


المحور الثاني  : ارتباطية التعليم والتدريب بالتشغيل (التوظيف) 

اوال : نظرة عامة 
يقودها  التي  والتدريب  التعليم  لخدمات  الرئيس  الغرض  (التوظيف)  التشغيل  يعد 
قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في االردن وهو بالطبع ليس الغرض الوحيد 
الوظائف وفرص  التعليم والتدريب على اشغال  لهذا القطاع، حيث ال تقتصر اهمية 
العمل الفورية بل تتعداها الى القضية االوسع نطاقÄ وهي اعداد المتعلمين للنجاح 

في ظل عالم متغير باستمرار. 

ان القضايا المتعلقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني والمهني التي يجب اخذها 
المهني  والتعليم  التدريب  وتعمق  باتساع  وتتمثل  ومتنوعة  عديدة  االعتبار  بعين 

والتقني وجاذبيته واستجابته وتوفيرة.

فمن حيث اتساع وتعمق التدريب والتعليم المهني والتقني فإن التركيز الضيق على 
ال  معينة  لمهنة  العمل  اصحاب  يطلبها  التي  والمعارف  بالمهارات  المتعلمين  تزويد 
يؤدي الى نجاح هؤالء المتعلمون في عالم العمل سريع التغيير ولذلك فان احتياجات 
للتشغيل)  (القابلة  المكتسبة  والمهارات  الكفايات  من  مجموعة  الكتساب  الفرد 
وفي  مختلفة   بادوار  للقيام   Ãوجاهز القرار  اتخاذ  على   Ãقادر يكون  ان  من  ستمكنه 

بيئات عمل مهنية اوسع.

ولدعم التطور االقتصادي واالجتماعي في االردن فإن الحاجة تبدو ملحة ليس فقط 
للتوسع بنوع خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني بل تتعداها الى مستوى تلك 

الخدمات .

لتطوير  االهمية  في  غاية  امرا  يعد  الفني  المستوى  ضمن  العاملة  القوى  اعداد  ان 
االقتصاد ال سيما ان الكم الرئيس من خدمات التدريب في االردن تتركز في مستويات 

العمل االساسية (محدد مهارات، الماهر، المهني)

فمن  المستهدفة،  للفئات  المهني  والتعليم  التدريب  برامج  جاذبية  بخصوص  اما 
الشائع بأن هذه البرامج  ال تعد خيارا جيدÃ مقارنة ببرامج التعليم العالي وهذه ظاهرة 
ليست محلية بل عالمية وذات جذور تاريخية وثقافية عميقة. وهناك عدة اسباب يعزى 
لها اعتبار برامج التعليم والتدريب المهني والتقني خيارÃ ثانيÄ، منها ان هذه البرامج ذات 
مسار مغلق اي ال يتيح امكانية االنتقال الى مستويات اعلى من التعليم التدريب من 
ناحية، وال يوفر آفاق للتعلم المستمر ومدى الحياة من ناحية ثانية، كما ينظر الى برامج 
التعليم العالي عمومÄ بأنها الخيار االفضل مقارنة ببرامج التدريب والتعليم المهني 
والتقني ولذلك يبدو بان اكثر الطرق  نجاعة في زيادة جاذبية برامج التعليم والتدريب 
طريق  عن  وذلك  العالي  التعليم  ببرامج  لربطها   الية  بايجاد  تتمثل  والتقني  المهني 
بالمستويات  تبدأ  مهنية  مسارات  بوجود  يسمح  المهنية  للمؤهالت  عام  أطار  تطوير 

المهنية الدنيا ويتيح الوصول للمستويات المتقدمة من التعليم العالي .



يستجيب  بحيث  والتقني  المهني  والتدريب  للتعليم  نظام  يصمم  ان  يجب  كما 
الحتياجات الشركاء والجهات المعنية االمر الذي يتطلب مشاركة استراتيجية من قبل 
منشآت واصحاب العمل في عمليات التعليم والتدريب المهني والتقني سيما وانهم 
يمتلكون الدراية لكيفية زيادة ارتباطية برامج التدريب والتعليم المهني والتقني بقابلية 
الصناعة  تساهم  ان  ينبغي  هنا  ومن  سواء،  حد  على  الخريجين  وتوظيف  التشغيل 
االردنية واصحاب االعمال في جميع المراحل سواء تصميم او تطوير او تقديم تلك 

البرامج وبنفس الوقت ايجاد فرص العمل للخريجين. 

ان تطوير المناهج  يجب ان يكون استجابة لالحتياجات وبالتالي فال بد لتلك المناهج 
احتياجات  تلبي  المطورة  البرامج  تلك  ان  لضمان  المهنية  المعايير  الى  تستند   ان  من 

الصناعة من الكفايات المطلوبة .

وفيما يتعلق بتوفير (تقديم) برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، فإن تطلعات 
سوق العمل تتمثل بايجاد نظام مطور ومحدث للتشغيل وللتدريب والتعليم لمهني 
ضمن  فقط  تحقيقه  يتم  النظام  وهذا  السوق  الحتياجات  يستند  وبحيث  والتقني 
مستويات عالية من الجودة في جميع المقاييس الحرجة ال سيما ما يتعلق في الموارد 
البشرية والتجهيزات والمواد، فعلى سبيل المثال فإن الجودة العالية لبرامج التعليم 
والتدريب المهني والتقني تحتاج للمدربين/للمعلمين االكفياء الذين يمتلكون الخبرة 
في الصناعة وبما يسهم في اعداد المدربين وتحديد الكفايات المطلوبة في مجال 

برامج تعليم الكبار.

 ثانيª : انجازات الخطة االستراتيجية لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم
المهني والتقني خالل الفترة  ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٣

لقد ظهر خالل فترة تنفيذ استراتيجية التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 
السابقة لالعوام (٢٠٠٨- ٢٠١٠) جملة انجازات تمثلت بالتوسع والتعمق في برامج التعليم 
والتدريب المهني والتقني وفي استجابة تلك البرامج وتنفيذها، وقد حظيت مسألة 
التدريبات  انواع  زيارة  الى  بالحاجة  االعتراف  خالل  من  باالهتمام  والتعمق  التوسع 
المقدمة عالوة التخصصات التقليدية بحيث باتت تشمل المهارات المطلوبة القتصاد 
المعرفة كما تم التركيز على تطوير برامج التدريب للمستوى الفني وتحويل كليات 
المجتمع الى معاهد مهنية تطبيقية وذلك في اطار الهيكلة التي تتم بقيادة وزارة 
كليات  وارتباطية  وادارة  حوكمة  تحسين  بهدف  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
ارض  فعليÄ على  ينفذ  ان هذا لم  اال  الكليات  لتلك  وانشاء شبكة مستقلة  المجتمع 

الواقع. 

وبالرغم من استمرار ارتفاع معدالت البطالة في صفوف خريجي الجامعات وما يترتب 
عليها من عبء على االقتصاد الوطني وتزايد خطر عدم االستقرار االجتماعي نتيجة 
بالتعليم  االلتحاق  على  الطلب  في  مضطرد  ازدياد  كله  ذلك  رافق  قد  انه  اال  لذلك 
العالي في الوقت الذي رافقه انخفاض في االلتحاق ببرامج التعليم والتدريب المهني 

والتقني



 وقد تعامل مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني مع مسألة ضعف 
االقبال على برامج التعليم والتدريب المهني والتقني بالشروع بتنفيذ حملة اعالمية 
المهني  والتدريب  التعليم  برامج  اهمية  ادراك  على  وذويهم  المتعلمين  لتشجيع 
والتقني كاختيار جذاب وعلى الرغم من اعتبار هذه المبادرة اال انها لم تحقق الصورة 

المالئمة لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني .

لقد حظي موضوع االستجابة للتعليم والتدريب المهني والتقني باهتمام كبير خالل 
الفترة الزمنية (٢٠٠٨- ٢٠١٣) حيث تم احراز تقدم كبير في مشاركة القطاع الخاص في 
مجالس االدارة واللجان الفنية والمجالس المنبثقة عن مؤسسات التشغيل والتعليم 
مجموعة  العام  القطاع  في  التدريب  مزودي  نفذ  كما  والتقني،  المهني  والتدريب 
مبادرات ايجابية في كل من مؤسسة التدريب المهني ووزارة التربية والتعليم للتعاون 
ولمختلف  للبرامج  استشارية  لجنة   ١٠٠ بحوالي  باالستعانة  تمثلت  الخاص  القطاع  مع 

المناهج وبمشاركة جيدة من الصناعة.

وموخرÃ قام كل من (مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني) و(مركز 
المهارات  ولجان  القطاعية  للفرق  مرجعية  وثيقة  بتطوير  الجودة)  وضبط  االعتماد 
ارتباطية برامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  القطاعية بهدف زيادة 
اوهايو  جامعة  من  شهادات  على  اردنيين  اختصاصيين  عشرة  حصول  على  عالوة 

تؤهلهم للعمل كميسري تطوير مناهج تدريب مهني.

االبرز في مجال  االنجاز  يعتبر   ٢٠١٢ العام   الجودة في  االعتماد وضبط  انشاء مركز  إن 
الجودة  لضمان  هيئة  المركز  يعد  حيث  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  تقديم 
ومنح  المهنية  لالختبارات  و  ناحية  من  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  لمزودي 
الرخص المهنية من ناحية ثانية . وقد طور مركز االعتماد وضبط الجودة نظام وطنيا 
لضمان جودة تزويد التدريب والتعليم المهني والتقني وسيضمن هذا النظام زيادة 
ارتباطية برامج التعليم والتدريب المهني والتقني بسوق العمل اضافة لزيادة استجابة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية  التعليم والتدريب المهني والتقني لمتطلبات  برامج 
معايير  مع  للتجاوب  و  والتقني  المهني  والتدريب  للتعليم  والفعالية  الجودة  وزيادة 
المهني والتقني في مجال  التعليم والتدريب  الدولية وزيادة قدرات مزودي  الجودة 
بقدرات  والدولية  المحلية  والدوليين  المحليين  المشغلين  ثقة  وزيادة  الجودة  ادارة 
االردنيين وحماية المتعلمين من االلتحاق بالبرامج ذات النوعية الرديئة  التي يقدمها 

بعض مزودي التدريب غير المرخصيين.

ثالثª : ا�نجازات التي لم تتحقق خالل الفترة  ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٣

هناك حاجة متزايدة لمزيد من االنجاز في مجال التوسع والتعمق في برامج التعليم 
التعليم  برامج  يختار  لمن  االولي  فالمطلب  االردن.  في  والتقني  المهني  والتدريب 
العمل  مستويات  ضمن  المهنة  مزاولة  اجازة  على  الحصول  هي  المهني  والتدريب 
ولذلك  المهني  والعامل  الماهر  والعامل  المهارات  محدد  العامل  لفئات  االساسية 
تم مواءمة برامج التعليم والتدريب المهني والتقني مع مهن محددة ذات تعريف 



ضيق ويمكن وصفها بشكل افضل بأنها اختصاصات ذات مجموعات مهنية عريضة 
ولذلك يجب ان تكون االولوية المقترحة لكليات المجتمع تطوير البرامج ذو المستوى 

الفني / التقني.

ان احد وسائل تعزيز جاذبية برامج التعليم والتدريب المهني والتقني هو فتح المسارات 
امام خريجي هذه البرامج لاللتحاق بالتعليم العالي، فمن المعروف بان حوالي 25 ٪ 
على  يحصلون   Äسنوي والتعليم  التربية  وزارة  في  المهني  التعليم  برامج  خريجي  من 
غالبيتها  بأن  الكليات  تلك  برامج  فيه  وتمتاز  المحلي  المجتمع  بكليات  القبول  فرصة 
برامج نظرية ( انسانية )، في حين لم يتمكن فيه اكثر من 25-20 ٪ من خريجي تلك 

الكليات من الحصول على فرصة قبول في التعليم الجامعي كل عام .

