتغلون األردّنيون بحسب متوسط األجر الشهري

يعرف األجر سندا لقانون العمل األردّني بانه )) كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا مضافا إليه سائر االستحقاقات 
األخرى أيا كان نوعها، إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء األجور 
المستحقة عن العمل االضافي. ويتأثر هيكل األجور في األردّن من خالل تحليل القطاعات األساسية التي تستخدم القوى 
العاملة والتي تشمل عموما القطاعين الحكومي والخاص، ويتم تحديد األجور في القطاع الحكومي سندا لنظام الخدمة 
المدنّية الذي يحقق نظاما موحدا لدفع األجور من خالل تحديد مستويات فئات الموظفين ودرجاتهم ورواتبهم والزيادة 
السنوية المترتبة على ذلك، حيث يجري تحديد األجور في القطاع الحكومي من طرف واحد وهو الحكومة. ويتصف 
هيكل األجور في القطاع الحكومي بانخفاض المرونة بالمقارنة مع مستويات األجور في القطاع الخاص والذي يمتاز 

بمرونة أعلى وسرعة االستجابة للمتغيرات االقتصادّية التي تحدث في سوق العمل المحلي ) الحوراني،1987()6(.

ويشير الجدول )3-16( إلى توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب متوسط األجر الشهري والجنس للسنوات 2013-2011، 
ومنه يالحظ أّن ما نسبته )75.9 %( من إجمالي األردّنيين العاّملين سنة 2011 تقاضوا أجرا شهريا بالمتوسط ما بين 
)200-500( دينارا، ما نسبته )74.7 %( للذكور مقابل )75.9 %( لإلناث. أّما في سنة 2013 فإّن ما نسبته )79.1 %( 
تقاضوا بالمتوسط أجرا شهريا بين )200-500( دينار، أي ما نسبته )79 %( للذكور مقابل )79.5 %( لإلناث. أّما الذين 
يتقاضون أجرا شهريا يزيد بالمتوسط عن )500( دينار فقد شكلوا ما نسبته )10.4 %( سنة 2013، في حين أّن هناك 

)1.1 %( يتقاضون أجرا يقل بالمتوسط عن )100( دينار شهري.

جدول )3-16( توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب متوسط األجر الشهري والجنس للسنوات2013-2011

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة
       والبطالة للسنوات 2013-2011.

إن التعديالت التي تطرأ على هيكل األجور للعاملين في المؤّسسات الحكومّية تتأثر بمستويات األسعار ومعّدالت 
الّتضّخم، وأوضاع سوق العمل األردّني وبالذات العجز أو الفائض في عرض العمل وما يترتب عليها من انعكاس 
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على مستويات األجور. أّما في القطاع الخاص فيتم تحديد األجور فيه بحسب ظروف سوق العمل، وتفاعل قوى 
الطلب على العمل وقوى عرض العمل. لقد تدخلت الحكومة األردّنية لتحديد الحد األدنى لألجور لدى مؤسسات 
القطاع الخاص بعد سنة 1996. فحّددت المادة )52( من قانون العمل األردّني رقم )8( لسنة 1996 جهة تحديد الحد 
األدنى لإلجور، فبّينت أّن مجلس الوزراء - وبناء على تنسيب وزير العمل- يشكل لجنة تتألف من عدد متساو من 
ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل )أي ما يطلق عليه اسم الشركاء االجتماعّيين(، ويعين المجلس رئيسا 
لها من بين أعضائها، تتوّلى هذه اللجنة تحديد الحد األدنى لألجور مقدرا بالنقد األردّني وذلك بصفة عامة، أو بالنسبة 
لمنطقة معينة، أو مهنة معينة. وقد طبق الحد األدنى لألجور في األردّن ألّول مرة سنة )1999( حيث بلغ )85( 
دينارا شهريا. وعدل أكثر من مرة، وبلغ )150( دينارا شهريا للسنوات 2008-2011، و)190( دينارا شهريا، 
لسنتي 2012 و2013، )وزارة العمل، 2013( )7(. وعند تطبيق ذلك على المؤمن عليهم الفعالين لدى المؤسسة 
الحد  يقّل عن مستوى  أو  يتقاضون أجرا يساوي  الذين  العمال األردّنيين  أّن عدد  تبّين  العاّمة للضمان االجتماعّي 
األدنى لألجور شّكل )6.8 %( لسنة 2011، أّما في سنتي 2012 و2013 فقد شّكل ما نسبته )10%( من إجمالي 
األردّنيين المؤمن عليهم في المؤسسة العاّمة للضمان االجتماعّي. وبالنظر إلى توزيع ذلك بحسب الجنس يالحظ أّن 
نسبة النساء اللواتي يتقاضين أجرا شهرّيا يساوي أو يقل عن الحد األدنى لألجور شّكلت ما نسبته )11.4%( من 
إجمالي اإلناث األردّنيات المؤمن عليهن سنة 2011 ارتفعت إلى )13.8%( سنة 2013، بينما هو للرجال ترواح 

بين )5.2%( إلى )6.5%( لذات الفترة, أنظر الجدول )17-3(.

جدول )3-17( نسبة العاّملين الفعالين المؤمن عليهم في الضمان االجتماعّي الذين أجورهم الشهرية تساوي أو تقل
عن الحد األدنى لألجور بحسب الجنس والجنسّية للسنوات 2013-2011 )%(

         المصدر: المؤسسة العاّمة للضمان االجتماعّي، التقارير السنوية 2013-2011 

ولغاية ربط األجور بنسبة االرتفاع في األسعار )أي ما يطلق عليه بالتضخم( يالحظ بأن األجر اإلسمي للعاملين في سوق 
العمل المحلي قد حصل عليه تغير بزيادة 21 نقطة ما بين سنتى 2011 و2012، في حين أن األجر الحقيقي في الواقع لم 
يتغير كثيرا فهو لم يزد عن نقطة واحدة ، بينما توضح بيانات التغير في األسعار أنها قد زادت  6  نقاط  لذات الفترة، وهو 
ما يعني تآكل في أجور المشتغلين في سوق العمل المحلي، وأن األجور الحقيقية التي يحصل عليها األردّنيون ال تتواءم 
مع التضخم واالرتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وهو الذي ينعكس سلبا على سوق العمل وعلى دخل العاملين، ويساهم 
في إحجام عدد كبير من األردّنيين عن االلتحاق بالوظائف المعروضة في سوق العمل، حيث ال تلبي األجور طموحات 

ورغبات األردّنيين للعمل، وتساهم في بقاء معدالت البطالة في صفوفهم مرتفعة، أنظر جدول )18-3(.
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جدول )3-18( الّتغّيرات في األجور اإلسمّية والحقيقية للمشتغلين األردّنيين للسنوات 2013-2011

          المصدر: 1 - دائرة اإلحصاءات العاّمة، مسح االستخدام وتعويضات العاّملين لسنتي 2011، 2012
                      2 - البنك المركزي األردّني، النشرة اإلحصائّية الشهرية من موقع البنك على شبكة االنترنت.  

        * بيانات مسح االستخدام وتعويضات العاّملين لسنة 2013 غير متاحة حتى تاريخ اإلنتهاء من إعداد هذا الّتقرير، وعليه فإن التغير في األجر اإلسمي والحقيقي 
           هو لسنتي 2011 و2012

           األجر الحقيقي= األجر اإلسمي مقسوما على الرقم القياسي لألسعار مضروبا في 100

ج- 8 المشتغلون األردّنيون بحسب الحالة العملّية

يغلب على طبيعة عمل المشتغليين األردّنيين في سوق العمل المحلي أنهم يعملون بأجر، حيث عمل  بأجر ما نسبته 
84.3 % من إجمالي األردّنيين المشتغلين  في سوق العمل لسنة 2011 ، ووصلت النسبة إلى 84.9 % سنة 2013، 
يلي ذلك الذين يعملون لحسابهم دون وجود مستخدمين، إذ بلغت نسبتهم 9.0% لذات الفترة. أما فئة أصحاب العمل 
مع وجود مستخدمين آخرين فقد بلغت نسبتهم 6.2 % سنة 2011 تراجعت إلى 5.6 % سنة 2013. أما الذين يعملون 

دون أجر أو يعملون لدى األسرة دون أجر فقد شكلوا أقل نسبة إذ وصلت إلى 0.5 % سنة 2013.

وبالنظر إلى توزيع الحالة العملية وفق النوع االجتماعّي يالحظ بأن ما يزيد عن 95 % من النساء العامالت في 
سوق العمل المحلي يعملن بأجر، مقابل نسبة ال تزيد عن 83 % للرجال. أما صاحبات األعمال فإن نسبتهن ال 
تزيد عن 2.0% من إجمالي النساء المشتغالت في سوق العمل المحلي وبنسبة 5.0% من إجمالي فئة أصحاب 
العمل. أما المشتغالت لحسابهن دون وجود مستخدمين فقد انخفضت من 2.5 % سنة 2011 لتصل إلى %2.0 
سنة 2013، أما الرجال فهي في حدود 10.0% لذات الفترة، ويشير الجدول )3-19( واالشكال )9-3(، )10-3(، 

)3-11(، )3-12( إلى ذلك.



171 الفصل الثالث

جدول )3-19( توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب الحالة العملية والجنس للسنوات 2013-2011

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة 
        والبطالة للسنوات 2013-2011 .

شكل ) 3-9( توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب الحالة العملية والجنس لسنة 2011 )%(

                      المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير
                      السنوية لمسح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011 .
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شكل )3-10( توزيع المشتغلين األردّنيين  بحسب الحالة العملية والجنس لسنة 2013 )%(

                    المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية
                    لمسح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011 .

شكل)3-11( توزيع المشتغلين األردّنيين الذكور بحسب الحالة العملية لسنة 2013

                  المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية
                  لمسح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011 .
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شكل )3-12( توزيع المشتغالت األردّنيات بحسب الحالة العملية لسنة 2013

                    المصدر : المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية
                    لمسح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011 . 

ج- 9 المشتغلون األردّنيون بحسب القطاع

عمل ما نسبته 60% من إجمالي المشتغليين األردّنيين في القطاع الخاص للسنوات 2011-2013، وما نسبته نحو 
39% في القطاع العام لذات الفترة، ويقصد بالقطاع العام هنا جميع المؤسسات التي تمارس نشاطا انتاجيا من سلع 
أو خدمات وتملك الحكومة رأس مالها بالكامل، سواء أكانت ميزانيتها مستقلة أم ضمن ميزانية الحكومة، وتزاول 
نشاطا اقتصاديا مستقال عن الخدمات الحكومّية، وتتنتج سلعا أو خدمات تباع في السوق بأسعار يهدف منها تحقيق 
في  مكاتب  لها  التي  الدولية  كالمنظمات  أخرى  قطاعات  في  فقد عملوا  المشتغلين  من  المتبقية  النسبة  أّما  الربح. 

األردّن، أو البعثات الدبلوماسية العاملة في األردّن.

في  بالتساوي  عملن  اإلناث  من   %49 نسبة  ما  أن  يالحظ  االجتماعّي  النوع  بحسب  المشتغلين  توزيع  إلى  وبالنظر 
القطاعين العام والخاص لسنة 2011، إال أّن هذه النسبة زادت في سنة 2013 لحساب القطاع العام إذ بلغت 51.4 % 
مقابل 47.5 %  للقطاع الخاص. أما الرجال فما نسبته 36.5% عمل في القطاع العام للفترة 2011-2013، مقابل ما 
نسبته 63% في القطاع الخاص، ويوضح الجدول )3-20( ذلك للسنوات 2011-2013، بينما يشير الشكل )13-3( 

إلى ذلك لسنة 2013.
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جدول )3-20( توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب القطاع والجنس للسنوات 2013-2011

  

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011 .

شكل )3-13( توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب القطاع والجنس لسنة 2013

                     المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية
                     لمسح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011 .

د- خصائص القوى العاّملة األردّنية من خريجي التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي للسنوات 2013-2011
د- 1 حجم القوى العاّملة:

بلغ حجم القوى العاملة األردّنية من مستوى التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي في سوق العمل المحلي )212397( 
انخفض  المملكة،  في  األردّنية  العاملة  القوى  إجمالي  نسبته )14.8%( من  ما  2011 شكلوا  عامال وعاملة سنة 
عددهم ليصل إلى )205549( عامال وعاملة سنة 2013 شكلوا ما نسبته )14.2%( من إجمالي القوى العاملة في 
المملكة. وتتوزع القوى العاملة بين الذكور واإلناث، اذ شكل الذكور ما نسبته 71.8 % من اإلجمالي لسنة 2011 
انخفضت إلى 71.4 % سنة 2013. وقد كانت النسبة األخرى من نصيب اإلناث حيث ارتفعت  بشكل طفيف من 
28.2 % سنة 2011 لتصل إلى 28.6 % سنة 2014. لقد شكل المشتغلون من مستوى التعليم والتدريب المهنّي 
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والتقنّي ما نسبته 88.5 % من إجمالي القوى العاملة من نفس المستوى التعليمي لسنة 2011  ارتفع إلى 89.6 % 
سنة 2013. في حين أن نسبة البطالة من إجمالي القوى العاملة  من نفس المستوى التعليمي  سابق الذكر انخفضت 

من 11.5 % سنة 2011 إلى 10.4 % سنة 2013. ويشير الجدوالن )3-21(، )3-22( إلى ذلك. 

جدول )3-21( قّوة العمل األردّنية  ممن أعمارهم 15  سنة فأكثر من خريجي التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي 
بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

       المصدر: محسوبة من المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح 
        العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011.

جدول )3 - 22( نسبة  القوى العاّملة األردّنية من خريجي التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي من إجمالي القوى 
العاّملة األردّنية للسنوات 2013-2011

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة 
       للسنوات 2013-2011.

المهنّي والتقنّي للسنوات  التدريب والتعليم  العاملة من مستوى  القوى  التقنّي نحو 75% من إجمالي  التعليم  شّكل 
2011-2013، يلي ذلك التعليم المهنّي وبنسبة 21%، وكانت النسبة المتبيقة من نصيب التلمذة المهنّية )التدريب 
المهنّي(. وقد شكل الذكور في التعليم التقنّي ما يقارب 68% من إجمالي الذكور، بينما بالنسبة لإلناث فقد شكلت 
نحو 92 % من إجمالي اإلناث للفترة ذاتها، ويشير الجدول )3-23( إلى هذا التوزيع للفترة 2011-2013، بينما 

يوضح الشكلين )3-14(، )3-15( ذلك لسنة 2013.
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جدول )3-23( توزيع القوى العاّملة األردّنية من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب نمط 
الّتعليم/ التدريب والجنس للسنوات 2013-2011

         المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
         والبطالة للسنوات 2013-2011 .

شكل )3-14( توزيع القوى العاّملة األردّنية من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي
بحسب المستوى الّتعليمي لسنة 2013

             المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية
              لمسح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011 .



177 الفصل الثالث

شكل )3-15( توزيع القوى العاّملة األردّنية من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي
والّتقنّي بحسب المستوى الّتعليمي والجنس لسنة  2013

                  المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية
                  لمسح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011 .

د- 2 خصائص المشتغلين 
د- 2-1 إجمالي عدد المشتغلين: بلغ عدد األردّنيين المشتغلين من مستوى التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي 
ما  شكلوا  وقد   ،2013 لسنة  وعاملة  عامال   )184164( إلى  انخفض   2011 لسنة  وعاملة   عامال   )187917(
نسبته 16% من إجمالي األردّنيين المشتغلين في المملكة لسنة 2013. وشكلت اإلناث ما نسبته 26% من إجمالي 
المشتغلين من مستوى التدريب والتعليم المهنّي لسنة 2013، وما نسبته 24% من إجمالي المشتغالت األردّنيات في 
سوق العمل للسنة ذاتها. أما الذكور فقد شكلوا ما نسبته 74% من إجمالي المشتغلين من مستوى التدريب والتعليم 
المهنّي لسنة 2013، وما نسبته 112.8% من إجمالي الذكور المشتغلين في المملكة لنفس السنة، ويوضح الجدول 

)3-24( ذلك.

جدول )3-24( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس
ونسبتهم من إجمالي المشتغلين األردّنيين للسنوات 2013-2011

          المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة
          والبطالة للسنوات 2014-2011.
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احتل الّتعليم الّتقنّي ما نسبته نحو )74%( من إجمالي  األردّنيين المشتغلين من خريجي برامج التدريب والّتعليم 
المهنّي والّتقنّي للفترة 2011-2013، يلي ذلك الّتعليم الثانوي المهنّي والذي ضم ما يقارب )22%( من اإلجمالي، 
المشتغالت األردّنيات من مستوى  الباقية والبالغة )4 %(. وقد شكلت نسبة  النسبة  المهنّية  التلمذة  وكان نصيب 
الّتعليم الّتقنّي قرابة )92 %( من إجمالي اإلناث المشتغالت من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي 

للفترة 2011-2013، بينما هي للذكور في حدود )68%(، ويوضح الجدول )3 - 25( ذلك.

جدول )3-25( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي
بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة
        والبطالة للسنوات 2013-2011 .

د- 2-2 المشتغلون بحسب النشاط االقتصادّي الرئيس:

التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي في أربعة نشاطات  الغالبية العظمى من األردّنيين المشتغلين من مستوى  يعمل 
اقتصادية رئيسة وهي: اإلدارة العاّمة والدفاع والضمان االجتماعّي اإلجبارّي، وتجارة الجملة والتجزئة وإصالح 
المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتعليم، والصناعات التحويلية، وقد شكلت هذه النشاطات مجتمعة 
من إجمالي األردّنيين المشتغلين في سوق العمل ما نسبتة 61 % للفترة 2011-2013.  وهذا األمر يتشابه إلى حد 
كبير مع  النمط السائد في سوق العمل األردّني، حيث بلغت هذه النسبة كما أشرنا في بداية هذا الفصل إلى أن نحو 

64 % من إجمالي األردّنيين العاملين في سوق العمل األردّني يعملون في هذه النشاطات االقتصادّية أيضا.

وأظهرت البيانات اإلحصائّية أيضا أن هناك تفاوتا كبيرا بين  تشغيل الرجال والنساء في سوق العمل المحلي من 
مستوى التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي وفقا للنشاط االقتصادّي الرئيس، فنسبة كبيرة من النساء تعمل في نشاطات 
التعليم، وأنشطة الّصحة البشرّية والخدمة االجتماعّية، واإلدارة العاّمة والدفاع والضمان االجتماعّي اإلجبارّي، فقد 
احتلت هذه النشاطات االقتصادّية ما نسبته 76 % من إجمالي األردّنيات المشتغالت سنة 2011، ارتفعت إلى %78 
سنة 2013 . أما الرجال  فحوالي 62 % منهم للفترة 2011-2013 عمل في نشاطات كل من اإلدارة العاّمة والدفاع 
والضمان االجتماعّي اإلجبارّي، وتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، 
المقارنة على  تتم  العام عندما  النمط  إلى حد كبير مع  يتشابة  أيضا  والنقل والتخزين. وهو  التحويلية،  والصناعات 

المستوى الكلي لألردّنيين المشتغلين في سوق العمل المحلى للفترة ذاتها، ويشير الجدول )3-26(، إلى ذلك.
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أما توزيع المشتغلين من خريجي برامج التلمذة المهنّية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهنّي فهم يعملون في نشاطات 
الصناعات التحويلّية، وتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتشييد، 
واإلدارة العاّمة والدفاع، والضمان االجتماعّي اإلحباري وبنسبة وصلت إلى )75%(. أّما الّتعليم الثانوي المهنّي 
والّتعليم الّتقنّي فهما يتشابهان مع النمط العاّم لخريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي أو حتى على المستوى 

الكلي، أنظر المالحق )2-3(، )3-3(، )4-3(.
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د- 2-3 المشتغلون بحسب المهنة الرئيسة

أظهرت المعلومات اإلحصائّية أن مجموعة مهن العاملين من الفنيين ومساعدي االختصاصيين تحتل المرتبة األولى 
من إجمالي المشتغلين من مستوى التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي، إذ شكلت هذه المجموعة ما نسبته 42.3 % سنة 
2011، انخفضت إلى 40.1% لسنة 2013. يلي ذلك العاملون في مهن البيع والخدمات التي وصلت إلى 23.2 % 
من اإلجمالي سنة 2013 بعد أن كانت 21.9% سنة 2011. وجاء في المرتبة الثالثة المهن الحرفية  التي ارتفعت 

نسبتها من 11.7% سنة 2011 لتصل إلى 13.1%  سنة 2013.

إّن من التشوهات الموجودة  في تشغيل األردّنيين في سوق العمل المحلي هي وجود نسبة ال بأس بها تعمل في 
تقابل   2008 لسنة  للمهن  المعياري  العربي  للتصنيف  سندا  االختصاصيين  فئة  ومجموعة  االختصاصيين،  مهن 
مستوى التعليم الجامعي. لقد بلغت نسبة العاملين من مستوى التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي الذي يمارسون مهن 
سنة  في  لإلناث  مقابل %25.1  للذكور  تشكل %4.05  فهي   ،2013-2011 للفترة   % 9.5 نحو  االختصاصيين 
2013. ويختلف تشغيل كل من الرجال والنساء بحسب مجموعة المهن، اذ عمل ما نسبته  88.6 % من الرجال سنة 
2013 في مهن الفنيين ومساعدي االختصاصيين، ومهن عمال البيع والخدمات، ومهن الحرفيين والمهن المرتبطة 
بهم، ومشغلي المصانع واآلالت وعمال التجميع. أما النساء فنحو 77.5%  منهن عملن في كل من مهن الفنيين 

ومساعدي االختصاصيين ومهن االختصاصيين، ويشير الجدول)3-27( إلى ذلك.

جدول )3-27( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب المهنة 
الرئيسة والجنس للسنوات 2013-2011  

 

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة
        والبطالة للسنوات 2013-2011 .



الفصل الثالث182

د- 2-4 المشتغلون بحسب الحالة العملية 

يعمل معظم العاّملين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بأجر وبنسبة وصلت إلى )87%( من 
اإلجمالي للسنوات 2011-2013، يلي بعد ذلك العاّملون لحسابهم دون وجود مستخدمين آخرين إذ وصلت نسبتهم 
إلى )7%( للفترة نفسها. أما أصحاب العمل فهم يشّكلون نحو )6%(. ويشير الجدول )3-28(، إلى ذلك. لقد تّمت 
مقارنة توزيع المشتغلين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي حسب الحالة العملية مع نفس التوزيع 
على مستوى إجمالي األردّنيين المشتغلين لسنة 2013 والذي يشير إليها الجدول )3-29( فوجد هناك تشابه كبير 
جدا مع النمط العاّم السائد في سوق العمل المحلي، وهو عدم شيوع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل للحساب الخاص 

بين خريجي التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن.

جدول )3-28( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الحالة 
العملية والجنس للسنوات 2011 - 2013 

      المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة    
      للسنوات2013-2011.

جدول )3-29( توزيع المشتغلين األردّنيين  بحسب الحالة العملية والجنس )اإلجمالي ومن خريجي برامج 
التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي(  لسنة 2013 )%( 

          المصدر: محسوبة من المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة 
        والبطالة للسنوات 2013-2011.
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د- 2-5 المشتغلون بحسب األجر 

التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي، ال بد من  البدء بالحديث عن متوسط األجر الشهري للعاملين من مستوى  قبل 
اإلشارة إلى عدم توفر بيانات عن التعليم المهنّي، حيث وردت أثناء تبويب البيانات ضمن مستوى التعليم الثانوي، 
وقد افترض التقرير لغايات التحليل وجود تشابه بين أجور العاملين من مستوى التعليم الثانوى بغض النظر عن 

فرع التعليم )أكاديمي أو مهني(.  

 تشير البيانات االحصائية الى ان ما نسبته 43.5% من اجمالي المشتغلين من التلمذة المهنية والتعليم الثانوي والتقني 
الذكور تراوح متوسط اجرهم بين 300-499 دينارا شهريا سنة 2011 ارتفعت إلى 53.8% سنة 2013، يلي ذلك 
من كان متوسط أجره الشهري بين 200-299 دينارا، إذ شكلت 38.0% سنة 2011 انخفضت إلى 30.6% سنة 
2013، ومن ثم من كان متوسط أجره يزيد عن 500 دينار شهري فقد شكلوا ما نسبته 9.1% سنة 2011  ارتفع الى 

9.7% سنة 2013.

أما بخصوص اإلناث فإن 47.1% من اإلناث المشتغالت كان متوسط أجورهن بين 200-299 دينارا شهريا سنة 
2011 انخفض إلى 36.4% سنة 2013، وزاد في الفئة 300-499 دينارا سنة 2013 ليصبح 47.5% بعد أن كان 

32.0% سنة 2011. 

ويالحظ كذلك أن هناك تشابها بين متوسط أجور المشتغلين من مستوى التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي مع النمط 
العام إلجمالي األردّنيين المشتغلين في سوق العمل للسنوات 2011-2013 لكال الجنسين، وتشير الجداول )30-3(، 

)3-31(، )3-32(، )3-33(، )3-34(، )3-35( إلى ذلك.

جدول )3-30( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس
ومتوسط األجر الشهري بالدينار لسنة 2011 )ذكور(

         المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة 
         والبطالة للسنوات 2013-2011.
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جدول )3-31( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس
ومتوسط األجر الشهري بالدينار لسنة 2012 )ذكور(

        المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة
        والبطالة للسنوات 2013-2011.

جدول )3-32( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس
ومتوسط األجر الشهري بالدينار لسنة 2013 )ذكور(

       المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة والبطالة 
       للسنوات 2013-2011.
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جدول )3-33( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس
ومتوسط األجر الشهري بالدينار لسنة 2011 )إناث(

         المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار،ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة
         والبطالة للسنوات 2013-2011.

جدول )3-34( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس 
ومتوسط األجر الشهري بالدينار لسنة 2012 )إناث(

         المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية  لمسوح العمالة
        والبطالة للسنوات 2013-2011.
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جدول)3-35( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس
ومتوسط األجر الشهري بالدينار لسنة2013 )إناث(

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة
       والبطالة للسنوات 2013-2011.

3-2-2 خصائص األردّنيين الباحثين عن عمل للسنوات 2011 - 2013

أ- الخصائص العامة إلجمالي األردّنيين الباحثين عن عمل

يعاني سوق العمل األردّني من ارتفاع معدالت البطالة بين صفوف القوى العاملة األردّنية، وتعد مشكلتا البطالة 
والفقر من التحديات االقتصادّية واالجتماعّية الرئيسة التي تواجه األردّن منذ ما يقارب ثالثة عقود مضت. وتشير 
البيانات اإلحصائية إلى أن معدل البطالة في األردّن ترواح بين 11.5% إلى 12.6% للسنوات 2013-2011. 
وهذا المعدل مرتفع لدى اإلناث عنه لدى الذكور، إذ وصل هذا المعدل لدى الذكور إلى 10.6% سنة 2013 بينما 

هو في حدود 22.2% لدى اإلناث لنفس السنة.

وهناك العديد من األسباب وراء ارتفاع هذا المعّدل منها على سبيل المثال ال الحصر ضعف الطلب على القوى 
العاّملة في االقتصاد األردّني، وارتفاع حجم الراغبين الجدد بالدخول إلى سوق العمل، وضعف الطلب الخارجي 
على القوى العاّملة األردّنية، ومنافسة العمالة الوافدة للقوى العاّملة األردّنية في بعض المهن والنشاطات االقتصادّية 

كما أشرنا سابقا، ويشير الجدول )3-36( إلى عدد األردّنيين الباحثين عن عمل للسنوات 2013-2011.
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جدول )3-36( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر، ومعدالت البطالة 
بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

         المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة
         والبطالة للسنوات 2013-2011.

وبالرغم من الّنمّو االقتصادّي الذي حصل للسنوات-2011 2013 إال أّن معّدل البطالة بقي يراوح مكانه، فيشير 
الجدول )3-37( والشكل )3-16( إلى أّن معّدل الّنمّو االقتصادّي خالل الفترة 2011-2013 قد نما بنسبة )2.6 %(، 

و)2.7 %( و) 2.8 %( على التوالي للسنوات المذكورة.

جدول)3 - 37( معّدل البطالة ومعّدل الّنمّو االقتصادّي في األردّن للسنوات 2013-2011

          المصدر :1 - دائرة اإلحصاءات العاّمة، مسح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011
                      2 - البنك المركز األردّني، النشرة اإلحصائّية الشهرية



الفصل الثالث188

شكل)3-16( معّدل البطالة ومعّدل الّنمّو االقتصادّي في األردّن للسنوات 2013-2011

         المصدر: 1 - دائرة االحصاءات العامة، مسح العماله والبطاله سنوات 2013-2011.
                     2 - البنك المركزي األردني، النشرة االحصائية الشهرية.

وتتركز البطالة في صفوف الشباب ال سّيما في األعمار )15-24( سنة، إذ وصلت هذه النسبة إلى )48.0 %( من 
إجمالي الباحثين عن عمل للسنوات 2011-2013، وكما هو مبين بالجدول )3-38(. كما ويقع العدد األكبر من 
الباحثين عن عمل في إقليم الوسط إذ شكل )60.5%( من اإلجمالي لسنة 2011 في حين انخفض إلى )%39.3( 
سنة 2013، ويلي إقليم الشمال بالمرتبة الثانية إذ شكل ما نسبته )30.0 %( لسنة 2013، أما إقليم الجنوب فكانت 

النسبة فيه )12.7%( من اإلجمالي لسنة 2013. وهو ما يوضحه الجدول )39-3(.

وتعد محافظة العاصمة من أكبر المحافظات التي توجد فيها أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل، فيوجد بها ما نسبته 
32.2 % من إجمالي عدد الباحثين عن عمل لسنة 2013 ، تلتها محافظة إربد بنسبة بلغت 19.4 %، ومن ثم 
محافظة الزرقاء وبنسبة 13.8 %، أي أن هذه المحافظات الثالثة يوجد بها نحو 65.4% من إجمالي الباحثين عن 

عمل. كما هو مبين في الجدول )3-40( ذلك.

تنتشر البطالة بشكل ملفت للنظر بين حملة الشهادة الجامعية األولى إذ بلغت 38.1% لسنة 2013  حيث ترتفع 
لدى اإلناث لتشكل 69% من إجمالي عدد اإلناث الباحثات عن عمل لسنة 2013 مقابل 24.5% لدى الذكور. ويلي 
التعليم التقنّي بالمرتبة الثانية لدى اإلناث لسنة 2013 إذ بلغت النسبة 19.5%، بينما يأتي التعليم األساسي بالمرتبة 
األولى لدى الذكور وبنسبة 33.0% من إجمالي عدد الذكور الباحثين عن عمل، والجدول )3 - 41( يوضح ذلك.

وتختلف نسبة الباحثين عن عمل بحسب سبق العمل، فبالنسبة للذكور فقد كانت نسبة الباحثين عن عمل من الذين 
سبق لهم العمل تشكل نسبة 64.9% سنة 2011 انخفضت إلى 38.6 % سنة 2013 من إجمالي الذكور الباحثين 
عن عمل. أما اإلناث فإن ما نسبته بين 66.7% إلى 68.6 % من إجمالي الباحثات عن عمل هن من اللواتي لم 

يسبق لهن العمل كما هومبين في الجدول )42-3(. 

وتشير البيانات االحصائية في الجدول )3-43( إلى أن البطالة طويلة األمد )مدة التعطل  أكثر من 12 شهرا( تعاني 
منها اإلناث أكثر من الذكور، فهي لدى اإلناث نحو 48.3 %، بينما لدى الذكور 35.0 % لسنة 2013 .
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جدول )3-38( عدد األردّنيين الباحثين  عن عمل  ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر 
بحسب فئات األعمار والجنس للسنوات 2013-2011

         المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة
         والبطالة للسنوات 2013-2011.

جدول)3-39( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل  ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر 
بحسب األقاليم والجنس للسنوات 2013-2011

          المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة
          والبطالة للسنوات 2013-2011.
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جدول )3-40( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل  ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر 
بحسب المحافظة والجنس للسنوات 2013-2011

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة 
        والبطالة للسنوات 2013-2011.
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جدول )3-41( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر بحسب المستوى   
الّتعليمي والجنس للسنوات 2013-2011

      المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
        والبطالة للسنوات 2013-2011.
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جدول )3-42( عدد األردّنيين الباحثين  عن عمل  ممن أعمارهم )15 سنة( فأكثر 
بحسب حالة سبق العمل للسنوات 2013-2011

         المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح الّتقارير
         السنوية لمسح العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011.

جدول )3-43( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل  ممن أعمارهم )15 سنة( فأكثر 
بحسب مدة التعّطل باألشهر للسنوات 2013-2011

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
       والبطالة للسنوات 2013-2011.

ب- الباحثون عن عمل من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

بلغ معدل البطالة بين القوى العاّملة من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي 11.5٪ لسنة 2011 انخفضت 
إلى )10.4٪( لسنة 2013، وهي أقل من المعّدل العاّم للبطالة في األردّن الذي وصل إلى )12.2 %( لسنة 2013. 
وينخفض المعّدل للذكور عنه لدى اإلناث إذ بلغ هذا المعّدل للذكور )8.1٪( سنة 2011 انخفض إلى )6.8 %( سنة 
2013، أّما اإلناث فقد انخفض المعّدل من )20.4 %( إلى )19.3 %( للفترة ذاتها. وعليه يقدر عدد الباحثين عن 

عمل من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي لسنة 2013 بنحو 21385 باحث وباحثة.



193 الفصل الثالث

 2011 سنة  في   )% 12.4( الّتقنّي  الّتعليم  برامج  لخريجي  بلغت  فقد  الّتعليمي  المستوى  بحسب  البطالة  معدل  ويختلف 
انخفضت إلى )11.9 %( سنة 2013، بينما انخفضت لمستوى الّتعليم المهنّي من )8.2 %( سنة 2011 إلى )6.4 %( 
التلمذة المهنّية فإّن بياناتها غير ممثلة لمستوى اإلناث ويصعب احتسابها في  لسنة 2011. وبخصوص خريجي برامج 
ضوء ذلك لكال الجنسين لهذا النمط الّتعليمي. وعلى الرغم من انخفاض معّدل البطالة لهذا النمط الّتعليمي مقارنه بالمستوى 
العاّم للمملكة، إال أّن هناك تشابها مع النمط العاّم السائد والمتمثل بارتفاع هذا المعّدل لدى اإلناث عنه لدى الذكور، وأن 
المعّدل لإلناث يزداد مع االرتفاع في النمط الّتعليمي بشكل ملحوظ. فالبيانات اإلحصائّية في الجدول )3-44( تشير إلى 
أّن معّدل البطالة لإلناث ضمن مستوى الّتعليم الثانوي المهنّي قد بلغ )9.0 %( سنة 2013، إال أّنه يرتفع إلى )20.2 %( 

لمستوى الّتعليم الّتقنّي لنفس السنة.

ويشير كّل من الجدول )3-45(، والشكل )3-17( إلى معّدل البطالة في المملكة لسنة 2013 بحسب الجنس والمستوى 
مع  بالمقارنة  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  برامج  خريجي  بين  البطالة  معّدالت  انخفاض  منه  يالحظ  إذ  الّتعليمي، 
المستويات التعليمّية األعلى ولكال الجنسين أو مع المعّدل العاّم، باستثناء حملة شهادة الجامعة لمستوى أعلى من بكالوريوس.

جدول )3-44( توزيع الباحثين عن عمل من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي 
بحسب المستوى التعليمي والجنس للسنوات 2013-2011

       المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة
        للسنوات 2014-2011.

        *معدل البطالة  ال تشمل التلمذة المهنّية في المجموع وكذلك على مستوى اإلناث.
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تلمذة مهنية

تعليم تقني
التدريب والتعليم المهني والتقتني

ثانوي مهني

جدول )3-45(  معّدل البطالة في األردّن بحسب الجنس والمستوى الّتعليمي لسنة 2013

        المصدر: محسوبة من المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح 
        العمالة والبطالة للسنوات 2013-2011.

شكل )3-17( معّدالت البطالة بحسب المستوى الّتعليمي والجنس لسنة 2013

          المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة 
         والبطالة للسنوات 2013-2011.
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للسنوات  والّتقنّي  المهنّي  الثانوي  والّتعليم  المهنّي  التدريب  برامج  الباحثين عن عمل من خريجي  أما خصائص 
2011-2013 فهي كما يأتي:

بلغ مجموع عدد الباحثين عن عمل من خريجي برامج التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي )22163( 
باحثا وباحثة لسنة 2013، منهم )12628( باحثا وباحثة في إقليم الوسط، و)7165( باحثا وباحثة في إقليم الشمال، 

و)2370( باحثا وباحثة في إقليم الجنوب، وهو ما تعكسه الجدوال )3-46(،و)3-47(، و)3-48(، و)49-3(.

يوجد معظم الباحثين عن عمل من خريجي برامج التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي في محافظات 
عّمان وإربد والزرقاء وقد بلغ عددهم )15656( باحثة وباحثة لسنة 2013 أي بما نسبته )70.6 %(، وهو ما 

تشير اليه الجداول )3-50(، و)3-51(، و)52-3(، )53-3(.

 معظم الباحثين عن عمل من خريجي برامج التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي هم في األعمار 

)20-29( إذ بلغ عددهم )14565( لسنة 2013 شكلوا ما نسبته )65.7 %( من اإلجمالي ويوضح ذلك الجدول 
.)54-3(

الذين سبق  المهنّي والّتقنّي  الثانوي  المهنّي والّتعليم  التدريب  الباحثين عن عمل من خريجي برامج  بلغ عدد 
تظهره  ما  وهو   ،)11553( العمل  لهم  يسبق  لم  والذين   ،2013 لسنة  وباحثة  باحثًا   )10611( العمل  لهم 

الجداول)55-3(، )56-3(، )57-3(، )58-3(.

بلغ عدد الباحثين عن عمل من خريجي برامج التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي الذين كانت مّدة 
تعّطلهم أقل من سنة )12685( باحثا وباحثة لسنة 2013. أّما الذين تعّطلوا أكثر من )12( شهرا فقد بلغ عددهم 
)9478( باحثا وباحثة لنفس السنة، وهو ما يعني أّن من كانت مدة تعطلهم أقل من سنة شكلوا نحو )57.2 %( لسنة 
2013، أما البطالة طويلة األمد فهي بحدود )42.8 %( لنفس السنة وتوضح ذلك الجداول )59-3(، )60-3(، 

.)62-3( ،)61-3(

جدول )3-46( إجمالي عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي 
برامج التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب األقاليم والجنس للسنوات 2011-2013 )المجموع( 

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسوح العمالة والبطالة 
        للسنوات 2013-2011.

•

•

•

•
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جدول ) 3-47( إجمالي عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج 
التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب المحافظة والجنس للسنوات 2011-2013 )تلمذة مهنّية(

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
        والبطالة للسنوات 2013-2011.

جدول )3-48( إجمالي عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من
خريجي برامج التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب المحافظة والجنس 

للسنوات 2011-2013 )تعليم ثانوي مهني(

      المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
      والبطالة للسنوات 2013-2011.

جدول )3-49( إجمالي عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج 
التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب المحافظة والجنس للسنوات 2011-2013 )تعليم تقني( 

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
        والبطالة للسنوات 2013-2011.
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جدول )3-50( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من  خريجي التدريب
المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب المحافظة والجنس للسنوات 2011-2013 )المجموع(

      المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
      والبطالة للسنوات 2013-2011.
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جدول ) 3-51( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج التدريب
المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب المحافظة والجنس للسنوات 2011-2013 )التلمذة المهنّية(

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
       والبطالة للسنوات 2013-2011.

جدول )3-52( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج التدريب 
المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب المحافظة والجنس للسنوات 2011-2013 )الّتعليم الثانوي المهنّي(

     المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
       والبطالة للسنوات 2013-2011.
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جدول )3-53( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج التدريب 
المهنّي والّتعليم الثانوي  المهنّي والّتقنّي بحسب المحافظة والجنس للسنوات 2011-2013 )الّتعليم الّتقنّي(

      المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
      والبطالة للسنوات 2013-2011.
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جدول )3-54( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج التدريب
المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب فئات األعمار والجنس للسنوات 2011-2013 )المجموع( 

        المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
        والبطالة للسنوات 2013-2011.

جدول )3-55( عدد األردّنيين الباحثين  عن عمل  ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج 
التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب حالة سبق العمل للسنوات 2011-2013 )المجموع(

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
        والبطالة للسنوات 2013-2011.
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جدول )3-56( عدد األردّنيين الباحثين  عن عمل  ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج 
التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب حالة سبق العمل للسنوات 2011-2013 )التلمذة المهنّية(

          المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة 
          والبطالة للسنوات 2013-2011.

جدول )3-57( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج التدريب
المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب حالة سبق العمل للسنوات 2011-2013 )الّتعليم الثانوي المهنّي(

        المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
        والبطالة للسنوات 2013-2011.

جدول)3-58( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج
التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب حالة سبق العمل للسنوات 2011-2013 )الّتعليم الّتقنّي(

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
        والبطالة للسنوات 2013-2011.
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جدول )3-59( عدد األردّنيين الباحثين  عن عمل  ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج
التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب مدة التعطل باألشهر للسنوات 2011-2013 )المجموع( 

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
        والبطالة للسنوات 2013-2011.

جدول )3-60( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل  ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج التدريب
المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب مدة التعطل باألشهر للسنوات 2011-2013 )التلمذة المهنّية( 

         المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة 
         والبطالة للسنوات 2013-2011.
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جدول )3-61( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل  ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج التدريب
المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب مدة التعطل باألشهر للسنوات 2011-2013 )الّتعليم الثانوي المهنّي( 

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
       والبطالة للسنوات 2013-2011.

جدول )3-62( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم خريجي برامج التدريب
المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب مدة التعطل باألشهر للسنوات 2011-2013 )الّتعليم الّتقنّي( 

        المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقارير السنوية لمسح العمالة
        والبطالة للسنوات 2013-2011.

3-2-3  خصائص العمالة الوافدة للسنوات 2011 - 2013 

العمالة الوافدة باعدادها ليست محصورة، منها الحاصلة على تصاريح عمل، ومنها غير حاصلة على تصاريح 
عمل، وسيتم تناول خصائص العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل من النواحي اآلتية:

إجمالي العمالة الوافدة. 

توزيع العمالة الوافدة بحسب المستوى الّتعليمي.

توزيع العمالة الوافدة بحسب فئات األعمار.

توزيع العمالة الوافدة بحسب المهنة الرئيسة.

أ-

ب-

ج-

د-
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توزيع العمالة الوافدة بحسب النشاط االقتصادّي الرئيس.

توزيع العمالة الوافدة بحسب المحافظات.

 توزيع العمالة الوافدة بحسب متوسط األجر الشهري.

أ- إجمالي العمالة الوافدة 

بلغ عدد تصاريح العمل الممنوحة للعمال الوافدين )280263 ( تصريحا لسنة 2011 ، انخفض بشكل طفيف ليصل 
تقديرات  وتشير   .2013 لسنة  تصريحا   )286197( إلى  وارتفع  وعاد   ،2012 لسنة  تصريحا   )279798( إلى 
وزراة العمل إلى أن هناك ما ال يقل عن  )250( الف عامل وافد غير حاصلين على تصاريح عمل وهم يشكلون 
قرابة 45 % من إجمالي العمال الوافدين الموجودين في سوق العمل األردّني المقدر عددهم لسنة 2013 بنحو 
540 الف عامل وعاملة، ومعظم هؤالء من الجنسّيات المصرية والسورية والعراقية. )مقابلة مع أمين عام وزارة 

العمل بتاريخ 2014/11/12(.

يشير كل من الجدول رقم )3-63( والشكل رقم )3-18( إلى توزيع القوى العاّملة الوافدة  لألردن والحاصلة على تصاريح 
عمل بحسب الجنسّية للسنوات 2011-2013، ومنه يتضح أّن الجنسّيات العربّية تشكل نسبة ال تقل عن )68 %( من 
إجمالي العمال الحاصلين على تصاريح عمل من وزارة العمل، يلي ذلك الجنسّيات األسيوية غير العربّية وبنسبة ترواحت 

بين )29 %( إلى )31 %( لذات الفترة.

أّما باقي الجنسّيات فقد شكلت نسبة ال تزيد عن)1 %( من إجمالي الحاصلين على تصاريح عمل. وقد شكل الذكور نسبة 
ترواحت بين )79-82 %( من إجمالي تصاريح العمل للسنوات 2011-2013، بينما احتلت اإلناث نسبة ترواحت بين 
)18-21 %( من إجمالي تصاريح العمل لذات الفترة. وقد شّكل الذكور من الجنسّيات العربّية النسبة الكبرى من إجمالي 
الذكور الحاصلين على تصاريح عمل، إذ وصلت نسبتهم إلى نحو)85 %( من إجمالي تصاريح العمل الممنوحة للعمال 
بين)97.7 %(  الجنسّيات اآلسيوية نسبة ترواحت  بينما شّكلت تصاريح اإلناث من   ،2013 - 2011 للسنوات  الذكور 
إلى)94.4 %( من إجمالي التصاريح الممنوحة لإلناث لنفس الفترة. ومما يذكر أّن معظم  اإلناث من الجنسّيات اآلسيوية  
يعملن في مهنة الخادمات في المنازل أو في مهنة التمريض أو في مهن قطاع المحيكات الموجودة في المناطق الصناعية 

.)QIZ( المؤهلة

والملحق رقم )3-12( يشير إلى مزيد من التفاصيل حول الجنسّيات الحاصلة على تصاريح عمل من وزارة العمل.

هـ-

و-

ز-
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جدول )3-63( توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح عمل 
بحسب المجموعة الجنسّية والجنس للسنوات 2013-2011

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.

شكل )3-18( توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح عمل بحسب المجموعة
الجنسّية  للسنوات 2013-2011

         المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.
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ب- توزيع العمالة الوافدة بحسب المستوى الّتعليمي

ال تشير البيانات المنشورة  للعمالة الوافدة بالنسبة للمستويات التعليمّية إلى توفر مؤهالت خاصة بالّتعليم المهنّي أو 
الّتقنّي والّتدريب، إذ ورد هذا النوع من الّتعليم أثناء تنفيذ علميات التبويب والنشر الخاّصة للبيانات ضمن الّتعليم 
الثانوي. ولغايات التسهيل في التحليل فقد تّم دمج الّتعليم المهنّي مع الّتعليم األكاديمي معا. ويوضح الجدول )64-3( 
أّن نسبة العمال الوافدين من حملة شهادات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي قد بلغت )6.3 %( سنة 2011، وقد 
انخفضت إلى )5.2 %( سنة 2013، وقد كانت هذه النسبة للذكور أعلى منها لدى اإلناث، فهي لم تتجاوز)0.3%( 
لدى اإلناث من إجمالي عدد تصاريح العمل للسنوات 2011-2013، مقابل نسبة لم تتجاوز نسبة )8 %( للذكور.

وعلى صعيد باقي المستويات التعليمّية فقد شّكل األميون نسبة ال تقل عن )92 %( من إجمالي العمال الحاصلين 
يختلف  الحال  واقع  أّن  إال  األمر صحيحا ظاهريا،  هذا  يبدو  وقد   2013 -  2011 للسنوات  على تصاريح عمل 
عن ذلك إذ إّن بعض الوافدين من حملة الشهادات، في حين أّن نسبة الحاصلين على مستوى الّتعليم الجامعي لم 

تتجاوز)0.5 %( لذات الفترة )انظر الملحق رقم 15-3(

جدول )3-64( توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح عمل من الحاصلين على شهادات 
التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي والجنس للسنوات 2013-2011

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.
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ج- توزيع العمالة الوافدة بحسب فئات األعمار

تقع نسبة كبيرة من أعمار العمالة الوافدة في الفئات العمرّية الممتدة بين )20( سنة وأقل من )40( سنة، فقد ترواحت 
بين )75.4 %( إلى )79.5 %( للسنوات 2011-2013، وهي تترّكز لدى الذكور في نفس هذه األعمار، بينما 
لإلناث فإن قرابة )50 %( من أعمار اإلناث الحاصالت على تصاريح عمل تتركز في األعمار بين )20-29( سنة. 

ويوضح الجدول )3-65( ذلك. بينما يشير الشكل )3-19( إلى هذا التوزيع لسنة 2013.

جدول )3-65( توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح 
بحسب فئات األعمار والجنس للسنوات 2013-2011

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.
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شكل )3-19( توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح بحسب فئات األعمار
والجنس لسنة 2013 )%(

         المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.

د- توزيع العمالة الوافدة بحسب المهنة الرئيسة

تعمل العمالة الوافدة الموجودة في سوق العمل األردّني في معظم المهن واألعمال، وهي تتركز في ثالث مهن 
رئيسة وهي: مهن الخدمات، والمهن الزراعية، ومهن عمال اإلنتاج والفّعالة، إذ شكلت مجموع المهن هذه ما نسبته 
قرابة )97%( من إجمالي العمال الوافدين المشتغلين في سوق العمل األردّني للسنوات 2011-2013. ومن أبرز 
الوظائف واألعمال التي تمارسها العمالة الوافدة عمل الخدمة في المنازل، وعمال النظافة في البلديات وأمانة عّمان 
الكبرى، وعمال الزراعة، وأعمال الطبخ والطهي والحراسة، ومهن الحياكة والنسيج، واألعمال والمهن اإلنشائّية، 

وأعمال المحاجر وقص الحجر، وأعمال صناعة الطوب، وعمال محطات الوقود.

وتختلف هذه النسب بين كل من الذكور واإلناث، إذ تعمل معظم اإلناث في مهن الخدمات والتي وصلت نسبتها إلى 
)87%( من إجمالي اإلناث الحاصالت على تصاريح عمل لسنة 2011، ثم انخفضت إلى )78%( سنة 2012، 
وتراجعت إلى )71%( سنة 2013، في المقابل ارتفعت نسبة العاّمالت في مهن اإلنتاج من )10%( سنة 2011 
إلى )26.4%( سنة 2013، وقد عزت وزارة العمل ذلك إلى ازدياد عدد العاّمالت في المناطق الصناعية المؤهلة. 
أما الذكور فالغالبّية منهم يعمل في قطاع الزراعة وبنسبة بلغت نحو )40%( من إجمالي العمال الذكور الحاصلين 
على تصاريح عمل للسنوات 2011-2013، يلي ذلك عمال اإلنتاج والفعلة والذين بلغت نسبتهم نحو)39%( لذات 

الفترة، ويشير الجدول )3-66(، واألشكال )3-20(، )3-21( إلى ذلك.
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جدول )3-66( توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح 
بحسب المهنة الرئيسة والجنس للسنوات 2013-2011

       المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.

شكل رقم )3-20( توزيع العمالة الوافدة بحسب المهنة الرئيسة والجنس لسنة 2011

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.
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شكل رقم )3-21( توزيع العمالة الوافدة بحسب المهنة الرئيسة والجنس لسنة 2013

       المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.

هـ- توزيع العمالة الوافدة بحسب النشاط االقتصادّي الرئيس

تتوزع العمالة الوافدة على مختلف النشاطات االقتصادّية، فيحتل نشاط الزراعة أكبر نسبة من العاملين إذ بلغت 
نحو31 % للسنوات2011-2013، يلي ذلك العاملون في نشاط الصناعات التحويلية والذين ترواحت نسبتهم بين 
22-24 % من إجمالي العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح لذات الفترة، ومن هذه الصناعات التحويلية التي 
يعمل بها جزء كبير من العمالة الوافدة يأتي مجال صناعة المنسوجات، وصنع منتجات المخابز، ومن ثم نشاط 
اإلنشاءات )التشييد(، إذ بلغت نسبة العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل نحو6.5%، ومن ثم نشاط تجارة 

الجملة والتجزئة، ويتركز العاملون هنا في محطات بيع الوقود والمحروقات بالتجزئة.

أما توزيع العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل حسب الجنس والنشاط االقتصادّي فمعظم الذكور وبنسبة 
79-81 % يعملون في الزراعة، والصناعة التحويلية، واإلنشاءات، ومحطات بيع المحروقات. أما اإلناث فما نسبته 
بين 95.5-96 % عملن في صناعة المنسوجات أو لدى األسر التي تعين أفرادا ألداء األعمال المنزلية، ويشير 

جدول )3-67( لذلك وكذلك األشكال )22-3(، )23-3(، )24-3(.
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جدول )3-67( توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح 
بحسب أهم النشاطات االقتصادّية الرئيسة التي تعمل بها والجنس للسنوات 2013-2011

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.
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شكل )3-22( توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح عمل بحسب أهم  النشاطات 
االقتصادّية الرئيسة  التي تعمل بها والجنس للسنة 2011

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية اطلموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.

شكل )3-23( توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح عمل بحسب أهم  النشاطات 
االقتصادّية الرئيسة التي تعمل بها والجنس للسنة  2012

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.
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شكل )3-24( توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح عمل بحسب أهم  النشاطات 
االقتصادّية الرئيسة  التي تعمل بها والجنس للسنة 2013

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.

و- توزيع العمالة الوافدة بحسب المحافظات

تعمل نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في إقليم الوسط إذ احتل أعلى نسبة تراوحت بين 74-77 % من إجمالي العمالة 
الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل من وزارة العمل للسنوات 2011-2013، ويعود ذلك إلى وجود أعداد كبيرة 
من النشاطات االقتصادّية في هذا اإلقليم، ففيه تترّكز محطات الوقود، والمخابز، والصناعات، وقطاع الزراعة 
الخادمات  أّن معظم  إلى  البلقاء، وكذلك محافظة مأدبا، هذا باإلضافة  التابعة لمحافظة  وبخاصة مناطق األغوار 
اللواتي يعملن بشكل رئيس لدى األسر موجودات في هذا اإلقليم. ويليه إقليم الشمال في المرتبة الثانية بنسبة تراوحت 
بين )17-19 %( للفترة 2011-2013، إذ توجد فيه الشركات اإلنتاجية  العاّملة في مدينة الحسن الصناعية، وقطاع 
الزراعة وبالذات مناطق األغوار الشمالّية التابعة لمحافظة إربد. أما إقليم الجنوب فقد شّكل النسبة الباقية وبنسبة 

تراوحت بين )4-9 %( للفترة ذاتها، ويشير الجدول )3-68( واألشكال )3-25(، )3-26(، )3-27( لذلك.
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جدول )3-68( توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح عمل 
بحسب األقاليم والجنس للسنوات 2013-2011

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.

