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  المقدمة
   

 ضمن تصور عام يجري اعداده بطلب من مجلس - حول موضوع التعليم -التقرير القطاعي  هذايندرج 
وهو  ). ٢٠٠٩– ٢٠٠٦أفق (االنماء واالعمار حول البرنامج االستثماري للدولة اللبنانية للسنوات القادمة 

، ١ حددها مجلس اإلنماء واإلعماريشكل جزءا من جهد أشمل يتناول مختلف قطاعات اإلستثمار حسبما
خاصة بلبنان تمتد على " رؤية إنمائية" قطاعية مندرجة في اطار ةستراتيجيال ويسعى إلى بلورة مرتكزات

  .  سنة قادمة١٥–١٠
  

 قطاعات التربية بما يغطي ،ويعالج هذا التقرير أوضاع القطاع التربوي، وبخاصة دور التعليم الرسمي فيه 
  : التالية

 
  ٢)سنتان–صفر : الفئة العمرية(ضانة الح •
 التعليم العام  •

 ) من سن الثالثة إلى سن الخامسة( الروضة : المرحلة األولى   .١
  )من سن السادسة إلى سن الحادية عشرة( التعليم اإلبتدائي : المرحلة الثانية   .٢
  ) عشرةمن سن الثانية عشرة إلى سن الرابعة( التعليم التكميلي : المرحلة الثالثة   .٣
 )من سن الخامسة عشرة إلى سن السابعة عشرة( التعليم الثانوي : المرحلة الرابعة  .٤

 التقنيالتعليم المهني و •
 التعليم العالي أو الجامعي •

  

ويستهدف التقرير بشكل أساسي تحديد رؤية استراتيجية لقطاع التعليم في لبنان، عبر دراسة أوضاعه 
لتي ينطوي عليها، في ضوء االتجاهات السائدة على الصعيد الماكرو الراهنة واالحتماالت المستقبلية ا

). مع األخذ بعين اإلعتبار إنعكاسات تفاقم أزمة الدين العام على النفقات واإلستثمارات العامة(اقتصادي 
تي  الوثائق الرسمية الرئيسية ال التحليلية لإلحصاءات المتوفرة، مراجعةوهو يتضمن، باإلضافة إلى القراءة

، في مرحلة الحقة، بتحديد وسوف يساهم وضع هذه الرؤية االستراتيجية. نشرت حول هذا الموضوع
مجموعة من المعايير والمؤشرات المتعلقة باألداء، والتي يمكن عبرها تفعيل  االستثمارات الحكومية في هذا 

يات بالنسبة لمختلف المشاريع القطاع وترشيدها والتوصل، باالستناد إلى تلك المعايير، الى تحديد األولو
  .  اإلستثمارية في هذا المجال

  
  :يتوجه بشكل رئيسي إلى الهيئات التاليةان هذا التقرير جزء من اطار كلي وهو 

  

                                                 
الكهرباء والبريد واإلتصاالت (البنية التحتيية المادية : عمارتشمل هذه القطاعات على نحو ما حددها مجلس اإلنماء واإل 1

؛ )التربية ،الصحة، التنمية اإلجنماعية واإلقتصادية،إستعمال األراضي،االستخدام البيئي(؛ البنية التحتية اإلجتماعية )والنقل
الزراعة والري ،الموانىء (؛ قطاعات اإلنتاج وسواها من القطاعات )المياه ومعالجة النفايات(الخدمات األساسية 

  ). والمطارات ،المباني العامة ،اإلدارة
  تحتسب الشرائح العمرية في مجمل هذا التقرير على أساس السنة المكتملة   2
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 عائدة ونوع الخدمات العامة الوضع تصور واضح ورشيد لحجمإلى مختلف اإلدارات المعنية من إجل  •
.  القادمة١٥ - ١٠والمستلزمات التربوية المطلوبة للسنوات قطاع التعليم، وبحجم ونوع التجهيزات ل

 ومراحل التعليم، التي تسمح بقطاعاتوهذا ما يطرح في الواقع، مسألة الخيارات اإلستراتيجية المتعلّقة 
 .لإلدارات المعنية بتحديد سياساتها في هذا المجال وتطويرها

 .نيوية ومؤسسيةوضع الئحة بخيارات بإلى الحكومة اللبنانية من أجل  •
       .إلى المؤسسات المالية الدولية من أجل تقديم رؤية متناسقة حول سياسات التجهيز في لبنان •
  

  : ويتألف هذا التقرير من ثالثة أجزاء رئيسية
، يسعى التقرير إلى تحديد المبادئ االساسية التي تعتمدها الدولة في مجال التعليم والتي في الجزء األول -

كما يشير إلى المساحة النظرية والعملية النخراط الدولة في .  النصوص والوثائق الرسمية فيوردت
الدستور،المعاهدات (قطاع التعليم، حسب ما نصت عليه مختلف االتفاقيات والمعاهدات الرسمية الموقعة 

 ...)الدولية 
ليم عبر تحليل مكثّف للمعطيات ، يسعى التقرير إلى تقييم الوضع الراهن في قطاع التعفي الجزء الثاني -

 .المتوفرة من جهة، وعبر قراءة تحليلية جديدة للوثائق المتعددة والمتعلّقة بهذا الموضوع من جهة أخرى
  .  ،يطرح التقرير سلسلة من الخيارات والتوجهات االستراتيجية المتعلّقة بقطاع التعليم في الجزء الثالث -
  

 ن للمعلوماتو تجدر اإلشارة أخيرا إلى أنن رئيسييهذا التقرير قد استند إلى مصدري:  
  
  .لدراسات واإلحصاءات والتقارير المتوفّرة حول قطاع التعليما -
  .   سلسلة من اللقاءات وحلقات النقاش مع المعنيين الرئيسيين بهذا القطاع-
  

 سواء كانت إحصائية أو – نبغي اإلشارة إلى أن المعطيات المتوافرة حول اقتصاديات قطاع التعليميكما 
وان بدت هذه المعطيات أفضل مقارنة بالمعطيات المتوفرة حول .  هي محدودة نسبيا-غير احصائية

من امكانية القيام بتحليل . اقتصاديات القطاعات األخرى، إالّ أنها مع ذلك تبقى غير كافية وهذا ما يحد
ناء قاعدة معلومات إحصائية معززة بالمعطيات وإن السعي بالتالي إلى ب. لمعطيات ذي طابع شموليا

المركز التربوي للبحوث واإلنماء، مجلس اإلنماء واإلعمار،وزارة التربية، (المتوفرة لدى مصادر مختلفة 
  . يبرز كأمر أساسي وحاسم... ) وقطاع التعليم الخاص
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 المبادىء األساسية التي تحكم قطاع التعليم في لبنان   - ١
  

اما أبرز الوثائق .  الدولة في مجال التربية و التعليم ينطوي على قدر كبير من اإلهميةدورإن تحديد 
  :، فهي التاليةالمنطلقات االساسي للنظام التربوي في لبنانالرسمية التي تحدد 

  
  الدستور واتفاق الطائفأحكام   •
 قانون انشاء وزارة التربية    •
 التشريع اللبناني  •
 واإلرث التاريخياالجتهاد واالعراف   •
وثائق حقوق االنسان وحقوق ( االتفاقات الدولية وااللتزامات المنبثقة عن مواثيق االمم المتحدة   •

 ...)الطفل وأهداف التنمية األلفية
  ) على سبيل المثال٢٠٠٠مؤتمر داكار للعام (  المؤتمرات الدولية والعربية واالقليمية  •
  

  :  المبادىء الرئيسية التاليةمكن استخالصواستناداً الى تحليل هذه الوثائق، أ
  
  العامة المحددة الهداف التربية والتعليمالمبادئ    ١–١
   

 :  تتلخص  المبادىء األساسية الواردة في الوثائق المتاحة على النحو اآلتي
 

 التعليم هو ،في جوهره، عملية بناء للمستقبل، وهو الوسيلة االساسية لبناء عقل االنسان  •
عليم هو المحرك الرئيسي للتطور في كافة ميادين الحياة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء الت  •

 . مجتمع المعرفة
التعليم هو الضمانة للتطور الشامل للفرد ، وكذلك الضمانة الحترام حقوق اإلنسان والحريات العامة   •

 . شاركة الفعالة للمجتمع بأكمله، كما أنه يعزز الم)االنفتاح والتماسك االجتماعي( األساسية 
 
  م وسبل بلوغه الخاصة بالحق في التعلالمبادىء     ٢ -١
  

 على الشكل -كما هي واردة في الوثائق المذكورة أعاله  –الخاصة بالحق في التعلم  تتلخص المبادىء 
  : التالي

 
  تأمين الحق في التعلم  •
 ميتوفير حرية التعل  •
 يم أمام كافة المواطنين ضمان تكافؤ الفرص في التعل  •
 ضمان المساواة والعدالة على مستوى المعاملة     •
  ضمان تكافؤ الفرص بالنجاح    •
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ويوصفّ نظام التعليم . التعاون الوثيق بين نظامي التعليم العام والخاص، حتى بلوغ مستوى الشراكة  •
 . ين العام والخاص،حيث يتشارك في المسؤوليات كال القطاع" نظاما ثنائيا"في لبنان بكونه 

  
  المبادئ التي تحكم التعليم العالي أو الجامعي     ٣–١ 
  

 : على الشكل اآلتي-بحسب ورودها في الوثائق ذاتها-عليم العاليت الالتي تحكم اهدافيمكن إيجاز المبادىء 
 اكتساب المعارف والمهارات  •
 التكيف مع احتياجات المجتمع  •
 لعملربط التعليم العالي بحاجات سوق ا  •
 نشر المعارف المتخصصة وتطويرها  •
  نخب المجتمع وقواه المحركةانتاج  •
  

غالباً ما تتكرر هذه المبادىء في النصوص الرسمية، مع االشارة الى أن التفاهم حول هذه المبادىء ليس 
: نفسهومع ذلك ثمة استنتاج يفرض . باألمر العسير، نظراً إلى الطابع العام الذي يطغى على هذه النصوص

تطغى بشكٍل رئيسي على النصوص الرسمية، ) بين  قطاعي التعليم الرسمي والخاص" (الثنائية"إن صفة 
أنظر ( حيث تبرز هذه الصفة كمبدأ أساسي يجري تبنيه في سياق مقاربة مجمل أوضاع القطاع التعليمي 

بكل ما " الثنائية"؟ وهل تطبق هل ينبغي التشكيك بهذا األمر: والسؤال ). ٢– ١المبدأ المذكور في الفقرة 
؟ إن القيام بتحليل الوضع الراهن من شأنه توفير بعض عناصر اإلجابة على هذه ٣تنطوي عليه من معانٍ

  . األسئلة
  

 ، وكذلك لمحاولة فهم وادراك آلية عمل هذا القطاعقطاع التربوي يشكل منطلقا االوضاع الراهنة للإن تحليل
  . بين المبادىء النظرية والممارسات الفعليةداخلة نات القائمة تحديد التفاوتات والتبايل
  