احتمالية  هي   Äسنوي للجامعات  المهني  التوجيهي  خريجي  دخول  احتمال  ان  كما 
االلتحاق  من  التوجيهي  في  اخفقوا  الذي  فيه  يتمكن  الذي  الوقت  في  ضعيفة، 
بمعاهد التدريب والتعليم المهني والتقني في القطاعين العام والخاص من ناحية 
ال  انه  حيث  المجتمع  بكليات  االلتحاق  من  المعاهد  تلك  خريجي  فيه  يتمكن  وال 
يسمح لمن لم يجتاز التوجيهي التقدم للدراسة في الجامعات مهما كان مما يعد 
انتهاكÄ واضحÄ لمبدأ التعليم مدى الحياة ودليًال على سوء تصميم النظام، ا²مر الذي 
فان   هنا  ومن  أوضح،   بشكل  والخروج  الدخول  نقاط  لتحديد  النظام  يدعولمراجعة 

تطوير اطار مؤهالت وطني سيتصدى لتلك المعضلة .

القدرة على استجابة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقنيفي الوقت  ومن حيث 
لتقديم  العمل  الصحاب  المنهجية  المسوحات  ببعض   االستعانة  فيمكن  الحالي 
نقطة البداية  لقياس مدى تحسن استجابة النظام مع مرور الوقت واالدوات لمالحظة 

مدى انسجام برامج التعليم والتدريب المهني والتقني مع احتياجات سوق العمل .

ان نظام ضبط الجودة الخارجي الذي طوره مركز االعتماد وضبط الجودة ومسودة 
المهني  والتدريب  للتعليم  للمؤهالت  كأطار  المقترحة  المؤهالت  توثيق  متطلبات 
ان  والى  المهنية  المعايير  الى  تستند  البرامج  تلك  بأن  يثبت  ما  الى  تحتاج  والتقني 
ولتدريب  التعليم  مزودي  تشجيع  الى  اضافة  الصناعات  مع  بالتعاون  يتم   تطويرها 

المهني والتقني لتطوير عالقات التعاون مع اصحاب العمل .

المهني  والتدريب  التعليم  تقديم  بجودة  االرتباط  ذات  العناصر  اهم  من  وواحدة 
مع  جنب  الى   Äجنب القوية  الفنية  القدرات  ذوو  التدريب  بطواقم  تتعلق  والتقني 
المدربين في  الحالي يوجد مركز العداد  الوقت  بالتعليم، ففي  المتعلقة  العمليات 
منطقة ماركا / عمان وهذا المركز يحتاج الى التقوية والدعم لكي يصبح اداة فعالة 
لتقديم البرامج التربوية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في االردن ولجميع 
المدربين/ وتعيين  اختيار  عمليات  في  تغيير  الى  الحاجة  الى  اضافة  التدريب  مزودي 
هؤالء  لدى  الصناعية   والخبرة  المهنية  الكفايات  على  التركيز  يتم  بحيث  المعلمين 

المدربين/المعلمين.



رابعª :النظرة المستقبلية لالعوام ٢٠١٤ - ٢٠٢٠

يجب  فأنه  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  برامج  في  والتعمق  التوسع  اطار  في 
تركيز االهتمام على عناصر التعليم العام لبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني 
بما في ذلك الحاجة للتوعية بالمسؤولية البيئية، ولضمان ان يتم تأهيل الفرد ليكون 
المهني  التعليم والتدريب  الخيارات فان مؤهالت  تنفيذ  طيف واسع من  قادرÃ على 
والتقني تحتاج الى أن تتضمن كفايات مهنية تتواجد في اكثر من مجال مهني كما 
تحتاج الى بعض المتطلبات االكاديمية التي تعد المتعلمين للتقدم لمستويات اعلى 
اضافة الى ذلك مسألة تطوير مؤهالت مستوى الفني بالتعاون مع الصناعات وباشراف 

مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني تعد مسألة هامة وحاجة ملحة .

كذلك يعد الحل الرئيس لزيادة جاذبية التعليم والتدريب المهني والتقني يتمثل في  
العالي)  و(التعليم  والتقني)  المهني  والتدريب  (التعليم  بين  التقاطع  عدم  ضمان 
من خالل انشاء مسارات تمكن المتعلمين من التعلم في الحياة وتضمن تقدمهم 
عبر طرق متنوعة ودون اي عوائق قد تحول دون حصولهم على مستويات عليا من 
التعليم في ظل توفر الرغبة والمصلحة والقدرة لديهم على القيام بذلك فالعديد 
من الدول في العالم عالجت موضوع امكانية الوصول والحصول على تعليم عالي 

ونظام للتدريب عبرانشاء اطار وطني  للمؤهالت.

ومن حيث توفير االستجابة للتعليم والتدريب المهني والتقني فان االمر يتطلب توفير 
قنوات لالتصال وادامتها مع الشركاء، فعلى سبيل المثال فان نظام ضمان الجودة 
الخارجية الذي طوره مركز االعتماد وضبط الجودة يتطلب من مزودي التدريب جمع 
واستخدامها  العمل)  واصحاب  الخريجين،  (الطالب،  الشركاء  بين  الراجعة  التغذية 

الغراض التحسين واعتمادها كجزء من نظام ادارة الجودة الداخلية.

الى  والتعليم  التدريب  لخدمات  المزودين  وبعض  العمالة  كثيفة  القطاعات  تفتقر 
المعلومات  مجال  في  والقدرات  التحليلية  المهارات  تمتلك  التي  البشرية  الموارد 
والبيانات، ولتجاوز ذلك تقترح االستراتيجية تطوير خدمات مركزية لجمع ونشر البيانات 
والحصول على التغذية الراجعة من اصحاب العمل في االردن عالوة على اقتراح انشاء 
التعليم  بمخرجات  المعنيين  الصناعة  ممثلوا  فيها  يشارك  للبرامج  استشارية  لجان 
والتدريب المهني والتقني اضافة الى ضرورة تحضير الخطط لتطوير الموارد البشرية 
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على المستوى القطاعي وبحيث تستند هذه الخطط الى المعايير المهنية المطورة 
من قبل لجان المهارات القطاعية، وهناك عامل آخر هو ضرورة التشارك في مسوؤلية 
الدورات التدريبية للمجتمعات المحلية باستخدام تسهيالت التعليم والتدريب المهني 

والتقني  االمر الذي سيساهم في بناء القدرات.

وجاذبيتة  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  عن  العام  االنطباع  وتعزيز  تحسين  ان 
وارتباطيته واشراك الصناعة يتم من خالل تقديم التعليم والتدريب المهني والتقني 
والتسهيالت  والمواد  المرافق  واستخدام  عالية  بكفاءة  التسهيالت  استخدام  عبر 
ومعدات  بجودة عالية ممتازة ،االمر الذي يتطلب من المزودين الحرص على تخصيصة 
العمل من خالل التركيز على التسهيالت التي تحقق تميزÃ في مجال تقديم التدريب 
من  منوعة  مجموعات  مع  تتالئم  لكي  توفيرالتسهيالت  في  العشوائية  من  بدًال 

البرامج .

/ المعلمين  على  يعتمد  االردن  في  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  تزويد  ايضا 
عمال  سيعدون  الذين  الصناعة  في  الجيدة  المؤهالت  ذوو  المتميزين  المدربين 
المهني  والتطوير  االداء  وادارة  واالجور  والتعيين  االختيار  انظمة  فان  ولذا  المستقبل، 
الى  اضافة  الجذري  االصالح  الى  يحتاج  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  لطواقم 
الحاجة الى رفع قدرات مدراء التدريب ومدراء المعاهد والمدراء االخرون والقادة لدى 

مزودي التدريب االمر الذي سؤدي  حتمÄ الى تحسين المخرجات . 

خامسª :النتائج االستراتيجية  للفترة القادمة ٢٠١٤ - ٢٠٢٠

 ٢٠١٤) العام  من  الفترة  خالل  تحقيقها  سيتم  التي  االستراتيجية  النتيحة  ستكون 
وحتى العام ٢٠٢٠ )هي:

ارتباطية مطورة للتعليم والتدريب بالتشغيل

سادسª : مؤشرات االداء

هناك عدد من مؤشرات االداء التي ستقيس النتائج لالستراتيجية التي يمكن تحقيقها 
(ارتباطية مطورة التعليم والتدريب بالتشغيل) ومؤشرات االداء هي :

جمع برامج التدريب والتعليم المهني والتقني القائمة ومراجعتها وتعديلها • 
بحلول العام ٢٠٢٠ وذلك لضمان ان خريجيها الناجحين قادرون على ممارسة 
على  واحدة  فرصة  في  لالنخراط  ومؤهلون  العمل  سوق  في  مختلفة  ادوار 

االقل ومحددة مسبقÄ في نظم التعليم والتدريب المهني والتقني
لجميع •  متخصصة  تقنية  مؤسسات  توفرها  التي  الفني  المستوى  مؤهالت 

المهارات والصناعات المتقدمة تعتبر من اولويات للتنمية في االردن .
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(توثيق) •  تسجيل  مع  وطنية  هيئة  وتديره  متاح  للمؤهالت  الوطني  االطار 
للمؤهالت لثالث اطر فرعية هي (التعليم العام) و(التدريب والتعليم المهني 
والتقني) و(التعليم العالي) مع توفر مسارات وقنوات محددة وواضحة بين 

هذه االطر الفرعية .
وهذه •  العمل  وصاحب  المتعلم  لرضا  استقصاء  ودراسات  مسوحات  اجراء 

الدراسات منفذه ضمن فترات منتظمة من خالل آلية وادارة مركزية وتستخدم 
نتائج الدراسات على المستوى الوطني ومستوى المزود من تحسين عمليات 

التخطيط .
كل برنامج او مجموعة برامج ذات صلة تقدم من قبل مزود للتدريب وبمشاركة • 

لجان استشارية نشطة وفعالة تضم ممثلي الصناعة ويشاركون في اعمال 
ذات صلة بالتصميم والتطوير والتنفيذ والمراجعة لتلك البرامج .

استجابة •  تمثل   ٢٠١٤ العام  منذ  المطورة  البرامج  جميع  ان  على  االدلة  تتوفر 
حقيقية لالحتياجات من المهارات وتستند الى المعايير المهنية .

يتم سنويÄ رصد مدى كفاية المرافق والمعدات والمواد لدى كل مزود للتدريب • 
، ويتم رصد مدى  وجود ادلة على زيادة المخصصات المالية لتوفير تلك المواد 

والمعدات .
بمرجعية •  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  مدربي  اعداد  معهد  يعمل 

التدريب  مزودي  جميع  لدى  المدربين  تدريب  لسياسة  عمل  واطار  قانونية 
والتعليم المهني والتقني ما قبل الخدمة والتدريب الروتيني اثناء الخدمة .

تقييم اداء مدربي ومعلمي التعليم والتدريب المهني والتقني سنويÄ ويتم • 
المرتدة  بالتغذية  واضح  بشكل  ترتبط  ومتخصصة  مطورة  خطط  ذلك  عبر 
عن ادائهم وكما يتم انتدابهم الماكن العمل في الصناعة لمدة شهر على 

االقل كل ثالث سنوات . 
تستند اجراءات االختيار والتعيين واالجور للمعلمين والمدربين على مؤهالتهم • 

المهنية ومؤهالت تدريب الكبار والخبرة في الحقل الصناعي .



سابعª : اهداف تحسين ارتباطية التعليم والتدريب بالتشغيل ( التوظيف ) 

بالمناقشة الموضوعية والمستفيضة فان االهداف الخاصة التي ان تحققت ستساهم 
في تحقيق النتائج االستراتيجية هي : 

سنويا  •  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  مزودي  برامج  من   ٪١٥ مراجعة 
وتطويرها لضمان زيادة ارتباطيتها باحتياجات الصناعة  . 

تشغيل ما ال يقل  عن  ٧٠٪ من خريجي عشر برامج ضمن مستوى الفني خالل • 
ستة اشهر من تخرجهم .

والتقني •  المهني  والتدريب  التعليم  مؤهالت  من   ٣٠ عن   يقل  ال  ما  تسجيل 
ضمن مسارات واضحة على الصعيد الفني وصعيد التعليم العالي في إطار 

المؤهالت الوطني .

