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 مؤتمر

 "التدريب المهني المعَجل في لبنان: التحديات وآفاق فرص العمل"

 

جمعية مؤسسة جهاد البناء وبالتعاون مع المركز االستشاري للدراسات والتوثيق ُعقد بمبادرة من 

وذلك في فندق الريفييرا  ل في لبنان: التحديات وآفاق فرص العمل"المهني المعجَ  "مؤتمر التدريب 

بحضور ومشاركة عدد من النواب ورؤساء  2021كانون األول  15واألربعاء  14الثالثاء  ييوم

عيات والمؤسسات والمراكز المهنية ونخبة من الباحثين والخبراء والمهتمين بالشأن البلديات والجم

  .لبنان المهني في
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لقاها بالنيابة عنه مدير أ الخنساد. محمد  عام مؤسسة جهاد البناء اإلنمائية مديرـ ل االفتتاحكلمة 

وجاء نمائية ورئيس المؤتمر الدكتور علي زعيتر تعاونيات في مؤسسة جهاد البناء اإلالتنمية وال

ل وذلك في مؤسسة جهاد البناء قد دأبت على تطوير ملف التدريب المهني والحرفي المعج   فيها أن

وقد جرى العمل على إطالق  .ااألكثر فقر   اأُلسروبصورة خاصة  امحاولة لتمكين اللبنانيين اقتصادي  

ن المؤسسة عملت على تأهيل عدد . كما أمن مختلف فئات المجتمع لالستفادةالطاقات والقدرات 

 .المجتمعنتاج في إلسوق العمل واإلى  من النساء والناشئة وذلك للدخول اكبير جد  

المؤسسة بالتعاون مع المركز االستشاري للدراسات والتوثيق على إقامة هذا المؤتمر وقد عملت 

وذلك بهدف تكوين رؤية متكاملة مع بقية الشركاء في القطاعين العام والخاص المعنيين بقطاع 

التعريف المناسب  وذلك من أجل بلورةل رغم الظروف الصعبة التي تواجهها المعج  التدريب 

طر معالجتها حديات التي تواجه قطاع التدريب وأل وخصائصه ودراسة التللتدريب المهني المعج  

ية تساهم في رفع مستوى التدريب من ووضع سياسات مناسبة التباعها لتحقيق فرص عمل جد  

 ة.ن الجهات المعنية الرسمية والخاصوالتعاون بي خالل تعزيز الشراكات

 نسان من الكينونةإلن التدريب ينقل اكلمة اعتبر فيها أ وزير العمل األستاذ مصطفى بيرمثم ألقى 

ل في عج  أهمية التدريب المتكمن مكن تسميته بالتدريب الذكي وبالتالي وهو ما يالصيرورة إلى 

قل المهارات التي ال يمكن الحصول عليها من خالل الشهادة التي نحصل عليها بل هو ينقلنا يننه أ

متسارعة في كافة المجاالت الن التطورات عالم الفعالية. إإلى  لم القابليةالمهارة من عا من حيث

تا باختبار التويوفي اليابان قام مصنع  والتدريب يربط بين الساحة النظرية والساحة العملية. فمثال  

من الشهادات  في مقدمة السيارة لم تأت   ثانية للقيام بمهام سبعة 55يهم ن لدالموظفين وقال إ

م الوزير بيرم مثال آوالتدريب على الجزئيات الجامعية بل هي نتيجة تراكم المهارات خر عن . وقد 

على ميركا في أ والشهاداتذ لم يسعف الطب والتخصص إزمة في الواليات المتحدة األميركية ألا

ن تراكم الخبرة والتدريب على إال أالمهارات.  وفقدان بعضنتيجة أخطاء جزئية النحو المأمول 

خطاء الطبية بصورة خاصة بعد جائحة ألالتفاصيل ساهم في تفادي العديد من المشكالت وا

ن األخطاء والمشكالت لكثير من  التدريب المستمر يساهم في رفع المستوى وتفادي اثم إ .كورونا
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االستفادة من وحتياجات وفق تحليل احتياجات السوق تحليل صحيح لال على ان يكون مبني  شرط أ

 منحنى الفرصة واالستعداد. 

 

 

فنحن من  نصنع الحظ من  من خالل التدريب وتنميته. امستعد   اما هو الحظ؟ هو فرصة طرقت باب  

التحليل الصحيح لالحتياجات المطلوبة في  ضرورةالتأكيد على إلى  وخلص .الفرصخالل صناعة 

عالم المعنى حيث يكون هنالك إلى  نسانإلأن التدريب له بعد سيكولوجي ينقل اوعلى السوق 

في رفع مستوى  اناإلخالص في العمل يساهمو اإلتقانن منشود وتزداد الثقة بالنفس كما أ هدف

 .العمل وأداء العاملين
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ستاذ محمد الخليل مدير العالقات العامة األلمدير المؤتمر ت أعمال الجلسات بكلمة موجزة هل  استُ 

وال ن التدريب المهني والحرفي أإلى  الذي أشار عالم في المركز االستشاري للدراسات والتوثيقإلوا

د كاديمي وأن التعاون بين جمعية مؤسسة جهاألهمية عن التعليم اسيما المعج ل منه ال يقل أ

جل شاري للدراسات والتوثيق يأتي في إطار التكامل بينهما من أنمائية والمركز االستإلالبناء ا

  .هداف الوطنية الكبرى والنهوض بالمجتمع اللبنانيألتحقيق ا

دور ص وقد عرض عناوين ومحاور الجلسات التي ستعقد على مدى يومين متتاليين ومن ثم

جلسة  وذلك فيي ستوج ه مسار التدريب المهني والحرفي التوصيات المستخلصة من الجلسات الت

 .الجلساتختامية يشارك فيها المحاضرون ورؤساء 

 

ترأسها رئيس المركز "تكييف الرؤية والدور مع وضع األزمة" وكانت تحت عنوان  الجلسة األولى

أنه ال واستهلها بكلمة أكد فيها على  االستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل اهلل

من  لراهنة التي طرأت على البالد وأنل بمعزل عن األزمة ايمكن مقاربة التدريب المهني المعج  

ن واعتبر أ .زمةألقبل ا عما كانوجود تغيير في األولويات  تتماشى معالضروري خلق فرص 

نه في الوضع الحالي ويمكن مالحظة أ مرتبط بإنتاجية ضعيفة.ولتنمية ضروري لالتدريب المهني 

سياسات جديدة  انتهاجيجب التعامل مع مشاكل التسرب المدرسي والظواهر المماثلة وعليه يجب 

سوق إلى  العمل على تكييف خبرات ومهارات القادمين وينبغيعلى مستوى التدريب المهني 

  .العمل

وضرورة بناء المعرفة في األزمة  المجالفي هذا  اإلعالمتداول التجارب ودور  وأكد على أهمية

  سوق العمل.التي يحتاج إليها ساهم في تحديد الوظائف يبما الحالية 

 

تحدث األستاذ وحول السياسات الرسمية للتدريب المهني المعج ل في لبنان والقوانين المتبعة 

 ،نيابة عن مدير عام مديرية التعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري ،فاروق الحركة

ا هو أساس للحركة التربوية المعاصرة، فمن خالله يتمكن المجتمع  التعليم المهني والتقني أن معتبر 

كما تحدث عن أهمية . المعاصر من تنمية موارده البشرية ويزو د الناس بالمهارات القابلة للتطبيق



 
 

5 
 

التنمية االقتصادية واالجتماعية،  يب المهني ومدى تأثيره في سياسات االستخدام وبرامجالتدر

ا أ تعد تقتصر على ضمان جودة السلع في المؤسسات الصناعية بل  لم الجودةن إدارة موضح 

تها المؤسسات التعليمية في ن أإلى  وأشار .قطاع الخدمات بما في ذلك قطاع التعليمإلى  تعد 

وتبرز أهمية إدارة الجودة وضمانها بشكل واسع.  تطبق المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرهاالواليات 

 الجودة في مناهجها لتحقيق مخرجات كل منهاج للغرض المقصود منه. 

 

ر عبارة "المالئمة للغرض" كل صفحة من صفحات برامجها التعليمية ذكر على سبيل . ووتتصد 

يلية فالمشكلة الرئيسية التي تعاني منها مؤسساتنا التعليمية المثال دليل اعتماد الطرق التحل

والتدريبية هي ضعف إدارة الجودة لديها بسبب عدم وجود نظام فع ال قادر على ضبط العملية 

أشخاص إلى  الذي يحتاجسوق العمل في موضوع التحديات الرئيسية إلى  وتطرق التعليمية.

حة ونقاط مشج عة فرص متا أن وجود كد  جاتها. وأالحتيا ينمالئم اوتدريب   امؤهلين يمتلكون تعليم  

ت واالستعداد التام والجاد ألرباب العمل لمناهج على أسس المقاربة بالكفاءامن خالل تطوير ا

ي والمنظمات الدولية ما أن االتحاد األوربك بالمشاركة في تدريب طالب التعليم المهني والتقني

 مستعدة للدعم.

مع الجهات المختصة لمنع تشغيل مهنيين من غير الحائزين على شهادة مهنية معترف  العمل وعن

لوضع الراهن وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف واإلجراءات ل اهذا يتطلب تشخيص  قال إن  بها

 .المطلوب اتخاذها لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة

 

عن أثر التدريب المهني في  هلل أحمدالقاضي عبد امدير عام وزارة الشؤون االجتماعية وتحدث 

يرفع من وجزء من العلم  هونه تطبيقي ض معدالت البطالة، فالتدريب رغم أالحد من الفقر وخف

م نموذج  مستوى المجتمع من خالل محاربة الفق فضل ولذلك ال بد من أ ار وينمي المجتمع ويقد 

قدر اإلمكان لتسهيل الدخول المهارات ل من خالل شهادات وتطوير تنظيم موضوع التدريب المعج  

ل من خالل إيجاد تسهيل التدريب المهني والتقني المعج   وجوبإلى  لفتو في سوق العمل المتاح.
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د والح امراكز تستهدف األسر وبأسعار تشج ع على القيام بدورات وبصورة خاصة للعوائل األكثر فقر  

 اللبناني. من البطالة في المجتمع

 

ز الواقعية للبلديات ودورها في مواكبة  التجربة على رئيس بلدية الغبيري األستاذ معن الخليل ورك 

عمال ودورات تدريبية لدية الغبيري وما قامت به من أة بوبصورة خاصة تجرب التدريب المهني

ة للوضع االجتماعي حاجة السوق والحاجة الماس  إلى  تساهم في رفع مستوى الفرد وذلك بالنظر

 الموجود في البيئة التي نعيش فيها. 

