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 لبلستخجاـ الخسسي فقط
 

 PAD3722التقخيخ رقع: 
 

 البشظ الجولي لإلنذاء والتعسيخ

 وثيقة  البخنامج الستعمقة

 بقخض إضافي مقتخح وإعادة الييكمة

 مميػن دوالر أمخيكي 100بسبمغ 

 الجولي لإلنذاء والتعسيخ ودعع مغ البخنامج العالسي لتدييالت التسػيل السيّدخ()يذسل قخض مغ البشظ 

 مغ أجل

 بخنامج تحقيق الشتائج الستعمق بجعع إصالح التعميع

 لمسسمكة األردنية الياشسية

 2020حديخان  16

 
 
 
 
 
 

 السسارسات العالسية في مجاؿ التعميع
 مشصقة الذخؽ األكسط كشساؿ أفخيؿيا

 

 

ي أدإء وإجباتها إلرسمية. وال يجوز إلكشف هذه 
 
إلوثيقة توزيعها مقيد وال يمكن إستخدإمها من قبل إلجهات إلمستلمة ؤال ف
 .  عن محتوياتها بدون ؤذن من إلبنك إلدولي
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 فئةالعسالت السكا
 (2020حديخاف  2)في 

 (JODكحجة العسمة = الجيشار األردني )
 ديشار أردني 0.709دكالر أمخيكي =  1

 : فخيج بمحاج نائب الخئيذ اإلقميسي
 : ساركج كػمار جيا السجيخ الُقصخؼ 
 : كيكػ ميػا السجيخ اإلقميسي
  أنجرياس بمـػ :  مجيخ السسارسات

  ديشا أبػ غيجاء, دمحم ثابت دمحم عػدة :  العسلقائج )قادة( فخيق 
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 االخترارات والسرصمحات
AAI Accelerating Access to Education Initiative مبادرة ترسي    ع إلوصول ؤل إلتعليم 

AB Audit Bureau ديوإن إلمحاسبة 

AF Additional Financing  ي
 
 إلتمويل إإلضاف

CBJ Central Bank of Jordan  ي
 إلبنك إلمركزي إألردن 

COVID-19 Coronavirus Disease 2019  وس كورونا  9102مرض فير

CPF Country Partnership Framework طرية
ُ
إكة إلق  ؤطار إلرسر

DCU Development Coordination Unit  ي
 وحدة إلتنسيق إإلنمان 

DFID Department for International Development  إلتنمية إلدوليةوزإرة 

DLI Disbursement‐Linked Indicator إلمؤشر إلمرتبط بالرصف 

DLR Disbursement‐Linked Resul إلنتيجة إلمرتبطة بالرصف 

ECE Early Childhood Education ي مرحلة إلطفولة إلمبكرة
 
 إلتعليم ف

ECED Early Childhood Education and Development ي مرحلة إلطفولة إلمبكرة إلتعليم وإلتنمية
 
 ف

EDEP Education during Emergency Plan خطة إلتعليم أثناء حاالت إلطوإرئ 

EMIS Education Management Information System نظام معلومات ؤدإرة إلتعليم 

ESMP Enhanced School Management and Planning تحسير  إإلدإرة وإلتخطيط عىل مستوى إلمدإرس 

ESP Education Strategic Plan إتيجية للتعليم  إلخطة إالسير

ESSA Environmental and Social Systems Assessment  تقييم إلنظم إلبيئية وإالجتماعية 

E&S Environmental and Social إلبيئية وإالجتماعية 

EU European Union  ي  إالتحاد إألورن 

FSA  Fiduciary System Assessment  ي
 تقييم إلنظام إالئتمان 

GBD General Budget Department دإئرة إلموإزنة إلعامة 

GCFF Global Concessional Financing Facility  نامج إلعالمي لتسهيالت إلتمويل إلميرّس  إلي 

GDP Gross Domestic Product  إلناتج إلمحىلي إإلجمالي 

GFMIS 
Government Financial Management Information 
System 

 نظام معلومات إإلدإرة إلمالية إلحكومية

GIS Geographical Information System نظام إلمعلومات إلجغرإفية 

GOJ Government of Jordan إلحكومة إألردنية 

GPA Grade Point Average  إكمي  إلمعدل إلير

GRM Grievance Redress Mechanism آلية تعويض إلمظالم 

HCI Human Capital Index ي  مؤشر رأس إلمال إلبرسر

IBRD 
International Bank for Reconstruction and 
Development 

 إلبنك إلدولي لإلنشاء وإلتعمير 

IDA International Development Association مؤسسة إلتنمية إلدولية 

INTOSAI 
International Organization of Supreme Audit 
Institutions 

إلمنظمة إلدولية للمؤسسات إلعليا لمرإجعة 
 إلحسابات

IP Implementation Progress ي إلتنفيذ
 إلتقدم إلعام إلمحرز ف 

IPF Investment Project Financing وع إالستثماري  تمويل إلمرسر
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IPSAS International Public Sector Accounting Standards إلمعايير إلمحاسبية إلدولية للقطاع إلعام 

ISR Implementation Status and Results حالة إلتنفيذ ونتائجه 

JERS Jordan Education Reform Support ي إألردن
 
 دعم ؤصالح إلتعليم ف

JIACC Jordan Integrity and Anti-Corruption Commission  إهة ومكافحة إلفساد إألردنيةهيئة  إلي  

JOD Jordanian Dinar  ي
 دينار أردن 

K-12 Kindergarten to grade 12  ي عرسر
 من رياض إألطفال ؤل إلصف إلثان 

KG Kindergarten رياض إألطفال 

MOE Ministry of Education بية وإلتعليم  وزإرة إلير

MOF Ministry of Finance وزإرة إلمالية 

MOPWH Ministry of Public Works and Housing وزإرة إألشغال إلعامة وإإلسكان 

NER Net Enrolment Rat  ي
 
 معدل إاللتحاق إلصاف

NGO Non-Governmental Organization منظمة غير حكومية 

NTPS National Teacher Professional Standards   إلمعايير إلمهنية إلوطنية للمعلمير 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development ي إلميدإن إالقتصادي
 
 منظمة إلتعاون وإلتنمية ف

PDO Program Development Objective نامج ي للي 
 إلهدف إإلنمان 

PforR Program-for-Results برنامج تحقيق إلنتائج 

PISA Program for International Student Assessment نامج إلدولي لتقييم إلطلبة  إلي 

PPP Public-Private Partnership إكات بير  إلقطاعير  إلعام وإلخاص  إلرسر

QA Quality Assurance ضمان إلجودة 

RA Result Area مجال إلنتائج 

RF Results Framework ؤطار إلنتائج 

SDDP School and Directorate Development Program  تطوير إلمدرسة وإلمديريةبرنامج 

SES Socioeconomic Status إلوضع إالجتماعي وإالقتصادي 

SIP School Improvement Plan خطة تحسير  إلمدإرس 

SOP Standard Operating Procedures ؤجرإءإت إلتشغيل إلقياسية 

TA Technical Assistance إلمساعدة إلفنية 

UNESCO 
United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization 

بية وإلعلم وإلثقافة  منظمة إألمم إلمتحدة للير

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 
مم إلمتحدة لشؤون 

ُ
إلمفوضية إلسامية لأل

 إلالجئير  

UNICEF United Nations Children's Fund  للطفولةصندوق إألمم إلمتحدة 

UM Unit of Measure وحدة إلقياس 

USAID United States Agency for International Development إلوكالة إألمريكية للتنمية إلدولية 

US$; 
USD 

United States Dollar  دوالر أمريكي 

WASH Water, Sanitation and Hygiene إلمياه وإلرصف إلصحي وإلنظافة 

WB World Bank  إلبنك إلدولي 
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 (P162407 -السعمػمات األساسية لمبخنامج األصمي )بخنامج دعع إصالح التعميع في األردن 

  قائج )قادة( فخيق العسل خط االنتاج الجكلة

البشظ الجكلي لئلنذاء كالتعسيخ/  األردف
  ديشا أبػ غيجاء مؤسدة التشسية الجكلية

ىل تتزسغ ىحه العسمية عشرخ رقع  التسػيلأداة  الخقع التعخيفي لمسذخكع
 (؟(IPFتخصيط إرشادؼ 

مجاؿ السسارسة 
 )السجاالت الخئيدية(

P162407 التعميع نعع تسػيل بخنامج تحقيق الشتائج 

 كزارة التخبية كالتعميع, ككزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف الييئة السشفحة:

البشظ كمؤسدة التسػيل التعاكف بيغ  ىل ىحا مذخكع ذك شابع إقميسي؟
  (IFCالجكلية )

  ال  ال

 تاريخ اإلغبلؽ تاريخ الشفاذ  تاريخ السػافقة األصمي

 2023-أيار -31 2017كانػف االكؿ  14  2017كانػف االكؿ  05

 اإلرشادؼ(فئة التقييع البيئي الحالية )عشرخ رقع التخصيط  فئة التقييع البيئي األصمية )عشرخ رقع التخصيط اإلرشادؼ(

  غيخ مصمػب )ج(  غيخ مصمػب )ج(

 اليجف اإلنسائي )األىجاف اإلنسائية( لمبخنامج
ييجؼ البخنامج إلى تػسيع نصاؽ الحرػؿ عمى التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة, كتحديغ تقييع الصبلب كضخكؼ التعميع كالتعمع 

 لؤلشفاؿ األردنييغ كاألشفاؿ الدػرييغ البلجئيغ.
 ((.IsoRay Inc)األم  ISR الترشيفات )الرادرة عغ شخكة

 ISRأحجث الترشيفات الرادرة عغ شخكة  التشفيح  
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 2019 -كانون األول  -12 2019 -أٌار  -17 2018-تشرٌن األول  -17 2018 -نٌسان  -11 

التمدم المحرز نحو تحمٌك الهدف 
  اإلنمائً للبرنامج

 ُمرض إلى حد ما      ُمرض    ُمرض    ُمرض 

التمدم العام المحرز فً التنفٌذ  
(IP)  

 ُمرض إلى حد ما     ُمرض إلى حد ما     ُمرض إلى حد ما      ُمرض 

  كبٌرة    كبٌرة    كبٌرة    كبٌرة   المخاطر العامة

  ُمرض    ُمرض    ُمرض    ُمرض   التمٌٌم الفنً

 ُمرض إلى حد ما     ُمرض إلى حد ما     ُمرض إلى حد ما      ُمرض   النظم االئتمانٌة

  ُمرض    ُمرض    ُمرض    ُمرض   النظم البٌئٌة واالجتماعٌة 

  ُمرض    ُمرض    ُمرض    ُمرض  المإشرات المرتبطة بالصرف 

 ُمرض إلى حد ما     ُمرض إلى حد ما     ُمرض إلى حد ما      ُمرض   الرصد والتمٌٌم

المعلومات األساسٌة للتموٌل اإلضافً )التموٌل اإلضافً لبرنامج تحمٌك النتائج المتعلك بدعم إصالح التعلٌم فً األردن 
P173091) 

الحاجة الملحة أو المٌود  نوع التموٌل اإلضافً اسم المشروع الرلم التعرٌفً للمشروع
 المفروضة على المدرات

P173091 
التموٌل اإلضافً لبرنامج تحمٌك 

النتابج المتعلك بدعم إصبلح 
 التعلٌم فً األردن

التؽٌٌرات فً معاٌٌر اإلنفاق، 
 وإعادة الهٌكلة، وتوسٌع النطاق

 تارٌخ الموافمة خط االنتاج أداة التموٌل

هل سٌكون هنان تموٌل 
إضافً لعنصر رلم 
التخطٌط اإلرشادي 

(IPF)؟ 

 النتابجتموٌل برنامج تحمٌك 
البنن الدولً لئلنشاء والتعمٌر/  

 مإسسة التنمٌة الدولٌة
2020 -حزٌران - 30  ال 

التعاون بٌن البنن ومإسسة التموٌل  التارٌخ المتولع للصرؾ الكامل
 (IFCالدولٌة )

 على الصعٌد المشترن

 مشروع تكمٌلً أو مترابط ٌتطلب تنسٌماً فعاالً  نعم

 إللٌمً؟هل هذا مشروع ذو طابع 
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 الرلم

 ((.IsoRay Inc) األم ISR ملخص الصرف )الصادر عن شركة

 صافً االلتزامات المالٌة مصدر األموال
مجموع المبلػ 

 المدفوع
 النسبة المبوٌة للصرؾ الرصٌد المتبمً

البنن الدولً لئلنشاء 
 (IBRDوالتعمٌر )

147.70 90.32 57.38    61 % 

مإسسة التنمٌة الدولٌة 
(IDA) 

     % 

 % 61    20.45 31.85 52.30 المنح

 -التموٌل اإلضافً  )التموٌل اإلضافً لبرنامج تحمٌك النتائج المتعلك بدعم إصالح التعلٌم فً األردن  -بٌانات تموٌل البرنامج 

P173091) 

 دوالر أمرٌكً(بٌانات التموٌل )ملٌون 

 ملخص )التموٌل اإلجمالً(

 التموٌل اإلضافً الممترح التموٌل الحالً 
مجموع التموٌل 

 الممترح

 7300.00 0 7300.00 تكلفة البرنامج الحكومً

 922.00 222.00 700.00 التكلفة اإلجمالٌة للتشغٌل

 914.00 222.00 692.00 التكلفة اإلجمالٌة للبرنامج

 922.00 222.00 700.00 اإلجمالًالتموٌل 

 0 0 0 الفجوة التموٌلٌة

 تفاصٌل التموٌل اإلضافً

 122.00 التموٌل الُمناظر

 122.00 الممترض / الجهة الممنوحة

 81.40 ( IBRD) البنن الدولً لإلنشاء والتعمٌر

 18.60 الصنادٌك االستئمانٌة 

 18.60 برنامج تسهٌبلت التموٌل المٌّسر
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 البيانات السؤسدية

 مجال السسارسة )السجاالت الخئيدية(
 التعميع

 مجاالت السسارسة الثانػية

 تغيخ السشاخ والكػارثفحز 

 تع فحز ىحه العسمية بحًثا عغ السخاشخ قريخة السجػ كشػيمة السجػ الستعمقة بتغيخ السشاخ كالكػارث
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 االلتدام

 الدياسة العامة
شيخًا عمى األقل؟ 12ىل بقي البخنامج األصمي قيج التشفيح لسجة   

 نعع

( لمبخنامج األصمي عمى أنيا ُمخضية إلى IP( كتقييع التقجـ السحخز في التشفيح )DOىل تع ترشيف تقييع اليجؼ اإلنسائي )
عمى األقل؟ حج ما أك أفزل مغ ذلظ خبلؿ االثشي عذخ شيًخا الساضية  

 نعع
 ( في السحتػػ أك في جػانب ُأخخػ ىامة؟CPFىل يشحخؼ البخنامج عغ إشار الذخاكة الُقصخية )

 ال
 ىل يتصمب البخنامج أؼ إعفاءات مغ سياسات البشظ؟

 ال
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 فرٌك العمل

  موظفً البنن

 الوحدة االختصاص الوظٌفة االسم

 HMNED التصادي لابد الفرٌك )مسإول إداري( دٌنا أبو ؼٌداء

 HMNED التصادي لابد فرٌك عودةدمحم ثابت دمحم 

 سمٌرة اسماعٌل دمحم الحارثً
 

 EMNRU المشترٌات أخصابً مشترٌات )مسإول إداري(

 EMNRU المشترٌات أخصابً مشترٌات جوسلٌن جبور

 EMNRU المشترٌات أخصابً مشترٌات لٌنا فارس

  جاد راجً مزاهرة
أخصابً فً اإلدارة المالٌة )مسإول 

 إداري(
 EMNGU المالٌةاإلدارة 

  دٌبورا بٌث بٌرجر
 أخصابً اجتماعً
 )مسإول إداري(

 SMNSO الضمانات االجتماعٌة

 OPSSP الضمانات البٌبٌة أخصابً بٌبً )مسإول إداري(  لولوة ن غ ه علً

 FABBK التموٌل عضو فً الفرٌك كونسٌبسٌون عٌسى أوتٌن

 HMNED مساعد عضو فً الفرٌك إلٌزابٌث مٌكونٌن

 HMNED العملٌات عضو فً الفرٌك بولٌت إتوريإٌما 

 HMNED أخصابً فً الشإون التربوٌة عضو فً الفرٌك جوان مانوٌل مورٌنو أولمٌدٌبل

 WFACS الصرؾ عضو فً الفرٌك مٌادة محمود عبد الفتاح لاسم

 HMNED محلل عضو فً الفرٌك ماجا كابٌن

 HMNED التربوٌة أخصابً فً الشإون عضو فً الفرٌك منال بكر ن كوتا

 HMNED أخصابً فً الشإون التربوٌة عضو فً الفرٌك مرٌم نصرت

 LEGAM الشإون المانونٌة مستشار لانونً ناتالٌا روبالٌنو

 WFACS الصرؾ عضو فً الفرٌك نً فو

 GTFSA العملٌات عضو فً الفرٌك أولٌفٌٌه الفٌنال

 HMNED الشإون التربوٌةأخصابً فً  عضو فً الفرٌك سمٌرة نٌكاٌٌن توفٌؽٌان

    الفرٌك الموسع

 المولع المإسسة المسمى الوظٌفً االسم
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 .السعمػمات األساسية ومبخرات التسػيل اإلضافي .1
لقج حافع األردن تاريخيًا عمى استقخاره وقجرتو عمى الرسػد رغع تعخضو لرجمات خارجية متعجدة أثخت  .1

كبذكل خاص, شيجت الببلد آثار غيخ مباشخة مغ الرخاعات اإلقميسية,  عمى اقتراده عمى مجى العقج الساضي.
كخاصًة في العخاؽ كسػريا؛ كتقمبات أسعار الصاقة نتيجة انقصاع إمجادات الغاز الصبيعي مغ مرخ؛ كخدارة أسػاؽ 

مجتسعًة إلى  الترجيخ الخئيدية الدػرية كالعخاؾية؛ كالتحػالت في العبلقات الجيػسياسية. كلقج أدت ىحه الرجمات
في السائة  6.5تفاقع نقاط الزعف في األردف, كسا ضخبت الشسػ كالعسالة في األردف. فسغ الستػسط الدشػؼ البالغ 

في السائة سشػيًا في  2.6( إلى GDP, انخفس نسػ الشاتج السحمي اإلجسالي الحؿيقي )2009-2000خبلؿ الفتخة 
. كباإلضافة إلى 2018-2016في السائة سشػيًا خبلؿ الفتخة  2.0, كركج عشج 2015-2010الستػسط في الفتخة 

ذلظ, ارتفعت ندب العجد السالي كالجيػف إلى مدتػيات مختفعة بالتدامغ مع التباشؤ االقترادؼ في مخحمة ما بعج 
. كعبلكًة عمى ذلظ, فقج ضعفت آفاؽ الشسػ في األردف عمى السجػ القخيب بذكل كبيخ بدبب جائحة 2009عاـ 

. إف إجخاءات اإلغبلؽ, كتعصيل األسػاؽ اإلقميسية كالعالسية, كتجىػر التػقعات COVID-19كػركنا  فيخكس
كتذيخ عسميات  االقترادية العالسية, كل ذلظ سػؼ يكػف لو تأثيخ كبيخ عمى االقتراد األردني عمى السجػ القخيب. 

 2020في السائة في عاـ  3.5يشكسر بسعجؿ  ( يسكغ أفGDPالسحاكاة األكلية إلى أف الشاتج السحمي اإلجسالي )
 , مجفػًعا في الغالب بانخفاض االستيبلؾ الخاص كالرادرات.1
لقج أدى الرخاع في سػريا إلى تجفق أعجاد ىائمة مغ الالجئيغ إلى األردن، حيث تع استيعاب ىؤالء  .2

حيث  مات، بسا في ذلظ التعميع.الالجئيغ إلى حج كبيخ في السجتسعات السزيفة، كسا أنيع استفادوا مغ الخج
الجئ مشيع مدجميغ لجػ السفػضية  720 000مميػف الجئ سػرؼ, أكثخ مغ  1.3يدتزيف األردف حػالي 

. كقج سسحت األردف لؤلشفاؿ الدػرييغ البلجئيغ بجخػؿ 2 (UNHCRالدامية لؤُلمع الستحجة لذؤكف البلجئيغ )
السزيفة مشح بجاية الرخاع, كسا قامت بفتح مجارس حكػمية معتسجة في السجارس الحكػمية السجانية في السجتسعات 

, استخجمت كزارة 2013. كفي عاـ 2014, كمخيع األزرؽ لبلجئيغ في عاـ 2012مخيع الدعتخؼ لبلجئيغ في عاـ 
, يحىب ماMOEالتخبية كالتعميع ) يقخب مغ  ( أيزًا نطاـ الفتختيغ في السجارس االبتجائية )كليذ الثانػية(. كاليـػ

نرف الصبلب الدػرييغ السدجميغ في السجارس إلى مجارسيع خبلؿ الفتخة الثانية, كيحىب ربع آخخ مغ ىؤالء 
الصبلب إلى السجارس السػجػدة في مخيسات البلجئيغ, بيشسا يحىب الخبع األخيخ إلى السجرسة في الفتخة األكلى مع 

الفتخة التي يتع حزػرىا, يفخخ األردف بأنو يقجـ جسيع الصبلب األردنييغ. كبغس الشطخ عغ نػع السجرسة أك 
 الدياسات التعميسية بالتداكؼ إلى جسيع الجشديات السؿيسة في السسمكة.

                                                           
 .2020نٌسان  -. المستجدات االلتصادٌة فً منطمة الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا 2020البنن الدولً. عام  1
  ، المتاحة على المولع2019. اتجاهات منتصؾ عام 2020(. شباط UNHCRالمفوضٌة السامٌة لؤلُمم المتحدة لشإون البلجبٌن )   2

وٌمدر العدد اإلجمالً لبلجبٌن  ch?comid=56b086754&cid=49aea93aba&scid=49aea93a5c&tags=midyearhttps://www.unhcr.org/sear.اإللكترونً
( UNHCRالجا عرالً. وتعتمد العملٌة الممترحة على األرلام الصادرة عن المفوضٌة السامٌة لؤلُمم المتحدة لشإون البلجبٌن ) 34،500، منهم 756،110وطالبً اللجوء فً األردن بـنحو 

  فٌما ٌتعلك بالبلجبٌن السورٌٌن.

https://www.unhcr.org/search?comid=56b086754&cid=49aea93aba&scid=49aea93a5c&tags=midyear
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لقج تع إحخاز تقجم ممسػس في تػسيع نصاق الحرػل عمى التعميع في األردن عمى مجى العقػد  .3
حيث ارتفع عجد  الحرػل عمى التعميع وجػدتو.األربعة الساضية، ولكغ التحجيات ال تدال قائسة في مجالي 

كفًقا لسؤشخ  2017سشػات في عاـ  11.6إلى   3 1970سشػات في عاـ  3.4سشػات الجراسة الستػقعة مغ 
كيشعكذ ىحا في االلتحاؽ شبو الذامل بالتعميع األساسي )الرفػؼ  4رأس الساؿ البذخؼ الخاص بالبشظ الجكلي. 

ال تداؿ  5( في السخحمة قبل االبتجائية NERsمعجالت االلتحاؽ الراؼية ) مغ األكؿ إلى العاشخ(؛ كلكغ
في السائة, كمعجالت االلتحاؽ الراؼية في السخحمة الثانػية العميا )الرفػؼ الحادؼ العذخ  36.5مشخفزة عشج 

اؽ الرافي كفي حيغ ال تػجج فجػة بيغ الجشديغ في معجؿ االلتح 6في السائة.  71.2كالثاني عذخ( ال تتجاكز 
بالتعميع األساسي, فإف معجالت االلتحاؽ بالتعميع ما قبل االبتجائي أعمى قميبًل بيغ الفتياف مغ مثيبلتيا بيغ 

في السائة(. كفي السخحمة الثانػية العميا, تعج الفجػة بيغ الجشديغ كبيخة  36.0في السائة مقابل  37.1الفتيات )
في السائة  64.8في السائة لئلناث مقابل  77.9تحاؽ الرافي ججًا لرالح اإلناث )حيث يبمغ معجؿ االل

لمحكػر(. كيعجؿ مؤشخ رأس الساؿ البذخؼ الدشػات الفعمية لمجراسة عغ شخيق مخاعاة جػدة ما يتعمسو 
سشػات مقارنًة بالػقت الحؼ  4سشػات, كىي فجػة مجتيا  7,6األشفاؿ:ففي األردف تعادؿ سشػات الجراسة السعجلة 

فعميًا في السجرسة )فزبًل عغ إضيار فجػة بيغ الجشديغ, حيث تبمغ سشػات الجراسة السعجلة لئلناث  يتع قزاؤه
كىشاؾ مؿياس آخخ مػحج لمتعمع يعدز مغ نتائج مؤشخ رأس  7سشػات(.  7,2سشػات, بيشسا تبمغ لمحكػر  8,1

ؿ في األردف غيخ قادريغ عمى % مغ األشفا52الساؿ البذخؼ: حيث يفيج مؿياس البشظ الجكلي لفقخ التعمع بأف 
كىشا أيزًا, يكػف معجؿ فقخ التعمع أعمى بيغ الفتياف  8قخاءة كفيع نز قريخ مبلئع لمعسخ حتى سغ العاشخة. 

 في السائة(. 48.2في السائة( مشو بيغ الفتيات ) 55.3)

الالجئيغ في تعتبخ تحجيات الحرػل عمى التعميع شجيجة بذكل خاص بالشدبة لألشفال الدػرييغ  .4
. فعمى الخغع مغ إمكانية التدجيل السجاني في السجارس الحكػمية األردنية, إال أنو مغ بيغ حػالي األردن

, لع يتع تدجيل سػػ 2018عاًما في األردف في عاـ  17ك  5الجئ سػرؼ تتخاكح أعسارىع بيغ  236,000
كتعج معجالت  9أك التعميع غيخ الشطامي. بالسائة( في التعميع الشطامي  64الجئ )أؼ ما ندبتو  152,000

في السائة لؤلعسار مغ  70االلتحاؽ بالتعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة مشخفزة بذكل خاص, لكشيا ال تتجاكز 

                                                           
3

 Barro, R و .J. Lee 198-4:184 10"، مجلة التصادٌات التنمٌة 2010-1950. "مجموعة بٌانات جدٌدة للتحصٌل التعلٌمً فً العالم، 2013. عام.  
لحٌاة حتى سن الخامسة، وسنوات الدراسة المتولعة للطفل، ونتابج االختبارات المنسمة ( خمسة مإشرات تعلٌمٌة وصحٌة هً: احتمال البماء على لٌد اHClٌتضمن مإشر رأس المال البشري )   4

 كممٌاس لجودة التعلم، ومعدل البماء على لٌد الحٌاة للبالؽٌن، ونسبة األطفال الذٌن ال ٌعانون من التمزم.
 المستوى الثانً. -المستوى األول ورٌاض األطفال -تشمل عامٌن هما، رٌاض األطفال  5

 
 .2018-2017. الملخص اإلحصابً للعام الدراسً 2019وزارة التربٌة والتعلٌم   6

 7
 capital#firstLink01642.-w.worldbank.org/en/publication/humanhttps://wwمشروع رأس المال البشري التابع للبنن الدولً، المتاح على المولع اإللكترونً   

 
 8

 poverty-on/brief/learninghttps://www.worldbank.org/en/topic/educati. ممٌاس البنن الدولً لفمر التعلم، المتاح على المولع اإللكترونً  
9
 .2019شركاء مبادرة "ال لضٌاع جٌل". االستثمار فً المستمبل: توفٌر الحماٌة والتعلم لجمٌع األطفال والشباب السورٌٌن. آذار   

https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital#firstLink01642
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/learning-poverty
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انطخ  -سشػات, حيغ تبجأ في التخاجع مخة ُأخخػ )كبسعجؿ أسخع قميبًل لمفتياف بالسقارنة مع الفتيات  10إلى  7
ترشيف األسباب األكلية النخفاض معجالت التحاؽ األشفاؿ البلجئيغ بالتعميع )كارتفاع  (.  كيسكغ1الذكل 

معجالت االنقصاع عغ الجراسة( إلى القيػد السفخكضة عمى جانب الصمب )القيػد السالية, كالدكاج السبكخ, كالؿيسة 
فة إلى السجرسة, كالسخاكؼ السفخكضة عمى التعميع( باإلضافة إلى القيػد السفخكضة عمى جانب العخض )السدا

كيختبط ارتفاع معجؿ االنقصاع عغ  10الستعمقة بالسشاخ السجرسي اآلمغ( التي تيجد بأف تؤدؼ إلى "ضياع جيل". 
الجراسة ندبًيا لجػ الفتياف في السقاـ األكؿ بارتفاع معجؿ عسالة األشفاؿ ؼيسا بيشيع. كىحا يعكذ ارتفاع تكمفة 

عاًما:  استشادًا إلى الجركس السدتفادة  16ك  10غ الدػرييغ الحيغ تتخاكح أعسارىع بيغ فخصة التعميع ندبيًا لبلجئي
(, أدػ (UNICEF( لمتحػيبلت الشقجية الحؼ تجيخه مشطسة األمع الستحجة لمصفػلة Hajatiمغ بخنامج حاجاتي )

األشفاؿ, خاصة بالشدبة إيقاؼ التحػيبلت الشقجية إلى انخفاض معجؿ االلتحاؽ بالسجارس كارتفاع معجؿ عسالة 
  11لمفتياف. 

 الجنسنوع : معدالت االلتحاق بالتعلٌم لدى البلجبٌن السورٌٌن فً األردن حسب العمر و1الشكل 

 

. تشٌر البٌانات فمط إلى البلجبٌن 2016/2017( استناداً إلى بٌانات العام الدراسً  UNICEFالمصدر: منظمة األمم المتحدة للطفولة )
 (.UNHCRلدى المفوضٌة السامٌة لؤلُمم المتحدة لشإون البلجبٌن )المسجلٌن 

 

-2018( التي وضعتيا وزارة التخبية والتعميع لمفتخة ESPتحجد الخصة االستخاتيجية لمتعميع ) .5
كتزع الخصة  بخنامج التعميع الحكػمي، كسا تحجد فخص تحديغ التعميع الستاحة لجسيع سكان األردن. 2022

( بخنامج اإلصبلح بسا يتفق كالسجاالت الدتة الخئيدية التالية: أ( التعميع في مخحمة ESPاالستخاتيجية لمتعميع )
(؛ ب( الحرػؿ عمى التعميع كالعجالة في الحرػؿ عمى التعميع؛ ج( جػدة التعميع؛ د( (ECEالصفػلة السبكخة 
يع السيشي. كمغ أجل دعع الخصة االستخاتيجية لمتعميع, كافق مجمذ ق( تعديد الشطاـ؛ ك( التعم السػارد البذخية؛

                                                           
10

. 2019لعام . إطار تمٌٌم أوجه الضعؾ: الدراسة السكانٌة 2019(. عام UNHCRالمفوضٌة السامٌة لؤلُمم المتحدة لشإون البلجبٌن )  

 تستند الدراسة إلى عٌنة تمثٌلٌة من البلجبٌن السورٌٌن وال تمدم أي ممارنة بٌن السورٌٌن واألردنٌٌن.
11

. أثر إنهاء الدعم النمدي الممدم لؤلطفال 2019(. عام UNICEFمكتب إٌنوتشٌنتً للبحوث التابع لمنظمة األمم المتحدة للطفولة )  

 السورٌٌن النازحٌن فً األردن.
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السجراء التشفيحييغ لمبشظ الجكلي عمى البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج الستعمق بجعع إصبلح التعميع في األردف 
JERS) دكالر  مميػف  200, حيث قجـ التسػيل لمحكػمة األردنية بسبمغ 2017(, كبجأ العسل بو في كانػف األكؿ

 52.3مميػف دكالر أمخيكي مغ البشظ الجكلي لئلنذاء كالتعسيخ, كدعع بؿيسة  147.7أمخيكي, مشيا قخض بؿيسة 
(. كتتألف الحافطة البالغة ؾيستيا GCFFمميػف دكالر أمخيكي مغ البخنامج العالسي لتدييبلت التسػيل السيّدخ )

مميػف دكالر أمخيكي,  192( يبمغ PforRالشتائج )مميػف دكالر أمخيكي مغ جدء مخرز لبخنامج تحقيق  200
مبلييغ دكالر أمخيكي. كيتمخز  8( لمسذخكع االستثسارؼ يبمغ TAكجدء مخرز لتسػيل السداعجة الفشية )

اليجؼ اإلنسائي لعسميات البخنامج في تػسيع نصاؽ الحرػؿ عمى التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة, كتحديغ 
تعميع كالتعمع لؤلشفاؿ األردنييغ كاألشفاؿ الدػرييغ البلجئيغ. كسا يتزسغ البخنامج تقييع الصبلب كضخكؼ ال
( تجعع العجيج مغ مجاالت الخصة RAS( أربعة مجاالت رئيدية لمشتائج )PforRاألصمي لتحقيق الشتائج )

 ( كىي:ESPاالستخاتيجية لمتعميع )

 .تػسيع نصاؽ الحرػؿ عمى التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة كتحديغ جػدتو :1مجاؿ الشتائج  )أ( 

 .تحديغ ضخكؼ التعميع كالتعمع :2مجاؿ الشتائج  )ب( 

 إصبلح نطاـ تقييع الصبلب كإصجار الذيادات :3مجاؿ الشتائج  )جػ( 

 تعديد إدارة الشطاـ التعميسي. :4مجاؿ الشتائج  )د( 

( عمى أنو مخض إلى حج PforRتشفيح البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج )يرشف التقجم السحخز في  .6
كعمى كجو  (، في حيغ تشتطخ بعس الشتائج السحققة عسمية التحقق السدتقل.4، الججول 1ما )انطخ السمحق 

( MOE( التابع لػزارة التخبية كالتعميع )EMISالخرػص, تبيغ األرقاـ الػاردة مغ نطاـ معمػمات إدارة التعميع )
( )كىي الدشة الدابقة لمرف KG2السدتػػ الثاني ) -أف عجد البلجئيغ الدػرييغ السدجميغ في رياض األشفاؿ

األكؿ االبتجائي(, كفي التعميع األساسي كالثانػؼ قج ازداد, كلكغ لع يتع التحقق مغ ىحه األرقاـ, كليحا الدبب لع 
(. كفي إشار 1خؼ ذؼ الرمة )السؤشخ السختبط بالرخؼ يتع بعج صخؼ السبالغ في مقابل السؤشخ السختبط بالر

( الستعمق بالتعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة, تمقت كزارة التخبية كالتعميع دعسًا مغ RA1) 1مجاؿ الشتائج 
( إلجخاء تحميل لمعخض كالصمب بيجؼ تحجيج خيارات الدياسة العامة الستعمقة بتػسيع نصاؽ TAالسداعجة الفشية )

( فزبًل عغ تصػيخ نطاـ ضساف KG2السدتػػ الثاني ) -عمى التعميع في مخحمة رياض األشفاؿ الحرػؿ
( كضع السعاييخ السيشية RA2) 2الجػدة الخاص بسخحمة رياض األشفاؿ. بيشسا تع في إشار مجاؿ الشتائج 

يجخؼ العسل )بجعع مغ . كسا 4.1الػششية لمسعمسيغ كاعتسادىا ػػ كىػ ما يسثل تحقيق الشتيجة السختبصة بالرخؼ 
( عمى تصػيخ أدكات تقييع السعمسيغ كإصبلح السدار الػضيفي لمسعمع, كربصو بذكل أفزل (TA)السداعجة الفشية 
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أيزًا, ُتجخؼ كزارة التخبية كالتعميع تقييسًا الحتياجات بخامج التعمع  2بكفاءات السعمسيغ. كفي إشار مجاؿ الشتائج 
س, بجعع مغ السداعجة الفشية. كؼيسا يتعمق بتحديغ البيئة السادية لمتعمع في إشار االجتساعي كالعاشفي في السجار 

, أؼ السػافقة عمى اإلشار القانػني لمدساح بتحػيل 6.2, فقج تحققت الشتيجة السختبصة بالرخؼ 2مجاؿ الشتائج 
(, فتع في إشاره تشفيح (RA3 3ميدانية الريانة كالحساية عمى مدتػػ السجارس إلى السجارس. أما مجاؿ الشتائج 

االختبار التذخيري لمرفػؼ السبكخة لمرف الثالث االبتجائي في القخاءة كالخياضيات )الشتيجة السختبصة 
( كقج بجأت كزارة التخبية كالتعميع في مخاجعة الشيج العاـ لتقييع الصبلب في جسيع الرفػؼ, بسا 7.2بالرخؼ 

(, أكج البخنامج األصمي (RA4 4. كأخيخًا, كفي إشار مجاؿ الشتائج في ذلظ عسميات التقييع الػششية كالجكلية
( عمى إضافة السيدانية السصمػبة لتسكيغ كزارة التخبية كالتعميع مغ مػاصمة إصبلحاتيا, PforRلتحقيق الشتائج )

حقيق عمى حج سػاء. كإجسااًل, تبمغ ؾيسة السجفػعات في إشار البخنامج األصمي لت 2020كعاـ  2019في عاـ 
مميػف دكالر أمخيكي  44في السائة مغ السبمغ اإلجسالي(, مشيا  61مميػف دكالر أمخيكي )ما ندبتو  122الشتائج 

مميػف دكالر أمخيكي لمُدمف ذات الرمة  77(, ك(DLIلمجفعات ذات الرمة بالسؤشخات السختبصة بالرخؼ 
لمسجفػعات السقجمة في إشار تسػيل السداعجة الفشية (, كمميػف دكالر أمخيكي (DLIبالسؤشخات السختبصة بالرخؼ 

(TA.لمسذخكع االستثسارؼ ) 

، سعت وزارة التخبية والتعميع إلى مزاعفة COVID-19حتى قبل تفذي جائحة فيخوس كػرونا  .7
ففي إشار مجاؿ  (.AFجيػدىا في العجيج مغ مجاالت الشتائج، مسا عدز الحاجة إلى التسػيل اإلضافي )

الستعمق بالتعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة, تدايجت شسػحات الحكػمة بذكل ممحػظ خبلؿ العاـ  1الشتائج 
الساضي, خاصًة حػؿ سخعة تػسيع نصاؽ الحرػؿ عمى التعميع, الحؼ يتسثل اليجؼ مشو في تدجيل ما ندبتو 

( بجًءا مغ العاـ KG2السدتػػ الثاني ) -في السائة مغ األشفاؿ في سغ الخامدة في رياض األشفاؿ 100
عمى  2. كفي إشار البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج, كاف التخكيد في مجاؿ الشتائج 2021- 2020الجراسي 

تعديد قجرة السعمسيغ كمجيخؼ السجارس, كتحديغ بيئة التعمع في السجارس التي تزع ندبة مختفعة مغ البلجئيغ 
(, إلى بجء تشفيح ىحه التجخبلت ضسغ نصاؽ (AFإلضافي الدػرييغ. كسا تدعى الحكػمة, في إشار التسػيل ا

الستعمق بتقييع  3أكسع مغ ىحه السجسػعة الفخعية مغ السجارس الحكػمية. كأخيخًا, في إشار مجاؿ الشتائج 
الصبلب, تمتـد كزارة التخبية كالتعميع بخقسشة االختبار الرعب الحؼ يتع عقجه لسغادرة السجرسة كدخػؿ الجامعة 

يي(, بسا يتجاكز نصاؽ تخكيد البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج عمى مخاجعة محتػػ االختبار كالغخض )التػجي
 مشو.
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السدتػى الثاني  -يذكل تػسيع نصاق الحرػل عمى التعميع الجيج في مخحمة رياض األشفال .8
(KG2تحجيًا ىائاًل، وخاصًة بالشدبة لألشفال السشحجرون مغ بيئات محخومة، بسا في )  ذلظ الالجئيغ

كتذيخ تقجيخات كزارة التخبية كالتعميع إلى أف معجؿ االلتحاؽ الرافي بالتعميع في مخحمة رياض  12 الدػرييغ.
في السائة, إال أنو يػجج اختبلؼ بيغ اإلناث  63.5بمغ  2018( لمعاـ KG2السدتػػ الثاني ) -األشفاؿ

شفاؿ البلجئيغ الدػرييغ. حيث أف السعجؿ الرافي كالحكػر, بل كأكثخ مغ ذلظ بيغ األشفاؿ األردنييغ كاأل
بالسئة, كسا  64.1بالسئة, أقل مغ السعجؿ الرافي اللتحاؽ الحكػر البالغ  62.9اللتحاؽ اإلناث بالتعميع, البالغ 

في السئة, أعمى بكثيخ مغ السعجؿ الرافي  69.5أف السعجؿ الرافي اللتحاؽ األشفاؿ األردنييغ بالتعميع, البالغ 
كعمى ىحا فإف التداـ الحكػمة مؤخخًا بتعسيع تمقي التعميع  13في السئة.  25.4لتحاؽ األشفاؿ الدػرييغ  البالغ ال

( لجسيع األشفاؿ في سغ الخامدة في األردف بحمػؿ العاـ KG2السدتػػ الثاني ) -في مخحمة رياض األشفاؿ
بسعجؿ أعمى بيغ اإلناث كالدػرييغ, األمخ يتػافق مع زيادة معجالت االلتحاؽ بالتعميع  2021-2020الجراسي 

شفل إضافي في السجرسة. كتسثل ىحه الديادة في معجالت  107,000الحؼ يؤدؼ إلى تدجيل ما يقجر بشحػ 
 -االلتحاؽ بالتعميع تحجيًا كبيخًا, بل كأكثخ مغ ذلظ, حيث يتسيد السذيج الستدايج لمتعميع في مخحمة رياض األشفاؿ

( بالتجدئة في تقجيع الخجمات: تذكل حاالت التدجيل في القصاع الحكػمي نحػ ُخسذ KG2السدتػػ الثاني )
حاالت التدجيل, بيشسا يقجـ القصاع الخاص معطع الخجمات, بسا في ذلظ الجيات السخخرة كغيخ السخخرة. 

ت رياض كقج تؤدؼ ىحا التجدئة بجكرىا إلى إعاقة ضساف الجػدة ػػ كىػ أمخ أساسي لزساف تػسيع نصاؽ خجما
( مع الحفاظ عمى جػدتيا في نفذ الػقت. كفي حيغ تقػـ كزارة التخبية كالتعميع KG2السدتػػ الثاني ) -األشفاؿ

( التابعة لمقصاع الحكػمي, إال أف KG2السدتػػ الثاني ) -بخصج الجػدة في الغخؼ الرؽية في رياض األشفاؿ
ال يداؿ غيخ خاضعًا لمخقابة إلى حج كبيخ. كمغ أجل تقجيع الخجمات في رياض األشفاؿ التابعة لمقصاع الخاص 

ضساف تحػيل االستثسارات في مجاؿ تػسيع نصاؽ الخجمات نحػ نػاتج التعمع, فبلبج مغ تػجيو نفذ القجر مغ 
(. كتذيخ KG2السدتػػ الثاني ) -االىتساـ نحػ كضع معيار عالسي لجػدة التعميع السقجمة في رياض األشفاؿ

مغ عسميات التقييع الرارمة إلى أف التعميع الجيج في مخحمة الصفػلة السبكخة يعدز استعجاد الجالئل الشاتجة 
األشفاؿ لمسجرسة مغ خبلؿ تحديغ ميارات القخاءة كالكتابة كميارات الحداب في الدشػات السبكخة, كقج اقتخف 

حجة في السجارس الستػسصة التعميع الجيج في ىحه السخحمة بتحديغ نػاتج التعمع الخاصة باالختبارات السػ 
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من الشرٌحتٌن ٌرتبط االلتحاق بالتعلٌم فً المرحلة لبل االبتدابٌة فً األردن ارتباطاً وثٌماً بدخل األسرة. وتشٌر التمدٌرات إلى أن معظم األطفال   

 .(EI-Kogali & Krafft 2015الخمسٌتٌن األدنى دخبلً ال ٌتلمون تعلٌماً فً مرحلة الطفولة المبكرة )
 

13
. تمرٌر إنجازات الخطة االستراتٌجٌة. لد ٌكون الفرق بٌن الجنسٌن فً معدل االلتحاق بالتعلٌم فً 2019علٌم. عام وزارة التربٌة والت  

( نتٌجةً لمجموعة من العوامل، التً تشمل التحٌزات الجنسانٌة التً لد تإثر على لرارات KG2المستوى الثانً ) -مرحلة رٌاض األطفال
 اآلباء حول االلتحاق بالتعلٌم.
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كسا ثبت أف التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة يعسل عمى تحديغ مدتػػ العجالة كتخؽيف تأثيخ  14كالثانػية. 
الخمؽية االجتساعية كاالقترادية لؤلشفاؿ عمى مدار نسػىع بذكل فعاؿ, كبالتالي زيادة رأس الساؿ البذخؼ بيغ 

 الفئات األضعف.

كقج  التخبية والتعميع بأن بيئة التعمع الحالية في األردن تذكل عائقًا كبيخًا أمام التعمع.تجرك وزارة  .9
( ضخكؼ التعمع ػػ السادية كالدمػكية عمى حج سػاء ػػ باعتبارىا مجااًل ESPاستيجفت الخصة االستخاتيجية لمتعميع )

يانات الػاردة مغ البخنامج الجكلي لتقييع رئيديًا لمتجخل في معالجة أكجو القرػر في نػاتج التعمع. كتػضح الب
% مغ الصبلب في األردف أفادكا بأنيع يتعخضػف لمتشسخ عجة مخات عمى 38أف  2018( لعاـ PISAالصمبة )

( OECDاألقل في الذيخ )مقارنًة بالستػسط السدجل لجػ مشطسة التعاكف كالتشسية في السيجاف االقترادؼ )
حجة في السجرسة )مقارنًة بالستػسط السدجل لجػ مشطسة التعاكف كالتشسية في % يذعخكف بالػ 22%(, ك23البالغ 

%(. ككبل السعجليغ أعمى بذكل ممحػظ بالشدبة لمفتياف مقارنًة 16(  البالغ OECDالسيجاف االقترادؼ )
ء إلى ( بػضع مؤشخات تؿيذ شعػر الصمبة باالنتساPISAبالفتيات. كسا يدسح البخنامج الجكلي لتقييع الصمبة )

: في األردف, يدبق متػسط أداء الصبلب في السجارس التي سجمت  16كالسشاخ السجرسي التأديبي  15السجرسة 
في السائة  40في السائة مغ ىحه السؤشخات متػسط أداء الصبلب في السجارس التي سجمت أدنى  40أعمى 

لفتياف في جسيع مجارس الحكػر ػػ قج ال بسقجار  سشتيغ دراسيتيغ. كيذيخ ىحا الجليل إلى أف الصبلب ػػ كخاصة ا
يذعخكف باألماف, أك التخحيب, أك الخاحة عشجما يحىبػف إلى السجرسة. كعبلكًة عمى ذلظ, بالشدبة لمصبلب 
الدػرييغ البلجئيغ, فإف نفذ بيئة التعمع الدمبية التي تسشعيع في العجيج مغ الحاالت مغ االلتحاؽ بالسجرسة 

 العمسي حتى كلػ لع يشقصعػا عغ الجراسة.تؤدؼ إلى تجني التحريل 

لقج ججدت وزارة التخبية والتعميع التداميا بإصالح تقييع الصالب، مع التخكيد بذكل خاص عمى  .10
كيحفد البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج الستعمق بجعع  رقسشة اختبار التػجييي كجدء مغ إصالحو بذكل شامل.

( إصبلح محتػػ اختبار التػجييي كالغخض مشو, الحؼ ال يداؿ JER PforRإصبلح التعميع في األردف )
االختبار الرعب األكثخ تأثيخًا كحدسًا عمى اإلشبلؽ في الشطاـ التعميسي في األردف. كسػؼ يدتمـد ىحا 
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 Weiland, C و ،H. Yoshikawa آثار برنامج تعلٌم ما لبل رٌاض األطفال على الرٌاضٌات واللؽة والمراءة والكتابة والوظٌفة 2013. عام" .

 .2130-2112(: 6) 84التنفٌذٌة والمهارات العاطفٌة لؤلطفال"، "تنمٌة الطفل 
 

15
الطبلب عما إذا كانوا ٌوافمون )"ال أوافك بشدة"، "ال أوافك"، "أوافك"، ٌُماس شعور الطبلب باالنتماء إلى المدرسة عن طرٌك سإال   

"أوافك بشدة"( على العبارات التالٌة حول مدرستهم: "أشعر أننً شخص ؼرٌب )أو منبوذ( فً المدرسة "؛ "ألوم بتكوٌن صدالات بسهولة فً 
ة فً مدرستً"؛ "ٌبدو أن الطبلب اآلخرٌن ٌحبوننً"؛ و "أشعر المدرسة" ؛ "أشعر أننً أنتمً إلى المدرسة"؛ "أشعر بالحرج وعدم الراح

 بالوحدة فً المدرسة".
16

( الطبلب عن مدى تكرار )" أبًدا أو بالكاد"، "بعض الدروس"، "معظم الدروس"، "كل درس"( PISAسؤل البرنامج الدولً لتمٌٌم الطلبة )  
  ى ما ٌموله المعلم"؛ "هنان ضوضاء واضطرابات"؛ "ٌجب على المعلماألمور التالٌة فً دروس لؽة التعلٌم: "ال ٌستمع الطبلب إل

د ُجمعت هذه االنتظار لفترة طوٌلة حتى ٌهدأ الطبلب"؛ "ال ٌمكن للطبلب العمل بشكل جٌد"؛ و"ال ٌبدأ الطبلب العمل لفترة طوٌلة بعد بدء الدرس". ول
 البٌانات لوضع مإشر للمناخ التؤدٌبً
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ػ اإلصبلح إعادة تذكيل سمػكيات السعمسيغ كالصبلب كأكلياء األمػر كالسجراء كاإلدارييغ كالجيات الفاعمة اأُلخخ 
في الشطاـ التعميسي. كبدبب االقتراد الدياسي السعقج, فقج كاف التقجـ السحخز في إصبلح اختبار التػجييي في 

( بصيئًا. كتع JER PforRإشار البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج الستعمق بجعع إصبلح التعميع في األردف )
مغ شأنيا أف تػجو عسمية كضع إشار  2019في آذار تذكيل لجشة إلصبلح التقييع تابعة لػزارة التخبية كالتعميع 

(. كالػاقع أف TAشامل لتقييع الصبلب بسا يذسل إصبلح اختبار التػجييي في إشار عشرخ السداعجة الفشية )
التداـ كزارة التخبية كالتعميع الستججد بإصبلح اختبار التػجييي كتقجيع حمػؿ تكشػلػجيا التعميع لتقييع الصبلب يػفخ 

 (.AFسانحة لتدخيع إحخاز التقجـ في ىحا السجاؿ  في إشار التسػيل اإلضافي )فخصة 

، استجابت وزارة التخبية والتعميع بدخعة عغ شخيق COVID-19مع ضيػر جائحة فيخوس كػرونا  .11
حيث تع إعجاد السػارد عبخ  التحػل إلى التعميع عغ بعج عمى السجى القريخ والتخصيط لمسجى الستػسط.

ت كالتمفديػف لتدكيج الصبلب بسحتػػ التعمع عغ بعج. كمغ خبلؿ االستفادة مغ السػاد الستاحة بديػلة مغ اإلنتخن
التي ُأنذئت حجيًثا كقشاتيغ  Darsak 17القصاع الخاص, تقجـ الػزارة محاضخات عبخ اإلنتخنت مغ خبلؿ مشرة 
ي المغة العخبية كاإلنجميدية كالخياضيات تمفازيتيغ مخررتيغ. كتغصي ىحه السػارد السػاد األساسية لمسشياج كى

كالعمػـ لمرفػؼ مغ األكؿ إلى الثاني عذخ. كباإلضافة إلى ذلظ, فقج تع استخجاـ القشاة الخياضية التمفديػنية في 
الجكلة لبث مػاد تعميسية مرسسة لمصبلب الحيغ يدتعجكف الختبار التػجييي. كسا شػرت كزارة التخبية كالتعميع 

(, التي تحجد االستجابة التعميسية عمى السجػ (EDEP 2020/2022أثشاء حاالت الصػارغ  خصة التعميع
 عمى ثبلث مخاحل: COVID-19القريخ إلى الستػسط لجائحة فيخكس كػركنا 

كىي تتػافق مع االستجابة الدخيعة  –( 2020مخحمة االستجابة )مغ آذار إلى أيار  )أ( 
 السػضحة أعبله.

بسا أف التعميع عغ ُبعج الحؼ يتع  –( 2020التعافي/اإلصبلح )مغ حديخاف إلى آب مخحمة  )ب( 
تقجيسو مغ السخجح أف يتخؾ ثغخات في مجاؿ التعمع بالشدبة لمصبلب القادريغ عمى الػصػؿ إليو, كثغخات 
 أكبخ بيغ الصبلب السشحجريغ مغ بيئات ضعيفة كمحخكمة )بسا في ذلظ البلجئيغ الدػرييغ( الحيغ لع
يتسكشػا مغ الػصػؿ إلى التمفاز أك اإلنتخنت, تخصط كزارة التخبية كالتعميع لتقجيع بخنامج استجراكي مجتو 

. كباإلضافة إلى ذلظ, ستدتعج السجارس خبلؿ 2020شيخ قبل بجاية العاـ الجراسي الججيج في أيمػؿ 
 حة كالدبلمة السصمػبة.ىحه السخحمة لعػدة الصبلب, بسا في ذلظ ضساف الحج األدنى مغ تجابيخ الر
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  "Darsakٌة تترجم إلى "درسن" "" هً كلمة عربyour lesson وٌمكن الوصول إلٌها من خبلل المولع االلكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم "

MOE.gov.jo. 
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بعج أف حققت كزارة التخبية كالتعميع  –( 2022إلى أيمػؿ  2020مخحمة االستجامة )مغ أيمػؿ  )ج(
قفدة سخيعة نحػ التعميع عغ بعج, فإنيا تخػ مدايا الحفاظ عمى السكاسب التي تحققت في قجرتيا عمى 

زل في التعميع التقميجؼ في الغخؼ تػفيخ التعميع عغ بعج مغ خبلؿ دمج التعميع عغ بعج بذكل أف
الرؽية. كبعبارة ُأخخػ, فإف الشطاـ التعميسي في األردف لغ يتعافى فحدب بل "سيعاد بشاؤه بذكل أفزل" 
خبلؿ ىحه السخحمة, حيث تدتكذف كزارة التخبية كالتعميع فخصًا لبلستفادة مغ محتػػ التعمع عغ بعج 

 ألكقات العادية, كسا أنيا تجخب شخائق التعمع السختمط.عالي الجػدة كسػرد تكسيمي لمصبلب خبلؿ ا

كسا يتجمى في خصة  COVID-19إن استجابة وزارة التخبية والتعميع لجائحة فيخوس كػرونا  .12
( تتساشى تسامًا مع االتجاه الجولي نحػ اإلعجاد إلعادة فتح السجارس EDEPالتعميع أثشاء حاالت الصػارئ )

, قامت كل مغ مشطسة األمع الستحجة لمتخبية كالعمع كالثقافة  2020ففي نيداف مغ عاـ  اآلمشة والحفاظ عمييا.
UNESCO) كمشطسة األمع الستحجة لمصفػلة ,)UNICEF) كبخنامج األغحية العالسي ,)WFP) كالبشظ ,)

صخ كالخ COVID-19الجكلي, بذكل مذتخؾ, بشذخ إشار إعادة فتح السجارس استجابًة لجائحة فيخكس كػركنا 
غيخ السدبػؽ الحؼ ييجد تعميع األشفاؿ كحسايتيع كرفاىيع كالحؼ يذكمو إغبلؽ السجارس. كييجؼ ىحا اإلشار إلى 
تػجيو عسمية صشع القخار ؼيسا يتعمق بسػعج إعادة فتح السجارس, كدعع االستعجادات الػششية, كتػجيو عسمية 

حة العامة كالتعميع.كسا يعتخؼ اإلشار بأف انقصاع التشفيح, كجدء مغ العسميات الذاممة لمتخصيط الستعمق بالر
الػقت التعميسي في الغخفة الرؽية قج يخمف تأثيخًا شجيجًا عمى قجرة الصفل عمى التعمع. ككمسا شاؿ بقاء األشفاؿ 
السيسذيغ خارج السجرسة, قل احتساؿ عػدتيع إلييا. كتؤدؼ عسميات اإلغبلؽ السصػلة إلى تعصيل الخجمات 

لسقجمة في السجارس مثل التغحية السجرسية كالجعع الشفدي االجتساعي السجرسي, كقج تتدبب في التػتخ األساسية ا
كالقمق بدبب فقجاف التفاعل بيغ األقخاف كاإلخبلؿ بالخكتيغ. كسػؼ تكػف ىحه اآلثار الدمبية أعمى بذكل ممحػظ 

اإلشار ثبلث مخاحل مغ حيث كيؽية إعادة  بالشدبة لؤلشفاؿ السيسذيغ كالبلجئيغ كاألشفاؿ ذكؼ اإلعاقة. كيحجد
 (.2فتح السجارس, كلكل مشيا مجسػعة مغ األنذصة الخئيدية )انطخ الذكل 

يقجم التسػيل اإلضافي الجعع الفشي والسالي في الػقت السشاسب لسػاجية التحجيات الستػسصة األجل  .13
اع التعميع تحجيًا رئيديًا في أكقات كسػؼ يذكل تسػيل قص .COVID-19الشاجسة عغ جائحة فيخوس كػرونا 

تدايج الزغػط عمى السيدانية العامة, كانخفاض الجخل الستاح لؤلسخ, كالزغط عمى التسػيل الجكلي حيث تأثخت 
الجكؿ السانحة نفديا بذجة في معطع األحياف بيحه الجائحة. كيقجـ التسػيل اإلضافي دعسًا حاسسًا لبلستثسار في 

جيل  الحؼ سيتعيغ عميو سجاد الجيػف التي تتكبجىا البمجاف لمتغمب عمى األزمة اليػـ. كسا رأس الساؿ البذخؼ لم
سيعسل التسػيل اإلضافي عمى مػاصمة دعع كزارة التخبية كالتعميع في االستفادة مغ االستثسارات في التعميع عغ 
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 بعج باعتبارىا مشرة انصبلؽ لخجمات تعميسية أكثخ فعاليًة كشسػاًل.

 : إشار إعادة فتح السجارس2الذكل 
 

المدارس   فتحة ما لبل إعاد المدارس  تحف جزء من عملٌة إعادة   مع إعادة فتح المدارس 

   

االستعانة عن طرٌك االستعداد 

بالسٌاسات واإلجراءات وخطط التموٌل 

البالؽة األهمٌة البلزمة لتحسٌن التعلٌم 

المدرسً، مع التركٌز على العملٌات 

فً ذلن تعزٌز ممارسات  اآلمنة، بما

 التعلم عن بُعد.

اعتماد نُُهج استبالٌة إلعادة إدماج األطفال 

المهمشٌن وؼٌر الملتحمٌن بالمدارس. 

االستثمار فً المٌاه والصرؾ الصحً 

والنظافة لتخفٌؾ المخاطر والتركٌز على 

التعلٌم التعوٌضً للتعوٌض عن الولت 

 التعلٌمً الضابع.

المإشرات الصحٌة بفعالٌة،  رصد

التركٌز على الرفاه  نطاق وتوسٌع

والحماٌة. تعزٌز طرابك التدرٌس، 

التعلٌم مع وتكٌٌؾ التعلٌم عن بُعد 

والتعلم المختلط، بما فً ذلن 

انتمال العدوى  بشؤن المعرفة

  والولاٌة منها.

 

(, كبخنامج (UNICEFكمشطسة األمع الستحجة لمصفػلة  (,(UNESCOالسرجر: مشطسة األمع الستحجة لمتخبية كالعمع كالثقافة 
 إشار إعادة فتح السجارس. .2020(, كالبشظ الجكلي. نيداف (WFPاألغحية العالسي

سيتع مغ خالل الخصة االستخاتيجية الحكػمية لمتعميع وعسمية التخصيط الدشػية الخاصة بيا )التي  .14
والتعميع والذخكاء اإلنسائييغ في مجال التعميع( دمج مخاحل خصة  يتع إجخاءىا برػرة مذتخكة بيغ وزارة التخبية

حيث تتزسغ الخصة االستخاتيجية لمتعميع باألصل  ( السحكػرة أعاله.EDEPالتعميع أثشاء حاالت الصػارئ )
إصبلحات كأىجاؼ التعميع عغ بعج في إشار مجاؿ نػعية التعميع, ككحلظ أكلػيات البيئة السادية في إشار مجاؿ 
الحرػؿ عمى التعميع كالعجالة في الحرػؿ عمى التعميع, مسا يدسح بجمج مخاحل خصة التعميع أثشاء حاالت 

( مغ خبلؿ عسميات مخاجعة الخصط الدشػية لمخصة االستخاتيجية الحالية لمتعميع. كيدتجيب EDEPالصػارغ )
ي تع تحجيجىا في مخحمتي التسػيل اإلضافي بجكره ألكلػيات خصة التعميع أثشاء حاالت الصػارغ الت

في  COVID-19التعافي/اإلصبلح كاالستجامة مغ خبلؿ تزسيغ التجابيخ التي تترجػ لجائحة فيخكس كػركنا 
(, (KG2السدتػػ الثاني  -إشار كل مجاؿ مغ السجاالت السحجدة باألصل لتػسيع نصاؽ رياض األشفاؿ

الخرػص, فإف دعع التسػيل اإلضافي السقجـ  كتحديغ بيئة التعمع, كإصبلح اختبار التػجييي. كعمى كجو
يؤكج عمى جانب العجالة في االستجابة, حيث مغ السخجح أف  COVID-19لبلستجابة لجائحة فيخكس كػركنا 

يكػف الصبلب األردنييغ كالدػرييغ الزعفاء قج تخاجعػا أكثخ مغ ذؼ قبل مغ حيث نػاتج التعمع نتيجة التحػؿ 
دبة لبلجئيغ الدػرييغ, بذكل خاص, فإف األزمة الحالية قج تؤدؼ إلى زيادات ُأخخػ إلى التعميع عغ بعج. كبالش

في االنقصاع عغ الجراسة, كبالتالي سيمـد بحؿ جيػد متزافخة في ىحا الرجد. كسا تداىع العسمية السقتخحة في 
ؿيا, كىحا يؤكج عمى بشاء تشفيح االستخاتيجية السػسعة لسجسػعة البشظ الجكلي في مشصقة الذخؽ األكسط كشساؿ أفخي

رأس الساؿ البذخؼ مغ أجل خمق الشسػ الذامل كالػضائف الجيجة التي يقػدىا القصاع الخاص ػػ كىي الستصمبات 
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( كالستسثَميغ في إنياء الفقخ السجقع كتعديد الخخاء WBGاألساسية لتحقيق اليجفيغ التػأـ لسجسػعة البشظ الجكلي )
خبلؿ دعع تشفيح الخصة االستخاتيجية الحكػمية لمتعميع, بسا في ذلظ تعجيبلتيا,  السذتخؾ بصخيقة مدتجامة. كمغ
مغ إشار  2.2, يتػافق التسػيل اإلضافي بذكل كامل مع اليجؼ COVID-19لمترجؼ لجائحة فيخكس كػركنا 

كىحا , 2022-2017( كاألردف لمدشػات السالية WBG( بيغ مجسػعة البشظ الجكلي )CPF) 18الذخاكة الُقصخية 
يبخز الحاجة إلى تحديغ العجالة في تقجيع الخجمات التعميسية كجػدة ىحه الخجمات. كسا يؤكج إشار الذخاكة 

( عمى تحديغ الفخص االقترادية الستاحة لؤلردنييغ كالبلجئيغ الدػرييغ مغ أجل الحج مغ الفقخ, CPFالُقصخية )
 كتدبة مغ التعميع الجيج.كىػ أمخ ال يسكغ إنجازه في غياب السيارات السصمػبة الس

مغ أجل دعع الخصة االستخاتيجية لمتعميع، فإن ىحا التسػيل اإلضافي يتػافق مع السذيج األوسع  .15
كقج كاف ىحا ممحػضًا بالفعل في خصة التعميع  لمجعع الحي يقجمو الذخكاء اإلنسائييغ لقصاع التعميع األردني.

كزارة التخبية كالتعميع خبلليا نيجًا مخحميًا لبلستجابة, التعافي, (, كالتي كضعت (EDEPأثشاء حاالت الصػارغ 
مع تخريز الجعع السقجـ مغ كل جية مغ الجيات السانحة لسخحمة محجدة, مسا يدسح بتصػيخ  -كاالستجامة 

كفي حاالت عجيجة, ال يكّسل التسػيل اإلضافي الجعع الجارؼ السقجـ مغ جانب شخيظ إنسائي آخخ  تعاكف كاضح.
حدب, بل إنو يبشي أيزًا عمى ىحا الجعع لتػسيع نصاقو كزيادة فعاليتو. فعمى سبيل السثاؿ, في إشار مجاؿ ف

السدتػػ الثاني  -( الستعمق بتػسيع نصاؽ الحرػؿ عمى التعميع في مخحمة رياض األشفاؿRA1) 1الشتائج 
KG2)لسجرسية التي تع جسعيا في إشار (, يدتفيج التسػيل اإلضافي مغ البيانات الخاصة بالبشية التحتية ا

( التابع لمػكالة األميخكية لمتشسية الجكلية ESMPبخنامج تحديغ اإلدارة كالتخصيط عمى مدتػػ السجارس )
USAID) فزبًل عغ الجركس السدتفادة مغ الجعع السقجـ مغ الػكالة األميخكية لمتشسية الجكلية لبشاء السجارس ,)

( كالبشظ الجكلي, في إشار مجاؿ UNICEFتقػـ مشطسة األمع الستحجة لمصفػلة ) كتػسيعيا في األردف. كبالسثل,
(, بتشديق الجيػد لجعع كزارة التخبية كالتعميع في تػسيع نصاؽ الحرػؿ عمى التعميع في مخحمة (RA1 1الشتائج 

ؿ القصاعات (, مع ضساف جػدة التعميع السقجـ, في الػقت نفدو, كشسػ (KG2السدتػػ الثاني  -رياض األشفاؿ
الستعمق  2السيسذة مغ الدكاف, بسا في ذلظ البلجئػف الدػريػف, في عسمية التػسيع. كفي إشار مجاؿ الشتائج 

بتحديغ كفاءات السعمسيغ, يتع تشديق دعع السداعجة الفشية مع السداعجة السدتسخة السقجمة مغ الػكالة األميخكية 
ل الخجمة, فزبًل عغ دعع الحكػمة الكشجية لمتجريب أثشاء الخجمة. ( لتجريب السعمسيغ قبUSAIDلمتشسية الجكلية )

كمغ حيث اكتداب فيع أفزل لبيئة التعمع في السجارس, سػؼ تعتسج تجخبلت التسػيل اإلضافي عمى جسع 
( الحؼ تسػلو كشجا, SDDPالبيانات السدتسخ عمى مدتػػ السجارس في إشار بخنامج تصػيخ السجرسة كالسجيخية )

                                                           
18
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فيج ىحه التجخبلت مغ بشاء القجرات السجعػـ مغ مشطسة األمع الستحجة لمتخبية كالعمع كالثقافة ) كسا تدت
UNESCO كؼيسا يتعمق بحرػؿ الدػرييغ عمى التعميع, يشدق التسػيل اإلضافي مع مبادرة تدخيع الػصػؿ .)

(, كاالتحاد (DFIDي السسمكة الستحجة السسػلة مغ أستخاليا, ككشجا, ككزارة التشسية الجكلية ف - AAI)إلى التعميع  )
لزساف اتداؽ مؤشخات كأىجاؼ  -( USAIDاألكركبي, كألسانيا, كالشخكيج, كالػكالة األميخكية لمتشسية الجكلية )

 الحرػؿ عمى التعميع.

 .مقجمة .2

اليجف مغ وثيقة البخنامج ىحه ىػ الحرػل عمى مػافقة السجراء التشفيحييغ عمى تقجيع تسػيل  .16
مميػن دوالر أمخيكي مغ البشظ الجولي لإلنذاء والتعسيخ، و  81.4مميػن دوالر أمخيكي ) 100إضافي بسبمغ 

، مغ أجل بخنامج ((GCFF)مميػن دوالر أمخيكي مغ البخنامج العالسي لتدييالت التسػيل السيّدخ  18.6
، والرشاديق JO 88040، القخض رقع P162407تحقيق الشتائج الستعمق بجعع إصالح التعميع في األردن )

 (.TF0A6421-JOورقع  TF0A6420-JOاالستئسانية لمبخنامج العالسي لتدييالت التسػيل السيّدخ رقع 
صمي لتحقيق الشتائج الستعمق بجعع إصبلح كعبلكًة عمى ذلظ, ترف كثيقة البخنامج إعادة ـيكمة البخنامج األ

(, بسا في ذلظ تسجيجه لسجة عاميغ, مسا أسفخ عغ تاريخ ججيج إلغبلؽ (JER PforRالتعميع في األردف 
. كسيكػف القخض اإلضافي بأكسمو قائًسا عمى الشتائج باستخجاـ السؤشخات السختبصة 2025ايار  31التسػيل, ىػ 

مميػف دكالر  8( يداكؼ TAIPFغ تسػيل السداعجة الفشية لمسذخكع االستثسارؼ )(, كال يداؿ مبم(DLIsبالرخؼ 
( مجتسعيغ. كمع ذلظ, كبالشطخ إلى AF( كالتسػيل اإلضافي )PforRأمخيكي لمبخنامج األصمي لتحقيق الشتائج )

لتحقيق الشتائج, الػفػرات التي تحققت خبلؿ التشفيح الجارؼ ألنذصة السداعجة الفشية في إشار البخنامج األصمي 
سيتع إدخاؿ أنذصة مداعجة فشية ججيجة لجعع تجخبلت التسػيل اإلضافي ضسغ الحافطة اإلجسالية البالغة ؾيستيا 

 (.7مبلييغ دكالر أمخيكي )انطخ السمحق  8
رت قيسة البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج بسبمغ  .17  10مميػن دوالر أمخيكي، وىػ ما يسثل  700.0ُقجِّ

مميار دوالر أمخيكي )البخنامج الحكػمي(،  7.3ة مغ الخصة االستخاتيجية لمتعميع التي تبمغ قيستيا بالسائ
(، وجػدة (ECEويتزسغ األنذصة الخئيدية التي تخكد عمى الحرػل عمى التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة 

يعسل التسػيل اإلضافي السقتخح كس (، والتعميع األساسي والثانػي.(ECEالتعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة 
(. بيشسا سيتع تػسيع حجكد البخنامج األصمي لتحقيق 3ضسغ الحجكد األصمية لمبخنامج الحكػمي )انطخ الذكل 

 100(, كالتي سيتع تػفيخ 1مميػف دكالر أمخيكي مغ حيث إشار اإلنفاؽ )انطخ الججكؿ  222الشتائج بسقجار 
(. كيشعكذ ىحا التػسع ؼيسا يمي: )أ( 2تسػيل اإلضافي )انطخ الججكؿ مميػف دكالر أمخيكي مشيا مغ خبلؿ ال
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بدبب تعسيع تمقي التعميع في مخحمة  1األىجاؼ الصسػحة الججيجة, مثل األىجاؼ التي تشجرج ضسغ مجاؿ الشتائج 
(؛ )ب( التجخبلت اإلضاؼية في جسيع السجاالت لبلستجابة لجائحة (KG2السدتػػ الثاني  -رياض األشفاؿ

, بسا في ذلظ ضساف استجامة ابتكارات التعمع عغ بعج التي اسُتحجثت كاستجابة COVID-19يخكس كػركنا ف
إلغبلؽ السجارس؛ ك)ج( الشفقات اإلضاؼية الشاتجة عغ تسجيج العسمية األصمية لسجة عاميغ. كباإلضافة إلى ذلظ, 

بالرخؼ مغ أجل تػفيخ خارشة شخيق لتحقيق يذسل ىحا التسػيل اإلضافي إعادة ـيكمة الشتائج الحالية السختبصة 
الشػاتج. كتتزسغ التجخبلت السعجلة تدمدل أكضح لؤلنذصة الخامية إلى تحديغ بيئة التعمع كإصبلح اختبار 
التػجييي, كاالستفادة مغ الجركس السدتفادة في تشفيح  البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج مغ حيث الحاجة إلى 

اإلنفاؽ الدابق كالحالي كالستػقع  3ق األىجاؼ السخجػة. كأخيخًا, يمخز الججكؿ خارشة شخيق كاضحة لتحقي
(, كالتعميع األساسي, كالتعميع الثانػؼ, كىػ ما (ECEلػزارة التخبية كالتعميع عمى التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة 

ت أيًزا مغ التداميا بالؿيسة يثبت أنيا لع تحتفع بسدتػيات اإلنفاؽ في خزع بيئة مالية صعبة فحدب, بل زاد
 االسسية عمى مجػ الدشػات.

 : التغييخات في حجكد البخنامج3الذكل 

ملٌار دوالر أمرٌكً )مٌزانٌة الخطة االستراتٌجٌة للتعلٌم + وزارة التربٌة  7.3 -البرنامج الحكومً 

 والتعلٌم( )نفس البرنامج األصلً لتحمٌك النتابج(

ملٌون دوالر أمرٌكً )ال تزال مجاالت  922 -( بعد التموٌل اإلضافً PforRبرنامج تحمٌك النتابج )

 النتابج كما هً، وإطار اإلنفاق الموسع(

 ملٌون دوالر أمرٌكً 700 -البرنامج األصلً لتحمٌك النتابج 

 : توسٌع نطاق الحصول على التعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة وتحسٌن جودته 1مجال النتابج 

 : تحسٌن ظروؾ التعلٌم والتعلم2النتابج مجال 

 : إصبلح نظام تمٌٌم الطبلب وإصدار الشهادات    3مجال النتابج 

 : تعزٌز إدارة النظام التعلٌم4ًمجال النتابج 

 : حجود البخنامج وإشار اإلنفاق1الججول 

البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج  السجاؿ  البخنامج الحكػمي
 أمخيكي()مميػف دكالر 

 التسػيل اإلضافي
 )مميػف دكالر أمخيكي(

 مميار دكالر أمخيكي 7.3

: الحرػؿ عمى التعميع في 1مجاؿ الشتائج 
 49.8 114 مخحمة الصفػلة السبكخة كجػدتو

 113.4 113 : ضخكؼ التعميع كالتعمع2مجاؿ الشتائج 
 51.7 98 : تقييع الصبلب3مجاؿ الشتائج 
 7.1 375 الشطاـ : تعديد4مجاؿ الشتائج 

 222 700 السجسػع
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 : حجود البخنامج وتسػيمو2الججول 

البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج  مرجر التسػيل
 )مميػف دكالر أمخيكي(

 التسػيل اإلضافي
 )مميػف دكالر أمخيكي(

السجسػع)مميػف دكالر 
 أمخيكي(

 622 122 500 السقتخض / الجية السسشػحة
لئلنذاء كالتعسيخ/ البخنامج البشظ الجكلي 

 300 100 200 العالسي لتدييبلت التسػيل السيّدخ

 0 0 0 مرادر ُأخخػ 
 922 222 700 السجسػع

 
 (2021إلى عام  2018: ميدانية وزارة التخبية والتعميع لمتعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة والتعميع األساسي والتعميع الثانػي )مغ عام 3الججول 

 البخنامج
 اإلنفاؽ الفعمي 

  2018لعاـ 
 )مميػف ديشار أردني(

اإلنفاؽ التقجيخؼ 
 2019السحجث لعاـ 

 )مميػف ديشار أردني(

 اإلنفاؽ التقجيخؼ 
  2020لعاـ 

 )مميػف ديشار أردني(

 اإلنفاؽ اإلرشادؼ 
  2021لعاـ 

 )مميػف ديشار أردني(
التعميع في مخحمة الصفػلة 

 6 6 5 4 السبكخة

 835 783 736 717 التعميع األساسي
 142 132 126 102 التعميع الثانػؼ 

 2020السرجر: دائخة السػازنة الحكػمية, ميدانية كزارة التخبية كالتعميع لعاـ 
 

  .التغييخات السقتخحة .3

شفل سػري الجئ مغ  180,000، مغ الستػقع أن يدتفيج ما يقجر بشحػ 2024بحمػل عام  .18
 -تجخالت البخنامج السحجدة، بسا في ذلظ تػسيع نصاق الحرػل عمى التعميع في مخحمة رياض األشفال 

العاشفية (، والتعميع األساسي، والتعميع الثانػي، فزاًل عغ تحديغ البيئة االجتساعية (KG2السدتػى الثاني 
كمغ بيغ البلجئيغ الدػرييغ السدتفيجيغ أكلئظ الحيغ ىع خارج الشطاـ التعميسي, كالحيغ سيتع  والسادية لمتعمع.

تدجيميع استشادًا إلى الشتائج السختبصة بالرخؼ الستعمقة بسعجؿ االلتحاؽ السدتيجؼ بالتعميع, باإلضافة إلى 
ضيغ لخصخ االنقصاع عغ الجراسة بجرجة كبيخة, مغ خبلؿ تحفيد السدتفيجيغ السػجػديغ حاليًا في الشطاـ السعخ 

التجخبلت التي تعسل عمى تحديغ بيئة التعمع في السجارس التي تزع ندبة مختفعة مغ البلجئيغ الدػرييغ. كيقجـ 
 5في السائة مغ الدػرييغ الحيغ تتخاكح أعسارىع بيغ  71أدناه السديج مغ التفاصيل, مذيخًا إلى أف  4الججكؿ 

عامًا سيدتفيجكف مغ البخنامج. كلتبديط عسمية شسػؿ األشفاؿ الدػرييغ البلجئيغ في الشطاـ التعميسي, تع  17ك
في البخنامج األصمي لتحقيق  1.2كالشتيجة السختبصة بالرخؼ  1.1اآلف دمج الشتيجة السختبصة بالرخؼ 

مبلييغ  5خ كاحج مختبط بالرخؼ. كىشاؾ الشتائج, الحؼ صشف االلتحاؽ بالتعميع حدب مدتػػ التعميع, في مؤش
دكالر أمخيكي إضاؼية مخررة لمسؤشخ السجمج السختبط بالرخؼ, كسا ارتفع العجد السدتيجؼ لؤلشفاؿ 
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ألف شفل )ليربح العجد  55ألف شفل إلى  35الدػرييغ البلجئيغ اإلضافييغ السدجميغ في السجرسة مغ 
 شفل(. 180 000السدتيجؼ الشيائي 

 األشفاؿ الدػرييغ البلجئيغ السدتفيجيغ مغ البخنامج: 4الججكؿ 

 
 (RAمجاؿ الشتائج ) مدتػػ التعميع

عجد األشفاؿ الدػرييغ 
السدتفيجيغ مغ البخنامج 
 األصمي لتحقيق الشتائج

العجد اإلجسالي لؤلشفاؿ 
الدػرييغ البلجئيغ ضسغ 

 الفئة العسخية *

الشدبة السئػية لؤلشفاؿ 
 السدتفيجيغ مغ البخنامج

, مجاؿ 2مجاؿ الشتائج  التعميع األساسي كالثانػؼ 
 %69 232,000 160,000 4, مجاؿ الشتائج 3الشتائج 

السدتػػ  -رياض األشفاؿ
 (KG2الثاني )

 , 1مجاؿ الشتائج 
 %100 20,000 20,000 4مجاؿ الشتائج 

 مجاالت الشتائج  السجسػع
 %71 252,000 180,000 4إلى  1مغ 

الجئ بشاًء عمى بيانات السفػضية الدامية لؤُلمع الستحجة لذؤكف البلجئيغ  720,000اإلجسالي لبلجئيغ الدػرييغ بشحػ * ُيقّجر العجد 
(UNHCR لعاـ )السدتػػ الثاني  -. تدتخجـ تقجيخات عجد الدػرييغ في الفئة العسخية لخياض األشفاؿ2019(KG2) (5  كالفئة )سشػات

سشة( الشدب السئػية لمفئات العسخية مغ بيانات السفػضية الدامية لؤُلمع الستحجة لذؤكف البلجئيغ  17-6ؼ )العسخية لمتعميع األساسي كالثانػ 
(UNHCR لعاـ )2018. 