 أجرِيت مؤخراً -في ضوء هذه المبادئ االساسية والنتائج والتحاليل التي توصلت اليها عدة دراسات معمقة
 حول القطاع التربوي، يسعى التقرير إلى دراسة الوضع الراهن -من قبل مؤسسات رسمية وخاصة ودولية

  . العناصر االساسية لرؤية مستقبلية خاصة بهذا القطاعواستنباط

                                                 
  )العام والخاص( تتحّدد الثنائية بتكامل توجهات وإرشادات  الشراآة بين القطاعين  3
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  ١ملخص 

  . تكرار مبادىء تتسم بالعمومية ومفعمة بالنوايا الحسنة -١
نادرا ما تخرج هذه المبادىءً  الى حيز التنفيذ، ال بل هي تتعارض في بعض الحاالت مع سيرورة الواقع -٢

  .المعاش
النظام كمبدأ أساسي ،ولكن التساؤل حول مساحة ومضمون هذه الثنائية" ثنائية" تبرز من الناحية النظرية -٣

     .مشروعاًيبقى 
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 الوضع الراهن    - ٢
 

 :يتميز الوضع الراهن لقطاع التعليم في لبنان بالوقائع والخصائص التالية
  
  غياب رؤية رسمية مثبتة   ١–٢
 

التي تقارب من زوايا مختلفة )  وغير الرسميةالرسمية(يكثر عدد الوثائق والتقارير والدراسات 
بيد أن أياً من هذه المستندات لم يجرِ إقراره بشكل رسمي من . الموضوعات المتنوعة التي ترتبط بالتعليم

قبل السلطات الرسمية بحيث تتحدد بوضوح الرؤية االستراتيجية المتعلّقة بمضمون وحدود التدخالت 
في ما يتعلّق باإلستثمار والتشغيل (حكم دور الدولة في تطور هذا القطاع والمقاربات التي يفترض أن ت

أو " المحاوالت"وغالباً ما ارتدت هذه المستندات طابع ). الخ...والصيانة وتعبئة الموارد البشرية كما ونوعا
الي ال تخضع التي ال تخرج إالّ نادراً من جوارير الوزارات المعنية، وبالت" المشاريع االستراتيجية"شكل 

عندما تتكاثر مشاريع . للنقاش في أعلى هرم السلطات السياسية واالدارية ، وبخاصة مجلس الوزراء
االستراتيجيات الصادرة عن واحدة أو أكثر من الهيئات الرسمية المتفرعة عن وزارة التربية والتعلبم 

 مع ذلك من االهمية بمكان االشارة . محددةالعالي، فان ذلك يعني عمليا أن الدولة ال تمتلك رؤية استراتيجية
 على انجاز المسودة النهائية - في الوقت الحاضر–الى أن المركز التربوي للبحوث واالنماء يوشك 

الستراتيجية تربوية جديدة تشخّص أوجه القصور واالختالالت في هذا القطاع، وتحدد التوجهات العالجية 
ة، موزعة على برنامج زمني رزمة محددة من االجراءات واالنشطواالهداف االساسية للنهوض به، عبر 

ويتوقع ان تتم مناقشة مشروع االستراتيجية هذه وان يصار الى اقرارها من قبل السلطات الرسمية . مفصل
في مستقبل قريب، كي تصبح مرجعاً رسمياً يحدد التزامات الدولة المتوسطة والطويلة االجل في هذا 

  .القطاع
  

 لجهات رسمية عدة ان بذلت جهواً كبيرة منذ نهاية الحرب، لتطوير القطاع التربوي، عبر العديد وقد سبق
  :من الدراسات والتقارير ومجموعة من القوانين والمراسيم والتشريعات المهمة، زمن بينها

 
 )١٩٩٤" ( التربوي في لبنانالنهوضخطة "  •
 )١٩٩٥" (الهيكاية الجديدة للتعليم في لبنان"  •
 )١٩٩٧" (مناهج التعليم العام وأهدافه"سوم مر  •
 )٢٠٠٠(اإلطار الجديد للتعليم المهني والتقني   •

العديد من الدراسات واألبحاث المنفذة من قبل المركز التربوي والتي و يضاف الى ذلك 
 . مهمة لألبحاث االستراتيجية الالحقةوفّرت قاعدة احصائية

 )٩٨ /٦٨٦القانون رقم (ة اإلبتدائية التعليم المجاني اإللزامي في المرحل  •
  
  

  غياب الرؤية الرسمية المثبتة ، على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع -١
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  نظام ثنائي أم قطاعات متجاورة؟    ٢–٢
  

وبالفعل يتم إنتاج هذه الخدمة عبر القطاع الخاص  . حول نظام ثنائي" نظريا"يتمحور التعليم في لبنان 
ويشكّل هذا النظام الثنائي تتويجاً إلرث تاريخي . والقطاع العام) الخاص المجاني في المرحلة االبتدائيةو(

  ).التي كان يغلب على معظمها الطابع الديني(حيث انطلق التعليم في البداية عبر المدارس الخاصة وحدها 
  

شرط ضروري ولكن غير كاف هو ) الخاص والرسمي(إن تمحور نظام التعليم اللبناني حول قطاعين 
 البرامج على مستوى بين النظامين التنسيقفوجود معايير مثل . لوصف هذا النظام بصفته نظاماً ثنائياً

وطرق التعليم والنشاطات التربوية ومدى الترابط بين المراحل المختلفة، يشكّل هو أيضاً شرطاً للداللة على 
. عف الروابط المؤسسية بين القطاعين الرسمي والخاصغير أن الواقع يشير إلى ض. صحة التسمية

،طالما أن القطاعين " النظام الثنائي"تبدو أكثر دقّة من تسمية " القطاعين المتجاورين"واستطراداً، فإن تسمية 
  . يعمالن بشكل شبه مستقل الواحد عن اآلخر، مما يجعلهما قطاعين متجاورين أكثر منه متعاونين ومتكاملين

  
 تلميذاً،  ووصل العدد في 916,946  نحو 2005-2004دد تالمذة التعليم العام خالل السنة الدراسية بلغ ع

ويكون بذلك إجمالي .  طالبا141,479ً تلميذاً، فيما بلغ عدد الطالب الجامعيين 96,882التعليم المهني إلى 
 في المائة من إجمالي ٣٠يمثل  مليون طالباً ،أي ما 1,155عدد الملتحقين في مراحل التعليم كافة نحو 

إلى توزع الطالب بحسب القطاعين الرسمي والخاص في ) ١رقم (ويشير الجدول . المقيمين في البالد
  .مراحل التعليم المختلفة

    
 بحسب مراحل التعليم )الرسمي والخاص(توزع  التالميذ والطالب في القطاعين  :١ الجدول رقم 

)2004/2005٤(  
  

 التوزع النسبي للتالميذ %٥حصة القطاع الرسمي ع التالميذمجمو المرحلة

 13.0 22.7 150.610 الروضة

 39.2 34.2 452.607 االبتدائي

 17.1 43.8 198.059 التكميلي

 10.0 53.3 115.670 الثانوي

 79.4 36.8 916.946 إجمالي التعليم العام

 12.2 49.5 141.479 الجامعي

 8.4 34.8 96.882 التقنيالمهني و

 ١٠٠,٠ 36.8 1.155.307 المجموع العام

   .المركز التربوي للبحوث واإلنماء :        المصدر
  

                                                 
مستقاة من المنشورات الرسمية للمرآز )  ما عدا تلك المحّددة المصدر(تقریرجميع المعطيات االحصائية الواردة في هذا ال 4

  .التربوي للنحوث واإلنماء
  

،وذلك ألن هذا األخير " القطاع الرسمي"الذي یمكن اعتباره آجزء من " التعليم الخاص المجاني" ال تشمل هذه النسبة  5
  .  یقّدم له الدعم والمساعدات
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من إجمالي عدد الملتحقين بمراحل التعليم  % 36.8يستدل من هذا الجدول أن التعليم الرسمي يستوعب نحو 
 في 22.7يم الرسمي ال تتعدى فحصة التعل. غير أن تفاوتات حادة تبرز على مستوى المراحل. المختلفة

. المئة في مرحلة الروضة، ويعود تدني هذه النسبة إلى عدم تعميم هذه المرحلة في المدارس الرسمية كافة
، تنحصر ) سنوات٥- ٣(يضاف إلى ذلك أن هذه المرحلة التي تتكون من ثالث سنوات في التعليم الخاص 

  .في سنتين في التعليم الرسمي
  

من إجمالي عدد الملتحقين في المرحلة االبتدائية ، ثم إلى  % 34.2لتعليم الرسمي إلى وترتفع  حصة ا
ومن األهمية بمكان المالحظة أن ميل . في المرحلة الثانوية %  53.3في المرحلة التكميلية، فإلى  % 43.8

 من مرحلة إلى مرحلة أعلى  مع االنتقال- إنتاجاّ وتمويالً للخدمات التربوية–التزامات الدولة نحو اإلرتفاع 
ففي هذه األخيرة، تزيد التزامات . يتعارض مع االتجاهات المسجلة على هذا الصعيد في البلدان المتقدمة

عنها في المراحل ) الروضة، االبتدائي، التكميلي(في مراحل التعليم األولى ) عبر المدارس الرسمية(الدولة 
شكالً معكوساً حيث تتزايد التزامات الحكومة عبر المدرسة الرسمية أما في لبنان، فالهرم يرتدي . االخرى

وإذا ما اعتبر أن تالمذة التعليم الخاص المجاني هم جزء من الملتحقين بالتعليم . مع تقدم مراحل التعليم
الرسمي، فإن ذلك يعدل بعض الشيء خارطة توزع الطالب بحسب القطاعين الرسمي والخاص، ولكنّه ال 

لوب الذي يميز الحالة اللبنانية وفي جميع االحوال ان هذا البناء المعكوس يشكل مظهراً ي واقع الهرم المقيلغ
عبر تحسين المستوى (الثقة في المدرسة الرسمية، التي يجب العمل على اعادة مصداقيتها  من مظاهر ازمة

  )التعليمي لالساتذة في االبتدائي
  

 % 52.2عندما نجد أن الملتحقين بمرحلتي الروضة واالبتدائي يمثلون نحو ويرتدي هذا الواقع داللة أكبر 
  .من إجمالي الملتحقين بالتعليم العام والتعليم المهني والتعليم الجامعي

  
ونشير أخيراً إلى أن الجامعة اللبنانية تستوعب بمفردها أكثر من نصف إجمالي عدد الطالب الجامعيين في 

كذلك تتأكّد سيطرة القطاع الخاص على مستوى التعليم .  على الجامعات الخاصةلبنان، ويتوزع الباقي
وسوف تعرض الدراسة في .  إذ يستوعب أكثرمن ثلثي إجمالي طالب هذا النوع من التعليمالتقنيالمهني و

  .فصلين الحقين واقع التعليم المهني والتعليم الجامعي  واإلصالحات التي يحتاجان إليها
  

