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مقدمة 

بقلم معالي وزير العمل والسياحة واالثار

استراتيجية التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 

٢٠١٤-٢٠٢٠

يولي ا²ردن في خططه التنموية وسياساته الوطنية اهتمامÄ كبيرÃ بموارده البشرية، 
وقد باشر منذ عدة اعوام بجهود مكّثفة بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني 
الموارد  المنظومة هي أحد مكّونات تنمية  والتقني، مع ا²خذ بعين االعتبار أن هذه 
البشرية، ويمثل قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني فيها عنصرÃ رئيسيÄ نطمح 
للعمل على اعداده لقيادة اقتصاد قادر على المنافسة، بمشاركة قطاع خاص فَعال، 

وقوى عاملة أكثر إنتاجية، وخلق فرص عمل تتوافق مع متطلبات سوق العمل. 

وعمـــــًال بكتاب التكليف السامي الموجه من صاحب الجاللة الملك عبداÌ الثاني ابن 
الحسين الى الحكومة االردنية، والذي تضمن:( إن التحديات التي نمر بها تتطلب إيالء 

القضايا الوطنية التالية أهمية كبرى لدى معالجتها في برنامج عمل الحكومة:

• االرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجاالت، والتركيز على 
سوق  متطلبات  مع  يتناسب  وبما  والتشغيل،  والتدريب  والتعليم  الصحة  قطاعات 
هذه  على  الحصول  في  والعدالة  المساواة  درجات  أعلى  تحقيق  وضمان  العمل، 

الخدمات).

وتحقيقÄ ²هداف وثيقة السياسات التنموية وهي المطلب الرئيسي ل�جندة الوطنية 
المعروف  ومن   ،“٢٠١١-٢٠٢٠ للتشغيل  الوطنية  واالستراتيجية   ،2006-2015 بين  ما  للفترة 
على  وقادر  وكفؤ  فعال  وتقني  مهني  وتعليم  وتدريب  تشغيل  قطاع  وجود  أن 
المنافسة ومرن يعمل بشكل تشاركي من شأنه أن يعيد تشكيل مهارات قوى العمل 
والمساهمة في تطوير العمالة المحلية ومعالجة القضايا المتعلقة بالفجوة ما بين 
العرض والطلب للعمل، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للعمالة ا²ردنية، بما يدعم 
قيم الشمولية وتوفير الفرص لكافة ا²ردنيين ونخص المرأة والشباب المؤهل عماد 

االمة.

تم تكليف وزارة العمل ومجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني عام 
٢٠٠٨ بقيادة إصالح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ، وتنفيذ خطة 
والتي   ٢٠١١-٢٠١٣ ل�عوام  والتقي  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس  عمل 
وتفعيل  تأسيس  ذلك  في  بما  وموارده،  القطاع  حاكمية  تحسين  اثرها  على  تحقق 
وتطوير  وانشاء  سره،  وأمانة  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس 
مركز االعتماد وضبط الجودة ، وبدء العمل على برنامج اعادة هيكلة مؤسسة التدريب 
المهني، واصدار نظام معدل لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 
وتشغيل  بتدريب  تعنى  التي  المشاريع  تمويل  المجلس  خالل  ومن  بموجبه  يتولى 

الشباب االردني.
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والتحديات  والمتغيرات  عملها  وخطة  السابقة  االستراتيجية  مدة  إنتهاء  ظل  وفي 
محّدثة  استراتيجية  تطوير  على  العمل  من  البد  كان  االردن  يواجهها  التي  القائمة 

تواكب المستجدات على الساحة االردنية.

يسعدني ان اتشرف بتقديم استراتيجية التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 
قضية  معالجة  بهدف  وتطويرها  ايجادها  على  سنوات  ومنُذ  عملنا  التي   ٢٠١٤-٢٠٢٠
البطالة وتحدياتها التي تلقي بظاللها االقتصادية واالجتماعية على كاهل المواطن 
االردني، والتي اقرها مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني في نيسان 
والواسعة  المكثفة  المشاورات  من  عدد  عقد  شملت  العمل  من  مراحل  بعد   ٢٠١٤
النطاق مع الجهات المعنية بالقطاع، من اجل وضع إطار عمل تطوير القطاع حتى 
عام٢٠٢٠، كما جاء اعداد االستراتيجية الجديدة بناء على دمج نتائج اعمال االستراتيجية 
السابقة مع التوجهات الحديثة وتطورات القطاع وسياساته المختلفة، بما فيها البعد 
السياسي واالقتصادي، وذلك لوضع حلول استراتيجية للقضايا التي تؤثر على تحقيق 
نظام تشغيل وتدريب وتعليم مهني وتقني، كما تم التوصل إلى االستراتيجية من 
خالل اعتماد عدد من المحاور ا²ساسية والجوهرية التي تمثل «أعمدة» تطوير القطاع 
وتشمل: الحاكمية، وارتباطية التعليم والتدريب بقابلية التشغيل، وتحسين الشمولية، 

وقياس ا²داء، والتمويل المستدام والفعال للقطاع.

تنفيذ  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  ومجلس  العمل  وزارة  ستدعم 
هدف  لتحقق  الجديدة  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  استراتيجية 
لتنمية  التشغيل  فرص  وتوفير  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  بمستوى  االرتقاء 
الموارد البشرية بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة في المملكة، ونؤكد على ضرورة 
تنفيذها  حسن  لضمان  بالقطاع  المعنية  الجهات  كافة  من  االستراتيجية  هذه  تبني 
لتمكين ا²ردنيين من تحقيق طموحاتهم المهنية والمساهمة في النمو االقتصادي 

واالجتماعي.

االستاذ الدكتور نضال القطامين 

وزير العمل والسياحة وا	ثار 

المملكة ا�ردنية الهاشمية
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ا�ستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

الملخص التنفيذي:

مقدمة 

الحسين، تم تطوير إطار شامل  بن  الثاني   Ìالملك عبدا الجاللة  رعاية صاحب  تحت 
لÜصالح في مختلف قطاعات الدولة وبما فيها قطاع التشغيل والتدريب. وضّمن ذلك 
في وثيقة ا²جندة الوطنية ا²ردنية التي أطلقت سنة (٢٠٠٦) والتي نصت على حزمة من 
واستجابة  وكفاءة  فاعلية  أكثر  جعله  بهدف  والتدريب  التشغيل  لقطاع  ا�صالحات 
الحتياجات أسواق العمل والباحثين عن العمل والشباب، وبما يتيح تأهيل القوى البشرية 
ا²ردنية لدخول سوق العمل والمنافسة. في حين حالت الظروف والعوامل والمؤثرات 
الخارجية دون تحقيق بعض أهداف ا�صالح. فأالزمه المالية العالمية وتدفق الهجرات 
والتداعيات ا�قليمية أثرت بشكل كبير على االقتصاد ا²ردني وجعلت حجم التحديات 
العمل  فرص  استحداث  مجال  في  وخصوصا  ازدياد  في  االقتصاد  يواجهها  التي 
وتشغيل ا²ردنيين.  من ضمن االنجازات التي حققها القطاع منذ إعداد ا�ستراتيجية 
ا²ولى لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني للسنوات (٢٠٠٨-٢٠١٣) إعادة 
المهني والتقني) و(مؤسسة  التشغيل والتدريب والتعليم  هيكلة كل من (مجلس 
وإنشاء  والتقني)  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  و(صندوق  المهني)  التدريب 
(مركز االعتماد وضبط الجودة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني)، كما تم 
إنشاء أمانة سر المجلس والتي عملت على التنسيق قطاعيا بين الجهات والمؤسسات 
المعنية لتحقيق أجندة إصالح القطاع، كذلك انبثق عن المجلس لجنة تنفيذية وأخرى 
مالية عملتا على متابعة كافة محاور وقضايا القطاع فنيا وماليا، كما بذل المجلس 
جهدا في تطوير ا�ستراتيجية الحالية ل�عوام (٢٠١٤-٢٠٢٠) على أمل أن تستجيب وتتفق 
مؤسسات  من  المعنية  الجهات  جميع  إشراك  وتم  وبرنامجه،  ا�صالح  توجهات  مع 
التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والقطاع المدني والشركاء االجتماعيين 

في تطوير هذه ا�ستراتيجية عبر نهج تشاركي وتفاعلي.

كما يأتي تطوير هذه ا�ستراتيجية استجابة للتوجهات الملكية بضرورة تطوير خطط 
إستراتيجية عشرية ل�ردن وبما يعزز االقتصاد والتخطيط. 

الهدف العام من تطوير ا�ستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب والتعليم 
المهني والتقني ٢٠١٤-٢٠٢٠

يتمثل الهدف العام من تطوير ا�ستراتيجية في:

المشاركة في وضع وتفعيل إطار حاكمية شامل ومتناغم لقطاع التشغيل والتدريب 
والتعليم المهني والتقني بناء على ا²هداف واالنجازات وا²ولويات الحالية للحكومة، 
حيث ستعمل هذه ا�ستراتيجية على المساهمة في بناء منظومة حاكمية مترابطة 

تهدف إلى زيادة التشغيل وإدارة القطاع بشكل اكثر فاعلية.  
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ا�ستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني
 ٢٠٠٨-٢٠١٣

تأتي ا�ستراتيجية الحالية (٢٠١٤-٢٠٢٠) لتكمل العمل والبناء على االنجازات والتطورات 
الخبرات  من  ولتنتفع   (٢٠٠٨-٢٠١٣  ) للسنوات  الماضية  ا�ستراتيجية  حققتها  التي 
الماضية  السنوات  خالل  التنفيذ  عمليات  أثناء  وتعلمها  اكتسابها  تم  التي  التراكمية 
حيث تعد عملية التشبيك بين مزودي خدمات التدريب من القطاعين العام والخاص 
وبمختلف منهجيات عملهم وأساليب إداراتهم من المهام الرئيسة لجعل منظومة 
التعليم والتدريب مترابطة ومتماسكة، كما يعد وجود سياسات متماسكة ومتناغمة 
والتعليم  التدريب  والتي تعمل مؤسسات  العمل والمهارة  تغطي جميع مستويات 
المهني والتقني على تخريجها ورفدها لسوق العمل من ا²مور الهامة في استجابة 

هذه المؤسسات الحتياجات ا²سواق. 

