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تقدمي
عد قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب ،من �أهم قطاعات تنمية املوارد الب�شرية التي
ُي ّ
تهتم ببناء القدرات املهنية والكفايات الالزمة لت�شغيل امل�ؤ�س�سات الإنتاجية واخلدمية ،ما
ي�ستلزم بناء �شراكات م�ؤ�س�سية وف ّعالة بني مز ّودي التعليم املهني والتقني والتدريب وبني
القطاع اخلا�ص ،حتى تكون الربامج املطروحة يف هذا القطاع ذات ارتباطية عالية بحاجات
�سوق العمل.
وي�ؤدي القطاع دو َره يف �إعداد العمالة الوطنية بامل�ستويات املهنية املتعددة وتوفري التخ�ص�صات
املهنية التي ّ
تو�س َع هذا القطاع الذي ت�شرف عليه
تغطي النق�ص يف �سوق العمل ،وهو ما ّ
يف�سر ُّ
جمال�س وم�ؤ�س�سات تتبع لوزارات خمتلفة ،منها وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة العمل ،ووزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ،وجامعة البلقاء التطبيقية.
وحتر�ص احلكومة على �أن يعمل هذا القطاع وفق �آلية وا�ضحة بني الوزارات وامل�ؤ�س�سات
املعنية ومن خالل جمل�س للتدريب والتعليم املهني والتقني ،وذلك منذ عام  ،2001غري �أن
هذا املجل�س ب�صيغه املختلفة والتعديالت التي طر�أت عليه ،مل ينجح يف حتقيق �أهدافه ،رغم
متثيل الوزارات املعنية وم�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والقطاع اخلا�ص فيه ،وذلك ب�سبب
تعدد القوانني والأنظمة املرتبطة بعمله.
ُّ
وتتح ّمل احلكومة تكاليف بناء املراكز واملعاهد والكليات املعنية بهذا القطاع وت�شغيلها؛ حيث
وزّعتها يف جميع حمافظات اململكة ووفرت فر�ص االلتحاق بها ب ُكلف تكاد تكون جمانية،
بينما �أ�سهم القطاع اخلا�ص ببع�ض املبادرات لل�شراكة مع القطاع العام يف �إن�شاء و�إدارة بع�ض
املراكز واملعاهد التقنية واملهنية .ويت�سع نطاق هذه املبادرات �أم ًال بتحقيق �شراكة م�ؤ�س�سية
مع القطاع اخلا�ص.
وقد �أ�س�ست احلكومة �صندوق ًا لدعم الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،يعتمد يف
خ�ص�ص له ما ن�سبته  %1من
متويله على ما يتم حت�صيله من ت�صاريح العمل ،بعد �أن كان ُي َّ
الأرباح ال�صافية لل�شركات .وينفق ال�صندوق على امل�شاريع املرتبطة بالت�شغيل والتدريب
والتعليم املهني والتقني وفق معايري حمددة.
ويف �ضوء الإ�سرتاتيجيات لتطوير القطاع ،مت ت�أ�سي�س مركز االعتماد و�ضبط اجلودة ،بهدف
�إعداد املعايري املهنية ،وترخي�ص مراكز تدريب للقطاع اخلا�ص واعتمادها ،و�إ�صدار �شهادات
ممار�سة املهنة.
كما �أقرت احلكومة يف نهاية عام � 2017إطار ًا وطني ًا للم�ؤهالت لتعزيز ال�شفافية وتنظيم
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�أجور العمالة وانتقالها من موقع لآخر .وقد ُ�صنفت امل�ستويات �إلى  10م�ستويات لت�شمل جميع
املراحل التعليمية وامل�ستويات املهنية .كما �أعدت جلنة م�شكلة من وزارة العمل م�شروع قانون
لإن�شاء م�ؤ�س�سة تطوير وتنمية املهارات املهنية ،يو�ضح مهامها وت�شكيلة جمل�س الأمناء الذي
ميثل جميع املعنيني بقطاع التعليم املهني والتقني والتدريب ،وهذا امل�شروع قيد �إجراءات
املوافقة والإقرار.
وتتناول هذه املراجعة واقع التعليم املهني والتقني والتدريب ،وتناق�ش جمموعة من الق�ضايا
املتعلقة بهذا القطاع ومنها:
 ال�سيا�سات والق�ضايا والت�شريعات واحلاكمية ،مبا يف ذلك الإ�سرتاتيجيات املتعددة التيو�ضعتها املجال�س والوزارات امل�شرفة على القطاع.
 حتديد مدى التطور و�سري العمل يف م�ؤ�س�سات القطاع ومكوناته. حتديد الفجوات والتحديات التي تعيق التطبيق الفعلي للخطط والإ�سرتاتيجيات. خطة العمل لتطوير القطاع.وتقدم املراجعة �إيجاز ًا لو�صف واقع التعليم املهني يف ّ
كل من وزارة الرتبية والتعليم ،وم�ؤ�س�سة
التدريب املهني ،وكليات املجتمع التي ت�شرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية ،وال�شركة
الوطنية للت�شغيل والتدريب وت�ستعر�ض التحديات التي تواجهها والعوائق التي حالت دون
تطوير براجمها ،على اعتبار �أن هذه امل�ؤ�س�سات هي اجلهات الرئي�سة املز ّودة للتدريب والتعليم
املهني والتقني بالأردن.
ُ
بيانات حول اجلهات الداعمة لهذا القطاع ،كمجل�س الت�شغيل والتدريب
املراجعة
كما توفر
ٍ
والتعليم املهني والتقني ،و�صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،ومركز االعتماد
و�ضبط اجلودة .وتعر�ض � َ
أهداف الأجندة الوطنية ()2015-2006؛ و�إ�سرتاتيجي َتي القطاع
( )2013-2008و( .)2020-2014وت�ستعر�ض ما ورد من م�شاريع ت�ضمنتها الإ�سرتاتيجية
الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ( ،)2025-2016وخطة �إ�صالح القطاع التي �أعدتها وزارة
العمل ( ،)2017واقرتاحها ب�إن�شاء جمل�س �أعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني.
وتقدم هذه املراجعة ر�أي ًا حول الق�ضايا املتعلقة بالقطاع ،ب�إيجابياتها و�سلبياتها ،وت�ؤكد على
�أهمية �إن�شاء م�ؤ�س�سة بناء املهارات ،وهو ما �أو�صت به الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد
الب�شرية .كما تقدم مقرتح ًا بالإدارات التي ميكن �أن يت�ضمنها الهيكل الإداري لهذه امل�ؤ�س�سة.
ويف نهاية املراجعة يتم عر�ض امل�ؤ�شرات التي يجب �أن يحققها القطاع وال�شكل الذي ُيراد له.
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هناك منظومة من اجلهات التي ت�شرف على قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب يف الأردن،
وهي على النحو الآتي:
 .1وزارة الرتبية والتعليم :يقدَّ م التعليم الثانوي املهني ال�شامل يف املرحلة الثانوية وتنفَّذ
براجمه يف �سنتني (ال�صفّان احلادي ع�شر والثاين ع�شر) بعد �إكمال املرحلة الأ�سا�سية.
بعد ذلك ميكن للطالب تقدمي امتحان الثانوية العامة املهنية يف �أحد امل�سارات املهنية
(�صناعي ،زراعي ،فندقي ،اقت�صاد منزيل) .و ُي�سمح للناجحني يف الثانوية العامة االلتحاق
بكليات املجتمع �أو باجلامعات وفق �شروط حتددها �أ�س�س القبول.
 .2م�ؤ�س�سة التدريب املهني :تقدِّ م براجمها يف جمال التدريب املهني من خالل معاهدها
ومراكزها املنت�شرة يف �أرجاء اململكة ،و ُيل َتحق بهذه الربامج منذ املرحلة الأ�سا�سية وذلك
لفرتات متباينة بح�سب طبيعة الربنامج وم�ستوى االخت�صا�ص .كما تعنى امل�ؤ�س�سة بربامج
الدورات الق�صرية والتدريب امل�ستمر ،وبرامج ال�سالمة وال�صحة املهنية ،وتدريب املدربني
وامل�شرفني.
 .3جامعة البلقاء التطبيقية /كليات املجتمع :تقدَّ م فيها الربامج النظامية يف جمال التعليم
التقني وملدة �سنتني بعد �إنهاء الثانوية العامة ،وهي برامج متعددة هند�سية وتطبيقية،
مثل :الربامج الطبية امل�ساعدة ،وال�صيدلة ،والفندقة وال�سياحة ،و�إدارة الأعمال،
والفنون التطبيقية وغريها .ويتقدم طلبة الكليات امللتحقون بالتعليم التقني المتحان
الدبلوم ال�شامل ،وميكن للناجحني فيه االلتحاق باجلامعات من خالل برنامج التج�سري� ،أما
الآخرون فيلتحقون ب�سوق العمل.
وتتنوع برامج كليات املجتمع على النحو الآتي:
-

برنامج الدبلوم ال�شامل التقني.

-

برنامج الدبلوم الفني (لغري امل�ستكملني للثانوية العامة).

-

برنامج الدبلوم التدريبي.

-

دورات ق�صرية.

 .4ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب :با�شرت عملها مببادرة ملكية يف �شهر �آب ،2007
بهدف �إعداد القوى العاملة التي يحتاجها قطاع الإن�شاءات واملهن املرتبطة به .وال تزيد
مدة � ٍّأي من براجمها عن �سنة واحدة ،ويحظى امللتحقون بهذه الربامج ببع�ض احلوافز
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املالية واملعنوية .وقد �أطلقت ال�شركة م�ؤخر ًا مركز التميز الأردين الأملاين للطاقة
ال�شم�سية باملفرق.
التعليم املهني والتقني
 .5وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني (الأونروا) :تقدم
َ
والتدريب من خالل برامج متعددة يف تخ�ص�صات خمتلفة وعلى فرتات زمنية ق�صرية املدى
َ
رئي�سني:
وطويلة املدى .وتطرح
َ
برناجمني َ
 برنامج الدبلوم التقني (تنطبق عليه تعليمات جامعة البلقاء التطبيقية). برنامج تدريبي معادل ملا تقوم به م�ؤ�س�سة التدريب املهني. .6القطاع اخلا�ص :هناك مدار�س مهنية �أقامها القطاع اخلا�ص ،على غرار مدر�سة مار يو�سف
مبحافظة الزرقاء .وعدد هذه املدار�س حمدود ،وهي حت�صل على الرتخي�ص من وزارة
الرتبية والتعليم.

�أ .املدار�س املهنية واملعاهد والكليات؛ الأعداد والطاقات اال�ستيعابية

ُيظهر اجلدول رقم ( )1بع�ض التفا�صيل املتعلقة بربامج وتخ�ص�صات ومواقع التدريب والتعليم
املهني والتقني يف الأردن:
اجلدول رقم ()1
بيانات ذات �صلة مب�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب يف الأردن ()2017-2016
اجلهة

مدار�س /معاهد /كليات الطاقة اال�ستيعابية

وزارة الرتبية والتعليم

 250موقع ًا

م�ؤ�س�سة التدريب املهني

 43معهد ًا

الكليات اجلامعية
واجلامعية املتو�سطة
ال�شركة الوطنية للت�شغيل
والتدريب

 64م�شغ ًال موزعة على
 16معهد ًا للتدريب

وكالة الغوث

2

القطاع اخلا�ص

ال توجد �إح�صائية
دقيقة ،غري �أن مركز
االعتماد و�ضبط
منح حتى وقت
اجلودة َ
�إعداد هذه املراجعة،
تراخي�ص لـ 234
َ
مركز ًا لتنفيذ برامج
تدريبية،

 42كلية

� 29ألف متدرب

مالحظات
جميع الفروع املهنية

� 20ألف متدرب مبعدل  10جميع الربامج �سنوي ًا
�آالف متدرب �سنوي ًا
حكومية وخا�صة
 21792متدرب ًا
وغريها
�شراكة مع م�ؤ�س�سة
 2000متدرب
التدريب (%)49/51
برناجمان (مركز وكلية
 1500متدرب
جمتمع)
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وطبق ًا لقانون تنظيم العمل املهني رقم ( )27ل�سنة  ،1999ف�إن م�ؤ�س�سات قطاع التعليم املهني
والتقني والتدريب ،تزود �سوق العمل ب�أربعة م�ستويات مهنية هي :م�ستوى العامل حمدد
املهارات ،م�ستوى العامل
املاهر ،م�ستوى العامل املهني ،وم�ستوى العامل التقني.
وقد مت �إعداد تعديالت مقرتحة على هذا القانون مت رفعها ملجل�س الوزراء يف عام .2018

ب .الإنفاق املايل لقطاع التعليم املهني والتقني والتدريب

تنفق وزارة الرتبية والتعليم  22مليون دينار �سنوي ًا على هذا القطاع (من املوازنة العامة).
وتنفق م�ؤ�س�سة التدريب املهني  13.5مليون دينار �سنوي ًا عليه (من املوازنة العامة �أي�ض ًا)� ،أما
جامعة البلقاء التطبيقية /الكليات اجلامعية املتو�سطة ،فتنفق عليه  23-22مليون دينار
�سنوي ًا من موازنتها ،بينما تنفق ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب  3.5مليون دينار �سنوي ًا
على هذا القطاع من �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.
وهذا الإنفاق ال ي�شمل امل�ساعدات الفنية وم�ساعدات اجلهات املانحة التي تقدم دعمها
لأن�شطة القطاع .وهناك م�شاريع للت�شغيل والتدريب يتم الإنفاق عليها من موازنة �صندوق
الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني وفق معايري يحددها ال�صندوق.
تعد عالية مقارنة بكلفة
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن كلفة التعليم املهني والتقني والتجريب ّ
التعليم الأكادميي ،نظر ًا خل�صو�صية متطلبات امل�ؤ�س�سات يف هذا القطاع .كما ي�شار �إلى �أن
معايري الإنفاق لي�ست موحدة عند �إعداد موازنات هذه امل�ؤ�س�سات� ،إ�ضافة �إلى �أن هناك حوافز
للمدربني واملتدربني يف بع�ض امل�ؤ�س�سات ال تتوفر يف م�ؤ�س�سات �أخرى .وهناك �ضرورة لربط
الإنفاق بالأداء والإجناز لهذه امل�ؤ�س�سات.

ت .حاكمية القطاع

تت�صف حاكمية القطاع بالتعددية والت�شتُّت ،حيث تتوزّع على جمموعة من امل�ؤ�س�سات
واملجال�س واملرجعيات وفق القوانني والت�شريعات الناظمة لكل منها .ولغايات هذه املراجعة،
ميكن �إي�ضاح حاكمية القطاع كما يف ال�شكل �أدناه:
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جمل�س التعليم العايل
وزارة التعليم العايل
جامعة البلقاء التطبيقية
تعليم تقني

جمل�س الرتبية والتعليم

وزارة الرتبية والتعليم

وزارة العمل
جمل�س الت�شغيل والتعليم
املهني والتقني
م�ؤ�س�سة التدريب املهني

�إدارات الوزارة

كليات جمتمع حكومية
وخا�صة

ال�شركة الوطنية للت�شغيل

املدار�س املهنية ال�شاملة

التعليم التقني

التعليم الثانوي املهني

التدريب املهني

ومن �أبرز امل�ؤ�س�سات /اجلهات الداعمة لهذا القطاع:
 .1ال�شركاء االجتماعيون :غرف ال�صناعة ،غرف التجارة ،احتاد نقابات العمال.
 .2مركز االعتماد و�ضبط اجلودة.
� .3صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.
 .4معاهد تدريب املدربني.

