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التي  الب�شرية  املوارد  تنمية  قطاعات  اأهم  من  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  قطاع  ُيعّد 

ما  الإنتاجية واخلدمية،  املوؤ�ش�شات  لت�شغيل  الالزمة  والكفايات  املهنية  القدرات  ببناء  تهتم 

وبني  والتدريب  والتقني  املهني  التعليم  مزّودي  بني  وفّعالة  موؤ�ش�شية  �شراكات  بناء  ي�شتلزم 

القطاع اخلا�س، حتى تكون الربامج املطروحة يف هذا القطاع ذات ارتباطية عالية بحاجات 

�شوق العمل.

ويوؤدي القطاع دوَره يف اإعداد العمالة الوطنية بامل�شتويات املهنية املتعددة وتوفري التخ�ش�شات 

َع هذا القطاع الذي ت�شرف عليه  املهنية التي تغّطي النق�س يف �شوق العمل، وهو ما يف�ّشر تو�شُّ

جمال�س وموؤ�ش�شات تتبع لوزارات خمتلفة، منها وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي، وجامعة البلقاء التطبيقية.

واملوؤ�ش�شات  الوزارات  بني  وا�شحة  اآلية  وفق  القطاع  هذا  يعمل  اأن  على  احلكومة  وحتر�س 

اأن  غري   ،2001 عام  منذ  وذلك  والتقني،  املهني  والتعليم  للتدريب  جمل�س  خالل  ومن  املعنية 

هذا املجل�س ب�شيغه املختلفة والتعديالت التي طراأت عليه، مل ينجح يف حتقيق اأهدافه، رغم 

متثيل الوزارات املعنية وموؤ�ش�شات التعليم املهني والتقني والقطاع اخلا�س فيه، وذلك ب�شبب 

د القوانني والأنظمة املرتبطة بعمله.  تعدُّ

وتتحّمل احلكومة تكاليف بناء املراكز واملعاهد والكليات املعنية بهذا القطاع وت�شغيلها؛ حيث 

جمانية،  تكون  تكاد  بُكلف  بها  اللتحاق  فر�س  ووفرت  اململكة  حمافظات  جميع  يف  وّزعتها 

بينما اأ�شهم القطاع اخلا�س ببع�س املبادرات لل�شراكة مع القطاع العام يف اإن�شاء واإدارة بع�س 

املراكز واملعاهد التقنية واملهنية. ويت�شع نطاق هذه املبادرات اأماًل بتحقيق �شراكة موؤ�ش�شية 

مع القطاع اخلا�س.

والتقني، يعتمد يف  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�شغيل  اأ�ش�شت احلكومة �شندوقًا لدعم  وقد 

من   %1 ن�شبته  ما  له  �س  ُيخ�شَّ كان  اأن  بعد  العمل،  ت�شاريح  من  حت�شيله  يتم  ما  على  متويله 

والتدريب  بالت�شغيل  املرتبطة  امل�شاريع  على  ال�شندوق  وينفق  لل�شركات.  ال�شافية  الأرباح 

والتعليم املهني والتقني وفق معايري حمددة. 

ويف �شوء الإ�شرتاتيجيات لتطوير القطاع، مت تاأ�شي�س مركز العتماد و�شبط اجلودة، بهدف 

اإعداد املعايري املهنية، وترخي�س مراكز تدريب للقطاع اخلا�س واعتمادها، واإ�شدار �شهادات 

ممار�شة املهنة.

وتنظيم  ال�شفافية  لتعزيز  للموؤهالت  وطنيًا  اإطارًا   2017 عام  نهاية  يف  احلكومة  اأقرت  كما 

تقدمي
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نفت امل�شتويات اإلى 10 م�شتويات لت�شمل جميع  اأجور العمالة وانتقالها من موقع لآخر. وقد �شُ

املراحل التعليمية وامل�شتويات املهنية. كما اأعدت جلنة م�شكلة من وزارة العمل م�شروع قانون 

لإن�شاء موؤ�ش�شة تطوير وتنمية املهارات املهنية، يو�شح مهامها وت�شكيلة جمل�س الأمناء الذي 

اإجراءات  قيد  امل�شروع  وهذا  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  بقطاع  املعنيني  جميع  ميثل 

املوافقة والإقرار. 

وتتناول هذه املراجعة واقع التعليم املهني والتقني والتدريب، وتناق�س جمموعة من الق�شايا 

املتعلقة بهذا القطاع ومنها:

التي  املتعددة  الإ�شرتاتيجيات  والت�شريعات واحلاكمية، مبا يف ذلك  والق�شايا  ال�شيا�شات   -

و�شعتها املجال�س والوزارات امل�شرفة على القطاع.

حتديد مدى التطور و�شري العمل يف موؤ�ش�شات القطاع ومكوناته.   -

حتديد الفجوات والتحديات التي تعيق التطبيق الفعلي للخطط والإ�شرتاتيجيات.  -

خطة العمل لتطوير القطاع.  -

وتقدم املراجعة اإيجازًا لو�شف واقع التعليم املهني يف كّل من وزارة الرتبية والتعليم، وموؤ�ش�شة 

وال�شركة  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  عليها  ت�شرف  التي  املجتمع  وكليات  املهني،  التدريب 

الوطنية للت�شغيل والتدريب وت�شتعر�س التحديات التي تواجهها والعوائق التي حالت دون 

تطوير براجمها، على اعتبار اأن هذه املوؤ�ش�شات هي اجلهات الرئي�شة املزّودة للتدريب والتعليم 

املهني والتقني بالأردن.

كما توفر املراجعُة بياناٍت حول اجلهات الداعمة لهذا القطاع، كمجل�س الت�شغيل والتدريب 

والتعليم املهني والتقني، و�شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، ومركز العتماد 

و�شبط اجلودة. وتعر�س اأهداَف الأجندة الوطنية )2006-2015(؛ واإ�شرتاتيجيَتي القطاع 

الإ�شرتاتيجية  ت�شمنتها  م�شاريع  من  ورد  ما  وت�شتعر�س  و)2020-2014(.   )2013-2008(

الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية )2016-2025(، وخطة اإ�شالح القطاع التي اأعدتها وزارة 

العمل )2017(، واقرتاحها باإن�شاء جمل�س اأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني. 

وتقدم هذه املراجعة راأيًا حول الق�شايا املتعلقة بالقطاع، باإيجابياتها و�شلبياتها، وتوؤكد على 

اأهمية اإن�شاء موؤ�ش�شة بناء املهارات، وهو ما اأو�شت به الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد 

الب�شرية. كما تقدم مقرتحًا بالإدارات التي ميكن اأن يت�شمنها الهيكل الإداري لهذه املوؤ�ش�شة. 

ويف نهاية املراجعة يتم عر�س املوؤ�شرات التي يجب اأن يحققها القطاع وال�شكل الذي ُيراد له.



6

أوالً: قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب

هناك منظومة من اجلهات التي ت�شرف على قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب يف الأردن، 

وهي على النحو الآتي:

ذ  م التعليم الثانوي املهني ال�شامل يف املرحلة الثانوية وتنفَّ وزارة الرتبية والتعليم: يقدَّ  .1

براجمه يف �شنتني )ال�شّفان احلادي ع�شر والثاين ع�شر( بعد اإكمال املرحلة الأ�شا�شية. 

املهنية  امل�شارات  اأحد  يف  املهنية  العامة  الثانوية  امتحان  تقدمي  للطالب  ميكن  ذلك  بعد 

)�شناعي، زراعي، فندقي، اقت�شاد منزيل(. وُي�شمح للناجحني يف الثانوية العامة اللتحاق 

بكليات املجتمع اأو باجلامعات وفق �سروط حتددها اأ�س�س القبول.

معاهدها  خالل  من  املهني  التدريب  جمال  يف  براجمها  م  تقدِّ املهني:  التدريب  موؤ�ش�شة   .2

ومراكزها املنت�شرة يف اأرجاء اململكة، وُيلَتحق بهذه الربامج منذ املرحلة الأ�شا�شية وذلك 

لفرتات متباينة بح�شب طبيعة الربنامج وم�شتوى الخت�شا�س. كما تعنى املوؤ�ش�شة بربامج 

الدورات الق�شرية والتدريب امل�شتمر، وبرامج ال�شالمة وال�شحة املهنية، وتدريب املدربني 

وامل�شرفني.

م فيها الربامج النظامية يف جمال التعليم  جامعة البلقاء التطبيقية/ كليات املجتمع: تقدَّ  .3

التقني وملدة �شنتني بعد اإنهاء الثانوية العامة، وهي برامج متعددة هند�شية وتطبيقية، 

الأعمال،  واإدارة  وال�شياحة،  والفندقة  وال�شيدلة،  امل�شاعدة،  الطبية  الربامج  مثل: 

التقني لمتحان  بالتعليم  امللتحقون  الكليات  التطبيقية وغريها. ويتقدم طلبة  والفنون 

الدبلوم ال�شامل، وميكن للناجحني فيه اللتحاق باجلامعات من خالل برنامج التج�شري، اأما 

الآخرون فيلتحقون ب�شوق العمل. 

وتتنوع برامج كليات املجتمع على النحو الآتي:

برنامج الدبلوم ال�شامل التقني.  -  

برنامج الدبلوم الفني )لغري امل�شتكملني للثانوية العامة(.  -  

برنامج الدبلوم التدريبي.  -  

دورات ق�شرية.  -  

 ،2007 اآب  �شهر  يف  ملكية  مببادرة  عملها  با�شرت  والتدريب:  للت�شغيل  الوطنية  ال�شركة   .4

بهدف اإعداد القوى العاملة التي يحتاجها قطاع الإن�شاءات واملهن املرتبطة به. ول تزيد 

احلوافز  ببع�س  الربامج  بهذه  امللتحقون  ويحظى  واحدة،  �شنة  عن  براجمها  من  اأيٍّ  مدة 
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للطاقة  الأملاين  الأردين  التميز  مركز  موؤخرًا  ال�شركة  اأطلقت  وقد  واملعنوية.  املالية 

ال�شم�شية باملفرق.

وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني )الأونروا(: تقدم التعليَم املهني والتقني   .5

والتدريَب من خالل برامج متعددة يف تخ�ش�شات خمتلفة وعلى فرتات زمنية ق�شرية املدى 

وطويلة املدى. وتطرح برناجَمني رئي�َشني:

برنامج الدبلوم التقني )تنطبق عليه تعليمات جامعة البلقاء التطبيقية(.  -

برنامج تدريبي معادل ملا تقوم به موؤ�ش�شة التدريب املهني.  -

القطاع اخلا�س: هناك مدار�س مهنية اأقامها القطاع اخلا�س، على غرار مدر�شة مار يو�شف   .6

وزارة  من  الرتخي�س  على  حت�شل  وهي  حمدود،  املدار�س  هذه  وعدد  الزرقاء.  مبحافظة 

الرتبية والتعليم.

اأ. املدار�س املهنية واملعاهد والكليات؛ الأعداد والطاقات ال�شتيعابية
ُيظهر اجلدول رقم )1( بع�س التفا�شيل املتعلقة بربامج وتخ�ش�شات ومواقع التدريب والتعليم 

املهني والتقني يف الأردن:

اجلدول رقم )1(
بيانات ذات �شلة مبوؤ�ش�شات التعليم املهني والتقني والتدريب يف الأردن )2017-2016(

مالحظاتالطاقة ال�شتيعابية مدار�س/ معاهد/ كلياتاجلهة

جميع الفروع املهنية29 األف متدرب250 موقعًاوزارة الرتبية والتعليم

20 األف متدرب مبعدل 10 43 معهدًاموؤ�ش�شة التدريب املهني
اآلف متدرب �شنويًا

جميع الربامج �شنويًا

الكليات اجلامعية 
حكومية وخا�شة 21792 متدربًا42 كليةواجلامعية املتو�شطة 

وغريها

ال�شركة الوطنية للت�شغيل 
والتدريب

64 م�شغاًل موزعة على 
�شراكة مع موؤ�ش�شة 2000 متدرب16 معهدًا للتدريب

التدريب )49/51(%

برناجمان )مركز وكلية 1500 متدرب2وكالة الغوث
جمتمع(

القطاع اخلا�س

ل توجد اإح�شائية 
دقيقة، غري اأن مركز 

العتماد و�شبط 
اجلودة منَح حتى وقت 

اإعداد هذه املراجعة، 
تراخي�َس لـ 234 

مركزًا لتنفيذ برامج 
تدريبية، 
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وطبقًا لقانون تنظيم العمل املهني رقم )27( ل�شنة 1999، فاإن موؤ�ش�شات قطاع التعليم املهني 

حمدد  العامل  م�شتوى  هي:  مهنية  م�شتويات  باأربعة  العمل  �شوق  تزود  والتدريب،  والتقني 

املهارات، م�شتوى العامل 

املاهر، م�شتوى العامل املهني، وم�شتوى العامل التقني.

وقد مت اإعداد 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 22 مليون دينار �شنويًا على هذا القطاع )من املوازنة العامة(. 

وتنفق موؤ�ش�شة التدريب املهني 13.5 مليون دينار �شنويًا عليه )من املوازنة العامة اأي�شًا(، اأما 

دينار  مليون   23-22 عليه  فتنفق  املتو�شطة،  اجلامعية  الكليات  التطبيقية/  البلقاء  جامعة 

�شنويًا من موازنتها، بينما تنفق ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب 3.5 مليون دينار �شنويًا 

على هذا القطاع من �شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.

دعمها  تقدم  التي  املانحة  اجلهات  وم�شاعدات  الفنية  امل�شاعدات  ي�شمل  ل  الإنفاق  وهذا 

موازنة �شندوق  الإنفاق عليها من  يتم  والتدريب  للت�شغيل  م�شاريع  القطاع. وهناك  لأن�شطة 

الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني وفق معايري يحددها ال�شندوق. 

بكلفة  مقارنة  عالية  تعّد  والتجريب  والتقني  املهني  التعليم  كلفة  اأن  اإلى  الإ�شارة  وجتدر 

اأن  اإلى  ي�شار  كما  القطاع.  هذا  يف  املوؤ�ش�شات  متطلبات  خل�شو�شية  نظرًا  الأكادميي،  التعليم 

معايري الإنفاق لي�شت موحدة عند اإعداد موازنات هذه املوؤ�ش�شات، اإ�شافة اإلى اأن هناك حوافز 

اأخرى. وهناك �شرورة لربط  املوؤ�ش�شات ل تتوفر يف موؤ�ش�شات  للمدربني واملتدربني يف بع�س 

الإنفاق بالأداء والإجناز لهذه املوؤ�ش�شات. 

ت. حاكمية القطاع
املوؤ�ش�شات  من  جمموعة  على  تتوّزع  حيث  والت�شتُّت،  بالتعددية  القطاع  حاكمية  تت�شف 

واملجال�س واملرجعيات وفق القوانني والت�شريعات الناظمة لكل منها. ولغايات هذه املراجعة، 

ميكن اإي�شاح حاكمية القطاع كما يف ال�شكل اأدناه:
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ومن اأبرز املوؤ�ش�شات/ اجلهات الداعمة لهذا القطاع:

ال�شركاء الجتماعيون: غرف ال�شناعة، غرف التجارة، احتاد نقابات العمال.  .1

مركز العتماد و�شبط اجلودة.  .2

�شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.  .3

معاهد تدريب املدربني.  .4

ث. الت�شريعات الناظمة لعمل القطاع
ت�شتند منظومة القطاع اإلى جمموعة من القوانني والأنظمة والتعليمات التي حتكمها، وهي 

يف معظمها تعزز التفرد يف ر�شم ال�شيا�شات واإعداد الإ�شرتاتيجيات، من دون تن�شيق كاٍف مع 

املوؤ�ش�شات الأخرى. ومن هذه القوانني والأنظمة التي تتناولها هذه املراجعة:

قانون العمل الأردين رقم )8( ل�شنة 1996 وتعديالته.  .1

قانون الرتبية والتعليم رقم )3( ل�شنة 1994 وتعديالته.  .2

قانون التعليم العايل والبحث العلمي رقم )23( ل�شنة 2009 وتعديالته.  .3

قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم )13( ل�شنة 1997.  .4

قانون جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني رقم )46( ل�شنة 2008.  .5

جمل�س التعليم العايل

وزارة التعليم العايل

وزارة العملجمل�س الرتبية والتعليم

وزارة الرتبية والتعليم

موؤ�ش�شة التدريب املهني

ال�شركة الوطنية للت�شغيل

املدار�س املهنية ال�شاملة

اإدارات الوزارة

جامعة البلقاء التطبيقية
تعليم تقني

جمل�س الت�شغيل والتعليم 
املهني والتقني

كليات جمتمع حكومية 
وخا�شة

التدريب املهني التعليم الثانوي املهني التعليم التقني



10

قانون موؤ�ش�شة التدريب املهني رقم )11( ل�شنة 1985.  .6

قانون تنظيم العمل املهني رقم )27( ل�شنة 1999.  .7

قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 )ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب(.  .8

قانون التعليم العايل )اأقره جمل�س الأمة يف 2018/4/1(  .9

وهناك جمموعة كبرية من الأنظمة والتعليمات ال�شادرة مبوجب تلك القوانني. 