استمدت ا�ستراتيجية الماضية للسنوات (٢٠٠٨-٢٠١٣) توجهاتها من ا�جندة الوطنية 
والتي اقترحت ما يلي: 

إنشاء المجلس ا²على لتنمية الموارد البشرية• 
اعادة هيكلة مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني • 
اعادة هيكلة مؤسسة التدريب • 
إنشاء هيئة مستقلة لضبط الجودة • 

مجاالت عمل (المحاور) ا�ستراتيجية للسنوات الماضية (٢٠٠٨-٢٠١٣)
عملت ا�ستراتيجية الماضية على وضع توصيات ا�جندة الوطنية موضع التنفيذ 

لتسعة مجاالت (محاور) وهي:  

التشغيل . ١
التخطيط للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. ٢
التمويل . ٣
نظم المعلومات . ٤
التصنيف والمعايير المهنية . ٥
وضع قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وحالته. ٦
التدريب والتعليم المهني والتقني غير النظامي . ٧
دور القطاع الخاص والغير الحكومي في التشغيل والتدريب والتعليم المهني . ٨

والتقني
البعد ا�قليمي والدولي. ٩
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ونظرا �تساع المجاالت السابقة وتشعبها، فقد تم إعادة النظر في هذه المجاالت 
المحاور  تغطي  وبحيث  محاور  خمسة  لتكون  الجديدة  االستراتيجية  في  (المحاور) 

التسعة السابقة.  

والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  للتشغيل  الوطنية  ا�ستراتيجية 
ل�عوام (٢٠١٤-٢٠٢٠) 

التشغيل  قطاع  في  المعنية  الجهات  جميع  إشراك  عبر  ا�ستراتيجية  هذه  بناء  تم 
مختلف  حول  والبيانات  المعلومات  تبادل  وتم  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب 
المعنية وعبر مبدأ الشفافية والتشاركية في  محاور هذه ا�ستراتيجية مع الجهات 
ا�ستراتيجية. وقد  العمل �عداد هذه  نتاجات  الجهات على  العمل وتم اطالع هذه 
شارك في اعداد هذه االستراتيجية جميع الجهات المعنية من أعضاء مجلس التشغيل 
والتدريب والتعليم المهني والتقني وممثلي من مختلف الوزارات المعنية والشركاء 
االجتماعيين - في شهر تشرين ا²ول ٢٠١٣- حيث ساهمت جميع هذه الجهات في 

صياغة محاور ا�ستراتيجية والوصول بها إلى الشكل النهائي.

وعبر هذا النهج التشاركي فقد تم تطوير رؤيا مشتركة للقطاع يسترشد بها جميع 
المعنيين في هذا القطاع لتنفيذ توجهات هذه ا�ستراتيجية حيث ترمي هذه الرؤيا الى 
مساعدة القوى العاملة ا²ردنية وخصوصا الشباب في تأمين العمل الالئق وبمختلف 
يتفق  بشكل  ومهاراتهم  بمعارفهم  االرتقاء  من  وتمكينهم  االستدامة  مستويات 
مع آخر مستجدات التكنولوجيا والتغيرات االقتصادية واالجتماعية في ظل بيئة من 

التنافسية العالمية المتزايدة.  

وقد عملت أمانة سر مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  كنقطة 
تطوير  على  االتفاق  وتم  المعنية،  الجهات  جميع  بين  التنسيق  على  ومحورية  بؤرية 
خمسة محاور رئيسة لÜستراتيجية وتضمين عدد من النتائج في كل محور، حيث تم 

التوافق على المحاور الرئيسة اãتية: 
الحاكمية . ١

ارتباطية التعليم والتدريب بقابلية التشغيل . ٢
شمولية منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني. ٣
قياس ا²داء . ٤
فاعلية واستدامة التمويل. ٥

كما تم مناقشة وتحليل جميع المحاور السابقة للتوصل إلى توصيات مدروسة في 
كل محور لصناع القرار، وبما يقود إلى بناء منظومة تشغيل وتدريب وتعليم مهني 
وتقني مترابطة وفاعلة وكفؤة ومستجيبة ومستدامة، وبحيث تتيح تعزيز المواطنين 
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الالزمة  والمهارات  الكفايات  واكتساب  قدراتهم  من  االنتفاع  في  الشباب  وخصوصا 
التي تؤهلهم لدخول سوق العمل والمنافسة. هذا إلى جانب تصميم مسارات بديلة 
للتوظيف ( التشغيل )  للمستويات ا²ساسية للمهارة  وصوال الى  المستويات المتقدمة 
ورفد المتعلمين والمتدربين بالكفايات الالزمة لكل مستوى وبما يخدم مصالحهم 
سوق  تنافسية  على  إيجابا  وينعكس  ناحية  من  والتدريب  التعليم  في  الشخصية 

العمل واالقتصاد ا²ردني بشكل عام من ناحية ثانية.  

بالشباب  ترتبط  التي  القضايا  من  عدد  معالجة  ا�ستراتيجية  هذه  تضمنت  وقد 
والمعوقين والنساء وبما يتيح دمجهم بالمجتمع واالنتفاع من طاقاتهم في مختلف 
الدوائية  الصناعات  فيها  بما  واعدة  قطاعات  هناك  ان  حيث   ، االقتصادية  القطاعات 
وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وغيرها من القطاعات ا�نتاجية والتي تحتاج إلى 
مهارات فنية وكفايات متخصصة للعاملين فيها وبمختلف مستويات فئات المهارة، 
المنظور  هذا  ا²كاديمي.ومن  بالتدريب  الخاصة  والكفايات  المهارات  تلك  جانب  إلى 
سيعمل محور االرتباطية بالتشغيل باقتراح نموذج مؤهالت مهنية وتقنية تعد ا²ردن 
في أمس الحاجة إليه لالستجابة لمختلف القضايا التي طرحت سابقا.حيث  سيعمل 
هذا ا�طار على تعزيز صورة القطاع وجعله خيارÃ بقوة التعليم ا²كاديمي لفتح أبواب 
التنقل المهني,  الحياة وإمكانية  التعلم المستمر والتعلم مدى  المسار الوظيفي و 
ا�نتاجية  زيادة  مجال  في  ا²ردني  لالقتصاد  كبيرة  مكاسب  ا�طار  هذا  سيوفر  حيث 
ا²هم  المتطّلب  يشكل  والذي  االقتصادية،  والدخول  التنافسية  مستويات  ورفع 

لتوفير مستويات دخل أعلى.

كذلك فقد أشارت العديد من الدراسات التحليلية لقطاع التشغيل والتدريب والتعليم 
المهني والتقني أن القطاع يواجه عجزا حادÃ في مجال التمويل وبمختلف مستوياته 
إلى  ذلك  ويعزى  القطاع  مكونات  مختلف  بين  وتوازنها  المخصصات  استقرار  وعدم 
ا²مور  معالجة  على  قادرة  حاكمية  مظلة  وجود  وعدم  للقطاع  ا�دارات  تشتت 
المالية للقطاع بشكل عام فلحينه ال يوجد جهة مرجعية واحدة لديها الصالحيات 
قطاعية  أولويات  وضع  أو  الشأن  بهذا  القرارات  واتخاذ  المالية  الموارد  تخصيص  في 
لكافة الجهات والمؤسسات العاملة في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني 
والتعليم  والتدريب  التشغيل  قطاع  تمويل  في  ا²كبر  فالعبء  ا²ردن.  في  والتقني 
المهني والتقني يقع على كاهل موازنة الدولة بالرغم على وجود شواهد على انتفاع 
الصناعة  من ديناميكية هذا القطاع. وتقوم هذه ا�ستراتيجية على وجوب معالجة 
الروابط البينية للقطاع كأساس للتغلب على حالة التشتت التي يعاني منها وعندما 
للمشاركة  مجال  هناك  سيكون  االقتصاد  مستوى  على  وبراهين  شواهد  توفير  يتم 
في تحمل عبء تمويل القطاع وبشكل عادل من قبل الجميع. ويلقي محور استدامة 
باستدامة  المرتبطة   القضايا  ويعالج  المعضالت  هذه  على  الضوء  التمويل  وفاعلية 
وفاعلية وتشاركية التمويل وعبر إدارة مالية فاعلة للقطاع وبما يضع ا²سس للتغلب 

على قضايا التشتت ويتيح المجال لمسار ا�صالح.
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ولالنتفاع من هذه ا�ستراتيجية كخطوة إرشادية عامة في صنع القرار في المجتمع 
وتحقيق االنسجام والتوافق الوطني فقد كان لزاما أن يتم تبادل المعلومات والتشاور 
هذه  تنفيذ  سياق  وفي  دوريا.  ومراجعته  تبنيه  يتم  تنظيمي  عام  إطار  وجود  عبر 
ا�ستراتيجية سيتم تطوير خطة عمل تفصيلية بعد الموافقة على هذه ا�ستراتيجية 
وبحيث تحوي على كافة آليات العمل ووضع محاور هذه ا�ستراتيجية موضع التنفيذ 

الفعلي. 

فيما يتعلق بحاجة الناس إلى رؤية تغيير على ارض الواقع تقترح هذه ا�ستراتيجية تبني 
عملية تغيير تدريجي في مراكز القوى في إدارة نظام التشغيل والتدريب والتعليم 
المهني والتقني والتي تأخذ في حسبانها ان االقتصاد هو المحرك الرئيس لرفاه ا²مة 
والمتكاملة  الشاملة  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  منظومة  وبان 
وعليه تعد هذه ا�ستراتيجية ذات رؤية مستقبلية لمجلس  هي قلب ذلك المحرك, 

التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني للسير في تحقيق عملية التحول هذه.

اهداف استراتيجية التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (٢٠١٤-٢٠٢٠ ) 

االستراتيجية  العامة  والمحاور  االهداف  من  عدد  تطوير  تم  فقد  سابقا   اشرنا  كما 
عبر نهج تشاوري وتشاركي ضم مختلف الجهات المعنية بقطاع التشغيل والتدريب 

والتعليم المهني والتقني االردني وتضمنت هذه االهداف: 

تحسين حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. ١
تحسين ارتباطية التدريب والتعليم بقابلية التعليم . ٢
تحسين دمج النساء والشباب والمعوقين . ٣
تعزيز نظم قياس االداء . ٤
ضمان فاعلية واستدامة تمويل قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني . ٥

والتقني
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والتدريب  التشغيل  استراتيجية  لبناء  رئيسة  كمحاور  العامة  االهداف  هذه  تبني  وتم 
والتعليم المهني والتقني ل�عوام (٢٠١٤-٢٠٢٠ ) كما تم تطوير رؤية ورسالة واهداف 

استراتيجية على النحو التالي: 

الرؤيا االستراتيجية لªعوام (٢٠١٤-٢٠٢٠ )
والرفاه  للتشغيل  المحرك  هو  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  قطاع 

واالندماج االجتماعي ويراعي المتطلبات البيئية وفق افضل الممارسات .