ث .الت�شريعات الناظمة لعمل القطاع

ت�ستند منظومة القطاع �إلى جمموعة من القوانني والأنظمة والتعليمات التي حتكمها ،وهي
كاف مع
يف معظمها تعزز التفرد يف ر�سم ال�سيا�سات و�إعداد الإ�سرتاتيجيات ،من دون تن�سيق ٍ
امل�ؤ�س�سات الأخرى .ومن هذه القوانني والأنظمة التي تتناولها هذه املراجعة:
 .1قانون العمل الأردين رقم ( )8ل�سنة  1996وتعديالته.
 .2قانون الرتبية والتعليم رقم ( )3ل�سنة  1994وتعديالته.
 .3قانون التعليم العايل والبحث العلمي رقم ( )23ل�سنة  2009وتعديالته.
 .4قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم ( )13ل�سنة .1997
 .5قانون جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني رقم ( )46ل�سنة .2008
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 .6قانون م�ؤ�س�سة التدريب املهني رقم ( )11ل�سنة .1985
 .7قانون تنظيم العمل املهني رقم ( )27ل�سنة .1999
 .8قانون ال�شركات رقم ( )22ل�سنة ( 1997ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب).
 .9قانون التعليم العايل (�أقره جمل�س الأمة يف )2018/4/1
وهناك جمموعة كبرية من الأنظمة والتعليمات ال�صادرة مبوجب تلك القوانني.
تعدد م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب� ،أن قامت ٌّ
كل منها ب�إعداد
وقد نتج عن ُّ
�إ�سرتاتيجية خا�صة بها تختلف يف الأهداف واملحاور والأدوات والآليات والأن�شطة وامل�ؤ�شرات
ع ّما �سواها .ومن هذه الإ�سرتاتيجيات:
�أ�	.إ�سرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم (يتم �إعدادها عاد ًة لتغطي �سنوات متعددة).
ب�	.إ�سرتاتيجية الت�شغيل الوطنية للتعليم والتدريب املهني والتقني.
ت�	.إ�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة التدريب املهني.
ث�	.إ�سرتاتيجية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
ج�	.إ�سرتاتيجية جامعة البلقاء التطبيقية.
ح .الإ�سرتاتيجية الوطنية للتوجيه والإر�شاد املهني والوظيفي للأعوام .2014-2011
خ�	.إ�سرتاتيجية وزارة العمل.
ثانياً :األجندة الوطنية وخطط تطوير قطاع التعليم املهني
والتقني والتدريب ()2015-2006
وبيانات
�أوردت الأجندة الوطنية يف حتليلها لواقع التعليم املهني والتقني والتدريب �أرقام ًا
ٍ
ذات داللة:

�أ .وزارة الرتبية والتعليم

ك�شفت الأجندة الوطنية املعط َيات الآتية يف ما يت�صل بالتعليم الثانوي املهني:
ُ .1
تناق�ص ن�سبة امللتحقني يف التعليم الثانوي املهني ملجموع طلبة املرحلة الثانوية ،فقد
كانت  %21.9يف عام  ،2001/2000و�أ�صبحت  %15.8يف عام  ،2005/2004وهي يف حدود
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 %12وقت �إعداد هذه املراجعة ( ،)2018غري �أن الوزارة ظلت �أكرب مز ِّود للتعليم املهني يف
اململكة.
أقل � ً
 .2خمرجات التعليم املهني ذات م�ستوى متدنٍّ  ،و ُينظر �إلى هذا التعليم على �أنه � ّ
أهمية من
التعليم الأكادميي.
 .3و�صلت ن�سبة امللتحقني بفرع التعليم ال�صناعي �إلى  %43من �إجمايل طلبة التعليم املهني
الثانوي� ،أما فرع االقت�صاد املنزيل فو�صلت ن�سبة امللتحقني به �إلى  .%34وقد حظي هذان
الفرعان باحل�صة الكربى من �أعداد املعلمني واملدار�س يف برنامج التعليم املهني.
 %70 .4من �أ�صحاب العمل �أعربوا عن عدم ر�ضاهم عن نوعية خمرجات العليم املهني.
 .5نظام التعليم املهني ي�ستقبل الطلبة ذوي م�ستويات التح�صيل العلمي الأدنى والذين
ينتمون �إلى �أُ َ�سر متدنّية الدخل.
 .6التعليم الثانوي املهني ير ّكز يف خطته الدرا�سية على اجلانب النظري من املعرفة املهنية،
على ح�ساب جانب التدريب العملي.
 .7عدد �ساعات الربنامج الأ�سبوعي ي�صل �إلى � 39ساعة ،وهو ما ي�شكّل عبئ ًا على املتدربني.
 .8النظرة االجتماعية لربنامج التعليم املهني ما زالت �سلبية.
 .9ن�سبة النجاح يف امتحان الثانوية العامة للملتحقني بهذا الربنامج منخف�ضة ،ب�سبب غ َلبة
تتعدى ( %4حيث
املو�ضوعات النظرية� ،أما ن�سبة امللتحقني من الناجحني باجلامعات فال ّ
بلغت ن�سبة النجاح يف الثانوية العامة املهنية  %34يف بع�ض ال�سنوات ،بح�سب تقارير
وزارة الرتبية والتعليم).
وي�شري و�ضع التعليم الثانوي املهني يف وزارة الرتبية والتعليم وفق املعطيات والظروف الراهنة،
�إلى ا�ستمرار الواقع الذي و�صفته الأجند ُة الوطنية ،بل من الوا�ضح �أن هذا التعليم يرتاجع
عن حتقيق الأهداف املو�ضوعة له رغم مرور �أكرث من ع�شر �سنوات على �إعداد الأجندة.
وي�ؤ�شر ذلك على �أن الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات اخلا�صة بقطاع التعليم املهني والتقني
حت�سن من واقع هذا التعليم رغم حماوالت التطوير وامل�شاريع املم َّولة وطني ًا
والتدريب مل ّ
ودولي ًا .وهذه املراجعة يف حمدداتها ال تت�سع لتحليل الأ�سباب وتف�صيلها ،غري �أن قرارات
وزارة الرتبية والتعليم مل تعتمد على درا�سات تقود �إلى تطوير حقيقي ،وهو ما يعك�س غياب
مك ِّون الر�صد واملتابعة والتقييم لهذا القطاع مبك ّوناته وعنا�صره املختلفة.
وميكن �إيراد احلقائق التالية يف ما يتعلق بربنامج التعليم الثانوي املهني يف وزارة الرتبية
والتعليم:
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 .1كانت فرتة التدريب يف هذا الربنامج ثالث �سنوات ،ثم انخف�ضت �إلى �سنتني ،مما �أفقد
الربنامج  %30من الكفايات املهنية.
ّ .2
مت �إلغاء التعليم التجاري واملايل ،والذي كان يحظى بن�سبة عالية من امللتحقني به ،وكانت
فر�ص عمله يف الأعمال التجارية والبيع وال�شراء واعدة.
 .3مت ا�ستبدال فرع املعلوماتية بفرع التعليم التجاري ،وكان فرع املعلوماتية ذا برنامج �ضعيف
يجمع بني الأكادمييا واملعلوماتية.
 .4مت �إلغاء فرع املعلوماتية بعد ع�شر �سنوات من تطبيقه ،وا�س ُتحدثت �أق�سام �صغرية للتعليم
التعليم الأكادميي.
التعليم املهني و�أربكت
املهني يف مدار�س �أكادميية �أ�ضعفت
َ
َ
 .5مل يكن التدريب العملي يحظى باالهتمام يف امتحان الثانوية العامة ،مما �أ ّثر �سلبي ًا على
العملي ملخرجاته.
م�ستوى الأداء
ّ
 .6مل ت�ؤ ِّمن الوزارة متطلبات تدري�س مبحث الرتبية املهنية ،مما جعل طلبة التعليم الأ�سا�سي
ينظرون للمبحث بدون ّية ،وهو ما ي�ؤثر �سلب ًا على رغباتهم يف االلتحاق بالتعليم املهني.
موجه
 .7مت تق�سيم الربنامج �إلى نوعني؛ �أحدهما يحقّ مللتحقيه التقدم للجامعات ،و�آخر َّ
ل�سوق العمل ،وقد ن�ش�أت عن ذلك تعقيدات �إدارية وفنية ،والتحق معظم الطلبة بربنامج
التوجه نحو اجلامعات مع �أن ن�سبة ال تزيد عن  %4التحقت باجلامعات فع ًال.
ُّ
وب�إيجاز؛ ف�إنّ الأجندة الوطنية قد �أ�شارت �إلى االختالالت وامل�شكالت والتحديات ،لكن �إ�صالح
هذا التعليم وتطويره مل يتحقق .وهذا ي�شري بب�ساطة �إلى عدم تنفيذ ما ورد يف الأجندة،
ً
نتيجة لعدم توفر �أجهزة املتابعة والتقييم للم�شاريع التي اقرتحتها.

ب .م�ؤ�س�سة التدريب املهني

با�شرت هذه امل�ؤ�س�سة عملها عام  ،1976بهدف �إعداد القوى العاملة املد َّربة وبنظام تدريبي
يجمع بني مركز التدريب املهني ومواقع العمل ،وحر�صت امل�ؤ�س�سة على ت�أ�سي�س �شبكة وا�سعة
من مراكز /معاهد التدريب و�صل عددها �إلى  43موقع ًا تدريبي ًا تتوزع يف �شمال اململكة
وو�سطها وجنوبها ،وتنوعت براجمها وتخ�ص�صاتها لت�شمل م�ستويات العامل حمدد املهارة،
والعامل املهني ،والعامل املاهر.
وو�صلت الطاقة الت�شغيلية ملراكز امل�ؤ�س�سة ومعاهدها �إلى نحو � 20ألف متدرب ومتدربة،
موزَّعني على الربامج ق�صرية املدى ومتو�سطة املدى وطويلة املدى .وتعاونت امل�ؤ�س�سة مع
�أ�صحاب العمل من خالل اتفاقيات و�شراكات متعددة ،وا�ستطاعت �أن متد �سوق العمل بـ 400
�ألف خريج منذ ت�أ�سي�سها رغم �أن براجمها �شبه جمانية.
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ٌ
ٌ
ؤ�س�سات متعددة،
وزارات وم�
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ،وتمُ َ َّثل يف املجل�س
وزير العمل
وير�أ�س
َ
ُ
مهم يف �إدارتها.
وللقطاع اخلا�ص موقع ّ
وقد تلقّت هذه امل�ؤ�س�سة خالل �سنوات عملها اهتمام ًا خا�ص ًا من احلكومة ،كما كانت يف موقع
االهتمام من امل�ؤ�س�سات الدولية واملانحة التي نفّذت م�شاريع عديدة لتطوير براجمها وتعزيز
القدرات الإدارية والفنية لكوادرها.
التو�سع يف بناء وجتهيز معاهد
وتركزت خطط و�إ�سرتاتيجيات التطوير يف امل�ؤ�س�سة على
ُّ
التدريب لت�شمل جميع حمافظات اململكة ،وحر�صت �إلى جانب ذلك على جودة التدريب
وتنويع الربامج.
ولغايات هذه املراجعة ،ف�إن الرتكيز �سيكون على م�شروع �إعادة الهيكلة الذي ت�ض ّمنته
�إ�سرتاتيجية الت�شغيل والتعليم والتدريب املهني والتقني ( ،)2013-2008وم ّوله البنك
الدويل ونفّذته �إحدى اجلامعات املاليزية.
وقد ت�ضمن هذا امل�شروع مناذج متعددة للتطوير منها:
 .1منوذج التدريب ،وي�شمل:
	�أ .تطوير خطط تدريب قطاعية.
ب .اعتماد الربامج واملناهج.
ت .رفع كفايات املدربني.
ث�	.أ�ساليب جديدة ومتطورة يف التدريب.
 .2منوذج الأعمال ،وي�شمل:
	�أ .ت�أ�سي�س نظام م�ستقل للتمويل ومب�صادر متعددة.
ب .تطوير خطط الأعمال.
ت .معاهد تدريب تعتمد عليها ال�صناعة.
ث .الت�أ�سي�س لنظم االختبارات ومنح ال�شهادات.
ج .زيادة ن�سبة التكاليف والفعالية.
ح .ت�سويق امل�ؤ�س�سة وبراجمها وخدماتها.
 .3منوذج احلاكمية ،وي�شمل:
	�أ .احلاكمية وال�سيا�سات فعالة.
ب .تطوير الهيكل التنظيمي.
ت .حت�سني رواتب املدربني واملوظفني.
ث .حتديث وتطوير املهام وامل�س�ؤوليات.
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ج .اال�ستقاللية يف العمل.
ح .هيئات ا�ست�شارية تخدم امل�ؤ�س�سة.
خ .مدربني معتمدين /مديرين وخرباء يف التقييم.
وبعد مرور �سنوات على �إعداد خطة الهيكلة والنماذج التي �أُو�صي بها � ،اّإل �أنّ �أي ًا منها مل ينفَّذ
لظروف اقت�صادية ومالية وت�شريعية مع �أن كلفة امل�شروع كان قر�ض ًا من البنك الدويل.
تعر�ضت �إلى خربات وطنية ودولية وحر�صت على التكامل معها حتى غدت
ومع �أن امل�ؤ�س�سة ّ
امل�ؤ�س�سة مورد ًا �أ�سا�سي ًا يف توفري الأيدي العاملة ل�سوق العمل � ،اّإل �أنها مل تتمكن بعد من:
�أ .ا�ستقطاب متدربني من ذوي التح�صيل الأكادميي العايل.
ب .حت�سني براجمها و�صورتها االجتماعية.
ت .و�ضع معايري الختيار مواقع التدريب امليدانية.
ث .تعزيز امل�ستوى الفني ملدربيها و�إدارييها.
ج .زيادة مواردها املالية من خالل خدماتها التدريبية.
ح .االهتمام ب�إدامة برامج التدريب امل�ستمر فيها.
خ .ا�ستثمار ت�سهيالتها التدريبية ب�صورة �أكرث فعالية ،واال�ستمرار يف تنفيذ برامج التدريب
مدى احلياة.
د .تطوير مناهجها وموادها التعليمية ،بحيث تواكب متطلبات �سوق العمل.
ذ .حتديث جتهيزاتها.