  ٣ملخص 
  
  ، بل من األصح الحديث عن"ثنائي" يؤكّد الواقع الملموس للتعليم في لبنان أنه ال يمكن الحديث عن نظام -١

                 ). الخاص والعام( يتوزعان مسؤولية التعليم  قطاعين متجاورين
.قدم مراحل التعليمتطغى على التعليم الرسمي حيث تزداد التزامات الدولة مع ت" الهرم المقلوب " إن ظاهرة -٢
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  فعالية النظام التربوي اللبناني   ٣–٢
  

إن قياس فعالية النظام التربوي اللبناني عبر مجموعة من المؤشرات المعتمدة  يظهر عدم تجانسها وعدم 
بشكل ملحوظ ، ال بل ) الرسمي والخاص(وهي تتفاوت من قطاع إلى آخر . انسحابها على كافة المجاالت

  ...).حسب المراحل والمناطق(لقطاع نفسه داخل ا
األولى تقيس : وباإلمكان تصنيف المؤشرات المعتمدة لقياس فعالية النظام التربوي اللبناني وفق مجموعتين

فعالية األداء على مستوى المخرجات؛ والثانية تقيس تلك الفعالية على مستوى المدخالت، أي على مستوى 
  .الخدمةالموارد المستخدمة في إنتاج 

  
  : فعالية النظام من خالل المؤشرات المتعلقة بالمخرجات : المجموعة األولى

  معدل االلتحاق  •
  معدل النجاح •
 معدل الرسوب أو السقوط •
  معدل التأخر المدرسي •
 مؤشرات تدفق الطالب •
•    

  فعالية النظام من خالل المؤشرات المتعلّقة بالمدخالت  :  المجموعة الثانية
  )د التالميذعد(حجم المدارس  •
  نسبة عدد التالميذ للمعلم الواحد •
  متوسط عدد التالميذ في الصف الواحد •
  متوسط عمر المعلمين •
  مستويات التحصيل العلمي واألكاديمي للكادر التعليمي  •
  تجهيزات المدارس •
  )أي األبنية والمنشآت( البنى التحتية في المدارس •

  
  ة بالمخرجات فعالية النظام من خالل المؤشرات المتعلق  ١–٣–٢
  

  معدالت االلتحاق اإلجمالية والصافية    -  أ 
  

حسب المحافظة ) اإلجمالية والصافية(معدالت االلتحاق المختلفة ) ٣(و) ٢(يفصل الجدوالن رقم
 :والمرحلة
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  )٢٠٠٢-٢٠٠١( معدل االلتحاق اإلجمالي ): ٢(                           الجدول رقم
 

التكميلي  التكميلي  البتدائيا الروضة
 والمهني

الثانوي  الثانوي 
 التقنيو

  
  

 ٥-٣   المنطقة
 سنوات  

٥-٤ 
 سنوات 

١١-٦ 
 سنة

١٥-١٢ 
 سنة

١٥–١٢ 
 سنة  

١٨-١٥  
 سنة

١٨-١٥ 
 سنة

 ٨٢,٤ ٥٩,٦ ٩٣,٠ ٩٠,٠ ١٠٥,٤ ٩٦,٦ ٨١,٢ بيروت

 ٦٨,٤ ٥٢,٠ ٨٨,٠ ٨٦,٠ ١٠٩,٣ ١٠٥,٨ ٨٨,٤ جبل لبنان

 ٤٧,١ ٣٥,١ ٧٣,٣ ٧٠,٢ ١١١,٠ ٩٤,٩ ٧١,٨ الشمال

 ٤٨,٦ ٣٦,٢ ٧٢,٥ ٧٠,٦ ١٠٥,٠ ١٠٥,٩ ٧٩,٣ البقاع

 ٤٦,١ ٣٣,٠ ٦٤,٨ ٦٣,٥ ٨٥,٥ ٧٦,٦ ٥٩,٩ الجنوب

 ٤٦,٧ ٣٥,٨ ٧٤,٨ ٧٣,١ ٩٨,٠ ٩٧,٢ ٧٢,٩ النبطية

 ٥٧,٢ ٤٢,٧ ٧٨,٥ ٧٦,٣ ١٠٤,٧ ٩٧,٨ ٧٧,٤ )٢٠٠١/٢٠٠٢(لبنان

 ٦٥,٥  ٨٣,٢  ١١٦,٦  ٨٠,٥ ٦)٢٠٠٤/٢٠٠٥(لبنان

                                   
  معدل االلتحاق الصافي - ٣  الجدول رقم      

  التكميلي فقط  االبتدائي  الروضة 
  سنة١٥-١٢  سنة١١-٦  سنوات٥-٣ 

 ٧١,٥ ٩٧,٠ ٧٩,٥ بيروت

 ٦٥,١ ٩٩,٠ ٨٦,٤ جبل لبنان

 ٤٤,٢ ٩٢,٢ ٧٠,٤ الشمال

 ٤٥,١ ٨٨,٨ ٧٦,٠ البقاع

 ٤٥,٠ ٧٤,٥ ٥٩,٢ الجنوب

 ٥١,٧ ٨٦,٤ ٧١,٧ ةالنبطي

 ٥٤,٠ ٩١,٥ ٧٥,٦ لبنان
    . المركز التربوي للبحوث واإلنماء-المصدر

  
  ما هي المؤشرات التي ينبغي أخذها باإلعتبار لدى تحليل هذين الجدولين؟ 

  
 أوال، تجدر اإلشارة إلى أنه يتم احتساب المعدالت المختلفة عبر تقدير توزع التالميذ  بحسب - ١

وزارة الشؤون اإلجتماعية، (قد يختلف هذا التقدير من مصدر آلخر . ة للسكان اللبنانيينالفئات العمري
، مما قد يؤدي إلى بروز )٢٠٠٤ ،وعام١٩٩٧؛ إدارة اإلحصاء المركزي المركزي عام١٩٩٦عام 

  . المركز التربوي للبحوث واإلنماءويستند هذا التقرير إلى إحصاءات. تفاوت في معدالت االلتحاق
 

                                                 
، لذلك لعدم توفر نسب االلتحاق الصافي ٢٠٠٤/٢٠٠٥بعين االعتبار نسب االلتحاق االجمالي لسنة  ان التحليل لم یأخذ  6

  .٢٠٠١/٢٠٠٢لذا عملنا على مقارنة هذه النسب لسنة . لهذه السنة



 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي     التعليمطاع ق
 

L0538-RPT- PM-01 REV 0  ١١   

 

األولى هي . تم احتساب معدالت االلتحاق اإلجمالية في مرحلة الروضة وفقا لفئتين عمريتين ي- ٢
)  سنوات٥- ٤(المطبقة في التعليم الخاص، والثانية هي الفئة العمرية )  سنوات٥– ٣(الفئة العمرية 

 رسميةوعلى الرغم من أن مرحلة الروضة غير معممة في المدارس ال. المطبقة في التعليم الرسمي
 ، إالّ أنها ،حيث وجدت، تنحصر في سنتين، كما سبق )من المدارس الرسمية% ٦٥موجودة في (

  .   وأشرنا إليه
  

فتبلغ  نحو .  ترتفع معدالت االلتحاق اإلجمالية بشكل ملحوظ  في هاتين الشريحتين العمريتين- ٣
).  سنوات٥-٤( مرية في الفئة الع % ٩٧،٨، وتصل إلى ) سنوات ٥-٣(للفئة العمرية %  ٧٧,٤

كيف يمكن تفسير هذا التفاوت الملحوظ  في معدالت االلتحاق بمرحلة الروضة بين هاتين الفئتين 
  :العمريتين ؟ تشير القراءة المفصلة لهذه المعدالت إلى اآلتي

 %٣٧,٤ =  سنوات٣تحاق اإلجمالي في الفئة العمرية معدل االل •
 %٩١,١= سنوات   ٤ مريةمعدل االلتحاق اإلجمالي في الفئة الع •
  %١٠٤,٤= سنوات ٥إلجمالي في الفئة العمرية معدل االلتحاق ا •

  
 سنوات ٦-٥ سنوات و٥-٤ويلحظ وجود تفاوت حاد  بين معدلي االلتحاق اإلجماليين في الفئتين العمريتين 

 ٩١,١  إلى  %٣٧,٤فاالرتفاع الحاد في المعدل من .  سنوات٤-٣وبين معدل االلتحاق في الفئة العمرية 
  : هو نتيجة  للظاهرتين التاليتين% 

 
إن سلوك األسر تجاه التحاق أطفالهم في (مع العمر " بشكل طبيعي"يرتفع معدل التحاق األطفال  •

 ).مرحلة ما قبل االبتدائي يضغط بشكل متزايد وحاد لدى بلوغهم سن الرابعة
وبمعنى . التعليم"سوق " لرسمي فيإن معدالت االلتحاق هي نتيجة مباشرة لحجم تدخّل القطاع ا •

 يولّد الطلب على -)في سن الرابعة( أي توفّر هذه الخدمات في المدارس الرسمية -آخر،إن العرض
 .هذه الخدمات ويرفع تالياً  من المعدل اإلجمالي لاللتحاق

  
لى مستوى معدالت وتجدر اإلشارة إلى اإلنعكاسات اإليجابية التي يولدها توفر خدمات القطاع الرسمي، ع

وبتعبير آخر، إن تعميم صفوف الروضة في كل المدارس االبتدائية الرسمية وتطويرها . االلتحاق المختلفة
لتمتد إلى ثالث سنوات، من شأنه تحسين معدالت االلتحاق اإلجمالية بشكٍل ملحوظ، ويؤدي بالتالي إلى 

  .يد التربوي  على الصع٧"األهداف االنمائية لأللفية"تحقيق التزامات 
  

وضمن هذا السياق، تؤكد الدراسات المتوفرة حول هذه المسألة أن القدرات التعليمية الكامنة للتالميذ 
الملتحقين بمرحلة التعليم ما قبل االبتدائي تبدو، بصورة عامةً، أفضل من تلك العائدة للتالمذة الذين لم  

سد ذلك  بأدائهم المدرسي وبتسجيلهم لمعدالت نجاح أفضل، ويتج. يلتحقوا بالتعليم اال في المرحلة االبتدائية
وبالتالي يؤدي إلى انخفاض معدالت الرسوب والتأخر والتسرب المدرسي، االمر الذي ينعكس ايجابا على 

   . اقتصاديات التعليم
  

                                                 
   تقریر لبنان حول أهداف التنمية األلفية والتزاماتها  7



 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي     التعليمطاع ق
 

L0538-RPT- PM-01 REV 0  ١٢   

 

  ترتدي الفجوة الحاصلة بين المعدالت اإلجمالية والمعدالت الصافية لاللتحاق المدرسي طابعاً-٤
و  % ٧٧,٤(فهي تضيق في مرحلة الروضة . أكثر حدة كلّما جرى االنتقال من مرحلة إلى أخرى