الرسالة االستراتيجية (٢٠١٤-٢٠٢٠) 
يستجيب  وتقني  مهني  وتعليم  وتدريب  تشغيل  نظام  وتنفيذ  تطوير 
الحتياجات سوق العمل مبني على تنسيق فاعل وملتزم بأسس ومعايير 

الجودة وذلك بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والشركاء االجتماعيين 

الهدف االستراتيجي لªعوام (٢٠١٤-٢٠٢٠ ) 
تطوير نظام تشغيل وتدريب وتعليم مهني وتقني موحد وفاعل يساعد 
ا²ردنيين بشكل فعال  لتحقيق طموحاتهم الوظيفية والذي سيساهم 

في النمو االقتصادي واالجتماعي 

التوجهات المستقبلية
حيث  من  االستراتيجية  محاور  من  محور  لكل  موجز  وصف  يلي  فيما 
هذه  ستعمل  والتي  المرتبطة  واالجراءات  والنشاطات  التوجهات 

االستراتيجية على تحقيقه 

المحور االول: الحاكمية

المهني  والتعليم  التدريب  قطاع  في  والمؤسسات  الجهات  من  العديد  تعمل 
والتقني سواء في القطاع العام او القطاع الخاص، وبدون تنسيق بين هذه الجهات 
على مستوى وضع السياسات او تطوير االستراتيجيات، با�ضافة الى ذلك هناك تمثيل 
في  المدني  المجتمع  ومؤسسات  االجتماعيين  والشركاء  الخاص  للقطاع  ضعيف 
القطاع نتيجة عدم وجود اليات من شانها ان تسمح للشركاء باالستثمار في القطاع، 
في  والتعارض  التضارب  الى  يؤدي  والتعليم  التدريب  خدمات  تزويد  في  فالتشتت 
مجاالت العمل وخسارة لموارد، هذا با�ضافة الى ضعف البرامج وعدم تناسقها مع 

بعضها البعض في المجال المهني.

 وقد انشئ مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني في االردن ليعمل 
كمظلة لجميع مزودي خدمات التدريب والتعليم المهني والتقني في االردن، ويعمل 
النشاطات  لمختلف  والتنسيق  للتطوير  والبرامج  والخطط  السياسات  وضع  على 
والجهود على مستوى القطاع. ويشرف المجلس على مركز االعتماد وضبط الجودة 
والذي تم انشاؤه كجهة وطنية مسؤولة عن اعتماد مزودي خدمات التدريب والتعليم 
المهني والتقني ومؤهالت المتدربين، وعلى الرغم من ذلك اال ان التأثير الكبير للمجلس 
القطاع  ومؤسسات  المهني  التدريب  مؤسسة  معاهد  نحو  ينصب  االعتماد  ومركز 
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التربية والتعليم وكذلك الكليات  الخاص وذلك نظرا الن المدارس المهنية في وزارة 
التقنية التابعة لجامعة البلقاء ال تخضع بحسب قوانينها وتشريعاتها سواء للمجلس 
التشريعات  او مركز االعتماد وعليه فالخبرة في هذا المجال تقول بوجوب مراجعة 
واالنظمة والقوانين التي تحكم هذه المؤسسات وعملياتها التشغيلية وتعديلها بما 

فيه المصلحة العامة. 

كما ال يوجد االهتمام الكافي لدى القطاع الخاص في التعاون مع مزودي خدمات 
مرده   وذلك  المجال  هذا  في  القرار  صناع  اومع  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب 
والتعليم  التدريب  خدمات  ومزودي  العمل  اصحاب  متطلبات  بين  ما  فجوة  لوجود 
واالنتاجية  المدى  قصيرة  باالعمال  الخاص  القطاع  يهتم  حيث  والتقني  المهني 
الى  ينظرون  فهم  وعليه  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  مؤسساتهم  عبر  تتم  والتي 
االنخراط في برامج التدريب والتلمذة المهنية كمتطلب يحتاج الى جهود (غير منتجة) 
ومكلفة بالنسبة الى اصحاب العمل في القطاع الخاص. وعليه يقترح وضع اجراءات 
المنظومة  مراحل  جميع  في  ممنهج  بشكل  الخاص  القطاع  انخراط  تضمن  واليات 
ومستوياتها مثل توفير التدريب الميداني (التدريب في الشركات للمدرب والمتدرب)، 
توفير الدعم عبر اللجان القطاعية لتطوير التحليل المهني ومعايير التدريب، المشاركة 
الفاعلة في وضع الفحوص واالختبارات والمشاركة في التخطيط ووضع السياسات 

والتنفيذ والمساهمة في تمويل القطاع. 

هدف المحور االول:
يهدف المحور االول الى احداث تغييرات ملموسة في مجال حاكمية القطاع ويركز 
على التغلب على حالة التشتت التي يعاني منها القطاع في مجال الحاكمية وايجاد 

االدارات الفاعلة في هذا المجال.

المهني والتقني  التشغيل والتدريب والتعليم  زال مجلس   من وجهة مؤسسية، ما 
وجود  من  الرغم  على  القطاعي  البعد  يمثل  وال  العمل  لوزارة  تابع  مجلس  يعتبر 
والبحث  العالي  التعليم  ووزارة  والتعليم  التربية  ووزارة  العمل  وزارة  من  ممثلين 
لعام   ٤٦) رقم  بقانون  انشأ  والذي  المجلس  في  والجيش  البلقاء  وجامعة  العلمي 
بان يكون  التي تدعم  االدارات واالليات  ايجاد  يتم  ان  االستراتيجية  ٢٠٠٨). وتقترح هذه 
لجميع  الفعلية  المظلة  هو  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس 
المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  بمنظومة  تتعلق  التي  والشؤون  السياسات 
المستويات  وبمختلف  العمل  اسواق  لتحديات  االستجابة  من  يمكنه  وبما  والتقني 
 / التقني  العامل  المهارة ولغاية مستوى  الدنيا من  بالمستويات  العمالة  سواء طلب 
الفني. ويوجد شواهد على العديد من المبادرات التي تسعى اليجاد تعاون مباشر بين 
المبادرات تحتاج  التشغيل واالقتصاد ولكن هذه  بين نظم  التدريب,  مزودي خدمات 
الى تحليل معمق بحيث تكون ذات منهجية مستدامة تنعكس على القطاع بشكل 
عام كذلك ان تستجيب هذه المبادرات البعاد التنمية واالستثمار في مختلف مناطق 

المملكة. 
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بقابلية  بالتشغيل  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  ارتباطية  الثاني:  المحور   
التشغيل  

تهدف نظم التدريب والتعليم عند تصميمها لالستجابة الحتياجات االفراد والمجتمع 
واالقتصاد بحيث تعد االفراد لعالم الشغل والتعليم المستمر والتعّلم مدى الحياة, 
الحقيقية  للمتطلبات  مباشر  وبشكل  تستجيب  ان  النظم  هذه  على  فيجب  وعليه 
السواق العمل ولفتح مسارات التعلم بما يمكن المتعلمين من االرتقاء من مستوى 
مهاري الى مستوى اخر ويظهر في االردن وجود حاجة ماسة الى لتطوير المستوى 
المتعلمين  امام  مفتوحة  تعلم  مسارات  وجود  لضمان  والتدريب  للتعليم  الفني 
ومن المستوى  وخصوصا من المستوى العامل المهني الى مستوى العامل الفني, 
التقني الى المستوى االعلى الذي يليه،  وعليه فوجود اطار وطني عام للمؤهالت يعد 
ضرورة في هذا السياق والذي ثبت فاعليته في مجال تنظيم المؤهالت وتيسير فتح 

مسارات التقدم وتعزيز فرص التعلم المستمر ومدى الحياة. 

فالغاية الرئيسة لنظم التعليم والتدريب المهني والتقني هي ان تستجيب لمتطلبات 
الجهات المعنية بها، وعليه يعد جمع التغذية الراجعة من المتدربين والطلبة واصحاب 
العمل والخريجين واستخدام هذه التغذية الراجعة في عمل التحسينات والتقديرات 
هو من االليات الضرورية للتحقق من مدى ارتباطية التعليم والتدريب المهني والتقني 
الصناعية  ومؤسسات  المنشات  اشراك  يتم  ان  يجب  كما  المعنية  الجهات  بحاجات 
التي تشغل خريجي مؤسسات التعليم والتدريب في مختلف محاور عملية التعليم 
والتدريب سواء في عمليات التصميم والتحسين والتطوير وتنفيذ التعليم والتدريب 
ومتعلمين  طلبة  اعداد  من  يمكن  وبما  البرامج  ومراجعة  والفحوصات  والتقييم 
كذلك يعد وجود لجان استشارية فاعلة على  قادرين على العمل في سوق العمل, 
ارتباطية  مدى  من  للتحقق  الحيوية  االمور  من  والتعليمية  التدريبية  البرامج  مستوى 
التعليم والتدريب بحاجات الصناعة, كذلك يجب ان تكون عملية تطوير برامج التدريب 
القطاعية  اللجان  تعدها  والتي  القطاعية  البشرية  الموارد  تنمية  لخطط  مستجيبة 
اللجان  التي يتم تطويرها من فبل  كما يجب ان تكون مبنية وفق المعايير المهنية 

الفنية للمهارات. 

 ومن البديهي بان عمليات التدريب والتعليم المهني والتقني تتطلب وجود المرافق 
فوجود  والتعليم،  التدريب  مؤسسات  لدى  والمالئمة  الكافية  واالبنية  والمعدات 
االقتصادية   القطاعات  في  مثيالتها  تكافيء  والتي  الحديثة  والتجهيزات  المعدات 
لعملية  الالزمة  المواد  وتوفر  باستمرار  لها  الدورية  الصيانة  وإجراء  العمل  ومواقع 
والمتعلمين  المتدربين  �عداد  والتعليم  التدريب  لمؤسسات  المجال  يتيح  التدريب 
الذي  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  يتطلب  ذلك  على  عالوة  العمل،  السواق 
الكافية  والخبرات  المهارات  يمتلكون  ومعلمين  مدربين  توافر  عالية  بجودة  يتمتع 
بالمؤهالت  وتزويدهم  المتدربين  اعداد  من  يمكنهم  وبما  الصناعة  متطلبات  وفق 
والمهارات الالزمة، كما يتطلب ايضا وجود قنوات في هذا المجال مع القطاع الخاص 
اشخاص  إستدعاء  او  العمل  اماكن  الى  والمعلمين  المدربين  ارسال  يتم  وبحيث 
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مؤسسات  في  التدريب  تنفيذ  في  للمشاركة  والصناعة  العمل  مواقع  من  مؤهلين 
التعليم والتدريب، مما يضمن   ديمومة التشاركية بين الصناعة ومؤسسات التدريب 

والتعليم المهني والتقني في مجال المهارة والمعرفة ويخدم الطرفين.  