والتدريب •  التعليم  متدربي  لجميع  الخريجين  لمتابعة  سنوية  دراسات  تنفيذ 
العمل وكذلك جميع  اماكن  لدى  الخبرة  والتقني وجميع مقدمي  المهني 
بهدف  الحاليين  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم  مؤسسات  خريجي 

الحصول على التغذية المرتدة من اصحاب العمل والخريجين. 

اعتماد تسعون بالمئة من برامج التعليم والتدريب المهني والتقني او البرامج • 
المرتبطة بها من خالل موافقة لجنة استشارية عليها وبحيث تجمع اللجنة 
اربع مرات على االقل سنويÄ للنظر في القضايا والمواضيع ذات الصلة بمخرجات 

تلك البرامج .

الصناعة •  من  حقيقية  لطلبات  نتيجة  يتم  المستحدثة  البرامج  جميع  تطوير 
واستنادÃ الى المعايير المهنية او معايير صناعية دولية معتمدة . 

يتحسن رضا ١٠٪ من المتعلمين سنويÄ عن تسهيالت التدريب والمعدات والمواد • 
وذلك بحلول العام ٢٠٢٠ 

المهني •  والتعليم  التدريب  ومعلمي  مدربي  من   (١٠٠) عن  يقل  ال  ما  اشراك 
والتقني سنويÄ  في دورات تدريبية ضمن برامج (ما قبل الخدمة) وبرامج (رفع 

الكفاءة التخصصية) وورش العمل التي يعقدها معهد تدريب المدربين . 

المزودين •  لدى  العاملين  التدريبي  الكادر  اعضاء  من   ٪١٠ عن   يقل  ال  ما  ارسال 
الصلة  ذات  الصناعة  لدى  للتدريب  والخاص  العام  القطاع  في  المعتمدين 

بمجال التدريب .

يحمل جميع الكادر الذي يعين خالل االعوام ٢٠١٦ -٢٠٢٠ مؤهالت مهنية مناسبة • 
ولديهم سنتين خبرة على االقل في الصناعة ذات الصلة بموضوع الخبرة .



ثامنª : االجراءات الرئيسة

لتحقيق هذه ا�هداف، ومساهمتها في النتيجة االستراتيجية لتحسين مدى أهمية 
الرئيسية،   ا�جراءات  من  بعدد  سيضطلع  ا�ردن،  في  للتوظيف  والتدريب  التعليم 

وهذه االجراءات هي :

ان . ١ لضمان  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  لبرامج  التقييمية  المراجعة 
االفراد قد تم اعدادهم بقدر من الكفايات والمهارات الحياتية التي تمكنهم 

من التنقل عبر اطار واسع من المهن .

المستدام . ٢ االقتصادي  للنمو  المحتملة  االولوية  ذات  المجاالت  على  التركيز   
واالستفادة من امثلة تطبيقية تحاكي افضل الممارسات الدولية .

المشاريع . ٣ تطوير  على  والبناء  المجتمع  لكليات  المقترحة  الهيكلة  تنشيط 
الصناعات  مع  الوثيق  بالتعاون  الفني  المستوى  لمؤهالت  الحالية  الريادية 

الرائدة .

القضاء على اشكالية انغالق نظام التدريب والتعليم المهني وتعزيز جاذبية . ٤
للمؤهالت  عام  اطار  وتطبيق  تطوير  عبر  والتقني  المهني  والتدريب  التعليم 
و(التدريب  العام)  للتعليم  فرعية(  اطر  ثالث  على   يحتوي  بحيث  الوطنية 

والتعليم المهني والتقني) و(التعليم العالي) .  

تطوير دراسات متابعة الخريجين ودراسات رضا اصحاب العمل بشكل مركزي . ٥
على المستوى الوطني والطلب من مزودي التدريب تطوير التخطيط وتفعيل 

نظام المسائلة  الوطنية التي تستند الى برامج تخطيط االداء .

تطوير وتفعيل وقيادة اللجان االستشارية لكل برنامج او مجموعة برامج ذات . ٦
الصلة ودعمها بنماذج مطورة للمشاركة .

استخدام اسلوب الدراسات االستقصائية وخطط تنمية الموارد البشرية في . ٧
القطاع كمصادر رئيسية للمعلومات المتعلقة بحصراالحتياجات من المهارات 

التي تطلبها القطاعات االقتصادية في االردن .

تطوير المعايير المهنية للمهن ذات االولوية واعتبارها  اساسÄ لتطوير المناهج . ٨
الدراسية .

ل�داء . ٩ جيد  كمؤشر  والمواد  والمعدات  المرافق  وجاذبية  مالءمة  تحسين 
واولوية لتوفير المخصصات المالية .

االساسية لهذا . ١٠ للمهمة   Äالحالي وفق المدربين  تدريب  االستمرار بدعم مركز 
المركز وعبر تطوير ادواته التشريعية واطار العمل وتوفير الموارد وبناء قدرات 

المركز .



نظام . ١١ في  المتخصصة  الكوادر  من  الموظفين  اداء  الدارة  نظام  تنفيذ 
الموظفين  هؤالء  ان  وضمان  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل 
التكنولوجيا  يواكب  بشكل  الكادر  تطوير  في  منهجي  وبشكل  يشاركون 
خالل  العمل  لمواقع  االنتداب  ذلك  في  بما  التعليم  في  والتغيرات  واالدارة 

فترة الالحمل التدريبي  لديهم لزيادة كفاءتهم .

في . ١٢ والمعلمين  للمدربين  واالجور  والتعيين  االختيار  نظام  قضايا  معالجة   
في  اثر  من  لذلك  في  لما  والتقني  المهني  والتدريب  والتعليم  التشغيل 
قيادة التدريب والتعليم في مؤسسات التشغيل والتدريب والتعليم المهني 

والتقني .
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المحور الثالث: زيادة الشمولية لنظام التشغيل والتدريب والتعليم المهني 
والتقني

اوال : نظرة عامة 
يهدف مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني �عداد الشباب ا²ردني 
متطلبات  مع  ينسجم  وبما  البشرية  الموارد  من  االنتفاع  وتعظيم  العمل،  لسوق 
التنمية الشاملة. ونظرا ²همية المساهمة التي يمكن أن يقدمها التدريب والتعليم 
المهني والتقني في االقتصاد، آخذين بعين االعتبار نقص الموظفين ذوي المهارات 
الفنية والمهنية، فإنه ينبغي توسيع نطاق التدريب والتعليم المهني والتقني. وفي 
هذا ا�طار ينبغي تحسين إمكانية الوصول إلى برامج التدريب التقني والمهني للنساء 

والشباب، والمعوقين في القطاع غير النظامي. 

تشكل االناث ما نسبته ٣٧٪ من مجموع الملتحقين في برامج  التدريب المهني/التقني، 
ترتبط  الدورات  وهذه  للمرأة،  مالئمة  بيئة  في  الدورات  من  محدود  عدد  توفير  ويتم 
بمهن ا�ناث التقليدية مثل تصفيف الشعر. ان مشاركة المرأة في سوق العمل في 
كثير من ا²حيان ترتبط بأفكار مسبقة عما تستطيع النساء عمله أو ال تستطيع. وهذا 
يقلص بالتأكيد حقوقهن الفردية للمشاركة في الحياة االقتصادية، سيما وأنه يحرم 

المجتمعات المحلية من مواهبهم، وبالتالي يحد من النمو والتنمية االقتصادية.

تعزى أسباب حرمان معظم االناث من التدريب المهني والعمل إلى العادات والتقاليد 
االجتماعية التي تنظر أحيانÄ نظرة نمطية إلى بعض أنواع التدريب أو المهن على أنها 

خاصة با�ناث أو الذكور. تتكون النساء المحرومات من ثالثة فئات رئيسية هي:

الشابات المراهقات والبالغات، اللواتي حرمن من التعليم العام نظرا ²سباب • 
إلى  الدخول  من  منعن  اللواتي  او  غيرها،  أو  واقتصادية  واجتماعية  جغرافية 

التعليم المهني النظامي.

ا²سر التي تعيلها ا²رامل والمطلقات بأعداد كبيرة.• 

 العامالت في المنازل والباعة في ا²سواق، والعامالت في الشوارع - العامالت • 
والخدمات؛  والصناعة  الزراعة  وفي  المنزلية  واالعمال  الخاص؛  لحسابهم 

والعامالت بأجر في وظائف غير منظمة .

فهن جزء من القوى العاملة التي تعيش تحت ”خط الفقر“ 



جميع  في  المساواة  قدم  على  المشاركة  فرض  ليس  السياق  هذا  في  الهدف  إن 
المهن ولكن تعزيز الفرص بين النساء والرجال في العمل والتعليم، وهذه االقتراحات 
ومع  ا²سرة.  واهتمامات  المجتمع  اعتبار  في  تؤخذ  أن  ُتستحق  ولكن  فردية  ليست 
ذلك، وفي بعض الحاالت هنالك مخاوف من قبل أفراد ا²سرة / المجتمع . لذا يجب  
ضمان الحد من هذه المخاوف في ا²سرة و المجتمع لتغيير الخيارات الفردية للنساء 
والرجال، وذلك لتمكينهم من متابعة تدريبات المهارات التي يختارونها، والوصول إلى 

تحقيق حلم الوظيفة كفرصة  للتفوق. 

يلجأ الشباب اوال الى المهن ا²كاديمية، وعند الفشل فيها يلجأون الى التدريب المهني. 
منهم،  للكثيرين  بالنسبة  ا²ول  الخيار  ليست  هي  والمهني  التقني  التدريب  برامج  إن 
فالشباب وأسرهم  يعطون ا²ولوية في الغالب  للحصول على الشهادة الجامعية، 
بغض النظر عما إذا كان الطالب يستطيع الحصول على فرصة عمل من خاللها. وهذا 
سيما  وال  العمل،  عن  العاطلين  الخريجين  الشباب  من  كبيرة  أعداد  وجود  إلى  يؤدي 
ان  العمل.  سوق  احتياجات  مع  بالضرورة  تتطابق  ال  والتي  ا�نسانية،  العلوم  خريجو 
غياب  يعزز  للجامعة  مناسب  والتقني كبديل  المهني  والتدريب  التعليم  تقبل  عدم 
المهارات العملية لدى الشباب. إلى جانب هذه العوامل، فإن غياب تنسيق معلومات 
مع سوق  مشاركة  وجود  وعدم  والطلب،  العرض  بين  العالقة  حول  العمل  سوق 
النمو  المهني و ضعف  ا�رشاد  المطلوبة في خدمات  التحسينات  العمل، فضال عن 

االقتصادي، جميعها تسهم في ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب .

في عام ٢٠٠٥ قدرت منظمة الصحة العالمية عدد ا²شخاص ذوي ا�عاقة في ا²ردن 
بين ١٩٦١٠٠ و ٥٢٤٧٠٠ . ويبدو أن أصحاب ا�عاقة الجسدية يرون أن بيئة البرامج ا²كاديمية 
والمهن جذابة أكثر بالنسبة لهم مقارنة مع بيئة التدريب المهني والتقني. لذا فهم 
المادية  الحواجز  إزالة  يجب  فإنه  وعليه  بالجامعة.  ا�لتحاق  إلى  الغالب  في  يميلون 
والسلوكية للسماح ²صحاب ا�عاقة في المشاركة الكاملة و االستفادة من التدريب. 
فعلى وجه الخصوص، ينبغي توفير سكن مالئم يلبي احتياجات  ا²شخاص من ذوي 
االعاقات، اضافة الى توفير برامج دعم فردية لتحقيق أقصى قدر من التعلم. وينبغي 
سبيل  على   Äمطلوب يكون  قد  الذي  إضافي  بدعم  التحول  موضوع  يحظى  أن  أيضا 
بهدف   ، ا�عاقة  ذوي  ل�شخاص  إالنتاجية  باالمكانات  العمل  صاحب  �قناع   - المثال 
التكيف مع احتياجاتهم والبقاء على أهبة االستعداد لمواجهة أي المشاكل التي قد 

تطرأ.