 

 وعلىسوق العمل إلى  ب االختصاصات وسرعة الدخولعلى ضرورة دراسة نوعية وتشع  وأكد  

بلدية  أن تحقيق الخبرة العملية السريعة. كمالتمكين المعرفة وتطوير المهارات ألهل االختصاص 

ل في اختصاصات جديدة تواكب الحداثة مهني معج  تدريب تنظيم دورات إلى  بادرتالغبيري 

 .والتطور

 

حكومية في التنمية ومراجعة األداء على ضوء األهداف االقتصادية الغير عن دور المنظمات و

حكومية الغير مات إن المنظ   فقال رئيس تحرير مجلة الحقول األستاذ علي نصارواالجتماعية تحدث 

ال تقدم أي نموذج تنموي بديل وبرامج تنموية واضحة لديها نه ال يوجد أال إبالتنمية  اتهتم كثير  

 .الثروةوال تهتم بإعادة توزيع 

 

مية الحقيقية مقرونة بحراك حكومية ال تعالج القضايا الرئيسية فالتنالغير مات وأكد نصار أن المنظ  

تختاره الواليات المتحدة الجامعة األميركية ومن إلى  كثر الدعم والتمويل يذهبأ لة وأن  الدو

 .Ngos األميركية تحت عنوان
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وتحمل  عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتورة عناية عز الدينبرئاسة كانت  الجلسة الثانية

 ". مستلزمات تطوير االختصاصات في خدمة سوق العمل" عنوان

في الدولة يمتلك المعنيون  ال بينمابتخصيص مؤتمر للتدريب المهني،  عز الديند. عناية أشادت 

، فالتدريب يعطي فرصة "ولم نستطع فتح كو ة في جدار طاقة العمل"على سؤال ما العمل؟  اجواب  

معالجة الفجوة في سوق العمل وحاجات الناشئة إلى  ودعتبين لالندماج في سوق العمل للمتسر  

مد إن هذا المسار إذا اعتُ وقالت  .هج وسوق العمل نتيجة لغياب التخطيطحيث ال توازن بين المنا

نتاج والقطاعات إلذ ال يمكن بناء دولة قوية دون قطاعات اكن أن يساهم في الحد من البطالة إيم

حصاء إجراء تشريعات في المجلس النيابي وإإلى  ساسي في اإلنتاج ونحتاجألالمهنية هي المدماك ا

 .الئحة بالقوانين التي يجب العمل عليهالنحصل على 

 

دت الدكتورة عز الدين على ضرورة المعادلة بين التدريب وسوق العمل وإعادة النظر في  وأك 

نه يمكن للنظام االقتصادي في لبنان. كما أالوظيفة االقتصادية إلى  المناهج التربوية إضافة

 .التعليم والتدريب المهنياالستفادة من دول مثل كوريا التي دمجت المناهج مع 
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مواءمة التدريب مع  موضوع يلي برباريؤسسة الوطنية لالستخدام األستاذ إمدير عام الموتناول 

اواقع متطلبات سوق العمل في لبنان  التدريب المهني له دور مهم في تحقيق التنمية  أن معتبر 

في ميادين  اومهني   ااالقتصادية واالجتماعية حيث يساهم في تامين الموارد البشرية المؤهلة تقني  

اإلنتاج الصناعية والزراعية والخدماتية والتكنولوجية ويتمي ز عن التعليم المهني والتقني لجهة كونه 

متطلبات سوق العمل لجهة أن إلى  وات دراسية طويلة، وهو أقربحيث ال يتطلب سن معج ال  

التدريب  كما أن .جانب الدروس النظريةإلى  التدريب العملي يستحوذ على نسبة عالية من برامجه

آمنا لألحداث الذين يواجهون صعوبة في متابعة دروسهم األكاديمية، حيث  ال مالذ  يشك   المهني

يضمن حمايتهم من االنحراف أو االستغالل في حال دخولهم سوق العمل بشكل  ايؤم ن لهم خيار  

ق عليه من المراجع  ر من دون تأهيل وتدريب مهني ضمن برنامج تدريبي متكامل مصد  مبك 

الرسمية المختصة، سواء أكانت المديرية العامة للتعليم المهني أو وزارة الشؤون االجتماعية أو 

ة الوطنية لالستخدام. ويمكن القول إنه يساهم في تحقيق العدالة واألمن وزارة العمل أو المؤسس

 .االجتماعيين

ث عن دور المؤسسة الوطنية لالستخدام في مجال التدريب المهني المتوافق مع متطلبات و تحد 

العوائق والصعوبات التي يتم مواجهتها كضعف اإلمكانات البشرية  وحاجات سوق العمل مفصال  

ضة دائم   االلوجستية لدى المؤسسة، خاصة وأنهوالمادية و للمشاريع  امنذ إنشائها كانت معر 

إلغائها مما ساهم في تهميشها وعدم استقرار العمل فيها. كما استفاض إلى  واالقتراحات اآليلة

مات الدولية واإلقليمية برباري بتقديم االقتراحات والتوصيات من خالل تعزيز التعاون مع المنظ  

متي العمل الدولية والعربية واليونسكو واليونيسيف وغيرها التي تدعم مفهوم المعنية وخاصة منظ  

ل بناء شراكة حقيقية وعملية إلى  وبرامج التدريب المهني وبين القطاعين العام والخاص والتوص 

 للتطبيق في موضوع تعزيز التدريب المهني وربطه بحاجات سوق العمل الفعلية. 

 

ه من الضروري إيجاد آليات عمل لحل  مشاكل تمويل برامج التدريب المهني من خالل وأضاف أن

 (.مشاركة القطاع الخاص في التمويل )أصحاب العمل
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التدريب المهني المعج ل  عن رئيس الهيئة الوطنية للبحوث العلمية األستاذ رضوان شعيب وتحدث

ف ا كمدخل لتطوير اإلنتاج اإلبداعي خالل العقد  احد أكثر المصطلحات رواج  أ بأنهبتكار الحيث عر 

لطرائق والمنتجات لهو تجديد إبداعي وتوليفة معارف أصيلة إلعطاء قيمة جديدة  فاالبتكاراألخير. 

لقد ارتبط مصطلح االبتكار باقتصاديات السوق المالية واإلنتاجية،  الخدمات.و أ عملياتالأو 

خالل المصطلح الذي ساد  محل  حيث حل  في كثير من األحيان  STI [1] والتكنولوجياوبالعلوم 

 .R and D وهو البحث والتطويرالماضيين عقدين ال

إلى  من الفكرة االبتكاروباعتراف كل المنظرين، فإن األصل في االبتكار هو الفشل )نعني بمسار 

هذا ينطبق على و%، 10السوق(، بينما ال تتعدى قصص النجاح عند المتفائلين نسبة إلى  التطبيق

األفراد والمؤسسات وحتى الحكومات والدول، وهنا تكمن صعوبة العنوان في غياب رؤية لالبتكار 

صغرى أو ما يعرف على مستوى قيادة الدولة، أي الحكومة، وبالتالي علينا كأفراد وكجماعات 

 اعلى أمل أن تكون هذه الرؤية جزء   صياغة نظرتنا االبتكارية لما يحاكي الواقع، المجتمعمات بمنظ  

م فهمه الخاص أو ربما رؤيته لرؤية الحكومة كقيادة للوطن حتى ال يكون كل منها يقد   مكمال  

 .بما يحقق أهداف وغايات البيان الوزاري الماليزي لالبتكار بوضع رؤيتها ورسالتها

المتعلقة  الحكومية ن  البيئة التشريعية/فرأى أوى الحكومة والتشريعات والبلديات على مست أما

باالبتكار في لبنان شهدت عالمتين فارقتين خالل العقود الثالثة األخيرة: األولى في التسعينيات 

حيث برزت تشريعات الملكية الفكرية المدفوعة بشكل أساسي من شركات التكنولوجيا لحماية 

ا مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد  اثمرت حكومي  أقد حقوقها و إنشاء مكتب والحق 

لمصرف لبنان المتعلق باالبتكار  331والتجارة. والثانية في العقد الماضي من خالل التعميم 

امة النظام في دو   امليون دوالر أعتقد أنها ذهبت هدر   500واقتصاد المعرفة والذي أنفق بموجبه 

 اللبناني المعتمد على المحسوبيات والطائفية. 

 

آليات إلى  هنا ال بد من ذكر البلديات التي اجتهدت )رغم قصور التشريع المتعلق بها من االنتخاب

العمل( بمبادرات مثل إنشاء حاضنات أعمال )بلدية الغبيري، حارة حريك...( أو دعم المبادرات 

علوم وجائزة حسن كامل الصباح البتكارات الشباب )بلدية النبطية، بلدية االبتكارية مثل مباراة ال
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بيروت، برج البراجنة...( وغيرها. وهنا أدعو وزارات التنمية اإلدارية والعمل والصناعة واالقتصاد 

ربما  والتجارة بالتعاون مع البلديات لوضع إطار وطني لمهارات العمل األساسية نحو االبتكار وصوال  

م خاص يسمح للمواطنين أو المؤسسات الناشئة الطامحة م( لحوكمة االبتكار ووضع سل  )كحل

وعلى مستوى النظام أو  للقياس عليه والتصنيف بناء  على درجاته وتسل ق مراحله نحو األعلى.