المحور الثالث: زيادة شمولية التعليم والتدريب المهني والتقني 

تتدنى نسبة المشاركة ا²ردنية في سوق العمل (المشتغلين االردنيين عام ٢٠١٣ بلغ 
المعدالت تنخفض بشكل تدريجي،  ويصاحب ذلك االنخفاض  زالت هذه  ٣٢٫٤٪) وما 
اعدادÃ كبيرة من العمالة الوافدة في االردن (حيث تم اصدار ٢٦٨١٩٧ تصريح عمل في 
سنة ( ٢٠١٣) وذلك تبعا لعدم الموائمة بين عناصر العرض والطلب في سوق العمل 
اضافة الى ذلك وجود اعداد كبيرة من االردنيين المؤهلين اكاديميا في الوقت الذي 
تخرج  فعند  وعليه  دنيا  مهارية  بمستويات  عمالة  االردني  العمل  سوق  فيه   يطلب 
االردنيين من النظام التعليمي تجدهم يفضلون االنتظار للحصول على فرص عمل  
اكثر مالءمة لمستواهم التعليمي بدًال من قبول الوظائف في المستويات المهارية 
االساسية،كما أن التعليم الذي تلقوه ال يتوائم مع احتياجات الصناعة حتى بالنسبة 
إلى اولئك الخريجين في التخصصات المهنية ذات العالقة، حيث يتصف التعليم الذي 

تلقوه بكونه اكاديميا وذو هامش مهاراتي تطبيقي متدني. 

والحالة في هذا السياق بالنسبة لالناث اسوأ بكثير حيث تعد نسبة االناث المشتغالت 
(١٠٫٣٪) وكذلك الشباب (لمن هم في الفئة العمرية ( ١٥-٢٤ سنة) حيث يعمل منهم 
(٣٫٦٪) فقط وعليه  المشتغالت منهن  تبلغ  الشابات  االناث  الى  (١٦٫١٪) فقط. وبالنسبة 

فالمشكلة تعد كبيرة جدا لهذه الشرائح. 

كما يعد االمر اكثر صعوبة بالنسبة للمعوقين وذوي االحتياجات الخاصة في ايجاد 
فرص العمل.

الزمن  بمرور  انه  اال  لالردنيين  الرئيس  المشغل  طويلة  لمدة  الحكومي  القطاع  بقي 
الدور  الخاص  للقطاع  الوظائف واصبح  الى حد االشباع من  الحكومي  القطاع  وصل 

االكبر في عملية تشغيل االردنيين بما في ذلك في القطاع غير المنظم. 

ولتعزيز شمول ودمج الفئات المهمشة واالقل حظا تقترح هذه االستراتيجية عدد من 
الحلول منها: 

تطوير برامج ومبادرات تهدف الى: • 
ë  تشجيع النساء للعمل في المهن غير التقليدية
ë اعداد مناهج حساسة للنوع االجتماعي ولشروط التعلم

ë  تشجيع االشخاص المهمشين واالقل حظا في البدء باعمالهم الخاصة
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ë  توفير الخبرة في القطاع غير المنظم

ë  االخير المالذ  باعتباره  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  صورة  تحسين 
للطلبة والمتعلمين ليكون خيار رئيسي لهم  

تحسين معايير وشروط وظروف العمل في القطاع غير المنظم بدون القاء • 
المنزل  في  العمل  امكانية  زيادة  حيث  من  القطاع  هذا  على  تنظيمية  اعباء 

للتقليل  من كلفة التنقالت ويمكن النساء من االعتناء باطفالهن 

فتح المجال لعمل االشخاص المعوقين • 

ë : تحسين النظام الوطني للتوظيف االلكتروني وذلك من خالل

ë  التوعية والترويج بالمهن وبمنظور جيد وعدم تشجيع المسارات المؤدية 
للبطالة 

ë  مسارات واقتراح  والوظيفي  المهني  والتوجيه  االرشاد  خدمات  توفير   
جيدة   Äأفق وتوفر  وقدراتهم  العمل  عن  الباحثين  اهتمامات  مع  تتوائم 

للتقدم المهني.

ë  المطلوبة والقدرات  والتدريب  العمل  محتوى  حول  معلومات  توفير   
ذات  تدريبية  خدمات  ينفذون  الذين  التدريب  خدمات  بمزودي  وقائمة 
عالقة واعطاء تفاصيل حول هذه الدورات من حيث مدة الدورة, تكلفتها, 

متطلبات االلتحاق, ومعدالت النجاح وما الى ذلك.

ë  توفير التدريب في مهارات البحث عن العمل ومهارات االحتفاظ بالعمل 

المحور الرابع: قياس االداء 

والتعليم  والتدريب  التشغيل  قطاع  اداء  لقياس  ملحة  حاجة  هناك  بأن  الواضح  من 
التدريبية  البرامج  مستوى  على  سواء  النظام  مستويات  وبمختلف  والتقني  المهني 
والتعليمية او على مستوى مزودي الخدمة او على المستوى المؤسسي (وزارة التربية 
والتعليم, جامعة البلقاء, مؤسسة التدريب المهني وما الى ذلك) ايضا هناك حاجة 
لمتابعة االداء على مستوى الحاكمية واالدارة العليا للقطاع وهذا يشمل المجالس 
الثالثة التي تدير القطاع باالضافة لمتابعة كافة االمور المتعلقة بالتمويل سواء وزارة 
الجودة  وضبط   ( والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  (صندوق  او  المالية 
(مركز االعتماد وضبط الجودة) ويهدف قياس االداء ومتابعة االداء للتأكد من مدى 
فاعلية جميع مكونات النظام. وهنا تبرز اهمية نظم ادارة االداء الذي يتضمن مؤشرات 
مختلفة يمكن استخدامها مع الوقت للتركيز على جوانب مختلفة من ا²داء خالل 
فترة زمنية معينة فمثال قد يكون التركيز في فترة ما تمتد ٣-٤ سنوات على تحديث 
البرامج والتحقق من موائمتها لسوق العمل وهنا نحتاج الى مؤشرات تقيس التغييرات 
في هذا المجال ومن امثلتها ما يتعلق بعدد البرامج التي يتم مراجعتها او حذفها او 
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اضافتها, ومشاركة اللجان االستشارية في تطوير البرامج والتغذية الراجعة من قبل 
احتياجات  مع  ينسجم  وبما  وتحديثها  البرامج  تطوير  تم  حال  وفي  العمل  اصحاب 
دعم  مثل  المنظومة  في  اخر  مجال  على  التركيز  في  االنتقال  يتم  العمل  اصحاب 
الطلبة لتحقيق النجاح وهنا نحتاج الى مؤشرات لقياس التغييرات في هذا المجال مثل 

مدى رضا الطلبة وخدمات االرشاد والتوجيه وما الى ذلك.  

بد  ال  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  منظومة  فاعلية  من  وللتحقق 
التحليل للعمليات  من وجود مؤشرات واليات لقياس أداء وفاعلية المنظومة ككل، 
المؤسسية والعمل على  القدرات  بناء  ا²داء يظهر ضرورة  ترتبط بقياس  التي  الحالية 

تحسين اليات جمع وتحليل وتوثيق البيانات. ويقترح في هذا السياق ما يلي: 

المهني •  والتعليم  والتدريب  التشغيل  قطاع  في  المعنيين  االشخاص  تدريب 
والتقييم  والمتابعة  البيانات  وتحليل  جمع  عملهم  يتضمن  والذين  والتقني 
وتحليلها  البيانات  جمع  في  واالساليب  الممارسات  افضل  استخدام  على 
وعرضها بصورة سهلة للمستخدم، وتطوير واستخدام المؤشرات المحددة 

والقابلة للقياس والتحقيق والمحددة باطار زمني معين. 

والخطط •  والطلب  العرض  مسوحات  نتائج  مع  النظام  استجابة  أدلة  دمج 
القطاعية لتقييم أداء القطاع

التعليم •  لتحديث تصنيفات مستويات  العامة  دائرة االحصاءات  التشبيك مع 
بمزيد من فئات التدريب والتعليم المهني والتقني في المستقبل 

صياغة اتفاقية مع جميع مزودي التعليم والتدريب الستخدام الرقم الوطني • 
للمتعلمين وذلك بهدف تعزيز جودة وتناسق بيانات المتعلمين والمتدربين

وتقوم حاليا عديد من الجهات بمتابعة وتقييم االداء ومن ضمنها امانة سر 
مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومركز االعتماد وضبط 
الجودة، وبهدف تعزيز قدرات هذه الجهات على اداء االدوار الوظيفية في هذا 

المجال يقترح ما يلي:

ë  سر امانة  من  كل  صالحيات  وتعزيز  لتقوية  محددة  اداء  مؤشرات  تطوير 
االعتماد  ومركز  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس 
وضبط الجودة وبالتزامن مع تطوير نظام سنوي للتقييم الذاتي يعمل به 

اعتبارا من بداية العام ٤١٠٢ 

ë  وضع صالحيات قانونية محددة لمركز االعتماد وضبط الجودة تمكنه من
تنفيذ نظام ضبط الجودة الخارجي على جميع مزودي خدمات التدريب 
المهني  التدريب  ومعاهد  المهني  التعليم  مدارس  سواء  فيهم  بما 
وكليات المجتمع في القطاع العام وكذلك الشركة الوطنية للتشغيل 

والتدريب في القطاع الخاص .
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حيث  االداء  وقياس  تقييم  عملية  في  المهمة  المكونات  من  الذاتي  التقييم  ويعد 
يدعم التقييم الذاتي تعّلم المؤسسة وبناء قدراتها وزيادة فهمها لمؤشرات االداء 
ومعايير الجودة والتطوير والتحسين وعليه يجب االهتمام برفع القدرات في مجال 

التقييم الذاتي للقطاع بأكمله وفي هذا السياق يقترح ان:

التشغيل •  مجلس  سر  المانة  التابعة  والتقييم  المتابعة  ضباط  لجنة  تقوم 
في  قدراتهم  بناء  بهدف  التدريب  مزودي  لتدريب  الدعم  بتوفير  والتدريب 

مجال تقنيات التدقيق الداخلي وفي اعداد تقارير التقييم الذاتي 

تتطلب منظومة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وجود نظام متكامل 
الدارة المعلومات وذلك لمتابعة اداء القطاع بشكل عام ويتوافر في االردن عدد من 
المكونات المرتبطة بنظام ادارة المعلومات ومن اهمها منظومة تقييم اداء القطاع 
ونظم ضبط الجودة لدى مزودي التدريب والتعليم واالطار العام للمؤهالت وما الى 
ذلك اضافة الى نظام معلومات سوق العمل، ويقترح في هذا السياق ان يتم تعزيز 
والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس  سر  امانة  وكوادر  صالحيات 
بيانات  قاعدة  وجود  مع  واداراتها  البيانات  لجميع  شاملة  تنسيقية  خطة  لتطوير 
االداء  وتقييم  ومتابعة  قياس  يهدف  والتدريب.  التشغيل  قطاع  لمعلومات  مركزية 
ووضع  الجودة  وتحسين  القرار  صنع  دوائر  وتغذية  المسالة  مبدأ  وتعزيز  ترسيخ  الى 
التمويل المبني على االداء وفي حالة تم الوصول الى هذه االهداف سيتمكن  اليات 
والموارد  المصادر  من  االنتفاع  مجال  في  متقدمة  مستويات  تحقيق  من  القطاع 

المتاحة حاليا ومستقبال.