ت .ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب

مت �إن�شاء هذه ال�شركة بتوجيهات ملكية يف عام  ،2007لتقوم ب�إعداد القوى العاملة املد ّربة
يف قطاع الإن�شاءات وبهدف تدريب � 30ألف متدرب خلدمة هذا القطاع .واعتمدت ال�شركة يف
عام � 2014إ�سرتاتيجية جديدة لتطوير �أعمالها ،تر�سخ مبد�أ ال�شراكة والتكاملية ،وذلك من
خالل �إبرام اتفاقية �شراكة مع م�ؤ�س�سة التدريب املهني بتاريخ  ،2014/5/7حيث مكّنتها من
ا�ستخدام  4معاهد ،ومت �إ�ضافة معهد معان يف عام  .2017وبذلك ي�صبح �إجمايل عدد املعاهد
التابعة لل�شركة  16معهد ًا منت�شرة يف حمافظات اململكة.
ويتم تنفيذ برامج التدريب على ثالث مراحل:
 .1مرحلة التدريب الوطني ،ومدتها �شهران.
 .2مرحلة التدريب النظري املهني ،ومدتها � 5-4شهور.
 .3مرحلة التدريب املهني امليداين ،ومدتها �شهران (بالتعاون مع القطاع اخلا�ص).
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ومي ّثل القطا ُع اخلا�ص ما ن�سبته  %80من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ،وقد �أعادت ال�شركة
هيكلة ن�شاطاتها عام  2014معتمد ًة منوذج ًا مالي ًا كانت نتيج ُته خف�ض ًا يف كلف الربامج لت�صبح
على النحو الآتي:
•  %80للكوادر الب�شرية.
•  %59الرواتب.
•  %32النفقات الإدارية.
•  %47الإيجارات		.
•  %66مدة التدريب.
•  %45كلفة التدريب.
•  %100مكاف�آت التدريب.
 التحديات التي تواجه ال�شركة�أ .الثقافة ال�سلبية لبع�ض مناطق وفئات املجتمع املحلي جتاه العمل املهني.
ب .تذبذب تعاون الأفراد الأطراف املعنية بامل�شروع وخا�صة القطاع اخلا�ص.
ت .ال�ضوابط والت�شريعات لتنظيم �سوق العمل لإحالل العمالة املحلية مكان الوافدة.
ث .تف�ضيل �أ�صحاب العمل ت�شغيل العمالة الوافدة لأ�سباب متعددة.
موحدة ومظلة عليا جلميع مزودي التدريب.
ج .عدم وجود مرجعية ّ
ي�شار �إلى �أن ال�شركة حققت �إيرادات من القطاع اخلا�ص متت معاجلتها بطريق املقا�صة مع
ال�صندوق ،وجتاوزت قيمتها  10ماليني دينار .ولل�شركة العديد من الفر�ص التي تتمثل
باال�ستخدام الأمثل للموارد من خالل ال�شراكات مع م�ؤ�س�سة التدريب املهني والقطاع اخلا�ص
وال�شركاء االجتماعيني.
 الإجنازات التي حققتها ال�شركةحققت ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب العديد من الإجنازات يف جمال حتقيق الأهداف
الوطنية ،حيث ا�ستطاعت:
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 .1امل�ساهمة يف تخفي�ض ن�سبة البطالة ومكافحة الفقر من خالل ا�ستقطاب وتدريب �أعداد
من ال�شباب العاطلني عن العمل من حمافظات اململكة� ،إذ بلغت ن�سبة امل�شتغلني (فر�ص عمل
دائمة)  %75-74من �إجمايل خريجي ال�شركة (من خالل متابعة اخلريجني).
 .2امل�ساهمة يف دعم االقت�صاد الوطني من خالل �إحالل عمالة وطنية مدربة عو�ض ًا عن
العمالة الوافدة.
 .3امل�ساهمة يف تغيري النظرة املجتمعية (ال�شباب� ،أ�صحاب العمل ،الأهايل) جتاه العمل املهني.
 .4جناح نهج التدريب الوطني يف زيادة االلتزام واالن�ضباط لدى املتدربني.
 .5امل�ساهمة يف التطوير التنموي ال�شامل املتمثل بزيادة دخل الأ�سر وتو�سيع قاعدة الطبقة
الو�سطى.
 .6امل�ساهمة يف رفع كفاءة العمل املهني ومواءمة ذلك وفق ًا حلاجة �سوق العمل.
قطاعي الإن�شاءات وال�صناعة باملهنيني امل�ؤهلني (مب�ستو�ؤ املاهر /حمدد
 .7امل�ساهمة يف رفد
َ
املهارة) لرفد ال�سوق الأردين والعربي بالكفاءات من جهة ،ولإحالل العمالة املحلية بد ًال
من الوافدة تدريجي ًا من جهة �أخرى� .إذ ُقدِّ ر عدد اخلريجني جلميع املهن  19919خريج ًا
منذ عام  ،2007بينما بلغ عدد امللتحقني يف الربامج حوايل � 24ألف متدرب.
 .8اعتماد املقايي�س الأوروبية واملحلية يف التدريب املهني وامليداين ،والتي مت اعتمادها من
مركز االعتماد و�ضبط اجلودة.
� .9إبرام اتفاقيات مع مزودي التدريب لتح�سني جودة التدريب ،بالإ�ضافة �إلى �إبرام عدد من
االتفاقيات مع القطاع اخلا�ص لت�شغيل املتدربني.
 .10اعتماد ال�شركة من ِقبل منظمات العمل ال�شبابية يف الأردن (مثل منظمة �شباب للعمل،
ومنظمة العمل الدولية) ملنح �شهادات املهارات احلياتية والريادة يف الأعمال.
 .11نفيذ برامج تدريب متخ�ص�صة للإناث للإ�سهام يف رفع ن�سبة م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل
يف البادية اجلنوبية والو�سطى وال�شمالية وحمافظات اململكة.
 .12ربط التدريب بالت�شغيل ،والرتكيز على مهن الإن�شاءات بالتعاون مع القطاع اخلا�ص.
 .13الرتكيز على تقدمي خدمات التدريب للمناطق النائية وجيوب الفقر واملناطق الأقل
رعاية ،خا�صة مناطق البادية الأردنية.
 .14ت�أهيل معهد تدريب املفرق كمعهد تدريب متميز يف جمال الطاقة املتجددة بالتعاون مع
الوكالة الأملانية للتعاون الدويل.
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� .15إدراج م�شاريع م�ستقبلية لل�شركة يف خطة التحفيز االقت�صادي (� )2022-2018ضمن
حماور الت�شغيل والبطالة.

ث .الكليات اجلامعية واجلامعية املتو�سطة /الإ�شراف والإدارة من جامعة البلقاء
التطبيقية

قدمت خدمات التعليم اجلامعي
وفق ًا لوثيقة الأجندة الوطنية ،ف�إن عدد كليات املجتمع التي ّ
املتو�سط يف عام  2003/2002و�صل �إلى  55كلية موزعة على النحو الآتي:
�أ 24 .كلية حكومية.
ب 19 .كلية جمتمع خا�صة.
ت 8 .كليات حكومية �أخرى ،مبا فيها التابعة لوزارة ال�صحة.
ث .كليات وكالة الأمم املتحدة (الأونروا).
وقد �شهد عدد الطلبة امللتحقني بهذه الكليات تناق�ص ًا ملحوظ ًا ،من � 30ألف ًا يف عام ،2000/1999
�إلى  21792طالب ًا يف عام  ،2018/2017رغم �أن امل�ؤ�شرات ت�ؤكد احلاجة املتزايدة لهذه الفئة
يف �سوق العمل.
العام الدرا�سي
2000 /1999
2001 /2000
2002 /2001
2003 /2002
2004 /2003
2005 /2004

العدد (بالآالف)

الن�سبة املئوية من طلبة اجلامعات

30
28
29
27
24
25

%21
%18
%17
%14
%12
%11

وتقوم جامعة البلقاء التطبيقية بتمويل كليات املجتمع التابعة لها من موازنتها اخلا�صة
ومن الر�سوم «الرمزية» التي كان يدفعها الطلبة .غري �أن ارتفاع ًا طر�أ على هذه الر�سوم �أعاق
ن�سبي ًا االلتحاق بهذه الربامج.
وعقدت اجلامعة اتفاقيات مع جهات دولية لإن�شاء كليات جامعية بخربات �أملانية وفرن�سية
وكورية وكندية ي�ؤ َمل �أن تحُ دث تغيري ًا مهم ًا يف التوجيه نحو التعليم التقني ،ويف جمال
تطوير برامج كليات املجتمع لتفي مبتطلبات حاجات ال�سوق.
وعززت اجلامعة جتهيزات امل�شاغل واملختربات ،وقامت بدعم وحدة �إدارة كليات املجتمع،
وق ّل�صت الربامج التعليمية امل�شبعة ،وازداد انفتاحها على القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الدولية
لإثراء هذه الربامج.
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 التحديات التي تواجهها الكليات اجلامعية واجلامعية املتو�سطة .1ق ّلة الإقبال على برنامج التعليم اجلامعي املتو�سط ،وو�ضعه خيار ًا ثاني ًا للطلبة الذين
ي�ستكملون املرحلة الثانوية وذلك ب�سبب الثقافة املجتمعية التي تعترب ال�شهادة اجلامعية
�ضرورة اجتماعية
تراجع �أعداد الطلبة امل�سجلني يف كليات املجتمع ،و�إغالق عدد من الكليات اخلا�صة نتيجة
.2
ُ
لذلك.
 .3غياب الدعم احلكومي لربامج كليات املجتمع؛ يف القطاعني العام واخلا�ص على ال�سواء.
تو�سع جامعة البلقاء التطبيقية يف الربنامج اجلامعي الذي �أ�صبح ينفَّذ يف كليات املجتمع،
ُّ .4
وبذلك �أ�صبحت معظم كليات املجتمع التابعة لها تنفّذ برناجمني يف �آن واحد ،وعلى
امل�ستويني؛ اجلامعي ،واجلامعي املتو�سط .غري �أنه لوحظ تزايدٌ يف �أعداد الطلبة امللتحقني
وتناق�ص يف �أعداد امللتحقني بربنامج الدبلوم ،كما �إن العديد من كليات
بالربنامج اجلامعي
ٌ
املجتمع اخلا�صة �أُغلقت ب�سبب �صعوبات مالية فر�ضتها الت�شريعات وكانت يف غري �صالح
التو�سع يف التعليم التقني.
ُّ
 .5العمالة الوافدة التي امتهن بع�ضها التخ�ص�صات التقنية والفنية ،مما �أدى �إلى اختالل
الطلب على التخ�ص�صات التقنية ،وقد رافق ذلك قلة ال�صناعات التي تتطلب عمالة
تقنية.
 .6و�ضع قيود من ِق َبل احلكومة على توظيف خمرجات كليات املجتمع ،وخ�صو�ص ًا يف وزارة
الرتبية والتعليم ووزارة ال�صحة.
 .7ا�ستحداث برنامج الدبلوم الفني يف جامعة البلقاء التطبيقية ،الذي يتيح للطلبة الذين
مل ي�ستكملوا النجاح يف الثانوية العامة االلتحاق به ،وذلك لغايات رفع ن�سبة االلتحاق
بالتعليم الفني ،وفتح الأبواب �أمام الطلبة ملتابعة درا�ستهم وت�أهيلهم.
� .8صعوبة زيادة �أعداد امللتحقني بكليات املجتمع احلكومية بعد و�ضع كثري من الت�سهيالت
لاللتحاق بالربامج اجلامعية.
وي�شار �إلى �أن ديوان اخلدمة املدنية �أجرى تعديالت على بع�ض ت�شريعاته لت�شغيل وتوظيف
خمرجات كليات املجتمع.
وقد �أ�صدرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي قرارات لدعم �إن�شاء كليات جامعية تقنية
متنح درجة البكالوريو�س ،وو�ضعت يف عام  2017تعليمات لت�أ�سي�س هذه الكليات ،وعلى �إثر
ٌ
جمموعة من امل�ؤ�س�سات وال�شركات بطلبات لت�أ�سي�س كليات جامعية تقنية،
ذلك تقدمت
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ووافقت الوزارة على ت�أ�سي�س خم�س كليات ،با�شر بع�ضها يف قبول الطلبة مع بداية عام .2018
 �إجنازات الكليات اجلامعية واجلامعية املتو�سطةرغم �أن عدد طلبة الكليات اجلامعية واجلامعية املتو�سطة قد انخف�ض �إلى  21792طالب ًا
ً
وطالبة لعام 2018/2017
مقارنة بـ � 30ألف ًا يف عام  � ،2000/1999اّإل �أن هذا العدد ي�شري �إلى
تزايد تدريجي مقارنة بال�سنوات الأخرية ،مما يعد �إجناز ًا للجامعة نحو زيادة الإقبال على
برامج التعليم التقني فيها.
وتوزعت الكليات اجلامعية واجلامعية املتو�سطة لت�صبح  42كلية يف عام  2018وعلى النحو
التايل:
• كليات جامعة البلقاء.13 :
• الكليات الع�سكرية.6 :
• الكليات احلكومية.6 :
• الكليات اخلا�صة.15 :
• كليات وكالة الغوث.2 :
وت�ستطيع هذه الكليات ا�ستيعاب � 40ألف طالب وطالبة �إذا ما توفرت حوافز متعددة لرباجمها
وللملتحقني فيها.
	�إجنازات جامعة البلقاء التطبيقية يف جمال الكليات اجلامعية واجلامعية املتو�سطةميكن �إيجاز �إجنازات جامعة البلقاء التطبيقية يف جمال الكليات اجلامعية واجلامعية
املتو�سطة يف املحاور الآتية:
 .1تطوير اخلطط الدرا�سية واملناهج ،وذلك ب�إدخال التدريب امليداين ملدة � 8أ�سابيع
متوا�صلة ،وزيادة املكون العملي للمهارات الفنية املتخ�ص�صة لت�صبح يف حدود  %35من
ال�ساعات املعتمدة.
�	.2إعادة هيكلة كليات اجلامعة ،والتي متثلت يف وقف القبول يف التخ�ص�صات الرتبوية
والإن�سانية يف جميع الكليات ،وو�ضع خطة لتحويل الكليات غري التقنية �إلى كليات
تطبيقية متخ�ص�صة.
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 .3توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية لال�ستفادة من اخلربات الأجنبية.
 .4اعتماد برامج التعليم التقني اعتماد ًا خا�ص ًا ،و�سعي اجلامعة للح�صول على اعتماد دويل
لبع�ض التخ�ص�صات.
 .5تدريب املدربني واملدر�سني ،حيث عززت اجلامعة �إمكانيات املركز الوطني لت�أهيل وتدريب
املدربني والذي قام بتدريب  481مدرب ًا من وزارة الرتبية والتعليم.
 .6توفري التجهيزات والبنية التكنولوجية والتحتية الالزمة للتعليم التقني ،حيث خ�ص�صت
اجلامعة  10ماليني دينار لهذا املحور.
 .7تعزيز العالقات بني الكليات التقنية وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية.
 .8لوحظت تغريات يف �أعداد الطلبة امللتحقني بالكليات اجلامعية املتو�سطة يف الربامج
التقنية والتطبيقية ،نتيجة لإيقاف الربامج الرتبوية والإن�سانية ،ولأ�سباب تتعلق
بالثقافة املجتمعية .ويظهر هذا التغري كما هو مو�ضح �أدناه:
العام اجلامعي
2018/2017
2017/2016
2016/2015
2015/2014
2014/2013
2013/2012

املجموع الكلي للملتحقني
21792
18169
19493
23398
29578
30257

ثالثاً :القطاع الخاص والرشاكة معه بصورة مؤسسية
برزت �أهمية القطاع اخلا�ص يف تنفيذ برامج التدريب والتعليم املهني والتقني منذ �إن�شاء
م�ؤ�س�سة التدريب املهني عام  ،1976ومتثل ذلك يف اتفاقيات لل�شراكة مع العديد من ال�شركات
الأردنية منها:
• �شركة الكهرباء الأردنية.
• �شركة م�صانع الإ�سمنت الأردنية.
• �شركة الفو�سفات الأردنية.
• �شركة م�صفاة البرتول.
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حيث ُنفذت برامج التدريب يف مواقع العمل ل�صالح تزويد هذه ال�شركات بالقوى العاملة
املدربة يف نطاق اخت�صا�صاتها.
ثم تو�سع نظام التدريب امليداين بنمط التلمذة املهنية ،مما �أتاح مل�ؤ�س�سة التدريب املهني
وال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب التعاون مع �آالف مواقع العمل ال�صغرية واملتو�سطة
والكربى.
جمل�سي الإدارة مل�ؤ�س�سة التدريب املهني وال�شركة
ومت تعزيز دور القطاع اخلا�ص ب�إ�شراكه يف
َ
الوطنية للت�شغيل والتدريب ،ويف جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،حيث
ا�صبح �أكرث من ن�صف �أع�ضاء هذا املجل�س ميثلون القطاع اخلا�ص.
وح�صلت اللجنة الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية على دعم من القطاع اخلا�ص متثل يف
�إ�شراك الع�شرات من خربائه وخمت�صيه يف تقدمي التو�صيات لتطوير القطاع.
ويجري الآن ت�شكيل جلان املهارات القطاعية التي �ستكون ذراع ًا فنية مل�ؤ�س�سة تطوير املهارات
التي �سيتم �إن�شا�ؤها قريب ًا.
وقد �أ�سهم القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء مركز التدريب ومراكز التميز يف قطاعات مهنية متعددة
منها:
�أ .ال�صناعات الدوائية.
ب .ال�سياحة والفندقة.
ت .املياه.
ث .الطاقة املتجددة.
وهناك مراكز �أخرى قيد الإن�شاء يتم الت�أ�سي�س لها من خالل غرفة �صناعة الأردن ،وجمعية
ال�صناعيني ل�شرق ع ّمان.
ويدعم القطاع اخلا�ص �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني مبا ي�ساوي 100

