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اإلطار اإلستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان
 ٢٠١٨-٢٠٢٢ 

بدعم من اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية

 v

            

التمهيد
يُســّر وزارة التربيــة والتعليــم العالــي أن تُقــّدم اإلطــار اإلســتراتيجي الوطنــي للتعليــم 
ــان ٢٠١٨-٢٠٢٢ وهــو يمثــل ثمرة مشــاورات  والتدريــب المهنــي والتقنــي فــي لبن
ــدة  ــم المتح ــة األم ــن منظم ــم م ــان، وبدع ــة لبن ــادة حكوم ــنة بقي ــتمرت طــوال س اس
للطفولــة )اليونيســيف( ومنظمــة العمــل الدوليــة. وقــد شــملت هــذه المشــاورات 
ــي  ــم العال ــة والتعلي طائفــة واســعة مــن أصحــاب العمــل بمــا فــي ذلــك وزارة التربي
ووزارة العمــل ووزارة الزراعــة ووزارة الشــؤون اإلجتماعيــة والمؤسســة الوطنيــة 
لإلســتخدام والمركــز الوطنــي للتدريــب المهنــي وممثلــي القطــاع الخــاص والمنظمات 

غيــر الحكوميــة.

ــد األهــداف واألولويــات االســتراتيجية الخاصــة  تــم تشــكيل ســتة فــرق عمــل لتحدي
ــد  ــى الملحــق ٢(. وق ــم والتدريــب التقنــي والمهنــي )أنظــر إل بإصــاح قطــاع التعلي
حــددت هــذه الفــرق ثاثــة أوجــه قصــور فــي نظــام التعليــم والتدريــب التقنــي والمهني 
فــي لبنــان: )١( الحصــول علــى الخدمــات وتوفيرهــا؛ )٢( الجــودة والماءمــة؛ 
)٣( الحوكمــة والنظــم. وســعياً منهــا إلــى معالجــة صنــوف العجــز الرئيســية هــذه، 
يعــرض اإلطــار اإلســتراتيجي الوطنــي للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي فــي لبنــان 
٢٠١٨-٢٠٢٢ خارطــة الطريــق المشــترك التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــال هــذه 

ــه.  ــي والمهني برّمت ــب التقن ــم والتدري ــاورات إلصــاح نظام التعلي المش

ويؤكــد اإلطــار اإلســتراتيجي علــى التــزام الحكومــة اللبنانيــة الُمتجــدد بتعزيــز 
نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي الــذي يــزّود الشــباب والعامليــن بالكفــاءات 
والمهــارات الازمــة للحصــول علــى العمــل الائــق، ويُتيح للشــركات توظيــف القوى 
العاملــة الازمــة لتحقيــق النمــو. وورد هــذا اإللتــزام فــي اإلطــار اإلســتراتيجي الــذي 
يوجــز ثاثــة محــاور إســتراتيجية رئيســية هــي: )١( توســيع نطــاق الحصــول علــى 
الخدمــات؛ )٢( تحســين نوعيــة وماءمــة توفيــر التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي؛ 
)٣( تحســين حوكمــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي. وتــم توســيع هــذه المحــاور 

الثاثــة إلــى ثمانــي ركائــز أساســية وارد بيانهــا فــي هــذه الوثيقــة. 

ــؤ  ــة لتكاف ــي األولوي ــي والتقن ــب المهن ــتراتيجي للتعليم والتدري ــار اإلس ــي اإلط يعط
ــق  ــا يتواف ــع بم ــي للجمي ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــى التعلي ــول عل ــرص الحص ف
مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، مــع التركيــز علــى »أال يســتثنى أحــداً«. ويحظــى 
ــف  التعليــم مــدى الحيــاة والمهــارات الحياتيــة باألولويــة لتمكيــن العامليــن مــن التكيّ

ــة. ــر فعالي ــر، ويصبحــون أكث مــع إحتياجــات ســوق العمــل المتغيّ

ــة  ــّكل اإلطــار اإلســتراتيجي قاعــدة لتحســين التعــاون بين المؤّسســات الحكومي سيُش
وإقامــة شــراكات متينــة مــع القطــاع الخــاص، كمــا وســيًمثل المرجــع الوطنــي 
الرئيســي لخطــط العمــل الخاصــة بــكل مؤسســة والتــي ستشــمل شــراكات متينــة مــع 
منظمــات أصحــاب العمــل والعمــال. ســيتم إدراج مؤشــرات وأهــداف األداء الرئيســية 

الُمحــّددة فــي كل خطــة عمــل بهــدف رصــد التقــدم المحــرز.

ــى تيســير هــذه  ــة عل ــي لليونســف ومنظمــة العمــل الدولي أود أن اعــرب عــن امتنان
التدريــب  بالشــكر لإلتحــاد األوروبــي ومؤسســة  أتقــدم  العمليــة، كمــا وأود أن 
األوروبيــة والوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي والمعهــد األوروبــي للتعــاون والتنميــة 
علــى إســهامهم ومدخاتهــم القيّمــة طــوال هــذه العمليــة. وإنّــي أتطلــع إلــى مواصلــة 

ــذ الناجــح لهــذا اإلطــار. التعــاون مــع هــذه المنظمــات وغيرهــا مــن أجــل التنفي
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المقّدمة
بالرغــم مــن ســرعة التوســع فــي توفيــر التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي 
فــي لبنــان، ال يُلبـّـي النظــام الحالــي تطلّعــات الشــباب١ أو إحتياجــات أســواق 
العمــل المحليــة واإلقليميــة. وفــي ظــل غيــاب سياســة وطنيــة للتعليــم 
والتدريــب التقنــي والمهنــي إلشــراك الشــركاء اإلجتماعييــن٢ بصــورة 
منتظمــة، يبقــى التواصــل بيــن الكفايــات والمهــارات المطلوبــة فــي مختلــف 
القطاعــات اإلقتصاديــة ضعيفًــا. أمــا فــي غيــاب آليــات تربــط بيــن التعليــم 
ــي  ــب التقن ــم والتدري ــر التعلي ــط توفي ــا يرتب واحتياجــات ســوق العمــل، ف
ــي باحتياجــات أصحــاب العمــل مــن المهــارات. وفــي ضــوء هــذا  والمهن
التفــاوت البديهــي بيــن عــرض التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي والطلــب 

فــي ســوق العمــل، يتــردد الشــباب أيًضــا فــي متابعــة المســار المهنــي.

ــل  ــك إطــار العم ــي ذل ــا ف ــرة، بم ــة األخي ــج اإلصاحــات التعليمي ــم تعال ل
ــي  ــم العال ــة والتعلي ــوزارة التربي ــع ل ــم التاب ــي للتعلي ــتراتيجي الوطن االس
ــي،  ــدر الكاف ــي بالق ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري لعــام ٢٠١٠، قطــاع التعلي
ــم والتدريــب التقنــي  حيــث كان اإلجتمــاع األخيــر للمجلــس األعلــى للتعلي
والمهنــي، الــذي أنشــئ لضمــان المشــاركة النظاميــة للشــركاء االجتماعييــن 
المهنــي والتقنــي والتخطيــط  التعليــم والتدريــب  فــي تصميــم سياســة 
االســتراتيجي، فــي عــام ٢٠٠٠. ومــن جهــة أخــرى، تفتقــر المديريــة 
ــة  ــة والبشــرية الكافي ــوارد المالي ــى الم ــي إل ــي والمهن ــم التقن ــة للتعلي العام
لتنفيــذ واليــة التدريــب التقنــي والمهنــي بشــكل كامــل علــى المســتوى 
الوطنــي. وبالتالــي، تزايــد عــدد مقدمــي التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي 

ــاع ككل. ــة للقط ــة واضح دون رؤي

ــى  ــان أنشــأ اإلطــار الوطنــي للمؤهــات للمــرة األول وبالرغــم مــن أن لبن
ــم  ــم يت ــة مســتويات مــن المؤهــات، ل ــث حــّدد ثماني ــي عــام ٢٠١١ حي ف
إقــرار اإلطــار رســميا٣ً أبــداً، وبالمثــل، لــم يتــم وضــع خطــة العمــل 
٢٠١١، التــي دعــت إلــى إنشــاء وكالــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم 
ــم  ــة وتقيي ــت متابع ــد كان ــذ. وق ــي، موضــع تنفي ــي والمهن ــب التقن والتدري
ــر  ــا ال يوف ــبياً، ّمم ــة نس ــي ضعيف ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــام التعلي نظ
ــوع  ــم ون ــات محــدودة ألصحــاب العمــل بشــأن جــودة التعلي ســوى ضمان

المهــارات الُمكتســبة.

ولمواجهــة هــذه التحديــات، وضعــت الحكومــة اللبنانيــة إطــار العمــل 
-٢٠١٨ والتقنــي  المهنــي  والتدريــب  للتعليــم  الوطنــي  االســتراتيجي 
٢٠٢٢ بدعــم مــن منظمــة اليونيســف ومنظمــة العمــل الدوليــة. تمثــل هــذه 
االســتراتيجية المقترحــة نتيجــة رئيســية لمبــادرة الحكومــة اللبنانيــة للتعليــم 
والتدريــب التقنــي والمهنــي بالشــراكة مــع اليونيســف ومنظمــة العمــل 
ــودة  ــاء بج ــى اإلرتق ــدف إل ــي ته ــق ١(4، والت ــى الملح ــر إل ــة )أنظ الدولي
ــباب  ــه ليشــمل كل الش ــيع نطاق ــي وتوس ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري التعلي

ــي لبنان.  ف

ــة بالمديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي، ووزارة  تجمــع مبــادرة التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي بيــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ُممثّل
الشــؤون اإلجتماعيــة، والمركــز الوطنــي للتدريــب المهنــي، والمؤسســة الوطنيــة لإلســتخدام، ووزارة العمــل، فضــاً عــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
وباإلضافــة إلــى المعاهــد التقنيــة والمهنيــة والمــدارس ومراكــز التدريــب الّرســمية والخاّصــة. وتشــمل المنظمــات الدوليــة الُمشــاركة منظّمــة األمــم 
ــة  ــان، والمؤسســة األوروبي ــي لبن ــي ف ــد اإلتحــاد األوروب ــي، ووف ــم المتحــدة اإلنمائ ــج األم ــة )اليونســكو( وبرنام ــوم والثقاف ــة والعل المتحــدة للتربي
ــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، ومنظمــة األمــم المتحــدة  ــة وتشــغيل الاجئيــن )األونــروا(، ومفوضي ــة األمــم المتحــدة إلغاث للتدريــب، ووكال
للتنميــة الصناعيــة )اليونيــدو(، والبنــك الدولــي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة. الشــركاء االجتماعيــون الذيــن شــاركوا فــي هــذه العمليــة هــم جمعيــة 
الصناعييــن اللبنانييــن، ونقابــة المقاوليــن اللبنانييــن، ونقابــة الحرفييــن، وغرفــة التجــارة والصناعــة والزراعــة، واالتحــاد العــام للعّمــال اللبنانييــن. 

1  بني سن 1٥ و2٤.

2 ممثلو أصحاب العمل والعامل.

٣ ال من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل وال الحكومة اللبنانية.

٤ تم تكليف اليونيسف بالتنسيق بني مختلف الهيئات الدولية التي تضطلع مببادرات رامية إىل التعليم والتدريب الفني واملهني يف لبنان.
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ــن  ــي، ورابطــة المتطوعي ــة للتعــاون الدول ــة األلماني ــة أمــور، الوكال ــة األخــرى فتشــمل، فــي جمل ــة والمحلي ــة الدولي ــر الحكومي أمــا المنظمــات غي
فــي الخدمــة الدوليــة )أفســي(، والحركــة االجتماعيــة، وكاريتــاس لبنــان، والمعهــد األوروبــي للتعــاون والتنميــة، ومنظمــة المعونــة العربيــة للشــرق 
ــة ورد،  ــّوض، وجمعيّ ــه مع ــدي، ومؤّسســة لوســت، ومؤّسســة ريني ــة الشــبان المســيحيين، ومؤسســة الصف ــي، وجمعي ــى، ومؤسســة مخزوم األدن

وإتحــاد المقعديــن اللبنانييــن.

تــم إحاطــة أصحــاب المصلحــة اآلخريــن واستشــارتهم طــوال العمليــة بمــا فــي ذلــك وزارة الصناعــة، ومكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون المهجريــن، 
ومكتــب رئيــس الــوزراء، وأعضــاء فريــق العمــل المعنــي بســبل العيــش علــى المســتوى الوطنــي.

وفــي إطــار مبــادرة منظمــة العمــل الدوليــة واليونيســف، تــم تشــكيل مجموعــات العمــل عديــدة فــي عــام ٢٠١7 لتنظيــم المشــاورات مــع أصحــاب 
المصلحــة الرئيســيين فــي التدريــب والتعليــم التقنــي والمهنــي. تشــمل مجموعــات العمــل هــذه مــا يلــي:

فريق العمل التابع لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 	 
فريق العمل التابع لوزارة العمل بما في ذلك المؤسسة الوطنية لإلستخدام والمركز الوطني للتدريب المهني	 
فريق العمل التابع لوزارة الزراعة	 
فريق العمل التابع لوزارة العمل	 
فريق العمل التابع لوزارة الشؤون االجتماعية 	 
فريق العمل التابع للمنظمات غير الحكومية	 

وقــد حــّدد كل فريــق مــن هــذه الفــرق أهدافــه وأولويّاتــه االســتراتيجية للفتــرة ٢٠١٨-٢٠٢٢ )أنظــر إلــى المرفــق ٢(.  يوفـّـر اإلطــار ٢٠١٨-٢٠٢٢ 
طائفــة واســعة مــن المشــاورات الموضحــة أعــاه، مّمــا يُمهــد الطريــق نحــو تنفيــذ عمليــة إصــاح قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي والتقــن بالكامــل.

١. الوضع واإلتجاهات 
١.١ الخلفية 

إزداد إجمالــي عــدد الســكان فــي لبنــان بمــا يزيــد عــن الربــع، مــن 4.٣ مليــون نســمة فــي عــام ٢٠١٠ إلــى 6 مليــون فــي عــام 5٢٠١6. وقــد أدى 
تدفـّـق مــا يُقــّدر بنحــو ١٫5 مليــون الجئـًـا ســوريًا منــذ عــام ٢٠١١، باإلضافــة إلــى وجــود مــا يتــراوح بيــن ١74،4٢٢6 و469،٣٣١7 الجئـًـا فلســطينيًا 

عالقيــن فــي وضــع الاجئيــن الــذي طــال أمــده، إلــى إجهــاد التمويــل العــام والبنيــة التحتيـّـة وتقديــم الخدمــات.

ــاً بحوالــي 44٫٢ فــي المائة فــي عــام ٢٠١7 ٨، حيــث بلــغ معــدل مشــاركة المــرأة  ــّدر عــدد الّســكان مّمــن فــي ســّن العمــل والناشــطين إقتصادي قُ
فــي القــوة العاملــة ٢١ فــي المائــة، مقارنــةً بنســبة 66٫9 فــي المائــة بيــن الذكــور 9. وســجل معــدل البطالــة 6٫٣ فــي المائــة فــي عــام ٢٠١7، حيــث 

قــدرت معــدالت البطالــة بيــن الشــباب )١5-٢4( ١6٫5 فــي المائــة وهــي نســبة تفــوق ضعفــّي معــدل البطالــة اإلجمالــي فــي عــام ٢٠١7.

ال يولــد اإلقتصــاد اللبنانــي، الـّـذي تقــوده العقــارات والمصــارف والســياحة والقطاعــات األخــرى، عــدداً كافيــاً مــن الوظائــف ذات المهــارات العاليــة 
إلســتيعاب خّريجــي الجامعــات. ونتيجــةً لذلــك، وعلــى الرغــم مــن معــدالت االســتكمال المرتفعــة نســبياً بيــن الخريجيــن، لــم يحقــق التعليــم الجامعــي 
نتائــج أفضــل فــي ســوق العمــل. وقــد أدى هــذا التبايــن المتزايــد بيــن العــرض التعليمــي ومتطلبــات ســوق العمــل إلــى ارتفــاع معــدالت البطالــة بيــن 
الشــباب. بنــاء علــى ذلــك، فقــد تــم »تثبيــط« الشــباب اللبنانييــن، وخاصــة ذوي المهــارات العاليــة مــن البحــث عــن عمــل فــي لبنــان، إذ أعــرب ٣7 

فــي المائــة منهــم عــن رغبتهــم فــي العمــل بشــكل دائــم فــي الخــارج١٠

بــدالً مــن اعتبــار التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي طريقــاً بديــاً للعمــل اإلنتاجــي والائــق، يربــط الشــبان اللبنانيــون بشــكل عــام التعليــم والتدريــب 
التقنــي والمهنــي بالفشــل األكاديمــي والتوفيــر رديء النوعيــة، كمــا وقــد أدى ارتبــاط الوظائــف علــى مســتوى التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي 
بانخفــاض األجــور وظــروف العمــل الســيئة وإنعــدام آفــاق المســتقبل الوظيفــي إلــى تثبيــت رغبــة الشــباب فــي االلتحــاق بالتعليــم والتدريــب التقنــي 
والمهنــي علــى المســتويين الثانــوي ومــا بعــد الثانــوي. وبالتالــي، إختــار أكثــر مــن ٢6 فــي المائــة بقليــل مــن الطــاب الملتحقيــن بالتعليــم الثانــوي 

المســار المهنــي فــي عــام٢٠١5١١.
وفــي المقابــل، يحصــل نصــف ســكان الــدول كالنمســا وألمانيــا وبولنــدا علــى األقــل علــى شــهادة مهنيــة عليــا كأعلــى مســتوى تعليمــي، وثلــث الســكان 

علــى األقــل فــي بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي١٢.

وقــد أدت األزمــة التــي طــال أمدهــا فــي ســوريا، والتــي دخلــت اآلن عامهــا الســابع، إلــى زيــادة انشــغال الحكومــة اللبنانيــة بنتائــج التعليــم وســوق 
العمــل للشــباب. وإزاء هــذه الخلفيــة، أولــت الحكومــة األولويــة لتوســيع الفــرص التعليميــة لجميــع األطفــال والمراهقيــن مــن خــال برنامــج توفيــر 

٥ موجز إعالمي عن لبنان، مؤرشات التنمية العاملية للبنك الدويل. 

٦ وفًقا لتعداد الحكومة اللبنانية-الفلسطينية للحوار الذي شمل 12 مخيامً لالجئني ونحو 1٥٠ تجمع فلسطيني غري الرسمي تم إطالق رساحهم يف كانون االول/ديسمرب 2٠1٧. 

٧ أرقام األونروا.

8 منظمة العمل الدولية - املؤرشات الرئيسية لسوق العمل. 

9 1٥ وما فوق.

1٠ منظمة العمل الدولية 2٠1٥.

11 منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة.

12 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
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التعليــم لجميــع األطفــال فــي لبنــان، والــذي يشــمل الاجئيــن الســوريين والفلســطينيين القادميــن مــن ســوريا. وفــي عــام ٢٠١٢، فتحــت وزارة التربيــة 
ــاٍن بعــد  ــن الســوريين والفلســطينيين مــن ســوريا، وفــي ٢٠١٣، فتحــت فصــوالً دراســية فــي دواٍم ث ــم مدارســها العامــة الســتضافة الاجئي والتعلي

الظهــر لتوســيع نطاق المشــاركة. 
 

ونتيجــة لذلــك، بلغــت نســبة األطفــال الملتحقيــن بالتعليــم ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 إلــى ١4 عاًمــا 7٠ فــي المائــة مقارنــة بـــ 5٢ فــي المائــة 
فــي عــام ١٣.٢٠١6 وتنــدرج هــذه الجهــود فــي إطــار برنامــج توفيــر التعليــم لجميــع األطفــال الــذي يهــدف إلــى توســيع فــرص حصــول األطفــال 
والمراهقيــن علــى التعليــم١4 لتشــمل ٢٠٠،٠٠٠ طفــًا الجئــاً هــم أيضــاً جــزءاً مــن مبــادرة »ال لضيــاع جيــل« التــي تهــدف إلــى منــع فقــدان جيــل 

مــن الســوريين المتضرريــن مــن األزمــة بســبب العنــف والتهجيــر.

ومــن حيــث نتائــج ســوق عمــل الاجئيــن، ســمحت وزارة العمــل اللبنانيــة رســميًا للمواطنيــن الســوريين فــي لبنــان بالعمــل فــي قطاعــات الزراعــة 
والبنــاء والبيئــة حيــث يوجــد نقــص فــي العمالــة١5، غيــر أنــه، وبســبب التكلفــة العاليــة والصعوبــة المرتبطــة بالحصــول علــى تصريــح عمــل، يعمــل 
غالبيــة الســوريين فــي القطــاع غيــر الّرســمي١6، حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن 47 فــي المائــة مــن الشــباب١7 الســوريين ناشــطين اقتصاديــا١٨ً ١9. 
ويُقــّدر البنــك الدولــي أن نحــو ٢٠٠ ألــف لبنانــي آخريــن قــد ســقطوا فــي براثــن الفقــر، ومــا بيــن ٢5٠ إلــى ٣٠٠ ألــف مواطــن لبنانــي، معظمهــم 

مــن الشــباب غيــر المهــرة، أصبحــوا فــي عــداد العاطليــن عــن العمــل كنتيجــة مباشــرة لألزمــة الســورية٢٠.

التمســت الحكومــة اللبنانيــة دعــم المجتمــع الّدولــي للتّصــدي لتحديــات الحالــة الراهنــة٢١، مؤكــدةً علــى أهميــة تلبيــة طموحــات الشــباب وتعزيــز تكافــؤ 
الفــرص. وقــد شــّدّد كل مــن خطــة لبنــان لاســتجابة لألزمــة ورّد الحكومــة اللبنانيــة خــال مؤتمــر بروكســل٢٢ علــى أهميــة توســيع نطــاق الفــرص 
التعليميــة الُمتاحــة لاجئيــن والنازحيــن٢٣. وتحقيقــاً لهــذه الغيايــة، قدمــت خطــة لبنــان لاســتجابة لألزمــة الدعــم لتطويــر التدريــب المهنــي والتقنــي 
القائــم علــى الكفايــة، فضــاً عــن التلمــذة المهنيــة فــي الســياقات غيــر النظاميــة. كمــا وأولــت خطــة لبنــان لاســتجابة لألزمــة األوليــة لتحديــث مناهــج 
التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي وتعزيــز الروابــط مــع القطــاع الخــاص. وبصــورة متوازيــة، تقــوم الحكومــة اللبنانيــة بوضــع إســتراتيجية للشــباب 

تتضمــن مكونـًـا للتدريــب المهنــي يســتهدف 5٠،٠٠٠٠ شــاب ُمعــّرض للخطــر.

ــة  ــدم وثيق ــع ككّل، تق ــراد والشــركات واالقتصــاد والمجتم ــى األف ــدة عل ــود بالفائ ــي تع ــي الت ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري ــد التعلي ــا لفوائ وإدراكاً منه
البرنامــج الوطنــي لليونســف ٢٠١7-٢٠٢٠ الخاصــة بلبنــان وبرنامــج تعــاون منظمــة العمــل الدوليــة مــع حكومــة لبنــان اتفاقــات شــراكة مــع الحكومة 

للمضــي قدمــاً فــي تنفيــذ جــدول أعمالهــا إلصــاح وتعزيــز التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي.

١.٢ مسارات التعليم والتدريب التقني والمهني

فــي المجمــوع، يوجــد ١6٢ و٣9٨ مدرســة مهنيــة وتقنيــة رســميّة وخاصــة علــى التوالــي فــي لبنــان، مــع مــا يقــرب ٨٣،١6٨ طالبًــا مســجاً فــي 
برامــج التعليــم المهنــي والتقنــي خــال العــام الدراســي ٢٠١6-٢٠١7.

هنــاك عــدة مســارات لانتقــال مــن التعليــم العــام الــى التعليــم التقنــي والفنــي. يمكــن للطــاب الخــروج عــن مســار التعليــم الّرســمي العــام واإللتحــاق 
بالتعليــم التقني/المهنــي فــي المــدارس اإلعداديــة. ويحصــل الطــاب الذيــن يختــارون مســار التعليــم المهنــي علــى شــهادة الكفــاءة المهنيــة فــي نهايــة 

التعليــم المتوســط، وهــي شــرط أساســي للتكمليــة المهنيــة.

ــوا شــهادة  ــر حامل ــوي. يُعتب ــي فــي المســتوى الثان ــي والتقن ــم والتدريــب المهن ــة التعلي ــة لمواصل ــة المهني ينبغــي أن يحمــل الطــاب شــهادة التكميلي
التكميليــة المهنيــة والتعليــم العــام المتراوحــة أعمارهــم بيــن ١5 و١٨ ســنة مؤهليــن للبكالوريــا الفنيــة. لإللتحــاق فــي البكالوريــا الفنيــة، ينبغــي أن يقــدم 
الطــاب بطاقــة امتحانــات البروفيــه أو أي وثيقــة رســمية مصدقــة تؤكــد أنهــم اجتــازوا الصــف التاســع٢4. أمــا بالنســبة لخريجــي النظــام المــزدوج، 
فهــم مؤهلــون للحصــول علــى شــهادة البكالوريــا الفنيــة فقــط بعــد خضوعهــم إلختبــارات إضافيــة فــي المــواد العامــة. ويمكــن أن يخضــع الطــاب 
الراغبيــن بدخــول البكالوريــا التقنيــة إلــى إختبــارات إذا كانــوا قــد اســتكملوا شــهادة المتريــز، وهــي شــهادة مهنيــة تنطــوي علــى تدريــب عملــي فــي 

مــكان العمــل.

1٣ تقييم جوانب الضعف لدى الالجئني السوريني يف لبنان 2٠1٧.

1٤ التعليم العام، التعليم العايل والتعليم والتدريب املهني والتقني.

1٥ وفقاً للمرسوم رقم 19٧ الصادر عن وزارة العمل )كانون االول/ديسمرب 2٠1٤(.

1٦ يف عام 2٠1٣، تم منح 1٫1 يف املائة فقط من إجاميل عدد تصاريح العمل الصادرة للمرة األوىل للمواطنني السوريني وأقل من 1 يف املائة من تجديدات التصاريح الحالية )املفوضية األوروبية 2٠1٦(.

1٧ تحليل حالة الشباب املترضرين من األزمة السورية. اليونيسف وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونسكو واملفوضية العليا لشؤون الالجئني 2٠1٤.

18 موظف أو عاطل عن العمل.

19 منظمة العمل الدولية 2٠1٤.

  http://www.worldbank.org/en/country/lebanon/overview 2٠

21 مؤمترات لندن وبروكسل.