شكل )3-25( توزيع العمالة الوافدة بحسب اقاليم المملكة للسنوات 2011-2013 )اإلجمالي( )%(

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.
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شكل )3-26( توزيع العمالة الوافدة بحسب أقاليم المملكة للسنوات 2011-2013 )الذكور( )%(

             المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.

شكل )3-27( توزيع العمالة الوافدة بحسب أقاليم المملكة للسنوات 2011-2013 )اإلناث()%(

             المصدر:المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.

-

-

-

-

-
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ز- توزيع العمالة الوافدة بحسب متوسط األجر الشهري المثبت في تصاريح العمل

تقع معظم أجور العمالة الوافدة المثبتة في تصاريح العمل دون )200( دينار شهري وبنسبة ال تقل عن )90 %( 
من إجمالي العمال الحاصلين على تصاريح عمل للسنوات 2011-2013، يلي ذلك العمال الذين تتراوح أجورهم 
الشهرية بين )200-300( دينار إذ ارتفعت نسبتهم من )3 %( سنة 2011 إلى)4.5 %( سنة 2013. أّما توزيع 
ذلك حسب الجنس فإّن معظم العمالة الوافدة - بغض النظر عن الجنس-  ال تزيد أجورهم الشهرية عن )300( 
دينار، فهي  للذكور )96.5 %( من اإلجمالي سنة 2011 مقابل )97.5 %( لإلناث. أّما في سنة 2013  فقد بلغت 
)95.9 %( للذكور مقابل )97.9 %( لإلناث. ويشير الجدول )3-69( إلى ذلك وإلى فئات العمال الذين يتقاضون 

شرائح رواتب تتجاوز الشرائح المذكورة والتي تصل إلى )100( دينار للسنوات 2013-2011.

 ،2011 لسنة  دينارا شهريا  البالغ )150(  األدنى لألجور  للحّد  الوافدين سندا  العمال  وعند توزيع متوسط أجور 
و)190( دينارا شهريا لسنتي 2012 و2013، فيالحظ  أّن ما نسبته )25 %( من العمال الوافدين قد تقاضوا أجرا 
يقّل عن الحّد األدنى لألجور المقّرر من قبل الحكومة في سنة 2011، وفي سنتي 2012 و2013  حيث بلغت النسبة 
)91.6 %( و)90.0 %( على التوالي، وهو ما يجعل العمالة الوافدة تزاحم العمالة األردّنية على الوظائف التي 
يعرضها سوق العمل األردّني، ويساهم في بقاء معّدالت البطالة للقوى العاّملة األردّنية مرتفعة في بعض المهن 
والوظائف والنشاطات االقتصادّية، ويشير الجدول )3 - 70( إلى عدد العمال الذين يتقاضون أجرا شهريا يقّل عن 

الحّد األدنى لألجور للسنوات 2013-2011.

جدول )3-69( التوزيع النسبي للقوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح بحسب متوسط األجر 
الشهري والجنس للسنوات 2013-2011 )%(

       المصدر: محسوبة من المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.
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جدول )3-70( عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل وفق متوسط  قيمة األجر الشهري وقيمة الحّد 
األدنى لألجور للسنوات 2013-2011

       المصدر: محسوبة من المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل للسنوات 2013-2011.

3-2-4  مؤشرات الموارد البشرّية وسوق العمل

يعرف المؤشر بشكل عام بأّنه تعبير على شكل رقم مطلق أو نسبي، أو تعبير لفظي عن وضع سائد، أو عن حالة 
معينة. ويقيس المؤشر التغّير الحاصل في ظاهرة معّينة عبر الزمن، كما يستخدم لمقارنة الظواهر بين المناطق 
الجغرافية المختلفة، ويستخدم كذلك لتقييم جزء من أداء المنظومة التي ترتبط بعالقة معه. ويوّفر المؤشر الدليل 
على حدوث ظرف معين أو مدى تحقق هدف معين، بحيث يعطي القدرة لمتخذي القرار لتقييم التقدم باتجاه تحقيق 

الهدف.

لرصد  تستعمل  نوعية  أو  كمّية  قياس  أدوات  أّنها  على  العمل  وسوق  البشرّية  الموارد  مؤشرات  تعريف  يمكن 
الّتغّيرات أو التقّدم في ظاهرة تنتمي لمنظومة الموارد البشرّية وسوق العمل، وقد ترتبط بمنظومات أخرى؛ فهي 
أدوات لتلخيص حالة الموارد البشرّية وسوق العمل وهي وسيلة إنذار مبكر. وتستخدم هذه المؤّشرات لتقييم مدى 
كفاءة منظومة سوق العمل، وقد تستخدم للحكم على مدى كفاءة منظومات أخرى  كمنظومة الّتعليم والّتدريب، كما 
تستخدم هذه المؤّشرات لمقارنة الظواهر على المستوى الوطنّي، أو بين مختلف المناطق الجغرافية للقطر الواحد، 
سوق  منظومة  أداء  على  للحكم-جزئيًا-  يستخدم  البطالة  فمؤشر  والدولي.  اإلقليمي  المستويين  على  بالمقارنة  أو 
العمل، فمثال تعني البطالة المرتفعة أّن هناك خلال ما في منظومة سوق العمل قد يكون سببه الخلل في منظومة 

الّتعليم.

 ويعد المؤشر وسيلة تستخدم للحكم على أداء جزء من المنظومة، أما الحكم على األداء الكلي للمنظومة فيحتاج إلى 
مجموعة من المؤّشرات التي لها عالقة بهذه المنظومة. وحّتى تقوم مؤشرات الموارد البشرّية وسوق العمل بتأدية 
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مهمتها، فيجب أن تتوفر المعلومات الكافية عن الموارد البشرّية وسوق العمل، وحّتى تتوفر هذه المعلومات ينبغي 
تبني استراتيجّية واضحة لجمع البيانات تتبناها الجهات ذات العالقة.

لقد زاد االهتمام على المستوى الدولي  بالمؤّشرات بمختلف أنواعها، حتى غدت معظم المؤتمرات الّدولّية تنادي 
بها، إن القمم والمؤتمرات الّدولّية التي عقدت خالل عقد التسعينّيات من القرن العشرين قد أوصت بعدد كبير من 
المؤّشرات، فمؤتمر القمة العالمّية من أجل الطفل الذي انعقد سنة 1990 قد أوصى  بـ )43( مؤشرا، والمؤتمر 
الدولي للسّكان والتنمية الذي عقد  بالقاهرة 1994 قد أوصى بـ )22( مؤشرا، والمؤتمر الرابع للمرأة، بيجين، 
1995 قد أوصى بـ )35( مؤشرا، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعّية، كوبنهاجن1995، وجنيف 2000 
قد أوصى بـ )31( مؤشرا، ومؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرّية إسطنبول 1996، ونيويورك 2001، قد 
أوصى بـ )6( مؤشرات، ومؤتمر القّمة العالمّية لألغذية روما، 1996 قد أوصى بـ )6( مؤشرات. واقترحت منّظمة 
العمل الّدولّية ثمانية عشر مؤشرا كمؤشرات لها أّولوية لسوق العمل، وأطلقتها على شبكة االنترنت سنة 1999، 
ثم ما لبث أن ارتفع عددها إلى عشرين مؤشرا في الوقت الحالي )أسعد، 2006()8(، ويشير الجدول )3 - 71( إلى 

هذه القائمة. 

ويوضح الجدوالن )3-72( )3-73( مدى توفر قيم هذه المؤّشرات  في األردّن. لقد وردت معظم هذه المؤّشرات 
المتوفر عنها معلومات ضمن هذا الّتقرير، ولعّل مؤشر إنتاجّية العاّمل هو الوحيد الذي يمكن اإلشارة إليه ضمن 
هذا البند، فيوضح الجدول)3-74( أّن إنتاجّية العاّمل بلغت )1670( دينارا أردنيا سنة 2011 ارتفعت إلى )1677( 
دينارا أردنيا سنة 2012 وكانت أعلى األنشطة االقتصادّية إنتاجّية نشاطات التعدين والمحاجر، والنقل واالّتصاالت، 

وخدمات المال والتأمين والعقارات. أّما األدنى إنتاجية فكانت نشاطا الزراعة والمطاعم والفنادق .
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Compensation Costs

Costs

Market Flows

Distribution

جدول )3-71( قائمة المؤّشرات التي اقترحتها منظمة العمل الّدولّية لسوق العمل

      Source: ILO, )2014(, Key Indicators of the Labour Market, Eighth edition, first published, Geneva PP 14-19. 
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جدول )3-72( توفر مؤشرات سوق العمل في األردّن للسنوات 2013-2011 

باالستناد إلى قائمة منّظمة العمل الّدولّية*

)X(غير متوفر ،)√(مالحظة : متوفر*        
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جدول )3 - 73( قيم مؤشرات سوق العمل في األردّن للسنوات 2013-2011
 باالستناد إلى قائمة منظمة العمل الّدولّية
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جدول )3-74(  إنتاجية العاّمل في األردّن لسنتي 2011-2012 )دينار أردني( 

               المصدر: محسوبة باإلستناد إلى بيانات البنك المركزي األردّني، ودائرة اإلحصاءات العاّمة)حسبت من قسمة الناتج المحلي االجمالي لكل نشاط
                            إقتصادي باالسعار الجارية على اجمالي المشتغلين)مسح االستخدام( لكل نشاط اقتصادي باستثناء نشاط الزراعة فعدد المشتغلين حسب من مسح

                           العمالة والبطالة لالردنيين مضافا اليهم الوافدين العاملين في الزراعة. 

أّما فيما يتعلق بمؤشرات الموارد البشرّية وسوق العمل في األردّن فقد بدأ المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية 
موقع  على  متاحة  وهي  والكترونّيا،  ورقيا  نشرها  على  والعمل  إنتاجها،  مصادر  من  المعلومات  هذه  جمع  في 
العرض  جانبي  معظمها  في  وتشمل   ،2013-2000 السنوات  اآلن  حتى  وتغطي  االنترنت،  شبكة  على  المركز 
الخاّصة  بالمؤّشرات  قائمة  بإعداد  البشرّية  الموارد  لتنمية  الوطنّي  المركز  قام   2005 سنة  بداية  ومع  والطلب. 
للمؤشرات  تحليليا  تقريرا   وأصدر  المؤّشرات،  بهذه  خاصا  دليال  أعد  حيث  والّتدريب  والّتقنّي  المهنّي  بالّتعليم 
الكمّية غطى السنوات2001-2006، وتقريرا آخر للمؤشرات الّنوعّية تحدث عن السنوات 2001-2007. ويشير 
الجدوالن)3-75(،)3-76( إلى هذه المؤّشرات،  بينما يشير البند )2-1-6( من هذا الّتقرير إلى تحليل لهذه المؤّشرات 

للسنوات 2011-2013 والتي توفرت عنها بيانات للفترة المذكورة.
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جدول )3-75( قائمة المؤّشرات الكمّية للتعليم المهنّي والّتقنّي والّتدريب في األردّن

          Source: Technical expert team )2010( Guide to TVET Indicators in Jordan, NCHRD, Center Publication
          Series No )154(   PP19-21 
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جدول )3-76( قائمة المؤّشرات الّنوعّية للتعليم والّتدريب المهنّي والّتقنّي في األردّن

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية ) 2010( تقرير حول المؤّشرات الّنوعّية للتعليم والّتدريب المهنّي والّتقنّي في األردّن
       للسنوات 2001-2007، سلسلة منشورات المركز رقم )156( ص 28-27
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3-2-5 تشغيل األردّنيين في الخارج ودور وانجازات المستشارين العماليين في السفارات األردّنية

تعود بدايات اهتمام وزارة العمل بتعيين مستشارين عماليين في السفارات األردّنية بعد إنشاء الوزارة مباشرة وذلك  
في شهر شباط لسنة 1976، حيث ذكر ذلك  صراحة ضمن  نظام تنظيم وإدارة وزارة العمل، وتم اإلشارة اليه 
كمهمة مستقلة تمثلت بعبارة » رعاية العمال األردّنيين خارج المملكة، وتنمية عالقات العمل مع الدول المستقبلة 
العمل بتعيين هؤالء المستشارين منذ سنة 1979،  وشملت  في ذلك الوقت ثالث دول  لهم«. وقد بدأت وزارة 
عربية هي السعودية، والكويت، واإلمارات العربّية المتحدة. أما اليوم فقد امتدت لشتمل أيضا كاًل من ليبيا ومصر 

والبحرين وسلطنة ُعمان وقطر.

ويرتبط تحقيق هدف رعاية العاملين األردّنيين في الخارج بكافة مهام المستشار العمالي، ويتمثل دوره في جانب 
تقديم خدمات المساعدة في حل القضايا المتعلقة بالحقوق والمطالبات العمالية في تلك الدول، من خالل الرد على 
الشكاوى الواردة للسفارة األردّنية، وكذلك القيام بزيارات ميدانية لمتابعة أحوال األردّنيين العاملين في تلك الدول. 

وترتبط مهام المستشار العمالي بسلسلة من األهداف هي:

 توفير فرص عمل لألردنيين في الخارج وتسويق الكفاءات.

 رعاية العاّملين األردّنيين في الخارج.

 تفعيل اتفاقيات العمل والبرامج الّتنفيذّية بين األردّن وهذه الدول.

 إنشاء قاعدة بيانات عن العاّملين األردّنيين في الخارج.

 ترويج برامج االشتراك االختياري في الضمان االجتماعّي وبرامج التدريب المهنّي.

 تصديق شهادات العمل للعاملين األردّنيين في الخارج.

 الرد على المخاطبات الواردة للسفارة األردّنية والمتعّلقة بقطاع العمل.

 اطالع األردّنيين العاّملين في الخارج على فرص االستثمار في األردّن وترويج مجاالت االستثمار لدى الدول 
المضيفة.

تتضمن استمارة العمالة المهاجرة التي تقوم وزارة العمل بجمع معلوماتها عن طريق المستشار العمالي معلومات 
عن اسم العامل، ورقمه الوطني، وتاريخ الوالدة، والعالقة برب األسرة، واسم البلد المضيف والمحافظة التي يعمل 
فيها، والمدينة ، ومدة اإلقامة، والمؤهل العلمّي، والتخصص الدقيق، وحالة العمل من حيث كونه صاحب عمل أو 
يعمل بأجر،  وطبيعة النشاط االقتصادّي للمؤسسة التي يعمل فيها، ومكان عملها، والوظيفة التي يعمل فيها، وتاريخ 

التحاقه بالعمل.

فيها  يوجد  التي  الدول  في  العمل  أصحاب  مع  للتواصل  العماليين  المستشارين  على  بالتعميم  العمل  وزارة  تقوم 
ومن  العمل،  صاحب  استمارة  ضمن  وتعبئتها  العمل  فرص  باستقطاب  القيام  لغايات  وذلك  العمالي؛  المستشار 
على  وتعميمها  اإللكتروني  التشغيل  نظام  على  بإدخالها  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  بها  الوزارة  بتزويد  يقوم  ثّم 
الجهات المعنّية، وبعد ذلك يتم التنسيق إلجراء المقابالت بين أصحاب العمل واألردّنيين الذين تنطبق عليهم شروط 

•

•

•

•

•

•

•

•



الفصل الثالث226

ومواصفات الوظيفة المطلوبة. كما يتم التنسيق مع شركات التوظيف الخاّصة المرخصة لإلعالن عن فرص العمل 
المتاحة في الخارج إلشغالها.

لألردّنيين خارج  إيجاد فرص عمل  في  العماليين  للمستشاريين  المهم  الدور  العمل  المختصون في وزارة  ويبّين 
المملكة، إال أن أداء بعض منهم ما زال دون المستوى المطلوب، وهو ما حدا بوزارة العمل  مع نهاية سنة 2013 
إلى وضع معايير ألداء هؤالء المستشارين تركز على عدد الوظائف التي تّم توفيرها لألردّنيين في البلد التي يعمل 
فيها المستشار، وعدد النشاطات واالجتماعات والزيارات الميدانية للشركات التي ينفذها المستشار شهريا، وعدد 
الشكاوى التي وصلته من األردّنيين العاملين، وعدد الشكاوى التي قام العمل بالتوصل لحلول لها، وعدد التقارير 

التي يزود بها وزارة العمل عن أسواق العمل في البلدان التي يعملون بها. 

3-2-6 المتسربون من برامج الّتعليم األساسي والثانوي 

لغاية تقدير عدد الطلبة المتسربين من التعليم األساسي والثانوي، والراسبين في امتحان التوجيهي، والناجحين في 
إلى سن  المتوّقع وصولهم  المهنّي  التدريب  العالي والمتسربين والخريجين من  بالتعليم  الملتحقين  التوجيهي غير 
العمل للسنوات 2011-2013 ، فإّن الجدول )3 - 77( يشير إلى السنوات التي تم اعتمادها وإلى الصف بالنسبة 
للتعليم األساسي، بينما يشير الجدول )3-78( إلى عدد الطلبة المتوّقع وصولهم سن العمل للسنوات 2013-2011 
المتسّربين  الطلبة  عدد   )79-3( الجدول  ويوضح  والجنس،  والصف  األساسي  الّتعليم  من  التسرب  سنة  حسب 
الذي تسرب منه  2011-2013 بحسب الصف  للسنوات  العمل  الّتعليم األساسي والذين وصلوا سن  من مدارس 
الثـانوي  الّتعليـم  من  المتسـربين  الطلبـة  عـدد  إلى  الجـدول)80-3(  يشيــر  بيـنـما  األسـاسي،  الّتعـليـم  في  الطلبة 
العالي  الّتعليم  المقبولين في  العاّمة غير  الّثانوّية  العاّمة والناجحين في  الّثانوّية  المستكملين( في  والراسبـيـن)غير 
وإلى المتسربين والخريجين من برامج التدريب المهنّي، وإلى الخريجين من الّتعليم الّتقنّي، أّما الجداول)81-3( 

و)3-82(، فتتناول الخريجين من الّتعليم الّتقنّي بحسب الجنس والبرنامج الّتعليمي للسنوات 2013-2011.  

للسنوات  فردا    )120115(  ،)100548(  ،)107217( التعليمّية  المستويات  هذه  نواتج  تقدر  ذلك  ضوء  وفي 
2011 - 2013 على التوالي، ويقدر هذا العدد للذكور)61249(، )57003(، )68530( فردا، بينما هو لإلناث 

)45382(، )44545(، )51585( فردا لنفس الفترة الزمنّية وعلى التوالي.
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جدول )3-77(  أنواع فئات الطلبة المتسربين من الّتعليم األساسي والثانوي وغير المستكملين في امتحان 
التوجيهي والناجحين في التوجيهي غير الملتحقين بالّتعليم العالي  المتوّقع أن يكونوا قد دخلوا سوق العمل 

للسنوات 2011-2013 بحسب سنة التسرب أو النجاح أو الرسوب
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جدول )3-78( عدد الطلبة المتوّقع وصولهم سن العمل للسنوات 2013-2011 
بحسب سنة التسّرب من الّتعليم األساسي والصف والجنس

        المصدر: محسوبة باالستناد الى التقارير االحصائية التربوية للسنوات الدراسية 2003/2002 - 2013/2012.
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جدول )3 - 79( عدد الطلبة المتسربين من المدارس والذين وصلوا سن العمل للسنوات 2013-2011 
بحسب الصف الذي تسرب منه الطلبة في الّتعليم األساسي

         محسوبة باإلستناد إلى التقارير اإلحصائّية الّتربوّية للسنوات  الدراسّية 2003/2002 2012-/2013
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 جدول )3 - 80( تقديرات نواتج برامج الّتعليم الثانوي والّتدريب المهنّي والّتعليم الّتقنّي الذين يتوقع أن يكونوا 
في سن العمل للسنوات 2013-2011 
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جدول )3 - 81(  عدد  الناجحين في امتحان كلّيات المجتمع  بحسب الجنس للسنوات 2013-2011 

      المصدر: وزارة التعليم العالي، التقارير االحصائية السنوية  2013-2011 .

جدول )3 - 82( إجمالي عدد الناجحين في امتحان كلّيات المجتمع للسنوات 2013-2011
بحسب البرنامج الّتعليمي

     المصدر: وزارة التعليم العالي، التقارير االحصائية السنوية  2013-2011 .

3-2-7 العرض من التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي للسنوات 2013-2011

يتناول الّتقرير تقديرا بحجم القوى العاّملة المعروضة في سوق العمل من نواتج الّتعليم األساسي والثانوي والّتدريب 
المهنّي والّتعليم الّتقنّي للسنوات 2013-2011.

ومن أجل تقدير عدد المتوّقع له الوصول والدخول إلى سوق العمل فإّن المنهجّية التي استخدمت كانت بحساب 
توفر  لعدم  ونظرا  فأقل،  المجتمع  كلّيات  مستوى  من  الّتعليم  نواتج  من  العمل  سوق  إلى  منهم  يصل  من  أعداد 
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األردّني  العمل  في سوق  سيبقى  جميعهم  أن  الّتقرير  افترض  فقد  الخارج  في  للعمل  منهم  المهاجرين  بيانات عن 
للسنوات2011-2013 بافتراض أّن الطلب الخارجي يركز على المستويات التعليمّية األعلى وممن يملكون خبرة. 
في  والموّضحة   2013-2011 للسنوات  الّتعليمي  المستوى  بحسب  االقتصادّية  المشاركة  معّدالت  إلى  وبالرجوع 
الجدول )3-83( تّم تقدير العدد المتوّقع منهم والذين سيكونون من فئة السّكان المشاركين اقتصادّيا في القوى العاّملة، 

وبالتالي، تقدير عدد المعروض منهم في سوق العمل بغض النظر إن كان الشخص يعمل أو يبحث عن عمل. 

جدول )3 - 83( معّدالت المشاركة االقتصادّية للسّكان األردّنيين بحسب المستوى الّتعليمي
والجنس للسنوات 2013-2011

     المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة.

تشير نتائج هذه العمليات الرياضية إلى ما يأتي:

 يقدر إجمالي عدد الذين تّم عرضهم في سوق العمل من نواتج الّتعليم دون الّتقنّي )34993( عامال وعاملة سنة 
2011 ارتفع إلى )37095( عامال وعاملة سنة 2013.

 يقدر إجمالي عدد الذكورالذين تّم عرضهم في سوق العمل من نواتج الّتعليم دون الّتقنّي )32296( عامال سنة 
2011 ارتفع إلى )34126( عامال سنة 2013.

 يقدر إجمالي عدد اإلناث اللواتي تّم عرضهن في سوق العمل من نواتج الّتعليم دون الّتقنّي )2697( عاملة سنة 
2011 ارتفع إلى )2969( عاملة سنة 2013.

التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي المعروضة في سوق العمل األردّني   يقدر حجم العرض من نواتج برامج 
)16600( عامل وعاملة سنة 2011 ارتفع إلى )17181( سنة 2013.

 يقدر إجمالي عدد الذكور الذين تّم عرضهم في سوق العمل األردّني من نواتج برامج التدريب المهنّي والّتعليم 
الثانوي المهنّي والّتقنّي )14733( سنة 2011 ارتفع إلى )17181( سنة 2013.

 يقدر إجمالي عدد اإلناث اللواتي تّم عرضهن في سوق العمل من نواتج برامج التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي 
المهنّي والّتقنّي )1867( سنة 2011 ارتفع إلى )2755( سنة 2013.

•

•

•

•

•

•
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ويشير الجدول )3 - 84(، والجدول )3-85( إلى نتائج ذلك.  

جدول )3 - 84( حجم العرض من القوى العاّملة األردّنية في سوق العمل من المتسربين من الّتعليم األساسي والثانوي 
والراسبين في الّثانوّية العاّمة والناجحين في الّثانوّية العاّمة غير المقبولين في الّتعليم العالي للسنوات 2013-2011

    المصدر: محسوبة باالستناد الى التقارير.

جدول )3 - 85( حجم العرض من القوى العاّملة األردّنية في سوق العمل من التدريب والّتعليم المهنّي
والّتقنّي من مخرجات التدريب والّتعليم  للسنوات 2013-2011

   المصدر: محسوبة باالستناد الى التقارير.
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3-2-8  برامج الدعم للمتسربين

لقد سبقت اإلشارة في البند )3-2-6( إلى أعداد المتسربين من برامج الّتعليم األساسي والثانوي الذين دخلوا سوق 
العمل للسنوات 2011-2013، حيث يدخل غالبيتهم دون أن تتوفر لديهم أية مهارات تساعدهم في تطوير ذواتهم، 
وتعمل على دمجهم في سوق العمل وباألخص للمتسربين من الّتعليم األساسي. لقد تنبهت الجهات الحكومّية واألهلية 
إلى هذا الموضوع وأخذت على عاتقها توفير برامج الدعم التي تساهم في الحّد من آثار هذه الظاهرة، وقد توّلى 
مركز الدعم االجتماعّي الذي يعمل تحت مظلة الصندوق األردّني الهاشمي للتنمية البشرّية وبتمويل من موازنة 
وزارة العمل كونه أحد أهم المشاريع المدرجة ضمن الموازنة الخاّصة بالوزارة  والمتعلق بالحد من اسوأ أشكال 
عمل األطفال، وينفذ بالتعاون والتنسيق مع العديد المؤّسسات الّرسمّية واألهلّية، ويعد المركز أنموذجا فريدا في هذا 
الجانب فهو الوحيد الذي يقوم بهذه الجهود في األردّن، وفيما يأتي استعراض ألهم القضايا واإلنجازات لهذا المركز 

والتي تّم الحصول عليها من خالل مقابلة مدير المركز بتاريخ 2015/1/15.

أ- أهداف مركز الدعم االجتماعّي

 توفير فرصة الحصول على الّتعليم غير النظامي مدتها سنتان من خالل برنامج ثقافة المتسربين مما يخول 
الناجحين فيها الحصول على وثيقة تثبت بأنه يحمل مؤهال يعادل الصف العاشر. 

 توفير التدريب المهنّي للذكور من عمر)16-18( سنة من خالل معاهد مؤسسة التدريب المهنّي ولإلناث داخل 
المركز. 

 حماية وتوعية األطفال العاّملين وإخوتهم ممن هم عرضة لالنخراط المبكر في سوق العمل. 

 رفع مستوى وعي األسر حول المواضيع المتعّلقة بعمل األطفال واألضرار المترتبة على ذلك. 

 إيجاد بدائل مادية ألسر األطفال من خالل ربطهم بصندوق المعونة الوطنّية أو مشاريع صغيرة مدرة للدخل. 

 تأهيل األطفال المستهدفين نفسيا واجتماعيا وتقديم الدعم النفسي المتخصص لهم. 

 تطوير قدرات وإمكانيات األطفال الملتحقين وتنمية مهاراتهم الحياتية وتنمية مواهبهم.

 كسب التأييد للوصول إلى سياسات داعمة ومساندة تؤدي للتقليل من عمل األطفال.

ب- برامج مركز الدعم االجتماعّي

 برنامج المسح الميداني: يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالفئة المستهدفة وإصدار تقارير دورية حول 
األّول  الشق  وهو على شقين، يشمل  األطفال وأسرهم.  لهؤالء  والّتربوّية  االقتصادّية واالجتماعّية  األوضاع 
األطفال العاّملين في مواقع العمل ويتم ذلك من خالل مفتشي وزارة العمل، والمتسربين من المدارس من خالل 

فريق المسح الميداني بالمركز. 

 البرنامج الّتعليمي: مدة البرنامج سنتان بمعّدل ثالثة حلقات دراسّية، ويهدف إلى توفير فرصة الحصول على 
الّتعليم غير النظامي لألطفال المتسربين/ العاّملين من خالل منهاج معتمد من وزارة التربية والّتعليم يقوم على 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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البرنامج على شهادة من وزارة  تقديمه داخل المركز)6( معلمين و)6( معلمات، ويحصل الطالب في نهاية 
التربية والّتعليم تؤهله لاللتحاق بمعاهد التدريب المهنّي بمستوى )ماهر(، باإلضافة إلى إمكانية العودة للتعليم 
النظامي عن طريق الّتعليم المنزلي لمن أنهى البرنامج بنجاح في حال توفرت لدية القدرة والرغبة في إكمال 

دراسته، ويرتبط بذلك أيضًا برنامج التقوية الفردّية للحاالت التي تعاني من  صعوبات في القراءة والكتابة.

 برنامج اإلرشاد النفسي واالجتماعّي: إن تأثير البيئة االجتماعّية والثقافّية التي يعيشون فيها أو يتعرضون لها 
نتيجة التحاقهم بسن مبكرة بسوق العمل وما يصاحب ذلك من سلوكيات خاطئة وأنماط شخصّية مختلفة هو 
أحد الّتحّديات الكبيرة في حل المشكالت لألطفال العاّملين/ المتسربين. لذلك يهدف هذا البرنامج  إلى تعديل 
سلوك األطفال وتنمية مهاراتهم الذاتية والتعامل مع مشاكلهم الفردّية والجماعية واألسرّية، كما يهدف إلى توفير 
التدخالت الالزمة لألطفال على ثالثة مستويات هي: الطفل  كفرد، والطفل كجزء من جماعة )أسرته ورفاقه 

داخل المركز(، والطفل كعضو في مجتمع محلي .

 برنامج الخدمات المتكامل: يعّد هذا البرنامج حال آخر لمشكلة الطفل العاّمل يتمثل بإيجاد بديل لعمله وخاصة 
إن كان هو المعيل الوحيد لألسرة، لذلك كان ال بد من وجود برنامج يستهدف أسر األطفال هؤالء، ودراسة 
إمكانياتهم وقدراتهم، ومساعدتهم على إيجاد حّل لمشكالتهم عن طريق الجهات مقّدمة الخدمة. وأهم الخدمات 
وخدمات  والنفسيــــة،  االجتماعّية  والخدمات  الماليــــــــــة،  البدائل  هي  البرنامج  بهذا  توفيرها  يمكن  التي 
تعليمّية وخدمات اإلعادة إلى المدرسة، وخدمات اإلرشاد القانوني، وخدمات حاالت اإلعاقة وصعوبات التعلم، 

والخدمات الصحّية. 

 برنامج التدريب المهنّي: ويشمل التوعية والتوجيه المهنّي نحو مهنة المستقبل، وإشراك الفئات المستهدفة في 
دورات مهنّية قصيرة  وتحويل للتدريب المهنّي، ومتابعة الطلبة المحولين إلى معاهد مؤسسة التدريب المهنّي، 

ومتابعة الخريجين من مؤسسة التدريب المهنّي.

برامج ترفيهية مختلفة )األنشطة الالمنهجّية(: تهدف إلى بناء قدرات األطفال ورفع كفاءاتهم ومهاراتهم الحياتّية 
واالجتماعّية والتعّرف على ميولهم وهواياتهم وتنمية مواهبهم.

ج- نتائج عمليات مركز الدعم االجتماعّي

للسنوات  االجتماعّي  الدعم  مركز  خدمات  من  المستفيدين  المتسربين  األطفال  عدد  إلى   )86-3( الجدول  يشير 
2008-2014 حيث بلغ عددهم )1400( شخص، أما في السنوات 2011-2013 فقد بلغ عددهم )750( شخصا 
شكلوا ما نسبته )53.6 %( من إجمالي الطلبة  للسنوات 2008-2014. أّما أنواع خدمات الّتعليم التي قدمها مركز 

الدعم االجتماعّي وعدد المستفيدين منها للسنوات 2008-2014، فيبينها الجدول )87-3(.

•

•

•

•
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جدول )3 - 86( عدد الصفوف التعليمّية ومتوسط عدد الطلبة في كّل صف وإجمالي عدد الطلبة الذين
التحقوا بالبرامج التعليمّية في مركز الدعم االجتماعّي للسنوات 2014-2008

        المصدر: الصندوق األردّني الهاشمي للتنمية البشرّية ، مركز الدعم االجتماعّي، )2014(، بيانات غير منشورة

جدول )3 - 87( خدمات الّتعليم التي قدمها  مركز الدعم االجتماعّي  وعدد المستفيدين منها
للسنوات 2014-2008

                    المصدر: الصندوق األردّني الهاشمي للتنمية البشرّية ، مركز الدعم االجتماعّي، )2014( ، بيانات غير منشورة
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3-2-9  الكفايات )المعايير( المهنّية التي يحتاجها سوق العمل

Criterion Refer- )تعني كلمة كفاية أو معيار األداة المرجعية للقياس والمقارنة، وبذلك تصبح ميزانا مرجعيا 
ence( لمقارنة ما يمتلك الفرد من معارف ومهارات تمكن بالتالي من الحكم على قدراته وامكاناته. ولكّل مؤهل 
الّتعليم  2014()9(. وبذلك تضّم برامج  المعايير الخاّصة به)مصطفى،  المهنّي جملة من  مهني بحسب التخصص 

المهنّي والّتقنّي والّتدريب خمسة مكونات رئيسة  للكفايات المهنّية تشمل:

التخصصية بالكفايات  عنها  ويعبر  المحددة،  المهنة  في  المحدد  المستوى  في  المحدد  العمل  متطلبات 
.Specialization Competencies

.Employability Competencies متطلبات التكيف والّنمّو في بيئة العمل، ويعبر عنها بالكفايات االستخدامية

.Life Competencies متطلبات التعايش مع المجتمع والتواصل معه، ويعبر عنها بالكفايات الحياتّية

وتدعى  والحياتّية  االستخدامية  التخصصية  الكفايات  اكتساب  في  الطالب  تساعد  ضرورية  علمية  متطلبات 
.Academic  Competencies بالكفايات األكاديمّية

القيادة  بمتطلبات  يتعلق  خامس  مكون  العربّية  الدول  وبعض  المتقّدمة  الدول  بعض  مناهج  في  حديثا  وأدخل 
واإلشراف 

 .Managerial Competencies  متطلبات القيادة واإلشراف واإلدارة ويعبرعنها بالكفايات القيادية أواإلدارّية
وتشمل الكفايات المتعّلقة باتخاذ القرارات والقيادة الفعالة وإدارة التغيير.

تعتمد مرجعية الكفايات على وظيفتها من حيث كونها كفاية تخصصية أو استخدامية أو حياتّية أو أكاديمّية أو قيادية. 
وتركز المعايير المهنّية على النتائج الفعلّية المرتبطة بالشغل، وبحيث تكون هذه النتائج قابلة للقياس أو المالحظة 
التوصيف  المهنّية من خالل  الكفايات  الحصول على  ويتّم  والحكم.  للمقارنة  معيارا موضوعيا  بالتالي  تمثل  كي 

والتصنيف المهنّي، أو من خالل المسوحات والدراسات الميدانّية.

.1

.2

.3

.4

.5
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3-2-10  نظام البيانات والمعلومات الخاّصة بالعمل والتشغيل

تتوفر في األردّن مصادر رئيسة خاصة بالعمل والتشغيل بشكل عام وتلك المتعلقة بالتدريب والتعليم المهنّي والتقنّي 
والتدريب  التشغيل  قطاع  عن  المعلومات  توفر  ويعد  والطلب.  العرض  جانبي  بين  موزعة  وهي  خاص،  بشكل 
والتعليم المهنّي والتقنّي ذا فائدة كبيرة تساهم في إعادة هيكلة برامج التعليم والتدريب كي تكون أكثر تناغما مع 
الجيد حول  الدليل  وتقديم  العمل،  إلى سوق  الجدد  للداخلين  التتبعية  الدراسات  إجراء  العمل، وفي  حاجات سوق 
وتدريبّية  تعليمّية  برامج  لتصميم  األساس  توفر  أّنها  كما  التعليم،  وبرامج  الخريجين  العمل عن  أصحاب  انطباع 

جديدة. وهذه المصادر هي:

أ- مصادر جانب العرض: هناك ثالثة مصادر رئيسة تجمع وتنتج معلومات جانب العرض وهي:

وزارة التربية والّتعليم: تجمع وزارة التربية والّتعليم معلومات مفّصلة عن مختلف الجوانب الّتربوّية التي 
تشرف عليها الوزارة حيت يتوّلى قسم إدارة نظام المعلومات في مديرّية السياسات والتخطيط االستراتيجي 
التابعة إلدارة البحث والتخطيط التربوي في الوزارة وذلك ضمن رؤية واضحة حول امتالك نظام معلوماتي 
متكامل من البيانات اإلحصائّية والجغرافية لترشيد القرار التربوي، إذ ينتج هذا القسم تقارير وإحصائّيات 
والغرف  وأبنيتها  المدرسة  أرض  مساحات  وحول  والشعب،  والمعلمين  والطلبة  المدارس  بأعداد  تربوية 
والمرافق، كما يصدر مؤشرات تربوية كمّية ونوعّية عن الواقع التربوي بحسب متغّيرات عدة )موقع وزارة 
التصنيف  التعليمّية على  بياناته  في تصنيف  النظام  هذا  ويعتمد  االنترنت()10(.  والّتعليم على شبكة  التربية 

الدولي المعياري للتعليم لسنة 1997.

مؤسسة التدريب المهنّي: تتوّلى مديرّية القبول والتسجيل في المؤسسة جمع البيانات عن الملتحقين بمختلف 
برامج التدريب المهنّي في المؤسسة وفق نماذج معينة، وتتضمن هذه النماذج بيانات عن المتدربين موزعة 
بحسب مديرّية التدريب المهنّي، ومعهد التدريب، والعائلة المهنّية للبرنامج التدريبي، والتخصص التدريبي، 
الوالدة،  وسنة  الوالدة،  ومكان  وجنسه،  المتدرب  اسم  عن  بيانات  تتضمن  كما  التدريبي.  البرنامج  ومدة 
والمؤهل العلمّي، وسنة الحصول على المؤهل العلمّي. وتقوم مؤسسة التدريب المهنّي بنشر بيانات الملتحقين 
بالبرامج التدريبّية بحسب كافة المتغّيرات سابقة الذكر، إال أنها ال تنشر بيانات بحسب المستوى الّتعليمي 

للملتحقين بالتدريب المستمر بالرغم من وجودها في النماذج المستخدمة لجمع البيانات.

جامعة البلقاء الّتطبيقّية: تتوّلى وحدة كلّيات المجتمع في جامعة البلقاء التطبيقّية عمليات اإلشراف األكاديمي 
الغوث  لوكالة  )العاّمة والحكومّية والخاّصة والتابعة  المجتمع األردّنية كافة  كلّيات  والفّني والتربوي على 
الّدولّية والعسكرّية(، كما تتوّلى عملية قبول الطلبة ومتابعتهم وتخريجهم وتقديمهم المتحان الشهادة الجامعّية 

المتوّسطة )االمتحان الشامل(.

الدراسة واألوضاع  المقبولين والذين هم على مقاعد  الكلّيات  المتعّلقة بطلبة هذه  البيانات  وتتم عملية جمع 
ويرتبط  السلط  مدينة  في  الجامعة  مركز  من  يدار  محوسب  نظام  خالل  من  والخريجين  للطلبة  األكاديمّية 
بالكلّيات ارتباطا مباشرا. مما يّمكن وحدة كلّيات المجتمع من جامعة البلقاء الّتطبيقّية من االطالع على البيانات 

مباشرة في كل كلّية كسجالت الطلبة وعالماتهم وأعدادهم ومعّدالتهم التراكمّية ورسومهم الدراسّية..الخ.
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وتتضمن البيانات عن الطلبة سواء أكانوا على مقاعد الدراسة أم الخريجين بيانات فردية تشمل اسم الطالب، 
وجنسه وجنسيته، ورقمه الوطنّي، ومكان الوالدة، وتاريخ الوالدة، والعمر، ومعّدلة بالّثانوّية العاّمة، وفرع 
الّتعليم الثانوي، ومصدر الشهادة الّثانوّية العاّمة، ومكان اإلقامة، وتاريخ االلتحاق، والمستوى )السنة األولى، 
الثانية....الخ(، ودرجة الدراسة )دبلوم متوسط، بكالوريوس، دبلوم مهني، ماجستير(. وتصدر هذه البيانات 
عن جامعة البلقاء الّتطبيقّية بالتنسيق مع وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي بشكل دوري، وهي تتضمن 

معلومات إحصائية باستخدام التصنيف الدولي المعياري للتعليم.

ب- مصادر جانب الطلب: هناك مجموعة من المصادر الرئيسة التي تجمع وتنتج معلومات جانب الطلب  وهذه 
الجهات هي:

وزارة العمل: تتوّلى وزارة العمل اإلشراف على تطبيق قانون العمل األردّني ساري المفعول رقم )8( لسنة 
العمل  األردّني وزارة  العمل  قانون  َل  َخوَّ وقد  بمقتضاه.  الصادرة  والّتعليمات  واألنظمة  وتعديالته   1996
من   )8( المادة  أشارت  إذ  العمل،  قانون  الخاضعة ألحكام  المؤّسسات  في  العاّملين  عن  المعلومات  بجمع 

القانون ضمن فصل تفتيش العمل إلى أن  )على صاحب العمل أو من ينوب عنه ( ما يأتي:

 أن يرسل إشعارا إلى الوزارة أو إلى أي مديرّية من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه، 
وموقع كل منهم، وطبيعة عمله، وتاريخ مباشرته العمل، وأجره وذلك في الشهر األّول من كل سنه.

 أن يحتفظ في مؤسسته بالسجالت الواجب عليه االحتفاظ بها بما في ذلك سجالت العمال والمتدربين منهم. 

واستنإدا إلى هذه المادة من قانون العمل، فقد أعدت الوزارة نموذجا لجمع البيانات عن العاّملين في المؤّسسات 
الخاضعة ألحكام قانون العمل يسمى ) إشعار رقم )1( ( يتضمن معلومات عن المؤّسسات والعاّملين فيها، وأبرز 
والتخصص،  الّتعليمي  والمؤهل  الشهري،  واألجر  والمهنة،  العمر،  مثل  واالجتماعّية  االقتصادّية  خصائصهم 
من  تعد  بذلك  وهي  القانون.  ألحكام  الخاضعة  للمؤسسة  الرئيس  االقتصادّي  والنشاط  بالعمل،  االلتحاق  وتاريخ 
المصادر الرئيسة لتوفير معلومات القوى العاّملة في األردّن، كما أن المعلومات عن الوزارة  في الوقت الحالي 
يعتمد عليها في توفير المعلومات عن العمالة الوافدة في سوق العمل األردّني، وكذلك  األردّنيين الباحثين عن عمل 
ممن يراجعون مكاتب التشغيل الخاّصة بالوزارة، وال تتوفر لدى الوزارة أية تقديرات عن عدد العمال األردّنيين 
العاّملين في المؤّسسات الخاضعة لتفتيش العمل بموجب أحكام قانون العمل. وتعتمد الوزارة في تصنيفها لمعلومات 
النشاط  مجال  في  الرابع  اإلصدار   )ISIC4( تستخدم  فهي  قديمة،  وأخرى  حديثة  تصانيف  على  العاّملة  القوى 
االقتصادّي، بينما تستخدم التصيف الدولي المعياري للمهن اإلصدار الثاني لسنة 1968، أما تصنيف بيانات الّتعليم 
فهي لم تستخدم التصنيف الدولي المعياري للتعليم الحديث، وال حتى التصنيف األردّني المعياري للتعليم الصادر 
سنة 2004 والمنسجم مع التصنيف الدولي المعياري للتعليم اصدار سنة 1997، بل تستخدم تصنيف اليونسكو لسنة 

1976. أما نشر المعلومات  فيتم الكترونّيا وورقيا بشكل سنوي.

دائرة اإلحصاءات العاّمة: وهي أقدم جهة رسمّية تجمع وتنتج وتنشر بيانات عن مختلف مناحي الحياة في 
األردّن، ويحتوي هذا المصدر على حجم كبير من معلومات القوى العاّملة في األردّن من كافة الجوانب 
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االقتصادّية واالجتماعّية مثل التوزيعات بحسب الجنس، والعمر، والمهن الرئيسة، والنشاطات االقتصادّية، 
العاّمة بجمع هذه  العمل، وتقوم دائرة اإلحصاءات  بقّوة  العملية، والعالقة  والّتعليم، والمحافظات، والحالة 
أحدث  الدائرة  وتستخدم  العاّملة،  القوى  ومسوح  األسر  ومسوح  السّكانّية  التعدادات  خالل  من  المعلومات 

التصانيف الّدولّية في هذا الجانب، وتنشر معلوماتها الكترونّيا وورقيا بشكل دوري.

التي  الهامة  الجهات  من  االجتماعّي  للضمان  العاّمة  المؤسسة  تعد  االجتماعّي:  للضمان  العاّمة  المؤسسة 
التأمين االجتماعّي وهذه  والّتقنّي عن طريق  المهنّي  والّتعليم  التدريب  الطلب على  تجمع وتنتج معلومات 
المعلومات تجمع بشكل شهري، وتجمع المؤسسة العاّمة للضمان االجتماعّي بيانات عن المشتركين بالضمان 
االجتماعّي من خالل استمارة خاصة تحتوي على بيانات عن العمر والجنس والجنسّية والنشاط االقتصادّي 
للمؤسسة واألجر الشهري الخاضع للضمان االجتماعّي، إال أّن هذه االستمارة ال تغطي البيانات الخاّصة 
تشير  إذ  المملكة،  في  العاّملة  القوى  إجمالي  من   )%50( عن  تزيد  نسبة  تغطي  وهي  والمهنة،  بالّتعليم 
معلومات المؤسسة العاّمة للضمان االجتماعّي إلى أّن نسبة المؤمن عليهم الفعالين إلى إجمالي القوى العاّملة 
في المملكة بلغت )59.5%( لسنة 2013 بعد أن كانت )55.7%( سنة 2011 )المؤسسة العاّمة للضمان 

االجتماعّي، الخطة االستراتيجّية 2016-2014()11(.

إن بيانات المشمولين بالضمان االجتماعّي تستطيع أن تعطي دالالت شهرية عن حجم الطلب على القوى العاّملة من 
كافة المستويات التعليمّية بما فيها التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، ففي استمارة المؤمن عليه تتّم اإلشارة إلى نوع 
الحركة على االستمارة من حيث اشتراك جديد، أو تعديل أو إلغاء، فإن كان نوع الحركة جديدا فهذا إشارة إلى دخول 
جديد إلى سوق العمل إما من مخرجات الّتعليم والّتدريب، أو من القادمين من الخارج سواء أكان ذلك من األردّنيين 
العاّملين في الخارج من غير المشمولين بالضمان االجتماعّي اإلختياري أم عمال وافدين )أسعد ،1984()12( وهذا 
األمر  يعني بأّنه يمكن االعتماد على هذا المصدر في الحصول على مؤشرات حجم الطلب الشهري والسنوي بحسب 
الجنس والجنسّية والمهنة والمستوى الّتعليمي والنشاط االقتصادّي والمحافظات، مما يساعد في بناء سالسل زمنّية 
يمكن بواسطتها التنبؤ بحجم الطلب المستقبلي لمدد زمنّية قد تصل إلى خمس سنوات. وهذا التوّقع يمكن أن ينعكس 

على تخطيط العرض من الّتعليم والّتدريب ليتناغم مع الطلب. 

ديوان الخدمة المدنّية: تتوفر لدى ديوان الخدمة المدنّية معلومات تفصيلية عن الموظفين الخاضعين لنظام 
كالعمر  الجوانب  كافة  من  الحكومّية  والمؤّسسات  والدوائر  الوزارات  في  يعملون  والذين  المدنّية  الخدمة 
والّتعليم والجنس وغيرها، كما يوفر الديوان معلومات تفصيلية عن الباحثين عن عمل الراغبين العمل في 
والجنس  العمر  مثل  مختلفة  جوانب  المعلومات  هذه  وتغطي  الحكومّية،  والمؤّسسات  والدوائر  الوزارات 

والّتعليم والتخصص العلمّي وغيرها.

ويستخدم ديوان الخدمة المدنّية تصنيفات خاصة به حيث ال يستخدم التصانيف المعيارية المتعّلقة بالّتعليم أو المهنة 
كالتصنيف األردّني المعياري للتعليم الصادر عن المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية سنة 2004، أو التصنيف 
الدولي المعياري للتعليم )إسكيد2011( الصادر عن اليونسكو، أو التصنيف العربي المعياري للمهن 2008 الصادر 

عن منّظمة العمل العربّية، أو التصنيف الدولي المعياري للمهن 2008 الصادر عن منظمة العمل الّدولّية.
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المهنّي  والّتعليم  والّتدريب  التشغيل  معلومات  لمصادر  الحالي  الوضع  لتقييم  ملخصا   )88-3( الجدول  ويوضح 
و)31-3(  و)30-3(،  و)29-3(،  األشكال)28-3(،  توضح  بينما   ،2013-2011 للسنوات  األردّن  في  والّتقنّي 
مصادر معلومات جانبي العرض والطلب على التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن، وجمع وإنتاج ونشر 
معلومات التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي من مصادرها الرئيسة في األردّن، وهيكل معلومات التشغيل 

والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في جانبي العرض والطلب في األردّن.

جدول )3 - 88( ملخص تقييم الوضع الحالي لمصادر معلومات التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن
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جانب العرض

المنتجون الرئيسيون

جانب الطلب

وزارة التربية
والتعليم

وزارة العمل

مؤسسة التدريب
المهني

دائرة اإلحصاءات
العامة

جامعة البلقاء
التطبيقية

المؤسسة العامة
للضمان اإلجتماعي

ديوان الخدمة
المدنية

شكل )3-28( مصادر معلومات وبيانات جانبي العرض والطلب على التدريب والّتعليم
المهني والّتقنّي في األردّن
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شكل )3-29( جمع وإنتاج ونشر معلومات التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي من مصادرها الرئيسة في األردّن
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شكل )3-30( هيكل )إطار( معلومات التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في جانب الطلب في األردّن
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شكل )3 - 31( هيكل )إطار( معلومات التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في جانب العرض في األردّن
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3-2-11 أدوات وآليات التشغيل في مؤسسات القطاع العاّم والخاّص وشركات التوظيف الوطنّية واألجنبّية

أ- وزارة العمل

  تتولى وزارة  العمل منذ إنشائها سنة 1976 مسؤولية تحقيق األهداف العاّمة لشؤون العمل والعمال في المملكة، 
ومنها تلك المتعلقة بالتشغيل، فمن ضمن األهداف المؤسسية للوزارة توفير خدمات التشغيل لألردّنيين داخل المملكة 
وخارجها. ومن أجل ذلك توجد وحدة إدارّية في الوزارة تحت مسمى مديرية التشغيل والتدريب حيت تتولى هذه 
المهنّي  واإلرشاد  بالتشغيل  الخاّصة  السياسات  برسم  والمساهمة  المملكة،  في  التشغيل  خدمات  تطوير  المديرية 
والوظيفي، وكذلك تنفيذ برامج التدريب المرتبطه بالتشغيل ومتابعة تنفيذ الخطط، وتحقيق األهداف وتقييم األداء 
لمديريات / وأقسام التشغيل المعنّية بتقديم خدمات التشغيل واإلرشاد المهنّي لألردّنيين الباحثين عن العمل. ويتوّلى 
للتشغيل، منها ثالث  المعنّية حيث توجد سبع مديريات  التشغيل  المحافظات واأللوية مديريات  تنفيذ األعمال في 
مديريات في محافظة عمان، ومديرية واحدة في كل من محافظات الزرقاء وإربد والمفرق والعقبة، باالضافة إلى 

)14( قسمًا متخصصًا بالتشغيل في كافة مديريات العمل المنتشرة في أنحاء المملكة.

ومن األدوات التي تستخدمها وزارة العمل في مجال تشغيل األردّنيين ما يأتي: 

النظام الوطنّي للتشغيل االلكترونّي

المرحلة األولى: تّم إطالق النظام الوطني للتشغيل االلكتروني رسميًا في بداية عام 2009، وذلك بعد دمج 
قواعد البيانات الموجودة في المركز الوطني للتشغيل ومديريات العمل وقاعدة بيانات  التشغيل االلكتروني 

الموجودة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرّية/ مشروع المنار.

المرحلة الثانية: تّم تطوير النظام الوطني للتشغيل االلكتروني خالل سنة 2011 وتّم العمل بالنسخة الحالية 
في بداية سنة 2012.

قامت الوزارة بمواكبة التكنولوجيا، بطرح عطاء لتطوير النظام الوطني للتشغيل االلكتروني )المرحلة الثالثة(.

يعمل النظام على تكنولوجيا الويب حيث يضمن سهولة استخدام النظام ومرونة تطبيقه في جميع مديريات 
التشغيل والعمل، والشركاء االجتماعّيين، واالنترنت.

النظام يقدم خدماته للطرفين )صاحب العمل ، والباحث عن عمل( مجانًا.

يتيح النظام للباحثين عن عمل إدخال السيرة الذاتية الخاّصة بهم واالطالع على آخر فرص العمل المتاحة 
والمعلنة بالنظام وترشيح نفسه لصاحب العمل )من خالل الويب(.

يتيح النظام لصاحب العمل عرض فرص العمل المتوفرة لديه والبحث عن السير الذاتية المناسبة له )من خالل 
الويب(.

يقوم موظف التشغيل في الميدان بمساعدة صاحب العمل والباحث عن عمل بإدخال السيرة الذاتية الخاّصة 
بالباحث، وإدخال الشركات وفرص العمل المتاحة ويقوم بالمواءمة بين الفرصة والسير الذاتية المناسبة لها 

وربط الباحث مع صاحب العمل. 

- 1

•

•

•

•

•

•

•

•



247 الفصل الثالث

يشير الّتقرير السنوي لوزارة العمل للسنوات 2011-2013 إلى أّن عدد األردّنيين الباحثين عن عمل بلغ )34243( 
أّما   ،2013 سنة  )48289( شخصا  إلى  ارتفع   ،2012 سنة  إلى)34391( شخصا  2011، وصل  سنة  شخصا 
المشتغلون فكان عددهم )10111( شخصا سنة 2011، ووصل إلى )12597( شخصا سنة 2012(، وارتفع إلى 

)20602( شخصا سنة 2013، ويوضح الجدول )3-89( ذلك.

جدول )3-89( عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل وعدد المشتغلين منهم بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

     المصدر: وزارة العمل، مديرّية التشغيل والّتدريب، بيانات أرسلت باألميل يوم 2015/1/6

إّن التقارير اإلحصائّية الصادرة عن نظام التشغيل االلكترونّي للسنوات 2011-2012 كانت تركز على الباحثين 
على  للحصول  النظام  هذا  بتفعيل  الوزارة  بدأت   2013 سنة  وفي  والمحافظة،  منهم  المشتغلين  وعدد  عمل  عن 

معلومات حيث شملت المؤهل العلمّي.