 

 : تػسيع نصاق الحرػل عمى التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة وتحديغ جػدتو1التغييخات في إشار مجال الشتائج 

 -لجعع الجيػد التي تبحليا الحكػمة لتدخيع الحرػل عمى التعميع الجيج في مخحمة رياض األشفال .19
: )أ( التعجيل 3و  2(، سيتع تصبيق ما يمي فيسا يتعمق بالسؤشخات السختبصة بالرخف (KG2السدتػى الثاني 

عميع في مخحمة رياض في نصاقيا بحيث تقجم مداًرا واضًحا ومدتجاًما نحػ تػسيع نصاق الحرػل عمى الت
(؛ و)ب( رفع مدتػى أىجافيا السقتخحة بحيث تعكذ الصبيعة األكثخ شسػحًا (KG2السدتػى الثاني  -األشفال 

مغ  2ففي إشار السؤشخ السختبط بالرخؼ  ألجشجة التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة التي تتبشاىا الحكػمة.
شفل إضافي  30 000مميػف دكالر أمخيكي لتدجيل  15مغ البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج, تع تخريز مب

(, سيتع تقجيع مبمغ إضافي (AF(. كفي إشار التسػيل اإلضافي KG2السدتػػ الثاني ) -في رياض األشفاؿ 
لتحفيد األنذصة البالغة األىسية في تػسيع  2مميػف دكالر أمخيكي في إشار السؤشخ السختبط بالرخؼ  36قجره 

( التابعة لمقصاع الحكػمي كالتابعة لمقصاع KG2السدتػػ الثاني ) -مات في رياض األشفاؿنصاؽ تقجيع الخج
الخاص بذكل مدتجاـ, كتسكيغ الحكػمة مغ تحقيق ىجؼ أكثخ شسػحًا ؼيسا يتعمق بااللتحاؽ بالتعميع. كسا تع 

الصفػلة السبكخة في  ( لتعديد استعجاد الحكػمة لتػفيخ التعميع في مخحمةDLRتزسيغ نتيجة مختبصة بالرخؼ )
)أك األزمات اأُلخخػ التي تؤدؼ إلى إغبلؽ السجارس(. كفي  COVID-19حالة انتكاسة جائحة فيخكس كػركنا 

ز ما مجسػعو 3إشار السؤشخ السختبط بالرخؼ  مميػف دكالر أمخيكي لتحديغ نطاـ ضساف  22, سػؼ ُيخرَّ
(. كقج أعيجت ـيكمة الشتائج السختبصة بالرخؼ KG2السدتػػ الثاني ) -الجػدة الخاص بسخحمة رياض األشفاؿ

كىي  -( غيخ الخسسييغ بذكل أكضح KG2السدتػػ الثاني ) -لتحفيد تخخيز مقجمي خجمات رياض األشفاؿ
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السدتػػ  -استخاتيجية تزسغ الحج األدنى مغ الجػدة كتديج مغ إمكانية الحرػؿ عمى خجمات رياض األشفاؿ
باإلضافة إلى ذلظ, سيتع تسجيج الججكؿ الدمشي لمشتائج األخخػ السختبصة ( عمى حج سػاء. ك KG2الثاني )

 بالرخؼ. كالسؤشخات السختبصة بسجاؿ الشتائج ىحا ىي:

 (KG2السدتػػ الثاني ) -: تػسيع نصاؽ خجمات رياض األشفاؿ 2السؤشخ السختبط بالرخؼ  )أ( 

 -ص بخجمات رياض األشفاؿ : تحديغ نطاـ ضساف الجػدة الخا3السؤشخ السختبط بالرخؼ  )ب( 
 (KG2السدتػػ الثاني )

 : تحديغ ضخوف التعميع والتعمع2التغييخات في إشار مجال الشتائج 

سيتع تػسيع نصاق مجال الشتائج ىحا مغ أجل الدساح باتباع نيج أكثخ شسػاًل لتحديغ ضخوف  .20
حيث ركدت السؤشخات األصمية السختبصة بالرخؼ عمى تحديغ مسارسات صيانة السجارس,  .التعميع والتعمع

ياكل القجرات كالحػافد لمسعمسيغ كمجراء السجارس, كتعديد العبلقات كالدمػكيات اإليجابية بيغ الصبلب  ـك
ائحة فيخكس مميػف دكالر أمخيكي. كنطًخا لآلثار الجديسة التي أحجثتيا ج 54كالسعمسيغ, بسخررات تبمغ 

عمى تقجيع خجمات التعميع, ككحلظ عمى رفاه السعمع كالصالب كاألسخة, سيتع تشؿيح مجاؿ  COVID-19كػركنا 
الشتائج ىحا مغ أجل: )أ( تحديغ معخفة سمػؾ الصبلب كفيسو في جسيع السجارس الحكػمية كإضفاء الصابع 

التعميع كالتعمع اإليجابية, ك )ب( تػفيخ بيئة السؤسدي عمى الدياسات كالسسارسات الخامية لمحفاظ عمى ضخكؼ 
(, سيتع (AFتعمع مادية محدشة كصحية كآمشة بسجخد عػدة الصبلب إلى السجارس. كفي إشار التسػيل اإلضافي 

مميػف دكالر أمخيكي لسجاؿ الشتائج ىحا. حيث ال يداؿ السؤشخ السختبط  22تخريز مبمغ إضافي قجره 
كبيخ, كىػ يخكد عمى التصػيخ السيشي لمسعمسيغ كرفاىيع. كيقجـ السؤشخ السختبط دكف تغييخ إلى حج  4بالرخؼ 
تدمدبًل لجسع البيانات االجتساعية العاشؽية كاستخجاميا بذكل مدتجاـ كتحفيد تجخبة البخنامج  5بالرخؼ 

لسادية مغ , فيػ يجعع بيئة التعمع ا6االجتساعي العاشفي لمصبلب كالسعمسيغ. أما السؤشخ السختبط بالرخؼ 
خبلؿ االستفادة مغ أعساؿ تقييع البشية التحتية السجرسية التي تقػـ بيا الػكالة األميخكية لمتشسية الجكلية 

(USAID كتسػيل التجخبلت الخامية إلعادة تأىيل السجارس كتحديغ مخافق الشطافة الرحية. كالسؤشخات )
 السختبصة بسجاؿ الشتائج ىحا ىي:

 : تعديد إعجاد السعمسيغ كإدارة شؤكنيع4الرخؼ السؤشخ السختبط ب )أ( 
: تحديغ بيئة التعمع في السجارس الحكػمية كتشطيع جسع البيانات 5السؤشخ السختبط بالرخؼ  )ب(

 االجتساعية العاشؽية كرفع التقاريخ الستعمقة بيا
 .األردنية: تحديغ البيئة السادية لمتعمع في السجارس الحكػمية 6السؤشخ السختبط بالرخؼ  )ج( 
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 : إصالح نطام تقييع الصالب وإصجار الذيادات3التغييخات في إشار مجال الشتائج 

لتعديد الجعع السقجم لمجيػد التي تبحليا الحكػمة لتحديغ تقييع الصالب، سيتع تػسيع نصاق السؤشخ  .21
صالح اختبار وتعجيمو مغ حيث األىجاف، مع التخكيد عمى تقجيع مدار واضح إل 7السختبط بالرخف 

مميػف دكالر أمخيكي لمسؤشخ السختبط  28ففي إشار البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج, تع تخريز  التػجييي.
مميػف دكالر أمخيكي لتحفيد  13, كسا سيتع في إشار التسػيل اإلضافي تقجيع مبمغ إضافي قجره 7بالرخؼ 

كفاءة,ككحلظ الحج مغ الصبيعة الرعبة لبلختبار. عسمية التحػؿ إلى اختبار التػجييي الخقسي القائع عمى ال
كسػؼ يتع تحجيث تعخيفات الشتائج الحالية السختبصة بالرخؼ مغ البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج بحيث تتػافق 

. كباإلضافة إلى ذلظ, ستتع 2019تسامًا مع استخاتيجية التقييع الػششية السؤقتة التي كضعتيا الحكػمة في عاـ 
ائج ججيجة مختبصة بالرخؼ لتحفيد إنجاز األنذصة الػسيصة الخئيدية كالسخخجات السصمػبة إلصبلح إضافة نت

اختبار التػجييي. كبشاًء عمى الجركس السدتفادة في البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج, ُيجِخل التسػيل اإلضافي 
ية كنيج إصبلحي قائع عمى السذاركة. عجة نتائج مختبصة بالرخؼ لتحفيد السذاكرات السدتسخة مع الجيات السعش

 : تحديغ نطاـ تقييع الصبلب.7كالسؤشخ السختبط بسجاؿ الشتائج ىحا ىػ السؤشخ السختبط بالرخؼ 

 : تعديد إدارة الشطام التعميسي4التغييخات في إشار مجال الشتائج 

، سػف يتع إدخال مؤشخ ججيج مختبط COVID-19في ضػء التجخبة مع جائحة فيخوس كػرونا  .22
( لجعع االستجابة التعميسية مغ جانب وزارة التخبية والتعميع أثشاء حاالت 8بالرخف )السؤشخ السختبط بالرخف 

مميػف دكالر أمخيكي لتحفيد كضع استخاتيجية  19(, سيتع تخريز (AFكفي إشار التسػيل اإلضافي الصػارئ. 
تعمع مختمط تغصي مختمف الصخائق, بسا في ذلظ التعمع االفتخاضي كالتعمع السادؼ لزساف عجـ تفاقع الفجػة 

ت الخقسية عبخ السدتػيات االجتساعية االقترادية, كخاصًة بيغ األشفاؿ الدػرييغ البلجئيغ. كيتع تختيب التجخبل
بذكل متدمدل, بجًءا مغ تخصيط السشاىج الجراسية لتحجيج فخص التعمع السختمط, ككضع دليل لسحتػػ التعمع 
السختمط لمرفػؼ االبتجائية مغ الخابع إلى الدادس االبتجائي في السػاضيع األساسية لمغة العخبية كالحداب 

رخؼ الستعمقة بتصػيخ السحتػػ كتجريب السػضفيغ كسػؼ تحفد الشتائج السختبصة بال 19كالمغة اإلنجميدية كالعمػـ. 
عمى االنجماج التجريجي لمتعمع السختمط في مسارسات التعميع. كأخيخًا, كفي الدشة األخيخة مغ التسػيل اإلضافي, 
يتع إدخاؿ نتيجة مختبصة بالرخؼ لتحفيد إجخاء تقييع ألثخ السؤشخ السختبط بالرخؼ عمى التعمع, كذلظ مغ 

البيانات الخاصة باستخجاـ السػاد الستاحة عبخ اإلنتخنت كإجخاء تقييع لتأثيخ التعمع السختمط عمى  خبلؿ استخجاـ
 نػاتج التعمع عمى حج سػاء.

سيدتسخ التسػيل اإلضافي في تقجيع الجعع السباشخ لػزارة التخبية والتعميع مغ خالل تحفيد اإلضافة  .23
مميػف دكالر أمخيكي لتحفيد اإلضافة  48ق الشتائج, تع تخريز ففي إشار البخنامج األصمي لتحقيلمسيدانية. 

إلى ميدانية كزارة التخبية كالتعميع, كالدساح بجعع اإلصبلحات البالغة األىسية في جسيع مجاالت الشتائج مقجمًا؛ 
                                                           

19
( الجاري التابع للوكالة RADEتم اختٌار الصفوؾ االبتدابٌة من الرابع إلى السادس االبتدابً للبناء على مشروع المراءة والحساب للصفوؾ المبكرة )  

 ث االبتدابً.( إلى الصؾ الثالKG2المستوى الثانً ) -(، والذي ٌؽطً المراحل الدراسٌة من رٌاض األطفال (USAIDاألمٌركٌة للتنمٌة الدولٌة 
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دو مبلييغ دكالر أمخيكي إلى السؤشخ السختبط بالرخؼ نف 10(, ستتع إضافة (AFكفي إشار التسػيل اإلضافي 
حاليًا( لتحفيد اإلضافة إلى السيدانية لسجة سشتيغ إضافيتيغ. كالسؤشخات السختبصة  9)السؤشخ السختبط بالرخؼ 

 بسجاؿ الشتائج ىحا ىي:

: تعديد قجرة كزارة التخبية كالتعميع عمى االستجابة لبلضصخابات 8السؤشخ السختبط بالرخؼ  )أ(
 السدتقبمية السحتسمة في السجارس

 : زيادة إتاحة السػارد كاألدكات لمبخنامج9خ السختبط بالرخؼ السؤش )ب( 
، يدتػعب ترسيع COVID-19استجابًة لمذكػك والسخاشخ الشاجسة عغ جائحة فيخوس كػرونا  .24

فعمى سبيل السثاؿ, تع تحجيج تػاريخ اإلنجاز الستعمقة  البخنامج والججول الدمشي لو درجة عالية مغ السخونة.
صة بالرخؼ مع مخاعاة حاالت التأخيخ السحتسمة غيخ الستػقعة.  كباإلضافة إلى ذلظ, ُيجِخل بالشتائج السختب

التسػيل اإلضافي أنذصة ججيجة لمسداعجة الفشية ضسغ السخررات الحالية لتسػيل السذخكع االستثسارؼ البالغة 
ت كاألكلػيات الشاشئة في ( في االستجابة لبلحتياجاGOJمبلييغ دكالر أمخيكي, لجعع الحكػمة األردنية ) 8

 قصاع التعميع.
أدناه نطخة عامة عالية السدتػى عمى  5( والججول 4تقجم سمدمة الشتائج السحجثة )انطخ الذكل  .25

كيخد في مرفػفة السؤشخات السختبصة بالرخؼ في  (.AFالتغييخات السقتخحة في إشار التسػيل اإلضافي )
( كالشتائج DLIلجسيع مخررات السؤشخات السختبصة بالرخؼ )استعخاض تفريمي  1مغ السمحق  1الججكؿ 

 ( مع األىجاؼ السختبصة بيا.DLRالسختبصة بالرخؼ )



 

- 29 - 
 

 الشكل 4: سلسلة النتائج

التركٌز 
المشترن 

على البلجبٌن 
فً جمٌع 
مجاالت 
 النتابج

دخالت برنامج تحمٌك النتائجت مجاالت النتائج  النواتج المخرجات والنواتج الوسٌطة 

توسٌع نطاق . 1
الحصول على 
التعلٌم فً مرحلة 
الطفولة المبكرة 
 وتحسٌن جودته

توسٌع نطاق الحصول على التعلٌم  فً مرحلة 
 الطفولة المبكرة:

المخصص تطوٌر المحتوى التلفزٌونً والبث  •
المستوى الثانً  -لمرحلة رٌاض األطفال 

(KG2 استناداً إلى خطة التعلٌم أثناء حاالت ،)
(، )من النتٌجة المرتبطة EDEPالطوارئ )

أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.3بالصرؾ 
أ( 2.4  

وضع خطة عمل لتوسٌع نطاق تمدٌم الخدمات  •
المستوى الثانً ) -فً رٌاض األطفال KG2 )

للمطاع الحكومً )من النتٌجة المرتبطة  التابعة
ب إلى النتٌجة المرتبطة  2.3بالصرؾ 

ب( 2.4بالصرؾ   
وضع التصمٌم الفنً والمالً لطرٌمة إلامة  •
الشراكات بٌن المطاعٌن العام والخاص ونشره 

ج + حزمة  2.4)النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 المساعدة الفنٌة(

 -عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال •
مستوى الثانً )ال KG2 التابعة للمطاع )

الحكومً التً تم تجدٌدها وتشؽٌلها )من 
أ إلى النتٌجة  2.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

أ( 2.6المرتبطة بالصرؾ   
عدد الؽرؾ الصفٌة التً تم إنشاإها وتشؽٌلها  •
بالشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص )من 

جة ب إلى النتٌ 2.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ب( 2.6المرتبطة بالصرؾ   

عدد الؽرؾ الصفٌة التً تم تجدٌدها وتشؽٌلها  •
المستوى الثانً ) -فً رٌاض األطفال KG2 )

 2.7ج إلى  5. 2التابعة للمطاع الحكومً )من 
 ج(

عدد الفتٌان والفتٌات اإلضافٌٌن  •
من األردنٌٌن والبلجبٌن 
السورٌٌن المسجلٌن فً رٌاض 

المستوى الثانً  -األطفال
(KG2 ًالتابعة للمطاع الحكوم )
والتابعة للمطاع الخاص )النتٌجة 

+ النتٌجة  1المرتبطة بالصرؾ 
أ( 2.7المرتبطة بالصرؾ   

عدد األطفال  •
اإلضافٌٌن المسجلٌن 

 -فً رٌاض األطفال
المستوى الثانً 
(KG2 التابعة للمطاع )
الحكومً والتابعة 
للمطاع الخاص 
)المإشر المرتبط 

 والمإشر 1بالصرؾ 
(2المرتبط بالصرؾ   

تحسٌن جودة خدمات التعلٌم  فً مرحلة الطفولة 
 المبكرة:

وضع نظام لضمان الجودة خاص برٌاض  •
المستوى الثانً ) -األطفال KG2 الموجودة )

فً المدارس الحكومٌة والخاصة واعتماده، 
بحٌث ٌتوافك تماًما مع أفضل الممارسات 

+  3.4الدولٌة )النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 حزمة المساعدة الفنٌة(

عدد الجهات الخاصة ؼٌر المرخصة التً تمدم  •
المستوى الثانً  -خدمات رٌاض األطفال 

(KG2 التً تم ترخٌصها، والتً تفً بالحد )
األدنى من معاٌٌر الجودة )من النتٌجة 

أ إلى النتٌجة  3.5المرتبطة بالصرؾ 
أ( 3.7المرتبطة بالصرؾ   

 -ض األطفالعدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌا •
( الموجودة فً KG2المستوى الثانً )
المإسسات العامة والخاصة المرخصة، والتً 
تفً بالحد األدنى من معاٌٌر الجودة المحددة 
بموجب نظام ضمان الجودة )من النتٌجة 

ب إلى النتٌجة  3.5المرتبطة بالصرؾ 
ب( 3.7المرتبطة بالصرؾ   

لتً تفً بالحد ا عدد رٌاض األطفال
من معاٌٌر الجودةاألدنى   

تحسٌن نظام ضمان 
الجودة الخاص برٌاض 

األطفال )المإشر 
(3المرتبط بالصرؾ   
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تحسٌن . 2 
ظروف التعلٌم 

 والتعلم

 تحسٌن الممارسات الصفٌة للمعلم
( NTPSوضع المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن ) •

(4.1)النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   
واعتماده )النتٌجة وضع إطار تمٌٌم المعلمٌن  •

(4.4المرتبطة بالصرؾ   
تصمٌم إطار السٌاسات واالستراتٌجٌات الوطنٌة  •

 للمعلمٌن )حزمة المساعدة الفنٌة(
تصمٌم المسار الوظٌفً للمعلم )حزمة المساعدة  •

 الفنٌة(
تصمٌم أدوات تمٌٌم جدٌدة للمعلم وتجرٌبها )حزمة  •

 المساعدة الفنٌة(
تحسٌن بٌئة التعلم فً المدارس الحكومٌة وتنظٌم 
جمع البٌانات االجتماعٌة العاطفٌة ورفع التمارٌر 

 المتعلمة بها
تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتنظٌم ورشة عمل  •
للجهات المعنٌة تحدد جمٌع البٌانات ذات الصلة 
التً ٌتم جمعها والمتعلمة بسلون الطبلب 
ن هذه البٌانات فً  والموظفٌن ورفاههم، وتُضّمِ

نات موسعة لنظام معلومات إدارة التعلٌم لاعدة بٌا
(EMIS أ  5.3( )من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

أ + حزمة  5.5إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 المساعدة الفنٌة(
تصمٌم وتجرٌب برنامج مدرسً لتحسٌن التعلم  •

مدارس،  210االجتماعً العاطفً للطبلب فً 
 بالمابة منها مدارس تضم نسبة مرتفعة من 50

الطبلب السورٌٌن البلجبٌن )النتٌجة المرتبطة 
 5.4+ من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  1بالصرؾ 

ب +  5.6ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 حزمة المساعدة الفنٌة(

اعتماد المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن  •
(4.1ونشرها )النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   

•  ً ونشره على  اعتماد إطار تمٌٌم المعلمٌن رسمٌا
الصعٌد الوطنً )النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

4.4)  
تنشر وزارة التربٌة والتعلٌم تمارٌر نصؾ  •
سنوٌة باستخدام البٌانات الرلمٌة فً إطار 

 5.5أ إلى  5.3النتابج المرتبطة بالصرؾ من 
أ، مع تحلٌل محدد مصنؾ حسب الجنس )من 

أ إلى النتٌجة  5.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
أ( 5.7مرتبطة بالصرؾ ال  

عدد المعلمٌن المعٌنٌن حدٌثًا الذٌن تم  •
تمٌٌمهم وفمًا للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة 
( )باستخدام إطار NTPSللمعلمٌن )
تمٌٌم المعلمٌن(، والذٌن ٌلبون الحد 
األدنى من المعاٌٌر فً مجال 
الممارسات التربوٌة )من النتٌجة 

أ إلى  4.5المرتبطة بالصرؾ 
أ( 4.7المرتبطة بالصرؾ النتٌجة   

عدد المعلمٌن من مرحلة رٌاض  •
األطفال وحتى الصؾ الثانً عشر 
الذٌن تم تدرٌبهم واعتمادهم وفمًا 
للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن 
"(NTPS من النتٌجة المرتبطة( )"

ب إلى النتٌجة  4.5بالصرؾ 
ب( 4.7المرتبطة بالصرؾ   

عدد المعلمٌن من مرحلة رٌاض  •
ال وحتى الصؾ الثانً عشر األطف

الذٌن ٌلبون الحد األدنى من المعاٌٌر 
فً مجال الممارسات االجتماعٌة 
العاطفٌة على النحو المحدد فً إطار 
تمٌٌم المعلمٌن )من النتٌجة المرتبطة 

ج إلى النتٌجة  4.5بالصرؾ 
ج( 4.7المرتبطة بالصرؾ   

الدروس المستفادة من البرنامج   •
جتماعً العاطفً التجرٌبً للتعلم اال

الذي تم دمجه فً خارطة طرٌك 
وزارة التربٌة والتعلٌم إلى بٌبة 
مدرسٌة آمنة )النتٌجة المرتبطة 

ب( 5.7بالصرؾ   

تعزٌز إعداد المعلمٌن 
وإدارة شإونهم 

)المإشر المرتبط 
(4بالصرؾ   

 
تحسٌن بٌبة التعلم فً 

المدارس الحكومٌة 
وتنظٌم جمع البٌانات 

ة االجتماعٌة العاطفٌ
ورفع التمارٌر المتعلمة 
بها )المإشر المرتبط 

(5بالصرؾ   
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التركٌز 
المشترن على 
البلجبٌن فً 

جمٌع مجاالت 
 النتابج

 النواتج المخرجات والنواتج الوسٌطة  مجال النتائج

تحسٌن . 2
ظروف التعلٌم 
 والتعلم )تابع(

 تحسٌن البٌئة المادٌة للتعلم
والصرؾ الصحً تحسٌن مستوى مرافك المٌاه  •
والنظافة فً المدارس الحكومٌة )من النتٌجة المرتبطة 

 6.6أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  6.4بالصرؾ 
 أ(

إعادة تؤهٌل المدارس لتلبٌة الحد األدنى من متطلبات  •
الصحة والسبلمة كما هً محددة فً وثابك 
المواصفات الخاصة بوزارة التربٌة والتعلٌم )من 

ب إلى النتٌجة  6.4بطة بالصرؾ النتٌجة المرت
ب( 6.6المرتبطة بالصرؾ   

عدد المدارس المجهزة بالمرافك المحسنة للمٌاه  •
والصرؾ الصحً والنظافة )من النتٌجة 

أ إلى النتٌجة  6.4المرتبطة بالصرؾ 
أ( 6.6المرتبطة بالصرؾ   

عدد المدارس التً أُعٌد تؤهٌلها لتلبٌة الحد  •
لسبلمة كما هً األدنى من متطلبات الصحة وا

محددة فً وثابك المواصفات الخاصة بوزارة 
التربٌة والتعلٌم )من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 6.6ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  6.4
 ب(

 تعزٌز السبلمة المدرسٌة •
والحد من خطر انتشار 
األمراض المعدٌة فً 
 المدارس

تحسٌن البٌبة المادٌة 
للتعلم فً المدارس 

األردنٌة  الحكومٌة
)المإشر المرتبط 

(6بالصرؾ   

إصالح . 3
نظام تمٌٌم 
الطالب 
وإصدار 
 الشهادات

 تحسٌن نظام تمٌٌم الطالب
اعتماد تمٌٌم وطنً للطبلب، بما ٌشمل خطة عمل  •
لبلنتمال إلى صٌؽة رلمٌة لابمة على الكفاءة الختبار 
التوجٌهً، وإصبلح الوزن النسبً الممنوح لهذا 

فً وضع اختبارات أُخرى لتحدٌد االختبار للنظر 
المستوى لتحدٌد التخرج والمبول فً التعلٌم العالً 

أ إلى النتٌجة  7.3)من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
أ + حزمة المساعدة الفنٌة( 7.4المرتبطة بالصرؾ   

أسبلة لابمة على  ٌتضمنتطوٌر بنن أسبلة االختبارات  •
نً )النتٌجة الكفاءة تتماشى مع منهاج التوجٌهً األرد

أ + حزمة المساعدة الفنٌة( 7.5المرتبطة بالصرؾ   

تجهٌز مختبرات االختبارات المدرسٌة )النتٌجة  •
أ( 7.6المرتبطة بالصرؾ   

طالبًا  150اختبارات تحضٌرٌة لـ  5إجراء  •
على األلل )موزعٌن بشكل متوازن بٌن الفتٌان 

 7.6والفتٌات( )النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ب(

ات مع الجهات المعنٌة إلصبلح عمد مشاور •
اختبار التوجٌهً )من النتٌجة المرتبطة 

ب إلى النتٌجة المرتبطة  7.4بالصرؾ 
ب( 7.5بالصرؾ   

تعتمد وزارة التربٌة والتعلٌم 
البحة تنظٌمٌة تفصل وظٌفة 
اختبار التوجٌهً المتمثلة فً 
التخرج من المدرسة الثانوٌة 
عن وظٌفته المتمثلة فً تحدٌد 

لبللتحاق بالتعلٌم العالً  المبول
عن طرٌك دخول الجامعة )من 

النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ج إلى النتٌجة المرتبطة  7.5

ج( 7.6بالصرؾ   

تحسٌن نظام تمٌٌم 
الطبلب )المإشر 
(7المرتبط بالصرؾ   

تعزٌز نظام . 4
 إدارة التعلٌم

تعزٌز لدرة وزارة التربٌة والتعلٌم على االستجابة 
 لالضطرابات المستمبلٌة المحتملة فً المدارس

اعتماد استراتٌجٌة لتعمٌم التعلم المختلط، تؽطً  •
اعتبارات العدالة بالنسبة للمجتمعات المهمشة )من 

أ إلى النتٌجة  8.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
أ + حزمة المساعدة الفنٌة( 8.4المرتبطة بالصرؾ   

)من  استكمال تخطٌط المنهاج الدراسً للتعلم المختلط •
ب إلى النتٌجة  8.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ب + حزمة المساعدة الفنٌة( 8.4المرتبطة بالصرؾ   

تطوٌر محتوى التعلم المختلط وأدوات التمٌٌم   •
ج إلى  8.4)من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ج + حزمة  8.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 المساعدة الفنٌة(

لى التعلم وضع برنامج لتدرٌب المعلمٌن ع •
)من النتٌجة المرتبطة  تمدٌمهوآلٌة   المختلط

د إلى النتٌجة المرتبطة  8.4بالصرؾ 
د + حزمة المساعدة الفنٌة( 8.6بالصرؾ   

نشر محتوى التعلم المختلط  •
وتمٌٌم التؤثٌر )النتٌجة 

(8.7المرتبطة بالصرؾ   

تعزٌز لدرة وزارة 
التربٌة والتعلٌم على 

االستجابة 
لبلضطرابات 

ستمبلٌة المحتملة فً الم
المدارس )النتٌجة 
المرتبطة بالصرؾ 

8)  
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 (/ إعادة الهٌكلةAF: نظرة عامة عالٌة المستوى على التغٌٌرات الممترحة فً إطار التموٌل اإلضافً )5الجدول 

 (DLIالمإشر المرتبطة بالصرف )

المبلغ المخصص فً إطار 

البرنامج األصلً 

لتحمٌك النتائج )ملٌون 

 أمرٌكً( دوالر

المبلغ المخصص بعد 

(/ AFالتموٌل اإلضافً )

إعادة الهٌكلة)ملٌون 

 دوالر أمرٌكً(

 (/ إعادة الهٌكلةAFالتغٌٌرات الرئٌسٌة التً تم إدخالها فً إطار التموٌل اإلضافً )

 
: عدد الفتٌان والفتٌات 1المإشر المرتبط بالصرؾ 

السورٌٌن البلجبٌن المسجلٌن فً المدارس 
 المستهدفة 

 
20 

 
25 

  مبلٌٌن دوالر أمرٌكً إلى المبلػ المخصص 5المبلػ المخصص: تم زٌادة 
  ارتفع العدد المستهدؾ من الفتٌان والفتٌات السورٌٌن البلجبٌن المسجلٌن فً المدارس من

 21 ، بزٌادات متساوٌة للفتٌان والفتٌات 20 55،000إلى  35,000،000
 

 
 

توسٌع نطاق خدمات : 2المإشر المرتبط بالصرؾ 
 (KG2المستوى الثانً ) -رٌاض األطفال 

 
 
 

15 

 
 
 

51 

  ملٌون دوالر أمرٌكً إلى المبلػ المخصص 36المبلػ المخصص: تم زٌادة 
  ارتفع العدد المستهدؾ من الفتٌان والفتٌات المسجلٌن فً رٌاض األطفال- ( ًالمستوى الثانKG2 )

 ، بهدؾ تحمٌك التكافإ بٌن الجنسٌن فً معدالت التسجٌل 22 40,000إلى  30,000,000من 
  تم تمدٌم تسلسل تفصٌلً لؤلنشطة الرامٌة لدعم التوسع المستدام فً لطاع رٌاض األطفال- 

 ( ومنع اكتظاظ الؽرؾ الصفٌةKG2المستوى الثانً )

 
: تحسٌن نظام ضمان 3المإشر المرتبط بالصرؾ 

المستوى  -الجودة الخاص بخدمات رٌاض األطفال 
 (KG2الثانً )

 
27 

 
22 

  مبلٌٌن دوالر أمرٌكً من المبلػ المخصص 5المبلػ المخصص: تم خصم 
  تم إسماط النتٌجة المرتبطة بالصرؾ المتعلمة بتدرٌب معلمً رٌاض األطفال أثناء الخدمة لتجنب

 االزدواجٌة فً العمل الذي تموده جهات مانحة أُخرى
  للمساعدة الفنٌة لدعم تحمٌك هذا المإشر المرتبط بالصرؾتمت إضافة أنشطة جدٌدة 

 
 

: تعزٌز إعداد 4المإشر المرتبط بالصرؾ 
 المعلمٌن وإدارة شإونهم

 
 

34 

 
 

35 

 المبلػ المخصص: تم زٌادة ملٌون دوالر أمرٌكً إلى المبلػ المخصص 
  ارتفع العدد المستهدؾ من المعلمٌن الممٌَّمٌن وفماً للمعاٌٌر المهنٌة( الوطنٌة للمعلمٌنNTPS )

 6400إلى  5000من 
  تم تنمٌح النتٌجة المرتبطة بالصرؾ لتكون أكثر تركًٌزا على النواتج من خبلل صرؾ األموال ممابل

 المعلمٌن الممٌّمٌن الذٌن ٌلبون الحد األدنى من المعاٌٌر فً مجال الممارسات التربوٌة

فً  : تحسٌن بٌبة التعلم5المإشر المرتبط بالصرؾ 
المدارس الحكومٌة وتنظٌم جمع البٌانات 

 االجتماعٌة العاطفٌة ورفع التمارٌر المتعلمة بها

 
 
8 

 
 

17.7 

  ملٌون دوالر أمرٌكً إلى المبلػ المخصص 9.7المبلػ المخصص: تم زٌادة 
  الخاصة تم إدخال نشاط جدٌد ٌركز على جمع البٌانات المتعلمة برفاه الطبلب والمعلمٌن ورفع التمارٌر

بهذه البٌانات، وذلن لتوجٌه التدخبلت المستمبلٌة الرامٌة إلى تحسٌن المناخ المدرسً، األمر الذي تم 
 (PISAتحدٌده على أنه تحٍد ربٌسً فً أحدث النتابج الصادرة عن البرنامج الدولً لتمٌٌم الطلبة )

 
 

                                                           
 طفل سوري إضافً )سٌتم التحمك من ذلن من لبل وكالة التحمك المستملة(. 9300فً إطار البرنامج األصلً لتحمٌك النتابج، لامت وزارة التربٌة والتعلٌم بتسجٌل   20
 التوزٌع الجنسانً ؼٌر متوفر حالٌاً، ولكن سٌتم جمعه فً إطار التموٌل اإلضافً.  21
 ( )سٌتم التحمك من ذلن من لبل وكالة التحمك المستملة(. وسٌتم تصنٌؾ هذه البٌانات حسب نوع الجنس، فً إطار التموٌل اإلضافً.KG2المستوى الثانً ) -طفل إضافً فً رٌاض األطفال  22000نامج األصلً لتحمٌك النتابج، لامت وزارة التربٌة والتعلٌم بتسجٌل فً إطار البر  22
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: 6المإشر المرتبط بالصرؾ 
تحسٌن البٌبة المادٌة للتعلم فً 

 المدارس الحكومٌة األردنٌة

 
12 

 
23 

  ملٌون دوالر أمرٌكً إلى المبلػ المخصص 11المبلػ المخصص: تم زٌادة 
  )تم إدخال أنشطة جدٌدة )تحسٌن مستوى المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة والبنٌة التحتٌة المدرسٌة

 COVID-19استجابةً لجابحة فٌروس كورونا 
  بالصرؾ المتعلمة بنظام صٌانة المدارس لتجنب االزدواجٌة فً العمل تم إسماط النتابج المرتبطة

 الذي تموده جهات مانحة أُخرى

: 7المإشر المرتبط بالصرؾ 
 تحسٌن نظام تمٌٌم الطبلب

28 41 

  ملٌون دوالر أمرٌكً إلى المبلػ المخصص 13المبلػ المخصص: تم زٌادة 
  التربٌة والتعلٌم لبلنتمال إلى اختٌار التوجٌهً الرلمً المابم تم إدخال أنشطة جدٌدة استجابةً لخطة وزارة

 على الكفاءة
  تم إدخال نتابج متسلسلة مرتبطة بالصرؾ وأنشطة جدٌدة للمساعدة الفنٌة لدعم جهود اإلصبلح الطموحة

التً تبذلها وزارة التربٌة والتعلٌم من أجل فصل وظٌفة اختبار التوجٌهً المتمثلة فً التخرج من 
 مدرسة الثانوٌة عن وظٌفته المتمثلة فً تحدٌد المبول لبللتحاق بالتعلٌم العالًال

 

: 8المإشر المرتبط بالصرؾ 
تعزٌز لدرة وزارة التربٌة والتعلٌم 

على االستجابة لبلضطرابات 
 المستمبلٌة المحتملة فً المدارس

 

0 18.8   تم إدخال مإشر جدٌد مرتبط بالصرؾ استجابةً لجابحة فٌروس كوروناCOVID-19 

 
: زٌادة 9المإشر المرتبط بالصرؾ 

 إتاحة الموارد واألدوات للبرنامج
48 58 

  مبلٌٌن دوالر أمرٌكً إلى المبلػ المخصص 10المبلػ المخصص: تم زٌادة 
 تم زٌادة المبلػ المخصص لتحفٌز اإلضافة للمٌزانٌة 
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 ممخز التقييع. .4

 .التقييع الفشي أ.

يزاعف التسػيل اإلضافي الجيػد السبحولة في مجاالت الشتائج التي ثبت أنيا تؤثخ بذكل إيجابي  .26
بذأف التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة, تذيخ الجالئل الشاتجة  1فؽيسا يتعمق بسجاؿ الشتائج  عمى نػاتج التعمع.

مغ عسميات التقييع الرارمة إلى أف التعميع الجيج في مخحمة الصفػلة السبكخة يعدز استعجاد األشفاؿ لمسجرسة مغ 
سبكخة, كقج اقتخف التعميع الجيج في ىحه خبلؿ تحديغ ميارات القخاءة كالكتابة كميارات الحداب في الدشػات ال

كسا ثبت أف  23السخحمة بتحديغ نػاتج التعمع الخاصة باالختبارات السػحجة في السجارس الستػسصة كالثانػية . 
التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة يعسل عمى تحديغ مدتػػ العجالة كتخؽيف تأثيخ الخمؽية االجتساعية 

مدار نسػىع بذكل فعاؿ, كبالتالي زيادة رأس الساؿ البذخؼ بيغ الفئات األضعف. إف كاالقترادية لؤلشفاؿ عمى 
تخكيد مجاؿ الشتائج عمى تحديغ بيئة التعمع في السجارس يدتشج إلى األدلة التي تؤكج تأثيخ الدبلمة السجرسية 

كسا أف الكيؽية  24لتعمع. كالسشاخ التأديبي في الغخؼ الرؽية عمى قجرة السعمسيغ عمى تعميع قجرة الصبلب عمى ا
التي تعدز بيا السجارس كمجراء السجارس كالسعمسيغ العبلقات اإليجابية مع الصبلب, حتى عشجما يػاجيػف مػاقف 
متصخفة مغ سػء الدمػؾ, تذكل عامبًل حاسسًا رئيديًا في قجرة الصالب عمى األداء بذكل أفزل. كمغ السخجح 

الحات كأف تحدغ نػعية العبلقات مع األقخاف. كمع شعػر الصبلب بسديج مغ أف تعدز العبلقات اإليجابية احتخاـ 
األماف, مغ السخجح أف يتعمسػا كأف يعتسجكا القػاعج كالدمػكيات السشاسبة, كأف يذعخكا بسديج مغ الثقة في رفع 

ذكل أكبخ مغ تػقعاتيع الخاصة. كعبلكًة عمى ذلظ فإف الصبلب السحخكميغ اجتساعيًا يسيمػف إلى االستفادة ب
العبلقات اإليجابية, ربسا ألف بعزيع أكثخ عخضًة لمتػتخ كعجـ االحتخاـ في بيئتيع األسخية. كقج تع ربط 
العبلقات اإليجابية بيغ الصالب كالسعمع بذكل مباشخ بالسيارات االجتساعية العاشؽية العالية باإلضافة إلى 

 انخفاض الرعػبات الدمػكية.

(، التي (EDEPتتزسغ مخاحل التعافي/اإلصالح واالستجامة في خصة التعميع أثشاء حاالت الصػارئ  .27
تزصمع بيا وزارة التخبية والتعميع، األنذصة الخئيدية السػجػدة في إشار العسل، والتي يتع دعع بعزيا أيزًا 

ار إعادة فتح السجارس )انطخ الفقخة ككجدء مغ عسمية إعادة فتح السجارس, ُيبِخز إش عغ شخيق التسػيل اإلضافي.
أعبله( الحاجة إلى اعتساد ُنُيج استباؾية إلعادة إدماج األشفاؿ السيسذيغ كغيخ السمتحقيغ بالسجارس, ككحلظ  12

التخكيد عمى التعميع التعػيزي لمتعػيس عغ الػقت التعميسي الزائع. كعمى ىحا, فإف مخحمة التعافي/اإلصبلح 
                                                           

23  Weiland, Cو ،H. Yoshikawa آثار برنامج تعلٌم ما لبل رٌاض األطفال على الرٌاضٌات واللؽة والمراءة والكتابة والوظٌفة التنفٌذٌة والمهارات العاطفٌة لؤلطفال2013. عام" . ،"

 .2130-2112(: 6) 84"تنمٌة الطفل 
 

24  Cahu، P و .M. Quot a فً الؽرؾ الصفٌة عملٌة التعلم؟ الدلٌل من منطمة الشرق األوسط وشمال إفرٌمٌا" ، ورلة عمل . "هل تعرلل السبلمة المدرسٌة والمناخ التؤدٌب2019. نٌسان ً

 ، الممارسات العالمٌة فً مجال التعلٌم، مجموعة البنن الدولً. 8822بحوث السٌاسة العامة 
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( تجرؾ الفجػة السحتسمة في التعمع الشاشئة عغ االعتساد EDEPع أثشاء حاالت الصػارغ )مغ مخاحل خصة التعمي
عمى التعميع عغ بعج, كخاصًة بالشدبة الصبلب السشحجريغ مغ بيئات ضعيفة كمحخكمة )بسا في ذلظ البلجئيغ 

. كباإلضافة 2020أيمػؿ  الدػرييغ(, كسا تتشبأ ببخنامج استجراكي مجتو شيخ قبل بجاية العاـ الجراسي الججيج في
إلى ذلظ, ككجدء مغ عسمية إعادة فتح السجارس, يؤكج إشار العسل عمى الحاجة إلى االستثسار في السياه 
كالرخؼ الرحي كالشطافة لتخؽيف السخاشخ الرحية. كتتػخى مخحمة التعافي/اإلصبلح مغ مخاحل خصة التعميع 

دة الصبلب, بسا في ذلظ ضساف الحج األدنى مغ تجابيخ ( إعجاد السجارس لعػ EDEPأثشاء حاالت الصػارغ )
, عمى 2الرحة كالدبلمة السصمػبة. كيحفد التسػيل اإلضافي بجكره كزارة التخبية كالتعميع, في إشار مجاؿ الشتائج 

تحديغ مدتػػ مخافق السياه كالرخؼ الرحي كالشطافة, كضساف تمبية السجارس لمحج األدنى مغ متصمبات 
 مة.الرحة كالدبل

بسجخد إعادة فتح السجارس، يؤكج إشار العسل عمى الحاجة إلى تكييف التعميع عغ ُبعج بحيث يتشاسب  .28
مع التعميع والتعمع السختمط، الحي يتػافق تسامًا مع دعع التسػيل اإلضافي السقجم لألنذصة التي تتع في إشار 

كمغ حيث تػفيخ التعمع عغ ُبعج السدتجاـ  (.EDEPمخحمة االستجامة مغ خصة التعميع أثشاء حاالت الصػارئ )
بذكل مباشخ عمى  4كمجاؿ الشتائج  1عالي الجػدة, تحفد تجخبلت التسػيل اإلضافي في إشار مجاؿ الشتائج 

البشاء عمى استجابة كزارة التخبية كالتعميع في حاالت الصػارغ مغ خبلؿ تعديد مخكنة شخائق التعمع عغ ُبعج 
( كمخحمة التعميع األساسي. كسا أف تصػيخ السحتػػ KG2السدتػػ الثاني ) -األشفاؿ الخاصة بسخحمة رياض 

(, فزبًل عغ تبشي نيج متكخر في التعامل (KG2السدتػػ الثاني  -التمفديػني السقجـ لسخحمة رياض األشفاؿ 
ظ الصبلب مع تصػيخ العجيج مغ شخائق التعمع السختمط لجسيع شبلب مخحمة التعميع األساسي, بسا في ذل

األضعف, مغ شأنو أف يػفخ األدكات البلزمة "إلعادة البشاء بذكل أفزل". كباإلضافة إلى ذلظ, فإف التسػيل 
اإلضافي يحفد أيًزا تجريب السعمسيغ عمى شخائق التعمع كالتعميع السختمط, كأفزل شخيقة لجمج التعمع الخقسي في 

سل سمدمة التجخبلت الستعمقة بخقسشة اختبار التػجييي , سػؼ تع3التعمع الذخري. كفي إشار مجاؿ الشتائج 
عمى تػسيع نصاؽ الخيارات الستاحة لػزارة التخبية كالتعميع إلجخاء عسميات التقييع السدتقبمية, كذلظ مغ خبلؿ 

 التحػؿ عغ اختبارات الػرقة كالقمع.

(، وبالتالي في التسػيل (EDEPإن التخكيد في اإلشار العام، وفي خصة التعميع أثشاء حاالت الصػارئ  .29
اإلضافي عمى تعديد التعمع السختمط لو ما يبخره مغ خالل األدلة عمى الػعػد الكبيخة مغ حيث تحديغ نػاتج 

 25 التعمع التي تطَيخ مغ خالل البخمجيات التعميسية السرسسة لسداعجة الصالب عمى تصػيخ ميارات معيشة.

                                                           
25

 نحو األفضل؟" مراجعة األدلة.. "هل ستؽٌر التكنولوجٌا التعلٌم 2019 . (J-PAL)مختٌر عبد اللطٌؾ جمٌل لمكافحة الفمر  
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دتػيات تعمع الصبلب كاف فّعااًل في تحديغ تعمع الصبلب, كلكغ أحجاـ كقج تبيغ أف استيجاؼ التعميع لتمبية م
الغخؼ الرؽية الكبيخة التي تزع مجسػعة كبيخة مغ مدتػيات التعمع قج تجعل مغ الرعب عمى السعمسيغ 
تخريز التعميع. بيشسا يسكغ لمبخمجيات التغمب عمى القيػد التقميجية لمغخفة الرؽية مغ خبلؿ تخريز 

مغ األدكات البديصة  –أك "التعمع بسداعجة الحاسػب"  –كل شالب. كتتفاكت البخمجيات التعميسية األنذصة ل
لجعع الػاجبات السشدلية إلى التجخبلت األكثخ كثافًة التي تعيج تػجيو الغخفة الرؽية حػؿ استخجاـ البخمجيات. 

صبلب في مسارسة ميارات معيشة مغ خبلؿ كسا أف أغمب البخمجيات التعميسية التي تع تقييسيا تجخيبيًا تداعج ال
 نيج "الجركس الخرػصية التي تحسل الصابع الذخري".

 .التقييع االئتساني ب.

( إلى أن الُشُطع االئتسانية FSAخُمرت الشتائج التي تػصل إلييا التقييع السحجث لمشطام االئتساني ) .30
سُتدتخجم لألغخاض السقرػدة مشيا في إشار التسػيل اإلضافي الذاممة تػفخ ضسانًا معقػاًل بأن أمػال البخنامج 

, لمعسمية الجارية 2017كقج تع تحجيث التقييع األصمي لمشطاـ االئتساني, الحؼ تع إجخاؤه في عاـ  السقتخح.
لبخنامج تحقيق الشتائج, ألغخاض ىحا التسػيل اإلضافي الستػخى. حيث تع التحجيث عغ ُبعج بدبب اإلغبلؽ 

, كلكشو يدتشج إلى الجركس السدتفادة مغ تشفيح COVID-19في األردف بدبب جائحة فيخكس كػركنا  السفخكض
العسمية الجارية. كعمى غخار ما حرل في  البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج, كافقت إدارة البشظ الجكلي عمى 

لسائة مغ أجل تدكيج الحكػمة في ا 40إلى  25زيادة استثشائية في الحج األقرى لدمفة التسػيل اإلضافي مغ 
 باألمػاؿ البلزمة إلعادة فتح السجارس بذكل آمغ, ضسغ أكلػيات رئيدية ُأخخػ.

كال يداؿ التقييع السحجث لمشطاـ  ال تدال السخاشخ االئتسانية لمبخنامج ترشف عمى أنيا متػسصة. .31
عائجات التسػيل سُتدتخجـ لؤلغخاض ( يعتبخ أف ُنُطع البخنامج تػفخ ضسانًا معقػاًل بأف FSAاالئتساني )

السقرػدة مشيا, مع إيبلء االىتساـ الػاجب لسبادغ االقتراد كالكفاءة كالفعالية كالذفاؼية كالسداءلة.  كسا خُمز 
لػزارة التخبية كالتعميع ال  PFM)  )26( إلى أف ُنُطع اإلدارة السالية العامة FSAالتقييع السحجث لمشطاـ االئتساني )

 إضافة التقييع الكامل لمشطاـ االئتساني. 4تداؿ كثيقة الرمة بالتسػيل اإلضافي. كيقجـ السمحق 

كسا ىػ متفق عميو في العسمية الجارية لبخنامج تحقيق الشتائج، ستقػم الييئة السشفحة بتشفيح  .32
حتيال والفداد في تسػيل بخنامج تحقيق الشتائج )السشقحة األنذصة وفقًا لمسبادئ التػجييية لسشع ومكافحة اال

                                                           
26
( أربع مراحل ربٌسٌة هً: )أ( التخطٌط وإعداد المٌزانٌة، )ب( تنفٌذ المٌزانٌة، )ج( الضوابط PFMتتضمن دورة اإلدارة المالٌة العامة ) 

 الداخلٌة والمراجعة الداخلٌة للحسابات، )د( المراجعة الخارجٌة للحسابات.
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( تبادؿ السعمػمات مع البشظ الجكلي بذأف 1كسا ستقػـ الييئة السشفحة بسا يمي: ) 27 (.2015تسػز  10في 
جسيع االدعاءات الستعمقة باالحتياؿ كالفداد ؼيسا يترل بالبخنامج, كالتحقيق في جسيع االدعاءات السػثػقة 

كتقجيع تقخيخ إلى البشظ الجكلي حػؿ االجخاءات الستخحة, كالتعاكف في أؼ تحقيق قج يجخيو البشظ الجكلي الػاردة, 
( رصج قائسة البشظ الجكلي 2في اإلدعائات أك السؤشخات اأُلخخػ عمى االحتياؿ كالفداد ؼيسا يترل بالبخنامج؛ ك)

 لمذخكات السحطػرة/السػقػفة كالتقيج بيا.

 أداء البخنامج

لع يتسكغ البخنامج األصمي مغ تحقيق الكفاءة الستػقعة في السذتخيات بدبب التأخيخ في نذخ الشطاـ  .33
(. كقج قاـ الرشجكؽ االستئساني الستعجد السانحيغ لمشسػ الذامل JONEPSالػششي األردني لمذخاء اإللكتخكني )

( MOPICة التخصيط كالتعاكف الجكلي )كالفخص االقترادية الحؼ يجيخه البشظ الجكلي بتقجيع التسػيل إلى كزار 
(, كتحديغ (P172421(/ دائخة السذتخيات العامة مغ أجل تعديد مذخكع إدارة اإلصبلح MOFككزارة السالية )

( عمى التػالي. حيث تع تأميغ األمػاؿ في كانػف P171965تشفيح الشطاـ الػششي األردني لمذخاء اإللكتخكني )
 قيج التشفيح حاليًا., ككبل السذخكعيغ 2019األكؿ 

بسا يذسل إعجاد  ( لمبخنامج الجاري تعسل بصخيقة مخضية،PFMما بخحت ُنُطع اإلدارة السالية العامة ) .34
السيدانية كتشفيحىا, كالزػابط الجاخمية, كالسخاجعة الجاخمية لمحدابات, كالسحاسبة, كرفع التقاريخ السالية, كالسخاجعة 

ذخ كافة ميدانيات الييئات الحكػمية السذاركة في البخنامج عمى السػقع الخارجية لمحدابات. كيدتسخ ن
(, مع تحجيج أىجافيا االستخاتيجية كمؤشخات أدائيا الخئيدية, لسجة ثبلث (GBDاإللكتخكني لجائخة السػازنة العامة 

يجت إلى حج كبيخ سشػات إرشادية. كبدبب الزغػط السالية التي شيجتيا األردف في األعػاـ األخيخة, كالتي تدا
, فقج تحجث تخؽيزات في السيدانية. كلحلظ, سيقػـ البشظ الجكلي COVID-19بدبب جائحة فيخكس كػركنا 

بخصج السيدانية الدشػية لػزارة التخبية كالتعميع عغ كثب لتحجيج أؼ تخؽيزات كبيخة مغ شأنيا أف تعخقل تحقيق 
, فإف 2018كالشفقات الفعمية حتى عاـ  2020سيدانية لعاـ اليجؼ اإلنسائي لمبخنامج. كاستشادًا إلى قانػف ال

رت ؾيسة البخنامج األصمي السجعػـ لتحقيق  الشفقات اإلجسالية لمبخنامج ال تداؿ متػافقة مع إشار اإلنفاؽ. كقج ُقجِّ
تبمغ  بالسائة مغ الخصة االستخاتيجية لمتعميع التي 10مميػف دكالر أمخيكي, كىػ ما يسثل  700الشتائج بسبمغ 

مميار دكالر أمخيكي, كتتزسغ ىحه الؿيسة األنذصة الخئيدية التي تخكد عمى الحرػؿ عمى التعميع  7.3ؾيستيا 
(, كالتعميع األساسي (ECE(, كجػدة التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة (ECEفي مخحمة الصفػلة السبكخة 

                                                           
27

( "اللوابح التنظٌمٌة المتعلمة بمشترٌات TA IPFالتالٌة على تموٌل المساعدة الفنٌة للمشروع االستثماري ) سٌتم تطبٌك اللوابح التنظٌمٌة  
، 2016البنن الدولً لتموٌل المشارٌع االستثمارٌة: السلع واألشؽال والخدمات ؼٌر االستشارٌة والخدمات االستشارٌة" ، الصادرة فً تموز 

 .2018والمنمحة فً آب 
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مية لمبخنامج الحكػمي. بيشسا سيتع تػسيع حجكد كالثانػؼ. كسيعسل التسػيل اإلضافي السقتخح ضسغ الحجكد األص
مميػف دكالر أمخيكي مغ حيث إشار اإلنفاؽ, كالتي سيتع تػفيخ  222البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج بسقجار 

 مميػف دكالر أمخيكي مشيا مغ خبلؿ التسػيل اإلضافي. 100

غصي الفتخة مغ تاريخ بجء البخنامج كحتى تع تقجيع أكؿ تقخيخ مخاجعة لحدابات بخنامج تحقيق الشتائج ي .35
في الػقت السحجد. كأصجر مجقق الحدابات رأيًا نطيفًا )غيخ مذفػع بتحفطات( بذأف  2018كانػف األكؿ  31

الكذػفات السالية لػزارة التخبية كالتعميع, كلع تخد في خصاب اإلدارة أؼ أكجو ضعف كبيخة في الزػابط الجاخمية. 
الية تدكد كزارة التخبية كالتعميع بسخررات ربع سشػية دكف أؼ حاالت تأخيخ أك تخؽيزات كقج كانت كزارة الس

كبيخة حتى جاء اإلغبلؽ الشاجع عغ الجائحة, حيث لع تعج التحػيبلت تكفي إال لتغصية الخكاتب. كاعتبارًا مغ أيار 
الشفقات الخأسسالية عمى حج , استأنفت كزارة السالية تػفيخ مخررات شيخية تغصي الشفقات الستكخرة ك 2020

 .2020سػاء كفقًا لقانػف السيدانية لعاـ 

تػاصل كزارة السالية إصجار تقاريخىا السالية الدشػية كفًقا لمسعاييخ السحاسبية الجكلية لمقصاع العاـ  .36
(IPSAS )-  السعاييخ كتديخ كزارة السالية عمى السدار الرحيح لبلنتقاؿ إلى  -القائسة عمى األساس الشقجؼ

( القائسة عمى أساس االستحقاؽ خبلؿ الدشػات الثبلث إلى الخسذ IPSASالسحاسبية الجكلية لمقصاع العاـ )
القادمة. كسا تػجج لجػ الػزارات التشفيحية آليات مخررة لتدييل الخصج السشتطع لمستأخخات كاستحجاث نطاـ 

خات. كقج اندحب ديػاف السحاسبة األردني مغ عسميات أكثخ فعاليًة لسخاؾبة االلتداـ مغ أجل مشع تخاكع الستأخ
السخاؾبة السدبقة مغ جسيع الػزارات التشفيحية, كىي خصػة ىامة نحػ تعديد استقبلليتو عغ العسميات الحكػمية. كال 

 تػجج مبلحطات رئيدية متعمقة بسخاجعة الحدابات لع ُيبت فييا بعج صادرة عغ الييئات الحكػمية السذاركة.

 يشات في الُشُطع االئتسانية العامة مشح التقييع األصمي لمشطام االئتسانيالتحد

ىشاك إصالحات كبيخة جارية في مجال السذتخيات العامة. حيث تع الترجيق عمى القانػن الفخعي  .37
كيشز القانػف الفخعي  .2019وتع بجء العسل بو في تذخيغ الثاني  2019في أيار  28/2019الججيج رقع 

ذاء كحجتيغ مدتقمتيغ, إحجاىسا لتشطيع القصاع كإسجاء السذػرة بذأف الدياسات, كاأُلخخػ لسعالجة الذكاكػ عمى إن
الستعمقة بالسذتخيات عشجما ال يتع حميا مغ جانب الييئة السشفحة, كسا أنو يفخض استخجاـ الذخاء اإللكتخكني. كتقـػ 

ات كالجكائخ السحكػرة في قانػف السػازنة العامة كقانػف السيدانية الييئات الحكػمية )الػزارات كالسؤسدات العامة كالييئ
لمػحجات الحكػمية( بتشفيح القانػف الفخعي الججيج الخاص بالسذتخيات الحكػمية الحؼ تع تقييسو عمى أنو يمبي 

لساؿ. كال يداؿ السسارسات الجكلية كيمتـد بسبادغ الذخاء الستعمقة بالذفاؼية كاإلنراؼ كاالقتراد كالؿيسة مقابل ا
 .2020اإلصبلح جاريًا, كسا أنو مغ السقخر نذخ الذخاء اإللكتخكني عمى مدتػػ الػزارات بحمػؿ نياية عاـ 
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فيسا يتعمق بتعديد السداءلة عغ استخجام األمػال العامة، اندحب ديػان السحاسبة األردني بالكامل  .38
وفًقا لسعاييخ  2019رات التشفيحية اعتبارًا مغ عام مغ إجخاء عسميات مخاجعة حدابات مدبقة في جسيع الػزا

كقج مشح ذلظ  ( )باستثشاء وزارة الدراعة(.INTOSAIالسشطسة الجولية لمسؤسدات العميا لسخاجعة الحدابات )
الجيػاف استقبللية تشفيحية عغ الجيات التي يخاجع حداباتيا, كسا أتاح لو التخكيد عمى عسميات مخاجعة الحدابات 

ة كمخاجعة األداء. كتع إحخاز تقجـ إضافي مغ خبلؿ تذكيل لجشة خاصة الستعخاض كمعالجة القزايا السالي
الخئيدية الستعمقة بسخاجعة الحدابات التي أثيخت في تقاريخ مخاجعة الحدابات خبلؿ األعػاـ الساضية, بسا في 

مة في متابعة كمعالجة السخاكؼ . كىحا يبيغ ججية الحكػ 2018ذلظ التقخيخ األخيخ لسخاجعة الحدابات لعاـ 
السختبصة بسخاجعة الحدابات, كالتي أبمغ عشيا ديػاف السحاسبة في تقاريخ مخاجعة الحدابات الدشػية. كاعتبارًا مغ 

, يرجر ديػاف السحاسبة األردني تقاريخ مخاجعة ربع سشػية تقـػ المجشة الخاصة بسخاجعتيا 2020عاـ 
الػزارات السعشية بسا فييا كزارة التخبية كالتعميع مغ أجل معالجة السبلحطات  كمشاقذتيا, كسا تتع مشاقذتيا مع

 الخئيدية التي تع اإلببلغ عشيا في الػقت السشاسب.

 .التقييع البيئي واالجتساعي ج.

كستبقى السخاشخ االجتساعية في إشار التسػيل اإلضافي  تعتبخ السخاشخ االجتساعية لمبخنامج كبيخة. .39
السقتخح كبيخة, كذلظ في السقاـ األكؿ بدبب السخاشخ السترمة باألراضي في إشار العسمية األصمية كالتسػيل 

تػسيع نصاؽ التحاؽ األشفاؿ  1اإلضافي. كفي حيغ يدتبعج البخنامج بشاء مجارس ججيجة, يجعع مجاؿ الشتائج 
السدتػػ الثاني  -البلجئيغ بجسيع السدتػيات, كالتحاؽ جسيع األشفاؿ في مخحمة رياض األشفاؿ الدػرييغ 

(KG2 بالغخؼ الرؽية التي تع تججيجىا كتػسيعيا, في السقاـ األكؿ عمى أراضي السجارس القائسة. حيث يتع )
ة التابعة لػزارة التخبية الحج مغ حيازة األراضي إلى أدنى حج مسكغ مغ خبلؿ البشاء عمى األراضي السػجػد

كالتعميع حيثسا أمكغ ذلظ, كسا تدتخجـ كزارة التخبية كالتعميع استخاتيجيات ُأخخػ لديادة االلتحاؽ بالسجارس )عمى 
سبيل السثاؿ زيادة حجع الغخفة الرؽية(, كلكغ تػسيع السجارس في بعس الحاالت يدتمـد مبادلة األراضي بيغ 

ع مجاكرة مغ ُمبلؾ األراضي الخاصة. كىشاؾ أيزًا مخاشخ تتعمق بسدتخجمي الػزارات, أك الحرػؿ عمى قص
األراضي غيخ الخسسييغ غيخ السعتخؼ بيع بسػجب قانػف األراضي األردني, حتى عشج البشاء عمى أراضي كزارة 

( SOPية )التخبية كالتعميع. كسيتع إجخاء مخاجعة حدابات لذخاء األراضي, كسا سيتع إعجاد إجخاءات تذغيل ؾياس
تغصي إجخاءات الفخز كالتشفيح الستعمقة بذخاء األراضي كالتعػيس عشيا مغ أجل تحديغ الشطاـ ؼيسا يتعمق 

تذخيغ الثاني  10بالسعاييخ البيئية كاالجتساعية في سياسة البشظ: تسػيل بخنامج تحقيق الشتائج )الرادرة في 
 (.9الفقخة  – 2017
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حيث يجعع شخ وآثار إيجابية تترل بالرحة والدالمة السجتسعية. يشصػي البخنامج أيزًا عمى مخا .40
التسػيل اإلضافي تشفيح خصة االستجابة الصارئة التي كضعتيا كزارة التخبية كالتعميع لسػاجية جائحة فيخكس 

, مع تػفيخ مخافق الشطافة الرحية الججيجة في السجارس, كشخؽ التعمع االفتخاضية لجعع COVID-19كػركنا 
البقاء في السشازؿ كجيػد التباعج االجتساعي. كسا أف صحة األشفاؿ كالسػاششيغ كسبلمتيع مغ السخاشخ  نطاـ

التي قج تشذأ أثشاء بشاء السمحقات كعسميات التخميع, كالقخب مغ شػاقع العسل, تعتبخ مغ مخاشخ العسمية األصمية 
الذخاء السػحجة الستعمقة باألشغاؿ السجنية في  كالتسػيل اإلضافي. كسُتجَرج متصمبات الرحة كالدبلمة في كثائق

 إشار البخنامج, كسا سيتع تعديد قجرات كزارة التخبية كالتعميع في مجاؿ الرحة كالدبلمة.

ال تدال السخاشخ االجتساعية ذات الشصاق األوسع السختبصة بالبخنامج كسا تع تحجيجىا في تقييع الُشُطع  .41
كىحه السخاشخ ذات  لمعسمية األصمية مخاشخ ىامة بالشدبة لمتسػيل اإلضافي.( ESSAالبيئية واالجتساعية )

شبيعة تعتسج عمى الدياؽ )البيئة( مثل العشف في السجارس )بأشكالو السختمفة(, كالتحيدات الجشدانية في السشاىج 
, كالزعف الجراسية أك التجريذ, كعجـ كفاية الجعع السقجـ لؤلشفاؿ ذكؼ اإلعاقة كاالحتياجات الخاصة

كاالضصخابات الشفدية لجػ الفقخاء مغ األردنييغ كالبلجئيغ الدػرييغ, مسا يؤدؼ إلى استخاتيجيات التكيف الدمبية 
مثل عسالة األشفاؿ كالدكاج السبكخ كالتدػؿ, األمخ الحؼ قج يداىع في انقصاع األشفاؿ عغ الجراسة. كقج يؤدؼ 

( في إشار KG2السدتػػ الثاني ) -ميع في مخحمة رياض األشفاؿالبخنامج الحكػمي الستعمق بتعسيع تمقي التع
التسػيل اإلضافي إلى الحج مغ السخاشخ السختبصة بالذسػؿ كالحرػؿ عمى التعميع, إال أنو قج يؤدؼ إلى تفاقع 
مخاشخ ُأخخػ إذا كانت الغخؼ الرؽية مكتطة أك كانت عسميات تخخيز رياض األشفاؿ الججيجة ضعيفة. كسا 

 لبخنامج عجة تجخبلت كقائية, مثل التعمع االجتساعي العاشفي, كتجابيخ ضساف الجػدة التي تع تقييسيا.يتزسغ ا

كال تداؿ السخاشخ البيئية في إشار التسػيل اإلضافي  ترشف السخاشخ البيئية عمى أنيا متػسصة. .42
ف التسػيل اإلضافي يجعع أنذصة السقتخح متػسصة كسا تع ترشيفيا في البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج, كذلظ أل

مادية مساثمة لتمظ التي يجعسيا البخنامج الػأصمي )أؼ تػسيع الغخؼ الرؽية مغ خبلؿ تخميع السداحات الستػفخة 
في السجارس السػجػدة أك بشاء غخؼ صؽية ججيجة/ دكرات مياه مبلئسة لؤلشفاؿ/ تػسيع السبلعب عمى األراضي 

لستػقع أف تدفخ ىحه األنذصة عغ تأثيخات مشخفزة إلى متػسصة عمى جػدة اليػاء الستػفخة في السجارس(. كمغ ا
كالسياه كالتخبة, فزبًل عغ صحة كسبلمة العساؿ كالسجتسعات السجاكرة )بسا في ذلظ الصبلب كالسعمسيغ( أثشاء 

إدارة الشفايات الرمبة, البشاء. كأثشاء العسميات السجرسية, يسكغ ربط اآلثار بإمجادات السياه كالسخافق الرحية, ك 
كاحتياجات الريانة. كقج يؤدؼ تحديغ مدتػػ مخافق السياه كالرخؼ الرحي كالشطافة, كإعادة التأىيل األساسي 
لمسبشى السجرسي )تخكيب أنطسة التجفئة/التبخيج, كالريانة الكيخبائية, كالصبلء( إلى حجكث نػع مساثل مغ 
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ة كمؤقتة كسيمة التخؽيف.  حيث أف تأثيخات الشفايات اإللكتخكنية التأثيخات, كلكشيا ستكػف تأثيخات محجكد
السحتسمة الشاتجة عغ التخمز مغ معجات تكشػلػجيا السعمػمات السدتخجمة في العسمية )مثل رقسشة اختبار 
التػجييي القائع عمى الكفاءة, كالتعمع اإللكتخكني عغ بعج( ستكػف مشخفزة ألف كسية الشفايات اإللكتخكنية 

لشاتجة ستكػف ضئيمة بالسقارنة مع تمظ التي يتع تػليجىا في األردف. كسػؼ تؤدؼ عسمية الخقسشة إلى إجخاء ا
االختبارات كالتعمع دكف استخجاـ الػرؽ, كسا أنيا ستقمل مغ انبعاثات الكخبػف السختبصة بإنتاج الػرؽ )قصع 

 كالشفايات الشاتجة عشو. األشجار, كاستخجاـ السػاد الكيسيائية, كالصاقة, كما إلى ذلظ(

أداء السقتخض وسجل التتبع الخاص بو: تع ترشيف أداء البخنامج عمى الرعيجيغ البيئي  .43
واالجتساعي عمى أنو مخٍض إلى حج ما، ويخجع ذلظ في السقام األول إلى تأخخ استكسال متصمبات خصة عسل 

واالجتساعية، فزاًل عغ اإلجخاءات الستعمقة بشػع البخنامج إلعجاد وتشفيح إجخاءات التذغيل الكياسية البيئية 
كرغع تأخخ استكساؿ الستصمبات, يػاصل البخنامج عسمو بسا يتػافق مع الستصمبات الػششية, كيتابع العجيج  الجشذ.

مغ السبادرات السختمفة الستعمقة بشػع الجشذ. كؼيسا يمي الجيػد السبحكلة الخامية إلى تحديغ األداء البيئي 
( تست إعادة تشطيع متصمبات خصة عسل البخنامج 1ساعي كالتي تع تزسيشيا في التسػيل اإلضافي: كاالجت

كصقميا مغ أجل الحج مغ التجاخل مع بخامج الجيات السانحة اأًلخخػ بحيث تتشاسب بذكل أفزل مع احتياجات 
( زيادة بشاء 3السداعجة الفشية. ( سيتع دعع تصػيخ إجخاءات التذغيل الؿياسية عغ شخيق 2كزارة التخبية كالتعميع 

( السجرجة في خصة عسل البخنامج, GRMالقجرات في مجاالت مشيا الرحة كالدبلمة, كآلية تعػيس السطالع )
( يتع تزسيغ متصمبات إدارة األداء البيئي كاالجتساعي في الشتائج السختبصة بالرخؼ كبخكتػكػالت التحقق 4ك

أيزًا أف بخنامج تحديغ اإلدارة عمى مدتػػ السجارس التابع لمػكالة األميخكية السختبصة بيا. كمغ الججيخ بالحكخ 
( يعسل بالتدامغ مع بخنامج تحقيق الشتائج, كمغ الستػقع أف يداعج بذكل كبيخ في USAIDلمتشسية الجكلية )

كالػضائف تحديغ كضائف التخصيط السجرسي كالػضائف العامة إلدارة البشاء, بسا في ذلظ الػضائف البيئية 
الستعمقة بالرحة كالدبلمة, ككضائف الجػدة العامة. كىشاؾ جيات مانحة دكلية ُأخخػ تشذط في بشاء السجارس, 

, بجعع كزارة التخبية كالتعميع في السجاالت الستعمقة (NGOs)كتقػـ, بالتعاكف مع السشطسات غيخ الحكػمية 
 االت اأُلخخػ.بالسدائل الجشدانية كالسشاخ السجرسي كالعجيج مغ السج

تع تػضيح السخاشخ واالستشتاجات وتجابيخ التخفيف السػصى بيا في إضافة ممحقة بتقييع الُشُطع  .44
( 4حديخان  4( الخاص بالبخنامج األصمي والحي تع إعجاده والكذف عشو في ESSAالبيئية واالجتساعية )

( تقييع األىسية السدتسخة 1انب التالية: كتذسل االضافة الجػ  (.6)انطخ السمخز التشفيحي في السمحق  2020
( لمبخنامج األصمي, بسا في ذلظ أؼ تغييخات عمى األنذصة كالسخاشخ ESSAلتقييع الُشُطع البيئية كاالجتساعية )
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( أؼ مخاشخ أك مدايا ججيجة مختبصة باألنذصة الججيجة في إشار التسػيل 2كالسدايا في إشار البخنامج األصمي؛ 
( تقييع األداء البيئي 4تغييخات التي شخأت عمى الُشُطع البيئية كاالجتساعية لمسقتخض, ك( ال3اإلضافي؛ 

 كاالجتساعي لمسقتخض, كسجل التتبع الخاص بو حتى تاريخو في تشفيح البخنامج.

ىل ىشاك أي إعفاءات مغ سياسات البشظ التي وافق عمييا العزػ السشتجب و/أو التي سيػافق عمييا  د.
 كان األمخ كحلظ ، اشخح. السجمذ؟ إذا

 ال.

 يسكغ اإلشارة ىشا إلى أي تغييخات في بيان السخاشخ الخاص بالعسمية. ه.

تع تعجيل ترشيف السخاشخ اإلجسالية مغ مخاشخ كبيخة إلى متػسصة, لتعكذ ىبػط ترشيف فئات  .45
البخنامج, كمخاشخ السخاشخ التالية: مخاشخ االقتراد الكمي, كمخاشخ الترسيع الفشي لمسذخكع أك 

االستخاتيجيات كالدياسات القصاعية, التي تع تعجيل ترشيفيا مغ كبيخة إلى متػسصة, بيشسا بقيت جسيع الفئات 
 الستبؿية دكف تغييخ.

تع تعجيل ترشيف مخاشخ االقتراد الكمي مغ مخاشخ كبيخة إلى متػسصة, لتعكذ عمى نحػ أكثخ دقًة  .46
يجؼ اإلنسائي لمبخنامج كمؤشخات اليجؼ اإلنسائي لمبخنامج. كرغع أف البخنامج التأثيخ السحتسل عمى تحقيق ال

, فإف COVID-19سػؼ ُيشفَّح في سياؽ يتزسغ عجة صجمات خارجية, بسا في ذلظ أثخ جائحة فيخكس كػركنا 
ىحا إلى السخاشخ الستبؿية عمى اليجؼ اإلنسائي لمبخنامج بعج تجابيخ التخؽيف ترشف عمى أنيا متػسصة. كيخجع 

قجرة األردف عمى الرسػد في كجو الرجمات الساضية, كإدراج إضافة لسيدانية السؤشخات السختبصة بالرخؼ 
 لػزارة التخبية كالتعميع, كالتي تيجؼ إلى ضساف تػفيخ السػارد الكاؼية لتشفيح تجخبلت البخنامج.

خاشخ كبيخة إلى متػسصة. كأثشاء تع تعجيل ترشيف مخاشخ الترسيع الفشي لمسذخكع أك البخنامج مغ م .47
اإلعجاد إلعادة الييكمة كالتسػيل اإلضافي, استفاد ترسيع البخنامج بذكل كبيخ مغ الخصة االستخاتيجية لمتعميع 

(ESP( كخصة التعميع أثشاء حاالت الصػارغ )EDEP التابعتيغ لػزارة التخبية كالتعميع, كسا تع عقج العجيج مغ )
ية السانحة, بسا في ذلظ االجتساعات الفشية الثشائية. كبالتالي فإف التجخبلت تدتفيج بذكل اجتساعات الجيات السعش

كبيخ مغ بعس األفكار في جسيع مجاالت الشتائج, كتعتسج عمى تمظ األفكار التي ُتشفَّح في عسميات ُأخخػ, مع 
نتج عغ ذلظ ترسيع فشي يقجـ  مسارسة السشاقذات الفشية السدتسخة كالتبادؿ الحؼ يجخؼ اآلف بذكل راسخ. كقج

(, كسا ىػ مػضح في (DLIsخارشة شخيق كاضحة لتحقيق الشػاتج في جسيع السؤشخات السختبصة بالرخؼ 
 (.4سمدمة الشتائج السشقحة )الذكل 
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تع تعجيل ترشيف مخاشخ االستخاتيجيات كالدياسات القصاعية مغ مخاشخ كبيخة إلى متػسصة. كقج  .48
(, كسا أنيا تحجد خصط العسل الدشػية التي تتع (ESPة كالتعميع الخصة االستخاتيجية لمتعميع اعتسجت كزارة التخبي

مخاجعتيا مختيغ سشػيًا باالشتخاؾ مع الذخكاء اإلنسائييغ في قصاع التعميع. كمع ضيػر جائحة فيخكس كػركنا 
COVID-19شاء حاالت الصػارغ , كججت كزارة التخبية كالتعميع أنو مغ الزخكرؼ كضع خصة التعميع أث

(EDEP لبلستجابة لمطخكؼ الشاشئة الفخيجة. كبعج االستجابة الصارئة, تعسل كزارة التخبية كالتعميع عمى دمج )
( في عسمية التخصيط الدشػية لمخصة االستخاتيجية األكبخ لمتعميع EDEPخصة التعميع أثشاء حاالت الصػارغ )

(ESPكالػاقع أف الدياسات الخئيدية الت .) ي تقػـ عمييا الخصة االستخاتيجية لمتعميعESP) كخاصًة تػسيع ,)
(, كتحديغ جػدة التجريذ, كتعديد تقييع الصبلب ػػ ضمت (KG2السدتػػ الثاني  -نصاؽ خجمات رياض األشفاؿ 

مدتسخة عمى مجػ سشػات عجيجة, كىػ ما يخجع جدئيًا إلى أف االلتداـ بيحه الدياسات يرل إلى أعمى السدتػيات 
 في الجكلة.

 .أي تغييخات في تختيبات التشفيح وتقييسيا و.

ال تدال وزارة التخبية والتعميع الييئة السشفحة الخئيدية، معتسجًة برفة خاصة عمى وحجة التشديق  .49
( التابعة ليا لمستابعة مع مختمف الجوائخ والػحجات في الػزارة لزسان تأدية ىحه الجوائخ DCUاإلنسائي )

كسا تعسل الػحجة بػصفيا نقصة االتراؿ األكلى في كزارة التخبية كالتعميع والػحجات ألدوارىا في عسمية التشفيح. 
كثيخًا ما تكػف ضعيفة ججًا, مسا قج لجسيع الذخكاء اإلنسائييغ في مجاؿ التعميع في األردف, كتجج أف قجرتيا 

يؤدؼ بجكره إلى اختشاقات في التشفيح في جسيع السذاريع السسػلة مغ الجيات السانحة. ككاف اليجؼ مغ البخنامج 
( مغ خبلؿ تعييغ خبخاء استذارييغ ذكؼ DCUاألصمي لتحقيق الشتائج ىػ تعديد قجرة كحجة التشديق اإلنسائي )

مثل السذتخيات كالخصج كالتقييع, كما, كما إلى ذلظ. غيخ أف كزارة التخبية كالتعميع معخفة في مجاالت محجدة 
كضعت سياسة تقيج بذجة تعييغ الخبخاء االستذارييغ. كباإلضافة إلى ذلظ, كأثشاء العاـ األكؿ مغ تشفيح البخنامج 

كضع تع إصبلحو, األمخ الحؼ  األصمي لتحقيق الشتائج, لع يكغ لجػ كحجة التشديق اإلنسائي مجيخ تشفيحؼ ػ كىػ
أدػ إلى تحدغ ممحػظ في التشفيح في األشيخ األخيخة. كبالسزي قجمًا, ستدتسخ التختيبات التشفيحية في االعتساد 
بذكل أساسي عمى كحجة التشديق االنسائي كمػضفييا, كلكغ البشظ الجكلي سيبحؿ أيزًا قرارػ جيجه لمعسل 

كباإلضافة إلى ذلظ, كنطًخا ألىسية العجيج مغ الذخكاء جات اأًلخخػ في الػزارة. بذكل مباشخ أكثخ مع الجكائخ كالػح
اإلنسائييغ اآلخخيغ في مجاؿ التعميع في األردف, سيتع تشديق التشفيح السدتقبمي بجرجة أكبخ مع ىؤالء الذخكاء.  حيث 

ي الجعع كالتجخبلت, بل سيداعج أف ىحا التشديق ليذ مفيًجا فقط مغ كجية نطخ ضساف التكامل كمشع االزدكاجية ف
 أيًزا عمى تخؽيف الزغط الدمشي عمى كزارة التخبية كالتعميع برفة عامة, ككحجة التشديق اإلنسائي برفة خاصة.
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 .الستصمبات السؤسدية ز.

 السدايا السراحبة في مجال السشاخ

بخنامج تحقيق الشتائج عمى استشادًا إلى تقييع فحز السشاخ، ترشف السخاشخ اإلجسالية عمى نػاتج  .50
حيث أف السخاشخ الخئيدية السختبصة بتغيخ السشاخ التي سيػاجييا األردف ىي درجات الحخارة  .أنيا متػسصة

القرػػ, كنجرة السياه, كتدايج خصخ الؽيزانات السفاجئة. كمغ الستػقع أف يديج متػسط درجات الحخارة الدشػية 
, مع تدايج تكخار مػجات الحخ, كالتي سػؼ تختفع  28 2050حمػؿ عاـ درجة مئػية ب 2.4في األردف بسقجار 
 5. كمغ الستػقع أف تحجث حاالت الجفاؼ في الستػسط كل 2090في السائة بحمػؿ عاـ  13بشدبة ترل إلى 

سشػات. كسا يتػقع أف يحجث التعخض الصػيل لمحخارة القرػػ, الحؼ يؤدؼ إلى إجياد حخارؼ, مخة كاحجة عمى 
ي الدشػات الخسذ القادمة, كبالتالي يشبغي أخحه في االعتبار في القخارات الستعمقة بترسيع البخامج األقل ف

 كالتخصيط لو.

حيث أف نحػ لقج ثبت أن األشفال والذباب معخضػن لمتأثخ بذكل خاص بالطػاىخ الجػية الستصخفة.  .51
ًا لزعفيع الجدجؼ, يكػف األشفاؿ كنطخ  29عاًما أك أقل.  18% مغ سكاف األردف  يبمغػف مغ العسخ 39

معخضػف لمتأثخ بذكل خاص بشػبات الحخارة الذجيجة, كالؽيزانات, ككاقع سيشاريػىات ما بعج الكػارث, مثل سػء 
التغحية كاألمخاض السعجية. حيث أف الطػاىخ الجػية الستصخفة قج تؤدؼ إلى تحجيات إنسائية شػيمة السجػ, 

خريغ خبلؿ أكؿ ألف يـػ مغ حياتيع, حيث يتدبب التػتخ الحاد في إلحاؽ ضخر كخاصًة بالشدبة لؤلشفاؿ الستز
كعمى ىحا فإف السراعب الشاشئة عغ تغيخ السشاخ قج تؤثخ عمى قجرة األفخاد عمى الرسػد  30دائع ببشية الجماغ. 

معخضة عمى السجػ الصػيل. كفي األردف, ىشاؾ حػالي مميػني شفل كشباب يحىبػف إلى السجارس في مػاقع 
 بذجة لخصخ الحخارة القرػػ أك الؽيزانات.

لقج وجيت السخاشخ الستعمقة بتغيخ السشاخ وأوجو الزعف التي تع تحجيجىا ترسيع التسػيل اإلضافي،  .52
 الحي يعالج السخاشخ السشاخية مغ خالل الحػافد السرسسة خريرًا في مجاالت الشتائج األربعة جسيعيا.

بًيا عمى الشسػ االقترادؼ, كاإلنتاجية, كتشسية رأس الساؿ البذخؼ في األردف في كسػؼ يؤثخ تغيخ السشاخ سم
السدتقبل, كىػ ما يتصمب استجابة مخصصة بعشاية لتعديد القجرة السحمية عمى الرسػد. كفي إشار التسػيل 

ا. حيث تذسل اإلضافي, تع تزسيغ تجابيخ تخؽيف تغيخ السشاخ كالتكيف معو في مجاالت الشتائج األربعة جسيعي

                                                           
 .https:// climateknowledgeportal.worldbank.org/country/ jordan/climate-dataprojectionsلمعرفة المتعلمة بتؽٌر المناخ التابعة للبنن الدولً، بوابة ا 28

 
 . /https://population.un.org/ wpp/Download/Standard/lnterpolated، المتاحة على المولع اإللكترونً 2019. التولعات السكانٌة فً العالم لعام 2019األمم المتحدة.   29
-https://developingchild.harvard.edu/science/ key concepts/toxicجامعة هارفارد. التوتر الحاد، المتاح على المولع اإللكترونً  -المركز المعنً بتنمٌة الطفل   30

stress/. 
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التجابيخ, مغ بيغ تجابيخ ُأخخػ, التػعية بتغيخ السشاخ, كتذجيع استخجاـ الصاقة الستججدة حيثسا أمكغ, كاستخجاـ 
األجيدة السػفخة لمصاقة في الغخؼ الرؽية كالسجارس السججدة, كالقجرة عمى الرسػد في مػاجية الطػاىخ الجػية 

 الستصخفة مغ خبلؿ تعديد التعمع السختمط.

لبلشبلع عمى تقييع مفرل لدياؽ فحز السشاخ كمجػ التأثخ, ككحلظ اليجؼ الستسثل في معالجة  .53
السخاشخ السشاخية كالخبط بأنذصة بخنامج تحقيق الشتائج, انطخ القدع الستعمق بالسدايا السراحبة في مجاؿ السشاخ 

 .3ضسغ إضافة التقييع الفشي في السمحق 

 إشخاك السػاششيغ

تجخبلت إشخاؾ السػاششيغ عمى مجاليغ رئيدييغ لئلصبلح تجعسيسا العسمية كىسا: السعمسػف ستخكد  .54
كالصبلب. فؽيسا يتعمق بالسعمسيغ, ستعسل كزارة التخبية كالتعميع مع مجسػعة مغ الشقابات القائسة السسثمة لمسعمع, 

القزايا الستعمقة بالجػانب  بسا في ذلظ اتحاد السعمسيغ, عمى تكػيغ مجسػعات مذاركة افتخاضية لسشاقذة
العسمية. كستخكد ىحه السذاركات عمى كجو التحجيج عمى التساس السجخبلت كالسبلحطات حػؿ ترسيع كتشفيح 

( تجخبة التعمع السختمط لمرفػؼ مغ الخابع إلى الدادس االبتجائي؛ 2( إشار تقييع السعمع؛ )1كتقييع ما يمي: )
 قائع عمى الكفاءة. ( التحػؿ إلى اختبار تػجييي رقسي3)

كؼيسا يتعمق بالصبلب, سترل كزارة التخبية كالتعميع مغ خبلؿ السعمػمات اإللكتخكنية التي تقجميا  .55
السجارس, إلى الصبلب في السجارس الثانػية العميا. كسيتع تذجيع مجسػعات السشاقذة االفتخاضية التي سيتع 

كتػقعاتيع كاىتساماتيع بذأف اإلصبلح الستػقع لمتػجييي  بسػجبيا مشح الذباب الفخصة لمتعبيخ عغ أفكارىع
كعسمية السذاركة ذات الرمة. كسا سيشرب التخكيد بذكل خاص عمى االنتقاؿ إلى األسئمة القائسة عمى الكفاءة, 
كنسػذج التدميع الخقسي, ككيؽية ترسيسو ليكػف سيل االستخجاـ, ككحلظ عمى الغخض مغ التػجييي  بذكل عاـ. 