في التعليم  التعليم المهنيقانون دمج  اأخير  مجلس النواب اللبناني  قر  ة التعليمية: لقد أاألنظم

المراسيم التطبيقية، فقد عشنا خالل العقدين األخيرين في إلى  العام، وقبل أن يصل هذا القانون

غياب المهارات العملية والحرفية إلى  نظام تعليم عام ألغيت منه مادة التكنولوجيا وهو ما أد ى

مباراة العلوم كانت  ونحن في الهيئة الوطنية للبحوث العلمية ندعي أن .والتقنية من المدارس

م فيها آالف ألف طالب وقد   15عالمة فارقة في العقدين األخيرين، فقد شارك فيها أكثر من 

إلدراج  المشاريع في فئات مختلفة، ونحن نسعى اليوم للتعاون مع المركز التربوي للبحوث واإلنماء

 .ين الماضيينمن خالل مشاريع مباراة العلوم على مدى العقد PBL م بالمشروعالتعل  

إلى  قوى عاملة ماهرة، أما االنتقالإلى  القوى العاملة في تحويلهاعلى مستوى ويتمثل هدفنا 

ة فهذا يحتاج تدريب   ن ال يمك االبتكار بالتقانة العالية مثال   ألنغير معج ل،  االقوى العاملة المتخصص 

مبادئ الثورة الصناعية الرابعة تحصيله بالتدريب المعج ل. ولكن يمكن التدريب المعج ل على 

فالموارد هي سعي عالمي اليوم لتعزيز مفهوم تدوير االقتصاد أي استخدام الموارد ألقصى 

، وبالتالي تحتل 2019بهذه الموارد نتيجة االستيراد المجنون ما قبل  اديمومتها، ولبنان غني جد  

هذه مفهوم عالمي: قطع السيارات اليوم الصيانة مكانة  أساسية للعمل على استدامة الموارد و

 .المستهلكة، معالجة األثاث، األبواب الحديدية والخشبية، والخشية من ظاهرة سرقة المعادن

المشكلة التي أدت للتكاسل عن كل ما هو حرفي، وهذا التهديد يمكن  ون تبجيل التكنولوجيا هإ

ت والتصميم الفني وتكنولوجيا فرصة باستخدام التدريب المعج ل في مجاالت الشبكاإلى  تحويله

 .بناء التطبيقات البسيطةوتصميم صفحات اإلنترنت و التحك م البسيط بالطاقة
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 :التوصيات

 بناء المحتوى المعرفي Media Content  لى ع قنوات إنشاءويوجد منصات جاهزة ويمكن

 ...وسائل التواصل والمنتديات

  مباريات ابتكارية والتدريب على مفهوم إيصال الفكرة وعرضها بأقل إشراك المتدربين في

 .BIIS وقت ممكن، مثال معرض بيروت الدولي لالبتكار

 التدريب على مهارات الحياة Soft Skills  للنجاح ولتعزيز االبتكار  اضروري   أعتقدهوهو ما

 (...، مفاهيم المحاسبة، مهارات التواصلزنامة مثال  )الر

 مسارات تدريبية وضع برنامج Training Tracks  تراكمية مع شهادات وطنية ومنحها اعتماد

 (.عن محظور االحتكار والنفع المادي )القيمة ابعيد   ACCREDITATION النقابات

  ،توضيح الحقوق وفي أعمال الخدمات: تعزيز مهارات وقيم البيع أونالين مثل المصداقية

أعمال النظافة واألمان والسالمة والتغليف، والتخزين، مهارات  ونعود لبناء المحتوى المعرفي

 .ورفع القيمة للمنتج والمهارة المحلية
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مدير الدكتورة لينا درغام حول الكفايات التدريبية ومستلزمات مراقبة الجودة والمواصفات تحدثت 

مت عرض   عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حول كيفية وضع المواصفات  اوشرح   اعلمي   احيث قد 

والمقاييس وما يحتاجه سوق العمل والثغرات المتواجدة لحل المعضالت التي يواجهها الفرد لتأهيل 

فالتدريب حول  ،القدرات والتدريب الكافي وفق متطلبات السوق وضمن معايير تضمن الجودة

ات المرتبطة بالبنية التحتية المواصفات له تأثير متشع ب وكبير على العديد من المؤسسات والنشاط

 .للجودة

 

م  "دور القطاع الخاص في التدريب المهني المعج ل وتنظيمه" وتحت عنوان اد مدير معهد اإلمدقد 

ن األهداف العامة للتعليم المهني أ امؤكد   ورقة عمل المهني والتقني بالتكليف غسان عميص

عمل والتخفيف من نسب البطالة وتلبية  والتقني تتلخص بإعداد طالب منتج وبالتالي تأمين فرص

ضرورة تأمين الفرص إلى  إضافة حاجات سوق العمل عبر مدها بالخبرات الفنية والعلمية المتطورة.

رب على أية مهنة عبر إجراء دورات تدريبية سريعة وممنهجة وبالتالي تحسين أداء لكل مواطن للتد  

ل من القطاع الخاص في التدريب المهني المعج  دور  يجب مالحظة االعمل. وهنالعاملين في سوق 

نه يجب مراعاة ما أك د بما يتالءم مع سوق العملفراألخالل تأمين التدريب الجيد والمستمر ل

اعتماد اختصاصات للعام  مبعض الدول يت نه فيتويات التدريب. ومن الجدير ذكره أوتنظيم مس

ال بعد مضي بضع سنوات، وقد إ ااصات مجدد  ال تعتمد هذه االختصعوام القادمة وألو لالحالي أ

جراء إلجادة المطلوبة وإتساهم بعض الشركات والمؤسسات في تحديد هذه االحتياجات ومستوى ا

بهدف تطوير مهاراتهم والتعرف عن قرب على  (Train the Trainer) دورات تدريبية للمدربين

  حاجات سوق العمل.

 

وقد ُيستفاد في وللنجاح في العملية التدريبية ال بد  من تأمين الكادر التعليمي المتخصص والكفوء، 

بين ن ندرة المدر  أال إصحاب الخبرة العملية في المساعدة في عملية التدريب، القطاع الخاص من أ

التعليم إلى  كثر منهإلنتاج أالذهاب نحو اإلى  في بعض االختصاصات تؤدي بهؤالء المدربين

اوالتدريب مما يؤم    .امرتفع   امالي   ن لهم مردود 
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التحديات وآفاق فرص "كانت تحت عنوان ل في لبنان لمؤتمر التدريب المهني المعج   الجلسة الثالثة

 ".العمل

م  بداية    الدكتور زياد عبد اهلل رئيس مصلحة التدريب والتكنولوجيا في إدارة اإلحصاء المركزيقد 

ث فيها ع ن أهمية اإلحصاء الرسمي وغير الرسمي في تطوير التدريب المهني ورقة عمل تحد 

لعمل إدارة اإلحصاء المركزي ومصادر المعلومات التي يتم  وعرضل في لبنان والحرفي المعج  

 .باإلحصاءاتجمعها للقيام 

ومنهجتها من خالل التدريب المباشر وتدريب طالب  األعمالن اإلحصاء يساهم في ترتيب وقال إ

ن وجود اختصاصات متنوعة من علوم اقتصادية واجتماعية امعات من لبنان وخارج لبنان كما أالج

 .واصر فيما بينهماألساهم في تأكيد ايومعلوماتية وغيرها من العلوم ذات الصلة باإلحصاء 

شراف على الوزارات إلحصاء المركزي من خالل اإلا كد  الدكتور عبد اهلل على ضرورة تعزيز دورأو

متخصصين ق بل والمؤسسات العامة في المجال اإلحصائي وتدريب العاملين في القطاع العام من 

حصاء المركزي كما أن من الضروري نشر الثقافة اإلحصائية وإعطاء أهمية لموضوع إلدارة اإفي 

 .لحرفي المعج ل في لبنانحصاء الرسمي في تطوير التدريب المهني واإلا

 

التدريب كعنصر "تحت عنوان  رئيس االتحاد الوطني للجمعيات التعاونية الدكتور رضا الميسوتناول 

 موضوع "ال في التعاونيات اإلنتاجية والنقابات والبلديات ومتابعة وضع األنظمة وقيود وضعهافع  

تحقيق الغرض الذي تمَّ من أجله إلى  يؤد يالذي التدريب الموجَّه والمنظَّم بالشكل المطلوب 

لعمالة ذات اإلنتاج نوعية من اإلى  لو كان موجه االتدريب المنظَّم الموجَّه  ورأى أنالتدريب 

دراسة القصور في اإلنتاج وعمل البرنامج التدريبي المنظَّم من أجل زيادة  المنخفض، وتمت

فإننا دون شك سنجني ثمار هذا التدريب بزيادة  ،اإلنتاج والقضاء على سلبيات األداء المنخفض

 .مة التعاونيةالضروري تعريف الفرد بسياسات وأهداف المنظ   نللعمالة. وماإلنتاجية 

تحقيق غاية االستقرار فقد يكون الهدف من التدريب هو إلى  ن  التدريب يهدفواعتبر الميس أ 

نَّ الموظف لمفترض لآلالت حيث إقرار العمر ااالستقرار الشامل من حيث استقرار العمالة وكذلك است
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ر بالمتدرِّب على صيانة ا ا يجعلها تستمر في آلالت سيقوم في الموعد المقرَّ صيانة هذه اآلالت مم 

كذلك يكون الفرد المتدرِّب قد تجنَّب المشاكل التي تحدث لآلالت أو غيرها  .العمر االفتراضي لها

نه يساهم في إحداث تغيير كما أ .نتيجة لمعرفته السابقة من خالل البرنامج التدريبي الذي اجتازه

 .في سلوك الفرد وتصرفاته

 

 :ط التاليةالتدريب ويمكن تلخيصها بالنقا ومبادئشرح الدكتور الميس بشكل مستفيض أسس و

 .االعتماد الذاتي .1

 .شمولية التدريب .2

 .مة الواقعية للتدريبءالمال .3

 .االستمرارية في التدريب .4

 .ج في التدريبالتدر   .5

 .التخطيط للتدريب .6

 .التفاعل التدريبي .7

 

 رشاد السلوكي واالجتماعي الدكتورة سحر مصطفىإلمان لمسؤولة الدراسات في مركز أ وتحدثت 

فت الثقافة على أف "لبين الثقافة المجتمعية والتدريب المهني المعج  لتأثير المتبادل عن "ا نها عر 

 بين اوقالت إن ثمة ترابط   .التقاليد والمعتقدات والفولكلور والمؤسسات عند مجموعة من الناس

والتقدم السريع لتكنولوجيا  على صعيد نتيجة العولمة متغيرالتدريب وسوق العمل في عالم 

والممارسات ة، ديدتطور األسواق المالية واالستراتيجيات التجارية الجوالمعلومات واالتصاالت 

 .ةديدالج اإلدارية

 من الفرد كينتم مهمة قيقتحإلى  ن مؤسسات التدريب المهني تسعىوأضافت د. مصطفى أ

 في بنجاح الفرد دمجين لكي ضرورية وهي العمل، سوق في الطلب تلبي التي الكفاءات اكتساب

عندما تتوافق المواد وعرض المؤهالت في عملية التدريب المهني  واالجتماعية المهنية ةبيئال

 .والتقني
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 تعطى االجتماعية والمكانة ليدالمجتمع من خالل العادات والتقا السائدة فين الثقافة أوأضافت 

 لها التي االجتماعية التنشئة عملية خالل من اكتسابها ويمكن. أخرى دون وأمور لقطاعات

 تداعياتها من الرغم على لبنان في المدرسة، مثل والرسمية األسرة، مثل الرسميةغير مؤسساتها 

 .السلبية

 

التدريب إلى  في ورقتها عن تعزيز النظرة ليسار الحاج يوسفأإذاعة النور اإلعالمية في وتحدثت 

اإلعالم تعاطى مع  نإشكاليات عديدة معتبرة أل عبر المواكبة اإلعالمية. وعرضت المهني المعج  

الخبرات بينما نقع في إلى  ن قطاع المهن في لبنان يفتقربصيغتها التراثية والثقافية كما أالمهن 

ز حضور عالم لم يعز  ورأت أن اإلإشكالية أخرى وهي التنافس بين القطاع المهني واألكاديمي. 