إنه لمن الضروري أن نتكيف مع احتياجات ا²شخاص ذوي ا�عاقة لضمان حصولهم 
على فرص متساوية للمشاركة  و االستفادة من البرامج التدريبية. وينبغي أن يستند 
هذا التكيف على احتياجات الشخص ومواطن الضعف والقوة لديه فيما يتعلق بـ ( أ) 
البرنامج أو البيئة الصفية التي قد تشكل عوائق أمام مشاركة المتدرب ( ب ) أساليب 
أساليب   ( ج   ) التعلم،   من  المتدرب  تمنع  التي  التعليمات  أو  الدراسية  المواد  تقديم 
التقييم التي ال تسمح بإجراء تقييم كاف حول ما يعرفه المتدرب أو يمكنه القيام به.
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لضيق  نظرا  وذلك   ، الخارج  في  ل�ردنيين  العمل  فرص  فيه  تتوفر  الذي  الوقت  وفي 
سوق العمل المحلي، فأنه يجب أن يؤخذ في عين االعتبار أن نسبة ا²جانب العاملين 
حاليا في ا²ردن كبيرة جدا وال يمكن تجاهلها. وفي نفس الوقت فإن فرص العمل 
الرسمي ال تنمو بسرعة كافية الستيعاب جميع الباحثين عن العمل، لذا ينبغي إيالء 
يرد  المنظم.  غير  القطاع  في  العمل  لفرص  الخريجين  �عداد  االهتمام  من  المزيد 

تعريف ” القطاع غير المنظم ” في نهاية هذا القسم ( المحور الثالث) .

ثانيا :ا�نجازات في إطار استراتيجية ٢٠٠٨-٢٠١٣

ا�هداف / ا�جراءات المتعلقة بزيادة الشمولية :

زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.. ١

تقليص نسبة مشاركة العمالة في القطاع العام وتعزيز هذه المشاركة في . ٢
القطاع الخاص.

خفض معدل البطالة مع إيالء اهتمام خاص لتوظيف الشباب.. ٣

وضع تدابير وتعزيز الجهود التي تشجع على استبدال العمالة الوافدة بالعمالة . ٤
االردنية.

االحتياجات . ٥ ذات  الفئات  من  العمالة  مع  تتعامل  التي  التشريعات  تفعيل 
الخاصة

تشجيع . ٦ وبالتالي  المنظم،  غير  القطاع  في  العاملة  للقوى  خدمات  وضع 
ترشيد العمالة في هذا القطاع و تشجيع االنتقال من القطاع المنظم

ذات . ٧ واللجان  والمجالس  الهيئات  في  المرأة  مشاركة  وطبيعة  مدى  تقييم 
الصلة بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

وضع التدابير الالزمة لزيادة مشاركة المرأة. ٨

لقد تسببت ا²زمة االقتصادية العالمية والمشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
المعدل  أن  حيث   . المطلوب  المستوى  الى  الوصول  عدم  الى  المجاورة  البلدان  في 
العام للتشغيل لم يرتفع ارتفاعÄ مذكورÃ بينما كان هناك تدفق كبير لالجئين. وقد 
أدى تقليص حجم الحكومة إلى تعميق المشكلة، حيث يبدوا أن القطاع العام هو 

المشغل الرئيسي للمرأة والشباب و ذوي االحتياجات الخاصة.



٥٠

على الرغم من هذا، فإن عددا من المشاريع قد تم تنفيذها بنجاح في الفترة الزمنية 
ما بين ٢٠٠٨-٢٠١٣. من بين هذه المشاريع :

إنشاء دور الحضانة لتمكين المرأة من  البحث عن العمل ؛• 

التشبيك لتمكين المرأة• 

إلى •  الرجال والنساء. وأدى ذلك  بين  بالمساواة في ا²جور  إجراء دراسة تتعلق 
توصيات و مبادرات واضحة؛

إنشاء برامج تمكن المرأة من العمل في المنزل و لقد تم إجراء اتصاالت مع • 
المؤسسات التي ستزود السيدات بالمواد االولية والمعدات في المنزل وبعد 

ذلك جمع المنتجات النهائية ؛

و •  التدريب  على  الحصول  في  ا�عاقة  أصحاب  لمساعدة  خاصة  وحدة  إنشاء 
توجيههم إلى سوق العمل؛

أما بالنسبة للشباب ، فقد تم التحول نحو برامج العمل وتم تنفيذ المشاريع • 
حيث قدمت إعانات ا²جور لجعل توظيف الشباب أكثر جاذبية.

ثالثا : االهداف التي  لم تتحقق خالل الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٣

والتدريب  التشغيل  استراتيجية  من  كجزء  تتحقق  لم  التي  ا�نجازات  من  عدد  هناك 
والتعليم المهني والتقني ٢٠٠٨-٢٠١٣. من بين هذه االهداف :

زيادة عدد النساء في المناصب القيادية و / أو في عضوية الهيئات والمجالس . ١
واللجان ذات الصلة بالتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

تقييم مشاريع دعم أجور الشباب ذوي الخبرة الالزمة، وتكرار المشاريع التي . ٢
أثبتت فعاليتها فقط.

غير . ٣ العكسية  آالثار  لتجنب  الحضانة   لدور  الناظمة  القوانين  تقييم 
مقصودة.

لتوسيع . ٤ جديد  نهج  وضع  ينبغي  العمل،  قوى  في  المرأة  مشاركة  لزيادة 
نطاق المهن المتاحة و التدريب الالزم .

على . ٥ يركز  أن  ينبغي  و  يحتاج  الذي  المنظم  غير  القطاع  في  االهتمام 
خلق فرص العمل و ظروف العمل المالئمة .

ينجح . ٦ لم  الهدف  هذا  ان  حيث  ا²ردنية  بالعمالة  ا²جنبية  العمالة  استبدال 
ناجحا تاما، والسبب الرئيسي هو أن القطاعات  والمجاالت المهنية التي يعمل 

بها االجانب لم تكن جذابة ل�ردنيين . 



٥١

رابعا : االهداف االستراتيجية للفترة ٢٠١٤-٢٠٢٠

النتيجة االستراتيجية التي سيتم تحقيقها خالل الفترة ٢٠١٤-٢٠٢٠ هي :
تحسين شمولية النظام للنساء والشباب وذوي ا�عاقة.

مؤشرات ا�داء

زيادة نسبة النساء في برامج التدريب المهني والتقني ؛. ١

المهني . ٢ التدريب  برامج  في  المسجلين  ا�عاقة  ذوي  ا²شخاص  نسبة  زيادة 
والتقني ؛

زيادة عدد البرامج الموجهة مثل (االنتقال من المدرسة إلى العمل) و (تحسين . ٣
المعلومات المتاحة ²صحاب العمل والباحثين عن عمل ومقدمي التدريب)...

الخ

زيادة نسبة عمل الفئات المستهدفة في مجاالت تخصصهم.. ٤

خامسا : ا²هداف و ا�جراءات ا²ساسية لتحسين الشمولية

من حيث النساء

ا�هداف لتحسين الشمولية

١تصميم وتنفيذ حمالت إعالمية تهدف إلى  تغيير الصورة النمطية عند أصحاب . ١
²صحاب العمل عن دور النساء في سوق العمل. 

تعزيز الفرص  للنساء  لاللتحاق في برامج التلمذة الصناعية.. ٢

تسويق برامج للنساء في المهن غير التقليدية.. ٣

النساء . ٤ فئة   / والتدريب  الجنسين  بين  الفوارق  تراعي  ومناهج  برامج  تنفيذ 
فقط.

تصميم برامج للنساء في مجال ا²عمال التجارية الصغيرة.. ٥

عقد دورات ا�دارة والقيادة للمرأة العاملة.. ٦



االجراءات الرئيسة 

تغيير . ١ إلى  تهدف  العمل  أصحاب  تستهدف  إعالمية  حمالت  وتنفيذ  ١تصميم 
الصور النمطية لدورالنساء

مراجعة ا²داء و المناهج للنماذج الحالية لبرامج التلمذة الصناعية في ا²ردن . ٢
وذلك من خالل عوامل النجاح و مناهج البرامج الوطنية للتلمذة من الدول ذات 
السمعة الجيدة في هذا المجال، والتوجيه بتنفيذ برامج مع تحسين معدالت 

التخرج وتعزيز فرص العمل، وخاصة بالنسبة للنساء.

لتسويق . ٣ حملة  وتنفيذ  بتصميم  العمل،  واصحاب  القطاعات  مع  التعاون 
الرجال  الذي عادة ما يهيمن عليها  وظائف في مجاالت محددة من الطلب 
ولكن هي مناسبة للمرأة. وتكتمل هذه مع تصميم وتنفيذ الدورات الخاصة 
للنساء الستكشاف و تحفيز اهتمامهم في التدريب في مجاالت الطلب في 

سوق العمل .

الجنسين . ٤ بين  الفوارق  تراعي  التي  المناهج   لتطوير  التدريب  مقدمي  تحفيز 
وتوفير برامج تدريبية  لفئة النساء فقط.

تنفيذ حمالت تشغيل وبرامج تراعي الفوارق بين الجنسين لدعم عمل النساء . ٥
و  العامة،  العالقات  ذلك  في  (بما  منزل  في   / الصغيرة  الشركات  من  بدءا 

التمويل الصغير ، والتوجيه من خالل االنترنت ).

على . ٦ وقدراتها  مهاراتها  مستوى  لرفع  العاملة  للمرأة  إدارية   دورات  عرض 
التفوق في أعمالها و تعزيز مواقعها القيادية 

من حيث الشباب

ا�هداف لتحسين الشمولية

سوق أ.  معلومات  على  تستند  العمل  سوق  احتياجات  لتلبية  برامج  تصميم 
العمل.

تزويد الشباب بأحدث المعلومات المهنية / الوظيفية.ب. 

تقديم  خدمات ا�رشاد الوظيفي الفعالة للطالب .ج. 

تزويد الطالب بمهارات البحث عن وظيفة .د. 

ا�جراءات االساسية :
التصرف استنادÃ الى معلومات نظام التشغيل الوطني االلكتروني، والدراسات أ. 

االستقصائية من حيث العرض والطلب والمسوحات والدراسات العليا وخفض 
(أو التوقف) في هذه البرامج التدريبية، ان كان هناك وفرة المعروض أو ارتفاع 
تطوير   / الزيادة  النقيض   (وعلى  الخريجين  من  المتوقعة  البطالة  معدالت 

البرامج ان كان هناك أدلة قوية على الطلب في سوق العمل ) .



العمل ب.  ونموذجية  المعلومات  على  القائمة  االدلة  خالل  من  الطالب  ارشاد 
والعرض والطلب في سوق العمل مما يزيد من اهمية التدريب المهني من 

خالل نظام ا�رشاد الوظيفي .

ضمان من ان جميع مقدمي برامج التدريب القادرة على ا�رشاد الوظيفي و ج. 
ا�لمام الكامل بالمعلومات  مع نظام التشغيل الوطني االلكتروني وتوجيه 

مجموعة من المبادرات المهنية العاملة في ا²ردن.

وينبغي أن تشمل  خدمات مقدمي التدريب  على المهارات الفنية المطلوبة د. 
وعلى كيفية  البحث عن عمل واالنتقال إلى العمل والمهارات (بما في ذلك 

تقنيات المقابلة، والكتابة تطبيق المهارات وغيرها).

من حيث ا²شخاص ذوي ا�عاقة
ا�هداف لتحسين الشمولية

تقديم التسهيالت ل�شخاص ذوي ا�عاقة .أ. 
برامج ب.  في  والنجاح  التدريب  و  التعليم  في  االنخراط  على  ا�عاقة  ذوي  دعم 

التدريب، بما في ذلك مرحلة ما قبل تحديد العمل .

االجراءات الرئيسة
وضبط أ.  االعتماد  مركز  خالل   من  الجودة  ضمان  ومتطلبات  لمعايير   االمتثال 

الجودة المقترحة للتنفيذ عام 2014 للتأكد من أن التسهيالت متاحة ل�شخاص 
ذوي ا�عاقة .