 % ١٠٤,٧(لتعود فتتسع في المرحلة اإلبتدائية  %). ١,٨على التوالي مع فارق اليتعدى  % ٧٥,٦
يم ، ثم تبلغ هذه الفجوة أقصاها في مرحلة التعل%)١٣,٢على التوالي مع فارق يصل إلى  %٩١,٥و

وتنعكس هذه التفاوتات % ). ٢٢,٣على التوالي مع فارق يصل إلى  %٥٤,٠و % ٧٦,٣(المتوسطة 
  ).يالرسوب والتأخر المدرس(بشكل غير مباشر على مستوى المعدالت المتعلقة بإعادة السنة الدراسية

   
 أو - لتربوي  وبالتالي على مستوى اإلعداد ا-، سواء على صعيد فرص النجاح  تأمين تكافؤ الفرصإن 

). مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي( فرص النفاذ الى مرحلة التعليم األساسي، يبدأ  تحديداً عند هذه المرحلة
سوف يتم تفصيلهما في (وفي إطار العمل على ردم هذه الفجوة، ال بد من المبادرة إلى اتخاذ خطوتين 

في كافة المدارس ) الروضة( تعليم ما قبل االبتدائي، وهي تعميم مرحلة الالخطوة األولى):  الفصل الالحق 
، وهي والخطوة الثانية. الرسمية ، نظراً إلى أن القطاع الرسمي ال يتدخّل سوى جزئياً لتوفير هذه الخدمة

 سنوات، ٥– ٤ سنوات ، بدالً من حصرها في الفئة العمرية ٥- ٣توسيع هذه المرحلة لتشمل الفئة العمرية 
  .  حالياً في التعليم الرسمي كما هو معمول به

  
قبل (  إلى ارتفاع معدالت التحاق األطفال في سن يافعة نواستطراداً ، فإن هذين اإلجراءين سوف يؤديا

الرسوب والتسرب المدرسي في المراحل / ، وبالتالي إلى انخفاض معدالت  التأخر المدرسي)سن السادسة
  . الالحقة

  
  والتسرب المدرسي النجاح والتأخر المدرسي  -ب

  فوج افتراضي من تدفق انسياب واستناداً إلى مؤشرات األداء المتاحة ، تم وضع جدول بياني يعكس حركة
إلى توزع التالميذ ، في كّل ) ٤الجدول رقم( ويشير الجدول.  بدءا من السنة االبتدائية االولى تلميذ١٠٠٠

وأتت . النجاح أو السقوط أو التسرب:  ن االحتماالت الثالثةسنة من سنوات المرحلة االبتدائية والتكميلية، بي
  : كاآلتي٢٠٠٢-٢٠٠١نتائج العام الدراسي 

  )٢٠٠٢- ٢٠٠١(داء  في المرحلتين االبتدائية والتكميلية معدالت أال ):  ٤( الجدول رقم
 معدل التسرب  معدل الرسوب معدل النجاح السنة النوع

 ١,٤٢ ٤,٨٧ ٩٣,٧١ العام االول االبتدائي

 ٠,٨٤ ٦,٢١ ٩٢,٩٥ العام الثاني االبتدائي

 ٠,٨٥ ٦,٥٣ ٩٢,٦٢ العام الثالث االبتدائي

 ٢,٤٦ ١٤,٤٦ ٨٣,٠٨ العام الرابع االبتدائي

 ٣,٠٣ ٩,٤٦ ٨٧,٥١ العام الخامس االبتدائي

 ٣,٩٦ ١٠,٠٠ ٨٦,٠٤ العام السادس االبتدائي

 ٧,٤٥ ٢٠,٣١ ٧٢,٢٥ العام السابع التكميلي

 ٥,٩٦ ١١,٥٥ ٨٢,٤٩ العام الثامن يالتكميل

  ٨,٧  العام التاسع التكميلي

  المركز التربوي للبحوث واإلنماء -المصدر
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مثل القطاع : هذا الجدول استناداً إلى متغيرات أخرى تسهم في تفسير هذه المعدالتقراءة مدلوالت ويمكن 
التعليم " التي استندت إليها دراسة –ر التعليمي، أو المنطقة، أو الظروف االجتماعية واالقتصادية لألس

  . ٨"اإللزامي المجاني في لبنان
  

 هذا التقرير بعض نتائج الدراسات المذكورة آنفاً للتأكيد على عدم التجانس في أداء النظام عرض ويست
  تلميذ يدخلون السنة األولى١٠٠٠ويشير تحليل المعطيات إلى أنه من أصل كل فوج من . التربوي اللبناني

ويتفاوت هذا .  تلميذاً من دون التعرض للسقوط٧٥من المرحلة االبتدائية، ال يصل إلى السنة األخيرة إالّ  
 تلميذاً في الشمال، وينخفض في البقاع ٤٨ تلميذاً في مدارس بيروت،و ١٦١المعدل بحسب المناطق  ليبلغ 

 تلميذاً في األسر المنتمية ٢٢٤ذ يصل إلى كما يتفاوت بحسب األوضاع االجتماعية لألهل، إ.  تلميذا٢٤ًالى 
بيد أن هذا التفاوت يبلغ ذروته عندما يتعلّق .  تلميذاً في األسر الفقيرة٢٧إلى الطبقة الوسطى وينخفض إلى 

 تلميذاً ٢٢٥ تالميذ فقط  في المدارس الرسمية مقابل ٩األمر بقطاع التعليم الرسمي حيث ينحدر المعدل إلى 
  .اصةفي المدارس الخ

  
ويشتمل النوع . ويشير تحليل المعطيات  إلى أن أداء نظام التعليم مرتبط بشكٍل وثيق بنوعين من المتغيرات

المستوى التعليمي لألهل، الطبقة ( األول على المؤشرات التي هي على عالقة مباشرة بأداء التالميذ
نوعية (ى متغيرات داخل النظام التعليمي ، أما النوع الثاني فيشتمل عل) الخ...االجتماعية، دخل األسرة

  )   الخ....التعليم، توفّر المعدات والمختبرات، كفاءة المعلمين، ظروف العمل، البيئة التربوية العامة،
  
.  كيفية استخدام الموارد النتاج خدمة التعليم مسألة المتغيرات الداخلية للنظام التعليمي بشكل أساسيطرحوت
 المتغيرات إن واقعموارد؟ وهل يتسم هذا  التخصيص بالواقعية والعقالنية ؟ للل أمثهل هناك تخصيص ف

المشار إليها يؤكّد وجود اختالالت كبيرة في النظام التربوي ، وتحديداً على مستوى تعظيم  الموارد 
  .المستخدمة في إنتاج خدمة التعليم

                                                 
  .؛ وزارة التربية٢٠٠٠ مؤسسة البحوث واالستشارات ، حزيران  8
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    فعالية النظام من خالل مؤشرات تتعلّق بالمدخالت  ٢-٣-٢
  

  )2005-2004(المؤشرات بحسب قطاع  التعليم ): ٥(الجدول رقم 
 المدارس الخاصة المدارس الخاصة المجانية المدارس الرسمية 

 39,856 6,191 40,121 عدد المعلمين 

 465,130 114,191 337,622 عدد التالميذ

 1,027 367 1,405 عدد المدارس

 22 24 20 متوسط عدد التالميذ للصف الواحد

 11.7 18.4 8.4 متوسط عدد  التالميذ للمعلم الواحد

       :توزع المعلمين حسب العمر
 30.6 37.6 22.8  عاما٣٠ً<

 33.1 32.8 20.5  عاما٤٠ً-٣١

 21.5 18.7 28.0  عاما٥٠ً-٤١

 11.4 8.4 25.2  عاما٦٠ً-٥١

  3.4 2.5 3.5  عاماً وما فوق٦١
  100  100  100 المجموع
  . تربوي للبحوث واإلنماءالمركز ال-المصدر

  
أن أداء القطاع الخاص هو بشكل ملحوظ أفضل من أداء القطاع الرسمي  ) ٥رقم (يستدّل من هذا الجدول 

ويبلغ عدد . بالنسبة  لحجم الموارد المستخدمة، مثل متوسط عدد التالمذة للصف الواحد أو للمعلم الواحد
 ألف معلّم، في حين 40 ألف تلميذاً وعدد المعلمين نحو 340التالمذة الملتحقين بالمدارس الرسمية نحو 

  . ألف معلّم40ً ألف تلميذاً  مع عدد معلّمين ال يتجاوز 465يرتفع عدد التالمذة في المدارس الخاصة إلى 
  

كمستوى التحصيل العلمي للمعلمين أو متوسط أعمارهم،  ( وثمة مؤشرات أخرى ذات أهمية استثنائية
فضي ت) الخ...مدى االنسجام بين تخصصات المعلمين والمواد التي يدرسونهاوالمتعاقدين،  المعلمين ونسبة
من معلمي القطاع الرسمي هم في الفئة  % 28.7إلى أن  ) ٥رقم (ويشير الجدول .  النتائج نفسهاالى

افة إلى هذا باإلض. في القطاع الخاص % 14.8 سنة أو أكثر، في حين تنخفض هذه النسبة إلى ٥١العمرية 
ويستدّل من هذه . ما دونها وأأن حوالي ثلث معلمي القطاع الرسمي هم من حاملي شهادة البكالوريا 

  ،  أن مسألة الموارد البشرية، خاصة في القطاع الرسمي، هي مسألة على قدر كبير من األهمية9المؤشرات
  . لتعليم عموما واقتصاديات الما لها من انعكاسات ضخمة على أداء المدارس الرسمية

  
تفاوتات كبيرة بين ) أي عدد التالمذة (وضمن  نفس السياق، يظهر توزع المدارس بحسب الحجم 

 تلميذاً  نحو ٥٠ نسبة المدارس التي يلتحق بها أقّل من تتجاوزو. قطاعي التعليم الرسمي والخاص
 ٦( ي القطاع الخاص إلى النصف ف هذه النسبة ، وتنخفضة الرسمي من اجمالي عدد المدارس %١٢

                                                 
 ترد المؤشرات المتعّلقة بالموارد البشریة  بشكل تفصيلي في العدید من الوثائق والدراسات؛ راجع منشورات المرآز  9

 .  التربوي للبحوث واإلنماء 
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 ضرورة إيجاد حٍل لمسألة هذا ما يبرز الحاجة مجددا إلىو). من إجمالي المدارس الخاصة% 
ادية منها والبشرية على حد سواء، بما في ذلك المدارس التي تتميز الموارد، المحسين استخدام ت

ب في المدارس من مجموع الشع% ٥٠والتي تزيد عن )  تلميذ١٥أقل من (باشغال ضعيف للشعب 
  .الرسمية