المحور الخامس: التمويل الفاعل والمستدام 

يعد قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من المساهمين الرئيسيين 
اذا  االقتصادي  النمو  مكونات  من  القطاع  يعد  حيث  االقتصادية  العجلة  دفع  في 
االندماج  تعزيز  إلى   إضافة  واالستجابة  والمرونة  التنافسية  الكفاءة  بالفاعلية  اتصف 
من  العائد  فإن  وعليه  البشرية،  التنمية  وتعزيز  الفقر  مستويات  وتقليل  االجتماعي 
االستثمار في هذا القطاع يعد من االمور الهامة في مختلف دول العالم. ففي تقرير 
االستثمار  على  االقتصادي  العائد  معدل  أن  تبين  ا²لفية“،  ”تحدي  مؤسسة  عن  صادر 

في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني قد بلغ ٢٠٪ أو أكثر.

المدخالت  احد  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  قطاع  يعد  كذلك 
سوق  في  مرتفعة  مشاركة  وذات  وماهرة  مؤهلة  عاملة  قوى  توفير  في  الرئيسة 
العمل، وقد اثبتت البحوث وا�حصاءات التي أجريت في عام ٢٠١٠ ان العمال الذين تلقوا 
التدريب والتعليم الالزم في مجال مهنهم يتلقون أجرÃ إضافيÄ بمعدل ٣٫٤٧ دينار أردني 
اللواتي  االناث  تعد  كما  الالزم،   والتعليم  التدريب  يتلقوا  لم  ممن  غيرهم  عن  زيادة 
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مستويات  ذات  الالزمة  بالكفايات  ويتمتعن  وتقني  مهني  تدريب  فرص  على  حصلن 
تشغيل ومشاركة اقتصادية اكثر من غيرهن، ومن هنا يبرز العائد من االستثمار في 
هذا القطاع على اوجه متعددة منها النمو االقتصادي والتشغيل واالجور وتحسين 
ما  التشاركي  العمل  اهمية  تبرز  و  ذلك,  الى  وما  الحكومية  العوائد  وزيادة  االنتاجية 
بين مختلف الجهات المعنية سواء من القطاع العام او الخاص ومؤسسات الصناعة 
لزيادة  شاملة  تمويلية  خطة  لتطوير  العالقة  ذات  والجهات  الدوليين  والمانحين 
االستثمار االستراتيجي المنقاد الحتياجات الصناعة واصحاب العمل في مجال التدريب 
والتعليم المهني والتقني وهذا قد يتضمن زيادة انفاق االردن على التدريب والتعليم 
الى              المحلي  االجمالي  الناتج  من   (  ٪٠٫٣) وهو  الحالي  المستوى  من  والتقني  المهني 
( ١٫٠٪ ) من الناتج االجمالي المحلي) وبما يتفق مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا 
المجال والتي تتراوح بين (١٫٥٪) و (٢٫٠٪ )  من الناتج المحلي االجمالي لمخصصات التدريب 

والتعليم المهني والتقني.

المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  قطاع  على  تؤثر  التي  الرئيسة  القضايا  من 
وكفاءة  فاعلية  من  والتحقق  المستدامة  التمويل  مصادر  تطوير  قضية  والتقني 
في  للقطاع.  المالية  الحاكمية  جوهر  القضايا  هذه  وتعد  المالية.  االدارة  وجودة 
أعقاب نقاشات مطولة وأبحاث وتحليالت معمقة بمشاركة أصحاب المصلحة، فإن 
والحاكمية  ا�دارة  تحديات  مع  للتعامل  باستخدامه  الموصى  ا²ساسي  المقياس 
التشغيل  استراتيجية  دمج  بهدف  للميزانية  الحالية  التحتية  البنية  تفعيل  في  يتمثل 
متوسط  والميزانية  االنفاق  إطار  ضمن  الجديدة  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب 
االمد وبحيث يتم التحقق من اتساق مخصصات الموازنة مع االولويات االستراتيجية 
وتعزيز االنتفاع الفاعل من النتائج واالداء وفق مبادىء الميزانية في ادارة القطاع وبما 
والتدريب  التشغيل  لمجلس  يكون  ان  يتطلب  وهذا  الفضلى  الممارسات  مع  يتفق 
االولويات  ووضع  القرارات  التخاذ  والسلطات  الصالحيات  والتقني  المهني  والتعليم 
التشغيل  قطاع  عبر  والموارد  المصادر  وباقي  الحكومية  بالمخصصات  يتعلق  فيما 

والتدريب والتعليم المهني والتقني. 

االجراءات  بعض  تنفيذ  يتطلب  المستدام  التمويل  تطوير  بان  الدولية  التجارب  وتفيد 
كمصدر  العمل  اصحاب  قبل  من  تدفع  والتي  الشركات  على  الراتب)  (ضريبة  مثل 
مستدام للتمويل وبحيث يمكن تصميم الضرائب بعدد من الطرق بهدف التشاركية 
قطاع  من  كمستفيدين  والعاملين  العمل  اصحاب  قبل  من  التكاليف  دفع  في 
بعناصر  ذلك  تضمين  ضرورة  مع  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل 
اصحاب  استشارة  هذا  يتضمن  وقد  والمساءلة  التحقق  وادوات  الفضلى  الممارسات 
العمل في تصميم هذه الضرائب مع توفير نوع من الحوافز (كالحسومات الضريبية) 
للتدريب الذي يلبي أهداف السياسة ويستهدف الفئات المحددة (كالنساء والشركات 
الصغيرة والمتوسطة)، ويشرك المجتمع المحلي والشركاء الهامين ويحقق التنمية 

االقتصادية. 
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جميع  مع  ومناقشات  مشاورات  اجراء  االمر  يتطلب  المستدام  التمويل  مجال  وفي 
الجهات المعنية بهدف تطوير اجراءات وترتيبات التمويل المستقبلي الفاعل للقطاع 
لمركز  كافية  وموارد  مصادر  توفير  السياق  هذا  في  المهمة  القضايا  ضمن  ومن 
مناسبة  تمويل  نماذج  كذلك  المهني  الثانوي  وللتعليم  الجودة  وضبط  االعتماد 
والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  لصندوق  تمويلية  وموارد  ومستدامة 
كذلك  التقني  التعليم  نحو  بمسئوليتها  يتعلق  فيما  التطبيقية  البلقاء  وجامعة 
ولباقي  المهني  التدريب  لمؤسسة  يسمح  ومالئم  عام  واداري  تنظيمي  اطار  تنفيذ 
مؤسسات التدريب والتعليم  المهني والتقني باالحتفاظ با�يرادات لتغطية تكاليفها 
والحصول  الخاص  القطاع  مع  شراكات  وتأسيس  مستدامة  إيرادات  مصادر  وتطوير 
على االستقاللية الالزمة التي تمكنها من االستجابة المرنة الحتياجات السوق المحلي.

االستراتيجية الوطنية للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني 
 (٢٠١٤-٢٠٢٠)

السياق العام 

تعزيز كفاءة قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني وبما ينسجم مع التوجهات 
الحكومية نحو تطوير االردن كاقتصاد معرفي قادر على تلبية احتياجات سوق العمل 
وتشغيل القوى العاملة االردنية واالسهام في تنمية رأس المال البشري ا�ردني وفق 

مبادئ التعليم المستمر ومدى الحياة.

االردني  والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  لقطاع  االولى  االستراتيجية  اعداد  تم 
للسنوات ( ٢٠٠٨ – ٢٠١٣ ) وتمثلت رؤيتها بــ :

وتمثل الهدف العام لبرنامج اصالح قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بــ :

«رفد سوق العمل االردني بالمهارات والخبرات الالزمة لدعم النمو االقتصادي

وتعزيز تنافسية الصناعة االردنية». 

وقد اعتمدت االستراتيجية السابقة (٢٠٠٨-٢٠١٣) على توجهات االجندة الوطنية والتي 
تمثلت بعدد من المقترحات والتوصيات منها 

انشاء المجلس االعلى لتنمية الموارد البشرية • 

انشاء مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني • 

انشاء صندوق للتشغيل والتدريب • 

المهني •  والتعليم  التدريب  لمؤسسات  الجودة  لضبط  مستقلة  جهة  انشاء 
والتقني 

اعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني كمؤسسة مستقلة • 
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وقد اعتمدت االستراتيجية الماضية نهجÄ مبنيÄ على النتائج وتضمنت عدد من المحاور 
العمل لتحقيق عدد من النتائج مع نهاية العام ٢٠١٣ منها: 

تحسين خدمات التشغيل . ١
تعزيز التخطيط وحاكمية قطاع التشغيل والتدريب . ٢
تعزيز التمويل المبني على مستوى االداء واالنجاز في التدريب . ٣
تعزيز جودة تنفيذ التدريب والتعليم المهني والتقني. ٤
تعزيز دور القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ وباقي محاور القطاع . ٥
للتحديات . ٦ االستجابة  على  وقدرتها  والتدريب  التشغيل  منظومة  مرونة 

االقليمية والدولية 

عبر السنوات القليلة الماضية طرأ العديد من التغييرات التي اثرت على قطاع التشغيل 
والتدريب والتعليم المهني والتقني في االردن منه تدفقات الهجرة الخارجية لالردن 
االقتصادي  االنكماش  إلى  با�ضافة  المتاحة،  الوظائف  على  التنافسية  زادت  والتي 
الذي حد من قدرة الجهات المعنية على تمويل ا�صالحات في القطاع. وفي الجانب 
االيجابي قامت الحكومة االردنية باطالق استراتيجية التشغيل الوطنية لالعوام (٢٠١١-
٢٠٢٠) والتي أقرت بدور قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني كمحرك 

رئيسي للتنمية الوطنية. 