دينار عن كل ت�صريح للعمال الوافدين ،ليتمكن ال�صندوق من الإنفاق على برامج التعليم املهني
والتقني والتدريب.
وقد قام مركز االعتماد و�ضبط اجلودة الذي مت ت�أ�سي�سه عام  2012ب�إعطاء الرتخي�ص لـ
 234مركز ًا للتدريب �أن�ش�أها القطاع اخلا�ص حتى بداية عام .2018
وهناك م�شاركة فاعلة قدمتها غرفة �صناعة ع ّمان يف هذا املجال ،حيث �أعدت خطة �شاملة
لتطوير قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب� ،شملت الأهداف والتخ�ص�صات والربامج
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واملخ�ص�صات املالية لتنفيذها والتي ُقدِّ رت بـــ  20مليون دينار.
ومن املالحظات التي يبديها القطاع اخلا�ص� ،أن خمرجات القطاع ال تلبي حاجاته من
حيث جودة الكفايات املهنية التي يكت�سبها اخلريجون ،الأمر الذي يتطلب تعزيز ال�شراكة
مع م�ؤ�س�سات القطاع يف �إعداد الربامج ،واملناهج ،واملواد التعليمية ،وطرق التقييم ،والبنى
التحتية والتجهيزات.
ولعل التدريب امل�ستمر والتدريب مدى احلياة ي�صبح نهج ًا يحظى بالدعم لتحقيق التنمية
امل�ستدامة ومواكبة م�ستجدات التكنولوجيا ،وهو ما ميكن حتقيقه من خالل ال�شراكة الفاعلة.
رابعاً :أبرز التطورات عىل قطاع التعليم املهني والتقني
والتدريب خالل فرتة األجندة الوطنية ()2015-2006
�	.1إقرار قانون جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني رقم ( )46ل�سنة ،2008
ليحل ّ
ّ
حمل قانون جمل�س التعليم والتدريب املهني والتقني امل�ؤقت رقم ( )58ل�سنة .2001
وهو ما يعني �إ�ضافة مهمة «الت�شغيل» مل�س�ؤوليات املجل�س.
�	.2إن�شاء مركز االعتماد و�ضبط اجلودة ا�ستناد ًا للقانون اجلديد ،و�إقرار نظامه رقم ()35
ل�سنة .2012
�	.3إجراء تعديالت على نظام �صندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني ،والذي �أ�صبح
ي�س ّمى «�صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني».
 .4ت�أ�سي�س ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب عام  ،2007ثم الدخول يف �شراكة مع م�ؤ�س�سة
التدريب املهني وبن�سبة �أ�سهم ( )%49 :%51عام .2014
�	.5إطالق مبادرات للقطاع اخلا�ص لت�شغيل و�إدارة بع�ض معاهد التدريب ومراكز التميز.
 .6تنفيذ م�شاريع مم َّولة دولي ًا لتطوير التعليم املهني والتقني والتدريب .ومن اجلهات
املم ِّولة :منظمة العمل الدولية ،م�ؤ�س�سة التدريب الأوروبية ،الوكالة اليابانية للتعاون
الدويل ،الهيئة الأملانية للتعاون الدويل ،واليون�سكو.
 .7ت�أ�سي�س جامعة احل�سني التقنية والتي با�شرت عملها يف عام .2017