تع تدجيل السشاقذات الجساعية السخكدة كالسشاقذات االفتخاضية كتغحيتيا بذكل مباشخ في عسمية كسػؼ ي
اإلصبلح ككحلظ في إشار الخصج كالتقييع الخاص بالبخنامج. كباإلضافة إلى ذلظ, سػؼ ُيصمب مغ الصبلب 

تخنت كالتي ستدتفيج مشيا تقجيع آرائيع مغ خبلؿ مشرات التػاصل االجتساعي الذائعة االستخجاـ عمى شبكة اإلن
عسمية إشخاؾ السػاششيغ. كسا ستقػـ كزارة التخبية كالتعميع بشذخ استبيانات سخية عبخ اإلنتخنت بذكل دكرؼ  
تصمب آراء الصبلب حػؿ القزايا الخئيدية الشاشئة عغ السشاقذات عبخ اإلنتخنت, ككحلظ عغ السدائل الخئيدية 

 ا.التي يخغب البشظ/العسيل في مشاقذتي
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 اإلعاقة

يسثل التخكيد عمى التعميع والتعمع السختمط فخصة لجعل التعميع في األردن أكثخ شسػليًة لمصالب ذوي  .56
حيث تذيخ األدلة الدخدية إلى أف التحػؿ إلى التعميع عغ بعج جعل التعمع  اإلعاقة أو ذوي االحتياجات الخاصة.

ضصخابات الشاجسة عغ التػحج, عمى سبيل السثاؿ. كفي الػقت أيدخ مشااًل بالشدبة لبعس الصبلب السرابيغ باال
نفدو, قج ال تكػف فخص التعمع عغ ُبعج متػفخة أك متاحة لجسيع الصبلب, كسا أنو يجب استخجاـ مجسػعة متشػعة 
مغ قشػات كشخؽ االتراؿ, مسا يزسغ مذاركة السحتػػ التعميسي بمغة اإلشارة, كباستخجاـ التدسيات 

كتدسح التكشػلػجيا الستػفخة لمصبلب ذكؼ اإلعاقة الستعمقة بالقخاءة  31ػفيخ الرػت, كالخسػمات. التػضيحية, كت
باستخجاـ السػاد الجراسية الستػفخة عبخ اإلنتخنت بأشكاؿ مختمفة مثل تحػيل الشرػص إلى أحخؼ صػتية أك 

الستحجة, قج فكخت في الستعمسيغ أحخؼ بخايل. كلكغ قمة فقط مغ البمجاف, مثل فشمشجا كجشػب أفخيؿيا كالسسمكة 
-COVIDذكؼ اإلعاقات أك ذكؼ االحتياجات التعميسية الستشػعة/الخاصة في استجابتيا لجائحة فيخكس كػركنا 

, مسا يزسغ تػفخ بعس خجمات الجعع أثشاء األزمة.  كمع ذلظ, فإف الجائحة تسثل فخصة لزساف إتاحة 19
الفخدؼ. كسيكػف ذلظ مفيجًا في حاالت األزمات السدتقبمية كفي  التعميع عغ بعج لمجسيع كتػفيخ بعس الجعع

الجيػد السبحكلة لتمبية احتياجات األشفاؿ السعخضيغ لخصخ عجـ العػدة إلى السجارس بعج إعادة فتحيا. كبسجخد 
عػدة الصبلب كالسعمسيغ كغيخىع مغ السػضفيغ إلى السجرسة, مغ الزخكرؼ استعادة الرحة كالدبلمة في 

رس مع تحديغ السسارسات الستبعة الستعمقة بالرحة كالرخؼ الرحي بصخيقة شاممة, كإتاحة السخافق السجا
كالسعمػمات كاالتراالت لجسيع الصبلب كالسػضفيغ. كسػؼ يدداد الصمب عمى الجعع االجتساعي العاشفي 

كسا تتصمب االستجابة  كخجمات االستذارة, فزبًل عغ ضخكرة كضع رفاه السعمسيغ كالصبلب في مخكد االىتساـ.
كالتعافي مشيا نيجًا شامبًل يخعى جسيع الستعمسيغ, بسغ فييع األشفاؿ  COVID-19ألزمة فيخكس كػركنا 

كالذباب مغ ذكؼ اإلعاقات كغيخىع مغ الستعمسيغ السيسذيغ. كسػؼ يػفخ التعميع السختمط كسيمة لمخخكج مغ 
 درة عمى دعع جسيع الستعمسيغ في العػدة إلى السدار الرحيح.األزمة باالستعانة بأنطسة تعميسية أكثخ شسػاًل قا

 الشػع االجتساعي

تؤثخ الفػارق بيغ الجشديغ عمى فخص التعميع، والتجخبة التعميسية، ونػاتج التعميع لمصالب والصالبات  .57
غ حيث أف ىشاؾ معجالت أعمى مغ الخسػب كاالنقصاع ع 32 عمى حج سػاء، ولكغ بصخق مختمفة لكل فئة.

الجراسة كتجني نتائج التعمع بيغ الفتياف, في حيغ أف تجخبة التعمع اإلجسالية في مجارس الحكػر أقل جػدًة مشيا في 
                                                           

31
 ، مدونات البنن الدولً  "COVID-19مساواة فً التعلٌم أثناء وبعد أزمة فٌروس كورونا . "معالجة عدم ال2020نٌسان  20األسوتاري ، حنا.   

-https://blogs.worldbank.org/education/tackling-inequity-education-during-and-after المتاحة على المولع اإللكترونً 
covid-19 

32
 .2022-2018. استراتٌجٌة تعمٌم المساواة بٌن الجنسٌن فً التعلٌم للفترة 2018تموز  30وزارة التربٌة والتعلٌم األردنٌة.   

https://blogs.worldbank.org/education/tackling-inequity-education-during-and-after-covid-19
https://blogs.worldbank.org/education/tackling-inequity-education-during-and-after-covid-19
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مجارس اإلناث. كلكغ عمى الخغع مغ تدجيل إنجازات أفزل في مجاؿ التعمع في مجارس اإلناث, فإف األعخاؼ 
سصية, كل ىحا مغ شأنو أف ييجد تصمعات الفتيات كالشداء االجتساعية التسييدية, كالتحيد الجشداني, كالقػالب الش

كخياراتيغ في مجاؿ التعميع كالسيشة كالحياة. كسا أف الفػارؽ بيغ الجشديغ تدداد تفاقسًا بيغ الفئات االجتساعية 
اض االقترادية كالدكاف البلجئيغ األكثخ ضعفًا. حيث أف السعجؿ الرافي اللتحاؽ اإلناث بالتعميع في مخحمة ري

 64.1بالسئة, أقل مغ السعجؿ الرافي اللتحاؽ الحكػر البالغ  62.9(, البالغ (KG2السدتػػ الثاني  -األشفاؿ 
السدتػػ الثاني  -بالسئة, كسا أف السعجؿ الرافي اللتحاؽ األشفاؿ األردنييغ بالتعميع في مخحمة رياض األشفاؿ 

KG2) 33 بالسئة. 25.4رافي اللتحاؽ األشفاؿ الدػرييغ البالغ , أعمى بكثيخ مغ السعجؿ البالسئة 69.5(, البالغ 

-2018تيجف استخاتيجية وزارة التخبية والتعميع لتعسيع السداواة بيغ الجشديغ في التعميع لمفتخة  .58
إلى تػجيو ودعع الجيػد التي تبحليا الػزارة لزسان تحجيج أوجو عجم السداواة بيغ الجشديغ في  2022

مع الخصة االستخاتيجية لمتعميع  كتتساشى ىحه االستخاتيجية تساماً التعميع وتشفيح التجخالت السشاسبة لسعالجتيا. 
(ESP لمفتخة )بيجؼ تعديد أىجافيا كتعسيع مخاعاة السشطػر الجشداني في تشفيحىا, كسا تقع 2022-2018 ,

مدؤكلية تشفيح االستخاتيجية كرصجىا عمى عاتق كزارة التخبية كالتعميع. كىي تبخز أكجو التفاكت الكبيخة بيغ 
 غ الصبلب كالصالبات في األردف, ال سيسا ؼيسا يتعمق بسا يمي:الجشديغ التي يسكغ مبلحطتيا بي

 الصمب عمى التعميع, كالسذاركة ؼيو, كااللتحاؽ بو, كالؿيسة السختبصة بو؛ )أ( 

 عسمية التعمع كالتشذئة االجتساعية في السجرسة, كالبيئة العامة لمتعمع؛ )ب( 

 ناث؛جػدة التعميع السقجـ في مجارس الحكػر كمجارس اإل )ج( 

 نػاتج التعمع بيغ الصبلب كالصالبات؛ )د( 

اختيار السػاد في التعميع السيشي كالتعميع العالي مغ قبل الصبلب كالصالبات, مسا يؤثخ في نياية  )ق( 
 السصاؼ عمى خياراتيع السيشية كآفاؽ حياتيع؛

 شخيقة استخجاـ السؤىبلت التعميسية مغ قبل الصبلب كالصالبات. )ك(

استخاتيجية تعسيع السداواة بيغ الجشديغ في التعميع ىجفيغ رئيدييغ، يشبغي الدعي إلى تذسل  .59
ىجفًا استخاتيجيًا يتع تشطيسيا في إشار كل مجال مغ السجاالت الدتة لمخصة  15تحكيقيسا مغ خالل 
)انطخ أدناه(. كيدتشج تشفيح  ( مغ أجل ضسان اتداق االستخاتيجية مع الخصةESPاالستخاتيجية لمتعميع )

, حيث تعسل ىحه الخصة أيزًا كأداة لتشديق الجعع 2022-2018االستخاتيجية إلى خصة عسل تستج عمى الفتخة 
                                                           

33
الفرق بٌن الجنسٌن فً معدل االلتحاق بالتعلٌم فً . تمرٌر إنجازات الخطة االستراتٌجٌة. لد ٌكون 2019وزارة التربٌة والتعلٌم. عام   

( نتٌجةً لمجموعة من العوامل، التً تشمل التحٌزات الجنسانٌة التً لد تإثر على لرارات KG2المستوى الثانً ) -مرحلة رٌاض األطفال
 اآلباء حول االلتحاق بالتعلٌم.
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الحؼ تقجمو مختمف الجيات السانحة لػزارة التخبية كالتعميع مغ أجل تشفيح االستخاتيجية. كعمى ىحا فإف الجعع 
يتع بالتشديق مع الجيات السانحة اأُلخخػ ضسغ اإلشار العاـ لمخصة  السقجـ في إشار التسػيل اإلضافي

(, فزبًل عغ خصة عسل االستخاتيجية. كمغ بيغ األىجاؼ االستخاتيجية السختمفة (ESPاالستخاتيجية لمتعميع 
 السػضحة أدناه, يداىع التسػيل اإلضافي بذكل خاص ؼيسا يمي:

الجيج كالتشسية الجيجة في مخحمة الصفػلة السبكخة ضساف السداكاة في الحرػؿ عمى التعميع  )أ(
(ECED لمفتياف كالفتيات عمى حج سػاء ػ مغ خبلؿ دعع نطاـ لزساف الجػدة خاص بسخحمة رياض )

(, كرصج 3( يخاعي االعتبارات الجشدانية )السؤشخ السختبط بالرخؼ KG2السدتػػ الثاني ) -األشفاؿ 
( بصخيقة مرشفة حدب نػع الجشذ KG2السدتػػ الثاني ) -تػسيع نصاؽ االلتحاؽ بخياض األشفاؿ 

(. كسيتع دعع ترسيع نطاـ ضساف الجػدة في إشار تسػيل السداعجة الفشية 2)السؤشخ السختبط بالرخؼ 
( باستخجاـ اختراصات تحجد بػضػح كسائل مكافحة القػالب الشسصية TA IPFلمسذخكع االستثسارؼ )

ع اآلباء كأكلياء أمػر األشفاؿ. كيسثل ىحا أحج العشاصخ الخئيدية في لمجشديغ في السجرسة, كبالتعاكف م
 أؼ نطاـ ضساف جػدة يكفل أفزل السسارسات؛

مغ خبلؿ دعع  -ضساف تػفيخ بيئات تعمع آمشة كصحية كتسكيشية لمفتياف كالفتيات عمى حج سػاء  )ب(
(, كمخافق 5)السؤشخ السختبط بالرخؼ بخامج التعمع االجتساعي العاشفي التي تخاعي االعتبارات الجشدانية 

السياه كالرخؼ الرحي كالشطافة الرحية السخررة جشدانيًا,كالستصمبات الرحية في السجارس )السؤشخ 
(. كيتزسغ بخنامج التعمع االجتساعي العاشفي الجارؼ تجخيبو بالفعل تجريًبا يخاعي 6السختبط بالرخؼ 

 لمصبلب, بحيث يكافح ىحا التجريب القػالب الشسصية لمجشديغ؛ االعتبارات الجشدانية لمسعمسيغ كالسيارات

ضساف التحميل الجشداني كاستخجاـ البيانات السرشفة حدب نػع الجشذ في نطع السعمػمات  )ج(
مغ خبلؿ دعع جسع البيانات السرشفة حدب نػع الجشذ حػؿ سمػؾ  -التعميسية كعسمية صشع القخار 

ع التقاريخ نرف الدشػية الشاتجة السرشفة حدب الشػع )السؤشخ الصبلب كالسػضفيغ كرفاىيع مع رف
 (؛5السختبط بالرخؼ 

مغ  -ضساف خمػ السحتػػ التعميسي كالتعمسي مغ التحيد الجشداني كالقػالب الشسصية لمجشديغ  )د(
ك  4خبلؿ دعع تجريب السعمسيغ كاعتسادىع بصخيقة تخاعي االعتبارات الجشدانية )السؤشخ السختبط بالرخؼ 

(. كيتع دعع ترسيع تجريب السعمسيغ كاعتسادىع عغ شخيق تسػيل السداعجة 8السؤشخ السختبط بالرخؼ 
( بسداعجة شخكة دكلية كفًقا لبلختراصات التي تشز عمى ُنُيج TA IPFالفشية لمسذخكع االستثسارؼ )

 تخبػية محجدة تعدز السداكاة بيغ الجشديغ؛ ك
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التكشػلػجيا, مع االىتساـ بذكل خاص بإغبلؽ الفجػة الخقسية ضساف السداكاة في الػصػؿ إلى  )ق(
بيغ الجشديغ كتعديد السيارات كالكفاءات الخقسية لجػ الفتيات ػػ مغ خبلؿ دعع استخاتيجية كمحتػػ تعمع 

(. كسيتع دعع استخاتيجية التعمع 8مختمط مخاعياف لبلعتبارات الجشدانية )السؤشخ السختبط بالرخؼ 
(, مع تحجيج (TA IPFشخيق تسػيل السداعجة الفشية لمسذخكع االستثسارؼ  السختمط ىحه عغ

االختراصات التي تحجد أكاًل خرائز الفجػة الخقسية بيغ الجشديغ عمى نحػ أكثخ تحجيجًا, ثع تحجيج 
إجخاءات محجدة إلغبلؽ ىحه الفجػة. كرغع أف استخاتيجية تعسيع السداكاة بيغ الجشديغ في التعميع تدمط 

عمى الفجػة بيغ الجشديغ, كأف األدلة العالسية تذيخ إلى أف ىحه الفجػة مػجػدة كآخحة في الشسػ  الزػء
 2018( لعاـ PISAمع تقجـ األشفاؿ خبلؿ الشطاـ السجرسي, فإف دليل البخنامج الجكلي لتقييع الصمبة )
إشار ىحه العسمية في في األردف ال يذيخ إلى كجػد ىحه الفجػة. كستبحث السداعجة الفشية السقجمة في 

 ىحه السذكمة بسديج مغ التفريل مغ أجل تػجيو استخاتيجية التعمع السختمط بذكل صحيح.
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 الشكل 5: استراتٌجٌة تعمٌم المساواة بٌن الجنسٌن فً التعلٌم

 
 

 

 

 

 األهداف الرئٌسٌة

للطبلب والطالبات وتلبٌتها، من حٌث فرص التعلم ضمان إدران النظام التعلٌمً لبلحتٌاجات والتطلعات المختلفة     أ.

 وخبراته ونواتجه

بناء المدرات الفردٌة والمإسسٌة داخل وزارة التربٌة والتعلٌم على التحلٌل المراعً للمنظور الجنسانً، وتعمٌم  ب. 

 مراعاة المنظور الجنسانً، ورصده

 األهداف االستراتٌجٌة

 (ECEDمرحلة الطفولة المبكرة ): التعلٌم والتنمٌة فً 1المجال 

( للفتٌان ECED. ضمان المساواة فً الحصول على التعلٌم الجٌد والتنمٌة الجٌدة فً مرحلة الطفولة المبكرة )1

 .والفتٌات على حد سواء

. ضمان تكافإ الفرص فً الرعاٌة واللعب والتعلم فً برامج وبٌبات التعلٌم والتنمٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة 2

(ECED)على أساس المساواة بٌن الجنسٌن ،. 

 .: إمكانٌة الوصول والمساواة2المجال 

. ضمان توفٌر بٌبات تعلم آمنة وصحٌة وتمكٌنٌة للفتٌان والفتٌات على حد سواء والحد من خطر العنؾ الجنسانً 3

 .(SRGBVالمرتبط بالمدارس )

الخاصة للفتٌان والفتٌات على حد سواء ومعالجتها، وال  . تعزٌز التعلٌم الشامل واالعتراؾ باالحتٌاجات والظروؾ4

 .سٌما فً الفبات الضعٌفة واألطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة

 .. ضمان مراعاة فرص التعلٌم ؼٌر النظامً والتعلم مدى الحٌاة للمنظور الجنسان5ً

 .: تعزٌز النظام3المجال 

 .المإسسً. تعمٌم مراعاة المنظور الجنسانً فً إدارة األداء 6

. ضمان التحلٌل الجنسانً واستخدام البٌانات المصنفة حسب نوع الجنس فً نظم المعلومات التعلٌمٌة وعملٌة صنع 7

 .المرار

 .: الجودة4المجال 

 .. إضمان خلو المحتوى التعلٌمً والتعلمً من التحٌز الجنسانً والموالب النمطٌة للجنسٌن8

كنولوجٌا، مع االهتمام بشكل خاص بإؼبلق الفجوة الرلمٌة بٌن الجنسٌن . ضمان المساواة فً الوصول إلى الت9

 .وتعزٌز المهارات والكفاءات الرلمٌة لدى الفتٌات

 .. تعزٌز التوازن بٌن الجنسٌن فً اإلدارة المدرسٌة ومشاركة المجتمع المحل10ً

الولاٌة منها وضمان توفٌر بٌبات آمنة . دراسة أسباب االنمطاع عن الدراسة بٌن الفتٌات والفتٌان والتصدي لها و11

 .للتعلم

 .: الموارد البشرٌة5المجال 

 .. ضمان استناد السٌاسات المعنٌة بالمعلمٌن إلى المساواة بٌن الجنسٌن وتعزٌزها للمساواة بٌن الجنسٌن12

 .: التعلٌم المهن6ًالمجال 

 .. تعزٌز التوازن بٌن الجنسٌن فً إدارة التعلٌم المهن13ً

تعزٌز تكافإ فرص التعلم فً التعلٌم المهنً وتحسٌن إمكانٌة وصول الفتٌان والفتٌات على حد سواء إلى . 14

 .المسارات المهنٌة ؼٌر التملٌدٌة

 .. ضمان خلو محتوٌات التعلم وعملٌاته وبٌباته فً التعلٌم المهنً من التحٌز الجنسان15ً
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 .السخاشخ الخئيدية .5

حيث أف البخنامج سػؼ ُيشفَّح في سياؽ  اإلجسالية لبلقتراد الكمي عمى أنيا متػسصة.ترشف السخاشخ  .60
, كأزمة البلجئيغ COVID-19يتزسغ عجة صجمات خارجية, بسا في ذلظ أثخ جائحة فيخكس كػركنا 

الدػرييغ. كعمى الخغع مغ ذلظ, فإف قجرة األردف عمى الرسػد في كجو الرجمات الساضية, كإدراج إضافة 
يدانية كزارة التخبية كالتعميع, كالتي تيجؼ إلى ضساف تػفيخ السػارد الكاؼية لتشفيح تجخبلت البخنامج, سػؼ لس

 تخفف مغ السخاشخ التي تيجد تحقيق اليجؼ اإلنسائي لمبخنامج.

حيث أف التجخبلت في  ترشف مخاشخ القجرات السؤسدية الستعمقة بالتشفيح كاالستجامة عمى أنيا مختفعة .61
ار التسػيل اإلضافي شسػحة كلكشيا تدتسج شسػحيا مغ جيػد مشدقة تبحليا كزارة التخبية كالتعميع إلحجاث إش

تغييخ جػىخؼ في الشطاـ التعميسي. كمغ بيغ السخاكؼ الخئيدية الحفاظ عمى االلتداـ بالتحػؿ اإلصبلحي مغ 
السدتػػ  -عميع في مخحمة رياض األشفاؿالشػع الحؼ يجعسو ىحا التسػيل اإلضافي )بسا في ذلظ تعسيع تمقي الت

(, كإصبلح محتػػ اختبار التػجييي كشخيقة عقجه, كاعتساد التعميع السختمط(.  بيج أف التجخبة (KG2الثاني 
أضيخت أف ىشاؾ التدامًا أكسع نصاقًا باإلصبلحات الخئيدية في قصاع التعميع بسا يتجاكز نصاؽ كزارة التخبية 

غ ىحا التسػيل اإلضافي ىػ دعع التذاكر عمى نصاؽ أكسع مع الجيات السعشية حتى كالتعميع, كأف الغخض م
. كسا أف القجرة عمى التشفيح ىي إحجػ السخاكؼ الخئيدية, كذلظ ألف مػضفي كحجة يتدشى الحفاظ عمى ىحا االلتداـ

ة ىحا االختشاؽ السحتسل ( يعانػف مغ ضغػط شجيجة, كسا ُذكخ آنفًا. كسيتع التخؽيف مغ حجDCUالتشديق اإلنسائي )
( بالتشديق مع مػضفى كحجة التشديق االنسائي, سيذارؾ البشظ الجكلى 1في التشفيح مغ خبلؿ سمدمة مغ التجابيخ: 

برػرة مباشخة اكثخ )بسا في ذلظ مغ خبلؿ مػضفى البشظ الحيغ سيكػف مقخىع في مكتب عساف( مع الجكائخ الخئيدية 
( التشديق الػثيق 2 عميع السكمفة بتشفيح مجاالت محجدة مغ البخامج, مسا سيجعع جيػدىا؛ااُلخخػ في كزارة التخبية كالت

مع الذخكاء اإلنسائييغ اآلخخيغ في مجاؿ التعميع, كىحا بجكره يسكغ أف يخفف بعس الزغط الحؼ ُيساَرس عمى 
 مػضفي الػحجة مغ جانب الجيات السانحة.

حيث تعتبخ السخاشخ االجتساعية  سعًة عمى أنيا كبيخة.ترشف السخاشخ البيئية كاالجتساعية مجت .62
لمبخنامج كبيخة. كستبقى السخاشخ االجتساعية في إشار التسػيل اإلضافي السقتخح كبيخة, كذلظ في السقاـ األكؿ 
بدبب السخاشخ السترمة باألراضي في إشار العسمية األصمية كالتسػيل اإلضافي. حيث يتع الحج مغ حيازة 

ى أدنى حج مسكغ مغ خبلؿ البشاء عمى األراضي السػجػدة التابعة لػزارة التخبية كالتعميع حيثسا أمكغ األراضي إل
ذلظ, كسا تدتخجـ كزارة التخبية كالتعميع استخاتيجيات ُأخخػ لديادة االلتحاؽ بالسجارس )عمى سبيل السثاؿ زيادة 

مـد مبادلة األراضي بيغ الػزارات, أك حجع الغخفة الرؽية(, كلكغ تػسيع السجارس في بعس الحاالت يدت
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الحرػؿ عمى قصع مجاكرة مغ ُمبلؾ األراضي الخاصة. كال تداؿ السخاشخ البيئية في إشار التسػيل اإلضافي 
السقتخح متػسصة كسا تع ترشيفيا في البخنامج األصمي لتحقيق الشتائج, كذلظ ألف التسػيل اإلضافي يجعع أنذصة 

يجعسيا البخنامج الػأصمي )أؼ تػسيع الغخؼ الرؽية مغ خبلؿ تخميع السداحات الستػفخة مادية مساثمة لتمظ التي 
في السجارس السػجػدة أك بشاء غخؼ صؽية ججيجة/ دكرات مياه مبلئسة لؤلشفاؿ/ تػسيع السبلعب عمى األراضي 

صة عمى جػدة اليػاء الستػفخة في السجارس(. كمغ الستػقع أف تدفخ ىحه األنذصة عغ تأثيخات مشخفزة إلى متػس
كالسياه كالتخبة, فزبًل عغ صحة كسبلمة العساؿ كالسجتسعات السجاكرة )بسا في ذلظ الصبلب كالسعمسيغ( أثشاء 

 البشاء.

 .تعػيس السطالع مغ البشظ الجولي .6

الجكلي يحق لمسجتسعات كاألفخاد الحيغ يعتقجكف أنيع يتأثخكف سمبيًا بأحج السذاريع التي يجعسيا البشظ  .63
(WB تقجيع شكاكػ إلى آليات تعػيس السطالع القائسة عمى مدتػػ السذخكع أك إلى دائخة تعػيس السطالع )
(GRS التابعة لمبشظ الجكلي. كتكفل دائخة تعػيس السطالع إعادة الشطخ في الذكاكػ الػاردة عمى الفػر بػية )

فخاد الستزخريغ مغ السذخكع تقجيع شكػاىع إلى الترجؼ لمسخاكؼ السترمة بالسذخكع. كسا يحق لمسجتسعات كاأل
ىيئة التفتير السدتقمة التابعة لمبشظ الجكلي كالتي تحجد ما إذا كاف الزخر قج كقع, أك مغ السسكغ أف يقع, نتيجًة 
لعجـ التداـ البشظ الجكلي بدياساتو كإجخاءاتو. كيسكغ تقجيع الذكاكػ في أؼ كقت بعج تػجيو انتباه البشظ الجكلي 

كلمحرػؿ عمى معمػمات حػؿ كيؽية تقجيع الذكاكػ  باشخًة إلى ىحه السخاكؼ, كإتاحة الفخصة إلدارة البشظ لمخد.م
 ت التابعة لمبشظ الجكلي, يخجى زيارة السػقع اإللكتخكنيإلى دائخة تعػيس السطالع السترمة بالسؤسدا

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and- services/grievance-redress-service 

كلمحرػؿ عمى معمػمات حػؿ كيؽية تقجيع الذكاكػ إلى ىيئة التفتير التابعة لمبشظ الجكلي, يخجى زيارة السػقع 
 www.inspectionpanel.org تخكنياإللك

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
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 . جدول ملخص التغٌٌرات.7

 لم ٌتم التؽٌٌر تم التؽٌٌر 

  ✔ التؽٌٌر فً إطار النتابج

  ✔ التؽٌٌر فً تارٌخ/توارٌخ إؼبلق تموٌل المرض

  ✔ التؽٌٌر فً خطة عمل البرنامج

  ✔ ((IPF)التؽٌٌر فً فبة التمٌٌم البٌبً )عنصر رلم التخطٌط اإلرشادي 

 ✔  التؽٌٌر فً الهٌبة المنفذة

 ✔  التؽٌٌر فً األهداؾ اإلنمابٌة للمشروع

 ✔  التؽٌٌر فً نطاق البرنامج

 ✔  عملٌات اإللؽاء الممترحة

 ✔  إعادة التوزٌع بٌن فبات الصرؾ

 ✔  التؽٌٌر فً ترتٌبات عملٌات الصرؾ

 ✔  التؽٌٌر فً تفعٌل سٌاسات الحماٌة

 ✔  التؽٌٌر فً العهود المانونٌة

 ✔  التؽٌٌر فً الترتٌبات المإسسٌة

 ✔  التؽٌٌر فً األسلوب الفنً 

 ✔  االبتمانٌةالتؽٌٌر فً الجوانب 

 ✔  التؽٌٌر فً الجوانب البٌبٌة واالجتماعٌة

 ✔  التؽٌٌر فً الجدول الزمنً للتنفٌذ

 ✔  تؽٌٌر آخر )تؽٌٌرات أُخرى(

 . التغٌٌرالتفصٌلً )التغٌٌرات التفصٌلٌة(8
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 توارٌخ إغالق تموٌل المرض / تارٌخ

 تارٌخ اإلؼبلق األصلً الحالة المرض/ االبتمان/ الصندوق االستبمانً
 تارٌخ اإلؼبلق الحالً 

 )توارٌخ اإلؼبلق الحالٌة(
 لتمدٌم طلبات السحبالموعد النهابً الممترح  تارٌخ اإلؼبلق الممترح

 -البنن الدولً لئلنشاء والتعمٌر 
88040 

 2025-أٌلول -30 2025-أٌار -31 2023-أٌار -31 2023-أٌار -31 فعال

 2025-أٌلول -30 2025-أٌار -31 2023-أٌار -31 2023-أٌار -31 فعال A6420-الصندوق االستبمانً

 2025-أٌلول -30 2025-أٌار -31 2023-أٌار -31 2023-أٌار -31 فعال A6421 -الصندوق االستبمانً

 ((IPF)( )عنصر رلم التخطٌط اإلرشادي EAفئة التمٌٌم البٌئً )

 الفبة األصلٌة للتمٌٌم البٌبً التؽٌٌر فً فبة التمٌٌم البٌبً 

 ؼٌر مطلوب )ج( نعم

 الفبة الممترحة للتمٌٌم البٌبً الفبة الحالٌة للتمٌٌم البٌبً

 التمٌٌم الجزبً )ب(  ؼٌر مطلوب )ج(
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 أدناه التؽٌٌرات التفصٌلٌة على مستوى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ. 6ٌلخص الجدول  .64
 

 : ملخص التغٌٌرات على مستوى النتٌجة المرتبطة بالصرف6الجدول 

 مجال النتائج

 

 النتائج المرتبطة بالصرف التً تم المإشر المرتبط بالصرف
األصلً  اسماطها من البرنامج
 لتحمٌك النتائج

النتائج المرتبطة بالصرف التً تم تعدٌلها من 
 البرنامج األصلً لتحمٌك النتائج

النتائج المرتبطة بالصرف الُمدخلة حدٌثاً فً إطار التموٌل 
 اإلضافً

 )بصٌغة مختصرة(

مجال النتائج 
1 

المإشر المرتبط بالصرؾ 
: عدد الفتٌان والفتٌات 1

المسجلٌن السورٌٌن البلجبٌن 
 فً المدارس المستهدفة

 
 ال

 
 نعم )مإشر مدمج(

 
 ال

المإشر المرتبط بالصرؾ 
: توسٌع نطاق خدمات 2

المستوى  -رٌاض األطفال 
 (KG2الثانً )

 
 ال

 
 ال

  أ إلى النتٌجة المرتبطة  2.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
أ: المحتوى التلفزٌونً المخصص لرٌاض  2.4بالصرؾ 

 (KG2المستوى الثانً ) -األطفال
  ب إلى النتٌجة المرتبطة  2.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ

ب: خطة العمل بشؤن توسٌع نطاق الحصول  2.4بالصرؾ 
المستوى الثانً  -على التعلٌم فً مرحلة رٌاض األطفال 

(KG2) 
  ج: التصمٌم الفنً والمالً  2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ

 (PPPعٌن العام والخاص )لطرٌمة الشراكة بٌن المطا
  أ إلى النتٌجة المرتبطة  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ

 -أ: تجدٌد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال 2.6بالصرؾ 
 (KG2المستوى الثانً )

  ب إلى النتٌجة المرتبطة  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
 -ب: الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال 2.6بالصرؾ 
( التً تم إنشاإها وتشؽٌلها بالشراكة KG2الثانً )المستوى 

 بٌن المطاعٌن العام والخاص
  ج إلى النتٌجة المرتبطة  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ

 -ج: بناء الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال 2.6بالصرؾ 
 (KG2المستوى الثانً )
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المإشر المرتبط بالصرؾ 

: تحسٌن نظام ضمان 3
الخاص بخدمات  الجودة

المستوى  -رٌاض األطفال 
 (KG2الثانً )

  النسبة المبوٌة لمدارس رٌاض
( KG2المستوى الثانً ) -األطفال

التً تم تمٌٌمها من خبلل نظام 
ضمان الجودة الذي تم وضعه 

 حدٌثاً 
  النسبة المبوٌة للمعلمٌن فً رٌاض

( KG2المستوى الثانً ) -األطفال
ٌن التابعة للمطاع الحكومً الذ

استكملوا نماذج التدرٌب أثناء 
 الخدمة

سابماً وتعدٌلها  3.4تم تمسٌم النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 لتصبح:

  أ إلى النتٌجة  3.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
أ: عدد الجهات الخاصة ؼٌر  3.7المرتبطة بالصرؾ 

المستوى  -المرخصة التً تمدم خدمات رٌاض األطفال 
ترخٌصها، والتً تفً بالحد  ( التً تمKG2الثانً )

األدنى من معاٌٌر الجودة المحددة بموجب نظام ضمان 
 الجودة

  ب إلى النتٌجة  3.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
ب: عدد الؽرؾ الصفٌة فً  3.7المرتبطة بالصرؾ 

( الموجودة فً KG2المستوى الثانً ) -رٌاض األطفال
فً بالحد المإسسات العامة والخاصة المرخصة، والتً ت

األدنى من معاٌٌر الجودة المحددة بموجب نظام ضمان 
 الجودة

 
 
 

 
 ال

 
 
 

 2مجال النتابج 

 

المإشر المرتبط بالصرؾ 
4: 

تعزٌز إعداد المعلمٌن 
 وإدارة شإونهم

 
 
 

 ال

سابماً  4.4و 4.3تم تعدٌل النتابج المرتبطة بالصرؾ 
 لتصبح:

  النتٌجة أ إلى  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
أ: عدد المعلمٌن المعٌنٌن حدٌثًا  4.7المرتبطة بالصرؾ 

الذٌن تم تمٌٌمهم وفمًا للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن 
(NTPS والذٌن ٌلبون )باستخدام إطار تمٌٌم المعلم( )

 الحد األدنى من المعاٌٌر فً مجال الممارسات التربوٌة
 
  لنتٌجة ب إلى ا 4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ

ب: عدد المعلمٌن من رٌاض  4.7المرتبطة بالصرؾ 
األطفال وحتى الصؾ الثانً عشر الذٌن تم تدرٌبهم 

واعتمادهم وفمًا للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن 
(NTPS) 

 
 

  ج إلى  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
ج: عدد  4.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

وحتى الصؾ المعلمٌن من رٌاض األطفال 
الثانً عشر الذٌن ٌلبون الحد األدنى من المعاٌٌر 

فً الممارسات االجتماعٌة العاطفٌة كما هً 
 محددة فً إطار تمٌٌم المعلم
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المإشر المرتبط  
بٌبة : تحسٌن 5بالصرؾ 

التعلم فً المدارس 
الحكومٌة وتنظٌم جمع 

البٌانات االجتماعٌة 
العاطفٌة ورفع التمارٌر 

 المتعلمة بها
 

  النسبة المبوٌة للمدارس التً تضم
نسبة مرتفعة من األطفال السورٌٌن 

البلجبٌن والتً تنفذ برنامج التعلم 
 االجتماعً العاطفً

 سابماً لتصبح: 5.1تم تعدٌل النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

  ب إلى النتٌجة  5.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
ب: تصمٌم وتجرٌب برنامج  5.6المرتبطة بالصرؾ 

مدرسً لتحسٌن التعلم االجتماعً العاطفً لدى 
بالمابة منها مدارس  50مدرسة،  210الطبلب فً 

 تضم نسبة مرتفعة من الطبلب السورٌٌن البلجبٌن

 أ إلى النتٌجة المرتبطة  5.6ؾ من النتٌجة المرتبطة بالصر
أ:  ورشة عمل للجهات المعنٌة حول البٌانات  5.7بالصرؾ 

السلوكٌة للطالب/المعلم وتوسٌع لاعدة بٌانات نظام معلومات 
 (EMISإدارة التعلٌم )

  أ إلى النتٌجة المرتبطة  5.6من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
دام أ: نشر التمارٌر نصؾ السنوٌة باستخ 5.7بالصرؾ 

 البٌانات التً تم جمعها

  ب: الدروس المستفادة من  5.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
البرنامج  التجرٌبً للتعلم االجتماعً العاطفً الذي تم دمجه 

فً خارطة طرٌك وزارة التربٌة والتعلٌم إلى بٌبة مدرسٌة 
 آمنة

 

المإشر المرتبط 
: تحسٌن 6بالصرؾ 

البٌبة المادٌة للتعلم فً 
المدارس الحكومٌة 

 األردنٌة
 

 اعتماد نظام صٌانة محسن •

عدد المدارس التً تستخدم مٌزانٌة  •
 الصٌانة والحماٌة

 

 

 

 ال

  أ إلى  6.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
أ: تجهٌز  6.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

المدارس بمرافك المٌاه والصرؾ الصحً 
 ( المحسنةWASHوالنظافة )

  ب إلى النتٌجة  6.4المرتبطة بالصرؾ من النتٌجة
ب: إعادة تؤهٌل المدارس  6.6المرتبطة بالصرؾ 

 لتلبٌة الحد األدنى من متطلبات الصحة والسبلمة
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 3مجال النتابج 

 

المإشر المرتبط بالصرؾ 
: تحسٌن نظام تمٌٌم 7

 الطبلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال

 سابماً لتصبح: 7.1تم تعدٌل النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

  أ: تعتمد  7.4أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  7.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
وزارة التربٌة والتعلٌم استراتٌجٌة تمٌٌم وطنً للطبلب، بما ٌشمل خطة عمل لبلنتمال 

إلى صٌؽة رلمٌة لابمة على الكفاءة الختبار التوجٌهً، وإصبلح الوزن النسبً 
االختبار للنظر فً وضع اختبارات أُخرى لتحدٌد المستوى لتحدٌد الممنوح لهذا 

 التخرج والمبول فً التعلٌم العالً

 

 سابماً لتصبح: 7.3تم تعدٌل النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

  ب:  7.5ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  7.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
لجهات المعنٌة والعمل التحلٌلً المتفك تستكمل وزارة التربٌة والتعلٌم المشاورات مع ا

 7.3علٌه بموجب خطة العمل التً تم وضعها فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من 
 أ 7.4أ إلى 

 سابماً لتصبح: 7.4تم تعدٌل النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

  ج: تعتمد  7.6ج إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  7.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
تربٌة والتعلٌم البحة تنظٌمٌة تفصل وظٌفة اختبار التوجٌهً المتمثلة فً وزارة ال

التخرج من المدرسة الثانوٌة عن وظٌفته المتمثلة فً تحدٌد المبول لبللتحاق بالتعلٌم 
 أ 7.4أ إلى  7.3العالً، بما ٌتماشى مع النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

 

 

  األسبلة والمنصة أ: تطوٌر بنن  7.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
 الرلمٌة للتحول إلى اختبار التوجٌهً الرلمً المابم على الكفاءة

  أ: تجهٌز مختبرات االختبارات  7.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
بالمابة  50المدرسٌة باألجهزة واألثاث وشبكة اإلنترنت لخدمة 

 من طبلب التوجٌهً

  اختبارات  5ب: إجراء  7.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
طالبًا على األلل )موزعٌن بشكل  150تحضٌرٌة لـما مجموعه 

 مدن مختلفة على األلل 5متوازن بٌن الفتٌان والفتٌات(  فً 

المإشر المرتبط 
: تعزٌز 8بالصرؾ 

لدرة وزارة التربٌة 
والتعلٌم على االستجابة 
لبلضطرابات المستمبلٌة 

 المحتملة فً المدارس
 

 

 

 ؼٌر متوفر

 

 

 ؼٌر متوفر

  أ إلى النتٌجة المرتبطة  8.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ من
أ: استراتٌجٌة تعلم مختلط تشمل المساواة بٌن  8.4بالصرؾ 

 الجنسٌن والعدالة للمجتمعات المهمشة

  ب إلى النتٌجة المرتبطة  8.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
ب: تخطٌط المناهج الدراسٌة لتحدٌد فرص التعلم  8.4بالصرؾ 

 المختلط

      ج إلى النتٌجة  8.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
ج: تطوٌر محتوى التعلم  8.6المرتبطة بالصرؾ 

 المختلط وأدوات التمٌٌم
  د إلى النتٌجة  8.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ

د: تدرٌب المعلمٌن على  8.6المرتبطة بالصرؾ 
 طرابك التعلم المختلط

 8.7تمٌٌم أثر التعلم المختلط : 
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 4مجال النتابج 

: 9المإشر المرتبط بالصرؾ 
زٌادة إتاحة الموارد واألدوات 

 للبرنامج
 

 ال
سابماً لتشمل سنوات  8.2تم تمدٌد النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 إضافٌة من البرنامج.
 ال
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 إطار النتائج ورصدها    .9
 
 

  إطار النتائج

 الدولة: األردن

 التموٌل اإلضافً لبرنامج تحمٌك النتائج المتعلك بدعم إصالح التعلٌم فً األردن

 

 الهدف اإلنمائً )األهداف اإلنمائٌة( للبرنامج

 واألطفال السورٌٌن الالجئٌن.ألردنٌٌن ٌهدف البرنامج إلى توسٌع نطاق الحصول على التعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسٌن تمٌٌم الطالب وظروف التعلٌم والتعلم لألطفال ا

 مإشرات الهدف اإلنمائً للبرنامج حسب األهداف/النواتج

المإشر  اسم المإشر
المرتبط 
 بالصرف

 الهدف النهائً المٌمة األساسٌة

 )اإلجراء: تم تعدٌل هذ الهدف(. توسٌع نطاق الحصول على التعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة وتحسٌن جودته

عدد األطفال األردنٌٌن واألطفال السورٌٌن الالجئٌن المسجلٌن فً 
(، مصنفٌن حسب الجنسٌة (KG2المستوى الثانً  -رٌاض األطفال

 ونوع الجنس ونوع المدرسة )العدد(

 120.000.00 80.000.00 الغً 2

 المبررات: اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر

( التً KG2المستوى الثانً ) -لزٌادة إمكانٌة الحصول على خدمات رٌاض األطفالهذا المإشر هو نتٌجة التدخالت المتتالٌة 
ٌمدمها المطاع الحكومً والمطاع الخاص المرخص فً األردن. وهو ٌشمل جمٌع الطالب، بمن فٌهم الالجئون السورٌون. ومن 

ن الجنسٌن فً معدالت االلتحاق بالمدارس المستوى الحالً، سٌتم توزٌع المزٌد من األطفال المسجلٌن بهدف تحمٌك المساواة بٌ
 بٌن الفتٌان والفتٌات

 )اإلجراء: تم تعدٌل هذ الهدف(. تحسٌن ظروف التعلٌم والتعلم

النسبة المئوٌة النخفاض معدل انمطاع الالجئٌن السورٌٌن عن 
 الدراسة )النسبة المئوٌة(

 0.00 5.00 
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المإشر  اسم المإشر
المرتبط 
 بالصرف

 الهدف النهائً المٌمة األساسٌة

    

  اإلجراء:  تم تحدٌد هذ المإشر للحذف

عدد الفتٌان والفتٌات السورٌٌن الالجئٌن المستفٌدٌن من تدخالت 
مصنفٌن حسب نوع الجنس ومستوى برنامج تحمٌك النتائج، 

 التعلٌم )العدد(

  
0.00 

 
180.000.00 

 
 

 
 اإلجراء: هذا المإشر جدٌد

 المبررات:

سٌتتبع هذا المإشر جمٌع األطفال الذٌن ٌستفٌدون بشكل مباشر من تدخالت البرنامج فً مجاالت النتائج األربعة جمٌعها. 
، وكذلن األطفال الالجئٌن المسجلٌن حالًٌا فً 1المإشر المرتبط بالصرف وٌشمل المستفٌدون أولئن المستفٌدٌن فً إطار 

النظام فً المدارس المستهدفة التً ستستفٌد من التدخالت. وسٌتم تصنٌف المإشر حسب نوع الجنس ومستوى التعلٌم 
انات: نظام معلومات إدارة التعلٌم )رٌاض األطفال، والتعلٌم األساسً، والتعلٌم اإلعدادي، والتعلٌم الثانوي العالً(. مصدر البٌ

(EMIS.) 

 )اإلجراء: تم تعدٌل هذ الهدف(. تحسٌن ظروف التعلٌم والتعلم

عدد المعلمٌن الذٌن تم تمٌٌمهم وفماً للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة 
( والذٌن ٌلبون الحد األدنى من معاٌٌر NTPSالجدٌدة للمعلمٌن )

 األداء )العدد(

  
0.00 

 
6.400.00 

 
 

 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر

 المبررات:

(. NTPSفً إطار البرنامج األصلً لتحمٌك النتائج، وضعت وزارة التربٌة والتعلٌم معاٌٌر مهنٌة وطنٌة جدٌدة للمعلمٌن )
 ( كمعٌار موضوعً تموم وزارةNTPSوٌمدم هذا المإشر ممٌاًسا الستخدام المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة الجدٌدة للمعلمٌن )

 التربٌة والتعلٌم على أساسه بتمٌٌم المعلمٌن لتحدٌد احتٌاجات التطوٌر المهنً لهم وتحدٌد مسارهم الوظٌفً.

اعتماد برنامج لائم على األدلة للتعلم االجتماعً العاطفً 
 فً المدارس األردنٌة )نعم / ال(

 نعم ال الغً 5

  اإلجراء:  تم تحدٌد هذ المإشر للحذف

 )اإلجراء: تم تعدٌل هذ الهدف(. تمٌٌم الطالب وإصدار الشهاداتإصالح نظام 
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المإشر  اسم المإشر
المرتبط 
 بالصرف

 الهدف النهائً المٌمة األساسٌة

اعتماد الئحة تنظٌمٌة لانونٌة إلصالح الغرض المزدوج من اختبار 
 التوجٌهً الصعب )نعم / ال(

 نعم ال 

 المبررات: اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر
تم تصمٌم هذا الممٌاس لتمٌٌم ما إذا كان لد تم اتخاذ خطوة هامة وتحولٌة فً إصالح عملٌات التمٌٌم خالل دورة حٌاة 

 رلمً لائم على الكفاءة.المشروع. وسٌتطلب إصالح التوجٌهً اتخاذ خطوات عملٌة هامة فً تطوٌر اختبار 

 مإشرات النتائج الوسٌطة حسب مجاالت النتائج 

المإشر  اسم المإشر
المرتبط 
 بالصرف

 الهدف النهائً المٌمة األساسٌة

 توسٌع نطاق الحصول على التعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة وتحسٌن جودته

الثانً المستوى  -عدد الغرف الصفٌة اإلضافٌة فً رٌاض األطفال
(KG2التابعة للمطاع العام، ورٌاض األطفال )-  ًالمستوى الثان
(KG2 ،التً تم إنشاإها بالشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص )

 التً تمت إضافتها وتشغٌلها )العدد( 

 0.00 

 
510.00 

 
 

 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر

 المبررات:
( التابعة للمطاع العام KG2المستوى الثانً ) -الغرف الصفٌة فً رٌاض األطفالٌبحث هذا المإشر الوسٌط فً إجمالً مالحك 

والمطاع الخاص التً تمت إضافتها وتشغٌلها. حٌث تخضع الغرف الصفٌة فً رٌاض األطفال التابعة للمطاع العام إما لعملٌات 
الغرف الصفٌة فً رٌاض األطفال التابعة للمطاع التجدٌد )الترمٌم( أو التوسٌع فً المدارس االبتدائٌة المائمة، فً حٌن تخضع 

 الخاص للشراكات بٌن المطاعٌن العام والخاص التً أنشؤتها وزارة التربٌة والتعلٌم.

تطوٌر وبث المحتوى التلفزٌونً المخصص لمرحلة رٌاض األطفال 
( بناًء على خطة االستجابة الطارئة KG2المستوى الثانً ) -

 )نعم / ال( 2020والتعلٌم لعام لوزارة التربٌة 

 نعم ال 

 المبررات: اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر
استخدام طرائك التعلم المختلط لتملٌل فمدان التعلم فً مرحلة الطفولة  COVID-19لمد استلزمت جائحة فٌروس كورونا 

المبكرة إلى أدنى حد ممكن. وسٌُمٌ ِّم هذا المإشر الوسٌط ما إذا كانت خطة االستجابة الطارئة الحكومٌة لد تم تنفٌذها، وما إذا 
ٌعد التعلم المختلط أمًرا بالغ األهمٌة لتعزٌز كان لد تم تطوٌر المحتوى المناسب وبثه على شاشات التلفزٌون الوطنً. حٌث 

 المدرة على الصمود فً مواجهة صدمات النظام التعلٌمً وتكمٌل طرائك التدرٌس المادي فً الغرفة الصفٌة.
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 مإشرات النتائج الوسٌطة حسب مجاالت النتائج

 

المإشر  اسم المإشر
المرتبط 
 بالصرف

 الهدف النهائً المٌمة األساسٌة

 توسٌع نطاق الحصول على التعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة وتحسٌن جودته

المستوى الثانً  -عدد الغرف الصفٌة اإلضافٌة فً رٌاض األطفال
(KG2التابعة للمطاع العام، ورٌاض األطفال )-  ًالمستوى الثان
(KG2 ،التً تم إنشاإها بالشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص )

 تها وتشغٌلها )العدد(التً تمت إضاف

  
0.00 

 

 
510.00 

 
 
 

 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر

 المبررات:
( التابعة للمطاع العام KG2المستوى الثانً ) -ٌبحث هذا المإشر الوسٌط فً إجمالً مالحك الغرف الصفٌة فً رٌاض األطفال
رٌاض األطفال التابعة للمطاع العام إما لعملٌات  والمطاع الخاص التً تمت إضافتها وتشغٌلها. حٌث تخضع الغرف الصفٌة فً

التجدٌد )الترمٌم( أو التوسٌع فً المدارس االبتدائٌة المائمة، فً حٌن تخضع الغرف الصفٌة فً رٌاض األطفال التابعة للمطاع 
 الخاص للشراكات بٌن المطاعٌن العام والخاص التً أنشؤتها وزارة التربٌة والتعلٌم.

 

المحتوى التلفزٌونً المخصص لمرحلة رٌاض األطفال تطوٌر وبث 
( بناًء على خطة االستجابة الطارئة KG2المستوى الثانً ) -

 )نعم / ال( 2020لوزارة التربٌة والتعلٌم لعام 

  
 ال

 
 نعم 

 
 

 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر

 المبررات:
استخدام طرائك التعلم المختلط لتملٌل فمدان التعلم فً مرحلة الطفولة المبكرة  COVID-19لمد استلزمت جائحة فٌروس كورونا 

إلى أدنى حد ممكن. وسٌُمٌ ِّم هذا المإشر الوسٌط ما إذا كانت خطة االستجابة الطارئة الحكومٌة لد تم تنفٌذها، وما إذا كان لد تم 
ٌعد التعلم المختلط أمًرا بالغ األهمٌة لتعزٌز المدرة على تطوٌر المحتوى المناسب وبثه على شاشات التلفزٌون الوطنً. حٌث 

 الصمود فً مواجهة صدمات النظام التعلٌمً وتكمٌل طرائك التدرٌس المادي فً الغرفة الصفٌة.
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  R SULT_FR  ME_T L_ IO 
 -وضع نظام وطنً لضمان الجودة خاص بمرحلة رٌاض األطفال 

 / ال( ( )نعمKG2المستوى الثانً )
 الغً 3

 نعم ال

 
 

 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر

 المبررات:
، (KG2المستوى الثانً ) -هذا المإشر هو ممدمة العتماد معاٌٌر الجودة رسمٌاً فً جمٌع الغرف الصفٌة فً رٌاض األطفال

 وهو خطوة ضرورٌة لتعزٌز جودة الخدمات فً األردن

( KG2المستوى الثانً ) -عدد الغرف الصفٌة فً رٌاض األطفال
التابعة للمطاع العام والمطاع الخاص التً تلبً الحد األدنى من 

( KG2المستوى الثانً ) -معاٌٌر الجودة لمرحلة رٌاض األطفال
 )العدد(

 0.00 1.750.00 

 
 

 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر

 المبررات:
هذا المإشر اعتماد هذه المعاٌٌر رسمٌاً فً الغرف الصفٌة فً رٌاض بناًء على تطوٌر المعاٌٌر الوطنٌة لضمان الجودة، ٌمٌس 

( التابعة للمطاع العام والمطاع الخاص المرخص. وٌرتبط اعتماد معاٌٌر ضمان الجودة ارتباًطا KG2المستوى الثانً ) -األطفال
 (.KG2ستوى الثانً )الم -مباشًرا بالهدف العام المتمثل فً تحسٌن جودة الخدمات الممدمة فً رٌاض األطفال

 تحسٌن بٌئة التعلٌم والتعلم

اعتماد إطار تمٌٌم المعلم رسمٌاً ونشره على الصعٌد الوطنً)نعم / 
 ال(

 نعم ال 

 
 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر

 المبررات:
 المعلمٌن فً األردن.سٌسمح وضع إطار عمل وطنً لتطوٌر المعلمٌن بتمٌٌم المعلمٌن وفماً للمعاٌٌر الوطنٌة لتطوٌر 

عدد المعلمٌن الذٌن ٌلبون الحد األدنى من معاٌٌر تنمٌة المهارات 
 االجتماعٌة العاطفٌة، مصنفٌن حسب نوع الجنس )العدد(

  
0.00 

 
20.000.00 
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المإشر  اسم المإشر

المرتبط 
 بالصرف

 الهدف النهائً المٌمة األساسٌة

 
 

 المإشراإلجراء:  تم تعدٌل هذ 

 المبررات:
ٌتتبع هذا المإشر التمدم المحرز فً تنمٌة المهارات االجتماعٌة العاطفٌة بٌن المعلمٌن الجدد والحالٌٌن فً المدارس الحكومٌة 
األردنٌة. وإلى جانب تحمٌك الحد األدنى من المعاٌٌر المهنٌة، ٌضمن هذا المإشر أن ٌطور التعلٌم فً الغرفة الصفٌة المدرة 

 كٌة واالجتماعٌة العاطفٌة لدى الطالب.اإلدرا

نشر تمارٌر نصف سنوٌة باستخدام البٌانات الرلمٌة للرفاه 
 االجتماعً العاطفً على مستوى المدارس )العدد(

 0.00 7.00 

 
 

 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر

 المبررات:
وتجرٌبه، وسٌستفٌد من العمل فً النتائج المرتبطة هذا المإشر مإشر وسٌط ٌدعم تصمٌم برنامج للتعلم االجتماعً العاطفً 

(. EMISبالصرف التً تهدف إلى تحدٌد البٌانات االجتماعٌة العاطفٌة ورلمنتها وربطها بالنظام المفتوح لمعلومات إدارة التعلٌم )
 وهً خطوة ضرورٌة ستمدم الدعم للتدخالت المستمبلٌة فً تطوٌر التعلم االجتماعً العاطفً.

المدارس اإلضافٌة التً تتمتع بمرافك محسنة للصحة والنظافة عدد 
 والسالمة لتلبٌة الحد األدنى من المعاٌٌر الوطنٌة )العدد(

 450.00 0.00 الغً 6

 
 

 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر

 المبررات:
المبذولة لتحسٌن مستوى المرافك  ٌجمع هذا المإشر بٌن جمٌع التدخالت فً مجال الصحة والنظافة فً مكان واحد وٌتتبع الجهود

المدرسٌة. وتشمل المرافك االستثمارات الالزمة لتلبٌة الحد األدنى من معاٌٌر السالمة والصحة، ومرافك المٌاه والصرف الصحً 
 ( التً تعزز توفٌر بٌئة تعلم نظٌفة للطالب.WASHوالنظافة )

االلتحاق النسبة المئوٌة لتملٌص الفجوة بٌن الجنسٌن فً معدل 
 الصافً بالتعلٌم الثانوي، مصنفة حسب الجنسٌة )النسبة المئوٌة(

 0.00 4.00 

 
 

 اإلجراء: هذا المإشر جدٌد

 المبررات:
ٌهدف هذا المإشر إلى تملٌص الفجوة بٌن الجنسٌن فً االلتحاق بالمدارس الثانوٌة، والتً تمٌل حالًٌا نحو الفتٌات. وتهدف تدخالت 

النتائج، ال سٌما فٌما ٌتعلك بالتعلم االجتماعً العاطفً، إلى زٌادة معدالت االلتحاق بالمدارس الثانوٌة بٌن الفتٌان برنامج تحمٌك 
 على وجه الخصوص.

 إصالح نظام تمٌٌم الطالب وإصدار الشهادات
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المإشر  اسم المإشر

المرتبط 
 بالصرف

 الهدف النهائً المٌمة األساسٌة

التشخٌصً للصفوف المبكرة للصف الثالث االبتدائً  تنفٌذ االختبار
 فً المراءة والرٌاضٌات )نعم / ال(

 نعم ال 

وضع خطة عمل إلصالح الوزن النسبً الممنوح الختبار التوجٌهً 
 لتحدٌد التخرج والمبول فً التعلٌم العالً )نعم / ال(

  
 ال

 
 نعم

  اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر

الثانوٌة العلٌا المدربٌن على إدارة اختبار التوجٌهً معلمً المرحلة 
 الرلمً المائم على الكفاءة )العدد(

 0.00 6.000.00 

 
 

 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر

 المبررات:
خطة العمل هً خطوة أولى ضرورٌة من شؤنها تحفٌز استكشاف خٌارات مختلفة نحو حساب المعدل التراكمً المدرسً ونتائج 

 التوجٌهً واالختبارات الدولٌة الموحدة لتحدٌد االنتهاء من مرحلة المدرسة والمبول فً التعلٌم العالً.اختبار 

 5تصمٌم اختبار التوجٌهً الرلمً المائم على الكفاءة وتجربته فً 
 مدن على األلل )نعم / ال(

 نعم ال 

  اإلجراء: هذا المإشر جدٌد

المشاركة فٌما ٌتعلك بما  النسبة المئوٌة لرضا المعلمٌن عن جودة
( اإلصالح المتمثل 2( تعمٌم أنشطة التعلم المختلط؛ )1ٌلً: 

باالنتمال إلى اختبار توجٌهً رلمً لائم على الكفاءة )النسبة 
 المئوٌة(

 

  
0.00 

 
75.00 

  اإلجراء: هذا المإشر جدٌد

إجراء استطالع رضا للطالب لمٌاس جودة المشاركة فٌما ٌتعلك 
 اختبار التوجٌهً الرلمً المائم على الكفاءة )نعم/ال(بوضع 

  
 ال

 
 نعم
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المإشر  اسم المإشر
المرتبط 
 بالصرف

 الهدف النهائً المٌمة األساسٌة

  اإلجراء: هذا المإشر جدٌد

 تعزٌز إدارة النظام التعلٌمً

( والنظام المفتوح لمعلومات GISٌنتج نظام المعلومات الجغرافٌة )
( فً الولت المناسب البٌانات المصنفة الدلٌمة EMISإدارة التعلٌم )

 الالزمة لرصد البرنامج)نعم / ال(

  
 ال

 
 نعم

  اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر

وضع استراتٌجٌة لتعمٌم التعلم المختلط تشمل اعتبارات العدالة 
 للمجتمعات المهمشة)نعم / ال(

  
 ال

 
 نعم

 
 
 

 هذ المإشر اإلجراء:  تم تعدٌل

 المبررات:
سبباً فً إرغام صناع السٌاسات على التعجٌل فً تطوٌر سلسلة من طرائك  COVID-19كان ظهور جائحة فٌروس كورونا 

 التعلم عن بعد. وعلى المدى المتوسط، ٌعد وضع استراتٌجٌة للتعلم المختلط أمراً أساسٌاً من أجل:
 مباشر فً طرائك التعلم المختلط المخصصة( ضمان مراعاة المجتمعات المهمشة بشكل 1
 ( ضمان تطوٌر المحتوى المناسب ودمجه فً التعلٌم فً الغرفة الصفٌة2

تطوٌر محتوى التعلم المختلط وأدوات التمٌٌم بما ٌتماشى مع 
 استراتٌجٌة وزارة التربٌة والتعلٌم )نعم / ال(

 نعم ال الغً 9

 
 

 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر

 المبررات:
سٌتتبع هذا المإشر تطور محتوى التعلم المختلط المائم على استراتٌجٌة وزارة التربٌة والتعلٌم، وسٌستفٌد من عملٌة تخطٌط 

 المناهج الدراسٌة التً تحدد فرص تطوٌر المحتوى.

النسبة المئوٌة للتظلمات الواردة من خالل آلٌة تعوٌض المظالم 
 ٌوًما )النسبة المئوٌة( 21والتً ٌتم حلها فً غضون 

 0.00 80.00 

  اإلجراء: هذا المإشر جدٌد
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 مإشرات الهدف اإلنمائً للمشروع خطة الرصد والتمٌٌم:

 مصدر البٌانات الوتٌرة التعرٌف/ الوصف اسم المإشر
 منهجٌة جمع البٌانات

 

الجهة المسإولة عن جمع 

 البٌانات
 

عدد األطفال األردنٌٌن واألطفال السورٌٌن البلجبٌن 
المستوى الثانً  -المسجلٌن فً رٌاض األطفال

KG2) مصنفٌن حسب الجنسٌة ونوع الجنس ونوع ،)
 المدرسة

العدد اإلجمالً لؤلطفال األردنٌٌن 
واألطفال السورٌٌن البلجبٌن 
المسجلٌن فً خدمات رٌاض 

(، (KG2المستوى الثانً  -األطفال
نفٌن حسب نوع الجنس مص

 والجنسٌة

 
 ً  سنوٌا

 
 وزارة التربٌة والتعلٌم

 
 Open Emisنظام 

 
 وزارة التربٌة والتعلٌم

النسبة المبوٌة النخفاض معدل انمطاع البلجبٌن 

 السورٌٌن عن الدراسة

     

 
 
 
 

عدد الفتٌان والفتٌات السورٌٌن البلجبٌن المستفٌدٌن من 
مصنفٌن حسب نوع  تدخبلت برنامج تحمٌك النتابج،

 الجنس ومستوى التعلٌم

سٌتتبع هذا المإشر جمٌع الفتٌان 
والفتٌات السورٌٌن البلجبٌن الذٌن 

ٌستفٌدون بشكل مباشر من تدخبلت 
البرنامج فً مجاالت النتابج األربعة 

جمٌعها. وٌشمل المستفٌدون أولبن 
المستفٌدٌن فً إطار المإشر 

، وكذلن 1المرتبط بالصرؾ 
لسورٌٌن البلجبٌن األطفال ا

المسجلٌن حالًٌا فً النظام فً 
المدارس المستهدفة التً ستستفٌد 

 من التدخبلت.

 
 
 
 

 ً  سنوٌا

 
 
 
 

 وزارة التربٌة والتعلٌم
نظام 

(OpenEMIS) 

ستموم وكالة التحمك بالتحمك من 
عدد األطفال السورٌٌن البلجبٌن 

المسجلٌن فً المدارس 
المستهدفة، وستُجري زٌارات 

مٌدانٌة وعملٌات تفتٌش مفاجبة 
فً عٌنة من المدارس المختارة 

عشوابًٌا للتحمك من أرلام 
 االلتحاق بالمدارس.

 
 

 
 
 
 
 

 وزارة التربٌة والتعلٌم
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عدد المعلمٌن الذٌن تم تمٌٌمهم وفماً للمعاٌٌر المهنٌة 
( والذٌن ٌلبون الحد NTPSالوطنٌة الجدٌدة للمعلمٌن )

 من معاٌٌر األداءاألدنى 

ٌهدؾ اإلطار الوطنً لتمٌٌم المعلمٌن 
( إلى تمٌٌم أداء NTEAFوتموٌمهم )

المعلمٌن و تمدٌم التؽذٌة الراجعة للمعلمٌن 
ومعاهد تدرٌب المعلمٌن والمشرفٌن فً 
وزارة التربٌة والتعلٌم. ثم ستموم وزارة 
التربٌة والتعلٌم بتمٌٌم المعلمٌن وفماً لهذا 

ل تحدٌد احتٌاجات التطوٌر اإلطار من أج
المهنً للمعلم وتحدٌد مستوى المعلمٌن على 
المسار الوظٌفً )مستوى الشهادة(. وٌنبؽً 

أن تكون البٌانات مصنفة حسب نوع الجنس. 
وللتحمك من النتابج المرتبطة بالصرؾ، 
ٌجب أن تعرض وزارة التربٌة والتعلٌم 

تمرٌر تمٌٌم واضح لكل معلم ٌوضح مماٌٌس 
ٌم، والتؽذٌة الراجعة حول مجاالت التمٌ

التحسٌن، وتوجٌهات حول كٌفٌة تحمٌك 
 التحسٌن

 
 ً  سنوٌا

سجبلت وزارة التربٌة 
 والتعلٌم لتمٌٌم المعلمٌن

 
سجبلت وزارة التربٌة 
 والتعلٌم لتمٌٌم المعلمٌن

 
 وزارة التربٌة والتعلٌم

اعتماد برنامج لابم على األدلة للتعلم االجتماعً 
 المدارس األردنٌةالعاطفً فً 

     

اعتماد البحة تنظٌمٌة لانونٌة إلصبلح الؽرض 
 المزدوج من اختبار التوجٌهً الصعب

سٌتم لٌاس هذا المإشر وفماً لبلعتماد 
الرسمً من لبل وزارة التربٌة والتعلٌم 

لبلبحة تنظٌمٌة تفصل وظٌفة اختبار 
التوجٌهً المتمثلة فً التخرج من المدرسة 

وظٌفته المتمثلة فً تحدٌد الثانوٌة عن 
المبول لبللتحاق بالتعلٌم العالً، وتستبدله 

بمجموعة من اختبارات التوجٌهً 
 واختبارات تحدٌد المستوى األُخرى.

 

المولع اإللكترونً  مرة واحدة
 لوزارة التربٌة والتعلٌم

المولع اإللكترونً لوزارة 
 التربٌة والتعلٌم

 وزارة التربٌة والتعلٌم
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 Mappedمإشرات النتائج الوسٌطة خطة الرصد والتمٌٌم:

 مصدر البٌانات الوتٌرة التعرٌف/ الوصف اسم المإشر
 منهجٌة جمع البٌانات

 
الجهة المسإولة عن جمع 

 البٌانات
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 -عدد الؽرؾ الصفٌة اإلضافٌة فً رٌاض األطفال
( التابعة للمطاع العام، KG2المستوى الثانً )

( التً تم KG2المستوى الثانً ) -األطفالورٌاض 
إنشاإها بالشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص، التً 

 تمت إضافتها وتشؽٌلها

ٌعكس المإشر عدد الؽرؾ الصفٌة 
اإلضافٌة التً تمت إضافتها فً 

المطاعٌن العام والخاص نتٌجةً للبرنامج 
خبلل دورة حٌاته. حٌث ٌجب أن تتوافك 

إضافتها فً المطاع أي ؼرفة صفٌة ٌتم 
العاممع المبادئ التوجٌهٌة الوطنٌة 

المابمة أو المنمحة لوزارة التربٌة والتعلٌم 
فٌما ٌتعلك بالحجم والمرافك والمعاٌٌر 

الخاصة بجمٌع المعدات. بٌنما ٌجب أن 
تتوافك أي ؼرفة صفٌة ٌتم إضافتها فً 

المطاع الخاص مع المبادئ التوجٌهٌة 
ار الشراكة بٌن التً تم وضعها ضمن إط
 (.PPPالمطاعٌن العام والخاص )

وسٌتم تصنٌؾ الؽرؾ الصفٌة فً 
المستوى الثانً  -رٌاض األطفال

(KG2 التابعة للمطاع العام حسب )
عملٌات التجدٌد والتوسعة التً ٌتم 

 إجراإها فً إحدى المدارس المابمة.
 

 
 
 
 
 
 

 ً  سنوٌا

 
 
 
 
 
 

سجبلت وزارة 
التربٌة والتعلٌم 

برٌاض الخاصة 
 األطفال

 
 
 
 
 
 

 Open Emisنظام 

 
 
 
 
 
 

 وزارة التربٌة والتعلٌم
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وضع نظام وطنً لضمان الجودة خاص بمرحلة 
المستوى الثانً ) -رٌاض األطفال  KG2) 

سٌفً نظام ضمان الجودة الخاص 
المستوى  -بمرحلة رٌاض األطفال 

( بالمعاٌٌر الموضحة KG2الثانً )
التحمك. فً بروتوكول  

 

 
 ً  سنوٌا

 
المولع اإللكترونً 

لوزارة التربٌة 
 والتعلٌم

تنشر وزارة التربٌة والتعلٌم على 
 المولع اإللكترونً

 
 وزارة التربٌة والتعلٌم

 
 

المستوى  -عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال
( التابعة للمطاع العام والمطاع الخاص KG2الثانً )

معاٌٌر الجودة الخاصة التً تلبً الحد األدنى من 
المستوى الثانً ) -بمرحلة رٌاض األطفال KG2) 

العدد اإلجمالً للؽرؾ الصفٌة التً 
تلبً معاٌٌر الجودة الخاصة بمرحلة 

المستوى الثانً  -رٌاض األطفال
(KG2 المنشورة على الصعٌد )
الوطنً، مصنفة حسب رٌاض 
األطفال التابعة للمطاع العام 

ة للمطاع ورٌاض األطفال التابع
 الخاص

 

 
 

 ً  سنوٌا

 
 

سجبلت وزارة 
التربٌة والتعلٌم 
الخاصة برٌاض 

المستوى  -األطفال
 (KG2الثانً )

 

 
 

سجبلت وزارة التربٌة والتعلٌم 
 -الخاصة برٌاض األطفال

 المستوى الثانً

 
 

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 
 
 

اعتماد إطار تمٌٌم المعلم رسمٌاً ونشره على الصعٌد 
 الوطنً

سوؾ تموم وزارة التربٌة والتعلٌم 
بتصمٌم واعتماد إطار وطنً لتمٌٌم 
(، (NTEAFالمعلمٌن وتموٌمهم 
حٌث سٌتضمن هذا اإلطار أدوات 
لتمٌٌم المعلمٌن استناداً إلى المعاٌٌر 

المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن 
NTPS).) 

 

 
 
 

 مرة واحدة

 
 
 

وزارة التربٌة 
 والتعلٌم

 
 
 

ة التربٌة المولع اإللكترونً لوزار
 والتعلٌم

 
 
 

 وزارة التربٌة والتعلٌم
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عدد المعلمٌن الذٌن ٌلبون الحد األدنى من معاٌٌر تنمٌة 
المهارات االجتماعٌة العاطفٌة، مصنفٌن حسب نوع 

 الجنس

 
مصنفٌن حسب نوع الجنس 

ومستوى التعلٌم )التعلٌم األساسً، 
والتعلٌم اإلعدادي، والتعلٌم الثانوي 

 العالً(

 

 
 ً  سنوٌا

سجبلت وزارة 
التربٌة والتعلٌم 
الخاصة بتمٌٌم 

 المعلمٌن

تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتتبع 
 سجبلت تمٌٌم المعلمٌن وتحدٌث

 

 
 وزارة التربٌة والتعلٌم

 

نشر تمارٌر نصؾ سنوٌة باستخدام البٌانات الرلمٌة 
 للرفاه االجتماعً العاطفً على مستوى المدارس

تصنٌؾ جمٌع البٌانات الواردة سٌتم 
فً التمارٌر نصؾ السنوٌة حسب 
نوع الجنس ومستوى التعلٌم ونوع 
المدرسة )مختلطة، للفتٌان فمط( .

  

 

 
 ً  سنوٌا

المولع اإللكترونً 
لوزارة التربٌة 

والتعلٌم )التمارٌر 
 نصؾ السنوٌة.(

 
تنشر وزارة التربٌة والتعلٌم 

تمارٌر نصؾ سنوٌة على المولع 
 اإللكترونً

 

 
 وزارة التربٌة والتعلٌم

عدد المدارس اإلضافٌة التً تتمتع بمرافك محسنة 
للصحة والنظافة والسبلمة لتلبٌة الحد األدنى من 

 المعاٌٌر الوطنٌة

 
مصنفة حسب مستوى التعلٌم ونوع 

المدرسة )مختلطة، للفتٌان فمط(.
  

 

 ً  سنوٌا

سجبلت مكتب 
المنطمة التابع 
لوزارة التربٌة 

والتعلٌم الخاصة 
 بالبنٌة التحتٌة.

سجبلت وزارة التربٌة والتعلٌم 
الخاصة بنظام معلومات إدارة 

 (/ البنٌة التحتٌةEMISالتعلٌم )
 

 

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 
 
 
 

النسبة المبوٌة لتملٌص الفجوة بٌن الجنسٌن فً معدل 
االلتحاق الصافً بالتعلٌم الثانوي، مصنفة حسب 

 الجنسٌة

هذا المإشر إلى تملٌص ٌهدؾ 
الفجوة بٌن الجنسٌن فً االلتحاق 

بالمدارس الثانوٌة، والتً تمٌل حالًٌا 
نحو الفتٌات. وتهدؾ تدخبلت 

برنامج تحمٌك النتابج، ال سٌما فٌما 
ٌتعلك بالتعلم االجتماعً العاطفً، 

إلى زٌادة معدالت االلتحاق 
بالمدارس الثانوٌة بٌن الفتٌان على 

 وجه الخصوص.

 
 
 
 

 
 ً  سنوٌا

 
 
 
 

وزارة التربٌة 
والتعلٌم نظام 

(OpenEMIS) 

 
 
 
 

 
وزارة التربٌة والتعلٌم نظام 

(OpenEMIS) 

 
 
 
 

 
 وزارة التربٌة والتعلٌم
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تنفٌذ االختبار التشخٌصً للصفوؾ المبكرة للصؾ 

 الثالث االبتدابً فً المراءة والرٌاضٌات
تم تصمٌم االختبار وسٌتم تنفٌذه خبلل 

 .2018/2019العام الدراسً 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
وضع خطة عمل إلصبلح الوزن النسبً الممنوح 

الختبار التوجٌهً لتحدٌد التخرج والمبول فً 
 التعلٌم العالً

سوؾ تتضمن خطة العمل عدة خطوات 
 ربٌسٌة لئلصبلح، تشمل ما ٌلً:

أن ٌكون اإلصبلح المتعلك باالنتهاء من  ●
نتابج مرحلة المدرسة لابماً على 

التوجٌهً والمعدل التراكمً، مع وضع 
 جدول زمنً العتماده؛

اإلجراءات الخاصة بالطبلب الذٌن ال  ●
ٌتمكنون من اجتٌاز متطلبات االنتهاء من 

المدرسة )الجلسات اإلصبلحٌة 
 واالختبارات التعوٌضٌة(؛

تحدٌد العمل التحلٌلً التحضٌري  ●
المطلوب لتوجٌه عملٌة اإلصبلح فً 

 توجٌهً؛الؽرض من ال

 
 
 

 مرة واحدة

 
 
 
 
المولع اإللكترونً 

لوزارة التربٌة 
 والتعلٌم

 
 
 
 

المولع اإللكترونً لوزارة التربٌة 
 والتعلٌم

 
 
 

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 

تدرٌب معلمً المرحلة الثانوٌة العلٌا على إدارة 
 اختبار التوجٌهً الرلمً المابم على الكفاءة

ٌتم تلمٌه سٌتتبع المإشر التدرٌب الذي 
على اإلدارة و ووضع العبلمات ورفع 

التمارٌر المتعلمة باختبار التوجٌهً 
الرلمً. وسٌتم تصنٌؾ المإشر حسب 

 نوع الجنس.

  
سجبلت وزارة 
التربٌة والتعلٌم 

الخاصة بتدرٌب 
 المعلمٌن

 

سجبلت وزارة التربٌة والتعلٌم 
 الخاصة بتدرٌب المعلمٌن

 

 
 وزارة التربٌة والتعلٌم
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تصمٌم اختبار التوجٌهً الرلمً المابم على الكفاءة 

 مدن على األلل 5وتجربته فً 

 

سٌتتبع المإشر ما إذا تم وضع 
 االمتحان الرلمً المابم على الكفاءة

 

 
 مرة واحدة

تمرٌر وزارة التربٌة 
والتعلٌم حول اختبار 

التوجٌهً من 
المنصة الرلمٌة 

 الجدٌدة للتوجٌهً.

 

البٌانات التً تم تمدٌمها فٌما 
ٌتعلك بالمنصة الرلمٌة للتوجٌهً 

 التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم

 

 
 وزارة التربٌة والتعلٌم

 
 
 

النسبة المبوٌة لرضا المعلمٌن عن جودة المشاركة فٌما 
( 2( تعمٌم أنشطة التعلم المختلط؛ )1ٌتعلك بما ٌلً: 

اختبار توجٌهً رلمً اإلصبلح المتمثل باالنتمال إلى 
 لابم على الكفاءة )النسبة المبوٌة(

مإشر إشران المواطنٌن؛ مصنفٌن 
حسب نوع الجنس. حٌث سٌستهدؾ 

هذا المإشر معلمً الصفوؾ من 
الرابع إلى السادس االبتدابً 

المستهدفٌن بمبادرة التعلم المختلط 
ومعلمً المرحلة الثانوٌة العلٌا فٌما 

وسٌتم  ٌتعلك بإصبلح التوجٌهً.
تتبع مدى الرضا بشكل نصؾ 

سنوي وفً ؼضون ثبلثة أشهر من 
 انتهاء البرنامج.

 
 

 
 
 
 

بشكل نصؾ 
 سنوي

 
 
 
 

نتابج االستطبلع 
االلكترونً الذي 

تجرٌه وزارة 
 التربٌة والتعلٌم

 
 
 
 

نتابج االستطبلع االلكترونً الذي 
 تجرٌه وزارة التربٌة والتعلٌم

 
 
 
 

 
 وزارة التربٌة والتعلٌم

 
إجراء استطبلع رضا للطبلب لمٌاس جودة المشاركة 
فٌما ٌتعلك بوضع اختبار التوجٌهً الرلمً المابم على 

 الكفاءة

مإشر إشران المواطنٌن؛ مصنفٌن 
حسب نوع الجنس. حٌث سٌستهدؾ 

هذا المإشر الطبلب فً المدارس 
الثانوٌة العلٌا وسوؾ ٌتم تتبعه 

 سنوٌاً.
 

 

 
  ً  سنوٌا

 

نتابج االستطبلع 
االلكترونً الذي 

تجرٌه وزارة 
 التربٌة والتعلٌم

 

نتابج االستطبلع االلكترونً الذي 
 تجرٌه وزارة التربٌة والتعلٌم

 

 
 وزارة التربٌة والتعلٌم

( والنظام GISٌنتج نظام المعلومات الجؽرافٌة )
( فً الولت EMISالمفتوح لمعلومات إدارة التعلٌم )
البلزمة لرصد  المناسب البٌانات المصنفة الدلٌمة

 البرنامج
 

 

 تم إنجازه

 
 تم إنجازه

 
 تم إنجازه

 
 تم إنجازه

 
 تم إنجازه
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وضع استراتٌجٌة لتعمٌم التعلم المختلط تشمل 

 اعتبارات العدالة للمجتمعات المهمشة
ستضع وزارة التربٌة والتعلٌم استراتٌجٌة حول كٌفٌة 

ضمان الحصول على فرص التعلم المختلط لجمٌع 
 الطبلب أثناء أولات األزمات.

وستحدد االستراتٌجٌة كذلن كٌفٌة االستفادة 

من محتوى التعلم المختلط وطرابك تمدٌمه 

أثناء األولات العادٌة من أجل توجٌه 

فرص التعلم المختلط. وسوؾ تحدد 

االستراتٌجٌة الشركاء فً وضع ونشر 

الموارد اإللكترونٌة والتلفزٌونٌة واإلذاعٌة 

للتعلم المختلط. كما ستتضمن  والمادٌة

تحدٌثًا لخطة وزارة التربٌة والتعلٌم 

الطاربة لبلستجابة لجابحة فٌروس كورونا 

COVID-19  التعلٌم أثناء حاالت"

الطوارئ" استناًدا إلى الدروس المستفادة 

فً إطار جابحة فٌروس كورونا 

COVID-19  بناًء على بٌانات(

 Darsakالمستخدم الخاصة بمنصة 

تعلم عبر اإلنترنت، ونتابج استطبلع لل

جس النبض حول رضا الطبلب والمعلمٌن 

عن فرص التعلم عن بُعد، والمعلومات 

 األخرى ذات الصلة(
 

المولع اإللكترونً  مرة واحدة
لوزارة التربٌة 

 والتعلٌم

المولع اإللكترونً لوزارة 
 التربٌة والتعلٌم

 وزارة التربٌة والتعلٌم
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تطوٌر محتوى التعلم المختلط وأدوات التمٌٌم بما  
 ٌتماشى مع استراتٌجٌة وزارة التربٌة والتعلٌم

سٌشتمل محتوى التعلم المختلط على محتوى 
الكترونً/رلمً )بما فً ذلن ملفات الفٌدٌو 
والصوت( باإلضافة إلى أنواع أُخرى من المحتوى 

المختلط فً إطار محددة فً استراتٌجٌة التعلم 
أ.  8.4أ إلى  8.3النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

وسوؾ ٌعتمد هذا المحتوى على تخطٌط المناهج 
الدراسٌة الذي ٌتم إجراإه فً إطار النتابج 

ب، كما  8.4أب إلى  8.3المرتبطة بالصرؾ من 
سٌؽطً المواد األساسٌة األربعة )اللؽة العربٌة 

وم( فً الصفوؾ واإلنجلٌزٌة والرٌاضٌات والعل
من الرابع إلى السادس االبتدابً. وٌجب أن ٌتوفر 

 ما ٌلً فً جمٌع محتوٌات التعلم المختلط:
 أن تتضمن تعلٌمات مفصلة للمعلمٌن والطبلب؛

أن ٌتم تحمٌلها وتخزٌنها فً لاعدة بٌانات مركزٌة 
للتعلم المختلط تعود ملكٌتها لوزارة التربٌة 

 والتعلٌم؛
دوات المضمنة البلزمة للتمٌٌم أن تشتمل على األ

التكوٌنً والتمٌٌم التحصٌلً والتمٌٌم المتعلك 
 بالتكٌؾ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنوٌاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لاعدة بٌانات التعلم المختلط/ 
 وزارة التربٌة والتعلٌم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لاعدة بٌانات التعلم المختلط/ 
 وزارة التربٌة والتعلٌم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والتعلٌموزارة التربٌة   

النسبة المبوٌة للتظلمات الواردة من خبلل آلٌة تعوٌض 
ٌوًما 21المظالم والتً ٌتم حلها فً ؼضون   

 

تعرؾ التظلمات المحلولة على أنها التظلمات التً 
إحالتها إلى الجهات المسإولة من  تمت متابعتها و

 لبل فرٌك آلٌة تعوٌض المظالم فً الوزارة.
 