22 نيسان/ابريل 2٠1٧.

2٣ منذ انعقاد مؤمتر لندن يف عام 2٠1٦، تراجعت الحكومة عن »التعهد بعدم العمل«، مام سمح بتوظيف السوريني يف قطاعات محددة من سوق العمل. ونفذت الحكومة  قرار إعفاءعدد كبري من 

الالجئني السوريني من رسوم اإلقامة. أكد مؤمتر بروكسل عىل أهمية التعليم وخاصة التعليم والتدريب التقني واملهني ليس فقط من أجل اإلدماج االجتامعي للمهجرين يف سوق العمل اللبناين، ولكن أيضاً 

متهيداً لعودتهم الحًقا إىل سوريا ومشاركتهم يف إعادة اإلعامر.

2٤ للطالب املعفيني من االمتحان الرسمي. 



٦

ــم  ــة أو التعلي ــى مســتوى الجامع ــي عل ــم العال ــة التعلي ــة فرصــة مواصل ــاح للطلب ــة )٣ ســنوات(٢5، تُت ــا الفنّي ــى شــهادة البكالوري ــم عل ــد حصوله بع
التقنــي. يتــم منــح خريجــي البكالوريــا الفنيــة الذيــن يتابعــون ســنتين مــن التعليــم التقنــي مــا بعــد الثانــوي لقــب »تقنــي رئيســي«. تؤهلهــم ســنة إضافيــة 

للحصــول علــى اإلجــازة التعليميــة المهنيــة لــدى إكمالهــم اإلمتحانــات الرســمية بنجــاح.

ويمكــن أن يختــار طــاب التعليــم المهنــي أو التقنــي اإللتحــاق بالتعليــم المــزدوج٢6، إذ أن متطلبــات التســجيل الخاصــة بــه مماثلــة تمامــاً لمتطلبــات 
البكالوريــا الفنيــة. يختــار طــاب التعليــم المــزدوج بيــن ثمانيــة مهــن مختلفــة فــي الصناعــات والحــرف والخدمــات الســياحية. يمكــن أيًضــا للطــاب 
الذيــن أكملــوا الســنة األولــى مــن البكالوريــا الفنيــة اإلنتقــال أيضــاً إلــى التعليــم المــزدوج واإلنضمــام إلــى طــاب العــام الثانــي فــي برنامــج التعليــم 
المــزدوج فــي التخصــص الــذي اختــاروه )أنظــر إلــى الجــدول ٢(. بالمقارنــة مــع البكالوريــا الفنيــة، فــإن النظــام المــزدوج هــو نظــام تعليمــي يجمــع 

بيــن التلمــذة الصناعيــة والتعليــم المهنــي فــي دورة واحــدة.

الجدول ١: التعليم الّتقني

الرشوط املسبقة املّدةالشهادةاملستوى

التّعليم العامثالث سنواتالبكالوريا الفنيةتطبيقي 

التكميلية املهنية

بطاقة اإلمتحان الرسمي 

وثيقة رسمية مصدقة تؤكد أن الطالب اجتاز الصف التاسع

طاّلب النظام املزدوج مؤهلون للحصول عىل شهادة البكالوريا الفنية بعد 

خضوعهم إلختبارات إضافية يف املواد العامة

حامل شهادة البكالوريا الفنية أو حامل شهادة البكالوريا اللبنانية سنتنياالمتياز الفنيمتوسط 

الشهادة اإلعدادية أربع سنوات1 اإلجازة التعليمية الفنية عايل 

شهادة البكالوريا الفنية

شهادة االمتياز الفني

شهادة الهندسة 

شهادة المتياز الفنيسنةاإلجازة التعليمية املهنية

بعد النظام المزدوج، يُمكن للطاب التقدم للحصول على شهادة المايستر )مّدة عامين(، وهي أعلى مستوى في مسار التعليم المهني. وباإلضافة إلى 
خريجي النظام المزدوج، فإن خريجي البكالوريا الفنية الحاملين دبلوم ثانوي عام بخبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات مؤهلين أيًضا للحصول 

على شهادة المايستر )أنظر إلى الجدول ٢(.

الجدول ٢: التعليم املهني

الرشوط املسبقة املّدةالشهادةاملستوى

إجتياز الّصف الّسابعسنتنيالتكميلية املهنيةتكمييل

التّعليم العامثالث سنولتالنظام املزدوجتطبيقي

التكميلية املهنية

بطاقة اإلمتحان الرسمي 

وثيقة رسمية مصدقة تؤكد أن الطالب اجتياز الصف التاسع )للطالب 

املعفيني من الربوفيه(

شهادة التعليم املزدوج مع خربة عملية سنتنيسنتنيشهادة املايسرت متوّسط

شهادة البكالوريا الفنية مع ثالث سنوات من الخربة العملية أو

الشهادة الثانوية مع خمس سنوات من الخربة العملية.

2٥ برنامج مدته ثالث سنوات لجميع املهن باستثناء الجامل.

2٦  تم تنفيذ الربنامج املزدوج ألول مرة يف لبنان خالل العام الدرايس 199٦-199٧ )املؤسسة األوروبية للتدريب 1999(.



٧

قامئة ١: مسارات التعليم والتدريب املهني والتقني 

ــر نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي الّرســمي ســوى برامــج طويلــة األجــل دون منــح الطــاب خيــار اختيــار  فــي صيغتــه الحاليــة، ال يوفّ
البرامــج القصيــرة. وبالتالــي، يُخاطــر الطــاب الذيــن يتســربون مــن النظــام التعليمــي بدخــول ســوق العمــل دون اكتســاب كفــاءات الزمــة لممارســة 
مهنتهــم. يتيــح إتخــاذ التدابيــر الخاصــة بالتعليــم القائــم علــى الكفايــة، وإقــرار دورات نموذجيــة ُمعــّدة لتلبيــة إحتياجــات ســوق العمــل للطــاب دخــول 

ســوق العمــل بمؤهــات واضحــة لمجموعــة ُمحــددة مــن المهــارات.

ــم المهنــي والتقنــي، يُنظــم التقــدم ضمــن نظــام المؤهــات  فــي عــام ٢٠١٢، صــدر مرســوم رقــم ٨59٠ بشــأن حقــول ومراحــل وشــهادات التعلي
ويُحــدد المتطلبــات المســبقة لــكل مرحلــة. ومــع ذلــك، ال يحــدد المرســوم االعتــراف بالمؤّهــات األكاديميــة ومؤّهــات التعليــم والتدريــب التقنــي 

والمهنــي ومعادلتهــا، كمــا أنــه ال يحــدد الكفايــات الازمــة لــكل مســتوى.

١.٣ مقدمي التدريب والتعليم المهني والتّقني في لبنان 

تتولــى المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي فــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي إدارة توفيــر التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي فــي لبنــان٢7. 
علــى الرغــم مــن أن توفيــر التعليــم التقنــي مركــًز فــي المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي، إاّل أن توفيــر التعليــم والتدريــب المهني ُمشــتّت بســبب 
توفـّـر العديــد مــن مقدمــي الخدمــات المهنيــة والقليــل مــن التنســيق فيمــا بينهــم. وباإلضافــة إلــى المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي، تُوفــر وزارة 
الرزاعــة أيضــاً التعليــم التقنــي. وتشــمل الجهــات األخــرى التــي توفــر التعليــم المهنــي القصيــر األجــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة والمركــز الوطنــي 

للتدريــب المهنــي والمؤسســة الوطنيــة لإلســتخدام والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة والقطــاع الخــاص.

تــم إنشــاء المجلــس األعلــى للتعليــم المهنــي والتقنــي٢٨ ليعمــل كهيئــة إستشــارية للمديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي، وأخــذ زمــام الريــادة فــي 
التخطيــط االســتراتجي وصنــع السياســات. ولكــن هــذا المجلــس لــم يجتمــع منــذ عــام ٢٠٠٠ وبالتّالــي ال تــزال آليــات التنســيق بيــن مختلــف الجهــات 

المقدمــة للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي باإلضافة إلی التعاون المنهجي مع الشرکاء االجتماعيين ضعيفــة. 

2٧ باستثناء املدارس السبع يف وزارة الزراعة، والتي يتم تسجيل ما يقرب 2٥٠ طالب فيها.

28 انشئت مبوجب املرسوم رقم ٥٧٦8 الصادر يف 2٣ كانون األول/ديسمرب 19٦٠.
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أ- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني  

يتــم تطويــر وتحديــث قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي بأكملــه تحــت إشــراف المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي فــي وزارة التربيــة 
ــم والتدريــب التقنــي  ــان. باإلضافــة إلــى إدارة توفيــر التعلي ــم والتدريــب المهنــي والتقنــي فــي لبن ــم العالــي، التــي تشــرف علــى نظــام التعلي والتعلي
والمهنــي الّرســمي، تُشــرف المديريــة أيضــاً علــى أداء المعاهــد التعليميــة الخاصــة وُمقدمــي التدريــب بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة. كمــا 
ويتمثــل دورهــا فــي تنظيــم إختبــارات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي الرســمي، وإصــدار الدبلــوم والشــهادات والتنســيق مــع الــوزارات المختصــة 
ــتخدام،  ــة لإلس ــة الوطني ــة، والمؤسس ــي، وتشــمل: وزارة الزراع ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــواع التعلي ــف أن ــدم مختل ــي تق ــات األخــرى الت والهيئ
ووزارة الشــؤون االجتماعيــة، والمركــز الوطنــي للتدريــب المهنــي. تشــرف المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي فــي الوقــت الراهــن علــى نحــو 

٣9٨٢9 مؤسســة للتدريــب الخــاص وتتولـّـى إدارة ١5٨٣٠ معهــًدا للتدريــب الرســمي. 

لمحة عامة عن مدارس وطاب المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
بشــكل عــام، تــم تســجيل ٨٣،١6٨ طالبًا فــي برامــج التعليــم المهنــي والتقنــي خــال العــام الدراســي ٢٠١6-٢٠١7. ويشــمل هــذا العــدد الُمســّجلين 
فــي الــدورات المهنيــة القصيــرة األجــل٣١، والتــي يتــم توفيرهــا فــي أوســاط التعليــم غيــر النظامــي. إلتحــق أغلبيــة الطــاب، أي حوالــي 59 فــي 
المائــة، في التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي الّرســمي. وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول ٣، بيــروت وجبــل لبنــان المنطقتــان الجغرافيتــان الوحيدتــان 

فــي لبنــان حيــث يلتحــق الطــاب بالتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي الخــاّص بنســبة تفــوق الّرســمي.

الجدول ٣: توزيع طالب التعليم والتدريب الفني واملهني )٢٠١٦-٢٠١٧(

الطاب في التعليم والتدريب المهني والتقني الخاصالطاب في التعليم والتدريب المهني والتقني العامالمحافظة
١١5٣٠١46١7جبل لبنان

956١74١٢الجنوب والنّبطية
١7٨٣574٠٨الشمال
999٨٢9٢٠البقاع

٠١٨٨7بيروت
4٨9٢4٣4٢44المجموع

املصدر: املديرية العامة للتعليم التقني واملهني.

ــاز  ــا االمتي ــة٣٢، يليه ــا الفني ــي البكالوري ــي ف ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري ــام الدراســي ٢٠١6-٢٠١7 زهــاء نصــف طــاب التعلي تســّجل خــال الع
الفنــي٣٣ والتكميليــة المهنيــة٣4. أمــا المشــاركة فــي النظــام المــزدوج الــذي بــدأ تطبيقــه فــي عــام ١996 بدعــم مــن الوكالــة األلمانيــة للدعــم التقنــي، فــا 
تــزال منخفضــة نســبياً بســبب محدوديـّـة عــدد المهــن المســتهدفة. ومــن مهــن التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي األكثــر رواجــاً: األعمــال التجاريــة، 

المحاســبة، األعمــال اإلداريــة والســكرتارية، تكنولوجيــا المعلومــات، التمريــض والمهــن٣5 الصناعيــة٣6

الجدول ٤: توزيع طالب التعليم والتدريب املهني والتقني حسب برامج الدرجات العلمية

الّنسبةعدد الطاّلبالشهادة 

٦.٣ ٪٣1٠٥اإلجازة التعليمية املهنية

2٣ ٪112٦8االمتياز الفني

٤9.٤ ٪2٤189البكالوريا الفنية

1.8 ٪889نظام املزدوج

٠.1 ٪٣٣الشهادة العامة2

1.1 ٪٥٥٧التكميلية املهنية

1٧.9 ٪8٧٧2الكفاءة املهنية

٠.2 ٪111املجموع

المصدر: المديرية العامة للتعليم التقني والمهني

 http://edu-lb.net/schoolrasmelist.php 29 اعتباًرا من 2 ترشين األول/أكتوبر

٣٠ وفقاً ألحدث تقديرات املديرية العامة للتعليم التقني واملهني يف ترشين الثاين/نوفمرب 2٠1٧.

٣1 بني ٣ و9 أشهر.

٣2 بعد ثالث سنوات من املرحلة املتوسطة.

٣٣ بعد ثالث سنوات من املرحلة الثانوية.

٣٤ بعد ثالث سنوات من املرحلة االبتدائية.

٣٥ مبا يف ذلك الكهرباء وميكانيك السيارات وتكييف الهواء والهيدروليك.

٣٦ استنادا إىل تقديرات قدمتها املديرية العامة للتعليم التقني واملهني إىل منظمة العمل الدولية يف مقابلة يف ٣ ترشين الثاين/نوفمرب 2٠1٧. يف غياب نظام معلومات إدارة التعليم يف املديرية، ال تتوفر 

أرقام دقيقة إلثبات هذا التأكيد النوعي.   
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ــي٣7 ٣9٨ مــن  ــى حوال ــاً عل ــة العامــة حالي ــم والتدريــب التقنــي والمهنــي الّرســمي، تعتمــد وتشــرف المديري ــى مقدمــي خدمــات التعلي ــة إل باإلضاف
مقدمــي التدريــب الخــاّص. خــال العــام الدراســي ٢٠١6-٢٠١7، إعتمــد مــا مجموعــه ٢7 مدرســة نظــام التعليــم المــزدوج. كمــا وتُعنــى ٢9 مدرســة 

أخــرى بــإدارة برامــج مشــتركة مــع شــركات القطــاع الخــاص٣٨، حيــث تــم تســجيل مــا يقــرب مــن ١١،67٢ طالبـًـا فــي ٢٠١6-٢٠١7. 

إدارة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تــم إنشــاء الهيــكل اإلداري للمديريــة بموجــب قوانيــن ومراســيم متعاقبــة، آخرهــا المرســوم رقــم ٨٣49٣9 الــذي يحــدد مهامهــا الرئيســية4٠. علــى 
الرغــم مــن تأســيس الهيــكل التنظيمــي فــي عــام ١996، فــا تــزال المديريــة تعانــي مــن نقــص كبيــر فــي الموظفيــن. فــي عــام ٢٠١7، بلــغ عــدد 
الوظائــف الشــاغرة ٢٢٣ مــن أصــل ٢74، ولــم يتــم تعييــن ســوى 5١ موظفــاً فــي وظائــف الخدمــة المدنيــة بعقــود دائمــة. يضطلــع هــؤالء الموظفــون 
بــأدوار ووظائــف مختلفــة؛ غيــر أنهــم ال يملكــون توصيفــات وظيفيــة وقــد يفتقــرون إلــى التدريــب الــازم ألداء وظائفهــم4١. يُشــّكل اإلفتقــار إلــى 
ــج  ــم السياســات والبرام ــة وتقيي ــذ ومتابع ــم وتنفي ــط وتصمي ــى تخطي ــي عل ــي والتقن ــم المهن ــة للتعلي ــة العام ــدرة المديري ــن ق ــاً يحــّد م ــدرات عائق الق

والخطــط المناســبة.

فضــاً عــن ذلــك، ال يســمح إطــار المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي التنظيمــي بالامركزيــة اإلداريــة المنصــوص عليهــا فــي الدســتور. هــذه 
المركزيــة بدورهــا تعيــق قــدرة المــدارس علــى مواءمــة مناهجهــا بمــا يتناســب مــع الطلــب المحلــي علــى ســوق العمــل وإقامــة شــراكات مــع الصناعــة 

وأخــذ زمــام المبــادرة فــي تعبئــة مواردهــا الخاصــة. 

ب- المديرية العامة للتعليم العالي  

تتولــى المديريــة العامــة للتعليــم العالــي إدارة توفيــر التعليــم العالــي، بمــا فــي ذلــك التعليــم العالــي التقنــي، كمــا وتُنظــم عمــل مؤسســات التعليــم العالــي 
الخاصــة، وتشــرف علــى جميــع مؤسســات التعليــم العالــي الّرســمية حاليـًـا فــي البــاد. الجامعــة اللبنانيــة هــي الجامعــة الرســمية الوحيــدة التــي تتمتــع 

باإلســتقالية وتحافــظ علــى نظــام حكــم خــاّص بها. 

ــار اإللتحــاق  ــع الطــاب بخي ــي. ويتمت ــم العال ــى التعلي ــي إل ــي والتقن ــم والتدريــب المهن ــال طــاب التعلي ــي إنتق ــم العال ــة العامــة للتعلي تنظــم المديري
بالبرامــج األكاديميــة أو مواصلــة التعليــم التقنــي علــى المســتوى الجامعــي. وفقــاً للمرســوم رقــم ٨95٠، يتمتــع أي طالــب تخــّرج بمعــدل ٢٠/١٢ 
ــول  ــد شــروط القب ــرار تحدي ــرك المرســوم للجامعــات ق ــك، يت ــي. ومــع ذل ــاز الفن ــى شــهادة اإلمتي ــه عل ــي بعــد حصول ــم العال ــة متابعــة التعلي بأهلي
الخاصــة بهــا، بمــا فــي ذلــك لخريجــي التعليــم والتدريــب المهنــي. وبالتّالــي، قــد تٌعتبــر شــروط اإللتحــاق فــي بعــض الجامعــات، مثــل الجامعــة اللبنانية 
علــى ســبيل المثــال، »صارمــة« لخريجــي التعليــم والتدريــب المهنــي الذيــن غالبــاً مــا يــؤدون أداًء ســيئًا فــي امتحانــات القبــول، علــى األخــص فــي 

اللغــات4٢. وتشــمل خيــارات التعليــم التقنــي العالــي اإلجــازة التعليميــة المهنيــة واإلجــازة التعليميــة الفنيــة )أنظــر إلــى القائمــة ١(.

ج- المؤسسة الوطنية لإلستخدام التابعة لوزارة العمل   

هــي مؤسســة عامــة تتمتــع بإســتقالية إداريــة وماليــة وتخضــع لوصايــة وزارة العمــل. وهــي مســؤولة بصــورة رئيســية عــن صنــع السياســات ذات 
ــة بالعمــل، ومطابقــة الوظائــف والتوظيــف مــن خــال مكتــب اإلســتخدام. وقــد قدمــت المؤسســة الوطنيــة لإلســتخدام الدعــم ألكثــر مــن 4٠  الصل
منظمــة غيــر حكوميــة لتوفيــر برامــج التدريــب المهنــي المعجلــة فــي جميــع أنحــاء البــاد4٣، حيــث تــم تســجيل مــا بيــن ٨٠٠ و١٢٠٠ متــدرب خــال 
العــام الدراســي ٢٠١6-٢٠١7. وتقــدم المؤسســة الوطنيــة لإلســتخدام حوافــز ماليــة لجميــع المنظمــات غيــر الحكوميــة لتنفــذ برامــج قصيــرة األجــل، 
تتــراوح عــادة بيــن ثاثــة44 وســتة45 وتســعة46 أشــهر. وعقــب إتمــام هــذه الــدورات القصيــرة األجــل بنجــاح، يحصــل الخريجــون علــى شــهادات 
مصّدقــة مــن المؤسســة الوطنيــة لإلســتخدام، إال أن معظــم الشــهادات غيــر معتــرف بهــا رســميًا مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم. لــم يتــم تنظيــم 
عمليــة اختيــار المنظمــات غيــر الحكوميــة الشــريكة، كمــا ولــم تجــر الدراســات التتبعيــة بعــد لتســليط الضــوء علــى نتائــج توظيــف خريجــي هــذه 

البرامــج.

د- المركز الوطني للتدريب المهني   

ــى تســعة أشــهر. خــال العــام الدراســي  ــة إل ــد مــن ثاث ــة التــي تمت ــع المركــز الوطنــي للتدريــب المهنــي ببرامــج التدريــب المهنــي المعّجل يضطل
٢٠١6-٢٠١7، إلتحــق أقــّل مــن ١٠٠ متــدرب فــي برامــج المركــز الوطنــي للتدريــب المهنــي. يتــرأس المركــز الوطنــي للتدريــب المهنــي مجلــس 
ــة. ويحصــل كافــة  ــر المركــز برامــج تدريــب مهنــي معجلّ إدارة مســتقل يتولــى قيــادة التخطيــط االســتراتيجي واإلشــراف علــى خطــط التنفيــذ. يوفّ

الطــاب الملتحقيــن بــدورات يرعاهــا المركــز الوطنــي للتدريــب المهنــي علــى شــهادة عنــد إكمــال البرنامــج. 

 http://edu-lb.net/schoolrasmelist.php ٣٧ اعتباراً من 2 ترشين األول/أكتوبر

٣8 مشاريع ثنائية بني املديرية العامة للتعليم العايل واملنظامت غري الحكومية. 

٣9 2 ايار/مايو 199٦.

٤٠ تأسست وزارة التعليم التقني واملهني يف عام 199٦ واستمرت ملدة أربع سنوات. يف عام 2٠٠٠، أصبحت وزارات التعليم والتعليم العايل والتعليم املهني واملهني وزارة واحدة. يجب مراجعة هذا 

املرسوم من خالل تنظيم وزارة التعليم التقني واملهني قبل دمجها مع وزارة الرتبية والتعليم العايل.

٤1 ال يتلقى سوى موظفو الفئة الثانية والثالثة أو رؤساء اإلدارات التدريب من املعهد الوطني لإلدارة، وهو معهد يُعنى بتدريب املوظفني يف جميع الدوائر الرسمية. هذه الدورات التدريبية ال تتناول 

التعليم والتدريب التقني واملهني.

٤2 املفوضية األوروبية 2٠1٦.

٤٣ توفر املؤسسة الوطنية لإلستخدام ما يقرب من ٦٠٠،٠٠٠ لرية لبنانية / طالب / سنة للمنظامت غري الحكومية.

٤٤ 12٠ ساعة. 

٤٥ 2٤٠ ساعة. 

٤٦ ٤٥٠ ساعة. 
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يعمــل المركــز الوطنــي للتدريــب المهنــي بأقــل مــن نصــف طاقتــه فــي بيــروت ويضطلــع بعــدد محــدود مــن األنشــطة فــي المناطــق، حيــث يوفــر 
التدريــب المهنــي علــى مســتوى المجتمــع مــن خــال شــاحناته المتنقلــة47. يُعانــي المركــز مــن نقــص فــي التمويــل، وانخفــاض فــي عــدد المدرســين 
والمدربيــن، ومناهــج عفــا عليهــا الزمــن وضعــف الهيــاكل األساســية والمعــدات. ســتعمل اليونيســف علــى تحديــث هــذا المركــز فــي ٢٠١٨-٢٠١9 
وزيــادة عــدد المتدربيــن خــال العــام الدراســي ٢٠١7-٢٠١٨. وبدورهــا، تنظــم مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن، بالشــراكة مــع المعهــد 

األوروبــي للتعــاون والتربيــة، عــدد مــن الــدورات التدريبيــة القصيــرة األمــد القائمــة علــى الكفايــات مــع المركــز.

يضــم كل مــن المركــز الوطنــي للتدريــب المهنــي والمؤسســة الوطنيــة لإلســتخدام مجالــس إدارة ثاثيــة تشــمل ممثلــي أصحــاب العمــل والعمــال مــع 
فكــرة النهــوض بالبرامــج لتصبــح أكثــر إســتجابة إلحتياجــات ســوق العمــل. وعلــى الرغــم مــن هياكلهــا الثاثيــة، إال أن مشــاركة أصحــاب العمــل 

فــي توفيــر التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ال تــزال تشــكل تحديًــا.

ه- وزارة الشؤون اإلجتماعية   

تقــدم وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة دورات تدريبيــة مهنيــة قصيــرة غيــر نظاميـّـة مــن خــال المنظمــات غيــر الحكوميــة أو مــن خــال مراكــز التنميــة 
اإلجتماعيــة التابعــة لهــا. تُتيــح مراكــز التنميــة االجتماعيــة البالــغ عددهــا ٢٢٠ مركــًزا للــوزارة بإقامــة حضــور محلــي، ممــا يســهل مشــاريع التنميــة 
ــة فــي  المحليــة. ومنــذ عــام ٢٠١١، عملــت وزارة الشــؤون االجتماعيــة علــى إنعــاش صناعــة الحــرف التقليديــة، وتحديــد مــا مجموعــه ٢4 حرفً
ــة، معظمهــا فــي  ــا فــي تدريبــات قصيــرة علــى األعمــال الحرفيــة غيــر النظاميّ لبنــان. وفــي الفتــرة ٢٠١5-٢٠١6، إلتحــق مــا يقــرب ٣5١ متدربً
الكليــم والخياطــة وصنــع الصابــون والشــمع. ال تقــدم وزارة الشــؤون االجتماعيــة تدريبــات خاّصــة بالخشــب والنحــاس والزجــاج والفخــار بســبب 
إرتفــاع تكلفــة معداتهــا وعــدم توفــر الميزانيــة لشــرائها. وعلــى غــرار المركــز الوطنــي للتدريــب المهنــي، تُصــدر الــوزارة أيضــاً شــهادات خاصــة 

بهــا عنــد إتمــام دورات التدريــب المهنــي بنجــاح. 

و- وزارة الزراعة   

تتولــى وزارة الزراعــة إدارة المــدارس الزراعيــة والتدريــب علــى الزراعــة وتربيــة الحيوانــات. تديــر دائــرة اإلرشــاد الزراعــي والتعليــم ضمــن 
المديريــة العامــة للزراعــة ٢٨ مركــزاً زراعيــاً، باالضافــة الــى ســبع مــدارس تقنيـّـة زراعيــة4٨ وثــاث مراكــز للخدمــات الزراعيــة فــي جميــع أنحــاء 

لبنــان. تتمثــل مهمــة الــوزارة فــي تقديــم التعليــم والتدريــب الزراعــي49. 

ــة فــي مراكــز ومــدارس وزارة  ــي المعّجل ــة فــي الزراعــة وبرامــج التدريــب المهن ــا الفني ــن البكالوري ــار الطــاب المتخصصــون بالزراعــة بي يخت
التربيــة والتعليــم. تــم تســجيل مــا يقــرب ٢5٢ طالبـًـا فــي ســبع مــدارس زراعيــة5٠ خــال العــام الدراســي ٢٠١6-٢٠١7، حيــث تمثــل نســبة النســاء 

أكثــر مــن النصــف فيهــا.