الرسمية  االمتحاناتالمثال األول على ذلك غياب الترويج لقيمة المهنة حتى في مواكبة والمهن 

 .اإلعالما في ا مهم  فيما يأخذ الجانب األكاديمي حيز  

بالحديث عن المطالب  ادور القطاع المهني النقابي الذي ينحصر حضوره إعالمي  إلى  وتطرقت

إلى  النقابات وعملها. ودعت وسائل اإلعالمفيما يغيب اإلعالم عن المهن وتعريف  ،المادية وغيرها

ز ذلك عبر نها دون المستوى المطلوب وقد تعز  أالمهن على إلى  تصحيح النظرة السائدة: أي النظرة

ن المهن هي للذين لم يمكنهم مستواهم د التعليم األكاديمي وتعتبر أتمج   ممارسات عديدة

خلق وعي شعبي من ذلك  بدال  و ،(ا)المهنة ملجأ الفاشل أكاديمي   الستمرار فيه.ان كاديمي مألا

ت  ألهمية المهنة. ضرورة التركيز على احتياجات سوق العمل والحديث عن المهن التي على وأكد 

  .يحتاجها

 ومن الممكن وضع شراكات استراتيجية مع مراكز التدريب مثل حاضنات األعمال وغيرها من الجهات

وهنا يأتي دور اإلعالم كرافد لهذه الجهات عبر الترويج وعبر العمل  التي تتعاطى التدريب المهني

للتدريب المهني. )نفس المؤسسة  اعملي   ايشكل مختبر   اإلعالمن أإلى  وأشارت .المتكامل معها

اإلعالمية هي مركز تدريب مهني فما يدرسه الطالب في الجامعات يختلف عما تحتاجه المهن 

 (.لها الطالب تدريجيا من العمل في المهنةوالمقصود هنا مفاتيح العمل وأسسه وقد يحص  
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المهنية وقد يتفاجأ كثر عندما يعلمون  للمدارسهمية الكافية ال تولي األ ن وسائل اإلعالمورأت أ

هل عليهم االكتساب السريع لمهن المهني وهي تس  التعليم نة متوفرة في بوجود اختصاصات معي  

نين التي تدعم المهن في الترويج لمشاريع القوا ادور   اإلعالمويلعب (. ربما يعرفون منها القليل

وأوصت بضرورة  .واالجتماعية لهم صحابها عبر تأمين الضمانات الصحيةز حضور أوتعز  

 .خطاب إعالمي هادف يعز ز اإلنتاجية والتشجيع المستمر على خوض غمار التدريب المهني وضع

 

وذلك ( 2021األول كانون  15في اليوم التالي )أعمال مؤتمر التدريب المهني المعّجل استكملت 

 .في فندق الريفييرا

 عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليلرأسها التي ت الرابعةالجلسة بـ بدأت فعاليات المؤتمر 

د على ضرورة استقدام خبراء من الخارج معنيين بالتدريب العالمي وإجبار الشركات الكبيرة  الذي شد 

من الضروري وضع برامج تدريب للجميع في كافة الميادين وبصورة وعلى تدريب الكوادر البشرية 

 .الطاقة والمياهخاصة في وزارة 

 

األستاذ بالنيابة عنه  ألقاها مهنا كامل الدكتور الدولية عامل مؤسسة لرئيس كانت كلمةبداية  

ث فيها عن التدريب والتمكين سبيال  و أحمد عبود تجربة مؤسسة إلى  المواطنة وصوال  إلى  تحد 

المناطق الشعبية  في المتنو ععامل الدولية التي تخوض منذ أربعة عقود غمار التدريب المهني 

والمهم شة، بالتوازي مع تقديمها الخدمات الصحية وحملها الملفات الحقوقية على الصعيدين 

االقتصادي واالجتماعي لكونها مؤسسة للتنمية البشرية والتنمية المجتمعية. وأبرز خصائص 

ئين )الفلسطينيين والسوريين ز فيه بين المواطنين اللبنانيين والالجالتدريب أن المؤسسة ال تمي  

ز بينهم ديني ا أو طائفي ا أو جندري ا أو عرقي ا أو مناطقي ا، أو أي شكل من وغيرهم(، كما أنها ال تمي  

مت  اانطالق  وذلك أشكال التمييز األخرى.  من المبادئ العامة التي ارتكزت عليها المؤسسة. وقد قد 

عن االرتهان، عبر  اتحرير الخدمة الصحية بعيد   المؤسسة خالل مسيرتها أنموذج ا متقدم ا في

ا  ا، كي تغدو تلك الخدمة حق  تقديمها تلك الخدمة بأفضل المواصفات مجان ا أو بأسعار رمزية جد 

ا يؤسس لخطوة متقدمة نحو الحفاظ على الكرامة اإلنسانية، م لمتلقيها بدون من ة، مشترطة  
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رهن بالتعليم المهني، وقد تنو عت مروحة التدريب أن  تطور المجتمع المواطنة. وترى المؤسسة 

زت ورش التدريب على تنمية  مته لإلناث والذكور من الفئات العمرية المنتجة. ورك  المهني الذي قد 

مرحلة اإلنتاج أو االنخراط في إلى  ب من الوصولن المتدر  درجة تمك  إلى  المهارات واالرتقاء بها

ا )النساء، المعوقون، الالجئون( ببرامج تدريبية  سوق العمل. وحظيت الفئات األكثر تهميش 

االستقاللية المادية وتحقيق الذات، على إلى  متخصصة تخو ل أفرادها االستثمار في طاقاتهم سعي ا

  .الرغم من فترات عدم االستقرار التي مرت بها البالد سياسي ا واقتصادي ا وأمني ا

المجتمعي التي اعتمدتها "عامل" مسار العمل  إلنسانياخط ت المنطلقات الرؤيوية للعمل وقد 

اإلنساني في لبنان خارج القيود الطوائفية والمناطقية. واقترنت هذه المنطلقات بمبادئ وشعارات 

 العدالة االجتماعية المنشودة. من ذلكإلى  رفعتها المؤسسة، إيمان ا منها بضرورة التغيير وصوال  

عكس التراحم ي فيما مبادئهاالثقة وهي عالقة اعتماد بين "عامل" والعاملين فيها والمتفاعلين مع 

نحو العيش  اُمستوى الطبيعة البشرية النازعة أبد  إلى  سمو العالقات اإلنسانية وارتقائها

ة على التجربة لدى العاملين في المؤسسة والمتدربين طاقات إضافي أوجدتكمجموعات ال كأفراد. و

على المعلومة الصحيحة تمكنت  بناء  والصبر واالحتمال في انتظار تحقيق األهداف البعيدة المتوخاة. 

وضع إلى  ن وقادتالمؤسسة من بناء قاعدة بيانات يمكن معالجتها وغدت مرتبطة في سياق معي  

قيق قد استطاعت المؤسسة تقسيم عملها على خطط خمسية، قابلة للفحص والتدو خطط منتجة.

الميزاني ة المالي ة، و وفريق العمل عثرات، شملت المسار الدقيق للعملوقراءة النتائج من نجاحات وت

ودعم اإلدارة، ودراسة الُمؤشرات الخاصة بإنجاحها. وتتمتع كوادر المؤسسة بحسن التنظيم، 

 .والتوجيه، والرقابة، والتقييم، والتصويب

و حتى الميمات كير اإليجابي والتفاؤل الُمستمر. أكالتف ال بد من رفع شعارات للعمل عليهاكان و

الثالث: مبدأ، موقف، ُممارسة، حيث ينبغي أن ينسجم الموقف مع المبدأ وأن تنسجم الُممارسة مع 

اء وتحويل ا أن توثيق العالقة مع األصدق. كمالموقف في عالقة ثالثية مشروطة بعضها ببعض

ن أي  عمل أ المؤسسة ىالعملي. وتر األداءساهم في رفع ت متحييد الخصوأصدقاء وإلى  المحايدين

أن أي عمل إنساني ال  كما إنساني  اشة ليس عمال  إنساني ال يتفاعل مع الفئات الشعبية أو المهم  

كانت روح التضامن وااللتزام بقضايا الشعوب و .تكون فلسطين قضيته المركزية ليس عمال  إنساني  ا
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مات المحلية التي قبلت كل التضحيات في مرحلة الخطر العالمي لدور المنظ  العادلة، والتقدير 

العمل على توزيع عادل للثروات في العالم والعمل ضد ازدواجية . للعمل اإلنساني االشديد، محرك  

المعايير بين الغرب وبالد العالم الثالث وذلك من خالل العمل على بناء دولة العدالة االجتماعية. أي  

ر، وأال تحتل  منظ   أال مات المجتمع المدني  الدور الذي على مؤسسات يكون القطاع الخاص هو المقر 

 .القطاع العام أن تقوم به

راهن عليها في زرع الثقافة الجديدة وبناء ن مساندة قضايا المرأة يُ أ استاذ عبود معتبر  ألوتابع ا

ه األول للذكور ومصدر لثقافتهم الموج  األسرة، فهي أم المجتمع ومخزن الثقافة والقيم، وهي 

 توزع البرامج التنمويةوفي وسلوكهم االجتماعي، 

مات المجتمع المدني في عملها بشكل عام، مثل التشريع، وعرض بعض المعو قات التي تواجه منظ  

تحديث جذري وعدم تبلور دور المجتمع المدني بشكل مستقل عن إلى  فقانون الجمعيات يحتاج

يث لم تتمكن الجمعيات والهيئات في ظل النظام الطائفي من التخلي عن البنى التقليدية الدولة، ح

ن ديثة القائمة على المواطنة. كما أالدولة الحإلى  مفاهيم معاصرة وعالقات تنتميإلى  واالنتقال

. بتوقف البرامج العاملة فيها مما يهددالعمل الفردي وغياب روح الفريق لدى كثير من الجمعيات 

 نها ضعف بنىالتنمية، وذلك ألسباب موضوعية مإلى  االنتقال من الطوارئ في صعوبة وهناك

ر األمني والسياسي، وجائحة المتكررة على لبنان وعدم االستقرا الجمعيات من جهة، واالعتداءات

 كورونا.