والتعلٌموزارة التربٌة  سنوٌاً   وزارة التربٌة والتعلٌم آلٌة تعوٌض المظالم 
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DLI IN 00798660 A CTION 

 

 

 
 

 مصفوفة المإشرات المرتبطة بالصرف

1المإشر المرتبط بالصرؾ  السورٌٌن البلجبٌن الملتحمٌن بالمدارس المستهدفة فً مرحلتً التعلٌم األساسً والثانوي. عدد األطفال 1.1النتٌجة المرتبطة بالصرؾ    

المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر  وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
 األمرٌكً(

المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 
 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.07 15,000,000.00 العدد نعم مخرجات

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

   125,000.00 المٌمة األساسٌة

1بحلول نهاٌة العام    0.00  

2بحلول نهاٌة العام    0.00  

3بحلول نهاٌة العام    0.00  

4بحلول نهاٌة العام    0.00  

5بحلول نهاٌة العام   100،000، 2018ابتداءاً من العام الدراسً  15,000,000.00 160,000.00 
طفل سوري الجا 1000دوالر أمرٌكً لكل   

6بحلول نهاٌة العام    0.00  

7بحلول نهاٌة العام    0.00  

 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر المرتبط بالصرؾ. انظر أدناه.
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1المإشر المرتبط بالصرف  عدد الفتٌان والفتٌات السورٌٌن الالجئٌن المسجلٌن فً المدارس المستهدفة :1المإشر المرتبط بالصرف    

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 

 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.00 25,000,000.00 العدد نعم مخرجات

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً(  المٌمة الفترة

    125,000.00 المٌمة األساسٌة

1بحلول نهاٌة العام     0.00  

2بحلول نهاٌة العام     0.00  

3بحلول نهاٌة العام     0.00  

4بحلول نهاٌة العام     0.00  

5بحلول نهاٌة العام     0.00  

6بحلول نهاٌة العام     0.00  

7بحلول نهاٌة العام   لابلة للتوسع )انظر التعلٌمات( 25,000,000.00  180,000.00 
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 (KG2المستوى الثانً ) -. عدد األطفال السورٌٌن البلجبٌن الملتحمٌن بالمدارس المستهدفة فً مرحلة رٌاض األطفال1.2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2المإشر المرتبط بالصرف 

المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر  وحدة المٌاس التوسعلابلٌة  نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
 األمرٌكً(

المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 
 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.02 5,000,000.00 العدد نعم مخرجات

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

   2,500.00 المٌمة األساسٌة

  0.00  1العام بحلول نهاٌة 

  0.00  2بحلول نهاٌة العام 

  0.00  3بحلول نهاٌة العام 

  0.00  4بحلول نهاٌة العام 

 5,000,000.00 10,000.00 5بحلول نهاٌة العام 
دوالر  50000،  2500من المٌمة األساسٌة 

 طفل إضافً 100أمرٌكً لكل 
 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 

 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر المرتبط بالصرؾ. انظر أدناه.
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 (KG2المستوى الثانً ) -: توسٌع نطاق خدمات رٌاض األطفال 2المإشر المرتبط بالصرؾ  2المإشر المرتبط بالصرف 

المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر  وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
 األمرٌكً(

المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 
 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.00 51,000,000.00 نص نعم مخرجات

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

 
 المٌمة األساسٌة

أ إلى  2.3بالصرؾ المٌمة األساسٌة/األهداؾ: من النتٌجة المرتبطة 
أ )ال / نعم(؛ من النتٌجة المرتبطة  2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ب )ال / نعم(؛  2.4ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.3بالصرؾ 
ج  )ال / نعم(؛ من النتٌجة المرتبطة  2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

من  (؛0/200أ ) 2.6أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.5بالصرؾ 
ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 2.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ج إلى النتٌجة 2.5(؛ من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 0/30ب )2.6
 ج 2.7المرتبطة بالصرؾ 

 (80,000/120,000أ ) 2.7(؛ النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 0/280)

  

  0.00  1بحلول نهاٌة العام 

  0.00  2بحلول نهاٌة العام 

 
 

 3بحلول نهاٌة العام 

أ: تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتطوٌر  2.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
المستوى  -المحتوى التلفزٌونً المخصص لمرحلة رٌاض األطفال 

( الذي ٌشمل األلسام الربٌسٌة من المنهاج الدراسً KG2الثانً )
التً وضعتها الرسمً وتبدأ ببثه، بناًء على خطة االستجابة الطاربة 

النتٌجة  --وزارة التربٌة والتعلٌم لمواجهة جابحة فٌروس كورونا 
ب: تضع وزارة التربٌة والتعلٌم خطة عمل  2.3المرتبطة بالصرؾ 

( KG2المستوى الثانً ) -لتوسٌع نطاق خدمات رٌاض األطفال 
 التابعة للمطاع العام وتعتمد هذه الخطة

 
 

3,500,000.00 

 

ملٌون؛  2أ:  2.3بالصرؾ النتٌجة المرتبطة 
 ملٌون 1.5ب:  2.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
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6بحلول نهاٌة العام   
 
 
 
 

7بحلول نهاٌة العام   

النتٌجة المرتبطة  --أ(  2.5أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ج:  2.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  --ب(  2.5ب: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.6بالصرؾ 

 ج( 2.5)استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 

أ: عدد الفتٌان والفتٌات اإلضافٌٌن الملتحمٌن بالؽرؾ الصفٌة فً رٌاض  2.7طة بالصرؾ النتٌجة المرتب
( KG2المستوى الثانً ) -( التابعة للمطاع العام ورٌاض األطفالKG2المستوى الثانً ) -األطفال

 ج والنتٌجة 2.5ج: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ - -المرخصة 
  ج( 2.6المرتبطة بالصرؾ  

 9,000,000.00 
 
 
 
 

23,000,000.00 

ملٌون  3.5أ:  2.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
 1.5ب:  2.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 4ج:  2.6ملٌون النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
 ملٌون
  

ملٌون  20أ:  2.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ملٌون 3ج:  2.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   

  DLI IN00840319 A CT ION 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 4بحلول نهاٌة العام  

النتٌجة المرتبطة  --أ(  2.3أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  --ب(  2.3)استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ ب:  2.4بالصرؾ 

ج: تموم وحدة الشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص التابعة لمكتب ربٌس الوزراء، بالتنسٌك مع وزارة 
ن التربٌة والتعلٌم، بإصدار مبادئ توجٌهٌة بشؤن التصمٌم الفنً والمالً لطرٌمة الشراكة بٌن المطاعٌ

 (KG2المستوى الثانً ) -العام والخاص من أجل توسٌع نطاق خدمات رٌاض األطفال 

 

 
6,500,000.00 

 

 
ملٌون  2أ:   2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ملٌون  1.5ب: 2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ملٌون 3ج:  2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 5بحلول نهاٌة العام  
( KG2المستوى الثانً ) -أ: عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال 2.5 النتٌجة المرتبطة بالصرؾ

التابعة للمطاع العام التً تم تجدٌدها وتشؽٌلها وفمًا للمعاٌٌر المنصوص علٌها فً خطة العمل التً 
 --ب  2.4ب إلى  2.3اعتمدتها وزارة التربٌة والتعلٌم فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

( KG2المستوى الثانً ) -ب: عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال2.5طة بالصرؾ النتٌجة المرتب
التً تم إنشاإها بالشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص وتشؽٌلها بما ٌتفك مع التصمٌم الفنً والمالً 
ب المعتمد فً المبادئ التوجٌهٌة الصادرة عن وحدة الشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص التابعة لمكت

ج:  2.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  ---ج  2.4ربٌس الوزراء فً إطار النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
( التابعة للمطاع العام التً تم إنشاإها KG2المستوى الثانً ) -عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال

ً خطة العمل التً )كملحمات للمدارس االبتدابٌة المابمة( وتشؽٌلها وفمًا للمعاٌٌر المنصوص علٌها ف
 ب 2.4ب إلى  2.3اعتمدتها وزارة التربٌة والتعلٌم فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

ملٌون  3.5أ:  2.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  9,000,000.00
ملٌون  1.5ب: 2.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ملٌون 4ج:  2.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
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2المإشر المرتبط بالصرف       ؼٌر متوفر 

المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر  وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
 األمرٌكً(

المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 
التموٌلإجمالً مبلػ   

 0.00 0.00 نص ال مخرجات

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً(  المٌمة الفترة

    0.00 المٌمة األساسٌة

1بحلول نهاٌة العام     0.00  

2بحلول نهاٌة العام     0.00  

3بحلول نهاٌة العام     0.00  

4بحلول نهاٌة العام     0.00  

5بحلول نهاٌة العام     0.00  

6بحلول نهاٌة العام     0.00  

7بحلول نهاٌة العام     0.00  
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المإشر المرتبط 
3بالصرف   

. عدد األطفال اإلضافٌٌن المسجلٌن فً 2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
المستوى الثانً ) -رٌاض األطفال KG2 ًالتابعة للمطاع الحكوم )

 والتابعة للمطاع الخاص
  

نوع المإشر المرتبط 
 بالصرؾ

 لابلٌة التوسع
وحدة 
 المٌاس

المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 
 األمرٌكً(

المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 
 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.07 15,000,000.00 العدد نعم مخرجات

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً(  المٌمة الفترة

األساسٌة المٌمة  80,000.00    

1بحلول نهاٌة العام     0.00  

2بحلول نهاٌة العام     0.00  

3بحلول نهاٌة العام     0.00  

4بحلول نهاٌة العام     0.00  

5بحلول نهاٌة العام   110,000.00  15,000,000.00 
 50000،  80,000من المٌمة األساسٌة 

طفل إضافً 100دوالر أمرٌكً لكل   

6بحلول نهاٌة العام     0.00  

7بحلول نهاٌة العام     0.00  

اإلجراء:  تم تعدٌل هذ 
المإشر المرتبط 

  بالصرؾ. انظر أدناه.
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3المإشر المرتبط بالصرف    (KG2المستوى الثانً ) -: تحسٌن نظام ضمان الجودة الخاص بخدمات رٌاض األطفال 3المإشر المرتبط بالصرف    

المبلػ اإلجمالً المخصص  وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
 )بالدوالر األمرٌكً(

المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة 
 من إجمالً مبلػ التموٌل

 0.00 22,000,000.00 نص نعم مخرجات

المبلػ المخصص )بالدوالر   المٌمة الفترة
 األمرٌكً(

 المعادلة

 
األساسٌة المٌمة  

أ  3.5)ال / نعم(؛ من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  3.4المٌمة األساسٌة/الهدؾ: النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ب إلى النتٌجة  3.5(؛ من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 0/250أ ) 3.7إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 (1,500، 0ب( ) 3.7المرتبطة بالصرؾ 

  

1بحلول نهاٌة العام    0.00  

2بحلول نهاٌة العام    0.00  

3بحلول نهاٌة العام    0.00  

 
4بحلول نهاٌة العام   

 
 

: تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بوضع واعتماد نظام ضمان جودة لمدارس 3.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
مع أفضل  ( الحكومٌة والخاصة، بحٌث ٌتوافك هذا النظام تماًماKG2المستوى الثانً ) -رٌاض األطفال

 المستوى الثانً -الممارسات الدولٌة فً مجال أنظمة ضمان الجودة الخاصة بمدارس رٌاض األطفال

 
4,000,000.00 

 
 النتٌجة المرتبطة بالصرؾ

 ملٌون 4: 3.4 

5بحلول نهاٌة العام     -األطفال أ: عدد الجهات الخاصة ؼٌر المرخصة التً تمدم خدمات رٌاض  3.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
المحددة ( التً تم ترخٌصها، والتً تفً بالحد األدنى من معاٌٌر ضمان الجودة KG2المستوى الثانً )

 -ب: عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال 3.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   -بموجب نظام ضمان الجودة 
المرخصة، والتً تفً بالحد األدنى من ( الموجودة فً المإسسات العامة والخاصة KG2المستوى الثانً )

  معاٌٌر ضمان الجودة المحددة بموجب نظام ضمان الجودة

6,000,000.00 
 

 النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
 ملٌون؛  3أ:  3.5 

 ملٌون؛ 3: ب 3.5

6بحلول نهاٌة العام    النتٌجة المرتبطة  --أ(   3.5أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  3.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
 ب( 3.5أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  3.6بالصرؾ 

       3أ:  3.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ    6,000,000.00
 ملٌون؛ 

 3ب:   3.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
 ملٌون؛

7بحلول نهاٌة العام    أ والنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  3.5بالصرؾ أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة  3.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
ب والنتٌجة  3.5أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  3.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  --أ(   3.6

 ب( 3.6المرتبطة بالصرؾ 

  6,000,000.00  3أ:  3.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ    
النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  ملٌون؛ 

 ملٌون؛ 3ب: 3.7
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 ( الحكومٌة والخاصةKG2المستوى الثانً ) -. اعتماد نظام شامل ومتناسك لضمان الجودة لمدارس رٌاض األطفال3.1النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 4المإشر المرتبط بالصرف 

)بالدوالر المبلػ اإلجمالً المخصص  وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
 األمرٌكً(

المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 
 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.02 4,000,000.00 نعم / ال نعم مخرجات

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

   ال المٌمة األساسٌة

 أمرٌكً بحلول تارٌخ اإلؼبلقدوالر  4،000،000 4,000,000.00 نعم 1بحلول نهاٌة العام 

  0.00  2بحلول نهاٌة العام 

  0.00  3بحلول نهاٌة العام 

  0.00  4بحلول نهاٌة العام 

 0.00 نعم 5بحلول نهاٌة العام 
 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 

 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر المرتبط بالصرؾ. انظر أدناه.
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 : تعزٌز إعداد المعلمٌن وإدارة شإونهم4المإشر المرتبط بالصرؾ  4المإشر المرتبط بالصرف 

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً 

المخصص )بالدوالر 
 األمرٌكً(

المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 
 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.00 29,000,000.00 نص نعم مخرجات

 المٌمة الفترة
المبلػ المخصص 
 )بالدوالر األمرٌكً(

 المعادلة

 المٌمة األساسٌة
أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.5أ: ال من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

من النتٌجة  0ب:  4.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ ب إلى  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  0أ:  4.7
 0 ج: 4.7ج إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.5المرتبطة بالصرؾ 

  

  0.00  1بحلول نهاٌة العام 

  0.00  2بحلول نهاٌة العام 

  0.00  3بحلول نهاٌة العام 

 ملٌون 6: 4.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   6,000,000.00 : اعتماد إطار تمٌٌم المعلم ونشره4.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   4بحلول نهاٌة العام 

 5بحلول نهاٌة العام 

أ: عدد المعلمٌن المعٌنٌن حدٌثًا الذٌن تم تمٌٌمهم وفمًا للمعاٌٌر المهنٌة  4.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
)باستخدام إطار تمٌٌم المعلم( والذٌن ٌلبون الحد األدنى من المعاٌٌر فً مجال  (NTPSالوطنٌة للمعلمٌن )

ب: عدد المعلمٌن من رٌاض األطفال وحتى  4.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ - -الممارسات التربوٌة 
 --( NTPSالصؾ الثانً عشر الذٌن تم تدرٌبهم واعتمادهم وفمًا للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن )

عدد المعلمٌن من رٌاض األطفال وحتى الصؾ الثانً عشر الذٌن ج:  4.5لنتٌجة المرتبطة بالصرؾ ا
 ٌلبون الحد األدنى من المعاٌٌر فً الممارسات االجتماعٌة العاطفٌة كما هً محددة فً إطار تمٌٌم المعلم

8,000,000.00 
ملٌون؛  3أ:  4.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ملٌون؛  3ب: 4.5صرؾ النتٌجة المرتبطة بال
 ملٌون؛ 2ج: 4.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 6بحلول نهاٌة العام 
النتٌجة المرتبطة  --أ(  4.5أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  

ج:  4.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  --ب(  4.5ب: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.6بالصرؾ 
 ج( 4.5)استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

8,000,000.00 
ملٌون؛  3أ:  4.6ؾالنتٌجة المرتبطة بالصر 

ملٌون؛  3ب:  4.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ
 ملٌون؛ 2ج:  4.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ

 7بحلول نهاٌة العام 

أ والنتٌجة المرتبطة  4.5أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
ب  4.5ب: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  --أ(  4.6بالصرؾ 

جة المرتبطة ج: )استمرار للنتٌ 4.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  --ب(  4.6والنتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ج( 4.6ج والنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.5بالصرؾ 

7,000,000.00 
ملٌون؛  3أ:  4.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ملٌون؛  3ب:  4.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ملٌون؛ 1ج:  4.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
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ً KG2المستوى الثانً ) -بالمابة من مدارس رٌاض األطفال 80. تمٌٌم 3.2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5المإشر المرتبط بالصرف   ( من خبلل نظام ضمان الجودة الذي تم وضعه حدٌثا

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 

 التموٌل إجمالً مبلػ

 0.04 8,000,000.00 النسبة المبوٌة ال عملٌة

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

   0.00 المٌمة األساسٌة

  0.00  1بحلول نهاٌة العام 

  0.00  2بحلول نهاٌة العام 

 8,000,000.00 80.00 3بحلول نهاٌة العام 

بالمابة من مدارس رٌاض  30بالنسبة لـ  
( التً تم KG2المستوى الثانً ) -األطفال

 دوالر أمرٌكً؛ 3،000،000تمٌٌمها ، 

  0.00  4بحلول نهاٌة العام 

  0.00 80.00 5بحلول نهاٌة العام 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 
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 : تحسٌن بٌبة التعلم فً المدارس الحكومٌة وتنظٌم جمع البٌانات االجتماعٌة العاطفٌة ورفع التمارٌر المتعلمة بها5المإشر المرتبط بالصرؾ  5بالصرف المإشر المرتبط 

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
المخصص كنسبة مبوٌة من المبلػ اإلجمالً 

 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.00 17,700,000.00 نص ال عملٌة

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

 المٌمة األساسٌة
: الؼً )ال أو 5.7إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

0) 
  

  0.00 نعم 1بحلول نهاٌة العام 

  0.00  2بحلول نهاٌة العام 

 3بحلول نهاٌة العام 

أ: تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتنظٌم ورشة عمل  5.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
للجهات المعنٌة تحدد جمٌع البٌانات ذات الصلة التً ٌتم جمعها والمتعلمة بسلون 

ن هذه البٌانات فً لاعدة بٌانات موسعة لنظام  الطبلب والموظفٌن ورفاههم، وتُضّمِ
 (EMISمعلومات إدارة التعلٌم )

 ملٌون 2أ:  5.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   2,000,000.00

 4بحلول نهاٌة العام 

 --أ(  5.3أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
ب: تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتصمٌم وتجرٌب  5.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

مدرسة على  100برنامج مدرسً لتحسٌن التعلم االجتماعً العاطفً لدى الطبلب فً 
 بة مرتفعة من الطبلب السورٌٌن البلجبٌنبالمابة منها مدارس تضم نس 50األلل، 

4,000,000.00 
ملٌون؛  2أ:  5.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  

 ملٌون 2ب:  5.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 5بحلول نهاٌة العام 
أ  5.3أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ب:  5.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  --أ(   5.4والنتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ب(  5.4)استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

4,500,000.00 
ملٌون؛  2.5أ:  5.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ملٌون 2ب:  5.5 النتٌجة المرتبطة بالصرؾ

 6بحلول نهاٌة العام 

أ: تنشر وزارة التربٌة والتعلٌم تمارٌر نصؾ سنوٌة  5.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
أ،  5.5أ إلى  5.3باستخدام البٌانات الرلمٌة فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

ب:  5.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  --مع تحلٌل محدد مصنؾ حسب نوع الجنس 
 ب( 5.5ب والنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5.4)استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

3,000,000.00 
ملٌون؛  2أ:  5.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  

 ملٌون 1ب:  5.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 7بحلول نهاٌة العام 

  --أ(  5.6أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   
ب: الدروس المستفادة من البرنامج  التجرٌبً للتعلم  5.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ب الذي  5.6ب إلى  5.4االجتماعً العاطفً فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من 
 التربٌة والتعلٌم إلى بٌبة مدرسٌة آمنةتم دمجه فً خارطة طرٌك وزارة 

4,200,000.00 
 ملٌون؛ 1.5أ:  5.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  

 2.7ب:  5.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ    
 ملٌون

    
 
 



 

- 89 - 

 
 

 
 
 

 ( التابعة للمطاع الحكومً نماذج التدرٌب أثناء الخدمةKG2الثانً )المستوى  -فً المابة من معلمً رٌاض األطفال 95. استكمال 3.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  6المإشر المرتبط بالصرف 

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 

 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.04 8,000,000.00 النسبة المبوٌة نعم مخرجات

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

   0.00 المٌمة األساسٌة

  0.00  1بحلول نهاٌة العام 

  0.00  2بحلول نهاٌة العام 

  0.00  3بحلول نهاٌة العام 

 8,000,000.00 95.00 4بحلول نهاٌة العام 
نمطة  1، لكل زٌادة بنسبة 0من المٌمة األساسٌة  

 مبوٌة فً المعلمٌن

  0.00 95.00 5بحلول نهاٌة العام 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 
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6المؤشر المرتبط بالرصف   المدارس الحكومٌة األردنٌة: تحسٌن البٌبة المادٌة للتعلم فً 6المإشر المرتبط بالصرؾ  

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 

 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.00 18,000,000.00 نص نعم عملٌة

 المعادلة األمرٌكً(المبلػ المخصص )بالدوالر  المٌمة الفترة

 المٌمة األساسٌة
إلى  6.4المٌمة األساسٌة/األهداؾ: من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

(؛ من النتٌجة المرتبطة 0/225أ ) 6.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 (225، 0ب( ) 6.6ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  6.4بالصرؾ 

  

  0.00 نعم 1بحلول نهاٌة العام 

  0.00  2نهاٌة العام بحلول 

  0.00  3بحلول نهاٌة العام 

 4بحلول نهاٌة العام 

أ: عدد المدارس المجهزة بالمرافك  6.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
--------------------------المحسنة للمٌاه والصرؾ الصحً والنظافة 

ب: عدد المدارس  6.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  ---------------
التً أُعٌد تؤهٌلها لتلبٌة الحد األدنى من متطلبات الصحة والسبلمة كما 

 ددة فً وثابك المواصفات الخاصة بوزارة التربٌة والتعلٌمهً مح

6,000,000.00 
ملٌون؛   3أ:  6.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  

 ملٌون 3ب: 6.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 5بحلول نهاٌة العام 
أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ   6.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ب: )استمرار للنتٌجة  6.5المرتبطة بالصرؾ النتٌجة  --أ(   6.4
 ب( 6.4المرتبطة بالصرؾ 

6,000,000.00 
ملٌون؛  3أ:  6.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ملٌون 3ب:  6.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 6بحلول نهاٌة العام 
أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة  6.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  

ب: )استمرار  6.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  --أ(   6.4بالصرؾ  
 ب( 6.4للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

6,000,000.00 
ملٌون؛  3أ:  6.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  

 ملٌون؛ 3ب:  6.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

  0.00  7العام بحلول نهاٌة 
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 بالمابة من مدارس رٌاض األطفال وفماً لنظام ضمان الجودة 25. تحسٌن جودة 3.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  7المإشر المرتبط بالصرف 

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من المبلػ 

 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.03 7,000,000.00 النسبة المبوٌة ال نواتج

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

   0.00 المٌمة األساسٌة

  0.00  1بحلول نهاٌة العام 

  0.00  2بحلول نهاٌة العام 

  0.00  3بحلول نهاٌة العام 

  0.00  4بحلول نهاٌة العام 

 7,000,000.00 25.00 5بحلول نهاٌة العام 
بالمابة من  25دوالر أمرٌكً لـ  7،000،00

 المدارس ذات الجودة المحسنة

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 

 اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر المرتبط بالصرؾ. انظر أدناه.
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7المإشر المرتبط بالصرف  إصبلح محتوى اختبار التوجٌهً والؽرض منه وشكل تمدٌمه -: تحسٌن نظام تمٌٌم الطبلب 7المإشر المرتبط بالصرؾ    

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص 

 )بالدوالر األمرٌكً(
المخصص كنسبة مبوٌة من إجمالً المبلػ اإلجمالً 

 مبلػ التموٌل

 0.00 34,000,000.00 نص نعم نواتج وسٌطة

  المٌمة الفترة
المبلػ المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
 المعادلة

)ال / نعم( *  7.7إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  7.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  المٌمة األساسٌة
لٌمتها  7بالصرؾ التً تندرج ضمن المإشر المرتبط بالصرؾ *جمٌع النتابج المرتبطة 

  األساسٌة ال ولٌمتها المستهدفة نعم

  

1بحلول نهاٌة العام    0.00  

2بحلول نهاٌة العام    0.00  

3بحلول نهاٌة العام   

أ: تعتمد وزارة التربٌة والتعلٌم استراتٌجٌة تمٌٌم وطنً  7.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
بما ٌشمل خطة عمل لبلنتمال إلى صٌؽة رلمٌة لابمة على الكفاءة الختبار  للطبلب،

التوجٌهً، وإصبلح الوزن النسبً الممنوح لهذا االختبار للنظر فً وضع اختبارات أُخرى 
 لتحدٌد المستوى لتحدٌد التخرج والمبول فً التعلٌم العالً

   ملٌون 2.5أ:  7.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2,500,000.00

4بحلول نهاٌة العام   

 --أ(   7.3أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  7.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ب: تستكمل وزارة التربٌة والتعلٌم المشاورات مع  7.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

الجهات المعنٌة والعمل التحلٌلً المتفك علٌه بموجب خطة العمل التً تم وضعها فً إطار 
 أ 7.4أ إلى  7.3نتابج المرتبطة بالصرؾ من ال

4,500,000.00 
ملٌون  2.5أ:  7.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ملٌون 2ب:  7.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

5بحلول نهاٌة العام   

أ: تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتطوٌر منصة رلمٌة إلدارة  7.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ووضع بنن أسبلة اختبارات ٌتضمن أسبلة لابمة على الكفاءة تتماشى مع اختبار التوجٌهً 

النتٌجة المرتبطة  ------------------- ----------------------منهاج التوجٌهً األردنً 
النتٌجة المرتبطة  --ب(   7.4ب: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  7.5بالصرؾ 
والتعلٌم البحة تنظٌمٌة تفصل وظٌفة اختبار ج: تعتمد وزارة التربٌة  7.5بالصرؾ 

التوجٌهً المتمثلة فً التخرج من المدرسة الثانوٌة عن وظٌفته المتمثلة فً تحدٌد المبول 
 أ 7.4أ إلى  7.3لبللتحاق بالتعلٌم العالً، بما ٌتماشى مع النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

13,500,000.00 
ملٌون النتٌجة  8أ:  7.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ملٌون النتٌجة  2ب:  7.5المرتبطة بالصرؾ 
 ملٌون 3.5ج:  7.5المرتبطة بالصرؾ 

6بحلول نهاٌة العام  أ: تجهٌز مختبرات االختبارات المدرسٌة باألجهزة  7.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
المرتبطة النتٌجة  --بالمابة من طبلب التوجٌهً  50واألثاث وشبكة اإلنترنت لخدمة 

طالبًا على األلل  150اختبارات تحضٌرٌة لـما مجموعه  5ب: إجراء  7.6بالصرؾ 
النتٌجة  --مدن مختلفة على األلل  5)موزعٌن بشكل متوازن بٌن الفتٌان والفتٌات(  فً 

 ج( 7.5ج: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  7.6المرتبطة بالصرؾ 

 ملٌون  5أ:  7.6الصرؾ النتٌجة المرتبطة ب 13,500,000.00
ملٌون  5ب:  7.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ملٌون 3.5ج:  7.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ملٌون؛  5أ:  7.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ملٌون؛ 5ب:  7.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 ملٌون 3.5ج:  7.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  

7بحلول نهاٌة العام    0.00  
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 . اعتماد المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن ونشرها4.1النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  8المإشر المرتبط بالصرف 

المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر  وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
 األمرٌكً(

المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة 
 من إجمالً مبلػ التموٌل

 0.03 6,000,000.00 نعم / ال ال عملٌة

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

    ال المٌمة األساسٌة

دوالر أمرٌكً بحلول تارٌخ  6,000,000  6,000,000.00 ال 1بحلول نهاٌة العام 
 اإلؼبلق 

  0.00 ال 2بحلول نهاٌة العام 

  0.00 ال 3بحلول نهاٌة العام 

  0.00 ال 4بحلول نهاٌة العام 

 0.00 نعم 5بحلول نهاٌة العام 
 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 
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 . اعتماد إطار تمٌٌم المعلم4.2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  9المإشر المرتبط بالصرف 

 وحدة المٌاس التوسعلابلٌة  نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 

 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.03 6,000,000.00 نعم / ال ال عملٌة

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

    ال المٌمة األساسٌة

   0.00 ال 1 بحلول نهاٌة العام

 6,000,000.00 نعم 2بحلول نهاٌة العام 
دوالر أمرٌكً بحلول تارٌخ  6,000,000 

 اإلؼبلق

  0.00 ال 3بحلول نهاٌة العام 

  0.00 ال 4بحلول نهاٌة العام 

  0.00 نعم 5بحلول نهاٌة العام 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 

  اإلجراء:  تم تعدٌل هذ المإشر المرتبط بالصرؾ. انظر أدناه. 
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 : تعزٌز لدرة وزارة التربٌة والتعلٌم على االستجابة لبلضطرابات المستمبلٌة المحتملة فً المدارس8المإشر المرتبط بالصرؾ  9المإشر المرتبط بالصرف 

المبلػ اإلجمالً المخصص  وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
 )بالدوالر األمرٌكً(

المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 
 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.00 18,800,000.00 نص نعم مخرجات

المبلػ المخصص )بالدوالر  المٌمة الفترة
 األمرٌكً(

 المعادلة

إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  8.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  المٌمة األساسٌة/األهداؾ: المٌمة األساسٌة
)ال / نعم( * وجمٌع النتابج المرتبطة بالصرؾ التً تندرج ضمن المإشر المرتبط بالصرؾ  8.7

 لٌمتها األساسٌة ال ولٌمتها المستهدفة نعم 8

    

  0.00   1بحلول نهاٌة العام 

  0.00   2بحلول نهاٌة العام 

أ: تعتمد وزارة التربٌة والتعلٌم استراتٌجٌة لتعمٌم التعلم المختلط،  8.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  3نهاٌة العام بحلول 
 ---------------------------------------تؽطً اعتبارات العدالة بالنسبة للمجتمعات المهمشة 

عملٌة تخطٌط للمناهج الدراسٌة ب: تُجري وزارة التربٌة والتعلٌم  8.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
تحدد فرص تضمٌن مواد التعلم المختلط فً ممارسات التعلٌم، التً تم تطوٌرها بما ٌتماشى مع 

 أ 8.4أ إلى  8.3االستراتٌجٌة المعتمدة فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

ملٌون؛     1أ:   8.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   3,400,000.00
  2.4ب:  8.3رتبطة بالصرؾ النتٌجة الم

 ملٌون؛

النتٌجة  --أ(  8.3أ: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  8.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4بحلول نهاٌة العام 
النتٌجة المرتبطة  --ب(  8.3ب: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  8.4المرتبطة بالصرؾ 

والتعلٌم بتطوٌر محتوى التعلم المختلط وأدوات التمٌٌم بما ج: تموم وزارة التربٌة  8.4بالصرؾ 
أ كما  8.4أ إلى  8.3ٌتماشى مع االستراتٌجٌة المعتمدة فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

 8.4ب إلى  8.3تُجري عملٌة تخطٌط للمناهج الدراسٌة فً أطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من 
د: تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتطوٌر وطرح برنامج  8.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  --ب 

 لتدرٌب المعلمٌن على دمج التعلم المختلط فً التعلٌم فً الؽرفة الصفٌة

 ملٌون؛  1أ:  8.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  7,400,000.00
ملٌون؛  2.4ب:  8.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ملٌون؛ 2ج:  8.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ملٌون؛ 2د:  8.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

النتٌجة  --ج(   8.4ج: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ   8.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5بحلول نهاٌة العام 
 د( 8.4د: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  8.5المرتبطة بالصرؾ 

 ملٌون؛  1ج:  8.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2,000,000.00
 ملٌون؛ 1د:  8.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ج والنتٌجة  8.4ج: )استمرار للنتٌجة المرتبطة بالصرؾ  8.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  6بحلول نهاٌة العام 
المرتبطة د: )استمرار للنتٌجة  8.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  --ج(   8.5المرتبطة بالصرؾ 

 د( 8.5د والنتٌجة المرتبطة بالصرؾ   8.4بالصرؾ 

 ملٌون؛ 1ج:  8.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2,000,000.00
 ملٌون؛ 1د:  8.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 : تكمل وزارة التربٌة والتعلٌم تمٌٌم أثر نماذج التعلم المختلط8.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  7بحلول نهاٌة العام 
 المطورة حدٌثًا

 ملٌون 4: 8.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4,000,000.00
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 (NTPSمعلم وفمًا للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن ) 5,000. تمٌٌم 4.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  10المإشر المرتبط بالصرف 

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
اإلجمالً المخصص )بالدوالر المبلػ 

 األمرٌكً(
المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 

 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.03 7,000,000.00 العدد نعم نواتج

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

    0.00 المٌمة األساسٌة

   0.00  1بحلول نهاٌة العام 

  0.00  2العام بحلول نهاٌة 

 7,000,000.00 5,000.00 3بحلول نهاٌة العام 
دوالر أمرٌكً لكل  140,000ٌتم صرؾ  

 معلم ٌتم تمٌٌمهم 100

  0.00  4بحلول نهاٌة العام 

  0.00 5,000.00 5بحلول نهاٌة العام 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 
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 : زٌادة إتاحة الموارد واألدوات للبرنامج9المإشر المرتبط بالصرؾ  10المإشر المرتبط بالصرف 

المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر  وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
 األمرٌكً(

المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 
 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.00 32,000,000.00 نص ال نواتج

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  9.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  المٌمة األساسٌة
 : ال9.6

    

  0.00   1بحلول نهاٌة العام 

  0.00    2بحلول نهاٌة العام 

: ٌبلػ الحد األدنى لمٌزانٌة وزارة 9.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ    3بحلول نهاٌة العام 
 ملٌار دٌنار أردنً )*( 1 2021التربٌة والتعلٌم المعتمدة لعام 

 ملٌون 11: 9.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   11,000,000.00

: ٌبلػ الحد األدنى للزٌادة فً 9.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   4بحلول نهاٌة العام 
البلزمة من  2022مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم المعتمدة لعام 

مبلٌٌن دوالر أمرٌكً من المٌمة  10أجل تحمٌك نتابج البرنامج
 ملٌار دٌنار أردنً 1األساسٌة البالؽة 

 ملٌون 12: 9.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   12,000,000.00

: ٌبلػ الحد األدنى للزٌادة فً 9.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   5بحلول نهاٌة العام 
البلزمة من  2023مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم المعتمدة لعام 

مبلٌٌن دوالر أمرٌكً من المٌمة  10أجل تحمٌك نتابج البرنامج
 ملٌار دٌنار أردنً 1األساسٌة البالؽة 

 ملٌون 5: 9.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5,000,000.00

: ٌبلػ الحد األدنى للزٌادة فً 9.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   6بحلول نهاٌة العام 
البلزمة من  2024مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم المعتمدة لعام 

مبلٌٌن دوالر أمرٌكً من المٌمة  10أجل تحمٌك نتابج البرنامج
 ملٌار دٌنار أردنً 1األساسٌة البالؽة 

 ملٌون 4: 9.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   4,000,000.00

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 
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 معلم من مرحلة رٌاض األطفال وحتى الصؾ الثانً عشر 30,000. تدرٌب واعتماد 4.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  11المإشر المرتبط بالصرف 

المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر  وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
 األمرٌكً(

المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 
 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.07 15,000,000.00 العدد نعم مخرجات

المبلػ المخصص )بالدوالر  المٌمة الفترة
 األمرٌكً(

 المعادلة

    0.00 المٌمة األساسٌة

  0.00  1بحلول نهاٌة العام 

  0.00  2نهاٌة العام بحلول 

  0.00  3بحلول نهاٌة العام 

معلم  1000دوالر أمرٌكً لكل  500000  15,000,000.00  4بحلول نهاٌة العام 
 معتمد

 0.00 30,000.00 5بحلول نهاٌة العام 
 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 
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 . تصمٌم برنامج مدرسً لتحسٌن التعلم االجتماعً العاطفً لدى الطبلب، وتجرٌب هذا البرنامج فً المدارس5.1النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  12 المإشر المرتبط بالصرف

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
مبوٌة من المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة 

 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.02 4,000,000.00 نعم / ال ال عملٌة

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

    ال المٌمة األساسٌة

  0.00 ال 1بحلول نهاٌة العام 

  0.00 ال 2بحلول نهاٌة العام 

 4,000,000.00 نعم 3بحلول نهاٌة العام 
دوالر أمرٌكً بحلول تارٌخ  4،000،000 

 اإلؼبلق

  0.00 نعم 4بحلول نهاٌة العام 

  0.00 نعم 5بحلول نهاٌة العام 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 
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 13المإشر المرتبط بالصرف 
بالمابة من المدارس التً تضم نسبة مرتفعة من األطفال السورٌٌن  70االجتماعً العاطفً فً . تنفٌذ برنامج التعلم 5.2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 البلجبٌن

المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر  وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
 األمرٌكً(

المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 
 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.02 4,000,000.00 النسبة المبوٌة ال نواتج

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

    0.00 المٌمة األساسٌة

  0.00  1بحلول نهاٌة العام 

  0.00  2بحلول نهاٌة العام 

  0.00  3بحلول نهاٌة العام 

  0.00  4بحلول نهاٌة العام 

عند تنفٌذ برنامج التعلم االجتماعً العاطفً فً  4,000,000.00 70.00 5بحلول نهاٌة العام 
بالمابة من المدارس التً تضم نسبة مرتفعة  70

 من األطفال السورٌٌن البلجبٌن

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 

اإلجراء:  تم تحدٌد هذ المإشر المرتبط  
 بالصرؾ للحذؾ
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 . اعتماد نظام صٌانة محسن6.1النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  14المإشر المرتبط بالصرف 

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 

 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.02 5,000,000.00 نعم / ال ال مخرجات

 المٌمة الفترة
المبلػ المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
 المعادلة

    ال المٌمة األساسٌة

 5,000,000.00 نعم 1بحلول نهاٌة العام 
دوالر أمرٌكً بحلول تارٌخ  5,000,000 

 اإلؼبلق

  0.00 ال 2بحلول نهاٌة العام 

  0.00 ال 3بحلول نهاٌة العام 

  0.00 ال 4العام بحلول نهاٌة 

  0.00 نعم 5بحلول نهاٌة العام 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 

اإلجراء:  تم تحدٌد هذ المإشر المرتبط 
 بالصرؾ للحذؾ
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 للسماح بتحوٌل مٌزانٌة الصٌانة والحماٌة على مستوى المدارس إلى المدارس.. الموافمة على اإلطار المانونً 6.2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  15المإشر المرتبط بالصرف 

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة 

 من إجمالً مبلػ التموٌل

 0.02 5,000,000.00 نعم / ال ال مخرجات

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

   ال المٌمة األساسٌة

  5,000,000.00 ال 1بحلول نهاٌة العام 

  0.00 نعم 2بحلول نهاٌة العام 

  0.00 ال 3بحلول نهاٌة العام 

  0.00 ال 4بحلول نهاٌة العام 

  0.00 نعم 5بحلول نهاٌة العام 

  0.00  6نهاٌة العام بحلول 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 

 
 
 
 
 
 
 



 

- 103 - 

 
 
 
 
 
 
 

 مدرسة 3,000.  استخدام مٌزانٌة مخصصة للصٌانة والحماٌة فً 6.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  16المإشر المرتبط بالصرف 

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
)بالدوالر المبلػ اإلجمالً المخصص 

 األمرٌكً(
المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة 

 من إجمالً مبلػ التموٌل

 0.01 2,000,000.00 العدد ال نواتج

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

   0.00 المٌمة األساسٌة

  0.00  1بحلول نهاٌة العام 

  0.00  2بحلول نهاٌة العام 

  0.00  3نهاٌة العام  بحلول

 2,000,000.00 3,000.00 4بحلول نهاٌة العام 
عندما ٌصل عدد المدارس التً تستخدم  

مٌزانٌة مخصصة للصٌانة والحماٌة إلى 
 مدرسة 3,000

  0.00 3,000.00 5بحلول نهاٌة العام 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 

تحدٌد هذ المإشر اإلجراء:  تم 
 المرتبط بالصرؾ للحذؾ

   

 
 
 



 

- 104 - 

 
 
 
 
 
 
 

   . اعتماد استراتٌجٌة تمٌٌم وطنٌة7.1النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  17المإشر المرتبط بالصرف 

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
كنسبة مبوٌة المبلػ اإلجمالً المخصص 

 من إجمالً مبلػ التموٌل

 0.02 5,000,000.00 نعم / ال ال مخرجات

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً(  المٌمة الفترة

    ال المٌمة األساسٌة

 5,000,000.00  نعم 1بحلول نهاٌة العام 
دوالر أمرٌكً بحلول  5,000,000
 تارٌخ اإلؼبلق

  0.00  ال 2بحلول نهاٌة العام 

  0.00  ال 3بحلول نهاٌة العام 

  0.00  ال 4بحلول نهاٌة العام 

  0.00  نعم 5بحلول نهاٌة العام 

  0.00   6بحلول نهاٌة العام 

  0.00   7بحلول نهاٌة العام 

اإلجراء:  تم تحدٌد هذ المإشر 
 المرتبط بالصرؾ للحذؾ
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LI IN 00798676 A CTION   

DLI IN 00798677 A CTION 
  

 

 . تنفٌذ االختبار التشخٌصً للصفوؾ المبكرة للصؾ الثالث االبتدابً فً المراءة والرٌاضٌات فً جمٌع المدارس المستهدفة7.2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  18المإشر المرتبط بالصرف 

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المخصص )بالدوالر المبلػ اإلجمالً 

 األمرٌكً(
المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 

 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.03 7,000,000.00 نعم / ال ال مخرجات

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

   ال المٌمة األساسٌة

 7,000,000.00 ال 1بحلول نهاٌة العام 
أمرٌكً بحلول تارٌخ دوالر  7,000,000

 اإلؼبلق

  0.00 نعم 2بحلول نهاٌة العام 

  0.00 نعم 3بحلول نهاٌة العام 

  0.00 نعم 4بحلول نهاٌة العام 

  0.00 نعم 5بحلول نهاٌة العام 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 
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 . االنتهاء من المرحلة األولى من إصبلح التوجٌهً وإصدار خطة عمل لتطبٌك اإلصبلح7.3المرتبطة بالصرؾ النتٌجة  19المإشر المرتبط بالصرف 

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 

 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.04 9,000,000.00 نعم / ال ال مخرجات

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

   ال المٌمة األساسٌة

 9,000,000.00 ال 1بحلول نهاٌة العام 
دوالر أمرٌكً بحلول تارٌخ  9,000,000

 اإلؼبلق

  0.00 ال 2بحلول نهاٌة العام 

  0.00 نعم 3بحلول نهاٌة العام 

  0.00 نعم 4بحلول نهاٌة العام 

  0.00 نعم 5بحلول نهاٌة العام 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 

اإلجراء:  تم تحدٌد هذ المإشر المرتبط 
 بالصرؾ للحذؾ

   

 
 
 
 
 
 



 

- 107 - 

 
 
 
 
 

 20المإشر المرتبط بالصرف 
المانونً إلصبلح اختبار التوجٌهً بحٌث ٌتم فصل وظٌفته المتمثلة فً التخرج من المدرسة الثانوٌة والحصول . اعتماد اإلطار 7.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 على الشهادة عن وظٌفته كآلٌة فرز للمبول بالجامعة

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من المبلػ 

 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.03 7,000,000.00 نعم / ال ال عملٌة

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

   ال المٌمة األساسٌة

 7,000,000.00 ال 1بحلول نهاٌة العام 
دوالر أمرٌكً بحلول تارٌخ  7,000,000

 اإلؼبلق

  0.00 ال 2نهاٌة العام بحلول 

  0.00 ال 3بحلول نهاٌة العام 

  0.00 نعم 4بحلول نهاٌة العام 

  0.00 نعم 5بحلول نهاٌة العام 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 

اإلجراء:  تم تحدٌد هذ المإشر المرتبط 
 بالصرؾ للحذؾ
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DLI IN00798680 A CTION 

 ( وتحدٌثه بؤحدث البٌانات البلزمة إلدارة النظام التعلٌمGISً. تشؽٌل نظام المعلومات الجؽرافٌة )8.1النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  21المإشر المرتبط بالصرف 

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من المبلػ 

 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.01 3,000,000.00 نعم / ال ال مخرجات

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً( المٌمة الفترة

   ال المٌمة األساسٌة

 3,000,000.00 نعم 1بحلول نهاٌة العام 
دوالر أمرٌكً بحلول تارٌخ   3,000,000

 اإلؼبلق

  0.00 ال 2بحلول نهاٌة العام 

  0.00 ال 3بحلول نهاٌة العام 

  0.00 ال 4بحلول نهاٌة العام 

  0.00 نعم 5بحلول نهاٌة العام 

  0.00  6بحلول نهاٌة العام 

  0.00  7بحلول نهاٌة العام 

اإلجراء:  تم تحدٌد هذ المإشر المرتبط 
 بالصرؾ للحذؾ
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 ملٌون دوالر أمرٌكً  134. تبلػ الزٌادة فً مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم المعتمدة البلزمة من أجل تحمٌك نتابج البرنامج 8.2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  22بالصرف المإشر المرتبط 

 وحدة المٌاس لابلٌة التوسع نوع المإشر المرتبط بالصرؾ
المبلػ اإلجمالً المخصص )بالدوالر 

 األمرٌكً(
المبلػ اإلجمالً المخصص كنسبة مبوٌة من 

 إجمالً مبلػ التموٌل

 0.20 45,000,000.00 نعم / ال ال مخرجات

 المعادلة المبلػ المخصص )بالدوالر األمرٌكً(  المٌمة الفترة

    ال المٌمة األساسٌة

 11,000,000.00  نعم 1بحلول نهاٌة العام 
دوالر أمرٌكً إذا بلػ الحد  11،000،000

األدنى لمٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم المعتمدة 
 2019لعام 

 12,000,000.00  نعم 2بحلول نهاٌة العام 
دوالر أمرٌكً إذا بلػ الحد  12،000،000

األدنى لمٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم المعتمدة 
 2020لعام 

 11,000,000.00  نعم 3بحلول نهاٌة العام 
إذا بلػ الحد  دوالر أمرٌكً 11،000،000

األدنى لمٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم المعتمدة 
 ملٌار دٌنار أردنً 2021لعام

 11,000,000.00  نعم 4بحلول نهاٌة العام 

دوالر أمرٌكً إذا بلػ الحد  11،000،000
األدنى للزٌادة فً مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم 

البلزمة من أجل تحمٌك  2022المعتمدة لعام 
 مبلٌٌن دوالر أمرٌكً 10نتابج البرنامج 

  0.00  نعم 5بحلول نهاٌة العام 

  0.00   6بحلول نهاٌة العام 

  0.00   7بحلول نهاٌة العام 

اإلجراء:  تم تحدٌد هذ المإشر 
 المرتبط بالصرؾ للحذؾ
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 بروتوكول التحمك:  المإشرات المرتبطة بالصرفجدول 

 عدد األطفال السورٌٌن البلجبٌن الملتحمٌن بالمدارس المستهدفة فً مرحلتً التعلٌم األساسً والثانوي .1.1النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  1المإشر المرتبط بالصرؾ 

 
 الوصؾ

المستهدفة بالبرنامج، مصنفٌن حسب نوع الجنس. والمدارس المستهدفة بالبرنامج هً المدارس المشاركة فً عدد األطفال السورٌٌن البلجبٌن المسجلٌن فً المدارس 
 العاطفً، صٌانة المدرسة، تمٌٌم الطبلب، إلخ.-تدخبلت البرنامج، بما فً ذلن: االلتحاق بالتعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة، تدرٌب المعلمٌن، برنامج التعلم االجتماعً

 ( التابع لوزارة التربٌة والتعلٌمOpenEMISنظام ) البٌانات/ الهٌبة مصدر

     Third Partyطرؾ ثالث  /   جهة التحمك

 
 اإلجراء

وعملٌات تفتٌش تفٌة اتصال ستموم وكالة التحمك بالتحمك من عدد األطفال السورٌٌن البلجبٌن المسجلٌن فً المدارس المستهدفة، وستُجري زٌارات مٌدانٌة ومكالمات ها
 مفاجبة فً عٌنة من المدارس المختارة عشوابًٌا للتحمك من أرلام االلتحاق بالمدارس.

 : عدد الفتٌان والفتٌات السورٌٌن البلجبٌن المسجلٌن فً المدارس المستهدفة1المإشر المرتبط بالصرؾ  1المإشر المرتبط بالصرؾ 

 
 الوصؾ

المسجلٌن فً المدارس المستهدفة بالبرنامج، مصنفٌن حسب نوع الجنس. والمدارس المستهدفة بالبرنامج هً المدارس المشاركة فً عدد األطفال السورٌٌن البلجبٌن 
 م الطبلب، إلخ.العاطفً، صٌانة المدرسة، تمٌٌ-تدخبلت البرنامج، بما فً ذلن: االلتحاق بالتعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة، تدرٌب المعلمٌن، برنامج التعلم االجتماعً

 ( التابع لوزارة التربٌة والتعلٌمOpenEMISنظام ) مصدر البٌانات/ الهٌبة

 (IVAوكالة التحمك المستملة ) جهة التحمك

 
 اإلجراء

وعملٌات تفتٌش مفاجبة فً عٌنة ستموم وكالة التحمك سنوٌاً بالتحمك من عدد األطفال السورٌٌن البلجبٌن المسجلٌن فً المدارس المستهدفة، وستُجري زٌارات مٌدانٌة 
 من المدارس المختارة عشوابًٌا للتحمك من أرلام االلتحاق بالمدارس.

 (KG2المستوى الثانً ) -. عدد األطفال السورٌٌن البلجبٌن الملتحمٌن بالمدارس المستهدفة فً مرحلة رٌاض األطفال1.2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2المإشر المرتبط بالصرؾ 

المدارس المشاركة فً عدد األطفال السورٌٌن البلجبٌن المسجلٌن فً المدارس المستهدفة بالبرنامج، مصنفٌن حسب نوع الجنس. والمدارس المستهدفة بالبرنامج هً  الوصؾ
 العاطفً، صٌانة المدرسة، تمٌٌم الطبلب، إلخ.-عًتدخبلت البرنامج، بما فً ذلن: االلتحاق بالتعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة، تدرٌب المعلمٌن، برنامج التعلم االجتما

 ( التابع لوزارة التربٌة والتعلٌمOpenEMISنظام ) مصدر البٌانات/ الهٌبة 

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 
 اإلجراء

مٌدانٌة ومكالمات هاتفٌة اتصال وعملٌات تفتٌش ستموم وكالة التحمك بالتحمك من عدد األطفال السورٌٌن البلجبٌن المسجلٌن فً المدارس المستهدفة، وستُجري زٌارات 
 مفاجبة فً عٌنة من المدارس المختارة عشوابًٌا للتحمك من أرلام االلتحاق بالمدارس.
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 (KG2المستوى الثانً ) -: توسٌع نطاق خدمات رٌاض األطفال 2المإشر المرتبط بالصرؾ  2المإشر المرتبط بالصرف 

 الوصف

 أ: 2.4أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.3المرتبطة بالصرؾ من النتٌجة 

 (:KG2المستوى الثانً ) -إن المحتوى التلفزٌونً المخصص لمرحلة رٌاض األطفال 

 ( فً األردن؛KG2المستوى الثانً ) -. سٌستند إلى عملٌة تخطٌط المناهج الدراسٌة من أجل تؽطٌة أهداؾ التعلم األساسٌة لرٌاض األطفال1

 . سٌكون مبلبماً لهذه المرحلة العمرٌة ومصمماً إلشران األطفال فً سن الخامسة؛2

فضبلً عن زٌادة . سوؾ ٌؽطً المحتوى الذي سٌدعم تنمٌة مهارات المراءة والكتابة ومهارات الحساب والمهارات االجتماعٌة العاطفٌة فً المراحل المبكرة، 3

، والنظافة الشخصٌة، فضبلً عن تؽٌر المناخ والحاجة COVID-19المواضٌع المهمة )مثل مرض فٌروس كورونا الوعً المبلبم لهذه المرحلة العمرٌة بشؤن 

 إلى الحفاظ على الموارد النادرة(؛

 . سٌمدم المشورة لآلباء حول كٌفٌة دعم التعلم المبكر لدى أطفالهم من خبلل األنشطة المنزلٌة؛4

 الوطنً وفماً لجدول زمنً ٌُنشر على المولع اإللكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم والمنوات األُخرى ذات الصلة.كما سٌتم بثه على شاشات التلفزٌون 

 ب: 2.4ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 سوؾ ٌتم وضع خطة العمل على ثبلث مراحل.

ٌم مع البنن الدولً مجموعة بٌانات موحدة من جمٌع المدارس الحكومٌة والخاصة فً الدولة، بما فً ذلن . سوؾ تشارن وزارة التربٌة والتعلالمرحلة األولى

مدمه البنن المتؽٌرات الجؽرافٌة، وخصابص البنٌة التحتٌة المدرسٌة، ونوع المدرسة، وخصابص الطبلب والمعلمٌن، وذلن باتباع نموذج مجموعة بٌانات ٌ

 الدولً.

ومٌة من أجل تموم شركة هندسٌة معتمدة من لبل وزارة التربٌة والتعلٌم والبنن الدولً بإجراء تمٌٌم للبنٌة التحتٌة لجمٌع المدارس االبتدابٌة الحك. سالمرحلة الثانٌة

 تحدٌد إمكانٌة ما ٌلً

 توظٌؾ الؽرؾ والمساحات المتوفرة إلنشاء ؼرؾ صفٌة إضافٌة فً رٌاض األطفال- ( ًالمستوى الثانKG2)، 

  ؼرؾ صفٌة إضافٌة فً رٌاض األطفالبناء- ( ًالمستوى الثانKG2.داخل أرض مدرسة ابتدابٌة لابمة ) 

 ب الوكالة سٌشمل تمٌٌم البنٌة التحتٌة جمٌع المدارس الحكومٌة التً لم ٌتم فحصها من لبل فٌما ٌتعلك بعملٌات التجدٌد والتوسعة المحتملة من جان

لشركاء اإلنمابٌٌن اآلخرٌن خبلل السنوات الثبلث الماضٌة. وسٌمدم تمٌٌم البنٌة التحتٌة نتابج ٌتم إدراجها فً ( واUSAIDاألمٌركٌة للتنمٌة الدولٌة )

، وإمكانٌة (KG2المستوى الثانً ) -الملؾ التعرٌفً للمدرسة حول البناء / األعمال الصؽٌرة البلزمة إلنشاء ؼرؾ صفٌة إضافٌة فً رٌاض األطفال

دة لخدمة هذه الؽرؾ الصفٌة، وإمكانٌة وصول األطفال المعالٌن جسدٌاً إلٌها، والولت التمدٌري البلزم لهذه األعمال، والتكلفة استخدام الطالة المتجد

 المرتبطة بها.

ذات الصلة فً وزارة التربٌة . أخٌراً، وبناًء على تحلٌل البٌانات وتمٌٌم البنٌة التحتٌة، سوؾ تُعمد ورشة عمل للجهات المعنٌة مع جمٌع الدوابر المرحلة الثالثة

 ( التابعة للمطاع الحكومً، بحٌث تشمل هذه الخطة:KG2المستوى الثانً ) -والتعلٌم لوضع خطة عمل مفصلة لتوسٌع نطاق خدمات رٌاض األطفال 

  المستوى الثانً  -عدد عملٌات التجدٌد / التوسعة المتوخاة والمولع المحدد لها من أجل إنشاء ؼرؾ صفٌة إضافٌة فً رٌاض األطفال(KG2)؛ 

  زمنً.سنوات؛ وخطة التنفٌذ والجدول ال 5رأس المال المرتبط بهذه العملٌات والتكلفة المتكررة لتشؽٌل هذه الؽرؾ الصفٌة اإلضافٌة لمدة ال تمل عن 
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 ج:  2.4النتٌجة المرتبطة بالصرف 

( للسماح لوزارة التربٌة والتعلٌم بتوسٌع نطاق الحصول على التعلٌم من PPPسوؾ ٌتم تطوٌر التصمٌم الفنً لنموذج الشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص )

 . وسٌحدد التصمٌم الفنً ما ٌلً:3لمتطلبات الجودة المحددة فً المإشر المرتبط بالصرؾ خبلل االستفادة من الجهات الخاصة التً تمدم خدمات التعلٌم الخاضعة 

 لجدوى دراسة جدوى تحلٌلٌة لطرٌمة الشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص، بحٌث تعكس هذه الدراسة حجم السوق، وهٌكل الشراكة المحتمل، وتمٌٌم ا

 األولً.

  :ترتٌبات التعالد المخصصة التً تتم مع ممدمً الخدمات الُمختارٌن من المطاع الخاص، وهً ترتٌبات مجدٌة من الترتٌب التعالدي بٌن ممدمً الخدمات

ع الخاص بالتناسب الناحٌة المانونٌة والمالٌة )على سبٌل المثال، تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بدفع التحوٌبلت إلى ممدمً الخدمات الُمختارٌن من المطا

اإلضافٌٌن الذٌن ٌلتحمون بهم فً بداٌة العام الدراسً، حٌث ٌتم تمدٌم الدفعات فً شرابح بعد التحمك من استٌفاء معاٌٌر الجودة، وما مع عدد األطفال 

 إلى ذلن(.

  سنوٌة من إطار الرصد: أحكام عملٌة لرصد العمود، تستند إلى نظام ضمان الجودة )على سبٌل المثال، ٌستمبل ممدمو الخدمات زٌارات تفتٌشٌة نصؾ

تطلبات الصحة المشرفٌن على رٌاض األطفال فً وزارة التربٌة والتعلٌم للتحمك من أرلام االلتحاق وضمان استٌفابها للحد األدنى من معاٌٌر الجودة، وم

 والسبلمة؛ وجمع المبلحظات من اآلباء بشؤن الخدمات الممدمة فً رٌاض األطفال(.

ذه المبادئ المواعد واألسالٌب واإلجراءات الخاصة بؤي تحوٌبلت نمدٌة ٌتم تمدٌمها إلى الجهات الخاصة التً تمدم خدمات المبادئ التوجٌهٌة التشؽٌلٌة: تشمل ه

 رٌاض األطفال.

 أ: 2.6أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 -مساحات ٌمكن تجدٌدها وتحوٌلها إلى ؼرؾ صفٌة إضافٌة جدٌدة لرٌاض األطفال تتوفر فً العدٌد من المدارس الحكومٌة فً جمٌع أنحاء الدولة ؼرؾ / 

 -أ صرؾ األموال ممابل الؽرؾ الصفٌة الجدٌدة فً رٌاض األطفال  2.6أ إلى  2.5(. وسٌتم من خبلل النتابج المرتبطة بالصرؾ من KG2المستوى الثانً )

 -طفل فً مرحلة رٌاض األطفال  15لتجدٌد، و )ب( أصبحت جاهزة للعمل )أي أنها تخدم ما ال ٌمل عن ( التً )أ( جاءت نتٌجة عملٌات اKG2المستوى الثانً )

( المبادئ التوجٌهٌة الصادرة عن KG2المستوى الثانً ) -( لكل ؼرفة صفٌة(. وستتبع عملٌات تجدٌد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال KG2المستوى الثانً )

ٌتعلك بالتصامٌم الموفرة للطالة والمماومة للعوامل المناخٌة، والتً تبحث إمكانٌة استخدام الطالة المتجددة لخدمة هذه الؽرؾ الصفٌة وزارة التربٌة والتعلٌم فٌما 

لهذه المرحلة  ( ببلفتات مناسبةKG2المستوى الثانً ) -وتسمح بالتهوٌة والتبرٌد أثناء موجات الحر. كما سٌتم تجهٌز الؽرؾ الصفٌة الجدٌدة فً رٌاض األطفال 

 العمرٌة للحفاظ على الطالة والمٌاه ورفع مستوى الوعً بؤهمٌة الحفاظ على الموارد النادرة.
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 ب: 2.6ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

طفل فً مرحلة رٌاض  15إنشاإها وتجهٌزها للعمل )أي أنها تخدم ما ال ٌمل عن ( التً تم KG2المستوى الثانً ) -عدد الؽرؾ الصفٌة الخاصة برٌاض األطفال 

(، وبما ٌتماشى مع التصمٌم الفنً لنموذج هذه الشراكة (PPP( لكل ؼرفة صفٌة( نتٌجةً للشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص KG2المستوى الثانً ) -األطفال 

 ج: 2.7ج إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  ج(. 2.4لصرؾ )الذي تم إعداده فً إطار النتٌجة المرتبطة با

( )باإلضافة KG2المستوى الثانً ) -تتوفر فً العدٌد من المدارس الحكومٌة فً جمٌع أنحاء الدولة أرض حٌث ٌمكن بناء ؼرؾ صفٌة إضافٌة لرٌاض األطفال 

 -ج صرؾ األموال ممابل الؽرؾ الصفٌة الجدٌدة فً رٌاض األطفال  2.7ج إلى  2.5ل النتابج المرتبطة بالصرؾ من إلى المرافك البلزمة لها(. وسٌتم من خبل

طفل فً مرحلة رٌاض  15( التً )أ( ٌتم بناإها داخل أرض مدرسة ابتدابٌة لابمة، و)ب( تصبح جاهزة للعمل )أي أنها تخدم ما ال ٌمل عن KG2المستوى الثانً )

 ( لكل ؼرفة صفٌة(.KG2لمستوى الثانً )ا -األطفال 

( المبادئ التوجٌهٌة الصادرة عن وزارة التربٌة والتعلٌم فٌما ٌتعلك بالتصامٌم KG2المستوى الثانً ) -وستتبع عملٌات بناء الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال 

المتجددة لخدمة هذه الؽرؾ الصفٌة وتسمح بالتهوٌة والتبرٌد أثناء موجات الحر.  الموفرة للطالة والمماومة للعوامل المناخٌة، والتً تبحث إمكانٌة استخدام الطالة

( ببلفتات مناسبة لهذه المرحلة العمرٌة للحفاظ على الطالة والمٌاه ورفع KG2المستوى الثانً ) -كما سٌتم تجهٌز الؽرؾ الصفٌة الجدٌدة فً رٌاض األطفال 

 لنادرة.مستوى الوعً بؤهمٌة الحفاظ على الموارد ا

 أ: 2.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

( التابعة للمطاع الحكومً والتابعة للمطاع الخاص المرخص. وسٌتم تمدٌم البٌانات مصنفة على KG2المستوى الثانً ) -عدد الطبلب المسجلٌن فً رٌاض األطفال

 طمة، ونوع المدرسة / الجهة ممدمة الخدمة، ونوع جنس الطفل، وجنسٌته.مستوى الؽرفة الصفٌة، مع اإلشارة إلى اسم المدرسة / الجهة ممدمة الخدمة، والمن

 مصدر البٌانات/ الهٌبة

 -النصوص التلفزٌونٌة وتسجٌبلت الحلمات المخصصة لمرحلة رٌاض األطفال أ: 2.4أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 والتعلٌم (/ وزارة التربٌةKG2المستوى الثانً )

 خطة العمل / وزارة التربٌة والتعلٌم ب: 2.4ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 ج: وثٌمة التصمٌم الفنً 2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 وزارة التربٌة والتعلٌم( التابع لOpenEMISأ: نظام ) 2.6أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 ( التابع لوزارة التربٌة والتعلٌم OpenEMISب: نظام ) 2.6ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 ( التابع لوزارة التربٌة والتعلٌمOpenEMISج: نظام ) 2.7ج إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 ( التابع لوزارة التربٌة والتعلٌمOpenEMISنظام ) أ: 2.7نتٌجة المرتبطة بالصرؾ ال
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 (IVAوكالة التحمك المستملة ) جهة التحمك

 اإلجراء

 أ 2.4أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 ستتؤكد وكالة التحمك مما ٌلً:

  األساسٌة التً ٌنبؽً تطوٌرها لتصبح مواد للتعلم عن بعدتمرٌر تحدٌد أهداؾ التعلم 

 تطوٌر محتوى ٌلبً المعاٌٌر المتفك علٌها مع البنن الدولً لمرحلة رٌاض األطفال- ( ًالمستوى الثانKG2) 

  األطفالبث المحتوى بما ٌتفك مع الجدول الزمنً الذي نشرته وزارة التربٌة والتعلٌم فً البث التلفزٌونً المخصص لرٌاض- ( ًالمستوى الثانKG2 )

 وبما ٌتماشى مع النماط ب و ج

 ب: 2.4ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 ستراجع وكالة التحمك خطة العمل للتؤكد من استٌفابها لجمٌع المواصفات التً تم االتفاق علٌها مع البنن الدولً.

 ج: 2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

( للتؤكد من استٌفابه لجمٌع المواصفات التً تم االتفاق علٌها مع البنن PPPستراجع وكالة التحمك التصمٌم الفنً لنموذج الشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص )

 الدولً.

 أ: 2.6أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

( التابعة للمطاع العام التً تم تجدٌدها وتجهٌزها للعمل، وستُجري KG2المستوى الثانً ) -من عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفالستموم وكالة التحمك بالتحمك 

لعٌنات ن إطار أخذ ازٌارات مٌدانٌة وعملٌات تفتٌش مفاجبة فً عٌنة من الؽرؾ الصفٌة المجددة المختارة عشوابًٌا للتحمك من جاهزٌتها للعمل. وٌنبؽً أن ٌكو

 ممبوالً لدى البنن الدولً.

 ب: 2.6ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

( التابعة للمطاع العام التً تم بناءها وتجهٌزها للعمل )كملحمات KG2المستوى الثانً ) -ستموم وكالة التحمك بالتحمك من عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال

مك من جاهزٌتها بتدابٌة المابمة(، وستُجري زٌارات مٌدانٌة وعملٌات تفتٌش مفاجبة فً عٌنة من الؽرؾ الصفٌة الُمنشؤة حدٌثاً المختارة عشوابًٌا للتحللمدارس اال

 للعمل.

 ج: 2.7ج إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

( التً تم إنشاإها وتجهٌزها للعمل بالشراكة بٌن المطاعٌن العام KG2المستوى الثانً ) -لصفٌة فً رٌاض األطفالستموم وكالة التحمك بالتحمك من عدد الؽرؾ ا

ٌنبؽً أن ٌكون إطار والخاص، وستُجري زٌارات مٌدانٌة وعملٌات تفتٌش مفاجبة فً عٌنة من هذه الؽرؾ الصفٌة المختارة عشوابًٌا للتحمك من جاهزٌتها للعمل. و

 ات ممبوالً لدى البنن الدولً.أخذ العٌن

 أ: 2.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

. حٌث ٌتم تزوٌد وكالة التحمك بالبٌانات المتعلمة بااللتحاق وتصنٌفها. وستُجري وكالة التحمك 2024سٌتم التحمك من هذه النتٌجة المرتبطة بالصرؾ فً عام 

المدارس المختارة عشوابًٌا للتحمك من أرلام االلتحاق بالؽرؾ الصفٌة. وٌنبؽً أن ٌكون إطار أخذ العٌنات زٌارات مٌدانٌة وعملٌات تفتٌش مفاجبة فً عٌنة من 

 أشهر فً ولت التفتٌش المفاجا. 3ممبوالً لدى البنن الدولً، كما ٌجب أن ٌكون األطفال مسجلٌن لمدة ال تمل عن 
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 ؼٌر متوفر 2المإشر المرتبط بالصرف 

 
 الوصؾ

 

 مصدر البٌانات/ الهٌبة
 

  جهة التحمك

 اإلجراء
 

        

 3المإشر المرتبط بالصرؾ 
( التابعة للمطاع الحكومً والتابعة KG2المستوى الثانً ) -. عدد األطفال اإلضافٌٌن المسجلٌن فً رٌاض األطفال2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 للمطاع الخاص

 
 الوصؾ

( المجانٌة KG2المستوى الثانً ) -( التابعة للمطاع الحكومً، أو رٌاض األطفالKG2المستوى الثانً ) -األطفالعدد الطبلب المسجلٌن فً رٌاض 
 التابعة للمطاع الخاص. حٌث ٌنبؽً تمدٌم البٌانات مصنفة حسب نوع المدرسة والمدٌرٌة ونوع الجنس والجنسٌة.

 التربٌة والتعلٌم( التابع لوزارة OpenEMISنظام ) مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 
 اإلجراء

تفٌة ستموم وكالة التحمك بالتحمك من عدد األطفال السورٌٌن البلجبٌن المسجلٌن فً المدارس المستهدفة، وستُجري زٌارات مٌدانٌة ومكالمات ها
 االلتحاق بالمدارس.وعملٌات تفتٌش مفاجبة فً عٌنة من المدارس المختارة عشوابًٌا للتحمك من أرلام 
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 (KG2المستوى الثانً ) -: تحسٌن نظام ضمان الجودة الخاص بخدمات رٌاض األطفال 3المإشر المرتبط بالصرؾ  3المإشر المرتبط بالصرف 

 
 الوصف

 :3.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
سٌعمل نظام و (.KG2المستوى الثانً ) -الجهات/المدارس العامة والخاصة التً تمدم خدمات رٌاض األطفال( واعتماده لجمٌع QAسٌتم وضع نظام لضمان الجودة )

عتماد، وجوابز التمٌز، ضمان الجودة على تطوٌر/تعزٌز إطار تنظٌمً ٌعمل على مواءمة عملٌات ضمان الجودة الحالٌة/المخطط لها لرٌاض األطفال الحكومٌة )مثل اال
 ضمان الجودة لرٌاض األطفال/ممدمً الخدمات من المطاع الخاص )مثل إجراءات الترخٌص لدخول السوق وتجدٌد الترخٌص، باإلضافة إلى الترخٌص إلخ(، مع عملٌات

 االنتمالً لممدمً الخدمات ؼٌر المرخصٌن(.
 سٌتضمن نظام ضمان الجودة ثبلثة عناصر ربٌسٌة تتوافك مع أفضل الممارسات الدولٌة وهً:

  أساس       مة على معاٌٌر جودة محددة بوضوح توازن بشكل كاِؾ بٌن األبعاد الهٌكلٌة والعملٌة وأبعاد التعلم للتنمٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة، وهً منظ )أ(     
 سلسلة متصلة من الجودة )أي من معاٌٌر الجودة الدنٌا إلى معاٌٌر الجودة المثالٌة(؛      
 وموثولة ٌمكن لمشرفً / مفتشً رٌاض األطفال استخدامها لفحص جمٌع رٌاض األطفال ممابل المعاٌٌر المحددة.أدوات رصد صالحة )ب(      
ت الرصد، والعملٌة بروتوكول ٌحدد أهداؾ الزٌارات المٌدانٌة التً ٌموم بها مشرفو/ مفتشو رٌاض األطفال، ونمط تكرار هذه الزٌارات، ونطالها، وإدارة أدوا)ج(      

 -ٌاض األطفالن خبللها توجه المبلحظات الناتجة عن الزٌارات المٌدانٌة اإلجراءات المصممة خصًٌصا )مثل تدرٌب المعلمٌن( من أجل تحسٌن جودة خدمات رالتً م
 ( بشكل مستمر.KG2المستوى الثانً )

 أ: 3.7أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  3.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ان الجودة عملٌات تنظٌمٌة لترخٌص ممدمً الخدمات ؼٌر المرخصٌن، فضبلً عن أدوات الرصد المستخدمة لتمٌٌم رٌاض األطفال ممابل سلسلة سوؾ ٌتضمن نظام ضم

الؽرؾ( الصفٌة الخاصة الؽرفة )متصلة من الجودة )أي من معاٌٌر الجودة الدنٌا إلى معاٌٌر الجودة المثالٌة(. وبمجرد استٌفاء عملٌات الترخٌص وإدارة أدوات الرصد فً 
ٌع وثابك الترخٌص بؤحد ممدمً الخدمات، سٌتم إصدار ملؾ رلمً خاص لكل ؼرفة صفٌة، ٌوثك نتابج عملٌة )عملٌات( تمٌٌم الجودة. كما سٌتضمن الملؾ الرلمً جم

 ذات الصلة لكل جهة من الجهات الممدمة للخدمات.
 ب: 3.7رتبطة بالصرؾ ب إلى النتٌجة الم 3.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

إلى معاٌٌر الجودة سوؾ ٌتضمن نظام ضمان الجودة أدوات الرصد المستخدمة لتمٌٌم رٌاض األطفال ممابل سلسلة متصلة من الجودة )أي من معاٌٌر الجودة الدنٌا 
 فة صفٌة، ٌوثك نتابج عملٌة )عملٌات( تمٌٌم الجودة.المثالٌة(.  وبمجرد إدارة أدوات الرصد هذه فً إحدى الؽرؾ الصفٌة، سٌتم إصدار ملؾ رلمً خاص لكل ؼر

 
 مصدر البٌانات/ الهٌبة

أ إلى النتٌجة  3.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  المولع اإللكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم، الوثابك المولعة فً وزارة التربٌة والتعلٌم :3.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ب: الملفات الرلمٌة  3.7ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  3.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  الملفات الرلمٌة الخاصة بكل ؼرفة صفٌةأ:  3.7المرتبطة بالصرؾ 

 الخاصة بكل ؼرفة صفٌة

 (IVAوكالة التحمك المستملة ) جهة التحمك

    
 
 

 اإلجراء

ستتحمك وكالة التحمك من موافمة وزارة التربٌة والتعلٌم رسمًٌا على نظام ضمان الجودة، والتولٌع علٌه من جانب الوزٌر، ونشره على  :3.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
االتفاق علٌها مع التً تم المولع االلكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم. كما ستتحمك وكالة التحمك من احتواء الوثٌمة على جمٌع خصابص وعناصر نظام ضمان الجودة، 

 البنن الدولً.
ستموم وكالة التحمك بالتحمك من اكتمال ودلة الملفات الرلمٌة/نظام معلومات إدارة التعلٌم  أ: 3.7أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  3.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

(EMISٌلكل جهة من الجهات المرخصة. وسٌتم االتفاق مع البنن الدولً على معا ).ب إلى النتٌجة  3.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  ٌر التحمك من االكتمال والدلة
( لكل ؼرفة من الؽرؾ الصفٌة. وسٌتم EMISستموم وكالة التحمك بالتحمك من اكتمال ودلة الملفات الرلمٌة/نظام معلومات إدارة التعلٌم ) ب: 3.7المرتبطة بالصرؾ 

 التحمك من االكتمال والدلة. االتفاق مع البنن الدولً على معاٌٌر
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 ( الحكومٌة والخاصةKG2المستوى الثانً ) -. اعتماد نظام شامل ومتناسك لضمان الجودة لمدارس رٌاض األطفال3.1النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 4المإشر المرتبط بالصرف 

 
 

 الوصؾ

( )فٌما ٌتعلك بالربح، KG2المستوى الثانً ) -( واعتماده للمدارس الحكومٌة والخاصة التً تمدم خدمات رٌاض األطفالQAوضع نظام لضمان الجودة )سٌتم 
لة من الجودة، حٌث والمجتمع المحلً، والمنظمات ؼٌر الحكومٌة(. حٌث سٌتضمن النظام معاٌٌر واضحة للتعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة على أساس سلسلة متص

اًما للحوافز تتواءم هذه المعاٌٌر مع إجراءات الترخٌص الخاصة بدخول السوق وتجدٌد الترخٌص لرٌاض األطفال الخاصة. وعبلوةً على ذلن، فإنه ٌتضمن نظ
عة من أدوات التمٌٌم التً تتضمن بروتوكوالت والعموبات لتحفٌز االمتثال لمعاٌٌر الجودة المذكورة وتعزٌز التحسٌن المستمر للجودة. كما ٌشمل تطوٌر مجمو

 ( ممابل معاٌٌر الجودة المذكورة.KG2المستوى الثانً ) -مماثلة لتمٌٌم مدارس رٌاض األطفال

 المولع اإللكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم، الوثابك المولعة فً وزارة التربٌة والتعلٌم مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 
 اإلجراء

ولع االلكترونً لوزارة ستتحمك وكالة التحمك من موافمة وزارة التربٌة والتعلٌم رسمًٌا على نظام ضمان الجودة، والتولٌع علٌه من جانب الوزٌر، ونشره على الم
 م االتفاق علٌها مع البنن الدولً.التربٌة والتعلٌم. كما ستتحمك وكالة التحمك من احتواء الوثٌمة على جمٌع عناصر نظام ضمان الجودة، التً ت
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 : تعزٌز إعداد المعلمٌن وإدارة شإونهم4المإشر المرتبط بالصرؾ  4المإشر المرتبط بالصرف 

 الوصؾ
 

 :4.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
، حٌث سٌتضمن هذا اإلطار أدوات لتمٌٌم المعلمٌن تستند إلى المعاٌٌر (NTEAFوتموٌمهم )سوؾ تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتصمٌم واعتماد إطار وطنً لتمٌٌم المعلمٌن 

 (.NTPSالمهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن )
 أ: 4.7أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

مٌن وتمدٌم التؽذٌة الراجعة للمعلمٌن ومعاهد تدرٌب المعلمٌن والمشرفٌن فً وزارة التربٌة ( إلى تمٌٌم أداء المعلNTEAFٌهدؾ اإلطار الوطنً لتمٌٌم المعلمٌن وتموٌمهم ) 
د مستوى المعلمٌن على المسار الوظٌفً والتعلٌم. ثم ستموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتمٌٌم المعلمٌن وفماً لهذا اإلطار من أجل تحدٌد احتٌاجات التطوٌر المهنً للمعلم وتحدٌ

لكل معلم ٌوضح  هادة(. وسٌتم تصنٌؾ البٌانات حسب نوع الجنس.  وللتحمك من النتابج المرتبطة بالصرؾ، ستعرض وزارة التربٌة والتعلٌم تمرٌر تمٌٌم واضح)مستوى الش
 مماٌٌس التمٌٌم، والتؽذٌة الراجعة حول مجاالت التحسٌن، وتوجٌهات حول كٌفٌة تحمٌك التحسٌن.

 ب: 4.7ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ٌٌر المعلم الجدٌدة. وسٌركز سٌتم تمدٌم التدرٌب أثناء الخدمة للمعلمٌن من مرحلة رٌاض األطفال وحتى الصؾ الثانً عشر بهدؾ مواءمة مهارات المعلم وكفاءاته مع معا

لٌات تمٌٌم الطبلب )التكوٌنٌة والتحصٌلٌة(. وسٌتم إدخال مواد الدعم التعلٌمٌة، سواء كانت ورلٌة أو التدرٌب أًٌضا على تطبٌك استراتٌجٌات التعلٌم المستهدفة واستخدام عم
ات التدرٌس المحسنة. كما سٌؽطً لابمة على التكنولوجٌا، التً تتوافك بشكل وثٌك مع المنهاج الدراسً، والتً سٌتم تدرٌب المعلمٌن علٌها، كوسٌلة تكمٌلٌة لتعزٌز ممارس

لم عن بعد فً ب االفتراضً المحدث للمعلمٌن من مرحلة رٌاض األطفال وحتى الصؾ الثانً عشر استراتٌجٌات الدعم النفسً وأفضل الممارسات فً تسهٌل التعالتدرٌ
نجاح عن طرٌك منح شهادة للمعلم أولات األزمات )بما فً ذلن، على سبٌل المثال، حاالت الطوارئ الصحٌة أو الفترات الجوٌة الماسٌة(. حٌث سٌكون إكمال التدرٌب ب

 بمثابة وسٌلة التحمك. وستُصنَّؾ البٌانات حسب نوع الجنس.
 ج: 4.7ج إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ٌارات المٌدانٌة المنتظمة باستخدام أداة مبلحظة التدرٌس سٌموم مشرفو وزارة التربٌة والتعلٌم بتمٌٌم المعلمٌن من مرحلة رٌاض األطفال وحتى الصؾ الثانً عشر أثناء الز
دنى من المعاٌٌر، ٌجب أن ٌصل داخل الؽرفة الصفٌة )على وجه التحدٌد، نماذج التعلٌم ونماذج المهارات االجتماعٌة العاطفٌة(. وحتى ٌُعتبر المعلمون مستوفون للحد األ

 لمتوسط الدرجات المتفك علٌه مع البنن الدولً.متوسط الدرجات التً ٌحصلون علٌها إلى الحد األدنى 

 
 مصدر البٌانات/ الهٌبة

 المولع اإللكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم، الوثابك المولعة فً وزارة التربٌة والتعلٌم  :4.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 أ: سجبلت وزارة التربٌة والتعلٌم لتمٌٌم المعلمٌن  4.7أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ب: سجبلت وزارة التربٌة والتعلٌم للتدرٌب عبر اإلنترنت 4.7ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 سجبلت وزارة التربٌة والتعلٌم لتمٌٌم المعلمٌن ج: 4.7ج إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.5بالصرؾ من النتٌجة المرتبطة 

 (IVAوكالة التحمك المستملة ) جهة التحمك

 
 

 اإلجراء

 ستتحمك وكالة التحمك من اعتماد إطار تمٌٌم المعلم، والتولٌع علٌه، ونشره على المولع االلكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم. :4.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ن المعلمٌن.ستتحمك وكالة التحمك من سجبلت التمٌٌم وتجري عملٌات تفتٌش مفاجبة لعٌنة م أ: 4.7أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ستتحمك وكالة التحمك من سجبلت التدرٌب وبٌانات االعتماد الخاصة بوزارة التربٌة والتعلٌم  ب: 4.7ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ممابلة مع عٌنة من المعلمٌن الذٌن تم اختٌارهم عشوابًٌا والذٌن  عند إكمال تدرٌب المعلمٌن من مرحلة رٌاض األطفال وحتى الصؾ الثانً عشر. كما ستجري وكالة التحمك
 أكملوا التدرٌب وفمًا لبٌانات سجبلت التدرٌب، وستتحمك من اكتمال التدرٌب.