باإعداد  منها  كلٌّ  قامت  اأن  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  موؤ�ش�شات  د  تعدُّ عن  نتج  وقد 

اإ�شرتاتيجية خا�شة بها تختلف يف الأهداف واملحاور والأدوات والآليات والأن�شطة واملوؤ�شرات 

عّما �شواها. ومن هذه الإ�شرتاتيجيات:

اإ�شرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم )يتم اإعدادها عادًة لتغطي �شنوات متعددة(. اأ. 

اإ�شرتاتيجية الت�شغيل الوطنية للتعليم والتدريب املهني والتقني. ب. 

اإ�شرتاتيجية موؤ�ش�شة التدريب املهني. ت. 

اإ�شرتاتيجية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. ث. 

اإ�شرتاتيجية جامعة البلقاء التطبيقية. ج. 

الإ�شرتاتيجية الوطنية للتوجيه والإر�شاد املهني والوظيفي لالأعوام 2014-2011. ح. 

اإ�شرتاتيجية وزارة العمل. خ. 

املهني  التعليم  قطاع  تطوير  وخطط  الوطنية  األجندة  ثانياً: 

والتقني والتدريب )2015-2006(

اأوردت الأجندة الوطنية يف حتليلها لواقع التعليم املهني والتقني والتدريب اأرقامًا وبياناٍت 

ذات دللة:

اأ. وزارة الرتبية والتعليم
ك�شفت الأجندة الوطنية املعطَيات الآتية يف ما يت�شل بالتعليم الثانوي املهني:

فقد  الثانوية،  املرحلة  طلبة  ملجموع  املهني  الثانوي  التعليم  يف  امللتحقني  ن�شبة  تناُق�س   .1

كانت 21.9% يف عام 2001/2000، واأ�شبحت 15.8% يف عام 2005/2004، وهي يف حدود 
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د للتعليم املهني يف  12% وقت اإعداد هذه املراجعة )2018(، غري اأن الوزارة ظلت اأكرب مزوِّ

اململكة.

، وُينظر اإلى هذا التعليم على اأنه اأقّل اأهميًة من  خمرجات التعليم املهني ذات م�شتوى متدنٍّ  .2

التعليم الأكادميي.

3.  و�شلت ن�شبة امللتحقني بفرع التعليم ال�شناعي اإلى 43% من اإجمايل طلبة التعليم املهني 

الثانوي، اأما فرع القت�شاد املنزيل فو�شلت ن�شبة امللتحقني به اإلى 34%. وقد حظي هذان 

الفرعان باحل�شة الكربى من اأعداد املعلمني واملدار�س يف برنامج التعليم املهني.

70% من اأ�شحاب العمل اأعربوا عن عدم ر�شاهم عن نوعية خمرجات العليم املهني.  .4

والذين  الأدنى  العلمي  التح�شيل  م�شتويات  ذوي  الطلبة  ي�شتقبل  املهني  التعليم  نظام   .5

ينتمون اإلى اأُ�َشر متدّنية الدخل.

التعليم الثانوي املهني يرّكز يف خطته الدرا�شية على اجلانب النظري من املعرفة املهنية،   .6

على ح�شاب جانب التدريب العملي. 

عدد �شاعات الربنامج الأ�شبوعي ي�شل اإلى 39 �شاعة، وهو ما ي�شّكل عبئًا على املتدربني.  .7

النظرة الجتماعية لربنامج التعليم املهني ما زالت �شلبية.  .8

ن�شبة النجاح يف امتحان الثانوية العامة للملتحقني بهذا الربنامج منخف�شة، ب�شبب غَلبة   .9

املو�شوعات النظرية، اأما ن�شبة امللتحقني من الناجحني باجلامعات فال تتعّدى 4% )حيث 

تقارير  بح�شب  ال�شنوات،  بع�س  يف   %34 املهنية  العامة  الثانوية  يف  النجاح  ن�شبة  بلغت 

وزارة الرتبية والتعليم(.

وي�شري و�شع التعليم الثانوي املهني يف وزارة الرتبية والتعليم وفق املعطيات والظروف الراهنة، 

اإلى ا�شتمرار الواقع الذي و�شفته الأجندُة الوطنية، بل من الوا�شح اأن هذا التعليم يرتاجع 

عن حتقيق الأهداف املو�شوعة له رغم مرور اأكرث من ع�شر �شنوات على اإعداد الأجندة. 

والتقني  املهني  التعليم  بقطاع  اخلا�شة  وال�شيا�شات  الإ�شرتاتيجيات  اأن  على  ذلك  ويوؤ�شر 

وطنيًا  لة  املموَّ وامل�شاريع  التطوير  حماولت  رغم  التعليم  هذا  واقع  من  حت�ّشن  مل  والتدريب 

قرارات  اأن  غري  وتف�شيلها،  الأ�شباب  لتحليل  تت�شع  ل  حمدداتها  يف  املراجعة  وهذه  ودوليًا. 

وزارة الرتبية والتعليم مل تعتمد على درا�شات تقود اإلى تطوير حقيقي، وهو ما يعك�س غياب 

ن الر�شد واملتابعة والتقييم لهذا القطاع مبكّوناته وعنا�شره املختلفة. مكوِّ

الرتبية  وزارة  املهني يف  الثانوي  التعليم  يتعلق بربنامج  ما  التالية يف  اإيراد احلقائق  وميكن 

والتعليم:
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اأفقد  مما  �شنتني،  اإلى  انخف�شت  ثم  �شنوات،  ثالث  الربنامج  هذا  يف  التدريب  فرتة  كانت   .1

الربنامج 30% من الكفايات املهنية.

مّت اإلغاء التعليم التجاري واملايل، والذي كان يحظى بن�شبة عالية من امللتحقني به، وكانت   .2

فر�س عمله يف الأعمال التجارية والبيع وال�شراء واعدة.

مت ا�شتبدال فرع املعلوماتية بفرع التعليم التجاري، وكان فرع املعلوماتية ذا برنامج �شعيف   .3

يجمع بني الأكادمييا واملعلوماتية.

مت اإلغاء فرع املعلوماتية بعد ع�شر �شنوات من تطبيقه، وا�شُتحدثت اأق�شام �شغرية للتعليم   .4

املهني يف مدار�س اأكادميية اأ�شعفت التعليَم املهني واأربكت التعليَم الأكادميي.

مل يكن التدريب العملي يحظى بالهتمام يف امتحان الثانوية العامة، مما اأّثر �شلبيًا على   .5

م�شتوى الأداء العملّي ملخرجاته.

ن الوزارة متطلبات تدري�س مبحث الرتبية املهنية، مما جعل طلبة التعليم الأ�شا�شي  مل توؤمِّ  .6

ينظرون للمبحث بدونّية، وهو ما يوؤثر �شلبًا على رغباتهم يف اللتحاق بالتعليم املهني.

ه  موجَّ واآخر  للجامعات،  التقدم  مللتحقيه  يحّق  اأحدهما  نوعني؛  اإلى  الربنامج  تق�شيم  مت   .7

ل�شوق العمل، وقد ن�شاأت عن ذلك تعقيدات اإدارية وفنية، والتحق معظم الطلبة بربنامج 

ه نحو اجلامعات مع اأن ن�شبة ل تزيد عن 4% التحقت باجلامعات فعاًل. التوجُّ

وباإيجاز؛ فاإّن الأجندة الوطنية قد اأ�شارت اإلى الختاللت وامل�شكالت والتحديات، لكن اإ�شالح 

اإلى عدم تنفيذ ما ورد يف الأجندة،  هذا التعليم وتطويره مل يتحقق. وهذا ي�شري بب�شاطة 

نتيجًة لعدم توفر اأجهزة املتابعة والتقييم للم�شاريع التي اقرتحتها.
 

ب. موؤ�ش�شة التدريب املهني
با�شرت هذه املوؤ�ش�شة عملها عام 1976، بهدف اإعداد القوى العاملة املدرَّبة وبنظام تدريبي 

يجمع بني مركز التدريب املهني ومواقع العمل، وحر�شت املوؤ�ش�شة على تاأ�شي�س �شبكة وا�شعة 

اململكة  �شمال  يف  تتوزع  تدريبيًا  موقعًا   43 اإلى  عددها  و�شل  التدريب  معاهد  مراكز/  من 

املهارة،  حمدد  العامل  م�شتويات  لت�شمل  وتخ�ش�شاتها  براجمها  وتنوعت  وجنوبها،  وو�شطها 

والعامل املهني، والعامل املاهر. 

ومتدربة،  متدرب  األف   20 نحو  اإلى  ومعاهدها  املوؤ�ش�شة  ملراكز  الت�شغيلية  الطاقة  وو�شلت 

مع  املوؤ�ش�شة  وتعاونت  املدى.  وطويلة  املدى  ومتو�شطة  املدى  ق�شرية  الربامج  على  موزَّعني 

اأ�شحاب العمل من خالل اتفاقيات و�شراكات متعددة، وا�شتطاعت اأن متد �شوق العمل بـ 400 

األف خريج منذ تاأ�شي�شها رغم اأن براجمها �شبه جمانية. 
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متعددة،  وموؤ�ش�شاٌت  وزاراٌت  املجل�س  يف  ثَّل  ومُتَ املوؤ�ش�شة،  اإدارة  جمل�َس  العمل  وزيُر  ويراأ�س 

وللقطاع اخلا�س موقع مهّم يف اإدارتها.

وقد تلّقت هذه املوؤ�ش�شة خالل �شنوات عملها اهتمامًا خا�شًا من احلكومة، كما كانت يف موقع 

الهتمام من املوؤ�ش�شات الدولية واملانحة التي نّفذت م�شاريع عديدة لتطوير براجمها وتعزيز 

القدرات الإدارية والفنية لكوادرها.

معاهد  وجتهيز  بناء  يف  ع  التو�شُّ على  املوؤ�ش�شة  يف  التطوير  واإ�شرتاتيجيات  خطط  وتركزت 

التدريب  جودة  على  ذلك  جانب  اإلى  وحر�شت  اململكة،  حمافظات  جميع  لت�شمل  التدريب 

وتنويع الربامج.

ت�شّمنته  الذي  الهيكلة  اإعادة  م�شروع  على  �شيكون  الرتكيز  فاإن  املراجعة،  هذه  ولغايات 

البنك  ومّوله   ،)2013-2008( والتقني  املهني  والتدريب  والتعليم  الت�شغيل  اإ�شرتاتيجية 

الدويل ونّفذته اإحدى اجلامعات املاليزية.

وقد ت�شمن هذا امل�شروع مناذج متعددة للتطوير منها:

منوذج التدريب، وي�شمل:  .1

تطوير خطط تدريب قطاعية. اأ.   

اعتماد الربامج واملناهج. ب.   

رفع كفايات املدربني. ت.   

اأ�شاليب جديدة ومتطورة يف التدريب. ث.   

منوذج الأعمال، وي�شمل:  .2

تاأ�شي�س نظام م�شتقل للتمويل ومب�شادر متعددة. اأ.   

تطوير خطط الأعمال. ب.   

معاهد تدريب تعتمد عليها ال�شناعة. ت.   

التاأ�شي�س لنظم الختبارات ومنح ال�شهادات. ث.   

زيادة ن�شبة التكاليف والفعالية. ج.   

ت�شويق املوؤ�ش�شة وبراجمها وخدماتها. ح.   

منوذج احلاكمية، وي�شمل:  .3

احلاكمية وال�شيا�شات فعالة. اأ.   

تطوير الهيكل التنظيمي. ب.   

حت�شني رواتب املدربني واملوظفني. ت.   

حتديث وتطوير املهام وامل�شوؤوليات. ث.   
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ال�شتقاللية يف العمل. ج.   

هيئات ا�شت�شارية تخدم املوؤ�ش�شة. ح.   

مدربني معتمدين/ مديرين وخرباء يف التقييم. خ.   

ذ  وبعد مرور �شنوات على اإعداد خطة الهيكلة والنماذج التي اأُو�شي بها، اإّل اأّن اأيًا منها مل ينفَّ

الدويل.  البنك  من  قر�شًا  كان  امل�شروع  كلفة  اأن  مع  وت�شريعية  ومالية  اقت�شادية  لظروف 

ومع اأن املوؤ�ش�شة تعّر�شت اإلى خربات وطنية ودولية وحر�شت على التكامل معها حتى غدت 

املوؤ�ش�شة موردًا اأ�شا�شيًا يف توفري الأيدي العاملة ل�شوق العمل، اإّل اأنها مل تتمكن بعد من: 

ا�شتقطاب متدربني من ذوي التح�شيل الأكادميي العايل. اأ. 

حت�شني براجمها و�شورتها الجتماعية. ب. 

و�شع معايري لختيار مواقع التدريب امليدانية. ت. 

تعزيز امل�شتوى الفني ملدربيها واإدارييها. ث. 

زيادة مواردها املالية من خالل خدماتها التدريبية. ج. 

الهتمام باإدامة برامج التدريب امل�شتمر فيها. ح. 

ا�شتثمار ت�شهيالتها التدريبية ب�شورة اأكرث فعالية، وال�شتمرار يف تنفيذ برامج التدريب  خ. 

مدى احلياة.

تطوير مناهجها وموادها التعليمية، بحيث تواكب متطلبات �شوق العمل. د. 

ذ. حتديث جتهيزاتها.

ت. ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب
مت اإن�شاء هذه ال�شركة بتوجيهات ملكية يف عام 2007، لتقوم باإعداد القوى العاملة املدّربة 

يف قطاع الإن�شاءات وبهدف تدريب 30 األف متدرب خلدمة هذا القطاع. واعتمدت ال�شركة يف 

عام 2014 اإ�شرتاتيجية جديدة لتطوير اأعمالها، تر�شخ مبداأ ال�شراكة والتكاملية، وذلك من 

خالل اإبرام اتفاقية �شراكة مع موؤ�ش�شة التدريب املهني بتاريخ 2014/5/7، حيث مّكنتها من 

ا�شتخدام 4 معاهد، ومت اإ�شافة معهد معان يف عام 2017. وبذلك ي�شبح اإجمايل عدد املعاهد 

التابعة لل�شركة 16 معهدًا منت�شرة يف حمافظات اململكة. 

ويتم تنفيذ برامج التدريب على ثالث مراحل:

مرحلة التدريب الوطني، ومدتها �شهران.  .1

مرحلة التدريب النظري املهني، ومدتها 4-5 �شهور.  .2

مرحلة التدريب املهني امليداين، ومدتها �شهران )بالتعاون مع القطاع اخلا�س(.  .3
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وميّثل القطاُع اخلا�س ما ن�شبته 80% من اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة، وقد اأعادت ال�شركة 

هيكلة ن�شاطاتها عام 2014 معتمدًة منوذجًا ماليًا كانت نتيجُته خف�شًا يف كلف الربامج لت�شبح 

على النحو الآتي:

80% للكوادر الب�شرية.   	•

59% الرواتب.  	•

32% النفقات الإدارية. 	•

47% الإيجارات.   	•

66% مدة التدريب. 	•

45% كلفة التدريب. 	•

100% مكافاآت التدريب.  	•

التحديات التي تواجه ال�شركة   -

اأ.  الثقافة ال�شلبية لبع�س مناطق وفئات املجتمع املحلي جتاه العمل املهني.

تذبذب تعاون الأفراد الأطراف املعنية بامل�شروع وخا�شة القطاع اخلا�س. ب. 

ال�شوابط والت�شريعات لتنظيم �شوق العمل لإحالل العمالة املحلية مكان الوافدة. ت. 

تف�شيل اأ�شحاب العمل ت�شغيل العمالة الوافدة لأ�شباب متعددة. ث. 

عدم وجود مرجعية موّحدة ومظلة عليا جلميع مزودي التدريب. ج. 

املقا�شة مع  القطاع اخلا�س متت معاجلتها بطريق  اإيرادات من  ال�شركة حققت  اأن  اإلى  ي�شار 

تتمثل  التي  الفر�س  من  العديد  ولل�شركة  دينار.  ماليني   10 قيمتها  وجتاوزت  ال�شندوق، 

بال�شتخدام الأمثل للموارد من خالل ال�شراكات مع موؤ�ش�شة التدريب املهني والقطاع اخلا�س 

وال�شركاء الجتماعيني. 