يعانــي التعليــم التقنــي الزراعــي الّرســمي مــن عــدة أوجــه ضعــف، بمــا فــي ذلــك انحســار اإلهتمــام بالزراعــة والتمويــل غيــر الكافــي5١. لــم تُخّصــص 
أي مــن اعتمــادات ميزانيــة وزارة الزراعــة للتعليــم التقنــي وغيرهــا مــن الــدورات التدريبيــة المتخصصــة قصيــرة األجــل5٢. وبالتالــي، تعانــي العديــد 
مــن المــدارس مــن نقــص فــي الكــوادر البشــرية، كمــا أنــه ال يتــم تحديــث المناهــج لتلبيــة اإلحتياجــات مــن المهــارات الناشــئة، مثــل األعمــال التجاريــة 

الزراعيــة ومهارات إدارة المزرعة5٣ 

وقــد حــددت المبــادرات األخيــرة التــي اتخذتهــا منظمــة العمــل الدوليــة فــي قطــاع الزراعــة وصناعــة األغذيــة الزراعيــة إمكانيــة زيــادة فــرص العمــل 
وفــرص تنظيــم المشــاريع فــي هــذا القطــاع. وتعمــل رابطــة المتطوعيــن للخدمــة الدوليــة أيضــاً علــى ســد هــذه الفجــوة مــن خــال دعــم توظيــف 

الشــباب فــي قطــاع األغذيــة الزراعيــة.

ز- وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(  

توفــر األونــروا التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي لاجئيــن الفلســطينيين فــي مركزيــن للتدريــب المهنــي والتقنــي. كمــا وتقــدم المشــورة المهنيــة 
ــة. تخــّرج ١٠٢ طالــب  والتوظيــف مــن خــال مراكــز خدمــات التوظيــف األربعــة، التــي أنشــئت ألول مــرة بالشــراكة مــع منظمــة العمــل الدولي
ــة: إدارة األعمــال والســكرتارية والهندســة  خــال العــام ٢٠١7 مــن مركــز ســبلين للتدريــب - حــرم الشــمال، معظمهــم فــي اإلختصاصــات التالي
المدنيــة والتمديــدات الكهربائيــة العامــة. تجــدر اإلشــارة إلــى أن تدريبــات األونــروا غيــر معتــرف بهــا رســميًا مــن قبــل المديريــة العامــة للتعليــم 

المهني والتقني.  

٤٧ ال تعمل حالياً.

٤8 تم إنشاء أربع مدارس أخرى لكنها مل تدخل بعد حيز التشغيل.

٤9 تدعم العديد من املشاريع وزارة الزراعة لتحسني التدريب املهني، مبا يف ذلك مرشوع »التعليم السلمي والشامل« املمول من االتحاد األورويب، الذي أطلق يف عام 2٠1٤ لتعزيز التعليم التقني الزراعي، 

وبشكل أكرث تحديًدا لدعم املدارس املهنية السبعة التابعة لوزارة الزراعة. كام تدعم اليونيسف وزارة الزراعة يف إعادة تأهيل مدارس التعليم والتدريب املهني والتقني السبعة. وعالوة عىل ذلك، فإن 

مرشوع املنظمة »النهوض بنظام التعليم الزراعي الفني يف لبنان« بدعم من وزارة الزراعة ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة جمعية متطوعي الخدمات الدولية إىل دعم املدارس التقنية الزراعية السبعة 

بحيث يتم إدارتها بطريقة مستدامة بحيث توفر تدريب تقني زراعي مناسب وعايل الجودة للشباب والطالبات اللبنانيني والسوريني لتلبية إحتياجات سوق العمل. سريكز املرشوع يف املقام األول عىل 

البكالوريا.

٥٠ العبدة، البرتون، النارصية -الرزق، الفنار، بعقلني، النبطية، الخيام.

٥1 ترتبط بالحاجة إىل تحسني الهيكل اإلداري للقسم املسؤول عن التعليم والتدريب التقني واملهني يف وزارة الزراعة

٥2 وزارة الزراعة، ترشين الثاين/نوفمرب 2٠1٤، اسرتاتيجية وزارة الزراعة 2٠1٥-2٠19، ص 28-29، والتي تشري إىل تحليل القوة والضعف والفرص وااملخاطر الذي قام به الفريق العمل الذي يتعامل مع 

اإلرشاد الزراعي والتعليم واألبحاث، والذي كان أحد مجموعات العمل العرشة املساهمة يف وضع اسرتاتيجية الوزارة. 

٥٣ كشفت دراسة حديثة عن سوق العمل ملنظمة العمل الدولية )2٠1٥( أن هناك نقصا يف املهارات التجارية الزراعية وإدارة املزارع يف شامل لبنان.
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ح- مقدمي التعليم والتدريب التقني والمهني الخاص  

تختلــف الجهــات الخاصــة المقدمــة للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي عــن الجهــات الرســمية مــن حيــث التمويــل واإلدارة. تعمــل بعــض الجهــات 
ــى الرغــم مــن اســتقالها النســبي، ينبغــي أن  ــح. وعل ــن تعمــل األخــرى مــن أجــل الرب ــي حي ــة، ف ــر الحكومي الخاصــة تحــت إدارة المنظمــات غي
تحصــل الجهــات الخاصــة علی اعتماد المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي قبل أن تتمكــن من تقديم خدمات التعليم والتدريب. ويجــب أن تعمــل 
الجهــات الُمقّدمــة غيــر النظاميــة فــي مــدارس معتمــدة لــدى الحكومــة، وأن تكــون مســجلة رســمياً فــي المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي. كمــا 
ويتعيــن أن يشــارك طابهــا فــي إمتحــان رســمي تنظمــه اإلدارة المركزيــة فــي نهايــة كل عــام دراســي. بعــد إتمــام الــدورة بنجــاح، يحصــل الطــاب 
علــى شــهادة مــن المؤّسســة ُمصدقــة مــن المديريــة العامــة. بوجــه عــام، تتجــه المــدارس الخاصــة إلــى التركيــز علــى اإلختصاصــات غيــر الصناعيــة 

مثــل األعمــال التجاريــة والتجــارة وتكنولوجيــا المعلومــات التــي ال تتطلــب معــدات ثقيلــة ومصانــع ومختبــرات. 

ــاد  ــى إعتم ــا عل ــور حصوله ــدارس الخاصــة. وف ــد والم ــال المعاه ــى أعم ــة اإلشــراف عل ــي والي ــي والتقن ــم المهن ــة للتعلي ــة العام ــت المديري أوكل
المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي، يتعيــن علــى المــدارس تقديــم تقريــر ســنوي إلــى المديريــة يغطــي األنشــطة العامــة ويُحــّدد اإلحتياجــات 
غيــر الملبــاة بحلــول نهايــة كل عــام. كمــا وتتولــى المــدارس صياغــة تقييــم ذاتــي نوعــي وخــاص بهــا يتنــاول أســاليب التعليــم والتعلــم وهــي مرفقــة 
أيضــاً بالتقريــر الســنوي. ولكــن نظــراً للنقــص فــي عــدد الموظفيــن، ال تتوفــر للمديريــة أي آليــة متابعــة أخــرى قائمــة لتعزيــز ضمــان الجــودة فــي 

المــدارس الخاصــة.

ط- مقدمي التدريب المهني القصير األجل  

يوفــر كل مــن مقدمــي خدمــات التعليــم والتدريــب الفنــي والمهنــي العــام والخــاص تدريبــات معّجلــة تتــراوح بيــن ثاثــة إلــى تســعة أشــهر. ال تلتــزم 
المنظمــات الخاصــة وغيــر الحكوميــة التــي تقــدم برامــج معجلــة بالمناهــج الرســمية، بــل تصمــم برامجهــا الخاصــة دون رقابــة المديريــة العامــة للتعليم 
المهنــي والتقنــي. ال يحصــل الطــاب الذيــن يكملــون هــذه الــدورات التدريبيــة علــى شــهادة حضــور إال إذا كانــت المدرســة معتــرف بهــا رســمياً مــن 

المديريــة. يُمنــح خريجــي برامــج التدريــب المعجلــة التــي يقدمهــا المركــز الوطنــي للتدريــب المهنــي شــهادات مــن المركــز.

تعتبــر التدريبــات غيــر النظاميــة علــى المهــارات التــي يتطلبهــا الســوق عنصــراً أساســياً فــي خطــة لبنــان لاســتجابة لألزمــة، وهــي عبــارة عــن 
دورات معّجلــة قصيــرة األجــل تُقــدم خــارج نظــام التعليــم التقنــي النظامــي لتعزيــز إمكانيــة التوظيــف وســد فجــوة المهــارات فــي ســوق العمــل. وبلــغ 
عــدد المســجلين فــي التدريبــات علــى المهــارات التــي يتطلبهــا الســوق أكثــر مــن ١4،6٠٠ فــي عــام ٢٠١4، مقارنــةً ب 4،٣٠٠ فقــط فــي عــام 
٢٠١5. تُقــدم 9٠ فــي المائــة مــن هــذه الــدورات إمــا مجانــاً أو مقابــل رســم رمــزي54. تبــذل الجهــود حاليــاً لإلتفــاق علــى إجــراءات تشــغيل موحــدة 

لهــذه التدريبــات.

ــم  ــة أشــهر. وعــادةً مــا يت ــرة ثاث ــن ١5 و١44 ســاعة خــال فت ــي يتطلبهــا الســوق بي ــى المهــارات الت ــات عل ــة والتدريب ــراوح البرامــج المعّجل تت
ــة الدراســة  ــة المتبقي ــرة الزمني ــن تتضمــن الفت ــي حي ــي األســبوع(، ف ــاء العمــل )٢4 ســاعة ف ــم أثن ــي مــدة البرنامــج للتعل ــر مــن ثلث تخصيــص أكث
النظريــة. ال يقــدم معظــم مــزودي التدريبــات علــى المهــارات التــي يتطلبهــا الســوق التنصيــب الوظيفــي. وفــي غيــاب دراســات تتبعيــة لتحليــل نســبة 
خريجــي التدريبــات علــى المهــارات التــي يتطلبهــا الســوق الذيــن تــم تعيينهــم فــي وظائــف، تبقــى نتائــج ســوق العمــل ذات الّصلــة بالتدريبــات علــى 

المهــارات التــي يتطلبهــا الســوق مجهولــة.

١.٤ التحديات الرئيسية التي تواجه التعليم والتدريب التقني والمهني في لبنان

كمــا ورد أعــاه، تضمنــت مبــادرة اليونيســف ومنظمــة العمــل الدوليــة بالشــراكة مــع حكومــة لبنــان طائفــة واســعة مــن المشــاورات التــي عقــدت فــي 
عــام ٢٠١7 مــع الــوزارات المعنيــة والشــركاء اإلجتماعييــن والمنظمــات الدوليــة، فضــاً عــن مقّدمــي خدمــات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي 
ــم تشــكيل ســتة فــرق عمــل  ــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ككل. ت الّرســمي والخــاص لوضــع خريطــة طريــق مشــتركة نحــو إصــاح نظــام التعلي
ــد حــددت  ــى الملحــق ٢(. وق ــي )أنظــر إل ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــات االســتراتيجية الخاصــة بإصــاح قطــاع التعلي ــد األهــداف واألولوي لتحدي
هــذه الفــرق ثــاث أوجــه القصــور فــي نظــام التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي فــي لبنــان: )١( الحصــول علــى الخدمــات وتوفيرهــا؛ )٢( الجــودة 

والماءمــة؛ )٣( الحوكمــة والنظــم. 

٥٤ خطة لبنان لإلستجابة لألزمة - فريق عمل سبل العيش. 
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١. الحصول على الخدمات وتوفيرها 

توضيح/األسباب الجذريةالتحديات الرئيسية

إحجام الطالب واألرس عن االلتحاق 

بالتعليم والتدريب التقني 

عدم توفر فرص عمل الئقة لخريجي التعليم والتدريب التقني واملهني

منافسة عالية عىل وظائف التعليم والتدريب التقني واملهني ذات املهارات املنخفضة بسبب تدفق أعداد 

كبرية من الالجئني وغريهم من املهاجرين الراغبني يف قبول األجور املنخفضة

تفاوت بني توقعات الشباب ورواتب وظروف العمل يف وظائف التعليم والتدريب التقني واملهني

الغموض الذي يكتنف الكفايات التي اكتسبها الخريجني من خالل برامج التعليم والتدريب التقني واملهني، 

مام يؤكد عىل رضورة تحسني آليات االختبار وإصدار الشهادات

عدم إعتامد مسارات أفقية وعمودية ودورات منوذجية تسمح للطالب والعامل بالتقدم يف تعليمهم ومهنهم 

كجزء من عملية التعلم مدى الحياة

غياب التوجيه املهني يف معظم مدارس التعليم والتدريب املهني

فشل مقّدمو خدمات التعليم والتدريب التقني واملهني يف تحدي التقسيم الجنساين يف تخصصات سوق الربامج غري شاملة 

العمل 

تعذر وصول األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة إىل معظم الربامج 

ضعف البنيات األساسية يف مؤسسات التعليم والتدريب املهني والتقني والحاجة إىل إصالحها وتزويدها ضعف البنية األساسية 

باملعدات ملواكبة متطلبات أصحاب العمل واالحتياجات سوق العمل املتغرية 

نقص املواد املُخصصة للسامح للمتدربني بالتعلم من خالل التجربة والخطأ

٢. الجودة والمالءمة

توضيح/األسباب الجذريةالتحديات الرئيسية

ال تعترب تدريبات التعليم والتدريب 

التقني واملهني  وثيقة الصلة 

مبتطلبات سوق العمل 

مناهج قدمية ال تعتمد عىل الكفاءة 

غياب معايري مؤهالت موحدة للكفايات واملناهج وأدوات تقييم األثر

غياب مشاركة الرشكاء االجتامعيني بانتظام يف تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التعليم والتدريب التقني واملهني

غياب معلومات وثيقة ودقيقة عن إحتياجات السوق الحالية واملستقبلية

غياب تطبيق نظام املؤهالت الوطني أو أنظمة املؤهالت القطاعية للسامح بتعدد املسارات

نظام اإلعتامد وآليات ضامن الجودة غري مالءمة

مل تعالج برامج التعليم والتدريب الفني واملهني القامئة املهارات الحياتية بصورة مناسبة

نقص يف عدد املدربني واملوظفني 

واملرشفني املؤهلني

نقص يف عدد املدربني الذين يتمتعون )1( باملعرفة والكفاءات الرتبوية إلعتامد أساليب التدريب الحديثة، 

و)2( بالخربة الصناعية/التقنية ذات األهمية للتدريب عىل الكفاءات املطلوبة يف سوق العمل 

غياب اإلرشاف الفعال عىل التعليم والتدريب التقني واملهني ونقص يف عدد املرشفني واملفتشني الرتبويني 

الذين يوفرون التوجيه

٣ الحوكمة والنظم

توضيح/األسباب الجذريةالتحديات الرئيسية

غياب أولويات مشرتكة للتعليم 

والتدريب التقني واملهني

اإلفتقار آلليات التنسيق بني املؤسسات ملواءمة املامرسات وتحديد األولويات والتعلم من التقدم املحرز

نظام مركزي للتمويل ال يستند إىل 

أدلة النهج الفعالة من حيث التكلفة 

املركزية يف إدارة التعليم والتدريب املهني والتقني مام يحد من قدرات مزودي التعليم والتدريب املهني عىل 

استحداث مامرسات ابتكارية وآليات متويل متعددة

نظراً لوجود شبكة واسعة من املراكز التي ال يُستفاد منها والتي تم إنشاؤها بدون أي دراسة تبحث يف عدد 

مقدمي الخدمات لكل منطقة جغرافية مقابل عدد الطالب ومتطلبات سوق العمل

ضعف الثقة يف كفاءة وأهمية مزودي التدريب يف القطاع العام ومحدودية إهتامم القطاع الخاص بالرشاكة رشاكات غري كافية مع القطاع الخاص

مع املؤسسات العامة بشأن برامج التعليم والتدريب التقني واملهني. من شأن هذه الرشاكات ضامن توفر 

املهارات التي تؤهل الخّريجني للتوظيف، وذلك باالضافة إىل اكتسابهم الخربة العملية

عدم توفر آليات إلدراج ممثيل القطاع الخاص بصورة منهجية يف صياغة السياسات واألولويات، وكذلك يف 

تصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب
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١.٥ - سياسات وأطر التعليم والتدريب التقني والمهني

وردت أوجــه العجــز الرئيســية التــي حددتهــا فــرق العمــل، والتــي شــكلت جــزًءا مــن هــذه المبــادرة، فــي التقاريــر والمنتديــات الرئيســية المعنيــة 
بتوفيــر التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي فــي لبنــان55، وكذلــك فــي السياســات واألطــر الوطنيــة للتعليــم والتدريــب التقتيــي والمهنــي.

ويعمــل نظــام التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي فــي لبنــان حتــى اآلن فــي غيــاب رؤيــة موّحــدة تضمــن البرمجــة الُمتســقة. وعندمــا وضعــت وزارة 
التربيــة والتعليــم العالــي إطــار إســتراتيجية التعليــم الوطنيــة فــي عــام ٢٠١٠، لــم تتطــرق إلــى نظــام التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي. وفــي خطــوة 
نحــو تحديــث وإصــاح التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي، وافقــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي علــى خطــة عمــل إســتراتيجية متعــددة الســنوات 

لنظــام التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي فــي ٢٠١١-٢٠١4، ولكنهــا لــم تدخــل أبــداً فــي طــور التنفيــذ.

بناًء على عملية تورينو لعام ٢٠١٠56، حددت خطة العمل المتعددة السنوات أربعة مجاالت تركيز إستراتيجية رئيسية، دعت إلى:

١- مراجعة البرامج والإلختصاصات المتاحة في التعليم والتدريب التقني والمهني: يشمل ذلك اعتماد نظام الساعات المعتمدة، ومراجعة  
   المناهــج وتعزيــز تقييــم برامــج التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي؛

٢- مراجعة الهيكل األكاديمي واإلداري للتعليم والتدريب التقني والمهني: يشمل ذلك تنظيم معهد التعليم التقني، وإنشاء وكالة ضمان  
ــي؛ ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــى للتعلي ــس األعل ــي، وتنشــيط المجل ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري     جــودة التعلي

٣- زيادة الموارد البشرية والمادية والمالية: يشمل ذلك تعيين أساتذة التعليم والتدريب المهني والتقني وموظفي المديرية العامة للتعليم   
   المهنــي والتقنــي وإصــاح المدارس وتوفير المعدات؛

4- توثيق التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني: ويشمل ذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز  
    الصــورة العامــة للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي؛

أكــد تقريــر لبنــان فــي إطــار عمليّــة تورينــو ٢٠١6-٢٠١7 علــى الحاجــة إلــى إعــادة تنشــيط المجلــس األعلــى للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي 
ــن القطــاع  ــاون بي ــز التع ــى تعزي ــي الّرســمي. ودعــا إل ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــات التعلي ــف مــزودي خدم ــن مختل ــات التنســيق بي ــز آلي وتعزي
الخــاص والشــركاء االجتماعييــن وإلــى المزيــد مــن اإلســتثمار لتطويــر نظــام معلومــات ســوق العمــل، وتوســيع مراكــز اإلرشــاد المهنــي للتوظيــف 
فــي مــدارس التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي الخاصــة والرســمية. وأخيــًرا وليــس آخــًرا، أوصــى التقريــر باالســتثمار للنهــوض بقــدرات قطــاع 

األعمــال ســعياً إلــى تحســين كفــاءة التعلــم القائــم علــى العمــل وضمــان اإلتســاق مــع إحتياجــات ســوق العمــل.

ــة  ــل الدولي ــة العم ــن منظم ــا بي ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــي ف ــي المهن ــب التقن ــم والتدري ــأن التعلي ــة بش ــاورة اإلقليمي ــت المش أول
ــي: ــا يل ــة لم ــام ٢٠١6 األولوي ــي ع ــف ف واليونس

١- زيــادة فــرص الحصــول علــى التعليــم والتدريــب التقنــي المهنــي: مــن خــال تعزيــز البرمجــة القائمــة علــى األدلــة، وتحســين تمويــل أنظمــة التعليــم 
والتدريــب المهنــي والتقنــي، ومراجعــة أنظمــة تدريــب ونشــر المدربيــن، وتيســير التنســيق بيــن الــوزارات المختصــة ومقدمــي الخدمــات مــن القطــاع  

الخــاص لضمــان التكامــل بيــن برامــج التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي وزيــادة مشــاركة الشــباب؛

٢- تحســين جــودة وماءمــة التعليــم والتدريــب التقنــي المهنــي: مــن خــال إدراج المهــارات الحياتيــة والتربيــة الوطنيــة وإدمــاج مهــارات قابليــة 
التوظيــف فــي مناهــج التعليــم اإلبتدائــي، وضمــان التطــور المهنــي لمعلمــي التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ليصبــح أكثــر إعتمــاداً علــى الطلــب 

مــن خــال جمــع بيانــات تتيــح التنبــؤ بالمهــارات المطلوبــة فــي األجــل القصيــر وإجــراء دراســات تتبعيــة وإســتقصاء رضــا أصحــاب العمــل؛

٣- تعزيــز الشــراكات مــع القطــاع الخــاص وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن: مــن خــال تســهيل األطــر التعاونيــة بيــن مقدمــي التدريــب مــن القطاعيــن 
العــام  والخــاص، والتــي تشــمل أصحــاب العمــل فــي تصميــم معاييــر التدريــب واســتعراض المناهــج الدراســية. ويجــب اشــراك أصحــاب العمــل فــي 

تنفيــذ وتقييــم برامــج التدريــب مــن خــال التلمــذة الصناعيــة المنظمــة، وفــي تصميــم وتنفيــذ االختبــارات لضمــان االعتــراف بالشــهادات؛

4- ضمــان انتقــال الخريجيــن إلــى العمــل الائــق: مــن خــال التنظيــم المنهجــي للتعلــم القائــم علــى العمــل وتعزيــز اإلرشــاد المهنــي ووضــع آليــات 
اإلعتــراف بالتعلــم المســبق ودعــم اإلنتقــال إلــى العمــل الائــق مــن خــال اســتخدام تدابيــر الحمايــة االجتماعيــة، مثــل خطــط ضمــان النقــد مقابــل 

العمــل والعمالــة.

٥٥ مبا يف ذلك تقرير مؤسسة التدريب األوروبية 2٠1٦، واملشاورة اإلقليمية املشرتكة بني اليونيسف ومنظمة العمل الدولية بشأن التعليم والتدريب التقني املهني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا )٣1 

ايار/مايو 2٠1٦( وتقارير ومنتديات أخرى للتدريب والتعليم والتدريب التقني واملهني.

٥٦ عملية تورينو هي تحليل شامل لسياسات التعليم والتدريب املهني ومراقبة عملية التدريب التي تنفذها مؤسسة التدريب األوروبية عىل أساس دوري )كل سنتني(. وهي تعمل عىل تعزيز قدرات 

الدول يف مجايل تحليل السياسات واملتابعة، وإظهار فوائد التشاور واملشاركة والحوار االسرتاتيجي لتحسني صنع سياسة قامئة عىل األدلة.



٢- اإلطار االستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب
ا                                              لتقني والمهني في لبنان ٢٠١٨-٢٠٢٢

٢.١ - الرؤية والمهمة

تعتمــد الرؤيــة والمهمــة التــي يرتكــز عليهــا اإلطــار االســتراتيجي الوطنــي 
٢٠١٨-٢٠٢٢ علــى طائفــة واســعة مــن المشــاورات التــي تمــت مــع 
ــي  ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــي التعلي ــيين ف ــة الرئيس ــاب المصلح أصح
فــي عــام ٢٠١7، بإعتبارهــا جــزًءا مــن مبــادرة اليونيســف ومنظمــة العمل 
الدوليــة. وقــد مّهــدت هــذه المشــاورات الســبيل نحــو خارطــة طريــق 
مشــتركة لقطــاع التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي فــي لبنــان فــي ٢٠١٨-

.٢٠٢٢

 الرؤية

إذ نســلم بــأن التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ذو فوائــد إجتماعيــة 
وفرديــة تشــمل الفــرد واالقتصــاد والمجتمــع ككل، سيســعى نظــام التعليــم 

ــى: ــان إل ــي لبن ــودة ف ــي الج ــي العال ــي والفن ــب المهن والتدري

ــم  ــاء بكفاياته ــن واإلرتق ــع المقيمي ــف جمي ــة توظي ــز قابلي ــراد -تعزي  لألف
ومؤهاتهــم. سيســهم نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي فــي تمكيــن 
األفــراد علــى نحــو إيجابــي مــن أجــل مســتقبلهم المهنــي ومســاهمتهم فــي 
ــة  ــاً متكافئ ــيتيح فرص ــة، س ــذه الطريق ــام. به ــكل ع ــي بش ــع اللبنان المجتم
للجميع بما يضمن نظاماً شامًا يرحب بالسكان المهمشين والنساء والشباب 

ــة. ــخاص ذوي االعاق واألقليات واألش
ــي  ــر األعمــال ف ــة مختصــة لتطوي ــوى عامل ــر ق  لألعمــال - ضمــان تواف
ــزاً  ــي حاف ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــر التعلي ــان. ستشــكل جــودة توفي لبن

ــي. ــتثمار األجنب لإلس
للبلــد - المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة،  دون اســتثناء 
أحــد. ســيعمل نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي علــى ترويــج 
مبــادئ المواطنــة الصالحــة والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، والعمــل 
كمــكان للحــوار البنّــاء بيــن األفــراد والمجتمعــات مــن أجــل تعزيــز 

التماســك اإلجتماعــي.

المهمة

ــي  ــب المهن ــم والتدري ــام التعلي ــيكون نظ ــة، س ــذه الرؤي ــق ه ــدف تحقي به
والتقنــي فــي لبنــان بقيــادة ثاثيــة وواف بالغرض وشــامل. ســيوفر الكفايات 
والمهــارات الحياتيــة لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل مــن المهــارات ويشــكل 
ــم مــدى  جــزًءا مــن نظــام تعليمــي أوســع متعــدد المســارات لتشــجيع التعل

الحيــاة.

كما وسيطبق اإلطار االستراتيجي أيًضا المبادئ الشاملة التالية: 

 نظام بقيادة ثالثية:
	 تفعيل الحوكمة الثاثية لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني    

   من خال تنشيط المجلس األعلى للتعليم والتدريب التقني  
   والمهني وإنشاء المجالس االستشارية في المدارس والمعاهد  

   التعليمية والمهنية.