تراجع المساعدات المالية الدولية وعدم استقرار وتيرتها. وإنشاء السلطة  ايض  ومن المعوقات أ

. رس عبر تلك المساعدات النظام الطائفي التحاصصيك  يلجمعيات تستقبل المساعدات الدولية 

عدم وجود رؤية إستراتيجية واضحة وشمولية للتنمية، وعدم وجود ميثاق تعاون بين  وكذلك

امات المختلفة الجمعيات والهيئات والمنظ   ا كبير  لة لعمل تكون فيه مكم   ضمن لها أن تلعب دور 

 .محلها في مكان وتختفي في مكان آخر الحكومة ال أن تحل  

إن هذه المعوقات وغيرها، في وقت تتآكل فيه بنى الدولة، ترخي بظاللها وأضاف األستاذ عبود "

ا في عامل على تعميم نواألهلية، وتحث   ذها الجمعيات المدنيةعلى برامج التدريب المهني التي تنف  
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األنموذج الذي وصلت إليه المؤسسة لتجاوز الكثير من العقبات وفق المبادئ الضابطة لعمل 

 ."المؤسسة بشكل عام

 

مها الجمعية في سبيل التي تقد   نشطة والخدماتلأليمان شيت ممثلة جمعية النور السيدة إوعرضت 

يجاد فرص عمل ومن هنا كان العمل على من إتطوير التدريب وتقديم الخدمات التي تمك ن الفرد 

نه لم يتم أإلى  شارةإلا مع وإيجاد فرص عمل للحد من البطالة، تفعيل وتعزيز المجتمع المحلي

إشراك الجمعيات على  إلى ودعت .تفعيل القطاع المهني في لبنان كما في باقي الدول المتطورة

التعويل على جدية  ينبغيما ك هذا الصعيد من أجل النهوض في هذا المجال نحو األفضل

العمل على دعم القطاع المهني وإعطائه الثقة وضرورة و ،التدريبات المنجزة من قبل الجمعيات

العجلة االقتصادية إيجاد أسواق مناسبة في لبنان وخارجه لبيع اإلنتاج لمصلحة منتجيه وتفعيل 

 .المستدامة

 

مه في مجال التدريب المهني  جمعية البركةوعن تجربة   دير التدريب م تحدث والحرفيوما تقد 

 االختصاصاتلرفع مستوى المهارات المهنية والحرفية في  السعيعن ستاذ حيدر حمادة ألا

من  اكتسابهال وتوسيع والمجاالت كافة السيما تلك الرائجة في سوق العمل، والعمل على تسهي

 االحتياجات، وسكان األرياف، وذوي ابين دراسي  جميع شرائح المجتمع خاصة  النساء، والمتسر  

معاهد والمراكز المتخصصة بالتعليم والتدريب المهني والحرفي العادي إنشاء الإلى  . ودعاالخاصة

ة، وإجراء الدورات ذات الصلة في مختلف المناطق اللبنانية، وتأهيل ناشطين ومحو األمي   لوالمعج  

قامة المعارض للترويج إلنتاج وقال إن الجمعية ساهمت في إ لتحقيق هذه الغاية. اجتماعيين

  .عد خالل جائحة كوروناالمستهدفين ببرامج التدريب كما كان لديها تجربة رائدة في التدريب عن بُ 

ومة من عمال مدعجموعة من التوصيات كالتركيز على إنشاء حاضنات أستاذ حمادة مألوقد رفع ا

فراد الذاتي لدى أ واالكتفاء اإلنتاجو جهات مانحة وضرورة تعزيز ثقافة الجهات الرسمية والمحلية أ

بين وتشبيكهم في مرحلة ما بعد التدريب لمواكبة وتعزيز متابعة المتدر  ، المجتمع اللبناني

مهن إلى  لها في سوق العمل وضرورة تطوير المهن التي ال مكان ،في سوق العمل انخراطهم
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المهن القائمة عبر تقديم خدمات التدريب المهني والحرفي إلى  وكذلك األمر بالنسبة مطلوبة.

الختصاصات التي تساعد العائالت نه يجب التركيز على اراعي لمن يملك مهنة أو حرفة كما أوالز

على التدريب عن  االستمرار والتركيز مستقبال   ،سريألليها بهدف االكتفاء اإيجاد قنوات للوصول وإ

ضافية يجاد فرص عمل إتنموية وزراعية تساعد على تعزيز إالعمل على مشاريع و ،عد وتعزيزهبُ 

 .لألفراد

 

التي تقع ضمن عن دور وأهمية جمعيتها السيدة منى عيتاني رئيسة رابطة أبناء بيروت وتحدثت  

ز بتجهيزات لدورات امتالك مركز ثابت للتدريب ومجه  والكثير من الدعم والعناية إلى  منطقة تحتاج

لتأمين رعاية معنوية التعاون مع جهات داعمة السيما البلدية والمحافظة ، وتدريبية متنوعة

الي يبقى يحيط كافة ن واقع الوضع االقتصادي الحإال أ ساهم في تطوير وازدياد عدد المتدربين.ت

 إضافة ،بل الجهات الدولية والمحليةالجمعيات وبصورة خاصة بسبب عدم وجود دعم مالي من ق  

من هنا كان ال بد من رفع توصيات في  .سببت في تراجع عدد المتدربينتن جائحة كورونا أإلى 

ساعدتها على االستمرار بل الجهات الرسمية والدولية لمدعم الجمعيات التدريبية من ق  لهذا المؤتمر 

عنصر إلى  ل من عنصر مستهلكوضرورة تعزيز وضع المرأة لتتحو  ، في تطوير مهارات المجتمع

 .نه يجب التشبيك مع الجمعيات الشريكة لتصريف منتوجات السيداتأمنتج كما 

 

في قة المنّستحدثت  "ذوي االحتياجات اإلضافية: تحديات وحلولل لحول التدريب المهني المعج  "

مت  تاذة فاطمة المولىألسات الخيرية االقسم التأهيلي في جمعية المبرّ  ية عن أهم اعرض  حيث قد 

عاقة السمعية والبصرية إللهادي لا هيلية العالجية للطالب في مؤسسةوجود المشاغل التأ

بات وقدرات الطالب الذين واضطرابات اللغة والتواصل، بحيث كان هنالك تجاوب مع تطلعات ورغ

كاديمي؛ وقد حاكت ألسنة ولديهم محدودية كبيرة في التطور ا عشر عمارهم الخمسجاوزت أت

 .هذه المشاغل المهنية توجهاتهم ورغباتهم في العمل

وقد عملت المؤسسة على المطالبة بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة من خالل اللقاءات والندوات 

ات الخيرية وذلك العائدة لجمعية المبر  العامة والخاصة وعملت على توظيفهم في المؤسسات 
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 لت المؤسسة العديد من المشاغوقد ضم   .للتأكيد على حقهم في االندماج والعمل والحياة

ه خامات فيهو أسلوب يمارس في مكان يوجد ووالمشاغل المهنية لذوي االحتياجات الخاصة 

تمتزج فيها النظرية بالتطبيق  وأدوات وعدد من الفنيين المختصين. وتتميز المشاغل بالمرونة حيث

والممارسة، واستخدام األجهزة واألدوات، وُيشجع الفرد المشارك فيها على العمل وعلى تحسين 

مواكبة األبناء وذويهم على مختلف إلى  وقد سعت المؤسسة .كفايته، وتبادل الخبرة مع زمالئه

م متعددة اع مسارات تعل  الصحية والنفسية من خالل اتبواالجتماعية والجوانب التربوية 

 .واستراتيجيات تعليمية تكنولوجية متنوعة بالتعاون مع فريق متعدد االختصاصات

سسة مع ن قسم المشاغل يتمتع بخصوصية تم العمل عليها بمبادرة فردية من المؤأإلى  إلضافةبا

التي  تأليف مناهج تدريبية تأهيلية بحسب كل مشغل تراعي فيها األهداففريقها المتخصص ل

متخصصة على أسس تراعي فيها قدرات  اتتضمن كتب  نظري وعملي وقسمين إلى  تنقسم

من متعددي اإلعاقات البصرية والسمعية والذهنية بهدف استثمار قدرات  ومستويات التالميذ

وتم ة لهم بحسب قدرات وميول كل طالب. الطالب وتطويرها وتوجيهها نحو المشاغل المناسب

قدرات الطالب من تراعي  لة لطرق العملومفص   تعليمية متخصصة وواضحة إعداد مناهج وخطط

في المؤسسة أو  جودةي مختلف المهن الموف إلنخراطهم ااالكتساب وتمهيد   حيث قدرتهم على

ل والتقييم التربوي المعتمد داخل لنظام التشخيص والتدخ   ايتم تقسيم الطالب وفق  وخارجها. 