على ب.  ا�عاقة  ذوي  لدعم  والتدريب  التعليم  مقدمي  لتحفيز  مقاييس  تنفيذ 
االنخراط واالستمرار والنجاح في برامج التدريب .

من حيث العمالة الوافدة

ا�هداف لتحسين الشمولية

التجارية الخاصة بأن بشكل ليكون أ.  االشتراط على ا²جانب للقيام بأعمالهم 
مفيدÃ ومعنيÄ المواطنين ا²ردنيين.

بين ب.  من  الصناعة  مجال  في   الخبرة  ذوي  و  المؤهلين  و  المدربين  توظيف 
الوافدين 

التدريب ج.  في  العامة  المرافق  إلى  للوصول  الوافدين  التسهيالت  تقديم 
النظامي وغير النظامي.

والتراخيص د.  ا²ردنية  المؤهالت  مع  للمقارنة  الخارجية  المؤهالت  تقييم 
المهنية.



االجراءات الرئيسة 
االشتراط على الوافدين للقيام بأعمالهم التجارية الخاصة بأن بشكل ليكون أ. 

مفيدÃ ومعنيÄ المواطنين ا²ردنيين.

تحديد وتعيين معلمين ومدربين من الالجئين والوافدين الجدد وذلك استنادا ب. 
الى التدقيق بمهاراتهم وخبرتهم في مجال صناعة .

وغير ج.  النظامي  التدريب  لبرامج  العامة  المرافق  من  االستفادة  طلب  تقديم 
النظامي للمهاجرين وفقا لتوجيهات الحكومة االستراتيجية.

تعزيز و توسيع نطاق اãليات القائمة لالعتراف بالمؤهالت ا²جنبية و المقارنة د. 
لتقييم المؤهالت ا²جنبية وا²ردنية والتراخيص المهنية.

من حيث القطاع غير المنظم
ا�هداف لتحسين الشمولية

ا²عمال أ.  لبدء  العمل  عن  العاطلين  الشباب  تمكين  و  لتحفيز  دورات  عقد 
الصغيرة في المنزل.

مركز ب.  من  واالعتماد  الترخيص  على  للحصول  الرسمي  غير  التدريب  تطبيق 
االعتماد وضبط الجودة.

تطوير مقدمي التدريب والبرامج التي تدعم وحدات التعلم مدى الحياة من ج. 
خالل تنفيذ ترتيبات مرنة ، ونقل االئتمان.

التي يقدمها القطاع غير د.  ادخال برامج تدريب رسمي للتعرف على الخدمات 
المنظم  (مع ضمان التعلم خارج سياقات التدريب الرسمي ) .

با²زمة ه.  يتعلق  ما  في   )  2016  -  2014 ا²ردن  في  مناسبة  وطنية  خطة  وضع 
السورية).

االجراءات الرئيسة:
العاطلين أ.  الشباب  تمكين  و  لتحفيز  مصممة  دورات  حملة  وتنفيذ  تصميم 

عن العمل لبدء ا²عمال التجارية الصغيرة في المنزل (بما في ذلك العالقات 
العامة، وتمويل المشاريع الصغيرة، والتدريب)

تحفيز مقدمي التدريب غير الرسمي لتطبيق معايير للترخيص واالعتماد التي ب. 
اصدرها مركز االعتماد وضبط الجودة.

تطوير برامج تدعم وحدات التعلم مدى الحياة من خالل ترتيبات مرنة لضمان ج. 
االعتراف بالتعلم ا²ولي من خالل متطلبات االعتماد  .

غير د.  القطاع  في  الماهرة  العمال  لتمكين  التعلم  خدمات  وتنفيذ  تطوير 
المنظم  من الوصول الى برامج التدريب النظامي 
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المشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية ا²ردنية المرنة 2014-2016 (بالنسبة ل�زمة ه. 
السورية) حيثما كان ذلك مناسبا .

تعريف القطاع غير المنظم 
منظمة   )  ICLS التالية  المعايير  أساس  على  المنظم  غير  القطاع  مشاريع  تعريف   

العمل الدولية ٢٠٠٠):

وهي المشاريع الفردية الخاصة (باستثناء شبه الشركات)  أي شركات مملوكة • 
من قبل ا²فراد أو ا²سر والتي ال تشكل ككيانات قانونية منفصلة مستقلة 
عن أصحابها ، و التي ال توجد لها حسابات كاملة من شأنها أن تسمح للفصل 
وتشمل  مالكها   من  أخرى  أنشطة  من  المؤسسة  إنتاج  ²نشطة  المالي 
المشاريع الفردية الخاصة المؤسسات الفردية التي تملكها وتشغلها أفراد 
ا²سرة أو من قبل عدة أفراد من نفس ا²سرة ، فضال عن الشراكات الفردية 
إلى  تفتقر  كانت  إذا  و  المختلفة،  ا²سر  أعضاء  شكلتها  التي  والتعاونيات 

مجموعات كاملة من الحسابات.

و المشاريع التي تهدف جميع أو بعض السلع أو الخدمات المنتجة على ا²قل • 
ا²سر  المنظم من  القطاع غير  إدراجها في  إمكانية  المقايضة، مع  أو  للبيع 
المحليين  الموظفين  توظيف  في  الشخصية  أو  المنزلية  الخدمات  تنتج  التي 

مدفوعي االجر.

او ان من حيث العمالة  فيها أقل من اعداد معينة يتم تحديدها وفقا للظروف • 
التشريعات  من  محددة  أشكال  تحت  تسجيلهم  يتم  لم  أو     / و  الوطنية، 
الوطنية ( مثل قوانين الضرائب أو الضمان االجتماعي والفئات المهنية المصانع 
أو ا²عمال التجارية ” ا²عمال التنظيمية ، أو أعمال مماثلة أو القوانين أو اللوائح 
التي وضعتها الهيئات التشريعية الوطنية باعتباره متميزا عن اللوائح المحلية 

�صدار التراخيص التجارية أو تصاريح العمل ) 

او تعمل في ا²نشطة غير الزراعية، بما في ذلك ا²نشطة غير الزراعية الثانوية • 
التي تقوم بها المؤسسات في القطاع الزراعي .
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المحور الرابع: تحسين أداء نظام  التشغيل والتدريب والتعليم المهني 
والتقني في ا²ردن 

اوال :نظرة عامة 

و  عناصرها  بكافة  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  منظومة  تحسين  اجل  من 
المستويات  اداء  مراقبة  الضروري  ومن  متكاملة  كمنظومة  المختلفة  مكوناتها 
المختلفة لمزودي برامج التدريب والتعليم المهني والتقني والهيئات المشرفة على 
البرامج التدريبية وراسمي السياسات القطاعية (مجلس التشغيل والتدريب والتعليم 
و(صندوق  المالية)  (وزارة  والممولين  العالي)  التعليم  (مجلس  و  والتقني)  المهني 
الجودة  المهني والتقني) ومؤسسات االعتماد وضبط  التشغيل والتدريب والتعليم  
أن  وكما  الجودة).  ضبط  و  االعتماد  ومركز  العالي،  التعليم  مؤسسات  اعتماد  (هيئة 
هنالك حاجة لتطوير مؤشرات اãداء المناسبة على اساس متين جنبا الى جنب عمليات 

المتابعة والتقييم. 

صياغة المؤشرات المعتمدة يعتمد على مستوى النظام فعلى سبيل المثال هناك 
العديد من المؤشرات المشتركة لضبط مخرجات مزودي التدريب تشمل نتائج ونوعية 
واعداد  يتلقونها  التي  الخدمات  عن  الطالب  ورضا  المرافق  واستخدام  الخريجين 
االرتقاء  و  التوجيه  بهدف  المؤشرات  من  وغيرها  التدريبية  البرامج  في  المستمرين 
بمستوى اعلى للنظام ، ولمأسسة أكثر للنظام يجب ان تحتوي هذه المؤشرات على 

جوانب مثل مدى كفاية وضمان الجودة و التمويل وادارة الموارد البشرية ....الخ . 

وفي العادة تحدد الحكومة  االولويات التي على اساسها تحدد مؤشرات اداء التقييم 
فعلى سبيل المثال اذا كانت الحكومة تريد ان تنفذ استراتيجية لزيادة مشاركة الفئة 
المستهدفة من التدريب و التعليم المهني والتقني في سوق العمل بناًء عليه فأنه 
يجب وضع مؤشرات لقياس مدى فعالية هذه االستراتجية من خالل النسب المئوية 
والتقني  المهني  التعليم  و  التدريب  ممولي  كون  الناجحين  ونسب  للملتحقيين 
يشعرون بالقلق ازاء االستخدام االمثل للتمويل ولذا تلجا احيانا الى وضع مؤشرات اداء 
اخرى مثل نسب الموظفين الى اعداد الطلبة و احمال ومهام الموظفين واالستفادة 

من التسهيالت باالضافة الى نسب ومعدالت التخرج.

ان انشاء  نظام االدارة  المبنى على االداء يمكن ان يستخدم مؤشرات اداء مختلفة 
طيلة الفترة الزمنية بهدف توجيه القطاعات الفرعية للتركيز على الجوانب المختلفة 
التركيز على متطلب معين مثل تحديث و  القطاع خالل ٣-٤ سنوات  لالداء وُيمكن 
تطوير البرامج المقدمة له لضمان مالئمتها الحتياجات و متطلبات سوق العمل مع 
مؤشرات اخرى تبين امكانية وقف او االستمرار في التدريب او اضافة برامج اخرى على 
ان تبنى هذه المؤشرات بمشاركة فاعلة و نشطه من اللجان االستشارية و ردود فعل 
التركيز  الى تحديد مناطق و مجاالت  المؤشرات  ان تؤدي  العمل كما يمكن  اصحاب 
التدريبية و قياس مدى تقدمهم ونجاحهم في  البرامج  مثل دعم الملتحقين في 

البرامج والتي تبين مدى رضاهم وحاجتهم للتوجيه و االرشاد.



٦٠

ثانيا :االنجازات التي تم  تحقيقها خالل الخطة االستراتيجية لالعوام
٢٠٠٨ -٢٠١٣

االستراتيجية  الخطة  ولتحسين   ٢٠٠٨-٢٠١٤ لالعوام  االستراتيجة  مراجعة  خالل  من 
مركز  انشاء  وهو  مهم   Ãانجاز حققت  قد  الخطة  بأن  االعتراف  من  بد  ال  المستقبلية 
مركز  قام  وقد  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  القطاع  الجودة  وضبط  االعتماد 
مجموعة  اساس  على  الجودة  لضمان  شامل  نظام  بتطوير  الجودة  وضبط  االعتماد 
من المعايير وعمليات الترخيص واالعتماد وتدقيق الجودة, كما تم ايضا تطوير نظام 
والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  لقطاع  سنوي  تقييم  عملية  الجراء  االداء  تقييم 
سر  وأمانة  العمل  اصحاب  منظور  من  المهارات  تطوير  مشروع  خالل  من  االردن  في 

المجلس حيث  تم نشر تقررين سنويين من تقارير المتابعة والتقييم. 

التدريب المهني والتقني من حيث استجابتها للطلب و تحديد  ولقياس أداء قطاع 
قام المركز الوطني لتنمية  العالقة بين الطلب على العمل والمعروض من العمالة, 
الموارد البشرية وبالتعاون مع دائرة  االحصاءات العامة بتنفيذ سلسلة من الدراسات 
للقطاعات االقتصادية الفرعية لتحديد الفجوة  بين العرض و الطلب والتخطيط لها 

بالمشاركة مع  القطاع المعني.

ثالثا :االنجازات غير المحققة خالل الخطة االستراتيجية لالعوام ٢٠٠٨ -٢٠١٣ 

المعياري  التصنيف  زال  فما  القائمة  والتحديات  الكبيرة  االنجازات  من  الرغم  على 
للتعليم المستخدم في دائرة االحصاءات العامة ال يتضمن اي من مؤهالت التدريب 
المستحيل  من  يجعل  وهذا  المهنية  التلمذة  باستثناء  والتقني  المهني  التعليم  و 

مراجعة اداء خريجي التدريب و التعليم المهني والتقني في سوق العمل.