- الإجنازات التي حققتها ال�شركة

حققت ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب العديد من الإجنازات يف جمال حتقيق الأهداف 

الوطنية، حيث ا�شتطاعت:
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1. امل�شاهمة يف تخفي�س ن�شبة البطالة ومكافحة الفقر من خالل ا�شتقطاب وتدريب اأعداد 

من ال�شباب العاطلني عن العمل من حمافظات اململكة، اإذ بلغت ن�شبة امل�شتغلني )فر�س عمل 

دائمة( 74-75% من اإجمايل خريجي ال�شركة )من خالل متابعة اخلريجني(. 

عن  عو�شًا  مدربة  وطنية  عمالة  اإحالل  خالل  من  الوطني  القت�شاد  دعم  يف  امل�شاهمة   .2

العمالة الوافدة.

3. امل�شاهمة يف تغيري النظرة املجتمعية )ال�شباب، اأ�شحاب العمل، الأهايل( جتاه العمل املهني.

4. جناح نهج التدريب الوطني يف زيادة االلتزام واالن�سباط لدى املتدربني. 

5. امل�شاهمة يف التطوير التنموي ال�شامل املتمثل بزيادة دخل الأ�شر وتو�شيع قاعدة الطبقة 

الو�شطى.

6. امل�شاهمة يف رفع كفاءة العمل املهني ومواءمة ذلك وفقًا حلاجة �شوق العمل.

7. امل�شاهمة يف رفد قطاَعي الإن�شاءات وال�شناعة باملهنيني املوؤهلني )مب�شتووؤ املاهر/ حمدد 

املهارة( لرفد ال�شوق الأردين والعربي بالكفاءات من جهة، ولإحالل العمالة املحلية بدًل 

ر عدد اخلريجني جلميع املهن 19919 خريجًا  من الوافدة تدريجيًا من جهة اأخرى. اإذ ُقدِّ

منذ عام 2007، بينما بلغ عدد امللتحقني يف الربامج حوايل 24 األف متدرب. 

8. اعتماد املقايي�س الأوروبية واملحلية يف التدريب املهني وامليداين، والتي مت اعتمادها من 

مركز العتماد و�شبط اجلودة.

9. اإبرام اتفاقيات مع مزودي التدريب لتح�شني جودة التدريب، بالإ�شافة اإلى اإبرام عدد من 

التفاقيات مع القطاع اخلا�س لت�شغيل املتدربني.

10. اعتماد ال�شركة من ِقبل منظمات العمل ال�شبابية يف الأردن )مثل منظمة �شباب للعمل، 

ومنظمة العمل الدولية( ملنح �شهادات املهارات احلياتية والريادة يف الأعمال.

11. نفيذ برامج تدريب متخ�ش�شة لالإناث لالإ�شهام يف رفع ن�شبة م�شاركة املراأة يف �شوق العمل 

يف البادية اجلنوبية والو�شطى وال�شمالية وحمافظات اململكة.

12. ربط التدريب بالت�شغيل، والرتكيز على مهن الإن�شاءات بالتعاون مع القطاع اخلا�س. 

الأقل  واملناطق  الفقر  وجيوب  النائية  للمناطق  التدريب  خدمات  تقدمي  على  الرتكيز   .13

رعاية، خا�شة مناطق البادية الأردنية.

14. تاأهيل معهد تدريب املفرق كمعهد تدريب متميز يف جمال الطاقة املتجددة بالتعاون مع 

الوكالة الأملانية للتعاون الدويل.
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القت�شادي )2018-2022( �شمن  التحفيز  لل�شركة يف خطة  م�شتقبلية  م�شاريع  اإدراج   .15

حماور الت�شغيل والبطالة.

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

وفقًا لوثيقة الأجندة الوطنية، فاإن عدد كليات املجتمع التي قّدمت خدمات التعليم اجلامعي 

املتو�شط يف عام 2003/2002 و�شل اإلى 55 كلية موزعة على النحو الآتي:

24 كلية حكومية. اأ. 

19 كلية جمتمع خا�شة. ب. 

8 كليات حكومية اأخرى، مبا فيها التابعة لوزارة ال�شحة. ت. 

كليات وكالة الأمم املتحدة )الأونروا(. ث. 

وقد �شهد عدد الطلبة امللتحقني بهذه الكليات تناق�شًا ملحوظًا، من 30 األفًا يف عام 2000/1999، 

اإلى 21792 طالبًا يف عام 2018/2017، رغم اأن املوؤ�شرات توؤكد احلاجة املتزايدة لهذه الفئة 

يف �شوق العمل.

الن�شبة املئوية من طلبة اجلامعاتالعدد )بالآلف(العام الدرا�شي

2000 /1999 30%21
2001 /200028%18
2002 /200129%17
2003 /200227%14
2004 /200324%12
2005 /200425%11

اخلا�شة  موازنتها  من  لها  التابعة  املجتمع  كليات  بتمويل  التطبيقية  البلقاء  جامعة  وتقوم 

ومن الر�شوم »الرمزية« التي كان يدفعها الطلبة. غري اأن ارتفاعًا طراأ على هذه الر�شوم اأعاق 

ن�شبيًا اللتحاق بهذه الربامج.

وعقدت اجلامعة اتفاقيات مع جهات دولية لإن�شاء كليات جامعية بخربات اأملانية وفرن�شية 

جمال  ويف  التقني،  التعليم  نحو  التوجيه  يف  مهمًا  تغيريًا  حُتدث  اأن  يوؤَمل  وكندية  وكورية 

تطوير برامج كليات املجتمع لتفي مبتطلبات حاجات ال�شوق. 

املجتمع،  كليات  اإدارة  وحدة  بدعم  وقامت  واملختربات،  امل�شاغل  جتهيزات  اجلامعة  وعززت 

وقّل�شت الربامج التعليمية امل�شبعة، وازداد انفتاحها على القطاع اخلا�س واملوؤ�ش�شات الدولية 

لإثراء هذه الربامج.



18

التحديات التي تواجهها الكليات اجلامعية واجلامعية املتو�شطة  -

الذين  للطلبة  ثانيًا  خيارًا  وو�شعه  املتو�شط،  اجلامعي  التعليم  برنامج  على  الإقبال  قّلة   .1

ي�شتكملون املرحلة الثانوية وذلك ب�شبب الثقافة املجتمعية التي تعترب ال�شهادة اجلامعية 

�شرورة اجتماعية

تراُجع اأعداد الطلبة امل�شجلني يف كليات املجتمع، واإغالق عدد من الكليات اخلا�شة نتيجة   .2

لذلك.

غياب الدعم احلكومي لربامج كليات املجتمع؛ يف القطاعني العام واخلا�س على ال�شواء.  .3

ذ يف كليات املجتمع،  ع جامعة البلقاء التطبيقية يف الربنامج اجلامعي الذي اأ�شبح ينفَّ تو�شُّ  .4

وعلى  واحد،  اآن  يف  برناجمني  تنّفذ  لها  التابعة  املجتمع  كليات  معظم  اأ�شبحت  وبذلك 

امل�شتويني؛ اجلامعي، واجلامعي املتو�شط. غري اأنه لوحظ تزايٌد يف اأعداد الطلبة امللتحقني 

بالربنامج اجلامعي وتناق�ٌس يف اأعداد امللتحقني بربنامج الدبلوم، كما اإن العديد من كليات 

�شالح  غري  يف  وكانت  الت�شريعات  فر�شتها  مالية  �شعوبات  ب�شبب  اأُغلقت  اخلا�شة  املجتمع 

ع يف التعليم التقني.  التو�شُّ

اختالل  اإلى  اأدى  مما  والفنية،  التقنية  التخ�ش�شات  بع�شها  امتهن  التي  الوافدة  العمالة   .5

عمالة  تتطلب  التي  ال�شناعات  قلة  ذلك  رافق  وقد  التقنية،  التخ�ش�شات  على  الطلب 

تقنية.

ِقَبل احلكومة على توظيف خمرجات كليات املجتمع، وخ�شو�شًا يف وزارة  و�شع قيود من   .6

الرتبية والتعليم ووزارة ال�شحة.

ا�شتحداث برنامج الدبلوم الفني يف جامعة البلقاء التطبيقية، الذي يتيح للطلبة الذين   .7

مل ي�شتكملوا النجاح يف الثانوية العامة اللتحاق به، وذلك لغايات رفع ن�شبة اللتحاق 

بالتعليم الفني، وفتح الأبواب اأمام الطلبة ملتابعة درا�شتهم وتاأهيلهم.

الت�شهيالت  من  كثري  و�شع  بعد  احلكومية  املجتمع  بكليات  امللتحقني  اأعداد  زيادة  �شعوبة   .8

لاللتحاق بالربامج اجلامعية.

وي�شار اإلى اأن ديوان اخلدمة املدنية اأجرى تعديالت على بع�س ت�شريعاته لت�شغيل وتوظيف 

خمرجات كليات املجتمع.

وقد اأ�شدرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي قرارات لدعم اإن�شاء كليات جامعية تقنية 

اإثر  الكليات، وعلى  لتاأ�شي�س هذه  2017 تعليمات  البكالوريو�س، وو�شعت يف عام  متنح درجة 

تقنية،  جامعية  كليات  لتاأ�شي�س  بطلبات  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  من  جمموعٌة  تقدمت  ذلك 
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ووافقت الوزارة على تاأ�شي�س خم�س كليات، با�شر بع�شها يف قبول الطلبة مع بداية عام 2018. 

- اإجنازات الكليات اجلامعية واجلامعية املتو�شطة

طالبًا   21792 اإلى  انخف�س  قد  املتو�شطة  واجلامعية  اجلامعية  الكليات  طلبة  عدد  اأن  رغم 

وطالبة لعام 2018/2017 مقارنًة بـ 30 األفًا يف عام 2000/1999، اإّل اأن هذا العدد ي�شري اإلى 

تزايد تدريجي مقارنة بال�شنوات الأخرية، مما يعد اإجنازًا للجامعة نحو زيادة الإقبال على 

برامج التعليم التقني فيها.

وتوزعت الكليات اجلامعية واجلامعية املتو�شطة لت�شبح 42 كلية يف عام 2018 وعلى النحو 

التايل:

.13 البلقاء:  جامعة  •	كليات 

.6 الع�شكرية:  •	الكليات 

.6 احلكومية:  •	الكليات 

.15 اخلا�شة:  •	الكليات 

.2 الغوث:  وكالة  •	كليات 

وت�شتطيع هذه الكليات ا�شتيعاب 40 األف طالب وطالبة اإذا ما توفرت حوافز متعددة لرباجمها 

وللملتحقني فيها. 

اإجنازات جامعة البلقاء التطبيقية يف جمال الكليات اجلامعية واجلامعية املتو�شطة  -

واجلامعية  اجلامعية  الكليات  جمال  يف  التطبيقية  البلقاء  جامعة  اإجنازات  اإيجاز  ميكن 

املتو�شطة يف املحاور الآتية:

اأ�شابيع   8 ملدة  امليداين  التدريب  باإدخال  وذلك  واملناهج،  الدرا�شية  اخلطط  تطوير   .1

من   %35 حدود  يف  لت�شبح  املتخ�ش�شة  الفنية  للمهارات  العملي  املكون  وزيادة  متوا�شلة، 

ال�شاعات املعتمدة. 

الرتبوية  التخ�ش�شات  يف  القبول  وقف  يف  متثلت  والتي  اجلامعة،  كليات  هيكلة  اإعادة   .2

كليات  اإلى  التقنية  غري  الكليات  لتحويل  خطة  وو�شع  الكليات،  جميع  يف  والإن�شانية 

تطبيقية متخ�ش�شة.
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توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية لال�شتفادة من اخلربات الأجنبية.  .3

اعتماد برامج التعليم التقني اعتمادًا خا�شًا، و�شعي اجلامعة للح�شول على اعتماد دويل   .4

لبع�س التخ�ش�شات.

تدريب املدربني واملدر�شني، حيث عززت اجلامعة اإمكانيات املركز الوطني لتاأهيل وتدريب   .5

املدربني والذي قام بتدريب 481 مدربًا من وزارة الرتبية والتعليم. 

توفري التجهيزات والبنية التكنولوجية والتحتية الالزمة للتعليم التقني، حيث خ�ش�شت   .6

اجلامعة 10 ماليني دينار لهذا املحور.

تعزيز العالقات بني الكليات التقنية واملوؤ�ش�شات ال�شناعية.  .7

الربامج  يف  املتو�شطة  اجلامعية  بالكليات  امللتحقني  الطلبة  اأعداد  يف  تغريات  لوحظت   .8

تتعلق  ولأ�شباب  والإن�شانية،  الرتبوية  الربامج  لإيقاف  نتيجة  والتطبيقية،  التقنية 

بالثقافة املجتمعية. ويظهر هذا التغري كما هو مو�شح اأدناه:

املجموع الكلي للملتحقنيالعام اجلامعي
2018/201721792
2017/201618169
2016/201519493
2015/201423398
2014/201329578
2013/201230257

ثالثاً: القطاع الخاص والرشاكة معه بصورة مؤسسية

اإن�شاء  منذ  والتقني  املهني  والتعليم  التدريب  برامج  تنفيذ  يف  اخلا�س  القطاع  اأهمية  برزت 

موؤ�ش�شة التدريب املهني عام 1976، ومتثل ذلك يف اتفاقيات لل�شراكة مع العديد من ال�شركات 

الأردنية منها:

الأردنية. الكهرباء  •	�شركة 

الأردنية. الإ�شمنت  م�شانع  •	�شركة 

الأردنية. الفو�شفات  •	�شركة 

البرتول. م�شفاة  •	�شركة 
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العاملة  بالقوى  ال�شركات  هذه  تزويد  ل�شالح  العمل  مواقع  يف  التدريب  برامج  ُنفذت  حيث 

املدربة يف نطاق اخت�شا�شاتها. 

املهني  التدريب  ملوؤ�ش�شة  اأتاح  مما  املهنية،  التلمذة  بنمط  امليداين  التدريب  نظام  تو�شع  ثم 

واملتو�شطة  ال�شغرية  العمل  مواقع  اآلف  مع  التعاون  والتدريب  للت�شغيل  الوطنية  وال�شركة 

والكربى.

ومت تعزيز دور القطاع اخلا�س باإ�شراكه يف جمل�َشي الإدارة ملوؤ�ش�شة التدريب املهني وال�شركة 

املهني والتقني، حيث  والتعليم  الت�شغيل والتدريب  للت�شغيل والتدريب، ويف جمل�س  الوطنية 

ا�شبح اأكرث من ن�شف اأع�شاء هذا املجل�س ميثلون القطاع اخلا�س.

يف  متثل  اخلا�س  القطاع  من  دعم  على  الب�شرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  اللجنة  وح�شلت 

اإ�شراك الع�شرات من خربائه وخمت�شيه يف تقدمي التو�شيات لتطوير القطاع.

ويجري الآن ت�شكيل جلان املهارات القطاعية التي �شتكون ذراعًا فنية ملوؤ�ش�شة تطوير املهارات 

التي �شيتم اإن�شاوؤها قريبًا.

وقد اأ�شهم القطاع اخلا�س يف اإن�شاء مركز التدريب ومراكز التميز يف قطاعات مهنية متعددة 

منها:

ال�شناعات الدوائية. اأ. 

ال�شياحة والفندقة. ب. 

املياه. ت. 

الطاقة املتجددة. ث. 

وهناك مراكز اأخرى قيد الإن�شاء يتم التاأ�شي�س لها من خالل غرفة �شناعة الأردن، وجمعية 

ال�شناعيني ل�شرق عّمان. 

 100 ويدعم القطاع اخلا�س �شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني مبا ي�شاوي 

دينار عن كل ت�شريح للعمال الوافدين، ليتمكن ال�شندوق من الإنفاق على برامج التعليم املهني 

والتقني والتدريب.

لـ  2012 باإعطاء الرتخي�س  وقد قام مركز العتماد و�شبط اجلودة الذي مت تاأ�شي�شه عام 

234 مركزًا للتدريب اأن�شاأها القطاع اخلا�س حتى بداية عام 2018.

وهناك م�شاركة فاعلة قدمتها غرفة �شناعة عّمان يف هذا املجال، حيث اأعدت خطة �شاملة 

والربامج  والتخ�ش�شات  الأهداف  �شملت  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  قطاع  لتطوير 
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رت بـــ 20 مليون دينار.  واملخ�ش�شات املالية لتنفيذها والتي ُقدِّ

من  حاجاته  تلبي  ل  القطاع  خمرجات  اأن  اخلا�س،  القطاع  يبديها  التي  املالحظات  ومن 

حيث جودة الكفايات املهنية التي يكت�شبها اخلريجون، الأمر الذي يتطلب تعزيز ال�شراكة 

والبنى  التقييم،  وطرق  التعليمية،  واملواد  واملناهج،  الربامج،  اإعداد  يف  القطاع  موؤ�ش�شات  مع 

التحتية والتجهيزات.