1٤



1٥

	 إشراك القطاع الخاص بإنتظام في توفير التدريب واالستشارة واالختبار وإصدار الشهادات وتقييم البرامج.   
	 توسيع نطاق فرص التدريب داخل المؤسسات كجزء من اإلطار الوطني للتلمذة الذي يجمع بين التدريب أثناء العمل والتدريب في    

   الصفوف، وتحديد وضع المتدربين تعاقدياً.
	 تطوير الشراكات مع قطاع األعمال لزيادة دعم تطوير المناهج الُمصّممة خصيًصا للكفايات المطلوبة، وتشجيع التدريب المتواصل    

المستدام.    للباحثين عن العمل والموظفين الحاليين الستمرار تنمية مهاراتهم من خال التعلم  

    نظام تعليم وتدريب مهني وتقني يفي بالغرض:
توفير تعليم وتدريب تقني ومهني عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل في البلد والمنطقة	 
ــي 	  ــب التوجيه ــر التدري ــات. توفي ــاس الكفاي ــى أس ــين عل ــرفين والمفتش ــن والمش ــميين والمعلمي ــن الّرس ــن اإلداريي ــات لتعيي ــاء آلي إنش

ــآت ــح المكاف ــع األجــور ومن ــال لدف ــام فع ــم نظ ــن خــال تصمي ــم م ــز آدائه ــدد. وتحفي ــن الج والمتواصــل  للموظفي
تعزيز وتشجيع آليات ضمان الجودة المشتركة لمقدمي التدريب العام والخاص	 
تمويل مقدمي التدريب القادرين على إظهار نتائج سوق عمل إيجابية للخريجين	 

    نظام تعليم وتدريب مهني وتقني شامل:
ضمــان التكيّــف الــازم مــع المــدارس والمناهــج الدراســية ومواقــف الموظفين/النظــراء للســماح بمشــاركة األشــخاص ذوي االعاقــة 	 

والنســاء والشــباب وغيرهــم مــن الفئــات المهمشــة ومجموعــات األقليــات
تشجيع األنصار الذين يختارون مهن وتدريبات غير تقليدية )على سبيل المثال: النساء الكهربائيات(	 

    نظام تعليم وتدريب مهني وتقني يبني المهارات الالزمة للعمل والحياة:
ــة البشــرية المســتدامة 	  ــرص والتنمي ــؤ الف ــي الجــودة للشــباب والشــابات، مــع مراعــاة تكاف ــي عال ــي ومهن ــب تقن ــم وتدري ــر تعلي توفي

ــان ــوق اإلنس ــة وحق ــة النشــطة والديمقراطي ــادئ المواطن ومب
ــة، والتواصــل والتفكيــر الناقــد، 	  ــة مــع التركيــز علــى اإلدارة الذاتي ــم المواطن ــة وتعلي دمــج وتوفيــر التدريــب علــى المهــارات الحياتي

ــوع،57. ــرام التن ــة، واحت ــاوض، والمشــاركة، وحــل المشــاكل، والمرون ــرار، والتعاطــف، والتف ــع الق ــداع، وصن واإلب

    نظام مرن
وضــع نظــام مــرًن يتيــح مســارات مفتوحــة بيــن التعليــم العــام والتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، وبيــن الوظائــف والتدريــب ويدعــم 	 

التعلــم مــدى الحيــاة
تطوير نظام مؤهات وطني متكامل يحدد بوضوح العاقة بين مختلف مستويات التعلم والشهادات وكذلك مسارات التحصيل	 
إعتمــاد نظــم وحــدات مرنــة تمّكــن الطــاب والمتدربيــن مــن مواصلــة تعليمهــم وتدريبهــم أفقيــاً وعموديــاً دون فقــدان قيمــة معارفهــم 	 

ومهاراتهــم وكفاياتهــم
توسيع نطاق حصول الخريجين الشباب على فرص التعليم إستناداً إلى المؤهات التي تمهد الطريق للتعلم مدى الحياة	 

     نظام ذو قيمة
توفيــر نظــام ذو قيمــة حيــث يتــم تشــجيع الشــباب علــى إتبــاع المســار المهنــي كمســار بديــل نحــو العمــل الائــق. ضمــن هــذا النظــام، 	 

يشــعر الوالــدان بالفخــر لمــا حققــه الشــباب مــن نجــاح وتقــدر الشــركات مهــارات خريجــي التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي العمليــة 
والكفايــات التــي اكتســبوها.

٢.٢ الركائز الرئيسية 

ــا تتســم  ــة، إذ أنه ــب األولوي ــا بحســب ترتي ــز ليســت ُمدرجــة هن ــذه الركائ ــز رئيســية. ه ــي ركائ ــي ثمان ــة ف ــة والمهم ــذه الرؤي ــورة ه تتواصــل بل
بنفــس القــدر مــن األهميــة فــي تحقيــق المحــاور االســتراتيجية الرئيســية الثــاث: )١( توســيع نطــاق الحصــول علــى الخدمــات؛ )٢( تحســين نوعيــة 

وماءمــة توفيــر التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي؛ )٣( تحســين حوكمــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي.

مؤرشات األداء الرئيسية الركائز الرئيسية

1. يضمن نظام التعليم والتدريب املهني والتقني الوصول واإلستفادة عىل 

قدم املساواة من التدريب املقدم

نسبة الشباب املشاركني يف برامج التعليم والتدريب التقني واملهني 

)بحسب العمر والجنس والجنسية وحالة اإلعاقة(

2. يعد تحسني إدارة املوارد البرشية يف نظام التعليم والتدريب املهني 

والتقني املساهم الرئييس يف جودة التدريب

نسبة املدربني املعتمدين لتوفري املهارات الرتبوية

نسبة املدربني الذين تم تدريبهم يف الصناعة عىل املهارات التقنية خالل 

العامني املاضيني

٥٧ تجمع هذه املبادرة بني الرشكاء الوطنيني واإلقليميني بهدف تحسني التعلم واستثامره بشكل أفضل يف التنمية الفردية واالجتامعية واالقتصادية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 
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٣. يتيح نظام املؤّهالت الوطني الذي يتمحور حول نهجاً قامئاً عىل 

الكفايات  يف التدريب واالختبار إطالع أصحاب العمل عىل مهارات 

الخريجني

نسبة الربامج املعتمدة القامئة عىل الكفايات

٤. يسمح نظام ضامن الجودة الفعال بالتخطيط القائم عىل األدلة وتوزيع 

املخصصات يف امليزانية 

نسبة املدربني الذين يوفرون بيانات خاصة بوضع خريجيهم من حيث 

التوظيف

٥. يٌحّسن تعميم املهارات الحياتية وتعليم ريادة األعامل إنتقال خريجي 

التعليم والتدريب املهني والتقني من املدرسة إىل العمل

نسبة الربامج التي أدرجت تعليم املهارات الحياتية وريادة األعامل

٦ . متكن املعدات واملواد ذات الصلة بالعمل املتدربني من تطوير مهاراتهم 

يف ظروف آمنة مامثلة للصناعات

التخطيط السنوي لتوزيع املعدات مع األخذ بعني االعتبار إمكانية أن 

تؤّدي الربامج املختارة إىل الحصول عىل عمل 

٧.تؤدي مشاركة أصحاب العمل وُممثيل العامل يف إدارة تنمية املهارات 

وعمليات التدريب إىل تحسني موامئة برامج التدريب مع حاجات السوق 

نسبة الربامج التي تستفيد من مدخالت مجالس املهارات القطاعية يف 

مراحل التصميم والتنفيذ واالختبار والتقييم

8. يتيح إطار التمويل املتنوع القائم عىل الرشاكات املتعددة ملقدمي 

التدريب اإلفادة القصوى من الفرص املتاحة

نسبة ُمقدمي التدريب يف القطاع العام الذين يستفيدون من متويل 

القطاع الخاص أو الّدعم العيني

٢.٣ اإلجراءات األساسية٥٨

مــا يلــي هــو وصــف اإلجــراءات األساســية لــكل مــن وحــدات الركائــز االساســية الثمانيــة. يتــم شــرح األســاس المنطقــي الختيــار كل مجموعــة مــن 
الركائــز ، متبوًعــا بوصــف لإلجــراءات أو المخرجــات األساســية التــي يجــب وضعهــا إلنجازهــا

١. يضمن نظام التعليم والتدريب المهني والتقني للجميع الوصول واالستفادة على قدم المساواة من التدريب المقدم

ــم مــدى  يحــث الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة الــدول األعضــاء علــى »ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلّ
الحيــاة للجميــع« أمــا الهــدف 4.٣ فيدعــو بالتحديــد إلــى »ضمــان تكافــؤ فــرص جميــع النســاء والرجــال فــي الحصــول علــى التعليــم المهنــي والتعليــم 
ــد والميســور التكلفــة، بمــا فــي ذلــك التعليــم الجامعــي«، بينمــا يقتضــي الهــدف 4.4 »زيــادة بنســبة كبيــرة فــي عــدد الشــباب والكبــار  العالــي الجيّ

الذيــن تتوافــر لديهــم المهــارات المناســبة، بمــا فــي ذلــك المهــارات التقنيــة والمهنيــة، للعمــل وشــغل وظائــف الئقــة ولمباشــرة األعمــال الحــرة«.

كمــا تدعــو توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن تنميــة المــوارد البشــرية رقــم ١95 للعــام ١975 إلــى ضمــان تكافــؤ فــرص الحصــول علــى التعليــم 
والتدريــب، بمــا فــي ذلــك للنســاء والرجــال واألشــخاص ذوي االعاقــة والعامليــن لحســابهم الخــاص والعمــال العرضييــن فــي االقتصــاد غيــر النظامــي 
والشــباب والمهاجريــن والعمــال المســنين والســكان األصلييــن وأي مــن الفئــات األخــرى المســتبعدة اجتماعيـًـا. وبالمثــل، تؤكــد اتفاقيــة األمــم المتحــدة 

لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى حقهــم فــي الوصــول إلــى برامــج التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي وبالتالــي إلــى ســوق العمــل.

يعــزز نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي الشــامل اإلدمــاج االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك المجموعــات المهمشــة والاجئيــن والفئــات المحرومــة 
ــة  ــم الوطني ــي اســتراتيجية التعلي ــون ٢٠٠٠/٢٢٠ وف ــي القان ــم ف ــي التعلي ــة ف ــوق ذوي االعاق ــى حق ــد عل ــد التأكي ــان، أُعي ــي لبن ــة. وف وذوي االعاق
)٢٠٠7(. كمــا تســعى خطــة التعليــم الوطنيــة الخاصــة بــذوي االعاقــة لعــام ٢٠١٢ إلــى تعزيــز إدماجهــم فــي المــدارس والــدروس العاديــة. وينــص 

المرســوم رقــم 95٣٣ لعــام ٢٠٠٢/١٢/١7 كذلــك علــى تجهيــز مراكــز اإلمتحانــات الســتضافة الطــاب ذوي االعاقــة المختلفــة.

وعلــى الرغــم مــن هــذا التطــور علــى مســتوى السياســات، فليــس لــدى أغلبيــة مقدمــي خدمــات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي الرســمي اعتمــادات 
لــذوي االعاقــة )اليونكســو ٢٠١٣(. تتلقــى بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة ومقدمــي الخدمــات مــن القطــاع الخــاص الدعــم مــن وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي ووزارة الشــؤون االجتماعيــة إلدراج األشــخاص ذوي االعاقــة فــي برامــج التدريــب59، إال أنــه وبصــرف النظــر عــن تلــك المراكــز، 
يتعــذر وصولهــم إلــى معظــم مراكــز التدريــب. كمــا ويشــكل عــدم توفــر دورات نموذجيــة تتيــح لهــم اإلنضمــام إلــى وحــدات محــددة يمكنهــم تعلمهــا 

عائقــاً أمــام الوصــول للتعليــم.

ال تــزال مشــاركة النســاء الشــابات فــي التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي منخفضــة، حيــث شــكلت النســاء 44 فــي المائــة مــن مجمــوع الطــاب 
المســجلين فــي التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي الخــاص خــال العــام الدراســي ٢٠١6-٢٠١7، و4٢ فــي المائــة منهــن مســجات فــي البكالوريــا 
الفنيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يســتمر التمييــز المهنــي بيــن الجنســين بســبب معاييــر إجتماعيــة تضــع بعــض المهــن تحــت هيمنــة إمــا الرجــال أو 
النســاء. تظهــر النهــج المبتكــرة التــي تتبعهــا المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة إمكانيــة مشــاركة المــرأة فــي المهــن التــي يهيمــن عليهــا 
الذكــور )أنظــر إلــى المرفــق ٣(. ومــن األمثلــة علــى ذلــك أول امــرأة تعمــل بالكهربــاء فــي جنــوب لبنــان والتــي حملــت لــواء الريــادة فــي مشــاركة 

٥8 املخرجات. 

٥9 مبا يف ذلك الوحدة اللبنانية للمعوقني جسديًا، ومنتدى املعاقني يف شامل لبنان وجمعية أركنسيال.
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المــرأة فــي وظيفــة كانــت حكــراً علــى الرجــال بعــد إتمامهــا برنامــج تدريــب علــى المهــارات بدعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة. تبعــاً لذلــك، افتتحــت 
أول ورشــة إلصــاح األجهــزة الكهربائيــة فــي جنــوب لبنــان، متحديــةً القوالــب النمطيــة الجنســانية الســائدة.

ــة قصيــرة األجــل لاجئيــن  ــم توفيــر برامــج تدريبي ــم والتدريــب المهنــي والتقنــي. يت ــات تضمــن إدراج الاجئيــن فــي التعلي ــد مــن وضــع آلي وال ب
الســوريين دون أي قيــود علــى اإلختصاصــات المتاحــة لهــم. إال أن ثــاث مهــن فقــط متاحــة لتوظيفهــم فــي لبنــان وهــي الزراعــة والبنــاء والخدمــات 

البيئيــة.

سيتم تحقيق هدف هذه الركيزة االساسية من خال:

مراجعة الحواجز القانونية والفنية والهياكل األساسية لتيسير إدماج الفئات المهمشة	 
التشــجيع النشــط للنهــوض بمشــاركة المــرأة وذوي ذوي االعاقــة والاجئيــن فــي التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي، بمــا فــي ذلــك 	 

المهــن غيــر التقليديــة، مــن خــال حمــات التوعيــة وترتيبــات تيســيرية معقولــة الحتياجاتهــم
تحســين إمكانيــة الوصــول المــادي إلــى مراكــز التدريــب، وتكييــف منهجيــة التدريــب مــع األشــخاص المعوقيــن ورفــع وعــي المعلميــن 	 

والنظــراء بالقبــول اإلجتماعــي

٢. تعد اإلدارة المحسنة للموارد البشرية في نظام التعليم والتدريب المهني والتقني المساهم الرئيسي في جودة التدريب

كان معظــم مــدراء مــدارس التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي الّرســمي فــي األصــل مدّرســين فــي الخدمــة المدنيــة. ويتعيــن عليهــم مــن حيــث المبــدأ 
الخضــوع لــدورة تدريبيــة فــي الريــادة فــي التعليــم فــي كليــة التربيــة والتعليــم فــي الجامعــة اللبنانيــة. إال أنــه، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، غالبــاً مــا تتــم 

التعيينــات دون إســتكمال التدريــب المطلــوب.

ان المعهــد الفنــي التربــوي الوطنــي6٠ فــي لبنــان ُمخّصــص لتقديــم التدريــب قبــل الخدمــة للمعلميــن والمدربيــن. يُعّــد هــذا المعهــد الُمعلّميــن لمرحلــة 
العمــل فــي مــدارس التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ويوفــر لهــم التطويــر الُمســتمّر. كمــا ويحــدد المؤهــات المطلوبــة لمعلمــي التعليــم والتدريــب 
المهنــي والتقنــي علــى أســاس التخّصصــات والمســتويات. ومــع ذلــك، فقــد أدى نقــص المــوارد البشــرية والماليــة الازمــة إلــى تقويــض دوره. وعليــه 

علـّـق برنامــج تقديــم التدريــب قبــل الخدمــة للمعلميــن والمدربيــن بســبب ازديــاد االعتمــاد علــى الموظفيــن بأجــل محــدد.

وجــد تقييــم البنــك الدولــي لنهــج النظــم مــن أجــل تحســين نتائــج التعليــم أّن الّدعــم الُمقــّدم للمعلّميــن لتعزيزأســاليبهم التعليميــة والتوجيهيــة ضعيــف 
بوجــه خــاّص، فــي حيــن إعتبــر تحفيــز المعلميــن علــى األداء األضعــف مــن بيــن 7 دول عربيــة شــملها االســتطاع6١.

بالرغــم مــن أن المعلميــن ملزميــن بالمشــاركة فــي المــدارس الصيفيــة كجــزء مــن التدريــب المتواصــل اإللزامــي بموجــب المرســوم رقــم 7٢6٢ 
المــؤرخ 4 آب/أغســطس ١96١، لــم يوضــع هــذا المرســوم قــط موضــع التنفيــذ6٢. ونظــراً للقــدرات الماليــة المحــدودة، ال تســتثمر مــدارس التعليــم 

والتدريــب المهنــي والتقنــي فــي تطويــر منهجيــات التدريــس وتنميــة قــدرات المعلّميــن والمدّربيــن.

فــي ضــوء العــدد المتنــوع مــن التخّصصــات والموضوعــات التــي يتــم تقديمهــا فــي مــدارس التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي6٣، يعمــل مــا يزيــد 
ــل النساء تقريباً نصف القوة العاملة في التعليم والتدريب  ــة مــن المعلميــن والمدربيــن وفــق عقــود أجــر العمــل بالســاعة64. وتمث عــن ٨٠ فــي المائ
التقني والمهني على الرغم من تفــاوت مشــاركتّهن وفــق المهنــة65. ونتيجــةً لذلــك، ومــن أصــل ١٣،٨٠٠ معلــم فــي التعليم والتدريب التقني والمهني، 

هنالــك ١،٨٠٠ موظفــاً حكوميــاً فقــط يعمــل علــى أســاس محــّدد المــدة.

يُعيّــن مديــر المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي ُمعلّميــن يتــم التّعاقــد معهــم بموجــب العقــود بالســاعة بموافقــة اإلدارة الفنيــة داخــل المديريــة 
وهــم ال يخضعــون لاختبــارات العامــة التــي يخضــع لهــا66 المعلمــون الرســميون والتــي يٌحّددهــا مجلــس الخدمــة المدنيــة. والفكــرة القائمــة وراء 
المعلميــن بموجــب العقــود بالســاعة هــي قدومهــم مــن الصناعــة وجلــب المعــارف العمليــة والخبــرة الصناعيــة معهــم؛ إال أن توظيفهــم لــم يكــن دائمــاً 

قائمــاً علــى الجــدارة.

ــم  ــات التعلي ــز رابط ــم. وترك ــن مصالحه ــع ع ــان، وتداف ــي لبن ــي ف ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري ــي التعلي ــن معلم ــات المعلمي ــن نقاب ــد م ــل العدي تُمثّ
ــدودة67. ــطتها مح ــن أنش ــب لك ــودة والتدري ــى الج ــر عل ــة بصــورة أكب ــي المهني ــي والتقن ــب المهن والتدري

سيتم تحقيق هدف هذه الركيزة االساسية من خال:
تنظيــم التوظيــف والتدريــب القائــم علــى الكفايــات لجميــع المدربيــن، والتأكيــد علــى الُمســجلّين بعــد عمليــة إصــدار الشــهادات، وبنــاء 	 

القــدرات المســتهدفة للراســبين فــي اإلمتحانــات

٦٠  تأسس مبوجب املرسوم رقم 1٦98٣ بتاريخ 2٧ متوز/يوليو 19٦٤.

٦1  اليونسكو 2٠1٤.

٦2 مؤسسة التدريب األوروبية 1999.

٦٣ خاصة أن املعهد الفني الرتبوي الوطني ركز يف الغالب عىل التخصصات الصناعية ومل ينوع التخصصات لفرتة طويلة.

٦٤ مؤسسة التدريب األوروبية 2٠1٦.

٦٥ اليونسكو 2٠1٤

٦٦ مؤسسة التدريب األوروبية 2٠1٦

٦٧ اليونسكو 2٠1٤
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تصميــم أو تحديــث توصيــف الوظائــف لجميــع موظفــي التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، وتوفيــر التدريــب التربــوي والشــهادات 	 
لجميــع المدربيــن

ضمان استفادة المدربين من التدريب في الشركات على األقل مرة كل سنتين، من خال الشراكات بين القطاعين العام والخاص	 
ربط قياس األداء بالمكافآت المالية 	 
ضمان حصول المدراء على شهادة القيادة قبل أن يتولوا مناصبهم 	 

٣. نظــام مؤهــالت وطنــي يتمحــور حــول نهــج قائــم علــى الكفايــات فــي التدريــب واالختبــار، واطــار مؤهــالت وطنــي يتيــح إطــالع أصحــاب العمــل 
علــى مهــارات الخريجيــن

ال يــزال لبنــان يتّبــع نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي التقليــدي القائــم علــى الســنة الدراســية األكاديميــة. يتولـّـى قســم المناهــج وطــرق التعليــم 
ــب  ــد الكت ــي وتحدي ــي والمهن ــم التقن ــي التعلي ــة ف ــي إعــداد وتطويرالمناهــج التعليمي ــي والمهن ــم التقن ــة للتعلي ــة العام ــي المديري ــة ف ــي اإلدارة التقنيّ ف
ــة اإلمتحانــات فــي  ــم تقديمهــا للجن ــار أســاليب التدريــس كمــا ويطــّور نمــاذج األســئلة لإلمتحانــات الرســمية التــي يت والمســاعدات التعليميــة واختي
المديريــة العامــة للتعليــم التقنــي والمهنــي ويشــرف علــى مقدمــي التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي مــن أجــل ضمــان التوافــق مــع المناهــج الدراســية 

المحــددة.

تُعتبــر بعــض المناهــج الدراســية قديمــة ومعظمهــا ال يعتمــد علــى معاييــر الكفــاءة. وفــي غيــاب التعــاون مــع الشــركاء االجتماعييــن6٨، غالبــاً مــا يتــم 
تطويرالمناهــج مــن دون روابــط واضحــة مــع الكفايــات المطلوبــة فــي مــكان العمــل. لقــد تــم إدخــال بعــض اإلصاحــات فــي العــام ٢٠١4 علــى 
شــهادتي اإلمتيــاز الفنــي واإلجــازة الفنيــة، وفــي العــام ٢٠١6 علــى البكالوريــا الفنيــة والتكميليــة المهنيــة69. وكجــزء مــن هــذه اإلصاحــات، تــم دمــج 
المهــارات الشــخصية فــي المناهــج الدراســية باعتبارهــا إحــدى المعوقــات الرئيســية أمــام توظيــف خريجــي التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، كمــا 
تــّم إدخــال إختصاصــات جديــدة للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي اســتجابةً لمتطلبــات ســوق العمــل واتجاهــات الصناعــة الميكانيكية-الكهربائيــة، 

تطويرالطاقــة المســتدامة بمــا فــي ذلــك الطاقــة المتجــددة وتكنولوجيــا المعلومــات )تطبيــق الهاتــف الذكــي( وخدمــة إصــاح مكيفــات الهــواء7٠.

حتــى هــذه المناهــج الجديــدة ال تعتمــد المناهــج القائمــة علــى الكفايــات ذات المعاييــر المهنيــة الواضحــة. فعندمــا حــّددت الكفايــات بشــكل واضــح، ظــّل 
التقييــم نظريــاً إلــى حــد كبيرمــن دون اختبــارات عمليــة كافيــة. ورغــم ذلــك، هنــاك مبــادرات مثاليــة إلشــراك أصحــاب العمــل فــي تطويرمعاييــر 

ومناهــج مهنيــة يمكــن توســيع نطاقهــا لتشــمل النظــام بأكملــه كمــا هــو مبيـّـن فــي الملحــق ٣.

أنشــأ فريــق العمــل المعنــي بإطــار المؤهــات الوطنــي7١ إطــار للمؤهــات الوطنيــة اللبنانيــة ألول مــرة فــي العــام ٢٠١١. وحــّدد إطــار ٢٠١١ ثمانــي 
مســتويات مــن المؤهــات ُرتّبــت ترتيبــاً هرميــاً بحســب مســتوى صعوبتهــا. لــكل مســتوى مــن المؤهــات مواصفــات خاّصــة بــه للشــهادات المحــّددة 
ــاة بمــا فــي ذلــك قطاعــات التعليــم واألغذيــة الزراعيــة  واإلفــادات. فــي العــام ٢٠١٢، تــم اختبــار اإلطــار الوطنــي للمؤهــات فــي قطاعــات منتق

والصحــة والتقنيــة الكهربائيــة والضيافــة.
ووفقـًـا لنــص النظــام الداخلــي لمــدارس التعليــم المهنــي والتقنــي )رقــم ١٣4 بتاريــخ ١996/6/٢4( يتــم قبــول التاميــذ فــي المــدارس المهنيــة والتقنيــة 
بنــاًء علــى األداء فــي نظــام االمتحــان الموّحــد الّســنوي. لكــن مــن الناحيــة العمليــة، تُصّمــم كل مدرســة امتحــان قبــول خــاّص بهــا إذ يتعــذّر إجــراء 
اختبــار موّحــد فــي الظــروف الحاليــة.  وال تعتمــد العديــد مــن المــدارس اليــوم امتحانــات قبــول بســبب انخفــاض عــدد الطــاب. فتعطــى األولويــة 

عــادة ً الــى الطــاب اللبنانييــن إذا كان عــدد المرشــحين للقبــول يفــوق قــدرة ُمقــدم التدريــب علــى اســتيعابهم.