ومن المهم  ايضا ان تكون التصنيفات قادرة على تتبع مسارات التعليم خالل نظام 
الفرعية  ارقام للتعريف بمختلف القطاعات  التعليم، حاليا يتم استخدام  التدريب و 
المرحلة  من  المتعلمين  انتقال  تتبع  المستحيل  من  يجعل  وهذا  والتدريب,  للتعليم 
الثانوية الى ما بعدها من التعليم والتدريب لذا من المستحسن تسجيل الطالب في 
جميع مراحهم الدراسية على اساس ارقامهم الوطنية وهذا اليعني  بالضرورة عدم 
استخدام ارقام تسجيل اخرى قد يظهرها النظام وتبين اعداد الملتحقين ولكن من 

الضروري اقترانها في نفس الوقت مع الرقم الوطني للملتحقين.

كما أن هنالك حاجة لتدريب العاملين في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني 
يشمل جمع البيانات وترتيبها وعرضها بإستخدام أفضل الممارسات واالساليب لجمع 
وقابلة  محددة  وبمؤشرات  سهلة  بصورة  للمستخدم   وعروض  ومقارنتها  البيانات 

للقياس ومنطقية و اقعية ومزمنة.

التقييم  االداء  تقييم  نظام  تنفيذ  واجهت  التي  الصعوبات  الى  الثاني  التقرير  اشار 
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الوعي  البيانات ودقتها، وهذا بسب عدم وجود   اكتمال  او  توافر  بما في ذلك عدم 
المؤسسي القائم على التقييم بناء على مؤشرات ا²داء وعدم تحديد ماهية البيانات 
الروتينية  الممارسات  الى  باالضافة  المختلفة,  المستويات  على  ا²داء  لتقييم  الالزمة 
الراسخة  لجمع وتجميع البيانات المحددة و الالزمة، والتي تستغرق وقتÄ كبيرÃ وطويًال 

باالضافة الى أن نتائج التقييم في االساس هي غير كافية التخاذ القرارات . 

إن وجود عدة هيئات لضمان الجودة للتدريب والتعليم المهني والتقني (هيئة اعتماد 
مركز االعتماد  ادارة ضبط الجودة/وزارة التربية والتعليم,  مؤسسات التعليم العالي, 
االعتماد  أن مركز  الهيئات والمؤسسات. كما  تفتيت لعمل هذه  الجودة) هو  وضبط 
والكفاءة  االعتماد  معايير  لفرض  القانونية  القوة  يمتلك  ال  الحالي  الجودة  وضبط 

لمزودي التدريب خارج مظلة وزارة العمل.

وتدعو هذه االستراتيجية لتغيير النظرة والعقلية لتقاسم وتبادل البيانات والمعلومات 
ذات الصلة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني بين الجهات المعنية وأمانة سر 
مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومركز االعتماد وضبط الجودة 
بما يوفر المعلومات والبيانات التي تغذي  نظام معلومات سوق العمل االردني من 

أجل توفير بيانات معدله ال سيما في جانب العرض.

رابعا : النظرة المستقبلية لالعوام  ٢٠١٤-٢٠٢٠ 

تستند  رئيسة  بإجراءات  يتم  المطلوبة  الخطة  اهداف  لتحقيق  المستقبلي  االتجاه 
على ما تم إنجازه حتى اãن و التي لم يتم تحقيقها باالضافة الى نتيجة االستراتيجية 

لالعوام ٢٠١٤ – ٢٠١٨ 

خامسا :النتائج االستراتيجية التي سيتم تحقيقها خالل الفترة من ٢٠١٤-٢٠٢٠ 

تحسين اداء نظام التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

سادسا :مؤشرات االداء

زيادة  نسب الملتحقين والخريجين في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني من 
خالل :

حصول ٧٥٪ من خريجي برامج التدريب والتعليم المهني والتقني على فرص . ١
عمل في مجال اختصاصهم في غضون ثالثة اشهر.

و . ٢ التدريب  خدمات  لمزودي  الموارد  و  المساحات  استخدام  معدل  تحسن 
التعليم المهني و التقني ”تحديد سنة االساس للدراسة والمتابعة ”.



برامج مبتكرة ( بناًء على طلب االقتصاد ) مطورة ومقدمة بناًء على توصيات . ٣
مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

١٠٪ الزيادة السنوية للملتحقين في برامج التدريب والتعليم المهني والتقني. ٤

سابعا : اهداف تحسين اداء نظام التدريب والتعليم المهني والتقني 

ا²هداف المحددة التي ستساهم في تحقيق نتيجة االستراتيجية :

بطرق . ١ وعرضها  البيانات  وترتيب  جمع  طرق  على  مدربين  رئيسين  موظفين 
سهلة ومقارنتها بمؤشرات محددة ومقاسة ومنطقية ومزمنة 

اداء . ٢ للعرض والطلب تقيم  والدراسات  القطاعية والمسوحات  الخطط  نتائج 
قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .

التدريب . ٣ لقطاع  المهنية  المستويات  فئات  مع  تتوائم  التعليمية  التصنيفات 
والتعليم المهني والتقني 

والرقم . ٤ المدنية  االحوال  هوية  تستخدم  والتعليمية  التدريبية  المؤسسات 
الوطني لتسجيل الملتحقين والمتعلمين في البرامج التدريبية.

التشغيل . ٥ وصندوق  سر  وامانة  مجلس  أداء  لتعزيز  محددة  أداء  مؤشرات 
لقياس  الجودة  وضبط  االعتماد  ومركز  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب 

نتائج االداء المتوقع جنبا الى جنب نظام التقييم الذاتي السنوي   

يمكنه . ٦ بما  الجودة  وضبط  االعتماد  مركز  لعمل  واضحة  قانونية  تشريعات 
تنفيذ نظام ضمان الجودة الخارجي لجميع مزودي التدريب والتعليم المهني 
والتقني في القطاع العام والخاص بما فيها المدرارس المهنية لوزارة التربية 

والتعليم و كليات المجتمع .

التقييم . ٧ تقارير  وتحضر  الداخلي  التدقيق  عمليات  يجرون  التدريب  مزودو 
الذاتي 

خالل . ٨ ومن  والتقني  المهني  والتدريب  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس 
امانة السر يضع خطة للتنسيق وجمع البيانات وإدارتها لضمان قاعدة بيانات 
مركزية واحدة لجميع معلومات قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني 

والتقني .



ثامنا : االجراءات الرئيسة 

أداء  لتحسين  االستراتيجية  النتيجة  في  ومساهمتها  ا²هداف  هذه  تحقيق  أجل  من 
قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  في ا²ردن، سيتم اتخاذ ا�جراءات 

ا²ساسية االتية :-

التقني والتي من . ١ المهني و  التدريب  الرئيسيين في قطاع  الموظفين  تدريب 
ضمن مهامهم جمع وعرض البيانات الستخدام افضل الممارسات في جمع 
البيانات ومقارنتها وعرضها بصورة سهلة للمستخدم على مؤشرات محددة 

وقابلة للقياس ومنطقية  وواقعية ومزمنة.

تكامل ادلة تقييم اداء قطاع التشغيل و التدريب والتعليم المهني والتقني . ٢
وضمان استجابتها لنتائج الخطط القطاعية و المسوحات والدراسات للعرض 

والطلب 

 الطلب من دائرة االحصات العامة ال ستكمال ادرج  واعتماد المزيد من فئات ٣. 
التدريب و التعليم المهني والتقني .

عقد االتفاق مع مزودي التدريب والتعليم المهني الستخدام هوية االحوال . ٤
المدنية والرقم الوطني للملتحقين بهدف تحسين جودة ونوعية البيانات.

والتدريب . ٥ التشغيل  مجلس  من  كال  أداء  لتعزيز  محددة  أداء  مؤشرات  وضع 
والتدريب  التشغيل  دعم  وصندوق  سره  وامانة  والتقني)  المهني  والتعليم 
والتعليم المهني والتقني ومركز االعتماد وضبط الجودة لقياس نتائج االداء 

المتوقع جنبا الى جنب نظام التقييم الذاتي السنوي اعتبارا من عام ٢٠١٤

يمكنه . ٦ بما  الجودة  وضبط  االعتماد  مركز  لعمل  الناظمة  التشريعات  تعديل 
تنفيذ نظام ضمان الجودة الخارجي لجميع مزودي التدريب والتعليم المهني 
والتقني في القطاع العام والخاص بما فيها المدارس المهنية  التابعة لوزارة 
والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  التابعة  المجتمع  كليات  و  والتعليم  التربية 

العلمي .

والتعليم . ٧ والتدريب  التشغيل  مجلس  سر  أمانة  في  والتقييم  المتابعة  لجنة 
في  التدريب  مزودي  قدرات  وبناء  دعم  على  العمل  في  والتقني  المهني 

تقنيات التدقيق الداخلي والتقييم الذاتي واعداد التقارير .

والتقني . ٨ المهني  والتدريب  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس  تفويض 
قاعدة  لضمان  وإدارتها  البيانات  وجمع  للتنسيق  خطة  بوضع  السر  وأمانة 
بيانات مركزية واحدة لجميع معلومات قطاع التشغيل والتدريب والتعليم 

المهني والتقني وتعزيزبالموارد الالزمة لذلك .
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المحور الخامس: استدامة التمويل وفعاليته

اوال :نظرة عامة 

قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (E- TVET) كمحرك للتشغيل 
والنمو االقتصادي

النمو  في   Äرئيس  Äمساهم والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  قطاع  يعد 
النمو االقتصادي والتماسك االجتماعي في  القطاع من  االقتصادي، حيث يعزز هذا  
حال كونه يتسم بالفعالية والكفاءة والتنافسية والمرونة واالستجابة، با�ضافة إلى 
مساهمته في الحد من الفقر وتعزيز تنمية الموارد البشرية، ويعد التدريب والتعليم 
وماهرة  متعلمة  عاملة  قوى  لتوفير  ا²ساسية  المدخالت  أحد  والتقني  المهني 
 (JLMPS) ونشطة. كما ويشير تقرير تحليل الدراسة المسحية لسوق العمل في ا²ردن
/ ٢٠١٠ إلى أن أجور العاملين الحاصلين على التدريب المهني تزيد في المتوسط بحوالي 
(٤٧٫٣) دينارا أردنيا شهريا عن أجور العاملين غير الحاصلين على هذا التدريب، وبالتالي 
 Äعلى مدى ثالثين عام Äيصل هذا الفرق في ا²جور إلى إجمالي (١٧,٠٠٠) دينار أردني تقريب
من الحياة المهنية، مما يتجاوز متوسط   تكلفة التدريب المهني للمتدرب الواحد في 

ا²ردن وبشكل كبير.

وفي العديد من الدول، تم تحقيق عوائد اقتصادية جوهرية من خالل االستثمار في 
قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني مما أدى إلى زيادة االستثمار في 
عائدات  نسبة  أن  إلى  ا²لفية  تحدي  مؤسسة  تقرير  أشار  وقد  وتمويله،  القطاع  هذا 
االستثمار في قطاع التشغيل التدريب والتعليم المهني والتقني  قد بلغت (٢٠٪) أو ربما 
إضافة إلى ذلك، تؤكد النظريات االقتصادية الحديثة أن االستثمار في التعليم  أكثر, 
(رأس المال البشري) يعزز النمو االقتصادي. ولذا، فان التمويل المناسب والموجه نحو 
تنمية المهارات والقوى العاملة وفقÄ لحاجات  القطاع،  يؤدي إلى تعزيز المواءمة  بين 
امتالكها  واهمية  المدربة  العاملة  القوى  وبين  العمل  سوق  يتطلبها  التي  المهارات 
هذا  ويتماشى  والعشرين،  الحادي  القرن  في  الوطني  لالقتصاد  الالزمة  للمهارات 
مستوى  «تحسين  على  تنص  والتي  للتشغيل  الوطنية  ا�ستراتيجية  رؤية  مع  التوجه 
الحياة ل�ردنيين من خالل رفع ا²جور والمنافع وتحسين ا�نتاجية». ونظرÃ ²ن تمويل 
هذا القطاع  يعد قضيًة رئيسًة، تقترح ا�ستراتيجية الوطنية للتشغيل تعديًال لمنهجية 

تمويل القطاع  بحيث ترتبط الحاكمية والحوافز بتحسن ا²داء. 