ففي سنة 2011 كان توزيع الباحثين عن عمل حسب أعلى المحافظات كما يأتي: عّمان )9900( شخص، والزرقاء 
)8144( شخصا، والمفرق )2302( شخص، وإربد )5156( شخصا، والعقبة )3628( شخصا. أّما عدد المشتغلين 
شخصا،   )1667( وعّمان  شخصا،   )2084( وإربد  شخصا،   )3664( الزرقاء  محافظة  في  فكان   2011 سنة 

والمفرق )551( شخصا. 

وفي سنة 2012 كان توزيع الباحثين حسب أعلى محافظات كما يأتي: عّمان )9389( شخصا، الزرقاء )7731( 
لسنة  المشتغلين  أّما عدد  المفرق )2356( شخصا، وإربد )5831( شخصا، والعقبة )5281( شخصا.  شخصا، 
2012 فكان في محافظة الزرقاء )4216( شخصا، وعّمان )1986( شخصا، والمفرق )629( شخصا، وإربد 

)3954( شخصا، والعقبة )618( شخصا.

أّما في سنة 2013 فقد بلغ عدد المسجلين على النظام في أعلى محافظات كما يأتي: إربد )9825( شخصا، والزرقاء 
)8614( شخصا، وعّمان )12659( شخصا، والعقبة )2202( شخص، والكرك )2072( شخصا. ويوّضح ذلك 

الملحقان رقم )3-18( رقم )19-3(.

األساسي  الّتعليم  يأتي:  كما  فكان   2013 سنة  فقط  فيشمل  العلمّي  المؤهل  حسب  عمل  عن  الباحثين  توزيع  أّما 
)4181( شخصا، البكالوريوس )13404( شخص، تدريب مهني )1239( شخصا، تلمذة صناعية )70( شخصا، 
 )4383( متوسط  ودبلوم  شخصا،   )131( عالي  ودبلوم  شخصا،   )5875( وثانوي  شخصا،   )1653( توجيهي 
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شخصا، ودكتوراه )17( شخصا، وال يقرأ وال يكتب )440( شخصا، وماجستير )166( شخصا، ويقرأ ويكتب 
)3485( شخصا، وغير معرف )3222( شخصا، ويقصد بغير معرف من تّم إدخال بياناته دون إدخال المؤهل 

العلمّي،ويوضح ذلك الملحق )20-3(.

وفي سنة 2014 استمرت الوزارة في تطوير نظام التشغيل الكترونّي حيث صرح معالي وزير العمل في )8( اذار 
سنة 2015 لصحيفة الدستور األردّنية أّن أسماء المشتغلين وأماكن عملهم جرى نشرها عبر النظام الوطنّي للتشغيل 

وستعلن الوزارة قريبا عن معّدالت الثبات )البقاء( في هذه الوظائف.

أّما مشاريع التشغيل الذاتي التي تنفذها وزارة العمل يتوفر فيها آليات للمتابعة باستخدام الرقم الوطنّي وبالتعاون مع 
المؤسسة العاّمة للضمان االجتماعّي، باالضافة الى الزيارات الميدانّية للمؤسسات التي توظف هؤالء األردّنيين. 

خدمات التشغيل األخرى: عززت وزارة  العمل قدراتها في مجال تشغيل األردّنيين من خالل اتخاذ عدة تدابير 
تشمل الحمالت الوطنّية للتشغيل، وتسويق الكفاءات األردّنية في الخارج عن طريق المستشارين العماليين 
ورفدها  التشغيل،  لخدمات  الواحد  الموقع  بخدمة  المستهدفة  التشغيل  مديريات  وتجهيز  للوزارة،  التابعين 
بالكوادر المنتدبة من )مؤسسة التدريب المهنّي، والشركة الوطنّية للتشغيل، وصندوق التنمية والتشغيل( لتقديم 

خدماتها في المديريات المستهدفة.

برنامج  منها:  والتي  األردّنيين  تشغيل  نسب  زيادة  بهدف  المدعومة  والتشغيل  التدريب  برامج  تنفيذ  تّم  كما 
االّتصاالت  خريجي  وتشغيل  تدريب  وبـرنامج  الذكور،  الممرضين  من  الجدد  الخريجين  وتشغيل  تدريب 
وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج التدريب في صناعة األلبسة والمنسوجات )المحيكات(، وبرنامج التدريب 

في قطاع المطاعم.

وهذا ما أكده معالي وزير العمل في  كتابه الموجه إلى دولة رئيس الوزراء في شهر اذار سنة 2015  وكان 
من ضمن  ما ورد فيه اآلتي:

تنفيذا لمضمون االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل قامت وزارة العمل بتنفيذ الحملة الوطنّية للتشغيل، التي حظيت 
بشرف الرعاية الملكية السامية منذ مطلع سنة 2013، وهدفت إلى زيادة فرص التشغيل لألردنيين بالشراكة 
برامج  من  حزمة  وتنفيذ  الخاص،  القطاع  لدى  مباشرة  عمل  فرص  توفير  خالل  من  الخاص،  القطاع  مع 
التدريب لغايات التشغيل، والتي تهدف بمجملها إلى إحالل العمالة األردّنية محل العمالة الوافدة في القطاعات 

ذات األّولوية في تشغيل األردّنيين.

2013 – 2014 بتشغيل )66882( شخصا  التي نفذت خالل سنتي  للتشغيل  الوطنّية  الحمالت  تنفيذ  ساهم 
بفرص عمل مباشرة لدى القطاع الخاص، وذلك وفق ما تؤكده سجالت المؤسسة العاّمة للضمان االجتماعّي، 
كما ساهمت هذه الحمالت بتشغيل )20828( شخصا من خالل مشاريع تشغيل ذاتي ممولة من صندوق التنمية 

والتشغيل.
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ب- ديوان الخدمة المدنّية:

يتّم تعيين طالبي الوظائف من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في المؤّسسات والدوائر الحكومّية 
الخاضعة لنظام الخدمة المدنّية باالستناد إلى نظام الخدمة المدنّية رقم )82( لسنة 2013 وتعديالته، حيث يعين 
األشخاص من مستوى الّتعليم الّتقنّي في الفئة الثانية وفقا لفئات الوظائف المشار إليها في نظام الخدمة المدنّية، أّما 

خريجو برامج التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي المهنّي فيتم تعيينهم في الفئة الثالثة.

وبحسب نظام الخدمة المدنّية فإن موظفي الفئة الثانية تكون مهام وظيفتهم إشرافية، إضافة للقيام باألعمال الّتنفيذّية 
تعليمات وصف  بموجب  المهام  هذه  وتحدد  منها،  أيا  يماثل  ما  أو  الفّنية،  أو  المحاسبية  أو  التعليمّية  أو  اإلدارّية 
وتصنيف الوظائف، ويشترط للتعيين في هذه الفئة أن يحمل الشخص شهادة دبلوم كلّية المجتمع الشامل التي تكون 
مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الّثانوّية العاّمة كحد أدنى. وتضم هذه الفئة تسع درجات من 

الدرجة التاسعة إلى الدرجة األولى.

أّما موظفو الفئة الثالثة فتشمل الوظائف الحرفية والمهنّية والخدمات المساندة، وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب 
تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، وال يعين في وظائف هذه الفئة من يزيد مؤهله العلمّي عن شهادة كلّية مجتمع 
أو المعهد التي تكون مّدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الّثانوّية العاّمة أو ما يعادلها، وتضم 

هذه الفئة الدرجات الثالثة والثانية واألولى.

ويجري تعيين خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي باالستناد إلى أسس اختيار وتعيين الموظفين في 
الوظائف الحكومّية من الفئات األولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العالوات. ويقوم طالب الوظيفة وفقا 
للتعليمات آنفة الذكر بتعبئة  الّنمّوذج المعّد من قبل ديوان الخدمة المدنّية من الفئتين األولى والثانية، أّما الفئة الثالثة 

فيتم تعبئة الّنمّوذج من خالل مديرّيات العمل والتشغيل الّرسمّية التابعة لوزارة العمل في المحافظات واأللوية.

لطالب  اإلقامة  مكان  لتحديد  العاّمة  والجوازات  المدنّية  األحوال  دائرة  عن  الصادرة  الشخصّية  البطاقة  وتعتمد 
التعيين، ويشترط في المتقدم بطلب تعيين في الخدمة المدنّية من وظائف الفئة األولى والثانية والثالثة أن ال يكون 
من المتقاعدين المدنّيين أو العسكريين، أو متقاعدي الضمان االجتماعّي، أو القائمين على رأس عملهم بوظائف في 

القطاع المدنّي والعسكري بما في ذلك الجامعات الّرسمّية والبلديات.

ويقوم ديوان الخدمة المدنّية بإصدار كشف تنافسي أساسي يعتمد لغايات التعيين مرة واحدة في السنة، ويتّم اعتماد 
بيانات  وأّية  الجغرافية  والمنطقة  والجنس  والتخصص  العلمّي  المؤهل  وفق  التعيين  لطالبي  التنافسّية  الكشوفات 
أو شروط أخرى تتطلبها طبيعة الوظيفة، كما يصدر الديوان كشفا دوريا كل أربعة أشهر أو كلما دعت الحاجة 
للمتقدمين إلشغال وظائف الفئة الثالثة بالشروط األساسّية الالزمة إلشغال الوظائف الشاغرة، وتعد هذه الكشوفات 

ملغاة حكما بانتهاء عملية التعيين على الوظائف المعلن عنها.

الحكومّية يقوم  الوزارات والدوائر والمؤّسسات  الشواغر في  الّتقنّي: لغرض تعبئة  الّتعليم  تعيين خريجي 
الديوان بترشيح ستة أشخاص أو العدد المتوفر إذا كان أقل من ذلك للوظيفة الشاغرة الواحدة؛ وفقا لترتيبهم 
مباشر  وباشراف  إجراؤه  يتم  الذي  التنافسي  لالمتحان  تمهيدا إلخضاعهم  وذلك  التنافس  كشف  في  التنافسي 
من ديوان الخدمة المدنّية، ويقوم ديوان الخدمة المدنّية بترشيح الحاصلين على أعلى النقاط المحددة بموجب 

•
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االمتحان التنافسي بواقع ثالثة أشخاص للوظيفة الشاغرة الواحدة أو العدد المتوفر إذا كان عدد الناجحين أقل 
من ذلك؛ لغايات إخضاعهم للمقابالت الشخصية وفق الّنمّوذج المعّد من قبل ديوان الخدمة المدنّية، وتتوّلى لجنة 
الموارد البشرّية المؤلفة بموجب أحكام المادة )39( من نظام الخدمة المدنّية بإجراء عملية المقابلة للمرشحين، 
وتعبئة نموذج المقابالت، ومن ثّم ترفع تنسيبها إلى ديوان الخدمة المدنّية بالنتائج النهائية لعملية اختيار وتعيين 
الموظفين، ويقوم رئيس ديوان الخدمة المدنّية بالتنسيب إلى الوزير المختص للموافقة على تعيين األشخاص 

الواردة أسماؤهم عمال بأحكام المادة)55( من نظام الخدمة المدنّية المعمول به.

تعيين خريجي برامج التدريب والّتعليم الثانوي المهنّي: يعين حملة هذا المستوى الّتعليمي ضمن موظفي 
الدوائر  جميع  لدى  الفئة  بهذه  الشاغرة  الوظائف  وتحديد  حصر  المدنّية  الخدمة  ديوان  ويتوّلى  الثالثة،  الفئة 
الحكومّية، ويتّم اإلعالن عن الوظائف الشاغرة وأعدادها وتوزيعها حسب المناطق الجغرافية المطلوب التعيين 
عليها من قبل ديوان الخدمة المدنّية بصحيفة محلية يومية واحدة على األقل، على أن ال يتّم اإلعالن في يوم 
اإلقامة  ومكان  من مؤهالت  الوظيفة  هذه  األساسّية إلشغال  الشروط  اإلعالن  هذا  في  وتحدد  عطلة رسمية. 

والمسمى الوظيفي وأّي شروط إضافية أخرى كالعمر والخبرة وغيرها وآخر موعد لتقديم الطلبات.

وتتوّلى مديريات العمل والتشغيل في المحافظات واأللوية مهمة استالم طلبات التوظيف حسب الشروط المعلن 
عنها وفق نموذج طلب التوظيف وإشعار إستالم الطلب الذي يعطى للمتقدم واللذين يعدهما ديوان الخدمة المدنّية، 
ومن ثّم القيام بعملية إدخالها وتنقيحها وتنظيمها. ويتم تحديد أحقيتهم التنافسية من قبل ديوان الخدمة المدنّية وفقا 

للتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الحكوميين.

وقد حّددت الّتعليمات المقياس التنافسي حسب مجموعة من المعايير بحده األعلى )100( نقطة، فيعطى من أنهى 
نقاط،   )10( بنجاح  فروعها  بجميع  العاّمة  الّثانوّية  الدراسة  شهادة  على  والحاصل  نقاط،   )7( الّثانوّية  المرحلة 
والحاصل على دبلوم سنة واحدة بعد شهادة الّثانوّية العاّمة أو الذين لم يجتازوا االمتحان الشامل لكلّيات المجتمع 
)11( نقطة، كما يمنح طالب التعيين الحاصل على شهادة التدريب المهنّي أو الحرفي النقاط المستحقة وفقا لمدة 
التدريب، فيعطى )6( نقاط للتدريب المهنّي أو الحرفي لمدة)6( شهور، و)10( نقاط للتدريب المهنّي أو الحرفي لمدة 
سنة، و)15( نقطة للتدريب المهنّي أو الحرفي لمدة سنتين. كما يمنح خريجو مؤسسة التدريب المهنّي الحاصلون 
على مزاولة مهنة وخريجو المعاهد التدريبّية المعتمدة نقاطا وفقا للمستوى المهنّي واإلجازة التي يحملها، فيعطى 
محدد مهارات )6( نقاط، والماهر)10( نقاط، والمهنّي)15( نقطة. كما يتّم إجراء االمتحانات التنافسّية والمقابالت 
الشخصّية لغايات التعيين، ويشترط  في التعيين على مجموعة الوظائف المهنّية والحرفية أن يكون المرشح حاصال 

على إجازة مزاولة مهنة وفقا للسلم الفّني للمهارات المعتمد وفقا ألحكام قانون تنظيم العمل المهنّي.

المقابلة  بإجراء عملية  المدنّية  الخدمة  المادة )39( من نظام  المؤلفة بموجب أحكام  البشرّية  الموارد  لجنة  وتقوم 
للمرشحين، وتعبئة نموذج المقابالت وترفع تنسيبها إلى ديوان الخدمة المدنّية بالنتائج النهائية لعملية اختيار وتعيين 
الموظفين، ويقوم رئيس ديوان الخدمة المدنّية بالتنسيب إلى الوزير المختص للموافقة على تعيين األشخاص الواردة 

أسماؤهم عمال بأحكام المادة )55( من نظام الخدمة المدنّية المعمول به ) ديوان الخدمة المدنّية،2014()13(.

وال تتوفر بيانات عن طالبي التوظيف من خريحي الّتعليم الثانوي المهنّي أو التدريب المهنّي أو العاّملين الخاضعين 

•



251 الفصل الثالث

لنظام الخدمة المدنّية لنفس هذين المستويين من الّتعليم للسنوات 2011-2013، وقد بدأ ديوان الخدمة المدنّية االهتمام بهذة 
الفئة من الموظفين لجمع وتطوير قواعد البيانات الخاّصة بهم منذ سنة 2014. ويشير كل من الجدولين )3 - 90(، و)91-3( 
إلى عدد المتقدمين بطلبات توظيف من برامج الّتعليم الّتقنّي وعدد المعّينين منهم بحسب الجنس للسنوات2013-2011، 
بينما يشير الجدول )3 - 92( إلى عدد العاّملين من برامج  الّتعليم الّتقنّي الخاضعين لنظام الخدمة المدنّية. من جهة أخرى 
الخدمة  الموظفين الخاضعين لنظام  إلى توزيع  البشرّية  الموارد  لتنمية  الوطنّي  المركز  المنار في  بيانات مشروع  تشير 
المدنّية بحسب الفئة الوظيفية للسنوات 2011 - 2013. وتشير بيانات ديوان الخدمة المدنّية إلى أن نسبة الّتعليم الّتقنّي تشكل 
نحو )17.8.%( من إجمالي العاّملين الخاضعين لنظام الخدمة المدنّية لسنة 2013، أنظر الجدولين )3-93(، و)94-3(.

جدول )3 - 90( عدد المتقدمين لديوان الخدمة المدنّية بطلبات توظيف من مستوى التدريب والّتعليم المهنّي 
والّتقنّي بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

       المصدر: ديوان الخدمة المدنّية ، الّتقرير السنوي 2013.    
       مالحظة: البيانات عن التعليم المهني والتدريب المهني غير متوفره.
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جدول )3 - 91( عدد المعينين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في المؤّسسات والوزارات 
والدوائر الحكومّية الخاضعة لنظام الخدمة المدنّية بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

        المصدر: ديوان الخدمة المدنّية ، الّتقرير السنوي 2013.    
      مالحظة: البيانات عن التعليم المهني والتدريب المهني غير متوفره.

جدول )3-92( عدد الموظفين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي العاّملين الخاضعين لنظام 
الخدمة المدنّية بحسب الجنس للسنوات 2013-2011

      المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار.
      مالحظة: البيانات عن التعليم المهني والتدريب المهني غير متوفره.
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جدول )3 - 93( عدد الموّظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنّية بحسب الفئة الوظيفية  للسنوات 2013-2011

      المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية  ودائرة اإلحصاءات العاّمة ، توزيع الموظيفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنّية للسنوات 2013-2008

جدول )3 - 94( عدد الموظفات الخاضعات لنظام الخدمة المدنّية بحسب الفئة الوظيفية  للسنوات 2013-2011 

     المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية  ودائرة اإلحصاءات العاّمة ، توزيع الموظيفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنّية للسنوات 2013-2008
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ج- الشركة الوطنّية للتشغيل         

أيار سنة 2007 وإيمانا من جاللة  الخامس والعشرون من  لعيد االستقالل في  الحادية والستين  الذكرى  بمناسبة 
الملك عبداهلل الثاني بن الحسين المعظم بأهمّية مشاركة الشباب األردّني في عملية التنمية االقتصادّية واالجتماعّية 
والسياسية وإعداد جيل من الشباب المؤهل، جاءت التوجيهات الملكية السامية إلى القّوات المسّلحة األردّنية بتنفيذ 
العمل  وزارة  مع  بالتنسيق  اإلنشاءات  قطاع  في  للعمل  األردّنية  المسّلحة  القّوات  في  مدنيين  الستخدام  مشروع 
ومؤسسات القطاع الخاص، من أجل تسليح الشباب في مختلف المحافظات بالمهارات والقدرات الالزمة للعمل 

والعطاء وزيادة اإلنتاج.

والّتدريب كشركة مساهمة خاصة غير  للتشغيل  الوطنّية  الشركة  إنشاء  تّم  السامية  الملكية  للتوجيهات  واستجابة 
ربحّية مملوكة للقّوات المسّلحة األردّنية حيث تم تسجيلها رسميا في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2007/7/25، 
وباشرت عملها في السابع من آب سنة 2007 بإدارة كاملة من الكوادر العسكرّية بعد استكمال وإنجاز كافة الخطط 

والبرامج التفصيلية لكافة مراحل التشغيل والّتدريب. 

وتقوم فلسفة الشركة الوطنّية للتشغيل من خالل دراستها لواقع سوق العمل المحلي واحتياجات كل من صاحب 
العمل والعاّمل للوصول إلى أسلوب عملي يلبي احتياجات كال الطرفين، ويساهم في تحقيق رؤية الشركة وأهدافها. 

وتم تصنيف هذه االحتياجات كما يأتي:

متطلبات صاحب العمل وتشمل:

االلتزام والجدية في العمل: توفير الوسائل الكفيلة لضبط جدية المتدرب والتزامه بالعمل والتأهيل من خالل نظام 
استخدام المدنّيين في القّوات المسّلحة ووجود آلية للثواب والعقاب.

العمل  جودة  على  إيجابي  تأثير  من  لذلك  لما  للمتدرب؛  النهائية  المخرجات  جودة  على  التركيز  اإلنتاج:  جودة 
وتخفيض كلفة المنتج.

وتوزيع  العمل،  لسوق  الفعلّية  االحتياجات  حسب  المتدربين  تدريب  خالل  من  السوق  حاجة  لتلبية  التدريب 
المتدربين على شركات المقاوالت والشركات األخرى حسب حاجتها ومراحل العمل لديها.

 متطلبات العاّمل األردّني وتشمل:

العدالة في األجور: الحصول على األجور العادلة مقارنة مع العاّمل الوافد.

والتأمين  الوظيفي  األمن  على  الحصول  تكفل  مناسبه  عمل  بيئة  إيجاد  نحو  السعي  مالئمة:  عمل  بيئة  توفير 
والضمان االجتماعّي.

وترتكز األهداف االستراتيجّية للشركة على الموضوعات اآلتية: 

تلبية احتياجات سوق العمل األردّني بالكفاية الكمّية والّنوعّية من القوى المهنّية العاّملة المتميزة. 

تعديل اتجاهات الشباب نحو العمل المهنّي، وكسب تأييد المجتمعات المحلّية نحو تحقيق هذه الغايه. 

•

•

•
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تصميم برامج تدريبّية مهنّية متخصصة لتلبية احتياجات أسواق العمل العربّية. 

تعزيز القدرات المالية واإلدارّية للشركة بدخولها في أعمال استثمارية وانتاجية مدرة للدخل. 

تّم اعتماد برنامج تدريبي متكامل يضم ثالثة برامج فرعية مقسمة على ثالث مراحل أيضا والبرنامج األّول: هو 
التدريب الوطنّي)العسكري( ومدته شهران، والثاني التدريب المهنّي ومدته ستة أشهر، والثالث التدريب الميداني 
ومدته أربعة أشهر. ويشترط بالمتدرب في الشركة أن يكون أردني الجنسّية، وال يقل العمر عن )17( سنة وال يزيد 
عن)28( سنة، والئقًا صحيا وبدنيا، وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ويجيد 

القراءة والكتابة.

يتمتع المتدرب في مرحلة التدريب المهنّي والوطنّي باالمتيازات اآلتية خالل مراحل التدريب

مكافأة شهريه مقدارها )75( دينارا ومكأفاة نهاية البرنامج التدريبي مقدارها )600( دينار شريطة إنهاء 
البرنامج التدريبي بنجاح.

التأميــن الّصحّي طيلة فترة التدريب.

اللباس خالل مرحلة التدريب الوطنّي والمهنّي.

شهادة كفاءة مهنّية مصدقة من مركز االعتماد وضبط الجودة.  

شهادة مزاولة مهنة صادرة من مركز االعتماد وضبط الجودة ومصدقة من وزارة العمل.

شهادة مهارات ريادية وحياتّية )جواز سفر للنجاح(.

هوية مهنّية.

شهادة سالمة وصحة مهنية.

التدريبي باعتمادها على المقاييس األوروبية الحديثة في  تنفرد الشركة الوطنّيه للتشغيل والّتدريب في برنامجها 
التدريب المهنّي من خالل شركة فرنسية، ويمتاز هذا البرنامج بما يأتي: 

المناهج: تقديم مناهج تدريبّية حديثة وفق المقاييس األوروبية خاصة بالشركة الوطنّيه للتشغيل والّتدريب تمت 
ترجمتها وتطويرها وتدقيقها واعتمادها لكافة المهن.

الشركة  لدى  اختيارهم وفق أسس محددة وتوظيفهم  تم  التخّصصات  200 مدرب في كافة  تأهيل  المدّربون: 
الوطنّيه وإخضاعهم لبرنامج تدريب المدّربين شمل 5 دورات تدريبّية.

المهنّي  التدريب  مرحلتي  أثناء  المتدربين  تدريب  على  المباشر  المتدربين: اإلشراف  تدريب  على  اإلشراف 
التأسيسي والّتدريب العملي الميداني.

التقييم: تقييم المتدربين وفق معاير تقييم معتمدة وإجراء االختبارات أثناء وبعد انتهاء كافة مراحل التدريب.

نظام إدارة الجودة: الحصول على شهادة نظام إدارة الجوده )ISO9001:2000( للشركة ولمركز التدريب

الشهادات: منح شهادة مهنّية معتمدة.

•

•

•

•
•
•

•
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ويهدف التدريب المهنّي في الشركة إلى إكساب المتدربين المهارات األساسية النظرية والعملية الّتطبيقّية لكل مهنه 
من المهن التي يتم التدريب عليها، حيث يتّم وضع المتدرب في بيئة تدريبية مشابهة لسوق العمل.

أّما المهن المشمولة بالتدريب  فهي في قطاع اإلنشاءات وتشمل كال من مهنة نجار طوبار، وحداد تسليح، وبناء 
حجر وطوب، وقصـير، وبليط، ودهان مبان/مجهز ديكورات جبسية، وحداد ألمنيوم، وحداد فاصون، ونجار أثاث، 

وكهرباء تمديدات، وتكييف وتبريد، وتمديدات صحّية، وكهرباء صناعّية.

أّما الهدف من التدريب العملي الميداني فهو رفع كفاءة المتدربين من خالل ممارسة المهنة التي تّم التدريب عليها، 
وتكون مواقع التدريب العملي في مشاريع وشركات المقاوالت واإلنشاءات والشركات الصناعية، كما يتم في هذه 
المرحلة تشغيل المتدربين لدى شركات القطاع الخاص والشركات التابعة للقطاع العاّم حسب اتفاقيات شخصية 
يبرمها الطرفين )المتدرب- صاحب العمل( وتتوّلى الشركه مهمة اإلشراف والمتابعة. كما وتقوم الشركة بتقديم 
قطاع  في  للعمل  الخريجين  من  المهن  لجميع  األعداد  توفير  طريق  عن  اإلنتاجية  والشركات  للمقاولين  خدمات 

اإلنشاءات والصناعات التحويلّية وبشكل مستمر.

2011-2013، ومنه  للسنوات  بالعمل  والملتحقين منهم  المتدريبن والخريجين  إلى عدد   )95-3( الجدول  ويشير 
يالحظ أن نسبة التشغيل وصلت إلى)66.3 %( سنة 2011، انخفضت إلى)54.1 %( سنة 2012 ووصلت إلى 

)31.7 %( سنة 2013

جدول )3-95( عدد الملتحقين والخريجين والمشتغلين من متدربي الشركة الوطنّية للتشغيل للسنوات 2013-2011

        المصدر: الشركة الوطنّية للتشغيل، الدائرة الفّنية، بيانات غير منشورة

د- شركات التوظيف الخاّصة

أجاز قانون العمل األردّني رقم )8( لسنة 1996 إنشاء مكاتب خاصة للتشغيل بترخيص من وزير العمل، وقد 
حدد نظام المكاتب الخاّصة للتشغيل رقم )21( لسنة 1999  شروط ترخيص هذه المكاتب وآلية التفتيش عليها. 
كما أعطى الحق لهذه المكاتب القيام باألعمال الالزمة لتشغيل األردّنيين في القطاع الخاص داخل المملكة، وفي 
القطاعين العام والخاص خارج المملكة بما في ذلك القيام بأعمال الوساطة لهذا التشغيل، ومتابعة اإلجرءات الالزمة 
لذلك، وتلبية احتياجات أصحاب العمل من الباحثين عن عمل من األردّنيين، واالّتصال مع الجهات الخارجية لتأمين 
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احتياجاتها من القوى العاملة األردّنية، وتنظيم تشغيلها لدى تلك الجهات بموحب عقود تبرم معها لهذه الغاية، وتنفيذ 
حمالت إعالمية لدعوة األردّنيين الباحثين عن عمل لتقديم طلباتهم لالستفادة من خدمات هذه المكاتب. وقد بلغ عدد 
هذه المكاتب المرخصة ) 59 ( مكتبا سنة 2011 ، ارتفع إلى )62( مكتبا سنة 2012، ووصل إلى ) 67 ( مكتبا 

مع نهاية سنة 2013.

تتبع مكاتب التشغيل الخاّصة إجراءات وآليات خاصة بتشغيل األردّنيين بغض النظر عن مستواهم التعليمي، حيث 
تقوم بالتسجيل إلكترونيا للراغبين العمل عن طريق هذه المكاتب، ومن لم يستطع الكتابة مثل األمي فإن المكتب 
يتوّلى تنظيم إدخال هذه البيانات ضمن قواعد البيانات الخاّصة بمثل هذه الحاالت. وتتم عملية التوظيف من خالل 
مقابلة شروط الوظيفة التي يطلبها صاحب العمل مع قواعد البيانات الخاّصة بهؤالء الباحثين عن عمل المسجلين 
لدى هذه المكاتب والشركات، وأحيانا يتم تنظيم مقابالت بين هؤالء الباحثين إما داخل هذه المكاتب حيث تتوفر 

التسهيالت المطلوبi ، وفي أحيان أخرى تتم من خالل اللقاء في قاعات لدى جهات أخرى مثل الفنادق.

تشير المعلومات التي تم الحصول عليها من نقابة أصحاب مكاتب التشغيل الخاّصة إلى أن معظم الطلب الخارجي 
المهنّي والتقنّي خارج األردّن  التعليم والتدريب  الطلب على  فأكثر، وأن  البكالوريوس  لألردّنين هو من مستوى 
ما زال ضئيال لوجود دول أخرى تنافس القوى العاملة األردّنية في هذا الجانب  مثل العاملين من الهند والفلبين 
ومصر، وتقدر نقابة أصحاب مكاتب التشغيل الخاّصة أن عدد األردّنيين الذين يتم تشغيلهم خارج األردّن يتراوح 

ما بين أربعة إلى ستة  آالف سنويا. 

3-2-12  حاجة القطاعات االقتصادّية إلى العمالة للسنوات 2011 - 2013

يعتمد هذه البند من التقرير في معلوماته بشكل أساسي على المسح الوطني الذي تنفذه دائرة اإلحصاءات العاّمة 
عن فرص العمل المستحدثة. باإلضافة إلى بعض المسوح األخرى الصادرة عن كل من المجلس األعلى للّسّكان 

والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرّية.

أ- المسح الوطني لفرص العمل المستحدثة

تشير نتائج مسح فرص العمل للسنوات -2011 2013 إلى أن حاجة القطاعات االقتصادّية وصلت إلى )96696( 
إلى  وصلت  أن  إلى  وتراجعت   ،2012 سنة  عمل  فرصة   )84367( إلى  انخفضت   ،2011 سنة  عمل  فرصة 
)76342( فرصة عمل سنة 2013. وعند تحليل حاجة النشاطات االقتصادّية لعنصر العمل بحسب عناصر الطلب، 
للسنوات  إلى %64  بين %58  ذلك  ترواح  إذ  األولى  بالمرتبة  جاء  التشغيل  في  التوسع  أو  االستثمار  أن  فتبين 
2011-2013. أما ترك العمل ألسباب غير التقاعد فقد شكل نسبه ترواحت بين 29-35 %، ومن أسباب ترك 
العمل- باستثناء التقاعد - حوافز العمل، وظروف العمل وطبيعته، وأسباب صحية، وأسباب شخصية ، وأسباب 

اقتصادية ، والزواج.

أما عنصر التقاعد فتراوحت نسبته بين 7.3% -8.1 % للفترة ذاتها. ويوضح ذلك الجدول )96-3(.
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جدول )3-96(  فرص العمل التي توفرت في سوق العمل األردّني بحسب عناصر الطلب

     المصدر:  محسوبة من قبل فريق الخبراء باالستنإذ على دائرة اإلحصاءات العاّمة ، مسح فرص العمل المستحدثة للسنوات 2013-2011.

االجتماعّي  والضمان  والدفاع  العاّمة  اإلدارة  نشاط  من  كل  العمل  لفرص  توليدا  االقتصادّية  النشاطات  أكثر  كانت 
والصناعات  النارية،  والدراجات  المحركات  ذات  المركبات  وإصالح  والتجزئة  الجملة  تجارة  ثم  ومن  اإلجبارّي، 
 ،2011 سنة  العمل  فرص  إجمالي  من   %52.3 نسبته  ما  مجتمعة  االقتصادّية  النشاطات  هذه  وشكلت  التحويلية. 
انخفضت إلى 50.2 % سنة 2013. وشكل قطاع التعليم المرتبة الرابعة، إذ بلغت نسبة توليده لفرص العمل 12.3 % 
سنة 2011، ارتفعت إلى 12.8 % سنة 2013. واحتلت أنشطة الّصحة البشرّية والخدمة االجتماعّية المرتبة الخامسة  

وبنسبة 6.4 % سنة 2011 ارتفعت إلى 6.9 % سنة 2013، ويوضح الجدول )3-97( ذلك.  

وتشير البيانات إلى أن القطاع الخاص وفر النسبة الكبيرة من فرص العمل، فوصلت النسبة إلى 61 % سنة 2011، 
ارتفعت إلى 66.1 % سنة 2013. أما القطاع العام فشكل ما نسبته 33.5 % سنة 2011 انخفضت إلى 29.4 % 
سنة 2013، أما القطاع الخاص غير المنظم فقد وفر نحو 5.0 % من فرص العمل سنة 2011 انخفضت نسبته إلى 

3% سنة 2013، ويشير الجدول )3-98( إلى ذلك.

ومن النتائج األخرى لهذا المسح ما يأتي:

بخصوص توزيع فرص العمل حسب المهنة، فإن مجموعة مهن مشغلي المصانع تأتي في المرتبة األولى، 
ويليها في ذلك مهن عمال البيع والخدمات، ومن ثم مجموعة مهن االختصاصيين، ويشير الجدول )3-99( إلى 

ذلك. 

كانت أكثر فرص العمل للذكور بنسبة )77%(، أما اإلناث فاحتلت النسبة الباقية )33%(. ويشير الجدول )3-
100( إلى ذلك.

أما توزيع فرص العمل حسب فئات األعمار، فإن النصيب األّول كان لفئات األعمار )20-24( سنة، ويلي ذلك 
فئات األعمار)25-29( سنة، ويليها فئات األعمار)30-39( سنة، والجدول )3-102( يوضح ذلك.

النصيب األّول،  فأكثر  البكالوريوس  الّتعليمي فقد كان لمستوى  المستوى  العمل حسب  أما بخصوص فرص 
يلي ذلك الّتعليم األساسي ومن ثم الّتعليم الثانوي. أما التلمذة المهنّية فهي لم تشكل اإل نسبة )1 %(، وأما الّتعليم 
الّتقنّي فهو بحدود )9.7 %(، وال تتوفر معلومات عن الّتعليم الثانوي المهنّي. ويشير الجدول)3-101( إلى هذا 

االمر.

•

•

•

•
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جدول )3-97( عدد األفراد األردّنيين الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصافي عدد الوظائف 
بحسب النشاط االقتصادي الرئيس للسنوات2011-2013 )المجموع(

      المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، مسح فرص العمل المستحدثة للسنوات 2013-2011
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جدول )3 - 98( عدد األفراد األردّنيين الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصافي عدد الوظائف 
حسب القطاع للسنوات 2011-2013 )المجموع(

       المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، مسح فرص العمل المستحدثة للسنوات 2013-2011
       *يوجد هناك اختالف طفيف في المجموع وذلك بسبب عملية الترجيح والتقريب

جدول )3 - 99( عدد األفراد األردّنيين الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصافي عدد الوظائف 
حسب المهنة الرئيسة للسنوات 2011-2013 )المجموع(

      المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، مسح فرص العمل المستحدثة للسنوات 2013-2011
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جدول )3-100( عدد األفراد األردّنيين الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصافي عدد الوظائف
حسب الجنس للسنوات 2013-2011

      المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، مسح فرص العمل المستحدثة للسنوات 2013-2011
     *يوجد هناك اختالف طفيف في المجموع وذلك بسبب عملية الترجيح والتقريب

جدول )3-101( عدد األفراد األردّنيين الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصافي عدد الوظائف 
حسب المستوى الّتعليمي للسنوات2011-2013 )المجموع(

     المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، مسح فرص العمل المستحدثة للسنوات 2013-2011
     *يوجد هناك إختالف طفيف في المجموع وذلك بسبب عملية الترجيح والتقريب
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جدول )3-102( عدد األفراد األردّنيين الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصافي عدد الوظائف 
حسب فئات األعمار للسنوات 2011-2013 )المجموع(

       المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، مسح فرص العمل المستحدثة للسنوات 2013-2011
       *يوجد هناك اختالف طفيف في مجموع الجدول وذلك بسبب عملية الترجيح والتقريب

ب- مسوحات المجلس األعلى للسّكان

نفذ المجلس األعلى للّسّكان دراسة نشرت في سنة 2012 وهي بعنوان : حجم العرض والطلب المتوقعين على 
وقد   .2015-2013 للسنوات  واالتصاالت   المعلومات  تكنولوجيا  وظائف  في  التقنّي  والتعليم  المهنّي  التدريب 

أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يأتي:

يتوقع أن يبلغ العرض من خريجي المرحلة الثانوية تخصص اإلدارة المعلوماتية ) الناجحين غير الملتحقين 
بالجامعات والراسبين حوالي )33398(، )44419(، )59077( خريجا وخريجة للسنوات 2013-2015 على 

التوالي.

 يتوقع أن يكون حجم العرض من معاهد مؤسسة التدريب المهنّي في وظائف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
)207(، و )230(، و )255( خريجا وخريجة للسنوات 2013-2015 على التوالي.

 ،)2030( واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  التقنّي  التعليم  من  العرض  حجم  يكون  أن   يتوقع 
و)2489(، و)3052( خريجا وخريجة للسنوات 2013-2015 على التوالي.

)918(، و)626(،  التقنّي  والتعليم  المهنّي  التدريب  العمل من مستوى  في سوق  الطلب  يبلغ حجم  أن   يتوقع 
و)634( فرصة عمل للسنوات 2014 إلى 2016 على التوالي. وهو ما يعني أن هناك فائضا في عرض العمل 
من نواتج التدريب المهنّي والتعليم التقنّي في تخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  للسنوات التي تمت 

دراستها.

•

•

•

•
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ج- مسوحات المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية

نفذ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرّية تسع دراسات تناولت حجم الفجوة بين جانبي العرض والطلب على 
التشغيل  مجلس  مع  وتنسيق  وبتعاون  العمل  وزارة  من  وبطلب  االقتصادّية  النشاطات  بعض  في  العاملة  القوى 
والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي والشركاء وبتمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وشمل 

ذلك ما يلي:

نشاط صناعة المالبس عن السنوات 2015-2013. 
نشاط صناعة األثاث عن السنوات 2016-2014.

 نشاط بيع وقود المركبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة عن السنوات 2015-2013.
 نشاط الوساطة المالية والتأمين عن السنوات 2015-2013.

نشاط الصناعات الهندسية والكهربائية عن السنوات 2015-2013.
 نشاط الزراعة عن السنوات 2016-2014.

 نشاط التركيبات الكهروميكانيكية عن السنوات 2016-2014.
 نشاط التجميل وتصفيف الشعر عن السنوات 2016-2014.

وقد جاءت هذه الدراسات المسحية لتلبية الحاجات إلى ضرورة التعرف على االحتياجات الكمّية والنوعّية للقوى 

العاملة من المؤهالت والمهارات، ومن ثم العمل عى تطوير هذه اإلمكانيات لدى الباحثين عن عمل، وبما يساعد 
في االستثمار األمثل للموارد البشرّية، عن طريق عمليات التخطيط وتطوير السياسات لبرامج سوق العمل الفعالة، 

وبشكل خاص قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهنّي والتقنّي.

تعتمد منهجية هذه الدراسات على تصميم استبانة يتم من خاللها جمع المعلومات من عينة ممثلة للمؤسسات في 
النشاط االقتصادّي موضوع الدراسة يركز فيها على احتياجات هذه النشاطات االقتصادّية الحالية والمستقبلية من 
القوى العاملة، وللسنوات التي يغطيها المسح. وكذلك حساب توقعات العرض من قبل مزودي التدريب والتعليم 
من الخريجين عن طريق معرفة إمكانيات هؤالء المزودين الحالية وتوجهاتهم المستقبلية ضمن النشاط االقتصادّي 
المستهدف في المسح. ومن أجل تحقيق أهداف هذه المسوح تم تصميم استبانتين، األولى تغطي جانب الطلب، وهم 
أصحاب العمل، والثانية تغطي جانب العرض وهم مزودو التدريب والتعليم. ومما يالحظ على هذه الدراسات أنها 
لم توضح حجم الطلب من التعليم الثانوي بفرعيه األكاديمي والمهنّي، حيث أن بعض  تخصصات التعليم الثانوي 
المهنّي لها عالقة مباشرة بالعديد من النشاطات االقتصادّية التي تمت دراستها، ومن هذه التخصصات على سبيل 
فقط  فإنه سيتم  والتجميل، وعليه  والكهرباء،  والخياطة،  المالبس  السيارات، وتصميم  ميكانيك  الحصر  المثال ال 

تناول قضايا العرض والطلب لكل من التلمذة المهنّية والتعليم التقنّي وهما من المحاور الرئيسة لهذا التقرير.

يشير الجدول )3-103( إلى ملخص العرض والطلب على القوى العاملة  لهذه الدراسات، ومنه يالحظ  أن هناك 
ثالثة نشاطات اقتصادية بحاجة إلى قوى عاملة لم يتم تلبيته من مزدوي التدريب والتعليم، وهذا النشاطات هي : 
نشاط صناعة المالبس، ونشاط  بيع وقود المركبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة، ونشاط الزراعة. في حين 
أن هناك نشاطا اقتصاديا واحدا فيه توازن بين العرض والطلب وهو نشاط صيانة السيارات وإصالح المركبات 

•
•
•
•
•
•
•
•
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ذات المحركات. أما باقي النشاطات االقتصادّية المشمولة بهذه الدراسات فإن حجم القوى العاملة المعروضة من 
نواتج التدريب والتعليم تفوق حجم الطلب. كما يالحظ بوجود اختالف في نوع الطلب بحسب المستوى التعليمي في 
النشاطات االقتصادّية التي تمت دراستها، ففي بعضها ال يتجاوز حجم الطلب للتلمذة المهنّية والتعليم التقنّي عن 2 
% كما في نشاط الزراعة، أما أعالها فكان في نشاط الوساطة المالية والتأمين، إذ وصل الطلب على التعليم التقنّي 
ما نسبتة 38% من اإلجمالي، يلي ذلك نشاط التجميل وتصفيف الشعر إذ بلغت نسبة الطلب على التلمذة المهنّية 

والتعليم التقنّي بين  29.4 % إلى 32.3 %  من اإلجمالي. 

إن تحليل هذه الدراسات يشير إلى أن سوق العمل األردّني ال يستطيع توفير فرص عمل لنواتج التعليم والتدريب 
المهنّي والتقنّي في المستقبل القريب، مما قد يعنى ارتفاع معدالت البطالة في صفوف  الخريجين من هذه المستويات 
للّسّكان في األردّن وبالذات المعدالت  التعليمّية، ومما ينعكس سلبا على انخفاض معدالت المشاركة االقتصادّية 

المنقحة منها، وبما يؤثر سلبا على ضعف استثمار الفرصة الّسّكانية واغتنام آثارها اإليجابية.

جدول )3 - 103( ملخص جانب العرض والطلب على القوى العاّملة في بعض النشاطات االقتصادّية 
للسنوات 2016-2013

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية ،الفجوة بين جانب العرض والطلب في القطاعات المشمولة بالدراسات للنشاطات المشار اليها في الجدول.
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3-2-13 المستويات المهنّية ومدى تلبيتها لحاجات سوق العمل  

يمكن تقسيم المستويات المهنّية في مجموعتين رئيستين هما: المستويات المهنّية العليا، ويتم أعداد العاملين فيها في 
مؤسسات التعليم العالي. والمستويات المهنّية األساسية، ويتم أعداد العاملين فيها في مؤسسات تعليم وتدريب مهني 
المهنّي  التصنيف  األداء  مستويات  لمواصفات  التكميلية  النشاطات  وتشمل  يعادله.  ما  أو  الثانوي  التعليم  بمستوى 
والمستويات المهنّية. ويتعامل )التصنيف المهنّي( مع تحديد األعمال والمهام الممارسة في المجتمع وحصر أسمائها، 
)المعايير  تتناول  أخرى،  ناحية  ومن  االقتصادّية.  القطاعات  بحسب  مهنية  عائالت  أو  مجموعات  في  وتجميعها 
المهنّية( أو وصف العمل توصيف كل عمل، ويشمل ذلك تحيدد الواجبات والمهارات التي يتضمنها، والمستوى 
الذي يحتله العمل ضمن السلم المهاري المهنّي. ومن المعلوم أن مؤسسة التدريب المهنّي قد عملت الكثير– ومنذ 
نشأتها – في تهيئة األرضية الالزمة  لتأسيس نظام التصنيف المهنّي الوطني والمعايير المهنّية، ويشمل ذلك: تحديد 
المستويات المهنّية، والوصف المهنّي، واختبارات األداء لعدد ضخم من األعمال الشائعة، وبناء الخبرة الوطنّية في 

هذا المجال، ويشير الشكل )3 - 32( إلى العالقة بين المستويات المهنّية من جهة والمراحل التعليمّية من جهة أخرى

شكل )3-32( العالقة بين المستويات المهنّية من جهة والمستويات التعليمّية

       المصدر: مجلس التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي،االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي 2013-2008
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وبالرجوع إلى فرص العمل المستحدثة للسنوات 2011-2013 فقد تّمت مقابلة المستويات الّتعليمة مع المستويات 
للمستويات  وفقا  الطلب  حساب  لغايات   2008 لسنة  للمهن  المعياري  العربي  التصنيف  إلى  باالستناد  المهنّية 
المهنّية، ويشير الجدول رقم )3-104( إلى المستويات التعليمّية وما يقابلها من المستويات المهنّية. ويشير الجدول 
)3-105(، والجدول )3-106( إلى صافي فرص العمل المستحدثة ومخرجات نظام التدريب والّتعليم المهنّي 

والّتقنّي وحسب المستويات المهنّية.

جدول )3 - 104(  المستويات التعليمّية وما يقابلها من المستويات المهنّية

جدول )3-105( صافي فرص العمل المستحدثة في االقتصاد األردّني بحسب  المستويات المهنّية
للسنوات 2013-2011

    المصدر: محسوبة من قبل خبراء اعداد الّتقرير باإلستناد إلى مسح فرص العمل
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جدول )3-106( نواتج )مخرجات(  نظام الّتعليم والّتدريب المعروضة في سوق العمل بحسب المستويات المهنّية  
للسنوات 2011-2013 )ال يشمل االختصاصي(

        المصدر: محسوبة من قبل خبراء إعداد الّتقرير باإلستناد إلى مخرجات النظام الّتعليمي والّتدريبي الذين عرضوا في سوق العمل

3-2-14 التشغيل الذاتي، وحاضنات األعمال، ومراكز اإلبداع، والريادة

ال تقتصر برامج الّتعليم المهنّي والّتقنّي والّتدريب في أهدافها على إعداد القوى العاّملة المدربة للعمل بأجر لدى 
الغير، وإنما أيضا لتعزيز قدراتهم على التأسيس ألعمال خاصة بهم أو ما يسمى بالتشغيل الذاتي، ويتم هذا أحيانا 

بدعم من حاضنات األعمال ومراكز االبداع والريادة وهذا ما سيتم تناوله ضمن هذا الّتقرير.

أ- التشغيل الذاتي

يقصد بالتشغيل الذاتي ذلك العمل الذي ينفذ من قبل األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص  في إدارة مشاريعهم 
االقتصادّية الخاّصة بهم أو يعملون بصورة مستقلة في حرفة أو تجارة سواء أكانوا يعملون بمفردهم أم بمساعدة 
والبليط،  والدهان،  القصير،  مثل  اإلنشاءات  مهن  بعض  األردّني  العمل  سوق  في  األمثلة  ومن  العاملين.  بعض 
وكهرباء المباني. ومهن البرمجة من المنزل، وغيرها. وتشير البيانات اإلحصائّية إلى أن نسبة المشتغلين األردّنيين 
الذي يعملون لحسابهم الخاص بلغت )9%( من إجمالي المشتغلين في سوق العمل لسنة 2013 )10.2 % للذكور 
مقابل 2% لإلناث( . أما الذين يعملون لحسابهم الخاص من مستوى التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي فقد بلغت 
نسبتهم لنفس السنة )7%(، إذ بلغت النسبة لدى الذكور )8.9 %( مقابل )1.6 %( لإلناث، ويشير لها الجدول 

 .)107-3(
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صاحب عمل مع وجود مستخدمين آخرين
يعمل لحسابه دون وجود مستخدمين آخرين

العاملون بأجر وباقي الحاالت العملية األخرى
المجموع

جدول )3-107( توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب الحالة العملية والجنس لسنة 2013)%( 

       المصدر: محسوبة من المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح      
                العمالة والبطالة .

لقد بّينت نتائج لقاء جماعات التركيز من الطلبة أن التوجهات نحو التشغيل الذاتي موجودة بدرجة أكبر لدى طلبة 
الّتعليم الّتقنّي، يلي ذلك لدى المتدربين في معاهد التدريب المهنّي، بينما هذا التوجه متدنيا لدى طلبة الّتعليم المهنّي. 

مشاريع التشغيل الذاتّي في وزارة العمل 

لقد نفذت وزارة العمل جملة من المشاريع الناجحة منها مشروع تدريب اإلناث لغايات التشغيل الذاتي في المحافظات، 
فقد نفذ هذا المشروع في مرحلته األولى للسنوات 2008 - 2010، وتوقف هذا المشروع للسنوات 2013-2011 

وأعيد إحياؤه  في سنة 2014 بعد أن توفر التمويل الالزم.

وتركز فكرة المشروع على إعداد وتأهيل اإلناث العاطالت عن العمل لغايات التشغيل الذاتي؛ وذلك بهدف تمكين 
اإلناث الراغبات بالعمل؛ وذلك بإعدادهن وتأهيلهن وتدريبهن على مهن ومهارات وحرف إنتاجية يمكن تسويق 
منتجاتها وبيعها للحصول على دخل مناسب من خالل التشغيل الذاتي بإنشاء مشاريع ميكروية منزلّية أو صغيرة 
مشتركة بين مجموعات المستفيدات من خالل ربطهن بعد إنتهاء التأهيل اإلنتاجي بمؤسسات إقراض المشاريع 
الميكروّية والصغيرة المتخصصة الموجهة إلى اإلناث الباحثات عن عمل ضمن الفئة العمرّية )18-45( عاما من 

القادرات ومن ذوات االحتياجات الخاّصة.

لقد قام المشروع في مرحلته األولى بتدريب قرابة )500( مستفيدة في كافة المحافظات بتمويل من صندوق التشغيل 
الذاتي لإلناث في  التشغيل  الملتحقة بمشروع  المتوّقع أن تصل األعداد  المهنّي والّتقنّي، ومن  والّتدريب والّتعليم 
المرحلة الثانية قرابة )500( مستفيدة في كافة المحافظات بتمويل من صندوق دعم المحافظات، وتشمل المناطق 

التي سيغطيها المشروع كافة محافظات المملكة.
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المهن المستهدفة بمشروع التشغيل الذاتي)البرامج المهنّية واإلنتاجية(

تتراوح مدة البرامج 2-4 شهور، ويراعى في عقد البرنامج التدريبي مدى مواءمة البرنامج للمنطقة الجغرافية من 
حيث توفر المواد األولية لإلنتاج، وتوافر مستلزمات التدريب )أجهزة، ماكينات(. وهذه المهن هي: 

الخياطة المنزلية والتراثية وصناعة الحقائب القماشية وصبغ األقمشة.

 التطريز والتطريز التراثي.

 صناعة الحقائب الجلدية والبالستيكية والجلديات المتنوعة )األحزمة، األغلفة، ......(.

 صناعة الخزف والفخاريات. 

الطبية،  األعشاب  وتجفيف  المجففة،  والفواكه  والمربيات،  والمخلالت،  واألجبان،  األلبان  األطعمة:   أعداد 
والمعجنات والحلويات.

الخشب،  المعدن، وحفر  الزجاج، والحفر على  والتحف، والرسم على  الفضيات،  والتقليدية:  اليدوية  الحرف 
والقشيات، واألدوات الموسيقية التقليدية.

 صناعة الشموع وتشكيلها وشموع الزينة.

 صناعة إكسسوارات الزينة: األحجار الكريمة، والصدف، والمعدن، والزجاج، والسيراميك.

 تجفيف األزهار وتشكيل الباقات.

 تجهيز اإلكسسوارات الخاّصة بالمناسبات: الشوكوال، وعلب األفراح، والزهور، والمفارش، والتزيين.

 إعادة التدوير: أقمشة، وورق وكرتون، ومخلفات األشجار.

 الزراعة المنزلية المجزية اقتصاديا: األعشاب العطرية والطبية، وشتل صباريات الزينة، وشتل نباتات الزينة 
الداخلية.

 إضافة إلى أّية برامج تدريبية تتوافق مع أهداف المشروع.

التدريب المساند للبرامج المهنّية واإلنتاجية

يتم تنفيذ برنامج تدريبي إداري وتسويقي مساند للبرنامج اإلنتاجي وذلك لتمكين المستفيدات من االستفادة القصوى 
وأهداف  غايات  لتحقيق  عالية؛  وبحرفية  أيسر  بشكل  مشاريعهن  منتجات  وتسويق  إدارة  حيث  من  البرنامج  من 
ويشمل  المنتجات«  وتسويق  الصغيرة  اإلنتاجّية  المشاريع  إدارة  »برنامج  المساند  البرنامج  ويسمى  المشروع. 

المواضيع التدريبّية اآلتية:

•

•

•

•

•

•

•

 •

•

•

•

•

•



الفصل الثالث270

  

-  2  

- –   2  

-  3  

-  3  

-   4  

-    

 

( 

6  

 20  

الربط التمويلي للمستفيدات

والصغيرة  الميكروية  المشاريع  إقراض  بمؤسسات  المستفيدات  ربط  يتم  االنتاجي  التدريبي  البرنامج  انتهاء  بعد 
المتخصصة؛ وذلك من خالل مذكرات تفاهم مع البرنامج تقوم بموجبها مؤسسات اإلقراض المذكورة بزيارة الفئة 
الكافية  الخبرات  لعدم وجود  اإلقراضية، واستقبال طلباتهم ومتابعتها الحقا، وذلك  برامجها  المستهدفة وتوضيح 
لدى معظم المستفيدات من المشروع لتسهيل تزويدهن بالمواد األولية المطلوبة لإلنتاج و/أو التجهيزات واألجهزة 
)ماكينات خياطة، ماكينات التريكو .....(  التي تحتاجها المشاريع اإلنتاجية؛ وذلك لضمان تحقيق المشروع لهدفه 

الرئيس )التشغيل الذاتي(؛ وذلك من خالل التنسيق مع الجهات اآلتية أو بعضها:

مؤسسات اإلقراض للمشاريع الصغيرة مثل: صندوق المرأة، وصندوق التنمية والتشغيل، وشركة تمويلكم، 
.... الخ.