وزارة التربٌة والتعلٌم إلى  ج:ستتحمك وكالة التحمك من سجبلت تمٌٌم المعلمٌن وترافك مشرفً 4.7ج إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 اختٌار عشوابً للزٌارات المٌدانٌة للتحمك من االستخدام المناسب ألداة التدرٌس لجمع البٌانات.
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ً ( من خبلل نظام ضمان KG2المستوى الثانً ) -بالمابة من مدارس رٌاض األطفال 80. تمٌٌم 3.2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5المإشر المرتبط بالصرف   الجودة الذي تم وضعه حدٌثا

 
 الوصؾ

 سٌتضمن نظام ضمان الجودة مجموعة من أدوات وبروتوكوالت التمٌٌم لتمٌٌم رٌاض األطفال وفماً لمعاٌٌر الجودة.
 التمٌٌم للعموم.وٌتضمن تمٌٌم رٌاض األطفال زٌارات مٌدانٌة إلدارة أدوات التمٌٌم باتباع البروتوكوالت المماثلة. وسوؾ تتاح نتٌجة عملٌات 

 (KG2المستوى الثانً ) -تمارٌر ضمان الجودة الخاصة بجمٌع مدارس رٌاض األطفال مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 
 اإلجراء

أدوات التمٌٌم، باإلضافة إلى إجراء  ستتحمك وكالة التحمك من درجات التمٌٌم الخاصة برٌاض األطفال الموجودة على مولع وزارة التربٌة والتعلٌم، وتضمن استكمال
 لتمٌٌم.مكالمات هاتفٌة وعملٌات تفتٌش مفاجبة فً عٌنة من المدارس المختارة عشوابًٌا. وسٌتم االتفاق مع البنن الدولً على إجراءات ومنهجٌة ا
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 التعلم فً المدارس الحكومٌة وتنظٌم جمع البٌانات االجتماعٌة العاطفٌة ورفع التمارٌر المتعلمة بها: تحسٌن بٌبة 5المإشر المرتبط بالصرؾ  5المإشر المرتبط بالصرف 

 
 

 الوصؾ
 

 أ: 5.5أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
والشركاء اإلنمابٌٌن وؼٌرهم من الجهات المعنٌة ذات الصلة لتحدٌد البٌانات الربٌسٌة تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتنظٌم ورشة عمل للجهات المعنٌة مع المعلمٌن والمدراء 

 المتعلمة بما ٌلً
 رفاهٌة الطبلب؛. 1
 سلون الطالب )اإلحاالت التؤدٌبٌة، التولٌؾ، االحتجاز، إلخ(؛. 2

 . رفاهٌة المعلمٌن؛ و3 
 . ممارسات المعلمٌن لتعزٌز المهارات االجتماعٌة العاطفٌة؛4

ة والتعلٌم، بدعم من منظمة األمم حٌث أن هذه البٌانات مطلوبة لتوجٌه محتوى التدخبلت واستهدافها من أجل تحسٌن بٌبة التعلم فً المدارس الحكومٌة. وستموم وزارة التربٌ
انات التً تم تحدٌدها فً ورشة عمل الجهات المعنٌة. كما ( والشركاء اآلخرٌن ذوي الصلة، بوضع طرٌمة مستدامة لجمع البUNESCOٌالمتحدة للتربٌة والعلم والثمافة ) 

( وجهود جمع البٌانات المرتبطة EMISسٌتم دمج جمع البٌانات وإدخالها وتمدٌمها ورفع التمارٌر المتعلمة بها وتحلٌلها بسبلسة فً النظام الحالً لمعلومات إدارة التعلٌم )
 على االستدامة كجزء من عملٌة جمع البٌانات المستمرة التً تموم بها وزارة التربٌة والتعلٌم. بتطوٌر خطط تحسٌن المدارس، وستبرهن هذه الطرٌمة

 ب: 5.5ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
لبلجبٌن وحٌث ٌنتشر العنؾ والسلون المضطرب )على أن بالمابة أو أكثر من الطبلب السورٌٌن ا 30سٌعزز البرنامج التعلم االجتماعً العاطفً فً المدارس التً تضم 

المإسسً، والتوعٌة، وتمدٌم  ٌتم تحدٌد ذلن بعد التمٌٌم فً العام األول(. وسٌشمل التدخل دعم المجتمع والمدرسة والؽرؾ الصفٌة عن طرٌك التدرٌب واإلدارة والتعزٌز
 المساعدة الفردٌة الموجهة.

 أ: 5.7أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5.6من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 سوؾ تعمل التمارٌر نصؾ السنوٌة على:

 تمدٌم إحصابٌات موجزة للبٌانات المتعلمة برفاهٌة الطبلب / المعلمٌن والممارسات االجتماعٌة العاطفٌة؛ 

  إلى تمدٌم الدعم النفسً االجتماعً وتحسٌن الممارسات االجتماعٌة تحدٌد كٌفٌة توجٌه هذه البٌانات لوزارة التربٌة والتعلٌم فً استهداؾ التدخبلت الرامٌة
 العاطفٌة.

 ب: 5.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ب إلى النتٌجة المرتبطة 5.4رؾ سوؾ تعتمد وزارة التربٌة والتعلٌم على الدروس المستفادة فً إطار تجربة برنامج التعلم االجتماعً العاطفً )من النتٌجة المرتبطة بالص

وعلى وجه ب( لتوجٌه نهجها نحو دمج العناصر الناجحة للتعلم االجتماعً العاطفً فً الساعات البلمنهجٌة و/أو التعلٌم النظامً فً الؽرؾ الصفٌة.  5.6بالصرؾ 
ح عناصر تدخبلت التعلم االجتماعً العاطفً التً التحدٌد، ستموم وزارة التربٌة والتعلٌم بدمج النتابج فً خارطة الطرٌك الخاصة بها إلى بٌبة مدرسٌة آمنة، وتحدد بوضو

 تخطط لنشرها فً المدارس وكٌفٌة نشرها، جنبًا إلى جنب مع جدول زمنً متوخى.

 
 مصدر البٌانات/ الهٌبة

 التربٌة والتعلٌم (/ وزارةOpenEMISتمرٌر موجز عن ورشة العمل ونظام ) أ: 5.5أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 تمرٌر التنفٌذ / وزارة التربٌة والتعلٌم ب: 5.5ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 لٌم التمارٌر نصؾ السنوٌة على المولع اإللكترونً لوزارة التربٌة والتع أ: 5.7أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5.6من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
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 خارطة طرٌك البٌبة المدرسٌة اآلمنة / وزارة التربٌة والتعلٌم ب: 5.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  

 (IVAوكالة التحمك المستملة ) جهة التحمك

 
 
 
 

 اإلجراء

ستتحمك وكالة التحمك من أن التمرٌر الموجز لورشة العمل ٌحتوي على لابمة ببٌانات  أ: 5.5أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
لمتفك علٌه فً ورشة المإشرات ذات الصلة حول رفاهٌة الطبلب/المعلمٌن وسلوكهم. كما ستتؤكد من دمج نموذج البٌانات المتعلمة بالجوانب السلوكٌة والرفاه، ا

( )أي أن وكالة التحمك تتؤكد من إمكانٌة تمدٌم البٌانات من لبل المدارس/المناطك وتسجٌلها EMISمعلومات إدارة التعلٌم )عمل الجهات المعنٌة، بنجاح فً نظام 
 (.(EMIS)بدلة فً نظام معلومات إدارة التعلٌم 

 نفٌذ التجرٌبً للتدخل.تتحمك وكالة التحمك من تمرٌر الت ب: 5.5ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ستتؤكد وكالة التحمك من نشر التمارٌر نصؾ السنوٌة على المولع االلكترونً لوزارة  أ: 5.7أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  5.6من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 التربٌة والتعلٌم.
ارة التربٌة والتعلٌم إلى بٌبة مدرسٌة آمنة مع التركٌز على التعلم االجتماعً ستموم وكالة التحمك بمراجعة خارطة طرٌك وز ب: 5.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 .والعاطفً

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( التابعة للمطاع الحكومً نماذج التدرٌب أثناء الخدمةKG2المستوى الثانً ) -فً المابة من معلمً رٌاض األطفال 95. استكمال 3.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  6المإشر المرتبط بالصرف 

 سٌتم تطوٌر نماذج التدرٌب أثناء الخدمة لمرحلة رٌاض األطفال من خبلل المساعدة الفنٌة من البنن الدولً. الوصؾ

 سجبلت وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتدرٌب مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 
 اإلجراء

خبلل مراجعة سجبلت التدرٌب. كما ستُجري مماببلت مع عٌنة من معلمً رٌاض األطفال المختارٌن عشوابًٌا ستتحمك وكالة التحمك من استكمال التدرٌب بنجاح من 
 للتحمك من اكتمال التدرٌب. وٌنبؽً أن ٌكون إطار أخذ العٌنات ونماذج التدرٌب ممبولٌن لدى البنن الدولً.
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 تحسٌن البٌبة المادٌة للتعلم فً المدارس الحكومٌة األردنٌة: 6المإشر المرتبط بالصرؾ  6المإشر المرتبط بالصرؾ 

 
 
 

 الوصؾ
 

 أ: 6.6أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  6.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

(، فسوؾ ٌتم تحسٌن مستوى المدارس 2020بناًء على تمٌٌم البنٌة التحتٌة الذي تموم به الوكالة األمٌركٌة للتنمٌة الدولٌة )والذي من المتولع أن ٌكتمل فً أٌلول 

ٌات الصلبة وضمان سهولة الوصول إلى التً تفتمر إلى مرافك المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة المبلبمة للسماح بالتخلص اآلمن من مٌاه الصرؾ الصحً والنفا

لطالة والمٌاه فً دورات المٌاه ومرافك ؼسل الٌدٌن، وتزوٌدها بجودة وكمٌة مناسبة من المٌاه. وسٌتم تركٌب الفتات مناسبة لكل مرحلة عمرٌة للحفاظ على ا

 ة. مرافك المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة وزٌادة الوعً بؤهمٌة الحفاظ على الموارد النادر

 ب: 6.6ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  6.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

لمتفك علٌه مع البنن تماشٌاً مع الحد األدنى من متطلبات الصحة والسبلمة كما هً محددة فً وثابك المواصفات الخاصة بوزارة التربٌة والتعلٌم، وعلى النحو ا

المدرسٌة من خبلل أعمال بسٌطة )بما فً ذلن أنظمة التدفبة والتبرٌد، وإعادة تؤهٌل البنٌة التحتٌة الكهربابٌة والمادٌة األساسٌة(. الدولً، سٌتم إعادة تؤهٌل المبانً 

 وستفً األجهزة والمعدات الجدٌدة بمعاٌٌر كفاءة الطالة كما حددتها وزارة التربٌة والتعلٌم.

 
 مصدر البٌانات/ الهٌبة

 سجبلت البنٌة التحتٌة المدرسٌة / وزارة التربٌة والتعلٌم أ: 6.6أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  6.4الصرؾ من النتٌجة المرتبطة ب

 سجبلت البنٌة التحتٌة المدرسٌة / وزارة التربٌة والتعلٌم أ: 6.6أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  6.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 جهة التحمك
 (IVAالمستملة )وكالة التحمك 

 

 
 اإلجراء

أ: ستموم وكالة التحمك بفحص سجبلت البنٌة التحتٌة للمدارس فً مكاتب المناطك  6.6أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  6.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 وجود مرافك المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة المحسنة. التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم وإجراء عملٌات تفتٌش مفاجبة عشوابٌة فً مدارس مختارة للتؤكد من

ستموم وكالة التحمك بفحص سجبلت البنٌة التحتٌة للمدارس فً مكاتب المناطك التابعة  أ: 6.6أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  6.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

السبلمة حسب تعرٌؾ لوزارة التربٌة والتعلٌم وإجراء عملٌات تفتٌش مفاجبة عشوابٌة فً مدارس مختارة للتؤكد من أنها تلبً الحد األدنى من متطلبات الصحة و

 وزارة التربٌة والتعلٌم.
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 بالمابة من مدارس رٌاض األطفال وفماً لنظام ضمان الجودة 25. تحسٌن جودة 3.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  7المإشر المرتبط بالصرف 

 

 الوصؾ

السلسلة، كحد أدنى، سوؾ ٌشمل نظام ضمان الجودة وضع معاٌٌر تسمح بتمٌٌم رٌاض األطفال على أساس سلسلة متصلة من الجودة. وٌنبؽً أن تتضمن هذه 

الجودة الدنٌا: رٌاض األطفال التً تلبً الحد  -جودة ؼٌر كافٌة: رٌاض األطفال التً ال تلبً الحد األدنى من معاٌٌر الجودة  -مستوٌات تصنٌؾ الجودة التالٌة: 

 معاٌٌر الجودة. جودة جٌدة: رٌاض األطفال التً ٌكون أداإها أعلى من الحد األدنى من -األدنى من معاٌٌر الجودة 

ؾ تحسٌن الجودة على أنه االنتمال إلى األعلى بممدار مستوى واحد على األلل فً سلسلة تصنٌؾ جودة مدارس رٌاض األطفال.  وٌُعرَّ

 .وٌنبؽً إعداد تمرٌر جودة لكل مدرسة ٌتناول بالتفصٌل تبرٌر التصنٌؾ وفماً لنظام ضمان الجودة

 (KG2المستوى الثانً ) -ضمان الجودة الخاصة بجمٌع مدارس رٌاض األطفالتمارٌر  مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 
 

 اإلجراء

( فً بداٌة المشروع ونهاٌته. ثم ستموم بإجراء KG2المستوى الثانً ) -ستموم وكالة التحمك أوالً بمراجعة تمارٌر الجودة الخاصة بجمٌع مدارس رٌاض األطفال
( المختارة عشوابًٌا من تلن المدارس التً لامت بتحسٌن KG2المستوى الثانً ) -وعملٌات تفتٌش مفاجبة فً عٌنة من مدارس رٌاض األطفالمكالمات هاتفٌة 

 نن الدولً.لدى الب الجودة وفمًا لنظام ضمان الجودة، وذلن من أجل التحمك من مستوٌات تصنٌؾ الجودة النهابٌة.  وٌنبؽً أن ٌكون إطار أخذ العٌنات ممبوالً 
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 إصبلح محتوى اختبار التوجٌهً والؽرض منه وشكل تمدٌمه -: تحسٌن نظام تمٌٌم الطبلب 7المإشر المرتبط بالصرؾ  7المإشر المرتبط بالصرف 

 
 
 
 
 
 

 الوصؾ

 أ: 7.4أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف  7.3من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
الخطة  تنفٌذٌة تتضمن جدوالً زمنٌاً مفصبلً وتمدٌرات التكلفة الخاصة بكل نشاط مطلوب إلصبلح محتوى اختبار التوجٌهً وشكل تمدٌمه. حٌث ستحددٌتم وضع خطة 

مشمولة بالتجربة. وستستفٌد الخطة عملٌة تطوٌر أسبلة االختبار المابمة على الكفاءة، وشراء المعدات والبرامج البلزمة، وطرح حلول تمٌٌم الطبلب الرلمٌة فً المدارس ال
جه التحدٌد، البٌانات المتعلمة من نتابج التمٌٌم المدرسً الذي سٌتم إجراإه فً إطار مشروع الشباب والتكنولوجٌا والوظابؾ فً األردن الذي ٌموله البنن الدولً )على و

 من الشروط ذات الصلة الستخدام الحلول الرلمٌة فً تمٌٌم الطبلب(. بتوافر األجهزة الرلمٌة للطبلب والمعلمٌن، والوصول إلى اإلنترنت، وؼٌرها
 وسوؾ تتضمن خطة العمل عدة خطوات ربٌسٌة لئلصبلح، تشمل ما ٌلً:

 أن ٌكون اإلصبلح المتعلك باالنتهاء من مرحلة المدرسة لابماً على نتابج التوجٌهً والمعدل التراكمً، مع وضع جدول زمنً العتماده؛ 

  الخاصة بالطبلب الذٌن ال ٌتمكنون من اجتٌاز متطلبات االنتهاء من المدرسة )الجلسات اإلصبلحٌة واالختبارات التعوٌضٌة(؛اإلجراءات 

 تحدٌد العمل التحلٌلً التحضٌري المطلوب لتوجٌه عملٌة إصبلح الؽرض من التوجٌهً؛ 
و  QRTA  QRTFلمعلمٌن، والجامعات، والمنظمات ؼٌر الحكومٌة المحلٌة مثل تحدد خطة إشران الجهات المعنٌة )اآلباء، والطبلب، والمعلمون، واتحاد ا

NCHRDسابل التواصل ، مع التمثٌل الكافً للنساء والفبات المهمشة األُخرى( كٌفٌة استخدام وزارة التربٌة والتعلٌم للمطبوعات، والبث اإلذاعً/التلفزي، وو
والفعالٌات الشخصٌة، لبلنخراط فً نماش عام حول أهداؾ إصبلح التوجٌهً والجدول الزمنً له وتحدٌاته ومزاٌاه، االجتماعً، باإلضافة إلى الدراسات االستمصابٌة 

 وسٌتم الكشؾ عن خطة إشران الجهات المعنٌة. وكذلن كٌفٌة أخذ نتابج المشاورات فً االعتبار وإببلغ الجهات المعنٌة بها.

أ: 7.5النتٌجة المرتبطة بالصرف    
الشخصٌة،  المنصة الرلمٌة واجهة متسمة )تضم عناوٌن منطمٌة وأدوات للتصفح ونصوص وصفٌة(، وإجراءات أمنٌة للتعامل مع أسبلة االختبار والمعلوماتستتضمن 

لى االختبار التكٌفً(. وستتم تجربة وبروتوكوالت التخزٌن واستعادة البٌانات المطبمة فً حاالت الطوارئ، والتكامل مع األنظمة األُخرى )أنظمة إدارة التعلم والمدرة ع
طالب. 100المنصة على   

أسبلة االختبار لاببلً سٌتم اختبار تطوٌر لاعدة بٌانات بنن األسبلة حسب المجال الموضوعً إلى جانب هٌكل تنظٌمً ٌستهدؾ مجاالت االختصاص. وٌجب أن ٌكون بنن 
بٌانات الوصفٌة، وأن ٌتم استخدامه إلجراء عملٌات تمٌٌم مباشرة. وستكون األسبلة متعددة الخٌارات واألسبلة إلعادة االستخدام، وٌمكنه تتبع تارٌخ األسبلة، وتسجٌل ال

 المفتوحة متوافمة مع المناهج الدراسٌة الثانوٌة األردنٌة، كما أنها ستؽطً جمٌع المواضٌع التً تم اختبارها فً التوجٌهً.
ب: 7.5تٌجة المرتبطة بالصرف ب إلى الن 7.4من النتٌجة المرتبطة بالصرف   

أ إلى النتٌجة  7.3طة بالصرؾ ستجري وزارة التربٌة والتعلٌم مشاورات مع الجهات المعنٌة بشؤن التوجٌهً وفماً لبللتزامات الواردة فً خطة العمل )من النتٌجة المرتب
د المشاركٌن وملخص اآلراء الواردة. وباإلضافة إلى ذلن ، ستشرؾ وزارة أ(، مع االحتفاظ بسجبلت تفصٌلٌة توثك تارٌخ المشاورات وعد 7.4المرتبطة بالصرؾ 

 التربٌة والتعلٌم على العمل التحلٌلً التحضٌري البلزم إلصبلح الؽرض من التوجٌهً وفمًا لخطة العمل.
ج: 7.6ج إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف  7.5من النتٌجة المرتبطة بالصرف   

العلٌا. الخاصة بمعاٌٌر التخرج من المدرسة الثانوٌة وتولٌعها لتصبح لانونًا ٌحدد وزن نتابج التوجٌهً والمعدل التراكمً من الصفوؾ الثانوٌة  تم اعتماد البلبحة التنظٌمٌة
ب. 7.5ب إلى  7.4وسٌتم إكمال هذه النتٌجة المرتبطة بالصرؾ والتحمك منها تباعاً فمط بعد إكمال النتابج المرتبطة بالصرؾ من   
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 أ: 7.6النتٌجة المرتبطة بالصرف  

إطار النتابج المرتبطة سٌتم إنشاء مختبرات االختبارات المدرسٌة إلدارة اختبار التوجٌهً الرلمً فً المدارس المحددة وفمًا الستراتٌجٌة التمٌٌم الوطنٌة فً 

ل كامل باألجهزة الرلمٌة، واألثاث، وإمكانٌة الوصول واسعة النطاق أ. والبد من تجهٌز مختبرات االختبارات المدرسٌة بشك 7.4أ إلى  7.3بالصرؾ من  

ة الوظابؾ وتُستخدم إلجراء المطلوبة لتلبٌة متطلبات البنٌة التحتٌة المادٌة إلدارة اختبار التوجٌهً الرلمً. حٌث سٌتم تجهٌز مختبرات االختبار بحٌث تكون متعدد

 عملٌات تمٌٌم متعددة.

 ب: 7.6رف النتٌجة المرتبطة بالص

)النتٌجة المرتبطة بالصرؾ ستعتمد اختبارات التوجٌهً التحضٌرٌة على أسبلة االختبار المؤخوذة من بنن االسبلة الذي تم إنشاإه حدٌثًا، وستستخدم المنصة الرلمٌة 

شروط موحدة للطبلب الذٌن ٌتم اختٌارهم بناًء على  أ( إلدارة االختبارات ووضع العبلمات واإلببلغ عن النتابج. وستتم إدارة االختبارات التحضٌرٌة ضمن 7.5

 المعاٌٌر المتفك علٌها مع البنن الدولً.

 

 

 

 

 مصدر البٌانات/ الهٌبة

 الخطة التنفٌذٌة / وزارة التربٌة والتعلٌم أ: 7.4أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  7.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 األسبلة والمنصة الرلمٌة / وزارة التربٌة والتعلٌم أ:بنن 7.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 ب:سجبلت مشاورات الجهات المعنٌة / وزارة التربٌة والتعلٌم 7.5ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  7.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 / وزارة التربٌة والتعلٌمج:البلبحة التنظٌمٌة  7.6ج إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  7.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 سجبلت البنٌة التحتٌة المدرسٌة / وزارة التربٌة والتعلٌم أ: 7.6النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 :سجبلت اختبارات المنصة الرلمٌة / وزارة التربٌة والتعلٌمب 7.6النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 (IVAوكالة التحمك المستملة ) جهة التحمك

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجراء

ستموم وكالة التحمك بمراجعة الخطة التنفٌذٌة وتتؤكد من تعمٌمها رسمًٌا مع التفاصٌل  :أ 7.4أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف  7.3النتٌجة المرتبطة بالصرف من 

 مدٌرات التكلفة لكل نشاط.المتعلمة باألنشطة المخطط لها إلصبلح محتوى اختبار التوجٌهً وشكل تمدٌمه جنبًا إلى جنب مع الجدول الزمنً المتوخى وت

 أ: 7.5النتٌجة المرتبطة بالصرف 

التحمك أًٌضا من إجراء  ستتؤكد وكالة التحمك من توافك المنصة الرلمٌة مع وظابؾ التكامل وكذلن التدابٌر األمنٌة المتعلمة بالمعلومات الخاصة. وستتؤكد وكالة

 الثانوٌة العلٌا، مع جمع التؽذٌة الراجعة ومعالجة البنود المابلة للتنفٌذ.طالب من طبلب المرحلة  100االختبار لما ال ٌمل عن 

وسٌكون هذا لاببلً للتوّسع وعبلوةً على ذلن، فإنها ستتؤكد من جاهزٌة بنن األسبلة للعمل ولدرته على إجراء اختبارات نموذجٌة الختبار توجٌهً لابم على الكفاءة. 

 ٌة بشكل جزبً.للسماح باستكمال المجاالت المواضٌع

:ستموم وكالة التحمك بمراجعة وثابك وزارة التربٌة والتعلٌم المتعلمة بعدد المشاورات ب 7.5ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف  7.4من النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 .7.4إلى  7.3ل فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من التً ٌتم إجراإها بٌن الجهات المعنٌة ونوعها وممارنتها بااللتزامات التً تم التعهد بها فً خطة العم

:ستتؤكد وكالة التحمك من التعمٌم الرسمً لبلبحة التنظٌمٌة الملزمة لانونٌاً إلصبلح ج 7.6ج إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف  7.5من النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 الؽرض من اختبار التوجٌهً.

وم وكالة التحمك بالتحمك من سجبلت البنٌة التحتٌة المدرسٌة وإجراء عملٌات تفتٌش مفاجبة عشوابٌة للتؤكد مما إذا كانت ستم :أ 7.6النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 مختبرات االختبارات المدرسٌة المجهزة تعمل، أي أنه ٌمكن تشؽٌل األجهزة الرلمٌة والوصول إلى الشبكة.

 ك من إجراء اختبار تحضٌري بمعاٌٌر رسمٌة وجمع النتابج وتحلٌلها عبر المنصة الرلمٌة.ستتؤكد وكالة التحمب: 7.6النتٌجة المرتبطة بالصرف 
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 . اعتماد المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن ونشرها4.1النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  8المإشر المرتبط بالصرف 

 
 الوصؾ

التربٌة والتعلٌم، كما ٌتم  ٌتم اعتماد المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن من لبل اللجنة التوجٌهٌة للتخطٌط المركزي، وٌتم نشرها على المولع االلكترونً لوزارة

 توزٌعها على المدٌرٌات والمدارس المٌدانٌة.

 وستُعمد جلسات توعٌة للمعلمٌن لمدة ٌومٌن باتباع نهج متسلسل.

 

 مصدر البٌانات/ الهٌبة
( على NTPSة للمعلمٌن )المولع اإللكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم، كتاب االعتماد الصادر عن وزارة التربٌة والتعلٌم، كتاب توزٌع المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌ

 ( NTPSالمدٌرٌات، نسخة من المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة الجدٌدة المعتمدة للمعلمٌن )

 مكجهة التح
 طرؾ ثالث

 التربٌة والتعلٌم. ستتحمك وكالة التحمك المستملة من اعتماد المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن، والتولٌع علٌها، ونشرها على المولع االلكترونً لوزارة اإلجراء

 . اعتماد إطار تمٌٌم المعلم4.2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  9المإشر المرتبط بالصرف 

 الوصؾ
، حٌث سٌتضمن هذا اإلطار أدوات لتمٌٌم المعلمٌن تستند إلى (NTEAFتموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتصمٌم واعتماد إطار وطنً لتمٌٌم المعلمٌن وتموٌمهم )سوؾ 

 (.NTPSالمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن )

 المولعة فً وزارة التربٌة والتعلٌم المولع اإللكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم، الوثابك مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 ستتحمك وكالة التحمك من اعتماد إطار تمٌٌم المعلم، والتولٌع علٌه، ونشره على المولع االلكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم. اإلجراء
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 لدرة وزارة التربٌة والتعلٌم على االستجابة لبلضطرابات المستمبلٌة المحتملة فً المدارس: تعزٌز 8المإشر المرتبط بالصرؾ  9المإشر المرتبط بالصرف 

 

 الوصؾ

 أ 8.4أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  8.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 أثناء أولات األزمات.ستضع وزارة التربٌة والتعلٌم استراتٌجٌة حول كٌفٌة ضمان الحصول على فرص التعلم عن بعد لجمٌع الطبلب 

 لمختلط.وستحدد االستراتٌجٌة كذلن كٌفٌة االستفادة من محتوى التعلم عن بعد وطرابك تمدٌمه أثناء األولات العادٌة من أجل توجٌه فرص التعلم ا 

ثًا لخطة وزارة التربٌة وسوؾ تحدد االستراتٌجٌة الشركاء فً وضع ونشر الموارد اإللكترونٌة والتلفزٌونٌة واإلذاعٌة والمادٌة للتعلم عن بعد. كما ستتضمن تحدٌ

مستفادة فً إطار جابحة فٌروس كورونا "التعلٌم أثناء حاالت الطوارئ" استناًدا إلى الدروس ال COVID-19والتعلٌم الطاربة لبلستجابة لجابحة فٌروس كورونا 

COVID-19  بناًء على بٌانات المستخدم الخاصة بمنصة(Darsak  للتعلم عبر اإلنترنت، ونتابج استطبلع جس النبض حول رضا الطبلب والمعلمٌن عن فرص

 التعلم عن بُعد، والمعلومات األخرى ذات الصلة(

 ب: 8.4ة المرتبطة بالصرف ب إلى النتٌج 8.3من النتٌجة المرتبطة بالصرف 

لرابع إلى السادس االبتدابً. سٌتم إجراء عملٌة تخطٌط المناهج الدراسٌة للمواد األساسٌة األربعة )اللؽة العربٌة واإلنجلٌزٌة والرٌاضٌات والعلوم( فً الصفوؾ من ا

الدراسً األردنً وبٌن موارد التعلم المتوفرة عبر اإلنترنت لتحدٌد فرص وستمارن هذه العملٌة بٌن المحتوى واالختصاصات التً سٌتم تؽطٌتها وفماً للمنهاج 

 االستفادة من المحتوى الحالً وتطوٌر مواد جدٌدة.

 ج: 8.6ج إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف  8.4من النتٌجة المرتبطة بالصرف 

دٌو والصوت( باإلضافة إلى أنواع أُخرى من المحتوى محددة فً استراتٌجٌة سٌشتمل محتوى التعلم المختلط على محتوى الكترونً/رلمً )بما فً ذلن ملفات الفٌ

أ. وسوؾ ٌعتمد هذا المحتوى على تخطٌط المناهج الدراسٌة الذي ٌتم إجراإه فً إطار  8.4أ إلى  8.3التعلم المختلط فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

سٌؽطً المواد األساسٌة األربعة )اللؽة العربٌة واإلنجلٌزٌة والرٌاضٌات والعلوم( فً الصفوؾ من الرابع  ب، كما 8.4ب إلى  8.3النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

 إلى السادس االبتدابً. وٌجب أن ٌتوفر ما ٌلً فً جمٌع محتوٌات التعلم المختلط:

 أن تتضمن تعلٌمات مفصلة للمعلمٌن والطبلب؛

كزٌة للتعلم المختلط تعود ملكٌتها لوزارة التربٌة والتعلٌم؛ أن تشتمل على األدوات المضمنة البلزمة للتمٌٌم التكوٌنً أن ٌتم تحمٌلها وتخزٌنها فً لاعدة بٌانات مر

 والتمٌٌم التحصٌلً والتمٌٌم المتعلك بالتكٌؾ.

 د: 8.6د إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف  8.4من النتٌجة المرتبطة بالصرف 

أ. وسٌتم  8.4أ إلى  8.3إلى معالجة اعتبارات المساواة وفمًا لبلستراتٌجٌة التً تم وضعها فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من  تحتاج آلٌات تمدٌم التعلم المختلط

سٌتم تمدٌم طبلب. كما تصمٌم التدرٌب خصًٌصا لمعلمً الصفوؾ من الرابع إلى السادس االبتدابً على االستخدام الفعال لموارد التعلم المختلط وعملٌات تمٌٌم ال

علم كٌفٌة التدرٌب من خبلل مجموعة من الجلسات االفتراضٌة والجلسات الشخصٌة لما مجموعه أربعة إلى ستة معلمٌن؛ وسٌركز التدرٌب بشكل حصري على ت

 استخدام مواد التعلم المختلط ودمجها فً ممارسات التدرٌس.

 :8.7النتٌجة المرتبطة بالصرف 

لٌم تمًٌٌما ألثر نماذج التعلم المختلط المطورة حدٌثًا على نواتج تعلم الطبلب وممارسات التدرٌس من خبلل تصمٌم بحث تجرٌبً أو شبه ستُجري وزارة التربٌة والتع

نوعٌة من دلة التجرٌبً. وسٌؽطً تمٌٌم األثر أًٌضا اإلحصابٌات الوصفٌة حول استخدام نماذج التعلم المختلط، ومعدالت الرضا بٌن الطبلب والمعلمٌن، واأل

  المنالشات الجماعٌة المركزة حول نهج التعلم المختلط.
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 مصدر البٌانات/ الهٌبة

 استراتٌجٌة التعلم المختلط/ وزارة التربٌة والتعلٌم أ: 8.4أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف  8.3من النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 وثٌمة تخطٌط المناهج الدراسٌة / وزارة التربٌة والتعلٌم :ب 8.4المرتبطة بالصرف ب إلى النتٌجة  8.3من النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 لاعدة بٌانات التعلم المختلط/ وزارة التربٌة والتعلٌم  :ج 8.6ج إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف  8.4من النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 : سجبلت تدرٌب المعلمٌن / وزارة التربٌة والتعلٌم د 8.6رف د إلى النتٌجة المرتبطة بالص 8.4من النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 :  تمرٌر تمٌٌم األثر / وزارة التربٌة والتعلٌم8.7النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 ( فٌما ٌتعلك بجمٌع النتابج المرتبطة بالصرؾIVAوكالة التحمك المستملة ) جهة التحمك

 

 

 

 اإلجراء

ستتحمك وكالة التحمك من أن خطة العمل تؽطً جمٌع الخطوات الربٌسٌة لئلصبلح أ:  8.4أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف  8.3من النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 وفمًا لتعرٌؾ النتابج المرتبطة بالصرؾ، كما ستتحمك من نشر خطة العمل على المولع اإللكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم.

ستتحمك وكالة التحمك من تخطٌط المناهج الدراسٌة، كما ستتؤكد من تلبٌتها  :ب 8.4ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف  8.3لنتٌجة المرتبطة بالصرف من ا

 للمعاٌٌر المتفك علٌها مع البنن الدولً.

حمك من جاهزٌة لاعدة بٌانات التعلم المختلط للعمل، وتؽطٌتها ستتحمك وكالة الت :ج 8.6ج إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف  8.4من النتٌجة المرتبطة بالصرف 

  ألدوات ومحتوى التمٌٌم للمواد والصفوؾ المحددة، ومن تصنٌؾ الموارد بوضوح وإمكانٌة وصول الطبلب والمعلمٌن إلٌها.

ستتحمك وكالة التحمك من سجبلت وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتدرٌب. كما  :د 8.6د إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف  8.4من النتٌجة المرتبطة بالصرف 

ستتحمك من اكتمال ستجري وكالة التحمك ممابلة مع عٌنة من المعلمٌن الذٌن تم اختٌارهم عشوابًٌا والذٌن أكملوا التدرٌب وفمًا لبٌانات سجبلت التدرٌب، و

 التدرٌب.

 ستموم وكالة التحمك بمراجعة تمرٌر تمٌٌم األثر وتتؤكد من نشره على المولع االلكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم. :8.7النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 (NTPSمعلم وفمًا للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن ) 5,000. تمٌٌم 4.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  10المإشر المرتبط بالصرف 

 

 الوصؾ

 

( إلى تمٌٌم أداء المعلمٌن وتمدٌم التؽذٌة الراجعة للمعلمٌن ومعاهد تدرٌب المعلمٌن والمشرفٌن فً NTEAFلتمٌٌم المعلمٌن وتموٌمهم )ٌهدؾ اإلطار الوطنً 

م وتحدٌد مستوى المعلمٌن ً للمعلوزارة التربٌة والتعلٌم. ثم ستموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتمٌٌم المعلمٌن وفماً لهذا اإلطار من أجل تحدٌد احتٌاجات التطوٌر المهن

 على المسار الوظٌفً )مستوى الشهادة(.

 وٌنبؽً تصنٌؾ البٌانات حسب نوع الجنس. 

 سجبلت وزارة التربٌة والتعلٌم لتمٌٌم المعلمٌن مصدر البٌانات/ الهٌبة

 

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 اإلجراء
( مكالمات هاتفٌة وزٌارات مدرسٌة لعٌنة من المدارس المختارة IVAوكالة التحمك المستملة )ستتحمك وكالة التحمك من سجبلت تمٌٌم المعلمٌن. كما ستُجري 

 عشوابًٌا.
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 : زٌادة إتاحة الموارد واألدوات للبرنامج9المإشر المرتبط بالصرؾ  10المإشر المرتبط بالصرف 

 

 

 

 

 

 الوصؾ

 9.6المرتبطة بالصرؾ إلى النتٌجة  9.3من النتٌجة المرتبطة المرتبطة بالصرؾ 

 تموم وزارة التربٌة والتعلٌم سنوٌاً بتحدٌث إطار اإلنفاق الخاص بها، وتوافك وزارة المالٌة على ما ٌلً:

 ملٌار دٌنار أردنً )*( 1 2021ٌبلػ الحد األدنى لمٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم المعتمدة لعام  .0

مبلٌٌن دوالر أمرٌكً من  10البلزمة من أجل تحمٌك نتابج البرنامج 2022التربٌة والتعلٌم المعتمدة لعام ٌبلػ الحد األدنى للزٌادة فً مٌزانٌة وزارة  .9

 ملٌار دٌنار أردنً 1المٌمة األساسٌة البالؽة 

مبلٌٌن دوالر أمرٌكً من  10البلزمة من أجل تحمٌك نتابج البرنامج 2023ٌبلػ الحد األدنى للزٌادة فً مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم المعتمدة لعام  .3

 ملٌار دٌنار أردنً 1المٌمة األساسٌة البالؽة 

مبلٌٌن دوالر أمرٌكً من  10البلزمة من أجل تحمٌك نتابج البرنامج 2023ٌبلػ الحد األدنى للزٌادة فً مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم المعتمدة لعام  .4

 ملٌار دٌنار أردنً 1المٌمة األساسٌة البالؽة 

:  إطار اإلنفاق الخاص بوزارة التربٌة والتعلٌم والمٌزانٌة السنوٌة المعتمدة 9.6إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  9.3من النتٌجة المرتبطة المرتبطة بالصرؾ  البٌانات/ الهٌبة مصدر

 لوزارة التربٌة والتعلٌم 

 ة بالصرؾ(دٌوان المحاسبة األردنً )فٌما ٌتعلك بجمٌع النتابج المرتبط جهة التحمك

 هدفة.تراجع وكالة التحمك مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم وتتحمك من وصول المبلػ المضاؾ إلى المٌمة األساسٌة للمٌزانٌة إلى المٌمة المست اإلجراء

 وحتى الصؾ الثانً عشرمعلم من مرحلة رٌاض األطفال  30,000. تدرٌب واعتماد 4.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  11المإشر المرتبط بالصرف 

 

 الوصؾ

ة. وسٌركز التدرٌب أًٌضا سٌتم تمدٌم التدرٌب أثناء الخدمة لمعلمً الصفوؾ من الرابع إلى العاشر بهدؾ مواءمة مهارات المعلم وكفاءاته مع معاٌٌر المعلم الجدٌد

)التكوٌنٌة والتحصٌلٌة(. وسٌتم إدخال مواد الدعم التعلٌمٌة، سواء كانت ورلٌة أو لابمة على تطبٌك استراتٌجٌات التعلٌم المستهدفة واستخدام عملٌات تمٌٌم الطبلب 

 درٌس المحسنة.على التكنولوجٌا، التً تتوافك بشكل وثٌك مع المنهاج الدراسً، والتً سٌتم تدرٌب المعلمٌن علٌها، كوسٌلة تكمٌلٌة لتعزٌز ممارسات الت

 عن طرٌك منح شهادة للمعلم بمثابة وسٌلة التحمك.حٌث سٌكون إكمال التدرٌب بنجاح   

 وٌنبؽً تصنٌؾ البٌانات حسب نوع الجنس. 

 سجبلت وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالتدرٌب واالعتماد  مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 اإلجراء
المدارس المختارة عشوابًٌا، كما ستموم بالتحمك من سجبلت التدرٌب الخاصة بتدرٌب المعلمٌن ستُجري وكالة التحمك مكالمات هاتفٌة وزٌارات مدرسٌة لعٌنة من 

 ل عملٌات البرنامج.وتفتٌش سجبلت اعتماد المعلمٌن. وٌجب أن تكون آلٌة االعتماد متوافمة مع المتطلبات المتفك علٌها مع البنن الدولً كما هو محدد فً دلٌ
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 . تصمٌم برنامج مدرسً لتحسٌن التعلم االجتماعً العاطفً لدى الطبلب، وتجرٌب هذا البرنامج فً المدارس5.1النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  12المإشر المرتبط بالصرف 

 

 الوصؾ

السورٌٌن البلجبٌن وحٌث ٌنتشر العنؾ والسلون المضطرب بالمابة أو أكثر من الطبلب  30سٌعزز البرنامج التعلم االجتماعً العاطفً فً المدارس التً تضم 

والتعزٌز المإسسً، )على أن ٌتم تحدٌد ذلن بعد التمٌٌم فً العام األول(. وسٌشمل التدخل دعم المجتمع والمدرسة والؽرؾ الصفٌة عن طرٌك التدرٌب واإلدارة 

 والتوعٌة، وتمدٌم المساعدة الفردٌة الموجهة.

 

 تمرٌر التنفٌذ هٌبةمصدر البٌانات/ ال

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 
 اإلجراء

( مكالمات هاتفٌة وزٌارات مدرسٌة لعٌنة من المدارس IVAتتحمك وكالة التحمك من تمرٌر التنفٌذ التجرٌبً للتدخل. تُجري وكالة التحمك المستملة )

 المختارة عشوابًٌا للتحمك من تنفٌذ التدخل.

 بالمابة من المدارس التً تضم نسبة مرتفعة من األطفال السورٌٌن البلجبٌن 70. تنفٌذ برنامج التعلم االجتماعً العاطفً فً 5.2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  13المإشر المرتبط بالصرف 

 الوصؾ
 األطفال السورٌٌن البلجبٌن.فً المابة أو أكثر من  30المدارس التً تضم نسبة مرتفعة من األطفال السورٌٌن البلجبٌن هً المدارس التً تحتوي 

 وتمٌم كل من خطط التنفٌذ من المدارس وتمٌٌم منتصؾ المدة للبرنامج مدى التمدم المحرز فً المشروع وتؤثٌره.

 سجبلت المدرسة / تمارٌر التمٌٌم مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 مدرسٌة لعٌنة من المدارس المختارة عشوابًٌا لتوثٌك تنفٌذ تدخل التعلم االجتماعً العاطفً فً المدارس.ستُجري وكالة التحمك مكالمات هاتفٌة وزٌارات  اإلجراء
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 . اعتماد نظام صٌانة محسن6.1النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  14المإشر المرتبط بالصرف 

ٌجب أن توافك وزارة التربٌة والتعلٌم على نظام الصٌانة،  محّسن ٌتضمن الصٌانة الولابٌة والتصحٌحٌة.وتموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتحدٌث واعتماد نظام صٌانة  الوصؾ
انها، والمرارات باإلضافة إلى جمٌع إجراءات التشؽٌل المٌاسٌة ذات الصلة، والتً ٌجب إصدارها، بما فً ذلن المرارات المتعلمة بهٌكل وحدات الصٌانة ولج

 وظفٌن والجهات الفاعلة على مستوى المدارس على نظام الصٌانة.المتعلمة بتدرٌب الم

 وثٌمة نظام الصٌانة وإجراءات التشؽٌل مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 ستموم وكالة التحمك بمراجعة وثٌمة نظام الصٌانة وإجراءات التشؽٌل التً أعدتها وزارة التربٌة والتعلٌم واعتمدتها. اإلجراء

 . الموافمة على اإلطار المانونً للسماح بتحوٌل مٌزانٌة الصٌانة والحماٌة على مستوى المدارس إلى المدارس.6.2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  15المإشر المرتبط بالصرف 

 إلى المدارس. تعتمد وزارة التربٌة والتعلٌم آلٌة تشمل إجراءات التشؽٌل المٌاسٌة لتحوٌل مٌزانٌة الصٌانة والحماٌة الوصؾ
 

 إجراءات التشؽٌل المٌاسٌة آللٌة المٌزانٌة مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

التحمك لٌم. كما ستراجع وكالة ستموم وكالة التحمك بمراجعة إجراءات التشؽٌل المٌاسٌة آللٌة المٌزانٌة وضمان الموافمة علٌها واعتمادها من لبل وزارة التربٌة والتع اإلجراء
 ( اإلطار المانونً وكتاب اعتماد اإلطار المانونً الصادر عن وزارة التربٌة والتعلٌم.IVAالمستملة )

 مدرسة 3,000. استخدام مٌزانٌة مخصصة للصٌانة والحماٌة فً 6.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  16المإشر المرتبط بالصرف   

األلل من مٌزانٌة الصٌانة والحماٌة الموضوعة حدٌثاً إلجراء أنشطة الصٌانة والحماٌة الهامة وفماً لنظام الصٌانة الذي عدد المدارس التً أنفمت مرة واحدة على  الوصؾ
 اعتمدته وزارة التربٌة والتعلٌم.

 مٌزانٌة المدارس وفواتٌرها مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 إلى عٌنة من المدارس لمراجعة مٌزانٌات المدارس والتحمك من إنفالها من هذه المٌزانٌة. ستموم وكالة التحمك بزٌارات مدرسٌة اإلجراء
 

 
 
 



 

- 132 - 

 
 
 
 
 

 . اعتماد استراتٌجٌة تمٌٌم وطنٌة7.1النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  17المإشر المرتبط بالصرف 

 
 الوصؾ

مختلفة من عملٌات تمٌٌم الطبلب )االختبارات الدولٌة والوطنٌة، باإلضافة إلى عملٌات تمٌٌم وضع استراتٌجٌة وطنٌة شاملة طوٌلة المدى لتمٌٌم التعلم تتضمن أنواًعا 
جٌدة للحوكمة والتعلٌم الطبلب األُخرى(. حٌث تحدد هذه االستراتٌجٌة اإلطار الموحد لوزارة التربٌة والتعلٌم لتمٌٌم تعلم الطبلب من أجل توجٌه الممارسات ال

 فمة على هذه االستراتٌجٌة من لِبَل الوزٌر، كما ٌنبؽً اإلعبلن عنها على المولع االلكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم.والتعلم. والبد من الموا
 

 المولع اإللكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم، الوثابك المولعة فً وزارة التربٌة والتعلٌم مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 
 اإلجراء

 م.ستتحمك وكالة التحمك من اعتماد استراتٌجٌة التمٌٌم الوطنٌة، والتولٌع علٌها، ونشرها على المولع االلكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌ

 الرٌاضٌات فً جمٌع المدارس المستهدفة. تنفٌذ االختبار التشخٌصً للصفوؾ المبكرة للصؾ الثالث االبتدابً فً المراءة و7.2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  18المإشر المرتبط بالصرف 

علم لدى الطبلب، خاصةً فً تموم المدارس بإجراء عملٌات تمٌٌم تكوٌنٌة سرٌعة ؼٌر صعبة ٌطرحها معلمو الصؾ الثالث االبتدابً فً بداٌة العام لتمٌٌم احتٌاجات الت الوصؾ
 الرٌاضٌات والمراءة.

 المدرسٌةسجبلت التمٌٌم  مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

( من سجبلت التمٌٌم لعٌنة من المدارس، فضبلً عن نماذج من أوراق االختبار، وكتاب اعتماد التنفٌذ، وأدلة االختبار IVAسوؾ تتحمك وكالة التحمك المستملة ) اإلجراء
 ودلٌل اإلجراءات.
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 . االنتهاء من المرحلة األولى من إصبلح التوجٌهً وإصدار خطة عمل لتطبٌك اإلصبلح7.3المرتبطة بالصرؾ النتٌجة  19المإشر المرتبط بالصرف 

 
 الوصؾ

ب تلن ستتؤلؾ المرحلة األولى من إصبلح التوجٌهً من إجراء مشاورات حول اإلصبلح مع مختلؾ الجهات المعنٌة، ووضع أنظمة الفحص الجدٌدة، وتجرٌ
ثم األولى، ستموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتحلٌل بٌانات الفحص، باإلضافة إلى بٌانات اآلراء والرضا التً تم جمعها أثناء العملٌة، ومن  األنظمة. وبعد المرحلة

 ستحدد الدروس المستفادة وتضع خطة عمل لبدء تنفٌذ اإلصبلح.
 

 عملها، ومشاورات الجهات المعنٌة، والنتابج التجرٌبٌة.تمرٌر المرحلة األولى من إصبلح التوجٌهً وخطة  مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

لتجرٌبٌة، والتوصٌات، تموم وكالة التحمك بمراجعة تمرٌر إنجاز المرحلة األولى الذي ٌتضمن نتابج مشاورات الجهات المعنٌة، ومنهجٌة وضع األنظمة، والنتابج ا اإلجراء
 وخطة عمل بدء تنفٌذ اإلصبلح.

 20المإشر المرتبط بالصرف 
. اعتماد اإلطار المانونً إلصبلح اختبار التوجٌهً بحٌث ٌتم فصل وظٌفته المتمثلة فً التخرج من المدرسة الثانوٌة والحصول 7.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 على الشهادة عن وظٌفته كآلٌة فرز للمبول بالجامعة

إلصبلح متطلبات التخرج من المدرسة الثانوٌة واعتماد إجراءات التشؽٌل المٌاسٌة. وبٌنما ٌتم اإلبماء على التوجٌهً بوصفه إصدار التشرٌعات و / أو المراسٌم  الوصؾ
ٌتم وضعه  و/أو امتحان جدٌد امتحاناً وطنٌاً، سٌتم إصبلح وظٌفته المتمثلة بالتخرج من المرحلة الثانوٌة، مع التركٌز بشكل أكبر على التمٌٌم المستند إلى المدرسة

 لمؽادرة المدرسة )والذي ٌمكن تسمٌته بالتوجٌهً أٌضاً( باعتباره الشرط الفرٌد للتخرج من المدرسة الثانوٌة.

 التشرٌعات/المراسٌم وإجراءات التشؽٌل المٌاسٌة  مصدر البٌانات/ الهٌبة

 طرؾ ثالث جهة التحمك

 
 اإلجراء

أو المراسٌم التً تحدد شرطاً منفصبلً للتخرج من المدرسة الثانوٌة )حتى وإن بمً التوجٌهً امتحانًا وطنًٌا( ستتحمك وكالة التحمك من تمرٌر التشرٌعات و / 
 وللمبول الطوعً التنافسً.
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 البلزمة إلدارة النظام التعلٌمًوتحدٌثه بؤحدث البٌانات  (GIS) . تشؽٌل نظام المعلومات الجؽرافٌة8.1النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  21المإشر المرتبط بالصرف 

 الوصؾ
( للعمل، واحتوابه على أحدث البٌانات التً ٌتم تحدٌثها على أساس سنوي، ولدرته على إصدار التمارٌر. وتدرٌب موظفً GISتجهٌز نظام المعلومات الجؽرافٌة )

 .التخطٌط والرصد وزارة التربٌة والتعلٌم على استخدام النظام ولدرتهم على استخدامه لتوجٌه عملٌة

 مصدر البٌانات/ الهٌبة 
 

 .( وشهادات التدرٌبGISتمارٌر نظام المعلومات الجؽرافٌة )

 طرؾ ثالث  جهة التحمك

 تدرٌب الموظفٌن.( وتتحمك من احتوابه على أحدث البٌانات، فضبلً عن شهادات التدرٌب للتحمك من GISتراجع وكالة التحمك تمارٌر نظام المعلومات الجؽرافٌة ) اإلجراء

 ملٌون دوالر أمرٌكً  134. تبلػ الزٌادة فً مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم المعتمدة البلزمة من أجل تحمٌك نتابج البرنامج 8.2النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  22المإشر المرتبط بالصرف 

  الوصؾ

 مصدر البٌانات/ الهٌبة

  جهة التحمك

 اإلجراء
. 
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 : الجداول الفنٌة التكمٌلٌة1الملحك 

 

 : مصفوفة المإشرات المرتبطة بالصرف1الجدول 

 
 المإشر المرتبط بالصرؾ

 
 2018-العام األول 

 
 -العام الثانً 
2019 

التموٌل اإلجمالً  (JERSP AFالتموٌل اإلضافً لدعم إصبلح التعلٌم فً األردن )
 )البرنامج األصلً
لتحمٌك النتابج + 
 التموٌل اإلضافً(

 
 2024 -العام السابع  2023 -العام السادس  2022 -العام الخامس  2021 -العام الرابع  2020 -العام الثالث 

المإشر 
المرتبط 
 1بالصرف 

عدد الفتٌان والفتٌات السورٌٌن 
البلجبٌن المسجلٌن فً المدارس 

 المستهدفة

 
، (KG2المستوى الثانً ) -والفتٌات السورٌٌن البلجبٌن الملتحمٌن بالمدارس المستهدفة فً مرحلة التعلٌم األساسً، ومرحلة رٌاض األطفال : عدد الفتٌان1.1-1.7

 والمرحلة الثانوٌة

 

المٌمة 

 األساسٌة/الهدؾ

  180,000/ 125,000: 1.7-1.1 (: العددUoMوحدة المٌاس )

المبلػ 
 25=  5+20 لابلة للزٌادة 25  المخصص

 
 
 
 
 
 
 

النتٌجة 
المرتبطة 
 2بالصرف 

 
 
 
 
 
 
 
 

توسٌع نطاق خدمات رٌاض 
المستوى الثانً  -األطفال 

(KG2) 

أ إلى  2.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
أ: تموم وزارة  2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

التربٌة والتعلٌم بتطوٌر المحتوى التلفزٌونً 
المستوى  -المخصص لمرحلة رٌاض األطفال 

( الذي ٌشمل األلسام الربٌسٌة من KG2الثانً )
المنهاج الدراسً الرسمً وتبدأ ببثه، بناًء على 
خطة االستجابة الطاربة التً وضعتها وزارة 

 التربٌة والتعلٌم لمواجهة جابحة فٌروس كورونا

أ إلى  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
أ: عدد  2.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 -رؾ الصفٌة فً رٌاض األطفالالؽ
( التابعة للمطاع KG2المستوى الثانً )

العام التً تم تجدٌدها وتشؽٌلها وفمًا 
للمعاٌٌر المنصوص علٌها فً خطة العمل 

التً اعتمدتها وزارة التربٌة والتعلٌم فً 
 2.3إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

 ب 2.4ب إلى 
 

ب  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ب:  2.6إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 -عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال
( التً تم إنشاإها KG2المستوى الثانً )

بالشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص 
وتشؽٌلها بما ٌتفك مع التصمٌم الفنً 

والمالً المعتمد فً المبادئ التوجٌهٌة 
الصادرة عن وحدة الشراكة بٌن المطاعٌن 

م والخاص التابعة لمكتب ربٌس العا
الوزراء فً إطار النتٌجة المرتبطة 

 ج 2.4بالصرؾ 

 
 

النتٌجة المرتبطة 
أ:  2.7بالصرؾ 

عدد الفتٌان 
والفتٌات 

اإلضافٌٌن 
الملتحمٌن بالؽرؾ 

الصفٌة فً 
 -رٌاض األطفال
المستوى الثانً 

(KG2 التابعة )
للمطاع العام 

 -ورٌاض األطفال
المستوى الثانً 

(KG2 الخاصة )
 المرخصة

 

ب إلى  2.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ب: تضع  2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

وزارة التربٌة والتعلٌم خطة عمل لتوسٌع نطاق 
المستوى الثانً  -خدمات رٌاض األطفال 

(KG2التابعة للمطاع العام وتعتمد هذه الخطة ) 
 

النتٌجة المرتبطة  
ج:  2.4بالصرؾ 

تموم وحدة الشراكة 
بٌن المطاعٌن العام 
والخاص التابعة 
لمكتب ربٌس 
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الوزراء، بالتنسٌك مع 
وزارة التربٌة 

والتعلٌم، بإصدار 
مبادئ توجٌهٌة بشؤن 
التصمٌم الفنً والمالً 
لطرٌمة الشراكة بٌن 

المطاعٌن العام 
والخاص من أجل 

توسٌع نطاق خدمات 
 -األطفال  رٌاض

المستوى الثانً 
(KG2) 

 

 
 

ج إلى النتٌجة المرتبطة  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 -ج: عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال 2.7بالصرؾ 

( التابعة للمطاع العام التً تم إنشاإها KG2المستوى الثانً )
للمعاٌٌر )كملحمات للمدارس االبتدابٌة المابمة( وتشؽٌلها وفمًا 

المنصوص علٌها فً خطة العمل التً اعتمدتها وزارة التربٌة 
ب إلى  2.3والتعلٌم فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

 ب 2.4

 

المٌمة 
 ؾاألساسٌة/الهد

 
(: نعم / ال، UoMوحدة المٌاس )

 العدد

من النتٌجة المرتبطة   
أ إلى  2.3بالصرؾ 

النتٌجة المرتبطة 
/  أ: ال 2.4بالصرؾ 

نعم من النتٌجة 
المرتبطة بالصرؾ 

ب إلى النتٌجة  2.3
المرتبطة بالصرؾ 

 ب: 2.4
 ال / نعم

 
النتٌجة المرتبطة 

ج: ال /  2.4بالصرؾ 
 نعم

أ إلى  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
/ 0أ:  2.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

200 
ب  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ب:  2.6بالصرؾ إلى النتٌجة المرتبطة 
0 /30 

ج إلى  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
/ 0ج:  2.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

280 

النتٌجة المرتبطة 
 أ: 2.7بالصرؾ 

80,000/
120,00 

0 

 

المبلػ 
 المخصص

أ إلى  2.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ    
4أ:  2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   

ب إلى  2.3بالصرؾ من النتٌجة المرتبطة 
3ب:  2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   
3ج:  2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   

أ إلى  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
لابلة  7أ:  2.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 للزٌادة
ب  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 3ب:  2.6إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 لابلة للزٌادة
ج إلى  2.5نتٌجة المرتبطة بالصرؾ من ال

 11ج:  2.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 لابلة للزٌادة

النتٌجة المرتبطة 
أ:  2.7بالصرؾ 

لابلة للزٌادة 20  
 

 

 
15+36 =51 
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المإشر 
المرتبط 
 :3بالصرف 

 
 
 
 
 
 

تحسٌن نظام ضمان الجودة 
الخاص بخدمات رٌاض 

الثانً المستوى  -األطفال 
(KG2) 

: تموم وزارة 3.4 
التربٌة والتعلٌم 
بوضع واعتماد 

نظام ضمان جودة 
لمدارس رٌاض 

المستوى  -األطفال
( KG2الثانً )

الحكومٌة 
والخاصة، بحٌث 
ٌتوافك هذا النظام 

تماًما مع أفضل 
الممارسات الدولٌة 

فً مجال أنظمة 
ضمان الجودة 

الخاصة بمدارس 
 -رٌاض األطفال

انً المستوى الث
(KG2) 

 
 

 
 

أ إلى النتٌجة المرتبطة  3.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
أ: عدد الجهات الخاصة ؼٌر المرخصة التً  3.7بالصرؾ 

( التً KG2المستوى الثانً ) -تمدم خدمات رٌاض األطفال 
تم ترخٌصها، والتً تفً بالحد األدنى من معاٌٌر الجودة 

 المحددة بموجب نظام ضمان الجودة
 

ب إلى النتٌجة المرتبطة  3.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ من 
 -ب: عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال 3.7بالصرؾ 

( الموجودة فً المإسسات العامة KG2المستوى الثانً )
والمإسسات الخاصة المرخصة، والتً تفً بالحد األدنى من 

 معاٌٌر الجودة المحددة بموجب نظام ضمان الجودة

 

المٌمة 
األساسٌة/
 الهدؾ

 (: العددUoMوحدة المٌاس )
   

 : ال / نعم3.4
أ إلى النتٌجة المرتبطة  3.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 250/ 0أ:  3.7بالصرؾ 
ب إلى النتٌجة المرتبطة  3.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 1,500/ 0ب:  3.7بالصرؾ 

 

المبلػ 
 المخصص

    
3.4 :4 

أ إلى النتٌجة المرتبطة  3.5بالصرؾ من النتٌجة المرتبطة 
 لابلة للزٌادة 9أ:  3.7بالصرؾ 

ب إلى النتٌجة المرتبطة  3.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 لابلة للزٌادة 9ب:  3.7بالصرؾ 

27-5 =22 
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المإشر 
المرتبط 
 4بالصرف 

 
 
 
 
 

تعزٌز إعداد المعلمٌن وإدارة 
 شإونهم

 
 

: اعتماد 4.1
المعاٌٌر 
المهنٌة 
الوطنٌة 
للمعلمٌن 
 ونشرها

 
 

  
 
 
 

: اعتماد إطار 4.4
 تمٌٌم المعلم ونشره

أ إلى النتٌجة المرتبطة  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
أ: عدد المعلمٌن المعٌنٌن حدٌثًا الذٌن تم  4.7بالصرؾ 

( NTPSتمٌٌمهم وفمًا للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن )
)باستخدام إطار تمٌٌم المعلمٌن(، والذٌن ٌلبون الحد األدنى 

 من المعاٌٌر فً مجال الممارسات التربوٌة 
 

 
ب إلى النتٌجة  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ب: عدد المعلمٌن من مرحلة  4.7المرتبطة بالصرؾ 
رٌاض األطفال وحتى الصؾ الثانً عشر الذٌن تم 

ا للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن تدرٌبهم واعتمادهم وفمً 
"(NTPS )" 

 
ج إلى النتٌجة  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ج: عدد المعلمٌن من رٌاض  4.7المرتبطة بالصرؾ 
األطفال وحتى الصؾ الثانً عشر الذٌن ٌلبون الحد األدنى 

من المعاٌٌر فً الممارسات االجتماعٌة العاطفٌة كما هً 
 تمٌٌم المعلممحددة فً إطار 

 

المٌمة 
 األساسٌة/الهدؾ

 
(: نعم / UoMوحدة المٌاس )

 ال، العدد

 
 : ال / نعم4.1

   
 : ال / نعم4.4

أ إلى النتٌجة المرتبطة  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 6,400/ 0أ:  4.7بالصرؾ 

ب إلى النتٌجة المرتبطة  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 30,000/ 0ب:  4.7بالصرؾ 

ج إلى النتٌجة المرتبطة  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 20,000/ 0ج:  4.7بالصرؾ 

 

 

المبلػ 
 المخصص

  

4.1 :6 

   

4.4 :6 

أ إلى النتٌجة المرتبطة  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 لابلة للزٌادة 9أ:  4.7بالصرؾ 

المرتبطة ب إلى النتٌجة  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 لابلة للزٌادة 9ب:  4.7بالصرؾ 

ج إلى النتٌجة المرتبطة  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 لابلة للزٌادة 5ج:  4.7بالصرؾ 

 

 

34+1  =35 
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المإشر المرتبط 

 5بالصرف 

 
 
 
 
 
 
 

 
تحسٌن بٌبة التعلم فً المدارس 
الحكومٌة وتنظٌم جمع البٌانات 

العاطفٌة ورفع  االجتماعٌة
 التمارٌر المتعلمة بها

أ إلى النتٌجة المرتبطة  5.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
أ: تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتنظٌم ورشة عمل  5.5بالصرؾ 

للجهات المعنٌة تحدد جمٌع البٌانات ذات الصلة التً ٌتم جمعها 
ن هذه والمتعلمة بسلون الطبلب والموظفٌن ورفاههم، وتُضمِّ 

البٌانات فً لاعدة بٌانات موسعة لنظام معلومات إدارة التعلٌم 
(EMIS) 

أ  5.6من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
أ:  5.7إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

تنشر وزارة التربٌة والتعلٌم تمارٌر 
نصؾ سنوٌة باستخدام البٌانات الرلمٌة 
فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

أ، مع تحلٌل محدد  5.5ى أ إل 5.3
 مصنؾ حسب نوع الجنس 

 

  
 
 

 
ب إلى النتٌجة المرتبطة  5.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ب: تصمم وزارة التربٌة والتعلٌم وتجرب  5.6بالصرؾ 
برنامج مدرسً لتحسٌن التعلم االجتماعً العاطفً لدى 

بالمابة منها مدارس تضم نسبة  50مدارس،  210الطبلب فً 
 مرتفعة من الطبلب السورٌٌن البلجبٌن

النتٌجة المرتبطة 
 5.7بالصرؾ 

ب: الدروس 
المستفادة من 

البرنامج  
التجرٌبً للتعلم 

االجتماعً 
العاطفً فً إطار 
النتابج المرتبطة 

بالصرؾ من 
 5.6ب إلى  5.4

ب الذي تم دمجه 
فً خارطة طرٌك 

وزارة التربٌة 
والتعلٌم إلى بٌبة 

 مدرسٌة آمنة

المٌمة 

 األساسٌة/الهدؾ

(: UoMوحدة المٌاس )
 نعم / ال، النسبة المبوٌة

من النتٌجة المرتبطة   

أ  5.3بالصرؾ 

إلى النتٌجة 

المرتبطة 

أ:  5.5بالصرؾ 

 ال / نعم

ب إلى  5.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ب: ال / نعم 5.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

إلى أ  5.6من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 0/7أ:  5.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ب: ال /  5.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 نعم

 

المبلػ 
 المخصص

من النتٌجة    
المرتبطة بالصرؾ 

أ إلى النتٌجة  5.3
المرتبطة بالصرؾ 

 6.5أ:  5.5

 5.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ب إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 5ب:  5.6

أ إلى  5.6المرتبطة بالصرؾ من النتٌجة 
 3.5أ:  5.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 2.7ب:  5.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

8+9.7=
17.7 
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المإشر 
المرتبط 
 6بالصرؾ 

 
 
 

تحسٌن البٌبة المادٌة للتعلم فً 
 المدارس الحكومٌة األردنٌة

: الموافمة 6.2 
على اإلطار 

المانونً للسماح 
مٌزانٌة بتحوٌل 

الصٌانة والحماٌة 
على مستوى 
المدارس إلى 

 المدارس.
 

  
 

أ إلى النتٌجة المرتبطة  6.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
أ: عدد المدارس المجهزة بالمرافك المحسنة للمٌاه  6.6بالصرؾ 

 والصرؾ الصحً والنظافة
 

ب إلى النتٌجة المرتبطة  6.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ب: عدد المدارس التً أُعٌد تؤهٌلها لتلبٌة الحد  6.6بالصرؾ 

األدنى من متطلبات الصحة والسبلمة كما هً محددة فً وثابك 
 المواصفات الخاصة بوزارة التربٌة والتعلٌم 

 

  

المٌمة 
 األساسٌة/الهدؾ

 
نعم / ال، (: UoMوحدة المٌاس )

 العدد

  
 : ال / نعم6.2

أ إلى النتٌجة المرتبطة  6.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
 225/ 0أ:  6.6بالصرؾ 

ب إلى النتٌجة المرتبطة  6.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 225/ 0ب:  6.6بالصرؾ 

  

 
المبلػ 

 المخصص

   
6.2 :5 

المرتبطة  أ إلى النتٌجة 6.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
 لابلة للزٌادة 9ب:  6.6بالصرؾ 

ب إلى النتٌجة المرتبطة  6.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 لابلة للزٌادة 9ب:  6.6بالصرؾ 

  
12+11  =23 
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أ:  7.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ       
تجهٌز مختبرات االختبارات 

المدرسٌة باألجهزة واألثاث وشبكة 
بالمابة من  50اإلنترنت لخدمة 

 طبلب التوجٌهً

  

النتٌجة المرتبطة بالصرؾ     
أ: تموم وزارة التربٌة  7.5

والتعلٌم بتطوٌر منصة 
رلمٌة إلدارة اختبار 

التوجٌهً ووضع بنن 
أسبلة اختبارات ٌتضمن 
أسبلة لابمة على الكفاءة 

تتماشى مع منهاج 
 التوجٌهً األردنً 

 

أ إلى النتٌجة  7.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ من    
أ: تعتمد وزارة التربٌة  7.4المرتبطة بالصرؾ 

والتعلٌم استراتٌجٌة تمٌٌم وطنً للطبلب، بما 
ٌشمل خطة عمل لبلنتمال إلى صٌؽة رلمٌة لابمة 
على الكفاءة الختبار التوجٌهً، وإصبلح الوزن 

النسبً الممنوح لهذا االختبار للنظر فً وضع 
اختبارات أُخرى لتحدٌد المستوى لتحدٌد التخرج 

 والمبول فً التعلٌم العالً

  

: تنفٌذ االختبار 7.2  
التشخٌصً للصفوؾ 
المبكرة للصؾ الثالث 
االبتدابً فً المراءة 

والرٌاضٌات فً جمٌع 
 المدارس المستهدفة

 7.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ   
اختبارات تحضٌرٌة  5ب: إجراء 

طالبًا على  150مجموعه لـما 
األلل )موزعٌن بشكل متوازن بٌن 

مدن  5الفتٌان والفتٌات(  فً 
 مختلفة على األلل

 

المإشر المرتبط 
 تحسٌن نظام تمٌٌم الطبلب 7بالصرؾ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     
ب إلى  7.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ب: تستكمل  7.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
التربٌة والتعلٌم المشاورات مع الجهات وزارة 

المعنٌة والعمل التحلٌلً المتفك علٌه بموجب 
خطة العمل التً تم وضعها فً إطار النتابج 

 أ 7.4أ إلى  7.3المرتبطة بالصرؾ من 
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ج إلى النتٌجة  7.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ       

 ج: تعتمد وزارة التربٌة 7.6المرتبطة بالصرؾ 
والتعلٌم البحة تنظٌمٌة تفصل وظٌفة اختبار 

التوجٌهً المتمثلة فً التخرج من المدرسة الثانوٌة 
عن وظٌفته المتمثلة فً تحدٌد المبول لبللتحاق 

بالتعلٌم العالً، بما ٌتماشى مع النتابج المرتبطة 
 أ 7.4أ إلى  7.3بالصرؾ من 

  

المٌمة 
 األساسٌة/الهدؾ

 
 (: نعمUoMوحدة المٌاس )

 / ال

  
 : ال / نعم7.2

أ إلى النتٌجة  7.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
أ: ال / نعم من النتٌجة  7.4المرتبطة بالصرؾ 
ب إلى النتٌجة المرتبطة  7.4المرتبطة بالصرؾ 

 ب: ال / نعم 7.5بالصرؾ 

النتٌجة المرتبطة 
أ:  7.5بالصرؾ 

ال / نعم من النتٌجة 
المرتبطة بالصرؾ 

تٌجة ج إلى الن 7.5
المرتبطة بالصرؾ 

 ج: ال / نعم 7.6
 نعم

النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
أ: ال / نعم النتٌجة  7.6

ب:  7.6المرتبطة بالصرؾ 
 ال / نعم

  

 
 

المبلػ 
 المخصص

   
 

7.2 :7 

 
أ إلى النتٌجة  7.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 5أ:  7.4المرتبطة بالصرؾ 
إلى ب  7.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 4ب:  7.5النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 
النتٌجة المرتبطة 

أ:  7.5بالصرؾ 
8 

من النتٌجة 
المرتبطة بالصرؾ 

ج إلى النتٌجة  7.5
المرتبطة بالصرؾ 

 7ج:  7.6

 
النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 5أ:  7.6
النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 5ب:  7.6

  
 

28+13 =
41 
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المإشر 
المرتبط 
 8بالصرف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعزٌز لدرة وزارة التربٌة 
والتعلٌم على االستجابة 

لبلضطرابات المستمبلٌة المحتملة 
 فً المدارس

أ إلى  8.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  
أ: تعتمد  8.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

وزارة التربٌة والتعلٌم استراتٌجٌة لتعمٌم 
التعلم المختلط، تؽطً اعتبارات العدالة 

 بالنسبة للمجتمعات المهمشة 
ب إلى  8.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ب: تُجري  8.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ارة التربٌة والتعلٌم عملٌة تخطٌط للمناهج وز

الدراسٌة تحدد فرص تضمٌن مواد التعلم 
المختلط فً ممارسات التعلٌم، التً تم 
تطوٌرها بما ٌتماشى مع االستراتٌجٌة 

المعتمدة فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ 
 أ 8.4أ إلى  8.3من 

  
 
 
 
 
 

النتٌجة المرتبطة 
: 8.7بالصرؾ 

التربٌة تكمل وزارة 
والتعلٌم تمٌٌم أثر 

نماذج التعلم 
المختلط المطورة 

 حدٌثًا
 

 

  
ج إلى النتٌجة المرتبطة  8.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ج: تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتطوٌر محتوى  8.6بالصرؾ 
التعلم المختلط وأدوات التمٌٌم بما ٌتماشى مع االستراتٌجٌة المعتمدة 

أ كما  8.4أ إلى  8.3النتابج المرتبطة بالصرؾ من فً إطار 
تُجري عملٌة تخطٌط للمناهج الدراسٌة فً إطار النتابج المرتبطة 

 ب 8.4ب إلى  8.3بالصرؾ من 
 

د إلى النتٌجة المرتبطة  8.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
د: تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتطوٌر وطرح  8.6بالصرؾ 

المعلمٌن على دمج التعلم المختلط فً التعلٌم فً برنامج لتدرٌب 
 الؽرفة الصفٌة
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المٌمة 
 األساسٌة/الهدف

من النتٌجة المرتبطة    (: نعم / الUoMوحدة المٌاس )
أ إلى  8.3بالصرؾ 

النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 أ: ال / نعم 8.4

 
المرتبطة ج إلى النتٌجة  8.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 ج: ال / نعم 8.6بالصرؾ 

  : ال / نعم8.7

من النتٌجة المرتبطة     
ب إلى  8.3بالصرؾ 

النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 ب: ال / نعم 8.4

 

د إلى النتٌجة المرتبطة  8.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 0/16,000د:  8.6بالصرؾ 

  

المبلغ 
 المخصص

من النتٌجة المرتبطة    
أ إلى  8.3بالصرؾ 

النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 2أ:  8.4

من النتٌجة المرتبطة 
ب إلى  8.3بالصرؾ 

النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 4.8ب:  8.4

ج إلى النتٌجة المرتبطة  8.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 4ج:  8.6بالصرؾ 

 
د إلى النتٌجة المرتبطة  8.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 4د:  8.6بالصرؾ 

8.7 :4 
0+18.8 = 

18.8 
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المإشر 
المرتبط 
 9بالصرؾ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
زٌادة إتاحة الموارد واألدوات 

 للبرنامج

النتٌجة المرتبطة 

 أ: 9.1بالصرؾ 

تشؽٌل نظام 
المعلومات 
( GISالجؽرافٌة )

وتحدٌثه بؤحدث 
البٌانات البلزمة 

إلدارة النظام 
 التعلٌمً

 

 

 النتٌجة المرتبطة 
 ب: 9.1بالصرؾ 

ٌبلػ الحد األدنى 
لمٌزانٌة وزارة 
التربٌة والتعلٌم 

المعتمدة لعام 
2019 

949,555,000 
كما هو مبٌن فً 

لانون المٌزانٌة لعام 
2017 

 
 
 
 
 
 
 

 

النتٌجة المرتبطة 

: ٌبلػ 9.2بالصرؾ 

الحد األدنى للزٌادة 

فً مٌزانٌة وزارة 

التربٌة والتعلٌم 

المعتمدة لعام 

البلزمة من  2020

أجل تحمٌك نتابج 

ملٌون  50البرنامج

دوالر أمرٌكً من 

المٌزانٌة اإلرشادٌة 

 2019لعام 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النتٌجة المرتبطة 
: ٌبلػ 9.3بالصرؾ 

الحد األدنى لمٌزانٌة 
وزارة التربٌة والتعلٌم 

 1 2021المعتمدة لعام 
 ملٌار دٌنار أردنً

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
النتٌجة المرتبطة 

: ٌبلػ 9.4بالصرؾ 
الحد األدنى للزٌادة فً 
مٌزانٌة وزارة التربٌة 
والتعلٌم المعتمدة لعام 

البلزمة من  2022
أجل تحمٌك نتابج 

مبلٌٌن  10البرنامج
دوالر أمرٌكً من 

المٌمة األساسٌة البالؽة 
 ملٌار دٌنار أردنً 1

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
النتٌجة المرتبطة 

: ٌبلػ 9.5بالصرؾ 
الحد األدنى للزٌادة 
فً مٌزانٌة وزارة 

التربٌة والتعلٌم 
 2023المعتمدة لعام 

البلزمة من أجل 
تحمٌك نتابج 

مبلٌٌن  10البرنامج
دوالر أمرٌكً من 

المٌمة األساسٌة 
ملٌار دٌنار  1البالؽة 
 أردنً

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
النتٌجة المرتبطة 

: ٌبلػ 9.6بالصرؾ 
الحد األدنى للزٌادة فً 

وزارة التربٌة مٌزانٌة 
والتعلٌم المعتمدة لعام 

البلزمة من  2024
أجل تحمٌك نتابج 

مبلٌٌن  10البرنامج
دوالر أمرٌكً من 

المٌمة األساسٌة البالؽة 
 ملٌار دٌنار أردنً 1

 

 

  

 
المٌمة 

 األساسٌة/الهدؾ

 
 (: نعم / الUoMوحدة المٌاس )

النتٌجة المرتبطة 
 9.1بالصرؾ 

 أ: ال / نعم

المرتبطة النتٌجة 

 9.1بالصرؾ 

 ب: ال / نعم

 

النتٌجة المرتبطة 
: ال 9.2بالصرؾ 

 / نعم

 

النتٌجة المرتبطة 
: ال / 9.3بالصرؾ 

 نعم

 

النتٌجة المرتبطة 
: ال / 9.4بالصرؾ 

 نعم

 

النتٌجة المرتبطة 
: ال 9.5بالصرؾ 

 / نعم

 

النتٌجة المرتبطة 
: ال / 9.6بالصرؾ 

 نعم

  

 

المبلػ 
 المخصص

المرتبطة النتٌجة  
أ:  9.1بالصرؾ 

3 
النتٌجة المرتبطة 

 9.1بالصرؾ 
 11ب: 

النتٌجة المرتبطة 
 12: 9.2بالصرؾ 

النتٌجة المرتبطة 
 11: 9.3بالصرؾ 

النتٌجة المرتبطة 
 12: 9.4بالصرؾ 

النتٌجة المرتبطة 
 5: 9.5بالصرؾ 

النتٌجة المرتبطة 
 4: 9.6بالصرؾ 

 48+10  =58 

مج األصلً لتحمٌك النتابج. مخصصات النتابج المرتبطة بالصرؾ صافٌة من الرسوم تم تحمٌك النتابج المرتبطة بالصرؾ المظللة باللون األخضر فً مصفوفة المإشرات المرتبطة بالصرؾ، كما تم صرؾ مخصصاتها فً إطار البرنا مبلحظة:
 االبتدابٌة.
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 الجدول 2: بروتوكول التحمك والصرف

 
بروتوكول تمٌٌم تحمٌك النتابج المرتبطة بالصرؾ والتحمك من  تعرٌؾ النتٌجة المرتبطة بالصرؾ وإثبات إنجازها (DLRالنتٌجة المرتبطة بالصرؾ )

 البٌانات / النتابج
 معادلة الصرؾ

 جهة التحمك مصدر البٌانات  
 

  إجراءات التحمك

من النتٌجة المرتبطة المرتبطة بالصرؾ 
 1.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ إلى  1.1

عدد الفتٌان والفتٌات السورٌٌن البلجبٌن 
الملتحمٌن بالمدارس المستهدفة فً مرحلة 

، (KG2المستوى الثانً ) -رٌاض األطفال
ومرحلة التعلٌم األساسً، والمرحلة 

 الثانوٌة
 

عدد الفتٌان والفتٌات السورٌٌن البلجبٌن المسجلٌن فً 
برنامج، مصنفٌن حسب نوع الجنس. المدارس المستهدفة بال

والمدارس المستهدفة بالبرنامج هً المدارس المشاركة فً 
تدخبلت البرنامج، بما فً ذلن: االلتحاق بالتعلٌم فً مرحلة 

الطفولة المبكرة، تدرٌب المعلمٌن، برنامج التعلم 
 العاطفً، صٌانة المدرسة، تمٌٌم الطبلب، إلخ.-االجتماعً

 

 نظام
(OpenEMIS) 

التابع لوزارة 
 التربٌة والتعلٌم

 
 
 
 
وكالة التحمك 

المستملة 
(IVA) 

ستموم وكالة التحمك سنوٌاً 
بالتحمك من عدد الفتٌان 

والفتٌات السورٌٌن البلجبٌن 
المسجلٌن فً المدارس 

المستهدفة، وستُجري زٌارات 
مٌدانٌة وعملٌات تفتٌش 

مفاجبة فً عٌنة من المدارس 
ًٌا للتح مك من المختارة عشواب

 أرلام االلتحاق بالمدارس.
 