تتولـّـى المــدارس العامــة إدارة تقييمــات تجميعيــة شــاملة )summative( مرتيــن فــي الســنة )4٠ فــي المائــة لــكّل منهــا(، فــي حيــن تشــكل التقييمــات 
التكوينيـّـة الُمســتمرة ٢٠ فــي المائــة مــن عامــات الطــاب. بالرغــم مــن أنـّـه غيــر مطلــوب مــن مقدمــي الخدمــات التقنيـّـة والمهنييــن الخاصيــن متابعــة 
نظــام التوزيــع والفصــل الدراســي عينــه كالمــدارس العامــة، يتّبــع معظمهــم النظــام نفســه. يقــوم قســم االمتحانــات فــي قســم اإلشــراف واالمتحانــات 

فــي المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي بمراقبــة ســير االمتحانــات المدرســية فــي المــدارس الخاصــة والرســمية.
تتولــى المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي مســؤولية إدارة االمتحانــات الرســمية واإلعــان عــن مواعيدهــا واإلشــراف عليهــا وتصحيحهــا ثــم 
إصــدار الشــهادات. كمــا وتُعنــى بــإدارة الــدورة الثانيــة مــن االمتحانــات الرســمية للطــاب الراســبين فــي الــدورة األولــى. تختبــر معظــم اإلمتحانــات 
الرســمية المعــارف النظريــة7٢، بإســتثناء وحيــد هــو التقنيــة - الكهربائيــة حيــث يتــم إختبــار الطــاب إســتناداً إلــى وقائــع حقيقيــة مــن خــال إختبــار 
ــل  ــات الُمكتســبة مقاب ــار الكفاي ــة، إن وجــدت، إلختب ــارات العملي ــل مــن االختب ــك عــدد قلي ــع األخــرى هنال ــي وإمتحــان كتابــي. وفــي المواضي عمل

المعاييــر المهنيــة. نــادراً مــا يشــارك أصحــاب العمــل فــي عمليــة التصميــم والتقييــم.

سيتم تحقيق هدف هذه الركيزة االساسية من خال:
إعتمــاد نظــام مؤهــات وطنــي يتضمــن ثمانيــة مســتويات مــن المؤهــات لتصنيــف مختلــف الشــهادات والدبلومــات وخلــق مســارات 	 

إضافيــة بينهمــا.
منــح اســتقالية إضافيــة لقســم المناهــج وأســاليب التعليــم فــي اإلدارة التقنيــة وبنــاء قدراتــه بهدف:اإلســتعانة بمعاييــر المهنــة والمؤهــات 	 

مــن بلــدان أخــرى فــي المنطقــة وكذلــك بالمعاييــر الدوليــة والممارســات الدوليــة الجيدة؛ماءمــة المعاييــر مــع الســياق اللبنانــي بالشــراكة 
مــع المجالــس القطاعيــة لتحديــد االحتياجــات مــن المهــارات بحســب القطــاع االقتصاديتصميــم المناهــج الدراســية والمــواد التدريبيــة 

٦8  منظامت أصحاب العمل والعامل. 

٦9  مبا يف ذلك البكالوريا الفنية يف الهندسة الكهربائية و البكالوريا الفنية الجديد يف الصيانة.

٧٠  مؤسسة التدريب األوروبية 2٠1٦. 

٧1  أنشئت مبوجب قرار وزاري يف عام 2٠1٠.

٧2 ٧٥ منظمة العمل الدولية 2٠1٥.
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والتقييــم التكوينــي والختامــي الــذي يرتكــز علــى النهــج القائــم علــى الكفايــة
إنشاء مجالس المهارات القطاعية بغية :	 

)١( المشاركة في أنشطة قسم المناهج وأساليب التعليم في اإلدارة التقنية ضمن المديرية العامة للتعليم المهني     
                        والتقنــي؛ 

)٢( تعيين مقيّمين لتقييم الكفايات ومنح شهادات بها؛    
)٣( تيسير إمكانية حصول أكثر الخريجين كفاءةً على مقابات وظيفية.   

إنشــاء مجالــس مدرســية تتخــذ قــرارات بشــأن تخطيــط وتنفيــذ األنشــطة بمشــاركة ممثلــي أصحــاب العمــل المحلييــن واألهــل والطــاب 	 
والموظفيــن )المدرســين والموظفيــن اإلدارييــن(.

٤.  يسمح نظام ضمان الجودة الفعال بالتخطيط القائم على األدلة وتوزيع المخصصات في الميزانية
 

ارتفــع عــدد مقدمــي خدمــات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي الّرســمي إلــى أكثــر مــن الّضعــف، أي أقــل مــن 6٠ فــي ٢٠٠١-٢٠٠٢ إلــى أكثــر 
مــن ١6٢ اليــوم. وقــد حــدث هــذا اإلنتشــار دون مراجعــة للتركيبــة الّســكانية واالقتصــاد فــي المناطــق المختــارة، ودون آليــات ضمــان جــودة قائمــة 
لكفالــة توفيــر التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ذو »المعيــار الثابــت«7٣. ونتيجــةً لذلــك، لــم تتــم اإلســتفادة بقــدر كاٍف مــن المــدارس74 وقــد تأثــرت 

جــودة التدريــب بشــكل عــاّم بهــذا التوســع.

دعــت خطــة العمــل للفتــرة ٢٠١١-٢٠١4 بشــأن التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي إلــى إنشــاء وكالــة لضمــان الجــودة. كمــا وحــددت خطــة لبنــان 
لاســتجابة لألزمــة ٢٠١7-٢٠٢٠ تعزيــز جــودة خدمــات التعليــم بوصفهــا أولويــة رئيســية. وعلــى الرغــم مــن هــذا التركيــز المتواصــل، فــا تتوفــر 

لــدى المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي ســوى آليــات قليلــة قائمــة لضمــان الجــودة بســبب النقــص فــي الكــوادر والهيكليــة المؤسســاتية.

تســتعرض هيئــة التفتيــش التربــوي العــام التابعــة للتفتيــش المركــزي ضمــن المديريــة كفــاءة مقدمــي التدريــب الّرســمي والمناهــج الدراســية وحضــور 
الطــاب واالمتحانــات، ولكنهــا تعانــي مــن نقــص فــي عــدد الموظفيــن إذ ليــس هنلــك ســوى خمســة مفتشــين فقــط لـــ ١6٢ مــن مقدمــي خدمــات التعليــم 
والتدريــب التقنــي والمهنــي الرســمي. يقــوم المفتشــون بزيــارة واحــدة فقــط لــكّل مدرســة ســنوياً اعتمــاًدا علــى عــبء عملهــم. ومــن ناحيــة أخــرى، 

يقتصــر عمــل مفتشــي التعليــم علــى ضمــان انتظــام العمــل اإلداري فــي المعاهــد الفنيــة والمــدارس ومراجعــة الشــكاوى المقدمــة75.

تُقــدم المــدارس التقنيــة والمهنيــة تقريــراً ســنوياً يُعــّده مديــر المدرســة والمســاعدين، إال أن هــذا التقييــم الذاتــي ليــس شــاماً وال يعكــس ارتبــاط البرامــج 
بســوق العمــل. أمــا الدراســات التتبعيــة واســتقصاءات رضــا أصحــاب العمــل فهي شــحيحة.

يتولــى قســم المراقبــة واإلرشــاد التربــوي، وهــو جــزء مــن وحــدة المراقبــة واإلمتحانــات فــي المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي، النظــر فــي 
طلبــات الحصــول علــى التراخيــص لفتــح مــدارس خاصــة جديــدة للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي. كمــا ويوفــد مشــرفين تعليميّيــن لمتابعــة عمليـّـة 

توفيــر التعليــم.

يقــوم المشــرف التعليمــي فــي المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي بزيــارات منتظمــة للمــدارس بنــاًء علــى خطــة عمــل ســنوية، ويصــوغ تقاريــر 
فرديــة للمدرســة تُقــدم فيمــا بعــد إلــى اإلدارة المركزيــة. تقتضــي عمليــات اإلشــراف عقــد اجتماعــات مــع المديــر والمعلميــن والطــاب لتقييــم عمليـّـة 
ــن،  ــات ونتائجهــا. ولكــن، نتيجــة النقــص فــي عــدد المشــرفين التربويي ــة واالمتحان ــة والعملي ــدروس النظري ــذ المناهــج وأســاليب التدريــس وال تنفي
حيــث يتولـّـى مشــرفان فقــط اإلشــراف علــى جميــع مقدمــي خدمــات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، يقتصــر عملهــم علــى ضمــان انتظــام العمــل 

اإلداري فــي المعاهــد التقنيــة والمــدارس واإلســتجابة للشــكاوى.

تُعتبــر كافـّـة اإلحصــاءات الُمتصلــة بعــدد الطــاب والمدّرســين والمدربّيــن والتخصصــات واألقســام محــدودةً فــي غيــاب نظــام ادارة معلومــات التعليــم 
ضمــن المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي. وســيبقى تحليــل وإعــداد تقاريــر خاصــة بالتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي محــدوداً مــا لــم يتوفــر 
نظــام آلــي مركــزي رســمي إلدارة ومراقبــة توفيــر التدريــب المهنــي والتقنــي يُسترشــد بــه فــي صنــع القــرارات. إن إتاحــة فــرص الحصــول علــى 
ــم المهنــي والتقنــي ستُحّســن  بيانــات تعليميــة فــي الوقــت المناســب مــن خــال إنشــاء نظــام ادارة معلومــات التعليــم ضمــن المديريــة العامــة للتعلي

تخطيــط وتصميــم ومراقبــة توفيــر التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي.

سيتم تحقيق هدف هذه الركيزة االساسية من خال:
تصميم وتنفيذ نظام ادارة معلومات التعليم لجمع البيانات بصفة منهجية وُمتّسقة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، بهدف 	 

إرشاد عملية صنع السياسات القائمة على األدلة والتخطيط االستراتيجي.
تصميم وتنفيذ إطار للرصد والتقييم بما يتماشى مع المعايير األوروبية لضمان الجودة في التدريب المهني لتقييم ذاتي سنوي 	 

للمدارس76.

٧٣ الوكالة األملانية للتعاون الدويل 2٠11. 

٧٤  أكرث من ٥٠ من مزودي خدمات التعليم والتدريب التقني واملهني الرسمي لديهم أقل من 2٠٠ طالب مسجلني )اليونسكو 2٠1٤).

٧٥  ورد يف مقابلة ملنظمة العمل الدولية مع املديرية العامة للتعليم يف ٣ ترشين الثاين/نوفمرب 2٠1٧

٧٦ ٧9 قامئة من عرشة مؤرشات لتقييم جودة التعليم والتدريب املهني تشمل معدالت مشاركة خريجي التعليم والتدريب املهني ومعدالت اإلنجاز وتعيينهم الحقا يف وظائف أو مزيد من التعليم. عندما 

يتم توظيف خريجو التعليم والتدريب املهني يعترب إستخدام مهارتهم يف العمل مؤرش آخر للجودة. ويف املقابل، تعترب معدالت البطالة يف التعليم املهني والتدريب مؤرش آخر للجودة. وتشمل مؤرشات 

الجودة األخرى اآلليات املستخدمة لضامن مالءمة برامج التعليم والتدريب املهني الحتياجات التدريب املتغرية يف سوق العمل، واالستثامر يف املوارد البرشية مبا يف ذلك املدربني واملعلمني. كانت فرص 

الحصول عىل التعليم والتدريب املهني والشمولية ألضعف الفئات مؤرشات إضافية للجودة. خرياً وليس آخراً، كانت أهمية أنظمة ضامن الجودة ملقدمي التعليم والتدريب املهني يف حد ذاتها مؤرشاً عىل 
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إدارة دراسات التتبع المنهجية وإستقصاءات رضا أصحاب العمل على عينة تمثيلية من الخريجين والشركات، وإستخدام اإلستنتاجات 	 
لتوجيه تخصيص الميزانية على أساس األداء المعياري لكل منطقة وبرنامج تدريبي.

إنشاء شبكة داخلية لنشر القرارات واإلباغ اإللكتروني في الوقت المناسب. 	 
إنشاء هيئة إعتماد والحّد من إعتماد مقدمي التدريب لمدة ثاث سنوات، على أن يتم تجديدها على أساس اإلمتثال للمعايير المحددة.	 

٥. يٌحّسن تعميم المهارات الحياتية وتعليم ريادة األعمال إنتقال خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني من المدرسة إلى العمل

غالبــاً مــا تشــتكي الشــركات مــن قلــة المهــارات العمليــة بيــن خريجــي التعليــم والتدريــب الفنــي والمهنــي77. تُســاهم المهــارات الحياتيــة بتركيزهــا 
علــى التفكيــر النقدي وحــّل المشــاكل وغيرهــا مــن المهــارات الشــخصية والتفاعليــة فــي تيســير اإلنتقــال مــن المدرســة إلــى العمــل وكذلــك المســاعدة 
فــي تنقــل اليــد العاملــة فــي المســتقبل. كمــا وتســاهم أيضــاً فــي تعزيــز قيــم المواطنــة اإليجابيــة وحقــوق اإلنســان والتماســك االجتماعــي وتمكيــن 

المتدربيــن مــن معرفــة حقوقهــم واســتحقاقاتهم والدفــاع عنهــا.

تنطــوي المهــارات الحياتيــة علــى إمكانيــة تغييــر النمــوذج التربــوي نحــو التعلــم التجريبــي. بالرغــم مــن بعــض التأثيــر اإليجابــي، لــم يتــم تعميــم 
ــم  ــة، فيت ــارات الحياتي ــرت تدخــات المه ــى إن توف ــك، وحت ــي. وفضــاً عــن ذل ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــج التعلي ــي برام ــة ف ــارات الحياتي المه
ــات،  ــى اإلصــاح بعــد التخــرج7٨. ولمواجهــة هــذه التحدي ــز فــي الغالــب عل ــة تُرّك ــر الحكومي تصميمهــا وتنفيذهــا كبرامــج خاصــة للمنظمــات غي
أطلقــت اليونيســف إطــاًرا إقليميـًـا حــول المهــارات الحياتيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا79، يهــدف إلــى دمــج المهــارات الحياتيــة فــي 

جميــع الهيــاكل التعلميــة بمــا فــي ذلــك التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي.

باإلضافــة إلــى المهــارات الحياتيــة، فــإن مهــارات تنظيــم المشــاريع غيــر ُمتاحــة إلــى حــّد كبيــر فــي مناهــج التعليــم والتدريــب التقنــي والمهني. بالنظر 
إلــى محدوديــة حجــم معظــم الشــركات فــي لبنــان وغيــاب عاقــات عمــل ُمنّظمــة فــي العديــد مــن القطاعــات، فمــن المحتمــل أن يختــار العديــد مــن 
خريجــي التعليــم والتدريب التقنــي والمهنــي مزاولــة األعمــال الحرة. يأتــي التثقيــف فــي مجــال ريــادة المشــاريع بالفائــدة لــرواد األعمــال والموظفيــن 

علــى حــد ســواء فــي المســتقبل، الذين مــن المحتمــل أن يتخــذوا إتجاهــاً أكثــر اتســاماً بطابــع تنظيــم المشــاريع فــي مــكان العمــل وإزاء مهنهــم.

سيتم تحقيق هدف هذه الركيزة االساسية من خال:
تعميم المهارات الحياتية في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني من خال مناهــج دراســية وخارجهــا، وقياس األثــر علی نتائج 	 

العمل. سوق 
ــف 	  ــف والتوظي ــج التوظي ــم أثرهــا على نتائ ــة وتقيي ــارات الحياتي ــة الخاّصــة بالمه ــة الحالي ــدورات التدريبي ــف الحزم/ال مراجعــة مختل

ــي. ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــة خريجي التعلي ــدة الناجحــة لتشــمل كافّ ــي لضمــان توســيع نطــاق المشــاريع الرائ الذات
تدريب الُمدربين المعنيين على المهارات الحياتية، وتوفير المواد التعليمية الُمخّصصة لتنفيذها. 	 

6. تأمين المعدات والمواد ذات الصلة بالعمل لتمكين المتدربين من تطوير مهاراتهم في ظروف آمنة مماثلة لظروف لشركات

ــردي  ــي مــن ت ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري ــدارس التعلي ــي معظــم م ــب. تُعان ــى جــودة التدري ــدات ســلبًا عل ــاكل األساســية والمع ــر ضعــف الهي يؤث
حالــة المرافــق وقــدم المعــدات وتوفّــر مــواد تعليميــة لــم تعــد مســتخدمة فــي التجــارة المحــددة. إن مســتوى تمويل المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي 
ــب  ــم والتدري ــات التعلي ــاً لخدم ــدر بـــ ١6٢ مقدم ــا يق ــى م ــي المتوســط ١5٠،٠٠٠ دوالر ســنويا٨٠ً إل ــدات منخفــض جــداً، إذ يناهــز ف والتقني للمع

المهنــي الّرســمي فــي عــام ٢٠١7. يعــادل هــذا المبلــغ أقــل مــن 95٠ دوالًرا ســنويًا لــكل مقــدم تدريــب.

وثمــة حاجــة إلــى اســتناد توزيــع المعــدات إلــى نتائــج المتخّرجيــن فــي ســوق العمــل، والنظــر فــي توظيفهــم ومــدى ماءمــة برامــج التدريــب لطلــب 
ــع القطــاع الخاص شــرًطا  ــا م ــم تطويره ــاءة ت ــى الكف ــة عل ــاد مناهــج دراســية قائم ــداً، ســيُمثل إعتم ــر تحدي ــي. وبصــورة أكث ــل المحل ســوق العم
أساســيًا لتجهيــز مقدمــي التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي بشــكل مناســب. وســتُراعى أيضــاً إنجــازات مقدمــي التدريــب الســابقة مــن حيــث نســبة 

المتخرجيــن الذيــن تــم توظيفهــم.
وينبغــي أيضــاً بــذل الجهــود إلعتمــاد حلــول فعالــة مــن حيــث التكلفــة للمعــدات. علــى ســبيل المثــال، تبلــغ كلفــة جهــاز محــاكاة محــرك الســيارة، 
والــذي يُعــّد جــزًءا مــن مناهــج المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي الحاليــة لصيانــة الســيارات، ٣٠ مــرة تكلفــة المحــّرك الحقيقــي الـّـذي يمكــن 

للطــاب اســتخدامه فــي األنشــطة المتعلقــة بالوظائــف.

غالبــاً مــا يحــول القصــور الــذي يعتــري توفيــر المــواد المثليــة دون تعلــم المتدربيــن عــن طريــق التجربــة والخطــأ. يتــم فــي بعــض األحيــان تجاهــل 
مســائل الســامة فــي ورش التدريــب، بمــا فــي ذلــك التوعيــة حــول قضايــا الســامة والصحــة المهنيتيــن فــي مــكان العمــل بيــن الطــاب. ويعــرض 

نقــص قواعــد الســامة وقلــة إنفاذهــا المتدربيــن لخطــر إضافــي.

سيتم تحقيق هدف هذه الركيزة االساسية من خال:
ــل 	  ــوق العم ــات س ــل ومخرج ــرص العم ــث ف ــن حي ــب األولوية م ــدارس بحس ــب الم ــي ترتي ــدة، ينبغ ــدات الجدي ــع المع ــال توزي خ

ــا. لخريجيه

الجودة )اليونسكو).

٧٧  مؤسسة التدريب األوروبية. 

٧8  اليونسف، املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا، 2٠1٧.  

http://lsce-mena.org/about  ٧9
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ــى 	  ــة عل ــج القائم ــل للبرام ــة بالعم ــواد ذات الصل ــة وشــراء األدوات والم ــدات القائم ــة المع ــن الميزانية لصيان ــادة الُمخّصصــات م زي
ــات ســوق العمــل. ــا يتماشــى مــع متطلب ــا بم ــم تعديلها/تحديثه ــي ت الكفاءة والت

إقامــة شــراكة متينــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ضمــن نظــام المركــزي للســماح بزيــادة التدريــب أثنــاء العمــل، ومــن أجــل التبــرع 	 
بالمعــدات المتعلقــة بالعمــل )بمــا فــي ذلــك المعــدات المســتعملة( إلــى مراكــز التدريــب.

ــج عنصــر السامة والصحة 	  ــع البرام ــن جمي ــع تضم ــة للسامة والصحة المهنيتين في ورش العمل - م تصميم وتطبيق قواعد صارم
المهنيتين، وأرضيــات ورش عمــل خاليــة مــن الفوضــى ومعــدات وقائيــة تســتخدم بانتظــام.

وضع حّد أدنى من معايير الهياكل األساسية والمعدات لضمان ماءمة الوظيفة للتعليم التقني والمهني.	 
تشجيع إستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كلما أمكن، لخفض التكلفة وتعزيز عملية التعلم.	 

٧.  تــؤدي مشــاركة أصحــاب العمــل وممثلــي العمــال فــي إدارة تنميــة المهــارات وعمليــات التدريــب إلــى تحســين مالءمــة برامــج التدريــب فــي 
الســوق

يتوقــف نجــاح أي نظــام للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي علــى اســتجابته الحتياجــات ســوق العمــل مــن خــال المشــاركة المنتظمــة ألصحــاب 
ــال فــي تصميــم وتنفيــذ وتقييــم التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي كجــزء مــن نظــام الحوكمــة الثاثــي. وتّتســم مشــاركة أصحــاب  العمــل٨١ والعُّم
ــتفيدين  ــارات، باعتبارهم المس ــن المه ــل م ــوق العم ــات س ــد احتياج ــة لتحدي ــة خاص ــي بأهمي ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــام التعلي ــي نظ ــل ف العم

ــه. الرئيســيين مــن مخرجات

وفــي الوقــت الحالــي، ال تــزال مشــاركة أصحــاب العمــل فــي تطويــر المناهــج الدراســية والتلمــذة الصناعيــة والتمويــل واالختبــار وإصــدار الشــهادات 
والتقييــم العــام للبرامــج ضعيفــة وُمخّصصــة. نتيجــة لذلــك، غالبــاً مــا يشــتكي أصحــاب العمــل مــن عــدم توافق مهــارات وكفــاءات مخرجــات التعليــم 
ــن مقدمــي التدريــب والشــركات  ــاب الحــوار بي ــى غي ــة عل ــر دالل ــال األكث ــي يحتاجــون إليهــا. ولعــل المث ــك الت ــي مــع تل ــي والتقن والتدريــب المهن

الخاصــة هــو محدوديــة نطــاق التعليــم المــزدوج، إذ وصــل إلــى شــبكة مــن 79٠ شــركة فقــط بيــن عامــي ٢٠٠7 و٢٠١4.

ثمــة حاجــة ملّحــة إلــى أن يحــّدد أصحــاب العمــل بوضوح متطلبــات القطاعــات التــي يمثلونهــا مــن المهــارات، والمشــاركة بشــكل فعــال فــي عمليــات 
تنميــة المهــارات. كمــا وينبغــي أن تضطلــع نقابــات العمــال أيضــاً بــدوراً هامــاً فــي تنميــة المهــارات وتوفيــر رقابــة مســتقلة للنظــام وإبــراز القضايــا 

المتعلقــة بوضــع المتدربيــن وجــودة الخدمــات واإلســتفادة مــن المهــارات داخــل الشــركات.

تــم تفويــض المجلــس األعلــى للتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، برئاســة وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي، رســمياً بتصميــم سياســات واســتراتيجيات 
التعليــم والتدريــب التقنيــي والمهنــي. غيــر أن هــذا المجلــس لــم يجتمــع منــذ عــام ٢٠٠٠. وبالتالــي، لــم تتوفــر أي آليــة لضمــان مشــاركة أصحــاب 
العمــل والعُّمــال فــي مختلــف جوانــب نظــام التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي. ويــؤّدي الشــركاء االجتماعيــون دوراً هامــاً فــي صنــع السياســات 

والتخطيــط االســتراتيجي وتقييــم مخرجــات نظــام التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي.

كمــا أن مشــاركة الشــركاء االجتماعيــون ليســت منتظمــة فــي المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي علــى الرغــم مــن أنهم وغــرف التجــارة ورابطة 
الصناعييــن اللبنانييــن يرحبــون بالتعــاون. نــادراً مــا تشــمل لجنــة المناهــج فــي المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي الشــركاء اإلجتماعييــن٨٢. 
ــى الرغــم مــن أن مقدمــي  ــا. عل ــات العلي ــة اإلمتحان ــة مشــاركة أصحــاب العمــل، بإســتثناء لجن ــي المديري ــات ف ــة اإلمتحان ــل، ال تشــمل لجن وبالمث
خدمــات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي العــام مكلفــون أيًضــا بموجــب٨٣ قــرار وزاري )٢٠٠٠( بإنشــاء لجــان إستشــارية، إال أن هــذه اللجــان 

غيــر فعّالــة فــي معظــم المــدارس.

سيتم تحقيق هدف هذه الركيزة االساسية من خال:
إعــادة تنشــيط المجلــس األعلــى للتعليــم التقنــي والمهنــي وتنظيــم مشــاركة الشــركاء االجتماعييــن فــي لجنــة المناهــج ولجنــة اإلمتحانــات 	 

في المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقني. 
ــة 	  ــن خطــوات عملي ــي كل خطــوة م ــاركته ف ــى مش ــل عل ــب دلي ــب، وطل ــدم تدري ــكل مق ــي ل ــس استشــاري ثاث ــاء مجل ــة إنش إلزامي

ــب. التدري
بناء قدرات منظمات القطاع على توقع المهارات لتحديد الطلب على المهارات القطاعية على نحو أفضل. 	 
توســيع نطــاق التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي العملــي الُمصّمــم بحيــث يلبــي اإلحتياجــات القطاعيــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تكــرار 	 

النظــام المــزدوج فــي القطاعــات األخــرى حيــث يكــون نهــج النظــام المزدوج مناســبًا.
بنــاء قــدرات النقابــات العماليــة بصفتهــا صوتــاً مســتقاً لتقييــم نتائــج النظــام للعمــال وتحســين الســامة والصحــة المهنيتيــن فــي مــكان 	 

العمــل فــي محاولــة لتعزيــز العمــل الائــق. 

٨. يتيح إطار التمويل المتنوع القائم على الشراكات المتعددة لمقدمي التدريب اإلفادة القصوى من الفرص المتاحة.

أنفقــت الحكومــة ٢٫6 فــي المائــة فقــط مــن إجمالــي الناتــج المحلــي علــى التعليــم فــي عــام ٢٠١٣، حيــث خّصصــت مــا يقــارب ٨.6 فــي المائــة مــن 
إجمالــي اإلنفــاق الحكومــي للتعليــم بمختلــف مســتوياته٨4. ويشــمل اإلنفــاق العــام علــى التعليــم اإلنفــاق علــى المــدارس والجامعــات والتعليــم والتدريــب 

التقنــي والمهنــي.

81  الحكومة هي أيضاً صاحب عمل أيضاً. 

82 شاركت غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف لجنة توجيهية يف املديرية العامة للتعليم التقني واملهني بني عامي 2٠12 و2٠1٥ لتطوير وتحديث املناهج الدراسية.

8٣ قرار وزاري.

 http://uis.unesco.org/country/LB 8٤



22

ــة العامــة،  ــي المديري ــة ف ــى إدارة الشــؤون المالي ــة إل ــي الّرســمي احتياجاتهــم مــن الميزاني ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــدم مــزودو خدمــات التعلي يق
التــي تضــع الّصيغــة النهائيــة علــى الميزانيــة وتعرضهــا إلــى وزارة التربيــة والتعليــم العالــي. ثــم تُقــدم ميزانيــة موحــدة إلــى وزيــر الماليــة ومجلــس 

الــوزراء، ثــم إلــى البرلمــان للموافقــة عليهــا٨5.