ثانيª: زيادة االستثمار في قطاع التشغيل التدريب والتعليم المهني والتقني 

 يمّول قطاع والتدريب والتعليم المهني والتقني في ا²ردن بشكل أساسي من خالل 
إال   ،٢٠١٠ عام  منذ  انخفاضها  إلى  القطاع  لهذا  المالية  المخصصات  وتشير  الحكومة. 
أن نسبة التمويل اختلفت في سنة ٢٠١٣ بزيادة مخصصات تمويل القطاع بنسبة (٥٪) 



مقارنة بسنة ٢٠١٢، أي حوالي (٦٣) مليون دينار أردني و ما يقارب (٠٫٣٪) من الناتج المحلي 
إلى  للمخصصات  المستقبلية  التوقعات  وتشير  االسمية.  القيمة  حيث  من  ا�جمالي 
 Äحقيقي Äالمستقبلية. ويمثل هذا تحدي التأشيرية  التقديرات  زيادة طفيفة فقط في 
لزيادة ا�نفاق على قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني مقارنُة بأفضل 
الممارسات العالمية في الدول المتقدمة كفرنسا واستراليا، والتي تبلغ حوالي (١٫٥– 
٢٫٠٪) من الناتج المحلي ا�جمالي، أي أكثر من خمسة أضعاف  حجم االنفاق على هذا 

القطاع في ا²ردن.

وتمثل العائدات الحقيقية لالستثمار في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني 
والتقني حافزÃ مشجعÄ �شراك القطاع الخاص والمانحين الدوليين والجهات المعنية 
لزيادة  الالزم  التمويل  تتضمن  مفصلة  عمل  وخطة  واضح  إطار  تطوير  في  ا²خرى 
والتدريب  والتقني  المهني  والتعليم  التشغيل  قطاع  في  االستراتيجي  االستثمار 

القائم على الطلب في ضوء العائدات االقتصادية لهذا االستثمار.

ثالثª: إنجازات استراتيجية قطاع التشغيل التدريب والتعليم المهني والتقني 
ل�عوام (٢٠٠٨ إلى ٢٠١٣)

القطاع  تمويل  مصادر  بتعدد  االستراتيجية  تمويل  لعناصر  الرئيسة  ا²هداف  ترتبط 
وبرامجه وخدماته وتعزيز فعالية هذا القطاع  وكفاءته. 

التشغيل  لقطاع  المالية  الحاكمية  مجال  في  ا�نجازات  بعض  تحقيق  تم  وقد 
والتدريب والتعليم المهني والتقني من خالل إجراء بعض التغييرات في إدارة صندوق 
التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والذي يعتمد بنسبة (٣٦٪) على التمويل 
بالشفافية  تتسم  الجراءات  خاضع  التمويل  هذا  أصبح  حيث  للقطاع،  الحكومي 
مشاريع  لتمويل  االستجابة  تعزيز  إلى  أدى  مما  والتدقيق،  والمتابعة  والمساءلة 
من  فرعية  لجنة  تشكيل  التغييرايضا  هذا  وتضمن  وأنشطتها.  المتعددة  الصندوق 
المقترحة  المشاريع  لدراسة  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  التشغيل  مجلس 
للتمويل، حيث حلت هذه اللجنة محل مجلس ا�دارة السابق وذلك  الستثناء مقدمي 
الخاص  القطاع  المشاريع، وتعزيز مشاركة  اختيار  التدريب كأعضاء في لجنة  خدمة 

في إدارة تمويل قطاع.

شاملة  بمراجعة  المهني  التدريب  مؤسسة  قامت  االستراتيجية،  هذه  إعداد  وأثناء 
دور  من  ستعزز  التي  الجديدة  التدريب  وبرامج  نماذج   تنفيذ  أجل  من  لهيكليتها 
الحتياجات  المستجيبة  المهني  التدريب  وبرامج  خدمات  مقدمي  كأحد  المؤسسة 
سوق العمل. وقام مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  با�شراف 

على دعم مبادرات تطوير مؤسسات واستجابتها الحتياجات سوق العمل. 
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رابعª: االنجازات التي لم يتم تحقيقها خالل الفترة ما بين (٢٠٠٨-٢٠١٣)

استدامة التمويل

تشير الخبرات السابقة في مجال قطاع التشغيل التدريب والتعليم المهني والتقني 
وفعاليته،  النظام  هيكلية  على  القطاع  هذا  تمويل  لمنهجيات  الواضحة  اãثار  إلى 
النتائج  على  القائمة  التمويل  استراتيجيات  وتطوير  الموارد  لتوفير  الحاجة  وبالتالي 
على  التمويلية  المنهجيات  هذه  تعتمد  حيث  النظام،  أداء  تحسين  على  والتركيز 
المقدم  الدعم  شفافية مؤشرات ا�نجاز وا²داء ومدى مصداقيتها وفهمها. ويعد 
من الجهات الدولية المانحة، سواء كان هذا الدعم دعمÄ فنيÄ أم من خالل القروض 
والمنح المقدمة والتي تعتبر قصيرة ا²مد، بينما تعد عائدات االستثمار في رأس المال 
البشري طويلة ا²مد، لذلك تعد االستفادة من دعم الجهات المانحة لتطوير استدامة 

للتمويل طويل ا²مد غايًة في ا²همية.

وباالستفادة من الممارسات والتجارب الدولية في تطوير نموذج تمويل ناجح ومستدام 
لزيادة تمويل قطاع التشغيل التدريب والتعليم المهني والتقني، يقترح فرض ضريبة 
للتمويل.  مستدام  كمصدر  العمل)  صاحب  (يدفعها  المنشأة  رواتب  مجمل  على 
ويمكن تصميم هذه الضريبة من خالل عدة منهجيات، منها مثال أن يدفع الموظفون 
أو كل من الموظفين وأصحاب العمل هذه الضريبة كمستفيدين من قطاع. ويتم 
هذا بالتشاور مع أصحاب العمل لتطوير نظام لالقتطاعات بهدف توفير حوافز ²رباب 
العمل لتدريب موظفيهم، بما يتواءم مع سياسات الحكومة في تشجيع تدريب فئة 
معينة من الموظفين مثل النساء وموظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز 
الشراكة المجتمعية والتنمية االقتصادية. وتعد ضريبة رواتب المنشأة مصدرعائدات 
أكثر استدامة للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وللصندوق من الرسوم 
المترتبة على تصاريح العمل للعمال ا²جانب حيث أن من أهداف االستراتيجية الوطنية 

التشغيل أن تحل العمالة ا²ردنية محل العمالة الوافدة. 

تطوير إدارة القطاع وحاكميته المالية

ال تتمثل قضايا الحاكمية المالية الرئيسة التي تؤثر على القطاع في انخفاض التمويل 
التمويل وفعاليته.  المنهجية السليمة �دارة هذا  فقط، بل وتتعدى ذلك إلى ضعف 
وقد حقق ا²ردن إنجازات واضحة في مجال االقتصاد الكلي وإدارة الموازنة من خالل 
بما   ،٢٠٠٨ عام  موازنة   من    Ãبدء المدى   متوسط  ا�نفاق  �طار  الموازنة  أسس  تطوير 
المناقشات  على  وبناًء  بالنتائج.  الموجهة  الموازنة  برنامج  هيكلية  تعميم  ذلك  في 
قبل  المعنية  الجهات  بمشاركة  إجراؤها  تم  التي  والتحليالت  وا²بحاث  المستفيضة 
الالزمة  ا�جراءات  تضمين  حول  رئيسة  توصية  تقديم  تم  االستراتيجية،  هذه  تطوير 
الموازنة  أسس  بتفعيل  وذلك  المالية،  وحاكميته  القطاع  إدارة  تحديات  لمواجهة 
مما  المدى،  متوسط  وا�نفاق  الموازنة  إطار  في  الجديدة  استراتيجية  ودمج  الحالية 
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يضمن مواءمة مخصصات الموازنة لالولويات االستراتيجية، ودعم االستخدام ا²مثل 
لمبادئ الموازنة الموجهة بالنتائج / با²داء في إدارة القطاع وفقÄ ²فضل الممارسات 

الدولية.

يواجه القطاع عدة تحديات تدركها الجهات المعنية بهذا القطاع و تتلخص بالحاجة 
إلى ما يلي:

اعتماد منهجية  ا�دارة المالية الموجهة بالنتائج / بالمخرجات، حيث انه يتم • 
توفير التمويل حاليا بالرغم من تدني مستوى المخرجات، مما يدعو إلى ضرورة 
التحول من االعتماد على مستويات واتجاهات التمويل للسنوات السابقة في 
المرتبط  والتمويل  الموازنة  اعداد  إلى  مخصصاتها،  وتحديد  الموازنة  إعداد 

با²داء ومؤشراته في ضوء ا²ولويات الوطنية.  

الحكومية، •  الموازنة  اعداد  في  بالنتائج  الموجهة  الموازنة  منهجية  تفعيل 
والتي نفذت كجزء من إطار ا�نفاق متوسط المدى في عام ٢٠٠٨ لتعزيز تطوير 
الموازنة وتحديثها، حيث تعد هذه المنهجية أداة ذات قيمة حقيقية في إدارة 
مستوى  أوعلى  الحكومي  المستوى  على  سواء  الموارد  وتخصيص  الموازنة 

الجهة المعنية الواحدة.

بناًء •  الموازنة  إدارة  القطاع وبناء قدرات موظفيه في مجال  إدارة  رفع كفاءة 
على المبادئ الحديثة في هذا المجال.

تطوير نموذج مستدام  لتمويل القطاع، وبالتحديد تمويل صندوق التشغيل • 
والتعليم المهني والتقني الذي يعتمد حاليÄ على الرسوم المترتبة على تصاريح 
االجتماعيين  الشركاء  النموذج  هذا  يتضمن  ،وبحيث  ا²جانب)  للعمال  العمل 

والمستفيدين من قطاع بجميع مستوياته. 

 تحديد أفضل الوسائل لتفويض السلطات في إدارة الموازنة من أجل تشجيع • 
مبادراتهم  وتقديم  بفعالية  مواردهم  إدارة  على  التدريب  خدمة  مقدمي 

في هذا المجال. 

مجلس •  سر  أمانة  قبل  من  تنفذ  والتي  المتابعة  مجال  في  الكفاءة  رفع 
الدولية،  الجهات  من  وبدعم  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  التشغيل 
بما في ذلك  بناء القدرات في مجاالت تقييم البرامج وتحليلها بهدف توفير 
البرامج  بين  والمقارنة  النتائج  وحول  بانتظام  القطاع  أداء  حول  المعلومات 

والمؤسسات ذات العالقة. 

التخطيط االستراتيجي، وضمان دمج •  بين سياسة وعمليات  الفصل   معالجة 
انماط  الموازنة وكلفة تنفيذ االسترتيجيات وخطط العمل التي يتم تطويرها 

ضمن عملية تخطيط الموازنة متوسطة المدى.  

لعدم •   Ãنظر الموارد  وتخصيص  الموازنة  إدارة  عمليات  بين  الفصل  معالجة   
وجود جهة مركزية مخولة باتخاذ القرارات بهذا الخصوص أو تحديد أولويات 

التمويل على مستوى القطاع 
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خامسª: قضايا موازنة وتمويل مؤسسات قطاع التشغيل والتدريب والتعليم 
المهني والتقني   

وتحليل  االستراتيجية  هذه  وإعداد  مناقشة  أثناء  التمويل  قضايا  من  عدد  طرح  تم 
إجراءات  تطوير  عند  االهتمام  بعين  أخذها  ليتم  بقطاع،  المعنية  الجهات  موازنة 

التمويل مستقبًال. وتتلخص أهم هذه القضايا في ما يلي: 

والبنى •  والمعدات  التدريبية  المشاغل  لتحسين  المالية  المخصصات  زيادة 
التحتية للتعليم المهني وتطوير المناهج لتتبنى منهجية التدريب في مواقع 

العمل، وتشجيع برامج الريادة، وإشراك القطاع الخاص.