22

تقرير حالة البالد :التعليم املهني والتقني والتدريب

خامساً :اإلطار الترشيعي وإطار السياسات لالختبارات املهنية
يف األردن -مركز االعتامد وضبط الجودة
�أكدت وثيقة الأجندة الوطنية ( )2015-2006على �أهمية �ضبط اجلودة يف م�ؤ�س�سات التعليم
ً
املهني والتقني والتدريب،
ن�صت املادة ( )11من قانون جمل�س الت�شغيل
وا�ستجابة لذلك ّ
والتدريب والتعليم املهني والتقني رقم ( )46ل�سنة  ،2008على ت�أ�سي�س مركز لالعتماد
و�ضبط اجلودة كجهة م�س�ؤولة عن االختبارات املهنية ومنح �إجازات مزاولة املهنة .وبا�شر
املركز م�س�ؤولياته طبق ًا للنظام رقم ( )35ل�سنة .2012
حدد امل�ستويات املهنية ملمار�سي
وكان قانون تنظيم العمل املهني رقم ( )27ل�سنة  ،1999قد ّ
الأعمال ،وهي خم�سة م�ستوياتّ ،
ونظم �إجراءات احل�صول عليها واالرتقاء من م�ستوى �إلى
�آخر� ،إ�ضافة لت�صنيف حمالت ور�ش الأعمال املهنية �إلى فئات (�أ ،ب ،جـ ،د) وفق ًا ملعايري
حمددة.
ومبوجب نظام مركز االعتماد و�ضبط اجلودة رقم ( )35ل�سنة  ،2012ف�إنّ املركز يتولى
امل�س�ؤوليات الآتية:
�	.1إعداد معايري التعليم املهني والتقني والتدريب ،وتطويرها ل�ضبط اجلودة.
 .2ترخي�ص واعتماد م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب.
�	.3إجراء االختبارات املهنية ملمار�سي الأعمال املهنية والتقنية ومنح �إجازة مزاولة املهنة.
�	.4إعداد املعايري الواجب توافرها يف املعلمني واملدربني.
�	.5إعداد بنك وطني لالختبارات النظرية والعملية ذات العالقة بعمل املركز.
 .6متابعة التزامات امل�ؤ�س�سات بذلك.
ومبوجب قرارات جمل�س الوزراء املنبثقة عن قانون تنظيم العمل املهني رقم ( )27ل�سنة
يعد �شرط ًا ومطلب ًا ملزاولة املهنة من ِقبل العاملني يف
 ،1999ف�إن احل�صول على الإجازة املهنية ّ
ثماين عائالت (جمموعات) مهنية مع فرتة �إمهال ملدة ثالث �سنوات قابلة للتمديد �إلى خم�س
�سنوت من تاريخ نفاذ القانون .ومن هذه العائالت املهنية :قيادة و�إ�صالح ال�سيارات ،النجارة
والديكور ،ت�شغيل املعادن وال�صيانة ،اخلدمات ال�شخ�صية ،التكييف والتمديدات ال�صحية،
الكهرباء ،الإن�شاءات ،والإلكرتونيات.
ويعد �إن�شاء هذا املركز �أحد الأدوات املهمة لتحقيق جودة التدريب املهني ،و�ضبط واعتماد
ّ
وترخي�ص م�ؤ�س�سات التدريب املهني يف القطاع اخلا�ص .وهناك اتفاقية بني املركز وم�ؤ�س�سة
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التدريب املهني يتم مبوجبها اختبار امل�ستويات املهنية ومزاولة املهنة يف م�شاغل امل�ؤ�س�سة
وور�شها ،حيث �أن مركز االعتماد ال ميتلك الت�سهيالت الالزمة لذلك ،ولهذا قام بتوقيع مذكرة
تفاهم بينه وبني م�ؤ�س�سة التدريب املهني لتقوم امل�ؤ�س�سة بتنفيذ االختبارات يف معاهدها
للراغبني يف ممار�سة املهن �أو االنتقال مل�ستويات مهنية �أعلى.
أعد املركز جمموعة من الكتب الإر�شادية للتعريف مبهامه وجماالت اخت�صا�صه ،و�أتاحها
وقد � ّ
مل�ؤ�س�سات لتدريب لت�سرت�شد بها لدى تنظيم طلبات احل�صول على الرتخي�ص واالعتماد
وت�سجيل امل�ؤهالت ،ومنها:
 .1دليل �إر�شادي لرتخي�ص مقدمي التدريب.
 .2دليل لإجراء االختبارات النظرية والعملية.
 .3دليل لإجراءات اجلودة.
 .4دليل العتماد املواد التعليمية (الوحدات التدريبية املتكاملة).
ومنح املركز ترخي�ص ًا لـ  81م� ً
ؤ�س�سة ومركز ًا للتدريب املهني خالل ال�سنوات ،2015-2012
َ
وو�صل العدد �إلى  238م�ؤ�س�سة ومركز ًا يف عام  .2018وهو يف ازدياد ،بالنظر �إلى �إقبال القطاع
اخلا�ص على ت�أ�سي�س مراكز خا�صة للتدريب املهني.
 احتياجات املركز لتطوير عمله .1ا�ستقطاب مزيد من اخلرباء للعمل فيه ،حيث �أن عدد العاملني فيه ي�شكل � ّ
أقل من  %30من
احتياجاته الفعلية.
 .2بناء القدرات الإدارية والفنية لكوادره.
 .3زيادة املخ�ص�صات ملوازنته ال�سنوية.
 .4تعديل الت�شريعات الناظمة لعمله مبا ميكّنه من ممار�سة مهامه ب�صورة مهنية وفعالة.
 .5تنفيذ حملة �إعالمية للتعريف مبهامه ،و�أهمية تلك املهام و�أثرها يف خدمة جودة
خمرجات التعليم املهني.
 .6تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص يف دعم �أن�شطة املركز.
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سادساً :صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني
ت�أ�س�س �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني مبوجب املادة ( )7من قانون
جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني رقم ( )46ل�سنة �( 2008صندوق دعم
التعليم والتدريب املهني والتقني �سابق ًا والذي ت�أ�س�س مبوجب املادة رقم ( )6من قانون جمل�س
التعليم والتدريب املهني والتقني رقم ( )58ل�سنة .)2001
ح�ص ُته
ومن �أهم م�صادر متويل ال�صندوق الذي �صدر ٌ
نظام له هو النظام رقم ( )50ل�سنة ّ ،2012
مما يدفعه العمال الوافدون من ر�سوم ت�صاريح العمل� ،إذ يتلقى مبلغ ( )100دينار اعتبار ًا من
ّ
عام ( )2017عن كل ت�صريح يف معظم القطاعات،
ويقل هذا املبلغ لي�صبح  40دينار ًا لعمال
القطاع الزراعي ،ويزداد لي�صبح  130دينار ًا يف قطاعات جتارة اجلملة والتجزئة و�صيانة
و�إ�صالح املركبات وقطاع الفنادق واملطاعم.
كما ت�ساهم احلكومة يف دعم ال�صندوق لتحقيق غاياته.
أوجه الإنفاق:
� ُ .1متويل متطلبات التدريب الالزمة مل�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب.
 .2تطوير الربامج التدريبية و�إعادة التدريب لدى ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
 .3تغطية ر�سوم املتدربني غري املقتدرين.
 .4امل�ساهمة يف نفقات كلفة الدرا�سات الهادفة لتعزيز التدريب والت�شغيل.
�	.5إجراء امل�سوحات املتع ّلقة باالحتياجات التدريبية ل�سوق العمل.
 .6امل�ساهمة يف رفع كفاءة وبناء قدرات موظفي وزارة العمل وم�ؤ�س�سات القطاع.
ّ �	.7أي ن�شاطات �أخرى يوافق عليها جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.
ولإي�ضاح حجم الإنفاق ،فقد م ّول ال�صندوق  47م�شروع ًا خالل عام  2013وبقيمة  23مليون
دينار ،كما ر�صد  10ماليني دينار يف عام  2013لتمويل م�شاريع �إ�سرتاتيجية الت�شغيل الوطنية
للتدريب والتعليم املهني والتقني .وكان ال�صندوق قد �أنفق خالل الفرتة  2010-2005مبلغ
 94مليون دينار ،كانت ح�صة ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب منه  73مليون دينار كونها
كانت يف مرحلة الت�أ�سي�س و ب�سبب اعتمادها منوذج مايل مكلف.
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 م�شاريع التدريب والت�شغيل التي م َّولها ال�صندوق: .1م�شاريع خا�صة بوزارة العمل ومنها:
	�أ .تدريب خريجي االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وت�شغيلهم.
ب .تدريب املمر�ضني الذكور (حديثي التخرج) وت�شغيلهم.
ت .الفروع الإنتاجية.
ث .التدريب والت�شغيل للعاملني يف �شركة للمن�سوجات.
ج .التدريب والت�شغيل يف قطاع املحروقات.
ح .التدريب والت�شغيل يف قطاع املطاعم.
خ .م�شروع النهو�ض بالتفتي�ش.
د .م�شروع ت�شكيل فريق اخلرباء الأردنيني.
 .2م�شاريع م�ؤ�س�سة التدريب املهني:
	�أ .نقل املتدربني.
ب .تغطية ر�سوم املتدربني يف امل�ؤ�س�سة.
ت .تطوير �أدوات التدريب وحت�سني خمرجاته.
ث .تدريب الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة.
ج .التدريب يف القطاع ال�سياحي.
ح .ت�سويق خدمات امل�ؤ�س�سة والإعالم.
خ .ت�أهيل م�شريف ال�سالمة وال�صحة املهنية وت�شغيلهم.
د .توحيد املالب�س للمتدربني.
ذ .نظام مزاولة املهنة.
ر .جتهيز فندق و�صيانته.
ز .التو�سع يف �أبنية املراكز و�صيانتها و�إدامتها.
�س .دعم ال�صناعات الدوائية.
�ش .التدريب والت�شغيل يف ال�صناعات اجللدية.
�ص .م�شروع �إعداد املعايري املهنية.
 .3م�شاريع ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب:
	�أ .تدريب املدربني يف �أ�ساليب التدريب.
ب .تدريب املتدربني يف جمال الإن�شاءات.
ت .تدريب املدربني يف جمال املهارات احلياتية وريادة الأعمال.
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 .4م�شاريع �أخرى:
�أ�	.إجناز نظام معلومات املوارد الب�شرية /املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية.
ب�	.إجناز نظام معلومات �سوق العمل للقطاعات ذات الأولوية /املركز الوطني لتنمية املوارد
الب�شرية.
ت .عقد دورة تدريبية (دبلوم) لفنّيي ال�سيارات الهجينة ،اجلامعة الأردنية.
ث .تنفيذ م�شروع الطالب امل�ستقل يف التعليم /اجلامعة الأردنية.
ج .دعم معهد فن الف�سيف�ساء والرتميم /وزارة ال�سياحة.
كما دعم ال�صندوق  18م�شروع ًا للقطاع اخلا�ص.
	�أداء �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقنييعمل ال�صندوق ا�ستناد ًا لنظامه اخلا�ص ولقانون جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني
والتقني ،وقد �أ�سهم فع ًال يف متويل م�شاريع متعددة للتدريب والت�شغيل لبع�ض الوزارات
وامل�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص.
ومبراجعة �أداء ال�صندوق وعمله ،ميكن �إيراد املالحظات الآتية:
 .1عدم ا�ستقاللية القرار :نظر ًا مل�س�ؤولية الإ�شراف على ال�صندوق من جمل�س الت�شغيل
والتدريب والتعليم املهني والتقني ،ومتثيل العديد من م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني
والتدريب يف ع�ضوية املجل�س ،فقد ا�ست�أثرت هذه امل�ؤ�س�سات بن�صيب ال ب�أ�س به من �إنفاق
تخ�ص�ص لها موازنات.
ال�صندوق ،و�أ�صبح ال�صندوق مم ِّو ًال للعديد من امل�شاريع التي مل َّ
 .2مل يتمكن ال�صندوق من العمل ب�شكل �إ�سرتاتيجي� ،إذ عاد ًة ما يتم �إن�شاء �صناديق التدريب
من �أجل ت�أمني م�صادر �إ�ضافية لتمويل الأن�شطة ،غري �أن ال�صندوق مل ي�ستطع حتقيق ذلك،
وظلت م�صادر متويله تعتمد على ت�صاريح العمل للعمال الوافدين.
 .3م�شاريع التدريب والت�شغيل التي م َّولها ال�صندوق مل حتقّق خف�ض ًا لن�سبة البطالة يف
الأردن ،فقد تزايدت هذه الن�سبة لت�صبح  %18.3يف عام  .2017ويعود هذا التزايد
لأ�سباب متعددة تتعلق باال�ستثمار والت�شريعات و�شروط العمل الالئق.
 .4ي�سهم يف متويل ال�صندوق القطاع اخلا�ص الذي ي�شغّل العمالة الوافدة ،بينما القطاع
ً
ً
ُ
الدولة على تدريبها فال ي�سهم يف متويله.
وطنية �أنفقت
عمالة
اخلا�ص الذي ي�ستخدم
موجه ًا لل�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب ،حيث
 .5حجم الإنفاق الأكرب لل�صندوق كان َّ
بلغ هذا الإنفاق خالل الفرتة  2010-2005ما جمموعه  73مليون دينار كونها يف مرحلة
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الت�أ�سي�س .واملفارقة �أن خمرجات ال�شركة وم�ساهمتها يف االقت�صاد الوطني ال تعك�س هذا
الإنفاق يف تلك الفرتة .وميكن القول �إن ظروف ت�أ�سي�س ال�شركة والنموذج املايل الذي
اعتمدته عند الإن�شاء كان وراء هذا الإنفاق الكبري ،بالرغم من امتالك ال�شركة �أ�صو ًال
تعد جزء ًا من الإنفاق امل�شار اليه.
ر�أ�سمالية ّ
 .6قام ال�صندوق مب�ساعدة م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص على ت�شغيل ن�سبة من العمالة الوطنية
لكن ذلك كان مدخ ًال لت�شغيل عمالة بتكاليف منخف�ضة
وفق �شروط االتفاقيات معهاّ ،
ً
نتيجة لإ�سهام ال�صندوق يف دفع �أجور العمال.
 .7هناك بع�ض التباط�ؤ يف الإنفاق ،مما �أدى �إلى فوائ�ض مالية �سنوية زادت يف قيمتها ع ّما كان
ُين َفق فع ًال ،ومت ا�سرتدادها ل�صالح وزارة املالية ،بينما املف َ
رت�ض �إنفاقها لتطوير م�ؤ�س�سات
التعليم املهني والتقني والتدريب .وي�ستدعي ذلك تعديل الت�شريعات ب�صورة جتعل
موجهة للإنفاق على الأن�شطة واخلدمات التي ي�ؤديها دون تدويرها
�إيرادات ال�صندوق ّ
لوزارة املالية.
ويحتاج تطوير عمل �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني� ،إلى:
�	.1إعادة النظر يف نظام ال�صندوق مبا يحقق ا�ستقاللية عمله ،و�أن يكون قادر ًا على متويل
ودعم م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب ،و�أن يتم ف�صله عن مهمة «الت�شغيل»،
ً
حكومية
لأن هناك �صندوق ًا للتنمية والت�شغيل� ،أو �أن ُيدمج ال�صندوقان مع ًا لي�شكّال هيئة
واحد ًة تقوم على الت�شغيل والتنمية.
� .2إعادة العمل باقتطاع ن�سبة من الأرباح ال�صافية القابلة للتوزيع يف ال�شركات ل�صالح
�صندوق� ،إ�ضافة ملا يتم حت�صيله من ت�صاريح العمل .على �أن تكون هذه الن�سبة �أكرب من
َ
الن�سبة التي كانت
تقتطع والبالغة .%1
 .3جتنُّب ت�ضارب امل�صالح يف �إدارة ال�صندوق وجلانه ،واحلر�ص على �أن يعمل ب�صورة �أكرث
ا�ستقاللية.
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سابعاً :اإلسرتاتيجيات الوطنية للتعليم /وزارة الرتبية والتعليم
()2022-2003
و�ضعت وزارة الرتبية والتعليم ثالث خطط �إ�سرتاتيجية ا�ستندت �إلى خطة التحول
ً
خطة حاكمة
عدتها
االجتماعي واالقت�صادي التي �صاغتها وزارة التخطيط عام  2003والتي ّ
لهذا التحول .الأولى �إ�سرتاتيجية التعليم العام ( )2008-2003التي ترتجم كل بيانات
الر�ؤية ووثائق التخطيط �إلى خطة خم�سية ت�شمل امل�ؤ�س�سة الرتبوية بعنا�صرها ومفرداتها.
والثانية ( )2016-2006ميثلها برنامج تطوير التعليم نحو اقت�صاد املعرفة ()ERFKE
الذي نفذته الوزارة بدعم من البنك الدويل وم�ساندة جهات مانحة ومم ِّولة� .أما الثالثة
( )2022-2018فهي مبادرة التعليم الأردنية ( )Jordan Education Initiativeالتي
تهدف �إلى بناء منوذج لتطوير التعليم الإلكرتوين ون�شر تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وبدعم
التي تدعم التطوير الرتبوي من خالل �إيجاد �شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
ٍ
من املنتدى االقت�صادي العاملي.
تت�سم م�س ّودة اخلطة الإ�سرتاتيجية لتطوير التعليم يف الأردن ( ،)2022-2018باملرونة.
وتت�ضمن اخلطة التي �أُطلقت يف � 2018/3/13ستة حماور رئي�سية ،منها حمور التعليم املهني
الذي ي�ستدعي تطويره وفق ًا للم�س ّودة:
• تطوير املناهج والربامج.
• تدريب املعلمني.
• حتديث التجهيزات.
• �صيانة الأبنية.
• ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
• التدريب يف مواقع العمل.
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ثامناً :إسرتاتيجية التعليم املهني الثانوي (املنبثقة عن خطة
وزارة الرتبية والتعليم )2016-2006
ت�ضمنت هذه الإ�سرتاتيجية الأهداف الآتية:
 .1تطوير الربامج واخلطط املراعية للنوع االجتماعي لال�ستجابة ملتطلبات �سوق العمل
والتغريات التكنولوجية.
 .2اعتماد روابط عملية بني اخلطط الوطنية وخطط تطوير املوارد الب�شرية والتدريب.
 .3تطوير كفاءات ومعارف املعلمني والطلبة يف جمال ال�سالمة املهنية.
 .4ن�شر الوعي لدى الطلبة حول الفر�ص املهنية يف جمموعة وا�سعة منوعة من احلقول دون
تق ّيد بال�صور النمطية للأعمال.
 .5متكني الطلبة من اختيار امل�سارات املهنية املنا�سبة لهم.
 .6زيادة رغبة الطلبة يف االلتحاق بالتعليم املهني.
�	.7إقامة �شراكة فعالة بني امل�ؤ�س�سة الرتبوية وعامل الأعمال ،لزيادة �إ�سهام القطاع اخلا�ص
يف التعليم والتدريب.
 .8زيادة ا�ستخدام املرافق املهنية من جانب القطاع اخلا�ص واملجتمعات املحلية.
 .9ت�شجيع انخراط القطاعات الإنتاجية يف �سيا�سات التعليم املهني وبراجمه وخطط تدريب
املعلمني ،لالرتقاء باملعايري املهنية.
 .10تطوير �شراكات التدريب العملي وبرامج التو�أمة مع القطاع اخلا�ص.
 الإجنازات والتحديات:�شهد التعليم الثانوي املهني يف وزارة الرتبية والتعليم تراجع ًا كبري ًا �شمل معظم مكوناته ،ومع
�أن خططه الدرا�سية ومناهجه ومواده التعليمية كانت متميزة� ،إال �أن حاكمية هذا التعليم
والقرارات غري امل�ستقرة للوزارة ب�ش�أنه كانت �أحد �أ�سباب تراجعه.
وبالنظر يف �إ�سرتاتيجية التعليم ( ،)2016-2006وبوجه خا�ص التعليم املهني ،ميكن مالحظة
�أن هناك جوانب مهمة كانت �س ُتحدث تغيري ًا �إيجابي ًا على هذا امل�سار من التعليم ،لكن عدم
تنفيذها �أدى �إلى تراجعه بوترية م�ستمرة ،فهناك نق�ص مزمن يف الكوادر الفنية والإدارية
املتخ�ص�صة بالتعليم املهني ،يف مديريات الرتبية والتعليم ويف املدار�س املهنية الثانوية على
حد �سواء.
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�إن ما ن�سبته  %70من الإ�سرتاتيجية املذكورة يف جمال التعليم املهني ،مل يتم العمل عليه،
لذلك ميكن الإ�شارة �إلى الآتي:
ّ .1
ظل التعليم املهني خيار ًا �أخري ًا للطلبة الذين ّ
يف�ضلون التعليم الأكادميي يف الغالب.
َ
يحظ التعليم املهني بخطط ناجحة للتوجيه والإر�شاد املهني ،ومل تنفَّذ حمالت
 .2مل
�إعالمية توعوية ب�ش�أنه ي�شارك فيها �أ�صحاب العمل.
	.3ال ي�شمل التعليم املهني يف م�ضامني براجمه ،تدريب ًا عملي ًا يف مواقع العمل.
 .4مل ُتعقد �شراكات مع امل�صانع وال�شركات ال�ستخدام مرافقها وجتهيزاتها ،ومل ُت نْ َ
ب مناذج
للتو�أمة.
�	.5أ�صبح االلتحاق بالتعليم املهني هدف ًا للو�صول �إلى اجلامعات يف �ضوء تعليمات الوزارة التي
تن�ص على فتح م�سارين؛ �أحدهما للجامعة ،والآخر ل�سوق العمل.
	.6ال يحظى التدريب العملي باالهتمام ،كونه لي�س مكون ًا من مكونات عالمات الطالب يف
الثانوية العامة.
 .7املخ�ص�صات املالية للتعليم املهني �شحيحة ،وبخا�صة يف جمال حتديث التجهيزات وبناء
القدرات الفنية والإدارية لكوادره.
 .8مت ت�شتيت مواقع التعليم املهني ،بحيث �أ�صبحت �ضمن �أق�سام �صغرية يف مدار�س �أكادميية
�شاملة لي�س لإدارتها خربة يف التعليم املهني.
� .9ضعف البنى التحتية للتعليم املهني ،وهذا ي�شمل املباين وامل�شاغل والأجندة وتدريب
املدربني وتطوير املناهج.
وميكن معاجلة التعليم الثانوي املهني وتطويره بتنفيذ ما �أو�صت به الإ�سرتاتيجية الوطنية
لتنمية املوارد الب�شرية ،وذلك ب�أن تدير هذا التعليم وت�شرف عليه امل� ُ
ؤ�س�سة املقرتحة لبناء
املهارات.
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تاسعاً :إسرتاتيجية التشغيل الوطنية للتعليم والتدريب املهني
والتقني ()2020 - 2014
هناك افرتا�ض ب�أن هذه الإ�سرتاتيجية هي لقطاع التعليم املهني والتقني والتدريب مب�ؤ�س�ساته
املمثلة يف وزارة العمل ،ووزارة الرتبية والتعليم ،وجامعة البلقاء التطبيقية (كليات املجتمع)،
وم�ؤ�س�سة التدريب املهني ،مع �أن ّ
لكل من هذه امل�ؤ�س�سات �إ�سرتاتيجيتها اخلا�صة ،ومع �أنها
تتبع جمال�س متعددة :جمل�س الرتبية والتعليم ،وجمل�س التعليم العايل ،وجمل�س الت�شغيل
والتدريب والتعليم املهني والتقني.
موجهة مل�ؤ�س�سات القطاع
ولغايات هذه املراجعة ،ميكن النظر لهذه الإ�سرتاتيجية على �أنها ّ
جميع ًا ،مع التنويه �إلى �أن الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ()2025-2016
�شملت قطا َع التعليم والتدريب املهني والتقني ،مبعنى �أن هناك تقاطعات عديدة بني
الإ�سرتاتيجيتني خالل الفرتة (.)2020-2016
وقد �سبق �إعدا َد �إ�سرتاتيجية الت�شغيل الوطنية للتعليم والتدريب املهني والتقني (-2014
و�ضع �إ�سرتاتيجية للأعوام ( )2013-2008ا�شتملت على ت�سعة حماور وعلى النحو
ُ ،)2020
الآتي:
 .1الت�شغيل.
 .2التخطيط للت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.
 .3التمويل.
 .4نظم املعلومات.
 .5الت�صنيف واملعايري املهنية.
 .6و�ضع قطاع الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني وحالته.
 .7التدريب والتعليم املهني والتقني غري النظامي.
 .8دور القطاع اخلا�ص وغري احلكومي يف الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.
 .9البعد الإقليمي الدويل.
وقد انبثقت توجهات هذه الإ�سرتاتيجية ( )2013-2008من الأجندة الوطنية التي اقرتحت
جمموعة من الآليات للتطوير هي:
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� .1إن�شاء املجل�س الأعلى لتنمية املوارد الب�شرية.
�	.2إعادة هيكلة جمل�س التعليم املهني والتقني.
�	.3إعادة هيكلة م�ؤ�س�سة التدريب املهني.
�	.4إن�شاء هيئة م�ستقلة ل�ضبط اجلودة.
�	.5إن�شاء �صندوق للت�شغيل والتدريب.
 ما ُنفّذ من الإ�سرتاتيجية:يالحظ الآتي:
بالنظر �إلى التو�صيات املف�صلية ال�سابقةَ ،
 .1مل يتم �إن�شاء املجل�س الأعلى لتنمية املوارد الب�شرية حتى عام  ،2018وهناك مقرتح
قدمته وزارة العمل لإن�شاء جمل�س �أعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني ،لكنه مل يتحقق
ّ
بعد.
�	.2أعيدت هيكلة جمل�س التعليم والتدريب املهني والتقني ،لي�صبح «جمل�س الت�شغيل والتدريب
والتعليم املهني والتقني» (قانون رقم  46ل�سنة � ،)2008أي حتققت التو�صية ب�إ�ضافة مهمة
«الت�شغيل» للمجل�س .ووفق ًا مل�شروع قانون املجل�س الأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني،
�سيتم ف�صل مهمة «الت�شغيل» عن عمل املجل�س� .أي �أن �إعادة الهيكلة مل حتقق �أهدافها.
قدمه البنك
 .3مت تقدمي درا�سة لإعادة هيكلة م�ؤ�س�سة التدريب املهني من خالل متويل ّ
الدويل ،وا�ستغرقت الدرا�سة عا َمني ،ومت تقدمي مقرتحات وتو�صيات ومناذج للعمل ،منها
منوذج الأعمال ،ومنوذج التدريب ،والنموذج املايل� .إال �أن �إعادة الهيكلة مل تنفَّذ لأ�سباب
ت�شريعية ومالية بالرغم من مرور �سنوات على �إعداد الدرا�سة.
 .4مت ت�أ�سي�س مركز االعتماد و�ضبط اجلودة ،الذي �أدخل �إ�ضافات نوعية على قطاع التعليم
املهني والتقني والتدريب ،لكن هذا املركز لي�س م�ستق ًال ،ويواجه �صعوبات يف ت�أمني املوارد
الب�شرية واملخ�ص�صات املالية الالزمة.
 .5مت �إ�صدار نظام معدل ل�صندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني �أ�صبح فيه ا�سم
ال�صندوق�« :صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني» .وحقق ال�صندوق
�إجنازات متعددة رغم التحديات التي واجهها .وتقوم وزارة العمل بالإجراءات الالزمة
لإدماجه مع �صندوق التنمية والت�شغيل لي�شكّال مع ًا �صندوق ًا واحد ًا للت�شغيل.
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 حماور الإ�سرتاتيجية: .1احلاكمية
افرت�ضت الإ�سرتاتيجية �أن جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني هو املظلة
املرجعية للقطاع ،ور�أت �أهمية �إيجاد الإدارة والأدوات التي تدعم هذه احلاكمية ،وبالرغم
من وجود ممثلني ملزودي التدريب يف املجل�س� ،إال �أن الإ�سرتاتيجية يف �إدارتها وقراراتها
حتتكم �إلى جمال�سها وقوانينها و�أنظمتها املتعددة ،وبالتايل ف�إن املجل�س مل ي�شكل حاكمية
تتمتع بالكفاءة والفعالية.
 .2ارتباطية التعليم والتدريب بقابلية الت�شغيل
هناك حماوالت جادة لتعميم وتنفيذ برامج تعتمد على الطلب وحاجات ال�سوق ،وبد�أت
تت�أ�س�س �شراكات مع القطاع اخلا�ص لإجناز هذا الهدف ،وقامت جتارب ناجحة يف قطاعات
الفندقة والإن�شاءات والأدوية وت�صنيع املالب�س وغريها� ،إال �أن هناك نق�ص ًا يف اخلريجني
الكم والنوع ،كما ازدادت ن�سبة البطالة مما ي�شري �إلى ا�ستئثار
يف بع�ض التخ�ص�صات من حيث ّ
العمالة الوافدة بن�سبة كبرية من فر�ص العمل التي يتم ا�ستحداثها �سنوي ًا.
 .3زيادة �شمولية منظومة التعليم والتدريب املهني والتقني
وفق ًا لتقرير املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية ( ،)2013بلغت ن�سبة امل�شتغلني من ال�سكان
يف �سوق العمل  %32.4يف العام نف�سه .ويف ما يتعلق بامل�شاركة االقت�صادية للمر�أة فلم تتعدَّ
 ،%14وهي من �أدنى الن�سب يف العامل ،وقد يعود ذلك لأ�سباب منها :طول �ساعات العمل،
ونق�ص احل�ضانات ومراكز رعاية الطفولة املبكرة ،و�صعوبة املوا�صالت ،وتدين الأجور� .أما
ذوو االحتياجات اخلا�صة ،ف�إن االهتمام ب�إحلاقهم بالعمل ظل حمدود ًا .ي�ضاف �إلى ذلك �أن
معايري و�شروط العمل يف القطاع غري النظامي مل تتح�سن.
 .4حت�سني �أداء نظام الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني
رغم �أن املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية قام ب�إعداد امل�ؤ�شرات الكمية والنوعية
للتعليم املهني والتقني والتدريب يف الأردن ،لتكون �أ�سا�س ًا لقيا�س �أداء القطاع وم�ؤ�س�ساته،
ورغم �أن �أمانة �سر جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني تقوم ب�إعداد تقرير
�سنوي للمتابعة والتقييم للقطاع وم�ؤ�س�ساته� ،إال �أن ذلك كله ال ي�ستفاد من خمرجاته ب�شكل
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جيد ،وال تتم م�ساءلة امل�ؤ�س�سات حول حتقيق الأهداف وامل�ؤ�شرات اخلا�صة بها .كما �إن متويل
تخ�ص�ص
الربامج وامل�ؤ�س�سات ال يتم وفق معايري الأداء ،ويظهر ذلك من حجم املوازنات التي
َّ
�سنوي ًا ملكونات القطاع.
�إن �إ�سرتاتيجية الت�شغيل الوطنية ( )2020-2014مل ت�ستطع �إحكام عملية قيا�س �أداء
م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني.
يف �ضوء ما تقدم ،هناك �ضرورة لبناء نظام معلومات متكامل للقطاع مبدخالته وعملياته
وخمرجاته ،والت�شبيك مع دائرة الإح�صاءات العامة لو�ضع برنامج خا�ص بذلك .كما يتطلب
الأمر دعم �أمانة �سر جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،لإحداث تطوير
مع َّمق على تقارير املتابعة والتقييم التي يتم �إعدادها �سنوي ًا.
 .5فاعلية التمويل وا�ستدامته
يتم متويل م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب من موازنة الدولة ،ومن الدعم الذي
تتلقاه من �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،ومن امل�شاريع الدولية
والوكاالت املانحة.
وت�شري البيانات �إلى �أن وزارة الرتبية والتعليم �أنفقت على التعليم املهني يف عام  2017مبلغ 22