يُســتمّد تمويــل مقدمــي خدمــات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي الرســمي مــن الميزانيــة المخصصــة للمديريــة ومــن خــال الرســوم الدراســية. 
ــدات  ــر المع ــراً لتطوي ــاالً صغي ــرك ســوى مج ــا ال يت ــدارس مم ــات تشــغيل الم ــة نفق ــية لتغطي ــن الرســوم الدراس ــر م ــتخدام الحصــة األكب ــم اس يت
والهيــاكل األساســية ودمــج التعلــم الرقمــي وتحديــث منهجيــات التدريــس. تُغطــي ميزانيــة المديريــة العامــة للتعليــم المهنــي والتقنــي رواتــب الموظفيــن 
والميزانيــات، إذ يبقــى أقــل مــن 7 فــي المائــة فقــط مــن الميزانيــة الحتياجــات المعــدات والتدريــب والصيانــة٨6. ال توفــر المديريــة العامــة للتعليــم 
المهنــي والتقنــي التمويــل ألي مؤسســة تابعــة للقطــاع الخــاص. تقــدم المؤسســة الوطنيــة لإلســتخدام ووزارة الشــؤون االجتماعيــة حوافــز لبعــض 

المنظمــات غيــر الحكوميــة.

ال يمكــن توفيــر تعليــم وتدريــب مهنــي وتقنــي ذو جــودة دون تأميــن التمويــل الكافــي لنظــام التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، مــع ترشــيد اإلنفــاق 
واســتحداث آليــات جديــدة لخفــض التكاليــف وضمــان الكفــاءة فــي اإلنفــاق. وتشــمل هــذه اآلليــات توســيع نطــاق الشــراكات مــع أصحــاب العمــل. 
وباســتثناء النظــام المــزدوج، ال توجــد أي آليــة قائمــة لتحديــد امســاهمة أصحــاب العمــل الماليــة فــي نظــام التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي. يمكــن 
أن تحــدّ  الشــراكة المتينــة مــع القطــاع الخــاص مــن اعتمــاد مقدمــي التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي علــى الميزانيــة العامــة، ممــا يتيــح للمؤسســات 

التعليميــة بتمويــل نفســها بنفســها.

سيتم تحقيق هدف هذه الركيزة االساسية من خال:

تنويــع مصــادر تمويــل نظام التعليم والتدريب المهني والتقني من خال منح المزيد من اإلستقالية لمقدميــه والسماح لهم بتحمــل المزيــد 	 
مــن المســؤولية عن التمويل الخاص بهم.

تشــجيع مقدمــي التدريــب الرســمي علــى إقامــة شــراكات مــع شــركات القطــاع الخــاص التــي يمكنهــا تغطيــة جــزء مــن مــا يتحّملــه 	 
مقدمــي التدريــب مــن تكاليــف.

االنتقــال إلــى التمويــل القائــم علــى األداء ووضــع معاييــر وحصــة مشــروطة مــن مخصصــات الميزانيــة العامــة للنتائــج المتفــق عليهــا 	 
)انظــر إلــى الهــدف المحــدد بشــأن ضمــان الجــودة(.

إنشاء صندوق للتدريب يتم تمويله من قبل الشركاء الدوليين والمغتربين والقطاع الخاص المحلي على أساس طوعي.	 

8٥ إال أنه منذ عام 2٠٠٥، إعتمد وزير املالية بداًل من ذلك »القاعدة االثني عرشية«، التي تستخدم امليزانية من العام املايض، وتقسم إىل 12، وكل شهر تنفق 12/1 من املبلغ اإلجاميل.

8٦ مؤسسة التدريب األوروبية 2٠1٦.



الخالصة 
إلصــاح  الشــاملة  األولويــات  اإلســتراتيجي  اإلطــار  يعــرض 
الســنوات  خــال  والتقنــي  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  قطــاع 
األعلــى  المجلــس  مســؤولية  تنفيــذ  تحــت  وســيتم  القادمــة.  األربعــة 
الُمحــرز. التقــدم  إلســتعراض  أشــهر  ثاثــة  كل  ســيجتمع  الــذي 

ــي  ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري ــن مؤسســات التعلي ســتضع كل مؤسســة م
ــا  ــة به ــل الخاص ــة العم ــة لخط ــة النهائي ــا الصيغ ــاور معه ــم التش ــي ت الت
ــد  ــي وتحدي ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري ــاع التعلي ــاح قط ــل إص ــن أج م
واألدوار  والتكاليــف  الرئيســية  األداء  ومؤشــرات  الزمنيــة  الجــداول 
والمســؤوليات األساســية. ســتقدم كل مؤسســة تقاريرهــا إلــى المجلــس 
وســوف  عاميــن.  كل  مــرة  االســتراتيجي  اإلطــار  األعلــى عن تنفيــذ 
ــي  ــر رئيس ــكل مؤش ــددة ل ــداف المح ــازات واأله ــات اإلنج ــن المؤسس تُبيّ
لــألداء، وتقــدم تقاريــر عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــط العمــل 
وتظهــر التحديــات والــدروس المســتفادة خــال الفتــرة المشــمولة بالتقريــر.

اإلنجــازات  وتقييــم  بمراجعــة  التكليــف  األعلــى  المجلــس  ســيتولى 
لضمــان تحّمــل المؤسســات الُمشــاركة مســؤولية متبادلــة عــن تنفيــذ 
اإلطــار اإلســتراتيجي. وعنــد اإلقتضــاء، ســيُصدر المجلــس األعلــى 
اإلطــار  مــن  معينــة  جوانــب  بشــأن  مســتقل  تقييــم  بإجــراء  تكليفــاً 
ــة. ــة ذات الصل ــوكاالت الدولي ــم ال ــى بدع ــا أن تحظ ــتراتيجي يمكنه االس

هــام  بــدوٍر  والعمــال  العمــل  أصحــاب  منظمــات  ممثلــو  ســيضطلع 
فــي رصــد فعاليــة اإلطــار االســتراتيجي وأثــره فــي ســوق العمــل.

االســتراتيجي  اإلطــار  اللبنانية هــذا  الحكومــة  تســتخدم  وســوف  كمــا 
التــي  المانحــة  الجهــات  مختلــف  إتجاهــات  أولويــات  لتحديــد 
والتقنــي  المهنــي  والتدريــب  التعليــم  في نظــام  المســاهمة  تــود 
التأثيــر.  مــن  قــدر  أقصــى  وتحقيــق  اإلتســاق  تحســين  بهــدف 
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الملحق ١: مبادرة اليونيسف - منظمة العمل 
الدولية

الخلفية 

بين تشرين األول/أكتوبر ٢٠١6 وتشرين األول/أكتوبر ٢٠١7، قادت 
حكومة لبنان بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية مبادرة 

مشتركة للتعليم والتدريب التقني والمهني بعنوان »دعم أنظمة التعليم 
التقني والمهني في لبنان«. تندرج هذه المبادرة في إطار وثائق البرنامج 
الوطني لليونسف ٢٠١7-٢٠٢٠ وبرنامج منظمة العمل الدولية الوطني 
مع الحكومة، فضاً عن البرنامج الوطني »توفير التعليم لجميع األطفال 

في لبنان«.
 

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز نظام التعليم والتدريب المهني والتقني 
لضمان تحسين الروابط مع إحتياجات سوق العمل وتطلعات الشباب. 
تعتمد المبادرة على التدخات الموازية لتحسين نظام التعليم والتدريب 

المهني والتقني في لبنان والتخفيف من أثر األزمة السورية السلبي. وفي 
قطاع التعليم، ركز البرنامج جهوده على دعم التعليم والتدريب المهني 

النظامي وغير النظامي واعتٌبر عاماً حافزاً للتعلم مدى الحياة والتنمية 
المستدامة للشباب اللبناني وغير اللبناني. تعالج مبادرة منظمة العمل 
الدولية – اليونيسف االحتياجات واألولويات االجتماعية واالقتصادية 

الوطنية على النحو الذي حددته الحكومة.

واستندت المبادرة الُمشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم 
المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، والتي تتمثل في وضع خريطة لبرامج 

التعليم والتدريب التقني والمهني في لبنان وورقة استراتيجية وخارطة 
طريق، إلى عملية تشاورية شاملة تنطوي على تعاون مع المديرية العامة 
للتعليم المهني والتقني٨7 )وزارة التربية والتعليم العالي( ووزارة الزراعة 
ووزارة الشؤون االجتماعية والمركز الوطني للتدريب المهني، والمؤّسسة 

الوطنية لإلستخدام. كما استفادت المشاورات من مشاركة مجموعة 
مختارة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وممثلين من 

القطاع الخاص )بما في ذلك أصحاب العمل والنقابات والمعاهد التعليمية 
الخاصة( ووكاالت األمم المتحدة العاملة في مجال التعليم والتدريب التقني 

والمهني.  

تسعى هذه المبادرة إلى تقدم لمحة عامة عن نظام التعليم والتدريب المهني 
والتقني في لبنان، حيث قدمت خارطة طريق إستراتيجية لتحسين التعليم 

والتدريب التقني والمهني النظامي وغير النظامي.

على وجه التحديد، ساهمت المبادرة في:

	  تحديد التوجهات اإلستراتيجية للتعليم والتدريب التقني والمهني في  
    لبنان.

	  اإلرتقاء بجودة التعليم والتدريب التقني والمهني بما في ذلك اإلنتقال   
    إلى نظام مؤهات يعتمد على الكفاءات. 

	  تحسين قدرات مقدمي التدريب المهني من الموارد البشرية على  
    المستويات اإلدارية والفنية والمتابعة واإلشراف.

8٧ إلتحق 98 يف املائة من الطالب واملتدربني يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم العايل للتعليم والتدريب املهني والتقني.
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	  زيادة إمكانية اإلستيعاب في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وتحسين هياكلها األساسية لضمان شموليّة التعليم.   
	  تيسير إنتقال المتخرجين والمتدربين من المدرسة إلى العمل والحصول على فرص عمل الئق.   

 
مميزات مبادرة حكومة لبنان بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية

اعتمــدت مبــادرة التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي علــى مشــاورات مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة المســاهمة فــي التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي 
ــات الُمجّمعــة مــن خــال فــرق عمــل وإجتماعــات عقــدت مــع  ــات والتوصي ــم عــرض البيان ــة والخاصــة. وت فــي القطاعــات الرســمية واالجتماعي

مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي هــذه الورقــة اإلســتراتيجية لدعــم وتعزيــز التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي. 

تتمثل الخصائص الرئيسية المنبثقة عن هذه المبادرة في:  

١- المشاركة واإلهتمام الكبير في أوساط جميع الجهات الحكومية والخاصة والدولية
تشــمل جميــع مؤسســات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي الرســمية والخاصــة فــي لبنــان، والتــي تســتهدف الذكــور واإلنــاث مــن الفئــة 	 

العمريــة مــا بيــن ١٢ إلــى ٢١ ســنة؛
اإلستعداد لتعاون أوسع نطاقاً في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات؛	 
الموافقة واإلقرار من الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية في سبيل تحسين آفاق العمل ونتائج سوق العمل للشباب.	 

٢- اإلستناد إلى االستراتيجيات الوطنية الحالية والخطط المحلية الُمعتمدة من قبل كّل وزارة مختصة 
برنامــج الحكومــة اللبنانيــة الــذي يمتــد لخمــس ســنوات بشــأن التعليــم والفــرص االقتصاديــة وفــرص العمــل علــى النحــو المبيــن فــي 	 

إعــان نوايــا لبنــان )٢٠١6(؛ 
التزامات الحكومة في مؤتمرات بروكسل ولندن؛	 
خطــط الــوزارات المعنيــة المرتقبــة والمعتمــدة للتدخــات الموضوعيــة التــي ســتدعم التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي خــال الســنوات 	 

الثــاث إلــى األربــع المقبلــة؛
خطط خطة لبنان لإلستجابة لألزمة، ال لضياع أي جيل وتوفير التعليم لجميع األطفال في لبنان للتصدي لألزمة السورية؛	 
البرنامج الوطني الجديد للعمل الائق قيد اإلستعراض لتعزيز فرص العمل المنتج للشباب.	 

٣-  استخدام وتكييف المعايير واألدوات الدولية واإلقليمية و/أو الوطنية، بما في ذلك الممارسات الجيدة الناشئة كمعيار مرجعي
أدوات ومعاييــر األمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي بشــأن التوجيــه والتدريــب المهنييــن والتعليــم التقنــي والعمــل األساســي والمهــارات 	 

ــبق  ــم الُمس ــراف بالتعلي ــاة واالعت ــدى الحي ــم م ــات والتعل ــم المؤه ــاءة ونظ ــى الكف ــم عل ــب القائ ــارات والتدري ــة المه ــة وتنمي الحياتي
والتدريــب علــى المهــارات القائمــة علــى الســوق ومــا إلــى ذلــك؛

ــم 	  ــي التعلي ــرة واســعة ف ــان، وخب ــي لبن ــي ف ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري ــي قطــاع التعلي ــة ف ــابقة والحالي التدخــات والممارســات الس
ــة؛ ــن المنطق ــتخلصة م ــدروس المس ــي وال ــي والمهن ــب التقن والتدري

أحداث األساليب والتقنيات التعليمية المناسبة للسياق اللبناني.	 

٤- مشاركة أصحاب العمل والعمال في نظام التعليم والتدريب المهني والتقني
اإليمــان بشــراكة منظمــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لوضــع نظــام جــودة وإتبــاع نهجــاً شــمولياً يربــط بيــن التنميــة االقتصاديــة 	 

والتعليــم والعمــل والعكــس بالعكــس؛
اإلستعداد لإلضطاع بمسؤولياتهم اإلجتماعية والمشاركة في عمليات صنع القرار والتنفيذ والمتابعة والتقييم.	 

المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية الدولية المعتمدة في جميع مراحل هذه العملية:

ــتعراض 	  ــب واس ــر التدري ــم معايي ــب وتصمي ــات التدري ــي لسياس ــار التوجيه ــي اإلط ــل ف ــاب العم ــاص وأصح ــاع الخ ــاركة القط مش
ــهادات. ــدار الش ــار وإص ــات االختب ــج التدريب وعملي ــم برام ــة وتقيي ــذة المهني ــال التلم ــن خ ــب م ــج التدري ــية وتنفيذ برام ــج الدراس المناه

ــة والقطــاع اإلقتصــادي الخــاص والعمــال ومقدمــي الخدمــات الخاصــة 	  ــة ذات الصل ــوكاالت الحكومي ــن ال ــات للتنســيق بي وضــع آلي
لضمــان اتســاق وتكامــل جميــع أنشــطة التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي؛ وتصميــم المســارات الممكنــة؛ وضمــان اإللتــزام الُمســتمر 

بإطارعمــل تعاونــي يُرّكــز علــى اإلنصــاف وموّجــه إلــى الفئــات المهمشــة.
وجــود هيئــة اعتمــاد مســتقلة يشــارك فيهــا أصحــاب العمــل لتطويــر معاييــر التعليــم والتأهيــل واعتمــاد مقدمــي الخدمــات التعليميــة 	 

والتدريبيــة لضمــان امتثالهــم لمتطلبــات ضمــان الجــودة.
توافــر المعــدات واألدوات ولــوازم التدريــب فــي المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة التــي تتــاءم مع تلــك المتوفــرة فــي الســوق العلميــة 	 

والتكنولوجيــة التقدميــة.
دمج ركائز المهارات الحياتية في المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية.	 
ــم مخرجــات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي التــي تُســلّط الضــوء علــى المهــارات 	  تصميــم وتنفيــذ العمليــات واألدوات لتقيي

والكفــاءات التــي اكتســبها المتدربــون والمتعلمــون.
تطويــر نظــام مؤّهــالت وطنــي لجميــع مســتويات التعلــم والدبلومــات والشــهادات التــي تُحــّدد مســارات ومســتويات التعلــم والمعرفــة 	 

والمهــارات والكفــاءات والتــي تُيّســراإلنتقال مــن مســتوى إلــى آخــر مــع دعــم التعلــم مــدى الحيــاة.
ــة 	  ــاءات العلمي ــة والمهــارات والكف ــع بالمعرف ــة قويــة تتمت ــة وتعليمي ــات إداري مطابقــة نظــام المؤّهــالت المذكــور أعــاله وتوفــر هيئ

ــا. ــا وكفاءاته ــدر مهاراته ــث تتناســب وتق ــات بحي ــذه الهيئ ــز له ــات والحواف ــك إنشــاء نظــام المرتب ــي ذل ــا ف والعملية؛ بم
توفر إطار وطني للتدريب في مكان العمل )التلمذة المهنية( يُحّدد معايير التطبيق، ويحفظ حقوق المتدرب.	 
ينبغــي تعــدد مصــادر تمويــل برامــج التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي، مــع توجيــه التركيــز األساســي إلــى صــرف األمــوال العامــة 	 

إلــى برامــج تــؤدي إلــى توظيــف المخرجيــن.



الملحق ٢: التوصيات األساسية الصادرة عن 
المشاورات من أجل اإلصالح

)٢٠١٨ – ٢٠٢٠(
في إطار مبادرة الحكومة اللبنانية للتعليم والتدريب التقني والمهني 

باإلشتراك مع اليونسف ومنظمة العمل الدولية، وضعت كل مجموعة 
من مجموعات العمل أولويّاتها الخاصة بإصاح التعليم والتدريب التقني 

والمهني على النحو التالي:

التوصيات العائدة للمديرية العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني

          الهدف األول: االلتحاق وتقديم الخدمات
١٫١ البنى التحتية والتجهيزات لمؤسسات التعليم ارسمي

	 وضع خطة موضوعية لتأهيل البنى التحتية لمؤسسات التعليم    
والتدريب التقني والمهني القائمة بما في ذلك تزويدها بالتجهيزات    
والمعدات ووسائل التعليم وفق دراسة تعيد توزيع االختصاصات    
التعليمية في هذه المؤسسات لعدم تكرارها في مناطق قريبة من    

بعضها البعض بهدف التخفيف من كلفة التجهيز.  
	 تأهيل المعاهد والمدارس من حيث أبنيتها ومرافقها وتجهيزها    

بالورش والمختبرات والمكتبات وقاعات الحاسوب وربطها    
باإلنترنت واتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لتحسين مستوى    
التعليم فيها وجذب الطلبة إليها وفق خطة مدروسة تنفذ على    

مراحل وترتبط بتطوير المناهج وتدريب المعلمين.  
	 توفير البيئة التربوية والتعليمية والترفيهية المناسبة الجتذاب    

الشباب والشابات نحو المدارس الفنية والمهنية ومراكز التدريب   
	 تلبية حاجات المؤسسات التعليمية إلى المياه الصالحة للشرب    

والى شبكة الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة وللصيانة     
السنوية وكلما تدعو الحاجة، وتأمين البيئة المدرسية اآلمنة    

والصحية في هذه المؤسسات.  
	 تعزيز إدخال وسائل وطرائق التدريس الحديثة وتدريب     

المعلمين عليها وتزويد الصفوف بما يلزم من وسائل أهمها    
الكمبيوتر وأجهزة العرض المتصلة به  

	 االعتماد على التكنولوجيا الحديثة وعلى البرامج التماثلية    
)Simulation( واألفام بقدر المستطاع نظرا ألهميتها     

        وللتعويض عن النقص في التجهيزات أو لاستغناء عن التجهيزات  
الباهظة الثمن.  

	 تعزيز التدريب في أماكن العمل باالتفاق مع أصحاب العمل    
لكي يتمكن الطلبة من التدريب على تجهيزات حديثة مستخدمة    

في سوق العمل.  
	 توسيع مبدأ التشارك مع المؤسسات الرسمية والخاصة لتدريب    

الطلبة على تجهيزات غير متوفرة أو ال يمكن تجهيز المدارس    
بها مثل التعاون مع شركة طيران الشرق األوسط بالنسبة     

الختصاصات الطيران ومع وزارة االتصاالت وشركات الهاتف    
الخليوي بالنسبة لاختصاصات العائدة لهذا النوع من التكنولوجيا.   

	 ابتكار أساليب جديدة للتدريب ذات كلفة منخفضة  

١٫٢ قبول الطلبة والتقييم واالمتحانات
	 وضع أسس حديثة ومتطورة لسياسات القبول وإجراءاتها بما    

يضمن تقويم الطلبة ورصد مستوياتهم المعرفية والسلوكية    
واالجتماعية قبل االلتحاق بمؤسسات التعليم والتدريب التقني    

والمهني.  
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	 إرساء نظام متطور إلجراء عمليات التقييم واالمتحانات مبني على مناهج متطورة وعلى مبدأ التعلم بالكفايات، بحيث يتم     
               تقييم المهارات والكفايات التي اكتسبها الطلبة وفق معايير التعلم ومقاييس التأهيل المحددة في المنهج.

	 تدريب الطلبة والمتدربين على وسائل التقييم وطرق اإلجابة على األسئلة النظرية والتطبيقية لكي يستعدوا لها وال يتفاجؤوا بها أثناء    
اجراء االختبارات واالمتحانات.  

	 التشديد على تقييم الطلبة لجهة اكتسابهم مهارات السامة والمحافظة على البيئة وحل المشكات والعمل ضمن فريق عمل وتقدير    
كلفة اإلنتاج وااللتزام بالمعايير والقواعد وحسن التصرف والنظافة وغير ذلك من أمور أساسية وضرورية، وعدم حصر التقييم     

بالمعارف كما هو حاصل حاليا.   
	 اعتماد وسائل التقييم الحديثة التي تعتمد على برامج معلوماتية مخصصة لذلك وتدريب الطلبة على هذا النوع من التقييم.  

	 إعادة النظر في أساليب التقييم المعتمدة في االمتحانات الرسمية برمتها ووضع أسس جديدة لهذا التقييم.  
	 دراسة وتحليل نتائج االمتحانات المدرسية والرسمية واستخراج مؤشرات تربوية منها لتصويب المسارات.  

	 إشراك القطاع الخاص في إجراء االمتحانات الرسمية لكي يتأكدوا من أن المهارات والكفايات المكتسبة تتناسب مع متطلباتهم  

١٫٣ التوعية واإلرشاد والتوجيه
	 وضع سياسة إعامية للتوعية بأهمية التعليم والتدريب المهني.  

	 إطاق دراسة موضوعية عن أهمية االلتحاق بالتعليم والتدريب التقني والمهني لتحديد الجهات الرسمية واألهلية الفاعلة في هذا    
المجال وتحديد األدوار التي يمكن أن تقوم بها كل جهة وكيفية التعامل معها وحشدها.   

	 تنظيم حمات اعامية وتوعوية عن التعليم والتدريب التقني والمهني وأهميته.  

الهدف الثاين: الجودة واملالءمة

٢٫١ االطار الوطني للمؤهات والمناهج التعليمية
	 التعاون مع المؤسسة الوطنية لاستخدام العتماد المعايير الوطنية الوظيفية وتحديد المقاييس التعليمية والتأهيلية لكل اختصاص مع    

األخذ بعين االعتبار التوصيف اللبناني للمهن والتوصيفين العربي والعالمي واعتماد الترميز الدولي بدال عن الترميز المعتمد حاليا.  
	 تطوير واعتماد اطار وطني للمؤهات خاص بالتعليم والتدريب التقني والمهني تحدد فيه مستويات التعلم والشهادات ومسالك     

والمعارف والمهارات والكفايات المطلوبة لكل مستوى بدءا من التدريب المهني ووصوال الى التعليم المهني والتقني العالي. التحصيل    
	 اعتماد نظام حديث للتأهيل قائم على الكفايات يعتمد مبدأ الوحدات التعليمية التي تؤدي الى مهن موصوفة في سوق العمل واختبار    

النظام الجديد نموذجيا قبل تعميمه.  
	 وضع خطة شاملة مرتبطة بتطوير المناهج التعليمية لتدريب المعلمين على طرائق التدريس المائمة لتطبيق هذه المناهج بعد     

تطويرها.  
	 ادخال المهارات الحياتية في صلب المناهج التعليمية مع تحديد سبل اكساب الطلبة والمتدربين لها بوضوح.  

	 تمكين الطلبة والمتدربين من متابعة دراستهم وتحصيلهم العلمي واالدائي وفق شروط محددة ومدروسة.  
	 اشراك القطاع الخاص وأصحاب العمل في عملية تطوير المناهج السيما لما يعود الى تحديد المعارف والمهارات والكفايات الازمة    

لكل اختصاص وفق احتياجاته بما في ذلك اللغات والمعلوماتية والمهارات األخرى.  

٢٫٣ تدريب االداريين في االدارة المركزية
	 تنفيذ خطط تدريب االداريين بناء على بيانات مفصلة حول مهارات الموظفين وسائر العاملين واحتياجات تدريبهم على أن يسند ذلك    

للوحدة المسؤولة عن الموارد البشرية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.  
	 تدريب الموظفين على القيام بمهامهم بناء على وصف وظيفي واضح لكي يتمكنوا من القيام بمهامهم األصلية وتحّمل مسؤوليات    

تفويض الصاحيات لهم.  
	 تدريب العاملين في مجاالت التخطيط والقيادة واتخاذ القرارات أثناء األزمات والتواصل وربط التعليم والتدريب بالتوظيف لتمكينهم    

من المساهمة في وضع االستراتيجيات والبرامج والخطط التنفيذية ورصدها وتقييمها.  
word تدريب الموظفين على الشؤون االدارية واالنشاء االداري واستخدامات الكمبيوتر االدارية السيما الطبع باستخدام برنامج 	  

	 اعداد وتدريب األجهزة البشرية التي تعمل في مجال توفير المعلومات وتحليلها واستخاص النتائج والمؤشرات التربوية منها.  
	 تدريب المسؤولين عن تطوير المناهج التعليمية على المفاهيم الجديدة المعتمدة عالميا في هذا المجال السيما التعلم القائم على الكفايات    

وما يتبعه من تقييم وامتحانات، وعى أساليب رصد وتقييم نتائج تطبيق هذه المناهج.  

٢٫4 تدريب االدريين في المؤسسات التعليمية
	 تدريب الجهاز االداري في المعاهد والمدارس الفنية السيما المدراء ورؤساء الدروس النظرية والتطبيقية والنّظار على القيام بمهامهم    

العملية ورفع قدراتهم لتمكينهم من التعامل مع الطلبة السيما من هم في عمر المراهقة.  
	 تدريب المسؤولين في المؤسسات التعليمية على عمليات الرصد والتقييم بناء على مؤشرات تربوية وموضوعية.  