 لابل للزٌادة؛
،  125،000من المٌمة األساسٌة البالؽة 

 220دوالر أمرٌكً لكل  100،000
طفل سوري الجا إضافً مسجلٌن فً 
المدارس المستهدفة فً مرحلة رٌاض 

، (KG2المستوى الثانً ) -األطفال
ومرحلة التعلٌم األساسً، والمرحلة 

بمعدل االلتحاق السنوي الثانوٌة، ممارنةً 
السابك الذي تم التحمك منه؛ وبحد ألصى 

 دوالر أمرٌكً 25،000،000ٌبلػ 

 (KG2المستوى الثانً ) -توسٌع نطاق خدمات رٌاض األطفال  - 2المإشر المرتبط بالصرؾ 

أ إلى  2.3من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 أ 2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

والتعلٌم بتطوٌر تموم وزارة التربٌة 
المحتوى التلفزٌونً المخصص لمرحلة 

( KG2المستوى الثانً ) -رٌاض األطفال 
الذي ٌشمل األلسام الربٌسٌة من المنهاج 

الدراسً الرسمً وتبدأ ببثه، بناًء على 
خطة االستجابة الطاربة التً وضعتها 
وزارة التربٌة والتعلٌم لمواجهة جابحة 

 فٌروس كورونا
 

التلفزٌونً المخصص لمرحلة رٌاض األطفال إن المحتوى 
 (:KG2المستوى الثانً ) -
  سٌستند إلى عملٌة تخطٌط المناهج الدراسٌة من أجل

 -تؽطٌة أهداؾ التعلم األساسٌة لرٌاض األطفال
 ( فً األردن؛KG2المستوى الثانً )

  ًسٌكون مبلبماً لهذه المرحلة العمرٌة ومصمما
 إلشران األطفال فً سن الخامسة؛

  سوؾ ٌؽطً المحتوى الذي سٌدعم تنمٌة مهارات
المراءة والكتابة ومهارات الحساب والمهارات 

االجتماعٌة العاطفٌة فً المراحل المبكرة، فضبلً عن 
زٌادة الوعً المبلبم لهذه المرحلة العمرٌة بشؤن 
المواضٌع المهمة )مثل مرض فٌروس كورونا 

COVID-19ٌر ، والنظافة الشخصٌة، فضبلً عن تؽ
 المناخ والحاجة إلى الحفاظ على الموارد النادرة(؛

  سٌمدم المشورة لآلباء حول كٌفٌة دعم التعلم المبكر
 لدى أطفالهم من خبلل األنشطة المنزلٌة؛

  سٌتم بثه على شاشات التلفزٌون الوطنً وفماً لجدول
زمنً ٌُنشر على المولع اإللكترونً لوزارة التربٌة 

 خرى ذات الصلة.والتعلٌم والمنوات األُ 

 
 
 
 
 
 
 

النصوص 
التلفزٌونٌة 
وتسجٌبلت 
الحلمات 

المخصصة 
لمرحلة رٌاض 

 -األطفال
المستوى الثانً 

(KG2 /)
وزارة التربٌة 

 والتعلٌم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
وكالة التحمك 

المستملة 
(IVA) 

ستتؤكد وكالة التحمك مما 
 ٌلً:

a)  تمرٌر تحدٌد أهداؾ التعلم
األساسٌة التً ٌنبؽً تطوٌرها 

 لتصبح مواد للتعلم عن بعد
b)  تطوٌر محتوى ٌلبً المعاٌٌر

المتفك علٌها مع البنن الدولً 
 -لمرحلة رٌاض األطفال

 (KG2المستوى الثانً )
c)  بث المحتوى بما ٌتفك مع

الجدول الزمنً الذي نشرته 
وزارة التربٌة والتعلٌم فً 

البث التلفزٌونً المخصص 
المستوى  -لرٌاض األطفال

بما ٌتماشى ( وKG2الثانً )
 مع النماط ب و ج.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ؼٌر لابل للزٌادة؛
 31مبلٌٌن دوالر أمرٌكً بحلول  4

 2022كانون األول 
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من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
ب إلى النتٌجة المرتبطة  2.3

 ب 2.4بالصرف 

تضع وزارة التربٌة والتعلٌم 
خطة عمل لتوسٌع نطاق 
 -خدمات رٌاض األطفال 

( KG2) المستوى الثانً
التابعة للمطاع العام وتعتمد هذه 

 الخطة

 سوؾ ٌتم وضع خطة العمل على ثبلث مراحل.

. سوؾ تشارن وزارة التربٌة والتعلٌم مع البنن الدولً مجموعة بٌانات المرحلة األولى
موحدة من جمٌع المدارس الحكومٌة والخاصة فً الدولة، بما فً ذلن المتؽٌرات 

البنٌة التحتٌة المدرسٌة، ونوع المدرسة، وخصابص الطبلب الجؽرافٌة، وخصابص 
 والمعلمٌن، وذلن باتباع نموذج مجموعة بٌانات ٌمدمه البنن الدولً.

 

. ستموم شركة هندسٌة معتمدة من لبل وزارة التربٌة والتعلٌم والبنن المرحلة الثانٌة
الحكومٌة من أجل تحدٌد الدولً بإجراء تمٌٌم للبنٌة التحتٌة لجمٌع المدارس االبتدابٌة 

 إمكانٌة ما ٌلً

 -توظٌؾ الؽرؾ والمساحات المتوفرة إلنشاء ؼرؾ صفٌة إضافٌة فً رٌاض األطفال
 (،(KG2المستوى الثانً 

( داخل أرض KG2المستوى الثانً ) -بناء ؼرؾ صفٌة إضافٌة فً رٌاض األطفال
 مدرسة ابتدابٌة لابمة.

المدارس الحكومٌة التً لم ٌتم فحصها من لبل فٌما سٌشمل تمٌٌم البنٌة التحتٌة جمٌع 
ٌتعلك بعملٌات التجدٌد والتوسعة المحتملة من جانب الوكالة األمٌركٌة للتنمٌة الدولٌة 

(USAID والشركاء اإلنمابٌٌن اآلخرٌن خبلل السنوات الثبلث الماضٌة. وسٌمدم )
ً للمدرسة حول البناء / تمٌٌم البنٌة التحتٌة نتابج ٌتم إدراجها فً الملؾ التعرٌف

المستوى  -األعمال الصؽٌرة البلزمة إلنشاء ؼرؾ صفٌة إضافٌة فً رٌاض األطفال
(، وإمكانٌة استخدام الطالة المتجددة لخدمة هذه الؽرؾ الصفٌة، (KG2الثانً 

وإمكانٌة وصول األطفال المعالٌن جسدٌاً إلٌها، والولت التمدٌري البلزم لهذه األعمال، 
 المرتبطة بها. والتكلفة

 

 

 

 

 

خطة 
العمل / 
وزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

 

 

 

 

 

 

 

وكالة 
التحمك 

المستملة 
(IVA) 

 

 

 

 

 

 

 

ستراجع وكالة التحمك 
خطة العمل للتؤكد من 

استٌفابها لجمٌع 
المواصفات التً تم 

االتفاق علٌها مع البنن 
 الدولً.

 

 

 

 

 

 

 

 ؼٌر لابل للزٌادة؛

 31مبلٌٌن دوالر أمرٌكً بحلول  3
 2022كانون األول 
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. أخٌراً، وبناًء على تحلٌل المرحلة الثالثة

البٌانات وتمٌٌم البنٌة التحتٌة، سوؾ تُعمد 
ورشة عمل للجهات المعنٌة مع جمٌع 
الدوابر ذات الصلة فً وزارة التربٌة 

والتعلٌم لوضع خطة عمل مفصلة لتوسٌع 
المستوى  -نطاق خدمات رٌاض األطفال 

( التابعة للمطاع الحكومً، KG2الثانً )
 بحٌث تشمل هذه الخطة:

  عدد عملٌات التجدٌد / التوسعة المتوخاة
والمولع المحدد لها من أجل إنشاء 

ؼرؾ صفٌة إضافٌة فً رٌاض 
 ؛((KG2المستوى الثانً  -األطفال 

  رأس المال المرتبط بهذه العملٌات
الؽرؾ والتكلفة المتكررة لتشؽٌل هذه 

 5الصفٌة اإلضافٌة لمدة ال تمل عن 
سنوات؛ وخطة التنفٌذ والجدول 

 الزمنً.
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 ج 2.4النتٌجة المرتبطة بالصرف 
تموم وحدة الشراكة بٌن المطاعٌن 

العام والخاص التابعة لمكتب ربٌس 
الوزراء، بالتنسٌك مع وزارة التربٌة 

والتعلٌم، بإصدار مبادئ توجٌهٌة 
بشؤن التصمٌم الفنً والمالً لطرٌمة 

الشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص 
من أجل توسٌع نطاق خدمات رٌاض 

 (KG2المستوى الثانً ) -األطفال 
 

سوؾ ٌتم تطوٌر التصمٌم الفنً لنموذج 
الشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص 

(PPP)  للسماح لوزارة التربٌة والتعلٌم
ى التعلٌم من خبلل بتوسٌع نطاق الحصول عل

االستفادة من الجهات الخاصة التً تمدم 
خدمات التعلٌم الخاضعة لمتطلبات الجودة 

. 3المحددة فً المإشر المرتبط بالصرؾ 
 وسٌحدد التصمٌم الفنً ما ٌلً:

دراسة جدوى تحلٌلٌة لطرٌمة الشراكة )أ( 
بٌن المطاعٌن العام والخاص، بحٌث 

وهٌكل تعكس هذه الدراسة حجم السوق، 
 الشراكة المحتمل، وتمٌٌم الجدوى األولً.

الترتٌب التعالدي بٌن ممدمً الخدمات: )ب( 
ترتٌبات التعالد المخصصة التً تتم مع 
ممدمً الخدمات الُمختارٌن من المطاع 

الخاص، وهً ترتٌبات مجدٌة من الناحٌة 
المانونٌة والمالٌة )على سبٌل المثال، تموم 

بدفع التحوٌبلت إلى  وزارة التربٌة والتعلٌم
ممدمً الخدمات الُمختارٌن من المطاع 

الخاص بالتناسب مع عدد األطفال 
اإلضافٌٌن الذٌن ٌلتحمون بهم فً بداٌة العام 
الدراسً، حٌث ٌتم تمدٌم الدفعات فً شرابح 
بعد التحمك من استٌفاء معاٌٌر الجودة، وما 

 إلى ذلن(.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وثٌمة 
التصمٌم 

 الفنً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وكالة التحمك 
المستملة 

(IVA) 

 
 
 
 
 
 

 
ستراجع وكالة التحمك 
التصمٌم الفنً لنموذج 
الشراكة بٌن المطاعٌن 

( PPPالعام والخاص )
للتؤكد من استٌفابه لجمٌع 

المواصفات التً تم 
االتفاق علٌها مع البنن 

 الدولً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؼٌر لابل للزٌادة؛
 31مبلٌٌن دوالر أمرٌكً بحلول  3

 2022األول  كانون
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إطار الرصد: أحكام عملٌة لرصد العمود، تستند )ج(  
إلى نظام ضمان الجودة )على سبٌل المثال، ٌستمبل 
ممدمو الخدمات زٌارات تفتٌشٌة نصؾ سنوٌة من 
المشرفٌن على رٌاض األطفال فً وزارة التربٌة 

والتعلٌم للتحمك من أرلام االلتحاق وضمان استٌفابها 
للحد األدنى من معاٌٌر الجودة، ومتطلبات الصحة 

والسبلمة؛ وجمع المبلحظات من اآلباء بشؤن 
 الخدمات الممدمة فً رٌاض األطفال(.

المبادئ التوجٌهٌة التشؽٌلٌة: تشمل هذه )د( 
المبادئ المواعد واألسالٌب واإلجراءات الخاصة 

بؤي تحوٌبلت نمدٌة ٌتم تمدٌمها إلى الجهات 
 ً تمدم خدمات رٌاض األطفال.الخاصة الت

    

 
أ  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
 أ 2.6إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف 

عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض 
( KG2المستوى الثانً ) -األطفال

التابعة للمطاع العام التً تم تجدٌدها 
وتشؽٌلها وفمًا للمعاٌٌر المنصوص 
 علٌها فً خطة العمل التً اعتمدتها

وزارة التربٌة والتعلٌم فً إطار النتابج 
ب إلى  2.3المرتبطة بالصرؾ من 

 ب 2.4

تتوفر فً العدٌد من المدارس الحكومٌة فً جمٌع 
أنحاء الدولة ؼرؾ / مساحات ٌمكن تجدٌدها 

وتحوٌلها إلى ؼرؾ صفٌة إضافٌة جدٌدة لرٌاض 
(. وسٌتم من خبلل KG2المستوى الثانً ) -األطفال 
أ  2.6أ إلى  2.5المرتبطة بالصرؾ من النتابج 

صرؾ األموال ممابل الؽرؾ الصفٌة الجدٌدة فً 
( التً )أ( KG2المستوى الثانً ) -رٌاض األطفال 

جاءت نتٌجة عملٌات التجدٌد، و )ب( أصبحت 
طفل  15جاهزة للعمل )أي أنها تخدم ما ال ٌمل عن 

المستوى الثانً  -فً مرحلة رٌاض األطفال 
(KG2 لكل ) ؼرفة صفٌة(. وستتبع عملٌات تجدٌد

المستوى الثانً  -الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال 
(KG2 المبادئ التوجٌهٌة الصادرة عن وزارة )

التربٌة والتعلٌم فٌما ٌتعلك بالتصامٌم الموفرة للطالة 
والمماومة للعوامل المناخٌة، والتً تبحث إمكانٌة 

رؾ الصفٌة استخدام الطالة المتجددة لخدمة هذه الؽ
وتسمح بالتهوٌة والتبرٌد أثناء موجات الحر. كما 

سٌتم تجهٌز الؽرؾ الصفٌة الجدٌدة فً رٌاض 
( ببلفتات مناسبة KG2المستوى الثانً ) -األطفال 

لهذه المرحلة العمرٌة للحفاظ على الطالة والمٌاه 
ورفع مستوى الوعً بؤهمٌة الحفاظ على الموارد 

 النادرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام
(OpenEMIS )

التابع لوزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وكالة التحمك 
المستملة 

(IVA) 

ستموم وكالة التحمك بالتحمك 
من عدد الؽرؾ الصفٌة فً 

المستوى  -رٌاض األطفال
( التابعة KG2الثانً )

للمطاع العام التً تم تجدٌدها 
وتجهٌزها للعمل، وستُجري 

زٌارات مٌدانٌة وعملٌات 
مفاجبة فً عٌنة من تفتٌش 

الؽرؾ الصفٌة المجددة 
ًٌا للتحمك من  المختارة عشواب
جاهزٌتها للعمل. وٌنبؽً أن 

ٌكون إطار أخذ العٌنات 
 ممبوالً لدى البنن الدولً.

 
 
 
 

 
 لابل للزٌادة؛

 350،000،  0من المٌمة األساسٌة 
ؼرؾ صفٌة  10دوالر أمرٌكً لكل 
المستوى الثانً  -فً رٌاض األطفال 

(KG2 الحكومٌة ٌتم تجدٌدها )
وتجهٌزها للعمل، وبحد ألصى ٌبلػ 

 دوالر أمرٌكً 7،000،000
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ب  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
 ب 2.6إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف 

عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض 
( التً KG2المستوى الثانً ) -األطفال

تم إنشاإها بالشراكة بٌن المطاعٌن العام 
والخاص وتشؽٌلها بما ٌتفك مع 

التصمٌم الفنً والمالً المعتمد فً 
المبادئ التوجٌهٌة الصادرة عن وحدة 
الشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص 

التابعة لمكتب ربٌس الوزراء فً إطار 
 ج 2.4النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 

 -عدد الؽرؾ الصفٌة الخاصة برٌاض األطفال 
التً تم إنشاإها ( KG2المستوى الثانً )

 15وتجهٌزها للعمل )أي أنها تخدم ما ال ٌمل عن 
المستوى الثانً  -طفل فً مرحلة رٌاض األطفال 

(KG2 نتٌجةً للشراكة بٌن )لكل ؼرفة صفٌة )
، وبما ٌتماشى ((PPPالمطاعٌن العام والخاص 

مع التصمٌم الفنً لنموذج هذه الشراكة )الذي تم 
 2.4رتبطة بالصرؾ إعداده فً إطار النتٌجة الم

 ج(.
 

 
نظام 
(

OpenE
MIS )
التابع 

لوزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

 

وكالة التحمك 
المستملة 

(IVA) 

ستموم وكالة التحمك بالتحمك 
من عدد الؽرؾ الصفٌة فً 

المستوى  -رٌاض األطفال
( التً تم KG2الثانً )

إنشاإها وتجهٌزها للعمل 
بالشراكة بٌن المطاعٌن العام 

وستُجري زٌارات والخاص، 
مٌدانٌة وعملٌات تفتٌش 
مفاجبة فً عٌنة من هذه 
الؽرؾ الصفٌة المختارة 

عشوابًٌا للتحمك من 
 جاهزٌتها للعمل.

وٌنبؽً أن ٌكون إطار أخذ 
العٌنات ممبوالً لدى البنن 

 الدولً.

 لابل للزٌادة؛
 500000،  0من المٌمة األساسٌة 
ؼرؾ الصفٌة  5دوالر أمرٌكً لكل 

المستوى الثانً  -األطفالفً رٌاض 
(KG2 ٌتم إنشاإها وتجهٌزها للعمل )

بالشراكة بٌن المطاعٌن العام والخاص 
بعد تحمٌك النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

ج، وبحد ألصى ٌبلػ  2.4
 دوالر أمرٌكً 3،000،000
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ج  2.5من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ  

 ج 2.7إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
 -عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال

( التابعة للمطاع KG2المستوى الثانً )
العام التً تم إنشاإها )كملحمات للمدارس 
االبتدابٌة المابمة( وتشؽٌلها وفمًا للمعاٌٌر 

المنصوص علٌها فً خطة العمل التً 
مدتها وزارة التربٌة والتعلٌم فً إطار اعت

ب  2.3النتابج المرتبطة بالصرؾ من 
 ب 2.4إلى 

تتوفر فً العدٌد من المدارس الحكومٌة فً جمٌع 
أنحاء الدولة أرض حٌث ٌمكن بناء ؼرؾ صفٌة 

( KG2المستوى الثانً ) -إضافٌة لرٌاض األطفال 
)باإلضافة إلى المرافك البلزمة لها(. وسٌتم من 

ج إلى  2.5ل النتابج المرتبطة بالصرؾ من خبل
ج صرؾ األموال ممابل الؽرؾ الصفٌة  2.7

المستوى الثانً  -الجدٌدة فً رٌاض األطفال 
(KG2 ٌتم بناإها داخل أرض مدرسة )( التً )أ

ابتدابٌة لابمة، و)ب( تصبح جاهزة للعمل )أي أنها 
طفل فً مرحلة رٌاض  15تخدم ما ال ٌمل عن 

( لكل ؼرفة KG2مستوى الثانً )ال -األطفال 
 صفٌة(.

 
 

وستتبع عملٌات بناء الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض 
( المبادئ KG2المستوى الثانً ) -األطفال 

التوجٌهٌة الصادرة عن وزارة التربٌة والتعلٌم فٌما 
ٌتعلك بالتصامٌم الموفرة للطالة والمماومة للعوامل 

الطالة المناخٌة، والتً تبحث إمكانٌة استخدام 
المتجددة لخدمة هذه الؽرؾ الصفٌة وتسمح بالتهوٌة 

والتبرٌد أثناء موجات الحر. كما سٌتم تجهٌز 
 -الؽرؾ الصفٌة الجدٌدة فً رٌاض األطفال 

( ببلفتات مناسبة لهذه KG2المستوى الثانً )
المرحلة العمرٌة للحفاظ على الطالة والمٌاه ورفع 

 وارد النادرة.مستوى الوعً بؤهمٌة الحفاظ على الم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نظام 
(OpenEMIS

( التابع لوزارة 
 التربٌة والتعلٌم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وكالة التحمك 
 (IVAالمستملة )

 
 
 

ستموم وكالة التحمك بالتحمك من عدد 
 -الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال

( التابعة للمطاع KG2المستوى الثانً )
العام التً تم بناءها وتجهٌزها للعمل 

للمدارس االبتدابٌة المابمة(، )كملحمات 
وستُجري زٌارات مٌدانٌة وعملٌات 

تفتٌش مفاجبة فً عٌنة من الؽرؾ الصفٌة 
ًٌا للتحمك  الُمنشؤة حدٌثاً المختارة عشواب

 من جاهزٌتها للعمل.

 
 
 
 
 
 
 

 لابل للزٌادة؛
،  0من المٌمة األساسٌة 

دوالر أمرٌكً لكل  392,857
ؼرؾ صفٌة فً رٌاض  10

( KG2المستوى الثانً ) -األطفال 
الحكومٌة ٌتم بناإها وتجهٌزها 

للعمل، وبحد ألصى ٌبلػ 
 دوالر أمرٌكً 11,000,000

 أ 2.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
عدد الفتٌان والفتٌات اإلضافٌٌن الملتحمٌن 

 -بالؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال
( التابعة للمطاع KG2المستوى الثانً )

المستوى الثانً  -العام ورٌاض األطفال
(KG2الخاصة المرخصة ) 

المستوى  -عدد الطبلب المسجلٌن فً رٌاض األطفال
( التابعة للمطاع الحكومً والتابعة KG2الثانً )

للمطاع الخاص المرخص. وسٌتم تمدٌم البٌانات 
مصنفة على مستوى الؽرفة الصفٌة، مع اإلشارة إلى 

، ونوع اسم المدرسة / الجهة ممدمة الخدمة، والمنطمة
المدرسة / الجهة ممدمة الخدمة، ونوع جنس الطفل، 

 وجنسٌته.

 
 

نظام 
(OpenEMIS

( التابع لوزارة 
 التربٌة والتعلٌم

 
 
 

وكالة التحمك 
 (IVAالمستملة )

سٌتم التحمك من هذه النتٌجة المرتبطة 
. حٌث ٌتم تزوٌد 2024بالصرؾ فً عام 

وكالة التحمك بالبٌانات المتعلمة بااللتحاق 
وتصنٌفها. وستُجري وكالة التحمك زٌارات 
مٌدانٌة وعملٌات تفتٌش مفاجبة فً عٌنة من 

ًٌا للتحمك من  المدارس المختارة عشواب
 أرلام االلتحاق بالؽرؾ الصفٌة.

وٌنبؽً أن ٌكون إطار أخذ العٌنات ممبوالً  
لدى البنن الدولً، كما ٌجب أن ٌكون 

أشهر  3األطفال مسجلٌن لمدة ال تمل عن 
 فً ولت التفتٌش المفاجا.

 
 لابل للزٌادة؛

 80،000من المٌمة األساسٌة البالؽة 
دوالر أمرٌكً لكل  50،000، 

طالب إضافً مسجل، سٌتم  100
، وبحد 2024التحمك منهم فً عام 

دوالر  20،000،000ألصى ٌبلػ 
 أمرٌكً
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 (KG2المستوى الثانً ) -األطفال  تحسٌن نظام ضمان الجودة الخاص برٌاض - 3النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.4النتٌجة المرتبطة بالصرف 
تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بوضع 

واعتماد نظام ضمان جودة لمدارس 
المستوى الثانً  -رٌاض األطفال

(KG2 الحكومٌة والخاصة، بحٌث )
ٌتوافك هذا النظام تماًما مع أفضل 

أنظمة الممارسات الدولٌة فً مجال 
ضمان الجودة الخاصة بمدارس رٌاض 

 (KG2المستوى الثانً ) -األطفال

( واعتماده QAسٌتم وضع نظام لضمان الجودة )
لجمٌع الجهات/المدارس العامة والخاصة التً تمدم 

 (.KG2المستوى الثانً ) -خدمات رٌاض األطفال
سٌعمل نظام ضمان الجودة على تطوٌر/تعزٌز 

مواءمة عملٌات ضمان إطار تنظٌمً ٌعمل على 
الجودة الحالٌة/المخطط لها لرٌاض األطفال 

الحكومٌة )مثل االعتماد، وجوابز التمٌز، إلخ(، مع 
عملٌات ضمان الجودة لرٌاض األطفال/ممدمً 

الخدمات من المطاع الخاص )مثل إجراءات 
الترخٌص لدخول السوق وتجدٌد الترخٌص، 

الخدمات  باإلضافة إلى الترخٌص االنتمالً لممدمً
 ؼٌر المرخصٌن(.

سٌتضمن نظام ضمان الجودة ثبلثة عناصر ربٌسٌة 
 تتوافك مع أفضل الممارسات الدولٌة وهً:

معاٌٌر جودة محددة بوضوح توازن بشكل )أ(   
كاِؾ بٌن األبعاد الهٌكلٌة والعملٌة وأبعاد التعلم 

للتنمٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة، وهً منظمة 
صلة من الجودة )أي من على أساس سلسلة مت

 معاٌٌر الجودة الدنٌا إلى معاٌٌر الجودة المثالٌة(؛
أدوات رصد صالحة وموثولة ٌمكن )ب(     

لمشرفً / مفتشً رٌاض األطفال استخدامها 
لفحص جمٌع رٌاض األطفال ممابل المعاٌٌر 

 المحددة.
بروتوكول ٌحدد أهداؾ الزٌارات المٌدانٌة )ج(      

مشرفو/ مفتشو رٌاض األطفال، التً ٌموم بها 
ونمط تكرار هذه الزٌارات، ونطالها، وإدارة أدوات 
الرصد، والعملٌة التً من خبللها توجه المبلحظات 
الناتجة عن الزٌارات المٌدانٌة اإلجراءات المصممة 

خصًٌصا )مثل تدرٌب المعلمٌن( من أجل تحسٌن 
المستوى الثانً  -جودة خدمات رٌاض األطفال

(KG2ب ).شكل مستمر 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المولع 

اإللكترونً 
لوزارة التربٌة 

والتعلٌم، 
الوثابك 

المولعة فً 
وزارة التربٌة 

 والتعلٌم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وكالة التحمك 

المستملة 
(IVA) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ستتحمك وكالة التحمك من 

موافمة وزارة التربٌة والتعلٌم 
رسمًٌا على نظام ضمان 

علٌه من الجودة، والتولٌع 
جانب الوزٌر، ونشره على 
المولع االلكترونً لوزارة 

التربٌة والتعلٌم. كما ستتحمك 
وكالة التحمك من احتواء 

الوثٌمة على جمٌع خصابص 
وعناصر نظام ضمان 

الجودة، التً تم االتفاق علٌها 
 مع البنن الدولً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ؼٌر لابل للزٌادة؛

 31مبلٌٌن دوالر أمرٌكً بحلول  4
 2022كانون األول 
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 3.5من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
أ إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 أ 3.7
عدد الجهات الخاصة ؼٌر المرخصة 

 -التً تمدم خدمات رٌاض األطفال 
( التً تم KG2المستوى الثانً )

ترخٌصها، والتً تفً بالحد األدنى 
من معاٌٌر ضمان الجودة المحددة 

 نظام ضمان الجودةبموجب 

سوؾ ٌتضمن نظام ضمان الجودة عملٌات 
تنظٌمٌة لترخٌص ممدمً الخدمات ؼٌر 
المرخصٌن، فضبلً عن أدوات الرصد 

المستخدمة لتمٌٌم رٌاض األطفال ممابل سلسلة 
متصلة من الجودة )أي من معاٌٌر الجودة الدنٌا 

إلى معاٌٌر الجودة المثالٌة(. وبمجرد استٌفاء 
خٌص وإدارة أدوات الرصد فً عملٌات التر

الؽرفة )الؽرؾ( الصفٌة الخاصة بؤحد ممدمً 
الخدمات، سٌتم إصدار ملؾ رلمً خاص لكل 
ؼرفة صفٌة، ٌوثك نتابج عملٌة )عملٌات( تمٌٌم 

 الجودة.
كما سٌتضمن الملؾ الرلمً جمٌع وثابك  

الترخٌص ذات الصلة لكل جهة من الجهات 
 الممدمة للخدمات.

 
 
 
 
 
 

 الملفات
الرلمٌة 

الخاصة بكل 
 ؼرفة صفٌة

 
 
 
 
 
 
 

وكالة التحمك 
المستملة 

(IVA) 

 

ستموم وكالة التحمك بالتحمك 
من اكتمال ودلة الملفات 

الرلمٌة/نظام معلومات إدارة 
( لكل جهة EMISالتعلٌم )

من الجهات المرخصة. 
وسٌتم االتفاق مع البنن 

الدولً على معاٌٌر التحمك 
 من االكتمال والدلة.

 
 
 

 لابل للزٌادة؛
 360،000،  0من المٌمة األساسٌة
جهات من  10دوالر أمرٌكً لكل 

الجهات الخاصة ؼٌر المرخصة التً 
 -تمدم خدمات رٌاض األطفال 

( ٌتم ترخٌصها KG2المستوى الثانً )
وتلبً الحد األدنى من معاٌٌر ضمان 

الجودة، وبحد ألصى ٌبلػ 
 دوالر أمرٌكً 9،000،000

المرتبطة بالصرف من النتٌجة 
ب إلى النتٌجة المرتبطة  3.5

 ب 3.7بالصرف 
عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض 

( KG2المستوى الثانً ) -األطفال
الموجودة فً المإسسات العامة 

والمإسسات الخاصة المرخصة، 
والتً تفً بالحد األدنى من معاٌٌر 

ضمان الجودة المحددة بموجب 
 نظام ضمان الجودة

 

ضمان الجودة أدوات  سوؾ ٌتضمن نظام
الرصد المستخدمة لتمٌٌم رٌاض األطفال 
ممابل سلسلة متصلة من الجودة )أي من 
معاٌٌر الجودة الدنٌا إلى معاٌٌر الجودة 

 المثالٌة(.
وبمجرد إدارة أدوات الرصد هذه فً إحدى 
الؽرؾ الصفٌة، سٌتم إصدار ملؾ رلمً 

خاص لكل ؼرفة صفٌة، ٌوثك نتابج عملٌة 
 تمٌٌم الجودة.)عملٌات( 

 
 
 

 
الملفات 
الرلمٌة 

الخاصة بكل 
 ؼرفة صفٌة

 
 
 
 

 
وكالة التحمك 

المستملة 
(IVA) 

ستموم وكالة التحمك 
بالتحمك من اكتمال ودلة 
الملفات الرلمٌة/نظام 
معلومات إدارة التعلٌم 

(EMIS لكل ؼرفة من )
الؽرؾ الصفٌة. وسٌتم 
االتفاق مع البنن الدولً 
 على معاٌٌر التحمك من

 االكتمال والدلة.

 

 
 لابل للزٌادة؛

 60,000،  0من المٌمة األساسٌة 
ؼرؾ صفٌة  10دوالر أمرٌكً لكل 
المستوى الثانً  -فً رٌاض األطفال 

(KG2 الموجودة فً المإسسات )
العامة والمإسسات الخاصة 

المرخصة تلبً الحد األدنى من 
معاٌٌر ضمان الجودة، وبحد ألصى 

 أمرٌكًدوالر  9,000,000ٌبلػ 
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 تعزٌز إعداد المعلمٌن وإدارة شإونهم - 4النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 4.1النتٌجة المرتبطة بالصرف 
اعتماد المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة 

 للمعلمٌن ونشرها
 

ٌتم صرؾ مخصصاتها فً إطار 
البرنامج األصلً لتحمٌك النتابج 
المتعلك بدعم إصبلح التعلٌم فً 

 ( JER PforRاألردن )

 4.4النتٌجة المرتبطة بالصرف 
 اعتماد إطار تمٌٌم المعلم ونشره

 
 

سوؾ تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتصمٌم 
واعتماد إطار وطنً لتمٌٌم المعلمٌن وتموٌمهم 

NTEAF)) حٌث سٌتضمن هذا اإلطار أدوات ،
لتمٌٌم المعلمٌن تستند إلى المعاٌٌر المهنٌة 

 (.NTPSالوطنٌة للمعلمٌن )
 

المولع 
اإللكترونً 

لوزارة التربٌة 
والتعلٌم، 
الوثابك 

المولعة فً 
وزارة التربٌة 

 والتعلٌم
 

 

 

وكالة التحمك 
المستملة 

(IVA) 

ستتحمك وكالة التحمك من 
اعتماد إطار تمٌٌم المعلم، 

والتولٌع علٌه، ونشره على 
المولع االلكترونً لوزارة 

 التربٌة والتعلٌم.
 

 

 للزٌادة؛ؼٌر لابل 
 31مبلٌٌن دوالر أمرٌكً بحلول  6

 2022كانون األول 
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أ  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
 أ 4.7إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف 

عدد المعلمٌن المعٌنٌن حدٌثًا الذٌن تم 
تمٌٌمهم وفمًا للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة 

إطار ( )باستخدام NTPSللمعلمٌن )
تمٌٌم المعلمٌن(، والذٌن ٌلبون الحد 

األدنى من المعاٌٌر فً مجال الممارسات 
 التربوٌة

 

ٌهدؾ اإلطار الوطنً لتمٌٌم المعلمٌن وتموٌمهم 
(NTEAF إلى تمٌٌم أداء المعلمٌن وتمدٌم التؽذٌة )

الراجعة للمعلمٌن ومعاهد تدرٌب المعلمٌن 
ستموم  والمشرفٌن فً وزارة التربٌة والتعلٌم. ثم

وزارة التربٌة والتعلٌم بتمٌٌم المعلمٌن وفماً لهذا 
اإلطار من أجل تحدٌد احتٌاجات التطوٌر المهنً 

للمعلم وتحدٌد مستوى المعلمٌن على المسار 
الوظٌفً )مستوى الشهادة(. وستُصنَّؾ البٌانات 

حسب نوع الجنس. وللتحمك من النتابج المرتبطة 
والتعلٌم تمرٌر بالصرؾ، ستعرض وزارة التربٌة 

تمٌٌم واضح لكل معلم ٌوضح مماٌٌس التمٌٌم، 
والتؽذٌة الراجعة حول مجاالت التحسٌن، 

 وتوجٌهات حول كٌفٌة تحمٌك التحسٌن.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

سجبلت وزارة 
التربٌة والتعلٌم 
 لتمٌٌم المعلمٌن

 
 
 
 
 
 
 
 

وكالة التحمك 
 (IVAالمستملة )

 
 
 
 
 
 

ستتحمك وكالة التحمك من 
التمٌٌم وتجري عملٌات سجبلت 

تفتٌش مفاجبة لعٌنة من 
 المعلمٌن.

 
 
 
 
 
 

 لابل للزٌادة؛
 140،625،  0من المٌمة األساسٌة 
معلم معٌن  100دوالر أمرٌكً لكل 

 9،000،000حدٌثًا، وبحد ألصى ٌبلػ 
 دوالر أمرٌكً

 
 
 
 
 

ب  4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
 ب 4.7إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف 

عدد المعلمٌن من مرحلة رٌاض 
األطفال وحتى الصؾ الثانً عشر 

الذٌن تم تدرٌبهم واعتمادهم وفمًا 
للمعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة للمعلمٌن 

"(NTPS)" 

سٌتم تمدٌم التدرٌب أثناء الخدمة للمعلمٌن من 
مرحلة رٌاض األطفال وحتى الصؾ الثانً عشر 

اٌٌر بهدؾ مواءمة مهارات المعلم وكفاءاته مع مع
المعلم الجدٌدة. وسٌركز التدرٌب أًٌضا على تطبٌك 

استراتٌجٌات التعلٌم المستهدفة واستخدام عملٌات 
تمٌٌم الطبلب )التكوٌنٌة والتحصٌلٌة(. وسٌتم إدخال 

مواد الدعم التعلٌمٌة، سواء كانت ورلٌة أو لابمة 
على التكنولوجٌا، التً تتوافك بشكل وثٌك مع 

تً سٌتم تدرٌب المعلمٌن المنهاج الدراسً، وال
علٌها، كوسٌلة تكمٌلٌة لتعزٌز ممارسات التدرٌس 

المحسنة. كما سٌؽطً التدرٌب االفتراضً المحدث 
للمعلمٌن من مرحلة رٌاض األطفال وحتى الصؾ 

الثانً عشر استراتٌجٌات الدعم النفسً وأفضل 
الممارسات فً تسهٌل التعلم عن بعد فً أولات 

، على سبٌل المثال، حاالت األزمات )بما فً ذلن
الطوارئ الصحٌة أو الفترات الجوٌة الماسٌة(. 

حٌث سٌكون إكمال التدرٌب بنجاح عن طرٌك منح 

وستُصنَّؾ  شهادة للمعلم بمثابة وسٌلة التحمك.
 البٌانات حسب نوع الجنس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سجبلت 
وزارة 
التربٌة 
والتعلٌم 
للتدرٌب 

عبر 
 اإلنترنت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التحمك وكالة 
المستملة 

(IVA) 

 
 
 

ستتحمك وكالة التحمك من 
سجبلت التدرٌب وبٌانات 
االعتماد الخاصة بوزارة 

التربٌة والتعلٌم عند إكمال 
تدرٌب المعلمٌن من مرحلة 

رٌاض األطفال وحتى الصؾ 
الثانً عشر. كما ستجري 

وكالة التحمك ممابلة مع عٌنة 
من المعلمٌن الذٌن تم 

والذٌن اختٌارهم عشوابًٌا 
أكملوا التدرٌب وفمًا لبٌانات 
سجبلت التدرٌب، وستتحمك 

 من اكتمال التدرٌب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لابل للزٌادة؛
 30,000،  0من المٌمة األساسٌة 
معلم مدرب  100دوالر أمرٌكً لكل 

ومعتمد، وبحد ألصى ٌبلػ 
 دوالر أمرٌكً 9،000،000
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 4.5من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
النتٌجة المرتبطة بالصرف ج إلى 
 ج 4.7

عدد المعلمٌن من رٌاض األطفال 
وحتى الصؾ الثانً عشر الذٌن 

ٌلبون الحد األدنى من المعاٌٌر فً 
الممارسات االجتماعٌة العاطفٌة كما 

 هً محددة فً إطار تمٌٌم المعلم

سٌموم مشرفو وزارة التربٌة والتعلٌم بتمٌٌم 
وحتى المعلمٌن من مرحلة رٌاض األطفال 

الصؾ الثانً عشر أثناء الزٌارات المٌدانٌة 
المنتظمة باستخدام أداة مبلحظة التدرٌس داخل 

الؽرفة الصفٌة )على وجه التحدٌد، نماذج 
التعلٌم ونماذج المهارات االجتماعٌة العاطفٌة(. 

وحتى ٌُعتبر المعلمون مستوفون للحد األدنى 
من المعاٌٌر، ٌجب أن ٌصل متوسط الدرجات 

ٌحصلون علٌها إلى الحد األدنى لمتوسط  التً
 الدرجات المتفك علٌه مع البنن الدولً.

 
 
 

سجبلت وزارة 
التربٌة والتعلٌم 
 لتمٌٌم المعلمٌن

 
 
 

وكالة التحمك 
 (IVAالمستملة )

ستتحمك وكالة التحمك من 
سجبلت تمٌٌم المعلمٌن 
وترافك مشرفً وزارة 

التربٌة والتعلٌم إلى اختٌار 
للزٌارات المٌدانٌة عشوابً 

للتحمك من االستخدام 
المناسب ألداة التدرٌس 

 لجمع البٌانات.
 

 لابل للزٌادة؛
 25000،  0من المٌمة األساسٌة 
معلم من  100دوالر أمرٌكً لكل 

مرحلة رٌاض األطفال وحتى الصؾ 
الثانً عشر ٌستوفون الحد األدنى من 

المعاٌٌر فً الممارسات التعلٌمٌة 
العاطفٌة ، وبحد ألصى واالجتماعٌة 

 دوالر أمرٌكً 5000.000ٌبلػ 
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تحسٌن بٌئة التعلم فً المدارس الحكومٌة وتنظٌم جمع البٌانات االجتماعٌة العاطفٌة ورفع التمارٌر المتعلمة بها - 5المإشر المرتبط بالصرف   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أ  5.3من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
 أ 5.5النتٌجة المرتبطة بالصرف إلى 

تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتنظٌم 
ورشة عمل للجهات المعنٌة تحدد 
جمٌع البٌانات ذات الصلة التً ٌتم 
جمعها والمتعلمة بسلون الطبلب 

ن هذه  والموظفٌن ورفاههم، وتُضّمِ
البٌانات فً لاعدة بٌانات موسعة لنظام 

 (EMISمعلومات إدارة التعلٌم )

 
تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتنظٌم ورشة عمل 

للجهات المعنٌة مع المعلمٌن والمدراء والشركاء 
اإلنمابٌٌن وؼٌرهم من الجهات المعنٌة ذات 

 الصلة لتحدٌد البٌانات الربٌسٌة المتعلمة بما ٌلً
 رفاهٌة الطبلب؛ 
  ،سلون الطالب )اإلحاالت التؤدٌبٌة

 التولٌؾ، االحتجاز، إلخ(؛
 المعلمٌن؛ و رفاهٌة 
  ممارسات المعلمٌن لتعزٌز المهارات

 االجتماعٌة العاطفٌة؛
 

حٌث أن هذه البٌانات مطلوبة لتوجٌه محتوى 
التدخبلت واستهدافها من أجل تحسٌن بٌبة التعلم 

فً المدارس الحكومٌة. وستموم وزارة التربٌة 
والتعلٌم، بدعم من منظمة األمم المتحدة للتربٌة 

( والشركاء UNESCOوالعلم والثمافة ) 
اآلخرٌن ذوي الصلة، بوضع طرٌمة مستدامة 

نات التً تم تحدٌدها فً ورشة عمل لجمع البٌا
الجهات المعنٌة. كما سٌتم دمج جمع البٌانات 
وإدخالها وتمدٌمها ورفع التمارٌر المتعلمة بها 
وتحلٌلها بسبلسة فً النظام الحالً لمعلومات 

( وجهود جمع البٌانات EMISإدارة التعلٌم )
المرتبطة بتطوٌر خطط تحسٌن المدارس، 

على االستدامة كجزء من وستبرهن هذه الطرٌمة 
عملٌة جمع البٌانات المستمرة التً تموم بها 

 وزارة التربٌة والتعلٌم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمرٌر موجز 
عن ورشة 

العمل ونظام 
(

OpenEMI
S وزارة /)

التربٌة 
 والتعلٌم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وكالة التحمك 

المستملة 
(IVA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ستتحمك وكالة التحمك من 

التمرٌر الموجز لورشة أن 
العمل ٌحتوي على لابمة 
بالبٌانات ذات الصلة حول 
رفاهٌة الطبلب/المعلمٌن 

 وسلوكهم.
كما ستتؤكد من دمج نموذج 
البٌانات المتعلمة بالجوانب 

السلوكٌة والرفاه، المتفك علٌه 
فً ورشة عمل الجهات 
المعنٌة، بنجاح فً نظام 
معلومات إدارة التعلٌم 

(EMISن وكالة ( )أي أ
التحمك تتؤكد من إمكانٌة تمدٌم 

البٌانات من لبل 
المدارس/المناطك وتسجٌلها 
بدلة فً نظام معلومات إدارة 

 (.(EMIS)التعلٌم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ؼٌر لابل للزٌادة؛

مبلٌٌن دوالر أمرٌكً بحلول  6.5
 2023كانون األول  31
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ب  5.4من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
 ب 5.6إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف 

تصمم وزارة التربٌة والتعلٌم وتجرب 
برنامج مدرسً لتحسٌن التعلم االجتماعً 

مدارس،  210العاطفً لدى الطبلب فً 
بالمابة منها مدارس تضم نسبة  50

 مرتفعة من الطبلب السورٌٌن البلجبٌن

سٌعزز البرنامج التعلم االجتماعً العاطفً فً 
بالمابة أو أكثر من الطبلب  30لتً تضم المدارس ا

السورٌٌن البلجبٌن وحٌث ٌنتشر العنؾ والسلون 
المضطرب )على أن ٌتم تحدٌد ذلن بعد التمٌٌم فً 

 العام األول(.
وسٌشمل التدخل دعم المجتمع والمدرسة والؽرؾ 

الصفٌة عن طرٌك التدرٌب واإلدارة والتعزٌز 
الفردٌة  المإسسً، والتوعٌة، وتمدٌم المساعدة

 الموجهة.
 

 
 
 
 
تمرٌر التنفٌذ / 
وزارة التربٌة 

 والتعلٌم

 
 
 
 
 

وكالة التحمك 
 (IVAالمستملة )

 
 
 
تتحمك وكالة التحمك من تمرٌر 

 التنفٌذ التجرٌبً للتدخل.

 
 
 
 

 ؼٌر لابل للزٌادة؛
 31مبلٌٌن دوالر أمرٌكً بحلول   5

 2023كانون األول 

أ  5.6من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
 أ 5.7إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف 

تنشر وزارة التربٌة والتعلٌم تمارٌر 
نصؾ سنوٌة باستخدام البٌانات الرلمٌة 
فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

أ، مع تحلٌل محدد  5.5أ إلى  5.3
 مصنؾ حسب نوع الجنس

 سوؾ تعمل التمارٌر نصؾ السنوٌة على:
  المتعلمة برفاهٌة تمدٌم إحصابٌات موجزة للبٌانات

الطبلب / المعلمٌن والممارسات االجتماعٌة 
 العاطفٌة؛

  تحدٌد كٌفٌة توجٌه هذه البٌانات لوزارة التربٌة
والتعلٌم فً استهداؾ التدخبلت الرامٌة إلى تمدٌم 

الدعم النفسً االجتماعً وتحسٌن الممارسات 
 االجتماعٌة العاطفٌة.

 

 
التمارٌر نصؾ 

السنوٌة على 
المولع 

إللكترونً ا
لوزارة التربٌة 

 والتعلٌم
 

 
وكالة التحمك 

 (IVAالمستملة )

 
ستتؤكد وكالة التحمك من نشر 
التمارٌر نصؾ السنوٌة على 

المولع االلكترونً لوزارة 
 التربٌة والتعلٌم.

 
دوالر أمرٌكً  500،000لابل للزٌادة؛ 

لكل تمرٌر نصؾ سنوي، وبحد ألصى ٌبلػ 
 دوالر أمرٌكً 3،500،000

 ب 5.7النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
الدروس المستفادة من البرنامج  

التجرٌبً للتعلم االجتماعً العاطفً فً 
 5.4إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

ب الذي تم دمجه فً خارطة  5.6ب إلى 
طرٌك وزارة التربٌة والتعلٌم إلى بٌبة 

 مدرسٌة آمنة
 
 

لدروس سوؾ تعتمد وزارة التربٌة والتعلٌم على ا
المستفادة فً إطار تجربة برنامج التعلم االجتماعً 

ب  5.4العاطفً )من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
ب( لتوجٌه  5.6إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

نهجها نحو دمج العناصر الناجحة للتعلم االجتماعً 
العاطفً فً الساعات البلمنهجٌة و/أو التعلٌم 

ى وجه التحدٌد، النظامً فً الؽرؾ الصفٌة. وعل
ستموم وزارة التربٌة والتعلٌم بدمج النتابج فً 

خارطة الطرٌك الخاصة بها إلى بٌبة مدرسٌة آمنة، 
وتحدد بوضوح عناصر تدخبلت التعلم االجتماعً 
العاطفً التً تخطط لنشرها فً المدارس وكٌفٌة 
 نشرها، جنبًا إلى جنب مع جدول زمنً متوخى.

 

 
 
 
 
خارطة طرٌك 

المدرسٌة البٌبة 
اآلمنة / وزارة 
 التربٌة والتعلٌم

 
 
 
 

وكالة التحمك 
 (IVAالمستملة )

 
 
 
 
ستموم وكالة التحمك بمراجعة 
خارطة طرٌك وزارة التربٌة 
والتعلٌم إلى بٌبة مدرسٌة آمنة 

مع التركٌز على التعلم 
 االجتماعً والعاطفً

 
 
 
 

 ؼٌر لابل للزٌادة؛
تارٌخ ملٌون دوالر أمرٌكً بحلول  2.65

 اإلؼبلق.
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تحسٌن البٌئة المادٌة للتعلم فً المدارس الحكومٌة األردنٌة - 6النتٌجة المرتبطة بالصرف   

 6.2النتٌجة المرتبطة بالصرف 

الموافمة على اإلطار المانونً للسماح 

بتحوٌل مٌزانٌة الصٌانة والحماٌة على 

 مستوى المدارس إلى المدارس.

 

 (JER PforRفً إطار البرنامج األصلً لتحمٌك النتابج المتعلك بدعم إصبلح التعلٌم فً األردن )ٌتم صرؾ مخصصاتها 

أ  6.4من النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

 أ 6.6إلى النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

بناًء على تمٌٌم البنٌة التحتٌة الذي تموم به الوكالة 

ٌكتمل األمٌركٌة للتنمٌة الدولٌة )والذي من المتولع أن 

(، فسوؾ ٌتم تحسٌن مستوى 2020فً أٌلول 

المدارس التً تفتمر إلى مرافك المٌاه والصرؾ 

الصحً والنظافة المبلبمة للسماح بالتخلص اآلمن من 

مٌاه الصرؾ الصحً والنفاٌات الصلبة وضمان 

سهولة الوصول إلى دورات المٌاه ومرافك ؼسل 

مٌاه. الٌدٌن، وتزوٌدها بجودة وكمٌة مناسبة من ال

وسٌتم تركٌب الفتات مناسبة لكل مرحلة عمرٌة 

للحفاظ على الطالة والمٌاه فً مرافك المٌاه والصرؾ 

الصحً والنظافة وزٌادة الوعً بؤهمٌة الحفاظ على 

 الموارد النادرة.

سجبلت البنٌة 

التحتٌة المدرسٌة 

/ وزارة التربٌة 

 والتعلٌم

وكالة التحمك 

المستملة 

(IVA) 

لتحمك بفحص سجبلت البنٌة ستموم وكالة ا

التحتٌة للمدارس فً مكاتب المناطك 

التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم وإجراء 

عملٌات تفتٌش مفاجبة عشوابٌة فً 

مدارس مختارة للتؤكد من وجود مرافك 

المٌاه والصرؾ الصحً والنظافة 

 المحسنة.

 لابل للزٌادة؛
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بالمرافك المحسنة عدد المدارس المجهزة 

 للمٌاه والصرؾ الصحً والنظافة
 
 

دوالر  400,000،  0من المٌمة األساسٌة     
مدارس مجهزة بمرافك المٌاه  10أمرٌكً لكل 

( WASHوالصرؾ الصحً والنظافة )
 9،000،000المحسنة، وبحد ألصى ٌبلػ 
 دوالر أمرٌكً

ب  6.4من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
 ب 6.6المرتبطة بالصرف إلى النتٌجة 

عدد المدارس التً أُعٌد تؤهٌلها لتلبٌة 
الحد األدنى من متطلبات الصحة 

والسبلمة كما هً محددة فً وثابك 
المواصفات الخاصة بوزارة التربٌة 

 والتعلٌم
 
 

تماشٌاً مع الحد األدنى من متطلبات الصحة 
والسبلمة كما هً محددة فً وثابك المواصفات 

بوزارة التربٌة والتعلٌم، وعلى النحو الخاصة 
المتفك علٌه مع البنن الدولً، سٌتم إعادة تؤهٌل 

المبانً المدرسٌة من خبلل أعمال بسٌطة )بما فً 
ذلن أنظمة التدفبة والتبرٌد، وإعادة تؤهٌل البنٌة 
التحتٌة الكهربابٌة والمادٌة األساسٌة(. وستفً 

ءة الطالة كما األجهزة والمعدات الجدٌدة بمعاٌٌر كفا
 حددتها وزارة التربٌة والتعلٌم.

 
 
 
سجبلت البنٌة 

التحتٌة المدرسٌة 
/ وزارة التربٌة 

 والتعلٌم

 
 
 
 
 
وكالة التحمك 

 (IVAالمستملة )

ستموم وكالة التحمك بفحص 
سجبلت البنٌة التحتٌة للمدارس 

فً مكاتب المناطك التابعة 
لوزارة التربٌة والتعلٌم وإجراء 

ش مفاجبة عشوابٌة عملٌات تفتٌ
فً مدارس مختارة للتؤكد من 

أنها تلبً الحد األدنى من 
متطلبات الصحة والسبلمة 

حسب تعرٌؾ وزارة التربٌة 
 والتعلٌم.

 

 
 
 

 لابل للزٌادة؛
دوالر  400,000،  0من المٌمة األساسٌة 

مدارس ٌعاد تؤهٌلها، وبحد  10أمرٌكً لكل 
 دوالر أمرٌكً 9،000،000ألصى ٌبلػ 
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 تحسٌن نظام تمٌٌم الطالب - 7النتٌجة المرتبطة بالصرف  

 7.2النتٌجة المرتبطة بالصرف 
تنفٌذ االختبار التشخٌصً للصفوؾ 
المبكرة للصؾ الثالث االبتدابً فً 

المراءة والرٌاضٌات فً جمٌع المدارس 
 المستهدفة

 

 
 (JER PforRلتحمٌك النتابج المتعلك بدعم إصبلح التعلٌم فً األردن )ٌتم صرؾ مخصصاتها فً إطار البرنامج األصلً 

أ  7.3من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
 أ 7.4إلى النتٌجة المرتبطة بالصرف 

تعتمد وزارة التربٌة والتعلٌم استراتٌجٌة 
تمٌٌم وطنً للطبلب، بما ٌشمل خطة 
عمل لبلنتمال إلى صٌؽة رلمٌة لابمة 

الختبار التوجٌهً، وإصبلح على الكفاءة 
الوزن النسبً الممنوح لهذا االختبار 

للنظر فً وضع اختبارات أُخرى لتحدٌد 
المستوى لتحدٌد التخرج والمبول فً 

  التعلٌم العالً

ٌتم وضع خطة تنفٌذٌة تتضمن جدوالً زمنٌاً مفصبلً 
وتمدٌرات التكلفة الخاصة بكل نشاط مطلوب 

هً وشكل تمدٌمه. إلصبلح محتوى اختبار التوجٌ
حٌث ستحدد الخطة عملٌة تطوٌر أسبلة االختبار 

المابمة على الكفاءة، وشراء المعدات والبرامج 
البلزمة، وطرح حلول تمٌٌم الطبلب الرلمٌة فً 

المدارس المشمولة بالتجربة. وستستفٌد الخطة من 
نتابج التمٌٌم المدرسً الذي سٌتم إجراإه فً إطار 

نولوجٌا والوظابؾ فً األردن مشروع الشباب والتك
الذي ٌموله البنن الدولً )على وجه التحدٌد، 

البٌانات المتعلمة بتوافر األجهزة الرلمٌة للطبلب 
والمعلمٌن، والوصول إلى اإلنترنت، وؼٌرها من 
الشروط ذات الصلة الستخدام الحلول الرلمٌة فً 

 تمٌٌم الطبلب(.
 

 
 
 
الخطة التنفٌذٌة / 
وزارة التربٌة 

 والتعلٌم

 
 
 
 
وكالة التحمك 

 (IVAالمستملة )

ستموم وكالة التحمك بمراجعة 
الخطة التنفٌذٌة وتتؤكد من 

تعمٌمها رسمًٌا مع التفاصٌل 
المتعلمة باألنشطة المخطط لها 

إلصبلح محتوى اختبار 
التوجٌهً وشكل تمدٌمه جنبًا 
إلى جنب مع الجدول الزمنً 

المتوخى وتمدٌرات التكلفة لكل 
 نشاط.

 

 
 
 
 

 ؼٌر لابل للزٌادة؛
 31مبلٌٌن دوالر أمرٌكً بحلول   5

 2022كانون األول 
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سوؾ تتضمن خطة العمل عدة خطوات ربٌسٌة  
 لئلصبلح، تشمل ما ٌلً:

أن ٌكون اإلصبلح المتعلك باالنتهاء من مرحلة  ●
المدرسة لابماً على نتابج التوجٌهً والمعدل 

 جدول زمنً العتماده؛التراكمً، مع وضع 
اإلجراءات الخاصة بالطبلب الذٌن ال ٌتمكنون من  ●

اجتٌاز متطلبات االنتهاء من المدرسة )الجلسات 
 اإلصبلحٌة واالختبارات التعوٌضٌة(؛

تحدٌد العمل التحلٌلً التحضٌري المطلوب لتوجٌه  ●
 عملٌة إصبلح الؽرض من التوجٌهً؛

، تحدد خطة إشران الجهات المعنٌة )اآلباء
والطبلب، والمعلمون، واتحاد المعلمٌن، 

والجامعات، والمنظمات ؼٌر الحكومٌة المحلٌة 
، مع NCHRDو  QRTA  QRTFمثل 

التمثٌل الكافً للنساء والفبات المهمشة األُخرى( 
كٌفٌة استخدام وزارة التربٌة والتعلٌم للمطبوعات، 

والبث اإلذاعً/التلفزي، ووسابل التواصل 
ضافة إلى الدراسات االستمصابٌة االجتماعً، باإل

والفعالٌات الشخصٌة، لبلنخراط فً نماش عام 
حول أهداؾ إصبلح التوجٌهً والجدول الزمنً له 

وتحدٌاته ومزاٌاه، وكذلن كٌفٌة أخذ نتابج 
المشاورات فً االعتبار وإببلغ الجهات المعنٌة 

بها. وسٌتم الكشؾ عن خطة إشران الجهات 
 المعنٌة.
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 أ 7.5النتٌجة المرتبطة بالصرف 

تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتطوٌر 
منصة رلمٌة إلدارة اختبار التوجٌهً 
ووضع بنن أسبلة اختبارات ٌتضمن 
أسبلة لابمة على الكفاءة تتماشى مع 

 منهاج التوجٌهً األردنً

ستتضمن المنصة الرلمٌة واجهة متسمة )تضم 
لتصفح ونصوص عناوٌن منطمٌة وأدوات ل

وصفٌة(، وإجراءات أمنٌة للتعامل مع أسبلة 
االختبار والمعلومات الشخصٌة، وبروتوكوالت 
التخزٌن واستعادة البٌانات المطبمة فً حاالت 
الطوارئ، والتكامل مع األنظمة األُخرى )أنظمة 
إدارة التعلم والمدرة على االختبار التكٌفً(. وستتم 

 طالب. 100تجربة المنصة على 

سٌتم اختبار تطوٌر لاعدة بٌانات بنن األسبلة 
حسب المجال الموضوعً إلى جانب هٌكل 

تنظٌمً ٌستهدؾ مجاالت االختصاص. 
وٌجب أن ٌكون بنن أسبلة االختبار لاببلً 

إلعادة االستخدام، وٌمكنه تتبع تارٌخ 
األسبلة، وتسجٌل البٌانات الوصفٌة، وأن ٌتم 

 مباشرة.استخدامه إلجراء عملٌات تمٌٌم 
وستكون األسبلة متعددة الخٌارات واألسبلة 

المفتوحة متوافمة مع المناهج الدراسٌة الثانوٌة 
األردنٌة، كما أنها ستؽطً جمٌع المواضٌع 

 التً تم اختبارها فً التوجٌهً.

بنن األسبلة 
والمنصة 
الرلمٌة/ 
وزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

وكالة التحمك 
المستملة 

(IVA) 

التحمك من توافك ستتؤكد وكالة 
المنصة الرلمٌة مع وظابؾ 

التكامل وكذلن التدابٌر األمنٌة 
 المتعلمة بالمعلومات الخاصة.

وستتؤكد وكالة التحمك أًٌضا 
من إجراء االختبار لما ال 

طالب من  100ٌمل عن 
طبلب المرحلة الثانوٌة 
العلٌا، مع جمع التؽذٌة 

الراجعة ومعالجة البنود 
 المابلة للتنفٌذ.

وعبلوةً على ذلن، فإنها 
ستتؤكد من جاهزٌة بنن 

األسبلة للعمل ولدرته على 
إجراء اختبارات نموذجٌة 
الختبار توجٌهً لابم على 
الكفاءة. وسٌكون هذا لاببلً 
للتوّسع للسماح باستكمال 

المجاالت المواضٌعٌة 
 بشكل جزبً.

 

 ؼٌر لابل للزٌادة؛
 31مبلٌٌن دوالر أمرٌكً بحلول  8

   2023ول ، كانون األ
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من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
ب إلى النتٌجة المرتبطة  7.4

 ب 7.5بالصرف 
تستكمل وزارة التربٌة والتعلٌم 
المشاورات مع الجهات المعنٌة 

والعمل التحلٌلً المتفك علٌه 
بموجب خطة العمل التً تم 

وضعها فً إطار النتابج المرتبطة 
 أ 7.4إلى  أ 7.3بالصرؾ من 

ستجري وزارة التربٌة والتعلٌم مشاورات مع 
الجهات المعنٌة بشؤن التوجٌهً وفماً 

لبللتزامات الواردة فً خطة العمل )من 
أ إلى النتٌجة  7.3النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

أ(، مع االحتفاظ  7.4المرتبطة بالصرؾ 
بسجبلت تفصٌلٌة توثك تارٌخ المشاورات 

اآلراء الواردة.  وعدد المشاركٌن وملخص
وباإلضافة إلى ذلن ، ستشرؾ وزارة التربٌة 

والتعلٌم على العمل التحلٌلً التحضٌري 
البلزم إلصبلح الؽرض من التوجٌهً وفمًا 

 لخطة العمل.
 

 
 

 

سجبلت 
مشاورات 
الجهات 
المعنٌة / 
وزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

 
 
 

 
وكالة التحمك 

المستملة 
(IVA) 

ستموم وكالة التحمك 
بمراجعة وثابك وزارة 

التربٌة والتعلٌم المتعلمة 
بعدد المشاورات التً ٌتم 

إجراإها بٌن الجهات 
المعنٌة ونوعها وممارنتها 
بااللتزامات التً تم التعهد 

بها فً خطة العمل فً 
إطار النتابج المرتبطة 

أ إلى  7.3بالصرؾ من 
 أ. 7.4

 

 
 

 

 ؼٌر لابل للزٌادة؛
 31بحلول مبلٌٌن دوالر أمرٌكً  4

 2023كانون األول 

من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
ج إلى النتٌجة المرتبطة  7.5

 ج 7.6بالصرف 
تعتمد وزارة التربٌة والتعلٌم البحة 

تنظٌمٌة تفصل وظٌفة اختبار 
التوجٌهً المتمثلة فً التخرج من 

المدرسة الثانوٌة عن وظٌفته 
المتمثلة فً تحدٌد المبول لبللتحاق 

العالً، بما ٌتماشى مع بالتعلٌم 
 7.3النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

 أ 7.4أ إلى 
 

تم اعتماد البلبحة التنظٌمٌة الخاصة بمعاٌٌر 
التخرج من المدرسة الثانوٌة وتولٌعها 

لتصبح لانونًا ٌحدد وزن نتابج التوجٌهً 
والمعدل التراكمً من الصفوؾ الثانوٌة 

 العلٌا.
وسٌتم إكمال هذه النتٌجة المرتبطة  

بالصرؾ والتحمك منها تباعاً فمط بعد إكمال 
ب إلى  7.4النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

 ب. 7.5

 

البلبحة 
التنظٌمٌة 
/ وزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

 

وكالة التحمك 
المستملة 

(IVA) 

ستتؤكد وكالة التحمك من 
التعمٌم الرسمً لبلبحة 

لانونٌاً التنظٌمٌة الملزمة 
إلصبلح الؽرض من 

 اختبار التوجٌهً.
 

 

 ؼٌر لابل للزٌادة؛
ملٌون دوالر أمرٌكً بحلول   7

 تارٌخ اإلؼبلق
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 أ 7.6النتٌجة المرتبطة بالصرف 
تجهٌز مختبرات االختبارات 

المدرسٌة باألجهزة واألثاث وشبكة 
بالمابة من  50اإلنترنت لخدمة 
 طبلب التوجٌهً

إنشاء مختبرات االختبارات المدرسٌة سٌتم 
إلدارة اختبار التوجٌهً الرلمً فً 

المدارس المحددة وفمًا الستراتٌجٌة التمٌٌم 
الوطنٌة فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ 

 أ. 7.4أ إلى  7.3من  
والبد من تجهٌز مختبرات االختبارات 

المدرسٌة بشكل كامل باألجهزة الرلمٌة، 
ٌة الوصول واسعة النطاق واألثاث، وإمكان

المطلوبة لتلبٌة متطلبات البنٌة التحتٌة المادٌة 
إلدارة اختبار التوجٌهً الرلمً. حٌث سٌتم 

تجهٌز مختبرات االختبار بحٌث تكون 
متعددة الوظابؾ وتُستخدم إلجراء عملٌات 

 تمٌٌم متعددة.
 

 
 
 

 
سجبلت 

البنٌة التحتٌة 
المدرسٌة / 

وزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

 
 
 
 

 
وكالة التحمك 

المستملة 
(IVA) 

 

ستموم وكالة التحمك 
بالتحمك من سجبلت البنٌة 
التحتٌة المدرسٌة وإجراء 

عملٌات تفتٌش مفاجبة 
عشوابٌة للتؤكد مما إذا 

كانت مختبرات 
االختبارات المدرسٌة 

المجهزة تعمل، أي أنه 
ٌمكن تشؽٌل األجهزة 

الرلمٌة والوصول إلى 
 الشبكة.

 
 
 
 

 
 لابل للزٌادة؛ؼٌر 

ملٌون دوالر أمرٌكً بحلول   5
 تارٌخ اإلؼبلق

 
 ب 7.6النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 

اختبارات تحضٌرٌة لـما  5إجراء 
طالبًا على األلل  150مجموعه 

)موزعٌن بشكل متوازن بٌن 
مدن  5الفتٌان والفتٌات(  فً 

 مختلفة على األلل

ستعتمد اختبارات التوجٌهً التحضٌرٌة على 
أسبلة االختبار المؤخوذة من بنن االسبلة الذي 
تم إنشاإه حدٌثًا، وستستخدم المنصة الرلمٌة 

أ( إلدارة  7.5)النتٌجة المرتبطة بالصرؾ 
االختبارات ووضع العبلمات واإلببلغ عن 

النتابج. وستتم إدارة االختبارات التحضٌرٌة 
ضمن شروط موحدة للطبلب الذٌن ٌتم 

لمعاٌٌر المتفك علٌها مع اختٌارهم بناًء على ا
 البنن الدولً.

 

 

 

سجبلت 
اختبارات 
المنصة 
الرلمٌة / 

وزارة التربٌة 
 والتعلٌم

 
 
 

وكالة التحمك 
المستملة 

(IVA) 

ستتؤكد وكالة التحمك من 
إجراء اختبار تحضٌري 
بمعاٌٌر رسمٌة وجمع 
النتابج وتحلٌلها عبر 
 المنصة الرلمٌة.

 
 

 
 ؼٌر لابل للزٌادة؛

دوالر أمرٌكً بحلول ملٌون   5
 تارٌخ اإلؼبلق
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 تعزٌز لدرة وزارة التربٌة والتعلٌم على االستجابة لالضطرابات المستمبلٌة المحتملة فً المدارس - 8النتٌجة المرتبطة بالصرف 

من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
أ إلى النتٌجة المرتبطة  8.3

 أ 8.4بالصرف 
والتعلٌم تعتمد وزارة التربٌة 

استراتٌجٌة لتعمٌم التعلم المختلط، 
تؽطً اعتبارات العدالة بالنسبة 

 للمجتمعات المهمشة

ستضع وزارة التربٌة والتعلٌم استراتٌجٌة 
حول كٌفٌة ضمان الحصول على فرص 

التعلم عن بعد لجمٌع الطبلب أثناء أولات 
األزمات. وستحدد االستراتٌجٌة كذلن كٌفٌة 

االستفادة من محتوى التعلم عن بعد وطرابك 
تمدٌمه أثناء األولات العادٌة من أجل توجٌه 

حدد فرص التعلم المختلط. وسوؾ ت
االستراتٌجٌة الشركاء فً وضع ونشر 

الموارد اإللكترونٌة والتلفزٌونٌة واإلذاعٌة 
والمادٌة للتعلم عن بعد. كما ستتضمن تحدٌثًا 

لخطة وزارة التربٌة والتعلٌم الطاربة 
-COVIDلبلستجابة لجابحة فٌروس كورونا 

"التعلٌم أثناء حاالت الطوارئ" استناًدا  19
ة فً إطار جابحة إلى الدروس المستفاد

)بناًء على  COVID-19فٌروس كورونا 
 Darsakبٌانات المستخدم الخاصة بمنصة 

للتعلم عبر اإلنترنت، ونتابج استطبلع جس 
النبض حول رضا الطبلب والمعلمٌن عن 

فرص التعلم عن بُعد، والمعلومات األخرى 
 ذات الصلة(

 
 

 
 
 
 
 
 

 
استراتٌجٌة 

التعلم 
المختلط/ 
وزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

 
 
 
 
 
 

 
وكالة التحمك 

المستملة 
(IVA) 

 
 
 

ستتحمك وكالة التحمك من 
أن خطة العمل تؽطً 

جمٌع الخطوات الربٌسٌة 
لئلصبلح وفمًا لتعرٌؾ 

النتابج المرتبطة 
بالصرؾ، كما ستتحمك 

من نشر خطة العمل على 
المولع اإللكترونً لوزارة 

 التربٌة والتعلٌم.

 
 
 
 
 
 
 

 ؼٌر لابل للزٌادة؛
 31ملٌون دوالر أمرٌكً بحلول  2

 2022كانون األول 
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من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
ب إلى النتٌجة المرتبطة  8.3

 ب 8.4بالصرف 
تُجري وزارة التربٌة والتعلٌم عملٌة 

تخطٌط للمناهج الدراسٌة تحدد 
المختلط  فرص تضمٌن مواد التعلم

فً ممارسات التعلٌم، التً تم 
تطوٌرها بما ٌتماشى مع 

االستراتٌجٌة المعتمدة فً إطار 
 8.3النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

 أ 8.4أ إلى 

سٌتم إجراء عملٌة تخطٌط المناهج الدراسٌة 
للمواد األساسٌة األربعة )اللؽة العربٌة 
واإلنجلٌزٌة والرٌاضٌات والعلوم( فً 

االبتدابً.  السادسالرابع إلى الصفوؾ من 
وستمارن هذه العملٌة بٌن المحتوى 

واالختصاصات التً سٌتم تؽطٌتها وفماً 
للمنهاج الدراسً األردنً وبٌن موارد التعلم 

المتوفرة عبر اإلنترنت لتحدٌد فرص 
االستفادة من المحتوى الحالً وتطوٌر مواد 

 جدٌدة.
 

 
 

وثٌمة 
تخطٌط 
المناهج 

الدراسٌة / 
رة وزا

التربٌة 
 والتعلٌم

 
 
 

وكالة التحمك 
المستملة 

(IVA) 

 

ستتحمك وكالة التحمك من 
تخطٌط المناهج الدراسٌة، 

كما ستتؤكد من تلبٌتها 
للمعاٌٌر المتفك علٌها مع 

 البنن الدولً.

 
 

 

 ؼٌر لابل للزٌادة؛
ملٌون دوالر أمرٌكً بحلول  4.8

 2023كانون األول  31

بالصرف من النتٌجة المرتبطة 
ج إلى النتٌجة المرتبطة  8.4

 ج 8.6بالصرف 
تموم وزارة التربٌة والتعلٌم بتطوٌر 

محتوى التعلم المختلط وأدوات 
التمٌٌم بما ٌتماشى مع االستراتٌجٌة 
المعتمدة فً إطار النتابج المرتبطة 

أ كما  8.4أ إلى  8.3بالصرؾ من 
تُجري عملٌة تخطٌط للمناهج 

ابج المرتبطة الدراسٌة فً إطار النت
 ب 8.4ب إلى  8.3بالصرؾ من 

سٌشتمل محتوى التعلم المختلط على محتوى 
الكترونً/رلمً )بما فً ذلن ملفات الفٌدٌو 
والصوت( باإلضافة إلى أنواع أُخرى من 

المحتوى محددة فً استراتٌجٌة التعلم 
المختلط فً إطار النتابج المرتبطة بالصرؾ 

ٌعتمد هذا أ. وسوؾ  8.4أ إلى  8.3من 
المحتوى على تخطٌط المناهج الدراسٌة الذي 

ٌتم إجراإه فً إطار النتابج المرتبطة 
ب، كما  8.4ب إلى  8.3بالصرؾ من 

سٌؽطً المواد األساسٌة األربعة )اللؽة 
العربٌة واإلنجلٌزٌة والرٌاضٌات والعلوم( 

فً الصفوؾ من الرابع إلى السادس 
فً جمٌع  االبتدابً. وٌجب أن ٌتوفر ما ٌلً

 محتوٌات التعلم المختلط:
  أن تتضمن تعلٌمات مفصلة

 للمعلمٌن والطبلب؛
  أن ٌتم تحمٌلها وتخزٌنها فً لاعدة

بٌانات مركزٌة للتعلم المختلط تعود 
 ملكٌتها لوزارة التربٌة والتعلٌم؛

  أن تشتمل على األدوات المضمنة
البلزمة للتمٌٌم التكوٌنً والتمٌٌم 

 لمتعلك بالتكٌؾ.التحصٌلً والتمٌٌم ا
 

 
 
 
 
 
 

 
لاعدة 
بٌانات 
التعلم 

المختلط/ 
وزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

وكالة التحمك 
المستملة 

(IVA) 

 
 
 
 

ستتحمك وكالة التحمك من 
جاهزٌة لاعدة بٌانات 
التعلم المختلط للعمل، 

وتؽطٌتها ألدوات 
ومحتوى التمٌٌم للمواد 

والصفوؾ المحددة، ومن 
بوضوح تصنٌؾ الموارد 

وإمكانٌة وصول الطبلب 
 والمعلمٌن إلٌها.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ؼٌر لابل للزٌادة؛
ملٌون دوالر أمرٌكً بحلول  4

 تارٌخ اإلؼبلق
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من النتٌجة المرتبطة بالصرف 
د إلى النتٌجة المرتبطة  8.4

 د 8.6بالصرف 
تموم وزارة التربٌة والتعلٌم 

بتطوٌر وطرح برنامج لتدرٌب 
دمج التعلم المعلمٌن على 

المختلط فً التعلٌم فً الؽرفة 
 الصفٌة

تحتاج آلٌات تمدٌم التعلم المختلط إلى 
معالجة اعتبارات المساواة وفمًا 

لبلستراتٌجٌة التً تم وضعها فً إطار 
أ إلى  8.3النتابج المرتبطة بالصرؾ من 

أ. وسٌتم تصمٌم التدرٌب خصًٌصا  8.4
لمعلمً الصفوؾ من الرابع إلى السادس 
االبتدابً على االستخدام الفعال لموارد 
 التعلم المختلط وعملٌات تمٌٌم الطبلب.

كما سٌتم تمدٌم التدرٌب من خبلل مجموعة 
من الجلسات االفتراضٌة والجلسات 

الشخصٌة لما مجموعه أربعة إلى ستة 
معلمٌن؛ وسٌركز التدرٌب بشكل حصري 

على تعلم كٌفٌة استخدام مواد التعلم 
 جها فً ممارسات التدرٌس.المختلط ودم

 
 

 

سجبلت 
تدرٌب 

المعلمٌن 
/ وزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

 
 

 

وكالة التحمك 
المستملة 

(IVA) 

ستتحمك وكالة التحمك من 
سجبلت وزارة التربٌة 

 والتعلٌم الخاصة بالتدرٌب.
كما ستجري وكالة التحمك 

ممابلة مع عٌنة من 
المعلمٌن الذٌن تم 

 اختٌارهم عشوابًٌا والذٌن
أكملوا التدرٌب وفمًا 

لبٌانات سجبلت التدرٌب، 
وستتحمك من اكتمال 

 التدرٌب.

 

 
 لابل للزٌادة؛

 100دوالر أمرٌكً لكل  25,000
معلم ٌتم تدرٌبهم، وبحد ألصى ٌبلػ 

 دوالر أمرٌكً 4،000،000
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 8.7النتٌجة المرتبطة بالصرف 
تمٌٌم تكمل وزارة التربٌة والتعلٌم 

أثر نماذج التعلم المختلط 
 المطورة حدٌثًا

ستُجري وزارة التربٌة والتعلٌم تمًٌٌما ألثر 
نماذج التعلم المختلط المطورة حدٌثًا على 

نواتج تعلم الطبلب وممارسات التدرٌس من 
خبلل تصمٌم بحث تجرٌبً أو شبه تجرٌبً. 

وسٌؽطً تمٌٌم األثر أًٌضا اإلحصابٌات 
استخدام نماذج التعلم المختلط، الوصفٌة حول 

ومعدالت الرضا بٌن الطبلب والمعلمٌن، 
واألدلة النوعٌة من المنالشات الجماعٌة 

 المركزة حول نهج التعلم المختلط.
 

 
 
 

 
تمرٌر تمٌٌم 

األثر / 
وزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

 
 
 
 

 
وكالة التحمك 

المستملة 
(IVA) 

 
 

 

ستموم وكالة التحمك 
تمٌٌم بمراجعة تمرٌر 

األثر وتتؤكد من نشره 
على المولع االلكترونً 
 لوزارة التربٌة والتعلٌم.

 
 

 
 
 
 

 
 ؼٌر لابل للزٌادة؛

ملٌون دوالر ملٌون دوالر  4
 أمرٌكً بحلول تارٌخ اإلؼبلق
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 زٌادة إتاحة الموارد واألدوات للبرنامج - 9النتٌجة المرتبطة بالصرف 

 أ 9.1المرتبطة بالصرف النتٌجة 

تشؽٌل نظام المعلومات الجؽرافٌة 
(GIS وتحدٌثه بؤحدث البٌانات )

 البلزمة إلدارة النظام التعلٌمً
 

 

 

ٌتم صرؾ مخصصاتها فً إطار 
البرنامج األصلً لتحمٌك النتابج 
المتعلك بدعم إصبلح التعلٌم فً 

 (JER PforRاألردن )

 ب 9.1النتٌجة المرتبطة بالصرف 
الحد األدنى لمٌزانٌة وزارة  ٌبلػ

 2019التربٌة والتعلٌم المعتمدة لعام 
كما هو مبٌن فً  949,555,000

 2017لانون المٌزانٌة لعام 
 

 

ٌتم صرؾ مخصصاتها فً إطار 
البرنامج األصلً لتحمٌك النتابج 
المتعلك بدعم إصبلح التعلٌم فً 

 (JER PforRاألردن )

 9.2النتٌجة المرتبطة بالصرف 
ٌبلػ الحد األدنى للزٌادة فً مٌزانٌة 
وزارة التربٌة والتعلٌم المعتمدة لعام 

البلزمة من أجل تحمٌك  2020
ملٌون دوالر  50نتابج البرنامج

أمرٌكً من المٌزانٌة اإلرشادٌة لعام 
2019 

 

 

 

ٌتم صرؾ مخصصاتها فً إطار 
البرنامج األصلً لتحمٌك النتابج 
 المتعلك بدعم إصبلح التعلٌم فً

 (JER PforRاألردن )

من النتٌجة المرتبطة المرتبطة 
إلى النتٌجة المرتبطة  9.3بالصرف 
 9.6بالصرف 

تموم وزارة التربٌة والتعلٌم سنوٌاً بتحدٌث 
إطار اإلنفاق الخاص بها، وتوافك وزارة 

 المالٌة على ما ٌلً:

إطار اإلنفاق 
الخاص 

بوزارة التربٌة 
والتعلٌم 

والمٌزانٌة 
السنوٌة 
المعتمدة 

لوزارة التربٌة 
 والتعلٌم

دٌوان 
المحاسبة 
 األردنً

تراجع وكالة التحمك مٌزانٌة 
وزارة التربٌة والتعلٌم 

وتتحمك من وصول المبلػ 
المضاؾ إلى المٌمة األساسٌة 

للمٌزانٌة إلى المٌمة 
 المستهدفة.
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تعكس المٌزانٌة السنوٌة المعتمدة 
زٌادة من لوزارة التربٌة والتعلٌم 

 أجل تحمٌك نتابج البرنامج

 
ٌبلػ الحد األدنى لمٌزانٌة وزارة التربٌة أ. 

ملٌار دٌنار  1 2021والتعلٌم المعتمدة لعام 
 أردنً

 
ٌبلػ الحد األدنى للزٌادة فً مٌزانٌة وزارة ب. 

البلزمة  2022التربٌة والتعلٌم المعتمدة لعام 
مبلٌٌن  10من أجل تحمٌك نتابج البرنامج

 1ر أمرٌكً من المٌمة األساسٌة البالؽة دوال
 ملٌار دٌنار أردنً

 
ٌبلػ الحد األدنى للزٌادة فً مٌزانٌة وزارة ج. 

البلزمة  2023التربٌة والتعلٌم المعتمدة لعام 
مبلٌٌن  10من أجل تحمٌك نتابج البرنامج

 1دوالر أمرٌكً من المٌمة األساسٌة البالؽة 
 ملٌار دٌنار 

 
 

دنى للزٌادة فً مٌزانٌة وزارة ٌبلػ الحد األد. 
البلزمة  2024التربٌة والتعلٌم المعتمدة لعام 
مبلٌٌن  10من أجل تحمٌك نتابج البرنامج

 1دوالر أمرٌكً من المٌمة األساسٌة البالؽة 
 ملٌار دٌنار

 
 

   
 
 

دوالر أمرٌكً إذا بلػ الحد  11،000،000
 األدنى لمٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم المعتمدة

ملٌار دٌنار أردنً  1 2021لعام 
 دٌنار أردنً(؛ 1,000,000,000)

 

دوالر أمرٌكً إذا بلػ الحد  12،000،000
األدنى للزٌادة فً مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم 

البلزمة من أجل تحمٌك  2022المعتمدة لعام 
مبلٌٌن دوالر أمرٌكً من  10نتابج البرنامج

ار دٌنار أردنً ملٌ 1المٌمة األساسٌة البالؽة 
 دٌنار أردنً(؛ 1,000,000,000)

 

دوالر أمرٌكً إذا بلػ الحد  5,000,000
األدنى للزٌادة فً مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم 

البلزمة من أجل تحمٌك  2023المعتمدة لعام 
مبلٌٌن دوالر أمرٌكً من  10نتابج البرنامج

ملٌار دٌنار أردنً  1المٌمة األساسٌة البالؽة 
 دٌنار أردنً(؛ و 1,000,000,000)

 

دوالر أمرٌكً إذا بلػ الحد  4،000،000
األدنى للزٌادة فً مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم 

البلزمة من أجل تحمٌك  2024المعتمدة لعام 
مبلٌٌن دوالر أمرٌكً من  10نتابج البرنامج

ملٌار دٌنار أردنً  1المٌمة األساسٌة البالؽة 
 دٌنار أردنً( 1,000,000,000)
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: ملخص إطار النتائج3الجدول   

 مإشرات الهدف اإلنمائً للبرنامج حسب األهداف/النواتج

 اسم المإشر
المإشر 
المرتبط 
 بالصرؾ

المٌمة 
 األساسٌة

 الرصد والتمٌٌم الهدؾ النهابً

عدد الفتٌان والفتٌات السورٌٌن البلجبٌن 
تحمٌك المستفٌدٌن من تدخبلت برنامج 

 النتابج

سٌتتبع هذا المإشر جمٌع األطفال الذٌن ٌستفٌدون بشكل مباشر من تدخبلت البرنامج فً  180,000 0 شامل
مجاالت النتابج األربعة جمٌعها. وٌشمل المستفٌدون أولبن المستفٌدٌن فً إطار المإشر 

فً المدارس ، وكذلن األطفال البلجبٌن المسجلٌن حالًٌا فً النظام 1المرتبط بالصرؾ 
المستهدفة التً ستستفٌد من التدخبلت. وسٌتم تصنٌؾ المإشر حسب نوع الجنس 

ومستوى التعلٌم )رٌاض األطفال، والتعلٌم األساسً، والتعلٌم اإلعدادي، والتعلٌم الثانوي 
 (.EMISالعالً(. مصدر البٌانات: نظام معلومات إدارة التعلٌم )

والسورٌٌن عدد الفتٌان والفتٌات األردنٌٌن 
المستوى  -البلجبٌن المسجلٌن فً رٌاض األطفال

، مصنفٌن حسب الجنسٌة ونوع (KG2الثانً )
 الجنس ونوع المدرسة

سٌتم تصنٌؾ هذا المإشر حسب الجنسٌة ونوع الجنس ونوع المدرسة. مصدر  120,000 80,000 2
 (.EMISالبٌانات: نظام معلومات إدارة التعلٌم )

تم تمٌٌمهم وفماً للمعاٌٌر المهنٌة عدد المعلمٌن الذٌن 
( والذٌن ٌلبون الحد NTPSالوطنٌة الجدٌدة للمعلمٌن )

 األدنى من معاٌٌر األداء

سٌتم تصنٌؾ هذا المإشر حسب نوع الجنس ومستوى التعلٌم )التعلٌم األساسً، والتعلٌم  6,400 0 4
تٌان فمط(. مصدر اإلعدادي، والتعلٌم الثانوي العالً( ونوع المدرسة )مختلطة، للف

 البٌانات: سجبلت وزارة التربٌة والتعلٌم لتمٌٌم المعلمٌن.