 صناديق دعم المشاريع الصغيرة.

 المنح الحكومّية )ذات العالقة(.

 المنح والمساعدات التي تقدمها المنظمات الّدولّية غير الربحية.

شروط االلتحاق بالتدريب لغايات التشغيل الذاتي

 أن ال يقل عمر الملتحقة بالتدريب عن )18( عاما وال يزيد عن )45( عاما.

 الرغبة بممارسة العمل )الذاتي( وإنشاء مشروع منزلي بعد إنتهاء التدريب. 

 التفّرغ التام لحضور البرنامج التدريبي حسب الجدول المعد لذلك.

•

•

•

•

•

•

•
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المزايا التي يقدمها المشروع

 دورات تدريب عملي في مجال االختصاص المطلوب لمدة )4( شهور)بحد أعلى(.

 دورة تدريبّية متخّصصة تساعد الملتحقة بالمشروع على إدارة مشروعها بنفسها وتسويق منتجاتها.

 بدل مواصالت شهري للمتدربات مقدارها )50( دينارا/شهري خالل مرحلة التدريب)بحد أعلى 4 شهور(

 يقوم المشروع بدفع كلفة المواد المستخدمة بالتدريب.

 يقوم المشروع بدفع مكافاة للمدربة )400 دينار/شهر(.

 يقوم المشروع بدفع بدل إشراف أو بدل استخدام مرافق للجمعيات )100 دينار/شهر( عن البرنامج التدريبي 
مهما بلغت مدة البرنامج.

 يقدم المشروع الخدمات االستشارية للخريجات في مرحلة التشغيل األولى، وكذلك متابعة الخريجات خالل 
المراحل الالحقة. 

ب- حاضنات األعمال:

تعّرف حاضنات األعمال بأّنها برامج  وأدوات مصّممة لدعم تطوير وإنجاح الشركات الناشئة عن طريق تزويدها 
بتزويدها  الحاضنة  وتقوم  الحاضنة،  إدارة  قبل  من  والمدارة  المصّممة  والخدمات  الدعم  موارد  من  بمجموعة 
للشركات الناشئة بشكل مباشر أو عن طريق شبكة من عالقاتها، وتشمل تقديم الخدمات اإلدارّية واالستشارات الفّنية 
واالقتصادّية، إلى جانب تقديم بعض المعدات والمستلزمات، كما يتّم ربط الجهات المساعدة في إنجاح المشروعات 
المحتضنة مثل مصادر التمويل والمختبرات وغيرها  لفترة زمنّية محددة تصبح فيها هذه المشروعات الوليدة قادرة 
على الخروج من الحاضنة، ومواجهة الصعوبات والّتحّديات الصناعية واالقتصادّية في السوق،  ويالحظ أّن هناك 

ضعفا واضحا يتمثل في عدم توفر حاضنات أعمال لخريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

ج- مراكز االبداع

 تتوفر في األردّن شبكة مراكز اإلبداع األردّنية وهي تتألف من ثماني حاضنات مختلفة. تقّدم الحاضنات خدمات 
موّحدة إال أّن لكّل واحدة منها طابعها الفريد فيما تقدمه لجمهورها المستهدف من الرياديين. وتركز مهمة شبكة 
تحويل  في  المساعدة  االقتصادّية،2014()14(على  المشاريع  لتطوير  األردّنية  )المؤسسة  األردّنية  اإلبداع  مراكز 
األفكار اإلبداعّية إلى ثروة من خالل تقديم الدعم إلى رواد األعمال للبدء بأعمال مستدامة، ودعم األفكار المنبثقة عن 
تلك األعمال لتصبح مشاريع، وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، وتعّرف الفرص المتاحة باألسواق واستثمارها، 

واستخدام طاقم وظيفي ماهر، وتخريج أعمال قابلة للحياة كمشاريع اقتصادية قادرة على الوقوف بمفردها. 

تعزز روح  بيئة  إلى  تستند  التي  اإلبداع  ثقافة  تنمية  فتشمل  األردّنية  اإلبداع  لشبكة مراكز  الرئيسة  األهداف  أّما 
والقطاع  العلمّي  البحث  مجموعات  بين  فيما  التعاون  تشجيع  إلى  إضافة  والمنافسة،  الدولي  والتعاون  المبادرة، 
الصناعي، والتركيز على تطوير المنتوجات والخدمات اإلبداعية بما في ذلك ما يتعلق بالتسويق التجاري وحماية 

حقوق الملكية الفكرية.

•

•

•

•

•

•

•
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القانونّية، وإنشاء الشركات وتسجيلها، وتخطيط  وتضّم خدمات شبكة مراكز اإلبداع األردّنية تقديم االستشارات 
األعمال، ودراسات الجدوى، واستراتيجية التسويق واالتصال، وخدمات دعم التسويق )الهوية المؤسسية، دليل 
إدارة  ونظام  المحاسبية،  واإلدارة  والتخطيط،  التمويل  واستراتيجّية  اإلنترنت(،  موقع  تطوير  التسويق،  أدوات 

المعلومات. 

وتوجد هذه المراكز في كّل من المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة األردّنية، ومدينة الحسن الصناعية 
في إربد، ومدينة الحسين بن عبداهلل الثاني في الكرك، وجامعة فيالدلفيا، أما القطاعات التي تعمل فيها هذه المراكز 
فتشمل قطاع المعلومات وتكنولوجيا االّتصاالت، والصناعات الزراعية، والقطاعات الهندسّية والصناعات الخفيفة. 

ومن المالحظ أّن هذه المراكز ال تغطي األفراد الذين هم من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

د- الريادة

في  للموارد  األمثل  التوظيف  أدوات  أهم  ، ومن  االقتصادّي  للنمو  المهمة   األدوات  من  الريادية  المشاريع   تعد 
المجاالت االقتصادّية واالجتماعّية. وتدور فكرتها حول  قيام األفراد المبادرين  بتنفيذ مشاريع  عمل إنتاجية أو 
خدمية جديدة  بكفاءة وأهلية متميزة في إنشاء عمل حر يتسم باإلبداع، ويتصف بالمخاطرة، ويتميز بشكله العلمّي 
والشمولي. وعليه فإن تقديم االهتمام والعناية الالزمتين لريادة األعمال بشكل عام والمنشآت الصغيرة على وجه 
الخصوص أمر في غاية األهمّية خاصة وأن العالقة بين مفهوم ريادة األعمال وشخصية الرائد تتسم بوجود عالقة 
ارتباط قوية. فالنجاح في ريادة األعمال يمكن أن يتحقق من خالل أشخاص يملكون صفات وسمات محددة يطلق 
عليهم المبادرون، الذين يمتلكون العديد من المهارات الهامة التي تؤهلهم للنجاح والتفوق والديمومة في المشاريع 

الريادية. 

وقام  الريادية،  بالمشاريع  الخاص  اإلقراض  برنامج  من خالل  القضايا  بهذه  والتشغيل  التنمية  اهتم صندوق  لقد 
بالتوقيع على اتفاقية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بداية سنة 2002  لتمويل المشاريع التي تمتاز بمبادرة 
مميزة من حيث نوع المنتج أو الخدمة، ومن حيث عدد فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع ، والموقع الجغرافي 

لها، كما تمتاز المشاريع الريادية باساليب عمل جديدة ومتطورة، وبحثها عن أسواق متنوعة.

ويقّدم هذا البرنامج تمويال لغاية )50000( دينار وبنسبة مرابحة إسالمية )5 %( ثابتة سنويا، وبمهلة سداد تصل إلى 
)6( أشهر من ضمن المدة الكاملة للقرض والتي تبلغ سبع سنوات كحد اقصى. وفي سنة 2013 تّم تعديل هذه الشروط 
العاصمة، و)4 %(  للمشاريع داخل  إلى )75000( دينار، وبمرابحة إسالمية )5 %(   التمويل تصل  لتصبح قيمة 
للمشاريع خارج العاصمة، وبمهلة سداد تصل إلى )12( شهرا من تاريخ توقيع اتفاقية القرض، ويتم السداد على مدار 
ثماني سنوات. ويشير الجدول )3-108( إلى عدد هذه المشاريع التي تّم تمويلها للسنوات 2011-2013. حيث يالحظ 
أّن عدد هذه المشاريع قد ارتفع من )38( مشروعا لسنتي2011 و2012 إلى )68( مشروعا لسنة 2013، وارتفعت 
قيمة التمويل اإلجمالي لهذه المشاريع من )880( الف دينار في سنة 2011 لتصل إلى )1994( الف دينار لسنة 2013، 
وبالتالي ارتفعت نسبتها من إجمالي القروض المقّدمة من )6 %( سنة 2011 لتصل إلى )10 %( سنة 2013، أما 

فرص العمل فقد ارتفعت من )261( فرصة عمل إلى )348( فرصة عمل لذات الفترة.

الثاني للعمل  الملكية السامية بإنشاء جائزة ”الملك عبداهلل  الريادي والحر صدرت اإلرادة  وبهدف تشجيع العمل 
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المعّظم حول  الحسين  ابن  الثاني  الملك عبداهلل  إلى تعزيز رؤى جاللة  التي تهدف   ،2004 الحر والريادة“ سنة 
المعطلة  الطاقات  الستغالل  هام  كمنهج  والمتوّسطة،  الصغيرة  المشاريع  بإقامة  والريادة  الحر  العمل  موضوع 
وإلحاقها باأليدي المنتجة التي تساهم في البناء والتنمية واالعتماد على الذات في توفير الدخل والذي يخرجها من 
طاقاتهم  وتوجيه  وتطويرها،  الصغيرة  المشاريع  إقامة  على  المواطنين  وتشجيع  الوظيفة،  وانتظار  العوز  دائرة 
للعمل الحر والريادة، وترسيخ قيمة العمل الحر وأهميته للمجتمع األردّني، وتشجيع أصحاب األفكار الريادية على 
وضعها موضع التنفيذ، وقد أحدثت الجائزة نوعًا من الثقافة واالعتزاز بالعمل الحر، وبهذا ساهم صندوق التنمية 

والتشغيل في إيجاد ثقافات عمل صحيحة وإيجابية في المجتمع األردّني.  

جدول )3 - 108( عدد المشاريع الريادّية التي مّولها صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011

       صندوق التنمية والتشغيل، التقارير السنوية  للسنوات 2013-2011

3-2-15  المشاريع الصغيرة والمتوّسطة والميكروّية

تعّرف غرفة صناعة األردّن المنشآت متناهية الصغر)الميكروّية( بأّنها تلك المؤّسسات التي تشغل أقل من )5( 
وتعد  عامال،   )99-20( بين  تشغل  التي  هي  والمتوّسطة  عامال،  من)19-5(  تشغل  التي  هي  والصغيرة  عمال، 
المؤّسسات التي تشغل مئة عامل فأكثر بأنها مؤسسات كبيرة.)مقابلة مع د. ماهر المحروق، مدير غرفة صناعة 

األردّن(.

يشير مسح االستخدام الذي نفذته دائرة اإلحصاءات العاّمة لسنة 2012 بأن توزيع المؤّسسات وفقا لهذا التصنيف 
هو على النحو الموضح في جدول )3-109(. ومنه يالحظ أّن أكثر من )50 %( من العاّملين في سوق العمل 
األردّني عملوا  بالمنشآت الميكروّية )متناهية الصغر(  والصغيرة فوصلت  نسبتهم إلى )55.7 %( لسنة 2012 

وذلك بعد أن كانت )38.4 %( سنة 2007. 
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جدول )3 - 109( توزيع المؤّسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوّسطة وكبيرة الحجم في األردّن لسنة 
2012

     المصدر: محسوبة من دائرة اإلحصاءات العاّمة ، مسح اإلستخدام وتعويضات العاّملين لسنة 2012، 
     ال يشمل المسح قطاع الزراعة والعاّملين في القّوات المسّلحة واألمن العاّم والدفاع المدنّي

وتأتي أهمّية المشاريع الميكروّية )متناهية الصغر( والصغيرة )MSEs( من قدرتها على استيعاب جزء هام من 
العاّملين، وخاصة في مجتمعاتهم المحلّية، ومن تدني كلفة توليد فرصة العمل فيها، ففي األردّن بلغ متوسط كلفـة 
توليد فرصة عمل جديدة بالمشاريع الميكروّية والصغيرة بحدود )6,500( دينار لسنة 2009، مقارنة بكلفة فرصة 
العاّمة  للمؤسسات  دينارا   )14,290( وبمبلغ  دينارا،   )11,950( بمبلغ  والمقدرة  المركزّية  الحكومة  لدى  العمل 

المستقلـة للسنة نفسها. )العتوم، راضي،2010()15(.

مما سبق، يّتضح مدى االهتمام الحكومي بقطاع المشروعات الميكروّية والصغيرة، إذ تقوم ما يزيد على )20( 
مؤسسة، وشركة، وهيئة محلية، ودولية على دعـم القطاع، سواء ماليـا، أو فنّيـا. وتتبنى وزارة التخطيط والتعاون 
المتخصصة  المؤّسسات، والبرامج  إنشاء  الوزارة  التمويلي بطرق عّدة، كما وتبّنت  الدعـم  الدولي تنسيق وتقديم 
الهادفة إلى دعـم وتمويل التنمية للقطاع، ويبّين الشكل رقم )3 - 33(، أن هناك )5( شركات تم تأسيسها بعد تبني 
الحكومة/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي ُحـزمة األمان االجتماعّي، وبرنامج تعزيز اإلنتاجية االجتماعّية، إضافة 
للمؤسسات الحكومّية المستقلة العاّملة. كما فتحت الحكومة المجال واسعا للهيئات التطوعية المحلّية واألجنبّية لدعـم 

وتمويل قطاع المشروعات الميكروّية والصغيرة .

ونظرا ألّن الهدف األساس من هذا الّتقرير ليس الغوص في تفصيالت هذا الموضوع، لذلك سيقتصر الحديث على 
استعراض نموذج صندوق التنمية والتشغيل، وتبيان دوره في تشغيل األردّنيين وتوفير فرص عمل من خالل تقديم 

التمويل لهذه الغاية. 

شكل )3-33( مؤسسات تنمية قطاع المشاريع الميكروية )متناهية الصغر(  والصغيرة والمتوسطة في األردن

      المصدر: العتوم، راضي )2010 ( التمـــويل الميكروي والصغيـــر في األردن: ورقـة سياسات، المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي، ص 10

أ- صندوق التنمية والتشغيل  ودوره في دعم المشاريع الصغيرة والمتوّسطة والميكروّية 

 تأسس صندوق التنمية والتشغيل سنة 1989، وباشر عملياته اإلقراضية سنة 1991 كمؤسسة حكومية ذات استقالل 
مالي وإداري تهتم بتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة. ويعتمد الصندوق على مبدأ التشغيل الذاتي، واستثمار قدرات 
األفراد المستهدفين، وتطوير مهاراتهم التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل، أو البدء في استحداث وإدارة 
الّنمّو  بتعزيز  تأسيسه  منذ  الصندوق  وساهم  والمهنّية.  االقتصادّية  النشاطات  من  العديد  في  الخاّصة  مشاريعهم 
االقتصادّي واالجتماعّي من خالل توفير التمويل، والتوعية، والتدريب للفئات المستهدفة من الفقراء وذوي الدخل 
المتدني والباحثين عن العمل، من المؤهلين علميا بمهنة معينة، أو لديهم قدرات في مجال معين وال يملكون رأس 
المال الالزم أو الكافي، أو ينقصهم التأهيل الفني واإلداري إلقامة مشاريع اقتصادية مجدية، صغيرة أو متوسطة 
على  التهافت  وعدم  الحر  للكسب  اإلمكانيات  وتوفير  للعمالة،  مكثفة  مستدامة  عمل  فرص  إيجاد  بهدف  الحجم؛ 

الوظائف الحكومّية )صندوق التنمية والتشغيل، 2012()16(.
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المؤسسات والهيئات
الممولة والداعمة

وزارة التخطيط
والتعاون الدولي

شكل )3-33( مؤسسات تنمية قطاع المشاريع الميكروية )متناهية الصغر(  والصغيرة والمتوسطة في األردن

      المصدر: العتوم، راضي )2010 ( التمـــويل الميكروي والصغيـــر في األردن: ورقـة سياسات، المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي، ص 10

أ- صندوق التنمية والتشغيل  ودوره في دعم المشاريع الصغيرة والمتوّسطة والميكروّية 

 تأسس صندوق التنمية والتشغيل سنة 1989، وباشر عملياته اإلقراضية سنة 1991 كمؤسسة حكومية ذات استقالل 
مالي وإداري تهتم بتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة. ويعتمد الصندوق على مبدأ التشغيل الذاتي، واستثمار قدرات 
األفراد المستهدفين، وتطوير مهاراتهم التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل، أو البدء في استحداث وإدارة 
الّنمّو  بتعزيز  تأسيسه  منذ  الصندوق  وساهم  والمهنّية.  االقتصادّية  النشاطات  من  العديد  في  الخاّصة  مشاريعهم 
االقتصادّي واالجتماعّي من خالل توفير التمويل، والتوعية، والتدريب للفئات المستهدفة من الفقراء وذوي الدخل 
المتدني والباحثين عن العمل، من المؤهلين علميا بمهنة معينة، أو لديهم قدرات في مجال معين وال يملكون رأس 
المال الالزم أو الكافي، أو ينقصهم التأهيل الفني واإلداري إلقامة مشاريع اقتصادية مجدية، صغيرة أو متوسطة 
على  التهافت  وعدم  الحر  للكسب  اإلمكانيات  وتوفير  للعمالة،  مكثفة  مستدامة  عمل  فرص  إيجاد  بهدف  الحجم؛ 

الوظائف الحكومّية )صندوق التنمية والتشغيل، 2012()16(.
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ثانوي

مؤسسة التدريب

المهني

كلية متوسطة

ونظرا لعدم تصنيف التعليم الثانوي إلى مهني وأكاديمي ضمن قواعد بيانات الصندوق فقد وِضع هذان المساران 
تحت مسمى التعليم الثانوي، وعليه، فقد شكل التعليم من مستوى التلمذة المهنّية والتعليم التقنّي ما نسبته 6 % من 
إجمالي المقترضين للسنوات 2011-2013، وإذا أضيف التعليم الثانوي إليهم تقفز النسبة إلى نحو 59 % لذات 
الفترة. وقد شكلت اإلناث ما نسبته 65 % من إجمالي المقترضين من مستوى التعليم الثانوي والتدريب المهنّي 
والتعليم التقنّي، ارتفعت إلى 66.7 % سنة 2012، إلى أن وصلت إلى 69.2 % لسنة 2013، ويشير الجدول 

)3-110( لذلك.

جدول رقم )3 - 110( عدد المقترضين الفعالين من صندوق التنمية والتشغيل بحسب المستوى الّتعليمي والجنس 
للسنوات 2013-2011

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات الموارد البشرّية- مشروع المنار، بيانات صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011.

تقع نسبة كبيرة من أعمار المقترضين بين )25-44( سنة إذ شكلت هذه األعمار ما نسبته )68.7 %( من إجمالي 
إلى  2011، وقد انخفضت  الّتقنّي سنة  المهنّي والّتعليم  الثانوي والّتدريب  الّتعليم  المقترضين من خريجي برامج 

)68.3 %( سنة 2012، ووصلت إلى )66.5 %( سنة 2013. ويوضح الجدول )3-111( ذلك.
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جدول )3 - 111( عدد المقترضين الفعالين من صندوق التنمية والتشغيل  لخريجي برامج )التلمذة المهنّية 
والّتعليم الثانوي وكلّيات المجتمع( حسب فئات األعمار للسنوات2013-2011

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات الموارد البشرّية –مشروع المنار، بيانات صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011.

أّما التوزيع حسب االقاليم للمقترضين، فقد احتل إقليم الوسط ما نسبته )44.6 %( من إجمالي المقترضين سنة 
2011 وارتفع إلى )45.4 %( سنة 2012 وعاد وانخفض إلى )44.5 %( سنة 2013. وجاء إقليم الشمال بالمرتبة 
الثانية وبنسبة تراوحت بين )34.6 %( إلى )36 %( للفترة 2011-2013، أما إقليم الجنوب فشكل نسبة تراوحت 

بين )20 %( إلى )21 %( لذات الفترة. أنظر جدول )112-3(.

وقد شكلت محافظات كّل من عّمان والزرقاء وإربد والبلقاء نسبة نحو)55 %( من إجمالي المقترضين للسنوات 
2011-2013، ويشير الجدول )3-113( لذلك.

الثانوي  الّتعليم  برامج  المقترضين من خريجي  إجمالي  نسبته )82.5 %( من  ما  أّن  إلى  المتاحة  البيانات  وتشير 
والّتدريب المهنّي والّتعليم الّتقنّي ممن كانت خبرتهم أقل من خمس سنوات سنة 2011، قد انخفضت إلى )81.4 %( 
سنة 2013، تال ذلك من كانوا دون خبرة والذين شكلوا )10.4 %( سنة 2011 ارتفعت إلى )14.9 %( سنة 2013. 

وشّكل من كانت خبرتهم أكثر من خمس سنوات النسبة الباقية، ويوّضح ذلك الجدول)114-3(.

أّما مدة سنوات القرض فتصل في أكثرها لست سنوات، وقد وصلت النسبة إلى )77.2 %( للتعليم الثانوي، و)42.9 %( 
للتلمذة المهنّية، و)67.8 %( للتعليم الّتقنّي لسنة 2013، ويشير لها الجدول)3-115(. ويختلف توزيع القروض بحسب 
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قد  الريفية  المراة  تمكين  قطاع  أّن  الثانوي  للتعليم  بالنسبة  لوحظ   2013 ففي سنة  الّتعليم،  االقتصادّي ومستوى  القطاع 
جاء بالمرتبة األولى بنسبة )46.2 %(، تاله القطاع التجاري بنسبة )35.1 %(، ومن ثم  قطاع الخدمات بنسبة 
)9.5 %(.أّما التلمذة المهنّية  فقد شكل القطاع التجاري سنة 2013 المرتبة األولى وبنسبة )28.5 %(، تاله قطاع 
الخدمات بنسبة )26.8 %(، فالقطاع الصناعي بنسبة )20.1 %(، فالقطاع الحرفي بنسبة )10.6 %(. أما الّتعليم 
القطاع  كان من نصيب   )% 33.4( نسبته  وما  الريفية،  المرأة  تمكين  لقطاع  كان   )% 48.0( نسبته  فما  الّتقنّي 

التجاري، و)21.6 %( لقطاع الخدمات. ويبّين ذلك الجدول )3 - 116(.

جدول )3 - 112( عدد المقترضين الفّعالين من صندوق التنمية والتشغيل من خريجي برامج )التلمذة المهنّية 
والّتعليم الثانوي وكلّيات المجتمع( حسب األقاليم  للسنوات 2013-2011

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات الموارد البشرّية -مشروع المنار، بيانات صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011.
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جدول )3 - 113(  عدد المقترضين الفّعالين من صندوق التنمية والتشغيل من خريجي برامج )التلمذة المهنّية 
والّتعليم الثانوي وكلّيات المجتمع( حسب المحافظات للسنوات 2013-2011

    المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات الموارد البشرّية -مشروع المنار، بيانات صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011.

جدول رقم )3 - 114(  عدد المقترضين الفّعالين من صندوق التنمية والتشغيل من خريجي برامج )التلمذة 
المهنّية والّتعليم الثانوي وكلّيات المجتمع( حسب عدد سنوات الخبرة للسنوات 2013-2011 

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات الموارد البشرّية -مشروع المنار، بيانات صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011.
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جدول رقم )3 - 115( عدد المقترضين الفّعالين من صندوق التنمية والتشغيل من خريجي برامج )التلمذة المهنّية 
والّتعليم الثانوي وكلّيات المجتمع( حسب سنوات القرض للسنوات 2013-2011

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات الموارد البشرّية -مشروع المنار، بيانات صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011.

جدول رقم )3-116( عدد المقترضين الفّعالين من صندوق التنمية والتشغيل من خريجي برامج )التلمذة المهنّية
والّتعليم الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( حسب القطاع للسنوات 2013-2011

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات الموارد البشرّية -مشروع المنار، بيانات صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011.
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وعند تحليل تكلفة إيجاد فرصة عمل واحدة عن طريق صندوق التنمية والتشغيل من خريجي برامج التلمذة المهنّية 
أو الّتعليم الثانوي أو الّتعليم الّتقنّي، فقد وصلت هذه الكلفة إلى )2458( دينارا سنة 2011 انخفضت إلى )2445( 

دينارا سنة 2012 ووصلت إلى )2283( دينارا سنة 2013.

جدول رقم )-3 117( حجم القروض من صندوق التنمية والتشغيل وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة من 
خريجي برامج  )التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( لسنة 2011

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات الموارد البشرّية -مشروع المنار، بيانات صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011.
                  * ال تشمل قروض الطلبة

جدول رقم )3 - 118(  حجم القروض من صندوق التنمية والتشغيل وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة 
من خريجي برامج )التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( لسنة 2012

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات الموارد البشرّية –مشروع المنار، بيانات صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011.
                    *ال تشمل قروض الطلبة
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جدول رقم )3-119(  حجم القروض من صندوق التنمية والتشغيل وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة
من خريجي برامج )التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( لسنة 2013 

 

     المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات الموارد البشرّية -مشروع المنار، بيانات صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011.

               *ال تشمل قروض الطلبة

المجال  ُتعّد أعلى كلفة فرص عمل في  إذ  القرض،  الواحدة بحسب مجال  العمل  وتختلف كلفة استحداث فرصة 
الزراعي، وأدناها في كل من المجال المنزلي، ومجال تنمية المرأة الريفية. ففي سنة 2013 كانت كلفة توفير فرصة 
عمل واحدة في المجال الزراعي تصل إلى )4172( دينارا أردنيا، بينما هي في المجال المنزلي )1635( دينارا 
 )119-3(  ،)118-3(  ،)117-3( الجداول  أردنيا. وتوضح  دينارا  الريفية )1986(  المرأة  تنمية  أردنيا، ومجال 
ذلك. كما تختلف كلفة استحداث أّية فرصة بين شمال ووسط وجنوب المملكة، فقد احتل إقليم الشمال المرتبة األولى 
من حيث كلفة فرص العمل الواحدة سنة 2011 إذ وصلت إلى نحو )2800( دينار، انخفضت لتصبح في المرتبة 
الثالثة سنة 2012 إذ بلغت )2358( دينارا، أّما في سنة 2013 فاحتل المرتبة الثانية وبمبلغ )2242( دينارا. أّما 
إقليم الوسط فقد احتل المرتبة الثانية سنة 2011 والمرتبة األولى في سنتي 2012 و2013. ويشير إلى ذلك الجدول 

.)120-3(

وقد شّكلت محافظة مأدبا أعلى المحافظات في كلفة إيجاد فرصة عمل واحدة للسنوات -2011 2013، حيث بلغت 
)2803(، )2783(، )2565( دينارا على التوالي. أّما أدنى المحافظات فكانت محافظة عجلون في سنة 2011، 
ومحافظة المفرق سنة 2012، ومحافظة العقبة سنة 2013. وتشير إلى ذلك الجداول ذوات االرقام )121-3(، 

.)123-3( ،)122-3(
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جدول )3-120(  حجم القروض من صندوق التنمية والتشغيل وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة من خريجي
برامج )التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( حسب األقاليم  للسنوات 2013-2011

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات الموارد البشرّية -مشروع المنار، بيانات صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011.

جدول )3-121( حجم القروض من صندوق التنمية والتشغيل وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة 
للمستويات التعليمّية  )التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( حسب المحافظات  لسنة 2011

         المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات الموارد البشرّية -مشروع المنار، بيانات صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011.
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جدول )13-122( حجم القروض من صندوق التنمية والتشغيل وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة 
للمستويات التعليمّية )التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( حسب المحافظات لسنة 2012

        المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات الموارد البشرّية -مشروع المنار، بيانات صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011.

جدول )3 - 123( حجم القروض من صندوق التنمية والتشغيل وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة للمستويات 
التعليمّية )التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( حسب المحافظات  للسنوات 2013

       المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات الموارد البشرّية -مشروع المنار، بيانات صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 2013-2011.
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3-3   نقاط القّوة والضعف والفرص والمخاطر. 

أ- نقاط القّوة 

االنتشار الواسع لمديريات العمل والتشغيل في معظم محافظات وألوية المملكة تمكنها من الوصول إلى كافة 
المواطنين وتقديم الخدمات الالزمة لهم.

وجود مكاتب تشغيل خاصة تقدم خدماتها لألردنيين الباحثين عن عمل وإلى أصحاب العمل .

وجود العديد من المؤّسسات الرديفة واألذرع الفّنية التي تساعد وزارة العمل على زيادة قدراتها وإمكانّياتها في 
تقديم الخدمات واإلشراف على سوق العمل بما في ذلك تقديم خدمات التدريب المهنّي.

جانب  في  القطاع  مؤسسات  معظم  لدى  محوسبة  وأنظمة  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  تحتّية  بنية  وجود 
الطلب؛ مما يسهل إنتاج بيانات الطلب بين مختلف المؤّسسات وتبويبها وتبادلها ونشرها.

وجود تحليالت ودراسات متخصصة عن سوق العمل األردّني نّفذها المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية 
أسهمت في دعم القرارت الخاّصة بسياسات سوق العمل األردّني.

توفر التأمينات االجتماعّية التي تساهم في استقرار العاّملين في سوق العمل، وتطبيق تأمينات اجتماعّية جديدة 
كتأمين األمومة وتأمين التعّطل عن عمل.

ب- نقاط الضعف

صعوبة توفير الكفاءات والخبرات المناسبة لوزارة العمل؛ الستثمار فرص التمويل التي تتوفر لدى الجهات 
الّدولّية المانحة إلنجاز المشاريع والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور الوزارة في تنمية وتطوير قطاع العمل.

استمرار منافسة العمالة الوافدة للعمالة األردّنية في العديد من المهن واألعمال.

ضعف جاذبّية قطاع التشغيل لخريجي التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، مما ينعكس سلبا على تدني معّدالت 
االلتحاق بالمستويات التعليمّية المذكورة، وقد ينعكس سلبا على استمرار تدني معّدالت النشاط االقتصادّي.

ضعف الطلب الخارجي على نواتج برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي خارج المملكة لوجود عمالة أخرى 
تنافس العمالة األردّنية في الخارج مثل: العمالة الفلبينّية والهندية والمصرية من ناحية، والنخفاض أجور هذه 
األخيرة، ولوجود مهارات عالية أكثر مما هي لدى القوى العاّملة األردّنية من نفس المستويات من ناحية أخرى.

ضعف برامج المتابعة والتقييم لبرامج التشغيل المنفذة في بيئة األعمال األردّنية بهدف تبني سياسات ترمي إلى 
مضاعفة الجهود ذات المردود األفضل في الحد من مشكلة البطالة وزيادة التشغيل أمام القوى العاّملة األردّنية.

تدّني مستوى التنسيق بين مؤسسات القطاع وغياب مظّلة عليا إلدارته والمتمثلة في تأخر استحداث المجلس 
األعلى لتنمية الموارد البشرّية.
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ج- الفرص

لدعم  الجهود  جميع  وتوحيد  لتعزيز  المرجعّيات؛  كافة  من  اعتمدت  التي  الوطنّية  التشغيل  استراتيجية  تبني 
برامج التدريب والتأهيل والتشغيل، وإحالل العمالة المحلّية مكان العمالة الوافدة؛ بهدف الحد من مشكلتي الفقر 

والبطالة.

وجود العديد من االستراتيجّيات الخاّصة بقطاع التشغيل ومنها: استراتيجية قطاع التشغيل والّتدريب والّتعليم 
المهنّي والّتقنّي لسنة 2014.

 وجود مصادر ومؤسسات للتمويل موجهة للتشغيل سواء أكان ذلك للمؤسسات أم األفراد.

 توفر دعم مالي وفني وتقني من بعض المؤّسسات والهيئات والمنظمات المحلّية والّدولّية؛ لدعم جهود وزارة  
العمل والمؤّسسات الرديفة وشركائها االجتماعّيين في مجاالت العمل والتشغيل، وتنظيم سوق العمل.

 توفر الدعم لجهود وزارة  العمل في تنفيذ برامج تأهيل وتدريب تقدمها مختلف المؤّسسات المحلّية والّدولّية 
لبناء ورفع قدرات موظفي الوزارة.

 توفر الموارد المالية التي تقدم من بعض الجهات المانحة لتمويل تدريب وإعادة تأهيل موظفي وزارة العمل؛ 
كي يتمكنوا من رفع قدرات الوزارة على تقديم الخدمات الفضلى لمتلقي الخدمة والمواطن األردّني.

المخاطر د- 

الّنمّو  معّدالت  النخفاض  نتيجة  العمل  فرص  من  المزيد  توفير  على  الوطنّي  االقتصاد  قدرة  ثبات  أو  تدّني   
الحقيقي لالقتصاد الوطنّي. 

 ارتفاع عدد الراغبين الجدد بدخول سوق العمل سنويا. 

 توجه نسبة كبيرة  من الباحثين عن العمل للبحث عن فرص عمل في القطاع الحكومي نتيجة للفارق الكبير 
في الرواتب التي تدفع ما بين القطاعين العاّم والخاّص وبالذات من فئة صغار السن واإلناث، باإلضافة إلى 

االمتيازات األخرى التي يوفرها القطاع العاّم وال تتوفر في القطاع الخاص بشكل مناسب.

 تآكل أجور العاّملين األردّنيين العاّملين في سوق العمل بسبب االرتفاع الكبير في تكاليف المعيشة مما يؤثر 
سلبا على قبول األردّنيين الباحثين عن عمل لفرص العمل المعروضة.  

األردّنيين. تشغيل  وأثرها في  للتشغيل  الوطنّية  االستراتيجّية  نتائج  تقييم   4-3

انطلقت االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل بمباركة ملكية سامية في حزيران 2012 وكلفت وزارة العمل من رئاسة 
الوزراء بمتابعة تنفيذها. وهدفها العام معالجة قضايا وسياسات التشغيل على المستوى الوطني. أما رؤيتها فتركز 

على  تحسين مستوى المعيشة لألردّنيين من خالل زيادة التشغيل واألجور والمنافع واإلنتاجية. 

أ- وحدة متابعة االستراتيجّية: تم تشكيل الوحدة التنفيذية لمتابعة االستراتيجّية في وزارة العمل في أيلول 2012. 
التشغيل والتدريب  للتنمية وصندوق  الثاني  الملك عبداهلل  العمل وصندوق  تفاهم ما بين وزارة  وتم توقيع مذكرة 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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والتعليم المهنّي والتقنّي بحيث تقوم هذه الجهات بتقديم الدعم الالزم لوحدة االستراتيجّية. بناء عليه، انتقلت الوحدة 
إلى مكاتب صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية، وقد أشار مدير وحدة متابعة االستراتيجّية إلى أن وزارة العمل 
بصدد طرح عطاء لغايات تقييم المرحلة األولى من االستراتيجّية. ومع ذلك أفاد المختصون في وزارة العمل أن 
االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل في مرحلتها األولى قد أسهمت في الحد من التوظيف في القطاع العام، وأسهمت 
في إيجاد إدارة فاعلة للعمالة الوافدة، وفي ارتفاع حجم القروض التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل للمشاريع 

الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفيما يأتي استعراض لهيكلة وثيقة االستراتيجّية، وآفاقها الزمنّية، ومصفوفة مشاريع االستراتيجّية، وواقع مشاريع 
االستراتيجّية، وتفاصيل مشاريع االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل للسنوات 2011-2013 من حيث  اسم المشروع، 

والجهة المنّفذه له، وحالة المشروع، ونسب اإلنجاز فيه.

ب- هيكلّية وثيقة االستراتيجّية:

هذه  من  كل  وتحت  استراتيجية  بأهداف  مرتبطة  محاور  ثالثة  على  االستراتيجّية  تتركز  االستراتيجّية:  محاور 
المحاور يوجد عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها من أجل تحقيق أهداف االستراتيجّية:

محور العرض ويرتبط بالهدف االستراتيجي: إعداد قوى عاملة أردنية مؤهلة )19 مشروعا(.

محور الطلب ويرتبط بالهدف االستراتيجي: تمكين القطاع الخاص من زيادة الّنمّو في اإلنتاجية واستحداث 
فرص عمل لألردّنيين )13 مشروعا(.

المحور المؤسسي التنظيمي ويرتبط بالهدف االستراتيجي: تعزيز التخطيط الشمولي والتنفيذ الّفعال والمتابعة 
والتقييم لسياسات التشغيل )20 مشروعا(.

ج- آفاق االستراتيجّية: تتكون االستراتيجّية من ثالثة آفاق زمنية موزعة على النحو اآلتي:

قصير المدى )2014(/ البدء باستيعاب العاطلين عن العمل.

متوسط المدى )2017(/ تحسين التوافق في المهارات والّنمّو في الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة.

طويل المدى )2020(/ زيادة اإلنتاجية واعادة هيكلة رأس المال البشري االقتصادّي.

د- الجهات المنفذة لمشاريع االستراتيجّية: تحتوي االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل على مصفوفة مشاريع تتكون من 
52 مشروعا يتم تنفيذها من خالل 23 جهة حكومية لغايات تحقيق األهداف على 17 سياسة.

هـ- مشاريع االستراتيجّية: تتكون المصفوفة في وثيقة االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل من)52( مشروعا. ويوضح 
الجدول )3-124( حالة هذه المشاريع من حيث اإلنجاز. في حين توّضح الجداول ذوات األرقام )125-3(، )3-
126(، )3-127( تفاصيل مشاريع االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل للسنوات 2011-2013، حسب الجهة المنّفذة 

وحالة المشروع.

•

•

•
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جدول)3-124( حالة مشاريع االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل حتى تاريخ2014/12/11

        المصدر: وزارة العمل، وحدة متابعة االستراتيجّية الوطنّية للشتغيل،)2014( ، تقرير غير منشور .
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جدول )3 - 125( تفاصيل مشاريع االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل لسنة 2011

      المصدر: وزارة العمل، وحدة متابعة االستراتيجّية الوطنّية للشتغيل،)2014( ، تقرير غير منشور.
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جدول )3-126( تفاصيل مشاريع االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل لسنة 2012

      المصدر: وزارة العمل، وحدة متابعة االستراتيجّية الوطنّية للشتغيل،)2014(، تقرير غير منشور .

جدول )3-127( تفاصيل مشاريع االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل لسنة 2013

       المصدر: وزارة العمل، وحدة متابعة االستراتيجّية الوطنّية للشتغيل،)2014(، تقرير غير منشور.
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3-5  الخالصة: واقع قطاع التشغيل وارتباطه باالنتفاع من الفرصة السّكانّية

بّين التحليل المتعّلق بتشغيل القوى العاّملة في األردّن)جانب الطلب( للسنوات 2011-2013 أّن حجم القوى العالمة 
إلى  ليصل   2011 لسنة  وعاملة  عامال   )1436020( من  ارتفع  قد  المحلي  العمل  سوق  في  الموجودة  األردّنية 
)1444699( عامال وعاملة لسنة 2013، وهو ما يعني أّن معّدل المشاركة االقتصادّية من إجمالي السّكان قد بلغ 
)25 %( سنة 2011، انخفض إلى )24 %( سنة 2013. مقابل ذلك فإّن عدد الوافدين الحاصلين على تصاريح 
عمل قد بلغ )280263( تصريحا لسنة 2011، أما في سنة 2013 فقد بلغ عدد التصاريح )279798( تصريحا، 
كما بّين الّتقرير أّن معّدالت البطالة  بين األردّنيين ما زالت مرتفعة إذ وصلت نسبتها إلى )12.6 %( سنة 2013.

تتوفر معلومات عديدة عن القوى العاّملة من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي لألردنيين في سوق 
العاّمة، وعلى  المعلومات وهي دائرة اإلحصاءات  إنتاج هذه  تّم الحصول عليها من جهات  العمل المحلي والتي 
الرغم من عدم اكتمال هذه المعلومات لدى جهات الطلب على التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، فالصورة تشير إلى 
أّن حجم القوى العاّملة األردّنية من هذه المستويات التعليمّية والّتدريبة آنفة الذكر قد بلغ )212397( عامال وعاملة 
لسنة 2011، ووصل إلى )205549( عامال وعاملة لسنة 2013، وهو بذلك يشّكل ما نسبته )14.2 %(  من 
إجمالي قّوة العمل األردّنية في سوق العمل المحلي لسنة 2013 وهي )12.3 %( للذكور مقابل )23.2 %(  لإلناث.

هناك تشابه كبير بين خصائص المشتغلين من خريجي التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي مع اإلجمالي العاّم لخصائص 
األردّنيين المشتغلين في سوق العمل سواء أكان ذلك من حيث التوزيع على األنشطة االقتصادّية أم الحالة العملية أم 
مستويات األجور أم فئات األعمار وتوزيعهم الجغرافي بين مختلف محافظات وأقاليم المملكة. ومن المفارقات التي 
أظهرها الّتقرير وجود نسبة من هذه المستويات التعليمّية والتدريبّية تعمل في مهن ذات مستويات تعليمّية أعلى، 
فكما هو معروف فأّن مهن االختصاصيين مرتبط بمستوى الّتعليم الجامعي بكافة مستوياته، وأّن التصنيف الدولّي 
المعيارّي للمهن لسنة 2008 وكذلك التصنيف العربي المعياري للمهن لسنة 2008 والتصنيف األردّني المعياري 
للمهن لسنة 2004 يصّنف ويبّوب ويربط المهن في سوق العمل بالمستويات التعليمّية؛ إذ يربط مهن االختصاصيين 

بالّتعليم الجامعي.

ومن المالحظ أّن معّدالت البطالة بين صفوف القوى العاّملة األردّنية من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي 
أو   ،2013-2011 للسنوات  العمل األردّني  للبطالة في سوق  العاّم  المستوى  بالمقارنة مع  تعد منخفضة  والّتقنّي 
بالمقارنة مع المستويات الّتعليمّية األخرى، إذ وصلت معّدالت البطالة إلى )10.4%( سنة 2013، وهذا المعّدل 
برامج  من خريجي  العرض  حجم  أّن  الّتقرير  بّين  كما  لإلناث.  مقابل)19.3 %(   )%6.8( يبلغ  للذكور  بالنسبة 
التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في سوق العمل للسنوات 2011-2013 يشير أّن العرض الجديد قد بلغ )16600( 

عامل وعاملة لسنة 2011، ارتفع إلى )17181( لسنة 2013. 

وتظهر البيانات أّن نسبة كبيرة من الحاصلين على قروض من صندوق التنمية والتشغيل هم  من خريجي برامج 
التنمية  الّتقنّي، وأّن كلفة توفير فرصة عمل واحدة من خالل صندوق  الثانوي والّتعليم  المهنّي والّتعليم  التدريب 
المهنّي  والّتعليم  والّتدريب  التشغيل  دعم  لدى صندوق  هي  بينما   ،)2450( إلى   )2300( بين  تتراوح  والتشغيل 

والّتقنّي تتراوح )2800(  إلى )3000( دينار.
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وتشير التجارب إلى أّن اإلجراءات المّتبعة في سوق العمل األردّني؛ لزيادة جاذبيته نحو تشغيل األردّنيين من خريجي 
برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي ال زالت ضعيفة، وذلك رغم وجود العديد من السياسات واالستراتيجّيات التي 
تبّنت مقترحات وتوصيات جديرة بالتطبيق؛ لتعمل على رفع نسبة القوى العاّملة األردّنية من هذه المستويات الّتعليمّية 
وبما ينعكس مستقبال على جانب العرض عبر زيادة نسب االلتحاق بالتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، ودورها في 
رفع معّدالت المشاركة االقتصادّية للسّكان األردّنيين ولكال الجنسين، وبما ينعكس إيجابّيا على تحقيق أهداف الفرصة 

السّكانّية، واغتنام آثارها اإليجابّية على االقتصاد الوطنّي والمجتمع األردّني بكافة فئاته وشرائحه.

ولمعالجة واقع التشغيل وارتباطه باالنتفاع من الفرصة السّكانّية في األردّن للسنوات 2011-2013، فيمكن استعراض 
هذا الموضوع عبر ربطه بالسياسات الواردة في وثيقة الفرصة السّكانّية، والتي ستقتصر هنا على ما يتعلق بالتشغيل 
السّكانّية في إصدارها األّول والثاني،  وهو محور هذا الفصل. لقد وردت هذه السياسات في تقرير وثيقة الفرصة 
وجاءت في كال اإلصدارين بعنوان "سياسات لالستفادة من عوائد الفرصة السّكانّية وحمل الترقيم )6-2("، وتركزت 
على سياسات توسيع سوق العمل ومرونته وحملت الترقيم )6-2-1( وشملت ما يخص سوق العمل وهو على الّنحو 

اآلتي:

تعديل التشريعات سعيا لتدعيم دور القطاع الخاص الوطني األردّني في التنمية االقتصادّية المستهدفة. 

تبني خطط وآليات الستحداث فرص عمل جديدة حسب الحاجة.

وضع خطط ذات إطار زمني لزيادة مساهمة العمالة المحلّية في قوة العمل، وترشيد معايير واجراءات استخدام 
العمالة الوافدة.

والفنية  التنموية  التسهيالت  توفير  خالل  من  والصغيرة  الميكروية(   ( الصغر  متناهية  المشاريع  قطاع  دعم 
وتشجيع التشغيل الذاتي والريادة في إقامة المشاريع الفردية.

التأكيد على إصالح االختالالت القائمة في قانون الضمان االجتماعّي والتي قد تتعارض بشكل أو بآخر مع 
سياسات تطوير سوق العمل، وتعظيم االستفادة من األيدي العاملة، ومن أبرز هذه االختالالت التقاعد المبكر.

التوعية باستحداث تأمين األمومة من خالل الضمان االجتماعّي لدى القطاع الخاص لتعزيز مشاركة النساء في 
سوق العمل وزيادة نسب تشغيلهن.

سوف يأخذ منحنى التحليل في هذا الموضوع جانبين، يتناول الجانب األول اإلشارات الخاّصة بالفرصة الّسّكانية 
في التشريعات واالستراتيجّيات الخاّصة بمؤسسات قطاع التشغيل، في حين سيتناول الجانب اآلخر ربط العديد من 

االستنتاجات المتعلقة بجانب التشغيل ومدى تناغمها مع الفرصة الّسّكانية.

أ- اإلشارات الخاّصة بالفرصة السّكانّية في التشريعات واالستراتيجّيات الخاّصة بمؤسسات قطاع التشغيل

يشير الجدول )3-128( إلى اإلشارات الخاّصة بالفرصة السّكانّية بشكل خاص وتلك المتعّلقة بالقضايا السّكانّية 
بشكل عام الواردة ضمن التشريعات واالستراتيجّيات الخاّصة بجهات التشغيل في القطاع العاّم  أو المشرفة على 
في  السّكانّية  الفرصة  وثيقة  استراتيجّية من  هناك سبع سياسات  أّن  يّتضح  ومنه  للسنوات2013-2011،  القطاع 

•

•

•

•

•

•
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إصدارها األّول والثاني قد وردت إما بشكل مباشر ضمن استراتيجّيات أو تشريعات مؤسسات قطاع الطلب على 
مخرجات برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، أو بشكل غير مباشر. وهو ما يدل على وجود نوع من التناغم مع 
الفرصة السّكانّية لدى هذه المؤّسسات، وبين ما دعى إليه المجلس األعلى للسّكان من خالل توصيته بضرورة تبني 
سياسات الفرصة السّكانّية على المستوى الوطنّي. ورغم وجود العديد من القضايا ذات العالقة بالفرصة السّكانّية 
لدى عدد من جهات الطلب على التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي قبل سنة 2009، إال أّن ما تّم ذكره هنا من إشارات 
قد ظهرت في التشريعات الصادرة أو المعّدلة أو االستراتيجّيات التي تم إطالقها بعد نشر االصدار األّول لوثيقة 

الفرصة السّكانّية في سنة 2009.

جدول )3 - 128( اإلشارات الخاّصة بالفرصة السّكانّية بشكل خاص وتلك المتعّلقة بالقضايا السّكانّية بشكل عام الواردة 
ضمن التشريعات واالستراتيجّيات الخاّصة بجهات التشغيل في القطاع العاّم أو المشرفة على القطاع للسنوات 2013-2011

) ”X « اإلشارات: يوجد » √ » ال يوجد (
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ب- االستنتاجات المتعّلقة بجانب التشغيل ومدى ارتباطها بالفرصة السّكانّية

الخاّصة  واالستراتيجّيات  التشريعات  الواردة ضمن  السّكانّية  بالفرصة  الخاّصة  اإلشارات  استعراض  من خالل 
بجهات التشغيل في القطاع العاّم أو المشرفة على القطاع للسنوات 2011-2013، تتبّين أنواع ومضامين اإلشارات 
الخاّصة بسياسات الفرصة السّكانّية، أّما ما يتعلق  بهذه الجوانب للسنوات 2011-2013 والتي يمكن اإلشارة إليها 

والخاّصة بالتشغيل فيمكن إدراجها على النحو األتي:

ما زالت معّدالت مشاركة المرأة األردّنية في سوق العمل متدّنية، مما يعني أّن تحقيق بعض الجوانب الخاّصة 
بالفرصة السّكانّية من خالل زيادة معّدالت المشاركة االقتصادّية المنّقحة ما زال يراوح في مكانه.

لم تأخذ سياسات الفرصة السّكانّية بالحسبان تأثير هجرة األردّنيين للعمل خارج المملكة على معّدالت المشاركة 
االقتصادّية سواء الخام أم المنّقحة، فلو أّن البطالة انخفضت إلى حدود المستويات الطبيعّية )4 %( وكان سبب 
ذلك انتقال األردّنيين للعمل في الخارج، فإّن مسوحات العمالة والبطالة التي تنفذها دائرة اإلحصاءات العاّمة من 
خالل المسوح األسرّية ستبقى تشير إلى أّن سياسات الفرصة السّكانّية في مجال زيادة معّدالت المشاركة الخام 

والمنّقحة ما زالت متدّنية؛ ألن هذه المسوح تقتصر على األردّنيين المقيمين داخل المملكة.

الصغر)الميكروّية(  متناهية  المشاريع  لقطاع  المقدم  الدعم  حجم  توضح  شاملة  وطنّية  تقارير  أية  تتوفر  ال 
والصغيرة  بشكل عام، أو تلك المقّدمة لخريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بشكل خاص، كما ال 
تتوفر أيضا معلومات تفصيلّية سنوّية حول ما يتوّفر من التسهيالت التمويلية والفّنية وتشجيع التشغيل الذاتي 

والريادة في إقامة المشاريع الفردّية.

ال يوجد ما يشير في السنوات 2011-2013 إلى وجود أية إجراءات رسمّية في مجال التشغيل  تعمل على 
زيادة جاذبيته نحو تشجيع الطلبة لاللتحاق ببرامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، كأن  يكون هناك أجور 
مجزية لخريجي هذه المستويات التعليمّية، أو توفير حوافز كبيرة تدفعهم لاللتحاق بهذه المستويات التدريبّية 
والتعليمّية. فغالبية جماعات التركيز من الطلبة الذين تّمت مقابلتهم أشارت إلى أّن سبب التحاقهم بالّتعليم المهنّي 
قد جاء بهدف الطموح للدخول إلى الّتعليم الجامعي عبر المنافسة بالمعّدالت العالية؛ كون المساقات التعليمّية في 
الّتعليم المهنّي أسهل منها لدى المسار األكاديمي، عالوة على ذلك، فإّن نسبة كبيرة من طلبة الّتعليم الّتقنّي ما 
زالت رغبتهم تتجه لغايات التجسير لاللتحاق بالّتعليم الجامعي، فعلى الرغم من أن الّنجاح، واإلبداع واإلنجاز 

ليس له عالقة بالشهادة . 

•

•

•

•
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الفصل الرابع  
 التقديرات واالسقاطات المستقبلّية

4-1 مقّدمة

يتضّمن الفصل الحالي جزئين يغطي الجزء األّول اإلسقاطات المستقبلّية للتغّير في حجم السّكان والتركيب العمرّي 
المستقبلّية  الثاني اإلسقاطات  الجزء  2012-2050، في حين يتضّمن  الزمنّية  الفترة  العمل األردّنية خالل  ولقّوة 

للملتحقين بالتدريب المهنّي خالل الفترة الزمنّية 2050-2012. 

4-2 الحجم المستقبلي للسّكان 

تشير نتائج اإلسقاطات السّكانّية للمملكة إلى أّن حجم سّكان المملكة من األردّنيين سيرتفع إلى 10.06 مليون نسمة 
في عام 2030 وقرابة 14.97 مليون نسمة في عام 2050 حسب السيناريو المرتفع الذي يفترض ثبات عناصر 
الّنمّو السّكاني، وبقائها كما هي عليه في سنة األساس )2012(، في حين أّن حجم السّكان سيصل إلى قرابة 9.5 
مليون نسمة في عام 2030 وإلى قرابة 12.4 مليون نسمة في عام 2050 حسب السيناريو المتوسط أي أقل مما 
أظهره السيناريو المرتفع بقرابة 2.6 مليون نسمة تقريبًا؛ مما يشير إلى األثر الذي تحدثه الّتغّيرات الديموغرافّية. 

وقد بّينت نتائج السيناريو المنخفض أّن حجم سّكان المملكة من األردّنيين سيصل الى قرابة 9.3 مليون نسمة في 
عام 2030 وإلى قرابة 11.6 مليون نسمة في عام 2050 أي أقل من حجمهم حسب السيناريو المرتفع بقرابة 3.37 
مليون نسمة، وأقّل من حجمهم حسب السيناريو المتوسط بقرابة 800 ألف نسمة. ويّتضح من هذه المعطيات أّن 
حجم سّكان المملكة من األردّنيين سيتزايد بمعّدل نمو سنوي مقداره 2.3 % و2.1 % بين عامي 2030-2012 
وعامي 2012-2050 على التوالي حسب السيناريو المرتفع، وبمقدار 1.9 % و1.6 % سنويًا حسب السيناريو 

المتوسط، و1.8 % و1.5 % حسب السيناريو المنخفض خالل الفترتين الزمنتين المشار إليهما على التوالي.