ييم الميول والقدرات العقلية والجسدية للتأكد من قدرات وميول يتضمن استمارات تقوالمؤسسة 

 .كل طالب وتحديد المكان المالئم والمناسب لهم

بها لتطوير العمل مع الطالب من خالل  ويتم العملنشاء مستويين تأهيليين إلوقد تم وضع خطة 

األكاديمي في الجانب المعرفي ومهارات المنطق والرياضيات  تطال الشق   مواد تعليمية إعطائهم

 -رقامألمثلة: قراءة األومن ا والمهارات االستقاللية لتساعدهم في التوظيف اإلجماليةوالكلمات 

التبادل النقدي  -معلومات حول االستعالمات -قياس المساحة -الحساب-قراءة المصطلحات

ومنها  ،رشاديةإلاعتماد البرامج اذلك إلى  يضاف .غل التأهيليةجميعها لها عالقة بالمشابالعمالت، و

التربية االجتماعية التي من شأنها العمل على تعزيز  وبرامجم العاطفي التعل   -بناء تقدير الذات

جانب العمل ضمن مشاغل إلى  ثقتهم بأنفسهم وتسهيل عملية اندماجهم وانخراطهم بالمجتمع
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كما تعتمد المؤسسة برنامج التربية المهنية منذ صفوف الروضات لتأهيل وتجهيز الطالب نحو  .فنية

 .المشاغل المهنية في المستقبل

ف بطريقة د والتأخر العقلي الشديد ومكي  إنشاء قسم مشاغل خاص بقسم طيف التوح   تم  وقد 

تالئم احتياجاتهم وميولهم. وبالتوازي مع العمل التربوي وبهدف تطوير المشاغل الفنية والمشاغل 

إلى  ب للوصول بهممهارات الطال لتطوير االنشغاليالدامجة المنتجة وبالتنسيق مع العالج 

االنشغالي  تطويرها مع المعالجللعمل عليها ود قسم طيف التوح  ل مشاغلتخصيص  االستقاللية تم  

  ة.والتوضيب في السوبرماركت والصيانوذلك مثل مشغل غسيل السيارات 

 

لغياب دور الجهات الرسمية في احتضان هذه الفئات وتقديم الخدمات الالزمة لهم والوقوف  انظر  و

عند حقوقهم؛ كان ال بد من أخذ مبادرات فردية من مؤسسات وجمعيات أهلية حيث قامت 

 :المؤسسة بما يلي على سبيل المثال

 

ضمن المراحل المعنية خاصة الذي يتالحتياجات اللقسم التدريب الفندقي ألي فئة من ذوي ا - 

 :األساسية

 المهنية. االختصاصاتيث العنوان مع فندقية تتشابه من ح اختصاصات ةإعداد ثالث  

   ط يتناسب مع إعداد مناهج تعليمية وتطبيقية ذات مستوي أكاديمي وعملي مبس

  ات.االحتياجطالب ذوي 

   بات خاصة بكل مادة ومنهجإعداد كتي. 

 

 التوصيات 

  بالتعاون والتشبيك مع الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بشؤون األشخاص االستمرار

المعوقين في لبنان ودول المحيط للنهوض بقضايا األشخاص المعوقين وحقوقهم 

 .وذلك في ظل غياب الدور الرسمي الراعي لهذه الفئة
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  على تطبيق قانون ذوي االحتياجات الخاصة ها الرسمية وحث  السعي مع الجهات

 .المتعلق بالتوظيف في المؤسسات العامة والخاصة 220/2000

  السعي مع مديرية التعليم المهني على إعداد مناهج ومصفوفة أهداف خاصة للتدريب

 .لالمهني المعج  

  تدريب وتطوير كوادر بشرية مؤهلة للعمل مع فئات التدريب المهني لذوي االحتياجات

 .الخاصة

 الستمرارية العمل )من وسائل ومستلزمات(  بيئةالدعم والمساندة للمؤسسات لتأمين ال

 .في هذه المؤسسات

 تعنى بالتدريب والتأهيل بهدف تنمية مهارات بيك مع المؤسسات االجتماعية التي التش

 .عدادهم لسوق العملالحتياجات الخاصة وإذوي ا

  خلق وعي مجتمعي حول أهمية التدريب المهني لذوي االحتياجات الخاصة مما له

انعكاسات على صعيد تعزيز الثقة بالنفس وتسهيل انخراطهم في سوق العمل 

 .والمجتمع

 مما  وإمكانياتهمبراز قدراتهم ة معارض لعرض أعمال الطالب بهدف إإقامإلى  السعي

 .تحصيل مردود مادي لهمإلى  يؤدي

 وتصريف  ،افتتاح مشاغل محمية لذوي االحتياجات الخاصة من قبل الدولة اللبنانية

 .ع تشريعات لصرفهابلها ووضاإلنتاج من ق  

 

حسين ستاذ ألقّدم المحامي ا "م مشكلة التطبيق"السجون في لبنان قصور التشريع أوتحت عنوان 

ا ورقة بحثمحيدلي  تخذ بحق شخص ارتكب جراء يُ عقوبة السجن بصورة عامة هي إ أن معتبر 

لخطورته على  ايد حريته نظر  يوتق ، وهذا الجرم يكون على قدر من الخطورة يوجب حجزارم  جُ 

سواء في  اقانون  عليه  اومعاقب   ان يكون محدد  هذا الجرم يجب أالمجتمع وعلى المحيطين به. و

 القانون عليها حين اقتراف الجرم" وال بأي عقوبة لم ينص   ىو الدولي، "فال يقضالقانون المحلي أ

بمقتضى  ارم  ك ل جُ يكن في حينه يش و امتناع عن عمل لم"يدان شخص بجريمة بسبب أي عمل أ
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ف كجرم ذا كان الحكم على شخص بعقوبة السجن لفعل غير مصن  فإ و الدولي".القانون الوطني أ

 ؟اذ  ن، فما هو الهدف من هذه العقوبة إللقانو امخالف   ، ويعتبر عمال  اومفرد له عقوبة محددة محظور  

 

 :ا بما يلييجازهعدة أهداف يمكن إقوبة السجن بشكل عام لتحقيق ستخدم عتُ       

 .ة بالمجتمعالمضر   ارتكاباته تكرار من ومنعه الجريمة مرتكب ردع  -أ

 .اء الضرر الذي لحق بهاجر   اومعنوي   او ورثتها مادي  أ الضحية تعويض  -ب

 .صالح المرتكب المنحرف عن السلوك المجتمعي المعتادإ -ج

 

على هذا الصعيد السيما  اإلجراءهم المشكالت مقارنة مع القواعد القانونية الدولية المرعية إال أن أ

من وصى باعتمادها مؤتمر األمم المتحدة حول "الوقاية الدنيا لمعاملة السجناء"، التي أ "القواعد

اختالف ن تنتقي على أ دارة السجون "على إدارة السجون: إهاهم  الجريمة ومعاملة السجناء ومن أ

نسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم يها بكل عناية، إذ على نزاهتهم وإموظفدرجاتهم 

أي شخص في  دخالدارة المؤسسات الجزائية". كما أنه ال يقبل إإ الشخصية للعمل يتوقف حسن

مر حبس مشروع وتدخل المعلومات التالية في نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول السجن دون أ

 .السجنكل سجين 

نه ال يجوز أن يكون هناك تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو كما أ

و المولد أو أروة و الث، أو المنشأ القومي أو االجتماعي أالسياسي أو غير السياسي االنتماءالدين، أو 

مشكلة في لبنان لدينا ألخالقية للسجناء. وأي وضع آخر. وتحترم المعتقدات الدينية والمبادئ ا

رة وجود االزدحام في السجون وعدم وجود خدمات طبية كافية رغم وجود تشريعات بضرو

طء بتواجه بنها ي البت في الملفات القضائية حيث إنه يوجد مشكلة فمعاينات طبية دورية كما أ

 .شديد
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يهاب لوفاء للمقاومة النائب الدكتور إاعضو كتلة ترأسها  ما قبل الختامية الجلسة الخامسة 

ث فيهاحمادة  ستاذ فؤاد بكر بالنيابة عن المهندس رشاد أبو مدهللألفلسطين امن  . وتحد 

 ااقتصادي   ةمن الدول الهش   فلسطين أن اد  كمؤ استعرض تجربة الواقع الفلسطيني في الداخلو

ابسبب االحتالل اإلسرائيلي، مما يحد من قدرتها على النمو والتنمية. ويزداد الوضع   سببب تدهور 

م لوكالة تمويل المانحين وانخفاض الدعم المقد   انخفاضباقتطاع أموال إضافة  "إسرائيل"قيام 

التي  االجتماعيةأثر على األوضاع  واالقتصاديةوضاع السياسية ولتلك األ غوث وتشغيل الالجئين.

ص على فر ار سلب  امة مما أث  ع زيادة نسب البطالة والفقر وتدمير للقطاع االقتصاديإلى  أدت

الوظيفة وعلى كافة المناحي االقتصادية للفلسطينيين. فالتدريب المهني في الحصول على 

تزويده بها  أو واالتجاهات اتلمهارات والمعلوما فلسطين هو عملية حصول الفرد على مجموعة من

ولكن  تغيير في سلوكه وإرادتهإلى  أو تطويرها لديه بشكل يؤدي

جتمعات يواجهها من الممن النظرة الدونية التي  ي فلسطينف المهني والتدريب التعليم يعاني

قديمة العربية ومجتمعات الدول األجنبية وذلك لعدة أسباب منها: إن التعليم المهني يرتبط بفكرة 

تقول بأن من يلتحق به هم من الفاشلين في الدراسة، إضافة إلى ضعف التوعية واإلرشاد من 

قبل الحكومة وهذا يدل ل على جهل الشباب فيما يتعلق بأهمية التعليم والتدريب المهني وإقبالهم 

 ينيةوسعت السلطة الفلسط. على التعليم والتدريب المهني وعدم فهم دوره في بناء المجتمعات

 .مهنيتعزيز مفهوم التدريب المهني في فلسطين من خالل توفير برامج تدريب  إلى

أهم التحديات التي تواجه التدريب المهني في فلسطين والتي أثرت على واقع  أن ورأى

الضمحاللها في  اهامة في نموها في بعض األحيان وأسباب   اوربما كانت أسباب   المهني، التدريب

عدم  من خالل االحتالل اإلسرائيلي وأثره على واقع التدريب المهني أهمها: مواقع أخرى ومن

والتدخالت المستمرة في  سيطرة السلطة الفلسطينية على كافة المناطق في الضفة الغربية

ؤسسات الدولية من العمل في األراضي الفلسطينية، كما مومنع العديد من ال الشؤون الداخلية

عدد من المؤسسات الخاصة  تدميرتمر على األراضي الفلسطينية والقصف والتصعيد المس أن

وكل هذا  ،بالتدريب المهني ومنع العديد من اآلالت واألجهزة الخاصة الدخول لألراضي الفلسطينية

ارتفاع نسبة البطالة من الخريجيين الجامعيين بشكل كبير وارتفاع نسبة العرض على إلى  دىأ
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ضعف إلى  هذا باإلضافة لدى المواطنين بمفهوم التدريب المهني.وعدم الوعي الكافي  الطلب