مليون دينار ،ا�ست�أثرت النفقات الت�شغيلية والأجور والرواتب مبا ن�سبته  %90من هذا املبلغ.
كما ت�شري البيانات �إلى �أن موازنة م�ؤ�س�سة التدريب املهني بلغت  13.5مليون دينار يف العام
نف�سه ،و�أن  %84من هذه املوازنة ُخ�ص�صت للنفقات الت�شغيلية.
وقد �أو�ضحت هذه املراجعة مهام �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،وامل�شاريع
التي م ّولها ،غري �أن امل�شكلة تكمن يف �أن متويل م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب ال يتم
بناء على �أداء تلك امل�ؤ�س�سات وخمرجاتها ،الأمر الذي يتطلب �إعداد معايري �شفافة للإنفاق.
وقد اجته �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني يف ال�سنوات الأخرية ،نحو
اتفاقيات مع امل�ستثمرين لإن�شاء م�صانع وفروع �إنتاجية تقوم بت�شغيل العمالة الوطنية،
�إبرام
ٍ
وو ّفرت هذه االتفاقيات جزء ًا من تكاليف الأبنية والنفقات الر�أ�سمالية ،و�أ�سهمت يف دفع
جزء من �أجور العاملني الذين مت ت�شغيلهم ،مما �شكل حافز ًا للم�ستثمرين .وبد�أت �صيغة
بالتو�سع ،وهو ما ي�ستدعي درا�سة مدى ان�سجام الدعم املقدَّ م مع �أهداف ال�صندوق.
الدعم هذه
ُّ
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 متويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرى وامليكرويةت�شكل امل�ؤ�س�سات ال�صغرى وامليكروية ما ن�سبته  %98من حجم امل�ؤ�س�سات الأردنية الإجمالية،
وتقوم بت�شغيل  %37من العاملني يف القطاع اخلا�ص.
وال تتلقى هذه امل�ؤ�س�سات دعم ًا من �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،ولي�س
لها متثيل يف جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني� ،إ�ضافة �إلى �أنها تواجه
املهاري.
حتديات عديدة يف جمال التمويل والإنتاج واال�سترياد والت�صدير وامل�ستوى
ّ
ّ
 تقييم �إجنازات �إ�سرتاتيجية الت�شغيل الوطنية للتعليم والتدريب املهني والتقني (-2014)2020
حتى وقت �إعداد هذه املراجعة ،يكون قد انق�ضى حوايل ثل َث ّي الفرتة املحددة لتنفيذ
الإ�سرتاتيجية ،ما يعني �إمكانية حتقيق �إجنازات خالل الفرتة املتبقية ت�ضاف �إلى ما مت
حتقيقه.
وميكن ا�ستق�صاء الإجنازات تبع ًا ملحاور الإ�سرتاتيجية وعلى النحو الآتي:
املحور الأول :احلاكمية
وتن�سق
 مل تتو�سع �صالحيات جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،لت�شملّ
جميع ال�سيا�سات املتعلقة بالقطاع مبا يف ذلك امل�ستوى التقني ،فما زالت م�ؤ�س�سات التعليم
املهني والتقني تقوم ب�أعمالها وفق قوانينها و�أنظمتها وجمال�سها ب�شكل فردي.
 ي�شارك القطاع اخلا�ص يف �أعمال جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،غري�أن م�شاركته على م�ستوى الأن�شطة الأخرى �ضعيفة.
 مل يتم �إن�شاء هيئة وطنية للتن�سيق يف قطاع املوارد الب�شرية. امل�سارات الأفقية والعمودية مفتوحة بني م�ستويات التعليم املهني والتقني والتدريب ،قبل�إعداد هذه الإ�سرتاتيجية.
 -مل يتم تطوير واعتماد الأطر الت�شريعية مل�ؤ�س�سات القطاع.
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املحور الثاين :ارتباطية التعليم والتدريب بقابلية الت�شغيل

 ركزت بع�ض م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب على مهن جديدة يف عدد مناملجاالت منها الطاقة املتجددة واملياه والإلكرتونيات ،غري �أن وزارة الرتبية والتعليم
ق ّل�صت تخ�ص�صاتها للتعليم الثانوي املهني �إلى  15تخ�ص�ص ًا بد ًال من  25تخ�ص�ص ًا ،لأ�سباب
تتعلق بكلف املناهج والكتب املدر�سية واالمتحانات وغريها ،وقد �أ�صبح هذا التقلي�ص
مطلب ًا ل�سوق العمل لتزويد املتدربني بقاعدة عري�ضة من املهارات متكنهم من �إيجاد فر�ص
عمل لهم بعد تخرجهم.

 ا�ستحدثت جامعة البلقاء التطبيقية برناجم ًا للدبلوم الفني ،كما �أعادت هيكلة الربامجوالتخ�ص�صات وتطوير املناهج.
	ال تقوم جميع امل�ؤ�س�سات بدرا�سات �سنوية ملتابعة اخلريجني.	ال توجد جلان ا�ست�شارية للتخ�ص�صات كما اتّ�ضح من الإ�سرتاتيجية. مت �إعداد معايري مهنية للعديد من املهن �أجنزها مركز االعتماد و�ضبط اجلودة. مل يتم دعم املعهد الوطني لتدريب املدربني التابع جلامعة البلقاء التطبيقية� ،أو معاهدالتدريب التابعة مل�ؤ�س�سة التدريب املهني ،غري �أن هنالك تقارير مت �إعدادها للتطوير
امل�ستقبلي من ِقبل اليون�سكو وم�ؤ�س�سات فنية دولية �أخرى.

املحور الثالث :زيادة �شمولية منظومة التعليم والتدريب املهني والتقني

ت�شكّل الإناث ما ن�سبته  %37من جمموع امللتحقني بالتعليم املهني والتقني ،ويرت ّكز ح�ضورهن
يالحظ � ّأي انعكا�س لذلك على
يف مهن االقت�صاد املنزيل كاخلياطة والتجميل ،غري �أنه مل َ
معدل م�شاركة املر�أة يف الن�شاط االقت�صادي� ،إذ ال تتعدى ن�سبة هذه امل�شاركة  ،%14بح�سب
ما ك�شفه تقرير م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية (املركز الوطني).
كما مل تنجح اجلهود يف �إحالل العمالة الوطنية ّ
حمل العمالة الوافدة ،بل -على العك�س-
ارتفعت ن�سبة البطالة بني الأردنيني ،مبوازاة ارتفاع عدد العمال الوافدين الذين يعمل %60
منهم دون ت�صاريح من وزارة العمل.
وقد �أجنزت وزارة العمل نظام الت�شغيل الوطني الإلكرتوين والدرا�سات اال�ستق�صائية من
حيث العر�ض والطلب ،وقام املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية ب�إعداد درا�سات م�سحية
بلغ عددها حتى وقت �إعداد هذه املراجعة  12درا�سة ،لتحديد الفجوة بني العر�ض والطلب،
وو�ضع �إ�سرتاتيجيات لقطاعات العمل املختلفة.
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كما مت حتفيز مراكز التدريب يف القطاع اخلا�ص للح�صول على تراخي�ص ملمار�سة العمل
واعتماد براجمها التدريبية ،وكانت تلك خطوة مهمة لتعزيز جودة التدريب املهني.

املحور الرابع :حت�سني �أداء نظام الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني

مل يتم ا�ستكمال خطة للتن�سيق وجمع البيانات و�إدارتها ل�ضمان توفري قاعدة بيانات مركزية
واحدة جلميع معلومات القطاع ،كما مل ُت�ستكمل عملية �إعداد م�ؤ�شرات حمددة لتعزيز �أداء
ّ
كل من جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،و�أمانة �سر املجل�س ،و�صندوق
الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،ومركز االعتماد و�ضبط اجلودة.
ملحة لبناء ودعم قدرات مزودي التدريب يف املجاالت اخلا�صة ب�إعداد املناهج
وهناك حاجة ّ
واالختبارات و�إعداد املواد التعليمية.

املحور اخلام�س :فاعلية التمويل وا�ستدامته

ما تزال املوازنة هي م�صدر متويل م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب ،كما �إن �صندوق
الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ينفق على امل�شاريع اخلا�صة بالتدريب والت�شغيل،
وحتى وقت �إعداد هذه املراجعة مل يتم التو�صل �إلى ت�شريعات ت�سمح مل�ؤ�س�سات التعليم
والتدريب اال�ستفاد َة من �أعمالها الإنتاجية واخلدمية لتطوير ت�سهيالتها وم�شاغلها.
كما �إن �إنفاق القطاع اخلا�ص على التدريب ما يزال متوا�ضع ًا ويعتمد على الدعم الذي يقدَّ م من
�صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني .وقد جنحت جامعة البلقاء التطبيقية
أمدها بالدعم املايل لتحديث خمترباتها وجتهيزاتها.
يف التوا�صل مع القطاع اخلا�ص ،حيث � ّ
وميكن ت�سجيل املالحظات على الإ�سرتاتيجيات ال�سابقة:
 .1التداخل الزمني لفرتات الإ�سرتاتيجيات ،ومثال ذلك:
-

الأجندة الوطنية (.)2015-2006

-

الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل والتدريب والتعليم املهني (.)2013-2008

-

الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل والتدريب (.)2020-2014

-

الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل (.)2020-2011

-

الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية (.)2025-2016

وي�صعب مع هذا التداخل الزمني ،تتبع الأن�شطة والنتائج وامل�ؤ�شرات ،وهذا ي�ضع م�س�ؤولية
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على اجلهة املرجعية احلكومية التي تتابع �إعداد هذه الإ�سرتاتيجيات وتنفيذها.
 .2امل�ساعدات الفنية واملنح وامل�شاريع الدولية ،والتي حتاول دعم جهود احلكومة يف تنفيذ
الإ�سرتاتيجيات ،لكن خالل ذلك يحدث نوع من التكرار واالزدواجية للأن�شطة دومنا
يالحظ �أن
تن�سيق ٍ
كاف بني اجلهات التنفيذية ،فمث ًال يف مو�ضوع تدريب املدربني املهنيني َ
هناك �أكرث من جهة تقدم الدعم لهذا امللف.
�	.3إن�شاء مراكز التميز ،حيث مل حتدَّ د حتى الآن املعايري الفنية والإدارية التي يجب توفرها
يف مراكز التميز ،وال املواقع املقرتحة لها وال اخت�صا�صاتها ،الأمر الذي يجب حتديده من
خالل اجلهة احلكومية املخت�صة.
عارشا ً :اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية ()2025-2016
در�ست اللجنة الوطنية لإ�سرتاتيجية تنمية املوارد الب�شرية التي �شكّلها رئي�س الوزراء
ا�ستجابة للر�سالة التي وجهها امللك عبد اهلل الثاين بتاريخ  ،2015/3/24جميع اجلوانب
املتعلقة بتنمية املوارد الب�شرية ،و�أهمها نظام التعليم ابتداء من الطفولة املبكرة وانتهاء
بالتعليم العايل ،ومنها بطبيعة احلال قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب .كما ا�ستعانت
قدمت مقرتحاتها ل ّلجنة.
بعدد كبري من اخلرباء للعمل كمجموعات تركيز ّ
ويف ما يلي الأهداف الإ�سرتاتيجية التي و�ضعتها اللجنة:
تعجل من عملية التطوير وا�ستثمارها من �أجل الرتويج جلميع �أ�شكال
 .1ت�أ�سي�س م�ساقات ّ
التعليم املهني وتطوير املهارات ،واالعرتاف بها �ضمن املنظومة التعليمية و�سوق العمل،
عال.
بالإ�ضافة �إلى توفري خيارات جديدة للتعليم والتدريب املهني والتقني ذات م�ستوى ٍ
 .2حت�سني جودة التعليم املهني والتقني والتدريب من خالل معايري ثابتة ،لتعيني وتدريب
املدربني يف القطاع ،ومواءمة املعايري ،و�ضمان اجلودة يف �أداء امل�ؤ�س�سات ،ورفع م�ستوى
التن�سيق مع القطاع اخلا�ص.
 .3و�ضع هياكل تنظيمية وا�ضحة حلاكمية القطاع ،ل�ضمان �إجراء امل�ساءلة وتطبيقها يف
جميع مكونات القطاع ،من خالل ت�صميم وت�أ�سي�س هيئة جديدة م�ستقلة للتعليم املهني
والتقني والتدريب يقودها القطاع اخلا�ص.
 .4تنويع طرق متويل قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب ،مبا يف ذلك ت�شجيع ال�شراكات
ت�شجع على التغيري
ما بني القطاعني العام واخلا�ص ،و�ضمان ا�ستخدام الأموال بطرق ّ
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الإيجابي يف النظام.
�سن مبكرة،
 .5الرتويج للتعليم املهني والتقني والتدريب بو�صفه «فر�صة ذهبية» للتع ّلم منذ ّ
وعلى نحو ي�شمل النظام ب�أكمله.
وقد ر�أت اللجنة الوطنية منح الأولوية لق�ضايا رئي�سة من �ش�أنها تطوير قطاع التعليم املهني
والتقني والتدريب ،وهي:
� .1إن�شاء هيئة م�ستقلة لإدارة وتخطيط وتنفيذ ومراقبة وتقييم القطاع اقترُ ح ت�سميتها
«م�ؤ�س�سة بناء املهارات» تكون مظلة حاكمة لهذا القطاع.
 .2بناء ودعم ال�شراكة امل�ؤ�س�سية بني م�ؤ�س�سات القطاع احلكومية والقطاع اخلا�ص.
 .3تطوير البنى التحتية للقطاع ،والت�أ�سي�س لنهج م�ستدام لتمويل متطلباته.
والحظت اللجنة تدين املخ�ص�صات للقطاع من املوازنة العامة ،والتي بلغت  63مليون دينار
لعام � ،2016أي ما يعادل  %0.3من الناجت املحلي الإجمايل� ،أو  %20مما يتم �إنفاقه يف الدول
املتقدمة ،حيث تبلغ الن�سبة يف تلك الدول  %2-1.5من الناجت املحلي الإجمايل.
 املقرتحات التي قدمتها اللجنة الوطنية لإعداد الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املواردالب�شرية والتي ت�شكّل خطة عمل لإ�صالح القطاع:
 .1اعتماد �إطار للم�ؤهالت.
 .2و�ضع برامج للتعليم املهني والتقني والتدريب تمُ َنح بدرجة �أكادميية.
 .3حتقيق امل�ساواة يف رواتب خريجي القطاع مع مراعاة امل�ستويات املهنية.
� .4إ�صدار رخ�ص مزاولة املهنة للحرفيني والتقنيني.
 .5و�ضع معايري ومتطلبات تدريب املدربني /املدر�سني يف القطاع.
 .6و�ضع �آليات خا�صة باعتماد املدربني وتقييمهم.
 .7ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة بناء املهارات.
 .8نقل مركز االعتماد و�ضبط اجلودة �إلى م�ؤ�س�سة بناء املهارات.
 .9تطوير التعليم املهني والتقني والتدريب مبا يتما�شى مع �أهداف �إ�سرتاتيجية الت�شغيل
الوطنية ( ،)2020-2014و«ر�ؤية الأردن .»2025االلتزام باالعتماد على بيانات موثقة
عند و�ضع ال�سيا�سات واتخاذ القرارات.
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 .10ت�أ�سي�س �صندوق لتطوير املهارات برعاية القطاع اخلا�ص.
� .11إن�شاء �شراكات جديدة بني القطاعني العام واخلا�ص تتما�شى مع الأولويات املحددة يف
«ر�ؤية الأردن .»2025
 .12التو�سع يف برامج التلمذة املهنية.
� .13إ�صدار دليل للمهن على م�ستوى املدار�س ،وتوجيه الطلبة للتعرف على الت�صميم
والتكنولوجيا احلديثة.
 .14م�شاركة الطلبة يف م�سابقة املهارات العاملية.
� .15إجراء �إ�صالحات على م�سار التعليم املهني يف وزارة الرتبية والتعليم ،وعدم ربطه
بالتح�صيل الدرا�سي منخف�ض الأداء.
وحددت اللجنة لتلك امل�شاريع خم�سة �أهداف �إ�سرتاتيجية هي:
�	.1إتاحة الفر�ص.
 .2اجلودة.
 .3امل�ساءلة.
 .4االبتكار.
�	.5أمناط التفكري.
وميكن �إظهار دور احلاكمية ك�أداه توحيد للقطاع من خالل التو�صية التي اقرتحت �إن�شاء
ويعد منوذج هذه امل�ؤ�س�سة منا�سب ًا لو�ضع �إ�سرتاتيجيات التطوير
«م�ؤ�س�سة بناء املهارات».
ّ
والتح�سني ،والتغلب على ازدواجية املجال�س وتعدد املرجعيات ،واعتماد معايري للتمويل،
و�ضمان اجلودة ،والتوا�صل مع القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الدولية.
املرجعيات ،واعتماد معايري للتمويل ،و�ضمان اجلودة ،والتوا�صل مع القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات
الدولية.
كنهج للحاكمية ،لن يحقق
�إن التفكري يف �إن�شاء جمل�س �أعلى للتدريب والتعليم املهني والتقني ٍ
التغيري املن�شود ،ذلك �أن النماذج املختلفة للمجل�س منذ عام  2001مل تكن فاعلة وم�ؤثرة،
وظ ّلت امل�ؤ�س�سات يف القطاع تعمل بفردانية وفق مرجعياتها وجمال�سها ،مع قدر حمدود من
التن�سيق ومن االرتباط باحتياجات الت�شغيل الوطنية.
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منوذج �أويل مل�ؤ�س�سة تنمية املهارات � /أو الهيئة العامة للتعليم املهني والتقني والتدريب
بد ًال من التعليم الثانوي املهني يف وزارة الرتبية والتعليم وم�ؤ�س�سة التدريب املهني والتعليم الفني
والتدريب يف كليات املجتمع
بر�آ�سة القطاع اخلا�ص
م�ؤ�س�سة تنمية املهارات �أو الهيئة العامة
للتعليم املهني والفني والتدريب
(يتم االتفاق على الت�سمية)
الرقابة الداخلية
املتابعة والتقييم