      
  ٢٠٠١-٢٠٠٠ توزع المدارس حسب الحجم أي عدد التالميذ وحسب القطاع ٦    الجدول رقم 

  
عدد التالميذ في المدرسة 

 الواحدة
 المدارس الخاصة المدارس الخاصة المجانية المدارس الرسمية

>٦ ٢ ١٢ ٥١ 

١١ ١٠ ١٤ ١٠٠-٥١ 

٢١ ٢٨ ٢٥ ٢٠٠-١٠١ 

٢٧ ٣٨ ٢٩ ٤٠٠-٢٠١ 

١٢ ١٦ ١١ ٦٠٠-٤٠١ 

٧ ٤ ٦ ٨٠٠-٦٠١ 

<١٦ ٣ ٣ ٨٠٠ 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع

   .المركز التربوي للبحوث واإلنماء: المصدر 
  

إلى حد كبير نتائج أداء نظام فسر  بأنها ت- الواردة في الجدول أعاله-وتتميز مؤشرات المدخالت
 رات المخرجات في فقرة سابقة من التقريرالتعليم في لبنان التي تم التوصل إليها عبر تحليل مؤش

  بعض الجوانبيرات فييوفي هذا اإلطار، تبرز الحاجة الماسة إلى إحداث تغ ). ١ -٣ -٢الفقرة (
ترشيد وتعظيم اإلفادة من الموارد الموظفة في إنتاج نوعية التعليم و وينظام التعليمالأداء بالمتعلقة 
 تبنّي خارطة تربوية بما في ذلك -ن اتخاذ اإلجراءات الالزمةومن هذا المنظور، يبدو أ. خدمةهذه ال
  .  بات أكثر إلحاحاً –جديدة 

  
تجدر اإلشارة أخيراً إلى أن التفاوتات التي أظهرها تحليل المعطيات بين قطاعي التعليم الخاص 

خاص منها  أكثر بروزاً في القطاع الولكنها ، أيضاً داخل كٍل من هذين القطاعينكرروالرسمي ، تت
  . في القطاع الرسمي
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  ٤ملخص 

ويرتفع %. ٣٧,٤نحو )  سنوات٣( يبلغ معدل االلتحاق اإلجمالي  في السنة األولى من مرحلة الروضة  -1
وهذا االرتفاع  الحاد ناجم بشكٍل ). سنوات٤(في السنة الثانية من هذه المرحلة % ٩١,١هذا المعدل ليبلغ نحو 

  . بدءا من السنة الثانيةالتعليم" سوق"لعامة في رئيسي  عن توفر الخدمة ا
 تشير الدراسات المتوفرة الى أن التالميذ الملتحقين بصفوف الروضة يبدون استعداداً دراسياً أفضل، -٢

 هذه الشريحة،في حين تنخفض هذه المعدالت بين التالمذة الملتحقين مباشرة في لدىوترتفع معدالت النجاح 
  .المرحلة االبتدائية

 على مستويينيشتمل على انعكاسات إيجابية ) الروضة( إن تعزيز القطاع الرسمي  في هذه المرحلة -٣
  : اثنين

   ارتفاع ملحوظ  في معدالت االلتحاق اإلجمالية في مرحلة الروضة؛-       أ
في   ) معدالت النجاح والرسوب والتسرب المدرسي( تحسن ملموس في مؤشرات األداء - ب

في ) اإلجمالية والصافية(   االبتدائية وبالتالي ارتفاع بارز في معدالت االلتحاق المرحلة
  . في لبنان" أللفيةلهداف التنموية األ" مرحلة التعليم االبتدائي بما ينسجم  مع

  :  تبرز مؤشرات أداء نظام التعليم في لبنان تفاوتات كبيرة -٤
                                                                                     لمناطق   بين ا-       أ
    بين  المتغيرات االجتماعية واالقتصادية -      ب
    بين  القطاعين الخاص والرسمي –      ج
    و داخل القطاع نفسه-       د

تحقيق االستثمار االمثل سة إلى اتخاذ اإلجراءات والتدابير الكفيلة بترشيد اإلنفاق العام و تبرز الحاجة الما– ٥
 ).في شكل موارد بشرية وأبنية وتجهيزات(موارد المستثمرة  في القطاع الرسمي النتاج خدمة التعليم لل
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  التمويل وكلفة النظام    ٤–٢
  

، وهو يستهدف دراسة التمويل ١٠"حجم القطاع العام " راسة دالىيستند هذا الجزء من التقرير بشكٍل رئيسي 
 - ١١ مليار ليرة لبنانية١٠٩٧نحوويقدر إجمالي اإلنفاق العام على التعليم ب .وكلفة نظام التعليم في لبنان

من الناتج المحلي القائم  وحوالي  % ٤,٤، أي ما يشكّل )٢٠٠١أرقام عام  ( - مليون دوالر أميركي٧٣١
 نحوويضاف إلى هذا المبلغ  ما تنفقه األسر على التعليم والذي يقدر  ب. وازنة الدولةمن م % ١١,١

 ٧ويشكّل إنفاق األسر على التعليم ما يوازي ).  مليون دوالر أميركي١،١٦٣(  مليار ليرة لبنانية  ١،٧٤٤
  :مصادر التمويل المختلفةويلخص الجدول التالي .  من الناتج المحلي القائم% 
  

  ١٢)٢٠٠١( إجمالي االنفاق على التعليم  في لبنان :٧ل رقم الجدو
 المجموع األسر الدولة        العملة البند

 ٢،٧٤٤ ١،٧٤٤ ١،٠٩٧  اللبنانبةاتمليارات اللير اإلنفاق على التعليم 

  ١،٨٩٤ ١،١٦٣ ٧٣١ ماليين الدوالرات اإلنفاق على التعليم

   ٩،٨٨٣  اللبنانيةمليارات الليرات موازنة الدولة

    %١١،١ % من الموازنة% 

 ٢٤،٩١٨    الليرات اللبنانيةمليارات الناتج المحلي القائم

 ١٦،٦١٢   ماليين الدوالرات الناتج المحلي القائم

  %١١،٤  %٠،٧  %٤،٤ % من الناتج المحلي القائم%

  %١٠٠  %٦١  %٣٩ % التوزع بحسب المصدر

   البحوث واالستشاراتتقديرات مؤسسة:         المصدر
  

من الناتج المحلي القائم من  كنسبة خالل العقود الثالثة المنصرمة، ارتفعت كلفة النظام التربوي في لبنان
  في البلدفاتورة التعليم إجمالي كما ارتفع نصيب الدولة من . ٢٠٠١ عام % ١١,٤ إلى ١٩٧٣عام  % ٨,٦
م هذه الزيادة لم تترافق ال مع ارتفاع في عدد تالمذة ، مع العل٢٠٠١عام % ٣٩ إلى ١٩٧٣عام  % ٢٩من 

، أي فقد حافظ التعليم الرسمي على حصته. التعليم الرسمي وال مع تحسن في نوعية التعليم خالل هذه الفترة
وتجدر اإلشارة إلى أن حصة النفقات . من إجمالي عدد التالمذة في كافة مراحل التعليم % ٤٠ يوازي ما

ميزانية  % (١٣ اللبنانية قد ارتفعت بشكٍل حاد لتصل إلى نحو ة إجمالي ميزانية األسرعلى التعليم من
 في العام ةمن ميزانية األسر % ٨ تتجاوز نسبة  تكنفي حين لم) ١٩٩٧األسرة، إدارة اإلحصاء المركزي، 

١٩٦٦.  
  
جهة متوسط حصة الفرد من مقارنة تحليلية مع بلدان تنتمي إلى فئات مختلفة لإجراء ) ٨( رقمالجدول  تيحوي

  .الناتج المحلي
  

                                                 
  ٢٠٠٢ -OMSARمؤسسة البحوث واالستشارات بالتعاون مع مروان اسكندر من  10
  .ماء واإلعمار أو مجلس الجنوبال تشمل  هذه المعطيات نفقات اإلستثمار  لمجلس اإلن 11
حول آلفة قطاع التعليم  وبنيته المالية ،وهي ال تختلف آثيرًا عن ) تقریر حول اإلنفاق العام، البنك الدولي(معطيات حدیثة  12

   .٢٠٠١تلك الصادرة في العام 
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  )٢٠٠٠ ( اجمالي الناتج المحليمن نسبة ك نفقات التعليم  : ٨الجدول رقم       
  
  مجموع النفقات  )األسر(النفقات الخاصة  النفقات العامة  

  -  -  ١,٩%  غينيا
  -  -  ٢,٢%  تنزانيا
  -  -  ٢,٢%  الصين

  -  -  ٢,٥%  بنغالدش
  ٤,٨%  ١,٢%  ٣,٦%  اليابان
  ٦,٦%  ٢,٨%  ٣,٨%  كوريا

  ٥,٠%  ٠,٨%  ٤,٢%  المكسيك
  -  -  ٤,٦%  ساحل العاج

  ٧,١%  ٢,٢%  ٤,٩%  الواليات المتحدة
  ٥,٥%  ٠,٦%  ٤,٩%  هنغاريا
  ٦,٢%  ٠,٤%  ٥,٨%  فرنسا

  -  -  ٦,٠%  نيوزيلندا
  ١١,٤%  ٧,٠%  ٤,٤%  لبنان

 أما ). ٢٠٠٣( التعاون والتنمية االقتصادية  منظمة:الخاصنفاق ، اإل)٢٠٠٤(البنك الدولي: نفاق العام اال: المصدر
 ١٩٩٨تعود للعام  تنزانيا والصين والمكسيك فالمعطيات التي تخص.  

  
 حسن مواز في حجم ونوعيةت ذلك مع التعليم من دون أن يترافقعلى وبالخالصة،  تتزايد النفقات العامة 

ويشير هذا . ب األسر من فاتورة  التعليم  ارتفاع نصي، هذا باإلضافة إلىإنتاج الخدمة في القطاع العام
 الدولة ، من دون نسيان أنتمويل بوضوح إلى سوء اإلدارة والهدر في الموارد العامة الاالختالل في مصادر

رتب  األسالك وال بنسب تختلف بحسب–  الرسميينتمول جزءاً هاماً من اكالف تعليم أبناء الموظفين
مقابل (   من إجمالي عدد أبناء الموظفين يلتحقون بالمدارس الرسميةفقط % ٢٤,٢ مع العلم أن -الموظف
  ).من أبناء موظفي القطاع الخاص % ٣٧,٣

  
 في  كبير نسبياتقاربسجل ، يبالرغم من التفاوت الحاد في نوعية التعليم بحسب القطاعين العام والخاصو

 مليون ١،٧٢٥نحو ب   في التعليم الرسمي حيث قدر هذا المتوسط، متوسط كلفة التلميذ الواحد في القطاعين
 مقابل نحو مليوني ليرة لبنانية في القطاع )١٩٩٨ مليون ليرة لبنانية عام ١،٦٣١و( ٢٠٠١ليرة لبنانية عام 

  .  الخاص  في العام نفسه
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  ٥ملخص 

 ا بين، موزع٢٠٠١من اجمالي الناتج المحلي عام % ١١,٤ بلغ حجم اإلنفاق على التعليم نحو -١
 %).٧,٠ (سرواأل % ) ٤،٤( الدولة  