التنمية  لتحقيق  بالدعم  يحظى  نهجًا  ي�شبح  احلياة  مدى  والتدريب  امل�شتمر  التدريب  ولعل 

امل�شتدامة ومواكبة م�شتجدات التكنولوجيا، وهو ما ميكن حتقيقه من خالل ال�شراكة الفاعلة. 

والتقني  املهني  التعليم  قطاع  عىل  التطورات  أبرز  رابعاً: 

والتدريب خالل فرتة األجندة الوطنية )2015-2006(

 ،2008 اإقرار قانون جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني رقم )46( ل�شنة   .1

ليحّل حمّل قانون جمل�س التعليم والتدريب املهني والتقني املوؤقت رقم )58( ل�شنة 2001. 

وهو ما يعني اإ�شافة مهمة »الت�شغيل« مل�شوؤوليات املجل�س.

اإن�شاء مركز العتماد و�شبط اجلودة ا�شتنادًا للقانون اجلديد، واإقرار نظامه رقم )35(   .2

ل�شنة 2012.

اإجراء تعديالت على نظام �شندوق دعم التعليم والتدريب املهني والتقني، والذي اأ�شبح   .3

ي�شّمى »�شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني«.

تاأ�شي�س ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب عام 2007، ثم الدخول يف �شراكة مع موؤ�ش�شة   .4

التدريب املهني وبن�شبة اأ�شهم )51%: 49%( عام 2014.

اإطالق مبادرات للقطاع اخلا�س لت�شغيل واإدارة بع�س معاهد التدريب ومراكز التميز.  .5

اجلهات  ومن  والتدريب.  والتقني  املهني  التعليم  لتطوير  دوليًا  لة  مموَّ م�شاريع  تنفيذ   .6

للتعاون  اليابانية  لة: منظمة العمل الدولية، موؤ�ش�شة التدريب الأوروبية، الوكالة  املموِّ

الدويل، الهيئة الأملانية للتعاون الدويل، واليون�شكو.

تاأ�شي�س جامعة احل�شني التقنية والتي با�شرت عملها يف عام 2017.  .7
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املهنية  لالختبارات  السياسات  وإطار  الترشيعي  اإلطار  خامساً: 

يف األردن- مركز االعتامد وضبط الجودة

اأكدت وثيقة الأجندة الوطنية )2006-2015( على اأهمية �شبط اجلودة يف موؤ�ش�شات التعليم 

الت�شغيل  جمل�س  قانون  من   )11( املادة  ت  ن�شّ لذلك  وا�شتجابًة  والتدريب،  والتقني  املهني 

لالعتماد  مركز  تاأ�شي�س  على   ،2008 ل�شنة   )46( رقم  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب 

املهنة. وبا�شر  اإجازات مزاولة  املهنية ومنح  و�شبط اجلودة كجهة م�شوؤولة عن الختبارات 

املركز م�شوؤولياته طبقًا للنظام رقم )35( ل�شنة 2012.

وكان قانون تنظيم العمل املهني رقم )27( ل�شنة 1999، قد حّدد امل�شتويات املهنية ملمار�شي 

اإلى  م�شتوى  من  والرتقاء  عليها  احل�شول  اإجراءات  ونّظم  م�شتويات،  خم�شة  وهي  الأعمال، 

ملعايري  وفقًا  د(  جـ،  ب،  )اأ،  فئات  اإلى  املهنية  الأعمال  ور�س  حمالت  لت�شنيف  اإ�شافة  اآخر، 

حمددة.

يتولى  املركز  فاإّن   ،2012 ل�شنة   )35( رقم  اجلودة  و�شبط  العتماد  مركز  نظام  ومبوجب 

امل�شوؤوليات الآتية:

اإعداد معايري التعليم املهني والتقني والتدريب، وتطويرها ل�شبط اجلودة.  .1

ترخي�س واعتماد موؤ�ش�شات التعليم املهني والتقني والتدريب.  .2

اإجراء الختبارات املهنية ملمار�شي الأعمال املهنية والتقنية ومنح اإجازة مزاولة املهنة.  .3

اإعداد املعايري الواجب توافرها يف املعلمني واملدربني.  .4

اإعداد بنك وطني لالختبارات النظرية والعملية ذات العالقة بعمل املركز.  .5

متابعة التزامات املوؤ�ش�شات بذلك.  .6

ل�شنة   )27( رقم  املهني  العمل  تنظيم  قانون  عن  املنبثقة  الوزراء  جمل�س  قرارات  ومبوجب 

1999، فاإن احل�شول على الإجازة املهنية يعّد �شرطًا ومطلبًا ملزاولة املهنة من ِقبل العاملني يف 

ثماين عائالت )جمموعات( مهنية مع فرتة اإمهال ملدة ثالث �شنوات قابلة للتمديد اإلى خم�س 

�شنوت من تاريخ نفاذ القانون. ومن هذه العائالت املهنية: قيادة واإ�شالح ال�شيارات، النجارة 

ال�شحية،  والتمديدات  التكييف  ال�شخ�شية،  اخلدمات  وال�شيانة،  املعادن  ت�شغيل  والديكور، 

الكهرباء، الإن�شاءات، والإلكرتونيات.

ويعّد اإن�شاء هذا املركز اأحد الأدوات املهمة لتحقيق جودة التدريب املهني، و�شبط واعتماد 

وترخي�س موؤ�ش�شات التدريب املهني يف القطاع اخلا�س. وهناك اتفاقية بني املركز وموؤ�ش�شة 
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املوؤ�ش�شة  م�شاغل  يف  املهنة  ومزاولة  املهنية  امل�شتويات  اختبار  مبوجبها  يتم  املهني  التدريب 

وور�شها، حيث اأن مركز العتماد ل ميتلك الت�شهيالت الالزمة لذلك، ولهذا قام بتوقيع مذكرة 

معاهدها  يف  الختبارات  بتنفيذ  املوؤ�ش�شة  لتقوم  املهني  التدريب  موؤ�ش�شة  وبني  بينه  تفاهم 

للراغبني يف ممار�شة املهن اأو النتقال مل�شتويات مهنية اأعلى.

وقد اأعّد املركز جمموعة من الكتب الإر�شادية للتعريف مبهامه وجمالت اخت�شا�شه، واأتاحها 

والعتماد  الرتخي�س  على  احل�شول  طلبات  تنظيم  لدى  بها  لت�شرت�شد  لتدريب  ملوؤ�ش�شات 

وت�شجيل املوؤهالت، ومنها:

دليل اإر�شادي لرتخي�س مقدمي التدريب.  .1

دليل لإجراء الختبارات النظرية والعملية.  .2

دليل لإجراءات اجلودة.  .3

دليل لعتماد املواد التعليمية )الوحدات التدريبية املتكاملة(.  .4

 ،2015-2012 ال�شنوات  خالل  املهني  للتدريب  ومركزًا  موؤ�ش�شًة   81 لـ  ترخي�شًا  املركز  ومنَح 

وو�شل العدد اإلى 238 موؤ�ش�شة ومركزًا يف عام 2018. وهو يف ازدياد، بالنظر اإلى اإقبال القطاع 

اخلا�س على تاأ�شي�س مراكز خا�شة للتدريب املهني.

احتياجات املركز لتطوير عمله  -

ا�شتقطاب مزيد من اخلرباء للعمل فيه، حيث اأن عدد العاملني فيه ي�شكل اأقّل من 30% من   .1

احتياجاته الفعلية.

بناء القدرات الإدارية والفنية لكوادره.  .2

زيادة املخ�ش�شات ملوازنته ال�شنوية.  .3

تعديل الت�شريعات الناظمة لعمله مبا ميّكنه من ممار�شة مهامه ب�شورة مهنية وفعالة.  .4

جودة  خدمة  يف  واأثرها  املهام  تلك  واأهمية  مبهامه،  للتعريف  اإعالمية  حملة  تنفيذ   .5

خمرجات التعليم املهني.

تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�س يف دعم اأن�شطة املركز.  .6
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سادساً: صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني 

قانون  من   )7( والتقني مبوجب املادة  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�شغيل  �شندوق  تاأ�ش�س 

دعم  )�شندوق   2008 ل�شنة   )46( رقم  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�شغيل  جمل�س 

التعليم والتدريب املهني والتقني �شابقًا والذي تاأ�ش�س مبوجب املادة رقم )6( من قانون جمل�س 

التعليم والتدريب املهني والتقني رقم )58( ل�شنة 2001(. 

ُته  ومن اأهم م�شادر متويل ال�شندوق الذي �شدر نظاٌم له هو النظام رقم )50( ل�شنة 2012، ح�شّ

مما يدفعه العمال الوافدون من ر�شوم ت�شاريح العمل، اإذ يتلقى مبلغ )100( دينار اعتبارًا من 

40 دينارًا لعمال  عام )2017( عن كل ت�شريح يف معظم القطاعات، ويقّل هذا املبلغ لي�شبح 

والتجزئة و�شيانة  130 دينارًا يف قطاعات جتارة اجلملة  لي�شبح  الزراعي، ويزداد  القطاع 

واإ�شالح املركبات وقطاع الفنادق واملطاعم. 

كما ت�شاهم احلكومة يف دعم ال�شندوق لتحقيق غاياته. 

- اأوُجه الإنفاق:

متويل متطلبات التدريب الالزمة ملوؤ�ش�شات التعليم املهني والتقني والتدريب.  .1

تطوير الربامج التدريبية واإعادة التدريب لدى ال�شركات واملوؤ�ش�شات.  .2

تغطية ر�شوم املتدربني غري املقتدرين.  .3

امل�شاهمة يف نفقات كلفة الدرا�شات الهادفة لتعزيز التدريب والت�شغيل.  .4

اإجراء امل�شوحات املتعّلقة بالحتياجات التدريبية ل�شوق العمل.  .5

امل�شاهمة يف رفع كفاءة وبناء قدرات موظفي وزارة العمل وموؤ�ش�شات القطاع.  .6

اأّي ن�شاطات اأخرى يوافق عليها جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.   .7

ولإي�شاح حجم الإنفاق، فقد مّول ال�شندوق 47 م�شروعًا خالل عام 2013 وبقيمة 23 مليون 

دينار، كما ر�شد 10 ماليني دينار يف عام 2013 لتمويل م�شاريع اإ�شرتاتيجية الت�شغيل الوطنية 

2005-2010 مبلغ  اأنفق خالل الفرتة  للتدريب والتعليم املهني والتقني. وكان ال�شندوق قد 

94 مليون دينار، كانت ح�شة ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب منه 73 مليون دينار كونها 

كانت يف مرحلة التاأ�شي�س و ب�شبب اعتمادها منوذج مايل مكلف.
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لها ال�شندوق: م�شاريع التدريب والت�شغيل التي موَّ  -

م�شاريع خا�شة بوزارة العمل ومنها:  .1

تدريب خريجي الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات وت�شغيلهم. اأ.   

تدريب املمر�شني الذكور )حديثي التخرج( وت�شغيلهم. ب.   

الفروع الإنتاجية. ت.   

التدريب والت�شغيل للعاملني يف �شركة للمن�شوجات. ث.   

التدريب والت�شغيل يف قطاع املحروقات. ج.   

التدريب والت�شغيل يف قطاع املطاعم. ح.   

م�شروع النهو�س بالتفتي�س. خ.   

م�شروع ت�شكيل فريق اخلرباء الأردنيني. د.   

م�شاريع موؤ�ش�شة التدريب املهني:  .2

نقل املتدربني. اأ.   

تغطية ر�شوم املتدربني يف املوؤ�ش�شة. ب.   

تطوير اأدوات التدريب وحت�شني خمرجاته. ت.   

تدريب الأ�شخا�س ذوي الحتياجات اخلا�شة.  ث.   

التدريب يف القطاع ال�شياحي. ج.   

ت�شويق خدمات املوؤ�ش�شة والإعالم. ح.   

تاأهيل م�شريف ال�شالمة وال�شحة املهنية وت�شغيلهم. خ.   

توحيد املالب�س للمتدربني. د.   

نظام مزاولة املهنة. ذ.   

جتهيز فندق و�شيانته. ر.   

التو�شع يف اأبنية املراكز و�شيانتها واإدامتها. ز.   

دعم ال�شناعات الدوائية. �س.   

التدريب والت�شغيل يف ال�شناعات اجللدية. �س.   

م�شروع اإعداد املعايري املهنية. �س.   

م�شاريع ال�شركة الوطنية للت�شغيل والتدريب:   .3

تدريب املدربني يف اأ�شاليب التدريب. اأ.   

تدريب املتدربني يف جمال الإن�شاءات. ب.   

تدريب املدربني يف جمال املهارات احلياتية وريادة الأعمال. ت.   
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م�شاريع اأخرى:  .4

اإجناز نظام معلومات املوارد الب�شرية/ املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية. اأ. 

اإجناز نظام معلومات �شوق العمل للقطاعات ذات الأولوية/ املركز الوطني لتنمية املوارد  ب. 

الب�شرية.

عقد دورة تدريبية )دبلوم( لفّنيي ال�شيارات الهجينة، اجلامعة الأردنية. ت. 

تنفيذ م�شروع الطالب امل�شتقل يف التعليم/ اجلامعة الأردنية. ث. 

دعم معهد فن الف�شيف�شاء والرتميم/ وزارة ال�شياحة. ج. 

كما دعم ال�شندوق 18 م�شروعًا للقطاع اخلا�س.

اأداء �شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني  -

يعمل ال�شندوق ا�شتنادًا لنظامه اخلا�س ولقانون جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني   

الوزارات  لبع�س  والت�شغيل  للتدريب  متعددة  م�شاريع  متويل  يف  فعاًل  اأ�شهم  وقد  والتقني، 

واملوؤ�ش�شات و�شركات القطاع اخلا�س.

ومبراجعة اأداء ال�شندوق وعمله، ميكن اإيراد املالحظات الآتية: 

الت�شغيل  جمل�س  من  ال�شندوق  على  الإ�شراف  مل�شوؤولية  نظرًا  القرار:  ا�شتقاللية  عدم   .1

والتقني  املهني  التعليم  موؤ�ش�شات  من  العديد  ومتثيل  والتقني،  املهني  والتعليم  والتدريب 

والتدريب يف ع�شوية املجل�س، فقد ا�شتاأثرت هذه املوؤ�ش�شات بن�شيب ل باأ�س به من اإنفاق 

�س لها موازنات. ًل للعديد من امل�شاريع التي مل تخ�شَّ ال�شندوق، واأ�شبح ال�شندوق مموِّ

مل يتمكن ال�شندوق من العمل ب�شكل اإ�شرتاتيجي، اإذ عادًة ما يتم اإن�شاء �شناديق التدريب   .2

من اأجل تاأمني م�شادر اإ�شافية لتمويل الأن�شطة، غري اأن ال�شندوق مل ي�شتطع حتقيق ذلك، 

وظلت م�شادر متويله تعتمد على ت�شاريح العمل للعمال الوافدين.

يف  البطالة  لن�شبة  خف�شًا  حتّقق  مل  ال�شندوق  لها  موَّ التي  والت�شغيل  التدريب  م�شاريع   .3

التزايد  هذا  ويعود   .2017 عام  يف   %18.3 لت�شبح  الن�شبة  هذه  تزايدت  فقد  الأردن، 

الأ�سباب متعددة تتعلق باال�ستثمار والت�سريعات و�سروط العمل الالئق.

القطاع  بينما  الوافدة،  العمالة  ي�شّغل  الذي  اخلا�س  القطاع  ال�شندوق  متويل  يف  ي�شهم   .4

اخلا�س الذي ي�شتخدم عمالًة وطنيًة اأنفقت الدولُة على تدريبها فال ي�شهم يف متويله.

حيث  والتدريب،  للت�شغيل  الوطنية  لل�شركة  هًا  موجَّ كان  لل�شندوق  الأكرب  الإنفاق  حجم   .5

بلغ هذا الإنفاق خالل الفرتة 2005-2010 ما جمموعه 73 مليون دينار كونها يف مرحلة 
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التاأ�شي�س. واملفارقة اأن خمرجات ال�شركة وم�شاهمتها يف القت�شاد الوطني ل تعك�س هذا 

الذي  املايل  والنموذج  ال�شركة  تاأ�شي�س  ظروف  اإن  القول  وميكن  الفرتة.  تلك  يف  الإنفاق 

اعتمدته عند الإن�شاء كان وراء هذا الإنفاق الكبري، بالرغم من امتالك ال�شركة اأ�شوًل 

راأ�شمالية تعّد جزءًا من الإنفاق امل�شار اليه.

قام ال�شندوق مب�شاعدة موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س على ت�شغيل ن�شبة من العمالة الوطنية   .6

منخف�سة  بتكاليف  عمالة  لت�سغيل  مدخاًل  كان  ذلك  لكّن  معها،  االتفاقيات  �سروط  وفق 

نتيجًة لإ�شهام ال�شندوق يف دفع اأجور العمال.