	 تدريب المسؤولين والمعلمين في الندارس الفنية والمهنية على القيام بعملية التقييم الذاتي لمؤسساتهم التعليمية والتدريبية وصياغة    
التقارير التي تنتج عن هذا التقييم بمهنية.  

	 رفع القدرات البشرية وتدريب المسؤولين في ادارات المؤسسات التعليمية لتمكينهم من القيام بمهامهم بشكل صحيح.  

٢٫5 تدريب المعلمين والمدربين
	 وضع برنامج متكامل وآلية معتمدة لتدريب المعلمين على ما يلي:

التقنيات الحديثة التي طرأت على االختصاصات والمواد التي يقومون بتدريسها	 
طرائق التعليم الحديثة ومن بينها اعداد الدروس والتعليم القائم على الكفايات والمهارات الحياتية واستخدام التقنيات الحديثة 	 
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وتكنولوجيا المعلوماتية في التعليم.
	  ربط التعليم بالمعايير والكلفة واالنتاج النظيف والنوعية والقدرة على المنافسة وحماية البيئة واللسامة واستخدام المنتجات الوطنية.

	  التعامل مع الطلبة الذين هم في عمر المراهقة ومساعدتهم لتجاوز مشكاتهم النفسية واالجتماعية.
	  القيام بالتقييم التكويني التراكمي )cumulative( والتقييم التجميعي الشامل )summative( وفق األسس الصحيحة السيما لجهة 	  

	 اظهار الطلبة والمتدربين بأنهم اكتسبوا المهارات المطلوبة.
	  كيفية اكساب الطلبة للمهارات الحياتية.

	 وضع آلية دائمة لتدريب المعلمين والمدربين بشكل مستمر على التقنيات المستجدة وعلى طرائق التعليم والتقييم الحديثة.
	 اخضاع المعلمين والمدربين الجدد من غير خريجي كليات التربية أو المعهد الفني التربوي لدورات تدريبية تربوية قبل قيامهم   

   بالتدريس.
	 تعزيز ادخال وسائل وطرائق التدريس الحديثة وتدريب المعلمين والمدربين عليها بعد تزويد الصفوف بما يلزم من وسائل أهمها   

  الكمبيوتروأجهزة العرض المتصلة به.
	 وضع خطة شاملة لانتقال تدريجيا من مبدأ التلقين الى تطبيق طرائق التدريس الحديثة تتناول تدريب المعلمين والمدربين وتأمين   
  التجهيزات الازمة لذلك من أجهزة كمبيوتر واشتراك بشبكة االنترنت واستخدام أفام الفيديو والبرامج التماثلية وغير ذلك من وسائل   

  تعليمية.
	 تدريب المعلمين والمدربين على أساليب تقييم المرشحين لنيل الشهادات الرسمية السيما ممن هم ليسوا من طلبتهم وتعزيز مفهوم   

  مقاييس التأهيل لديهم.

٢٫6 تدريب الموجهين المهنيين والمرشدين والمفتشين التربويين
	 تنظيم دورات تدريبية للمشرفين والموجهين التربويين وللمفتشين لرفع قدراتهم وتمكينهم من القيام بعمليات االشراف واالرشاد    

والتوجيه، بحيث تتناول هذه الدورات مفاهيم أساسية مثل التعليم القائم على الكفايات وطرائق التدريس والمهارات الحياتية والتقييم    
وغيرها من مفاهيم تربوية.  

	 تنظيم دورات تدريبية لتدريب العاملين في مجال التفتيش والمراقبة واالشراف والتوجيه على اجراء عملية التقييم الخارجي     
للمؤسسات التعليمية بموضوعية بحيث يتناول هذا التقييم كل األمور العائدة للمؤسسة وال يقتصر على نتائج الطلبة فيها في االمتحانات    

المدرسية أو الرسمية.  

٢٫7 المعهد الفني التربوي والجامعة اللبنانية )كلية التربية(
	 اعادة تفعيل المعهد الفني التربوي ليقوم بدوره التربوي لجهة اعداد المعلمين وتدريبهم المستمر أثناء الخدمة ووضع خطة استراتيجية    

لذلك ترتكز على تحديد واستشراف احتياجات المدارس الفنية الحالية والمرتقبة.  
	 االستعانة بكلية التربية وبالمعهد الوطني لادارة لتدريب الموظفين السيما في مجال تخصص هاتين المؤسستين.  

٢٫٨ التقييم الذاتي والخارجي لمؤسسات التعليم والتدريب المهني
	 وضع معايير للتقييم الذاتي والخارجي لمدارس التعليم المهني والتقني ومراكز التدريب  

	 تدريب ادارات المدارس والمعلمين على اجراء عمليات التقييم الذاتي واشراك الطلبة في هذه العملية.  
	 اجراء عملية تقييم ذاتي نموذجية لمؤسسات التعليم والتدريب المهني واستخاص النتائج منها عبر دراسة موضوعية توضع لهذه    

الغاية.  
	 اجراء عمليات تقييم خارجي نموذجية لمختلف المؤسسات التعليمية تقوم بها االدارة المركزية والتفتيش التربوي.  

٢٫9 نظام ادارة المعلومات التربوية وقواعد البيانات والمؤشرات
	 تفعيل أجهزة جمع المعلومات واستخاص المؤشرات وتبويبها وتوفيرها للمسؤولين لكي يتمكنوا من اتخاذ القرارات الصحيحة    

والممكن تنفيذها.  
	 العمل على انشاء قواعد بيانات شاملة لكل مفاصل التعليم والتدريب التقني والمهني وتحديثها بشكل مستمر على أن تكون هذه     

المعلومات متاحة للجميع ليتم االستفادة منها، وذلك عن طريق تطوير منظومة ادارة المعلومات التربوية.  
	 اعتماد آليات لضمان دقة المعلومات ومدى مصداقيتها من مصدرها.  

	 تطوير استخدام التكمولوجيا الحديثة في عمليات األرشفة.  
	 تأمين أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات الحديثة وشبكات اتصال في االدارة المركزية وفي مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني    

 )online( لكي تتمكن من العمل على نظام ادارة المعلومات التربوية رأسا بواسطة االنترنت  
	 وضع برنامج لتوعية الموظفين على أهمية استخدام تكنولوجيا االتصاالت في تسهيل عملهم واختزال الوقت وتخفيف القلق الذي    

يدخل الى نفوسهم من جراء اعتماد تقنيات جديدة قد يكونوا غير ملمين بتفاصيلها وبسهولة استعمالها.  
	 اعتماد البريد االلكتروني لتبليغ القرارات والمذكرات ولتبادل الرسائل، وتدريب الموظفين على أصول استخدام هذا النوع من     

االتصاالت.  
	 انشاء دوائر تلفزيونية مغلقة )video conference( بين القيادات االدارية العليا مثل الوزير والمدير العام للتواصل والتوسع    

تدريجيا في استخدامها لتشمل المؤسسات التعليمية في مختلف المحافظات.  

٢٫١٠ الشراكة مع المنظمات الدولية
	 االنفتاح على المنظمات الدولية ذات الصلة والتعاون معها واالستفادة من الخبرات الموجودة لدى هذه المنظمات.  

	 العمل مع المنظمات الولية لتنفيذ برامج نموذجية ممولة من الجهات المانحة تصب في تحقيق أهداف التعليم والتدريب المهني والتقني.  
	 االستعانة بالمنظمات الدولية وببرامج التعاون مع الخارج كلما كان ذلك ممكنا لتأمين التدريب التقني والمهني للموظفين السيما عن    

طريق تدريب المدربين محليا أو في الخارج.  
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الهدف الثالث: الحوكمة والنظام

٣٫١ التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات
	 اصدار نصوص تحدد آليات التنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي )المديرية العامة للتعليم المهني والتقني( وباقي    
الوزارات والمؤسسات العامة التي تقدم أشكاال مختلفة من التعليم والتدريب التقني والمهني وذلك في مجاالت تحديد االحتياجات     

التعليمية والتدريبية وتطوير المناهج التعليمية والتدريبية واعتمادها وفتح المسارات واالعتراف بالشهادات والتوعية واالرشاد والتوجيه    
وغير ذلك من أمور مشتركة.  

	 اتفاق أصحاب العاقة في القطاع العام من وزارت ومؤسسات عامة على توزيع المهام العائدة للتعليم والتدريب المهني والتقني فيما    
بينها بما يحقق سياسة الدولة التربوية والتكامل والترابط بين هذه الجهات ضمن رسالة كل منها.  

٣٫٢ االدارة العامة
	 تفعيل النصوص الخاصة برسم سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وتعديل النصوص اذا دعت الحاجة العطاء الجهة     

المختصة صاحيات تنفيذية تمكنها من رصد التنفيذ وتقييم النتائج بهدف متابعة التطوير وتصويب المسارات.  
	 اصدار النصوص الازمة لوضع آليات عملية الشراك القطاعات االنتاجية واالقتصادية وأصحاب العمل والعمال والمنظمات غبر    

الحكومية وسائر أصحاب العاقة في رسم السياسات التربوية وتنفيذ الخطط اآليلة الى تحقيق برامج االصاح والنطوير بحيث تعطى    
لهذه الجهات فرصة للمشاركة ليس فقط في صنع القرار ولكن أيضا في تنفيذ خطط االصاح والتطوير وتقييمها.  

	 اجراء دراسة حول الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني بعد الغاء وزارة االتعليم المهني والتقني والحاق المديرية    
العامة بوزارة التربية والتعليم العالي، ومن ثم توزيع المهام والصاحيات بين مختلف الوحدات ووضع وصف وظيفي لكل وظيفة    

وتدريب الموظفين على مهامهم.  
- اعادة النظر في النصوص القانونية التي تحدد االجراءات والقواعد والتنظيمات بما يضمن االدارة الرشيدة والشفافية والنزاهة وتكافؤ    

الفرص وسرعة التطبيق.  

٣٫٢ المؤسسات التعليمية
	 إصدار النصوص المائمة للمؤسسات التعليمية بحيث تتمتع هذه المؤسسات بحد مقبول من الصاحيات المالية واإلدارية عما بمبدأ    

الامركزية اإلدارية لكي تتحمل مسؤولياتها في ظل اجراءات وقواعد ونظم ومعايير يحكمها مبدأ المسؤولية مقابل المساءلة.  
إصدار نصوص تحدد آليات االستعانة بمؤسسات القطاع الخاص في المجاالت الصناعية والفندقية والتجارية والصحية لتدريب     

المعلمين والمدربين.  
	 تفعيل عمل المجالس االستشارية التي تساعد المؤسسة التعليمية في تحديد االختصاصات المائمة لمنطقة تواجد المؤسسة وتسهيل    

التدريب الميداني والمشاركة في التقييم وتقديم التجهيزات والمعدات ونقل التكنولوجيا وغير ذلك من أمور متعددة.  
	 درس اعتماد مبدأ االدارة القائمة على المدرسة school based management وهي استراتيجية عالمية لتطبيق الامركزية    

تعطى بموجبها صاحيات اتخاذ عدد من القرارات للمؤسسة التعليمية أو التدريبية.  

٣٫٣ رسم السياسات ووضع االستراتيجيات واتخاذ القرارات
	 اجراء مسوحات لسوق العمل واحتياجاته كما ونوعا بالتعاون الوثيق مع المؤسسة الوطنية لاستخدام وتقسيم السوق الى قطاعات    

وتحليل هذه المسوحات الستشراف توجهات هذه السوق المستقبلية لكي تعتمد المنظومة التربوية عليها عند اتخاذ قراراتها.  
	 وضع تقارير دورية موضوعة وشاملة تستند على معلومات موثوقة ومحايدة وعلى معايير موضوعية يمكن الركون اليها عند رسم    

سيسات التعليم والتدريب التقني والمهني ووضع خططه االستراتيجية والتنفيذية.  
	 تحديد السياسة التربوية بناء على خطط استراتيجية اقتصادية واجتماعية تضعها األجهزة الحكومية المختصة بناء على تقارير     

نوضوعية يشارك فيها أصحاب العاقة على أساس المستويات.  
	 وضع سياسات واستراتيجيات للتعليم والتدريب التقني والمهني لها رؤية بعيدة المدى، مبنية على اسس اجتماعية واقتصادية صحيحة    

وواقعية تأخذ بعين االعتبار وضع لبنان الجغرافي ومحيطه العربي وانفتاحه على العالم بحيث ال تتأثر هذه السياسات بالمتغيرات    
االدارية.  

	 وضع استراتيجية لتطوير قدرات الموظفين تستند الى مبادىء الكفاءة والتعلم مدى الحياة والتدريب المستمر، بهدف تلبية حاجات    
االدارة المركزية والمؤسسات التعليمية والتدريبية الرسمية، ويمكن أن يشمل هذا التدريب المؤسسات الخاصة.  

	 احياء المجلس األعلى للتعليم المهني والتقني وتوسيع التمثيل فيه اذا دعت الحاجة.  
	 تعزيز وحدات االحصاء والمعلوماتية والدراسات والتخطيط والرصد والتقييم وزيادة قدراتها لجهة تدريب العاملين فيها ورفع مستوى    

امكاناتهم في مجاالت عملهم وتجهيز هذه الوحدات.  
	 تفعيل وتنسيق التعاون مع المنظمات الدولية والقطاعات االنتاجية واالقتصادية وتوزيع نشاطات هذا التعاون على مختلف الجهات    

االدارية والتعليمية المستفيدة لمنع هدر الجهد والمال والتكرار واالزدواجية.  
	 تنظيم حمات وندوات دعائية لتحريك الرأي العام والمجتمع األهلي للفت نظر الحكومة والبرلمان نحو أهمية توفير االعتمادات    

الازمة لتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني بالنظر ألهميته في دعم االقتصاد الوطني والحد من البطالة.  

٣٫4 الشراكة مع أصحاب العمل والعمال والقطاع الخاص
	 إشراك النقابات واالتحادات وغرف التجارة والصناعة والزراعة وأصحاب العمل وروابط المعلمين لمواجهة التحديات وإيجاد الحلول    

للمشكات التربوية والتعليمية التي يعاني منها التعليم والتدريب التقني والمهني والعمل على تطبيق الحول.  
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	 اشراك القطاع الخاص في عمليات التقييم الشامل لمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني.  
	 تشجيع القطاع الخاص بما فيه المنظمات الغير حكومية لتقديم ابنية للمدارس المهنية ومراكز التدريب وتمويلها وإدارتها تحت إشراف    
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أو من خال مشاريع مشتركة من من أجل زيادة االلتحاق وتخفيف العبء عن المدارس ومراكز    

التدريب الرسمية.  
	 توسيع مبدأ التشارك مع المؤسسات الرسمية والخاصة لتدريب الطلبة على التجهيزات الفنية غير المتوفرة في المؤسسات التعليمية  

 بسبب ارتفاع كلفتها.

التوصيات العائدة لوزارة الزراعة
 

التعليم الزراعي
الهدف األول: االلتحاق وتقديم الخدمات

	 تحسين أوضاع المدارس الفنية الزراعية عن طريق إصاح بنيتها التحتية وتزويدها بالتجهيزات والمعدات وكل ما يلزم لتمكينها من 
أداء مهمتها بناء لنتائج التقييمين الذاتي والخارجي.

	 تأمين مستلزمات المدارس من تجهيزات ومعدات ووسائل تعليم لتطبيق طرائق التعليم وأساليب التدريس الحديثة باستخدام أدوات 
ووسائط متعددة والمواد البصرية وتعزيز االعمال التطبيقية في الميدان وأماكن العمل بالتعاون مع القطاعات اإلنتاجية والصناعية 

الخاصة ذات العاقة.
	 تعزيز الروابط الوظيفية بين المدارس الفنية الزراعية وخدمات اإلرشاد، والمجتمع الزراعي وقطاع الصناعات الزراعية.

	 إرساء نظام حديث لإلشراف والتقييم بما في ذلك االمتحانات المدرسية والرسمية وتدريب المسؤولين واإلداريين والمعلمين عليه.
	 بعد اجراء اإلصاحات األساسية وتطوير المناهج التعليمية والتدريبية وما يتبع ذلك من إجراءات، الترويج للمدارس الزراعية لجذب 

الشباب والشابات إليها وفتح المجال أمام الاجئين السوريين لالتحاق بها وإنشاء مراكز توجيه مهني في المدارس.

الهدف الثاين: الجودة واملالءمة
	 وضع نظام معلوماتي شامل لتوفير المعلومات والبيانات والمؤشرات لمتخذي القرارات لكي تأتي قراراتهم مبنية على معلومات حقيقية 

وموثوقة.
	 إجراء تقييم ذاتي وخارجي للمدارس الفنية الزراعية لتحديد احتياجاتها من ترميم وتأهيل وتجهيز وموارد مادية وبشرية.

	 تطوير المناهج التعليمية والتدريبية واعتماد اختصاصات وبرامج تدريب جديدة بناء على أسس علمية حديثة ترتكز على إطار عام 
تربوي وتوصيف مهني ومهارات ومسالك تحصيل بحيث تؤدي هذه المناهج إلى إكساب الطلبة المعارف والمهارات والكفاءات االزمة 

للقيام بمهمات اختصاصاتهم.
	 التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وإشراك القطاع الخاص في عملية تطوير المناهج 

وفي تحديد معاييرها.
	 وضع آليات لتدريب الموظفين والمدراء والمسؤولين والمعلمين فنيا وتربويا وتنظيم دورات تدريبية لهم تتناول أمور فنية وتربوية، 

ورفع قدراتهم في مجاالت المعلوماتية واستخدام أجهزة الكمبيوتر وبرامجها وتنظيم وإدارة المستندات والتخطيط والرصد والتقييم. 
	 تعزيز مشاركة المعلمين في الخطوات العملية التدريبية ومتابعة طابهم أثناء العمل الميداني.

	 إنشاء شبكة عاقات وثيقة بين المدرسة الزراعية ومؤسسات القطاع الخاص لتأمين توعية الطلبة وتدريبهم ومتابعتهم وتوفير فرص 
عمل لهم بعد التخرج.

	 االنفتاح على المنظمات الدولية ذات الصلة والتعاون معها لاستفادة من خبراتها ولتنفيذ مشاريع نموذجية معها.
	 بعد اجراء اإلصاحات األساسية وتطوير المناهج التعليمية والتدريبية وما يتبع ذلك من إجراءات، الترويج للمدارس الزراعية لجذب 

الشباب والشابات إليها وفتح المجال أمام الاجئين السوريين لالتحاق بها وإنشاء مراكز توجيه مهني في المدارس.

الهدف الثالث: الحوكمة والنظام
	 تعزيز إمكانيات وزارة الزراعة للتمكن من وضع السياسات والخطط االستراتيجية والتنفيذية بمشاركة القطاع الخاص وسائر أصحاب 

العاقة وتحديد الجهات المناط بها إجراء هذه العملية.
	 أخذ المنظومة التربوية اللبنانية بعين االعتبار عند التخطيط للتعليم الزراعي كونه جزء من هذه المنظومة وليس منفصا عنها.

	 وضع سياسة وخطة عمل لتطوير التعليم الزراعي الفني الرسمي من خال تعزيز اإلدارة المركزية وإدارات المدارس وتحديث 
النصوص.

	 تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العاقة وبشكل خاص المعنية منها بالتعليم والتدريب التقني 
والمهني.

	 مراجعة النصوص القائمة والقواعد واإلجراءات واألنظمة المستخدمة في اإلدارة المركزية وفي المدارس الفنية الزراعية.
	 إعادة النظر في مهام مصلحة التعليم واإلرشاد الزراعي بحيث تشمل كل مستلزمات قيام المصلحة بمهامها اإلدارية والتربوية بشكل 

سليم.
	 اجراء تقييم الحتياجات سوق العمل والتركيز على آراء أصحاب العمل الذين يدركون تماما مواطن الضعف واحتياجاتهم. 

	 توجيه التعليم والتدريب الزراعي الفني والمهني نحو احتياجات سوق العمل الحالي لضمان تأمين عمل مخرجات هذا النوع من التعليم 
والتدريب وتأمينها الحتياجات هذه السوق.

	 تفعيل التعاون بين التعليم والتدريب الزراعي ومصلحة األبحاث الزراعية وكليات الزراعة في مختلف الجامعات اللبنانية ومع سائر 
المؤسسات الزراعية األخرى.

	 إرساء حوار مثمر بين وزارة الزراعة وسائر أصحاب العاقة من جهات رسمية وخاصة من أجل ضمان التكامل بين برامج التعليم 
والتدريب التقني والمهني الزراعي وتحديد مسارات الطلبة. 
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٢- االرشاد الزراعي
	 تعزيز التواصل ما بين المراكز الزراعية المنتشرة في مختلف األراضي اللبنانية وتفعيل العمل بالنشرة االرشادية وتكليف خلية 

لدراسة اسس وضوابط النشرة.
	 اعادة تفعيل واحياء شبكة » التواصل والمعرفة« بين مصلحة التعليم واالرشاد الزراعي والمراكز الزراعية لتبادل المعلومات بسهولة 

بين المراكز واإلدارة المركزية. 
	 تعزيز دور المراكز الزراعية في عمليات توزيع التقديمات التي تؤمنها الوزارة وذلك لضبط عملية التوزيع وايصال التقديمات 

للمراكز حسب حاجة كل منها. 
	 توحيد المواد االرشادية للزراعات االساسية وتعميمها على كل المراكز الزراعية واستحداث مواد ارشادية جديدة حسب الحاجة.

	 تفعيل التواصل مع مصلحة االبحاث العلمية خصوصاً في المناطق التي لديها نشاط ارشادي.
	 تأمين حاجيات المراكز الزراعية من معدات وأدوات ومستلزمات ارشادية.

	 تقسيم المهام داخل كل مركز على الكادر الفني للمركز بحيث يقوم كل فني باالهتمام بزراعة او بقطاع معين.
	 تفعيل العمل بالمختبرات الموجودة في بعض المراكز ألهمية الخدمات التي يمكن ان تؤمنها للمزارعين.

	 إنشاء لجنة لإلرشاد الزراعي للتواصل مع مقدمي خدمات االرشاد والتنسيق مع كافة المصالح اإلقليمية ومراكز البحوث والدراسات 
الزراعية والجامعات الرسمية والخاصة، وتحديد كيفية نقل المعلومات اإلرشادية.

	 وضع نظام لتقييم ومتابعة األنشطة االرشادية وتدريب العاملين في مصلحة التعليم واإلرشاد على القيام بالتقييم والمتابعة )نظام 
معلوماتية(

	 تعزيز عملية الرقابة على الخدمات االرشادية عبر تعزيز دور مصلحة التعليم واإلرشاد.
	 تدريب المهندسين الزراعيين والمرشدين على كافة األمور المستجدة والتي تصف فضمن المصلحة العلمية واالرشادية للمراكز.

	 توفير الموارد البشرية واالستهاكية الازمة للقيام بالنشاطات االرشادية في المراكز اإلقليمية

التوصيات العائدة لوزارة الشؤون االجتماعية 

الهدف األول: االلتحاق وتقديم الخدمات 
	 وضع آلية إلجراء التقييم لمنح الشهادات واإلفادات بالشراكة مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إلجراء التقييم ومنح الشهادات 

على أساسها. 
	 انشاء مراكز تدريب على بعض الحرف التي تستلزم بناء خاصا وتجهيزات معينة لإلنتاج، وتوزيع هذه المراكز في بعض المناطق 

ليستفيد منها أكبر عدد من المتدربين.
	 تنظيم دورات تدريبية على عدد من الحرف بالتعاون مع المراكز اإلنمائية وفي مراكز التدريب التابعة للوزارة.

	 تنظيم دورات تدريبية في السجون وخارجها لألحداث وللفئة العمرية المستهدفة. 
	 مرافقة التدريب مع تعليم القراءة والكتابة في حال كان المستهدفون ال يحسنون القراءة والكتابة.

	 استهداف مكتومي القيد بالبرنامج ككل في إطار مفهوم التعليم والتدريب الشامل.
	 المشاركة في حمات التوعية والتوجيه التي يتم تنظيمها لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني ومن ضمنه التدريب على الحرف.

	 اقامة المعارض الدائمة والمتنقلة للتعريف بالحرف ومختلف منتجاتها وتسويقها.

الهدف الثاين: الجودة واملالءمة
	 تنظيم رحات دراسية محلية وخارجية للبلدان المشهورة بالحرف لاطاع على آخر المستجدات في مجال الحرف وتطويرها 

وتسويقها.
	 تطوير مناهج تدريبية للحرف المختارة وفق المواصفات والمعايير الخاصة لكل حرفة. يمكن االستعانة عند الضرورة بخبراء أجانب 
من أجل تطوير المناهج وتحديد المواصفات وأصول الحرفة، على أن يتم التطوير بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 

ونقابة الحرفيين الخ.
	 التواصل مع مؤسسة المواصفات لوضع مواصفات للمنتجات الحرفية النهائية وذلك لكي تكون المناهج التدريبية مبنية على أسس 

علمية، باإلضافة الى توفير فرص للمتدربين في التصدير الحقا. 
	 االستعانة بخبراء وطنيين او من الخارج للمساعدة على تطوير المناهج التدريبية وتدريب المدربين على أصول الحرفة وتطويرها 

وتسويقها.
	 تنفيذ ورش عمل داخلية في الوزارة تهدف الى تعريف المصالح والدوائر المختلفة ذات العاقة بالقطاع الحرفي واهميته وكيفية 

مساهمة هذه األجهزة لتعزيزه وإنجاح مشاريعه.
	 تدريب المدربين على المهارات الحياتية وقيم وزارة الشؤون كي يمثلها بشكل جيد )ال عنف، عدم التمييز وتقبل االخر، المساواة ...(

	 تدريب المدربين الذين سيعملون في السجون نظرا لخصوصية العمل هناك.

الهدف الثالث: الحوكمة والنظام
	 القيام بدراسة إحصائية أو أكثر لتحديد توزع الحرف المصنفة على مختلف المناطق اللبنانية، واحتياجات التدريب في كل منطقة على 

أن يستهدف في هذه الدراسة الشباب والفتيات من الفئة العمرية ١5-٢5 سنة.
	 القيام بمسح حرفي يهدف إلى تحديد الحرف التي لها جدوى اقتصادية حسب المناطق اللبنانية والتي يمكن تطويرها وذلك لتحديد 

الحرف التي يجب أن تعطى لها األولوية للتدريب عليها.
	 اختيار عدد من الحرف بناء على دراسة موضوعية السيما التي من الممكن تطويرها وتسويق انتاجها. 