، دون أن 2001 وعام 1973عام بين ارتفعت مساهمة الدولة في التمويل  بشكل ملحوظ - ٢
  .لجهة عدد التالميذ" السوق " مع ارتفاع حصتها من ذلكيترافق

 إلى ١٩٦٦عام  % ٨ أن ما تنفقه األسر على التعليم ،كنسبة من إجمالي إنفاقها، ارتفع من -٣
بتعبير آخر، ارتفعت مساهمة األسر في تمويل اإلنفاق على التعليم  . ٢٠٠١عام % ١٣

  .  بشكل ملحوظ
ان نحو ثالثة أرباع الموظفين في القطاع العام يلحقون ابناءهم بالمدارس الخاصة، وتتولى  -٤

  .الدولة تمويل تمويل بدالت أقساطهم المدرسية
٥- د التي يتحملها المجتمع في التعليم العام ما قبل الجامعي متوسط كلفة التعليم للتلميذ الواح إن

 .    در التمويلامص  االختالف يكمن في لكن).الرسمي والخاص( يكاد ال يختلف باختالف القطاع
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  اإلستثمارات العامة لمجلس االنماء واالعمار    ٥-٢
  

ويسمح . ٢٠٠٥موز من العام عن مجلس اإلنماء واالعمار إلى شهر ت  يعود  تاريخ آخر تقرير صادر
تحليل المعطيات المتوفرة في هذا التقرير بتكوين رؤية واضحة عن الجهود المبذولة في مجال االستثمار في 

 من قبل مؤسسات وإدارات - ١٩٩٢ خالل العقد المنصرم وتحديدا منذ  كانون الثاني –القطاع التربوي 
  .القطاع العام ، وبخاصة مجلس اإلنماء واإلعمار

  
   ١٩٩٢في التعليم منذ عام ) مجلس اإلنماء واإلعمار(االستثمارات العامة : ٩الجدول رقم  

                                   بماليين الدوالرات االميركية
  المجموع   في الرأسمالاالستثمار  المساعدة الفنية  

        التعليم العام
  156.2  145.5  10.7 ٢٠٠٤نون االول حتى كا ١٩٩٢العقود المبرمة منذ كانون الثاني 

  19.4  18.7  0.7  ٢٠٠٤العقود المبرمة في العام 
  84.9  84.9  0    قيد التحضيرعقود 

      والمهنيالتقنيالتعليم 

 93.1 85.7 7.4 ٢٠٠٤حتى كانون االول  ١٩٩٢العقود المبرمة منذ كانون الثاني 

 20.8 20.8 0  ٢٠٠٤العقود المبرمة في العام 

 51.3 51.3 0  قيد التحضيرقود ع

     الشباب والرياضة

 134 134 0 ٢٠٠٤حتى كانون االول  ١٩٩٢العقود المبرمة منذ كانون الثاني 

 5.9 5.9 0  ٢٠٠٤العقود المبرمة في العام 

 13.9 13.9 0  قيد التحضيرعقود 

     الثقافة والتعليم العالي

 268.9 267.2 1.7 ٢٠٠٤تى كانون االول ح ١٩٩٢العقود المبرمة منذ كانون الثاني 

 0.2 0.2 0  ٢٠٠٤العقود المبرمة في العام 

 72.1 72.1 0   قيد التحضيرعقود 

 
، أن ١٤التحضير من خالل العقود المبرمة وقيد ١٣يظهر تجميع المبالغ المخصصة للقطاع التربوي

 ، وما تبقّى منها )نية وتجهيزاتبأ (هذه المبالغ قد خصص لالستثمارات الماديةمن إجمالي % ٩٧,٧نحو
 .ةالتقني  للمساعدةخصص

  
 مليون دوالر أميركي بين عامي ١٥٦وفي ما يتعلّق بالتعليم العام، بلغ مجموع قيمة العقود الممنوحة  نحو 

  : ، وقد توزع هذا المبلغ على الشكل التالي٢٠٠٤ و١٩٩٤
   مليون دوالر أميركي١٠,٧: المساعدة الفنية •

                                                 
   والریاضة إلى القطاعات الثقافية والشبابالجامعي باإلضافة  یشمل التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي أو  13
 ،إضافة إلى العقود في طور ٢٠٠٤ وآانون االول ١٩٩٢ جمع  المبالغ المخصصة للعقود المبرمة  ما بين آانون الثاني  14

  االعداد
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 المدارس الموجودة وتوسيعها، إعادة بناء المدارس المتضررة أو المدمرة، تجهيز إعادة تأهيل •
  مليون دوالر٨٦: المدارس الرسمية

  مليون دوالر٦٠: بناء مدارس جديدة •
  

وقد أدت هذه الجهود الملحوظة على مدى الخمسة عشر عاماً المنصرمة إلى إعادة تأهيل المدارس الرسمية 
عدد كبير من المدارس في محاولة ) أو توسيع(رت خالل الحرب األهلية، وبناء التي تضر)  مدرسة١٢٨٤(

  .   على مستوى العرض لردم الفجوة القائمة
  

ذلك أن هذه . وتجدر اإلشارة إلى صعوبة تقدير تطور االحتياجات على هذا الصعيد من خالل مقاربة عامة
وبناء عليه، ينبغي المباشرة  . إلى أخرى تعليم  مرحلةاالحتياجات قد تختلف من منطقة إلى أخرى ، ومن

  :  من أجل التمكّن من تقدير االستثمارات المطلوبة لتحقيق ما يليةبإعداد دراسة معمقة  لكّل حالة على حد
خصوصاً في (  مدرسة٣٤ وعددها إلغاء نظام الدوامين المعمول به في بعض المدارس الرسمية •

  ...)انية الكبيرة مثل بيروت وطرابلس وصيداالمدن الكبرى ذات الكثافة السكّ
تلبية االحتياجات في بعض المناطق التي ال تزال غير مشمولة بشكٍل كاف بالخدمة التعليمية  •

 . العامة
التفاوت في معدالت حصة التلميذ الواحد من ( التعليم لجهة األبنية والتجهيزاتظروف تحسين  •

 .  كي تتالءم والمعايير المعتمدة عالمياً) بان قديمة أو سكنيةاألمتار المربعة، المدارس القائمة في م
 

 لمعالجة هذه ١٥ويشار إلى الجهود المبذولة في هذا المجال والتي تجسدت بإعداد بعض الدراسات التمهيدية 
ذلك أن عملية . تحتاج إلى المزيد من التنسيق والتعاون وخصوصاً إلى المتابعة ولكن هذه الجهود. المشكلة

 هي غير متوفّرة حالياً بالنسبة ،تقدير االحتياجات تتطلب قاعدة من المعطيات اإلحصائية والديموغرافية
هذا باإلضافة إلى أن تقييم حالة األبنية المدرسية ). وحدات أصغر من القضاء(للوحدات الجغرافية الصغيرة 

 التي  المحددةوأخيراً، إن المعايير. القائمة يتم  من قبل إدارات المدارس وليس من قبل وحدات مستقلّة
  .   ١٦ تستلزم إجراء تحقيقات شاملة، القرار بإعادة تأهيل وتجهيز المدارس أو ببناء مدارس جديدةتطلبها أخذي

                                                 
ازه  تحقيقا المرآز التربوي البحوث واإلنماء عبر إنج:  حسب المعلومات المتوفرة لدینا ، تناولت هذه المشكلة هيئتان  15

  .؛ ووزارة التربية من خالل وحدة الصيانة والهندسة٢٠٠٣-٢٠٠٢" أوضاع المدارس العامة"نشر تحت عنوان 
الوضع الراهن للمدارس، أبنية مستأجرة أو ملك (  في هذا اإلطار، هناك العدید من المعایير الوثيقة الصلة بالموضوع  16

والتي من شأنها  تعقيد ) الخ..ء المدارس، تطّور عدد التالمذة، المشاریع قيد اإلعدادالدولة، قيمة اإلیجار، توّفر األراضي لبنا
  .  لذا ینبغي دراسة  آّل حالة على حدة . عملية اتخاذ القرار
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  ٦                                           ملخص 
  
عبر مجلس  ،١٩٩٢منذ عام  عليم العام ما قبل الجامعي  بلغ حجم استثمارات الدولة في قطاع الت-١

  . مليون دوالر أميركي١٥٦اإلنماء واإلعمار، نحو 
وبناء  )  مليون دوالر أميركي٨٦( يغطي هذا المبلغ بشكل أساسي إعادة تأهيل المدارس القائمة -٢

  ). مليون دوالر أميركي٦٠(مدارس جديدة 

ي القطاع التربوي، سواء  تحسين مستوى عرض الخدمات العامة ف فيهذه االستثماراتساهمت  -٣
  ).إعادة تأهيل المدارس وتجهيزها( أو النوعية ) ارتفاع عدد المدارس الرسمية ( من حيث الكمية

  :   مع ذلك، تبرز الحاجة إلى بذل جهود إضافية من أجل تحقيق ما يلي-٤
  إلغاء نظام الدوامين المعمول به حالياً في بعض المدارس الرسمية؛ )      أ
  لبية احتياجات بعض المناطق التي ال يغطيها عرض الخدمة العامة بشكٍل كاف؛ت)     ب
  .مالءمة المعايير المعتمدة عالمياً حول نوعية التعليم، لجهة األبنية والتجهيزات)     ج

خارطة تربوية، خطة إلعادة تجهيز المدارس، ودراسة (  معمقة ات هناك حاجة إلجراء دراس-٥
 إلتخاذ القرار بهذا  الالزمةاستكمال المعطيات العلمية بهدف)  والمقاييس المالءمة بين الواقع

  .   اِلشأن
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  أدوات قياس حجم رأس المال    ٦-٢
  

. حجم رأس المال المستثمر في التعليمل بلورة منهجية قياسية وتقديرات، إلى ليطمح التقرير، في هذا الفص
 هذا الجهد اصطدم ببعض العقبات لجهة .  التقديرات نموذج عام وشامل للقيام بهذهإعدادوقد تم إالّ أن

ولذا، تماللجوء .  بلوغ هذا الهدفعترض، والتي ت المتاحةالفجوة الكبيرة في قاعدة المعطيات والمعلومات
ه وتجدر االشارة الى أن هذ. عطيات المطلوبةالى مقاربة أولية، وفي جانب منها افتراضية، بانتظار توفّر الم

 الرسمي ، بسبب عدم توفّر قاعدة للمعطيات في باقي أنواع مسوى التعليم العاتشمل ا األخير ال ولةالمحا
  ).التقنيالتعليم العالي، والتعليم المهني و( التعليم 

  
  :    من المكونات التالية العامويتشكّل رأس المال الموظّف في التعليم

    األبنية وملحقاتها   -  
   التجهيزات-  
 ١٧  األراضي -  
  

  .٢٠٠٠  الى توزع األبنية في العام ١٠ويشير الجدول رقم 
   

  توزع أبنية المدارس الرسمية بحسب المساحة : ١٠ الجدول رقم 
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  المجموع