وعلى الرغم من انخفاض معّدالت الّنمّو السّكاني خالل الفترتين الزمنيتين 2012-2030 و2012-2050 إال أّن 
التزايد السّكاني في المملكة سيكون كبيرًا؛ مما ستكون له انعكاسات على كافة الجوانب المعيشّية للسّكان، وخاصة 
الجوانب المتعّلقة بالخدمات المجتمعّية والبنية التحتّية باإلضافة إلى االنعكاسات االقتصادّية، ويبين الجدول )1-4( 

عدد سّكان المملكة المقدر من األردّنيين حسب السيناريوهات الثالثة )الملحق1-4(.
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جدول رقم )4-1( عدد سّكان المملكة المقدر من األردّنيين حسب السيناريوهات الثالثة

 )Spectrum Demproj Model )3.45 المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050( باستخدام برمجية          

وتشير  المناطق،  من  منطقة  أي  في  للسّكان  الطبيعي  الّنمّو  في  الرئيسين  العنصرين  والوفيات  المواليد  ويشّكل 
اإلسقاطات السّكانّية للمملكة أّن عدد المواليد األردّنيين سيرتفع من قرابة 183 ألف مولود في عام 2012، إلى 
قرابة 261 ألف مولود في عام 2030، وإلى قرابة 377 ألف مولود في عام 2050 حسب السيناريو المرتفع الذي 
يفترض ثبات معّدل اإلنجاب الكلّي لعام 2012 خالل فترة اإلسقاطات )2012-2050(. أما حسب السيناريوهين 
حيث  اإلنجاب،  معّدالت  في  المتوّقع  لالنخفاض  نتيجة  مستقباًل  المواليد  عدد  فسينخفض  والمنخفض،  المتوسط 
سينخفض عدد المواليد من قرابة 183 ألف مولود في عام 2012 إلى قرابة 182 ألف مولود وقرابة 160 ألف 

مولود في عام 2030 حسب السيناريوهين المتوسط والمنخفض على التوالي. 

لتزايد أعداد اإلناث في سن اإلنجاب، حيث سيصل  2030 نتيجة  المواليد ارتفاعًا طفيفًا بعد عام  وسُيْظِهر عدد 
عدد المواليد في عام 2050 إلى قرابة 215 ألف مولود وقرابة 176 ألف مولود حسب السيناريوهين المتوسط 

والمنخفض على التوالي.

 وتشير هذه النتائج إلى أّنه في حالة ثبات معّدالت اإلنجاب المسجلة في عام 2012 خالل فترة اإلسقاطات فإّن 
المملكة ستشهد تزايدًا سّكانيا كبيرًا سيؤثر على كافة الجوانب الحياتّية فيها، كما سيشّكل هذا التزايد عبئًا على األسر 

التي ستحتاج إلى تأمين احتياجات العدد المتزايد من األطفال مستقبال )الجدول رقم 2-4(.
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جدول )4-2( عدد المواليد األردّنيين المتوّقع ومعّدل المواليد الخام المتوّقع في المملكة في سنوات مختارة
حسب السيناريوهات الثالثة لإلسقاطات السّكانّية

)Spectrum Demproj Model )3.45 المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050( باستخدام برمجية       

وتشير نتائج اإلسقاطات السّكانّية للمملكة إلى أّن معّدل المواليد الخام الذي يمثل عدد المواليد لكل ألف من السّكان 
في سنة معينة سينخفض بشكٍل جوهري في عام 2030 حسب السيناريوهين المتوسط والمنخفض، حيث سينخفض 
من 27.4 لكّل ألف من السّكان في عام 2012 إلى 19.2 و17.2 لكّل ألف من السّكان على التوالي. وفي المقابل، 
سيكون االنخفاض أقل حّدة حسب السيناريو المرتفع، حيث سيصل المعّدل إلى 25.9 لكل ألف من السّكان، أي 
بانخفاض مقداره 1.5 مولودا لكل ألف من السّكان. وسُيظِهر معّدل المواليد الخام مزيدًا من االنخفاض بعد عام 
2030 حسب كافة السيناريوهات، حيث ستصل قيمته حسب السيناريوهين المتوسط والمنخفض عام 2050 إلى 

17.4 و15.1 لكل ألف من السّكان، مقابل 25.2 لكل ألف من السّكان حسب السيناريو المرتفع. 
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شكل )4-1( معّدل المواليد الخام المتوّقع لألردنيين حسب سيناريوهات اإلسقاطات السّكانّية في سنوات مختارة

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050

وسيرتفع عدد الوفيات من األردّنيين في المملكة خالل السنوات القادمة نتيجة لتزايد أعداد السّكان. وتشير نتائج 
اإلسقاطات السّكانّية إلى أّن عدد الوفيات سيرتفع من 19,462 حالة وفاة في عام 2012 إلى 48,636 حالة وفاة 
في عام 2030 حسب السيناريو المرتفع. وسيتضاعف عدد الوفيات المشاهد في عام 2012 قرابة 5 مرات في 
عام 2050 ليصل إلى95,172 حالة وفاة حسب السيناريو المرتفع. أّما حسب السيناريوهين المتوسط والمنخفض، 
فسيكون ارتفاع أعداد الوفيات أقل من األعداد المتوّقعة حسب السيناريو المرتفع، حيث سيبلغ عدد الوفيات 40,257 
حالة وفاة و40,356 حالة وفاة في عام 2030 حسب السيناريوهين المتوسط والمنخفض على التوالي، أي أقل من 
العدد المتوّقع حسب السيناريو المرتفع بقرابة تسعة آالف لكّل من السيناريو المتوسط والمنخفض. وسيرتفع عدد 
الوفيات في عام 2050 ليصل إلى قرابة 80 ألف حالة وفاة حسب كل من السيناريوهين المتوسط والمنخفض أي 

أقل من العدد المتوّقع حسب السيناريو المرتفع بقرابة 15 ألف حالة وفاة )الجدول 3-4(.

الفترة  ارتفاعًا خالل  معينة  في سنة  السّكان  ألف من  لكل  الوفيات  يمّثل عدد  والذي  الخام  الوفاة  معّدل  وسيشهد 
2012-2050؛ نتيجًة للتغيرات المتوّقعة في التركيب العمرّي لسّكان المملكة من األردّنيين، حيث سيرتفع المعّدل 
من 2.9 لكّل ألف من السّكان في عام 2012 إلى 4.8 لكّل ألف من السّكان حسب السيناريو المرتفع و4.3 لكّل 
ألف من السّكان حسب السيناريوهين المتوسط والمنخفض في عام 2030. وسيظهر معّدل الوفيات الخام ارتفاعًا 
واضحًا بعد عام 2030 لتصل قيمته في عام 2050 إلى 6.4 لكل ألف من السّكان، و6.5 لكل ألف من السّكان و6.9 
لكل ألف من السّكان حسب السيناريوهات المرتفع والمتوسط والمنخفض على التوالي. وال شّك أّن االرتفاع المتوّقع 
في معّدل الوفيات الخام سيكون نتيجة النتقال أعداٍد كبيرٍة من السّكان إلى فئة األعمار المتقّدمة بشكٍل رئيس؛ نتيجًة 

للتغير المتوّقع في التركيب العمرّي لسّكان المملكة من األردّنيين.
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جدول )4-3( عدد الوفيات المتوّقع من األردّنيين ومعّدل الوفيات الخام المتوّقع في المملكة
في سنوات مختارة حسب السيناريوهات الثالثة لإلسقاطات السّكانّية

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050                    

األردّنيين  من  المملكة  سّكان  عدد  لتضاعف  الالزم  الوقت  فإّن  السّكاني،  الّنمّو  عناصر  في  للتغيرات  وكنتيجة 
سيختلف تبعًا الختالف معّدالت الّنمّو السّكاني في الفترات الزمنّية المختلفة. ويبّين الجدول رقم )4-4( الوقت الالزم 
لتضاعف عدد سّكان المملكة من األردّنيين حسب السيناريوهات الثالثة وفي سنوات مختارة. ويّتضح من البيانات 
الزمنّية  المدة  تأثير كبير على  له  السّكاني سيكون  الّنمّو  انخفاض معّدل  وبالتالي  انخفاض معّدالت اإلنجاب،  أّن 
الالزمة لتضاعف عدد سّكان المملكة من األردّنيين مستقبال. ففي حين بلغت المدة الزمنّية الالزمة لتضاعف عدد 
السّكان 28.7 سنة في عام 2012، ارتفعت هذه المدة إلى 33.2 سنة في عام 2030 حسب السيناريو المرتفع، 
وإلى46.7 سنة وإلى 54.4 سنة حسب السيناريوهين المتوسط والمنخفض على التوالي. وازدادت المدة الزمنّية 
المتوّقع في  نتيجة لالنخفاض  المتوسط والمنخفض؛  السيناريوهين  2050 حسب  السّكان في عام  لتضاعف عدد 
الّنمّو السّكاني لتصل إلى 63.8 سنة و84 سنة أي بزيادة مقدارها 35 سنة حسب السيناريو المتوسط،  معّدالت 

وقرابة 55 سنة حسب السيناريو المنخفض عن المدة الالزمة لتضاعف عدد السّكان في عام 2012. 
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جدول )4-4( الوقت الالزم بالسنوات لتضاعف عدد سّكان المملكة من األردّنيين حسب السيناريوهات
الثالثة في سنوات مختارة

)Spectrum Demproj Model )3.45(باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050         

شكل )4-2( الوقت الالزم بالسنوات لتضاعف عدد سّكان المملكة من األردّنيين حسب السيناريوهات الثالثة
في سنوات مختارة

)Spectrum Demproj Model )3.45(باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050
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4-3 التركيب العمرّي للسّكان

استخدامها في  يتكّرر  أساسية  بيانات  للسّكان من كونها  والّنوعّي  العمرّي  بالتركيب  المتعّلقة  البيانات  أهمّية  تنبع 
عمليات التحليل بمختلف أنواعه من جهة، ومن كونها بيانات ضرورّية لعملية التخطيط بكافة جوانبه االجتماعّية 
واالقتصادّية. وعلى الرغم من أّن عدد الذكور واإلناث في أي فوج عمري يكون متقاربا، إال أّن هذا العدد يتناقص 
تدريجّيا بتقدم العمر، حيث يعتمد هذا التوزيع في أية نقطة زمنّية على مخرجات أنماط الخصوبة والوفاة والهجرة. 
وفي المجتمعات التي يغيب فيها أثر عنصر الهجرة، فإّن التركيب العمرّي والّنوعّي للسّكان يكون حصيلة تفاعل 
العنصرين اآلخرين من عناصر الّنمّو السّكاني والمتمثالن بالخصوبة والوفاة. ويبّين الجدول)4-5( التوزيع النسبّي 

لسّكان األردّن في عامي 1979 و2013 حسب الفئات الخمسّية للعمر.

وتشير البيانات إلى أّن التركيب العمرّي للسّكان في األردّن قد شهد تغيرات جوهرية خالل العقود الثالثة الماضية، 
فقد أظهرت نتائج التعداد العاّم للمساكن والسّكان 1979 أّن التركيب العمرّي لسّكان األردّن يتميز بالفتّوة، حيث 

شّكل السّكان دون الخامسة عشر من العمر قرابة نصف السّكان )%50(.   

 1979 تعدادي  بين  الفاصلة  الفترة  التي شهدتها مستويات اإلنجاب والوفاة بشكل رئيس خالل  للتغّيرات  ونتيجة 
و1994، فقد انخفضت نسبة السّكان دون الخامسة عشر من العمر لتصل إلى 42 % في عام 1994، وواصلت هذه 

النسبة انخفاضها ولكن بشكل أقل حدة في الفترة الزمنّية الالحقة لتصل إلى 35.1 % في عام 2013. 

جدول )4-5( التوزيع النسبي لسّكان األردّن في عامي 1979 و2013 حسب الفئات الخمسية للعمر

         المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، نتائج تعداد المساكن والسّكان 1979 و1994 والّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة لعام 2013
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في  السّكان  نسبة  في  ارتفاع   )14-0( الصغرى  األعمار  في  السّكان  يشكله  ما  نسبة  في  االنخفاض  وقد صاحب 
األعمار المنتجة )15-64(، حيث شّكل هؤالء ما نسبته 56% في عام 1994 و60.1% في عام 2013. وتشير 
هذه المعطيات إلى حدوث تغّير جوهري في التركيب العمرّي للسّكان في األردّن خالل الفترة 1979-2013؛ نتيجة 
للتحّسن الملحوظ في المستويات المعيشية وما يتّصل بها من جهة، وكذلك لألثر الذي أحدثته الّتغّيرات في مستويات 

اإلنجاب والوفاة والهجرة من جهة أخرى.

شكل )4-3( التوزيع النسبي لسّكان األردّن للسنوات 2013,1994,1979
حسب فئات العمر العريضة

        المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، نتائج تعداد المساكن والسّكان 1979 و1994 والّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة لعام 2013

4-4 تقديرات حجم السّكان في األعمار 15 سنة فأكثر

تبّين الجداول )4-6 إلى 4-8( أعداد سّكان المملكة من األردّنيين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر موزعين حسب 
الفئات العمرّية الخمسية وحسب السيناريوهات الثالثة لإلسقاطات السّكانّية في سنوات مختارة.

أعدادهم  أّن  إلى  المرتفع  السيناريو  فأكثر حسب  سنة   15 أعمارهم  الذين  لألردنيين  السّكانّية  اإلسقاطات  وتشير 
بزيادة   2030 في عام  نسمة  مليون   6.662 قرابة  إلى   ،2012 في عام  نسمة  مليون   4.315 قرابة  سترتفع من 
مقدارها 2.347 مليون نسمة، وسيصل العدد إلى قرابة 10.110 مليون نسمة في عام 2050 مما يعني تضاعف 

حجم السّكان 2.3 مرة.
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جدول )4-6( إسقاطات السّكان األردّنيين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر حسب الفئة العمرّية 
وحسب السيناريو المرتفع في سنوات مختارة

)Spectrum Demproj Model )3.45(باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050     

أّن أعدادهم  إلى  المتوسط  السيناريو  15 سنة فأكثر حسب  الذين أعمارهم  السّكانّية لألردنيين  وتشير اإلسقاطات 
بزيادة   ،2030 في عام  نسمة  مليون   6.688 قرابة  إلى   2012 في عام  نسمة  مليون   4.315 قرابة  سترتفع من 
يعني  مما   ،2050 عام  في  نسمة  مليون   9.264 قرابة  إلى  العدد  نسمة، وسيصل  مليون   2.373 قرابة  مقدارها 

تضاعف حجم السّكان بما مقداره 2.15 مرة.

جدول )4-7( إسقاطات السّكان األردّنيين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر حسب الفئة العمرّية 
وحسب السيناريو المتوسط في سنوات مختارة

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050       
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أّما حسب السيناريو المنخفض، فتشير اإلسقاطات السّكانّية لألردنيين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر إلى أّن أعدادهم 
سترتفع من قرابة 4.315 مليون نسمة في عام 2012 إلى قرابة 6.693 مليون نسمة في عام 2030، وسيصل العدد 
إلى قرابة 8.976 مليون نسمة في عام 2050، أي أقل من العدد حسب السيناريو المرتفع بقرابة 1.134 مليون 

فرد، وأقل بقرابة 288 ألف فرد من عددهم حسب السيناريو المتوسط.

جدول )4-8( إسقاطات السّكان األردّنيين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر 
حسب الفئة العمرّية وحسب السيناريو المنخفض في سنوات مختارة

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050       

4-5  إسقطات قّوة العمل األردّنية 2050-2012

يتحّدد حجم قّوة العمل في أي نقطة زمنّية بعاملين رئيسين هما: حجم السّكان في أعمار القوى البشرّية )15سنة 
فأكثر( الذي يمّثل المخزون الرئيس لقّوة العمل واألفراد المنتجين، ومعّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلية حسب 
العمر. وتتأثر مستويات معّدالت المشاركة االقتصادّية بعدد من المتغّيرات االجتماعّية، واالقتصادّية، والثقافّية، 
ومستويات األجور، وفرص العمل المتوّفرة، والّتعليم، ومكان اإلقامة، والتوجهات الشخصّية لألفراد نحو المشاركة 

االقتصادّية في سوق العمل وغيرها من المتغّيرات. 

وقد تّم إعداد االسقاطات المستقبلّية لقّوة العمل للمملكة استنادًا إلى العاّملين المشار إليهما آنفا)حجم السّكان في أعمار 
القوى البشرّية حسب سيناريوهات االسقاطات السّكانّية الثالثة، ومعّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلية(. وقد أخذ 
باالعتبار عند إعداد االسقاطات لقّوة العمل الّتغّيرات المتوّقعة في نمط المشاركة االقتصادّية، وما سيطرأ عليه من 
تغيراٍت نتيجًة لزيادة المشاركة االقتصادّية في سوق العمل األردّني؛ نتيجة الستحداث فرص عمل جديدة تخلقها 
المشاريع اإلنمائية واالستثمارية المختلفة التي يجري تنفيذها حاليا، والتي من المتوّقع أن تستمر في الفترة الزمنّية 

القادمة. وقد تّم تنفيذ اإلسقاطات الخاّصة بقّوة العمل األردّنية للمملكة على مرحلتين هما:
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المرحلة األولى: تّم في هذه المرحلة تنفيذ اإلسقاطات الخاّصة بمعّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلّية حسب الفئة 
العمرّية باستخدام أسلوب التنبؤ المباشر الذي طورته منّظمة العمل الّدولّية. وقد قامت المنّظمة بتطوير العديد من 
أساليب تنفيذ إسقاطات معّدالت المشاركة االقتصادّية، ومنها أسلوب التنبؤ المباشر والذي يتيح تنفيذ اإلسقاطات 
للحصول على معّدالت المشاركة االقتصادّية حسب الفئة العمرّية والجنس. ويمكن باستخدام هذا األسلوب الحصول 
على معّدالت المشاركة االقتصادّية حسب الفئة العمرّية والجنس من خالل تطبيق أسلوب التنبؤ الخطي، استنادا إلى 

االّتجاهات السابقة في معّدالت المشاركة االقتصادّية.

المشاركة  معّدالت  إسقاطات  تنفيذ  في  استخداما  األكثر  ومن  المعّقدة  غير  األساليب  من  األسلوب  هذا  ويعتبر 
االقتصادّية المستقبلّية. ويتطلب تنفيذ هذا األسلوب توفر معّدالت المشاركة االقتصادّية حسب الفئة العمرّية لسنتين 
معينتين، حيث تّم اختيار معّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلّية حسب الفئة العمرّية في عامي 2010 و2012 

)أنظر الملحق رقم 2-2(. 

معّدالت  إسقاطات  باستخدام  األردّنية  العمل  بقّوة  المتعّلقة  التقديرات  تنفيذ  المرحلة  هذه  في  تّم  الثانية:  المرحلة 
المشاركة االقتصادّية التفصيلّية حسب الفئة العمرّية والتوزيع العمرّي للسّكان األردّنيين في األعمار 15 سنة فأكثر 
حسب الفئات العمرّية الخمسّية لسنوات مختارة خالل الفترة الزمنّية 2012-2050 حسب سيناريوهات اإلسقاطات 
السّكانّية الثالثة )المرتفع والمتوسط والمنخفض(. وقد تّم الحصول على أعداد قّوة العمل األردّنية في كّل فئة عمرّية 
السنوات  ولكافة  الفئة،  تلك  في  السّكان  بعدد  العمرّية  الفئة  التفصيلي حسب  االقتصادّية  المشاركة  معّدل  بضرب 

المختارة، وحسب سيناريوهات اإلسقاطات السّكانّية الثالثة.

4-5-1 معّدالت المشاركة االقتصادّية في عامي 2010 و2012 

يبّين الجدول )4-9( معّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلّية لألردنيين من سّكان المملكة حسب الفئة العمرّية في 
عامي 2010 و2012. ويّتضح من البيانات وجود انخفاض في كافة قيم معّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلّية 
حسب الفئات العمرّية بين عامي 2010 و2012. وقد سّجل أكبر انخفاض في الفئة العمرّية 50-54 سنة حيث 
بلغت قيمته 5.8 نقطة مئوية، تلتها الفئتان العمرّيتان 35-39 سنة و60-64 سنة بانخفاض بلغت قيمته 3.3 نقطة 

مئوية لكل منهما. 
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جدول )4-9( معّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلّية لألردنيين حسب الفئة العمرّية
 في عامي 2010 و2012

     المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، مسح العمالة والبطالة: الّتقرير السنوي لعامي 2010 و2012

شكل )4-4( معّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلّية لألردنيين حسب العمر في عامي 2010 و2012

       المصدر: دائرة اإلحصاءات العاّمة، مسح العمالة والبطالة: الّتقرير السنوي لعامي 2010 و2012
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ويبّين الجدول )4-10( نتائج إسقاطات معّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلّية لألردنيين من سّكان المملكة حسب 
الفئات العمرّية في سنوات مختارة.

جدول )4-10( إسقاطات معّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلّية لألردنيين من سّكان المملكة 
حسب الفئات العمرّية في سنوات مختارة

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050          

شكل )4-5( معّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلّية المتوّقعة لألردنيين   
حسب الفئات العمرّية في سنوات مختارة

)Spectrum Demproj Model )3.45(باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050
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4-5-2 حجم قّوة العمل األردّنية المستقبلّية 

يرتبط ارتفاع أعداد قّوة العمل مستقبال بعاملين رئيسين هما: ارتفاع أعداد السّكان في األعمار 15 سنة فأكثر الذين 
التفصيلّية حسب  االقتصادّية  المشاركة  معّدالت  في مستويات  والّتغّيرات  العمل،  لقّوة  البشري  المخزون  يمثلون 

العمر. 

وتظهر الجداول )4-11 إلى 4-13( إسقاطات قّوة العمل األردّنية حسب السيناريوهات الثالثة )المرتفع والمتوسط 
والمنخفض( في سنوات مختارة. وتشير اإلسقاطات المستقبلّية لقّوة العمل األردّنية إلى أّن حجمها سيرتفع من قرابة 
1.648 مليون فرٍد في عام 2012 إلى قرابة 2.713 مليون فرٍد في عام 2030، وإلى قرابة 3.886 مليون فرد في 

عام 2050 حسب السيناريو المرتفع لإلسقاطات السّكانّية.   

بين  فرد  مليون   1.065 قرابة  ستبلغ  األردّنية  العمل  قّوة  أعداد  في  المتوّقعة  الزيادة  أّن  إلى  النتائج  هذه  وتشير   
عامي 2012 و2030، وقرابة 2.238 مليون فرد بين عامي 2012 و2050، مما يعني تضاعف حجم قّوة العمل 
األردّنية بين عامي 2012 و2050 بما مقداره 2.4 مرة )الجدول4-11(. ويعود ارتفاع أعداد قّوة العمل مستقبال 
إلى عاملين رئيسين هما: ارتفاع أعداد السّكان في األعمار 15 سنة فأكثر الذين يمثلون المخزون البشري لقّوة 
العمل، والّتغّيرات في مستويات معّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلّية حسب العمر. وتشير النتائج إلى أّن معّدل 
المشاركة االقتصادّية المنّقح سيرتفع من 38.2 % في عام 2012 إلى 40.73 % في عام 2030، وسينخفض إلى 
38.43 % في عام 2050 حسب السيناريو المرتفع، ويبّين الشكل رقم 6.4 حجم قّوة العمل األردّنية المتوّقع حسب 

السيناريو المرتفع في سنوات مختارة.

جدول )4-11( إسقاطات قّوة العمل األردّنية )15 سنة فأكثر( حسب الفئة العمرّية وحسب السيناريو
المرتفع في سنوات مختارة

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050     
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شكل )4-6( حجم قّوة العمل األردّنية المتوّقع حسب السيناريو المرتفع في سنوات مختارة

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050          

وسيرتفع حجم قّوة العمل األردّنية من قرابة 1.648 مليون فرد في عام 2012 إلى قرابة 2.721 مليون فرد في عام 
2030، وإلى قرابة 3.979 مليون فرد في عام 2050 حسب السيناريو المتوسط لإلسقاطات السّكانّية. كما سيرتفع 
معّدل المشاركة االقتصادّية المنّقح من 38.2 % في عام 2012 إلى 40.85 % في عام 2030، وسينخفض إلى 
39.36 %  في عام 2050 بزيادة مقدارها قرابة 1.16 نقطة مئوية بين عامي 2012 و2050، ويبّين الشكل )7-4( 

حجم قّوة العمل األردّنية المتوّقع حسب السيناريو المتوسط في سنوات مختارة.

جدول )4-12( إسقاطات قّوة العمل األردّنية )15 سنة فأكثر( حسب الفئة العمرّية 
وحسب السيناريو المتوسط في سنوات مختارة

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050      
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شكل )4-7( حجم قّوة العمل األردّنية المتوّقع حسب السيناريو المتوسط في سنوات مختارة

)Spectrum Demproj Model )3.45 المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050( باستخدام برمجية  

وسيرتفع حجم قّوة العمل األردّنية حسب السيناريو المنخفض من قرابة 1.648 مليون فرد في عام 2012 إلى 
قرابة  إلى  العدد  وسيرتفع  فرد،  مليون   1.074 قرابة  مقدارها  بزيادة   2030 عام  في  فرد  مليون   2,722 قرابة 
3.853 مليون فرد في عام 2050، مما يعني تضاعف عدد قّوة العمل بما مقداره 2.3 مرة. كما سيرتفع معّدل 
المشاركة االقتصادّية المنّقح من 38.2 % في عام 2012 إلى 40.68 % في عام 2030 بزيادة مقدارها 2.48 
نقطة مئوية، وسيصل المعّدل إلى 42.93 % في عام 2050 بزيادة مقدارها 4.73 نقطة مئوية عن مستواه في عام 
2012. ويّتضح من هذه النتائج أّن حجم قّوة العمل األردّنية سيشهد تزايدا كبيرا، األمر الذي يتطلب استعدادا فعاال 
الستغالل هذا التزايد بشكل إيجابي من خالل استحداث فرص العمل الكافية، ومن خالل إعداد البرامج التدريبّية في 
مجال التدريب المهنّي والّتقنّي لتهيئة الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ويبّين الشكل )4-8( حجم قّوة العمل األردّنية 

المتوّقع حسب السيناريو المنخفض في سنوات مختارة.

جدول )4-13( إسقاطات قّوة العمل األردّنية )15 سنة فأكثر( حسب الفئة العمرّية  وحسب السيناريو المنخفض 
في سنوات مختارة

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة )2012-2050    
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شكل )4-8( حجم قّوة العمل األردّنية المتوّقع حسب السيناريو المنخفض في سنوات مختارة

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050

وكنتيجٍة للزيادة في حجم قّوة العمل سينخفض معّدل اإلعالة االقتصادّي )عدد صغار السن الذين تقّل أعمارهم عن 
15 سنة+عدد السّكان في األعمار 65 سنة فأكثر مقسومًا على قّوة العمل( الذي يمّثل عدد األفراد الذين يعيلهم كّل 
فرد من أفراد قّوة العمل خالل السنوات المقبلة، إذ سيرتفع المعّدل من 1.6 فرٍد في عام 2012 إلى 2.5 في عام 
2030 حسب السيناريو المرتفع؛ نتيجة الرتفاع حجم كبار السن وإلى 2.1 حسب السيناريو المتوسط وإلى 1.2 فرد 
حسب السيناريو المنخفض. وعليه، فإّن انخفاض نسبة المعالين في األسرة سيكون له أثر على المستوى المعيشي 
الدخل يمكن ادخاره أو استخدامه في  المعالين، مما سيوفر لألسرة جزءًا من  لها؛ نتيجة النخفاض اإلنفاق على 

تحسين الظروف المعيشية ألفرادها.

على  االقتصادّية  المشاركة  معّدالت  في  والتغير  البشرّية،  القوى  أعمار  في  السّكان  عاملي حجم  تأثير  ولمعرفة 
الحجم المستقبلي لقّوة العمل األردّنية في السنوات القادمة، فقد تّم تنفيذ تحليٍل إحصائٍي لهذين العاّملين لتعّرف مدى 
قّوة كل منهما في الّتغّيرات المستقبلّية في حجم قّوة العمل. وقد غطى التحليل فترتين زمنيتين هما: 2030-2012 
و2012-2050. وقد بّين تحليل العناصر المؤثرة في تغير حجم قّوة العمل أّن متغّير حجم السّكان سيكون المتغير 
األقوى في تغيير حجم قّوة العمل المستقبلّية، حيث سيكون مسؤوال عن 80.1 % من التغير خالل الفترة الزمنّية 
2012-2030، في حين أّن التغير في معّدالت المشاركة االقتصادّية والممثلة بمعّدل المشاركة االقتصادّية المنّقح 
سيكون مسؤوال عن 14.7% من التغير. أما التأثير التفاعلي للمتغيرين معا فسيكون تأثيره إيجابّيا بمساهمة بلغـت 
5.2% . كما يالحظ أّن متغير حجم السّكان سيكون هو العاّمل األقوى في تغير حجم قّوة العمل األردّنية خالل 
الفترة الزمنّية 2012-2050، حيث سيساهم بما نسبته 92.2 % من التغير مقابل 5.1 % للتغير في معّدل المشاركة 
االقتصادّية المنّقح، و2.7 % للتفاعل بين المتغيرين )الجدول4-14(، ويبّين الشكالن )4-9( و )4-10( مساهمة 

العوامل المختلفة في تغير حجم قّوة العمل األردّنية خالل الفترتين 2012-2030 و2050-2012.
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جدول )4-14( عناصر التغير في حجم قّوة العمل األردّنية حسب السيناريو المتوسط

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050          

شكل )4-9( مساهمة العوامل المختلفة في تغير حجم قّوة العمل األردّنية خالل الفترة 2030-2012

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050
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شكل )4-10( مساهمة العوامل المختلفة في تغير حجم قّوة العمل األردّنية 
خالل الفترة 2050-2012

)Spectrum Demproj Model )3.45 المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050( باستخدام برمجية        

4-6 إسقاطات الملتحقين بالّتعليم المهنّي والّتدريب المهنّي والّتعليم الّتقنّي

تّم  التي  البيانات  إلى  استنادا  والّتقنّي  المهنّي  والّتدريب  المهنّي  بالّتعليم  بالملتحقين  المتعّلقة  اإلسقاطات  إعداد  تّم 
الحصول عليها من وزارة التربية والّتعليم ومؤسسة التدريب المهنّي ووزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي. وقد 
للمرحلة  المهنّي  بالّتعليم  الملتحقين  الطلبة  أعداد  على  والّتعليم  التربية  وزارة  من  وردت  التي  البيانات  اشتملت 
التدريب  مؤسسة  من  وردت  التي  البيانات  أّما   .2013/2012-2001/2000 الدراسّية  السنوات  خالل  الّثانوّية 
المهنّي فتضمنت أعداد الملتحقين والخريجين خالل السنوات 2000-2012. وتضّمنت البيانات الواردة من وزارة 

الّتعليم العالي والبحث العلمّي بيانات تتعّلق بالملتحقين والخريجين من كلّيات المجتمع لعام 2012.

وقد تّم تنفيذ االسقاطات المتعّلقة بالملتحقين بالّتعليم المهنّي والّتقنّي والّتدريب المهنّي حسب أسلوبين هما: 

االسلوب االول: اإلسقاطات المستقبلّية لمعّدالت االلتحاق بالتدريب المهنّي باستخدام األسلوب الفّني الذي أعدته 
األمم المتحدة. ويتطّلب تنفيذ هذا األسلوب توافر معّدالت االلتحاق التفصيلّية حسب الفئات العمرّية في نقطتين 
زمنيتين. وقد تّم حساب معّدالت االلتحاق التفصيلّية حسب الفئات العمرّية باستخدام البيانات التي تّم الحصول 
عليها من المصدرين المشار إليهما أعاله. وبعد الحصول على معّدالت االلتحاق المستقبلّية لسنوات مختارة تّم 
استخدامها للحصول على األعداد المستقبلّية للملتحقين بضربها بأعداد السّكان في نفس الفئات العمرّية المقابلة 
لها في سنوات مختارة. وقد تّم تقدير أعداد الملتحقين مستقبال حسب سيناريوهات اإلسقاطات السّكانّية المرتفع 

والمتوسط والمنخفض. 

الخطي  االنحدار  أسلوب  باستخدام  المهنّي  بالّتعليم  الملتحقين  المستقبلّية ألعداد  اإلسقاطات  الثاني:  االسلوب 
Regression Linear Model . وتجدر اإلشارة إلى أّن تقدير الملتحقين بالّتعليم المهنّي استند إلى اتجاهات 

.1

.2
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أعدادهم في سنوات مختارة ولم يتم استخدام سيناريوهات اإلسقاطات السّكانّية. وقد تّم تقدير أعداد الملتحقين 
بالّتعليم المهنّي باستخدام المعادلة اآلتية:

Y = a + bx

ويبّين الجدول )4-15( معّدالت االلتحاق المقدرة في التدريب المهنّي في سنوات مختارة، في حين تبّين الجداول 
الثالثة.  السّكانّية  االسقاطات  سيناريوهات  محددة حسب  عمرّية  فئات  في  األردّنيين  السّكان  أعداد   18.4-16.4
-2012( اإلسقاطات  فترة  تزايدا جوهريا خالل  تحقق  لن  المستقبلّية  االلتحاق  معّدالت  أّن  البيانات  من  ويّتضح 

2030( مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتوجيه الطلبة نحو التدريب المهنّي.

جدول )4-15( معّدالت االلتحاق المقدرة في التدريب المهنّي في سنوات مختارة

      المصدر: مؤسسة التدريب المهني ،2012، تم حساب معدالت االلتحاق المقدرة باستخدام االسلوب االول للفترة 2030-2015

جدول )4-16( أعداد السّكان األردّنيين حسب فئات عمرية مختارة في سنوات مختارة )السيناريو المرتفع(

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050       
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جدول )4-17( أعداد السّكان األردّنيين حسب فئات عمرية مختارة في سنوات مختارة )السيناريو المتوسط(

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050         

جدول )4-18( أعداد السّكان األردّنيين حسب فئات عمرية مختارة في سنوات مختارة )السيناريو المنخفض(

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050      

وقد أظهرت النتائج حسب األسلوب األّول وطبقا للسيناريو المرتفع لإلسقاطات السّكانّية أّن عدد الملتحقين بالتدريب 
المهنّي سيرتفع من 35,951 فردا في عام 2012 إلى ما مجموعه 39,139 فردا في عام 2020 أي بزيادة مقدارها 
3,188 فردا، وسيرتفع العدد إلى 47,917 في عام 2030 أي بزيادة مقدارها 11,966 فردا عن العدد في عام 

 .2012

النتائج حسب السيناريو المتوسط أّن عدد الملتحقين بالتدريب المهنّي سيرتفع من 35,951 فردا في عام  وبّينت 
2012 إلى ما مجموعه 39,132 فردا في عام 2020، أي بزيادة مقدارها  3,181 فردا. وسيرتفع عدد الملتحقين 
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إلى 47,671 فردا في عام 2030 بزيادة مقدارها 11,720 فردا عن عددهم في عام 2012.

وكانت النتائج حسب السيناريو المنخفض لإلسقاطات السّكانّية قريبة من النتائج حسب السيناريو المرتفع لإلسقاطات 
وإلى   2020 عام  في   39,156 إلى   2012 عام  في  فردا   35,951 من  الملتحقين  عدد  سيرتفع  حيث  السّكانّية، 
السيناريوهات  حسب  المهنّي  بالتدريب  الملتحقين  أعداد   )11-4( الشكل  ويبّين   .2030 عام  في  فردا   47,362

المرتفع، والمتوسط، والمنخفض في سنوات مختارة.   

 

شكل )4-11( أعداد الملتحقين بالتدريب المهني
حسب السيناريوهات المرتفع والمتوسط والمنخفض في سنوات مختارة

المصدر: المجلس األعلى للسّكان 2015: تقديرات أعداد الملتحقين بالتدريب المهنّي باالسلوب االول

جدول )4-19( أعداد الملتحقين بالتدريب المهنّي المتوّقعة حسب فئات عمرّية مختارة في سنوات
مختارة )السيناريو المرتفع(

          المصدر: المجلس األعلى للسّكان 2015: تقديرات أعداد الملتحقين بالتدريب المهنّي باالسلوب االول
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جدول )4-20( أعداد الملتحقين بالتدريب المهنّي المتوّقعة حسب فئات عمرّية مختارة في
سنوات مختارة )السيناريو المتوسط(

         المصدر: المجلس األعلى للسّكان 2015: تقديرات أعداد الملتحقين بالتدريب المهنّي باالسلوب االول

جدول )4-21( أعداد الملتحقين بالتدريب المهنّي المتوّقعة حسب فئات عمرّية مختارة في سنوات مختارة 
)السيناريو المنخفض(

     المصدر: المجلس األعلى للسّكان 2015: تقديرات أعداد الملتحقين بالتدريب المهنّي باالسلوب االول

وبّينت نتائج تطبيق األسلوب الثاني أّن عدد الملتحقين بمراكز التدريب المهنّي المتوّقع سيرتفع من 9,286 ملتحقا 
في عام 2015 إلى 12,146 ملتحقا في عام 2020، وإلى 17,865 ملتحقا في عام 2030 بزيادة مقدارها 8,579 
ملتحقا بين عامي 2015 و2030 )الجدول 4-22(. وسيرتفع عدد الملتحقين بالّتعليم المهنّي للمرحلة الّثانوّية من 
29,390 ملتحقا في عام 2015 إلى 31,884 في عام 2020 وإلى 36,872 ملتحقا في عام 2030 بزيادة مقدارها 

7,482 ملتحقا )الجدول 23-4(.
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جدول )4-22( أعداد الملتحقين بمراكز التدريب المهنّي المتوّقعة
خالل السنوات 2030-2015

        
  

   
) y= a+bx مالحظة: حسبت األعداد باستخدام أسلوب االنحدار )المعادلة                  

جدول )4-23( أعداد الملتحقين من طالب الّتعليم المهنّي للمرحلة الّثانوّية
المتوّقعة خالل السنوات 2030-2015

)y= a+bx مالحظة: حسبت األعداد باستخدام أسلوب االنحدار )المعادلة                

وتشير النتائج إلى أّن التباينات في األعداد المستقبلّية للملتحقين بالّتعليم المهنّي والّتدريب المهنّي حسب األسلوبين 
كانت طفيفة، حيث بلغ عدد الملتحقين الكلّي في عامي 2020 و2030 حسب األسلوب الثاني ما مجموعه 44,030 
ملتحقا و54,737 ملتحقا على التوالي مقابل 44,054 ملتحقا و53,324 ملتحقا على التوالي حسب األسلوب األّول. 
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جدول )4-24( أعداد الملتحقين من طالب الّتعليم المهنّي للمرحلة الّثانوّية
وأعداد الملتحقين بمراكز التدريب المهنّي المتوّقعة خالل السنوات 2030-2015

                       المصدر: المجلس األعلى للسّكان 2015: تقديرات أعداد الملتحقين بالتدريب المهنّي والّتعليم المهنّي

 

ولزيادة معّدالت االلتحاق بالّتعليم المهنّي، قامت وزارة التربية والّتعليم بوضع أهداف بعيدة المدى تتلخص برفع 
نسبة الطلبة الملتحقين بالّتعليم المهنّي من 12% كما في عام 2012 إلى 25% في عام 2025. وتبّين الجداول 
اإلسقاطات  فئات عمرّية مختارة، وفي سنوات مختارة حسب سيناريوهات  السّكان في  أعداد   27-4 إلى   25-4

السّكانّية المرتفع، والمتوسط، والمنخفض.

جدول )4-25( أعداد السّكان في فئات عمرّية مختارة وفي سنوات مختارة )السيناريو المرتفع(

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة )2012-2050     
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جدول )4-26( أعداد السّكان في فئات عمرّية مختارة وفي سنوات مختارة )السيناريو المتوسط(

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050       

جدول )4-27( أعداد السّكان في فئات عمرّية مختارة وفي سنوات مختارة )السيناريو المنخفض(

)Spectrum Demproj Model )3.45( باستخدام برمجية )المصدر: المجلس األعلى للسّكان: اإلسقاطات السّكانّية للفترة ) 2012-2050        

وتتلخص منهجّية حساب معّدالت االلتحاق المستقبلّية خالل الفترة 2025-2050 باستخدام اإلسقاطات المستقبلّية 
لمعّدالت االلتحاق بالتدريب المهنّي، باستخدام األسلوب الفّني الذي أعدته األمم المتحدة. ويتطلب تنفيذ هذا األسلوب 
االلتحاق  معّدالت  تّم حساب  وقد  زمنيتين.  نقطتين  في  العمرّية  الفئات  التفصيلّية حسب  االلتحاق  معّدالت  توافر 
التفصيلّية حسب الفئات العمرّية باستخدام البيانات التي تّم الحصول عليها من وزارة التربية والّتعليم. وبعد الحصول 
على معّدالت االلتحاق المستقبلّية لسنوات مختارة، تّم استخدامها للحصول على األعداد المستقبلّية للملتحقين بضربها 
بأعداد السّكان في نفس الفئات العمرّية المقابلة لها في سنوات مختارة. وقد تّم تقدير أعداد الملتحقين مستقبال حسب 

سيناريوهات االسقاطات السّكانّية المرتفع، والمتوسط، والمنخفض. 
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ويبّين الجدول )4-28( معّدالت االلتحاق المتوّقعة في سنوات مختارة حسب فئات عمرّية مختارة، بافتراض ارتفاع 
معّدل االلتحاق بالّتعليم المهنّي ليصل إلى 25% في عام 2025. ويالحظ أّن معّدل االلتحاق في الفئة العمرّية 16-
20 سنة سيرتفع من 9.8% إلى قرابة 10 % في عام 2030، وإلى قرابة 10.7% في عام 2050، في حين أّن 

االرتفاع في باقي المعّدالت للفئات العمرّية األخرى سيكون طفيفا.

جدول )4-28( معّدالت االلتحاق المتوّقعة في سنوات مختارة حسب فئات عمرّية مختارة 
بافتراض ارتفاع معّدل االلتحاق بالتدريب المهنّي ليصل إلى 25 % في عام 2025

               المصدر: المجلس األعلى للسّكان، 2015، إسقاطات الملتحقين بالتدريب المهنّي

واستنادا إلى معّدالت االلتحاق المقدرة المبّينة في الجدول رقم 4-28 فقد تّم تقدير أعداد الطلبة الملتحقين بالتدريب 
والمنخفض.  والمتوسط،  المرتفع،  السيناريوهات  حسب  مختارة  سنوات  وفي  مختارة،  عمرّية  فئات  في  المهنّي 
وتبّين الجداول 4-29 إلى 4-31 األعداد المتوّقعة للطلبة في فئات عمرّية مختارة وفي سنوات مختارة. ويتبّين من 
المرتفع  السيناريو  أّن أعدادهم سترتفع بشكل جوهري حسب  المهنّي  بالتدريب  الملتحقين  إسقاطات أعداد الطلبة 
لإلسقاطات السّكانّية، حيث سيرتفع عددهم من 89,078 طالبا في عام 2025 إلى 95,737 طالبا في عام 2030 

وإلى 152,609 طالب في عام 2050 بزيادة مقدارها 71.3 % بين عامي 2025 و2050.

وتشير التوّقعات إلى أّن أعداد الطلبة الملتحقين بالتدريب المهنّي في العمر 15 سنة سترتفع من 2,074 في عام 
2025 إلى 2,395 طالبا في عام 2030 وإلى 3,686 طالبا في عام 2050 بارتفاع مقداره 77.7 % بين عامي 
2025 و2050. وسيرتفع عدد الطلبة الملتحقين في الفئة العمرّية 16-20 سنة من 82,096 طالبا في عام 2025 

إلى 87,767 طالبا في عام 2030 وإلى 140,407 طالب في عام 2050. 
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جدول )4-29( أعداد الطلبة الملتحقين بالتدريب المهنّي )المقدر( في سنوات مختارة حسب الفئات العمرّية 
)السيناريو المرتفع(

        المجلس األعلى للسّكان، 2015: تقديرات أعداد الملتحقين بالتدريب المهنّي

شكل )4-12( أعداد الطلبة الملتحقين بالتدريب المهنّي المقّدره في سنوات مختارة
 )السيناريو المرتفع(

المصدر: المجلس األعلى للسّكان، 2015، إسقاطات الملتحقين بالتدريب المهنّي

وتشير النتائج حسب السيناريو المتوسط إلى أّن عدد الطلبة الملتحقين بالتدريب المهنّي سيرتفع من 88,807 طالب 
في عام 2025 إلى  95,420 طالبا في عام 2030 وإلى 108,043 طالبا في عام 2050 بزيادة مقدارها %13.2. 
أما حسب الفئات العمرّية، فسيرتفع عدد الطلبة الملتحقين في العمر15 سنة من 2,056 طالبا في عام 2025 إلى 
2,283 طالبا في عام 2030، وفي الفئة العمرّية 16-20 سنة من 81,645 طالبا في عام 2025 إلى 87,394  

طالبا في عام 2030 وإلى 98,230  طالبا في عام 2050. 
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جدول )4-30( أعداد الطلبة الملتحقين بالتدريب المهنّي )المقدر( في سنوات مختارة حسب الفئات
العمرّية )السيناريو المتوسط(

        المصدر: المجلس األعلى للسّكان، 2015، إسقاطات الملتحقين بالتدريب المهنّي

شكل )4-13( أعداد الطلبة الملتحقين بالتدريب المهنّي المقّدره في سنوات مختارة 
 )السيناريو المتوسط(

                         المصدر: المجلس األعلى للسّكان، 2015، إسقاطات الملتحقين بالتدريب المهنّي

 89,158 المهنّي من  بالتدريب  الملتحقين  الطلبة  السّكانّية، فسيرتفع عدد  المنخفض لإلسقاطات  السيناريو  أّما حسب 
طالبا في عام 2025 إلى 94,626 طالبا في عام 2030، وإلى 95,491 طالبا في عام 2050 بزيادة مقدارها 7.1 %، 
أي أقل من الزيادة حسب السيناريو المرتفع والتي بلغت 71.3% . أّما حسب الفئات العمرّية، فسيرتفع عدد الطلبة 
الملتحقين في العمر 15 سنة من 2,075 طالبا في عام 2025 إلى 2,256 طالبا في عام 2030، وفي الفئة العمرّية 
16-20 سنة من 82,167 طالبا في عام 2025 إلى 86,782 طالبا في عام 2030، وسينخفض إلى 86,361 طالبا 

في عام 2050. 
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جدول )4-31( أعداد الطلبة الملتحقين بالتدريب المهنّي )المقدر( في سنوات مختارة حسب الفئات العمرّية 
)السيناريو المنخفض(

        المصدر: المجلس األعلى للسّكان، 2015، إسقاطات الملتحقين بالتدريب المهنّي

شكل )4-14( أعداد الطلبة الملتحقين بالتدريب المهنّي المقّدره في سنوات مختارة 
 )السيناريو المنخفض(

           المصدر: المجلس األعلى للسّكان، 2015، إسقاطات الملتحقين بالتدريب المهنّي

وتبّين الجداول 4-32 إلى4-34 إسقاطات توزيع طلبة الّتعليم المهنّي حسب التخّصص في سنوات مختارة خالل الفترة 
للسيناريوهات  2025،  طبقا  المهني  ليصل الى %25 عام  بالتعليم  بافتراض ارتفاع معدل االلتحاق   ،2050-2025
المرتفع، والمتوسط، والمنخفض. وتشير النتائج إلى أّن العدد األكبر من الطلبة هم الملتحقون في التخّصصات الصناعية 
حسب السيناريوهين. وتشير النتائج إلى أّن أعداد الملتحقين بالتخّصص الصناعي سترتفع من ما مجموعه 14,686 طالبا 
في عام 2012 إلى 42,979 طالبا في عام 2025، وإلى 52,658 طالبا في عام 2035، وإلى 68,566 طالبا في عام 
الملتحقين  الطلبة  المنخفض، فسيرتفع عدد  السيناريو  أّما حسب  السّكانّية.  المرتفع لإلسقاطات  السيناريو  2050 حسب 
بالتخّصص الصناعي من 14,686 طالبا في عام 2012 إلى 43,011 طالبا في عام 2025، وإلى 45,952 طالبا في 

عام 2035 وإلى 41,973 طالبا في عام 2050. 
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    جدول )4-32( توزيع أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم المهنّي المقدرة حسب التخّصص في سنوات مختارة 
)السيناريو المترتفع(

      المصدر: المجلس األعلى للسّكان، 2015، إسقاطات الملتحقين بالتعليم المهنّي، بافتراض ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم المهني الى 25% عام 2025.

جدول )4-33(  توزيع أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم المهنّي المقدرة حسب التخّصص في سنوات مختارة 
)السيناريو المتوسط(

      المصدر: المجلس األعلى للسّكان، 2015، إسقاطات الملتحقين بالتعليم المهنّي، بافتراض ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم المهني الى 25% عام 2025.
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جدول )4-34( توزيع أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم المهنّي المقدرة حسب التخّصص في سنوات مختارة
)السيناريو المنخفض(

       المصدر: المجلس األعلى للسّكان، 2015، إسقاطات الملتحقين بالتعليم المهنّي، بافتراض ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم المهني الى 25% عام 2025.

شكل )4-15( توزيع أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم المهنّي المقدرة حسب التخّصص في سنوات
مختارة )السيناريو المرتفع(

            المصدر: المجلس األعلى للسّكان، 2015، إسقاطات الملتحقين بالتعليم المهنّي، بافتراض ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم المهني الى25% عام 2025
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شكل )4-16( توزيع أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم المهنّي المقدرة حسب التخّصص
في سنوات مختارة )السيناريو المتوسط(

      المصدر: المجلس األعلى للسّكان، 2015، إسقاطات الملتحقين بالتعليم المهنّي، بافتراض ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم المهني الى 25% عام 2025.

شكل )4-17( توزيع أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم المهنّي المقدرة حسب التخّصص
في سنوات مختارة  )السيناريو المنخفض(

      المصدر: المجلس األعلى للسّكان، 2015، إسقاطات الملتحقين بالتعليم المهنّي، بافتراض ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم المهني الى 25% عام 2025.

ويبّين الجدول )4-35( عدد الملتحقين بالّتعليم الّتقنّي خالل السنوات 2000-2011. ولتقدير أعداد الملتحقين بالّتعليم 
باستخدام  االنحدار  أسلوب  استخدام  تّم  فقد   2050-2012 الفترة  لسنوات مختارة خالل  المجتمع(  )كلّيات  الّتقنّي 

البيانات المتوافرة للسنوات 2011-2005. 
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جدول )4-35( أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم الّتقنّي خالل السنوات 2011-2000

 

                       المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي

ويبّين الجدول رقم 4-36 أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم الّتقنّي المقدرة لسنوات مختارة. ويالحظ أّن التزايد في 
أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم الّتقنّي سيكون قليال استنادا إلى اتجاهات االلتحاق بهذا النوع من الّتعليم، وسيرتفع 
عدد الطلبة الملتحقين بالّتعليم الّتقنّي من 26,487 طالبا في عام 2011 إلى 28,816 طالبا في عام 2015، وإلى 

31,405 طالبا في عام 2030، وإلى 34,857 طالبا في عام 2050.

جدول )4-36( عدد الطلبة الملتحقين بالّتعليم الّتقنّي المقّدر في سنوات مختارة

                      المصدر: المجلس األعلى للسّكان، 2015، إسقاطات الملتحقين بالتعليم التقني 

) y= a+bx مالحظة: حسبت األعداد باستخدام أسلوب االنحدار )المعادلة *                     
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ويبّين الجدول )4-37 ( توزيع الطلبة الملتحقين بالّتعليم الّتقنّي حسب التخّصصات.

جدول )4-37( توزيع الطلبة الملتحقين بالّتعليم الّتقنّي حسب التخّصصات سنة 2012

                       المصدر: وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي

4-7 اإلسقاطات المستقبلّية ألعداد الخريجين من المراكز التابعة للتدريب المهنّي والّتعليم المهنّي والّتقنّي

يتطّلب تنفيذ اإلسقاطات المستقبلّية ألي متغير توافر بعض الشروط ومنها: االّتجاهات الّتاريخّية السابقة لألعداد 
الّتاريخّية  االّتجاهات  إلى  استنادا  تبنى  التي  المستقبلّية  باالّتجاهات  التنبؤ  ليمكن  لها؛  اإلسقاطات  تنفيذ  المطلوب 
المشار إليها، أو أهداف وطنّية محددة للجهات ذات العالقة بهذا المتغير. كما يتطّلب تنفيذ اإلسقاطات بأنواعها توافر 
بيانات ذات قيم جوهرية، أو أعداد ليست قليلة؛ نظرا ألّن األساليب المّتبعة في تنفيذ اإلسقاطات توفر إسقاطات 
لمدة زمنّية طويلة. وعليه، فلم يتّم تنفيذ اإلسقاطات المستقبلّية ألعداد الخريجين من المراكز التابعة للتدريب المهنّي 
الجهات  الخريجين من  المتسقة ألعداد  البيانات  إلى عدم توافر سلسلة من  الّتقنّي؛ نظرا  المهنّي والّتعليم  والّتعليم 
للخريجين هي أعداد متواضعة  المتوفرة  أّن األعداد  المهنّي والّتقنّي. كما  المهنّي والّتعليم  بالتدريب  العالقة  ذات 
ال يمكن استخدامها في تنفيذ إسقاطات لمدة زمنّية متوسطة أو طويلة بأي حال من األحوال؛ وذلك ألّن األساليب 
الفّنية المرتبطة باستخدام البيانات لإلسقاطات تستند إلى معّدالت تفصيلّية تمّثل نسبة الخريجين من أعداد السّكان 
في أعمار معينة، ونظرا لعدم االتساق بين أعداد الملتحقين لسنوات سابقة وأعداد الخريجين، وعدم إمكانية ربطه 

بالسّكان في أعمار معّينة، فقد تّم االكتفاء بتقدير الملتحقين فقط تحريا للدقة في اإلسقاطات المسقبلّية. 
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الفصل الخامس
الخالصة والتوصيات

5-1  المشكالت المشّخصة )النتائج(

مدخالت وعمليات ومخرجات، وكل  األنظمة من  كبقية  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  والّتدريب  التشغيل  نظام  يتكّون 
منها له عناصره ومكوناته، وبالتالي فإّن مشكالته تشكل السلبيات والعوائق المرتبطة بتلك المدخالت والعمليات 
والمخرجات. إّن موضوع عرض المشكالت والنتائج يصعب تناوله بالتفصيل، وبالتالي سيتم هنا تناولها بإيجاز 

وعلى النحو اآلتي:

ال يوجد ما يشير إلى أّن جهات إنتاج معلومات سوق العمل في األردّن قد استخدمت التصنيف العربي المعيارّي 
والطلب  العرض  بجانبي  المتعّلقة  المعلومات  فيها  بما  التشغيل،  بيانات  تبويب ونشر  في   2008 لسنة  للمهن 

لمستوى التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

ال تتوفر لدى جهات إنتاج معلومات الطلب أّية بيانات عن الّتعليم المهنّي  بكل تفاصيله وحيثياته حيث تّم دمج 
بيانات هذا النوع من الّتعليم ضمن الّتعليم الثانوي.