المنهجية المعتمدة في االستراتيجية الحالية (٢٠١٤-٢٠٢٠) 

نظرا النتهاء المدة الزمنية لالستراتيجية الماضية (٢٠٠٨-٢٠١٣) فقد قام مجلس التشغيل 
التابعة بتكليف امانة سر  التنفيذية  والتدريب والتعليم المهني والتقني وعبر اللجنة 
الستراتيجية  مسودة  لتطوير  ا²نشطة  من  واسع  نطاق  وتنسيق  باطالق  المجلس 
المرجعيات  مع  وغاياتها  اهدافها  في  تتوافق  وبحيث   (٢٠١٤-٢٠٢٠) االعوام  تغطي 
الوطنية ذات العالقة وعلى رأسها استراتيجية التشغيل الوطنية التي اطلقت برعاية 
المهني  والتعليم  والتدريب  للتشغيل  الوطنية  االستراتيجية  وتهدف  سامية.  ملكية 
مترابطة  حاكمية  منظومة  بناء  في  الفاعلة  والمساهمة  المشاركة  الى  والتقني 
بحيث  الماضي،  في  تحققت  التي  واالنجازات  المستفادة  بالدروس  واالخذ  للقطاع 
تتمكن االستراتيجية الحقÄ من بناء قطاع تدريب وتعليم مهني وتقني مترابط وواضح 

المعالم وقائم على الطلب وخاضع �دارة جيدة. 

التشغيل  قطاع  في  المعنية  الجهات  جميع  إشراك  عبر  ا�ستراتيجية  هذه  بناء  تم 
مختلف  حول  والبيانات  المعلومات  تبادل  وتم  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب 
محاور هذه ا�ستراتيجية مع الجهات المعنية وعبر مبدأ الشفافية والتشاركية وتم 
عمل  ورشة  عبر  ا�ستراتيجية  هذه  �عداد  العمل  نتاجات  على  الجهات  هذه  اطالع 



عقدت وشارك  فيها جميع هذه الجهات وأعضاء مجلس التشغيل والتدريب والتعليم 
المهني والتقني وممثلين من مختلف الوزارات المعنية والشركاء االجتماعيين وذلك 
صياغة  في  الجهات  هذه  جميع  شاركت  حيث   ٢٠١٣ أكتوبر/تشرين ا²ول  شهر  في 
متابعة  ورشة  إجراء  تم  وقد  النهائي.  الشكل  إلى  بها  والوصول  ا�ستراتيجية  محاور 

الحقة في ديسمبر/كانون ا²ول ٢٠١٣ لمناقشة عناصر ومحاور االستراتيجية

المحاور الخمس لالستراتيجية الجديدة  

تم بناء المحاور الخمسة لالستراتيجية لجديدة بناء على مراجعة محاور االستراتيجية 
السابقة للسنوات (٢٠٠٨-٢٠١٣) واستشراف الدروس واالنجازات التي تمت، بحيث تستجيب 
لالحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع كما تم االخذ بعين االعتبار  التحديات الحالية 
الشؤون  هذه  معالجة  في  والقطاعية  الحكومية  والتوجهات  القطاع  تواجه  التي 
التوافق على ان تضم هذه  العامة  المراجعة  واالولويات ذات العالقة ونتج عن هذه 

االستراتيجية خمسة محاور رئيسة هي: 

الحاكمية . ١

ارتباطية التدريب والتعليم المهني والتقني بقابلية التشغيل. ٢

الشمولية واالندماج . ٣

قياس االداء . ٤

التمويل المستدام . ٥

ويبين الشكل ادناه يوضح هذه المحاور الخمسة ودعمها لقطاع التشغيل والتدريب 
والتعليم المهني والتقني

وسيتم تناول هذه المحاور من خالل 

نظرة عامة .• 

التوجهات المستقبلية لالعوام ٢٠١٤-٢٠٢٠.• 

النتائج االستراتيجية لالعوام ٢٠١٤-٢٠٢٠.• 

االهداف االستراتيجية واالجراءات الرئيسة • 
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المحور االول : الحاكمية 

اوال : نظرة عامة 

التدريب  قطاع  في  والخاص  العام  القطاعين  من  المؤسسات  من  العديد  تعمل 
ووضع  السياسات  رسم  مستوى  على  التنسيق  ويتصف  والتقني،  المهني  والتعليم 
االستراتيجيات بين هذه المؤسسات بالضعف. با�ضافة الى ضعف مشاركة القطاع 
الخاص والشركاء االجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني في تمثيل هذا القطاع، 
حيث ال توجد  آليات لدعم هؤالء  الشركاء على االستثمار في قطاع التدريب والتعليم 
المهني والتقني. أضف الى ذلك ان تنوع الجهات المزودة للتعليم والتدريب أدى إلى 
االزدواجية في العمل وعدم استخدام الموارد بشكل أمثل، مما نتج عنه عدم ترابط 
وتناسق برامج التدريب  والتعليم المهني والتقني المنفذة من قبل مؤسسات تزويد 

التدريب والتعليم المهني والتقني.  

الجهة  ليكون  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس  انشاء  تم 
المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  خدمات  مزودي  جميع  توجيه  في   المرجعية 
البرامج  وتنسيق  لتطوير  والخطط  السياسات  وضع  خالل  من  ا²ردن،  في  والتقني 
وا²نشطة والجهود. ويشرف المجلس أيضا على مركز االعتماد وضبط الجودة، الذي 
أنشىء ليكون الجهة المعنية بترخيص واعتماد مؤسسات  التدريب والتعليم المهني 
والتقني، ومع ذلك تم حصر نشاطات المركز في اعتماد وترخيص مؤسسات التدريب 
المهنية  المدارس  استثناء   تم  حيث  فقط،  الخاصة  والمعاهد  المهني  والتعليم 
والمعاهد الحكومية ويرجع ذلك إلى أن المدارس المهنية  في وزارة التربية والتعليم 
والمعايير  واللوائح  للقوانين  تخضع  التطبيقية  البلقاء  جامعة  في  التقنية  والكليات 
التي تطبقها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. لذلك بدا من الواضح ضرورة 
كفاءة  لضمان  وتعديلها  القطاع  هذا  لمؤسسات  التشريعية  المنظومة  مراجعة 

العمليات في هذا القطاع بشكل شمولي.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن القطاع الخاص غير متحمس للتعاون مع مؤسسات التدريب 
والتعليم المهني والتقني وصانعي السياسات بهذا المجال نظرÃ للفجوة التي يراها 
بتحقيق  يهتم  الخاص  فالقطاع  التدريب.  ومخرجات  السوق  احتياجات  بين  القطاع 
العمل  أصحاب  مشاركة  أن  كما  المدى،  وقصيرة  اãنية  وا�نتاجية  التجارية  مصالحه 
في تصميم  وتنفيذ البرامج التدريبية تتطلب منهم جهودا اضافية مكلفة (من حيث 

الوقت والجهد) والتي يرون انهم في غنى عنها. 

لذا يقترح  ان يتم تبني اجراءات محددة لضمان مشاركة القطاع الخاص في جميع 
المراحل االساسية في نظام التعليم والتدريب المهني والتقني، وعلى سبيل المثال، 
المهنية  تطويرالمعايير  في  القطاعية  اللجان  ودعم  التدريب،  مواقع  توفير  في 
 ، المهنية  الفعالة في إعداد وتنفيذ االختبارات  المهني والتقني والمشاركة  للتدريب 

والمساهمة في تمويل هذا القطاع وما الى ذلك.



ثانيا :ا�نجازات التي تحققت في إطار استراتيجية التشغيل والتدريب 
والتعليم المهني والتقني لالعوام ٢٠٠٨ – ٢٠١٣

السابقة  االستراتيجية  وضعتها  التي  المتميزة  االهداف  من  الكيثر  تحقيق  تم  لقد 
للقطاع لالعوام (٢٠٠٨ - ٢٠١٣) حيث تم انشاء واعادة هيكلة العديد من المؤسسات 
االهداف  لتحقيق  وذلك  فيها،  العمل  وتعليمات  ومسؤلياتها  ادوارها  وتحديد 
مجلس  هيكلة  إعادة  تمت  االستراتيجي  المستوى  فعلى  للقطاع،  االستراتيجية 
التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وأمانة سره، وصندوق التشغيل والتدريب 
والتعليم المهني والتقني، با�ضافة إلى ذلك، تم إنشاء مركز االعتماد وضبط الجودة، 
كما نفذت مؤسسة التدريب المهني برنامج اعادة الهيكلة سعيÄ منها لربط برامجها 
مع احتياجات سوق العمل ونفذت العديد من الشراكات مع القطاع الخاص، اما وزارة 
التربية والتعليم فقد تم اعادة النظر في التخصصات المهنية وتم حصرها بتسعة 
عشر تخصص بدال من ثالثة وعشرين تخصص، وتنفذ حاليا جامعة البلقاء اعادة هيلكة 

لبرامجها التقنية والمنفذة في كليات المجتمع

٢٠١٣-٢٠٠٨ ةرتفلا لالخ ققحتت مل يتلا فادهالا : اثلاث 

مع إنشاء مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وأمانة سره، وتشكيل 
اللجان الفرعية التنفيذية والمالية فقد تم إنشاء حالة تشبيك على مستوى قطاعي 
بين مختلف الجهات للمشاركة الفعالة والتنسيق في جميع شؤون وقضايا القطاع  

على المستوى الوطني. 

ونظرا للسياسات الوطنية الواردة في استراتيجية التشغيل الوطنية التي تؤكد على 
المتسارعة،  التكنولوجية  التغيرات  ومواكبة  المعرفة  اقتصاد  نحو  التوجه  اهمية 
فمن الضروري أن مراجعة جميع سياسات التدريب المهني والتقني، والتي تتعلق في 
برامج التعليم والتدريب المهني والتقني بجميع المستويات (محدد المهارة، الماهر، 
مع  وبالتعاون  المجلس،  قبل  من  ومنسقة  فعالة  بطريقة  الفني/التقني)  المهني، 

هيئات التعليم العالي وجامعة البلقاء التطبيقية .