هناك بع�س التباطوؤ يف الإنفاق، مما اأدى اإلى فوائ�س مالية �شنوية زادت يف قيمتها عّما كان   .7

ُينَفق فعاًل، ومت ا�شرتدادها ل�شالح وزارة املالية، بينما املفرَت�س اإنفاقها لتطوير موؤ�ش�شات 

جتعل  ب�شورة  الت�شريعات  تعديل  ذلك  وي�شتدعي  والتدريب.  والتقني  املهني  التعليم 

يوؤديها دون تدويرها  التي  الأن�شطة واخلدمات  لالإنفاق على  موّجهة  ال�شندوق  اإيرادات 

لوزارة املالية. 

ويحتاج تطوير عمل �شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، اإلى:

اإعادة النظر يف نظام ال�شندوق مبا يحقق ا�شتقاللية عمله، واأن يكون قادرًا على متويل   .1

»الت�شغيل«،  مهمة  عن  ف�شله  يتم  واأن  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  موؤ�ش�شات  ودعم 

لأن هناك �شندوقًا للتنمية والت�شغيل، اأو اأن ُيدمج ال�شندوقان معًا لي�شّكال هيئة حكوميًة 

واحدًة تقوم على الت�شغيل والتنمية.

ل�شالح  ال�شركات  يف  للتوزيع  القابلة  ال�شافية  الأرباح  من  ن�شبة  باقتطاع  العمل  اإعادة    .2

اأكرب من  اأن تكون هذه الن�شبة  اإ�شافة ملا يتم حت�شيله من ت�شاريح العمل. على  �شندوق، 

الن�شبة التي كانت تقتَطع والبالغة %1. 

اأكرث  ب�شورة  يعمل  اأن  على  واحلر�س  وجلانه،  ال�شندوق  اإدارة  يف  امل�شالح  ت�شارب  ب  جتنُّ  .3

ا�شتقاللية.
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والتعليم  الرتبية  وزارة  للتعليم/  الوطنية  اإلسرتاتيجيات  سابعاً: 

)2022-2003(

التحول  خطة  اإلى  ا�شتندت  اإ�شرتاتيجية  خطط  ثالث  والتعليم  الرتبية  وزارة  و�شعت 

الجتماعي والقت�شادي التي �شاغتها وزارة التخطيط عام 2003 والتي عّدتها خطًة حاكمة 

بيانات  كل  ترتجم  التي   )2008-2003( العام  التعليم  اإ�شرتاتيجية  الأولى  التحول.  لهذا 

الروؤية ووثائق التخطيط اإلى خطة خم�شية ت�شمل املوؤ�ش�شة الرتبوية بعنا�شرها ومفرداتها. 

 )ERFKE( املعرفة  اقت�شاد  نحو  التعليم  تطوير  برنامج  ميثلها   )2016-2006( والثانية 

الثالثة  اأما  لة.  ومموِّ مانحة  جهات  وم�شاندة  الدويل  البنك  من  بدعم  الوزارة  نفذته  الذي 

)2018-2022( فهي مبادرة التعليم الأردنية )Jordan Education Initiative( التي 

املعلومات والت�شالت  ون�شر تكنولوجيا  الإلكرتوين  التعليم  لتطوير  بناء منوذج  اإلى  تهدف 

التي تدعم التطوير الرتبوي من خالل اإيجاد �شراكة بني القطاعني العام واخلا�س وبدعٍم 

من املنتدى القت�شادي العاملي. 

باملرونة.   ،)2022-2018( الأردن  يف  التعليم  لتطوير  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  م�شّودة  تت�شم 

وتت�شمن اخلطة التي اأُطلقت يف 2018/3/13 �شتة حماور رئي�شية، منها حمور التعليم املهني 

الذي ي�شتدعي تطويره وفقًا للم�شّودة:

والربامج. املناهج  تطوير  	•

املعلمني. تدريب  	•

التجهيزات. حتديث  	•

الأبنية. �شيانة  	•

القطاع اخلا�س. مع  ال�شراكة  	•

العمل. مواقع  يف  التدريب  	•
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خطة  عن  )املنبثقة  الثانوي  املهني  التعليم  إسرتاتيجية  ثامناً: 

وزارة الرتبية والتعليم 2016-2006(

ت�شمنت هذه الإ�شرتاتيجية الأهداف الآتية:

العمل  �شوق  ملتطلبات  لال�شتجابة  الجتماعي  للنوع  املراعية  واخلطط  الربامج  تطوير   .1

والتغريات التكنولوجية.

اعتماد روابط عملية بني اخلطط الوطنية وخطط تطوير املوارد الب�شرية والتدريب.  .2

تطوير كفاءات ومعارف املعلمني والطلبة يف جمال ال�شالمة املهنية.  .3

ن�شر الوعي لدى الطلبة حول الفر�س املهنية يف جمموعة وا�شعة منوعة من احلقول دون   .4

تقّيد بال�شور النمطية لالأعمال.

متكني الطلبة من اختيار امل�شارات املهنية املنا�شبة لهم.  .5

زيادة رغبة الطلبة يف اللتحاق بالتعليم املهني.  .6

اإقامة �شراكة فعالة بني املوؤ�ش�شة الرتبوية وعامل الأعمال، لزيادة اإ�شهام القطاع اخلا�س   .7

يف التعليم والتدريب.

زيادة ا�شتخدام املرافق املهنية من جانب القطاع اخلا�س واملجتمعات املحلية.  .8

ت�سجيع انخراط القطاعات االإنتاجية يف �سيا�سات التعليم املهني وبراجمه وخطط تدريب   .9

املعلمني، لالرتقاء باملعايري املهنية.

10. تطوير �شراكات التدريب العملي وبرامج التواأمة مع القطاع اخلا�س.

- الإجنازات والتحديات:

�شهد التعليم الثانوي املهني يف وزارة الرتبية والتعليم تراجعًا كبريًا �شمل معظم مكوناته، ومع 

اأن خططه الدرا�شية ومناهجه ومواده التعليمية كانت متميزة، اإل اأن حاكمية هذا التعليم 

والقرارات غري امل�شتقرة للوزارة ب�شاأنه كانت اأحد اأ�شباب تراجعه. 

وبالنظر يف اإ�شرتاتيجية التعليم )2006-2016(، وبوجه خا�س التعليم املهني، ميكن مالحظة 

التعليم، لكن عدم  امل�شار من  اإيجابيًا على هذا  �شُتحدث تغيريًا  اأن هناك جوانب مهمة كانت 

تنفيذها اأدى اإلى تراجعه بوترية م�شتمرة، فهناك نق�س مزمن يف الكوادر الفنية والإدارية 

املتخ�ش�شة بالتعليم املهني، يف مديريات الرتبية والتعليم ويف املدار�س املهنية الثانوية على 

حد �شواء. 
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70% من الإ�شرتاتيجية املذكورة يف جمال التعليم املهني، مل يتم العمل عليه،  اإن ما ن�شبته 

لذلك ميكن الإ�شارة اإلى الآتي:

لون التعليم الأكادميي يف الغالب. ظّل التعليم املهني خيارًا اأخريًا للطلبة الذين يف�شّ  .1

حمالت  ذ  تنفَّ ومل  املهني،  والإر�شاد  للتوجيه  ناجحة  بخطط  املهني  التعليم  يحَظ  مل   .2

اإعالمية توعوية ب�شاأنه ي�شارك فيها اأ�شحاب العمل.

ل ي�شمل التعليم املهني يف م�شامني براجمه، تدريبًا عمليًا يف مواقع العمل.  .3

َ مناذج  ُتبنْ امل�شانع وال�شركات ل�شتخدام مرافقها وجتهيزاتها، ومل  ُتعقد �شراكات مع  مل   .4

للتواأمة.

اأ�شبح اللتحاق بالتعليم املهني هدفًا للو�شول اإلى اجلامعات يف �شوء تعليمات الوزارة التي   .5

تن�س على فتح م�شارين؛ اأحدهما للجامعة، والآخر ل�شوق العمل.

يف  الطالب  عالمات  مكونات  من  مكونًا  لي�س  كونه  بالهتمام،  العملي  التدريب  يحظى  ل   .6

الثانوية العامة.

التجهيزات وبناء  املهني �شحيحة، وبخا�شة يف جمال حتديث  للتعليم  املالية  املخ�ش�شات   .7

القدرات الفنية والإدارية لكوادره.

مت ت�شتيت مواقع التعليم املهني، بحيث اأ�شبحت �شمن اأق�شام �شغرية يف مدار�س اأكادميية   .8

�شاملة لي�س لإدارتها خربة يف التعليم املهني.

وتدريب  والأجندة  وامل�شاغل  املباين  ي�شمل  وهذا  املهني،  للتعليم  التحتية  البنى  �شعف   .9

املدربني وتطوير املناهج.

وميكن معاجلة التعليم الثانوي املهني وتطويره بتنفيذ ما اأو�شت به الإ�شرتاتيجية الوطنية 

لتنمية املوارد الب�شرية، وذلك باأن تدير هذا التعليم وت�شرف عليه املوؤ�ش�شُة املقرتحة لبناء 

املهارات.
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تاسعاً: إسرتاتيجية التشغيل الوطنية للتعليم والتدريب املهني 

والتقني )2014 - 2020(

هناك افرتا�س باأن هذه الإ�شرتاتيجية هي لقطاع التعليم املهني والتقني والتدريب مبوؤ�ش�شاته 

املمثلة يف وزارة العمل، ووزارة الرتبية والتعليم، وجامعة البلقاء التطبيقية )كليات املجتمع(، 

اأنها  ومع  اخلا�شة،  اإ�شرتاتيجيتها  املوؤ�ش�شات  هذه  من  لكّل  اأن  مع  املهني،  التدريب  وموؤ�ش�شة 

تتبع جمال�س متعددة: جمل�س الرتبية والتعليم، وجمل�س التعليم العايل، وجمل�س الت�شغيل 

والتدريب والتعليم املهني والتقني.

القطاع  ملوؤ�ش�شات  اأنها موّجهة  الإ�شرتاتيجية على  لهذه  النظر  املراجعة، ميكن  ولغايات هذه 

جميعًا، مع التنويه اإلى اأن الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية )2025-2016( 

بني  عديدة  تقاطعات  هناك  اأن  مبعنى  والتقني،  املهني  والتدريب  التعليم  قطاَع  �شملت 

الإ�شرتاتيجيتني خالل الفرتة )2020-2016(.

املهني والتقني )2014- للتعليم والتدريب  الت�شغيل الوطنية  اإ�شرتاتيجية  اإعداَد  وقد �شبق 

2020(، و�شُع اإ�شرتاتيجية لالأعوام )2008-2013( ا�شتملت على ت�شعة حماور وعلى النحو 

الآتي:

الت�شغيل.  .1

التخطيط للت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.  .2

التمويل.  .3

نظم املعلومات.  .4

الت�شنيف واملعايري املهنية.  .5

و�شع قطاع الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني وحالته.  .6

التدريب والتعليم املهني والتقني غري النظامي.  .7

دور القطاع اخلا�س وغري احلكومي يف الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.  .8

البعد الإقليمي الدويل.  .9

وقد انبثقت توجهات هذه الإ�شرتاتيجية )2008-2013( من الأجندة الوطنية التي اقرتحت 

جمموعة من الآليات للتطوير هي:
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1. اإن�شاء املجل�س الأعلى لتنمية املوارد الب�شرية.

اإعادة هيكلة جمل�س التعليم املهني والتقني.  .2

اإعادة هيكلة موؤ�ش�شة التدريب املهني.  .3

اإن�شاء هيئة م�شتقلة ل�شبط اجلودة.  .4

اإن�شاء �شندوق للت�شغيل والتدريب.  .5

ما ُنّفذ من الإ�شرتاتيجية:  -

بالنظر اإلى التو�شيات املف�شلية ال�شابقة، يالَحظ الآتي:

مقرتح  وهناك   ،2018 عام  حتى  الب�شرية  املوارد  لتنمية  الأعلى  املجل�س  اإن�شاء  يتم  مل   .1

قّدمته وزارة العمل لإن�شاء جمل�س اأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني، لكنه مل يتحقق 

بعد.

اأعيدت هيكلة جمل�س التعليم والتدريب املهني والتقني، لي�شبح »جمل�س الت�شغيل والتدريب   .2

والتعليم املهني والتقني« )قانون رقم 46 ل�شنة 2008(، اأي حتققت التو�شية باإ�شافة مهمة 

»الت�شغيل« للمجل�س. ووفقًا مل�شروع قانون املجل�س الأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني، 

�شيتم ف�شل مهمة »الت�شغيل« عن عمل املجل�س. اأي اأن اإعادة الهيكلة مل حتقق اأهدافها.

البنك  قّدمه  متويل  خالل  من  املهني  التدريب  موؤ�ش�شة  هيكلة  لإعادة  درا�شة  تقدمي  مت   .3

الدويل، وا�شتغرقت الدرا�شة عاَمني، ومت تقدمي مقرتحات وتو�شيات ومناذج للعمل، منها 

ذ لأ�شباب  منوذج الأعمال، ومنوذج التدريب، والنموذج املايل. اإل اأن اإعادة الهيكلة مل تنفَّ

ت�شريعية ومالية بالرغم من مرور �شنوات على اإعداد الدرا�شة.

مت تاأ�شي�س مركز العتماد و�شبط اجلودة، الذي اأدخل اإ�شافات نوعية على قطاع التعليم   .4

املهني والتقني والتدريب، لكن هذا املركز لي�س م�شتقاًل، ويواجه �شعوبات يف تاأمني املوارد 

الب�شرية واملخ�ش�شات املالية الالزمة.

ا�شم  فيه  اأ�شبح  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  دعم  ل�شندوق  معدل  نظام  اإ�شدار  مت   .5

ال�شندوق  وحقق  والتقني«.  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�شغيل  »�شندوق  ال�شندوق: 

اإجنازات متعددة رغم التحديات التي واجهها. وتقوم وزارة العمل بالإجراءات الالزمة 

لإدماجه مع �شندوق التنمية والت�شغيل لي�شّكال معًا �شندوقًا واحدًا للت�شغيل.
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حماور الإ�شرتاتيجية:  -

احلاكمية  .1

املظلة  هو  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�شغيل  جمل�س  اأن  الإ�شرتاتيجية  افرت�شت 

املرجعية للقطاع، وراأت اأهمية اإيجاد الإدارة والأدوات التي تدعم هذه احلاكمية، وبالرغم 

وقراراتها  اإدارتها  يف  الإ�شرتاتيجية  اأن  اإل  املجل�س،  يف  التدريب  ملزودي  ممثلني  وجود  من 

ي�شكل حاكمية  املجل�س مل  فاإن  وبالتايل  املتعددة،  واأنظمتها  اإلى جمال�شها وقوانينها  حتتكم 

تتمتع بالكفاءة والفعالية.

2. ارتباطية التعليم والتدريب بقابلية الت�شغيل

وبداأت  ال�شوق،  وحاجات  الطلب  على  تعتمد  برامج  وتنفيذ  لتعميم  جادة  حماولت  هناك 

تتاأ�ش�س �شراكات مع القطاع اخلا�س لإجناز هذا الهدف، وقامت جتارب ناجحة يف قطاعات 

اخلريجني  يف  نق�شًا  هناك  اأن  اإل  وغريها،  املالب�س  وت�شنيع  والأدوية  والإن�شاءات  الفندقة 

يف بع�س التخ�ش�شات من حيث الكّم والنوع، كما ازدادت ن�شبة البطالة مما ي�شري اإلى ا�شتئثار 

العمالة الوافدة بن�شبة كبرية من فر�س العمل التي يتم ا�شتحداثها �شنويًا.

3. زيادة �شمولية منظومة التعليم والتدريب املهني والتقني

وفقًا لتقرير املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية )2013(، بلغت ن�شبة امل�شتغلني من ال�شكان 

يف �شوق العمل 32.4% يف العام نف�شه. ويف ما يتعلق بامل�شاركة القت�شادية للمراأة فلم تتعدَّ 

العمل،  �شاعات  طول  منها:  لأ�شباب  ذلك  يعود  وقد  العامل،  يف  الن�شب  اأدنى  من  وهي   ،%14

اأما  املوا�شالت، وتدين الأجور.  املبكرة، و�شعوبة  ونق�س احل�شانات ومراكز رعاية الطفولة 

ذوو الحتياجات اخلا�شة، فاإن الهتمام باإحلاقهم بالعمل ظل حمدودًا. ي�شاف اإلى ذلك اأن 

معايري و�سروط العمل يف القطاع غري النظامي مل تتح�سن.