	 اشراك وزارة الداخلية والعدل في مشروع تدريب االحداث كونها الجهة المسؤولة عن إدارة السجون
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التوصيات العائدة للمؤسسة الوطنية لالستخدام

لمساعدة المؤسسة الوطنية لاستخدام لتمكينها من القيام بمهامها، يمكن التركيز على:
إجراء الدراسات والمسوحات اآليلة إلى تحديد احتياجات سوق العمل	 
تعزيز دور المؤسسة في التوجيه المهني	 
تفعيل العمل االداري والتنسيق مع أصحاب العاقة	 
دعم التدريب المهني الذي يلبي احتياجات سوق العمل تقوم المؤسسة الوطنية لاستخدام بتحديدها وفقا للمعلومات التي تجمع من قبل 	 

مكاتب االستخدام ومصلحة االستخدام والدراسات.
تفعيل ودعم عمل مكاتب االستخدام	 
تعزيز الدور االعامي للمؤسسة	 

دراسات عن سوق العمل واحتياجاته
	 إطاق دراسات موضوعية حول احتياجات سوق العمل في قطاعات يتم تحديدها وفق معايير معينة أهمها أن يكون القطاع واسعا 
ويضم وظائف في مستويات عدة، مثل قطاع البناء مثا الذي يضم عدد كبير من المهن التي تتدرج من العمال نصف المهرة حتى 
المستويات العليا من مهندسين واختصاصيين في مختلف المجاالت ذات العاقة، وان يكون واعدا ومؤثرا لجهة توفير فرص عمل 

للشباب والشابات، وكذلك أن يكون مفتوحا أمام من هم من الفئة العمرية ١5 – ٢١ سنة.
	 تحديث تصنيف المهن في لبنان لمواكبة التصنيف المهني الدولي  ISCO 08 لجهة استخدام الترميز المعتمد في النظام الدولي 

كأولوية تسبق اي دراسة احصائية اخرى.
	 وضع آلية لمتابعة خريجي التدريب المهني في لبنان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية الرسمية والخاصة )دراسات ومؤشرات(.
	 تطوير المعايير الوظيفية لعدد من االختصاصات يتم تحديدها باالتفاق مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ووزارة الزراعة 

وغيرها من الوزارات والمؤسسات المعنية بالمناهج على ضوء استراتيجية تطوير المناهج التعليمية والتدريبية.
	 وضع آلية إلنشاء نظام معلومات سوق العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

تعزيز دور املؤسسة يف التوجيه املهني
	 وضع دراسة عن كيفية اجراء التوجيه المهني

	 تفعيل دائرة التوجيه المهني )تدريب العاملين وبرامج وتجهيزات(

تفعيل العمل اإلداري والتنسيق مع أصحاب العالقة
	 تفعيل الربط بين المصالح المعنية بالتدريب المهني واالستخدام من خال تدريب العاملين وتطوير برامج معلوماتية متخصصة.

	 إرساء عاقة تعاون وتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاستخدام والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني في عدة مجاالت أهمها تحديد 
احتياجات سوق العمل وتحديد مستويات التدريب واعتماد مناهج تدريب موحدة وغير ذلك من أمور مشتركة تهم الجهتين.

	 تفعيل التنسيق مع كافة الهيئات المعنية بالتدريب المهني )محلية ودولية وعربية(

دعم التدريب املهني الذي تقوم به املنظامت غري الحكومية
	 وضع معايير الختيار المنظمات غير الحكومية التي تتعاقد مع المؤسسة الوطنية لاستخدام للقيام بالتدريب المهني.

	 وضع برنامج معلوماتية خاص بالتدريب الذي تشرف عليه المؤسسة.
	 وضع آلية للتعاون بين المؤسسة الوطنية لاستخدام والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني تمكن المؤسسة من االستعانة بتقنيين 

واساتذة مختصين في عمليات االشراف الدورية واالمتحانات النهائية. 
	 تدريب المسؤولين في المؤسسة الوطنية لاستخدام على القيام بعملية اشراف ومتابعة للتدريب المهني الذي تقوم به المؤسسات غير 

الحكومية، السيما لجهة تطبيق المناهج التعليمية الجديدة وما تتضمنه من مهارات حياتية ومعايير تعليمية ومعايير للتأهيل.
	 إطاق مشروع تدريب مهني نموذجي تتشارك فيه المؤسسة الوطنية لاستخدام وأصحاب العمل وعدد من المنظمات غير الحكومية 

الختبار مدى نجاح التدريب المهني الذي يتم في أماكن العمل لجهة كلفة التدريب واالستفادة من التجهيزات الحديثة والخبرات المتوفرة 
لدى أصحاب العمل.

	 انشاء نظام دعم التدريب التحويلي )من مهنة الى اخرى( يأخذ بعين االعتبار حاجات سوق العمل. 

تفعيل ودعم عمل مكاتب االستخدام
	 تحديث برامج المعلوماتية المتعلقة بطلبات وعروض العمل والربط بينهما.

	 وضع آلية لنظام حوافز لدعم التوظيف.

تعزيز الدور االعالمي للمؤسسة
	 رسم سياسة تواصل واعام مع القطاع الخاص.

	 اصدار منشورات تعريفية عن المؤسسة وخدماتها وانجازاتها ومشاريعها.
	 تحديث الموقع االلكتروني للمؤسسة الوطنية لاستخدام.
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التوصيات العائدة للمركز الوطني للتدريب المهني

الهدف األول: االلتحاق وتقديم الخدمات
	 إجراء دراسة حول مستلزمات تأهيل المركز وزيادة قدرته االستيعابية عن طريق زيادة غرف التدريب والورش وتزويده بتجهيزات 

ومعدات ومواد استهاكية ووسائل للتدريب من ضمنها وسائل عرض أفام الفيديو التي أصبحت موجودة وتتناول أصول القيام بالمهن، 
ليصبح جاهزا الستقبال المتدربين.

	 تحديد االختصاصات المطلوبة في سوق العمل بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لاستخدام.
	 زيادة القدرة االستيعابية للمركز وإنشاء غرف تدريس جديدة وورش وتجهيز المركز بالمعدات المطلوبة وترشيد استخدام المساحات 

المتوفرة فيه.
	 توقيع مذكرات تفاهم مع أصحاب العمل السيما من الصناعيين والمقاولين لتدريب عمال للشركات الكبرى وتأهيل العاملين فيها ورفع 

مستوى أدائهم على أن يتحمل أصحاب العمل جزءا من كلفة التدريب.
	 صيانة وتجهيز وزيادة عدد الورش التدريبية المتنقلة ووضع برامج عمل لها يعلن عنها مسبقا لكي يستعد لها من يرغبون في التدريب 

ويتسجلون في دوراتها.
	 إجراء دراسة جدوى حول تشييد مركز تدريب مهني شامل مختص يبدأ بالمهن التي لها عاقة بالبناء والبنى التحتية ويكون مركزا 

قسما داخليا للمتدربين من أبناء المناطق البعيدة ومن ثم إنشاء هذا المركز على مراحل. 
	 تعزيز وسائل اإلعان عن الدورات التدريبية لجذب المتدربين وتنظيم حمات إعامية ودعائية وانشاء موقع الكتروني شامل للمركز 

يعلن فيه أيضا عن الدورات التدريبية التي يقوم بتنظيمها في المركز الرئيسي وفي مختلف المناطق.
	 تنظيم دورات تدريبية نموذجية في المركز كما في المناطق المختلفة بالتعاون مع الصناعيين وأصحاب العمل واتحادات البلديات 

والمنظمات غير الحكومية.
	 تنظيم منح الشهادات بناء على امتحانات يظهر فيها المتدربون الكفايات التي اكتسبوها في الدورة التدريبية.

الهدف الثاين: الجودة واملالءمة
	 اعتماد مناهج تدريبية متطورة بمستويات متعددة )ثاثة على األقل( مبنية على الكفايات ضمن إطار عملية إعادة النظر في المناهج 

التدريبية وتوحيدها فيما بين مختلف أصحاب العاقة السيما مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمنظمات غير الحكومية.
	 تدريب المدربين على كيفية تطبيق المناهج التعليمية القائمة على الكفايات وما تتضمنه من مهارات حياتية وكذلك على التقييم وإجراء 

االمتحانات العملية.
	 تدريب اإلداريين على القيام بمهامهم اإلدارية السيما لجهة مراقبة تنفيذ البرامج التدريبية بما في ذلك المهارات الحياتية والرصد 

والتقييم وإجراء االمتحانات ومتابعة الخريجين وغير ذلك من أمور إدارية ومالية.

الهدف الثالث: الحوكمة والنظام
	 اجراء تقييم شامل لوضع المركز الوطني للتدريب المهني من كافة النواحي اإلدارية والبنيوية وقدرته على إسداء تدريب مهني ذو 

نوعية مميزة يلبي احتياجات سوق العمل.
	 إعادة النظر في هيكلية المركز واألنظمة التي تحكم عمله وإقرار هيكلية جديدة وملء الشواغر فيها

التوصيات العائدة للمنظمات غير الحكومية
الهدف األول: االلتحاق وتقديم الخدمات

	 الشروع في دراسات بشأن أسواق العمل المحلية في مختلف المناطق الجغرافية في لبنان لتحديد احتياجاتها من التدريب المهني 
والفئات المستهدفة، بما في ذلك الاجئين السوريين وغيرهم من الاجئين في لبنان؛

نشر منشورات تُحّدد معايير تعاون المنظمات غير الحكومية مع مقدمي خدمات التعليم والتدريب التقني والمهني الرسمي؛
	 إطاق دراسة عن إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة، وتدريب معلمي التعليم والتدريب المهني والتقني على الشمولية وإدماج األشخاص 

ذوي اإلعاقة في نظام التعليم؛
	 دعم األطفال غير الملتحقين بالمدرسة الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١4 سنة وغير القادرين على اإلنتقال إلى النظام المدرسي 

الّرسمي، وتوفير الخدمات اإلجتماعية لهم وتزويدهم بمسارات مهنية بديلة

الهدف الثاين: الجودة واملالءمة 
	 العمل بالشراكة مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على تطوير وتوحيد المناهج الدراسية لعدد مختار من دورات التدريب 

المهني األكثر طلبًا في سوق العمل؛
	 تدريب موظفي المنظمات غير الحكومية ومقدمي التعليم والتدريب المهني على التعليم القائم على الكفاية والمهارات الحياتية؛

	 إعداد دراسات لتتبع نتائج خريجي التعليم والتدريب التقني والمهني في سوق العمل؛
	 تحديد مختلف مقدمي التدريب المهني

الهدف الثالث: الحوكمة 
	 مراجعة تشريعية لجميع القوانين التي تنظم تقديم المنظمات غير الحكومية للتدريب المهني وإقتراح التعديات الازمة إلصاح نظام 

التعليم والتدريب التقني والمهني؛ 
	 إنشاء لجنة ُمشتركة تضم المؤّسسات الحكومية التي توفر التعليم والتدريب التقني والمهني والمنظمات غير الحكومية بهدف وضع 

معايير للتعليم والتدريب المهني والتقني ومبادئ توجيهية لإلشراف واإلعتماد 



الملحق ٣: التجارب اإليجابية للمناهج 
القائمة على الكفايات في لبنان

البكالوريا الفنية »مهن الصيانة« 
تم إطاق البكالوريا التقنية »مهن الصيانة« رسمياً في تشرين األول/ 

أكتوبر ٢٠١7 بهدف سّد الفجوة القائمة بين متطلبات سوق العمل وتوفير 
التعليم والتدريب التقني والمهني. وأجرى المعهد األوروبي للتعاون 

والتنمية بالتعاون مع جمعية خادمي الغد دراسة إستقصائية شملت خمسين 
مؤسسة صناعية أظهرت طلب واضح على فنيي صيانة ذوي القدرة 

على مناولة المعدات في سوق العمل. وعلى ضوء هذه الحاجة المتزايدة، 
تعاونت المديرية ا لعامة للتعليم المهني والتقني مع  لمعهد األوروبي 

للتعاون والتنمية وجمعيات خادمي الغد مع أكاديمية باريس لتطوير دورة 
جديدة تعتمد على الكفاية في الصيانة، وتكييفها مع التكنولوجيا الحالية.

األغذية الزراعية 
استثمر الصناعيون اللبنانيون في صناعة األغذية الزراعية في سد 

الفجوة القائمة بين المهارات التي يكتسبها المتعلمون في التدريب 
والتعليم واحتياجات سوق العمل. وتولت نقابة أصحاب الصناعات 

الغذائية اللبنانية مواءمة نهج الكفاية الفرنسي والمعايير المهنية لتتوافق 
مع السياق اللبناني من خال المشروع الُممّول من اإلتحاد األوروبي 

الذي امتد من ٢٠٠7 إلى ٢٠١١. وحالما تم تحديد الكفايات الخاصة بهذه 
الوظيفة، تم تجهيز مدرسة قب إلياس في البقاع لتصبح ورشة عمل يمكن 
للطاب من خالها تعلم هذه الكفايات. وتحقيقاً لهذه الغاية، تلقت مدرسة 

قب إلياس معدات صناعية صغيرة الحجم، مما سمح لها بإنشاء مخبز 
وجزارة ومصنع ألبان وخط إنتاج للخضروات والفاكهة ُوضعت جميعها 

تحت تصرف الطاب بحيث تعكس ظروف العمل في صناعة األغذية 
الزراعية. تدرب الطاب على تقنيات تجهيز األغذية في ورش العمل 

في المدرسة ثم شاركوا في تدريبات داخلية في شركات تجهيز األغذية 
لمواصلة تتنمية مهاراتهم. وحرصت مشاركة جمعية الصناعيين اللبنانيين 
الوثيقة على تجهيز الطاب من خال تدريبات تناولت الكفايات المطلوبة 
في سوق العمل. لم يثبت هذا المشروع استدامته نظراً إلختاف التوقعات 
بشأن األدوار والمسؤوليات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين 

في هذه المبادرة.

الديكام لمهنتي الطهي واإللكترونيات الميكانيكية للسيارات 
وضع إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان بالتعاون مع 
المديرية العامة للتعليم التقني والمهني توصيفات وظيفية جديدة لمهنتي 

الطهي واإللكترونيات الميكانيكية للسيارات في عام ٢٠١٣. وإتبع اإلتحاد 
منهجية الديكام لتوجيه تحليله المهني لهذه المهن، ووضع قائمة ُمفّصلة 

بالواجبات والمهام لكل مهنة لتحديد الكفايات المطلوبة، مما سيؤدي بدوره 
إلى تطوير المناهج. وتضمنت المداوالت الخاصة بمهنة اإللكترونيات 
الميكانيكية للسيارات ُممثلين بارزين من القطاع الخاص بما في ذلك 

خبراء من شركة توفيق غرغور وأوالده )مرسيدس بنز(، وشركة كتانه 
)أودي- فولكسفاغن(، وكذلك من ورش إصاح السيارات الصغيرة. 

أما المناقشات حول التحليل المهني للطباخين المحترفين فتضمنت: 
دايت سنتر، فندق فينيسيا، فندق برينتانيا باالس، صوفيل كاترينغ، خلف 
كاترينغ، قصر شاطر حسن، مطعم شمس، مطعم رويال بيت، مستشفى 
المنا، مقهى ليدو، ومكتب فيريتاس. يُعتبر تمديد نطاق التعاون ليشمل 
المهن األخرى ومشاركة القطاع الخاص المتواصلة القوية في صياغة 

الكفايات التي يحتاجونها ضروريان لإلنتقال الناجح إلى التعليم والتدريب 
القائم على الكفاية في لبنان.

الكهربائية التقنية والمصاعد
البكالوريا الفنية في الكهربائية التقنية، والتي اعتمدها المعهد األوروبي 

للتنمية والتعاون والمعترف بها رسمياً في عام ٢٠١٠، هي بكالوريا فنية 
حديثة مبنية على النهج القائم على الكفايات، وهي نتيجة لدراسة السوق 
تم من خالها تحديد المهارات الازمة للوظائف في قطاعات الكهرباء 

والطاقة والصيانة.
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كما وتشمل التدريبات الصيفية٨٨ لضمان إكتساب الطاب للمهارات المطلوبة في ظروف عمل حقيقية. تعتمد إمتحانات البكالوريا الفنية على 
الكفاية، حيث يتم تقييم تطبيق المعارف الواقعية.

يتم تقييم الطاب بناًء على تطبيقهم العملي للكفايات )٢4 في المائة( في مجاالت التنظيم والتنفيذ والتكليف والصيانة وعاقات الشركة مع العماء، 
كما يتم اختبار اكتساب الطاب للكفايات من خال امتحان كتابي )4٨ في المائة(. ويخضع الطاب أيضاً لإلختبار في المواد العامة )٢٨ في 

المائة(، بما في ذلك الرياضيات والفيزياء وقانون العمل واإلدارة واللغة األجنبية.

وإضطلع المعهد األوروبي للتنمية والتعاون بدور ريادي في تطوير منهج متخصص لتدريب فنيي مصاعد مؤهلين في لبنان بالشراكة مع 
ميتسوليفت، الشركة اللبنانية الرائدة في المصاعد، وأكاديمية باريس. تم دمج تدريب مدته عام واحد في برنامج الهندسة الكهربائية في المعهد العالي 

للعلوم التطبيقية واالقتصادية يتضمن تدريبًا إلزاميًا لمدة ستة أشهر في ميتسوليفت.

اإلعتراف بالتعلم المسبق 
يُتيح النهج القائم على الكفاية في التعليم والتعلم سد الفجوة بين الكفايات المحددة في المعايير المهنية، والتقييم، والتحقق من صحة واعتماد 

الكفايات المكتسبة في عملية التعلم. تسمح عملية التقييم القائمة على الكفاية باختبار كفايات محددة مقابل المعايير المهنية. كما وتسمح أيضاً 
بالتقييم واالعتراف الاحق بالكفايات المكتسبة من خال التعلم غير الرسمي وغير النظامي. يتم اإلعتراف بالتعلم المسبق للكفايات في نظم التعليم 
والتدريب القائم على الكفاية مقابل قائمة للمؤهات الرسمية المعتمدة في اإلطار الوطني للمؤهات، الذي يُسترشد دوره في تحديد معايير الكفاية 

التي سيتم على أساسها تقييم الشخص الذي تعلم سابقًا. بهذه الطريقة، يُساهم اإلعتراف بالتعلم المسبق في التعلم مدى الحياة واإلنتقال من االقتصاد 
غير الرسمي. إال أنه في غياب أنظمة التعليم والتدريب القائم على الكفاية والمعايير المهنية واإلطار الوطني للمؤهات، يتعذر اإلعتراف بالتعلم 

المسبق غير الّرسمي وغير النظامي في لبنان.

النظام المعياري 
حالما يصبح نظام التعليم والتدريب القائم على الكفاية متاحاً، يمّكن إدخال نظام الساعات المعتمدة أو النظام المعياري الطاب من تجميع أرصدة من 
وحدات ٌمحددة من الكفاية يتم االعتراف بها بشكل مستقل في سوق العمل )المركز األوروبي لتنمية التدريب المهني(. يمكن لهذه األرصدة أن تؤدي 

إلى التأهيل المهني.

وقد تم وضع أحكام خاصة بالوحدات على مستوى البكالوريا الفنية للبرنامج الخاص بالتجميل، حيث كان لدى الطاب خيار الحصول على شهادة 
عند إكمال كل عام. ووفّر ذلك للطاب مرونة إلكمال جميع السنوات الثاثة، أو إكمال سنة أو سنتين، يمكنهم من بعدها الدخول مباشرة إلى سوق 

العمل بشهادة في متناول اليد. ومع ذلك، فإن نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان ليس له أي أحكام خاصة بالوحدات، بإستثناء البكالوريا 
الفنية في التجميل. 

وألن النمذجة تعتمد على نظام موّجه نحو المخرجات يتم من خاله حصول األفراد على شهادة عند إكمال كل وحدة، يُمثل إدخال الوحدات في 
غياب التعليم والتدريب القائم على الكفاية وأنظمة المؤهات الوطنية تحديًا. وفي أواخر الثمانينات، كانت هناك محاولة متقدمة العتماد النظام 
المعياري في التعليم المهني والتقني الثانوي بدعم من اليونسكو وتم إعداد المناهج وتدريب المعلمين، إال أن الوضع األمني في الباد في ذلك 

الوقت حال دون االنتقال الرسمي إلى التعليم والتدريب القائم على الكفاية. وضع التعليم والتدريب المهني ذو التوجه العلمي حالياً نظاماً معيارياً قيد 
التّجربة، سيُنفّذ أوالً في قطاع البناء خال العام الدراسي ٢٠١7-٢٠١٨، ثّم في القطاعات أخرى.

تشمل مزايا إدخال نظام معياري تزويد الطاب بالمرونة الازمة الختيار االختصاصات التي تهمهم، وبهذه الطريقة تزيد من جاذبية نظام التعليم 
والتدريب المهني والتقني والحّد من عدد المتسربين. تسمح الوحدات أيضاً لمزودي التعليم والتدريب المهني والتقني بأن يکونوا أکثر استجابة 

الحتياجات سوق العمل، مما يوفر الوحدات األكثر طلباً.

88 بني العام األول والثاين والعام الثاين والثالث.



الملحق ٤: مسرد للمصطلحات التقنية
اإلعتماد: عملية ضمان الجودة يتم من خالها اإلعتراف رسمياً بأن 

البرنامج التّتدريبي إستوفى المعايير المحددة سابقاً.

التلمذة المهنية/النظام المزدوج: نظام يكتسب من خاله المتعلم )التلميذ 
المهني( مهارات مهنة أو حرفة في منشأة، حيث يتدرب ويعمل جنبا إلى 
جنب خبير مهني، وعادة ما يترافق هذا التدريب مع تدريب يتلقاه التلميذ 

في مؤسسة مزودة للتدريب. ويعقد ً التلميذ المهني، والمهني الخبير/
صاحب العمل ومزّود التدريب اتفاقية تدريب تنظمها قوانين رسمية. 

ويمكن تقاسم تكلفة التدريب بين التلميذ المهني، والمهني الخبير/صاحب 
العمل، والحكومة.

التقييم والتصديق: كل اإلجراءات المستخدمة للحصول على معلومات 
إلصدار حكم يتعلق بكفايات المتعلم. يمكن إجراء تقييم داخلي من قبل 

إدارة برنامج التدريب و/أو من قبل طرف ثالث )تقييم خارجي(.

التدريب القائم على الكفايات: نظام لتطوير المناهج الدراسية والتدريب 
والتقييم يعتمد على نتائج تعليمية محددة. يساعد التدريب القائم على الكفاية 
في إكتساب الكفايات )مجموعة من المعارف والمهارات والمواقف( التي 
تُمكن المتعلمين من أداء المهام بشكل مستقل وفقًا لمعايير األداء وشروط 
أماكن العمل الحقيقية، وتتيح لهم التقدم عند إظهار التمكن من نتائج التعلم 

بغض النظر عن الوقت أو المكان أو سرعة التعلم.

ديكام: إختصار إلعداد المنهج، وهو وسيلة فعالة للغاية في العمل و/
أو التحليل المهني. تتضمن ورشة عمل تحليل الديكام لجنة من الخبراء 

في المهنة وُميّسر متدرب في ديكام. أما ُمخّطط البيانات الشخصية الذي 
ينتج عن ورشة العمل فهو تصوير ُمفّصل للواجبات والمهام التي يؤّديها 

العُّمال المعنيين.

نظام المعلومات الخاص بإدارة شؤون التعليم: هو نظام خدمات مؤسسية 
إلنتاج البيانات والمعلومات التعليمية وإدارتها ونشرها، بما يجمع 

معلومات عن الطاب والمعلمين والمدارس والموظفين.

مهارات قابلية التوظيف: مهارات تتيح لألفراد التقدم نحو أو الحصول 
على عمل، والمحافظة على عملهم والتقدم في مسارهم الوظيفي )أي 
العمل الجماعي، وحّل المشاكل، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

والمهارات اللغوية، إلخ(.

نتائج التعلم: بيان تحصيل علمي ٌمعرب عنه من حيث ما المتوقع من 
المتدرب معرفته وفهمه وإنجازه عند إتمام التعلم.

التعلم مدى الحياة: هو أي نشاط يضطلع به طول حياة الفرد، مما يؤدي 
إلى تحسين المعرفة والمهارات والسلوكيات و/أو المؤهات ألسباب 

شخصية واجتماعية و/أو مهنية.

المهارات الحياتية: قدرات نفسية إجتماعية لسلوك إيجابي تكيف  يُمّكن 
األشخاص من التعامل بفاعلية مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها. هذه 

المهارات ُمصنّفة بصورة تقريبية في ثاث فئات واسعة من المهارات: 
المهارات المعرفية لتحليل واستخدام المعلومات، والمهارات الشخصية 
لتطوير القدرات شخصية وإدارة الذات، ومهارات التعامل مع اآلخرين 

للتواصل والتفاعل بفعالية مع اآلخرين.

النظام النموذجي: نظام قائم على تقسيم التدريب إلى نماذج/وحدات 
تدريبية يمكن إعتماد كل منها على نحو مستقل.
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إطار المؤهالت: أداة تساعد على التواصل بين أنظمة المؤهات في الدولة والمقارنة فيما بينها، باإلضافة إلى االعتراف بنتائج التعلم وغيرها 
من اآلليات التي تربط التعليم والتدريب بسوق العمل والمجتمع المدني. يتم وصف مستوياتها المرجعية من حيث نتائج التعلم: المعرفة والمهارات 

والسلوك.

معايير المؤهالت: تتم ترجمة أوصاف أنشطة العمل إلى بيانات تحدد ما ينبغي أن يكتسب المتعلمون من التعليم/التدريب. تصنف هذه البيانات في 
وحدات )ألغراض التقييم(.

معيار التعليم/التدريب: خطة ألنشطة التعليم والتعلم والتقييم تُحدد بالتفصيل كيفية تحقيق نتائج التعلم. وترد تفاصيل خاصة بشخصيات المعلمين 
والمواد واألدوات وما إلى ذلك. قد يتم إعداد هذه الوثيقة على مستوى المدرسة أو مشاركتها.

اإلعتراف بالتعليم المسبق: هي عملية تقييم وإعتراف يتم من خالها إثبات الكفاءة الُمكتسبة بناًء على المعايير المهنية وبغض النظر عن مكان 
التعلم )التدريب النظامي/غير النظامي، الخبرة العملية(.

التعليم والتدريب التقني والمهني: هو عملية التعليم التي تشمل، باإلضافة إلى التعليم العام، دراسة التكنولوجيات والعلوم ذات الصلة، واكتساب 
المهارات العملية المتعلقة بالمهن في مختلف قطاعات اإلقتصاد. وتتضمن برامج التعليم والتدريب التقني والمهني غير النظامية )المنظمة كجزء 

من نظام التعليم( والدورات غير النظامية )المنظمة خارج نظام التعليم(.

المعيار المهني )الكفاية(: بيان متطلبات الصناعة للمهنة، بما في ذلك الكفايات المطلوبة في مكان العمل ومعايير األداء التي يتم من خالها   
 تقييم هذه الكفايات.
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