    به نتيجة الحصار والتصعيد المستمر.القطاع الخاص ومصادره االقتصادية والدمار الذي ألم  

ت عد. بعد أن أصبح شعار هذا العمل من أهم الشعاراستاذ بكر بضرورة العمل عن بُ ألا وأوصى

 العمل عن ُبعد، حيث نجد العديد من الشركات التي اعتمدت الكبيرة التي رفعتها الشركات العالمية

، اات العمل حر  نص  نترنت ومن خالل م  إلأصبح العمل عبر او ،بسبب جائحة كورونا بشكل كامل

مصدر دخل أساسي ألكثر من شخص حول العالم، وعليه نؤكد على ضرورة التركيز في و

عن  المهنية التي يمكن العمل من خاللها التخصصاتالكمبيوتر، والتخصصات المهنية على علوم 

كتابة المحتوى، وكلها و لكترونية،إلرسم اللوحات اومثل التصميم والمونتاج،  اإلنترنتعد وعبر بُ 

 أكد  علىو كاديمية، والتوعية بأهمية التدريب المهني والتقني.أ تخصصات ال تحتاج لشهادات

ضرورة التركيز على بعض التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، والعمل على توجيه 

 .سوق العمل بها تشب عالمتدربين لهذه التخصصات، وإغالق التسجيل التي 

في المدارس  دمج بعض األعمال المهنية ضمن المنهاج الحكومي التعليمي امن الضروري أيض  

قطاع  لدعم الحكومية على أن تكون شاملة جميع الجهات المعنية، وتوفير شبكة أمان عربية

التدريب المهني في فلسطين والضغط على األمم المتحدة إلعادة الدعم المقطوع. ومن المهم 

ستيعاب الخريجين والعمال من فلسطين للعمل ال الدول العربية إعادة فتح الباب في بعض اأيض  

 .أراضيهافي 

 

 مدير شركة سنابل لهندسة وتنسيق الحدائق والمواقع المهندس حسن جعجعتحدث من األردن 

رةألااإلسرائيلي  يقتلعفيما رض، ألا عن المقاومة الخضراء التي تعنى بالتعلق في جذور  ،شجار المعم 

شجار كعملية مقاومة ضد الصهاينة ألعلى زراعة ا تشج ع وذلك من خالل القيام بحمالت توعوية

 من خالل التكامل في العمل والتصدي لكل الهمجية المستخدمة، فالقانون الدولي كان عامال  

انت شجرة فيما ك يينمال 3ولم يساعد في ردع الكيان الصهيوني الذي اقتلع أكثر من  اضعيف  

إن العالقة بيننا هي عالقة تناقض  ونصف مليون شجرة.تنا من خالل زرع حوالي مليونين مقاوم
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وجودي ولذلك ال بد من العمل بشكل دائم على تشجيع االحتفاظ بالتراث والتعلق باألرض 

 .والوطن

 

قليمية في دعم تنمية المهارات ونظام إلمبادرات منظمة العمل الدولية المحلية وا"تحت عنوان 

  ILO قّدمت الدكتورة رانيا حكيم من منظمة العمل الدولية "التعليم والتدريب التقني والمهني

قدرات المجالس  لتنمية عربية بلدان عدة فين المنظمة تعمل قالت إ .محاضرة حول الموضوع

التي االستشارية المدرسية في مدارس وزارة التربية والتعليم، والتعليم والتدريب المهني والتقني 

كما كان  تضم إدارة المدرسة وأصحاب العمل من المجتمعات المحلية وهذا ما يحصل في لبنان

مناهج التدريب القائم على الكفايات مع أصحاب العمل والممارسين  هنالك عمل لتحسين تطوير

دعم  م القائمة على العمل معوتنفيذ برامج تدريبية قائمة على الكفايات، بما في ذلك برامج التعل  

 دمج منهج ريادة األعمال في مدارس التعليم والتدريب التقني فيما تم   ،وتوجيه ما بعد التدريب

 ."ف على عالم األعمالوالمهني من خالل برنامج "التعر  

لبسة ألعداد مجالس المهارات القطاعية الوطنية في القطاعات ذات األولوية )اإ ردن فتم  ألما في اأ

قادة األعمال  ضم  والبالستيك والمطاط( التي ت ومستحضرات التجميل الكيماوياتووالجلديات 

م المسبق لكل من برنامج نموذجي حول االعتراف بالتعل   حول وممثلي الحكومة والنقابات العمالية

إجازات عمل رسمية ويمك ن من دخول إلى  ، مما يتيح الوصولالمضيفةالالجئين والمجتمعات 

االقتصاد الرسمي وإنشاء خدمات التوجيه المهني في المدارس الثانوية العامة، بما في ذلك بناء 

للشباب لتلقي خدمات التوجيه المهني الفردي والجماعي. وجرى العمل  قدرات المستشارين المهنيين

المهني للمديريات األساسية الثالث التابعة على رقمنة وأتمتة خدمات التعليم والتدريب التقني و

 .والمهنيةللجنة تنمية المهارات الفنية 

متها الدكتورة حكيم ضرورة تأمين مشاركة أصحاب العمل في تصميم  ومن التوصيات التي قد 

وتنفيذ وتقييم التدريب على المهارات لتحسين جودة ومالءمة صورة التعليم والتدريب التقني 

يم مناهج الكتساب المهارات التي تجمع بين التدريب وفرص العمل وتوليد الدخل تقدووالمهني، 

وضمان ، ومحاولة الجمع بين التدريب على المهارات والتدريب على ريادة األعمال ودعم العمل الحر  
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فرص إعادة تشكيل المهارات وصقلها لمجموعات مختلفة من العمال الذين تأثرت وظائفهم 

واألزمة االقتصادية. ومن الضروري دعم الشركات  COVID-19 بسبب جائحة وآفاقهم الوظيفية

الصغيرة والمتوسطة كما أن إضفاء الطابع المؤسسي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

ع المهارات وآلية دراسة لكتروني لمعلومات سوق العمل لتوق  إوإنشاء نظام  لتطوير العمل امهم جد  

احتياجات السوق المنتظمة والحديثة، وتعزيز تخطيط التعليم والتدريب التقني والمهني التتبع لرصد 

 .والتكيف

ث  مدير التعليم المهني في وزارة التربية المهندس غسان ومن الجمهورية العربية السورية تحد 

جد الطالب للتعليم المهني في سوريا حيث أنه في التعليم المهني ي اتاريخي   اشرح   اعارض  قباقيوبو 

إلى  نفسه أمام طيف واسع من المهن الصناعية والتجارية، كما يهدف التعليم المهني والتقني

إعداد األيدي الماهرة وتأهيلها وربط التأهيل المهني بخطط التنمية االقتصادية لمواجهة الحاجات 

 لحاجات القطاع وينقسم  اتأهيل الطالب وفق قدراتهم وميولهم تبع  إلى  المتجددة، كما أنه يهدف

 .والصناعيالنسوي والتجاري  :أقسامثالثة إلى  التعليم المهني

تبني أساليب التطوير والتحديث في كافة مفاصل المجتمع، وتهتم  الدولة واعتبر قباقيوبو أن

 بتطوير اإلدارات المختلفة ومنها بناء هيكلية مرنة وفع الة للتعليم المهني والتقني. كما أن قطاع

يهتم في المشاركة بإدارة وتنفيذ نظام التعليم والتدريب المهني والتقني، فسوق العمل  األعمال

 .بحاجة متزايدة لذوي الكفاءة من خريجي التعليم والتدريب المهني التقني

ومن التوصيات التي اعتبرها ضرورية أنه يجب وضع إطار عمل مؤسساتي لجلب المشاريع والبرامج 

وتربطه  ورة وجود جهة واحدة يتبع لها التعليم والتدريب المهني والتقني تعنى بهوالمؤهالت، وضر

مع خطط التنمية واحتياجات سوق العمل المحلية واإلقليمية وتكسبه المرونة ليواكب التطورات 

 .التكنولوجية العالمية
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مال المؤتمر برئاسة رئيس المؤتمر ألع الختاميةالجلسة  تقدعمال اليوم الثاني عُ في نهاية أ

وذلك بعد جلسات خمس امتدت  وحضور الشخصيات المشاركة من الباحثين والمحاضرين والنواب،

من المختصين واألكاديميين والمدربين  اكبير   اقاعاتها عدد   على مدى يومين متتاليين جمعت في

ؤتمر مجموعة من التوصيات يمكن البناء المحترفين وأهل االختصاص حيث صدر عن أعمال الم

عليها واالنطالق منها في سبيل تحسين وارتقاء العمل والتدريب المهني المعج ل الذي يساهم في 

 :التاليلى الشكل وجاءت التوصيات في مجملها ع .تطوير الفرد والمجتمع على حد سواء

 

  ة.المهنيعداد مناهج مبنية على أساس المعايير والكفايات ضرورة إ 

   التجديد المستمر لمضمون المهن واالختصاصات لمواكبة التطورات السريعة التي تطرأ على

 .التقنيات المطبقة في سوق العمل

  اختيار اختصاصات تناسب متطلبات سوق العمل. 

  فتح قنوات أوسع لمتابعة الدراسة الجامعية في كليات تقنية مختصة. 

  عادة النظر في المناهج التربوية والوظيفة وإوق العمل ضرورة المعادلة بين التدريب وس

االقتصادية للنظام االقتصادي في لبنان. ويمكن االستفادة من دول مثل كوريا دمجت المناهج 

 .مع التعليم والتدريب المهني

  توصيف موح د للخريجين في االختصاص الواحد. 

    م المهنيربين تتناسب مع أنظمة التعليدة للمد  وضع معايير موح. 

   العمل مع الجهات المختصة لمنع تشغيل مهنيين من غير الحائزين على شهادة مهنية معترف

بها. )التقييم ومنح الشهادات من خالل المقاربة بالكفايات واالعتراف بالمكتسبات 

 .(VAE))العملية

  ع لمراكز التدريب لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود  .تشكيل تجم 

   كوسيلة فاعلة  وسائل التواصل االجتماعي في الترويج لثقافة التدريب واعتمادهااالستفادة من

 د.األفراإلى  للوصول
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  ات التعليمية والتدريب نص  د لتوظيف الم  عالستفادة من تآلف الناس مع عملية التدريب عن بُ ا

 .أوسعبالمحاكاة والمختبرات االفتراضية وغيرها من التقنيات لتوصيل عملية التدريب لفئة 

  دة للتدريب المهني المعج لة موح  نص  نشاء م  إ. 