4. حت�شني اأداء نظام الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني

والنوعية  الكمية  املوؤ�شرات  باإعداد  قام  الب�شرية  املوارد  لتنمية  الوطني  املركز  اأن  رغم 

وموؤ�ش�شاته،  القطاع  اأداء  لقيا�س  اأ�شا�شًا  لتكون  الأردن،  يف  والتدريب  والتقني  املهني  للتعليم 

باإعداد تقرير  املهني والتقني تقوم  الت�شغيل والتدريب والتعليم  اأمانة �شر جمل�س  اأن  ورغم 

�شنوي للمتابعة والتقييم للقطاع وموؤ�ش�شاته، اإل اأن ذلك كله ل ي�شتفاد من خمرجاته ب�شكل 



تقرير حالة البالد: التعليم املهني والتقني والتدريب

35

جيد، ول تتم م�شاءلة املوؤ�ش�شات حول حتقيق الأهداف واملوؤ�شرات اخلا�شة بها. كما اإن متويل 

�س  الربامج واملوؤ�ش�شات ل يتم وفق معايري الأداء، ويظهر ذلك من حجم املوازنات التي تخ�شَّ

�شنويًا ملكونات القطاع. 

اأداء  قيا�س  عملية  اإحكام  ت�شتطع  مل   )2020-2014( الوطنية  الت�شغيل  اإ�شرتاتيجية  اإن 

موؤ�ش�شات التعليم املهني والتقني.

وعملياته  مبدخالته  للقطاع  متكامل  معلومات  نظام  لبناء  �شرورة  هناك  تقدم،  ما  �شوء  يف 

وخمرجاته، والت�شبيك مع دائرة الإح�شاءات العامة لو�شع برنامج خا�س بذلك. كما يتطلب 

تطوير  لإحداث  والتقني،  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�شغيل  جمل�س  �شر  اأمانة  دعم  الأمر 

ق على تقارير املتابعة والتقييم التي يتم اإعدادها �شنويًا. معمَّ

5. فاعلية التمويل وا�شتدامته

املهني والتقني والتدريب من موازنة الدولة، ومن الدعم الذي  التعليم  يتم متويل موؤ�ش�شات 

الدولية  امل�شاريع  ومن  والتقني،  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�شغيل  �شندوق  من  تتلقاه 

والوكالت املانحة.

وت�شري البيانات اإلى اأن وزارة الرتبية والتعليم اأنفقت على التعليم املهني يف عام 2017 مبلغ 22 

مليون دينار، ا�شتاأثرت النفقات الت�شغيلية والأجور والرواتب مبا ن�شبته 90% من هذا املبلغ.

العام  يف  دينار  مليون   13.5 بلغت  املهني  التدريب  موؤ�ش�شة  موازنة  اأن  اإلى  البيانات  ت�شري  كما 

نف�شه، واأن 84% من هذه املوازنة ُخ�ش�شت للنفقات الت�شغيلية.

وقد اأو�شحت هذه املراجعة مهام �شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، وامل�شاريع 

التي مّولها، غري اأن امل�شكلة تكمن يف اأن متويل موؤ�ش�شات التعليم املهني والتقني والتدريب ل يتم 

بناء على اأداء تلك املوؤ�ش�شات وخمرجاتها، الأمر الذي يتطلب اإعداد معايري �شفافة لالإنفاق.

نحو  الأخرية،  ال�شنوات  يف  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�شغيل  �شندوق  اجته  وقد 

اإبرام اتفاقياٍت مع امل�شتثمرين لإن�شاء م�شانع وفروع اإنتاجية تقوم بت�شغيل العمالة الوطنية، 

دفع  يف  واأ�شهمت  الراأ�شمالية،  والنفقات  الأبنية  تكاليف  من  جزءًا  التفاقيات  هذه  ووّفرت 

�شيغة  وبداأت  للم�شتثمرين.  حافزًا  �شكل  مما  ت�شغيلهم،  مت  الذين  العاملني  اأجور  من  جزء 

م مع اأهداف ال�شندوق. ع، وهو ما ي�شتدعي درا�شة مدى ان�شجام الدعم املقدَّ الدعم هذه بالتو�شُّ
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- متويل املوؤ�ش�شات ال�شغرى وامليكروية

ت�شكل املوؤ�ش�شات ال�شغرى وامليكروية ما ن�شبته 98% من حجم املوؤ�ش�شات الأردنية الإجمالية، 

وتقوم بت�شغيل 37% من العاملني يف القطاع اخلا�س.

ول تتلقى هذه املوؤ�ش�شات دعمًا من �شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، ولي�س 

تواجه  اأنها  اإلى  اإ�شافة  والتقني،  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�شغيل  جمل�س  يف  متثيل  لها 

حتّديات عديدة يف جمال التمويل والإنتاج وال�شترياد والت�شدير وامل�شتوى املهارّي.

- تقييم اإجنازات اإ�شرتاتيجية الت�شغيل الوطنية للتعليم والتدريب املهني والتقني )2014-

)2020

لتنفيذ  املحددة  الفرتة  ثلَثّي  حوايل  انق�شى  قد  يكون  املراجعة،  هذه  اإعداد  وقت  حتى 

مت  ما  اإلى  ت�شاف  املتبقية  الفرتة  خالل  اإجنازات  حتقيق  اإمكانية  يعني  ما  الإ�شرتاتيجية، 

حتقيقه. 

وميكن ا�شتق�شاء الإجنازات تبعًا ملحاور الإ�شرتاتيجية وعلى النحو الآتي:

املحور الأول: احلاكمية

مل تتو�شع �شالحيات جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، لت�شمل وتن�ّشق   -

جميع ال�شيا�شات املتعلقة بالقطاع مبا يف ذلك امل�شتوى التقني، فما زالت موؤ�ش�شات التعليم 

املهني والتقني تقوم باأعمالها وفق قوانينها واأنظمتها وجمال�شها ب�شكل فردي.

ي�شارك القطاع اخلا�س يف اأعمال جمل�س الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، غري   -

اأن م�شاركته على م�شتوى الأن�شطة الأخرى �شعيفة.

مل يتم اإن�شاء هيئة وطنية للتن�شيق يف قطاع املوارد الب�شرية.  -

امل�شارات الأفقية والعمودية مفتوحة بني م�شتويات التعليم املهني والتقني والتدريب، قبل   -

اإعداد هذه الإ�شرتاتيجية.

مل يتم تطوير واعتماد الأطر الت�شريعية ملوؤ�ش�شات القطاع.  -
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املحور الثاين: ارتباطية التعليم والتدريب بقابلية الت�شغيل
من  عدد  يف  جديدة  مهن  على  والتدريب  والتقني  املهني  التعليم  موؤ�ش�شات  بع�س  ركزت   -

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  غري  والإلكرتونيات،  واملياه  املتجددة  الطاقة  منها  املجالت 

قّل�شت تخ�ش�شاتها للتعليم الثانوي املهني اإلى 15 تخ�ش�شًا بدًل من 25 تخ�ش�شًا، لأ�شباب 

التقلي�س  هذا  اأ�شبح  وقد  وغريها،  والمتحانات  املدر�شية  والكتب  املناهج  بكلف  تتعلق 

مطلبًا ل�شوق العمل لتزويد املتدربني بقاعدة عري�شة من املهارات متكنهم من اإيجاد فر�س 

عمل لهم بعد تخرجهم. 

ا�شتحدثت جامعة البلقاء التطبيقية برناجمًا للدبلوم الفني، كما اأعادت هيكلة الربامج   -

والتخ�ش�شات وتطوير املناهج.

ل تقوم جميع املوؤ�ش�شات بدرا�شات �شنوية ملتابعة اخلريجني.  -

ل توجد جلان ا�شت�شارية للتخ�ش�شات كما اّت�شح من الإ�شرتاتيجية.  -

مت اإعداد معايري مهنية للعديد من املهن اأجنزها مركز العتماد و�شبط اجلودة.  -

مل يتم دعم املعهد الوطني لتدريب املدربني التابع جلامعة البلقاء التطبيقية، اأو معاهد   -

للتطوير  اإعدادها  مت  تقارير  هنالك  اأن  غري  املهني،  التدريب  ملوؤ�ش�شة  التابعة  التدريب 

امل�شتقبلي من ِقبل اليون�شكو وموؤ�ش�شات فنية دولية اأخرى.

املحور الثالث: زيادة �شمولية منظومة التعليم والتدريب املهني والتقني
ت�شّكل الإناث ما ن�شبته 37% من جمموع امللتحقني بالتعليم املهني والتقني، ويرتّكز ح�شورهن 

على  لذلك  انعكا�س  اأّي  يالَحظ  مل  اأنه  غري  والتجميل،  كاخلياطة  املنزيل  القت�شاد  مهن  يف 

معدل م�ساركة املراأة يف الن�ساط االقت�سادي، اإذ ال تتعدى ن�سبة هذه امل�ساركة 14%، بح�شب 

ما ك�شفه تقرير موؤ�شرات التنمية الب�شرية )املركز الوطني(.

العك�س-  الوافدة، بل -على  العمالة  الوطنية حمّل  العمالة  اإحالل  كما مل تنجح اجلهود يف 

ارتفعت ن�شبة البطالة بني الأردنيني، مبوازاة ارتفاع عدد العمال الوافدين الذين يعمل %60 

منهم دون ت�شاريح من وزارة العمل.

من  ال�شتق�شائية  والدرا�شات  الإلكرتوين  الوطني  الت�شغيل  نظام  العمل  وزارة  اأجنزت  وقد 

حيث العر�س والطلب، وقام املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية باإعداد درا�شات م�شحية 

بلغ عددها حتى وقت اإعداد هذه املراجعة 12 درا�شة، لتحديد الفجوة بني العر�س والطلب، 

وو�شع اإ�شرتاتيجيات لقطاعات العمل املختلفة.
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العمل  ملمار�شة  تراخي�س  على  للح�شول  اخلا�س  القطاع  يف  التدريب  مراكز  حتفيز  مت  كما 

واعتماد براجمها التدريبية، وكانت تلك خطوة مهمة لتعزيز جودة التدريب املهني.

املحور الرابع: حت�شني اأداء نظام الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني
مل يتم ا�شتكمال خطة للتن�شيق وجمع البيانات واإدارتها ل�شمان توفري قاعدة بيانات مركزية 

واحدة جلميع معلومات القطاع، كما مل ُت�شتكمل عملية اإعداد موؤ�شرات حمددة لتعزيز اأداء 

و�شندوق  املجل�س،  �شر  واأمانة  والتقني،  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�شغيل  جمل�س  من  كّل 

الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، ومركز العتماد و�شبط اجلودة.

وهناك حاجة ملّحة لبناء ودعم قدرات مزودي التدريب يف املجالت اخلا�شة باإعداد املناهج 

والختبارات واإعداد املواد التعليمية. 

املحور اخلام�س: فاعلية التمويل وا�شتدامته 
ما تزال املوازنة هي م�شدر متويل موؤ�ش�شات التعليم املهني والتقني والتدريب، كما اإن �شندوق 

الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ينفق على امل�شاريع اخلا�شة بالتدريب والت�شغيل، 

التعليم  ملوؤ�ش�شات  ت�شمح  ت�شريعات  اإلى  التو�شل  يتم  مل  املراجعة  هذه  اإعداد  وقت  وحتى 

والتدريب ال�شتفادَة من اأعمالها الإنتاجية واخلدمية لتطوير ت�شهيالتها وم�شاغلها. 

م من  كما اإن اإنفاق القطاع اخلا�س على التدريب ما يزال متوا�شعًا ويعتمد على الدعم الذي يقدَّ

�شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني. وقد جنحت جامعة البلقاء التطبيقية 

يف التوا�شل مع القطاع اخلا�س، حيث اأمّدها بالدعم املايل لتحديث خمترباتها وجتهيزاتها. 

وميكن ت�شجيل املالحظات على الإ�شرتاتيجيات ال�شابقة:

التداخل الزمني لفرتات الإ�شرتاتيجيات، ومثال ذلك:  .1

الأجندة الوطنية )2015-2006(.  -  

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

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

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

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

التداخل الزمني، تتبع الأن�شطة والنتائج واملوؤ�شرات، وهذا ي�شع م�شوؤولية  وي�شعب مع هذا 
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على اجلهة املرجعية احلكومية التي تتابع اإعداد هذه الإ�شرتاتيجيات وتنفيذها.

امل�شاعدات الفنية واملنح وامل�شاريع الدولية، والتي حتاول دعم جهود احلكومة يف تنفيذ   .2

دومنا  لالأن�شطة  والزدواجية  التكرار  من  نوع  يحدث  ذلك  خالل  لكن  الإ�شرتاتيجيات، 

تن�شيق كاٍف بني اجلهات التنفيذية، فمثاًل يف مو�شوع تدريب املدربني املهنيني يالَحظ اأن 

هناك اأكرث من جهة تقدم الدعم لهذا امللف.

د حتى الآن املعايري الفنية والإدارية التي يجب توفرها  اإن�شاء مراكز التميز، حيث مل حتدَّ  .3

يف مراكز التميز، ول املواقع املقرتحة لها ول اخت�شا�شاتها، الأمر الذي يجب حتديده من 

خالل اجلهة احلكومية املخت�شة. 

عارشاً: اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية )2025-2016(

الوزراء  رئي�س  �شّكلها  التي  الب�شرية  املوارد  تنمية  لإ�شرتاتيجية  الوطنية  اللجنة  در�شت 

اجلوانب  جميع   ،2015/3/24 بتاريخ  الثاين  اهلل  عبد  امللك  وجهها  التي  للر�شالة  ا�شتجابة 

وانتهاء  املبكرة  الطفولة  من  ابتداء  التعليم  نظام  واأهمها  الب�شرية،  املوارد  بتنمية  املتعلقة 

بالتعليم العايل، ومنها بطبيعة احلال قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب. كما ا�شتعانت 

بعدد كبري من اخلرباء للعمل كمجموعات تركيز قّدمت مقرتحاتها لّلجنة.

ويف ما يلي الأهداف الإ�شرتاتيجية التي و�شعتها اللجنة:

اأ�شكال  جلميع  الرتويج  اأجل  من  وا�شتثمارها  التطوير  عملية  من  تعّجل  م�شاقات  تاأ�شي�س   .1

العمل،  و�شوق  التعليمية  املنظومة  �شمن  بها  والعرتاف  املهارات،  وتطوير  املهني  التعليم 

بالإ�شافة اإلى توفري خيارات جديدة للتعليم والتدريب املهني والتقني ذات م�شتوى عاٍل.

املهني والتقني والتدريب من خالل معايري ثابتة، لتعيني وتدريب  التعليم  2. حت�شني جودة 

م�شتوى  ورفع  املوؤ�ش�شات،  اأداء  يف  اجلودة  و�شمان  املعايري،  ومواءمة  القطاع،  يف  املدربني 

التن�شيق مع القطاع اخلا�س.

يف  وتطبيقها  امل�شاءلة  اإجراء  ل�شمان  القطاع،  حلاكمية  وا�شحة  تنظيمية  هياكل  و�شع   .3

املهني  للتعليم  م�شتقلة  جديدة  هيئة  وتاأ�شي�س  ت�شميم  خالل  من  القطاع،  مكونات  جميع 

والتقني والتدريب يقودها القطاع اخلا�س.

4. تنويع طرق متويل قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب، مبا يف ذلك ت�شجيع ال�شراكات 

التغيري  على  ت�شّجع  بطرق  الأموال  ا�شتخدام  و�شمان  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ما 
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الإيجابي يف النظام.

5. الرتويج للتعليم املهني والتقني والتدريب بو�شفه »فر�شة ذهبية« للتعّلم منذ �شّن مبكرة، 

وعلى نحو ي�شمل النظام باأكمله.

وقد راأت اللجنة الوطنية منح الأولوية لق�شايا رئي�شة من �شاأنها تطوير قطاع التعليم املهني 

والتقني والتدريب، وهي:

ت�شميتها  اقرُتح  القطاع  م�شتقلة لإدارة وتخطيط وتنفيذ ومراقبة وتقييم  اإن�شاء هيئة   .1

»موؤ�ش�شة بناء املهارات« تكون مظلة حاكمة لهذا القطاع.

2. بناء ودعم ال�شراكة املوؤ�ش�شية بني موؤ�ش�شات القطاع احلكومية والقطاع اخلا�س.

3. تطوير البنى التحتية للقطاع، والتاأ�شي�س لنهج م�شتدام لتمويل متطلباته.

63 مليون دينار  بلغت  العامة، والتي  املوازنة  للقطاع من  املخ�ش�شات  اللجنة تدين  ولحظت 

لعام 2016، اأي ما يعادل 0.3% من الناجت املحلي الإجمايل، اأو 20% مما يتم اإنفاقه يف الدول 

املتقدمة، حيث تبلغ الن�شبة يف تلك الدول 1.5-2% من الناجت املحلي الإجمايل.