معالجة قضايا الموارد البشرية واختيار الموظفين والمدربين ونظام الحوافز • 
بما يضمن توفر ذوي الخبرة والمهارة في مجال التدريب وتعيينهم وتقديم 

المكافآت والحوافز لهم.  

إمكانية •  تعيق  والتي  المهني  التدريب  مؤسسة  لها  تخضع  التي  التشريعات 
االحتفاظ با�يرادات الناتجة عن بيع السلع والخدمات مما يوفر مصادر إيرادات 

مستدامة وزيادة ا�نتاجية والفعالية وبناء الشراكات مع أصحاب العمل.  

على •  بناًء  أنه  حيث  التطبيقية،  البلقاء  لجامعة  المالي  الوضع  وضوح  عدم 
المعلومات المتوفرة، تعاني الجامعة عجزÃ كبيرÃ في موازنة التعليم التقني 

مقارنة بالتعليم المهني. 

المهني •  والتعليم  التشغيل  صندوق  لتمكين  مستدام  إيرادات  مصدر  تطوير 
والتقني والتدريب من تنفيذ مهامه.

مهامه •  بجميع  للقيام  الالزمة  بالموارد  الجودة  وضبط  االعتماد  مركز  تزويد 
بفعالية. 

سادسª: النظرة المستقبلية لالعوام  (٢٠١٤- ٢٠٢٠)

بناًء على االنجازات التي تم تحقيقها حتى اãن، واالهداف التي لم تتحقق ضمن فترة 
تنفيذ االستراتيجية السابقة،  تم تحديد النتائج وا²هداف االستراتيجية للفترة (٢٠١٤-

٢٠٢٠)، إضافًة إلى ا�جراءات الرئيسة التي ينبغي اتخاذها لتحقيق هذه ا²هداف وذلك 
على النحو التالي: 

سابعª: النتائج االستراتيجية للفترة (٢٠١٤- ٢٠٢٠)

فيما يلي النتائج االستراتيجية التي سيتم تحقيقها في الفترة ما بين (٢٠١٤- ٢٠٢٠):

التمويل المستدام والفعال لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني



مؤشرات ا�داء 

فيما يلي مؤشرات ا²داء لقياس مدى تحقيق النتائج االستراتيجية في مجال التمويل 
المستدام والفّعال لقطاع: 

كنسبة •  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  على  الحكومي  ا�نفاق  مستوى 
من إجمالي ا�نفاق الحكومي 

كنسبة •  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  على  الحكومي  ا�نفاق  مستوى 
من الناتج ا�جمالي المحلي. 

المهني •  والتعليم  التدريب  في  والخاص  الحكومي  االستثمار  مستوى 
والتقني. 

مستوى االستثمار الحكومي والخاص في التدريب والتعليم المهني والتقني • 
كنسبة من الناتج ا�جمالي المحلي. 

التدريب والتعليم المهني والتقني كنسبة من ا�نفاق •  مستوى ا�نفاق على 
على التعليم. 

نسبة االيرادات من ا²نشطة المنتجة للدخل لمقدمي خدمات.• 

التباين في تمويل القطاع الحكومي بناًء على أداء مقدمي خدمات (التمويل • 
المبني على ا²داء/ النتائج). 

  تكلفة الفرد من طلبة وخريجي مؤسسات. • 

درجة االستغالل  (االستثمار) للمرافق والمعدات. • 
المتطلبات الالزمة لضمان استدامة التمويل وا�دارة المالية السليمة:

تسهم المتطلبات  التالية في تحقيق نتائج االستراتيجية:

القطاع، . ١ في  والخاص  الحكومي  لالستثمار  مناسب  اقتصادي  نموذج  تطوير 
حيث  تشير البيانات وا²دلة إلى مساهمة هذا االستثمار في النمو االقتصادي 
وا�يرادات  الضريبية  القاعدة  وزيادة  ا�نتاجية  وتحسين  وا²جور  والتشغيل  
الحكومية؛ والتي تعتبر  أساسا لتحليل السياسات المالية وتطوير المخصصات 

المالية في ضوء المساهمة االقتصادية للقطاع والفرص التي يوفرها.     

 زيادة التمويل الحكومي لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ٢. 
تدريجيÄ بدءÃ من عام ٢٠١٥ وبما ينسجم مع  أفضل الممارسات الدولية (أي زيادة 

نسبة التمويل من٠٫٣٪  إلى حوالي  ١٫٠٪ من الناتج المحلي ا�جمالي).

أن تتضمن منهجيات تمويل قطاع توفير الموارد وتطوير استراتيجيات التمويل . ٣
القائمة على النتائج، والتركيز على تحسين أداء النظام، كما أن هذه المنهجيات 

ترتبط  بمؤشرات انجاز وأداء  تتسم  بالشفافية والمصداقية والوضوح.



الممارسات . ٤ الحال في أفضل  تطوير مصدر مستدام لتمويل قطاع كما هو 
(يدفعها  المنشأة  رواتب  مجمل  على  ضريبة  فرض  يتضمن  بحيث  الدولية، 
توفير  بهدف  العمل،  أصحاب  مع  بالتشاور  تصميمها  يتم  العمل)،  صاحب 
الحكومة  سياسات  مع  يتواءم  بما  موظفيهم  لتدريب  العمل  ²رباب  حوافز 
في تشجيع تدريب الفئات المستهدفة، وتعزيز الشراكة المجتمعية والتنمية 

االقتصادية.    

المكافآت . ٥ وتقديم  وتعيينهم  والمدربين  الموظفين  اختيار  نظام  تطوير 
مجال  في  والمهارة  الخبرة  ذوي  ا²فراد  استقطاب  بهدف  لهم  والحوافز 

التدريب.  

 تطوير إطار ا�نفاق متوسط المدى مشتمال على إستراتيجية قطاع التشغيل ٦. 
والتدريب والتعليم المهني والتقني وخطتها التنفيذية بما في ذلك كلفتها، 
إطار  على  المعتمدة  المالية  وا�دارة  الحكومية  الموازنة  في  ذلك  وتضمين 

ا�نفاق متوسط المدى والمبادئ الحديثة المبنية على ا²داء.

اتخاذ . ٧ صالحية  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس  منح 
القرارات وتحديد ا²ولويات لتخصيص الموارد على مستوى القطاع.

 تمكين مؤسسة التدريب المهني، وغيرها من المؤسسات المعنية بالقطاع، ٨. 
والتدريب  الخدمات  وتقديم  السلع  بيع  عن  الناتجة  با�يرادات  االحتفاظ  من 
بهدف استدامة مصادر الدخل وا�يرادات وبناء الشراكات مع أصحاب العمل، 
مستوى  على  االستقاللية  من   Ãمزيد المؤسسات  هذه  منح  إلى  با�ضافة 

المؤسسة الواحدة مما يعزز االستجابة لحاجات سوق  العمل.  

لما . ٩  Ãنظر الالزمة  التحتية  والبنية  والمعدات  بالموارد  المهنية  المدارس  تزويد 
تعانيه من نقص في التجهيزات، ودعم مركز االعتماد وضبط الجودة للقيام 

بجميع مهامه بفعالية.

لتمكين . ١٠ ومستدامة  مستقبلية  إيرادات  مصادر  و  للتمويل  نموذج  تطوير 
وجامعة  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  صندوق  من  كل 
البلقاء التطبيقية من تنفيذ مهماتهما المتعلقة بالتعليم المهني والتقني 

والتدريب.  



ا�جراءات الرئيسة: 

من أجل تحقيق ا²هداف االستراتيجية أعاله وتطوير أداء قطاع  التشغيل التعليم 
المهني والتقني والتدريب يوصى باتخاذ ا�جراءات التالية:

  تنفيذ دراسة جدوى حول االستثمار في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم ١. 
االقتصادي  النمو  في  االستثمار  هذا  مساهمة  مدى  لبيان  والتقني  المهني 
وا�يرادات  الضريبية  القاعدة  وزيادة  ا�نتاجية  وتحسين  وا²جور  والتوظيف 

الحكومية.

أفضل . ٢ في  الحال  هو  كما  للقطاع   ومستدام  ناجح  تمويل  نموذج  تطوير 
المنشأة  رواتب  مجمل  على  ضريبة  فرض  يتضمن  بحيث  الدولية،  الممارسات 
(يدفعها صاحب العمل)، ويتم تصميمها بالتشاور مع أصحاب العمل، بهدف 
سياسات  مع  يتواءم  بما  موظفيهم  لتدريب  العمل  ²رباب  حوافز  توفير 
الحكومة في تشجيع تدريب الفئات المستهدفة، وتعزيز الشراكة المجتمعية 

والتنمية االقتصادية.    

القطاع، ٣.  لعمل  والتشريعي  القانوني  ا�طار  لتعديل  قانونية  مراجعة  إجراء   
فعلى سبيل المثال منح مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 
صالحية اتخاذ القرارات وتحديد ا²ولويات فيما يتعلق بتخصيص الموارد المالية 

على مستوى القطاع.   

تشكيل فريق عمل تحت مظلة مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني . ٤
لتقديم  وذلك   كافة،  المعنية  الجهات  الفريق  هذا  يضم  بحيث  والتقني، 
المشورة حول دمج استراتيجية وخطتها التنفيذية في إطار الموازنة وا�نفاق 
متوسط المدى ودمج ا�دارة المالية في هذا ا�طار تدريجيÄ بناًء على المبادئ 

الحديثة الموجهة بالنتائج / با²داء.

 تصميم برنامج لرفع كفاءة المديرين والموظفين العاملين في مجال ا�دارة  ٥. 
الموجهة  الحديثة  والمبادئ  المدى  متوسط  ا�نفاق  وإطار  والموازنة  المالية 

بالنتائج / با²داء.

المهني . ٦ التدريب  للسماح لمؤسسة  أو تعديلها  الحكومية  التشريعات  إصدار 
وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال التعليم المهني والتقني والتدريب 
، با�ضافة إلى  الناتجة عن بيع السلع وتقديم الخدمات  لالحتفاظ بااليرادات 
 Ãتطوير مصدر دخل مستدام، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص، ومنح مزيد
من االستقاللية على مستوى مؤسسات مما يعزز االستجابة لحاجات سوق 

العمل.  

والبنية . ٧ والمعدات  المهنية  المشاغل  لتحسين  المالية  المخصصات  زيادة 
للقيام  الجودة  وضبط  االعتماد  لمركز  وكذلك   ، المهني  للتعليم  التحتية 

بجميع مهامه بفعالية.



لتحديد ٨.  الالزمة  والتحليالت  البيانات  من  المزيد  على  للحصول  دراسة  إجراء   
الوضع المالي المتعلق بالتعليم التقني في جامعة البلقاء التطبيقية واتخاذ 
مالي  نموذج  وتحديد  والتحليالت،  البيانات  هذه  على  بناًء  السليمة  القرارات 

مستدام في ضوء مهام الجامعة المتعلقة بالتعليم التقني.

دخل . ٩ مصدر  توفر  تتطلب   التي  والتدريب  التشغيل  صندوق  متطلبات  دمج 
مستقبلي مستدام ضمن نموذج تمويل بناًء على ضريبة رواتب المنشأة. 

مراجعة ا²سس المتبعة في اختيار وتعيين المدربين والمديرين وتوظيفهم . ١٠
وتقديم المكافآت والحوافز لهم ليتم استقطاب ذوي الكفاءات والقادرين 
على إدارة التدريب وقيادته في مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب. 

 المراجع:

اعتمدت االستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني على 
عدد من الوثائق التي تم إعدادها من قبل الهيئات الدولية والمحلية والحكومية 

والتي توضح الخطط وا²ولويات المتعلقة بقطاع التشغيل والتعليم المهني 
والتقني والتدريب.  