وجود ضعف لدى جهات التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في إنتاج أّية تقارير أو فصول من ضمن 
تقاريرها السنوية تتحدث عن هذا القطاع، بما في ذلك مجلس التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، أو 
دائرة اإلحصاءات العاّمة، أو المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية – مشروع المنار، أو وزارة العمل، أو 
صندوق التنمية والتشغيل، أو ديوان الخدمة المدنّية أو المؤسسة العاّمة للضمان االجتماعّي، وذلك رغم زيادة 
االهتمام والحديث عن هذا القطاع من مختلف األطراف والجهات سواء أكانت رسمية أم خاصة، وفي ظّل 

وجود مجلس يحمل اسم مجلس التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي )46023(، )50724(، )50737( طالبًا وطالبة 
إجمالي  من   )%17(  ،)%17.7(  ،)%17.5( نسبته  ما  شكلوا  وقد   ،2013-2011 للسنوات  التوالي  على 

الملتحقين بالّتعليم في األردّن ضمن األعمار )16 - 24( سنة للفترة ذاتها. وهذا يعد منخفضًا بكل المقاييس.

بلغ إجمالي عدد الخريجين )الناجحين في الّثانوّية العاّمة والدبلوم الشامل( من التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي 
)19622(، )20557(، )23039( طالبًا وطالبة على التوالي للسنوات 2013-2011.

بلغ عدد معاهد التدريب المهنّي التابعة لمؤسسة التدريب المهنّي )44( معهدًا لسنة 2013، وعدد المدارس المهنّية 
التابعة لوزارة التربية والّتعليم )194( مدرسة، بينما بلغ عدد كلّيات الّتعليم الّتقنّي )48( كلّية لذات الفترة.

بلغ نصيب مستوى التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي من إجمالي المشتغلين األردّنيين )15 %(، )14.5 %(، 
من  للذكور   )%  12.8(  ،)%  12.6(  ،)%  13.5( وهي  للسنوات2013-2011،  التوالي  على   )%  14.6(
إجمالي المشتغلين الذكور، و)22.7 %(، )24.1 %(، )24.1 %( من إجمالي المشتغالت اإلناث لذات الفترة 

وعلى التوالي.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7
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بلغت نسبة األردّنيين المشتغلين في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجرا شهريا يقل عن الحد األدنى لألجور 
ما نسبته )6.8 %(، )10.0%(، )8.4%( من إجمالي األردّنيين المشتغلين في القطاع الخاص على التوالي 
للسنوات2011-2013. وكانت النسبة للذكور )5.2%(، )8.0%(، )6.5%(، مقابل )%11.4(، )%15.8(، 

)13.8%( لإلناث وعلى التوالي للسنوات 2013-2011.

بلغ عدد تصاريح العمل الممنوحة من وزارة العمل للعمال الوافدين )286197( تصريحا لسنة 2013، وهي 
تشكل ما نسبته )45%( من إجمالي العمال الوافدين العاّملين في المملكة والمقّدر عددهم بما ال يقل عن )540( 

الف عامل وافد لسنة 2013.

بلغت نسبة العمال الوافدين  الحاصلين على تصاريح عمل الذين يتقاضون أجرا شهريا يقل عن الحّد األدنى 
لألجور ما نسبته )25%(، )91.6%(، )90.0%( من اإلجمالي على التوالي للسنوات 2013-2011.

بلغت نسبة الحاصلين على قروض من صندوق التنمية والتشغيل لخريجي التدريب والّتعليم الثانوي والّتقنّي ما 
يزيد عن )50%( من إجمالي المقترضين للسنوات 2011 - 2013.

تراوحت تقريبا كلفة إيجاد فرصة عمل واحدة للسنوات2011-2013 من خالل صندوق التشغيل والّتدريب 
والّتعليم المهنّي والّتقنّي بين )2800( إلى )3000( دينار، بينما هي بين )2300( إلى )2450( لدى صندوق 

التنمية والتشغيل.

في سنتي 2011 و2012 كان هناك ضعف في نظام المتابعة لدى وزارة العمل؛ لمعرفة عدد المشتغلين من 
خالل النظام الوطنّي للتشغيل، ولكن طرأ تحسن ملحوظ على ذلك سنة 2013 وتطور في سنة 2014 بحيث 
أصبحت متابعة المشتغلين تتّم بالتعاون مع المؤسسة العاّمة للضمان االجتماعّي، بالمقابل فإّن مشاريع التشغيل 
المؤسسة  الوطنّي، وبالتعاون مع  الرقم  باستخدام  للمتابعة  دقيقة  آليات  فيها  تتوفر  الوزارة  تنفذها  التي  الذاتي 

العاّمة للضمان االجتماعّي، وكذلك الزيارات الميدانّية للمؤسسات التي توّظف هؤالء األردّنيين.

ما زالت معّدالت مشاركة المرأة األردّنية في سوق العمل المنظم متدّنية، مما يعني أّن تحقيق بعض الجوانب 
الخاّصة بالفرصة السّكانّية من خالل زيادة معّدالت المشاركة االقتصادّية المنّقحة ما زال يراوح في مكانه.   

استمرار وجود معّدالت بطالة مرتفعة في سوق العمل األردّني.

)الميكروّية(  الصغر  متناهية  المشاريع  لقطاع  المقّدم  الدعم  حجم  توضح  شاملة  وطنّية  تقارير  أّية  تتوفر  ال 
والصغيرة  بشكل عام، أو تلك المقّدمة لخريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي. كما ال تتوفر أيضا أّية 
معلومات تفصيلّية سنوية حول ما يتوفر من التسهيالت التمويليه والفّنية وتشجيع التشغيل الذاتي والريادة في 

إقامة المشاريع الفردّية.

ال يوجد ما يشير في السنوات 2011-2013  إلى وجود أّية إجراءات رسمّية في مجال التشغيل تعمل على زيادة 
جاذبيته؛  لتشجيع الطلبة على االلتحاق ببرامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، مثل أن  تكون هناك أجور 
مجزية لخريجي هذه المستويات التعليمّية والتدريبّية، أو توفير حوافز كبيرة تدفعهم لاللتحاق بهذه المستويات 
التدريبّية والتعليمّية. فجماعات التركيز من الطلبة الذين تّمت مقابلتهم أشار أغلبهم إلى أّن سبب التحاقهم بالّتعليم 
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المهنّي قد جاء بهدف الطموح لاللتحاق في الّتعليم الجامعي عبر المنافسة بالمعّدالت العالية؛ كون المساقات 
التعليمّية في مسار الّتعليم المهنّي أسهل منها لدى المسار الثانوي األكاديمي، عالوة على ذلك، فإّن نسبة كبيرة 

من طلبة الّتعليم الّتقنّي ما زالت رغبتهم تتجه لغايات التجسير لاللتحاق بالّتعليم الجامعي. 

 ،)188354( المرتفع  السيناريو  وفق  المهنّي  والّتعليم  التدريب  برامج  في  سيلتحقون  الذين  الطلبة  يقّدرعدد 
)287559( طالبًا وطالبة، لسنتي 2030، و2050.

يقّدرعدد الطلبة الذين سيلتحقون في برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي وفق السيناريو المتوسط )185927(، 
)202293( طالبًا وطالبة ، لسنتي 2030، و2050.

المنخفض  السيناريو  وفق  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  برامج  في  سيلتحقون  الذين  الطلبة  يقّدرعدد 
)184587(، )178102( طالبًا وطالبة ، لسنتي 2030، و2050.

2050 على  و   2030 لسنتي  )34857( طالب وطالبة  التقني)30542(،  بالتعليم  الملتحقين  الطلبة  يقّدرعدد 
التوالي

يقّدر حجم قّوة العمل المتوّقعة وفق السيناريو المرتفع )2713069(، )3885845(، لسنتي 2030، و2050.

يقّدر حجم قّوة العمل المتوّقعة وفق السيناريو المتوسط )2720934(، )3979226(، لسنتي 2030، و2050.

يقّدر حجم قّوة العمل المتوّقعة وفق السيناريو المنخفض )2722486(، )3853222(، لسنتي 2030، و2050.

5-2 التوصيات العاّمة )توصيات الّتقرير( 

في ضوء المعلومات والبيانات الواردة في الّتقرير والصعوبات ونقاط الضعف والسياسات التي وردت في وثيقة 
الفرصة السّكانّية اإلصدارالثاني، فإن الّتقرير يوصي بما يأتي:

أ - مجال البيانات والمعلومات

ضرورة اعتماد فترة إسناد زمني لجميع مصادر إنتاج معلومات جانبي العرض والطلب المتعّلقة  بالتدريب 
والّتعليم المهنّي والّتقنّي وهو شهر تشرين أّول من كل سنة  كما هو متعارف عليه دوليًا؛ حتى تسهل مقارنة 

هذه المعلومات .

توحيد أدلة تصنيف معلومات جانبي العرض والطلب على التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي وهذه التصانيف 
هي:

التصنيف الدولي المعياري للتعليم، التنقيح الرابع الصادر سنة 2011 عن اليونسكو.

التصنيف العربي المعياري للمهن 2008، التنقيح الثاني الصادر سنة 2008 عن منظمة العمل العربّية، أو 
التصنيف الدولي المعياري للمهن، التنقيح الرابع والصادر سنة 2008 عن منّظمة العمل الّدولّية.

التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادّية، التنقيح الرابع الصادر سنة 2009 عن األمم المّتحدة.
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العمل على تبويب البيانات التي تجمعها مختلف الجهات في جانبي العرض والطلب لمستوى التدريب والّتعليم 
المهنّي والّتقنّي؛ وذلك لغايات توفير معلومات تفصيلية كمّية ونوعّية بهدف تحليلها واّتخاذ القرارات الّتخطيطّية 

السليمة لهذا القطاع.

الثانوي بكافة فروعه األكاديمّية  للتعليم  التي تجمعها جهات الطلب  البيانات  العمل على جمع وتبويب ونشر 
والمهنّية وبشكل مفّصل.

ضرورة قيام المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية بتبويب ونشر معلومات ضمن نافذة مستقلة لقطاع التشغيل 
المعلومات  هذه  إن  حيث  المنار،  بمشروع  مرتبطة  نافذة  بمثابة  وتكون  والّتقنّي،  المهنّي  والّتعليم  والّتدريب 

موجودة على قاعدة بيانات مشروع المنار ولكن دون تبويب واضح يشير بشكل مباشر إلى هذا القطاع.

تطوير برمجّية لرفع بيانات المؤّسسات المنتجة للتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بنفس المنهجّية المّتبعة لدى 
وزارة التربية والّتعليم ووضعها على موقع مستقل.

تطوير قواعد البيانات لدى المؤسسة العاّمة للضمان االجتماعّي بجمع المعلومات عن المهنة والّتعليم األمر 
المهنّي  والّتعليم  التدريب  لخريجي  تتبعية  دراسات  إجراء  في  السياسات  راسمي  مساعدة  في  سيساهم  الذي 
والّتقنّي بشكل خاص، وباقي المستويات التعليمّية بشكل عام باستخدام الرقم الوطنّي. ومن ذلك يمكن معرفة 
أّي التخّصصات التعليمّية هو األكثر طلبا في سوق العمل، وأي التخّصصات التي تعاني من إنخفاض الطلب، 
ويمكن ربط ذلك مع جهات التدريب والّتعليم عبر الحصول على قائمة الخريجين من مؤسسات الّتعليم والّتدريب 
الرقم  نفس  باستخدام  االجتماعّي  الضمان  في  المشمولين  منهم  المشتغلين  ومعرفة  الوطنّي،  الرقم  باستخدام 

الوطنّي.

ب - هيكلية القطاع

يكفل  بما  بديلة؛  آلية  أية  أو  البشرّية  الموارد  لتنمية  األعلى  المجلس  إنشاء  إجراءات  استكمال  في  اإلسراع 
ضبط الجودة وإدارتها في المؤّسسات التعليمّية؛ لالرتقاء بنوعية الّتعليم بمستوياته وأنماطه المختلفة، خاصة 
أّن مثل هذا التشريع كان قد صدر في ستينّيات القرن الماضي كقانون مؤقت تتشابه أهدافه إلى حّد كبير مع 
أهداف ومضمون مقترح المجلس األعلى لتنمية الموارد البشرّية، وهو القانون المؤقت رقم)101( لسنة 1966 
قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرّية، والذي تّم إلغاؤه سنة 1971 بموجب قانون التخطيط رقم)68( 
وزارة  بعد  فيما  أصبح  والذي  للتخطيط  القومي  المجلس  األخير  القانون  هذا  بموجب  أنشأ  الذي  لسنة1971 
التخطيط والتعاون الدولي، ويندرج تحت مظلة هذا المجلس كّل من مجلس التربية والّتعليم، ومجلس الّتعليم 
العالي، ومجلس التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي. وبحيث يكون المجلُس الجهَة صاحبة السلطة في 
المهنّي  بين جميع مؤسسات اإلعداد  البشرّية، والمنّسق  الكوادر  بإعداد  الخاّصة  السياسات  التخطيط ووضع 

والعلمّي والّتقنّي للكوادر البشرّية )الجامعات، وكلّيات المجتمع، ومراكز التدريب المهنّي،......الخ(.

دعم وتعزيز مجلس التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي وأدواته )صندوق التشغيل والّتدريب والّتعليم 
المهنّي والّتقنّي( و)مركز االعتماد وضبط الجودة(؛ للقيام بمهامه وواجباته؛ وليلعب دورًا أكثر فعالّية في تنسيق 

سياسات الّتعليم والّتدريب. 
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تسريع الموافقة على تعديالت التشريعات الخاّصة بمؤسسة التدريب المهنّي.

توحيد مؤسسات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في هيئة واحدة ذات استقالل مالي وإداري تجعل الحاكمّية 
أكثر فعالّية وكفاءة.

ضبط جودة العمليات التعليمية والتدريبية بكل عناصرها لضمان تخريج خريجين متميزين.

ج- التوجيه واإلرشاد المهنّي

لتوفير  المهنّي؛  التوجيه واإلرشاد  الجامعات األردّنية ضمن موضوع  تعليمّية في  تصميم وتنفيذ تخّصصات 
الخريجين الالزمين للتوعية والتوجيه واإلرشاد المهنّي سواء أكان ذلك لدى مؤسسات قطاع الّتعليم والّتدريب 

المهنّي بشكل خاص أم باقي مؤسسات الّتعليم والتشغيل بشكل عام.

توفير مساقات تعليمّية وتدريبّية للمرشدين التربويين والمهنّيين العاّملين في مؤسسات التدريب والّتعليم المهنّي 
والّتقنّي، تساهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم نحو القيام بمهام التوجيه واإلرشاد المهنّي على أكمل وجه في 

مؤسسات هذا القطاع.

الّتنفيذّية  وخطتها   ،2014-2011 للسنوات  والوظيفّي  المهنّي  واإلرشاد  للتوجيه  الوطنّية  االستراتيجّية  تنفيذ 
التدريب  تجاه  المجتمعّية  النظرة  لتغيير  والّتقنّي؛  المهنّي  والّتعليم  والّتدريب  التشغيل  مجلس  قبل  من  المعّدة 

والّتعليم المهنّي والّتقنّي. 

النهوض بالوسائل التعليمّية والتوجيه التربوي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات ذات العالقة داخل نظم الّتعليم 
لقدراتهم،  المناسبة  التعليمّية  المسارات  اختيار  في  والعالي  الثانوي  بالّتعليم  الملتحقين  لمساعدة  وخارجها، 

والمتوائمة مع المتطلبات التنموّية، ومساعدة خريجي المراحل التعليمّية المختلفة في االلتحاق بالعمل.

د- االنتقال األفقي والعامودي

تطوير مسارات الّتعليم بحيث ال تكون هناك نهايات مغلقة لمسارات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي وذلك 
ضمن إطار وطنّي للمؤهالت الوطنّية لمواصلة الّتعليم.

مراجعة المناهج والبرامج والمواد التعليمّية والتدريبّية لضمان مواءمتها لسوق العمل، وتسلسلها وتكاملها وعدم 
تكرارها.

وضع برامج تأهيل متطّورة تستمر مع الخريجين وترتقي للمستوى المهنّي وأدائه في مختلف المراحل الفّنية 
التي يمر بها للتمكن من أداء مهارات أعلى.

ببرامج  التحاقهم  وزيادة  الخاّصة،  االحتياجات  وذوي  اإلناث  الستقطاب  والتدريبّية  التعليمّية  البرامج  تنويع 
التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

تعزيز ثقافة العمل المهنّي وإعادة النظر في أسس توزيع طلبه الصف العاشر الحالّية وتطويرها .

تطوير معايير مهنية رسمية ومصادق عليها من قبل سوق العمل.
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هـ- تدريب المدّربين

تأهيل وتدريب العاّملين في مؤسسات الّتعليم  والّتدريب المهنّي والّتقنّي ولكافة المستويات، وتطوير كفاياتهم 
وبشكل مؤسسي وفي جميع الجوانب”الّتربوّية والفّنية واإلدارّية والمالّية”. فالمعلمون الذين يتمتعون بدرجة 
عالية من المهارات سيكون لهم بال شّك تأثير واضح على نواتج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، وبما ينعكس 
يسر  بكل  العمل  عالم  دخولهم  في  وستساهم  الطلبة،  سيكتسبها  التي  والمهارات  المعارف  جودة  على  إيجابا 

وسهولة.

تقديم الحوافز إلى أفضل المعلمين من شأنه أن يدعم فرصة بقائهم في مهنة الّتعليم، وقد يكون ذلك عن طريق 
تزويد المعلمين بمسارات مهنّية جذابة)رتب المعلمين(، وعقود عمل مأمونة وأجور عادلة.

والّتدريب،  الّتعليم  مجال  في  والعاّملين  المدّربين  بتدريب  تعتني  التي  واألكاديمّيات  والمراكز  المعاهد  دعم 
وتوحيد جهودها وتطوير برامجها. وتشجيع االستثمار في كليات جديدة لتدريب المعلمين والمدربين.

و- البنية التحتّية والتجهيزات

 إعداد وتطوير خطط  صيانة المدراس والمعاهد والكلّيات لتصبح أكثر جاذبّية للطلبة.

زيادة المخصصات المالية لبند التجهيزات؛ لتمكين المؤّسسات التعليمّية والتدريبّية من تأمين تجهيزات كافية.  

تحديث تجهيزات المشاغل والورش والمختبرات وفق خطة معتمدة  تعمل على تجديدها وتحديثها، لتواكب 
التجهيزات المستخدمة في القطاعين العاّم والخاّص.

ز- الشراكة مع القطاع الخاص

 تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والشركاء االجتماعّيين؛ لضمان تصميم برامج تدريب تستند إلى 
االحتياجات الحقيقية، واالستفادة من مواقع العمل لتدريب المتدربين وتقديم حوافز مالية الصحاب العمل.

 تشجيع مؤسسات القطاع الخاص في استحداث دوائر ومراكز تدريب خاصة بها؛ لرفع كفاءة العاّملين لديها.

المهنّي،  الّتعليم والّتدريب  بالتعاون مع مؤسسات  إنشاء معاهد قطاعّية  الخاص من  القطاع   تحفيز مؤسسات 
والمساهمة في تمويل برامج ومؤسسات التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.

ح- قبول الطلبة :

إعداد وإقرار خطة للقبول في برامج الّتعليم المهنّي والّتقنّي من قبل الجهات المعنّية، وبإشراف مجلس التشغيل 
والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي، تحدد فيها األعداد والتخّصصات والمستويات. وأن تتّم مساءلة المؤّسسات عن 
تنفيذها بدقة، على أن يصاحب ذلك حملة إعالمّية وطنّية تشارك فيها وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة، بدعم 
من القطاع الخاص؛ لتحسين الصورة االجتماعّية للتعليم والّتدريب المهنّي، والتخلص من اعتبار التدريب الخيار 

األخير للطلبة ذوي التحصيل المتدّني. وتشجيع التعليم المهني أكثر من التعليم األكاديمي. 
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ط- دعم مجلس التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي وأمانه السر، ومركز االعتماد وضبط الجودة بالموارد 
المالية والبشرّية كمًا نوعًا، للقيام بالمهام والمسؤولّيات على أكمل وجه.

ي- اعتماد نظام للرصد والمتابعة والتقييم وفق مؤشرات مهنّية “كمّية ونوعّية” واضحة ومحددة لألداء، والطلب 
من المؤّسسات إعداد تقارير دورّية عن أدائها ليتّم التأكد من تحقيقها لألهداف من قبل جهات محايدة. 

ك- وضع سياسات قبول للتعليم العالي تتضمن شروطًا ومعايير نوعيًة تضمن ترشيد الّتعليم العالي وجودة مخرجاته.

ل : التشغيل

االستمرار في تطبيق نظام متابعة المشتغلين عن طريق وزارة العمل سواء أولئك الذين يتقدمون بطلبات تشغيل 
لمكاتب التشغيل التابعة للوزارة، أم الذين يتّم تدريبهم وتشغيلهم من خالل المشاريع التي تنفذها الوزارة في هذا 

الجانب؛ حتى يتّم تقييم مثل هذه اإلجراءات، وتبيان مدى مساهمتها الفعلّية في التشغيل.

ربط القطاع باالحتياجات التدريبّية الّنوعّية والكمّية الحقيقّية بطريقة منهجّية ومنّظمة.

تبّني خطط وآلّيات الستحداث فرص عمل جديدة حسب الحاجة.

وضع خطط ذات إطار زمني لزيادة مساهمة العمالة المحلّية في قّوة العمل، وترشيد معايير وإجراءات استخدام 
العمالة الوافدة.

دعم قطاع المشاريع متناهية الصغر)الميكروّية( والصغيرة من خالل توفير التسهيالت التمويلية والفّنية وتشجيع 
التشغيل الذاتي والريادة في إقامة المشاريع الفردّية.
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5-3  السياسات الّتنفيذّية الواجب اعتمادها 
    أ- مصفوفة السياسات الّتنفيذّية  المقترحة في جانب  العرض من التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

الجهة المقترحة الجهات المستهدفةموضوع السياسة
للتنفيذ

الجهة المقترحة 
لإلدارة  واإلشراف

جهة التمويل 
المقترحة

تطوير برمجّية لرفع بيانات 
المؤّسسات المنتجة للتدريب 

المهنّي والّتقنّي بنفس المنهجّية 
المّتبعة لدى وزارة التربية 

والّتعليم ووضعها على موقع 
)نافذة( الكترونّي مستقل

- جامعة البلقاء الّتطبيقّية
- مؤسسة التدريب المهنّي

- وزارة التربية والّتعليم
- مركز االعتماد وضبط  

  الجودة

إدارة نظام  
المعلومات في 
إدارة التخطيط 

والبحث التربوي/ 
وزارة التربية 

والّتعليم

المركز الوطنّي 
لتنمية الموارد 

البشرّية

صندوق التشغيل 
والّتدريب والّتعليم 

المهنّي والّتقنّي

توحيد أدلة تصنيف معلومات 
جانب العرض من التدريب 
والّتعليم المهنّي والّتقنّي بما 
ينسجم مع التصنيف الدولي 

المعياري للتعليم، التنقيح 
الرابع الصادر سنة 2011 عن 

اليونسكو

- جامعة البلقاء الّتطبيقّية
- مؤسسة التدريب المهنّي

  وزارة التربية والّتعليم
- مركز االعتماد وضبط  

  الجودة

المركز الوطنّي 
لتنمية الموارد 

البشرّية

المركز الوطنّي 
لتنمية الموارد 

البشرّية

صندوق التشغيل 
والّتدريب والّتعليم 

المهنّي والّتقنّي

إحياء فكرة إنشاء المجلس 
األعلى لتنمية الموارد البشرّية

- مجلس التربية والّتعليم
- مجلس الّتعليم العالي

- مجلس التشغيل والتدريب
  والّتعليم المهنّي والّتقنّي

رئاسة  الوزراءمجلس الوزراء

- الموزانة العاّمة
- صندوق التشغيل 

  والّتدريب 
  والّتعليم المهنّي 

  والّتقنّي
- المشاريع الّدولّية

إنشاء هيئة مستقلة إدرايًا وماليًا 
لتوحيد المؤّسسات العاّملة في 

التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

- جميع المؤّسسات الحكومية  
  العامــّلـــة في التدريب
  والّتعليم المهنّي والتقني

رئاسة  الوزراءمجلس الوزراء

- الموزانة العاّمة
- صندوق التشغيل 

  والّتدريب 
  والّتعليم المهنّي 

  والّتقنّي
- المشاريع الّدولّية

دعم وتعزيز مجلس التشغيل 
والّتدريب والّتعليم المهنّي 

والّتقنّي وأدواته

- مجلس التشغيل والّتدريب  
  والّتعليم المهنّي والّتقنّي
- مركز االعتماد وضبط 

  الجودة
- صندوق التشغيل والتدريب

  المهنّي والّتقنّي

مجلس الوزراءوزارة العمل
- الموزانة العاّمة
- القطاع الخاص

- المشاريع الّدولّية

تنفيذ االستراتيجّية الوطنّية 
للتوجيه واإلرشاد المهنّي 

والوظيفي للسنوات 2011-
2014 وخطتها الّتنفيذّية

- كل جهات التدريب والتعليم
  المهنّي والّتقنّي والعالي

  في القطاعين العام والخاص

مجلس التشغيل 
والّتدريب والّتعليم 

المهنّي والّتقنّي
وزارة العمل

- الموزانة العاّمة
- صندوق التشغيل 
والّتدريب والّتعليم 

المهنّي والّتقنّي
- المشاريع الّدولّية

تنويع البرامج التعليمّية 
والتدريبّية 

- جميع جهات التدريب 
  والّتعليم المهنّي والّتقنّي 

  في القطاعين العاّم 
  والخاّص

- مجلس التشغيل 
 والّتدريب والّتعليم 

 المهنّي والّتقنّي
وزارة العمل

- الموزانة العاّمة
- صندوق التشغيل 

  والّتدريب 
  والّتعليم المهنّي 

  والّتقنّي
- المشاريع الّدولّية
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ب- مصفوفة السياسات الّتنفيذّية المقترحة في جانب الطلب  على التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

الجهة المقترحة الجهات المستهدفةموضوع السياسة
للتنفيذ

الجهة المقترحة 
لإلدارة واإلشراف

جهة التمويل 
المقترحة

توحيد أدلة تصنيف معلومات 
جانب الطلب من التدريب 

والّتعليم المهنّي والّتقنّي بما 
ينسجم مع التصانيف اآلتية

- التصنيف الدولي المعياري 
للتعليم، التنقيح الرابع الصادر 

سنة 2011 عن اليونسكو

- التصنيف العربي المعياري 
للمهن 2008، التنقيح الثاني 

الصادر سنة 2008 عن منظمة 
العمل العربّية، أو التصنيف 

الدولي المعياري للمهن، التنقيح 
الرابع والصادر سنة  2008عن 

منظمة العمل الّدولّية.

- التصنيف الصناعي الدولي 
الموّحد لجميع األنشطة 

االقتصادّية، التنقيح الرابع 
الصادر سنة 2009 عن األمم 

المتحدة.

- وزارة العمل

- دائرة اإلحصاءات 

  العاّمة 

- المؤسسة العاّمة 

  للضمان االجتماعّي

- ديوان الخدمة المدنّية

- وزارة العمل

- دائرة اإلحصاءات 

  العاّمة 

- المؤسسة العاّمة 

   للضمان االجتماعّي

- ديوان الخدمة 

  المدنّية

المركز الوطنّي 
لتنمية الموارد 

البشرّية

- الموزانة العاّمة

- صندوق التشغيل 

  والّتدريب والّتعليم 

  المهنّي والّتقنّي

- المشاريع الّدولّية

- التمويل الذاتي

جمع وتبويب ونشر البيانات 
التي تجمعها جهات الطلب 

للتعليم الثانوي بكافة فروعه 
األكاديمّية والمهنّية وبشكل 

مفصل.

- وزارة العمل
- دائرة اإلحصاءات 

  العاّمة 
- المؤسسة العاّمة 

  للضمان االجتماعّي
- ديوان الخدمة المدنّية

- وزارة العمل
- دائرة اإلحصاءات 

  العاّمة 
- المؤسسة العاّمة 

  للضمان االجتماعّي
- ديوان الخدمة 

  المدنّية

المركز الوطنّي 
لتنمية الموارد 

البشرّية

- الموزانة العاّمة
- صندوق التشغيل 

  والّتدريب والّتعليم 
  المهنّي والّتقنّي

- المشاريع الّدولّية
- التمويل الذاتي

إيجاد نافذة  الكترونّية خاصة 
ببيانات جانب الطلب على 

التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي

- وزارة العمل
- دائرة اإلحصاءات 

  العاّمة 
- المؤسسة العاّمة 

  للضمان االجتماعّي
- ديوان الخدمة المدنّية

المركز الوطنّي لتنمية 
الموارد البشرّية

مجلس التشغيل 
والّتدريب والّتعليم 

المهنّي والّتقنّي

- الموزانة العاّمة
- صندوق التشغيل 

  والّتدريب والّتعليم 
  المهنّي والّتقنّي

- المشاريع الّدولّية
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الجهة المقترحة الجهات المستهدفةموضوع السياسة
للتنفيذ

الجهة المقترحة 
لإلدارة واإلشراف

جهة التمويل 
المقترحة

تفعيل جمع بيانات المشمولين 
بالضمان االجتماعّي عبر 
إضافة المهنة والّتعليم إلى 
الّنمّوذج المخصص لذلك.

- المؤسسة العاّمة 

  للضمان االجتماعّي

- المؤسسة العاّمة 

  للضمان  االجتماعّي

- المركز الوطنّي 

  لتنمية الموارد   

   البشرّية

المركز الوطنّي 
لتنمية الموارد 

البشرّية

المؤسسة العاّمة 
للضمان االجتماعّي

متابعة المشتغلين من برامج 
التشغيل الذين يتم تشغيلهم بشكل 

سنوي أو أولئك المشتغلين من 
المتقدمين بطلبات توظيف لدى 
وزارة العمل  باستخدام الرقم 

الوطنّي

- وزارة العمل 

- المؤسسة العاّمة 

  للضمان االجتماعّي

المركز الوطنّي 
لتنمية الموارد 

البشرّية

المركز الوطنّي 
لتنمية الموارد 

البشرّية

صندوق التشغيل 
والّتدريب والّتعليم 

المهنّي والّتقنّي
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وثيقة كلنا األردّن – عن اإلنترنت.

 ،2012/2011  ،2011/2010  ،2010/2009 لألعوام”  اإلحصائّية  التقارير  والّتعليم،  التربية  وزارة 
.2013/2012
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وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ملخص المساعدات الخارجية من خالل وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
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المصطلحات والمختصرات الواردة في الّتقرير

المصطلح أو 
اسم المصطلح باللغة العربّية أو التعريفاسم المصطلح باللغة االنجليزّيةالمختصر

CASCountry Assistance Strategyاستراتيجّية المساعدة الوطنّية

CIDACanadian International Develop-
ment Agencyالوكالة الكندّية للتنمية الّدولّية

CUDBAS Curriculum Development Based
on Ability Structureإعداد المناهج على أساس القدرات

DACUMDevelepoing A Curriculam"إعداد المناهج "ورشة تحليل مهني

DfIDDepartment for International De-
)velopment )of UK)دائرة التنمية الّدولّية )من المملكة المتحدة

DCUDevelopment Coordination Unitوحدة التنسيق والتطوير
ECEEarly Childhood Educationالّتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

EDSSEducation Decision Support Sys-
temنظام دعم القرار التربوي

EDSTP Economic Development Skills
Training Program

تطوير  خالل  من  االقتصادّية  التنمية  برنامج 
المهارات

ERfKEEducation Reform for the Knowl-
edge Economyمشروع تطوير الّتعليم نحو اقتصاد المعرفة

EUEuropean Unionاالّتحاد األوروبّي
HEACHigher Education Accreditationاعتماد مؤسسات الّتعليم العالي

IBRDInternational Bank for Reconstruc-
tion and Developmentالبنك الدولّي لإلنشاء والتعمير

ISCEDInternational Standard Classifica-
tion of Educationالتصنيف الدولّي المعيارّي للتعليم

ISCOInternational Standard Classifica-
tion of Occupationالتصنيف الدولّي المعيارّي للمهن

ISIC
 International Standard Industrial
 Classification of All Economic
Activities

النشاطات  لجميع  المعيارّي  الدولّي  التصنيف 
االقتصادّية

IYFInternational Youth Foundationالمؤّسسة الّدولّية للشباب

JICA Japan International Cooperation
Agencyالوكالة اليابانّية للّتعاون الدولّي

KFWKfW Development Bank بنك التنمية األلمانّي
غير متوفرغ. م

بيانات غير ممثلةب. غ. م

NCHRDNational Center for Human Re-
sources Developmentالمركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية

PISA  Porogramme for International
Students Assessmentالبرنامج الدولّي لتقييم الطلبة

QIZQualified Industrial Zoneالمناطق الصناعّية المؤهلة
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المصطلح أو 
اسم المصطلح باللغة العربّية أو التعريفاسم المصطلح باللغة االنجليزّيةالمختصر

TVETTechnical and Vocational Educa-
tion and Trainingالّتعليم والّتدريب المهنّي والّتقنّي

UNDP United Nations Development
Programmeبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائّي

USAIDUnited States Agency for Interna-
tional Developmentالوكالة األمريكّية للتنمية الّدولّية

WBWorld Bankالبنك الدولّي

SWOTStrengths, Weaknesses, Opportuni-
ties and Threats

القّوة، الضعف، الفرص، المخاطر.
وهو أسلوب تخطيط منّظم يتّم استخدامه لتقييم 
والتهديدات  والفرص  والضعف  القّوة  نقاط 
وهذه  ما.  مشروع  أو  مؤّسسة  بأية  المتعّلقة 
األساسّي  المنهج  هي  العناصر  من  المصفوفة 

المعتمد في التخطيط االستراتيجّي.

Technical Educationالّتعليم الّتقنّي

أنهى  من  الّتعليم  من  البرنامج  هذا  في  يلتحق 
بنجاح مرحلة الّتعليم الّثانوّي بفروعه ومساراته 
سنتان،  الغالب  في  الدراسة  ومدة  المختلفة، 
مستوى  بفئة  العمل  بسوق  الخريج  ويلتحق 
الفّني )الّتقنّي( أو بالّتعليم الجامعّي وفقا لشروط 

ومعايير محددة.

Vocational Educationالّتعليم المهنّي

يلتحق في هذا النوع من الّتعليم من أنهى بنجاح 
مدته  البرنامج  وهذا  األساسّي،  الّتعليم  مرحلة 
باختبارات  األحيان  معظم  في  تنتهي  سنتان 
تقييمّية على المستوى القطري. ويلتحق الخريج 
أو  الماهر  العاّمل  مستوى  بفئة  العمل  بسوق 
بالّتعليم العالي )الجامعي المتوسط أو الجامعي( 

وفقًا لشروط ومعايير محددة.

Vocational Educationالّتدريب المهنّي

يلتحق ببرامج الّتدريب المهنّي النِّظامّي، ومنها 
برامج التلمذة المهنّية أو الّتدريب المشترك أو 
العمل والمؤّسسة  بين موقع  الّتعاونّي  الّتدريب 
الّتعليم  مرحلة  أنهى  من  كّل  التعليمّية، 
المتوسط،  الّتدريب سنتان في  األساسّي، ومدة 
وينخرط الخريج بسوق العمل في العادة ضمن 
المهارة  محدود  أو  الماهر  العاّمل  مستوى  فئة 

بموجب الّتصنيف العربي المعياري للمهن.
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المصطلح أو 
اسم المصطلح باللغة العربّية أو التعريفاسم المصطلح باللغة االنجليزّيةالمختصر

تعليم الكبار)الّتعليم 
المستمر(

 Adult Education )Continuous
)Education

للعملّيات  الكلّي  المجموع  عن  عبارة  هو 
أو  مضمونها  كان  أيا  المنّظمة،  التعليمّية 
مستواها أو أسلوبها، وسواء أكانت نظامّية أم 
غير نظامية، وسواء أكانت استمرارًا أم بدياًل 
أو  الكلّية  أو  المدرسة  في  السابق  الّتعليم  عن 
الجامعة، أو في مراكز الّتدريب المهنّي، والذي 
يمكن الكبار، أو ممن يعدون كبارًا في مجتمعهم 
من تحسين كفاءاتهم  الّتقنّية أو المهنّية وزيادة 
إلى  سعيا  معارفهم؛  وإثراء  الذاتية  قدراتهم 

تحقيق األهداف اآلتية :
- إكمال أحد مستويات الّتعليم النِّظامي.

- اكتساب معارف ومهارات في ميدان جديد.
- تجديد أو استيفاء معارف في ميدان معين.

 )اليونسكو، توصية بشأن تنمية تعليم الكبار،   
  المؤتمر العاّم لليونسكو، الدورة )91( نيروبي   
 10/26-1976/11/30،وكــذلــك التــصنيف 
  الدولّي المعياري للتعليم الصادر عن اليونسكو  

.)1997 

Occupational Competenciesالكفايات المهنّية

يملكها  التي  والدراية  والمهارات  المعارف 
المرء ويطبقها في سياق محدد. )توصية العمل 
الّدولّية رقم 195 لسنة 2004(. أو بمعنى آخر 
هي قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل في 
معارف،  من  محتواها  ويتكون  معين،  سياق 
ومهارات، وقدرات، واتجاهات مندمجة بشكل 
مركب. كما يقوم الفرد الذي اكتسبها، بإثارتها 
وتجنيدها وتوظيفها بقصد حل مشكلة ما محددة.

Population Opportunityالفرصة السّكانّية

من  حاليا  المرتفعة  النسب  من  المجتمع  انتفاع 
صغار السن والذين سيصبحون في سن العمل 
يتجاوز  عندما  السّكانّية  الفرصة  ذروة  خالل 
 )64-15( العمل  سن  في  السّكان  نمّو  معّدل 
سنة معّدل نمو الفئات المعالة )أقل من 15 سنة 

وأكثر من 65 سنة(.

ضبط جودة الّتعليم/ 
الّتدريب

 Quality Control in Education /
Training

عملّية وآلّية الّتحقق من نوعّية المنتجات، ومدى 
مصطلحات  »مسرد  للمواصفات.  مطابقتها 

مناهج الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي«.

Centers of Excellenceمراكز التمّيز
هي المراكز التي تنشأ بناًء على الشراكة بين 
القطاعين العاّم والخاّص وتكون معتمدة وتطبق 

أفضل الممارسات.

شخص يعمل لحسابه الخاص أو يعمل بمفرده Self-employmentالتشغيل الذاتّي
أو بمساعدة بعض العاّملين.
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المصطلح أو 
اسم المصطلح باللغة العربّية أو التعريفاسم المصطلح باللغة االنجليزّيةالمختصر

Business Incubatorsحاضنات األعمال

برامج مصممة لدعم تطوير وإنجاح الشركات 
من  بمجموعة  تزويدها  طريق  عن  الناشئة 
موارد الدعم والخدمات المصممة والمدارة من 
قبل إدارة الحاضنة، إذ تقوم الحاضنة بتزويدها 
بشكل مباشر أو عن طريق شبكة من عالقاتها.

Entrepreneurshipالريادة
القدرة على االبتكار وبناء شيء ما, وعمليًا هي 
العزيمة واإلرادة على تقبل المخاطر المحسوبة 

ومن ثم عمل شيء ممكن.

Entrepreneurالريادّي
شخص ذو توجه يتمركز حول اإلنجاز، ويمتاز 
بالجلد في الشغل والقيادة والمغامرة والمرونة 

والحماسة والتفاعل واالستقالل.

MSts Micro & Small Enterprises.المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر
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فهرس الجداول

الصفحةالموضوعالرقم
5  توزيع السّكان حسب المحافظات والجنس، 1-1.2013

6التوزيع النسبي للسّكان حسب المحافظة والحضر والريف، 2-1.2013

عدد سّكان المملكة في تعدادات 1979 و1994 و2004 وأعداد األردّنيين في عام 2012 حسب 3-1
7الجنس .

9معّدل اإلنجاب الكلّي في سنوات مختارة.4-1

11معّدالت وفيات األطفال لفترة الخمس سنوات السابقة للمسح  لسنوات مختارة )باأللف(5-1

11معّدل وفيات األطفال الّرّضع حسب الحضر والريف في سنوات مختارة.6-1

12االنخفاض النسبّي في معّدل وفيات األطفال الّرّضع في الحضر والريف حسب فترات زمنّية مختارة.7-1

13جدول الحياة للذكور في المملكة، 2012)المستوى23.87935(.8-1

14جدول الحياة لإلناث في المملكة، 2012)المستوى 23.69388(.9-1

18بعض المؤّشرات الديموغرافّية واالقتصادّية واالجتماعّية للسنوات 10-1.2013-2010

20معّدالت البطالة في عامي 2012 و2013 حسب المحافظة والجنس.11-1

31طلبة الّتعليم العاّم في األردّن ونسبتهم من إجمالي السّكان للسنوات 2013-2011 .1-2

33أعداد الملتحقين في رياض األطفال في القطاعين العاّم والخاّص للسنوات 2011/2010 2-2.2013/2012

33أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم األساسّي للسنوات 3-2.2013/2012-2011/2010

34أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم الّثانوّي الشامل للسنوات 4-2.2013/2012-2011/2010

45شروط الحصول على شهادة مزاولة المهنة في المستويات المهنّية األساسّية.5-2

46توزيع المدارس والمعاهد والكلّيات حسب األقاليم لسنة 6-2.2013

أعداد ونسب الطلبة المنتقلين من الّتعليم األساسّي إلى الّتعليم الّثانوّي ومعاهد مؤّسسة الّتدريب المهنّي 7-2
48حسب الجنس للسنوات 2013-2011.

أعداد ونسب الملتحقين بالّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس ونوع الّتعليم والّتدريب 8-2
49للسنوات 2013-2011.

50توزيع طلبة الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن بحسب مزودي الّتعليم للسنوات 9-2.2013-2011

توزيع الطلبة الملتحقون بالّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي ونسبتهم من إجمالي الطلبة من نفس 10-2
51المستوى للسنوات 2011- 2013.  

إجمالي أعداد المدارس في وزارة التربية والّتعليم التي تقّدم خدمات الّتعليم المهنّي للسنوات 11-2-2010
.201353

53توزيع المدارس الّثانوّية المهنّية في وزارة التربية والّتعليم التي تقدم الّتعليم الثانوي المهنّي الشامل.12-2

54التخّصصات المتوّفرة في مديرّية الّتعليم المهنّي للعام الّتدريبّي 13-2.2015-2014

55معّدل االلتحاق اإلجمالي بالّتعليم الثانوي المهنّي بحسب الجنس للسنوات 14-2.2013-2011

مجموع أعداد الطلبة الملتحقين في الّتعليم الّثانوّي الشامل بحسب نوع الّتعليم الّثانوّي والجنس 15-2
56للسنوات 2013/2012-2012/2011.



الفصل اخلامس358

الصفحةالموضوعالرقم

توزيع طلبة الّتعليم الّثانوّي المهنّي)أعداد( بحسب الفروع المهنّية والجنس للسنوات 16-2-2011/2010
.2013/201257

57توزيع طلبة الّتعليم المهنّي)أعداد ونسب( بحسب فرع الّتعليم للسنوات 17-2.2013-2011

معّدل التسرب )النسبة المئوية( من الّتعليم الثانوي المهنّي حسب فرع الّتعليم والصف والجنس 18-2
58للسنوات 2013-2011.

59نسب النجاح من الّتعليم الّثانوّي المهنّي بحسب نوع الّتعليم والجنس للسنوات 19-2.2013-2011

60مؤهالت معلمي الّتعليم الّثانوّي المهنّي الشامل بحسب المؤهل العلمّي والجنس للسنوات 20-2.2013

60عدد سنوات الخبرة لمعلمي الّتعليم الّثانوّي المهنّي بحسب الجنس للسنوات 21-2.2013-2011

توزيع المعلمين والمعلمات العاّملين في الّتعليم المهنّي في وزارة التربية والّتعليم وفق تصنيف الرتب 22-2
61الوظيفّية للسنوات 2013-2011.

63أعداد المعاهد في مؤّسسة الّتدريب المهني للسنوات 23-2.2013-2010

65معّدل االلتحاق اإلجمالي  في مؤسسة التدريب المهنّي بحسب الجنس للسنوات 24-2.2013-2011

25-2-2011 للسنوات  والجنس  المهنّية  المستويات  بحسب  المهنّي  الّتدريب  مؤّسسة  في  الملتحقين  أعداد 
.201366

26-2-2011 للسنوات  والجنس  الّتدريبّي  البرنامج  بحسب  المهنّي  الّتدريب  مؤّسسة  في  الملتحقين  أعداد 
.201366

68معّدل الّتسّرب اإلجمالي من الملتحقين في برامج مؤّسسة الّتدريب المهنّي.27-2

68أعداد الخريجين في مؤّسسة الّتدريب المهنّي بحسب المستويات للسنوات 28-2.2013-2011

الجنس 29-2 المهنّي بحسب  التدريب  المهنّي في مؤسسة  التدريب  برامج  الملتحقين والخريجين من  أعداد 
69للسنوات 2013-2011.

69أعداد المشاركين في دورات السالمة والّصحة المهنّية للسنوات 30-2.2013-2011

70أعداد المشاركين في دورات تدريب السواقين للسنوات 2013-2011..31-2

أعداد المشاركين في برامج الّتدريب المستمر في مؤّسسة الّتدريب المهنّي بحسب الجنس  للسنوات 32-2
.2013-201170

توزيع الموظفين في مؤّسسة الّتدريب المهنّي الدائمين )نظام الخدمة المدنّية( وغير الدائمين )عقود، 33-2
72مياومات، أخرى( حسب الوظيفة والجنس لألعوام)2013-2011(.

72توزيع المعلمين والمدّربين في مؤّسسة الّتدريب المهنّي من مجموع الموظفين للسنوات34-2.2013-2011

توزيع الموظفين في مؤّسسة الّتدريب المهنّي حسب الوظيفة )فني، إداري، خدمي( للسنوات 35-2-2011
.201372

مؤهالت مدربي ومعلمي مؤّسسة الّتدريب المهنّي بحسب المؤهل العلمّي والجنس للسنوات 36-2-2011
.201373

74كلفة الخريج في مؤّسسة الّتدريب المهنّي بالدينار من النفقات الجارية للسنوات 37-2.2013-2011

74أعداد المتدربين لكل حاسوب في مؤّسسة الّتدريب المهنّي للسنوات 38-2.2013-2011

75مراكز تأهيل ذوي االحتياجات الخاّصة في القطاعين العاّم والخاّص والتطوعي.39-2

77أعداد ملتحقي وخريجي الّتدريب المهنّي في األونروا للسنوات 40-2.2013-2011

79أعداد الملتحقين والخريجين من الشركة الوطنّية للتشغيل والّتدريب للسنوات 41-2.2013-2011
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42-2-2010 للسنوات  الّتقنّي  الّتعليم  برامج  تقّدم  التي  والخاّصة  العاّمة  المتوّسطة  الجامعّية  الكلّيات  عدد 
.201381

أعداد الملتحقين في الّتعليم الّتقنّي  للسنة األولى في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة العاّمة والخاّصة بحسب 43-2
82الجنس للسنوات 2011-2010/ 2012-2011/ 2013-2012.

توزيع طلبة الّتعليم الّتقنّي في كافة الكليات الجامعية المتوسطة الحكومية والخاصة بحسب التخصصات 44-2
83الّتعليمية والجنس للسنوات الدراسّية 2013-2011.

البرامج 45-2 ولكل  والخاّصة  العاّمة  المتوّسطة  الجامعّية  الكلّيات  في  الشامل  لالمتحان  المتقّدمين  أعداد 
84للسنوات 2013-2011.

نسبة الخريجين )%( من الّتعليم الّتقنّي في كل الكلّيات الجامعّية العاّمة والخاّصة بحسب نوع البرنامج 46-2
85الدراسي للسنوات 2013-2011.

أعداد الملتحقين في الّتعليم الّتقنّي في جامعة البلقاء الّتطبيقّية بحسب الجنس والبرنامج للسنوات 47-2-2010
.2013-2012/2012-2011/201186

للسنوات 48-2 والجنس  العلمّي  المؤهل  بحسب  الّتطبيقّية  البلقاء  جامعة  في  الّتقنّي  الّتعليم  معلمي  مؤهالت 
.2013-201187

للقّوات 49-2 التابعة  فيها  بما  الّتطبيقّية  البلقاء  جامعة  ملتحقي  دون  الحكومّية  الكلّيات  في  الملتحقين  أعداد 
88المسّلحة األردّنّية بحسب الجنس والبرنامج للسنوات 2011-2011/ 2012-2011/ 2013-2012.

50-2 /2011-2010 للسنوات  والبرنامج  الجنس  حسب  األونروا  كلّيات  في  الّتقنّي  الّتعليم  ملتحقي  أعداد 
.2013-2012/2012-201189

51-2-2010 للسنوات  الجنس والبرنامج  الخاّصة حسب  المتوّسطة  الجامعّية  الكلّيات  الملتحقين في  أعداد 
.2013-2012 /2012-2011 / 201190

99توزيع السّكان األردّنيين)15 سنة فأكثر( بحسب المستوى الّتعليمّي والجنس للسنوات 52-2.2013-2011

100أعداد السّكان في األردّن)15 سنة فأكثر( بحسب فئة األعمار والجنس للسنوات 53-2.2013-2011

100نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في األردّن للسنوات 2011-2013 )بالدينار األردّنّي(.54-2

نفقات مشاريع دعم التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي التي مولها الصندوق بالدينار األردّنّي 55-2
116للسنوات 2013-2011.

إجمالي نسب الّتدريب والتشغيل في المشاريع التي مّولها صندوق التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي 56-2
116والّتقنّي للسنوات 2013-2011.

118أعداد الحاصلين على إجازة مزاولة المهنة خالل السنوات 57-2.2013-2011

119تصنيف محالت المهن خالل السنوات 58-2.2013-2011

121منجزات مؤّسسة الّتدريب المهنّي في مجال البرامج والمواد التدريبّية خالل السنوات 59-2.2013-2011

122اإلنجازات في مجال المناهج والكتب المدرسّية للتعليم المهنّي للسنوات 2011- 60-2.2013

للسنوات 61-2 والّتعليم  التربية  المهنّي ووزارة  الّتدريب  التجهيزات في مؤّسسة  المالّية على  النفقات  حجم 
.2013-2011125

أعداد المشاركين والخريجين في دورات المدّربين والمشرفين في مؤسسة التدريب المهنّي للسنوات 62-2
.2013-2011126

63-2-2011 التربية والّتعليم لألعوام  المهنّي في وزارة  الّتعليم  العاّملين في  المدرسين والمدّربين  تدريب 
.2013127

130أعداد المشاركين في دورات المعهد الوطنّي لتدريب المدّربين للسنوات 64-2.2013-2011
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150معّدل المشاركة االقتصادّية الخام في األردّن بحسب الجنس للسنوات 1-3.2013-2011

150معّدل المشاركة االقتصادّية الخام في بعض الدول لسنة 2-3.2008

151معّدل المشاركة االقتصادّية المنّقح بحسب الجنس للسنوات 3-3.2013-2011

152معّدل المشاركة االقتصادّية المنقحة بحسب الفئات العمرّية للسنوات 4-3.2013-2011

معّدالت المشاركة االقتصادّية المنّقحة للسّكان األردّنيين  بحسب المستوى الّتعليمي والجنس للسنوات 5-3
2013-2011153

154قّوة العمل األردّنّية ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر بحسب الجنس للسنوات 6-3.2013-2011
154المشتغلون األردّنيون بحسب الجنس للسنوات 7-3.2013-2011
155نسبة المشتغالت اإلناث من إجمالي المشتغلين لدى بعض الدول )%(.8-3
156توزيع المشتغلين بحسب المستوى الّتعليمّي والجنس للسنوات 9-3.2013-2011
158توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب فئات األعمار والجنس للسنوات 10-3.2013-2011
160توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب المهنة الرئيسة والجنس لسنة 11-3.2011
161توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب المهنة الرئيسة والجنس لسنة 12-3.2012
162توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب المهنة الرئيسة والجنس لسنة 13-3.2013

14-3 -2011 للسنوات  والجنس  الرئيس  االقتصادّي  النشاط  حسب  األردّنيين  للمشتغلين  النسبي  التوزيع 
.)%( 2013165

167توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب المحافظة والجنس للسنوات 15-3.2013-2011
168توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب متوسط األجر الشهري والجنس للسنوات 16-3.2013-2011

نسبة العاّملين الفعالين المؤمن عليهم في الضمان االجتماعّي الذين تساوي أجورهم الشهرية أو تقل عن 17-3
169الحد األدنى لألجور بحسب الجنس والجنسّية للسنوات 2013-2011)%(.

170الّتغّيرات في األجور األسمية والحقيقية للمشتغلين األردّنيين للسنوات 18-3.2013-2011
171توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب الحالة العملّية والجنس للسنوات 19-3.2013-2011
174توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب القطاع والجنس للسنوات 20-3.2013-2011

قّوة العمل األردّنّية ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر من برامج الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب 21-3
175الجنس للسنوات 2013-2011.

العاّملة 22-3 القوى  إجمالي  من  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  الّتدريب  برامج  من  األردّنّية  العاّملة  القوى  نسبة 
175األردّنّية للسنوات 2013-2011.

توزيع القوى العاّملة األردّنّية من برامج الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب المستوى الّتعليمّي 23-3
176والجنس للسنوات 2013-2011.

توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس ونسبتهم 24-3
177من إجمالي المشتغلين األردّنيين للسنوات 2013-2011.

توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس للسنوات 25-3
.2013-2011178

النشاط 26-3 بحسب  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  برامج  خريجي  من  األردّنيين  المشتغلين  توزيع 
179االقتصادّي الرئيس والجنس للسنوات 2011- 2013.
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توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب المهنة الرئيسة 27-3
181والجنس للسنوات 2013-2011.   

توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الحالة العملية 28-3
182والجنس للسنوات 2011- 2013.

توزيع المشتغلين األردّنيين  بحسب الحالة العملية والجنس )اإلجمالي ومن خريجي برامج التدريب 29-3
182والّتعليم المهنّي والّتقنّي(  لسنة 2013 )%(.

توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس ومتوسط 30-3
183األجر الشهري بالدينار لسنة2011 )ذكور(.

توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس ومتوسط 31-3
184األجر الشهري بالدينار لسنة2012)ذكور(.

توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس ومتوسط 32-3
184األجر الشهري بالدينار لسنة 2013 )ذكور(.

توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس ومتوسط 33-3
185األجر الشهري بالدينار لسنة 2011 )إناث(.

توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس ومتوسط 34-3
185األجر الشهري بالدينار لسنة 2012 )إناث(.

توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الجنس ومتوسط 35-3
186األجر الشهري بالدينار لسنة2013 )إناث(.

البطالة بحسب الجنس 36-3 الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر، ومعدالت  عدد األردّنيين 
187للسنوات 2013-2011.

187معّدل البطالة ومعّدل الّنمّو االقتصادّي في األردّن للسنوات 37-3.2013-2011

والجنس 38-3 األعمار  فئات  بحسب  فأكثر  سنة   )15( أعمارهم  ممن  عمل  عن  الباحثين  األردّنيين  عدد 
189للسنوات 2013-2011.

للسنوات 39-3 األقاليم والجنس  فأكثر بحسب  أعمارهم )15( سنة  الباحثين عن عمل ممن  عدد األردّنيين 
.2013-2011189

عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر بحسب المحافظة والجنس للسنوات 40-3
.2013-2011190

عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر بحسب المستوى الّتعليمّي والجنس 41-3
191للسنوات 2013-2011.

عدد األردّنيين الباحثين  عن عمل  ممن أعمارهم )15 سنة( فأكثر بحسب حالة سبق العمل للسنوات 42-3
.2013-2011192

عدد األردّنيين الباحثين عن عمل  ممن أعمارهم )15 سنة( فأكثر بحسب مدة التعّطل باألشهر للسنوات 43-3
.2013-2011192

توزيع الباحثين عن عمل من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب المستوى التعليمي 44-3
193والجنس للسنوات 2013-2011.

194معّدل البطالة في األردّن بحسب الجنس والمستوى الّتعليمّي لسنة 45-3.2013

46-3
خريجي  من  هم  وممن  فأكثر  سنة   )15( أعمارهم  ممن  عمل  عن  الباحثين  األردّنيين  عدد  إجمالي 
برامج التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب األقاليم والجنس للسنوات 2013-2011 

)المجموع(.
195
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47-3
إجمالي عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج 
 2013-2011 للسنوات  والجنس  المحافظة  بحسب  والّتقنّي  المهنّي  الثانوي  والّتعليم  المهنّي  التدريب 

)تلمذة مهنّية(.
196

48-3
إجمالي عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج 
 2013-2011 للسنوات  والجنس  المحافظة  بحسب  والّتقنّي  المهنّي  الثانوي  والّتعليم  المهنّي  التدريب 

)تعليم ثانوي مهني(.
196

49-3
إجمالي عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج 
 2013-2011 للسنوات  والجنس  المحافظة  بحسب  والّتقنّي  المهنّي  الثانوي  والّتعليم  المهنّي  التدريب 

)تعليم تقني(.
196

50-3
التدريب  فأكثر وممن هم من  خريجي  )15( سنة  أعمارهم  الباحثين عن عمل ممن  األردّنيين  عدد 
197المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب المحافظة والجنس للسنوات 2011-2013 )المجموع(.

51-3
عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج التدريب 
)التلمذة   2013-2011 للسنوات  والجنس  المحافظة  بحسب  والّتقنّي  المهنّي  الثانوي  والّتعليم  المهنّي 

المهنّية(.
198

52-3
عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج التدريب 
)الّتعليم   2013-2011 للسنوات  والجنس  المحافظة  بحسب  والّتقنّي  المهنّي  الثانوي  والّتعليم  المهنّي 

الثانوي المهنّي(.
198

53-3
عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج التدريب 
)الّتعليم   2013-2011 للسنوات  والجنس  المحافظة  والّتقنّي بحسب  المهنّي  الثانوي   والّتعليم  المهنّي 

الّتقنّي(.
199

54-3
برامج  خريجي  من  هم  وممن  فأكثر  سنة   )15( أعمارهم  ممن  عمل  عن  الباحثين  األردّنيين  عدد 
التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب فئات األعمار والجنس للسنوات 2013-2011 

)المجموع(.
200

55-3
عدد األردّنيين الباحثين  عن عمل  ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج التدريب 

200المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب حالة سبق العمل للسنوات 2011-2013 )المجموع(.

56-3
عدد األردّنيين الباحثين عن عمل  ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج الّتدريب 

201والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب حالة سبق العمل للسنوات 2011-2013 )التلمذة المهنّية(.

57-3
برامج  من خريجي  هم  وممن  فأكثر  سنة   )15( أعمارهم  ممن  عمل   الباحثين  عن  األردّنيين  عدد 
 2013-2011 للسنوات  العمل  سبق  حالة  بحسب  والّتقنّي  المهنّي  الثانوي  والّتعليم  المهنّي  التدريب 

)الّتعليم الثانوي المهنّي(.
201

58-3
عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج التدريب 
201المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب حالة سبق العمل للسنوات 2011-2013 )الّتعليم الّتقنّي(.

59-3
برامج  من خريجي  هم  وممن  فأكثر  سنة   )15( أعمارهم  ممن  عمل   الباحثين  عن  األردّنيين  عدد 
التدريب المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب مدة التعطل باألشهر للسنوات 2013-2011 

)المجموع(.
202

60-3
عدد األردّنيين الباحثين عن عمل  ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج التدريب 
المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب مدة التعطل باألشهر للسنوات 2011-2013 )التلمذة 

المهنّية(.
202

61-3
عدد األردّنيين الباحثين عن عمل  ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج التدريب 
المهنّي والّتعليم الثانوي المهنّي والّتقنّي بحسب مدة التعطل باألشهر للسنوات 2011-2013 )الّتعليم 

الثانوي المهنّي(.
203
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62-3
عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج الّتدريب 

203والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب مدة الّتعطل باألشهر للسنوات 2011-2013 )الّتعليم الّتقنّي(. 

63-3
توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردّن والحاصلة على تصاريح عمل بحسب المجموعة الجنسّية والجنس 

205للسنوات 2013-2011.

64-3
توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح عمل من الحاصلين على شهادات التدريب 

206والّتعليم المهنّي والّتقنّي والجنس للسنوات 2013-2011.

65-3
توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح بحسب فئات األعمار والجنس للسنوات 

.2013-2011207

66-3
توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح بحسب المهنة الرئيسة والجنس للسنوات 

.2013-2011209

67-3
توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح بحسب أهم النشاطات االقتصادّية الرئيسة 

211التي تعمل بها والجنس للسنوات 2013-2011.

68-3
توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح عمل بحسب األقاليم والجنس للسنوات 

.2013-2011214

69-3
التوزيع النسبي للقوى العاّملة الوافدة لألردن والحاصلة على تصاريح بحسب متوسط األجر الشهري 

216والجنس للسنوات 2013-2011 )%(.

70-3
عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل وفق متوسط  قيمة األجر الشهري وقيمة الحّد األدنى 

217لألجور للسنوات 2013-2011.

219قائمة المؤّشرات التي اقترحتها منظمة العمل الّدولّية لسوق العمل.71-3

72-3
العمل  قائمة منّظمة  إلى  باالستناد   2013 -2011 للسنوات  العمل في األردّن  توفر مؤشرات سوق   

220الّدولّية.

73-3
قيم مؤشرات سوق العمل في األردّن للسنوات 2011- 2013 المتوفر عنها بيانات باالستناد إلى قائمة 

221منظمة العمل الّدولّية.

222انتاجّية العاّمل في األردّن لسنتي 2011-2012) دينار أردني(.74-3

223قائمة المؤّشرات الكمّية للتعليم المهنّي والّتقنّي والّتدريب في األردّن.75-3

224 قائمة المؤّشرات الّنوعّية للتعليم والّتدريب المهنّي والّتقنّي في األردّن.76-3

77-3
أنواع فئات الطلبة المتسربين من الّتعليم األساسي والّثانوّي والراسبين في امتحان التوجيهي والناجحين 
في التوجيهي غير الملتحقين بالّتعليم العالي المتوّقع أن يكونوا قد دخلوا سوق العمل للسنوات 2011-

2013 بحسب سنة الّتسّرب أو النجاح أو الرسوب.
227

78-3
الّتعليم  من  الّتسّرب  سنة  بحسب   2013-2011 للسنوات  العمل  سن  وصولهم  المتوّقع  الطلبة  عدد 

228األساسي والصف والجنس.

79-3
عدد الطلبة المتسربين من المدارس والذين وصلوا سن العمل للسنوات 2011-2013 بحسب الصف 

229الذي تسرب منه الطلبة في الّتعليم األساسي.

80-3
تقديرات نواتج برامج الّتعليم الثانوي والّتدريب المهنّي والّتعليم الّتقنّي الذين يتوقع أن يكونوا في سن 

230العمل للسنوات 2013-2011.

231عدد الناجحين في امتحان كلّيات المجتمع  بحسب الجنس للسنوات 81-3.2013-2011

231إجمالي عدد الناجحين في امتحان كلّيات المجتمع للسنوات 2011-2013 بحسب البرنامج الّتعليمّي.82-3
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83-3
معّدالت المشاركة االقتصادّية للسّكان األردّنيين بحسب المستوى الّتعليمّي والجنس للسنوات 2011-

.2013232

84-3
حجم العرض من القوى العاّملة األردّنية في سوق العمل من المتسربين من الّتعليم األساسي والثانوي 
والراسبين في الّثانوّية العاّمة والناجحين في الّثانوّية العاّمة غير المقبولين في الّتعليم العالي للسنوات 

.2013-2011
233

85-3
من  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  من  العمل  في سوق  األردّنية  العاّملة  القوى  من  العرض  حجم 

233مخرجات التدريب والّتعليم للسنوات 2013-2011.

86-3
عدد الصفوف التعليمّية ومتوسط عدد الطلبة في كل صف وإجمالي عدد الطلبة الذين التحقوا بالبرامج 

236التعليمّية في مركز الدعم االجتماعّي للسنوات 2014-2008.

236خدمات الّتعليم التي قدمها مركز الدعم االجتماعّي وعدد المستفيدين منها للسنوات 87-3.2014-2008

241ملخص تقييم الوضع الحالي لمصادر معلومات التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن.88-3

89-3
عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل وعدد المشتغلين منهم بحسب والجنس للسنوات 

.2013-2011247

90-3
والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  التدريب  توظيف من مستوى  بطلبات  المدنّية  الخدمة  لديوان  المتقدمين  عدد 

251بحسب الجنس للسنوات  2013-2011.

91-3
عدد المعينين من خريجي برامج الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في المؤّسسات والوزارات والدوائر 

252الحكومّية الخاضعة لنظام الخدمة المدنّية بحسب الجنس للسنوات2013-2011.

92-3
عدد الموظفين من خريجي برامج الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي العاّملين الخاضعين لنظام الخدمة 

252المدنّية بحسب الجنس للسنوات  2013-2011.

253عدد الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنّية بحسب الفئة الوظيفّية للسنوات 93-3.2013-2011

253عدد الموظفات الخاضعات لنظام الخدمة المدنّية بحسب الفئة الوظيفّية للسنوات94-3.2013-2011

256عدد الملتحقين والخريجين والمشتغلين من متدربي الشركة الوطنّية للتشغيل للسنوات 95-3.2013-2011

258فرص العمل التي توفرت في سوق العمل بحسب عناصر الطلب.96-3

97-3
عدد األفراد األردّنيين الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصافي عدد الوظائف بحسب 

259النشاط االقتصادي الرئيس للسنوات2011-2013 )المجموع(.

98-3
حسب  العمل وصافي عدد الوظائف  الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا  عدد األفراد األردّنيين 

260القطاع للسنوات 2011-2013 )المجموع(.

99-3
حسب  العمل وصافي عدد الوظائف  الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا  عدد األفراد األردّنيين 

260المهنة الرئيسة للسنوات2011-2013)المجموع(.

100-3
العمل وصافي عدد الوظائف حسب  الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا  عدد األفراد األردّنيين 

261الجنس للسنوات 2013-2011.

101-3
العمل وصافي عدد الوظائف حسب  الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا  عدد األفراد األردّنيين 

261المستوى الّتعليمّي للسنوات 2011-2013)المجموع(.

102-3
عدد األفراد األردّنيين الذين حصلوا على عمل جديد أو تركوا العمل وصافي عدد الوظائف حسب فئات 

262األعمار للسنوات 2011-2013 )المجموع(.

103-3
ملخص جانب العرض والطلب على القوى العاّملة في بعض النشاطات االقتصادّية للسنوات 2013-

.2016264

266المستويات التعليمّية وما يقابلها من المستويات المهنّية.104-3



365 الفصل اخلامس

الصفحةالموضوعالرقم

105-3
-2011 للسنوات  المهنّية   المستويات  األردّنّي بحسب  االقتصاد  في  المستحدثة  العمل  صافي فرص 

.2013266

106-3
المهنّية   المستويات  بحسب  العمل  سوق  في  المعروضة   والّتدريب  الّتعليم  نظام  نواتج)مخرجات( 

267للسنوات 2011-2013. )ال يشمل االختصاصي(

268توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب الحالة العملية والجنس لسنة 2013)%(.107-3

273عدد المشاريع الريادّية التي مّولها صندوق التنمية والتشغيل للسنوات 108-3.2013-2011

274توزيع المؤّسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوّسطة وكبيرة الحجم في األردّن لسنة 109-3.2012

110-3
للسنوات  الّتعليمّي والجنس  المستوى  التنمية والتشغيل بحسب  الفعالين من صندوق  المقترضين  عدد 

.2013-2011276

111-3
عدد المقترضين الفعالين من صندوق التنمية والتشغيل لخريجي برامج )التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي 

277وكلّيات المجتمع( حسب فئات األعمار للسنوات2013-2011.

112-3
والّتعليم  المهنّية  )التلمذة  برامج  والتشغيل من خريجي  التنمية  الفّعالين من صندوق  المقترضين  عدد 

278الثانوي وكلّيات المجتمع( حسب األقاليم للسنوات 2013-2011.

113-3
والّتعليم  المهنّية  )التلمذة  برامج  والتشغيل من خريجي  التنمية  الفّعالين من صندوق  المقترضين  عدد 

279الثانوي وكلّيات المجتمع( حسب المحافظات للسنوات 2013-2011.

114-3
والّتعليم  المهنّية  )التلمذة  برامج  والتشغيل من خريجي  التنمية  الفّعالين من صندوق  المقترضين  عدد 

279الثانوي وكلّيات المجتمع( حسب عدد سنوات الخبرة للسنوات 2013-2011.

115-3
والّتعليم  المهنّية  )التلمذة  برامج  والتشغيل من خريجي  التنمية  الفّعالين من صندوق  المقترضين  عدد 

280الثانوي وكلّيات المجتمع( حسب سنوات القرض للسنوات 2013-2011.

116-3
والّتعليم  المهنّية  )التلمذة  برامج  والتشغيل من خريجي  التنمية  الفّعالين من صندوق  المقترضين  عدد 

280الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( حسب القطاع للسنوات 2013-2011.

117-3
التنمية والتشغيل وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة من خريجي  حجم القروض من صندوق 

281برامج  )التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( لسنة 2011.

118-3
التنمية والتشغيل وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة من خريجي  حجم القروض من صندوق 

281برامج )التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( لسنة 2012.

119-3
التنمية والتشغيل وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة من خريجي  حجم القروض من صندوق 

282برامج )التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( لسنة 2013.

120-3
التنمية والتشغيل وعدد المشاريع وفرص العمل المستحدثة من خريجي  حجم القروض من صندوق 
283برامج )التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( حسب األقاليم للسنوات 2013-2011.

121-3
للمستويات  المستحدثة  العمل  وفرص  المشاريع  وعدد  والتشغيل  التنمية  من صندوق  القروض  حجم 

283التعليمّية )التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( حسب المحافظات لسنة 2011.

122-3
للمستويات  المستحدثة  العمل  وفرص  المشاريع  وعدد  والتشغيل  التنمية  من صندوق  القروض  حجم 

284التعليمّية )التلمذة المهنّية والّتعليم الثانوي المهنّي وكلّيات المجتمع( حسب المحافظات لسنة 2012.

123-3
للمستويات  المستحدثة  العمل  وفرص  المشاريع  وعدد  والتشغيل  التنمية  من صندوق  القروض  حجم 
284التعليمّية )التلمذة المهنّية والّتعليم الّثانوّي المهنّي وكلّيات المجتمع( حسب المحافظات للسنوات 2013.

288حالة مشاريع االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل حتى تاريخ124-3.2014/12/11

289تفاصيل مشاريع االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل لسنة 125-3.2011

290تفاصيل مشاريع االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل لسنة 126-3.2012



الفصل اخلامس366

الصفحةالموضوعالرقم
290تفاصيل مشاريع االستراتيجّية الوطنّية للتشغيل لسنة 127-3.2013

128-3
اإلشارات الخاّصة بالفرصة السّكانّية بشكل خاص وتلك المتعّلقة بالقضايا السّكانّية بشكل عام الواردة 
ضمن التشريعات واالستراتيجّيات الخاّصة بجهات التشغيل في القطاع العاّم  أو المشرفة على القطاع 

للسنوات 2013-2011.
293

300 عدد سّكان المملكة المقدر من األردّنيين حسب السيناريوهات الثالثة.1-4

2-4
المملكة في سنوات مختارة حسب  المتوّقع في  الخام  المواليد  المتوّقع ومعّدل  المواليد األردّنيين  عدد 

301السيناريوهات الثالثة لإلسقاطات السّكانّية.

3-4
عدد الوفيات المتوّقع من األردّنيين ومعّدل الوفيات الخام المتوّقع في المملكة في سنوات مختارة حسب 

303السيناريوهات الثالثة لإلسقاطات السّكانّية.

4-4
الثالثة في  السيناريوهات  المملكة من األردّنيين حسب  الوقت الالزم بالسنوات لتضاعف عدد سّكان 

304سنوات مختارة.

305التوزيع النسبي لسّكان األردّن في عامي 1979 و2013 حسب الفئات الخمسية للعمر.5-4

6-4
السيناريو  العمرّية وحسب  الفئة  فأكثر حسب  )15( سنة  أعمارهم  الذين  األردّنيين  السّكان  إسقاطات 

307المرتفع في سنوات مختارة.

7-4
السيناريو  العمرّية وحسب  الفئة  فأكثر حسب  )15( سنة  أعمارهم  الذين  األردّنيين  السّكان  إسقاطات 

307المتوسط في سنوات مختارة.

8-4
السيناريو  العمرّية وحسب  الفئة  فأكثر حسب  )15( سنة  أعمارهم  الذين  األردّنيين  السّكان  إسقاطات 

308المنخفض في سنوات مختارة.

310معّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلية لألردّنيين حسب الفئة العمرّية في عامي 2010 و9-4.2012

10-4
إسقاطات معّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلية لألردّنيين من سّكان المملكة حسب الفئات العمرّية 

311في سنوات مختارة.

11-4
في  المرتفع  السيناريو  وحسب  العمرّية  الفئة  حسب  فأكثر(  سنة   15( األردّنّية  العمل  قّوة  إسقاطات 

312سنوات مختارة.

12-4
في  المتوسط  السيناريو  العمرّية وحسب  الفئة  فأكثر( حسب  سنة   15( األردّنّية  العمل  قّوة  إسقاطات 

313سنوات مختارة.

13-4
الفئة العمرّية وحسب السيناريو المنخفض في  إسقاطات قّوة العمل األردّنّية )15 سنة فأكثر( حسب 

314سنوات مختارة.

316عناصر التغير في حجم قّوة العمل األردّنّية حسب السيناريو المتوسط.14-4

318معّدالت االلتحاق المقدرة في الّتدريب المهنّي في سنوات مختارة.15-4 

318أعداد السّكان األردّنيين حسب فئات عمرية مختارة في سنوات مختارة )السيناريو المرتفع(.16-4

319أعداد السّكان األردّنيين حسب فئات عمرية مختارة في سنوات مختارة )السيناريو المتوسط(.17-4

319أعداد السّكان األردّنيين حسب فئات عمرية مختارة في سنوات مختارة )السيناريو المنخفض(.18-4

19-4
أعداد الملتحقين بالّتدريب المهنّي المتوّقعة حسب فئات عمرية مختارة في سنوات مختارة )السيناريو 

320المرتفع(.

20-4
أعداد الملتحقين بالّتدريب المهنّي المتوّقعة حسب فئات عمرية مختارة في سنوات مختارة )السيناريو 

321المتوسط(.

21-4
أعداد امللتحقني بالّتدريب املهنّي املتوقّعة حسب فئات عمرية مختارة في سنوات مختارة )السيناريو 

املنخفض(.
321
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322أعداد الملتحقين بمراكز الّتدريب المهنّي المتوّقعة خالل السنوات 22-4.2030-2015

322أعداد الملتحقين من طالب الّتعليم المهنّي للمرحلة الّثانوّية المتوّقعة خالل السنوات 23-4.2030-2015

24-4
أعداد الملتحقين من طالب الّتعليم المهنّي للمرحلة الّثانوّية وأعداد الملتحقين بمراكز الّتدريب المهنّي 

323المتوّقعة خالل السنوات 2030-2015.

323أعداد السّكان في فئات عمرية مختارة وفي سنوات مختارة)السيناريو المرتفع(.25-4

324أعداد السّكان في فئات عمرية مختارة وفي سنوات مختارة)السيناريو المتوسط(.26-4

324أعداد السّكان في فئات عمرية مختارة وفي سنوات مختارة)السيناريو المنخفض(.27-4

28-4
معّدل  ارتفاع  بافتراض  مختارة  عمرية  فئات  مختارة حسب  سنوات  في  المتوّقعة  االلتحاق  معّدالت 

325االلتحاق بالّتدريب المهنّي ليصل إلى %25 في عام 2025.

29-4
أعداد الطلبة الملتحقين بالّتدريب المهنّي )المقدر( في سنوات مختارة حسب الفئات العمرّية )السيناريو 

326المرتفع(.

30-4
أعداد الطلبة الملتحقين بالّتدريب المهنّي )المقدر( في سنوات مختارة حسب الفئات العمرّية )السيناريو 

327المتوسط(.

31-4
أعداد الطلبة الملتحقين بالّتدريب المهنّي )المقدر( في سنوات مختارة حسب الفئات العمرّية )السيناريو 

328المنخفض(.

32-4
توزيع أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم المهنّي المقدرة حسب التخصص في سنوات مختارة )السيناريو 

329المرتفع(.

توزيع أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم المهنّي المقدرة حسب التخصص في سنوات مختارة )السيناريو 33-4
329المتوسط(.

توزيع أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم المهنّي المقدرة حسب التخصص في سنوات مختارة )السيناريو 34-4
330المنخفض(.

332أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم الّتقنّي خالل السنوات 35-4.2011-2000
332عدد الطلبة الملتحقين بالّتعليم الّتقنّي المقدر في سنوات مختارة.36-4
333توزيع الطلبة الملتحقين بالّتعليم الّتقنّي حسب التخّصصات سنة 37-4.2012
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XXIأنماط خدمات التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن من حيث التمويل.1-0

7 الهرم السّكانّي لسّكان المملكة من األردّنيين حسب الفئات العمرّية والجنس، 1-1.2012

9معّدل اإلنجاب الكلّي في سنوات مختارة.2-1

35السلم الّتعليمّي المعتمد في األردّن.1-2

40قنوات االّتصال األفقّية والعاّمودّية بين الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي والّتعليم العالي.2-2

47النسبة المئوية لتوزيع المدراس والمعاهد والكلّيات حسب األقاليم لسنة 3-2.2013

52أقسام مديرّية الّتعليم المهنّي في وزارة التربية والّتعليم.4-2

54توزيع المدارس المهنّية في وزارة التربية والّتعليم التي تقّدم الّتعليم الّثانوّي المهنّي الشامل.5-2

62مزودو الّتدريب المهنّي في األردّن.6-2

للسنوات 7-2 الجنس  بحسب  المهنّي  الّتدريب  مؤّسسة  في  المستمر  الّتدريب  برامج  في  المشاركين  أعداد 
.2013-2011

71

80مزودو الّتعليم الّتقنّي في األردّن.8-2

توزيع أعداد الملتحقين في الّتعليم الّتقنّي للسنة األولى في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة العاّمة والخاّصة 9-2
حسب الجنس للسنوات الدراسّية 2011-2010 / 2012-2011 / 2013-2012.

82

نسب النجاح في االمتحان الشامل في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة العاّمة والخاّصة للسنوات 10-2-2011
.2013

84

126أعداد الخريجين في دورات المدّربين والمشرفين في مؤّسسة الّتدريب المهنّي للسنوات 11-2.2013-2011

130أعداد المشاركين في دورات المعهد الوطنّي لتدريب المدّربين للسنوات 12-2.2013-2011

151معّدل المشاركة االقتصادّية المنقح في األردّن بحسب الجنس للسنوات 1-3.2013-2011

153معّدالت المشاركة االقتصادّية المنّقحة للسّكان األردّنيين بحسب المستوى التعليمي والجنس لسنة 2-3.2013

157المشتغلين األردّنيين في سوق العمل بحسب الجنس والمستوى الّتعليمّي لسنة 2013)%(.3-3

159المشتغلون األردّنيون بحسب فئات األعمار والجنس لسنة 4-3.2013

193المشتغلون األردّنيون بحسب المهنة الرئيسة والجنس لسنة 2011)%(.5-3

163المشتغلون األردّنيون بحسب المهنة الرئيسة والجنس لسنة 2013)%(.6-3

166المشتغلون األردّنيون بحسب المحافظة والجنس لسنة 7-3.2011

167المشتغلون األردّنيون بحسب المحافظة والجنس لسنة 8-3.2013

171توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب الحالة العملّية والجنس لسنة 9-3.2011

172توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب الحالة العملّية والجنس لسنة 10-3.2013

172توزيع المشتغلين األردّنيين الذكور  بحسب الحالة العملّية لسنة 11-3.2013

173توزيع المشتغالت األردّنيات بحسب الحالة العملّية لسنة 12-3.2013

174توزيع المشتغلين األردّنيين بحسب القطاع والجنس لسنة 13-3.2013
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المستوى 14-3 بحسب  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  الّتدريب  برامج  األردّنّية من خريجي  العاّملة  القوى  توزيع 

الّتعليمّي لسنة 2013.
176

المستوى 15-3 بحسب  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  الّتدريب  برامج  األردّنّية من خريجي  العاّملة  القوى  توزيع 
الّتعليمّي والجنس لسنة  2013.

177

188معّدل البطالة ومعّدل الّنمّو االقتصادّي في األردّن للسنوات 16-3.2013-2011

194معّدالت البطالة بحسب المستوى الّتعليمّي والجنس لسنة 17-3.2013

توزيع القوى العاّملة الوافدة  لألردّن والحاصلة على تصاريح عمل بحسب المجموعة الجنسّية للسنوات 18-3
.2013-2011

205

توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردّن والحاصلة على تصاريح عمل بحسب فئات األعمار والجنس لسنة 19-3
.)%(2013

208

209توزيع العمالة الوافدة بحسب المهنة الرئيسة والجنس لسنة 20-3.2011

210توزيع العمالة الوافدة بحسب المهنة الرئيسة والجنس لسنة 21-3.2013

توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردّن والحاصلة على تصاريح عمل بحسب أهم النشاطات االقتصادّية 22-3
الرئيسة التي تعمل بها والجنس للسنة 2011.

212

توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردّن والحاصلة على تصاريح عمل بحسب أهم النشاطات االقتصادّية 23-3
الرئيسة التي تعمل بها والجنس للسنة 2012.

212

توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردّن والحاصلة على تصاريح عمل بحسب أهم النشاطات االقتصادّية 24-3
الرئيسة التي تعمل بها والجنس للسنة 2013.

213

214توزيع العمالة الوافدة بحسب أقاليم المملكة للسنوات 2011-2013 )اإلجمالي( )%(.25-3

215توزيع العمالة الوافدة بحسب أقاليم المملكة للسنوات 2011-2013 )الذكور( )%(.26-3

215توزيع العمالة الوافدة بحسب أقاليم المملكة للسنوات 2011-2013 )اإلناث( )%(.27-3

242مصادر معلومات وبيانات جانبي العرض والطلب على الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في األردّن.28-3

في 29-3 الرئيسة  مصادرها  من  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  والّتدريب  التشغيل  معلومات  ونشر  وإنتاج  جمع 
األردّن.

243

244هيكل )إطار( معلومات التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في جانب الطلب في األردّن. 30-3

245هيكل )إطار( معلومات التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي في جانب العرض في األردّن.31-3

265العالقة بين المستويات المهنّية من جهة والمستويات التعليمّية.32-3

275مؤسسات تنمية قطاع المشاريع الميكروّية )متناهية الصغر( والصغيرة والمتوسطة في األردّن.33-3

302معّدل المواليد الخام المتوّقع لألردّنيين حسب سيناريوهات اإلسقاطات السّكانّية في سنوات مختارة.1-4

في 2-4 الثالثة  السيناريوهات  األردّنيين حسب  المملكة من  لتضاعف عدد سّكان  بالسنوات  الالزم  الوقت 
سنوات مختارة.

304

306التوزيع النسبي لسّكان األردّن للسنوات 1979,1994,2013 حسب فئات العمر العريضة.3-4

310معّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلية لألردّنيين حسب العمر في عامي 2010 و4-4.2012

311معّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلية المتوّقعة لألردّنيين حسب الفئات العمرّية في سنوات مختارة.5-4

313حجم قّوة العمل األردّنّية المتوّقع حسب السيناريو المرتفع في سنوات مختارة.6-4
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314حجم قّوة العمل األردّنّية المتوّقع حسب السيناريو المتوّسط في سنوات مختارة.7-4

315حجم قّوة العمل األردّنّية المتوّقع حسب السيناريو المنخفض في سنوات مختارة.8-4

316مساهمة العوامل المختلفة في تغير حجم قّوة العمل األردّنّية خالل الفترة 9-4.2030-2012

317مساهمة العوامل المختلفة في تغير حجم قّوة العمل األردّنّية خالل الفترة 10-4.2050-2012

سنوات 11-4 في  والمنخفض  والمتوّسط  المرتفع  السيناريوهات  حسب  المهنّي  بالّتدريب  الملتحقين  أعداد 
مختارة.

320

326أعداد الطلبة الملتحقين بالتدريب المهنّي المقدرة في سنوات مختارة )السيناريو المرتفع(.12-4

327أعداد الطلبة الملتحقين بالتدريب المهنّي المقدرة في سنوات مختارة )السيناريو المتوسط(.13-4

328أعداد الطلبة الملتحقين بالّتدريب المهنّي المقدرة في سنوات مختارة )السيناريو المنخفض(14-4

توزيع أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم المهنّي المقّدرة حسب الّتخصص في سنوات مختارة )السيناريو 15-4
المرتفع(.

330

توزيع أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم المهنّي المقّدرة حسب الّتخصص في سنوات مختارة )السيناريو 16-4
المتوّسط(.

331

توزيع أعداد الطلبة الملتحقين بالّتعليم المهنّي المقّدرة حسب الّتخصص في سنوات مختارة )السيناريو 17-4
لمنخفض(.

331
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373قائمة األشخاص الذين تمت مقابلتهم .1-0

375القضايا التي تّمت مناقشتها مع  جماعات التركيز من الطلبة المتدربين.2-0

377نموذج المعلومات الذي قامت جماعة التركيز من الطلبة بتعبئته قبل إنهاء اللقاء مع كلِّ مجموعة 3-0

378القضايا التي تّمت مناقشتها مع جماعات التركيز من ممثلي أصحاب العمل.4-0

380القضايا التي تّمت مناقشتها مع جماعات التركيز من ممثلي أصحاب المصلحة )الشركاء(.5-0

382القضايا التي تّمت مناقشتها مع جماعات التركيز من خبراء التشغيل والّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي.6-0

382الكلّيات والتخّصصات الجامعّية التي يسمح للطلبة الناجحين في الّتعليم الّثانوّي المهنّي االلتحاق بها .1-2

384التخّصصات التي يقبل فيها حملة الّثانوّية العاّمة المهنّية في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة .2- 2

389قائمة بمدارس الّتعليم المهنّي في وزارة التربية والّتعليم لسنة  2.2014- 3

أعداد الطلبة الملتحقين في الّتعليم المهنّي في مديرّية التربية والّتعليم والثقافة العسكرّية حسب الفرع 2- 4
المهنّي للسنوات 2013-2012-2011.

413

414التوزيع الجغرافي لمعاهد ومراكز مؤّسسة الّتدريب المهنّي  بحسب المحافظات والطاقة االستيعابّية لها.5-2

416الكلّيات الجامعّية المتوّسطة التي قدمت برامج الّتعليم الّتقنّي للسنة الدراسّية 2012 /2.2013- 6

المشاريع واالتفاقيات الرئيسة التي نفذت في قطاع الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي خالل السنوات 7-2
.2013-2011

418

الجنس 1-3 بحسب  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  الّتدريب  برامج  من خريجي  األردّنّية  العاّملة  القوى  توزيع 
للسنوات 2013-2011.

421

النشاط 2-3 بحسب  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  الّتدريب  برامج  خريجي  من  األردّنيين  المشتغلين  توزيع 
االقتصادّي الرئيس والجنس للسنوات 2011-2013 )مجموع التلمذة المهنّية( .

422

النشاط 3-3 بحسب  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  الّتدريب  برامج  خريجي  من  األردّنيين  المشتغلين  توزيع 
االقتصادّي الرئيس والجنس للسنوات 2011-2013 )مجموع الّتعليم الّثانوّي المهنّي(.

423

النشاط 4-3 بحسب  والّتقنّي  المهنّي  والّتعليم  الّتدريب  برامج  خريجي  من  األردّنيين  المشتغلين  توزيع 
االقتصادّي الرئيس والجنس للسنوات 2011-2013 )مجموع الّتعليم الّتقنّي(.

424

توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب المهنة الرئيسة 5-3
والجنس للسنوات 2011-2013 )تلمذة مهنّية(.

425

توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب المهنة الرئيسة 6-3
والجنس للسنوات 2011-2013 )تعليم ثانوي مهني(.

425

توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب المهنة الرئيسة 7-3
والجنس للسنوات 2011-2013 )تعليم تقني(.

426

توزيع المشتغلين األردّنيين  من خريجي برامج الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الحالة العملّية 8-3
والجنس للسنوات 2011-2013 )التلمذة المهنّية(.

426

توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الحالة العملّية 9-3
والجنس للسنوات 2011-2013 )الّتعليم الّثانوّي المهنّي(.

427

توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج الّتدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب الحالة العملّية 10-3
والجنس للسنوات 2011-2013 )الّتعليم الّتقنّي(.

427
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برامج 11-3 خريجي  من  هم  وممن  فأكثر  سنة   )15( أعمارهم  ممن  عمل  عن  الباحثين  األردّنيين  عدد 

 2013-2011 للسنوات  والجنس  األعمار  فئات  بحسب  والّتقنّي  الّثانوّي  والّتعليم  المهنّي  الّتدريب 
)التلمذة المهنّية(.

428

عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج الّتـدريب 12-3
المهنـّي والّتعلـيم الثـّانـوّي المهنـّي والّتقـنّي بحسـب فئـات األعمـار والجنـس للسنوات 2013-2011 

)الّتعليم الّثانوّي المهنّي(.

428

عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم )15( سنة فأكثر وممن هم من الّتدريب المهنّي والّتعليم 13-3
الّثانوّي المهنّي والّتقنّي بحسب فئات األعمار والجنس للسنوات 2011-2013 )الّتعليم الّتقنّي(.

429

توزيع القوى العاّملة الوافدة  لألردّن والحاصلة على تصاريح عمل بحسب الجنسّية والجنس للسنوات 14-3
.2013-2011

430

والجنس 15-3 الّتعليمّي  المستوى  بحسب  تصاريح  على  والحاصلة  لألردّن  الوافدة  العاّملة  القوى  توزيع 
للسنوات 2013-2011.

431

الرئيس 16-3 االقتصادّي  النشاط  بحسب  تصاريح  على  والحاصلة  لألردّن  الوافدة  العاّملة  القوى  توزيع 
والجنس للسنوات 2013-2011.

432

توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردّن والحاصلة على تصاريح بحسب متوّسط األجر الشهرّي والجنس 17-3
للسنوات 2013-2011.

433

18-3 2013-  2011 للسنوات  العمل  وزارة  لدى  والعمل  الّتشغيل  مديرّيات  خالل  من  المشتغلين  عدد 
موّزعين حسب المحافظة والجنس.

433

للسنوات 19-3 والعمل  الّتشغيل  مديرّيات  العمل من خالل  لدى وزارة  المسّجلين  الباحثين عن عمل  عدد 
2012 -2013 موزعين حسب المحافظة والجنس .

434

أعداد الباحثين الجدد المسجلين على النِّظام الوطنّي للتشغيل االلكترونّي حسب المؤهل العلمّي والجنس 20-3
لسنة 2013.

434

435سيناريوهات اإلسقاطات السّكانّية.1-4

437أسلوب التنبؤ المباشر لمعّدالت المشاركة االقتصادّية حسب الفئة العمرّية.2-4
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المالحق
ملحق )0-1( قائمة األشخاص الذين تّمت مقابلتهم لغايات إعداد الّتقرير

الوظيفةالجهةاالسمالرقم
المدير العاّممؤسسة التدريب المهنّيعطوفة السيد ماجد حباشنة     1
االمين العاّموزارة العملعطوفة السيد حمادة أبو نجمة     2
المدير العاّمصندوق التنمية والتشغيل عطوفة المهندس عبد اهلل فريج     3

المدير العاّمالشركة الوطنّية للتشغيلعطوفة العميد احمد العبادي     4   
مدير عام الغرفةغرفة صناعة األردّنعطوفة الدكتور ماهر المحروق     5

خبير ومستشار التدريب والّتعليم المهنّي القطاع الخاصعطوفة المهندس علي نصراهلل     6    
والّتقنّي

مساعد االمين العاّموزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّيالدكتور بسام ابو خضير     7      
نائب رئيس الجامعة لشؤون الّتعليم الّتقنّيجامعة البلقاء التطبيقّيةالدكتور طارق العزب     8

مساعد المدير العاّم للشؤون الفّنيةمؤسسة التدريب المهنّيالمهندس ابراهيم الطراونه     9        
مساعد االمين العاّم للشؤون الفّنيةوزارة العملد.محمد القضاة    10

مدير التوظيفديوان الخدمة المدنّيةالسيد عصام النمري   11    
رئيس قسم الدراساتديوان الخدمة المدنّيةالسيد امجد الّنمّورة    12

مدير دائرة الشؤون الفّنيةالشركة الوطنّية للتشغيلالمهندس محمد الصعوب   13  
مدير ادارة التخطيط والبحث التربويوزارة التربية والّتعليمالدكتور محمد ابو غزلة   14

مدير  ادارة مركز التدريب التربويوزارة التربية والّتعليمالدكتورة خوله ابو الهيجاء    15 
مدير الّتعليم المهنّي وإدارة االنتاجوزارة التربية والّتعليمالمهندس نواف الدغمي   16
مدير مديرّية شؤون الموظفينوزارة التربية والّتعليمالسيد سليمان السعدي   17
مدير وحدة التنسيق التربوي )DCU(وزارة التربية والّتعليمالمهندسة فريال عقل    18
مدير مديرّية الّتعليم المهنّيوزارة التربية والّتعليمالمهندس إسماعيل الصعيدي   19
مدير مديرّية الخدمات المهنّيةوزارة التربية والّتعليمالمهندس أحمد عليمات   20

قسم التخطيط االستراتيجييوزارة التربية والّتعليمالسيدة وفاء ختاتنة    21  
رئيس قسم المباحث المهنّية وزارة التربية والّتعليمالمهندس عمر مقدادي   22  

رئيس قسم الّتعليم الصناعيوزارة التربية والّتعليمالمهندس راتب الحجاوي   23
رئيس قسم ادارة  نظام المعلوماتوزارة التربية والّتعليم السيد شعبان القصاص    24
عضو في قسم ادارة نظام المعلوماتوزارة التربية والّتعليمالسيد عصام كفاوين   25
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ملحق )0 - 2( القضايا التي تم مناقشتها مع  جماعات التركيز من الطلبة/ المتدربين 

الحوار؛  نتائج  تدوين  مع  منهم  واحد  كل  يدرسه  الذي  المهنّي  بالتخصص  رأيهم  عن  الطلبة  من  االستفسار 
واالستفسار من الطلبة هل التحقوا بهذا التخصص عن رغبة أم ال ؟،  وهل هناك من أثر عليهم في اختيار 
هذا التخصص؟، ومن هو هذا الفرد أو الجهة صاحب / صاحبة التأثير؛ واالستفسار منهم هل باعتقادهم أنهم 
سيجدون فرص عمل بعد التخرج وأين؛ أو أن بعضهم سوف يعمل لحسابه الخاص ) كأن يكون له مثال منجرة 

خاصة، كراج تصليح سيارات، مختبر خاص ...الخ ( ؟.

هل فكر أحدكم بأن يكون له مشروع خاص به ، كيف ذلك لمن عنده مثل هذا التوجه ؟.

التمويل  هل سمعتم بمؤسسات تمول مثل ذلك )الهدف لمعرفة توجهات الطلبة وهل عندهم وعي بمؤسسات 
للمشاريع الصغيرة(.

السؤال عن األجهزة والمعدات في  المختبرات ومشاغل المدرسة أو المعهد التدريبي أو الكلية )بالنسبة للكليات 
تعتمد على نوع التخصص بالنسبة للفرد المشارك في اللقاء(  وتم الحوار عن آرائهم بهذه األجهزة والمعدات 

من حيث:

التشغيل  تعليمات  هي  وكيف  االستيعاب؟؛  سهلة  هي  وهل  عليها؟؛  تدربوا  وهل  بها؟؛  معرفة  لديهم  هل 
يواجهون صعوبة  اللغة؟؛ هل  ثانية؟؛ وما هي هذه  بلغة  أم  العربّية  باللغة  التعليمات  واالستخدام؟؛ وهل هذه 
في المادة التدريبية؟؛ كم ساعة باألسبوع يتم تدريبهم على هذه األجهزة والمعدات؟؛ وهل يعتقد الطلبة أن هذه 
األجهزة والمعدات ستزيد من قدرتهم ومهارتهم وزيادة معرفتهم بحيث تؤهلهم ليكونوا ذوي كفاءة للعمل بعد 

التخرج؟ وما مقترحاتهم وآرائهم األخرى حول هذه المعدات واألجهزة.

رأي  الطلبة بكل من المعلمين والمدربين الذين يقومون بتدريبهم على التخصصات المهنّية، وهل لدى هؤالء 
الكفاءة المهنّية العالية في توصيل المعلومة والمعرفة بكل يسر وسهولة؛ وهل المدربون لديهم تأثير إيجابي على 
الطلبة من خالل أسلوبهم في التدريب؛ مما سيؤدي إلى رفع كفاءة الطلبة ورفع مستوى مهارتهم؛ وهل المدرب 
متمكن من مادة التخصص وقادر على التطبيق العملي السليم؛ وهل يراعي المدرب السالمة والّصحة المهنّية 

أثناء التدريب ويقوم بإرشاد الطلبة حول هذا الموضوع؟.

رأي الطلبة بالمنهاج والكتب التعليمّية المهنّية هل هي سهلة االستيعاب؟؛ إذا كان يوجد هناك صعوبة ما هي 
هذه الصعوبة؟؛ وهل هناك توافق في ساعات التدريس النظري مع ساعات التدريب العملية؟؛ هل طباعة الكتب 
والرسوم التوضيحية الموجودة فيها كافية وواضحة؟؛ وهل هناك استخدام للوسائل التعليمّية لتعزيز المنهاج؟.

 تقييم الطلبة لوسائل التشغيل واإلرشاد المهنّي والتقنّي بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات العالقة 
المناسبة  المهنّية  المجاالت  اختيار  لمساعدتكم على   ) المجتمع  المهنّي، كلية  التدريب  )المدرسة، معهد  داخل 

لقدراتكم ولمتطلبات سوق العمل، ومساعدة  مختلف الخريجين على االلتحاق بالعمل.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7
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هل تنصح أحدا من أقاربك / أصدقائك / معارفك بااللتحاق في مؤسسات التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي؛ 
ولماذا؟.

هل ترغب في استكمال دراستك في المستقبل ؟؛ ولماذا ؟

ما رأي زمالئك / معارفك / أقاربك / أصدقائك من التحاقك في مؤسسات التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي؟؛ 
ولماذا ؟.

هل تم تدريبكم أو تعليمكم على بعض المهارات الحياتية أو على قضايا تتعلق بكيفية إدارتكم لمشروع خاص؟.

آرائهم  عند  إبداء  منهم  يطلب  اللقاء  في  والمشاركة  الحضور  الطلبة على  يتم شكر  أن  وقبل  اللقاء  نهاية  في 
وباختصار لم يرغب منهم, وفي أثناء ذلك يطلب منهم تعبئة نموذج معلومات.

.8

.9

.10

.11

.12
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ملحق )0-3( نموذج المعلومات الذي قامت جماعة التركيز من الطلبة بتعبئته قبل إنهاء اللقاء 
مع كل مجموعة 

معلومـــات عــــامــــة 

رقم المجموعة ...............................................                       اليوم والتاريخ: ............................. /2014/11

اإلقليم  ......................................   المدينة .........................................  اسم المؤسسة  ..........................................

1- اسم الشخص المشارك في الحوار ) اختياري( ................................................................................................

2- الصف )للمدارس( .........................................................     الشعبة )للمدارس( ...............................................

3- السنة ) للمعاهد والكليات( .........................................................

4- التخصص: ...............................................................................

5- المعدل بالثانوية العاّمة ) لطلبة الكليات فقط(  ...........................

6- العمر الحالي بالسنوات ...........................

7- اذكر األسباب الرئيسة التي جعلتك تدرس هذا التخصص وبما ال يزيد عن خمسة أسباب

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................
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ملحق )0-4( القضايا التي تمت مناقشتها مع  جماعات التركيز من ممثلي أصحاب العمل

القضية األولى  

 كيف  تقيمون العاملين لديكم في سوق العمل األردّني؟ - كل على حده -  من خريجي 

 التدريب المهنّي.

 التعليم المهنّي. 

 التعليم التقنّي. 

القضية الثانية 

كثيرا ما نسمع عن عدم مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع حاجات سوق العمل في األردّن.

برأيكم كأصحاب عمل هل ينطبق هذا األمر على مخرجات التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي؟؛ ومن خبرتكم الحالية 

في سوق العمل هل تواجهون مثل هذه المشكلة لهذا المستوى التعليمي مقارنة بالمستويات التعليمّية األخرى؟. 

أرجو ذكر وتحديد بعض هذه المشكالت.

القضية الثالثة

نرجو منكم التعريف بأدوات وآليات التشغيل في القطاع الخاص وبالذات المتعلقة بالخريجين من التدريب والتعليم 

المهنّي والتقنّي.

أية أدوات أكثر فعالية للتشغيل تستخدمونها؟.

القضية الرابعة

كيف تقيمون مستوى مشاركة القطاع الخاص في عمليات تطوير قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهنّي والتقنّي 

في األردّن، وهل من مقترحات ترون األخذ بها في هذا الجانب؟.

مناهج،  تحويل  ميداني،  تدريب  فنية،  لجان  إدارة،  مجالس  المشاركة:  تتم  اآلتية  الصور  من  أي صورة  وعلى 

اختبارات غير ذلك، الرجاء تحديدها.

القضية الخامسة  

المهنّي والتقنّي في األردّن ؟؛ وما  التشغيل والتعليم والتدريب  أنها مناسبة لتطوير  التي تعتقدون  المقترحات  ما 

الوسائل التي تقترحونها  لتحسين جاذبية هذا القطاع للطلبة ؟.
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القضية السادسة

ما المقترحات التي تعتقدون أنها تزيد من دور ومشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الخاّصة بقطاع التشغيل 

والتدريب والتعليم المهنّي والتقنّي وفي متابعة تنفيذها ؟.

القضية السابعة

ما هي في رأيكم الكفايات المهنّية التي يجب أن يمتلكها خريجو التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي ويحتاجها سوق 

العمل األردّني؟.

القضية الثامنة

 هل ترون أن التدريب الثنائي في مواقع العمل ومؤسسات التدريب هو األفضل لكم ؟.

القضية التاسعة

هل لمستم تغييرا إيجابيا في مستوى التدريب على ضوء إنشاء مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهنّي والتقنّي،    

وصندوق دعم التدريب والتشغيل ، والمشاريع الممولة أجنبيا؟.  

القضية العاّمة : أية موضوعات ترون من المناسب طرحها  حول نفس الموضوع.
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ملحق )0-5( القضايا التي تّمت مناقشتها مع  جماعات التركيز من ممثلي أصحاب المصلحة 
)الشركاء(

القضية األولى  
 من خبرتكم ما أسباب تدني التحاق الطلبة / المتدربين  في التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي في األردّن؟.

القضية الثانية 
من خبرتكم  كيف تقيمون وسائل التوجيه واإلرشاد المهنّي والتقنّي بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات 
العالقة داخل نظم التعليم والتدريب وخارجها؛ لمساعدة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهنّي والتقنّي على اختيار 

المجاالت المهنّية المناسبة لقدراتهم؟.

القضية الثالثة 
من خبرتكم  كيف تقيمون وسائل التشغيل بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات العالقة داخل نظم التعليم 

والتدريب وخارجها؛ لمساعدة مختلف الخريجين على االلتحاق بالعمل ؟.

القضية الرابعة
المهنّي والتقنّي في  بالتشغيل والتدريب والتعليم  المتعلقة  المشاريع  تنفيذ  التي مولت  التمويل  كيف تقيمون جهات 

األردّن في السنوات الخمس االخيرة ؟. من حيث :
اإلجراءات.

السهولة.
آلية التمويل.

المتابعة والتقييم.

القضية الخامسة  
كثيرا ما نسمع عن عدم مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع حاجات سوق العمل في األردّن

برأي  جهات التشغيل؛ هل ينطبق هذا األمر على مخرجات التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي؟؛ ومن خبرتكم الحالية 
في سوق العمل هل تواجهون مثل هذه المشكلة لهذا المستوى التعليمي مقارنة بالمستويات التعليمّية اآلخرى؟.

ما  تعليق جهات التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي على الموضوع؟.

القضية السادسة
كيف تقيمون دور ومشاركة القطاع الخاص في التخطيط ورسم سياسات قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهنّي 

والتقنّي وفقا لما يأتي :
على مستوى السياسات.

على مستوى التخطيط  للتنفيذ.
على مستوى التنفيذ.

•
•
•

•
•
•
•
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القضية السابعة 
ما الوسائل واألدوات التي تقترحونها  لتحسين جاذبية التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي في األردّن؟.

القضية الثامنة 
 ماهي  برامج الدعم  التي تقدمها مؤسسات القطاع للمتسربين من التعليم األساسي والتعليم الثانوي؟. 

وما تقييمكم لهذه البرامج؟.

القضية التاسعة
 نرجو منكم التعريف بأدوات وآليات التشغيل في القطاع العام، وبالذات المتعلقة بالخريجين من التدريب والتعليم 

المهنّي والتقنّي؟. 

القضية العاشرة 
ما أهم التحديات التي تواجه التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي في األردّن؟؛ وما المقترحات التي تعتقدون أنها مناسبة 

لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي؟.

القضية الحادية عشرة 
ما أهم التحديات التي تواجه تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي في األردّن؟؛ وما المقترحات التي 

تعتقدون أنها مناسبة لتطوير تشغيل الخريجين؟.

القضية الثانية عشرة :
ما األثر الذي الحظتموه بعد أن تم تخفيض سنوات التدريب في المدارس المهنّية إلى سنتين بدال من ثالث؟. 

القضية الثالثة عشرة
هل تتشابه القضايا والتحديات لدى جميع مزودي التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي؟. 

القضية العاّمة : أية موضوعات ترون من المناسب طرحها  حول نفس الموضوع.
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ملحق )0-6( القضايا التي تّمت مناقشتها مع  جماعات التركيز من خبراء التشغيل والّتدريب 
والّتعليم المهنّي والّتقنّي

القضية األولى 
من خبرتكم ما أسباب تدني التحاق الطلبة في التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي في األردّن؟.

القضية الثانية 
من خبرتكم  كيف تقيمون وسائل التوجيه واإلرشاد المهنّي والتقنّي بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات 
العالقة داخل نظم التعليم والتدريب وخارجها؛ لمساعدة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهنّي والتقنّي على اختيار 

المجاالت المهنّية المناسبة لقدراتهم؟.

القضية الثالثة 
من خبرتكم  كيف تقيمون وسائل التشغيل بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات العالقة داخل نظم التعليم 

والتدريب وخارجها؛ لمساعدة مختلف الخريجين على االلتحاق بالعمل؟.

القضية الرابعة
كثيرا ما نسمع عن عدم مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع حاجات سوق العمل في األردّن.

برأي خبراء التشغيل:هل ينطبق هذا األمر على مخرجات التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي؛ ومن خبرتكم السابقة 
في سوق العمل هل كنتم تواجهون مثل هذه المشكلة لهذا المستوى التعليمي مقارنة بالمستويات التعليمّية اآلخرى؟.

ما  هو تعليق خبراء التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي على الموضوع؟.

القضية الخامسة
ما الوسائل واألدوات التي تقترحونها  لتحسين جاذبية التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي في األردّن؟.

القضية السادسة 
ما أهم التحديات التي تواجه التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي في األردّن؛ وما المقترحات التي تعتقدون أنها مناسبة 

لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي؟.