املكتب القانوين
املكتب الإعالمي

�إدارة التعليم املهني
والفني والتدريب

�إدارة الربامج واملناهج
واالختبارات

�إدارة التزويد واخلدمات

جمل�س �أمناء بد ًال من جمل�س
الت�شغيل والتدريب والتعليم
املهني والتقني
مكتب تنفيذي � /أمانة ال�سر

الإدارة املالية والإدارية

�إدارة ال�شراكة مع
القطاع اخلا�ص

�إدارة التخطيط
والتعاون الدويل

ق�سم
ق�سم
ق�سم

وهكذا يتم �إعداد الهيكل التنظيمي لها ،ويعد
قانون موحد لل�ؤ�س�سة ولقطاع التعليم املهني والفني
والتدريب يلغي م�س�ؤوليات الرتبية والتعليم /
م�ؤ�س�سة التدريب املهني.

حادي عرش :خطة إصالح قطاع التدريب والتعليم املهني والتقني
كام أع ّدتها وزارة العمل ( )2017يف ضوء اإلسرتاتيجية الوطنية
لتنمية املوارد البرشية
�شملت الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية التي �أطلقها امللك عبداهلل الثاين يوم
 2016/9/5واعتمدها جمل�س الوزراء يوم  ،2016/9/6حماور عدة هي :الطفولة املبكرة،
والتعليم العام ،والتعليم املهني والتقني والتدريب ،والتعليم العايل.
و�أو�صت الإ�سرتاتيجية باعتماد  16م�شروع ًا لإ�صالح قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب،
ً
مت�ضمنة ا�سم كل م�شروع ،و�أهدافه ،والأن�شطة والإجراءات والو�سائل اخلا�صة به ،وامل�س�ؤولية،
والإطار الزمني ،وم�ؤ�شرات الأداء.
كما �أو�صت ب�إن�شاء «م�ؤ�س�سة بناء املهارات» لتكون املظلة الت�شريعية والتنفيذية لدمج م�ؤ�س�سات
التعليم املهني والتقني والتدريب القائمة� ،ضمن هيكلها ،وبالتايل ف�إن امل�شاريع �سابقة الذكر
ت�شكل خطة تنفيذية لإ�صالح القطاع وتطويره دومنا حاجة لإعداد خطط �أخرى.
ورغم �أن هذه امل�شاريع اقرتحتها اللجنة الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية مب�ساعدة �أكرث من
 50خبري ًا وخمت�ص ًا� ،إال �أن وزارة العمل عادت و�شكّلت عدد ًا من اللجان لإعداد خطة �أخرى
لإ�صالح قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب ،تتبعها جمموعة من الآليات والأدوات