اعتماد البحة تنظٌمٌة لانونٌة إلصبلح الؽرض 
 المزدوج من اختبار التوجٌهً الصعب

سٌتم لٌاس هذا المإشر وفماً لبلعتماد الرسمً من لبل وزارة التربٌة والتعلٌم لبلبحة  نعم  ال 7
اختبار التوجٌهً المتمثلة فً التخرج من المدرسة الثانوٌة عن  تنظٌمٌة تفصل وظٌفة

وظٌفته المتمثلة فً تحدٌد المبول لبللتحاق بالتعلٌم العالً، وتستبدله بمجموعة من 
اختبارات التوجٌهً واختبارات تحدٌد المستوى األُخرى. مصدر البٌانات المولع 

 اإللكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم
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 مإشرات النتائج الوسٌطة حسب مجاالت النتائج

 اسم المإشر
المإشر 
المرتبط 
 بالصرؾ

المٌمة 
 األساسٌة

 الرصد والتمٌٌم الهدؾ النهابً

عدد الؽرؾ الصفٌة اإلضافٌة فً رٌاض 
( التابعة KG2المستوى الثانً ) -األطفال

المستوى  -للمطاع العام، ورٌاض األطفال
إنشاإها بالشراكة بٌن ( التً تم KG2الثانً )

المطاعٌن العام والخاص، التً تمت إضافتها 
 وتشؽٌلها

( التابعة KG2المستوى الثانً ) -وسٌتم تصنٌفالؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال 510 0 2
للمطاع العام حسب عملٌات التجدٌد والتوسعة التً ٌتم إجراإها فً إحدى المدارس 

 المابمة.
 مصدر البٌانات: سجبلت وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة برٌاض األطفال. 

تطوٌر وبث المحتوى التلفزٌونً المخصص 
( KG2المستوى الثانً ) -لمرحلة رٌاض األطفال 

بناًء على خطة االستجابة الطاربة لوزارة التربٌة 
 2020والتعلٌم لعام 

المستوى الثانً  -لمرحلة رٌاض األطفال  تم تطوٌر المحتوى التلفزٌونً المخصص نعم ال 2
(KG2 ًوبثه على شاشات التلفزٌون الوطنً. مصدر البٌانات: المولع اإللكترون )

 لوزارة التربٌة والتعلٌم والتسجٌبلت التلفزٌونٌة.

اعتماد نظام وطنً لضمان الجودة خاص بمرحلة 
 (KG2المستوى الثانً ) -رٌاض األطفال 

المستوى الثانً  -ضمان الجودة الخاص بمرحلة رٌاض األطفال سٌفً نظام  نعم ال 3
(KG2 بالمعاٌٌر الموضحة فً بروتوكول التحمك. مصدر البٌانات: المولع )

 اإللكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم
 

 -عدد الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال
( التابعة للمطاع العام KG2المستوى الثانً )

ً الحد األدنى من والمطاع الخاص التً تلب
معاٌٌر الجودة الخاصة بمرحلة رٌاض 

 (KG2المستوى الثانً ) -األطفال

مصنفة حسب الؽرؾ الصفٌة فً رٌاض األطفال التابعة للمطاع العام والؽرؾ  1,750 0 3
الصفٌة فً رٌاض األطفال التابعة للمطاع الخاص. مصدر البٌانات: سجبلت 

 باإلشراؾ على رٌاض األطفال.وزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة 
 

اعتماد إطار تمٌٌم المعلم رسمٌاً ونشره على الصعٌد  
 الوطنً

 مصدر البٌانات: المولع اإللكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم نعم ال 4

عدد المعلمٌن الذٌن ٌلبون الحد األدنى من المعاٌٌر 
فً الممارسات االجتماعٌة العاطفٌة كما هً محددة 

 تمٌٌم المعلمفً إطار 

مصنفٌن حسب نوع الجنس ومستوى التعلٌم )التعلٌم األساسً، والتعلٌم اإلعدادي،  20,000 0 4
والتعلٌم الثانوي العالً( مصدر البٌانات: سجبلت وزارة التربٌة والتعلٌم لتمٌٌم 

 المعلمٌن.
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النسبة المبوٌة لتملٌص الفجوة بٌن الجنسٌن فً معدل 
بالتعلٌم الثانوي، مصنفة حسب  االلتحاق الصافً

 الجنسٌة

 (.EMISمصنفة حسب الجنسٌة؛  مصدر البٌانات: نظام معلومات إدارة التعلٌم ) 4 0 4,5

نشر تمارٌر نصؾ سنوٌة باستخدام البٌانات الرلمٌة للرفاه 
 االجتماعً العاطفً على مستوى المدارس

نصؾ السنوٌة حسب نوع  سٌتم تصنٌؾ جمٌع البٌانات الواردة فً التمارٌر 7 0 5
الجنس ومستوى التعلٌم ونوع المدرسة )مختلطة، للفتٌان فمط(. مصدر 

 البٌانات: التمارٌر نصؾ السنوٌة.

عدد المدارس اإلضافٌة التً تتمتع بمرافك محسنة 
للصحة والنظافة والسبلمة لتلبٌة الحد األدنى من 

 المعاٌٌر الوطنٌة

ونوع المدرسة )مختلطة، للفتٌان فمط(. مصدر مصنفة حسب مستوى التعلٌم  450 0 6
البٌانات: سجبلت مكتب المنطمة التابع لوزارة التربٌة والتعلٌم الخاصة بالبنٌة 

 التحتٌة.

تنفٌذ االختبار التشخٌصً للصفوؾ المبكرة للصؾ الثالث  
 االبتدابً فً المراءة والرٌاضٌات

 تم إنجازه. نعم ال 7

النسبً الممنوح وضع خطة عمل إلصبلح الوزن 
الختبار التوجٌهً لتحدٌد التخرج والمبول فً التعلٌم 

 العالً

 مصدر البٌانات: المولع اإللكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم نعم ال 7

تدرٌب معلمً المرحلة الثانوٌة العلٌا على إدارة اختبار 
 التوجٌهً الرلمً المابم على الكفاءة

الجنس. مصدر البٌانات: سجبلت وزارة التربٌة مصنفٌن حسب نوع  6,000 0 7
 والتعلٌم الخاصة بتدرٌب المعلمٌن.

تصمٌم اختبار التوجٌهً الرلمً المابم على 
 مدن على األلل 5الكفاءة وتجربته فً 

مصدر البٌانات: تمرٌر وزارة التربٌة والتعلٌم حول اختبار التوجٌهً من  نعم ال 7
 للتوجٌهً.المنصة الرلمٌة الجدٌدة 

النسبة المبوٌة لرضا المعلمٌن عن جودة المشاركة فٌما 
( 2( تعمٌم أنشطة التعلم المختلط؛ )1ٌتعلك بما ٌلً 

اإلصبلح المتمثل باالنتمال إلى اختبار توجٌهً رلمً لابم 
 على الكفاءة 

مإشر إشران المواطنٌن؛ مصنفٌن حسب نوع الجنس. حٌث سٌستهدؾ هذا  75 0 8، 7
معلمً الصفوؾ من الرابع إلى السادس االبتدابً المستهدفٌن بمبادرة المإشر 

التعلم المختلط ومعلمً المرحلة الثانوٌة العلٌا فٌما ٌتعلك بإصبلح التوجٌهً. 
وسٌتم تتبع مدى الرضا بشكل نصؾ سنوي وفً ؼضون ثبلثة أشهر من 

 انتهاء البرنامج.
 

الذي تجرٌه وزارة التربٌة مصدر البٌانات: نتابج االستطبلع االلكترونً 
  والتعلٌم.
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إجراء استطبلع رضا للطبلب لمٌاس جودة المشاركة فٌما 
 ٌتعلك بوضع اختبار التوجٌهً الرلمً المابم على الكفاءة

مإشر إشران المواطنٌن؛ مصنفٌن حسب نوع الجنس. حٌث سٌستهدؾ هذا  نعم ال 7
العلٌا وسوؾ ٌتم تتبعه سنوٌاً. مصدر  المإشر الطبلب فً المدارس الثانوٌة

 البٌانات: نتابج االستطبلع االلكترونً الذي تجرٌه وزارة التربٌة والتعلٌم.

وضع استراتٌجٌة لتعمٌم التعلم المختلط تؽطً اعتبارات 
المساواة بٌن الجنسٌن واعتبارات العدالة بالنسبة 

 للمجتمعات المهمشة 

 اإللكترونً لوزارة التربٌة والتعلٌم مصدر البٌانات: المولع نعم ال 8

تطوٌر محتوى التعلم المختلط وأدوات التمٌٌم بما ٌتماشى 
 مع استراتٌجٌة وزارة التربٌة والتعلٌم للتعلم المختلط

 مصدر البٌانات: لاعدة بٌانات التعلم المختلط/ وزارة التربٌة والتعلٌم. نعم ال 8

والنظام ( GISٌنتج نظام المعلومات الجؽرافٌة )
( فً الولت EMISالمفتوح لمعلومات إدارة التعلٌم )

المناسب البٌانات المصنفة الدلٌمة البلزمة لرصد 
 البرنامج

 

 تم إنجازه. نعم ال 9

النسبة المبوٌة للتظلمات الواردة من خبلل آلٌة تعوٌض 
 ٌوًما 21المظالم والتً ٌتم حلها فً ؼضون 

ؾ التظلمات  80 0 شامل المحلولة على أنها التظلمات التً تمت متابعتها وإحالتها تعرَّ
 إلى الجهات المسإولة من لبل فرٌك آلٌة تعوٌض المظالم فً الوزارة.

 
 (.GRMمصدر البٌانات:  نظام آلٌة تعوٌض المظالم ) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 177 - 

 
 
 

  الجدول 4: حالة التنفٌذ ونتائجه
 

 2019 تصنٌف كانون األول 2019تصنٌف أٌار  لاالمج

 ُمرِض إلى حد ما ُمرِض  التمدم المحرز نحو تحمٌك الهدؾ اإلنمابً للبرنامج

 ُمرِض إلى حد ما ُمرِض إلى حد ما (IPالتمدم العام المحرز فً التنفٌذ )

 ُمرِض  ُمرِض  الدعم التنفٌذي

 ُمرِض  ُمرِض  التمٌٌم الفنً

 ُمرِض إلى حد ما ُمرِض إلى حد ما النُُظم االبتمانٌة

 ُمرِض  ُمرِض  النُُظم البٌبٌة واالجتماعٌة

 ُمرِض  ُمرِض  المإشرات المرتبطة بالصرؾ

 ُمرِض إلى حد ما ُمرِض إلى حد ما الرصد والتمٌٌم
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 الجدول 5: نفمات البرنامج

 المصدر الفئة (/ المحورRAمجال النتائج )
التكلفة التمدٌرٌة 

 السنوٌة

التكلفة اإلجمالٌة 
بالدٌنار األردنً 

(2018-2022) 

التكلفة اإلجمالٌة 
)ملٌون دوالر 
 أمرٌكً(

 التموٌل اإلضافً

 ملٌون دوالر أمرٌكً

التعلٌم فً مرحلة  - 1مجال النتابج 
 الطفولة المبكرة

      

الرواتب واألجور  النفمات الحالٌة لوزارة التربٌة والتعلٌم
والبدالت فً رٌاض 

 األطفال

من مٌزانٌة وزارة التربٌة  601 - 4420البند 
 (2019والتعلٌم )المٌزانٌة اإلرشادٌة لعام 

 

 
3,137,000 

 
15,685,000 

 
22.1 

 
8.8 

النفمات الرأسمالٌة لوزارة التربٌة 
 والتعلٌم

توسٌع نطاق إمكانٌة 
االلتحاق برٌاض 

 األطفال

- 4420تمدٌرات وزارة التربٌة والتعلٌم )تشمل البند 
المٌزانٌة اإلرشادٌة لوزارة التربٌة والتعلٌم من  002
ملٌون دوالر  21.8البالؽة لٌمته  2019لعام 

 أمرٌكً(

  
 

55,000,000 

 
 

77.6 

 
 

31.0 

من الخطة االستراتٌجٌة  1المجال 
 رٌاض األطفال -( ESPللتعلٌم )

ضمان الجودة 
 واالعتماد

إلى  2.1.1( من ESPالخطة االستراتٌجٌة للتعلٌم ) 
من مٌزانٌة  512)متسمة مع البند  2.3.1، و 2.1.4

وزارة التربٌة والتعلٌم(، مبلػ التموٌل اإلضافً من 
الفجوة التموٌلٌة الواردة فً التمرٌر السنوي للخطة 

ملٌون دٌنار  9.4) 2019االستراتٌجٌة للتعلٌم لعام 
 دوالر أمرٌكً( 13.2أردنً =  

 
 

379,000 

 
 

1,895,000 

 
 

2.7 

 
 

18.5 

من الخطة االستراتٌجٌة  1المجال 
 رٌاض األطفال -( ESPللتعلٌم )

تحسٌن المإهبلت: 
 تدرٌب المعلمٌن

 

 512)سٌتم تسجٌلها فً البند  2.6الخطة االستراتٌجٌة للتعلٌم  
 من مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم(

 
1,446,000 

 
7,230,000 

 
10.2 

 
0 

رٌاض  -من الخطة المطاعٌة  1المجال 
 األطفال

رصد وتمٌٌم معاٌٌر ضمان 
الجودة الجدٌدة 
لمرحلة رٌاض 

 األطفال

)سٌتم تسجٌلها فً  2.7الخطة االستراتٌجٌة للتعلٌم 
من مٌزانٌة وزارة التربٌة  601 - 4401البند 

 والتعلٌم(

 
219,000 

 
1,095,000 

 
1.5 

 
0 

المستوى  -دمج مرحلة رٌاض األطفال 
اإللكترونً ( فً التعلم KG2الثانً )

بما فً ذلن االستراتٌجٌة والمحتوى 
 والتدرٌب والموارد

خطة التعلٌم أثناء 
حاالت الطوارئ  

2020/2022 

   
150,000 

  
0.2 

المبالػ اإلجمالٌة المخصصة لمجال 
 النتابج 

    114 49.8 
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     جودة التعلٌم فً المرحلة األساسٌة - 2مجال النتائج 

 

(/ RAمجال النتابج )
 المحور

 المصدر الفبة
التكلفة 

التمدٌرٌة 
 السنوٌة

التكلفة اإلجمالٌة 
بالدٌنار األردنً 

(2018-
2022) 

التكلفة اإلجمالٌة )ملٌون دوالر 
 أمرٌكً(

 التموٌل اإلضافً
 ملٌون دوالر أمرٌكً

 

 
النفمات الرأسمالٌة لوزارة التربٌة 

 والتعلٌم

صٌانة وإصبلح مبانً 
 األساسًالتعلٌم 

 

من مٌزانٌة وزارة التربٌة  004-4425البند 
والتعلٌم )المٌزانٌة اإلرشادٌة لعام 

2019) 

4,000,000 20,000,000 28.2 11.3 

 
النفمات الرأسمالٌة لوزارة التربٌة 

 والتعلٌم

 
 تدرٌب المعلمٌن

 50تمدٌرات وزارة التربٌة والتعلٌم )
 512ملٌون دٌنار أردنً( تشمل البند 

مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم من 
(2،985،000  *5  =

 دٌنار أردنً( 14،925،000

 50,000,000 70.5 28.2 

 
 4المجال  -الخطة المطاعٌة 

بٌبة مدرسٌة آمنة 
 ومحفِّزة

أرلام التموٌل اإلضافً من التمرٌر 

السنوي للخطة االستراتٌجٌة للتعلٌم لعام 

، العنصر الخامس 4، المجال 2019

 )باستثناء التؽذٌة المدرسٌة(

 10,052,156 14.2 72.9 

تدابٌر االستعداد المدرسً المتعلمة 
باإلمدادات والتطهٌر واإلجراءات 

 والمابمة المرجعٌة واألدوات

خطة التعلٌم أثناء حاالت الطوارئ   
2020/2022 

  
350,000 

  
0.49 

تدرٌب المعلمٌن فً مجال التعلٌم 
 -النفسً اإللكترونً، والمجال 

االجتماعً، وحاالت الطوارئ، 
 والصحة العامة

خطة التعلٌم أثناء حاالت  
 2020/2022الطوارئ  

  
300,000 

  
0.4 

الدعم النفسً االجتماعً 
 واالستشارات

خطة التعلٌم أثناء حاالت  
 2020/2022الطوارئ  

  

50,000 

  

0.1 

التعمٌم بهدؾ تعزٌز لدرة المدارس 
مواجهة الجوابح، على الصمود فً 

ولدرتها على التجدٌد، وزٌادة 
 التطهٌر

خطة التعلٌم أثناء حاالت  
 2020/2022الطوارئ  

 100,000  0.1 

المبالػ اإلجمالٌة المخصصة 
 لمجال النتابج

    113 113.5 
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 عملٌات التمٌٌم - 3مجال النتائج 

عملٌات التمٌٌم )الدراسات،  4المجال  -الخطة المطاعٌة 
بناء المدرات، إضفاء 

الطابع المإسسً( )ٌنبؽً 
أن تكون متسمة مع البند 

من مٌزانٌة وزارة  512
 التربٌة والتعلٌم(

 
الخطة االستراتٌجٌة الوطنٌة للتعلٌم 

، أرلام 1.1.1,1.2.1,1.7.1,1.8.1
التموٌل اإلضافً من استراتٌجٌة التمٌٌم 

 الرلمً )المسودة(
 

  
 

314,000 

 
 
0.4 

 
 
9.8 

التكلفة التمدٌرٌة  المصدر الفبة (/ المحورRAالنتابج ) مجال
 السنوٌة

التكلفة اإلجمالٌة بالدٌنار 
 (2022-2018األردنً )

 

التكلفة اإلجمالٌة )ملٌون دوالر 
 أمرٌكً(

 التموٌل اإلضافً

 ملٌون دوالر أمرٌكً

 

النفمات الرأسمالٌة لوزارة التربٌة 
 والتعلٌم

من مٌزانٌة وزارة  602-4430البند  الثانوٌة العامةامتحان 
التربٌة والتعلٌم )المٌزانٌة اإلرشادٌة لعام 

2017) 
 

13,845,000 69,225,000 97.6 39.0 

إعادة تؤهٌل مراكز االمتحان وتجهٌزها 
بالموارد بما فً ذلن المداخل 

والمخارج اآلمنة إلى جانب التعمٌم 
 والبنٌة التحتٌة

 0.4  300,000  التمٌٌم الرلمً )المسودة(استراتٌجٌة  

تطوٌر بنن األسبلة ورلمنة عملٌات 
 التمٌٌم

 0.4  300,000  استراتٌجٌة التمٌٌم الرلمً )المسودة( 

( تعوٌض العمل 1) تطوٌر محتوى التعلم اإللكترونً
اإلضافً لموظفً وزارة 

التربٌة والتعلٌم ممابل 
التصوٌر ودعم التعلم عن 

 300ألؾ +  500بعد )
 ألؾ(

 

 
 استراتٌجٌة التمٌٌم الرلمً )المسودة(
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( استمرارٌة تطوٌر 2)
المحتوى اإللكترونً بما 

فً ذلن دمج عملٌات 
المحاكاة وتحسٌن التمٌٌم 

 ألؾ( 20)

 
 استراتٌجٌة التمٌٌم الرلمً )المسودة(

 
820,000 

 
1.2 

دعم البنٌة التحتٌة للخوادم ولوحات 
المتابعة وأجهزة العرض وأجهزة 
 الكمبٌوتر المحمولة وما إلى ذلن.

 

  
 استراتٌجٌة التمٌٌم الرلمً )المسودة(

  
150,000 

  
0.2 

استودٌو )استدٌو واحد فً  42تجهٌز 
كل مدٌرٌة( والكوادر الفنٌة )بما فً 

ذلن المحررٌن والمصورٌن 
 والمنتجٌن(

  
 

 )المسودة(استراتٌجٌة التمٌٌم الرلمً 

  
420,000 

  
0.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(/ RAمجال النتابج )
 المحور

التكلفة  المصدر الفبة
التمدٌرٌة 

 السنوٌة

التكلفة اإلجمالٌة بالدٌنار 
 (2022-2018األردنً )

 

التكلفة اإلجمالٌة )ملٌون دوالر 
 أمرٌكً(

 التموٌل اإلضافً
 

ملٌون دوالر 
 أمرٌكً

       

اإلجمالٌة المخصصة لمجال المبالػ 
 النتابج

    98 51.7 
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تعزٌز النظام - 4مجال النتائج   

من  4401النفمات الرأسمالٌة والحالٌة للبند 
 مٌزانٌة وزارة التربٌة والتعلٌم 

 إدارة الوزارة

من مٌزانٌة وزارة  4401البند 
التربٌة والتعلٌم )ٌشمل نظام 

، (EMISمعلومات إدارة التعلٌم )
 والتوعٌة بالمسابل الجنسانٌة(

53,171,000 265,855,000 374.9 6.5 

وضع خطة تنمٌح للخطة االستراتٌجٌة للتعلٌم 
 استناداً إلى تؤثٌر حاالت الطوارئ

 
خطة التعلٌم أثناء حاالت الطوارئ  

2020/2022 
 100,000  0.1 

وضع خطة التعافً/اإلصبلح للخطة 
 االستراتٌجٌة للتعلٌم

 
التعلٌم أثناء حاالت الطوارئ  خطة 

2020/2022 
 50,000  0.1 

التعلٌم المإسسً أثناء وضع إطار عمل 
 لمواجهة الطوارئ

 
خطة التعلٌم أثناء حاالت الطوارئ  

2020/2022 
 30,000  0.04 

حمبلت إعبلمٌة افتراضٌة تشمل نشر الوعً 
عبر الرسابل المصٌرة وؼٌرها من المنوات 

أهمٌة التعلم اإللكترونً اإلعبلمٌة حول 
 ونواتجه وتحسٌنه بشكل مستمر واستدامته

 
خطة التعلٌم أثناء حاالت الطوارئ  

2020/2022 
 100,000  0.1 

حمبلت التوعٌة اإلعبلمٌة والمادٌة حول تمدم 
 التعلم عن بعد الممدم إلى المجتمع

 
خطة التعلٌم أثناء حاالت الطوارئ  

2020/2022 
 200,000  0.3 

 7.1 375     المبالػ اإلجمالٌة المخصصة لمجال النتابج

 222 700     برنامج وزارة التربٌة والتعلٌم لتحمٌك النتابج 
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 : التقييع الستكامل لمسخاشخ2السمحق 

 (SORT)لعسميات السشيجية اأداة تقييع مخاشخ 

 التقييع الحالي                  آخخ تقييع متكامل  لمسخاشخ فئة الخصخ
 معتجؿ  معتجؿ   الدياسة كالحػكسة مخاشخ
 معتجؿ  كبيخ  االقتراد الكمي مخاشخ
 معتجؿ  كبيخ   استخاتيجيات كسياسات القصاع مخاشخ
 معتجؿ  كبيخ  الترسيع الفشي لمسذخكع أك البخنامج مخاشخ
 عاؿ  عاؿ  القجرة السؤسدية لمتشفيح كاالستجامة مخاشخ
 معتجؿ   معتجؿ   االئتساف مخاشخ
 كبيخ   كبيخ   ك االجتساعي يئيتقييع البال مخاشخ
 معتجؿ   معتجؿ   أصحاب السرمحة مخاشخ
    أخخػ  مخاشخ

 معتجؿ   كبيخ   التقييع اإلجسالي
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 السدايا السراحبة في مجال السشاخ    : 3السمحق 

 السدايا السراحبة في مجال السشاخ

 مخاقبة السشاخ وسياق الزعف

 .معتجلةالشتائج  بخنامج تحقيق بشاًء عمى تقييع مخاقبة السشاخ ، فإن السخاشخ اإلجسالية لشتائج  .1

يػاجييا األردف ىي درجات الحخارة القرػػ, كنجرة السياه , كزيادة خصخ إف السخاشخ الخئيدية لتغيخ السشاخ التي س
 عاـ بحمػؿ مئػية درجة 2.4 بشدبة األردف في الدشػية الحخارة درجةالؽيزانات السفاجئة. كمغ الستػقع أف يختفع متػسط 

. كمغ الستػقع أف تحجث 2090% بحمػؿ عاـ  13, مع مػجات حخارة أكثخ تكخارًا , كالتي ستديج بشدبة ترل إلى 34 2050
. مغ الستػقع أف يحجث التعخض لفتخات شػيمة لمحخارة الذجيجة, مسا يؤدؼ إلى سشػات 5 كلحاالت الجفاؼ في الستػسط 

القادمة, كبالتالي يجب أخح ذلظ في االعتبار في قخارات ترسيع إجياد حخارؼ, مخة كاحجة عمى األقل في الدشػات الخسذ 
 .البخنامج كالتخصيط

تبشت الحكػمة األردنية سياسة استباقية لسكافحة تغيخ السشاخ، سػاء مغ حيث التخفيف مغ مخاشخه والتكيف  .2
ي تع تشؿيحيا كتسجيجىا حتى , كالت2013/2020كضعت الحكػمة سياسة كششية قػية كمتعجدة القصاعات لتغيخ السشاخ معو. 
. كمغ بيغ أىجاؼ أخخػ, تيجؼ ىحه الدياسة إلى تدييل تصػيخ "بخامج تغيخ السشاخ التعميسية كالسشاىج السرسسة 2030عاـ 

كباإلضافة إلى ذلظ , تحتػؼ سياسات الحكػمة بذأف البلجئيغ, مثل  ." كالسجيدة بذكل جيج عمى جسيع مدتػيات التعميع
السشاخ مع التكيف مع بيغ خصة االستجابة ىحه  , عمى رابط ما 2016لعاـ  يسيثاؽ األردنكالألردنية خصة االستجابة ا

 35.كالبيئة

السجتسعات الستزخرة مثل الالجئيغ واألسخ األردنية ذات الجخل السشخفس تتأثخ بذكل خاص ألنيا تسيل إلى   .3
كاف األردف حتى العير في مشاشق عالية السخاشخ وتفتقخ إلى السػارد السالية الالزمة لمتعامل مع آثار تغيخ السشاخ. 

األقل في األردف, معطسيع مغ سػريا )حػالي الجئ كشالب لجػء عمى  756,000, يدتزيف  2019مشترف عاـ 
 (.36الجيء  720,000

يكػف البلجئػف عخضة بذكل خاص لآلثار الدمبية الشاجسة عغ تغيخ السشاخ بدبب ضخكفيع السعيذية, كنقز السػارد السالية 
ػالي خسذ السػضفيغ إلى أف ح 2016, كعجـ القجرة الستكخرة عمى دخػؿ سػؽ العسل. كبذكل أعع , تذيخ البيانات مغ عاـ 

في األردف يسكغ ترشيفيع مغ ذكؼ األجػر الستجنية, كالحيغ لغ يستمكػا عمى األرجح الػسائل البلزمة لمحفاظ عمى مدتػػ 
 37.معيذتيع عشجما يتعخضػف لرجمات الجخل بدبب األحجاث السشاخية

 
                                                           

34
 https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/jordan/climate-data-projections :بوابة معارؾ البنن الدولً بشؤن تؽٌر المناخ   

35
-https://jordankmportal.com/resources/jordan، المتاحة على  9191-9102انظر ، على سبٌل المثال ، خطة االستجابة األردنٌة لؤلزمة السورٌة  

response-plan-2018-2020. 
36

 ملٌون شخص هم إجمالً عدد السورٌٌن فً الببلد. 0.3إلى أن تشٌر الحكومة األردنٌة  
37

-https://erf.org.eg/publications/the-evolution-of، متاح على  9102-9101. تطور تكوٌن األجور وعدم المساواة فً األردن فً 9102جبلل وسعٌد.  
wage-formation-and-inequality-in-jordan-in- 2010-2016 ./ 
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% مغ سكاف األردف  39حػالي  تبيغ أن األشفال والذباب معخضػن بذكل خاص لألحجاث السشاخية الذجيجة.  .4
نطًخا لزعفيع الجدجؼ, فإف األشفاؿ معخضػف بذكل خاص لشػبات الحخ الذجيج  38عاًما أك أقل. 18يبمغػف مغ العسخ 

كالؽيزانات ككاقع سيشاريػىات ما بعج الكػارث, مثل سػء التغحية كاألمخاض السعجية. باإلضافة إلى ذلظ, غالًبا ما يفتقخ 
 .إلى دعع الػالجيغ الكافي كالسػارد السالية البلزمة لمتعافي بذكل كامل مغ الكػارث الصبيعية األشفاؿ كالذباب

يسكغ أف تؤدؼ الطػاىخ الجػية القاسية إلى تحجيات تشسػية شػيمة السجػ, خاصًة لؤلشفاؿ الستأثخيغ خبلؿ األلف يػـ األكلى 
كعمى ىحا الشحػ, قج تؤثخ محغ تغيخ السشاخ  39لبشية الجماغ . مغ حياتيع, حيث يسكغ أف يدبب اإلجياد الداـ ضخًرا دائًسا

ألفخاد لفتخة شػيمة. في األردف , يمتحق حػالي مميػني شفل كشاب بالسجارس في مػاقع معخضة بذجة اعمى  مجػ قجرة صسػد 
, معطسيع مغ  شالب غيخ أردني  193,000(. كىحا يذسل حػالي 1لخصخ الحخارة الذجيجة أك الؽيزانات )انطخ الججكؿ 

البلجئيغ الدػرييغ كبالتالي فيع عخضة لمخصخ بذكل خاص. كإجسااًل , يمتحق ما يقخب مغ ثبلثة أرباع الصبلب في مجارس 
 401تقع في السحافطات السعخضة لخصخ التعخض الصػيل لمحخارة الذجيجة مخة كاحجة عمى األقل في الدشػات الخسذ السقبمة.

 األردن السدجميغ في مشاشق ذات مخاشخ عالية مغ الطػاىخ الجػية القاسية. عجد الصالب في 1الججول 

  إجسالي عجد الصالب السدجميغ عجد الصالب غيخ األردنييغ السدجميغ

 السشاشق ذات السخاشخ  العالية لمحخارة الذجيجة 1,520,800 151,964

 السشاشق ذات مخاشخ الفيزانات العالية 437,049 40,873

 2020لعاـ  ThinkHazardكأداة  2019حدابات البشظ الجكلي بشاًء عمى خخيصة بخنامج األغحية العالسي لسخاشخ الؽيزانات لعاـ السرجر: 
 .2017/18في األردف لعاـ  EMISبيانات نطاـ ادارة السعمػمات التخبػية 

يسكغ أن تؤدي الطػاىخ الجػية القاسية إلى إغالق مؤقت ودائع لمسجارس، مسا يذكل تحجيات أمام تقجيع الخجمات  .5
. يؤثخ إغبلؽ السجارس لفتخات شػيمة عمى التحريل العمسي, كيسكغ أف يديج مغ معجالت إعادة والعجالة في تقجيسياالتعميسية 

 .لحياةالرف , كيسكغ أف يقمل مغ تحريل الصبلب مجػ ا

إلى   19-ككفًقا لحدابات البشظ الجكلي, قج يؤدؼ اإلغبلؽ السؤقت لمسجارس أثشاء الحطخ السفخكض بدبب فيخكس كػفيج 
كفي حيغ أف الطػاىخ الجػية 41%.3.8-1.4انخفاض تحريل األشفاؿ الستزخريغ مجػ الحياة في األردف بشدبة ترل إلى 

فيخكس  كلسجة أقرخ, تذتخؾ التجاعيات في العجيج مغ أكجو التذابو مع تأثيخالقاسية غالًبا ما تكػف محمية بذكل أكبخ ك 
كعمى ىحا الشحػ, يسكغ أف  ., بسا في ذلظ إغبلؽ السجارس, كاالنتقاؿ إلى التعمع عغ بعج , كصجمات الجخل 19-كػفيج 

مة عمى السجػ الصػيل لمسخاشخ تكػف الخدائخ الستػقعة عمى التحريل مجػ الحياة بسثابة تقجيخ تقخيبي لمتأثيخات السحتس
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 /.https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Interpolated، متاح على  9102. التولعات السكانٌة فً العالم لعام 9102لمتحدة. األمم ا 
39

 /.https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stressجامعة هارفارد. اإلجهاد السام ، متاح على  -مركز الطفل النامً  
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( ، متوفرة على: 9191)أبرٌل  ThinkHazardلمحة عن مخاطر الحرارة الشدٌدة فً المحافظات األردنٌة التً تم استرجاعها من أداة   

http://thinkhazard.org/en/report/130-jordan/EHنظام ادارة المعلومات التربوٌة . عدد الطبلب حسب بٌانات EMIS  9102/02األردن لعام. 
41

. تعتمد األداة على مجموعة واسعة من والتحصٌلعلى نتابج التعلم  02-الحظر المفروض بسبب فٌروس كوفٌد مدارس أثناء الالبنن الدولً لمحاكاة تؤثٌر إؼبلق  أداة 

ا النحو ، تمدم هذه الحسابات فمط تمدٌرات على هذواالفتراضات ، خاصة فٌما ٌتعلك بمستوى الوصول إلى تدابٌر التعلم عن بعد وفعالٌتها فً التخفٌؾ من فمدان التعلم. 
 األساسٌة. المعاٌٌرتمرٌبٌة حساسة للتؽٌرات فً 
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سشخفزة القترادية الجتساعية كاالخمؽيات اال ذكؼ  السشاخية عمى تحسل األشفاؿ ليا. إف إغبلؽ السجارس يزع األشفاؿ مغ
 .في كضع غيخ مؤات

لقجرة عمى قج تكػف أسخ ىؤالء األشفاؿ غيخ قادريغ عمى تحسل تكاليف الشقل إلى السجارس العاممة البعيجة كقج تفتقخ إلى ا 
دعع جيػد التعمع عغ بعج لؤلشفاؿ في السشدؿ بذكل فعاؿ. كقج ثبت أيًزا أف الكػارث الصبيعية تتدبب في عجـ استثسار 

كبالتالي, فإف الديادة الستػقعة في الطػاىخ الجػية القاسية بدبب تغيخ 42األسخ الفقيخة في التعميع كإخخاج األشفاؿ مغ السجرسة.
 .فاقع عجـ السداكاة في األردفالسشاخ قج تؤدؼ إلى ت

 الشية لسعالجة األخصار السشاخية وربصيا بأنذصة البخنامج

، الحي يعالج  التسػيل اإلضاف لقج ساىست مخاشخ تغيخ السشاخ ونقاط الزعف التي تع تحجيجىا في ترسيع .6
 .األربعةالسخاشخ السشاخية مغ خالل الحػافد السرسسة خريًرا عبخ جسيع مجاالت الشتائج 

سيؤثخ تغيخ السشاخ سمًبا عمى الشسػ االقترادؼ السدتقبمي كاإلنتاجية كتشسية رأس الساؿ البذخؼ في األردف, مسا يتصمب 
استجابة مخصصة بعشاية لتعديد التكيف السحمي. كفي إشار التسػيل اإلضافي, تع تزسيغ تجابيخ التخؽيف مغ تغيخ السشاخ 

 :شتائج األربعةكالتكيف معو في جسيع مجاالت ال

 1مجال الشتيجة 

مميػف دكالر أمخيكي  25/التسػيل اإلضافي الشتائج  بخنامج تحقيق, يخرز 1بط بالرخؼ تالسخ  بسػجب السؤشخ )أ(
كالتعميع األساسي كالثانػؼ. ككسا ىػ مػضح أعبله, فإف   KG2لتحفيد تدجيل البلجئيغ الدػرييغ في رياض األشفاؿ

 .لآلثار الدمبية لتغيخ السشاخ البلجئيغ معخضػف بذكل خاص

قج تػفخ السجارس ذات مخافق التبخيج السشاسبة لؤلشفاؿ راحة فػرية مغ الحخارة الذجيجة, كيفتح التعميع عمى السجػ الصػيل 
 مدارات لفخص اقترادية أقل عخضة لؤلحجاث السشاخية, مسا يداىع في التكيف مع تغيخ السشاخ كالرسػد.

 مغ خبلؿ تػسيع تػفيخ KG2 رياض األشفاؿ إلى تحديغ الحرػؿ عمى خجمات 2السختبط بالرخؼ السؤشخ  يدعى )ب(
 , كنذخ محتػػ التعمع عغ بعجصالذخاكات مابيغ القصاع العاـ كالخا الحكػمية, كإنذاء  KG2رياض األشفاؿخجمات 

 أمخيكي(.مميػف دكالر  51,  2السؤشخ السختبط بالرخؼ )  ,عبخ التمفاز KG2 لخياض األشفاؿ

 40,000التحاؽ  التسػيل اإلضافي /الشتائج  بخنامج تحقيق , يحفد 2بسػجب السؤشخ السختبط بالرخؼ  .1
 20أ, 2.7السؤشخ السختبط بالرخؼ  السخخرة ) الحكػمية كالخاصة  KG2رياض األشفاؿ شفل إضافي في فرػؿ
الصفػلة السبكخة في التكيف مع تغيخ السشاخ مغ خبلؿ يداىع التدجيل في التعميع في مخحمة  مميػف دكالر أمخيكي(.

التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة عالي الجػدة لو تأثيخ كبيخ عمى نتائج نسػ األشفاؿ  قشػات متعجدة. لقج ثبت أف
 .كالسدار التعميسي الصػيل األجل
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. التدمٌر وإلؽاء االستثمار والموت: الخسابر االلتصادٌة والبشرٌة بعد الكوارث البٌبٌة ، متاح على 9104أنتٌبل هٌوز وهسٌان.   

https://gspp.berkeley.edu/assets/uploads/research/pdf/SSRN-id2220501.pdf. 
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خؼية كاالجتساعية العاشؽية لؤلشفاؿ, كعمى كجو التحجيج , يحدغ التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة السيارات السع
كعمى ىحا  43كيسكغ أف يكػف ليا تأثيخات إيجابية عمى آفاقيع الرحية كاالقترادية التي تدتسخ حتى مخحمة البمػغ .

ع التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة في التكيف الفػرؼ كالصػيل األمج لؤلفخاد في األحجاث السشاخية ىالشحػ, يدا
في  السختفعالسدتػػ االقترادؼ. كباإلضافة إلى ذلظ, قج يؤدؼ التدجيل عمى حج سػاء السادية ك  السعاكدة عمى

في  كالحرػؿ عمييا بخامج التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة إلى تدييل استيجاؼ خجمات اإلغاثة لؤلشفاؿ كأسخىع
أخخػ يتع مغ خبلليا تعديد السخكنة الذاممة  سيشاريػىات ما بعج )الكػارث السشاخية(, كزيادة فعاليتيا كتقجيع كسيمة

 .لمسدتفيجيغ

)السؤشخ   KG2خياض األشفاؿل تصػيخ كبث السحتػػ التمفديػني 2السخبط بالرخؼ  السؤشخ كسا يحفد .2
إف تصػيخ محتػػ التعمع عغ بعج الخاص التعميع في مخحمة  .)مميػف دكالر أمخيكي 4أ, 2.4أ,2.3السختبط بالرخؼ 

, سيخجـ غخًضا مددكًجا: أكاًل , يسكغ أف تكػف عسميات البث  19-بكخة , مجفػًعا بأزمة فيخكس كػفيج الصفػلة الس
العادية,   KG2رياض األشفاؿ بسثابة بجيل عشجما يتع تػقف تقجيع خجمةKG2 الخاصة بخياض األشفاؿ  التمفديػني

كقات الثانًيا, سيتع أيًزا بث السحتػػ خبلؿ أ كسا قج يكػف عميو الحاؿ أثشاء األحجاث السشاخية القاسية كعػاقبيا.
سيتع  .KG2 أزمات لمػصػؿ إلى األشفاؿ الحيغ لجييع مػارد تعميسية مسغ يسكشيع الػصػؿ إلىالتي ال يػجج بيا 

ترسيع السحتػػ التمفديػني ليذسل رفع مدتػػ الػعي السشاسب حدب العسخ بذأف تغيخ السشاخ كأىسية الحفاظ عمى 
في التكيف مع تغيخ السشاخ   KG2رياض األشفاؿ كعمى ىحا الشحػ, سيديع محتػػ تمفديػف 44 .الشادرةالسػارد 

 .كالتخؽيف مغ حجتو

في التخؽيف مغ تغيخ السشاخ مغ خبلؿ تحفيد  التسػيل اإلضافي /الشتائج بخنامج تحقيق سيداىع .3
إلنذاء فرػؿ دراسية إضاؼية مغ رياض االستثسارات السقاكمة لمسشاخ في البشية التحتية السادية لمسجارس 

التخريز  ج, 2.7-ج 2.5أ( كالسؤشخ السختبط بالرخؼ 2.6-ا 2.5)السؤشخ السختبط بالرخؼ   KG2األشفاؿ
  مميػف دكالر أمخيكي(. 18بؿيسة  السذتخؾ

خبلؿ: )أ(  في السجارس الحكػمية السػجػدة إما مغ KG2 سيتع إنذاء ىحه الفرػؿ الجراسية الججيجة لخياض األشفاؿ
إعادة تخريز كتججيج الغخؼ / السداحات السػجػدة لتحػيميا إلى فرل دراسي إضافي لخكضة األشفاؿ, أك )ب( 
إنذاء امتجادات داخل أراضي السجارس الحكػمية الحالية. كسا ستحجد خصة العسل كتقييع البشية التحتية ىحه 

 .االستثسارات
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 : المثال سبٌل على ، انظر 

 (.9103) وٌوشٌكاوا ووٌبلند( 9101. )وآخرون هٌكمان ،( 9102) وكاراباكوال هٌكمان
44

 تموٌل عن المشترن التمرٌر فً المناخ تؽٌر آثار من للتخفٌؾ تموٌل أنه على لمناخا تؽٌر آثار من التخفٌؾ بشؤن الوعً وإذكاء المدرات وبناء والتدرٌب التعلٌم ٌُصنؾ 

 على متاح. 2.0 الفبة ، 0- ج-أ الجدول ، ج المرفك ،( 9102لبنن التنمٌة المتعدد األطراؾ ) المناخ

http://pubdocs.worldbank.org/en/650791574955718829/2018-joint-report-on-mdbs-climate-finance.pdf. 
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مجػ تػافخ الصاقة الستججدة كججكػ تثبيت تكشػلػجيا الصاقة الستججدة )مثل  سػؼ يدتكذف تقييع البشية التحتية أيًزا
حيث أف معطع السحافطات في األردف  45الصاقة الذسدية( لتكػف بسثابة مرجر لمصاقة ليحه الفرػؿ الجراسية .

لمسشاخ لتخؽيف السبشية ترسيسات مقاكمة   KG2رياض األشفاؿ معخضة بذجة لخصخ الحخارة الذجيجة, ستتبع فرػؿ
رياض  الحخارة كالدساح بالتبخيج عغ شخيق التيػية. كباإلضافة إلى ذلظ , يمـد كجػد أجيدة كمعجات ججيجة لفرػؿ

   46)السداحات السبشية كالسججدة( لتكػف قادرة عمى تخشيج استخجاـ الصاقة.  KG2األشفاؿ

اسبة لمعسخ لمحفاظ عمى الصاقة كالسياه في , سيتع تخكيب الفتات مش KG2ككجدء مغ بشاء كتججيج رياض األشفاؿ
  47مخافق رياض األشفاؿ لديادة الػعي بأىسية الحفاظ عمى ىحه السػارد الشادرة.

 أيًزا ترسيع كتجخبةالشتائج / التسػيل االضافي  بخنامج تحقيق , سيحفد 2السؤشخ السختبط بالرخؼ  في إشار
مغ خبلؿ العسل جشًبا إلى جشب   KG2خجمات رياض األشفاؿ يخالذخاكات مابيغ القصاع العاـ كالخاص لتػسيع تػف

السؤشخ السختبط بالرخؼ ) مع مقجمي الخجمات مغ القصاع الخاص الحيغ يدتػفػف الحج األدنى مغ معاييخ الجػدة
   مبلييغ دكالر أمخيكي(. 6يبمغ  مذتخؾتخريز  ب , 2.6-ب 2.5ج كالسؤشخ السختبط بالرخؼ  2.4

نى مغ السعاييخ, سيحتاج مقجمػ الخجمة إلى ضساف صحة األشفاؿ كسبلمتيع مغ خبلؿ الحفاظ كلتحقيق الحج األد
عمى البشية التحتية السادية السشاسبة, كضساف أف معمسي رياض االشفاؿ يجركػف جيًجا االحتياجات الرحية األساسية 

-فيخكس كػفيج ثشاء األزمات مثللؤلشفاؿ, كإشبلع معمسي رياض االشفاؿ عمى بخكتػكػالت الصػارغ التي تشصبق أ
 .الخصيخة الصقذاحجاث أك  19

السؤشخ ) , KG2رياض االشفاؿ   , سيتع تصػيخ كنذخ نطاـ ضساف جػدة 2السؤشخ السختبط بالرخؼ  في إشار )ج(
بذكل سيعتسج ىحا الشطاـ عمى معاييخ جػدة محجدة بػضػح كالتي تػازف   .مميػف دكالر أمخيكي( 22 ,  2السختبط بالرخؼ 

 .كاٍؼ األبعاد الييكمية كالعسمية كالتعمسية لتشسية الصفػلة السبكخة

ككسا ىػ مػضح أعبله , ستغصي ىحه السعاييخ أيًزا األبعاد الييكمية كالعسمية ذات الرمة ألنيا تتعمق بزساف صحة 
ع كاإلعجاد لسثل ىحه األحجاث األشفاؿ كسبلمتيع خبلؿ الطػاىخ الجػية القاسية كحاالت الصػارغ األخخػ. كمغ خبلؿ التػق

 الدمبية , تداىع ىحه السعاييخ في التكيف مع تغيخ السشاخ.

 2مجال الشتيجة 

, سيجعع التسػيل اإلضافي تجريب معمسي مخحمة الخكضة حتى السخحمة  4في إشار السؤشخ السختبط بالرخؼ  )أ(
مبلييغ  9ب,  4.7-ب 4.5)السؤشخ السختبط بالرخؼ  يغالثانػية كمشح الذيادات كفًقا لمسعاييخ السيشية لمسعمسيغ الػششي

, بسا في ذلظ مػاضيع التجريب عمى صحة األشفاؿ ذات الرمة بتغيخ السشاخ عشج االقتزاء. سيزسغ ذلظ  دكالر أمخيكي(
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ح أيًزا سيدس كمػضػع تغيخ السشاخ بذكل كاٍؼ كدقيق في السشاىج الجراسية كالفرػؿ الجراسية,  تقجيعأف السعمسيغ يسكشيع 
 .لمسعمسيغ بخفع الػعي بتغيخ السشاخ خارج الفرػؿ الجراسية

التخكيد عمى التعمع االجتساعي العاشفي لؤلشفاؿ  التسػيل االضافي , سيجعع 5في إشار السؤشخ السختبط بالرخؼ  )ب(
 مميػف دكالر أمخيكي(. 17.8, 5كالخقسشة كاإلببلغ السشتطع عغ بيانات الدمػؾ كالخفاـية لمصبلب )السؤشخ السختبط بالرخؼ 

سيبشي بخنامج التعمع االجتساعي العاشفي تكيف األشفاؿ بذكل عاـ تجاه األحجاث الدمبية, بسا في ذلظ اآلثار الدمبية لتغيخ 
السشاخ. ستديل بيانات الخفاـية السخقسشة تحجيج أعجاد الصبلب السعخضيغ لمخصخ الحيغ ستدتيجفيع كزارة التخبية كالتعميع 

 .ت مرسسة خريًرا لديادة قجرتيع عمى التكيف, كبالتالي زيادة السداىسة في التكيف مع تغيخ السشاخبتجخبل

, سيجعع التسػيل اإلضافي إعادة تأىيل السجارس الحكػمية لتمبية الحج األدنى  6في إشار السؤشخ السختبط بالرخؼ  )ج(
, كبشاء  19-جائحة فيخكس كػفيج مغ متصمبات الرحة كالدبلمة كتحديغ مخافق السياه كالرخؼ الرحي كالشطافة في ضػء 

ك السؤشخ السختبط بالرخؼ , ب  6.6-ب 6.4السؤشخ السختبط بالرخؼ   ,قجرة الدكاف السعخضيغ لمتأثخ بآثار تغيخ السشاخ
 مميػف دكالر أمخيكي(. 18مذتخؾ بؿيسة  ا تخريز 6.6-أ6.4

سيتع ترسيع مخافق السياه كالرخؼ الرحي كالشطافة العامة كإعادة تأىيل السجارس مع تزسيغ التكيف مع تجابيخ التخؽيف. 
ألعساؿ البديصة كتخكيب أنطسة التجفئة كالتبخيج كالبشية التحتية السادية كالبشية التحتية كعمى كجو التحجيج, بالشدبة لجسيع ا

األساسية , سيتع استكذاؼ ججكػ تثبيت تكشػلػجيا الصاقة الستججدة )مثل الصاقة الذسدية( لتكػف بسثابة مرجر لمصاقة. 
اءة الصاقة كسا حجدتيا كزارة التخبية كالتعميع. باإلضافة ستفي جسيع األجيدة كالسعجات الججيجة / التي تع إصبلحيا بسعاييخ كف

إلى ذلظ , سيتع تخكيب البلفتات لمحفاظ عمى الصاقة كالسياه في مخافق السياه كالرخؼ الرحي كالشطافة العامة كزيادة الػعي 
 48بذأف الحفاظ عمى السػارد.

ستداعج أنطسة السياه كالرخؼ الرحي كالشطافة الرحية ىحه التي تتع صيانتيا جيًجا عمى مشع انتذار األمخاض السعجية ,  
كالتي يسكغ أف تكػف ميجدة بذكل خاص في سيشاريػىات األزمات, كالتي يكػف األشفاؿ عخضة ليا بذكل خاص, كتػفخ 

أف تعسل كسحصات مياه أثشاء فتخات الجفاؼ كغيخىا مغ األزمات  الحرػؿ عمى السياه الشطيفة الرالحة لمذخب كيسكغ
 , كبالتالي زيادة قجرة األشفاؿ كأسخىع عمى مقاكمة اآلثار الدمبية لتغيخ السشاخ.مثل أزمات السشاخاإلندانية 

 3الشتيجة  مجال

الكفاءة. كبسػجب ىحا السؤشخ, االنتقاؿ إلى امتحاف التػجييي الخقسي القائع عمى  7يحفد السؤشخ السختبط بالرخؼ  )أ(
 :تع تزسيغ تجابيخ التكيف مع السشاخ كتخؽيف آثاره في نذاشيغ

سػؼ يحفد التسػيل اإلضافي تصػيخ بشظ العشاصخ كالسػاد كالسشرة الخقسية إلدارة اختبار التػجييي,  .1
سج ىحه السشرة عمى خجمات قج تعت مبلييغ دكالر أمخيكي(. 8,  أ7.5)السؤشخ السختبط بالرخؼ كالترشيف كاإلببلغ

الحػسبة الدحابية. كنطًخا ألف الحػسبة الدحابية ستمغي الحاجة إلى كجػد خػادـ في السػقع , سيكػف نطاـ البيانات 
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أقل عخضة لسخاشخ السشاخ كالكػارث الصبيعية. كفي حاؿ لع تعتسج السشرة الخقسية عمى الخجمات الدحابية , فدػؼ 
التعميع إعجاد خصط استعادة القجرة عمى العسل بعج الكػارث لزساف الػصػؿ إلى البيانات ُيصمب مغ كزارة التخبية ك 

كتخديشيا بذكل آمغ كمػثػؽ. تداىع ىحه التجابيخ في التكيف مع تغيخ السشاخ عغ شخيق بشاء القجرة عمى التكيف 
 .كالحج مغ التعخض آلثار السشاخ السحتسل كالكػارث الصبيعية

عمى تحفيد إنذاء مختبخات اإلمتحانات السجرسية التي سيتع تجييدىا باألجيدة  يل االضافيالتسػ  كسا سيعسل .2
ستكػف  مبلييغ دكالر أمخيكي(. 5أ , 7.6)السؤشخ السختبط بالرخؼ  كالذبكات الخقسية إلدارة اإلمتحانات الخقسية

نة الخجمات التعميسية في مػاجية تديج الخقسشة مغ مخك 49األجيدة الخقسية مصمػبة لمػفاء بسعاييخ كفاءة الصاقة.
 .االضصخابات الشاجسة عغ التأثيخات السشاخية السعاكدة كتخجـ ىجؼ استسخارية التعمع

 4نصاق الشتائج 

, سيجعع التسػيل اإلضافي تعديد قجرة كزارة التخبية كالتعميع عمى 8كأخيًخا , في إشار السؤشخ السختبط بالرخؼ  )أ(
مميػف دكالر أمخيكي(. كمغ بيغ  18.8, 8تسمة في السجارس )السؤشخ السختبط بالرخؼ االستجابة لبلضصخابات السح

األنذصة األخخػ , سيحفد السؤشخ السختبط بالرخؼ تصػيخ استخاتيجية التعمع السجمج حػؿ كيؽية ضساف الػصػؿ إلى فخص 
ا في تػجيو جيػد التعميع عغ بعج في التعمع عغ بعج لجسيع الصبلب خبلؿ أكقات األزمات. ستداعج ىحه اإلستخاتيجية أيًز 

كزارة التخبية كالتعميع في أكقات انقصاع الخجمة بدبب األحجاث الجػية القاسية. كباإلضافة إلى ذلظ, ستتع تجخبة محتػػ 
التعمع السجمج كشخؽ تقجيسو لمتكامل مع التجريذ في الفرػؿ الجراسية العادية في الرفػؼ مغ الخابع الى الدادس, مسا 

 ديج مغ تعديد تكيف نطاـ التعميع تجاه اآلثار الدمبية لتغيخ السشاخ كيداىع في استسخارية التعمع.سي
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 إضافة.   –: تقييع الشطع االئتسانية 4السمحق 

بخنامج  السدتسخ )الشتائج تحقيق  سيدتسخ التسػيل اإلضافي السقتخح في استخجام نفذ األنطسة االئتسانية لبخنامج .1
, الحؼ تع إجخاؤه في عاـ  (FSA) األصميالشطام االئتساني  تقييع. تع تحجيث نتائج  دعع إصالح التعميع األردني(تحقيق 
 .الجارية لغخض ىحا التسػيل اإلضافي بخنامج تحقيق الشتائج , لعسمية 2017

إلى نتائج تشفيح  استشاداً  , كتع ذلظ 19-فيخكس كػفيج تع التحجيث عغ بعج بدبب اإلغبلؽ الحالي في األردف بدبب جائحة
 .العسمية الجارية

خمرت نتائج التقييع السحّجث لمشطام االئتساني إلى أن اإلشار العام لالئتسان والحػكسة يػفخ تأكيًجا معقػاًل بأن  .2
 .أمػال البخنامج ستدتخجم لألغخاض السقرػدة مغ التسػيل اإلضافي السقتخح

 السخاشخ االئتسانية

السحجث اعتبار أف أنطسة الشطام االئتساني  تقييع السخاشخ االئتسانية عمى أنيا معتجلة. يػاصليدتسخ ترشيف   .3
البخنامج تػفخ ضساًنا معقػاًل بأف عائجات التسػيل ستدتخجـ لؤلغخاض السقرػدة, مع إيبلء االىتساـ الػاجب لسبادغ االقتراد 

( احتساؿ االفتقار إلى االستجامة السالية 1الخئيدية السحجدة التالية: ) كالكفاءة كالفعالية كالذفاؼية كالسداءلة. كتبقى السخاشخ
كالقجرة عمى التشبؤ بالتسػيل بدبب التخؽيزات السحتسمة في السيدانية بدبب الزغػط السالية التي كاجييا األردف في الدشػات 

, ال يداؿ البخنامج متػائًسا مع 2020مػازنة ستشاًدا إلى قانػف كا .19-األخيخة كزادت بذكل كبيخ بدبب جائحة فيخكس كػفيج
% مغ  10مميػف دكالر أمخيكي, كىػ ما يسثل  700.0األصمي بسبمغ  تحقيق الشتائج إشار اإلنفاؽ. كقجرت ؾيسة بخنامج

ػمي(, بسا البخنامج الحك الخصة اإلستخاتيجية لمتعميع،مميار دكالر أمخيكي ) 7.3التي تبمغ ؾيستيا  الخصة اإلستخاتيجية لمتعميع
كجػدتو كالتعميع األساسي  في ذلظ األنذصة الخئيدية التي تخكد عمى الحرػؿ عمى التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة 

 الحجكد األصمية لمبخنامج الحكػمي. كسػؼ تتػسع حجكد بخنامج ضسغكالتعميع الثانػؼ. سيعسل التسػيل اإلضافي السقتخح 
مميػف دكالر مشيا مغ خبلؿ  100كالر أمخيكي مغ حيث إشار اإلنفاؽ, كسيتع تقجيع مميػف د 222بسقجار  تحقق الشتائج

بالسخررات الفرمية دكف أؼ تأخيخ أك تخؽيزات  بتدكيج كزارة التخبية ك التعميع لقج قامت كزارة السالية .التسػيل اإلضافي
كمع  .ت كاؼية فقط لتغصية الخكاتب, حيث كانت التحػيبل 2020كبيخة حتى تع تصبيق حطخ الجائحة في مشترف آذار 

( قج يؤثخ مديج مغ 2ة كرأس الساؿ؛ )ر ذلظ, استأنفت كزارة السالية مؤخًخا تقجيع مخررات شيخية لكل مغ االنذصة الستكخ 
ية التأخيخات في تشفيح السذتخيات اإللكتخكنية عمى تػحيج أنذصة السذتخيات كتشفيحىا بكفاءة كسيؤدؼ إلى تفاقع السعالجة اإلدار 

( التشديق كالتكامل غيخ السشتطسيغ في شخاء األعساؿ 4( ضعف القجرة عمى إدارة العقػد ؛ )3السعقجة السػجػدة بالفعل ؛ )
التي تتجاكز سقف ميدانية كزارة التخبية كالتعميع كالبالغة مميػف ديشار كالتي يتع تشفيحىا بذكل مخكدؼ مغ قبل كزارة األشغاؿ 

 . العامة كاإلسكاف

ق مصمػب لمدساح لػزارة التخبية كالتعميع بسخاؾبة سيخ العسل كبالتالي إشبلؽ شخاء السعجات كاألثاث في الػقت السشاسب التشدي
 .ليتع تدميسو في السجرسة عشج االنتياء مغ األعساؿ
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كمقارنتيا ( عمى أساس سشػؼ, سيتع رصج ميدانية كزارة التخبية كالتعميع 1ؼيسا يمي تجابيخ التخؽيف مغ السخاشخ: ) .4
( 1( لمسذتخيات: )2. ك )اليجؼ االنسائي لمسذخكعبإشار نفقات البخنامج لتحجيج أؼ اختبلؼ كبيخ مغ شأنو أف يعيق تحقيق 

( في الػقت السشاسب كالحؼ سُيبدط معالجة السذتخيات كإدارة العقػد ؛ JONEPS) األلكتخوني األردني الذخاء نطام نذخ
تحجيج معاييخ ىشجسة البيانات مغ أجل الدساح لؤلنطسة بالتػاصل مع ( نذاط السداعجة الفشية نحػ 2)

( التشديق كالتحجيثات السشيجية حػؿ معالجة 3؛ ك ) كادارة السخدكف لجػانب التخصيط  األلكتخوني األردني الذخاء نطام
نامج الػكالة األمخيكية لمتشسية تقع ضسغ نصاؽ بخ  بانياالسذتخيات كإدارة العقػد كالتشبؤ مع كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف 

  (.ESMP)تحديغ اإلدارة والتخصيط عمى مدتػى السجارس كالجكلية , 

 تشفيح البخنامج األصمي وتشفيح اإلجخاءات السصمػبة

لع يتسكغ البخنامج األصمي مغ تحقيق الكفاءة الستػقعة في السذتخيات بدبب تأخيخات الحكػمة في  .5
قجـ الرشجكؽ االستئساني الستعجد السانحيغ لمشسػ الذامل كالفخص االقترادية الحؼ  .األردني األلكتخوني الذخاء نطامنذخ

ككزارة السالية / إدارة السذتخيات العامة مغ أجل تعديد  التسػيل إلى كزارة التخصيط كالتعاكف الجكلي, قجـ يجيخه البشظ الجكلي 
 ., عمى التػالي (P171965) أللكتخوني األردنيا الذخاء نطام كتعديد تشفيح (P172421) إدارة اإلصبلح

/ ذكاكػ الدياسة ك الكىػ قيج التشفيح. كستجعع األداة األكلى التجريب كالتفعيل لػحجات  2019تع حذج التسػيل في كانػف أكؿ 
زارة التخبية كالتعميع , بجًءا مغ ك  األلكتخوني األردني الذخاء نطام السذتخيات , بيشسا ستجعع األداة الثانية نذخالخاص ب التطمع

 .كقائج ليحه العسمية

. كسيتع تدييل مخاؾبة بيانات 2021يتع تفعيل نطاـ السذتخيات العامة في كزارة التخبية كالتعميع بحمػؿ مشترف عاـ  
 .السذتخيات كمؤشخات الكفاءة مغ خبلؿ الشطاـ , كلكغ في غزػف ذلظ , سيتع استخجاـ ججاكؿ البيانات ليحا الغخض

كفًقا  التسػيل االضافي الجارية, ستقػـ كزارة التخبية كالتعميع بتشفيح أنذصة بخنامج تحقيق الشتائج عمى غخار عسمية .6
تسػز  10لمسبادغ التػجييية لسشع كمكافحة االحتياؿ كالفداد في تسػيل بخنامج تحقيق الشتائج )تست مخاجعتو اعتباًرا مغ 

( تبادؿ السعمػمات مع البشظ الجكلي بذأف جسيع مداعع االحتياؿ كالفداد ؼيسا 1ي: )كستقػـ الجية السشفحة بسا يم 50( .2015
يتعمق بالبخنامج , كالتحقيق في جسيع االدعاءات الستمقاة ذات السرجاؾية, كإببلغ البشظ الجكلي بذأف اإلجخاءات الستخحة , 

ات األخخػ لبلحتياؿ كالفداد ؼيسا يتعمق بالبخنامج ؛ كالتعاكف في أؼ تحقيق قج يجخيو البشظ الجكلي في االدعاءات أك السؤشخ 
  .( مخاؾبة قائسة البشظ الجكلي لمذخكات السحطػرة / السػقػفة كااللتداـ بيا2ك )
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 والتختيبات السؤسدية نبحة عامة

 اإلشار السؤسددي

كالػزارة مدؤكلة عغ الشطاـ التعميسي , 1939: صجر أكؿ نطاـ داخمي لػزارة التخبية كالتعميع عاـ وزارة التخبية والتعميع .7
, كالحؼ يتزسغ تفاصيل كاممة تتعمق بفمدفة التعميع كأىجافو  1994( لدشة 3بسػجب أحكاـ قانػف كزارة التخبية كالتعميع رقع )

كمبادغ  كمبادغ الدياسة التعميسية ككحلظ عسل الػزارة كمياميا كمػضفييا كالسخاحل التعميسية كمياـ مجمذ التخبية كالتعميع
 .السشاىج كالكتب السجرسية كاالمتحانات العامة كالسؤسدات التعميسية الخاصة كاألجشبية

ستدتسخ الشفقات التي سيتع تكبجىا في إشار البخنامج في تذكيل جدء مغ أنطسة السػازنة الػششية لػزارات الحكػمة.   .8
كيخد  51التي تع تقييسيا مغ خبلؿ السقاالت التحميمية السختمفة.كسيخزع البخنامج لتختيبات اإلدارة السالية العامة لمحكػمة, ك 

 .كصف مػجد ألنطسة كقػاعج كإجخاءات كآليات الخقابة السالية القابمة لمتصبيق في الفقخات التالية

 اإلشار القانػني

 :يةكيدتسخ تصبيق القػانيغ التال –ال ُيتػقع حجكث تغييخات في اإلشار القانػني لمتسػيل اإلضافي  .9

( مياـ كمدؤكليات إدارة السػازنة العامة بػزارة السالية , باإلضافة 2008) قانػن السػازنة األساسييعخض  )أ(
إلى بعس القزايا الستعمقة بعسمية إعجاد السػازنة. يشطع قانػف السػازنة العامة كقانػف السػازنة لمػحجات الحكػمية 

شفيح السػازنة فقط. كتخاجع الحكػمة الشدخة الحالية مغ القانػف, مع السعتسجة لكل سشة مالية الجػانب السيسة في ت
 .2021تػقع تقجيع التذخيع السعجؿ لمبخلساف بحمػؿ نياية عاـ 

السبادغ األساسية الستعمقة باإليخادات كالشفقات كالدمف كإدارة  (.2015( وتعجيالتو )1994الشطام السالي ) )ب(
الشقج كالجيػف كأساس السحاسبة السالية كالدجبلت كالخقابة السالية مبيشة في ىحه البلئحة كفي تعميسات تصبيق الذؤكف 

 .(1995) السالية

مية كيػضح اإليخادات كالشفقات إشار الزػابط الجاخ (2015( وتعجيمو )2011يعخض نطام الخقابة السالية ) )ج(
السالية ذات الرمة قبل السخاجعة/ السػافقة, كاألدكار كالسدؤكليات, كتختيبات كزارة السالية مغ أجل اإلدارة السخكدية, 

(, 2015كيذخؼ عمى مياـ الخقابة السالية التي تشذأ في الػزارات كالػحجات الحكػمية. الشطاـ األساسي السشقح )
تسييًدا كاضًحا بيغ كضائف الخقابة الجاخمية كالتجقيق الجاخمي, كالتي عادة ما تكػف يسيد بلمة فارقة, الحؼ يعتبخ عك 

 .مختمصة في القصاع العاـ

لمقػانيغ األساسية لعاـ  في األردف ديػاف السحاسبة . يخزع2007ك  1952لعامي  قػانيغ ديػان السحاسبة )د(
. ال تػفخ القػانيغ االستقبلؿ السالي كاإلدارؼ البلـز 2007آخخىا عاـ  كالتعجيبلت البلحقة ليا, كالتي كاف 1952

 السخاؾبةفتخة اشغاؿ رئيذ الجيػاف لسشربو, كال تداؿ تخكد عمى خبلؿ مغ األلجيػاف السحاسبة, كالحرانة السصمػبة , ك 
 .السدبقة
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تساده, لكغ البخلساف األردني لع برياغة تعجيل حجيث لقانػف ديػاف السحاسبة كاع 2013قاـ مجمذ الػزراء في عاـ 
بذكل أكبخ مغ خبلؿ   ديػاف السحاسبة يرادؽ عميو ليربح سارؼ السفعػؿ. ستعدز التعجيبلت السقتخحة استقبللية

 .السشطسة الجولية لمسؤسدات العميا لسخاجعة الحداباتتقخيبو مغ السسارسات كالسعاييخ الجكلية التي أصجرتيا 

بسػجب قانػف ىيئة  (JIACC) ىيئة الشداىة ومكافحة الفداد األردنية. تع تأسيذ ادتذخيعات مكافحة الفد )ىـ(
ليذسل حساية "... السبمغيغ كالذيػد كالسخبخيغ  2014مكافحة الفداد السعجؿ, كالحؼ تع تعجيمو مؤخًخا في عاـ 

 " .كالخبخاء في قزايا الفداد كأقاربيع كاألشخاص ذكؼ الرمة الػثيقة بيع

 .ت العامةالسذتخيا )و(
. 2019كدخل حيد التشفيح في تذخيغ ثاف  2019في أّيار  28/2019تست السرادقة عمى قانػف داخمي ججيج رقع 

إنذاء كحجتيغ مدتقمتيغ, كاحجة لتشطيع القصاع كتقجيع السذػرة بذأف الدياسات الججيج الشطاـ الجاخمي مغ كيتػقع 
 .مغ قبل الجية السشفحة كتفخض استخجاـ السذتخيات اإللكتخكنية كاألخخػ لسعالجة شكاكػ الذخاء عشجما ال يتع حميا

تقػـ الجيات الحكػمية )الػزارات كالسؤسدات العامة كالييئات السحكػرة في قانػف السػازنة العامة كقانػف مػازنة 
الجكلية كيمتـد  الػحجات الحكػمية( بتشفيح نطاـ الذخاء اإللكتخكني الججيج الحؼ تع تقييسو عمى أنو يمبي السسارسات

الذفاؼية كاإلنراؼ كاالقتراد كالؿيسة مقابل الساؿ. كال يداؿ اإلصبلح مدتسخا , كمغ السقخر نذخ ك بسبادغ الذخاء
 .2020الذخاء اإللكتخكني عمى مدتػػ الػزارات بحمػؿ نياية عاـ 

 تقييع محجث لألنطسة االئتسانية
 إعجاد السػازنة وتشفيحىا

يدتسخ إعجاد   .تحقيق الشتائج امجلمتسػيل االضافي لبخن السحجث أن أنطسة السػازنة في األردن مشاسبةيؤكج التقييع  .10
كال يداؿ إعجاد   .ادائخة السػازنة العامة  عمى مػقع كالسػازنة الشيائيةالسػازنة دكف أؼ تأخيخ كبيخ كيتع نذخ مدػدة السػازنة 

, الحؼ يحجد مدؤكليات مجيخية السػازنة العامة,  2008لعاـ  58السػازنة كتشفيحىا يخزعاف لقانػف السػازنة األساسي رقع 
كىي كحجة مشفرمة تتبع مباشخة لػزيخ السالية, كلكغ السبادغ األساسية الستعمقة بإدارة اإليخادات كالشفقات كالسحاسبة كالخقابة 

لمذؤون  التصبيكية التعميسات( بريغتيا السعجلة الحًقا, كفي 1994) 3جدة في البلئحة السالية رقع السالية, مح
 .1995لدشة   (1) رقع السالية

يتع تحجيج القػاعج التي تحجد مجػ إمكانية إعادة تػفيخ مخررات السيدانية خبلؿ العاـ في قانػف السػازنة العامة لكل عاـ. 
 .مجمذ األمةاألكثخ شسػاًل قيج السشاقذة لعجة سشػات, كلكغ لع يتع تقجيع أؼ مقتخحات إلى ة األساسي قانػن السيدانيكال يداؿ 

لمسعاييخ الجكلية كتشذخ إشاًرا أساسًيا ك  تػاصل الحكػمة استخجاـ أنطسة ترشيف السػازنة كججكؿ الحدابات السصابقة .11
فخ الػسائل لتتبع اإلنفاؽ الحكػمي. يستمظ األردف نطاـ ترشيف قػؼ, فعااًل لػضع السيدانية السػجية نحػ الشتائج, ككميا تػ 

لرشجكؽ الشقج الجكلي, بسا في  2001لعاـ  حراءات السالية الحكػمةالدليل إيتزسغ أىع الترشيفات كيتػافق بذكل عاـ مع 
ىحه الترشيفات في مخصط ذلظ الترشيفات اإلدارية كاالقترادية كالػضيؽية كالجغخاؼية كترشيفات البخامج. يتع تزسيغ 

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
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نطام ادارة السعمػمات الحدابات الحالي مسا يدسح باإلببلغ عغ جسيع السعامبلت كفًقا لمسعاييخ السشاسبة. كسا يتع استخجاـ 
 .إلعجاد السيدانية (GFMIS) السالية الحكػمية

الشيائية كالشذخة السالية العامة  , في حيغ يتع نذخ الحداباتدائخة السػازنة العامةيتع نذخ السيدانية عمى مػقع  .12
الذيخية لمحكػمة )بسا في ذلظ إحراءات السيدانية الحكػمية السالية السجسعة كفًقا لمترشيفات االقترادية كالػضيؽية( عمى 

 ..GBD  (http://www.gbd .gov.jo)-دائخة اممػازنة العامة مػقع

حتى اآلف بذكل كامل بستصمبات جسيع الجيات الفاعمة في  ميةنطام ادارة السعمػمات السالية الحكػ ال تفي كضائف  .13
كضائف محجكدة مغ أجل: )أ( عخض  نطام ادارة السعمػمات السالية الحكػميةالسيدانية أثشاء إعجاد السيدانية كتشفيحىا. يقجـ 

ت؛ )ج( تدجيل كملء تقجيسي أكلي لمسيدانية يخكد عمى الدياسة؛ )ب( الجخػؿ في التدامات ربع سشػية كمتعجدة الدشػا
 االلتدامات السدتحقة كالفػاتيخ السدتحقة لخصج الستأخخات. كنتيجة لحلظ , ضمت الستأخخات تسثل مذكمة.

لسخاؾبة السذكمة. كقج تع إنذاء اآلليات  نطام ادارة السعمػمات السالية الحكػميةبذكل كامل مغ  لغاية االفالحكػمة  تدشفجلع 
سشتطسة لمستأخخات في كزارة السالية مؤخًخا حيث تع تعييغ فخيق صغيخ تحت قدع إدارة الشقج لتتبع السرسسة لتدييل السخاؾبة ال

 .كرصج الستأخخات

 السذتخيات العامة
 2019في أّيار  28/2019ال تدال اإلصالحات الخئيدية جارية. تست السرادقة عمى قانػن داخمي ججيج رقع  .14

الشطاـ الجاخمي إنذاء كحجتيغ مدتقمتيغ, كاحجة لتشطيع القصاع كتقجيع مغ كيتػقع  .2019ودخل حيد التشفيح في تذخيغ ثان 
 كتقـػ بفخض ,ة السشفحةيئالذخاء عشجما ال يتع حميا مغ قبل الي / تطمساتالسذػرة بذأف الدياسات كاألخخػ لمتعامل مع شكاكػ 

 .السذتخيات اإللكتخكنيةنطاـ استخجاـ 

كالسؤسدات العامة كالييئات كاإلدارات السحكػرة في قانػف السػازنة العامة كقانػف مػازنة  تقـػ الجيات الحكػمية )الػزارات
الػحجات الحكػمية( بتشفيح نطاـ السذتخيات الحكػمية الججيج الحؼ تع تقييسو عمى أنو يمبي السسارسات الجكلية كيمتـد بسبادغ 

 .اؿالذخاء مغ الذفاؼية كاإلنراؼ كاالقتراد كالؿيسة مقابل الس
. قج 2020السذتخيات اإللكتخكنية عمى مدتػػ الػزارات بحمػؿ نياية عاـ نطاـ كال يداؿ اإلصبلح مدتسخا , كمغ السقخر نذخ 

يتصمب ذلظ إنذاء لجشة مذتخيات خاصة في كزارة التخبية كالتعميع مغ أجل البخنامج , إذا احتاجت كزارة التخبية إلى معالجة 
لعاـ  28مغ قانػف السذتخيات الحكػمية رقع  81, ك 76لسيدانية الػاردة أدناه بسػجب السادة األنذصة التي تتجاكز حجكد ا

. باإلضافة إلى ذلظ, ستتع معالجة ىحه األنذصة مخكدًيا مغ قبل كزارة السالية / إدارة السذتخيات العامة )لمدمع 2019
 لؤلعساؿ كالخجمات االستذارية الستعمقة باألعساؿ(.كالخجمات االستذارية( أك مغ قبل كزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف )

 اإلستذارة الفشية الستعمقة باألعسال الدمع والخجمات اإلستذارية األعسال 
 100,000 500,000 1,000,00 ديشار أردني

 141,000 705,000 1,410,000 مايعادلو بالجوالر األمخيكي
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 تحميل أداء السيدانية

التبايشات )السيدانية مقابل االنفاقات  201852اإلنفاؽ عمى السيدانية لػزارة التخبية كالتعميع لعاـ ُيطيخ تحميل نتائج   .15
% مسا يجؿ عمى الزغط السالي الحؼ كاف األردف يعانيو   6 التبايغ. كيبمغ متػسط 1الفعمية( كسا ىػ مػضح في الججكؿ 

كبذكل رئيدي في الشفقات الخأسسالية. كال تداؿ الشفقات  يات ,خبلؿ العاميغ الساضييغ, مسا تدبب في تخؽيزات في السيدان
 .اإلجسالية لمبخنامج متػائسة مع إشار اإلنفاؽ

 إدارة الخديشة وتجفق األمػال

سيتبع التسػيل االضافي إدارة الخديشة األردنية حيث يصمب مغ جسيع الػحجات الحكػمية بسا في ذلظ كزارة التخبية   .16
, كتدميع أؼ فػائس حداب الخديشة السػحج( لئلحتفاظ بأرصجة البشػؾ في 2015ك  2007كالتعميع كفقا لقػانيغ الفائس )

في   حداب الخديشة السػحج في كزارة السالية ىي السدؤكلة عغ خديشة العامةمجيخية الكفي األردف, تعتبخ . إلى كزارة السالية
جسيع الػزارات كتػجيو جسيع نفقاتيا كإيخاداتيا. يحتفع البشظ السخكدؼ األردني بجسيع حدابات الخديشة, كالتي يسكغ لػزارة 

يحتفع البشظ السخكدؼ األردني بحدابات فخعية  كبالشدبة لجسيع الػزارات التشفيحية, . السالية الػصػؿ إلييا في الػقت الفعمي
ك  كإيخادات فخعية, حيث يتع مدح األرصجة عمى أساس يػمي بحيث يكػف لكل حداب فخعي رصيج صفخؼ في نياية اليػـ.

 يدسح تقخيخ يػمي لمبشظ السخكدؼ األردني لمخديشة بسعخفة مرجر جسيع السعامبلت السالية. سيتع تحػيل أمػاؿ البشظ الجكلي
إلى حداب الخديشة الجارؼ في البشظ السخكدؼ األردني. كتكػف زارة التخبية مدؤكلة عغ تقجيع شمبات الدحب مع الػثائق 

 الجاعسة البلزمة التي تثبت تحقيق السؤشخ السختبط بالرخؼ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

52
 بعد. 9102ولم ٌتم نشر الحسابات النهابٌة لعام  9102بدأ تنفٌذ المشروع فً  



 

197 

 

 2018واإلنفاق الفعمي،  والتعميع : ميدانية وزارة التخبية1الججول 

 
 2018ميدانية 

 الجيشار األردني()ب
 اإلنفاق الفعمي

 )بالجيشار األردني(
   رياض األشفال
 2,875,758 2,985,000 اإلنفاؽ الحالي

 1,144,498 1,436,000 إنفاؽ رأس الساؿ
 4,020,256 4,421,000 السجسػع

  9% 
   التعميع األساسي

 666,307,839 674,233,500 اإلنفاؽ الحالي
 50,842,974 51,756,650 إنفاؽ رأس الساؿ

 717,150,813 725,990,150 السجسػع
  1% 

   التعميع الثانػي 
 93,030,641 94,178,000 اإلنفاؽ الحالي

 9,274,114 16,370,350 إنفاؽ رأس الساؿ
 102,304,755 110,548,350 السجسػع

  7% 
   خجمات الجعع اإلدارؼ 

 50,874,457 52,109,000 اإلنفاؽ الحالي
 1,510,457 2,805,000 إنفاؽ رأس الساؿ

 52,384,914 54,914,000 السجسػع
  5% 
  6% 
   

  معجل التغيخ
 

كانت كزارة السالية تقػـ بتدكيج كزارة التخبية كالتعميع بالسخررات الفرمية دكف أؼ تأخيخ أك تخؽيزات كبيخة حتى  .17
كمع ذلظ, استأنفت  ., حيث التحػيبلت كاؼية فقط لتغصية الخكاتب2020تع تصبيق الحطخ بدبب الجائحة في مشترف آذار 

 تػفيخ السخررات الذيخية التي تغصي كل مغ الشفقات الستكخرة كرأس الساؿ. 2020كزارة السالية بجءًا مغ أكائل أّيار 
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 السحاسبة والتقاريخ السالية

تعتسج  التقاريخ السالية تعتبخ مقبػلة ألغخاض البخنامج.يخمز التقييع السحجث إلى أن نطع السحاسبة وإعجاد  .18
محكػمة لعام لسالية الحراءات الدليل إالحكػمة األساس الشقجؼ لمسحاسبة. تعتسج الحكػمة مخصط حدابات يتػافق مع 

2001. 

لعامة عمى أساس شيخؼ, إعجاد تقاريخ تشفيح السيدانية لسجيخية الخديشة ا نطام ادارة السعمػمات السالية الحكػميةيّدخ  .19
كيتع إرساليا إلى السجيخية. يتع إنذاء ىحه التقاريخ مغ خبلؿ نطاـ السعمػمات السالية الستكامل كتتػافق مع الترشيف في ديػاف 

ىشاؾ تجفق لمسعمػمات في اتجاىيغ بيغ كزارة السالية ككزارة التخبية  .السحاسبة, مسا يدسح بسقارنة األداء الفعمي بالسيدانية
كالتعميع. ال يسكغ إنفاؽ السيدانيات الستكخرة السعتسجة إال بعج استبلـ الػزارات لؤلمخ السالي العاـ الرادر عغ كزارة السالية. 