القضية السابعة 
التي  المقترحات  المهنّي والتقنّي في األردّن؛ وما  التعليم والتدريب  التي تواجه تشغيل خريجي  التحديات  أهم  ما 

تعتقدون أنها مناسبة لتطوير تشغيل الخريجين؟.

القضية  الثامنة
هل قامت مؤسسات التعليم والتدريب المهنّي والتقنّي بإعداد الكفايات المهنّية التي يحتاجها سوق العمل األردّني؟؛ 

وما أهم هذه الكفايات؟.
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القضية التاسعة
بحسب رأي خبراء التدريب والتعليم المهنّي والتقنّي كيف تقيمون تمويل البرامج من حيث الموازنات؛ وهل هي 

كافيه لتأمين المواد األولية والتجهيزات؟.

القضية العاشرة
هل تعتقدون بأهمّية اإلدارة غير المركزية لمؤسسات التعليم المهنّي والتقنّي؟.

هل ترون توحيد القطاع في مؤسسة / هيئة واحدة؟. 

القضية الحادية عشرة
برأي خبراء التعليم والتدريب أال ترون أن عدم احتساب عالمة التدريب العملي في امتحان التوجيهي المهنّي  قد 

أحدثت خلال ألهمّية التدريب؟.

القضية العاّمة 
أية موضوعات ترون من المناسب طرحها  حول نفس الموضوع .

ملحق )2-1( الكلّيات والتخّصصات الجامعّية التي يسمح للطلبة الناجحين في الّتعليم الثانوي 
المهنّي  االلتحاق بها

الكلّيات والتخّصصات التي يقبل فيها الطلبةفرع الّتعليم المهنّيالرقم

الهندسة )بِاستثناء هندسة العمارة(، والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتربية، الصناعي  1
والتربية الرياضية، وتخّصص نظم المعلومات اإلدارّية. 

الفندقي   2  
اآلداب، والصحافة واإلعالم، والعلوم اإلدارّية واالقتصادّية، والعلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، 
المعلومات  نظم  وتخصص  الرياضية،  والتربية  الّتربوّية،  والعلوم  والحقوق،  والشريعة، 

اإلدارّية.

الفرع الزراعي  3
والعلوم  المعلومات،  وتكنولوجيا  الحاسوب  وعلم  البيطري،  والطب  والعلوم،  الزراعة، 
المعلومات  نظم  وتخصص  والبيئّية،  الطبيعّية  والموارد  الرياضية،  والتربية  الّتربوّية، 

اإلدارّية.

االقتصاد المنزلي  4 
اآلداب، والصحافة واإلعالم، والعلوم اإلدارّية واالقتصادّية، والعلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، 
المعلومات  نظم  وتخصص  الرياضية،  والتربية  الّتربوّية،  والعلوم  والحقوق،  والشريعة، 

اإلدارّية.

المصدر: جامعة البلقاء التطبيقّية – أسس قبول الطلبة في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة للعام الجامعي 2013/2012
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ملحق )2-2( التخّصصات التي يقبل فيها حملة الّثانوّية العاّمة المهنّية في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة

التخّصصاتفرع الّثانوّية العاّمة

الّتعليم الّصحّي الشامل

1. تخّصصات البرنامج التربوي.
2. تخّصصات برنامج العلوم المالية واإلدارّية.

3. تخصص علم المكتبات والمعلومات من برنامج إدارة المكتبات والمعلومات، وباقي 
   تخّصصات البرنامج  شريطة دراسة المادتين االستدراكيتين وهما: )رياضيات 099، 

   فيزياء 099(.
4. تخّصصات البرنامج الفندقي والسياحي .

5. تخّصصات برنامج الفنون الّتطبيقّية.
6. تخّصصات برنامج تقنيات الصوت والصورة  باستثناء تخصص هندسة الصوت الذي   

    يشترط  لاللتحاق به دراسة المادتين االستدراكيتين وهما )رياضيات 099، فيزياء 099(.
7. تخّصصات برنامج الفسيفساء.

8. تخّصصات برنامج فنون الطهي الفندقي.
9. تخّصصات برنامج علوم الشريعة والحضارة اإلسالمية. 

10. تخّصصات برنامج اللغات.
11. تخّصصات برنامج المهن الطبّية المساعدة.

الفرع 
الزراعي

المتضمن العلوم 
اإلضافية

1. تخّصصات البرنامج التربوي.
2. تخّصصات برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.  

3. تخّصصات البرنامج الفندقي والسياحي.
4. تخّصصات برنامج الفنون الّتطبيقّية.

5. تخّصصات برنامج تقنيات الصوت والصورة، باستثناء تخصص هندسة الصوت الذي 
يشترط  لاللتحاق به دراسة المادتين االستدراكيتين وهما: )رياضيات 099، فيزياء 099(.

6. تخّصصات برنامج الفسيفساء.
7. تخّصصات برنامج فنون الطهي الفندقي.

8. تخّصصات البرنامج الزراعي.

غير المتضمن 
العلوم اإلضافية

1. تخّصصات البرنامج الزراعي.
2.  تخصصي التربية المهنّية واالقتصاد المنزلي من البرنامج التربوي.

3. تخّصصات البرنامج الفندقي والسياحي.
4. تخّصصات برنامج فنون الطهي الفندقي
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التخّصصاتفرع الّثانوّية العاّمة

الفرع الفندقي

المتضمن العلوم 
اإلضافية

1. تخّصصات البرنامج التربوي.
2. تخّصصات برنامج العلوم المالية واإلدارّية.  

3. تخصص علم المكتبات و المعلومات من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.
4. تخّصصات البرنامج الفندقي والسياحي.

5. تخّصصات برنامج الفنون الّتطبيقّية.
6. تخّصصات برنامج تقنيات الصوت والصورة، باستثناء تخصص هندسة  الصوت الذي 
    يشترط  لاللتحاق به دراسة المادتين االستدراكيتين وهما:  )رياضيات  099، فيزياء 099(.

7. تخّصصات برنامج الفسيفساء.
8. تخّصصات برنامج فنون الطهي الفندقي.

9. تخّصصات برنامج علوم الشريعة والحضارة اإلسالمية.
10. تخّصصات برنامج اللغات.                                                                                               

غير المتضمن 
العلوم اإلضافية

1. تخّصصات البرنامج الفندقي والسياحي.
2. تخّصصات برنامج فنون الطهي الفندقي.

3. تخّصصات برنامج الفسيفساء.

فرع االقتصاد 
المنزلي

المتضمن العلوم 
اإلضافية

1. تخّصصات البرنامج التربوي.
2. تخصص علم المكتبات و المعلومات من برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.

3. تخّصصات البرنامج الفندقي والسياحي.
4. تخّصصات برنامج الفنون الّتطبيقّية.

5. تخّصصات برنامج تقنيات الصوت والصورة، باستثناء تخصص هندسة 
    الصوت الذي يشترط  لاللتحاق به دراسة المادتين االستدراكيتين وهما:  )رياضيات  

    099، فيزياء 099(.
6. تخّصصات برنامج الفسيفساء.

7. تخّصصات برنامج فنون الطهي الفندقي.

غير المتضمن 
العلوم اإلضافية

1. تخّصصات البرنامج التربوي.

2. تخّصصات برنامج الفسيفساء.
3. تخّصصات البرنامج الفندقي والسياحي.

4. برنامج فنون الطهي الفندقي

الفرع   
الصناعي

المتضمن العلوم 
اإلضافية

1. تخّصصات البرنامج التربوي.
2.  تخّصصات برنامج إدارة المعلومات والمكتبات.  

3.  تخّصصات البرنامج الفندقي والسياحي.
4.  تخّصصات برنامج الفنون الّتطبيقّية.

5. تخّصصات برنامج تقنيات الصوت والصورة.
6.  تخّصصات برنامج الفسيفساء.

7. تخّصصات برنامج فنون الطهي الفندقي.
8.  تخّصصات البرنامج الزراعي. 

9. تخّصصات البرنامج الهندسي، بِاستثناء تخصص الهندسة المعمارّية.

المصدر: جامعة البلقاء التطبيقّية – أسس قبول الطلبة في الكلّيات الجامعّية المتوّسطة للعام الجامعي 2013/2012
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الفرع الصناعي غير المتضمن العلوم اإلضافية

المجموعة المهنّية 
في شهادة الدراسة 

الّثانوّية

التخّصصات المهنّية في 
تخّصصات الكلّيات الجامعّية المتوّسطة التي يقبل الطالب فيهاشهادة الدراسة الّثانوّية

الكهرباء/قوى

- التمديدات الكهربائية.كهرباء استعمال
- النظم الكهربائية في المطارات.

- تكنولوجيا التحكم اآللي.
- أتوترونكس المركبات الثقيلة.

- األتمتة الصناعية.
- أنظمة المحركات.

- النظم الكهربائّية األرضية.
- نظم القوى الكهربائية.

- األتوترونكس.
- األجهزة الدقيقة والتحكم في العمليات.

- التحكم الكهربائي والهيدروليكي.
- النظم الكهربائّية واألجهزة الدقيقة في الطائرات.

- التخّصصات اآلتية شريطة دراسة المادتين االستدراكيتين ، وهما:    
  )رياضيات 099، فيزياء 099(.

- تكنولوجيا األجهزة الطبّية.
- الميكاترونكس.                                  

- الرسوم المتحركة الرقمية.
- صناعة األفالم الرقمية.

- هندسة الصوت.
- تكنولوجيا اآلالت المحوسبة الرقمية.                    

كهرباء/ توليد
كهرباء / نقل وتوزيع

كهرباء/سيارات

صيانة األجهزة 
الكهروميكانيكية

صيانة آالت مكتبية

صيانة أجهزة دقيقة

االلكترونّيات

اتصاالت
- االلكترونّيات  الصناعية.                  - أتوترونكس المركبات الثقيلة.                                    
- تكنولوجيا األجهزة االلكترونّية.          - تكنولوجيا الحاسوب.                                          
- هندسة االّتصاالت .                        - هندسة االّتصاالت  الجوّية.                                        
- هندسة االّتصاالت وشبكات الحاسوب.  - صيانة األجهزة الطبّية.                                        
- تكنولوجيا االّتصاالت .                    - األسلحة الموجهة.                                              
- الكترونّيات الطيران.                       - الكترونّيات الطيران.                                        
- األتوترونكس.                               - الميكاترونكس.                                                     

- صناعة األفالم الرقمية                     - الرسوم المتحركة الرقمية.  
- هندسة الصوت.                             - تكنولوجيا األجهزة الطبّية.

- تكنولوجيا اآلالت المحوسبة الرقمية.

راديو وتلفاز

صيانة أجهزة الحاسوب 
)كمبيوتر(
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الفرع الصناعي غير المتضمن العلوم اإلضافية

المجموعة المهنّية 
في شهادة الدراسة 

الّثانوّية

التخّصصات المهنّية في 
تخّصصات الكلّيات الجامعّية المتوّسطة التي يقبل الطالب فيهاشهادة الدراسة الّثانوّية

الكترونّيات صناعيةااللكترونّيات

- االلكترونّيات  الصناعية.                                           
- أتوترونكس المركبات الثقيلة.                                    

– تكنولوجيا األجهزة االلكترونّية.                                   
– تكنولوجيا الحاسوب.                                          
– هندسة االّتصاالت .                                          

– هندسة االّتصاالت الجوّية.                                        
– هندسة االّتصاالت وشبكات الحاسوب.                       

– صيانة األجهزة الطبّية.                                            
– تكنولوجيا االّتصاالت .                                      

- األجهزة الدقيقة والتحكم في العمليات.                          
- األتمتة الصناعية.                                                 

– التحكم الكهربائي والهيدروليكي.                                
– أنظمة المحركات.                                             

– األسلحة الموجهة.                                               
– الكترونّيات الطيران.                                        

- تكنولوجيا اآلالت المحوسبة الرقمية. 
- هندسة الصوت.

- صناعة األفالم الرقمية 
- الرسوم المتحركة الرقمية.  
- تكنولوجيا األجهزة الطبّية.

- الميكاترونكس.                                  

صيانة وإصالح 
اآلليات والمركبات

ميكانيك سيارات / بنزين
- المهمات األرضية في المطارات.                              

– محطات التوليد.                                             
– ميكانيك المركبات.                                          
– ميكانيك المركبات الثقيلة.                                   

– نظم التكييف والتبريد والتدفئة.                                                                       
– محركات الطائرات.               

- صيانة المركبات.                                           
– هياكل الطائرات.                   

– هندسة هياكل ومحركات الطائرات.                                                                 
– الصيانة الكهروميكانيكية العاّمة.

– تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

ميكانيك سيارات / ديزل

ميكانيك آالت زراعية
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الفرع الصناعي غير المتضمن العلوم اإلضافية

المجموعة المهنّية 
في شهادة الدراسة 

الّثانوّية

التخّصصات المهنّية في 
تخّصصات الكلّيات الجامعّية المتوّسطة التي يقبل الطالب فيهاشهادة الدراسة الّثانوّية

التكييف واألدوات 
الصحّية

تدفئة مركزية وأدوات 
صحّية

– محطات التوليد
– نظم التكييف والتبريد والتدفئة.                              

– الصيانة الكهروميكانيكية العاّمة. 
– تكنولوجيا الطاقة الشمسية. 

- ميكانيك المركبات

التكييف واألدوات 
تكييف وتبريدالصحّية

– محطات التوليد.                                             
– نظم التكييف والتبريد والتدفئة.                                   

– الصيانة الكهروميكانيكية العاّمة.
– تكنولوجيا الطاقة الشمسية. 

- ميكانيك المركبات.

تشكيل المعادن 
والصيانة الميكانيكية

- تكنولوجيا اإلنتاج.                                          خراطة وتسوية
– تكنولوجيا الخراطة.                                          
– تكنولوجيا اللحام.                                            

– تكنولوجيا اللحام المتقدم.                                           
– التصميم الميكانيكي.                                         

– صيانة المركبات.                                                
– ميكانيك المركبات.                                                            

– ميكانيك المركبات الثقيلة.                                                 

خراطة محركات 
السيارات

صيانة ميكانيكية عامة

الميكانيكا العاّمة 
وصب المعادن

ميكانيكا عامة
صناعة القوالب

صب المعادن )السباكة(

التجليس وأشغال 
المعادن

تجليس السيارات 
ودهانها

لحام المعادن

إنشاءات األبنية

-الهندسة المدنّية.                                             بناء وتسليح طوبار
- حساب الكّمّيات.                                            

- المساحة. 
- األبنية واإلنشاءات.

- التصميم الداخلي

قصارة وتبليط ودهان

النجارة والديكور
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ملحق)2-3( قائمة بمدارس الّتعليم المهنّي في وزارة التربية والّتعليم لسنة  2014
)ث- ثانوي، ش – شامل، 1.ث - أّول ثانوي، 2.ث - ثاني ثانوي(
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ملحق )2-4( أعداد  الطلبة الملتحقين في الّتعليم المهنّي في مديرّية التربية والّتعليم والثقافة العسكرّية 
الفرع حسب المهنّي للسنوات 2013-2012-2011
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الملحق )2-5( التوزيع  الجغرفي لمعاهد ومراكز مؤسسة التدريب المهنّي  بحسب المحافظات والطاقة 
االستيعابّية لها

الطاقه 
االستيعابيه المحافظه المعهد الرقم

600 العاصمه معهد السالمه والصحه المهنّيه 1
1000 العاصمه معهد التدريب والتطوير 2

80 العاصمه معهد تدريب تكنولوجيا المعلومات /عّمان 3

300 العاصمه معهد االختبارات والّتدريب 4
120 العاصمه معهد التدريب المتخصص للصناعات المعدنيه 5
200 العاصمه معهد التدريب المتخصص للصناعات الكيماويه 6
280 العاصمه معهد التدريب المهنّي/القويسمه 7
340 العاصمه معهد التدريب المهنّي/سحاب 8
190 العاصمه معهد التدريب المهنّي/أبو نصير 9
176 العاصمه معهد التدريب المهنّي/ماركا 10
40 العاصمه معهد التدريب المهنّي للمهن المطبعيه 11
485 البلقاء معهد التدريب المهنّي/عين الباشا- ذكور 12
60 البلقاء معهد التدريب المهنّي/عين الباشا- اناث 13
157 البلقاء معهد التدريب المهنّي/ الغور األوسط 14
136 البلقاء معهد التدريب المهنّي/السلط للمهن والحرف التقليديه 15
120 البلقاء معهد التدريب الفندقي/ السلط 16
70 مأدبا معهد التدريب المهنّي/مأدبا- اناث 17
160 مأدبا معهد مأدبا للتدريب السياحي والفندقي 18

100 ناعور معهد التدريب المهنّي/ناعور 19
332 الزرقاء معهد التدريب المهنّي/ياجوز 20

237 الزرقاء معهد التدريب المهنّي/الهاشميه 21
150 الزرقاء معهد التدريب المهنّي/الزرقاء 22

1000 الزرقاء معهد اعداد وتدريب السواقين 23
360 الزرقاء المعهد األردّني الكوري- للتكنولوجيا 24
52 إربد معهد تكنولوجيا المعلومات/ إربد 25
285 إربد معهد التدريب المهنّي/ حكما 26

135 إربد معهد التدريب المهنّي/ الرمثا 27

120 إربد معهد التدريب المهنّي/ المشارع 28
230 إربد معهد التدريب المهنّي/ إربد- اناث 29
185 عجلون معهد التدريب المهنّي/ عجلون 30

212 جرش معهد التدريب المهنّي/ جرش 31
180 المفرق معهد التدريب المهنّي/ المفرق 32
180 الكرك معهد التدريب المهنّي/ غور الصافي 33
110 الكرك معهد التدريب المهنّي/ مؤاب 34
80 الكرك معهد التدريب المهنّي/ الكرك- اناث 35
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الطاقه 
االستيعابيه المحافظه المعهد الرقم

62 الكرك معهد التدريب المهنّي/ الكرك الصناعي 36
72 الكرك معهد األميره تغريد لتدريب وتأهيل الفتيات 37
90 معان معهد التدريب المهنّي/ معان – ذكور 38
75 معان معهد التدريب المهنّي/ معان – اناث 39
75 معان معهد التدريب الفندقي/ البتراء 40
165 العقبة معهد التدريب المهنّي/ العقبة - ذكور 41
60 العقبة معهد التدريب المهنّي/ العقبة- اناث 42
150 الطفيلة معهد التدريب المهنّي/ الطفيلة - ذكور 43
60 الطفيلة معهد التدريب المهنّي/ الطفيلة - اناث 44

المصدر: مؤسسة التدريب المهنّي، الّتقرير السنوي 2013
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ملحق )2-6( الكلّيات الجامعّية المتوّسطة التي قّدمت برامج الّتعليم الّتقنّي للسنة الدراسّية 2012 /2013 

الموقعاسم الكلّية
كلّيات جامعة البلقاء الّتطبيقّية

عّمانعّمان الجامعّية للعلوم المالية واإلدارّية. 1
عّماناالميرة عالية الجامعّية. 2
عّمانالعلوم الهندسّية والتكنولوجية. 3
الزرقاءالزرقاء الجامعّية. 4
السلطالسلط الجامعّية للعلوم اإلنسانّية. 5
عالن - البلقاءاالميرة رحمة الجامعّية. 6
إربدالحصن الجامعّية. 7
إربدإربد الجامعّية. 8
عجلونعجلون الجامعّية . 9

الكركالكرك الجامعّية. 10
الشوبكالشوبك الجامعّية. 11
معانمعان الجامعّية. 12
العقبةالعقبة الجامعّية. 13

الكلّيات العسكرّية
عّمان- ماركا - ذكور كلّية الخدمات الطبّية الملكية. 1
عّمان- ماركا - ذكوركلّية األمير فيصل الفّنية. 2
عّمان- الموقر – مختلطةكلّية الدفاع المدنّي. 3
عّمان – خلدا - ذكورمعهد تكنولوجيا األجهزة الطبّية. 4
الزرقاء– ذكوركلّية االمير حسين بن عبداهلل الفّنية العسكرّية. 5
الزرقاء - ذكوركلّية الشريف ناصر بن جميل للقيادة والسيطرة. 6

الكلّيات الحكومّية االخرى
عّمان- ماركا - مختلطةالـمـلـكـة نـور الفّنية. 1
عّمان- ياجوز - مختلطةرفيدة للتمريض. 2
إربد - مختلطةنسيبة المازنّية /إربد. 3

كلّيات األونروا
عّمان- ناعور - مختلطةكلّية تـدريـب عّمان. 1
عّمان- وادي السيركلّية تدريب وادي السير. 2

الكلّيات الخاّصة المعتمدة – المرجع هيئة اعتماد مؤسسات الّتعليم العالي
عّمان – دابوق - مختلطةاألكاديمّية الملكية لفنون الطهي. 1
عّمان- شارع الجامعة - مختلطةالكلّية األردّنية الكندية. 2
عّمان – طريق عين غزال- مختلطةالكلّية الجامعّية المتوّسطة. 3
عّمان – الشميساني - مختلطالكلّية العربّية. 4
عّمان- المدينة الرياضية - أناثكلّية األميرة ثروت. 5
عّمان- الدوار الثامن - مختلطةكلّية األندلس. 6
عّمان – شارع الجامعة - مختلطكلّية الخوارزمي. 7
عّمان/الشميساني - لالناثكلّية القادسية. 8
عّمان- طريق المطار - مختلطةكلّية القدس. 9

عّمان – طريق الجامعة - مختلطةكلّية المجتمع العربي. 10
عّمان- الدوار الخامس - أناثكلّية الملكة علياء. 11
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الموقعاسم الكلّية
عّمان- ماركاكلّية الملكة نور الفّنية للطيران المدنّي. 12
عّمان- شارع حطين - مختلطةكلّية حطين. 19
عّمان – تالع العلي - مختلطمعهد الدراسات المصرفية. 20
الزرقاء - مختلطةكلّية الزرقاء األهلية. 13
الزرقاء – وادي الحجر - أناثكلّية المجتمع اإلسالمي. 14
الزرقاء - أناثكلّية قرطبة. 21
مأدبامعهد مأدبا لفن الفسيفساء والترميم. 22
إربد - مختلطةالكلّية األردّنية للعلوم والتكنولوجيا. 15
إربد - مختلطةكلّية غرناطة / الجليل. 23
إربد - مختلطةكلّية توليدو األهلية. 16
إربد - مختلطةكلّية ابن خلدون. 17
إربد - مختلطةكلّية غرناطة / إربد. 24
المفرق - مختلطةكلّية المفرق األهلية. 18

المصدر: الموقع االلكترونّي لوزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي
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ملحق )2-7(  المشاريع الوطنّية والّدولّية لقطاع الّتعليم والّتدريب المهنّي والّتقنّي  للسنوات 2013-2011

أهداف المشروع الخاّصة اسم المشروعالرقم
بالقطاع

حالة المشروعالممولإنجازات المشروع

1

مشروع  تطوير 
الّتعليم نحو اإلقتصاد 

المعرفي المرحلة 
ERfKE II  الثانية

ترشيد وإعادة توجيه الّتعليم 
المهنّي في إطار قطاع 

التدريب المهنّي والّتقنّي.

تدريـب الموظـفيـن، تطويـر 
المناهج، تحديث التجهيزات، 
إجراء مسح ميدانـي لتحــديد 

الكفايات المهنّية

 CIDA,
 USAID,

 WB, EU,
JICA,KFW

مستمر

بناء قدرات مؤسسة 2
التدريب المهنّي

بناء قدرات مؤسسة التدريب 
المهنّي وبناء وتجهيز مشاغل

تدريب كوادر المؤسسة إداريًا 
الكترونّي  مجال  في  وفنيًا 
في  وااللكترونّيات  مركبات 
مع  ومعان  الزرقاء  معاهد 

بناء وتجهيز مشاغل

الوكالة الكورية 
لإلنماء  الدولي 

) KOICA(
مستمر

المشروع الياباني3

تزويد مؤسسة التدريب 
المهنّي ووزارة التربية 

والّتعليم بالتجهيزات وتمكين 
الكادر

تجهيز مشاغل وورش في 
مؤسسة التدريــب المهنـّي 
ووزارة التربيــة والّتعلـيم 

وتدريب الكوادر

الوكالة اليابانية 
JICA مستمرللتعاون

4

الشراكة بين األردّن  
وكندا في مجال 
تمكين الشباب 

والتوظيف

تعزيز اإلقتصاد الوطنّي من 
خالل تأهيل  الشباب

2500  شخـص سيــتـم 
تدريبيهم من خالل مركز 
تطـويـر األعمـال  علـى 

المهارات الحياتّية

2012-2017كندا

5
تعزيز التدريب 

لتحسين الكفاءة في 
قطاع المياه والطاقة

التدريب في مجال المياه 
والطاقة

إعداد دراسات مسحية 
2016-2013المانيالقطاع المياه والّتدريب

6

برنامج إيجاد فرص 
عمل للشباب في 

البلدان العربّية التي 
تمر بمرحلة إنتقالية  

تأهيل  الشباب لفرص العمل 
في كل من مأدبا ومعان 

والمفرق

تأهيل وتدريب )118( شاب 
لـفـرص الـعمـل، حيـث نّفـذ 
المشـروع من قبـل برنامـج 

األمم المّتحدة اإلنمائي 
 )UNDP(

مستمراليابان

دعم بناء سوق عمل 7
نشط 

يهدف البرنامج إلى تحسين 
فرص العمل للخريجين 

والشباب العاطلين عن العمل 

التوجيه المهنّي، و زيادة  
فرص الحصول والبحث 
عـــن عمل لفئـة الشبـاب 
المستهدفة  في محافظــة 
معان،ومحافظة ثانية في 

الشمال سيتم تحديدها الحقًا، 
مع إمكانية إضافة محافظة 

ثالثة 

 البنـك الـدولــي 
- مــمـول مـــن 
صندوق الّتحّول 
- شراكة دوفيـل

مستمر

8

تطوير البنية التحتّية 
للجامعات

وكلّيات المجتمع 
الّتقنّية

يهدف المشروع إلى تطوير 
البنية التحتّية للجامعات 

والكلّيات الّتقنّية 

الصندوق 
السعودي للتنمية 
/المنحة الخليجية

مستمر

إنشاء  كلّيات جامعية 9
متوسطة

يهدف المشروع إلى دعم 
كلّيات المجتمع الّتقنّية 

صندوق ابو ظبي 
للتنمـــية/المنحــة 

الخليجية
مستمر
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أهداف المشروع الخاّصة اسم المشروعالرقم
بالقطاع

حالة المشروعالممولإنجازات المشروع

10
إصالح  قطاع الّتعليم 

والّتدريب المهنّي 
والّتقنّي في األردّن 

دعم التشغيل و التدريب 
والّتعليم المهنّي والّتقنّي 
)TVET( في األردّن 

تحسين المالءمة، والكفاءة،                  
والـعــدالــة واالسـتدامــة1 
المؤسسية والمالّية المترتبة 

علـى التشغـيـل والّتـدريـب               
المهنّي والّتقنّي.

اإلتحاد  
2013-2014االوروبي

11
تطوير المهارات 

من منظور أصحاب 
العمل 

يهـدف المشـــروع إلعــادة 
مواءمة السياسات مع آليات 
عمليات التشغيل، والّتدريب 
من خالل مشاركة أصحاب 

العمل.

ال توجد إنجازات حتى2 
مستمرالبنك الدوليتاريخ 2014/5/18

12
المشروع السياحي 

)المرحلتين األولى  
والثانية(.3

التدريب والتشغيل في المجال 
السياحي والفندقي.

- تدريـب مـا مجمـــوعـه 
)8459) متدربا منذ بداية 
المشروع في عام 2006 

 USAID
وصندوق 
التدريب 
والتشغيل

مستمر

13 Master مشروع
Plummer4

التدريب في مجال كودات 
التمديدات الصحّية والمياه

تدريب الموظفيـن والفّنييــن 
من القطاعين العاّم والخاّص 
وتجهـيـز مشـاغــل حديثــة 

وإعداد مواد تدريبّية. 

 –USAID
ومشروع إدارة 

وصندوق التدريب 
والتشغيل

أنتهى

المشروع 14
السنغافوري 

بناء قدرات كادر مؤسسة 
التدريب المهنّي.

تدريب كوادر المؤسسة فنيًا 
في مجال التكييف وتنمية 

الموارد البشرّية

الحكومة 
انتهىالسنغافورية

إعادة هيكلة مؤسسة 15
التدريب المهنّي

إعادة هيكلة مؤسسة التدريب 
المهنّي 

عن   )6-2-2( البند  أنظر 
انتهىالبنك الدوليتفــاصيل المشروع 

جواز سفر للنجاح 17

إتفاقية  الترخيص بين 
مؤسسة التدريب المهنّي 
والمنظمة الّدولّية للشباب 

)IYF( الستعمال دليل 
)جواز سفر للنجاح(

تدريب كادر المؤسســةعـلى 
برنامج )جواز السفرللنجاح(

تـزويــد المؤسـســة بالمــواد 
التعليمّية للبرنامج

USAIDمستمر

18

الصناعات الدوائية 
بالتعاون مع اإلتحاد  

األردّني لمنتجي 
األدوية 

التدريب في مجال الصناعات 
الدوائية

إنشاء  وتجهيز مركز التميز 
للصناعات الدوائية في معهد 

السلط الحرفي

صندوق التشغيل 
والّتدريب 
والمنحة 

االوروبية

مستمر

التدريب في مجال 19
الطاقة المتجددة

التدريب في مجال الطاقة 
المتجددة

تجهيز مشغل في معهد معان 
كمركز تميز، إعداد واعتماد 
البرامـج التدريبّيـة، تـدريـب 

)34( متدرب 

مستمرالمنحة االوروبية

التدريب في مجال 20
المياه والبيئة

التدريب في مجال المياه 
والبيئة

تجهيز مشغل الميـاه كمركـز 
تميز، إعداد واعتماد البرامج 

التدريبّية، والبدء بتدريب 
)32( متدرب .

المنحة االوروبية
مستمر

مشروع »كيف تبدأ 21
مشروعك«

تدريب الطلبة على  إنشاء  
المشاريع الصغيرة 

والمتوّسطة

تأهيل )25( ميسر، وتدريب 
)450( متدرب

المانح – مركز 
تطوير األعمال 
بالتعــــــاون مع 
منظمـــة العمــل 

الّدولّية

مستمر

 .http://www.dajaniconsulting.co- 1 - شركة دجاني لالستشارات
http://www.albankaldawli.org/projects/P145241?lang=ar 2 أنظر الموقع
3 - + 4 – مشاريع شارك صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني في تمويلها
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أهداف المشروع الخاّصة اسم المشروعالرقم
بالقطاع

حالة المشروعالممولإنجازات المشروع

22

مشروع تصميم 
وتنفيذ إستراتيجية  

التقييم وإصدار 
الشهادات

إعداد إستراتيجية  التقييم 
وإصدار الشهادات

نماذج االختبارات 
والشهادات

السويد والمنفذ
منظمة العمل 

الّدولّية
إنجز

23
التدريب والتشغيل 

في قطاع الصناعات 
الجلدية واألحذية   

التدريب في مجال األحذية  
والصناعات الجلدية 

تدريب )30( متدرب 
وتشغيل 57% منهم 

صندوق التشغيل 
مستمروالّتدريب

24
التدريب في مجال 

الخبائز والمعجنات 
والحلويات

تدريـب المتـدربـيـن فـي 
مجال الخبائز والمعجنات 

والحلويات

تدريب مجموعة من 
المتدربين في مجال الخبائز 

والمعجنات والحلويات

+ USAID

صندوق التشغيل 
والّتدريب

مستمر

التدريب على صيانة 25
األجهزة  الخلوية 

قــوى مؤهلـة في صيانـة 
الخلويات

تجهيز مشغلين متخصصين 
عام 2008، وعام  2012 

والّتدريب فيهما

الشركة األردّنية 
لخدمات الهواتف 

zain  المتنقلة
مستمر

26
مشروع المهارات 

الحياتّية بالتعاون مع 
)مؤسسة إنجاز (

تطوير مهــارات المدّربيــن 
والطلبة في مجال المهارات 

الحياتّية

تدريب متدربي مؤسسة 
التدريب المهنّي في مجال 

المهارات الحياتّية 

مــــؤسســة 
مستمرإنجازاألردّن 

مشاريع متنوعة في 27
التدريب والتشغيل

تدريب المعاقين، تدريـــــب 
اإلنـاث، تسـديـــد رســــوم 
المتدربين، نقل المتدربيــن، 
مالبس للمـتدربيـن، تطويـر 
أنظمـة وخدمـات، وصيانـة 
مباني واجهزة،وتجهيزات، 
التفتيـش، الشــغيـل بـأجـر، 
الفروع االنتاجية لكل مـن: 
وزارة العمــل، ومؤسسـة 
التدريب المهنّي وجامعــة 

البلقاء التطبيقّية

صندوق التشغيل 
والّتدريب المهنّي 

والّتقنّي
مستمر



421 الفصل اخلامس

ملحق )3-1( توزيع القوى العاّملة األردّنية من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي  بحسب
الجنس للسنوات 2013-2011

  المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة 
.2013-2011
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ملحق )3 - 2( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب 
النشاط االقتصادّي الرئيس والجنس للسنوات 2011-2013 )مجموع التلمذة المهنّية(

  المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة 
. 2013-2011
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ملحق )3-3( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب 
النشاط االقتصادّي الرئيس والجنس للسنوات 2011-2013 )مجموع الّتعليم الثانوي المهنّي(

      المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة 
 .2013-2011
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ملحق )3-4( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب 
النشاط االقتصادّي الرئيس والجنس للسنوات 2011-2013 )مجموع الّتعليم الّتقنّي(

    المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة 
.2013-2011
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ملحق )3 - 5( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب 
المهنة الرئيسة والجنس للسنوات 2011-2013 )تلمذة مهنّية( 

     المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة 
.2013-2011

ملحق )3-6( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب 
المهنة الرئيسة والجنس للسنوات 2011-2013 )تعليم ثانوي مهني( 

     المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة 

.2013--2011
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ملحق )3 - 7( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب 
المهنة الرئيسة والجنس للسنوات 2011-2013 )تعليم تقني(

 المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة 2013-2011. 

ملحق )3 - 8( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب 
الحالة العملية والجنس للسنوات 2011-2013 )التلمذة المهنّية(

   المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة 2013-2011.
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ملحق )3 - 9( توزيع المشتغلين األردّنيين  من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب 
الحالة العملية والجنس للسنوات 2011-2013 )الّتعليم الثانوي المهنّي(

 المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة 2013-2011 .

ملحق )3-10( توزيع المشتغلين األردّنيين من خريجي برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب 
الحالة العملية والجنس للسنوات 2011-2013 )الّتعليم الّتقنّي(

 المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة 2013-2011 .

.
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ملحق )3-11( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر وممن هم من خريجي برامج 
التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب فئات األعمار والجنس للسنوات 2011-2013 )التلمذة المهنّية( 

  المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة 2013-2011 .

ملحق )3-12( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن اعمارهم 15 سنة فأكثر  وممن هم من خريجي 
برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب فئات األعمار والجنس للسنوات 2013-2011

)الّتعليم الثانوي( 

   المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة 2013-2011 .

.
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ملحق )3-13( عدد األردّنيين الباحثين عن عمل ممن اعمارهم 15 سنة فأكثر وممن هم من خريجي 
برامج التدريب والّتعليم المهنّي والّتقنّي بحسب فئات األعمار والجنس للسنوات 2013-2011

)الّتعليم الّتقنّي( 

  المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ودائرة اإلحصاءات العاّمة، الّتقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة 2013-2011 .

.
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ملحق )3 - 14( توزيع القوى العاّملة الوافدة  لألردّن والحاصلة على تصاريح عمل بحسب الجنسّية 
للسنوات والجنس 2013-2011

     المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل .
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ملحق )3-15( توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردّن والحاصلة على تصاريح بحسب المستوى الّتعليمي 
للسنوات والجنس 2013-2011

   المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل.
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ملحق )3-16( توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردّن والحاصلة على تصاريح بحسب النشاط االقتصادّي 
الرئيس والجنس للسنوات 2013-2011

  المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل.
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ملحق )3-17( توزيع القوى العاّملة الوافدة لألردّن والحاصلة على تصاريح بحسب متوسط األجر 
الشهري والجنس للسنوات 2013-2011

  المصدر: المركز الوطنّي لتنمية الموارد البشرّية، قاعدة معلومات مشروع المنار، ووزارة العمل.

ملحق )3-18( عدد المشتغلين من خالل مديريات التشغيل والعمل لدى وزارة العمل

للسنوات 2011 - 2013 موزعين حسب المحافظة والجنس

  المصدر: وزارة العمل، مديرّية التشغيل والّتدريب، معلومات ارسلت باالميل بتاريخ 2015/2/25
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ملحق )3-19( عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل من خالل مديريات التشغيل والعمل 
للسنوات 2012 - 2013 موزعين حسب المحافظة والجنس

         المصدر: وزارة العمل، مديرّية التشغيل والّتدريب، معلومات ارسلت باالميل بتاريخ 2015/2/25

ملحق )3-20( أعداد الباحثين الجدد المسجلين على النظام الوطنّي
للتشغيل االلكترونّي حسب المؤهل العلمّي والجنس لسنة 2013

                                  المعرف هنا مقصود بها من تم ادخال بياناته بدون ادخال المؤهل العلمّي
                                  المصدر: وزارة العمل، مديرّية التشغيل والّتدريب، معلومات ارسلت باالميل بتاريخ 2015/2/25
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ملحق )4-1( سيناريوهات اإلسقاطات السّكانّية

السيناريو المرتفع )الثابت( 2012-2050 واستند إلى االفتراضات اآلتية:

ثبات نسبة الجنس وقت الميالد عند مستوى 105 ذكرًا لكل 100 مولوٍد أنثى*.

ثبات معّدل اإلنجاب الكلي المشاهد على المستوى الوطنّي في عام 2012، الذي بلغ 3.5 مولودًا لكل أنثى في 
سن اإلنجاب )15-49 سنة(  خالل الفترة الزمنّية لإلسقاطات )2050-2012(

نموذج شرق  الّنمّوذجية،  الحياة  جداول  في  الوفاة  نمط  مع  اإلسقاطات  فترة  السائد خالل  الوفاة  نمط  تطابق 
»كول- دميني«. 

ثبات العمر المتوّقع وقت الوالدة لكّل من الذكور واإلناث عند مستواه المشاهد على المستوى الوطنّي  والذي 
بلغ 72.7 سنة للذكور و76.7 سنة لإلناث في عام 2012 خالل فترة اإلسقاطات )2050-2012(.

اعتبار أّن صافي الهجرة الّدولّية صفر ، وذلك ألّن اإلسقاطات شملت األردّنيين المقيمين داخل األردّن وخارجه.

السيناريو )المتوسط( 2012-2050 واستند إلى االفتراضات اآلتية :

ثبات نسبة الجنس وقت الميالد عند مستوى 105 ذكور لكّل 100 مولوٍد أنثى.  

اعتبار معّدل اإلنجاب المرغوب به الذي أظهره مسح السّكان والّصحة األسرّية في األردّن الذي نفذته دائرة 
اإلحصاءات العاّمة في النصف الثاني من عام 2012 كمعّدل إنجاٍب مستهدف في عام 2030.

  ثبات معّدل اإلنجاب المرغوب به في الفترة 2050-2030.

حدوث ارتفاٍع في توقع الحياة لكل من الذكور واإلناث مقداره سنتان في الفترة 2012-2027، وارتفاع مقداره 
سنة واحدة في الفترة 2050-2030 .

تطابق نمط الوفاة السائد خالل فترة اإلسقاطات مع نمط الوفاة في جداول الحياة الّنمّوذجية اإلقليمّية، نموذج 
شرق »كول- دميني«

برمجّية  في  المتوفر  المتوسط  اإلنجاب  نمط  من  العمر  حسب  التفصيلّية  اإلنجاب  معّدالت  على  الحصول 
.DemProj اإلسقاطات السّكانّية

اعتبار صافي الهجرة الّدولّية صفر وذلك ألّن اإلسقاطات شملت األردّنيين المقيمين داخل األردّن وخارجه.

* في عام 2012 بلغ عدد المواليد األردنيين الذكور 89380 واإلناث 85075، وعليه، فقد بلغت نسبة الجنس 105 مولودًا ذكرًا لكل 100 مولود أثنى )انظر التقرير السنوي  
    لدائرة األحوال المدنية والجوازات لعام 2012، صفحة 53(، وتتكرر هذه الحقيقة البيولوجية كل عام(
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السيناريو )المنخفض: سيناريو الفرصة السّكانّية( 2050-2012:

ثبات نسبة الجنس وقت الميالد عند مستوى 105 ذكرا لكل 100 مولود أنثى.  

حدوث انخفاٍض تدريجٍي في معّدل اإلنجاب الكلّي خالل الفترات الزمنّية بين عامي 2012 و2030 إلى أن 
يصل هذا المعّدل إلى ما يعرف بمستوى اإلحالل الذي يبلغ قرابة 2.1 مولود لألنثى الواحدة، أي عدد مولودين 
للزوجين في المتوسط بعد استبعاد وفيات األطفال، وثباته عند هذا المستوى حتى نهاية فترة اإلسقاطات السّكانّية 

في عام 2050.

بما  الفترة )2012-2022( أي  الذكور واإلناث مقداره سنتان خالل  لكل من  الحياة  توقع  ارتفاع في  حدوث 
قيمته 2.4 شهر سنويًا. وحدوث ارتفاع مقداره 1.5 سنة في توقع الحياة للذكور واإلناث خالل الفترة 2022-
2050، أي بما قيمته 0.05 شهر سنويًا. واستندت هذه االفتراضات إلى اتجاهات توّقعات الحياة لكل من الذكور 
واإلناث التي أظهرت ارتفاعًا جوهريًا خالل عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وتباطأت بعد 
ذلك، وأصبح من الصعب إضافة سنوات لتوقع الحياة خالل فترٍة زمنّية قصيرٍة، كما كان الحال سابقًا. وتحتاج 
زيادة سنوات إلى توقع الحياة مدًة زمنّية أطول من السابق، إذ يتطلب هذا إجراء تغيراٍت جوهريٍة في العديد من 

الجوانب سواء الجوانب الصحّية أم االجتماعّية أم االقتصادّية.

تطابق نمط الوفاة السائد خالل فترة اإلسقاطات مع نمط الوفاة في جداول الحياة الّنمّوذجية اإلقليمّية، نموذج 
شرق »كول- دميني« .

اعتبار صافي الهجرة الّدولّية صفرًا، وذلك ألّن اإلسقاطات شملت األردّنيين المقيمين داخل األردّن وخارجه.
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ملحق )4-2( أسلوب التنبؤ المباشر لمعّدالت المشاركة االقتصادّية حسب الفئة العمرّية

يتطّلب تنفيذ أسلوب التنبؤ المباشر لمعّدالت المشاركة االقتصادّية التفصيلّية حسب الفئة العمرّية اتباع الخطوات اآلتية:

االقتصادّية في سنة  المشاركة  لمعّدل  اآلتية  السنة  في  االقتصادّية  المشاركة  نسبة معّدل  األولى: حساب  الخطوة 
األساس باستخدام المعادلة اآلتية:

 ASAR i )Second Year(/ASAR i )Base Year( 

الخطوة الثانية: حساب نسبة غير النشيطين اقتصادّيا في كّل فئة عمرّية في السنة اآلتية وسنة األساس باستخدام 
Percentage of Inactive Population = 1-ASAR iالمعادلة اآلتية:

الخطوة الثالثة: ضرب معّدل المشاركة االقتصادّية في السنة اآلتية وسنة األساس بنسبة غير النشيطين اقتصادّيا  
في نفس الفئة العمرّية في كّل سنة من السنتين باستخدام المعادلة اآلتية:

ASAR i X Percentage of Inactive Population i

الخطوة الرابعة: قسمة ناتج عملية ضرب معّدل المشاركة االقتصادّية بنسبة غير النشيطين اقتصادّيا في كّل فئة 
عمرّية في السنة اآلتية على ناتج عملية ضرب معّدل المشاركة االقتصادّية بنسبة غير النشيطين اقتصادّيا في كّل 

فئة عمرّية في سنة األساس باستخدام المعادلة اآلتية:

)ASAR i in the Second Year X Percentage of Inactive Population in the Second Year i(/ 

)ASAR i in the Base Year X Percentage of Inactive Population in the Base Year i(

في  عليه  الحصول  تّم  الذي  بالناتج  األولى  الخطوة  في  عليه  الحصول  تّم  الذي  الناتج  الخامسة: ضرب  الخطوة 
الخطوة الرابعة باستخدام المعادلة اآلتية:

[ASAR i )Second Year(/ASAR i )Base Year(] X [)ASAR i in the Second Year  Percentage 
of Inactive Population in the Second Year i(/ )ASAR i in the Base Year x Percentage of 
Inactive Population in the Base Year i] 

الخطوة السادسة: الحصول على معّدل المشاركة االقتصادّية التفصيلي حسب الفئة العمرّية للسنة المستقبلّية وذلك 
باستخدام المعادلة اآلتية: 

)ASAR I in the second year( X {)100+[ASAR i )Second Year(/ASAR i )Base Year(] 
X [)100( X )ASAR i in the Second Year X Percentage of Inactive Population in the 
Second Year i(/ )ASAR i in the Base Year X Percentage of Inactive Population in the 
Base Year i(]} /100
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الملخص التنفيذي باللغة االنجليزية
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Employment and job creation:
•	Continue to apply the monitoring system on workers through the ministry of labor whether they  

submitted applications to the recruitment offices of the Ministry, or those who were trained and 
employed through projects implemented by the Ministry in this regard in order to evaluate such 
measures and identify the extent of their actual contribution to the employment.

•	Link the sector to the real qualitative and quantitative training needs in a systematic and organized 
manner.

•	Adopt plans and mechanisms for the creation of new jobs as needed.
•	Develop plans with time frames to increase the contribution of local workers in the labor force, and 

rationalize employment standards and procedures for the employment of foreign labor.
•	Support micro and small-enterprise sector through the provision of developmental and technical 

facilities and encourage self-employment and entrepreneurship in establishing individual projects.
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The report suggested several recommendations and the  responsible authorities 
to implement them in order to promote and develop this sector, including:
Data and information base:
•	Tabulate the data collected by the various actors in the supply and demand sides on the level of 

vocational and technical training and education for the purposes of providing detailed qualitative 
and quantitative information for analysis and proper decision-making process in the sector.

•	Develop software to enter data produced by vocational and technical training institutes using the 
same methodology used by the Ministry of Education and putting it on a separate website.

•	Provide a monitoring system for recruited workers by the Ministry of  Labor, whether those who 
submitted applications to recruitment offices operating under the ministry, or those who are trained 
and employed through projects implemented by the ministry in this regard, in order to evaluate 
these procedures and identify the extent of their actual contribution to the employment.

•	Link the sector to the qualitative and quantitative real traning needs in an organized and systematic 
manner.

Policy and legislation:
•	 It is necessary to revive the idea of   establishing a higher council for the development of human 

resources in order to ensure coordination and quality control and management in educational 
institutions to improve the quality of education at various levels and types.

•	Accelerate the approval of the legislation amendments related to Vocational Training Corporation
•	Fromote partnerships with the private sector institutions and social partners to ensure that training 

programs are designed based on the real needs, and to take advantage of the workplace provided 
to train the trainees.

Programs and Curricula:
•	Development of educational tracks as part of a national qualification and continuous education 

framework so that there will be no closed vocational and technical training and educational tracks.
•	Review of curricula, programs and educational and training materials to ensure compatibility and 

complementarity with labor market needs and to avoid duplication.
•	Upgrade the educational resaurces and educational counseling, and the use of the relevant IT within 

and outside the educational systems, to help students enrolled in the secondary and higher education 
to select educational tracks that are appropriate to their potentials and development requirements, 
and to help graduates of the various levels of education to access the labor market.

•	Rehabilitate and train the staff working in the vocational and technical training and education 
institutes for all levels, and develop their competencies in an institutionalized manner and in all 
“educational, technical, administrative, and financial” fields.

•	Modernize the workshops and laboratories equipment in accordance with the approved plan aimed 
at renewal and modernization in order to cope with the latest equipment used in the public and 
private sectors.
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The fourth chapter included future population estimates and their relationship to the vocational and 
technical training and education, projections of the size of the future labor force, and the relationship 
between the future population estimates and projections of demographic opportunity.

The fifth chapter talked about the conclusions and the proposed recommendations.

The report came up with several conclusions, including:
•	The total number of students enrolled in vocational and technical training and education accounted 

for (17.5%), (17.7%) and (17%) respectively of the total number of students enrolled in  2011-
2013 in Jordan within the ages (16-24). The students enrolled in vocational training reached (3.6%) 
in 2013, the vocational education reached (9.7%) in the same year, while the technical education 
cousisted of (4.4%) in the same year.

•	The demand data production entities do not have any available data on vocational education; the 
data on this type of education were merged into the data of secondary education.

•	The number of vocational training institutes of the Vocational Training Corporation reached (44), in 
2013, and the number of schools affiliated with the Ministry of Education (194), while the number 
of community colleges that provide technical education programs was (48) for the same period.

•	The share of vocational and technical training and education graduates from the total Jordanian 
employees reached (15%), (14.5%) and (14.6%) for the years 2011, 2012 and 2013 respectively.

•	The rate of Jordanian women participation in the labor market is still low. The proportion of female 
graduates employed at the vocational and technical training and education level reached (24.6%) 
of the total employed females in the Jordanian labor market for 2013.

•	  The estimated number of students enrolled in vocational and technical training and education 
programs according to the high scenario is (185927) and (287559) for the years 2030 and 2050 
respectively.

•	The estimated number of students enrolled in vocational training and education programs, according 
to the medium scenario is (185927) and (202293) for the years 2030 and 2050 respectively.

•	The estimated number of students enrolled in vocational training and education programs, according 
to the low scenario is (185927) and (178102) students for the years 2030 and 2050 respectively.

•	The size of the projected labor force according to the high scenario is (271069) and (3,885,845) for 
the years 2030 and 2050.

•	The estimated number of students enrolled in technical education, is (30542), (34857) students for 
they year’s 2030 and 2050 respectively.

•	The size of the projected labor force according to the medium scenario is (2379914) and (3885845) 
for the years 2030 and 2050.

•	The size of the projected labor force according to the low scenario is (2720934) and (3979226) for 
the years 2030 and 2050.
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    for reluctance in enrolment.
5. Identify the challenges and opportunities in employment and vocational and technical training sector.
6. Identify strategies and policies in employment, vocational and technical training sector, and evaluate their 

effectiveness and achievement of their objectives.
7. Review and analyze the sector related legislations (laws, regulations, and instructions), and identify their 

shortcomings and gaps.
8. Assess the future needs including supply of the vocational and technical training and education in quantitative 

and qualitative dimensions.
9. Provide recommendations and proposals for decision and policy makers to achieve the second outcome of 

the demographic opportunity policies for achieving high rates of an economically active population.

The methodology used in the preparation of this report includes; revision, and analysis of the relevant 
documents of legislations, laws and regulations, strategies and employment policies, studies, documents 
and reports of the Jordanian stakeholders in this sector for 2011- 2013. It included also interviews with 
officials from the ministries and government departments and NGOs actors such as the Jordan Chamber 
of Industry, and interviewing specialists about some of the issues contained in the report to obtain the 
relative information, reports and documents. This is in addition to conducting interviews with focus groups 
representing both sides of the supply and demand for vocational and technical training and education. 

This report consists of five chapters in addition to the introduction and annexes. The first chapter 
covered the aspects related to the Jordan population in terms of demographic indicators, and the 
characteristics of the population at the macro level, the impact of migration on Jordan’s population 
demography, and the demographic opportunity and its relation to the social and economic indicators 
for 2010-2013 period. 

The second chapter covered the supply of vocational and technical training and education for 
2011-2013, and policies, legislation and strategies for this sector, regulating instruments, strengths, 
weaknesses, opportunities and threats facing this sector, the current situation of the sector and its 
relationship to the investment in demographic opportunity. 

The third chapter presented the current situation of the labor force in Jordan (the demand side) for 
2011-2013 in general, and the issues concerning the employment of the graduates of vocational and 
technical training and educational programs. It further addressed the data and information system, 
tools and mechanisms of employment system in the public and private sector institutions and national 
and foreign employment companies, the labor needed for economic sectors for 2011-2013 period. 

It also addressed the self-employment, business incubators, innovation centers, entrepreneurship, 
micro, small and medium-sized enterprises, strengths, weaknesses, opportunities and risks, and the 
reality of the employment sector and its relationship with the use of demographic opportunity.
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The Executive Summary 

The Demographic Opportunity Policies Document was released in its first version by the Higher 
Population Council (HPC) in 2010. It noted that the peak of the demographic opportunity will be 
reached in 2030. The document adopted a set of directly related policies to achieve the demographic 
opportunity and to benefit from it. It recommended adopting these policies at the national level. These 
policies were distributed among three main areas namely:

•	Acclerating the Demographic transition and reaching the demographic opportunity.
•	Benefiting from the proceeds of the demographic opportunity.
•	Social protection and preparation for the post-demographic opportunity.

In light of the demographic opportunity policies document, the HPC prepared the first comprehensive 
national report on the status of the population in Jordan under the title “Report on Demographic 
Status in Jordan, 2010”. The report shed light on the structure and characteristics of the population 
in Jordan, historical developments, and explained the future demographic trends in Jordan, based on 
the projected demographic changes in the growth factors. It also included population projections / 
estimates at the national level and at the governorate level for (2009-2050), so as to draw a picture 
of future development policies that should be adopted in the Kingdom to take advantage of the 
demographic shift in the age structure of the population, which will lead us to the “demographic 
opportunity” if it is invested in.

This second report, which deals with the view on employment and vocational training and technical 
education for 2014, descuibes the employment and vocational and technical training and education for 
the years of 2011- 2013, the challenges this sector faced during these years, and the achievements of 
all major parties, including; employment supply and demand institutions and technical and vocational 
training and education at the peak of the demographic opportunity in 2030 and beyond, until 2050. 
The report then shows the impact on the desired target to reach high rates of an economically active 
population.

The report aims to:
1.	Study and analyze the population structure and characteristics for 2011-2013.
2.	Diagnose current situation of public education, analyze its problems, and highlight the reasons for not 

decreasing the number of students until tertiary stage.
3.	Analyze and diagnose the vocational education and vocational training courses, and technical education in 

Jordan.
4.	Diagnose the situation of vocational and technical job opportunities in Jordan, challenges and the reasons 
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