42

تقرير حالة البالد :التعليم املهني والتقني والتدريب

القائمة حالي ًا ،حيث مت رفع م�شروع القانون اخلا�ص باملجل�س الأعلى للتعليم والتدريب املهني
والتقني �إلى جمل�س الوزراء و�إلى ديوان الت�شريع ملراجعته وتدقيقه.
عام ون�صف العام على اعتماد الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية،
مر ٌ
وبالنتيجةّ ،
ومل تظهر بعد خمرجات حقيقية لها.
 خطة �إ�صالح القطاع املعت َمدة لدى وزارة العملَ
إ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية يوم
بعد �أن اعتمد جمل�س الوزراء ال
 ،2016/9/6مت تكليف الوزارات وامل�ؤ�س�سات املعنية ب�إعداد خطط تنفيذية للإ�سرتاتيجية،
فتو ّلت وزارة العمل قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب ،و�شكّلت جلان ًا فنية لإعداد خطط
تنفيذية يف هذا امل�ضمار ،ومنها خطة �إ�صالح للقطاع.
وحددت اخلطة مرحلتني لتنفيذها :الأولى ق�صرية املدى ()2018/2017؛ والثانية متو�سطة
املدى (الو�ضع النهائي) للأعوام ()2020-2018
ور�أت اخلطة �أن هناك �أربعة عنا�صر �ضرورية لنجاح برامج التعليم املهني والتقني والتدريب:
الطلبة (املتدربون) ،املدربون ،القطاع اخلا�ص ،املناهج وامل�شاغل .مع �أن هناك عنا�صر �أخرى
�ضرورية مل يتم ذكرها.
وتتمثل النتاجات املتو َّقعة للمرحلة الأولى ( )2018/ 2017بـ:
�	.1إعادة �إحياء فكرة ت�شكيل املجال�س القطاعية ،علم ًا �أنها كانت م�شكَّلة قبل نحو � 5سنوات،
ثم تدنّت م�شاركة هذه املجال�س خالل تلك الفرتة لأ�سباب عديدة ،من �أبرزها �ضعف الدعم
املقدَّ م لها.
�	.2إعداد م�سودات االتفاقيات مع القطاع اخلا�ص.
 .3ت�شكيل املجل�س الأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني.
�	.4إجراء م�سح للإمكانيات والأ�صول الفنية والبنى التحتية للم�ؤ�س�سات العاملة يف القطاع.
 .5تعديل نظام مركز االعتماد و�ضبط اجلودة.
�أما النتاجات املتو َّقعة للمرحلة الثانية ( )2020-2018فهي:
 .1تعديل الت�شريعات لإيجاد مظلة واحدة للقطاع.
 .2ر�صد املخ�ص�صات املالية ال�سنوية الالزمة لتنفيذ اخلطة.
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 .3تنفيذ م�شاريع وبرامج العمل الواردة يف اخلطة التنفيذية ،حيث �أن التدريب والتعليم
املهني والتقني هو �أحد حماور �إ�سرتاتيجية تطوير وتنمية املوارد الب�شرية (-2016
.)2025
ومع �أن الإطار الزمني لتنفيذ املرحلة الأولى انتهى يف � ،2017/11/30إال �أنّ �أي ًا من النتاجات
مل يتم �إجنازه با�ستثناء م�سودة م�شروع قانون املجل�س الأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني
والتي تخ�ضع للتدقيق واملراجعة يف ديوان الت�شريع ووزارة العمل التي تقوم مبتابعتها ،غري �أن
وزارة العمل قامت م�ؤخر ًا ب�سحب م�شروع القانون و�أعدت م�شروع ًا �آخر لإن�شاء م�ؤ�س�سة تنمية
وتطوير املهارات املهنية حيث مت رفعه لل�سري بالإجراءات الد�ستورية لإقراره.
وهناك �صعوبات متعددة تواجه تنفيذ خطة الإ�صالح امل�شار �إليها ومنها:
 .1التوافق على املظلة املرجعية كحاكمية للقطاع ومهامها ،ي�شوبه الغمو�ض ،وما ي�صاحب
ذلك من وجهات نظر خا�صة تعزّ ز ت�شتُّت القطاع.
� .2صعوبات �إدارية وفنية حول ت�شكيل املجال�س القطاعية والإطار القانوين الذي يحكمها
ومتثيل هذه املجال�س.
 .3املخ�ص�صات املالية الالزمة للتنفيذ مل يتم تخ�صي�صها بعد.
 .4غياب �إطار املتابعة للتنفيذ.
 .5القناعة ب�أن املجل�س الأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني بال�صيغة املقرتحة ملهامه،
املجل�سني ال�ساب َقني اللذين �أُن�شئا لتنظيم
لن يحقق الأهداف ،كما لن يكون خمتلف ًا عن
َ
القطاع .حيث �شهد عام  2001ت�شكيل جمل�س التعليم والتدريب املهني والتقني ،والذي
�أعيد ت�شكيله يف عام  2008لي�صبح جمل�س ًا للت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.
ومن الوا�ضح �أن كلاّ ً من م�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب �ستظل تعمل منفرد ًة ،وفق
قوانينها و�أنظمتها وجمال�سها � ،اّإل �إذا ت�شكلت مظلة وا�ضحة املهام ت�ضع كل هذه امل�ؤ�س�سات حتت
ادارة و�إ�شراف جهة واحدة.
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مية املأمولة لقطاع التعليم
ثاين عرش :املؤرشات النوعية والك ّ
املهني والتقني والتدريب
�سعت جميع الإ�سرتاتيجيات وخطط التطوير لهذا القطاع� ،إلى حتقيق م�ؤ�شرات نوعية وكمية
يكون ت�أثريها على �سوق العمل واالقت�صاد �إيجابي ًا وم�ؤثر ًا.
وقد جنحت الإ�سرتاتيجيات يف حتقيق بع�ض الإجنازات ،غري �أن الفجوة بني م�ستوى املخرجات
ومتطلبات ال�سوق يف ات�ساع ،الأمر الذي تبدو معه امل�ؤ�شرات �أهداف ًا ُي�سعى لتحقيقها .وامل�أمول
�أن يحقق القطاع امل�ؤ�شرات الآتية:
 .1زيادة ن�سبة امللتحقني يف التعليم املهني الثانوي بوزارة الرتبية والتعليم لت�صل يف عام
� 2025إلى  %35من جمموع طلبة املرحلة الثانوية.
 .2زيادة الطاقة اال�ستيعابية يف معاهد م�ؤ�س�سة التدريب املهني مبعدل � %5سنوي ًا.
 .3زيادة ن�سبة امللتحقني بالتعليم التقني والكليات التقنية لت�صل �إلى  %35من الناجحني يف
الثانوية العامة.
 .4ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة تنمية املهارات و�أن ت�صبح يف و�ضع الت�شغيل عام .2018
�	.5إعداد املعهد الوطني لتدريب املدربني ليكون قادر ًا على تدريب  1000مدرب �سنوي ًا.
 .6حتديث الت�شريعات املتعلقة مبركز االعتماد و�ضبط اجلودة ،مبا مينحه اال�ستقاللية
يف �إعداد املعايري املهنية ،وترخي�ص مراكز التدريب للقطاع اخلا�ص واعتمادها ،و�إ�صدار
�شهادات ممار�سة املهنة.
 .7تطبيق الإطار الوطني للم�ؤهالت وفق ت�شريعات فاعلة.
�	.8إن�شاء �صندوق لتنمية املهارات عام .2018
 .9بناء عالقات م�ؤ�س�سية مع القطاع اخلا�ص ،ومنح هذا القطاع دور ًا قيادي ًا.
� .10إعداد التجهيزات واخلطط الدرا�سية واملناهج الالزمة ،وو�ضع اختبارات معتمدة.
� .11إن�شاء قاعدة بيانات خا�صة بالعر�ض والطلب ،ي�سهل الو�صول �إليها ويتم حتديثها
با�ستمرار.
 .12و�ضع نظام للمتابعة والتقييم وامل�ساءلة يعمل وفق معايري واقعية.
 .13ت�صميم برامج نوعية للكليات اجلامعية التقنية ال�ستقطاب نوعية ممتازة من الطلبة.
 .14و�ضع �سيا�سات للتوجيه املهني والإر�شاد ومتابعة اخلريجني.
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 .15فتح القنوات �أفقي ًا وعمودي ًا بني م�سارات التدريب والتعليم املهني والتقني.
 .16التوجه نحو التدريب والتعليم املهني والتقني الإلكرتوين.
 .17توفري التدريب والتعليم املهني والتقني للجميع ومدى احلياة.
 .18تن�سيق امل�ساعدات وامل�شاريع الدولية املوجهة للقطاع.
 .19تهيئة املجمعات ال�صناعية التابعة للقطاع اخلا�ص لتعمل كمعاهدَ للتدريب.
ثالث عرش :مجلس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني
ظلت فكرة �إن�شاء جمل�س ي�شرف على التعليم املهني والتقني والتدريب حلم ًا يراود العاملني يف
هذا القطاع ،وذلك لدعم برامج القطاع و�أن�شطته ،وو�ضعه يف املوقع املنا�سب ،وكذلك لتنمية
املوارد الب�شرية ،والتخل�ص من �سلبيات ت�شتت �إدارة القطاع والنظرة املجتمعية الدونية
مل�ؤ�س�ساته وبراجمه.
وبناء عليه مت �إن�شاء جمل�س التعليم والتدريب املهني والتقني عام  ،2001وتلقى املجل�س دعم ًا
منا�سب ًا من امل�ؤ�س�سات الدولية لتعزيز قدراته الإدارية والفنية وتقوية �أمانة �سر املجل�س.
وتزامن ذلك مع تطورات متعددة يف �سوق العمل ،نتج عنها ارتفاع ن�سبة البطالة ،وزيادة
َ
ت�شغيل اخلريجني،
ملحة لتح�سني �أداء القطاع بحيث ي�شمل
العمالة الوافدة ،فربزت حاجة ّ
و�إحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الوافدة ،وهو ما دعا �إلى ت�أ�سي�س جمل�س الت�شغيل
والتدريب والتعليم املهني والتقني مبوجب القانون رقم ( )46ل�سنة  2008برئا�سة وزير
العمل.
وي�ؤدي املجل�س مهام عدة خلدمة القطاع� ،إال �أن ما تحَ قّق مل يكن كافي ًا ملعاجلة �سلبيات القطاع،
وهو ما دفع احلكومة للتفكري بتغيري املجل�س لي�صبح جمل�س ًا �أعلى للتعليم والتدريب املهني
والتقني� ،أو �إن�شاء م�ؤ�س�سة تنمية املهارات وفق ًا ملا �أو�صت به الإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية
املوارد الب�شرية (.)2025-2016
�إنّ حماوالت دعم جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني من خالل العديد من
امل�شاريع الدولية لتطوير القطاع ،مل تنجح يف جعل هذا املجل�س مظلة مرجعية بحيث تتوحد
وتتكامل معه جهو ُد امل�ؤ�س�سات العاملة يف القطاع ومبا ُيحدث التح�سني امل�أمول على خمرجاته
ك ّمي ًا ونوعي ًا.
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 من نقاط القوة للمجل�س:�	.1أنه ي�ستند �إلى ت�شريع قانوين.
وزير العمل ،باعتبار وزارة العمل تعنى بالق�ضايا العمالية وت�شغّل
 .2ير�أ�س
َ
جمل�س �إدارته ُ
العمالة الوطنية ّ
وتنظم �أمور العمالة الوافدة.
 .3تتمثل يف جمل�س �إدارته العديدُ من امل�ؤ�س�سات التي تعنى بقطاع التعليم املهني والتقني
والتدريب� ،إلى جانب ال�شركاء االجتماعيني كغرف ال�صناعة والتجارة واحتاد نقابات
العمال� ،إ�ضافة جلهات �أخرى ذات عالقة كنقابة املهند�سني.
 .4وجود �أمانة �سر للمجل�س تعمل على تنظيم االجتماعات وحما�ضرها ومتابعة تنفيذ القرارات.
 .5ينبثق عن املجل�س مركز االعتماد و�ضبط اجلودة ،و�صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم
املهني والتقني.
 من املخاطر والتحديات التي تواجه عمل املجل�س: .1تعدد املرجعيات والقوانني واملجال�س مل�ؤ�س�سات التعليم املهني والتقني والتدريب ،والتي
مبوجبها ت�ؤدي هذه امل�ؤ�س�سات مهامها ،مثل :جمل�س الرتبية والتعليم ،وجمل�س التعليم
العايل ،وجامعة البلقاء التطبيقية.
 .2متثيل امل�ؤ�س�سات واملجال�س التي تعنى بالتعليم املهني والتقني والتدريب ،يف ع�ضوية جمل�س
�إدارة هذا املجل�س ،جاء دون مراعاة خربات الأع�ضاء املختارين يف قطاع التعليم املهني
والتقني والتدريب والت�شغيل.
 .3عدم ا�ستقاللية بع�ض الإدارات التابعة للمجل�س ،مثل �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم
املهني والتقني ،ومركز االعتماد و�ضبط اجلودة.
ري
 .4وجود «ت�ضا ُرب َم�صالح» ،من خالل ما متار�سه امل�ؤ�س�سات املم ّثلة يف ال�صندوق ،من ت�أث ٍ
للح�صول على دعمه مل�شاريعها .وهو ما ينطبق �أي�ض ًا على القطاع اخلا�ص.
 .5تر ُّكز �أن�شطة ال�صندوق واملجل�س على الق�ضايا املرتبطة بالت�شغيل على ح�ساب تطوير
التدريب والتعليم املهني والتقني.
�	.6إ�سرتاتيج ّيتا القطاع ( )2013-2008و( )2020-2014مل حتققا �أهدافهما كاملة ،ومل
تتبنّيا م�شاريع لتنفيذها ،واقت�صرتا على �أهداف عري�ضة مل تلتزم بها م�ؤ�س�سات القطاع
ب�صورة كاملة.
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َ
�ضعف �أداء جمل�س
وميكن القول �إنّ واقع قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب يعك�س
الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.
رابع عرش عرش :نقاط القوة لقطاع التعليم املهني والتقني
والتدريب
حقّق هذا القطاع العديد من نقاط القوة التي جعلته امل�صد َر الرئي�س لإعداد القوى العاملة
املد َّربة ،ورغم �أنه يواجه الكثري من املعوقات والتحديات� ،إال �أنه ا�ستطاع تطوير براجمه
وت�سهيالته التدريبية لتواكب االحتياجات املتغرية ل�سوق العمل وتكنولوجيا الت�صنيع
والإنتاج.
فهذا القطاع:
تو�سع يف �إن�شاء املراكز واملعاهد والكليات والتي انت�شرت يف املحافظات كافة.
َّ .1
تو�سع يف ا�ستحداث التخ�ص�صات والربامج لت�أهيل م�ستويات مهنية متعددة يطلبها �سوق
َّ .2
العمل.
 .3تعمل م�ؤ�س�ساته وفق ت�شريعات وقوانني و�أنظمة وتعليمات.
 .4يحظى بالعناية واالهتمام على امل�ستويات املتعددة يف الدولة.
 .5يتلقى دعم امل�ؤ�س�سات الدولية واملانحة ،وبخا�صة يف جمال توفري اخلرباء والتمويل
وامل�ساعدات الفنية.
ُ
ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
 .6تدعمه موازنة الدولة ،وت�شارك يف تطويره م�
ُ .7يدار وفق النهج النظامي للتعليم املهني والتقني والتدريب مبدخالته وعملياته
وخمرجاته.
 .8يتمتع ببنية حتتية قابلة للتطوير والتح�سني.
تقدمه العديد من املراكز والأدوار والآليات لت�ساعده على النمو
دعم ّ
 .9يعتمد على ٍ
والتطوير ،ومنها:
	�أ .مركز االعتماد و�ضبط اجلودة.
ب� .صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.
ت .معاهد تدريب املدربني.
ث .تعاون ال�شركاء االجتماعيني ودعمهم.
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التوصيات
تالي ًا جمموعة من التو�صيات التي ي�ؤ َمل درا�ستها من �صانعي القرار ،والأخذ بها يف ال�سيا�سات
والت�شريعات لإحداث حت�سني ك ّمي ونوعي على �أن�شطة امل�ؤ�س�سات العاملة يف قطاع التعليم
املهني والتقني والتدريب.
وميكن تق�سيم التو�صيات �إلى م�ستويات عدة:
 على م�ستوى ال�سيا�سات والت�شريعات: .1حتديد �أهداف القطاع على امل�ستوى الوطني مبا يخدم القطاعات الإنتاجية واخلدمية
و�إحداث ت�أثري وا�ضح على هيكل العمالة واالقت�صاد الوطني.
َ
املظلة العامة لقطاع التعليم
 .2ت�سريع �إن�شاء م�ؤ�س�سة بناء املهارات �أو ما ي�شابهها ،لتكونَ
موحد لهذا القطاع يلغي
املهني والتقني والتدريب ،على �أن يحدد مها َّمها و�أن�شط َتها قانونٌ َّ
الت�شتت وتعدد املرجعيات فيه ،وبحيث تكون هذه امل�ؤ�س�سة م�س�ؤولة عن �أداء التعليم
الثانوي املهني ،والتدريب املهني ،والتعليم الفني والتدريبي يف كليات املجتمع ،وال�شركة
الوطنية للت�شغيل والتدريب ،يف ّ
ظل تعاون وثيق مع القطاع اخلا�ص.
 .3ت�شكيل جمل�س �أمناء لهذه امل�ؤ�س�سة برئا�سة القطاع اخلا�ص �أو م�ؤ�س�سة ويل العهد بذراعها/
جامعة احل�سني التقنية.
�	.4إعادة النظر يف متويل القطاع بحيث تكون م�صادره الرئي�سة� :صندوق تنمية املهارات،
واملوازنة العامة ،والأعمال الإنتاجية واخلدمية ،واخلدمات التدريبية للقطاع ،والقطاع
اخلا�ص ،واملنح وامل�ساعدات الدولية .و�أن يتم ف�صل مهمة «الت�شغيل» عنه و�إحلاقها
ب�صندوق التنمية والت�شغيل.
 .5ت�شكيل املجال�س القطاعية والتي يعنى ٌّ
كل منها بتطوير قطاع معني كما هي القطاعات يف
غرف ال�صناعة والتجارة.
�	.6إجراء تعديالت على قانون تنظيم العمل املهني رقم ( )27ل�سنة  ،1999مبا يتنا�سب مع
التطورات يف �سوق العمل والتغريات التكنولوجية املت�سارعة ومبا يلزم ّ
كل من ميار�س عم ًال
مهني ًا �أن يحمل �إجازة ممار�ستها.
 .7العمل على م�أ�س�سة ال�شراكة بني م�ؤ�س�سات التدريب احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص،
التو�سع
مبا ي�ضمن الو�صول �إلى برامج تدريبية تعتمد على الطلب ولي�س العر�ض ،و�أن يتم
ّ
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ب�شقَّيه الك ّمي والنوعي ،يف برامج التعليم املهني والتقني والتدريب مبا يحفز ال�شباب على
االلتحاق بربامج القطاع.
 على امل�ستوى الفني: .1حتديث اخلطط الدرا�سية والتدريبية واملناهج واملواد التعليمية مبا يعزز التدريب العملي
يف امل�شاغل واملعاهد واملدار�س والكليات ويف مواقع العمل ،و�أن ت�ص َّمم يف �ضوء حتليالت
دقيقة الحتياجات �سوق العمل ،و�أن يتم اعتماد �أحادية املنهاج وتعددية املواد التعليمية.
 .2دعم خطط تطوير املعهد الوطني لتدريب املدربني لعقد دورات ق�صرية يف �أ�ساليب وطرق
التدريب ،واالحتياجات الفنية وامل�سلكية للمدربني و�إدارات معاهد التدريب ومراكزه.
 .3ا�ستحداث برنامج جامعي لإعداد املد ّر�سني واملدربني املهنيني قبل اخلدمة.
 .4تطوير البنى التحتية وال�صيانة ال�شاملة للأبنية والتجهيزات ،وحتديث املختربات،
والإدارة املثلى مل�ؤ�س�سات التدريب والتعليم املهني والتقني.
 .5تطوير نظام املتابعة والتقييم مبفهومه ال�شمويل مبا يتنا�سب مع طبيعة القطاع ومب�شاركة
القطاع اخلا�ص ،وب�شكل خا�ص �أداء املتدربني ،وتعزيز نظم الإ�شراف والإدارة وامل�ساءلة
واملراقبة والتقييم لأداء امل�ؤ�س�سات ،واعتماد نظام م�ؤ�س�سي ل�ضبط و�ضمان اجلودة.
 .6اعتماد نظام التدريب والتطوير املهني امل�ستمر مدى احلياة ،والتنمية امل�ستدامة
واالعرتاف باخلربة ال�سابقة ،وتنفيذ اختبارات للراغبني باالنتقال من م�ستوى مهني �إلى
م�ستوى �أعلى.
للحد من ممار�سة العمل املهني من ِق َبل غري
 .7دعم مهام مركز االعتماد و�ضبط اجلودة،
ّ
براجمه ب�أن�شطة التدريب.
املرخَّ �ص لهم ،وملنع قيام َمن مل ُتعت َمد
ُ
 .8ت�أ�سي�س جلنة ا�ست�شارية من املجتمع املحلي والفعاليات االقت�صادية يف كل معهد تدريبي �أو
مدر�سة مهنية �أو كلية ،لإثراء برامج التدريب.
 .9مراجعة نظم االختبارات للمهارات العملية ،بحيث ال تقت�صر على مواقع التدريب
واملدربني العاديني ،و�إمنا تتم �أي�ض ًا مب�شاركة فنيني من القطاع اخلا�ص.
 .10االعتماد على درا�سات م�سح ّية جلان َبي العر�ض والطلب يف ا�ستحداث الربامج وتطوير
املناهج ،مع بناء قاعدة للبيانات واملعلومات يف هذا ال�سياق.
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 على م�ستوى التعاون الدويل والإقليمي: .1االطالع على �أف�ضل املمار�سات واخلربات الدولية يف مكونات القطاع كافة ،وتبادل املناهج
واملواد التعليمية واخلربات الإدارية.
 .2الت�شبيك مع امل�ؤ�س�سات الدولية والفنية املعنية بالتعليم املهني والتقني والتدريب ،على
غرار منظمة العمل الدولية ،وهيئة التدريب الأوروبية ،وامل�ؤ�س�سة الأملانية للتعاون
الدويل ،والوكالة الأمريكية للتعاون ،واملنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة.
 .3امل�شاركة يف برامج امل�سابقات الدولية والإقليمية والوطنية للمهارات ،مبا يخدم تطوير
الربامج واملناهج التدريبية ،ومبا يكفل مواكبة التطورات العاملية يف هذا امل�ضمار.
�	.4أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدويل مهمة الإعداد مل�شاريع التطوير الدولية لدعم
القطاع ،بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الوطنية ،ل�ضمان عدم تكرار امل�شاريع ولتجنُّب ازدواجية
الأن�شطة.
 .5ال�سعي لالعرتاف الدويل مب�ستويات التعليم املهني والتقني والتدريب يف الأردن ،مبا ي�سهم
يف تعزيز تناف�سية خريجي القطاع يف �سوق العمل املحلي و�سوق العمل الإقليمي.
 على امل�ستوى الإداري والتنظيمي: .1اعتماد نظام للأجور والرواتب للعاملني يف قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب ،مبا
ي�ضمن منح حوافز كافية للمدربني والعاملني لتطوير كفاياتهم ،وي�س ّهل من عملية ا�ستقطاب
امل�ؤهلني فني ًا يف القطاع اخلا�ص للدخول �إلى مهنة التدريب يف امل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاع
اخلا�ص.
 .2ت�أ�سي�س �إدارات المركزية ل�ش�ؤون القطاع ت�سمح بتحديد االحتياجات على م�ستوى
املحافظات وتعزز عمليات تنفيذ القرارات وال�سيا�سات املت�صلة بعمل القطاع.
 .3اعتماد نظام للتوجيه والإر�شاد املهني و�إ�سرتاتيجية وا�ضحة للتعاون مع �أ�صحاب العمل
وم�ؤ�س�سات الإعالم ،للتوعية بحقائق القطاع وخمرجاته وفر�ص العمل املتوفرة .و�إ�صدار
تعرف باملهن ومتطلباتها وفر�ص الت�شغيل فيها.
مطبوعات توجيهية �إر�شادية ّ
وقد مت �إعداد �إ�سرتاتيجية وطنية للتوجيه والإر�شاد املهني عام  ،2014وجتري الآن عملية
مراجعتها وحتديثها يف �ضوء امل�ستجدات.
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 .4فتح القنوات الأفقية والعمودية بني م�سارات وبرامج التعليم املهني والتقني وب�صورة
ت�سمح باالنتقال من م�سار �إلى �آخر وب�إعطاء خريجي القطاع فر�صة للتعليم العايل وفق
معايري حمددة.
 .5توحيد احلوافز املالية التي ت�سهم يف زيادة ن�سبة امللتحقني ببع�ض برامج قطاع التعليم
املهني والتقني والتدريب ،مع مراعاة عوامل الرغبة واال�ستعداد والقدرات لدى ّ
كل َمن
يرغب يف االلتحاق بهذه امل�سارات التعليمية.
 .6تعزيز مهمة التدريب وتنمية املوارد الب�شرية يف القطاع اخلا�ص ،بحيث ميكّنهم ذلك من
املبادرة والقيادة لأن�شطة التعليم املهني والتقني.
 .7العمل على �إجناز م�شروع اجلمعيات التدريبية الإنتاجية ،ال�ستخدام ذلك كتدريب يف
مواقع العمل وحتقيق عوائد مالية ت�سهم يف تطوير �أن�شطة القطاع.
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