 .مصمػب إلنفاؽ الشفقات الخأسسالية األمخ السالي الخاصكبالسثل, فإف 

لمسيدانية يتع تجسيعيا كفًقا لمترشيفات  إحرائيات مالية حكػمية الذيخية نذخة الذؤون السالية العامة الحكػميةتذسل 
 .االقترادية كالػضيؽية )السيدانية مقابل الشفقات الفعمية(

/ كزارة السالية بيانات في الترشيفات  دائخة السػازنة العامةتقجـ التختيبات السالية الذيخية التي تخسميا الػزارات التشفيحية إلى  
 تسػيمية كالجغخاؼية.اإلدارية كاالقترادية كالبخنامجية كال

يذتخط القانػف االنتياء مغ الحدابات الدشػية بحمػؿ حديخاف مغ العاـ التالي, كقج تع االمتثاؿ لحلظ خبلؿ الدشػات  .20
حدابات المجيخية األخيخة. يتع نذخ الحدابات الشيائية عمى مػقع كزارة السالية. يتع إعجاد البيانات السالية الدشػية مغ قبل 

كيتع تقجيسيا إلى ديػاف السحاسبة عادة في حديخاف مغ العاـ التالي. يتع تجقيق البيانات السالية مغ قبل  ػزارة الساليةالعامة ل
 .كيتع نذخ الحدابات الشيائية عمى مػقع كزارة السالية .ديػاف السحاسبة عشج استبلميا كيتع إرساؿ تقخيخ الشتائج إلى البخلساف

, لع يتع  (METAC  ,2016)  التابع لرشجكؽ الشقج الجكلي الفشية اإلقميسي لسشصقة الذخق األوسطلسخكد السداعجة كفًقا 
.كبجاًل مغ ذلظ, يتع إعجادىا عمى أساس نقجؼ معجؿ  ملعاع ااطلقا في ليةدولالمحاسبة لسعاييخ اإعجاد البيانات السالية كفًقا 

لمحاسبة بسعاييخ ا. تخصط كزارة السالية لئللتداـ ملعاع ااطلقا في ةليدولالمحاسبة معاييخ المسحاسبة كال تدتػفي حتى اآلف 
 .بسداعجة فشية مغ شخكاء التشسية ملعاع ااطلقا في ليةدولا

مجسػعة فخعية مغ كضائف بخمجيات التصبيق  ادارة السعمػمات السالية الحكػميةيدتخجـ التشفيح الحالي لشطاـ  .21
 Oracle Financials إلعجاد السيدانية ؛ )ب( Hyperion الحالي مسا يمي: )أ( ساسيبخنامج التصبيق األاألساسية. يتألف 

لتشفيح السيدانية ؛ ك )ج( بخمجيات لمتػاصل مع بخمجيات أخخػ إلدارة الجيػف, ككذػؼ السختبات, كالتدػيات السرخؼية, كإدارة 
 .اإليخادات

ـ بالكامل لتشفيح السيدانية ؛ كمع ذلظ, كبالشدبة إلعجاد السيدانية, الستكامل مدتخج نطام ادارة السعمػمات السالية الحكػمية إف
 فإف ىشاؾ تجخبلت يجكية باستخجاـ أدكات تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت السختمفة السدتخجمة. كمع ذلظ , فإف كضائف
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في السيدانية أثشاء إعجاد السيدانية ال تمبي حتى اآلف متصمبات جسيع الجيات الفاعمة  نطام ادارة السعمػمات السالية الحكػمية
 .كتشفيحىا بالكامل

كضائف محجكدة مغ أجل: )أ( عخض تقجيسي أكلي لمسيدانية يخكد عمى الدياسة؛  نطام ادارة السعمػمات السالية الحكػميةيقجـ 
تحقة لخصج الستأخخات. )ب( الجخػؿ في التدامات ربع سشػية كمتعجدة الدشػات ؛ )ج( تدجيل كملء االلتدامات كالفػاتيخ السد

 نطام ادارة السعمػمات السالية الحكػميةكنتيجة لحلظ, ضمت الستأخخات تسثل مذكمة. لع تدتفج الحكػمة بذكل كامل مغ 
لسخاؾبة السذكمة. تع إنذاء اآلليات السرسسة لتدييل السخاؾبة السشتطسة لمستأخخات في كزارة السالية مؤخًخا حيث تع تعييغ فخيق 

 قدع إدارة الشقج لتتبع كرصج الستأخخات.صغيخ تحت 

 الزػابط الجاخمية والتجقيق الجاخمي

يتع تصبيق ضػابط تشفيح استشادًا إلى التقييع السحجث، ال تدال بيئة الخقابة العامة مقبػلة لغخض تشفيح البخنامج.  .22
( كالئحة الخقابة 2015( كتعجيمو )1994بو )السػازنة كتصبيقيا بذكل متدق في جسيع الػزارات كفًقا لمشطاـ السالي السعسػؿ 

 (.2015( كتعجيميا )2011السالية )

ترجر كزارة السالية بانتطاـ تعميسات تفّرل اإلجخاءات السقبػلة التي يجب أف تتبعيا جسيع الػزارات بسا فييا كزارة التخبية 
ل ما يمي: )أ( السػافقة الفشية مغ قبل الجائخة السدتفيجة كالتعميع. تصبق أنطسة تشفيح السػازنة في كزارة التخبية ضػابط محجدة تذس

الجاخمييغ  السجققيغمغ قبل  متخررةدكرية مالية مػضفي السالية كالسػافقة عمييع ؛ )ج( مخاجعات  التحقق مغ؛ )ب( 
 جات اإلنفاؽ السعشية.السؿيسيغ؛ ك )د( مسارسة كضيفة ضبط اإلنفاؽ مغ قبل السخاقبيغ السالييغ في كزارة السالية السعيشيغ لػح

 السدتشجة الىضػابط االمتثاؿ  مغ خبلؿيذخؼ السخاقبػف الساليػف السعيشػف مغ كزارة السالية عمى السجفػعات   .23
السعامبلت ,كتدجيل السعامبلت, كإنتاج الحدابات الجكرية كالشيائية مغ قبل الجيات السدؤكلة. كمغ الشاحية العسمية, ال يسكغ 

 .الدساح بإجخاء أؼ مجفػعات كمعالجتيا قبل التحقق مغ مخاقبي الحدابات السالييغ كتػؾيعيع عمى قدائع الجفع

سيغ في كزارة السالية, يػجج لجػ كزارة التخبية كالتعميع مجققػف داخميػف يؤدكف بذكل كباإلضافة إلى السخاقبيغ السالييغ السؿي 
رئيدي كضيفة السخاقبيغ الجاخمييغ/ السالييغ. كتقترخ أنذصة السخاجعة الجاخمية في السقاـ األكؿ عمى السخاجعة السدبقة 

 .لئليراالت كقدائع اإلنفاؽ كالسجفػعات

في ىحه الحالة , ليدت مرسسة لبلمتثاؿ لمسسارسات كالسعاييخ الرادرة عغ كاضعي السعاييخ إف أنذصة السخاجعة الجاخمية, 
الجكلية. كفي نياية السصاؼ, يبجك أف ىشاؾ ضػابط مدبقة كصارمة مغ قبل السخاقبيغ السالييغ كالسخاجعيغ الجاخمييغ في كزارة 

 .السالية

لمسعاييخ الجكلية السعتخؼ بيا يزعف فعالية كضيفة السخاجعة إف عجـ كجػد مخاجعة فعالة الحقة لمحدابات كفقًا  .24
الجاخمية كمبلءمتيا لجعع التشفيح الفعاؿ لمبخنامج. كلمتخؽيف مغ السخاشخ التي يسثميا ىحا الشقز, يػصي ىحا التقييع بتػسيع 

بة الجاخمية في الكيانات السدتفيجة. يقـػ بو السخاجع الخارجي ليذسل مخاجعة كتقييع فعالية بيئة الخقا لكينصاؽ العسل السقتخح 
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ي كتحطخ قػانيغ السػازنة الدشػية االلتدامات الدائجة أك إعادة التػزيع بيغ بشػد السػازنة. كيمعب السخاقبػف الساليػف دكًرا رئيدًيا ف
 .التأكج مغ أف السجفػعات تكػف ضسغ مخررات السيدانية السعتسجة

 كذف الخواتب

في السقخ الخئيدي لػزارة  تبالخكا اتالخكاتب. تػجج كذػف اتث كجػد نطاـ فعاؿ إلدارة كذػفيؤكج التقييع السحج  .25
السختبات بجرجة جيجة مغ التكامل  اتالتخبية كالتعميع, كيجيخىا قدع الخكاتب في مجيخية شؤكف السػضفيغ. تتستع أنطسة كذػف

يتبع نطاـ الخكاتب في األردف تعميسات ديػاف  .بيغ ضػابط السػقع, كسجبلت السػضفيغ, كسجبلت كذػؼ السختبات كالسبلئسة
الخجمة السجنية كيتساشى مع قانػف السالية الػششي كلػائح الخقابة الجاخمية, باإلضافة إلى التعميسات الرادرة عغ كزارة السالية. 

 .ي السعمػمات لمسػضف السعيغ لمجخػؿ في نطاـ قاعجة بيانات السػارد البذخية اآلليالسػارد البذخية مدؤكلة عغ تمقكتعتبخ 
يزسغ قدع السػارد البذخية اكتساؿ السعمػمات كإدخاؿ البيانات في استحقاقات الخكاتب ذات الرمة مغ خبلؿ نطاـ مؤتست 

 .كأرشفة الدجبلت في كل مغ الشطاـ كالسمفات الػرؾية

د البذخية في الشطاـ لكل مغ الفحػصات اآللية كالبذخية. يتع إعجاد كذف الخكاتب عمى أساس كتخزع  إدخاالت السػار  
السيدانية[, إدارة  السدئػؿ عغشيخؼ كيخزع لعجة مخاحل مغ السػافقات )مدؤكؿ الخكاتب, رئيذ كحجة الخكاتب, مجيخ اإلدارة ]

يتع تحػيل الخكاتب إلى الحدابات السرخؼية الذخرية  .ارة السالية(الخقابة الجاخمية, السخاقب السالي بػزارة السالية, كمجيخ اإلد
كفي  .مع كحجة الخقابة الجاخمية كمسثل كزارة السالية كمذاركتيالمسػضفيغ كالسعمسيغ. يتع إعجاد التدػيات الذيخية في الشطاـ 

ي مغ قبل مذخؼ الحزػر, الحؼ السكاتب الخئيدية, يتع االحتفاظ بأكراؽ الحزػر اليػمية عمى أساس سجل الحزػر اآلل
كقج أكج السذخفػف أنيع يزسشػف بجقة أف جسيع السػضفيغ  .يبمغ السػارد البذخية كاإلدارات السدؤكلة عغ حاالت الػياب

متػاججكف في اماكغ عسميع كيقػمػف بتشفيح أعساليع. كبالشدبة لمسعمسيغ, فإف مخاؾبة حزػر السعمسيغ ككذػفات الخكاتب تقع 
محػسبة كآمشة  اتات مجيخ السجرسة. يتع االحتفاظ بجسيع سجبلت كذػفات الخكاتب في قاعجة بيانات كذػفضسغ صبلحي

 .يتع تحجيثيا يػمًيا مغ التقاريخ الػرؾية مغ مختمف السجيخيات

عػمة بالػثائق يتع تجقيق قاعجة البيانات مغ قبل لجشة السخاجعة الجاخمية في السػارد البذخية لمتأكج مغ أف جسيع التغييخات مج
السشاسبة. كباإلضافة إلى ذلظ, ىشاؾ التحقق السشتطع مغ عجد السػضفيغ ضسغ مدؤكلية كل مجيخية كمشصقة عغ شخيق 
زيارات السػقع التي تقػـ بيا كحجة السخاجعة الجاخمية التابعة لػزارة التخبية كالتعميع كالتي تتحقق أيًزا مغ جػدة البيانات. كسا 

  بة في االردف بتجقيق البيانات.يقـػ ديػاف السحاس

 ممف السذتخيات

يؤكج ىحا التقييع أف تختيبات الذخاء الحالية كاؼية لجعع أنذصة الذخاء الستػخاة في إشار التسػيل اإلضافي. لغ تتع   .26
( 1التالية: ) كد السبالغحج مخاعاة أؼ استبعاد لمعقػد نطًخا ألف جسيع العقػد الفخدية في إشار ىحا البخنامج ُتقجَّر بأقل مغ ؾيع

بسا يعادؿ  بسا في ذلظ تدميع السفتاح كتػريج كتخكيب السعامل كالسعجات كالذخاكة مابيغ القصاع العاـ كالخاص, األشغاؿ:
 (3) دكالر أمخيكي؛  75,000,000( الدمع كالخجمات غيخ االستذارية بسا يعادؿ 2دكالر أمخيكي ؛ )  115,000,000
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ستبقى الشفقات القابمة لمذخاء في إشار البخنامج كفًقا لمبخنامج  دكالر أمخيكي.  30,000,000ستذارية بسا يعادؿ الخجمات اال
األصمي كتتعمق بذكل أساسي بالخجمات االستذارية كاألثاث كالسعجات الستعمقة بغخؼ رياض األشفاؿ الرؽية )اإلضافات 

, تدتكذف كزارة التخبية ك التعميع األنذصة 19-ارس بدبب فيخكس كػفيجكمع ذلظ , كلمتعػيس عغ إغبلؽ السج .كالتخميسات(
  الخقسية الستعمقة بالتعمع كالتعميع عغ بعج.

 السداءلة

ؼيسا يتعمق بتعديد السداءلة عغ استخجاـ األمػاؿ العامة, اندحب ديػاف السحاسبة األردني بالكامل مغ إجخاء   .27
السشطسة الجولية لالجيدة العميا لمخقابة امتثااًل لسعايخ ,  2019شفيحية اعتباًرا مغ عاـ السدبق في جسيع الػزارات الت التجقيق

 .)باستثشاء كزارة الدراعة(( INTOSAI )  السالية والسحاسبية

بالتخكيد عمى السخاجعة  لمجيػافككحلظ سسح  الجيات الخاضعة لمتجقيقاستقبللية تذغيمية عغ  لجيػاف السحاسبةكقج أتاح ىحا  
السالية كمخاجعة األداء. كقج تحقق تقجـ إضافي مغ خبلؿ إنذاء لجشة خاصة لسخاجعة كحل قزايا السخاجعة الخئيدية التي 

 .2018أثيخت في تقاريخ السخاجعة خبلؿ الدشػات الساضية بسا في ذلظ أحجث تقخيخ تجقيق لعاـ 

التي أبمغ عشيا ديػاف السحاسبة في تقاريخ السخاجعة السالية ة مخاكؼ السخاجعة كىحا يػضح ججية الحكػمة في متابعة كمعالج
األكؿ لبخنامج تحقيق الشتائج الحؼ يغصي الفتخة مغ السالية السخاجعة التجقيق / الدشػية. لقج تع تقجيع تقخيخ السالية /التجقيق 

 .في الػقت السحجد 2018كانػف أكؿ  31بجاية البخنامج ك حتى 

رسالة اإلدارة أؼ نقاط ضعف كبيخة في  تحكخجر السجقق رأيًا كاضحًا حػؿ البيانات السالية لػزارة التخبية كالتعميع كلع كقج أص
 30في مػعج أقراه  2019كانػف أكؿ  31الزػابط الجاخمية. كمغ السقخر تقجيع تقخيخ التجقيق التالي لمدشة السشتيية في 

 .2020حديخاف 

 خاشخ االحتيال والفدادتختيبات بخنامج إدارة م

, تع تقييع درجة تعامل أنطسة البخنامج مع مخاشخ االحتياؿ كالفداد, بسا في ذلظ تقييع الشطام االئتسانيكجدء مغ  .28
 :في التختيبات القائسة, بسا في ذلظ ككذفيا كردعياالبخنامج العجيج مغ آليات مشع االحتياؿ كالفداد  يتزسغ. التطمعآليات 

 شكاكػ أصحاب السرمحة ؛ احكاـ التعامل معرة التخبية كالتعميع لسعمػمات البخنامج, بسا في ذلظ نذخ كزا )أ(

كالسداءلة السالية, تشعكذ في تذخيعات كلػائح اإلدارة االمػاؿ إجخاءات شاممة كمحجدة بػضػح تشطع استخجاـ  )ب(
  السالية العامة كالسبادغ التػجييية التذغيمية؛

الجاخمية ؛ الحدابات ( الخقابة الجاخمية كمخاجعة 1آلية قػية لمخقابة الجاخمية كمخاؾبة االمتثاؿ, بسا في ذلظ: ) )ج(
( مخاؾبة قػية لبلمتثاؿ مغ قبل السخاقبيغ 3( السخاؾبة الجكرية لتقجـ البخنامج مغ قبل كحجة تشديق البخنامج ؛ )2)

الفعالة بسا في ذلظ الشصاؽ الحدابات ( تختيبات مخاجعة 4السالية؛ ك ) الجاخمييغ بػزارةالحدابات السالييغ كمخاجعيغ 
 السػسع لمسخاجعة مع التخكيد عمى تعديد الشطع باستخجاـ نيج قائع عمى السخاشخ ؛
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 سجل حافل مغ االستجابة في الػقت السشاسب في معالجة نتائج السخاجعة كحميا ؛ ك )د(

 .كضائف السداءلة كاإلببلغالتختيبات الفعالة لمفرل بيغ  )ىػ(

كسُتدتكسل ىحه اآلليات بعبلجات خصة عسل البخنامج السقتخحة التي تعالج الثغخات السحجدة كتعدز تختيبات اإلدارة   .29
 .العامة كإدارة السخاشخ

 تصبيق إرشادات مكافحة الفداد

مي الستصمبات السحجدة إلرشادات البشظ ستصبق إرشادات البشظ الجكلي لسكافحة الفداد عمى البخنامج ككل. ؼيسا ي .30
 :(2015تسػز  10الجكلي بذأف مشع كمكافحة االحتياؿ كالفداد في تسػيل البخامج مقابل الشتائج )تست مخاجعتيا في 

تبادؿ السعمػمات الستعمقة بجسيع ادعاءات االحتياؿ كالفداد ؼيسا يتعمق بالبخنامج, كالتحقيق في جسيع  )أ(
رجاؾية الػاردة؛ إببلغ البشظ الجكلي باإلجخاءات الستخحة كالتعاكف في أؼ تحقيق يسكغ أف يقـػ بو االدعاءات ذات الس

 البشظ الجكلي في االدعاءات أك غيخىا مغ مؤشخات االحتياؿ كالفداد ؼيسا يتعمق بالبخنامج.
تداـ بيا. تقع عمى عاتق ؾياـ جيات الذخاء بسخاؾبة قائسة البشظ الجكلي لمذخكات السحطػرة / السػقػفة كاالل )ب(

السخاجعة الجاخمية مدؤكلية مخاؾبة امتثاؿ الجيات السختمفة ليحا الحكع مغ حيث التحقق مغ اسع السقاكليغ مقابل 
 .قائسة البشظ الجكلي لمذخكات السحطػرة / السػقػفة

تختيبات مفرمة لسشع , 2005التي ُأنذئت في عاـ , (JIACC)  ىيئة الشداىة ومكافحة الفداد األردنيةكضعت  .31
أشخاص بارزيغ تع تخشيحيع  -مجمذ يتكػف مغ رئيذ كخسدة أعزاء الييئة  كردع كالتحقيق في االحتياؿ كالفداد. كيتخأس

إدارات مدؤكلة عغ التػعية العامة ؛ كإدارة السعمػمات  ىيئة الشداىة ومكافحة الفداد األردنية لفتخة محجكدة لسجة عاميغ. لجػ
 .؛ كضساف الجػدةكالتحقيق فييا 

ىيئة الشداىة بذكل كثيق مع مختمف أصحاب السرمحة السدؤكليغ عغ الخقابة االئتسانية كالقزاء. تدتسخ الييئة كتتعاكف 
في تمقي دعع بشاء القجرات , بسا في ذلظ تختيبات التػأمة الجارية مع ككالة مكافحة الفداد الفشمشجية  ومكافحة الفداد األردنية

 شية الحجيثة مغ مجسػعة البشظ الجكلي إلنذاء قاعجة بيانات شاممة.كالسداعجة الف
, بعج اإلمارات العخبية الستحجة 2019لعاـ  الفداد قياسمؤشخ يحتل األردف السختبة الخامدة بيغ الجكؿ العخبية في   .32

انخفاض نقصة كاحجة ب 2019في مؤشخ  100نقصة مغ أصل  48كقصخ كالسسمكة العخبية الدعػدية كعساف. كسجل األردف 
. كيخجع ىحا االنخفاض الصؽيف إلى انخفاض شؽيف في ستة مغ أصل ثسانية مرادر تدتخجـ لؿياس 2018مقارنة بشتيجة 

 بديادة يتعمق ؼيسا خاصة إليو, السذار الزعف يػضح كىحا. الخشػة كمشع الحػكسة بزعف يتعمق ؼيسا أؼ , العاـالستػسط 
 .معيشة مؤسدات مغ الخجمات عمى لمحرػؿ( السحدػبية أك" )الػاسصة"

, كىي خصػات 55, كمكافحة الفداد 54, كحساية الساؿ العاـ  53أشمقت الحكػمة عجة مبادرات لتعديد سيادة القانػف  .33
 :عسيقة في االتجاه الرحيح , كلكغ ىشاؾ حاجة إلى نيج كمي لتعديد الشداىة كالذفاؼية في تجابيخ مكافحة الفداد

                                                           
53

 تم تعدٌل العدٌد من الموانٌن ، بما فً ذلن لانون الربح ؼٌر المشروع ، ولانون دٌوان المحاسبة ، ولانون النزاهة ومكافحة الفساد.  
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خ عامة دكرية كمحجثة عغ كفاء الحكػمة بالتداماتيا لسكافحة الفداد؛ )ب( فخض الخقابة كاالشخاؼ نذخ تقاري )أ(
عمى األمػاؿ كالتسػيل الدياسي؛ )ج( مسارسة اإلفراح الػقائي كالجكرؼ عغ القزايا السحالة إلى السحاكع السخترة 

السخترة؛ )د( اإلعبلف عغ اإلفراحات  ؼيسا يتعمق بالفداد كإساءة استخجاـ الػضائف العامة مغ قبل الدمصات
السالية كالسمكية الشفعية كالحج مغ تزارب السرالح ؛ )ىػ( اإلفراح عغ عجد االعتخاضات السخفػعة ضج 
السشاقرات, كالتجابيخ الستخحة لسعالجة تمظ االعتخاضات, كفي حالة كجػد مبخرات لبلعتخاضات, فسغ الزخكرؼ 

خحة ؛ )ك( الشيػض بتشفيح رقسشة الخجمات العامة ؛ )ز( تعديد الفيع العسيق تػضيح اإلجخاءات الترحيحية الست
لسفاـيع الشداىة كالذفاؼية كالسداءلة مغ أجل مكافحة الفداد بيغ شبلب السجارس كالجامعات مغ خبلؿ السشاىج 

يتعيغ عمى العمسية الستخررة ؛ )ح( تبديط إجخاءات االستثسار مغ خبلؿ تقميز الخكتيغ البيخكقخاشي الحؼ 
 .السدتثسخيغ األجانب كالسحمييغ التعامل معو

 الذفافية
كضعت السؤسدات الخئيدية السذاركة في السداءلة السالية العامة تختيبات مفرمة لتبادؿ السعمػمات العامة عمى   .34

 .مػاقعيا عمى اإلنتخنت
, بسا في ذلظ مؤشخات األداء الخئيدية التي تشذخ كزارة السالية تقاريخ تخصيط كتشفيح السيدانية متعجدة الدشػات )أ(

 تذسل جسيع الػزارات كاإلدارات األساسية. كقج تست عسمية مخاؾبة التقاريخ بحيث تكػف شاممة كمحجثة حتى تاريخو.
يشذخ ديػاف السحاسبة األردني تقخيخه الدشػؼ الحؼ يغصي نتائج مخاجعة الحدابات لجسيع الػزارات بسا في  )ب(  

 .التخبية كالتعميع الخاضعة لتجقيق ديػاف السحاسبة ذلظ كزارة
أنذأت ىيئة الشداىة كمكافحة الفداد آلية شاممة لتمقي جسيع االدعاءات الػاردة مغ الجسيػر كالتحقيق فييا  )جػ( 

 .كاإلببلغ عشيا
استخجاـ ب( 6( مغ قانػف السذتخيات )2019) 28مسادة رقع كفقًا لنذخ إشعارات الذخاء كإرساء العقػد  الدامية )د(

 .الػسائل التقميجية ك / أك اإللكتخكنية
كبذكل  2019لعاـ  28السذتخيات العامة بسػجب قانػف السذتخيات العامة رقع  / تطمساتُأنذئت آلية شكاكػ  )ىػ(

أكثخ تفريبًل في تعميسات التشفيح البلحقة. يقع مقخ المجشة في رئاسة الػزراء, كمغ الستػقع أف تبجأ عسميا بحمػؿ 
 .2020نياية عاـ 

سذتخيات كإدارة العقػد كسيدسح ببشاء مغ شفاؼية معالجة ال األلكتخوني األردني الذخاء نطام سيديج نذخ )ك(
 أخخػ.اجخاءات مغ بيغ كذلظ قاعجة بيانات مػثػقة عغ أداء الشطاـ , 

                                                                                                                                                                                                                      
54

وإحالة الحاالت ً نهج جدٌد فً فحص االستفسارات والمخالفات الواردة فً تمرٌر دٌوان المحاسبة وإنشاء لجان مشتركة لمتابعة التوصٌات وتصحٌح المولؾ ، تم تبن 

( على 9102لعام  92ة للمشترٌات الحكومٌة رلم )البلبحة التنفٌذٌ الحكومٌة والمشترٌات لنظام المنافسات الالئحة التنفٌذٌةعملت .البلزمة إلى هٌبة النزاهة ومكافحة الفساد

 إنشاء سلطة مختصة موحدة معنٌة بالمنالصات والمشترٌات الحكومٌة.
55

 ، والتً لدمت بعض اإلجراءات التً تعزز مبادئ الشفافٌة ، وكذلن سٌاسة البٌانات 9102لسنة  (78) المٌادٌة رلم وافك مجلس الوزراء على بنظام التعٌٌن على الوظابؾ 

 المفتوحة والحوسبة السحابٌة.
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. لع تكغ ىشاؾ عػاقب متختبة عمى عجـ كفاء اإلدارات الحكػمية بإلتداماتيا عمى الشحػ الحرػل  عمى السعمػمات .35
السعمػمات دكف  باعجادـ االلتساس تغصية الشفقات السختبصة السشرػص عميو في القانػف. كعبلكة عمى ذلظ , يصمب مغ مقج

 .سقف محجد
 وحجة تصػيخ األداء السؤسدي والدياساتفي  بشطام إدارة الذكاوى الحكػمية. يتع االحتفاظ العامةي معالجة الذكاو  .36

الحكػمية السعشية. كتذخؼ عمى التابعة لخئاسة الػزراء لتمقي كمخاؾبة تدػية شكاكػ السػاششيغ مباشخة مع جسيع السؤسدات 
. تتمقى الػحجة شكاكػ السػاششيغ مجيخية تحديغ الخجمات الحكػميةفي  وحجة إدارة الذكاوى الحكػميةإدارة كصيانة الشطاـ 

يقػـ الشطاـ بإعجاد   .مخكد االترال الػششيبذأف الخجمات التي تقجميا الجكائخ الحكػمية كالذخكات كالبمجيات كتتابعيا مع 
ريخ شيخية تػفخ أساًسا لػضع مؤشخات األداء كاتخاذ القخارات السشاسبة لمحج مغ شكاكػ السػاششيغ كمعالجة االتجاىات تقا

كقج  الدمبية في نيج عسمي كقائع عمى األدلة , بسا يتساشى مع رؤية جبللة السمظ عبج هللا الثاني لتحديغ الخجمات الحكػمية,
االعتبار, كاعتبارىع شخكاء رئيدييغ في تصػيخ الخجمات  بعيغػاششيغ كأخح اقتخاحاتيع تحقق ذلظ مغ خبلؿ االستساع إلى الس

 .الحكػمية
مخكدؼ يزسغ سخية الذكاكػ كيزسغ معالجتيا بصخيقة ميشية كشفافة بعج  كسػزع  بشطام إدارة الذكاوى الحكػميةيعسل 

 طاـ.التحقق مغ ىػية مقجـ الذكػػ مغ خبلؿ قػاعج البيانات السختبصة بالش
. تتبع جسيع الييئات الحكػمية, بسا في ذلظ كزارة التخبية كالتعميع, مجكنة مجونة قػاعج الدمػك لسػضفي الحكػمة .37

قػاعج الدمػؾ لسػضفي الحكػمة. كبذكل عاـ, تحجد مجكنة قػاعج الدمػؾ قػاعج الدمػؾ لمسػضفيغ كتيجؼ إلى تعديد ثقة 
السجكنة العبلقات مع السػاششيغ, كالدمػؾ السيشي, كتزارب السرالح ,  الجسيػر في ميشية كسمػؾ السػضفيغ. تحجد

 .كالعبلقات مع الدمبلء, كالدمػؾ الذخري, كما إلى ذلظ
. أدػ نطاـ إدارة اإلفراح السالي إلى زيادة عجد األفخاد مغ القصاعيغ العاـ كالخاص الحيغ الكذف عغ األصػل .38

لظ , فإف القانػف ليذ فعاال مثل أداة التحقيق ألف األصػؿ التي كذف عشيا يصمب مشيع تقجيع إفراحات مالية. كمع ذ
السدؤكلػف الحكػميػف في البيانات السالية ال يتع التحقق مشيا مغ قبل إدارة اإلفراح السالي ما لع يكغ ىشاؾ شكػػ ضج 

 .السػضف الحكػمي
لمسذتخيات العامة عمى بشػد أخبلؾية تشطع التفاعل بيغ . باإلضافة إلى ذلظ , تحتػؼ كثائق العصاء تزارب السرالح .39

صاحب العسل كمقجمي العصاءات ؼيسا يتعمق بعسمية فحز العصاءات كتػضيحاتيا كتقييسيا؛ كتزارب السرالح؛ كاالتفاؽ 
ة العصاء ىي أف غيخ القانػني مع السشافديغ أك التأثيخ عمى لجشة التقييع ؛ كما إلى ذلظ. كسا أف متصمبات ىحا الجدء مغ كثيق

 السقاكليغ سػؼ يترخفػف بسيشية كنداىة ككفًقا لسجكنة أخبلؾيات ميشتيع.
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   الملحك 5:  خطة العمل المعدَّلة للبرنامج

 المصدر وصف اإلجراء
رلم المإشر 
المرتبط 
 بالصرف

اإلنجازمعٌار  التولٌت المسإولٌة  اإلجراء 

استكمال والتحمك من خطوط األساس لمإشرات برنامج 
 تحمٌك النتابج

 
 

تارٌخ  العمٌل  فنً
 االستحماق

كانون ثان  31
2020 

ال تزال المٌمة األساسٌة لمعدل 
) ترن البلجبٌن السورٌٌن تسرب

. ؼٌر معروفة الدراسة(  
سوؾ ٌدعم بناء المدرات فً الرصد 

تعٌٌن موظؾ والتمٌٌم من خبلل 
للرصد والتمٌٌم فً التحمك من 

منهجٌة حساب هذه المٌمة األساسٌة 
 ووضع اللمسات األخٌرة علٌها.

 ال تؽٌٌر
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

وضع نظام متكامل للحصول على دورة الشراء / العمد 
 )السلع واألشؽال واالستشارٌٌن(

 العمٌل  االنظمة اإلبتمانٌة
 

تارٌخ 
 االستحماق

آب  31
2020 

وضع عبلمة لحذفه تم .إنشاء وتشؽٌل نظام متكامل  
 

 

التمارٌر المنتظمة ألنشطة البناء بٌن وزارة ورفع إعداد 
 االشؽال العامة واالسكان ووزارة التربٌة والتعلٌم

 االنظمة اإلبتمانٌة
 
 
 

 العمٌل 
 
 
 
 

 متكرر
 
 
 

 مستمر
 
 
 

ٌتم االمتثال إلجراءات دلٌل 
بشراء األعمال.العملٌات الخاص   

 ال تؽٌٌر
 
 
 

 

إجراءات التشؽٌل والمبادئ التوجٌهٌة للمعاٌٌر البٌبٌة تبنً 
واالجتماعٌة بما فً ذلن التدابٌر المختلفة لسد الفجوات 

 المحددة المعتمدة

البٌبٌة  النظم
 واالجتماعٌة

 
 

 العمٌل 
 
 
 
 

 متكرر
 
 
 
 

 مستمر
 
 
 

 وامتثالة تحدٌث دلٌل العملٌات 
جراءات التشؽٌل والمبادئ إل

التوجٌهٌة  للمعاٌٌر البٌبٌة 
 واالجتماعٌة 

  

 تم وضع عبلمة لحذفه
 
 

الدمج المنهجً لجهود تعمٌم المنظور الجنسانً فً أنشطة 
وزارة التربٌة والتعلٌم من خبلل تعزٌز لدرة موظفً وزارة 

التربٌة والشركاء المعنٌٌن على تعمٌم المنظور الجنسانً 
فً أنشطة البرنامج )مثل تدرٌب المعلمٌن وبناء المدارس 

              وصٌانتها( 

 فنً
 
 

 العمٌل 
 
 
 
 

 متكرر
 
 
 

 مستمر
 
 
 
 

 مع  بناء لدراتأنشطة 
 التركٌز على النوع االجتماعً
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الدمج المنهجً لجهود تعمٌم المنظور الجنسانً فً أنشطة وزارة 

 على أساس الجنس التربٌة والتعلٌم من خبلل الحد من التحٌز
 النمطٌة فً تدرٌب المعلمٌن والصور

تم وضع عبلمة  .بٌن الجنسٌن التوازن ذاتمواد تدرٌب المعلمٌن  مستمر متكرر العمٌل   فنً
 لحذفه

الدمج المنهجً لجهود تعمٌم مراعاة المنظور الجنسانً فً أنشطة 
وزارة التربٌة والتعلٌم من خبلل وضع مبادئ توجٌهٌة تراعً 

 الفوارق بٌن الجنسٌن إلدارة الفصل الدراسً

 فنً
   

 العمٌل  
  
  
  

 متكرر
  
  
  

 مستمر
  
  
  

إرشادات تراعً الفوارق بٌن الجنسٌن إلدارة الفصل 
 الدراسً

  
  

 

تم وضع عبلمة  
 لحذفه

   

دمج جهود تعمٌم مراعاة المنظور الجنسانً بشكل منهجً فً أنشطة 
وزارة التربٌة من خبلل دعم المعلمٌن لتوفٌر بٌبة تعلٌمٌة آمنة 

 للفتٌات والفتٌان

 فنً
 

 العمٌل 
  

 متكرر
  

 مستمر
  

نوع التركٌز على  المعلمٌن مع  أنشطة بناء لدرات
 الجنس 

تم وضع عبلمة 
 لحذفه

  

التدرٌس التً تستجٌب الحتٌاجات الجنسٌن فً تدرٌب  أسالٌبدمج 
المعلمٌن لكل من المعلمٌن والمعلمات ومدربٌن المعلمٌن فً جمٌع 

 التخصصات

األنظمة البٌبٌة 
 واالجتماعٌة

   

وزارة   
 التربٌة
 والتعلٌم

   

تارٌخ 
 االستحماق

  
   

كانون  31
 2021أول 

  
 

التدرٌس التً تستجٌب  أسالٌبدمج التدرٌب على 
الحتٌاجات الجنسٌن فً تدرٌب المعلمٌن لكل من 
المعلمٌن والمعلمات ومدربٌن المعلمٌن فً جمٌع 

إرشادات إلدارة الفصل  بما فً ذلن. التخصصات
  الدراسً.

 جدٌد
  
  
  
  

  

لموظفً المدٌرٌة المٌدانٌة  معززة برامج ودورات تدرٌبٌة توفٌر
مفهوم المساواة بٌن وتعمٌم المساواة بٌن الجنسٌن حول مفاهٌم 

 .فً عملهم الٌومً  الجنسٌن

النظم البٌبٌة 
 واالجتماعٌة

وزارة التربٌة   
 والتعلٌم

تارٌخ 
 اإلستحماق

كانون  31
 3 202أول 

لموظفً  معززة برامج ودورات تدرٌبٌة توفٌر
المساواة بٌن الجنسٌن المدٌرٌة المٌدانٌة حول مفاهٌم 

فً عملهم   مفهوم المساواة بٌن الجنسٌنوتعمٌم 
 .الٌومً

 جدٌد

تموم وزارة التربٌة بتوحٌد متطلبات البٌانات وتطوٌر نموذج البٌانات 
ضمن  وتكاملها داخلًٌاالمنطمً الذي سٌعزز كفاءة تدفك البٌانات 

األلكترونً  الشراء وخارجٌاً فً نظام وزارة التربٌة والتعلٌم أنظمة
  األردنً و نظام ادارة المعلومات المالٌة الحكومٌة

 
 

األنظمة 
 االبتمانٌة

وزارة التربٌة   
والتعلٌم / 
وزارة 
االشؽال 
العامة 
 واالسكان

تارٌخ 
 اإلستحماق

آذار  31
2021 

  

التربٌة الفهم المشترن لمتطلبات البٌانات تحدد وزارة 
التً تعزز لدرة الوزارة على االمتثال لسٌاسات 

 االنسٌابًمخطط الٌضمن و الحكومة األردنٌة ؛
لوزارة التربٌة والتعلٌم الذي ٌجمع األنظمة معًا عدم 
تكرار التطورات الفردٌة وتحمٌك ألصى فابدة للنظام 

 المدرسً

 جدٌد
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إعداد إرشادات البٌبة والصحة والسبلمة ومواصفات صاحب العمل 
 لؤلعمال المدنٌة

النظم البٌبٌة 
 واالجتماعٌة

وزارة التربٌة   
 والتعلٌم

تارٌخ 
 اإلستحماق

31 
 2020 أول كانون

  

إعداد إرشادات البٌبة والصحة والسبلمة 
ومواصفات صاحب العمل التً تم تضمٌنها 

المٌاسٌة لوزارة التربٌة فً وثابك المشترٌات 
والتعلٌم. ستنطبك المواصفات على جمٌع 

ؼرؾ  وتوسعةاألعمال المدنٌة لترمٌم 
 الصفٌة. KG2رٌاض األطفال 

 جدٌد

إجراءات التشؽٌل  األراضً و تدلٌكتنفٌذ اإلجراءات التصحٌحٌة من 
 المٌاسٌة

النظم البٌبٌة 
 واالجتماعٌة

وزارة التربٌة   
 والتعلٌم

تارٌخ 
 اإلستحماق

31 
 2020 أول كانون

 تدلٌكتنفٌذ اإلجراءات التصحٌحٌة من 
 إجراءات التشؽٌل المٌاسٌة األراضً و

 جدٌد

النظم البٌبٌة  اإللكترونٌة تعوٌض المظالم  آلٌة مراجعة كاملة للتصمٌم وإنشاء منصة
 واالجتماعٌة

وزارة التربٌة   
 والتعلٌم

تارٌخ 
 اإلستحماق

31 
 2021 أول كانون

 جدٌد النظام بعمل  وٌتم تسجٌل الشكاوى

النظم البٌبٌة  مهارات الوساطة على آلٌة تعوٌض المظالم تمدٌم تدرٌب لوحدة
 واالجتماعٌة

وزارة التربٌة   
 والتعلٌم

تارٌخ 
 اإلستحماق

 جدٌد تم تمدٌم التدرٌب 2021آذار  31

البٌبٌة النظم  تعٌٌن خبرات الصحة والسبلمة فً وزارة التربٌة والتعلٌم
 واالجتماعٌة

وزارة التربٌة   
 والتعلٌم

تارٌخ 
 اإلستحماق

كانون أول  31
2020 

التؤكد من وجود الخبرة فً األلسام المناسبة 
من خبلل التدرٌب المكثؾ أو التوظٌؾ 

لئلشراؾ على الصحة والسبلمة المهنٌة فً 
فً المدارس  النظافة تدابٌر البناء وتنفٌذ

 19-كوفٌد مخاطر عدوى فٌروس  لمنع

 جدٌد
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 إضبفت –تقييم النظم البيئيت واالجتمبعيت   :6 الملحق

األردف في صبلح التعميع االساسي إلبخنامج ال, كافق البشظ الجكلي عمى تسػيل  2017: في كانػف األكؿ نبحة عامة .1
 لمخصة االستخاتيجية لمتعميع لػزارة التخبية والتعميعلمحكػمة األردنية, دعسًا  ) بخنامج تحقيق الشتائج ( نتائجتحقيق مغ أجل 

في تػسيع نصاؽ الػصػؿ إلى التعميع في مخحمة الصفػلة  (PDO) ىجف تصػيخ بخنامج العسميةيتسثل   .2018-2022
 .لؤلشفاؿ األردنييغ كاألشفاؿ الدػرييغ البلجئيغ السبكخة , كتحديغ تقييع الصبلب كضخكؼ التجريذ كالتعمع

, مجاالت الشتائج, سعت كزارة التخبية كالتعميع إلى مزاعفة جيػدىا في العجيج مغ 19-فيخكس كػفيج  قبل جائحةك  .2
كػمة التسػيل اإلضافي اآلف خصة االستجابة لمصػارغ التي كضعتيا الح يجعع  .مسا دفع الى الحاجة إلى التسػيل اإلضافي

 خكد عمى تػفيخ التكشػلػجيا كبيئات التعمع التفاعمية كالسختمصة لمصبلب, كيػفخ الجعع السدتجاـ خبلؿت التي 19-كػفيج لجائحة
 .كأزمات الصػارغ األخخػ  19-كػفيج جائحة

 :التغييخات السقتخحة في إشار التسػيل اإلضافي ىي كسا يمي .3 

, تع تعجيل السؤشخات السختبصة KG2 خجمات رياض األشفاؿ  لتدخيع الػصػؿ إلى جػدة :1مجال الشتيجة  )أ(
 ؛ كتع تػسيع األىجاؼ.KG2 خجمات رياض األشفاؿ  بالرخؼ في نصاقيا لتػفيخ مدار كاضح كمدتجاـ نحػ تػسيع

ضخكؼ التجريذ  ىحا لمدساح باتباع نيج أكثخ شسػاًل لتحديغ سيتع تػسيع مجاؿ الشتيجة :2مجال الشتيجة  )ب(
 .كالتعمع

 .تع تعجيل الشصاؽ كاألىجاؼ لتػفيخ مدار كاضح إلصبلح اختبار التػجييي :3مجال الشتيجة  )ج(

 8 رقع , تع إدخاؿ السؤشخ السختبط بالرخؼ19-كػفيج جائحةمع تجخبة الفي ضػء ك : 4مجال الشتائج  )د(
لصػارغ. سيحّفد التسػيل اإلضافي تصػيخ إستخاتيجية تعّمع الججيج لجعع استجابة كزارة التخبية كالتعميع خبلؿ حاالت ا

مختمصة تغصي شخؽ مختمفة , بسا في ذلظ التعّمع االفتخاضي كالتعميع بالحزػر الفعمي لمصبلب لزساف أف الفجػة 
 الخقسية ال تديج مغ تفاقع الفجػة التعّمسية عبخ السدتػيات االجتساعية كاالقترادية لبلجئيغ الدػرييغ.

  فًقا لدياسة البشظ الجكلي لتسػيل البخنامج مقابل الشتائج , أجخػ البشظ الجكلي تقييع الشطع البيئية كاالجتساعيةك  .4
(ESSA)   كتع األساسيكتع إعجاده لمبخنامج ) بخنامج تحقيق الشتائج (  األردني لمتعميع مغ أجل الشتائج األساسيلمبخنامج ,

 2017.56الكذف عشو في كانػف اكؿ 

ىػ تقجيع: )أ( ممخًرا لمسخاشخ كالفػائج البيئية كاالجتساعية  (ESSA) تقييع الشطع البيئية واالجتساعيةلقج كاف الغخض مغ 
السختبصة باألنذصة السقتخحة السصمػبة لتحقيق األىجاؼ اإلنسائية لمسذخكع كالسؤشخات السختبصة بالرخؼ لكل مجاؿ مغ 

دارة البيئية كاالجتساعية لمسقتخض التي تشصبق عمى ىحه األنذصة كمخاشخىا كفػائجىا؛ مجاالت الشتائج ؛ )ب( تقييع أنطسة اإل
)ج( تقييع أداء السقتخض كسجل التتبع في تشفيح أنطسة اإلدارة البيئية كاالجتساعية ؛ )د( تقييع مجػ اتداؽ نطع اإلدارة البيئية 

سية لمبشظ كالسشرػص عمييا في سياسة البشظ كالسػاد اإلرشادية كاالجتساعية لمسقتخض مع السبادغ البيئية كاالجتساعية األسا

                                                           
 (ESSA) واالجتمبعية البيئية النظم تقييم ، األردن فً التعلٌم إصبلح دعم برنامج ، النتابج لتحمٌك الدولً البنن برنامج 56
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السختبصة بيا ؛ )ىػ( مجسػعة مغ التػصيات كاإلجخاءات التي كافق السقتخض عمى اتخاذىا لتحديغ تشفيح األنطسة السعسػؿ 
, كالحؼ يتزسغ مجسػعة مغ 57السسػؿ مغ البشظ الجكلي سياسة البشظ لبخنامج تسػيل الشتائج  حقيق الشتائجت بيا. يتبع بخنامج

 .( مبادغ بيئية كاجتساعية أساسية6)

 الشطع البيئية واالجتساعية ممحق مجػ أىسية( تقييع 1عمى:  تقييع الشطع البيئية واالجتساعية يتزسغ ممحق .5
مخاشخ أك فػائج  ( أؼ2, بسا في ذلظ أؼ تغييخات عمى األنذصة أك السخاشخ أك الفػائج في إشار البخنامج الخئيدي ؛ الخئيدي

( 4, ( التغييخات في الشطع البيئية كاالجتساعية لمسقتخض3ججيجة مختبصة باألنذصة الججيجة في إشار التسػيل اإلضافي  ؛ 
( تػصيات بذأف اإلجخاءات التي يتعيغ 5البخنامج  تقييع األداء البيئي كاالجتساعي لمسقتخض كسجل التتبع حتى اآلف في تقجيع

 .اذىاعمى السقتخض اتخ

تقييع الشطع البيئية  الخئيدية كسا ىػ مػضح في بخنامج تحقيق الشتائج ال تدال مخاشخ وآثار وأنذصة ومدايا .6
اليجؼ اإلنسائي لمبخنامج كحجكد البخنامج دكف  يبقى  .الخئيدي ذات صمة بالبخنامج االصمي كالتسػيل االضافي واالجتساعية

الػصػؿ إلى التعميع في مخحمة الصفػلة السبكخة, كتحديغ تقييع الصبلب كضخكؼ تغييخ. يػاصل البخنامج تػسيع نصاؽ 
التجريذ كالتعمع لؤلشفاؿ األردنييغ كاألشفاؿ الدػرييغ البلجئيغ. ال يقجـ التسػيل اإلضافي أؼ آثار بيئية كاجتساعية سمبية 

 .ججيجة كبيخة

ة كالدبلمة كمخاشخ األراضي في إشار البخنامج مختبصة ال تداؿ األعساؿ الجدجية كما يختبط بيا مغ البيئة كالرح .7
. يجعع البخنامج التػسعات في الفرػؿ الجراسية بذكل غيخ مباشخ , مغ خبلؿ زيادة تدجيل 1بذكل رئيدي بسجاؿ الشتيجة 

  KG2 لخياض األشفاؿ كبذكل مباشخ مغ خبلؿ تخميع كتػسعة غخؼ (1السؤشخ السختبط بالرخؼ ) األشفاؿ الدػرييغ
كيتع استبعاد بشاء  .ضسغ التسػيل االضافي 2السؤشخ السختبط بالرخؼ  كقج تع تصػيخ تصػيخ .لجسيع األشفاؿ الرؽية

مجارس ججيجة مغ البخنامج. كسا تختبط التحديشات الصؽيفة لمرحة كالدبلمة )مثل التيػية السحدشة( داخل مباني السجرسة 
 بالسؤشخ السختبط بالرخؼ ضسغ التسػيل االضافي. تختبط - 19 كػفيج جائحةلالعجكػ انتقاؿ مخاشخ  لمتكيف مع

ججيجة عغ شخيق السجارس القج استحػذ عمى انذاء  تقييع الشطع البيئية واالجتساعية االساسيمغ السيع أف نبلحع أف  
ية بسا يتفق مع سجاؿ. لحلظ ستخكد ىحه اإلضافة عمى مخاشخ كتأثيخ التػسعات السجرسية كتججيج الفرػؿ الجراسالالخصأ في 

 .حجكد البخنامج

: ستطل السخاشخ االجتساعية في إشار التسػيل اإلضافي السقتخح كبيخة تعتبخ السخاشخ االجتساعية لمبخنامج كبيخة .8
في السقاـ األكؿ بدبب السخاشخ الستعمقة باألرض مغ قبل التسػيل االصمي كالتسػيل اإلضافي. فبيشسا يدتثشي البخنامج بشاء 

تػسيع نصاؽ التحاؽ االشفاؿ البلجئيغ الدػرييغ عمى جسيع السدتػيات, كلجسيع  1جيجة , يجعع مجاؿ الشتيجة مجارس ج
  ., في السقاـ األكؿ في األراضي السجرسية القائسة  KG2 لخياض األشفاؿ السججدة كالسػسعة األشفاؿ بالغخؼ الرؽية
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األراضي إلى الحج األدنى مغ خبلؿ البشاء عمى أراضي كزارة التخبية كالتعميع الحالية حيثسا أمكغ,  / تسمظيتع تقميل حيازة 
)عمى سبيل السثاؿ زيادة حجع الفرل( , كلكغ  تدجيل الصمبةكتدتخجـ كزارة التخبية كالتعميع أيًزا استخاتيجيات أخخػ لديادة 

اضي بيغ الػزارات , أك الحرػؿ عمى قصع متجاكرة مغ األراضي تػسعات السجارس في بعس الحاالت تدتمـد مبادلة األر 
الخاصة عمى أساس رغبة السالظ لمبيع كرغبة السذتخؼ في الذخاء. ىشاؾ أيًزا مخاشخ تتعمق بسدتخجمي األراضي غيخ 

خؼ البشظ الخسسييغ غيخ السعتخؼ بيع بسػجب قانػف األراضي األردني, حتى عشج البشاء عمى أراضي كزارة التخبية. سيج
بشاًء عمى  (SOP) , كسُتعج كزارة التخبية إجخاءات التذغيل الؿياسية 2020الجكلي تجؾيًقا لحيازة األراضي بحمػؿ تذخيغ اكؿ 

 .2020تػصيات السخاجعة بحمػؿ كانػف اكؿ 

دياسة البشظ: بخنامج ستغصي إجخاءات التذغيل السػحجة إجخاءات الفخز كالتشفيح لحيازة األراضي كالتعػيس مغ أجل االلتداـ ب
 .(9الفقخة  - 2017نػفسبخ  10الشتائج )الرادر في  تحقيق

يشصػؼ البخنامج أيزا عمى مخاشخ تتعمق برحة كسبلمة السجتسع. كمغ الستػقع حجكث تأثيخات إيجابية مغ  .9
مغ زارة التخبية كالتعميع الخاصة بجائجة فيخكس كػركنا التابعة لػ  تجخبلت التسػيل االضافي لجعع خصة االستجابة لمصػارغ 

تخكيب مخافق ججيجة لمشطافة في السجارس , كتػفيخ شخؽ تعمع افتخاضية لمتعمع عغ ُبعج. قج تشذأ مخاشخ عمى صحة أجل 
 .شػاقع العسل كمغ االقتخاب مغأثشاء أعساؿ التسجيجات كالتججيجات ,  األخصارمغ الشاس عامة عمى ألشفاؿ ك اكسبلمة 

لرحة كالدبلمة في كثائق السذتخيات الؿياسية لؤلعساؿ السجنية في إشار البخنامج كسيتع تعديد قجرة سيتع دمج متصمبات ا 
 .الرحة كالدبلمةبسا يتعمق بكزارة الرحة 

تطل السخاشخ االجتساعية األكسع السختبصة بالبخنامج كسا تع تحجيجىا في تقييع الشطع البيئية كاالجتساعية لمبخنامج  .10
ىحه السخاشخ سياؾية بصبيعتيا مثل العشف في السجارس )ذك أشكاؿ مختمفة( ,  صمة بالتسػيل االضافي. الخئيدي , ذات

كالتحيد لمشػع االجتساعي في السشاىج الجراسية أك التجريذ, كعجـ كفاية الجعع لؤلشفاؿ ذكؼ االحتياجات الخاصة, كالزعف 
غ مسا يؤدؼ إلى استخاتيجيات التكيف الدمبية مثل عسالة األشفاؿ, كالزيق الشفدي بيغ األردنييغ الفقخاء كالبلجئيغ الدػريي

 .كالدكاج السبكخ, كالتدػؿ, مسا قج يديع في تدخب األشفاؿ

في إشار التسػيل اإلضافي مغ السخاشخ الستعمقة باالشتساؿ العالسية   KG2لخياض االشفاؿ يبخنامج الحكػمالقج يقمل 
السخاشخ إذا كانت الفرػؿ الجراسية مكتطة أك عسميات التخخيز لسخاكد رياض  كالػصػؿ كقج يؤدؼ إلى تفاقع غيخىا مغ

األشفاؿ الججيجة ضعيفة. يتزسغ البخنامج العجيج مغ التجخبلت الػقائية , مثل التعمع العاشفي االجتساعي , كتجابيخ ضساف 
 الجػدة التي تع تقييسيا.

 تطل السخاشخ البيئية في إشار التسػيل اإلضافي السقتخح معتجلة كسا تع ترشيفيا في تعتبخ السخاشخ البيئية معتجلة. .11
األصمي ألنيا تجعع أنذصة بجنية مساثمة )أؼ تػسيع الفرػؿ الجراسية مغ خبلؿ تججيج السداحات  بخنامج تحقيق الشتائج

عب صجيقة لؤلشفاؿ في السجارس) األراضي الستاحة في السجارس الحالية أك بشاء فرػؿ دراسية ججيجة / دكرات مياه / مبل
 الستاحة(.
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كمغ الستػقع أف تؤدؼ ىحه األنذصة إلى تأثيخات مشخفزة إلى معتجلة عمى اليػاء كالساء كجػدة التخبة ككحلظ عمى صحة 
 .كسبلمة العساؿ كالسجتسعات السجاكرة )بسا في ذلظ الصبلب كالسعمسيغ( أثشاء البشاء

كغ أف تختبط التأثيخات بإمجادات السياه كالرخؼ الرحي, كإدارة الشفايات الرمبة كاحتياجات كأثشاء فتح السجرسة , يس 
الريانة. كقج يؤدؼ تصػيخ مخافق السياه كالرخؼ الرحي كالشطافة كإعادة التأىيل األساسية لسبشى السجرسة )تخكيب أنطسة 

 .و مغ التأثيخات كلكشو سيكػف محجكًدا كمؤقًتا كسيل التخؽيفالتجفئة / التبخيج , الريانة الكيخبائية , الصبلء( إلى نػع مذاب

كسا ستكػف تأثيخات السخمفات اإللكتخكنية الشاتجة عغ التخمز مغ معجات تكشػلػجيا السعمػمات التي يدتخجميا البخنامج 
كسية السخمفات )عمى سبيل السثاؿ , رقسشة اختبار التػجييي القائع عمى الكفاءة كالتعمع عغ بعج( مشخفزة حيث أف 

اإللكتخكنية الستػلجة ستكػف ضئيمة مقارنة مع تمظ التي في األردف. كسػؼ يؤدؼ التػسع الخقسي إلى الفحز كالتعمع بجكف 
أكراؽ, كبالتالي يقمل مغ انبعاثات الكخبػف السختبصة بإنتاج الػرؽ )قصع األشجار, كاستخجاـ السػاد الكيسيائية, كالصاقة, إلى 

 ج الشفايات. آخخ ذلظ( كتػلي

: لع يتع تحجيج أؼ تغييخات كبيخة في الستصمبات التشطيسية البيئية أنطسة اإلدارة البيئية واالجتساعية لمسقتخض .12
 .كاالجتساعية لمسحافطات كالسعسػؿ بيا كالستعمقة باألنذصة في إشار البخنامج

بسا بخنامج ؛ كلجػ اإلدارة قجرات إضاؼية تشفيح الح بجء لقج عدزت كزارة التخبية كالتعميع قجرتيا في مجاؿ إدارة األراضي مش
مخاعاة أحكاـ البيئة كالرحة كالدبلمة السيشية بذكل كاٍؼ , خاصًة  كال يتع دائساالسػضفيغ كنطع السعمػمات الجغخاؼية. ب يتعمق

في مجاؿ اجخاءات  خبية كالتعميعالتأثشاء أنذصة البشاء كلحلظ , ىشاؾ حاجة إلى السديج مغ بشاء القجرات لتعديد أداء كزارة 
, اإلببلغ بسا في ذلظ التجريب عمى حػادث الرحة كالدبلمة السيشيةفي مجاؿ في الحساية ك  الػقاية البيئية كاالجتساعية

 .كاالببلغ كرفع التقاريخ الستعمقة بحػادث الرحة كالدبلمة كالبيئة

كمغ الستػقع  ,يعسل بذكل متدامغ ة األمخيكية لمتشسية الجوليةلمػكاليبلحع أف بخنامج إدارة السجرسة السعدز التابع  .13
أف يداعج بذكل كبيخ في تحديغ التخصيط السجرسي ككضائف إدارة البشاء الذاممة, بسا في ذلظ البيئة كالرحة كالدبلمة 

حكػمية التي تجعع كزارة كالجػدة الذاممة. كيشذط السانحػف الجكليػف اآلخخكف في بشاء السجارس , إلى جانب السشطسات غيخ ال
 .االجتساعي كالسشاخ السجرسي كالعجيج مغ السجاالت األخخػ  عالتخبية كالتعميع في مجاالت الشػ 

ؼيسا يتعمق بإدارة السخمفات اإللكتخكنية, كضعت كزارة التخبية كالتعميع بخكتػكػؿ داخمي لجسع السعجات القجيسة غيخ  .14
بل مشطسة غيخ ربحية محمية إلعادة استخجاميا مغ قبل السؤسدات الخيخية. كسا انو السدتخجمة في السجارس كتججيجىا مغ ق

ال تػجج لػائح محجدة بذأف الشفايات اإللكتخكنية في األردف. كتتعامل كزارة البيئة مع الشفايات اإللكتخكنية تحت فئة أكسع مغ 
كعبلكة عمى ذلظ , تجيخ كزارة .(2003 -ات الخصخة كتعميسات إلدارة كمعالجة الشفاي 24/2005الشفايات الخصخة )البلئحة 
كع جشػب شخؽ عساف( كأنذأت مخكًدا  120سػاقة )تقع عمى بعج حػالي  مسشصقةفي  السػاد الخصخةالبيئة مشذأة لمتخمز مغ 

يخ القانػني في ىحه السشذأة لئلشخاؼ عمى التخمز اآلمغ مغ الشفايات اإللكتخكنية لسشع التخديغ غيخ الدميع كإعادة البيع غ
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( ببعس أنذصة ETafkeek ك Jocy )مثل كانذصة تفكيظ الشفايات. كباإلضافة إلى ذلظ , يقػـ القصاع الخاص السحمي
 .إعادة تجكيخ الشفايات اإللكتخكنية

 : تع تقييع األداء البيئي كاالجتساعي لمبخنامج بذكل مخٍض إلى حج ما كيخجع ذلظ أساًساأداء السقتخض وسجل التتبع .15
 ,إلى التأخيخ في استكساؿ متصمبات خصة عسل البخنامج إلعجاد كتشفيح إجخاءات التذغيل الؿياسية الخاصة بالحساية كالتقييع

 . باإلضافة إلى اإلجخاءات الستعمقة بالشػع االجتساعي

ششية, كيتابع العجيج مغ كعمى الخغع مغ الستصمبات التي لع يتع الػفاء بيا, يدتسخ البخنامج في العسل كفًقا لمستصمبات الػ 
ىي ك  ,السبادرات الجشدانية السختمفة الجيػد السبحكلة لتحديغ األداء البيئي كاالجتساعي التي تع تزسيشيا في التسػيل االضافي

( تست إعادة تشطيع متصمبات خصة عسل البخنامج كصقميا لمحج مغ التجاخل مع بخامج الجيات السانحة األخخػ 1كسا يمي: 
( زيادة بشاء 3( سيتع دعع تصػيخ إجخاءات التذغيل السػحجة بالسداعجة الفشية 2خ مبلءمة الحتياجات كزارة التخبية كتكػف أكث

( تع دمج 4القجرات في مجاالت مثل الرحة كالدبلمة كآلية تعػيس السطالع بحيث تكػف مجرجة في خصة عسل البخنامج 
 تائج السختبصة بالرخؼ كبخكتػكػالت التحقق السختبصة بيا.متصمبات إدارة األداء البيئية كاالجتساعية في الش

التابع لمػكالة األمخيكية لمتشسية الجكلية يعسل بذكل متدامغ مع  بخنامج إدارة السجرسة السعدزكتججر اإلشارة أيًزا إلى أف 
إلنذاءات الذاممة , بسا في كيتػقع أف يداعج بذكل كبيخ في تحديغ التخصيط السجرسي ككضائف إدارة ا تحقيق الشتائج بخنامج

ذلظ البيئة كالرحة كالدبلمة كالجػدة الذاممة. يشذط السانحػف الجكليػف اآلخخكف في بشاء السجارس, إلى جانب السشطسات 
 .غيخ الحكػمية التي تجعع كزارة التخبية كالتعميع في مجاالت الشػع االجتساعي كالسشاخ السجرسي كالعجيج مغ السجاالت األخخػ 

: تست استذارة شخكاء التشسية الجكلييغ كككاالت األمع الستحجة بسا في ذلظ اليػنيدف, مذاركة أصحاب السرمحة .16
حػؿ السخاشخ كالفػائج , 2020مغ كانػف اكؿ إلى شباط خبلؿ الفتخة كمشطسة إنقاذ الصفػلة , كالسجمذ الشخكيجي لبلجئيغ 

كيعكذ ترسيع البخنامج كتخكيده القػؼ عمى تحديغ , بخنامج كتػسيع نصاقوالبيئية كاالجتساعية الستختبة عمى إعادة ـيكمة ال
 السداىساتبيئة التعمع في السجارس بػجو عاـ, كال سيسا في السجارس التي لجييا ندبة كبيخة مغ البلجئيغ الدػرييغ , يعكذ 

رات في كزارة التخبية كالتعميع خبلؿ العجيج مغ اإلدا تع التذاكر معكسا  .ىحه السذاكراتخبلؿ مغ التي تع الحرػؿ عمييا 
كزارة  ك كزارة التخبية كالتعميع مع مشاقذة تقييع الشطع البيئية كاالجتساعيةك  التذاكر . كسا تع2020شباط  14-6األسابيع مغ 

  .2020حديخاف  2في  التخصيط كالتعاكف الجكلي

حديخاف  4البشظ الجكلي ككزارة التخصيط كالتعاكف الجكلي في عمى مػقع  تقييع الشطع البيئية كاالجتساعية تع الكذف عغ ممحق
 تقييع الشطع البيئية كاالجتساعية كستتاح ندخ مصبػعة في مكاتب السجيخية السيجانية لػزارة التخبية كالتعميع. سيتع مشاقذة 2020

 .تشفيح البخنامج أثشاءالسحمية كالسجتسعات  اآلباءبذكل أكبخ مع أصحاب السرمحة الخارجييغ اآلخخيغ مثل 

يذتسل البخنامج عمى آليات ستدتخجميا كزارة التخبية كالتعميع لمعسل مع أصحاب السرمحة كالسدتفيجيغ اآلخخيغ أثشاء  .17
 خاصتشفيح البخنامج بسا في ذلظ نذخ استخاتيجية االتراؿ )أحج متصمبات خصة عسل البخنامج(. كسا اف ىشاؾ بخنامج 

 .بلح نطاـ التػجيييإلشخاؾ أصحاب السرمحة إلص
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يػجج لجػ كزارة التخبية آلية تعػيس لمسطالع سيتع تعديدىا,حيث تتمقى آلية تعػيس السطالع الذكاكػ مغ الجسيػر  .18
عمى مدتػػ  الحكػمة االردنية تصبيقخبلؿ كالسعمسيغ كالسػضفيغ كالصبلب. كباإلضافة إلى ذلظ , فإنيا تتمقى شكاكػ مغ 

شكػػ في عاـ  4211ل نطاـ كزارة التخبية كالتعميع , مغ خبلؿ قشػات تمقي الذكاكػ السختمفة , جَ ". سّ في خجمتظ" الجكلة
 .مشيا عمى أنو تع حميا 3514, كتع تدجيل  2019

تقػـ كزارة التخبية كالتعميع بترسيع نطاـ شكاكػ إلكتخكني ججيج يسكغ الػصػؿ إليو عبخ البخيج اإللكتخكني أك التصبيق. إف 
السخحمة الشيائية مغ اإلعجاد بسا في ذلظ ترسيع الذاشات كالشطاـ الجاخمي. تع ترسيع الشطاـ لسػاجية التحجيات الشطاـ في 

الذكاكػ )أؼ إزالة الذكاكػ الكيجية(  صحة( تكمفة ككقت التحقق مغ 3( إمكانية الػصػؿ ؛ ك 2( الدخية. 1الخئيدية مثل: 
. كسا تحتػؼ خصة عسل البخنامج عمى تجابيخ لتعديد 2021يبجأ في عاـ كحل الذكاكػ. سيتع تجخيب الشطاـ ىحا العاـ كس

آلية تعػيس السطالع الخاصة بػزارة التخبية كالتعميع, كتحجيجًا استكساؿ تخكيب نطاـ الذكاكػ اإللكتخكني كالتجريب  قجرة أنطسة
 .آلية تعػيس السطالع , بجعع مغ السداعجة الفشية عمى كحجة

كاؼ , مغ خبلؿ السؤشخات  مخففة عمى نحػتعتبخ السخاشخ البيئية كاالجتساعية لمبخنامج  :إجخاءات التخفيف .19
( , كاإلجخاءات السمتـد بيا في خصة عسل البخنامج )الججكؿ 1السختبصة بالرخؼ كبخكتػكػالت التحقق السختبصة بيا )الججكؿ 

اإلجخاءات التالية عمى عاتق كزارة التخبية  كتقع جسيع .( , أك مغ خبلؿ مجخبلت االختراصات في السداعجة الفشية2
 كالتعميع برفتيا الجية السشفحة كسيتع اإلشخاؼ عمييا شػاؿ فتخة التشفيح:
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 واالجتمبعيت البيئيت اإلدارة أنظمت لتعزيز ببلصرف المرتبطت المؤشراث خالل من اتخبرهب الواجب اإلجراءاث: 1 الجذول

 لٌاس اإلنجاز والتحمك بالصرفمجال النتٌجة/المإشر المرتبط 

 : توسٌع نطاق الحصول على التعلٌم وتحسٌن جودته فً مرحلة الطفولة المبكرة1مجال النتٌجة 

سٌشمل تمٌٌم البنٌة التحتٌة للمدارس الحكومٌة تحدٌد أعمال البناء / 

إضافٌة لرٌاض  ٌةاألعمال الصؽٌرة المطلوبة إلنشاء ؼرؾ صف

 ما ٌلً: والتكالٌؾ المرتبطة بها KG2  االطفال

 لتمكٌنأ( الجدوى الفنٌة والمالٌة للتحسٌنات التً ستتم اضافتها 

 لوصول إلى هذه الفصول من ا / االعالةالطبلب من ذوي العجز

ب( المخاطر المتعلمة باألراضً التً ستتم توسعة الفصول الدراسٌة 

التشؽٌل المٌاسٌة علٌها ، كما هو محدد من خبلل تطبٌك إجراءات 

 للحصول على األراضً

ب واجراءات 2.4-ب 2.3المإشر المرتبط بالصرؾ 

 التحمك المرتبطة بها.

ستشمل خطة العمل التً تحدد خطة التنفٌذ التفصٌلٌة والجدول 

الحكومٌة ، تدابٌر  KG2 رٌاض االطفال الزمنً لتوسٌع خدمات

مخاطر المتعلمة ، لحل ال 4تصحٌحٌة ، تتوافك مع المبدأ األساسً 

 باألراضً المحددة فً تمٌٌم البنٌة التحتٌة

ب واجراءات 2.4-ب 2.3المإشر المرتبط بالصرؾ 

 التحمك المرتبطة بها.

ٌنطبك معٌار ضمان الجودة على جمٌع الفصول الدراسٌة المرخصة 

فً المطاعٌن العام والخاص فً إطار البرنامج، والذي سٌتضمن 

 :البدنٌة والعاطفٌة وسبلمته، مثل تدابٌر لحماٌة صحة الطفل

التمٌٌز على أساس العرق أو الجنس أو الدٌن أو اللؽة أو  ( احتمال1

 .اللون أو األصل أو اإلعالة

المساواة فً فرص الوصول إلى الفبات الضعٌفة مثل االطفال ( 2 

 المعولٌن جسدٌا

 احتمال تعرض االطفال للعنؾ أو إساءة المعاملة  (3

ة االطفال، بما فً ذلن سبلمة االؼذٌة، والمرافك صحة وسبلم( 4

 الصحٌة، والنظافة الصحٌة، والتعرض لبلمراض المعدٌة

االحتٌاجات والمواصفات الهٌكلٌة المتعلمة بالحرابك والمٌاه ( 5

 والمرافك الصحٌة ومناطك اللعب اآلمن

/المدخبلت الى الشروط 3.4المإشر المرتبط بالصرؾ 

 اعدة الفنٌةالمرجعٌة من أجل المس

تشٌر مواصفات التصمٌم الفنً لنموذج الشراكة بٌن المطاع العام س

والخاص إلى نظام ضمان الجودة وأي متطلبات أخرى متعلمة بالبٌبة 

والصحة والسبلمة لٌتم التحمك منها من خبلل عملٌة التحمك من 

 البرنامج

 ج بروتوكول التحمك 2.4المإشرالمرتبط بالصرؾ 

 : إصالح نظام تمٌٌم الطالب وإصدار الشهادات2مجال النتٌجة 

ضمان اتباع نهج ٌراعً الفوارق بٌن الجنسٌن وٌتجاوب مع تصمٌم 

 العاطفًبرنامج دراسً لتحسٌن المناخ المدرسً والتعلم االجتماعً 

 للطبلب، بما فً ذلن اعتبارات العنؾ المابم على نوع الجنس،

الفنٌة التً المدرجة فً الشروط المرجعٌة للمساعدة 

 5تدعم  المإشر المرتبط بالصرؾ 

 : إصالح نظام تمٌٌم الطالب وإصدار الشهادات3مجال النتٌجة 

إصبلح فً أصحاب المصلحة لمشاركة تصمٌم وتنفٌذ خطة شاملة 

 نظام التوجٌهً

المإشر المرتبط  -أ7.3المإشر المرتبط بالصرؾ 

 أ7.4بالصرؾ 

 

 

 

 

 

 



 

215 

 

  البخنامج األصمي(اإلجخاءات الػاردة في خصة عسل البخنامج لتعديد أنطسة اإلدارة البيئية كاالجتساعية )كحالة إجخاءات الرحة كالدبلمة في إشار خصة عسل  :2الججكؿ 

 الرلم
  جخطة عمل البرنام
 األصلً()برنامج تحمٌك النتاءج 

تارٌخ 
 اإلستحماق

 لٌاس اإلنجاز التارٌخ الجدٌد اإلجراء الجدٌد/المعدل )التموٌل االضافً(

إعتماد إجراءات التشؽٌل المٌاسٌة  1
والمبادئ التوجٌهٌة البٌبٌة واالجتماعٌة 

بما فً ذلن التدابٌر المختلفة لسد 
 الفجوات المحددة

والصحة والسبلمة ووثابك الشراء المٌاسٌة )مواصفات أ( إعداد دلٌل إرشادي عن البٌبة  2018آذار 
 رٌاض االطفال صاحب العمل( لٌتم تطبٌمها على جمٌع األعمال المدنٌة لتجدٌد وتوسعة ؼرؾ

KG2  الناس الصفٌة فً إطار البرنامج. ستؽطً المواصفة أًٌضا تدابٌر لحماٌة العمال وعامة
ا فً ذلن مدونة لواعد السلون للعمال. ، وخاصة األطفال ، بم 19-من مخاطر فٌروس كوفٌد

توعٌة للمدارس حول السبلمة مثل الحرابك والمبلعب  برنامجأًٌضا  الدلٌلسٌشمل 
 والفٌضانات )بدعم من المساعدة الفنٌة(.

تم إعداد إرشادات البٌبة والصحة  2020كانون أول 
والسبلمة ومواصفات صاحب 

العمل التً تم تضمٌنها فً وثابك 
المٌاسٌة لوزارة  المشترٌات

 التربٌة والتعلٌم.

إجراءات حٌازة األراضً و النزوج  تستند الىب( إعداد وتنفٌذ خطة عمل تصحٌحٌة  
االلتصادي والمادي وإجراءات التشؽٌل الموحدة لحٌازة األراضً الخاصة بالبنن الدولً 

 والعملٌات ذات الصلة .

تم اكمال اإلجراءات التصحٌحٌة  2020كانون أول 
 ةالتشؽٌل المٌاسٌ اتإعداد إجراءو

تعزٌز لدرة موظفً وزارة التربٌة  2
والشركاء المعنٌٌن على تعمٌم المنظور 

 الجنسانً فً أنشطة البرنامج

توفٌر برامج ودورات تدرٌبٌة معززة لموظفً المدٌرٌة المٌدانٌة حول مفاهٌم النوع  2019
 والمساواة فً عملهم الٌومً.االجتماعً والمساواة ، وإدماج النوع االجتماعً 

 سٌتم تحدٌده 2023كانون أول 

واالفكار  الجنسانً الحد من التحٌز 3
 النمطٌة فً تدرٌب المعلمٌن

كانون أول 
2020 

التدرٌس المستجٌبة للنوع االجتماعً فً تدرٌب المعلمٌن لكل من  أسالٌبدمج التدرٌب على 
المعلمٌن والمعلمات والمدربٌن من المعلمٌن من جمٌع التخصصات )بما فً ذلن المبادئ 

 التوجٌهٌة إلدارة الفصول الدراسٌة(.

 سٌتم تحدٌده 2021كانون أول 

وضع مبادئ توجٌهٌة تراعً الفوارق  4
 ةالدراسٌ فصولالبٌن الجنسٌن إلدارة 

 ؼٌر مطبك  3متضمنة فً الرلم  

دعم المعلمٌن لتوفٌر بٌبة تعلٌمٌة آمنة  5
 للفتٌات والفتٌان

كانون أول 
2020 

ضمان النهج المراعً لبلعتبارات الجنسانٌة واالستجابة لتصمٌم برنامج مدرسً وتجرٌبه 
فً ذلن اعتبارات العنؾ لتحسٌن المناخ المدرسً والتعلم االجتماعً العاطفً للطبلب ، بما 

 المابم على النوع االجتماعً )بدعم من المساعدة الفنٌة للتعلم االجتماعً العاطفً(

 سٌتم تحدٌده 2021كانون أول 

)جدٌد( التؤكد من وجود الخبرة فً األلسام المناسبة من خبلل التدرٌب المكثؾ أو التوظٌؾ  ؼٌر مطبك ؼٌر مطبك 6
ة المهنٌة فً البناء وتنفٌذ تدابٌر النظافة فً المدارس لمنع لئلشراؾ على الصحة والسبلم

 19-فٌروس كوفٌد مخاطر عدوى

 تم إنشاء الوظٌفة وإشؽالها 2021آذار 

)جدٌد( تمدٌم تدرٌب إلى وحدة آلٌة تعوٌض المظالم على مهارات الوساطة )بدعم من  ؼٌر مطبك ؼٌر مطبك 7
 المساعدة الفنٌة(

 التدرٌبتم تمدٌم  2021آذار 

)جدٌد( مراجعة تصمٌم كاملة وإنشاء منصة آلٌة تعوٌض المظلم اإللكترونٌة )مدعومة من لبل  ؼٌر مطبك ؼٌر مطبك 8
 الدعم الفنً(

النظام بعمل  وٌتم تسجٌل  2021كانون أول 
 الشكاوى
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 مجال النتٌجة
 المٌمة الممدرة 

 )بآالف الدوالر األمرٌكً(
 النشاط

 : توسٌع نطاق الحصول على التعلٌم وتحسٌن جودته فً مرحلة الطفولة المبكرة1مجال النتٌجة 

توسٌع الوصول الى التعلٌم فً 

 مرحلة الطفولة المبكرة

500 

 

  المساعدة الفنٌة للتصمٌم الفنً والمالً لطرٌمة الشراكة بٌن

 KG2المطاعٌن العام والخاص فً رٌاض االطفال 

300 

 
  المساعدة الفنٌة لتطوٌر محتوى تلفزٌونً لرٌاض األطفالKG2 

300 
  مسح تفصٌلً للبنٌة التحتٌة للمدرسة الحكومٌة لتحدٌد إمكانٌة

 KG2التوسع المدرسً لتشمل صؾ )صفوؾ( 

تحسٌن جودة التعلٌم فً مرحلة 

 الطفولة المبكرة
300 

  المساعدة الفنٌة لتطوٌر نظام ضمان الجودة لممدمً خدمات

 الروضة من المطاعٌن العام والخاص

150 
  تدرٌب موظفً وزارة التربٌة ذوي الصلة المساعدة الفنٌة لتصمٌم

 ةعلى نظام وأدوات وبروتوكوالت ضمان الجودة الجدٌد

 : تحسٌن ظروف التعلٌم والتعلم2مجال النتٌجة 

 المعلم الوطنٌة واستراتٌجٌة سٌاسة اطارالمساعدة الفنٌة لتصمٌم   250 تحسٌن التعلٌم

250   ًللمعلمالمساعدة الفنٌة لتصمٌم المسار الوظٌف 

350  المساعدة الفنٌة لتصمٌم وتجرٌب أدوات تمٌٌم المعلم الجدٌدة 

300 

  المساعدة الفنٌة لتصمٌم وتجرٌب برنامج تدرٌب المعلمٌن

الذي ٌهدؾ إلى تحسٌن ممارسات المعلمٌن  12-4للصفوؾ 

التعلٌمٌة وإدارة الفصول الدراسٌة )ضمان مراعاة النوع 

 االجتماعً(

 التعلمتحسٌن ظروف 
200 

  لتحسٌن  ًبرنامج المدرسالالمساعدة الفنٌة لتصمٌم وتجرٌب

 التعلم االجتماعً العاطفً للطبلب

100 
  المساعدة الفنٌة لتمكٌن موظفً الوزارة ، بما فً ذلن المشرفٌن

 من تطبٌك أداة التدرٌس فً الفصول الدراسٌة

200 

  البٌانات السلوكٌة المساعدة الفنٌة لتصمٌم وإنشاء طرٌمة لجمع

والرفاهٌة للطبلب والموظفٌن المعنٌٌن ، لٌتم دمجها فً نظام 

 ادارة بٌانات التعلٌم الحالً

 : إصالح نظام تمٌٌم الطالب وإصدار الشهادات3مجال النتٌجة 

 تعزٌز أنظمة تمٌٌم الطالب
250 

  ًالمساعدة الفنٌة لوضع خطة إستراتٌجٌة لنظام تمٌٌم التعلم ف

 األردن

300 
  المساعدة الفنٌة لتطوٌر بنن المواد و األسبلة المابمة على الكفاءة

 بما ٌتماشى مع منهج التوجٌهً األردنً

300 
  ، ًالمساعدة الفنٌة لتطوٌر منصة رلمٌة إلدارة امتحان التوجٌه

 ووضع العبلمات ، وإعداد التمارٌر

300 

  ًاالعتبار امتحان المساعدة الفنٌة لتطوٌر خطة العمل التً تؤخذ ف

التوجٌهً واختبارات تحدٌد المستوى األخرى لتحدٌد عملٌة 

 التخرج من المدرسة والمبول فً التعلٌم العالً
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 : تعزٌز إدارة نظام التعلٌم4مجال النتٌجة 

 تعزٌز إدارة نظام التعلٌم
250 

  المساعدة الفنٌة لوضع استراتٌجٌة لتعمٌم التعلم المختلط الذي

 اعتبارات اإلنصاؾ للمجتمعات المهمشةٌؽطً 

300 
  المساعدة الفنٌة لوضع خرابط المناهج الدراسٌة لتحدٌد فرص مواد

 12-4التعلم المختلطة للمواد األساسٌة فً الصفوؾ 

300 
  وتدرٌب المعلمٌن على التعلٌم  االلماءالمساعدة الفنٌة لتطوٌر آلٌات

 المختلط

200 
  تمٌٌم تؤثٌر التدخبلت التعلٌمٌة المختلطة ، بما المساعدة الفنٌة لدعم

 فً ذلن تصمٌم التمٌٌم والمنهجٌة وجمع البٌانات وتحلٌلها

300 

 المساعدة الفنٌة لدعم تطوٌر وتنفٌذ استراتٌجٌة االتصاالت /

الخاصة بوزارة التربٌة، بما فً ذلن مشاركة المواطنٌن. التواصل 

والتعلم اإللكترونً ، والتعامل تشمل موضوعات زٌادة الوعً ، ل

 مع حاالت الطوارئ ، والصحة والسبلمة

200 
  بما ٌتعلك المساعدة الفنٌة لتعزٌز لدرة وزارة التربٌة والتعلٌم

 والبٌبة والصحة والسبلمة ،حٌازة األراضًب

200 
  المساعدة الفنٌة على تعزٌز لدرة الوحدة المعنٌة  بالنوع

 المنظور الجنسانًاالجتماعً فً تعمٌم 

400 

  بٌانات ال هندسةالمساعدة الفنٌة لتصمٌم وتوفٌر التدرٌب على

مشتركة لتؽطٌة دورة المشترٌات الكاملة من التخطٌط إلى تسلٌم ال

السلع واألعمال واالستشارات )على مستوى وزارة التربٌة 

 ووزارة االشعال العامة واإلسكان(

300 

  لدرات لسم التخطٌط والبحوث فً المساعدة الفنٌة على تعزٌز

وزارة التربٌة والتعلٌم ورإساء مجموعات العمل الفنٌة فً مجال 

وضع المٌزانٌة والتنبإ، مع التركٌز بشكل خاص على خطة تحمٌك 

المإشرات المرتبطة بالصرؾ واستخدام المبالػ المصروفة 

 المعتمدة على المإشرات المرتبطة بالصرؾ

200 
  لتوفٌر التدرٌب وتعزٌز المدرات لوحدة ألٌة المساعدة الفنٌة

 تعوٌض المظالم وتصمٌم نظام تكنولوجٌا المعلومات

1000  التعزٌز البصري المتكامل استخدام أنظمة 

 

 

 

 