 ٤٨٤ ١٢ ١١ ٢٥ ٧٣ ٣٢ ٨١ ١٠٨ ١٤٢   أبنية ملك الدولة

 ٣٩   ١  ١ ٢ ٤ ٣١  أبنية مؤجرة مجاناً 

 ٥٢٣ ١٢ ١١ ٢٦ ٧٣ ٣٣ ٨٣ ١١٢ ١٧٣  إجمالي عدد المباني

  ٥٠٠٠ ٤٥٠٠ ٣٥٠٠ ٢٥٠٠ ١٧٥٠ ١٢٥٠ ٧٥٠ ٣٥٠  متوسط المساحة

  ٦٨٩،٠٥٠ ٦٠٠٠٠ ٤٩٥٠٠ ٩١٠٠٠ ١٨٢٥٠٠ ٥٧٧٥٠ ١٠٣٧٥٠ ٨٤٠٠٠ ٦٠٥٥٠  إجمالي المساحة

  

                                                 
في الواقع من الصعب إن لم یكن من  شبه المستحيل في . إن النموذج الوارد  في هذا التقریر ال یتضمن عنصر االرض 17

  . نة القيام بتقدیر معقول لقيمة األراضي التي شّيدت عليها  األبنية المدارسية الظروف الراه
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ر حجم  رأس . ١٨ دوالر أميركي للمتر المربع الواحد٣٠٠ر كلفة بناء مدرسة  بحوالي تقدوبناء عليه، قد
مع العلم أن هذه التقديرات األولية تنطلق . ١٩مليون دوالر أميركي ٢٠٧ المال الموظّف في هذا المجال بنحو 

  :من الفرضيات التالية
ون مقابل أو التي تأتي على شكل هبات تعد كجزء من إن األبنية المدرسية التي تستأجرها الدولة د •

  . العامرأس المال
 ذات المواصفات  دوالر أميركي، استنادا إلى كلفة األبنية الحديثة٣٠٠تبلغ كلفة المتر المربع الواحد  •

 . الوسطية
 على كلفة بناء المساحات والملحقات ،تشتمل كلفة المتر المربع الواحد من المساحات المبنية •

 .لخارجيةا
  
 إجمالي قيمة ويجب أن يضاف اليها.  هذه الفرضيات أميل إلى المبالغة في تقدير حجم رأس المالقد تكون و

 ٨٣، والتي تقدر بنحو٢٠٠٥ و ٢٠٠٠عقود مجلس اإلنماء واإلعمار المنفّذة خالل الفترة الممتدة بين عامي 
  . مليون دوالر أميركي للتجهيزات ١٣ليون دوالر أميركي لألبنية المدرسية الجديدة وبنحو م
  

التعليم العام (ثمر من قبل الدولة في قطاع التعليم توبناء على هذه التقديرات، يقدر حجم رأس المال المس
  . مليون دوالر أميركي٢٩٠بنحو ) الرسمي فقط

  
لمتوفرة أم على وتتطلب المنهجية المذكورة سابقاً تعمقاً أوسع سواء كان على مستوى التحقق من المعطيات ا

التعليم "التقديرات واردة في وثيقة ( أو المقاربات المختلفة تمستوى مقارنة المصادر المتعددة للمعلوما
أو الوزارات، المعطيات اإلحصائية المتاحة على مستوى كل /، الموازنات وتوزعها  على القطاعات و"للجميع

 ).الخ...مدرسة أو على مستوى أنواع المدارس 
  

  ٧                                   ملخص     
  
 مليون دوالر ٢٩٠ الرسمي بنحو  العام تقدر قيمة رأس المال العام المستثمرة في قطاع التعليم-١

  أميركي 
 على مستوى التعليم  بوضع تقديرات لالستثمارات الحكومية ال يسمحالحسابي المعتمد النموذج ان -٢

 . والمهني والعاليالتقني

  
  
  

                                                 
 من أجل الحصول على تقدیر شامل لحجم رأس المال الموظف ، یتّم ضرب آلفة المتر المربع الواحد  بالمساحات  18 

  .   ى تقدیر هذه الكلفةتم احتسابها  لد) مالعب ریاضية وغيرها(وذلك  ألن المساحات الخارجية . المبنية فقط
  $٢٠٦،٧١٥،٠٠٠ = ٢م/  $٣٠٠) * ٢ م٦٨٩٠٥٠: (  تم احتساب  هذا الرقم على الشكل التالي 19
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  المقاربات االستراتيجية للتعليم العام    – ٣
  
 أن تنطوي عليها الرؤية فترض عدد من المقاربات التي ي تصور حول هذا الفصل إلى طرحهدفي

 الذي ،وإضافة إلى تحسين نوعية التعليم بشكل عام، فإن التوجه الرئيسي. ٢٠١٥ العام  في آفاقاالستراتيجية
 يكمن أساسا في إعادة هيكلة دور الدولة ،في مراحل التعليم المختلفة، فيعاله، ل الوارد أبرز من خالل التحلي

  .عملية إنتاج وتمويل خدمة التعليم
  

 خدمة التعليم الرسمي عبر ترشيد  نوعيةإن الهدف الرئيسي من التوجهات اإلستراتيجية المقترحة هو تحسين
  .للمدارس الرسميةتنفيذ خارطة جديدة بوضع وويبدأ هذا الترشيد . مدخالتال
  

وفقا لتعاقب رتّب  قد  - التي سوف تعرض الحقا –إلى أن تسلسل التوجهات ، من جهة، وتنبغي اإلشارة
 بتراتب    لهذا التسلسل بالضرورة، وبالتالي ال عالقة)من الروضة حتى المرحلة الثانوية(مراحل الدراسة 

ال يهدف و. تنفيذ في آنٍ واحدالطرح وو قابل للهإن العديد من التوجهات ف أخرى، جهةومن . األولويات
 زمنياً،  بل هو يسعى بشكٍل رئيسي إلى مبرمجة إلى طرح توجهات استراتيجية -في هذه المرحلة– التقرير

  .    وضع  قائمة بعدد من التوجهات اإلستراتيجية التي تبدو جوهرية بالنسبة لقطاع التعليم
  
  
  ارس الرسميةتعميم صفوف الروضة  في المد   ١–٣
  

 كي ،، كما ورد آنفاً ، إلى تعزيز المعدل الرسمي لاللتحاق في مرحلة التعليم ما قبل االبتدائيالتوجهيهدف هذا 
 من اجمالي عدد  %٣٦,٥أو تحديداً  % ٣٥,٣  الىيصل إلى المستوى المسجل في المرحلة االبتدائية ، أي

تظهر الدراسات التي  و).لسنة األولى من المرحلة االبتدائيةمعدل االلتحاق الرسمي في ا (تالمذة هذه المرحلة
 أن إعداد التالميذ في مرحلة الروضة من شأنه تحسين أدائهم بشكل المركز التربوي للبحوث واالنماءقام بها 

فإن انخراط وبالتالي . ملحوظ في المراحل الدراسية الالحقة وبالتالي تخفيض معدالت التسرب والسقوط
ال بد أن يكون : رسمي في مرحلة التعليم األساسي يتالءم تماماً والتوجهات التي جرى تحديدها سابقاًالقطاع ال

 مما يجعل التعليم الرسمي أكثر فعالية للدولة دور مؤثر في مراحل التعليم األولى، ال سيما في التعليم األساسي
 إن التزام الحكومة بهذا الدور .طاع ككلالمنافسة بصورة عامة داخل القفي المراحل الالحقة، ويحسن شروط 

  في الفرص، سواء على مستوى  النفاذ الى نوعية تعليم جيدة  أم على مستوى تكافؤمن شأنه أن يضمن 
  .فرص النجاح

  
  : ويتحدد تدخل الدولة المقترح في هذا المجال بتنفيذ الخطوتين التاليتين

 المدارس الرسمية، خصوصاً في المناطق المدينية إضافة مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي في بعض •
 ٩٢٤  مدرسة رسمية هناك 1405وفي الواقع، من أصل . حيث تبرز الحاجة إلى مثل هذا اإلجراء
لمناطق  لتعميم هذه الصفوف على اويجب أن تعطى األولوية. مدرسة تشتمل على صفوف الروضة
  .   التي تعاني من النقص في هذا المجال
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 .إلى ثالث سنوات) التي تنحصر حالياً في سنتين في المدارس الرسمية( المرحلة توسيع هذه •

  
 MDG Costing" (ية لأللفيةوهداف التنماأل  تنفيذكلفة " دراسةوقد تم تقدير كلفة تنفيذ هذه المقترحات في 

  :وتشمل هذه الكلفة العناصر التالية.  مليون دوالر أميركي٤٦،٧التي بلغت نحو  ٢٠)
  إعادة تأهيل الصفوف: ة للمدارس التي تتوفّر فيها القاعات بالنسب •
 بناء صفوف جديدة:  بالنسبة للمدارس التي تعاني من نقص في القاعات  •

 تجهيزات ومعدات مدرسية متنوعة  •

 على طرق التعليم الحديثة) الجدد والقدامى(إعداد وتدريب المعلمين •

 بلورة برامج جديدة •

  
  يرات كلفة تعميم مرحلة الروضة في المدارس الرسميةتقد:  ١١     الجدول رقم 

  
  بالمائة  المبلغ بالدوالر االميركي  عناصر الكلفة 

  ٧٨,٥  ٣٦،٦٨٣،٥٣٠  بناء صفوف جديدة أو اعادة تأهيلها
  ١٢,٦  ٥،٩١٠،٦٤٠  تجهيزات وأثاث 

  ٥,١  ٢،٣٩١،٧٥٠  إعداد وتدريب المعلمين الجدد
  ٣,٥  ١،٦٤٩،٩٠٠  برنامج لتدريب المعلمين القدامى

  ٠,٢  ١٠٠،٠٠٠  برامج تربوية جديدة
  ١٠٠  ٤٦،٧٣٥،٨٢٠  المجموع

  
التوجه نحو زيادة أن عناصر الكلفة ال تشمل األجور، على اعتبار أن ) ١١رقم (يظهر الجدول أعاله 

 معلّمة روضة مجازة في التعليم الرسمي، وأكثر ٢٠٠٠ يفترض ان يستفيد من وجود نحو صفوف الروضة
 وفي المقابل، ال بد من بذل . ملحق باالدارة، وال يمارسن التعليم مباشرة في الوقت الحاضرمن نصفهن

  . جهد كبير في إعداد وتدريب المعلمين لضمان مستوى تعليم الئق في مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي
   

                                                 
"20 -  MDG Costing-Lebanon " ٢٠٠٥ برنامج االمم المتحدة اإلنمائي -، مؤسسة البحوث واالستشارات.   
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  ٨ملخص                                         
  

  
  .ويبدأ ذلك، أوالً ، في مرحلة الروضة. في مرحلة التعليم األساسي   يجب تعزيز دور الدولة -١
  