في الوقت الحاضر، فأن هناك اتفاق واجماع واسع النطاق بأن المشكلة الرئيسية التي 
المهني  التدريب  خدمات  ان  حيث  الجهود،  وتبعثر  تشتت  هي  القطاع  منها  يعاني 
والتقني تنفذ من خالل  ثالث وزارات مختلفة (وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة 
التعليم العالي (جامعة البلقاء التطبيقية)) باالضافة الى مزودي تدريب من القطاع 
الخاص. يقوم حاليÄ مركز االعتماد وضبط الجودة الذي تم إنشاؤه مؤخرÃ باالشراف على 

جودة برامج التدريب التي ينفذها بعض مزودي التدريب لدى من القطاع الخاص. 

وتطوير  الدراسية  وتطويرالمناهج  التدريب  تخطيط  عمليات  فأن  ذلك،  على  وعالوة 
االختبارات واالمتحانات والشهادات، وتدريب  التعليمة وعمليات تطوير وتنفيذ  المواد 
عبر  وتتم  مختلفة،   معايير  وفق  تنفذ  زالت  ال  الخدمة  اثناء  والمدربين  المعلمين 
مؤسسات وجهات متعددة وبدون تنسيق مشترك، االمر الذي يؤدي غالبÄ الى التضارب 

والتكرار احيانÄ  وبالتالي يؤدي  الى خسائر كبيرة في الموارد العامة.



يجب جسر الفجوات ما بين الفرص المتوفرة في القطاع االقتصادي والقوى العاملة 
(والذين عادة ما يمتلكون معارف ومهارات قديمة وغير محدثة)  ويمكن جسر هذه 
الفجوة واالختالل من خالل اعتماد آلية تنسيق يتم عبرها تحدد االحتياجات التدريبية 
مجلس  أدوار  ابرز  فمن  وعلية  االحتياجات.  هذه  ضوء  في  التدريبية  البرامج  وتصميم 
الفجوة،  هذه  جسر  على  يعمل  ان  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل 

ويتطلب ذلك تعزيز قدراته وقدرات جهازه التنفيذي/ امانة سره.

في حين لوحظ أن الشركاء االجتماعيين قد تم االعتراف بهم وبأهمية مشاركتهم 
على نحو متزايد في برنامج االصالح المنفذ للقطاع اال انه دورهم ظل محدودا، وعليه 
تشرع هذه االستراتيجية في إعادة تعريف القطاع كأداة في التنمية االقتصادية وفي 
على  القائم  االقتصاد  متطلبات  وتلبية  والعالمية،  ا�قليمية  لالتجاهات  االستجابة 
تعزيز  إلى  والحاجة  واالقتصادية،  التكنولوجية  والتغيرات  الفرص  ومواكبة  المعرفة، 

جميع أشكال التعلم المستمر مدى الحياة.

رابعا : النظرة المستقبلية لالعوام ٢٠١٤-٢٠٢٠

فيما يلي النقاط الرئيسة  لالستراتيجية الجديدة :
١. توفير خدمات تشغيل وتدريب وتعليم مهني وتقني متوافقة ومتناغمة ومنسقة 
للقطاع : تعزيز مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وأمانة السر 

للوصول الى سياسات متناغمة 

تفعيًال  لتوصيات ا²جندة الوطنية (٢٠٠٦-٢٠١٥) وإنشاء  المجلس وأمانة سرة وتشكيل 
الجهات  بين  والتنسيق  للحوار  قاعدة  ايجاد  تم  فقد  والمالية،  التنفيذية  واللجنتين 
المستوى  على  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  قطاع  في  المعنية 
الوطني، ومن هنا تدعو هذه االستراتيجية إلى التنفيذ الكامل لتلك المبادرات المقترحة 
والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  لقطاع  المنشود  لالصالح  الطريق  ستمهد  والتي 
وزيادة كفاءته وفعاليته (جودة المخرجات) وارتباط مخرجاته بفاعلية مع احتياجات 
سوق العمل المتغيرة بشكل حيوي. وعليه فالفرصة مناسبة ومواتيه لمواءمة جميع 
ا²نشطة ذات الصلة بهذا القطاع ضمن  آلية تنسيق واحدة. وقد تبنت االجندة الوطنية 
عدد من مبادرات وأوضحت آليات العمل والتنسيق لتفعيلها على االرض. من هنا يعد 
هذا الوقت هو الوقت المناسب للعمل وتنفيذ رؤية برنامج االصالح  للقطاع وذلك من 

خالل  تعزيز وتمكين المجلس وأمانة سره.

برسم  معنيا  والتقني  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس  يكون  ان  يجب 
البرامج  جميع  ذلك  ويشمل  استثناء،  بدون  قاطبة  القطاع  واستراتيجيات  سياسات 
التدريبية بمختلف مستوياتها (من مستوى محدد المهارات لغاية المستوى التقني\
الفني) وجميع مزودي التدريب وفي القطاعين العام الخاص. لذلك يجب ان تغطي 
السياسات المنبثقة من المجلس جميع النواحي في هذا  القطاع  وتتضمن المناهج 
و المواد التعليمية، وخطط التدريب (بما في ذلك طرائق واساليب التعليم والتدريب 
المهني  والتقني)، ومؤهالت المعلمين/المدربين والمدراء، وتنظيم عمليات التقييم 



لتنفيذ  والمبادئ  االسس  وتطوير  العملي)   / النظري   ) التدريب  وتنظيم  واالمتحانات، 
برامج التلمذة المهنية والتدريب بمواقع العمل، ومبادئ ضمان الجودة في مؤسسات 
مزودي التدريب ونظم ومبادئ التوجيه ومتابعة ا²داء على جميع المستويات، ونظم 
المالية  السياسات  رسم  من  كذلك  المجلس  تمكين  ينبغي  وكما  الشهادات.  منح 
للقطاع قاطبة وتوجيه مؤسسات القطاع ماليا وتحديد المخصصات المالية للقطاع 
وأسس  الموارد  وبحث  بالقطاع  تتعلق  التي  لالنفاق  المدى  متوسطة  االطر  وتطوير 
المالية  وزارة  مع  الوثيق  بالتعاون  وذلك  للقطاع  والخاص  العام  التمويل  تخصيص 

(دائرة الموازنة العامة) وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

وتعزيز مساهمة  القطاع،  االجتماعيين في  للشركاء  والتدريجي  الكامل  االندماج   .٢
القطاع الخاص باعتباره المحرك االساسي للتغيير

قطاع  الستراتيجية  أساسية  مرجعية  للتشغيل  الوطنية  االستراتيجية  توصيات  تعد 
على  الحرص  من   Äانطالق وذلك  والتقني،  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل 
الدولية  والدراسات  التحاليل  وتشير  العمل،  سوق   واتجاهات  الحتياجات  االستجابة 
على أن أنظمة التدريب والتعليم المهني والتقني تدار وتضبط  إلى حد كبير من قبل 
المؤسسات والجهات الحكومية، وهي  تميل غالبا إلى أن تكون موجهة نحو العرض 
وغير منفتحة على الطلب. ان نجاح نظم التدريب والتعليم المهني والتقني  وزيادة 
فاعليته تتمثل بقدرته على تحويل احتياجات و فرص سوق العمل بسرعة إلى فرص 
وهذا  العمل.  سوق  في  السريعة  للمتغيرات  تستجيب  ديناميكية   تعليمية  وبرامج 
يسهل عملية اكتساب المهارات والمعرفة التي تعكس احتياجات سوق العمل بحيث 
أنظمة  تكون  وبالتالي  المطلوبة،  والكفاءات  بالمهارات  الوطني   االقتصاد  رفد  يتم 
التدريب والتعليم المهني والتقني  مصممة بشكل جيد وتكون محفزة لالقتصاد ، 
خالل  التدريبية  والبرامج  التأسيسية  والتعليمية  التدريبية  الفرص  للفرد  تقدم  وسوف 
بان  لالفراد  متاحة  الفرصة  تكون  هنا  ومن   ، الحياة  مدى  التعليم  وفرص  العمل  
يكون اشخاص فاعلين ومشاركين في بناء في المجتمع وكما ستساعد في الحد و 
التقليل من امكانية تحويل الشباب الى عاطلين عن عمل بعد التخرج من هذه البرامج 

التبعليمة والتدريبية. 

واستنادÃ لما نصت عليه أستراتيجية التشغيل الوطنية، فأن هذه االستراتيجية أعادت 
تعريف قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  واعتبرته أداة في التنمية 
استراتيجيا  التحول  فإن  وعليه  والعالمية.  ا�قليمية  لالتجاهات  استجابة  االقتصادية 
نحو تلبية متطلبات االقتصاد المعرفي هام جدÃ. كما يجب االعتراف الكامل بضروة 
التعلم مدى الحياة كون ان المعارف والمهارات متغيرة ومتطورة االمر الذي يوجب 
التكنلوجي والعلمي والذي  التطور  التي تنتج عن  التغيرات  على االفراد مواكبة هذه 
يؤثرعلى سوق العمل لذا  فأن التعلم مدى الحياة والتدريب المستمر مطلب أساسي 
بين  الفجوات  تكون  االحيان  من  كثير  في  المتغيرة .  االقتصادية   الفرص  لمواكبة 
برامج  تنفيذ  ناتجة عن  المختلفة  التعليمية  البرامج  العمل وخريجي  احيتاجات سوق 



٢٩

مما  العمل  سوق  في  عليها  طلب  واليرافقها  والمهارات  المعارف  قديمة  تعليمة 
يودى الى اضافة الخريجين الى افواج العاطلين عن عمل .

على  المبنية  النظم  من  تحوال  تتطلب  المدى  بعيدة  �صالحات  الدعوات  هذه  مثل 
النتائج واالنجازات، والى االعتراف بالمعارف  المدخالت الى النظم والتقيم المبني على 
والمهارات المكتسبة غير رسميا ومن خالل الممارسة، وتوفير برامج التعلم المبنية على 
الوحدات التدريبية المعتمدة، والتي تسهل أيضا مشاركة أفضل للمرأة والفئات المهمشة 
اقتصاديا والمحرومة اجتماعيا، وكذلك االعتراف باالختصاصات (المهارات والمعارف) من 
الوظيفي  التقدم  الوطنية للمؤهالت والتي بدورها تفتح وتسهل مسارات  خالل أالطر 
 Äفضال عن تسهيل التقدم المهني واالنتقال اقليم ،Äواالعتراف بالمؤهالت محليا واقليمي
ودوليÄ (مزيد من التفصيالت تحت محور المالءمة والصالحية للعمل). و في هذا السياق 

يعتبر الشركاء االجتماعيين عنصرÃ فعاًال الحداث التغيرات المطلوبة.