املقرتحات التي قدمتها اللجنة الوطنية لإعداد الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد   -

الب�شرية والتي ت�شّكل خطة عمل لإ�شالح القطاع:

1.  اعتماد اإطار للموؤهالت.

2.  و�شع برامج للتعليم املهني والتقني والتدريب مُتَنح بدرجة اأكادميية.

3.  حتقيق امل�شاواة يف رواتب خريجي القطاع مع مراعاة امل�شتويات املهنية.

4.  اإ�شدار رخ�س مزاولة املهنة للحرفيني والتقنيني.

5.  و�شع معايري ومتطلبات تدريب املدربني/ املدر�شني يف القطاع.

6.  و�شع اآليات خا�شة باعتماد املدربني وتقييمهم.

7.  تاأ�شي�س موؤ�ش�شة بناء املهارات.

8.  نقل مركز العتماد و�شبط اجلودة اإلى موؤ�ش�شة بناء املهارات.

الت�شغيل  اإ�شرتاتيجية  اأهداف  مع  يتما�شى  مبا  والتدريب  والتقني  املهني  التعليم  تطوير    .9

الوطنية )2014-2020(، و»روؤية الأردن 2025«.اللتزام بالعتماد على بيانات موثقة 

عند و�شع ال�شيا�شات واتخاذ القرارات.
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10. تاأ�شي�س �شندوق لتطوير املهارات برعاية القطاع اخلا�س.

11. اإن�شاء �شراكات جديدة بني القطاعني العام واخلا�س تتما�شى مع الأولويات املحددة يف 

»روؤية الأردن 2025«.

12. التو�شع يف برامج التلمذة املهنية.

الت�شميم  على  للتعرف  الطلبة  وتوجيه  املدار�س،  م�شتوى  على  للمهن  دليل  اإ�شدار   .13

والتكنولوجيا احلديثة.

14. م�شاركة الطلبة يف م�شابقة املهارات العاملية.

ربطه  وعدم  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  املهني  التعليم  م�شار  على  اإ�شالحات  اإجراء   .15

بالتح�شيل الدرا�شي منخف�س الأداء.

وحددت اللجنة لتلك امل�شاريع خم�شة اأهداف اإ�شرتاتيجية هي:

اإتاحة الفر�س.  .1

اجلودة.  .2

امل�شاءلة.  .3

البتكار.  .4

اأمناط التفكري.  .5

اإن�شاء  اقرتحت  التي  التو�شية  خالل  من  للقطاع  توحيد  كاأداه  احلاكمية  دور  اإظهار  وميكن 

التطوير  اإ�شرتاتيجيات  لو�شع  منا�شبًا  املوؤ�ش�شة  هذه  منوذج  ويعّد  املهارات«.  بناء  »موؤ�ش�شة 

للتمويل،  معايري  واعتماد  املرجعيات،  وتعدد  املجال�س  ازدواجية  على  والتغلب  والتح�شني، 

و�شمان اجلودة، والتوا�شل مع القطاع اخلا�س واملوؤ�ش�شات الدولية.

املرجعيات، واعتماد معايري للتمويل، و�شمان اجلودة، والتوا�شل مع القطاع اخلا�س واملوؤ�ش�شات 

الدولية.

اإن التفكري يف اإن�شاء جمل�س اأعلى للتدريب والتعليم املهني والتقني كنهٍج للحاكمية، لن يحقق 

وموؤثرة،  فاعلة  2001 مل تكن  منذ عام  للمجل�س  املختلفة  النماذج  اأن  املن�شود، ذلك  التغيري 

من  بفردانية وفق مرجعياتها وجمال�شها، مع قدر حمدود  القطاع تعمل  املوؤ�ش�شات يف  وظّلت 

التن�سيق ومن االرتباط باحتياجات الت�سغيل الوطنية.
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حادي عرش: خطة إصالح قطاع التدريب والتعليم املهني والتقني 

الوطنية  اإلسرتاتيجية  ضوء  يف   )2017( العمل  وزارة  أعّدتها  كام 

لتنمية املوارد البرشية

�شملت الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية التي اأطلقها امللك عبداهلل الثاين يوم 

2016/9/6، حماور عدة هي: الطفولة املبكرة،  2016/9/5 واعتمدها جمل�س الوزراء يوم 

والتعليم العام، والتعليم املهني والتقني والتدريب، والتعليم العايل. 

واأو�شت الإ�شرتاتيجية باعتماد 16 م�شروعًا لإ�شالح قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب، 

مت�شمنًة ا�شم كل م�شروع، واأهدافه، والأن�شطة والإجراءات والو�شائل اخلا�شة به، وامل�شوؤولية، 

والإطار الزمني، وموؤ�شرات الأداء. 

 كما اأو�شت باإن�شاء »موؤ�ش�شة بناء املهارات« لتكون املظلة الت�شريعية والتنفيذية لدمج موؤ�ش�شات 

التعليم املهني والتقني والتدريب القائمة، �شمن هيكلها، وبالتايل فاإن امل�شاريع �شابقة الذكر 

ت�شكل خطة تنفيذية لإ�شالح القطاع وتطويره دومنا حاجة لإعداد خطط اأخرى. 

ورغم اأن هذه امل�شاريع اقرتحتها اللجنة الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية مب�شاعدة اأكرث من 

50 خبريًا وخمت�شًا، اإل اأن وزارة العمل عادت و�شّكلت عددًا من اللجان لإعداد خطة اأخرى 

والأدوات  الآليات  من  جمموعة  تتبعها  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  قطاع  لإ�شالح 

منوذج اأويل ملوؤ�ش�شة تنمية املهارات / اأو الهيئة العامة للتعليم املهني والتقني والتدريب
بدًل من التعليم الثانوي املهني يف وزارة الرتبية والتعليم وموؤ�ش�شة التدريب املهني والتعليم الفني 

والتدريب يف كليات املجتمع

موؤ�ش�شة تنمية املهارات اأو الهيئة العامة 
للتعليم املهني والفني والتدريب

)يتم التفاق على الت�شمية(

جمل�س اأمناء بدًل من جمل�س 
الت�شغيل والتدريب والتعليم 

املهني والتقني

براآ�شة القطاع اخلا�س

مكتب تنفيذي / اأمانة ال�شر الرقابة الداخلية
املتابعة والتقييم

املكتب القانوين
املكتب الإعالمي

اإدارة التعليم املهني 
والفني والتدريب

ق�شم

ق�شم

ق�شم

اإدارة الربامج واملناهج 
الإدارة املالية والإداريةوالختبارات

اإدارة ال�شراكة مع 
القطاع اخلا�س

اإدارة التخطيط 
والتعاون الدويل

ويعد  لها،  التنظيمي  الهيكل  اإعداد  يتم  وهكذا 
والفني  املهني  التعليم  ولقطاع  للوؤ�ش�شة  قانون موحد 
 / والتعليم  الرتبية  م�شوؤوليات  يلغي  والتدريب 

موؤ�ش�شة التدريب املهني.

اإدارة التزويد واخلدمات
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القائمة حاليًا، حيث مت رفع م�شروع القانون اخلا�س باملجل�س الأعلى للتعليم والتدريب املهني 

والتقني اإلى جمل�س الوزراء واإلى ديوان الت�شريع ملراجعته وتدقيقه.

وبالنتيجة، مّر عاٌم ون�شف العام على اعتماد الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية، 

ومل تظهر بعد خمرجات حقيقية لها.

- خطة اإ�شالح القطاع املعتَمدة لدى وزارة العمل

يوم  الب�شرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  الإ�شرتاتيجيَة  الوزراء  جمل�س  اعتمد  اأن  بعد 

2016/9/6، مت تكليف الوزارات واملوؤ�ش�شات املعنية باإعداد خطط تنفيذية لالإ�شرتاتيجية، 

فتوّلت وزارة العمل قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب، و�شّكلت جلانًا فنية لإعداد خطط 

تنفيذية يف هذا امل�شمار، ومنها خطة اإ�شالح للقطاع.

وحددت اخلطة مرحلتني لتنفيذها: الأولى ق�شرية املدى )2018/2017(؛ والثانية متو�شطة 

املدى )الو�شع النهائي( لالأعوام )2020-2018( 

وراأت اخلطة اأن هناك اأربعة عنا�شر �شرورية لنجاح برامج التعليم املهني والتقني والتدريب: 

الطلبة )املتدربون(، املدربون، القطاع اخلا�س، املناهج وامل�شاغل. مع اأن هناك عنا�شر اأخرى 

�شرورية مل يتم ذكرها.

عة للمرحلة الأولى )2017 /2018( بـ: وتتمثل النتاجات املتوقَّ

لة قبل نحو 5 �شنوات،  اإعادة اإحياء فكرة ت�شكيل املجال�س القطاعية، علمًا اأنها كانت م�شكَّ  .1

ثم تدّنت م�شاركة هذه املجال�س خالل تلك الفرتة لأ�شباب عديدة، من اأبرزها �شعف الدعم 

م لها. املقدَّ

اإعداد م�شودات التفاقيات مع القطاع اخلا�س.  .2

ت�شكيل املجل�س الأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني.  .3

اإجراء م�شح لالإمكانيات والأ�شول الفنية والبنى التحتية للموؤ�ش�شات العاملة يف القطاع.  .4

تعديل نظام مركز العتماد و�شبط اجلودة.  .5

عة للمرحلة الثانية )2018-2020( فهي: اأما النتاجات املتوقَّ

تعديل الت�شريعات لإيجاد مظلة واحدة للقطاع.  .1

2. ر�شد املخ�ش�شات املالية ال�شنوية الالزمة لتنفيذ اخلطة.
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والتعليم  التدريب  اأن  حيث  التنفيذية،  اخلطة  يف  الواردة  العمل  وبرامج  م�شاريع  تنفيذ   .3

-2016( الب�شرية  املوارد  وتنمية  تطوير  اإ�شرتاتيجية  حماور  اأحد  هو  والتقني  املهني 

.)2025

ومع اأن الإطار الزمني لتنفيذ املرحلة الأولى انتهى يف 2017/11/30، اإل اأّن اأيًا من النتاجات 

مل يتم اإجنازه با�شتثناء م�شودة م�شروع قانون املجل�س الأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني 

والتي تخ�شع للتدقيق واملراجعة يف ديوان الت�شريع ووزارة العمل التي تقوم مبتابعتها، غري اأن 

وزارة العمل قامت موؤخرًا ب�شحب م�شروع القانون واأعدت م�شروعًا اآخر لإن�شاء موؤ�ش�شة تنمية 

وتطوير املهارات املهنية حيث مت رفعه لل�شري بالإجراءات الد�شتورية لإقراره. 

وهناك �شعوبات متعددة تواجه تنفيذ خطة الإ�شالح امل�شار اإليها ومنها: 

ي�شاحب  وما  الغمو�س،  ي�شوبه  ومهامها،  للقطاع  كحاكمية  املرجعية  املظلة  على  التوافق   .1

ذلك من وجهات نظر خا�شة تعّزز ت�شتُّت القطاع.

�شعوبات اإدارية وفنية حول ت�شكيل املجال�س القطاعية والإطار القانوين الذي يحكمها   .2

ومتثيل هذه املجال�س.

املخ�ش�شات املالية الالزمة للتنفيذ مل يتم تخ�شي�شها بعد.  .3

غياب اإطار املتابعة للتنفيذ.  .4

القناعة باأن املجل�س الأعلى للتعليم والتدريب املهني والتقني بال�شيغة املقرتحة ملهامه،   .5

لتنظيم  اأُن�شئا  اللذين  ال�شابَقني  املجل�َشني  عن  خمتلفًا  يكون  لن  كما  الأهداف،  يحقق  لن 

والذي  والتقني،  املهني  والتدريب  التعليم  جمل�س  ت�شكيل   2001 عام  �شهد  حيث  القطاع. 

اأعيد ت�شكيله يف عام 2008 لي�شبح جمل�شًا للت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني. 

ومن الوا�شح اأن كاّلً من موؤ�ش�شات التعليم املهني والتقني والتدريب �شتظل تعمل منفردًة، وفق 

قوانينها واأنظمتها وجمال�شها، اإّل اإذا ت�شكلت مظلة وا�شحة املهام ت�شع كل هذه املوؤ�ش�شات حتت 

ادارة واإ�شراف جهة واحدة.
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ثاين عرش: املؤرشات النوعية والكّمية املأمولة لقطاع التعليم 

املهني والتقني والتدريب

�شعت جميع الإ�شرتاتيجيات وخطط التطوير لهذا القطاع، اإلى حتقيق موؤ�شرات نوعية وكمية 

يكون تاأثريها على �شوق العمل والقت�شاد اإيجابيًا وموؤثرًا.

وقد جنحت الإ�شرتاتيجيات يف حتقيق بع�س الإجنازات، غري اأن الفجوة بني م�شتوى املخرجات 

ومتطلبات ال�شوق يف ات�شاع، الأمر الذي تبدو معه املوؤ�شرات اأهدافًا ُي�شعى لتحقيقها. واملاأمول 

اأن يحقق القطاع املوؤ�شرات الآتية:

عام  يف  لت�شل  والتعليم  الرتبية  بوزارة  الثانوي  املهني  التعليم  يف  امللتحقني  ن�شبة  زيادة   .1

2025 اإلى 35% من جمموع طلبة املرحلة الثانوية.

زيادة الطاقة ال�شتيعابية يف معاهد موؤ�ش�شة التدريب املهني مبعدل 5% �شنويًا.  .2

زيادة ن�شبة امللتحقني بالتعليم التقني والكليات التقنية لت�شل اإلى 35% من الناجحني يف   .3

الثانوية العامة.

تاأ�شي�س موؤ�ش�شة تنمية املهارات واأن ت�شبح يف و�شع الت�شغيل عام 2018.  .4

اإعداد املعهد الوطني لتدريب املدربني ليكون قادرًا على تدريب 1000 مدرب �شنويًا.  .5

ال�شتقاللية  مينحه  مبا  اجلودة،  و�شبط  العتماد  مبركز  املتعلقة  الت�شريعات  حتديث   .6

اإعداد املعايري املهنية، وترخي�س مراكز التدريب للقطاع اخلا�س واعتمادها، واإ�شدار  يف 

�شهادات ممار�شة املهنة.

تطبيق الإطار الوطني للموؤهالت وفق ت�شريعات فاعلة.  .7

اإن�شاء �شندوق لتنمية املهارات عام 2018.  .8

بناء عالقات موؤ�ش�شية مع القطاع اخلا�س، ومنح هذا القطاع دورًا قياديًا.   .9

10. اإعداد التجهيزات واخلطط الدرا�شية واملناهج الالزمة، وو�شع اختبارات معتمدة.

حتديثها  ويتم  اإليها  الو�شول  ي�شهل  والطلب،  بالعر�س  خا�شة  بيانات  قاعدة  اإن�شاء   .11

با�شتمرار.

12. و�شع نظام للمتابعة والتقييم وامل�شاءلة يعمل وفق معايري واقعية.

13. ت�شميم برامج نوعية للكليات اجلامعية التقنية ل�شتقطاب نوعية ممتازة من الطلبة.

14. و�شع �شيا�شات للتوجيه املهني والإر�شاد ومتابعة اخلريجني.
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15. فتح القنوات اأفقيًا وعموديًا بني م�شارات التدريب والتعليم املهني والتقني.

16. التوجه نحو التدريب والتعليم املهني والتقني الإلكرتوين.

17. توفري التدريب والتعليم املهني والتقني للجميع ومدى احلياة.

18. تن�شيق امل�شاعدات وامل�شاريع الدولية املوجهة للقطاع.

19. تهيئة املجمعات ال�شناعية التابعة للقطاع اخلا�س لتعمل كمعاهَد للتدريب.

ثالث عرش: مجلس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني

ظلت فكرة اإن�شاء جمل�س ي�شرف على التعليم املهني والتقني والتدريب حلمًا يراود العاملني يف 

هذا القطاع، وذلك لدعم برامج القطاع واأن�شطته، وو�شعه يف املوقع املنا�شب، وكذلك لتنمية 

الدونية  املجتمعية  والنظرة  القطاع  اإدارة  ت�شتت  �شلبيات  من  والتخل�س  الب�شرية،  املوارد 

ملوؤ�ش�شاته وبراجمه.

وبناء عليه مت اإن�شاء جمل�س التعليم والتدريب املهني والتقني عام 2001، وتلقى املجل�س دعمًا 

منا�شبًا من املوؤ�ش�شات الدولية لتعزيز قدراته الإدارية والفنية وتقوية اأمانة �شر املجل�س.

وزيادة  البطالة،  ن�شبة  ارتفاع  عنها  نتج  العمل،  �شوق  يف  متعددة  تطورات  مع  ذلك  وتزامن 

العمالة الوافدة، فربزت حاجة ملّحة لتح�شني اأداء القطاع بحيث ي�شمل ت�شغيَل اخلريجني، 

الت�شغيل  جمل�س  تاأ�شي�س  اإلى  دعا  ما  وهو  الوافدة،  العمالة  حمل  الوطنية  العمالة  واإحالل 

وزير  برئا�شة   2008 ل�شنة   )46( رقم  القانون  مبوجب  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب 

العمل.