  التشبيك بين الجهات الرسمية والخاصة. 

    والمهنياتربين بين المعاهد تبادل المتد. 

    بل المديرية العامة للتعليم الرقابة قبل منح تراخيص لمراكز التدريب المهني المعج ل من ق

 .المهني والتقني

  القائم لجهة تأمين مستلزمات التدريب من تجهيزات ومدربين ومن  الرقابة على القطاع الخاص

 .جهة أخرى االلتزام بالمناهج المحددة والمدة الزمنية المرصدة لتطبيق المناهج ومواكبة التطور

  عقد اتفاقيات تعاون بين مراكز التدريب المهني والجامعة اللبنانية. 

    للتعليم  ةق لتصديقها من المديرية العامل والتنسيتنظيم موضوع شهادات التدريب المعج

 .المهني والتقني

  تخفيف تكلفة التدريب الستهداف األسر الفقيرة والمقيمين على األراضي اللبنانيةإلى  السعي. 

    لتمييزها عن الجمعيات، واألحزاب،  مات غير الحكومية" المضلل أصال  إعادة النظر بمفهوم "المنظ

 .لتكون مراكز التدريب المهني المعج ل بعيدة عن مجموعات التخريب االجتماعي

  تعزيز ثقافة اإلنتاج الصناعي وأدواته في المجتمع. 

    لة ودعم مشاريع المتدربين وأصحاب المهن لتحويلها من مشاريع غير منتجةتأمين جهات ممو 

 .مشاريع منتجةإلى 

  رات المرتبطة بالقطاعات اإلنتاجية.التدريب والوزان بين مختلف الوزارات المعنية بالتعاو 

    بين  ادعم الطالب بالعمل على تطوير مهنته من بعد خروجه من المدرسة ألن هناك فرق

 .المدرسة والتدريب الفني

  كفاءة عالية واالستفادة من األساتذة ممن لهم خبرات عملية  يتأمين كادر تعليمي متخصص ذ

 .متخصصة

  التواصل مع الجهات المتخصصة إلعداد دراسات توجيهية لملف التدريب المهني والحرفي. 
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   وضع مخطط لتحديد االختصاصات ومناهجها والعمل على أن ال يكون مجرد أداة لمعالجة

نظومة النيو ليبرالية ليأخذ مكانه ضمن خطة التنمية التداعيات االقتصادية واالجتماعية للم

 .االقتصادية واالجتماعية وبناء الرأسمال البشري

  بناء المحتوى المعرفي من فيديوهات تعليمية حول المهارات المتنوعة. 

  بتكارات في لبنانالحوكمة ا. 

  سوق العملإلى  السعي إليجاد سل م تدرج للمتدربين للوصول. 

  تدريبي طويل األمد لألشخاص الذين يريدون تطوير مهاراتهم اعتماد مسار. 

  إعطاء أولوية لألشخاص الفنيين والمهنيين. 

 مؤسسات العامة في المجال تعزيز دور اإلحصاء المركزي من خالل اإلشراف على الوزارات وال

 .ياإلحصائ

  تدريب العاملين في القطاع العام والمتخصصين في إدارة اإلحصاء المركزي. 

  نشر الثقافة اإلحصائية. 

    ل في إعطاء األهمية لموضوع اإلحصاء الرسمي في تطوير التدريب المهني والحرفي المعج

 .لبنان

  خلق فرص عمل في مجال اإلحصاء بحد ذاته. 

  إعادة توزيع القوى العاملة من خالل التدريب حسب اإلنتاجية والحاجات. 

   األشخاص والبرامجالمالءمة الواقعية للتدريب بين. 

    اوطني   ااعتبار التدريب استثمار. 

  التشجيع على ثقافة اإلنتاج وكسب الجهد والتدريب المستمر لمواكبة التطورات. 

   .العمل على نشر ثقافة التدريب المهني المعج ل وتعزيز فرص األشخاص بااللتحاق بهذا التدريب

 .اهذه الصورة اجتماعي   واالستفادة من الذين تلقوا هذا التدريب لتعزيز

   التغييرات التي يفرضها االقتصاد القائم على المعرفة، بتوعية المجتمع بمختلف الوسائل

والتنمية االجتماعية واالقتصادية القائمة على شراكة المجتمع، وتعزيز مكانة روح المبادرة 
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النظر  البطالة بغض   ر العمل مقابل استنكارواكتساب عادات وتقاليد تنبذ إضاعة الوقت، وتقد  

 .عن نوع المهنة

  السعي إلدخال مؤسسات التدريب المهني المعج ل كشريك في التنشئة االجتماعية. 

  السعي في األزمات التباع أسلوب المواجهة بدل أسلوب االستسالم. 

  ة الوعي والثقافة حول أهمية المهن.عالم كشريك أساسي لزيادإلتعزيز دور ا 

   برامج تربوية وتخصيص مساحات في البرامج تخدم هدف اإلنتاجالسعي لتقديم. 

   المهنيالترويج اإلعالمي لمشاريع القوانين الخاصة بالتدريب. 

  ضرورة االستفادة من التجارب العالمية في مجال التدريب التعاوني. 

  إقامة برامج تدريبية حول عالقات العمل ودور العامل. 

  نه بالشعور أنه جزء من س المسؤولية واالستقاللية مما يمك  السعي إلعداد عامل يتمتع بح

 .للوظيفة تطوير العمل وتنميته وليس مجرد مؤد  

  في المرحلة  اثقافة اإلنتاج والتدريب المهني المعج ل في المناهج التعليمية وخصوص   إدخال

المسؤولية  حس  رف، وتنمية الثانوية إلعادة االعتبار للعمل اليدوي والمشاريع الصغيرة والح  

 .واالستقاللية اإلنتاجية

  لتي العمل في سياق التدريب المهني على تعزيز ثقة المتدربين بأهمية تنمية المهارات ا

لمهنة متواضعة تمكن الفئات  باكتسان هذا التدريب ليس مجرد يكتسبونها في هذه العملية، وأ

 .ي االجتماعيللترق   اشة من العيش، بل هو فرصة أيض  المهم  

  وضع برامج تدريب للجميع بكافة الميادين في وزارة الطاقة والمياه. 

   إيجاد أسواق مناسبة في لبنان وخارجه لبيع اإلنتاج لمصلحة منتجيه وتفعيل العجلة

 .االقتصادية

  صالح إلمرحلة من اإلى  إقامة برامج تدريبية للسجناء تتناسب مع واقعهم، وليتحو ل السجن

والحقيقي قبل إعادة انخراط المساجين في مجتمعهم من جديد بعد انتهاء فترة والتأهيل الفعلي 

 .محكوميتهم

  ضرورة التشبيك مع الجمعيات والجهات الشريكة لتصريف منتوجات المتدربين. 



 
 

34 
 

  تجهيز مراكز الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة. 

    220/2000ت الخاصة هم على تطبيق قانون ذوي االحتياجاالسعي مع الجهات الرسمية وحث 

 .المتعلق بالتوظيف في المؤسسات العامة والخاصة

  تدريب وتطوير كوادر بشرية مؤهلة للعمل مع فئات التدريب المهني لذوي االحتياجات الخاصة. 

  لمؤسسات لتأمين البيئة )من وسائل ومستلزمات( الستمرارية العمل في هذه مساندة ادعم و

 .المؤسسات

   مهارات ذوي  المؤسسات االجتماعية التي تعنى بالتدريب والتأهيل بهدف تنميةالتشبيك مع

 .دادهم لسوق العملاالحتياجات الخاصة وإع

   خلق وعي مجتمعي حول أهمية التدريب المهني لذوي االحتياجات الخاصة مما له انعكاسات

 .على صعيد تعزيز الثقة بالنفس وتسهيل انخراطهم في سوق العمل والمجتمع

  مكانياتهم مما يؤديمال الطالب بهدف إبراز قدراتهم وإإقامة معارض لعرض أعإلى  السعي 

 .تحصيل مردود مادي لهمإلى 

    بل الدولة اللبنانية؛ وتصريف اإلنتاج من افتتاح مشاغل محمية لذوي االحتياجات الخاصة من ق

 .بلها ورفع تشريعات لصرفهاق  

   العربية في مجال التدريب المهني المعج لتبادل الخبرات مع مختلف الدول. 

  توفير شبكة أمان عربية لدعم قطاع التدريب المهني في فلسطين. 

   تأمين مشاركة أصحاب العمل في تصميم وتنفيذ وتقييم التدريب على المهارات لتحسين

 .جودة ومالءمة وصورة التعليم والتدريب التقني والمهني

  رات والتدريب على ريادة األعمال ودعم العمل الحرالجمع بين التدريب على المها. 

   ضمان فرص إعادة تشكيل المهارات وصقل المهارات لمجموعات مختلفة من العمال الذين

تصادية، مع إعطاء واألزمة االق COVID-19 تأثرت وظائفهم وآفاقهم الوظيفية بسبب جائحة

ا باألزمة  .تنتعشو/ أو التي من المحتمل أن  األولوية للمهارات ضمن القطاعات األقل تأثر 

   دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الستعادة سلسلة التوريد ودعم خلق فرص العمل، بما في

 .ذلك من خالل التدريب والخدمات االستشارية لتعزيز قدرتها التنافسية
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   لرصد احتياجات ع المهارات وآلية دراسة التتبع لكتروني لمعلومات سوق العمل لتوق  إإنشاء نظام

 .السوق المنتظمة والحديثة، وتعزيز تخطيط التعليم والتدريب التقني والمهني والتكيف

   أساسيةيجب أن تكون مشاركة القطاع الخاص في التعليم المهني والتقني موجهة لمبادئ. 

   ُطر عمل تشريعية من أجل تنويع مصادر التمويلوضع آليات تشجيعية وأ. 

   المخصصة للبحث والتطوير والتدريب وإعادة التأهيلزيادة الموازنات. 

  مكانيات من خالل التجارب السابقةإلإعادة ترتيب األوضاع وا. 

    لتطوير وتعزيز القوانين الرسمية الداعمة للتدريب المهني المعج. 

  

 

 

 

 