تركز هذه االستراتيجية على عملية من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير 
في التركيز حيث يتم اعادة صياغة دورالقطاع الخاص ليكون المحرك لالبتكار والتغيير 
على    Äمنصب الحكومة  دور  ويكون   ، والتقني  المهني  والتعليم  التدريب  نظام  في 
ضمان الجودة و تطوير السياسات واالستراتيجيات. وفقÄ للرؤية الجديدة هذه، تقوم 
الحكومة بوضع السياسات وتعزيز انظمة ضمان الجودة ومراقبة ا²داء والتقييم، بما 

في ذلك إعداد التقارير المالية، وبالتالي ضمان شفافية العمليات.

على  بناء  واسع  نطاق  على  يتم  البشرية  الموارد  قطاع  في  االصالح  من   التأكد   .٣
عمليات منتظمة لتحديد االحتياجات لتنمية الموارد البشرية

وتعتبر  االردن،  في  التشغيل  لعملية  المحرك  الرسمي  وغير  الرسمي  االقتصاد  يعد 
االنظمة  الفعالة  للموارد البشرية والمصممة تصميما جيدا بمثابة ناقل الحركة لعملية 
الوطني ذات تطلعات عالية ويسعى االقتصاد  الرؤيا لالقتصاد  التشغيل، فاذا كانت 
الى التحول نحو اقتصاد المعرفة، ويتم التركيز في االقتصاد على مستوى عالي من 
البشرية  الموارد  انظمة  معه  تتجاوب  ان  يتطلب  فهذا  االنتاج  في  المضافة  القيمة 
تدريب  وخدمات  تعليم  انظمة  ايجاد  ذلك،  على  عالوة  والتدريب.  التشغيل  وانظمة 
جيدة هي عناصر حاسمة في استراتيجية البالد �ستحداث فرص عمل في القطاعات 
ذات االولوية والمشاريع الكبرى والتي تحتاج الى مستوى عالي من المهارات، ومنها: 
التجارية  وا²عمال  الدوائية،  والصناعات  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات 
(التدقيق والمحاسبة والقانونية والمعمارية والمالية والتعليم والصحة ( بما في ذلك 

السياحة الصحية ). 

بطريقة  يبحث  الوطني  المستوى  على  مسؤولة  جهة  يوجد  ال  الحاضر،  الوقت  في   
منهجية القضايا االقتصادية والتكنولوجية القطاعية (االبتكارات والتوجهات الجديدة 
في الصناعات)، ليتم عكسها على البرامج التعليمية والتدريبية والمؤهالت العلمية، 

وفقا �طار وطني للمؤهالت.
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ومن هنا توكد هذه االستراتيجية على ضرورة اغتنام الفرصة، حيث تشير دراسات البنك 
الدولي أن هناك فرصة  حاليا ل�ردن للظهور كمركز تعليمي  في المنطقة» و لجني 
فوائد مثل هذا التطور فان االمر يتطلب وجود هيئة مختصة او جهة  تكلف بوضوح 
بين  والجمع  للقطاعات،  الشاملة  الرؤية  تطبيق  خالل  من  واقع  إلى  الفرص  لتحويل 
التأهيل،ويجب  الممارسات على جميع مستويات  الصلة مع  البحوث والدراسات ذات 
المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس  قبل  من  المبادرة  هذه  اطالق  يتم  أن 
والتقني، ومن الواجب االشارة الى الحاجة المساة لدعم هذه الفكرة من قبل جميع 
اصحاب العالقة  الرئيسيين، ال سيما من الجهات التي تشكل عضوية المجلس. وتقترح 
الموارد  تنمية  في   المعنيين  جميع  يمثل  جديد  كيان  تكليف  يتم  ان  االستراتيجية 
للموارد  الوطني  المركز  مثل  هيئة  قبل  من  تحليل  إلى  استنادا   ، ا²ردن  في  البشرية 
والتدريب  التشغيل  مجلس  في  القرار  اتخاذ  عملية  يثري  أن  شأنه  من  وهذا  البشرية، 
والتعليم المهني والتقني، في حين يمكن ان تحال متطلبات تنمية الموارد البشرية 

على المستوى المهني الى جهة.

٤. ا�طار التنظيمي

كما تم االشارة من قبل، تؤكد هذه االستراتيجية على ضرورة ان يكون هناك توجيه 
المستويات،  جميع  على  القطاع  في  المتعلقة  القرارات  بخصوص  وفعال  موحد 
وبحيث يتم الحكم على مدى نجاح هذه التوجيهات بمدى قدرتها على ضبط التنفيذ 
الفعال لها. واحدة من أالدوات الحاسمة في إحداث التغييرات المطلوبة تكمن في 

اعادة النظر في المنظومة التشريعية للقطاع.

وبرامج  وخطط  السابقة  االستراتيجيات  نجاح  لعدم  الجذرية  ا²سباب  تحليل  عند 
بأن من  للعيان  والتقني، يظهر  المهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  االصالح لقطاع 
اهم االسباب يكمن في قصور االطار التشريعي الحالي، وعليه ستفشل حتى أفضل 
قانوني  إطار  على  يستند  ال  كان  إذا  المرجوة  النتائج  تحقيق  في  القطاع  استراتيجية 

قوي وفعال.

وليس  واالصالح  التطوير  على  ليساعد  القانوني  ا�طار  مراجعة  يتم  أن  المهم  من 
ا�صالح  من  الحد  (وبالتالي  الرئيسيين  العالقة  اصحاب  على  المبادرة  نطاق  لتضييق 
ا�صالح  عملية  تسريع  في  والمساعد  الميسر  بمثابة  يكون  أن  ينبغي  بل  والمبادرة)، 

بطريقة متناسقة و شفافة المسار.

وفي هذا السياق تقترح االستراتيجية ان يتم تشكيل فريق من الفنيين  لتقديم  ورقة 
مفاهيمية موجزة عن ا�طار التنظيمي إلى المجلس للمصادقة عليه، وعرضها على 
فني   فريق  تشكيل  يتم  أن  يجب  الطويل،  المدى  على  الصلة.  ذات  القانونية  الهيئات 
تحت اشراف مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني واللجنة التنفيذية 
التابعة للمجلس من أجل معالجة التغييرات في نظام التشغيل والتدريب و التعليم 

المهني والتقني في االردن.
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خامسا : النتائج االستراتيجية للفترة القادمة ٢٠١٤-٢٠٢٠ 

تحسن  حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  

مؤشرات ا�داء

هناك عدد من مؤشرات ا²داء التي من شأنها قياس مدى تحقيق النتيجة االستراتيجية. 
ويمكن اجمال مؤشرات ا²داء هذه على النحو اãتي: 

وا²هداف •  واالستراتيجيات  للخطط  استجابة  ومصممة  مالئمة  مبادرات 
والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس  صالحيات  توسيع  الوطنية.  والغايات 

المهني والتقني ليشمل لجميع القضايا على مستوى السياسات الوطنية 

العمل •  (أصحاب  المدني  والمجتمع  االجتماعيين  للشركاء  الكامل  االنخراط 
والنقابات العمالية) في وضع خطط وسياسات القطاع وعلى جميع مستويات 

النظام؛ 

وضع السياسات التي تضمن المساواة وتسهل المسارات المهنية والتعليمية • 
بين مقدمي خدمات التدريب والتعليم المهني والتقني.

التشغيل •  قطاع  اعمال  ينظم  موجز  قانوني  إطار  ومراجعة  وتنفيذ  وضع 
والتدريب والتعليم المهني والتقني.

سادسا :االهداف االستراتيجية الحاكمية 

 تتمثل ا²هداف المحددة التي من شأنها، إذا ما تحققت، ان  تساهم في الوصول الى
النتيجة االستراتيجية، بما يلي:

المتعلقة •  السياسات  جميع  وتنسق  لتشمل  المجلس  صالحيات  توسيع 
حسب  مطبق  نظام  الى  للوصول  التقني،  المستوى  ذلك  في  بما  بالقطاع 
مواصفات ومعايير مضبوطة ومعتمدة في مجال تطوير المناهج واالختبارات 

والتقييم ومؤهالت المعلمين والمدربين والمدراء والبيئة التعليمية.  

مستويات •  جميع  على  المدني  والمجتمع  االجتماعيين  الشركاء  مشاركة   
والتعليم  والتدريب  التشغيل  لقطاع  والسياسات  خطط  وضع  في  النظام 

المهني لتقني

أنشاء هيئة  وطنية للتنسيق لقطاع الموارد البشرية • 

فتح المسارات المهنية في قطاع التعليم التدريب والتعليم المهني والتقني • 
تسمح وتعزز امكانية الوصول العلى مستوى مهني 



والتدريب •  التشغيل  قطاع  لمؤسسات  التشريعية   االطر  واعتماد  تطوير 
والتعليم المهني بشكل يدعم من حاكمية القطاع 

ا�جراءات ا�ساسية

تحسين   » االستراتيجية  النتيجة  في  ومساهمتها  ا²هداف  هذه  تحقيق  أجل  من 
حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني» سيتم اتخاذ عدد من 

ا�جراءات ا²ساسية. وتشمل هذه االجراءات ما ياتي :

تطوير آليات لتعزيز التنسيق واالتصال بين مؤسسات قطاع التشغيل والتدريب • 
والتعليم المهني والتقني

مراجعة التشريعات الحالية للمجلس وضمان المشاركة الفعالة للقطاع من • 
قبل القطاع الخاص في قيادة القطاع

وضع وتنفيذ عمليات وآليات تضمن وتعزز مشاركة الشركاء االجتماعيين في • 
القطاع

�نشاء •  تمهيدا  المهارات  وتطوير  التعلم  أشكال  بجميع  واالعتراف  تشجيع 
ا�طار الوطني للمؤهالت

النظامي •  غير  التعلم  أشكال  جميع  على  والمصادقة  االعتراف  تسريع 
والالنظامي النظامي

العاملين •  لتدريب  ومفهوم  منطقي  أساس  لوضع  عمل  مجموعة  تشكيل 
في القطاع  االقتصادي غير الرسمي

اعداد إطار تشريعي جيد لمؤسسات القطاع بحيث تعكس قوانينها وانظمتها  • 
الواقع الحالي وتساهم في تنفيذ استراتيجية القطاع بشكل فعال
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