ويوؤدي املجل�س مهام عدة خلدمة القطاع، اإل اأن ما حَتّقق مل يكن كافيًا ملعاجلة �شلبيات القطاع، 

املهني  والتدريب  للتعليم  اأعلى  جمل�شًا  لي�شبح  املجل�س  بتغيري  للتفكري  احلكومة  دفع  ما  وهو 

والتقني، اأو اإن�شاء موؤ�ش�شة تنمية املهارات وفقًا ملا اأو�شت به الإ�شرتاتيجية الوطنية لتنمية 

املوارد الب�شرية )2025-2016(.

من  العديد  خالل  من  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�شغيل  جمل�س  دعم  حماولت  اإّن 

امل�شاريع الدولية لتطوير القطاع، مل تنجح يف جعل هذا املجل�س مظلة مرجعية بحيث تتوحد 

وتتكامل معه جهوُد املوؤ�ش�شات العاملة يف القطاع ومبا ُيحدث التح�شني املاأمول على خمرجاته 

كّميًا ونوعيًا.



تقرير حالة البالد: التعليم املهني والتقني والتدريب

47

من نقاط القوة للمجل�س:  -

اأنه ي�شتند اإلى ت�شريع قانوين.  .1

اإدارته وزيُر العمل، باعتبار وزارة العمل تعنى بالق�شايا العمالية وت�شّغل  يراأ�س جمل�َس   .2

العمالة الوطنية وتنّظم اأمور العمالة الوافدة.

والتقني  املهني  التعليم  بقطاع  تعنى  التي  املوؤ�ش�شات  من  العديُد  اإدارته  جمل�س  يف  تتمثل   .3

نقابات  واحتاد  والتجارة  ال�شناعة  كغرف  الجتماعيني  ال�شركاء  جانب  اإلى  والتدريب، 

العمال، اإ�شافة جلهات اأخرى ذات عالقة كنقابة املهند�شني.

وجود اأمانة �شر للمجل�س تعمل على تنظيم الجتماعات وحما�شرها ومتابعة تنفيذ القرارات.  .4

ينبثق عن املجل�س مركز العتماد و�شبط اجلودة، و�شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم   .5

املهني والتقني.

من املخاطر والتحديات التي تواجه عمل املجل�س:  -

والتي  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  ملوؤ�ش�شات  واملجال�س  والقوانني  املرجعيات  تعدد   .1

التعليم  وجمل�س  والتعليم،  الرتبية  جمل�س  مثل:  مهامها،  املوؤ�ش�شات  هذه  توؤدي  مبوجبها 

العايل، وجامعة البلقاء التطبيقية.

متثيل املوؤ�ش�شات واملجال�س التي تعنى بالتعليم املهني والتقني والتدريب، يف ع�شوية جمل�س   .2

املهني  التعليم  املختارين يف قطاع  املجل�س، جاء دون مراعاة خربات الأع�شاء  اإدارة هذا 

والتقني والتدريب والت�شغيل.

عدم ا�شتقاللية بع�س الإدارات التابعة للمجل�س، مثل �شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم   .3

املهني والتقني، ومركز العتماد و�شبط اجلودة.

تاأثرٍي  من  ال�شندوق،  يف  املمّثلة  املوؤ�ش�شات  متار�شه  ما  خالل  من  َم�شالح«،  »ت�شاُرب  وجود   .4

للح�شول على دعمه مل�شاريعها. وهو ما ينطبق اأي�شًا على القطاع اخلا�س.

تطوير  ح�شاب  على  بالت�شغيل  املرتبطة  الق�شايا  على  واملجل�س  ال�شندوق  اأن�شطة  ز  تركُّ  .5

التدريب والتعليم املهني والتقني.

ومل  كاملة،  اأهدافهما  حتققا  مل  و)2020-2014(   )2013-2008( القطاع  اإ�شرتاتيجّيتا   .6

اأهداف عري�شة مل تلتزم بها موؤ�ش�شات القطاع  تتبّنيا م�شاريع لتنفيذها، واقت�شرتا على 

ب�شورة كاملة.
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جمل�س  اأداء  �شعَف  يعك�س  والتدريب  والتقني  املهني  التعليم  قطاع  واقع  اإّن  القول  وميكن 

الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني.

والتقني  املهني  التعليم  لقطاع  القوة  نقاط  عرش:  عرش  رابع 

والتدريب

حّقق هذا القطاع العديد من نقاط القوة التي جعلته امل�سدَر الرئي�س الإعداد القوى العاملة 

براجمه  تطوير  ا�شتطاع  اأنه  اإل  والتحديات،  املعوقات  من  الكثري  يواجه  اأنه  ورغم  املدرَّبة، 

الت�شنيع  وتكنولوجيا  العمل  ل�شوق  املتغرية  الحتياجات  لتواكب  التدريبية  وت�شهيالته 

والإنتاج.

فهذا القطاع:

ع يف اإن�شاء املراكز واملعاهد والكليات والتي انت�شرت يف املحافظات كافة. تو�شَّ  .1

�شوق  يطلبها  متعددة  مهنية  م�شتويات  لتاأهيل  والربامج  التخ�ش�شات  ا�شتحداث  يف  ع  تو�شَّ  .2

العمل.

تعمل موؤ�ش�شاته وفق ت�شريعات وقوانني واأنظمة وتعليمات.  .3

يحظى بالعناية والهتمام على امل�شتويات املتعددة يف الدولة.  .4

والتمويل  اخلرباء  توفري  جمال  يف  وبخا�شة  واملانحة،  الدولية  املوؤ�ش�شات  دعم  يتلقى   .5

وامل�شاعدات الفنية.

تدعمه موازنة الدولة، وت�شارك يف تطويره موؤ�ش�شاُت القطاع اخلا�س.  .6

وعملياته  مبدخالته  والتدريب  والتقني  املهني  للتعليم  النظامي  النهج  وفق  ُيدار   .7

وخمرجاته.

يتمتع ببنية حتتية قابلة للتطوير والتح�شني.  .8

النمو  على  لت�شاعده  والآليات  والأدوار  املراكز  من  العديد  تقّدمه  دعٍم  على  يعتمد   .9

والتطوير، ومنها:

مركز العتماد و�شبط اجلودة. اأ.   

�شندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني. ب.   

معاهد تدريب املدربني. ت.   

تعاون ال�شركاء الجتماعيني ودعمهم. ث.   
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 التوصيات

تاليًا جمموعة من التو�شيات التي يوؤَمل درا�شتها من �شانعي القرار، والأخذ بها يف ال�شيا�شات 

التعليم  قطاع  يف  العاملة  املوؤ�ش�شات  اأن�شطة  على  ونوعي  كّمي  حت�شني  لإحداث  والت�شريعات 

املهني والتقني والتدريب. 

وميكن تق�شيم التو�شيات اإلى م�شتويات عدة:

على م�شتوى ال�شيا�شات والت�شريعات:  -

الإنتاجية واخلدمية  القطاعات  الوطني مبا يخدم  امل�شتوى  القطاع على  اأهداف  حتديد   .1

واإحداث تاأثري وا�شح على هيكل العمالة والقت�شاد الوطني.

التعليم  لقطاع  العامة  املظلَة  لتكوَن  ي�شابهها،  ما  اأو  املهارات  بناء  موؤ�ش�شة  اإن�شاء  ت�شريع   .2

د لهذا القطاع يلغي  ها واأن�شطَتها قانوٌن موحَّ املهني والتقني والتدريب، على اأن يحدد مهامَّ

التعليم  اأداء  عن  م�شوؤولة  املوؤ�ش�شة  هذه  تكون  وبحيث  فيه،  املرجعيات  وتعدد  الت�شتت 

وال�شركة  املجتمع،  كليات  والتدريبي يف  الفني  والتعليم  املهني،  والتدريب  املهني،  الثانوي 

الوطنية للت�شغيل والتدريب، يف ظّل تعاون وثيق مع القطاع اخلا�س.

ت�شكيل جمل�س اأمناء لهذه املوؤ�ش�شة برئا�شة القطاع اخلا�س اأو موؤ�ش�شة ويل العهد بذراعها/   .3

جامعة احل�شني التقنية. 

املهارات،  تنمية  �شندوق  الرئي�شة:  م�شادره  تكون  بحيث  القطاع  متويل  يف  النظر  اإعادة   .4

واملوازنة العامة، والأعمال الإنتاجية واخلدمية، واخلدمات التدريبية للقطاع، والقطاع 

واإحلاقها  عنه  »الت�شغيل«  مهمة  ف�شل  يتم  واأن  الدولية.  وامل�شاعدات  واملنح  اخلا�س، 

ب�شندوق التنمية والت�شغيل.

ت�شكيل املجال�س القطاعية والتي يعنى كلٌّ منها بتطوير قطاع معني كما هي القطاعات يف   .5

غرف ال�شناعة والتجارة.

اإجراء تعديالت على قانون تنظيم العمل املهني رقم )27( ل�شنة 1999، مبا يتنا�شب مع   .6

التطورات يف �شوق العمل والتغريات التكنولوجية املت�شارعة ومبا يلزم كّل من ميار�س عماًل 

مهنيًا اأن يحمل اإجازة ممار�شتها. 

العمل على ماأ�ش�شة ال�شراكة بني موؤ�ش�شات التدريب احلكومية وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س،   .7

مبا ي�شمن الو�شول اإلى برامج تدريبية تعتمد على الطلب ولي�س العر�س، واأن يتم التو�ّشع 
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يه الكّمي والنوعي، يف برامج التعليم املهني والتقني والتدريب مبا يحفز ال�شباب على  ب�شقَّ

اللتحاق بربامج القطاع.

على امل�شتوى الفني:  -

حتديث اخلطط الدرا�شية والتدريبية واملناهج واملواد التعليمية مبا يعزز التدريب العملي   .1

حتليالت  �شوء  يف  م  ت�شمَّ واأن  العمل،  مواقع  ويف  والكليات  واملدار�س  واملعاهد  امل�شاغل  يف 

دقيقة لحتياجات �شوق العمل، واأن يتم اعتماد اأحادية املنهاج وتعددية املواد التعليمية.

دعم خطط تطوير املعهد الوطني لتدريب املدربني لعقد دورات ق�شرية يف اأ�شاليب وطرق   .2

التدريب، والحتياجات الفنية وامل�شلكية للمدربني واإدارات معاهد التدريب ومراكزه.

ا�شتحداث برنامج جامعي لإعداد املدّر�شني واملدربني املهنيني قبل اخلدمة.  .3

املختربات،  وحتديث  والتجهيزات،  لالأبنية  ال�شاملة  وال�شيانة  التحتية  البنى  تطوير   .4

والإدارة املثلى ملوؤ�ش�شات التدريب والتعليم املهني والتقني.

تطوير نظام املتابعة والتقييم مبفهومه ال�شمويل مبا يتنا�شب مع طبيعة القطاع ومب�شاركة   .5

القطاع اخلا�س، وب�شكل خا�س اأداء املتدربني، وتعزيز نظم الإ�شراف والإدارة وامل�شاءلة 

واملراقبة والتقييم لأداء املوؤ�ش�شات، واعتماد نظام موؤ�ش�شي ل�شبط و�شمان اجلودة.

امل�شتدامة  والتنمية  احلياة،  مدى  امل�شتمر  املهني  والتطوير  التدريب  نظام  اعتماد   .6

والعرتاف باخلربة ال�شابقة، وتنفيذ اختبارات للراغبني بالنتقال من م�شتوى مهني اإلى 

م�شتوى اأعلى.

غري  ِقَبل  من  املهني  العمل  ممار�شة  من  للحّد  اجلودة،  و�شبط  العتماد  مركز  مهام  دعم   .7

�س لهم، وملنع قيام َمن مل ُتعتَمد براجُمه باأن�شطة التدريب. املرخَّ

تاأ�شي�س جلنة ا�شت�شارية من املجتمع املحلي والفعاليات القت�شادية يف كل معهد تدريبي اأو   .8

مدر�شة مهنية اأو كلية، لإثراء برامج التدريب.

التدريب  مواقع  على  تقت�شر  ل  بحيث  العملية،  للمهارات  الختبارات  نظم  مراجعة   .9

واملدربني العاديني، واإمنا تتم اأي�شًا مب�شاركة فنيني من القطاع اخلا�س.

الربامج وتطوير  ا�شتحداث  والطلب يف  العر�س  م�شحّية جلانَبي  درا�شات  10. العتماد على 

املناهج، مع بناء قاعدة للبيانات واملعلومات يف هذا ال�شياق.
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على م�شتوى التعاون الدويل والإقليمي:  -

الطالع على اأف�شل املمار�شات واخلربات الدولية يف مكونات القطاع كافة، وتبادل املناهج   .1

واملواد التعليمية واخلربات الإدارية.

والتدريب، على  والتقني  املهني  بالتعليم  املعنية  والفنية  الدولية  املوؤ�ش�شات  الت�شبيك مع   .2

للتعاون  الأملانية  واملوؤ�ش�شة  الأوروبية،  التدريب  وهيئة  الدولية،  العمل  منظمة  غرار 

الدويل، والوكالة الأمريكية للتعاون، واملنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة.

امل�شاركة يف برامج امل�شابقات الدولية والإقليمية والوطنية للمهارات، مبا يخدم تطوير   .3

الربامج واملناهج التدريبية، ومبا يكفل مواكبة التطورات العاملية يف هذا امل�شمار.

اأن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدويل مهمة الإعداد مل�شاريع التطوير الدولية لدعم   .4

ب ازدواجية  القطاع، بالتن�شيق مع املوؤ�ش�شات الوطنية، ل�شمان عدم تكرار امل�شاريع ولتجنُّ

الأن�شطة.

ال�شعي لالعرتاف الدويل مب�شتويات التعليم املهني والتقني والتدريب يف الأردن، مبا ي�شهم   .5

يف تعزيز تناف�شية خريجي القطاع يف �شوق العمل املحلي و�شوق العمل الإقليمي.

على امل�شتوى الإداري والتنظيمي:  -

مبا  والتدريب،  والتقني  املهني  التعليم  قطاع  يف  للعاملني  والرواتب  لالأجور  نظام  اعتماد   .1

ي�شمن منح حوافز كافية للمدربني والعاملني لتطوير كفاياتهم، وي�شّهل من عملية ا�شتقطاب 

املوؤهلني فنيًا يف القطاع اخلا�س للدخول اإلى مهنة التدريب يف املوؤ�ش�شات احلكومية والقطاع 

اخلا�س.

م�شتوى  على  الحتياجات  بتحديد  ت�شمح  القطاع  ل�شوؤون  لمركزية  اإدارات  تاأ�شي�س   .2

املحافظات وتعزز عمليات تنفيذ القرارات وال�شيا�شات املت�شلة بعمل القطاع.

اأ�شحاب العمل  اعتماد نظام للتوجيه والإر�شاد املهني واإ�شرتاتيجية وا�شحة للتعاون مع   .3

وموؤ�ش�شات الإعالم، للتوعية بحقائق القطاع وخمرجاته وفر�س العمل املتوفرة. واإ�شدار 

مطبوعات توجيهية اإر�شادية تعّرف باملهن ومتطلباتها وفر�س الت�شغيل فيها.

وقد مت اإعداد اإ�شرتاتيجية وطنية للتوجيه والإر�شاد املهني عام 2014، وجتري الآن عملية 

مراجعتها وحتديثها يف �شوء امل�شتجدات. 
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وب�شورة  والتقني  املهني  التعليم  وبرامج  م�شارات  بني  والعمودية  الأفقية  القنوات  فتح   .4

ت�شمح بالنتقال من م�شار اإلى اآخر وباإعطاء خريجي القطاع فر�شة للتعليم العايل وفق 

معايري حمددة.

توحيد احلوافز املالية التي ت�شهم يف زيادة ن�شبة امللتحقني ببع�س برامج قطاع التعليم   .5

َمن  كّل  لدى  والقدرات  وال�شتعداد  الرغبة  مع مراعاة عوامل  والتدريب،  والتقني  املهني 

يرغب يف اللتحاق بهذه امل�شارات التعليمية.

تعزيز مهمة التدريب وتنمية املوارد الب�شرية يف القطاع اخلا�س، بحيث ميّكنهم ذلك من   .6

املبادرة والقيادة لأن�شطة التعليم املهني والتقني.

يف  كتدريب  ذلك  ل�شتخدام  الإنتاجية،  التدريبية  اجلمعيات  م�شروع  اإجناز  على  العمل   .7

مواقع العمل وحتقيق عوائد مالية ت�شهم يف تطوير اأن�شطة القطاع.