رفع عدد  مع  إن إنشاء الروضات الجديدة في بعض المناطق المدينية المختارة ينبغي أن يترافق -٢

  . سنوات٣السنوات في هذه المرحلة إلى 
  

  . مليون دوالر أميركي٤٧ تقدر كلفة هذه اإلجراءات  بنحو -٣
  
  :اإلجراءات تأثير مزدوج لهذه -٤

  .  في معدالت االلتحاق بهذه المرحلة ا ملحوظاتحسن تحقق ) أ
اإلبتدائية ( في مؤشرات األداء المختلفة في المراحل الالحقة ا ملحوظا تحسنتحقق ) ب

  ).والتكميلية
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  تطبيق إلزامية التعليم وتوسيع نطاقها     ٢– ٣
  

كومة اللبنانية نظريا بوضع نظام للتعليم المجاني اإللزامي قابل للتطبيق الحأقرت مع نهاية عقد التسعينات، 
 التخفيف من التشوهات البنيوية في قطاع التعليم  هوهدف من هذه المقاربةالو. حتى نهاية المرحلة االبتدائية

  . إذن، اإلطار القانوني متوفّر ولكن ينبغي ترجمته على أرض الواقع. الرسمي
    

 حيز التنفيذ، وتوسيع نطاقه  في الدولة تحمل مسؤولياتها في وضع  قانون إلزامية التعليممن ويستدعي ذلك
 سنة التي ينص عليها القانون الحالي، المرحلة التكميلية ١١– ٦ليشمل، باإلضافة إلى الفئة العمرية 
عديد من الدراسات وضمن هذا اإلطار، تشير الفرضيات الواردة في ال. بكاملها،أي حتى سن  الرابعة عشرة

المفصلة إلى أن شمول التعليم اإللزامي المرحلة التكميلية المتوسطة ال يستلزم تكاليف إضافية بالغة، لجهة 
، الرواتب والمساحات المستأجرة أو المبنية ، نظراً إلى الفائض المسجل حالياً على هذين الصعيدين

  . ي، التي تأوي النسبة الكبرى من المدارس الرسميةخصوصا في المناطق الواقعة خارج العاصمة والضواح
  

 والواردة  تكراراً في العديد من التقارير –المقاربات اإلستراتيجية المقترحة أهم بالتالي، يمكن إيجاز 
  : على الشكل اآلتي -الرسمية 

  ) سنة١١(استكمال تنفيذ  قانون إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة اإلبتدائية  •
 ١٤( اإلجراءات الالزمة لتطوير قانون إلزامية التعليم بحيث يغطي كامل المرحلة التكميلية إتخاذ •

 ) سنة
  

ويهدف اإلجراء األول إلى وضع القانون موضع التنفيذ ، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على معدالت 
 لأللفية ، أي إلى نمائيةف االأما اإلجراء الثاني، فيهدف إلى تحقيق أهدا. االلتحاق في المرحلة االبتدائية

  . سنة ٢٤-١٥إلغاء األمية في الفئات  العمرية 
  

إن توسيع نطاق تنفيذ قانون إلزامية التعليم ليشمل كامل المرحلة التكميلية ال يعني بالضرورة زيادة 
 اتدفقمعظم تفاألبنية المتوفرة راهناً كافية الستيعاب ). بناء مدارس جديدة( التوظيفات في البنى التحتية

 باستثناء بعض ،٢١أو في طور إعادة التأهيل / بما فيها المدارس التي هي في طور البناء و–التالمذة الجدد 
  . الحاالت التي سوف يتم استيعابها من خالل المقاربة االستراتيجية المتعلّقة مباشرة بنوعية الخدمات المتاحة

  
  :  االلزامي فتأتي على الشكل التالياما عناصر اإلنفاق على تطبيق قانون التعليم

  
  : اإلنفاق الهادف الى خفض معدالت التسرب والرسوب- أ 
 

  وضع برنامج لكشف وتحديد الصعوبات •

                                                 
   .٢٠٠٥ - مجلس االنماء واالعمار-تقریر تقّدم األعمال * ١٢* 21
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 إعداد المعلمين وتحسين مستوياتهم  •
 برنامج لتقييم أداء نظام التعليم •

  
  :  اإلنفاق الهادف الى تشجيع انخراط األطفال غير الملتحقين بالتعليم -ب
  

  تطوير برامج خاصة باألطفال غير المنتسبين لدمجهم في نظام التعليم   •
 إعداد وتدريب الموارد البشرية المناسبة   •
 تقييم البرامج •

  
إن إلزامية التعليم يمكن أن تتجسد فعلياً من خالل خفض معدالت التسرب والرسوب، ومن خالل العمل على 

تقديرات األكالف الناجمة ) ١٢جدول رقم (برز الجدول التالي وي. التحاق األطفال خارج المدرسة بالتعليم
  . عن  مثل هذه اإلجراءات

  
  . كلفة تطبيق إلزامية التعليم وتوسيع نطاقها: ١٢   الجدول رقم 

  
  تطبيق التعليم اإللزامي  بنود اإلنفاق 

  )حتى سن الحادية عشرة(
  

   توسيع التعليم اإللزامي    
  )حتى سن الرابعة عشرة(

  بلغ بالدوالر الميركيالم

  ٣٥,١٨١,١٠٠  ١٦,١٥٩,١٠٠  ١٩,٠٢٢,٠٠٠  تخفيض معدالت التسرب والرسوب
  ٤٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠  برنامج لكشف وتحديد الصعوبات

  ٣٢,٩٨١,١٠٠  ١٥,٠٥٩,١٠٠  ١٧,٩٢٢,٠٠٠  االعداد والتدريب
  ١,٨٠٠,٠٠٠  ٩٠٠,٠٠٠  ٩٠٠,٠٠٠  تقييم االداء

  ٢,٧١٩,٠٠٠  ١,٣٦٢,٧٥٠  ١,٣٥٦,٢٥٠  تخفيض معدل غير الملتحقين  
  ١٠٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠  برامج دمج وتكييف غير الملتحقين

  ٨١٩,٠٠٠  ٤١٢,٧٥٠  ٤٠٦,٢٥٠  اعداد الموارد البشرية المالئمة
  ١,٨٠٠,٠٠٠  ٩٠٠,٠٠٠  ٩٠٠,٠٠٠  تقييم البرامج

  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  كلفة المأسسة 
  ٣٩,٩٠٠,١٠٠  ١٨,٥٢١,٨٥٠  ٢١,٣٧٨,٢٥٠  المجموع
  .تقديرات مؤسسة البحوث واالستشارات: المصدر

  
وتجدر اإلشارة إلى أن إلزامية التعليم يجب أن تترافق مع إجراءات ملموسة تهدف إلى تحسين نوعية 

). األبنية، التجهيزات، شروط التعليم،الموارد البشرية(التعليم، وبشكل رئيسي على مستوى المدخالت 
  .  الحقةةذه اإلجراءات في فقرويستعرض التقرير ه
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  ٩ملخص 

  
  
  .  إن تنفيذ  قانون التعليم اإللزامي حتى نهاية المرحلة اإلبتدائية هو أحد أولويات قطاع التعلم العام-١    
 إن توسيع نطاق هذا القانون كي يشمل المرحلة التكميلية هو إجراء ضروري إللغاء األمية في -٢   

  % .٢,٥  بنحو ٢٠٠٠ سنة والتي قدرت في العام ٢٤-١٥  الفئات     العمرية
 مليون دوالر أميركي ١٨,٥ مليون دوالر أميركي و٢١,٤ تقدر كلفة هذين اإلجرائين بحوالي -٣   

  . مليون دوالر أميركي٣٩,٩ ما مجموعه   أيعلى التوالي،
لى تحسين نوعية التعليم، إن تنفيذ هذه اإلجراءات اإلستراتيجية يتالزم وإطالق مشروع يهدف إ-٤  

  .    وبشكل رئيسي على مستوى  المدخالت
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  تحسين نوعية التعليم وترشيد اإلنفاق العام    ٣– ٣ 
  

تجدر اإلشارة إلى أن تنفيذ اإلجراءات، المذكورة آنفاً، يستدعي إطالق مشروع آخر وهو تحسين نوعية 
 ) بداية في المرحلة االبتدائية ومن ثم في المرحلة التكميلية( تطبيق إلزامية التعليم يجب أن يترافق ف. التعليم
ويتحقق هذا الهدف عبر تحسين المدخالت المستخدمة في . جهود فعلية لتحسين نوعية التعليم األساسيمع 

البرامج التربوية،  الرأسمال البشري،( وغير المادية) أبنية وتجهيزات(  المدخالت المادية: إنتاج هذه الخدمة
مما يؤثر بشكل مباشر على مستوى أداء النظام التعليمي ...). دفق المعلوماتتق إدارة المؤسسات، وطر

فمن خالل تركيز الجهد ). معدالت النجاح والتسرب والرسوب(ويحسن مستوى كافة مؤشرات هذا النظام 
من بلوغ )  سنة مكتملة١٤(على نوعية التعليم تتمكّن عملية تطبيق إلزامية التعليم حتى سن الرابعة عشرة 

  .فعالية أكبر ومساواة أكثر: الهدفين األكثر ارتباطاً بها
  

وبالتالي، يجب إعطاء األولوية إللغاء نظام الدوامين المعمول به حالياً في بعض المدارس الرسمية، وخاصة 
يركي، وتشمل  مليون دوالر أم١٩,٥وحسب التقديرات، تبلغ كلفة هذا اإلجراء حوالي . في المدن الكبرى

وتسهل هذه المبادرة أيضا ).  مدرسة تعتمد نظام الدوامين٣٥حاليا، هناك حوالي ( قسم جديد ٤٢٦بناء نحو 
  .  التكتالت السكانية الكبيرة مناطقحّل مشكلة بعض المدارس المكتظة في

  
.  التعليم الرسميوعالوة على ذلك، يجب إعداد دراسة معمقة لتقييم نوعية المباني الحالية المستخدمة في

يصعب (  هذا الموضوع ، هناك عدد من المدارس  حولفاستناداً إلى بعض الدراسات النادرة المتاحة
وهذا ما يحتّم القيام بدراسة معمقة لالحتياجات الحقيقية . التي ال تستوفي الشروط والمعايير القياسية) تحديده

المقاييس /دارس، دراسة التباين بين الواقع والمعاييرالخارطة المدرسية الجديدة، مخطط إعادة تأهيل الم(
كما ينبغي . ، توفّر األداة العلمية التي ترتكز إليها عملية اتخاذ القرار)المعتمدة عالمياً، احتياجات  التجهيز

المديني وتوزع األبنية بحسب /على عملية تحسين نوعية األبنية مراعاة بعض المتغيرات،مثل التوزع الريفي
من % ٦من المدارس الرسمية في الريف وفقط % ٣٠وفي الواقع، تملك الدولة . لملكية أو اإليجارا

وهذا التفاوت في نسب ملكية المدارس الرسمية بين الريف والمدن  يعود . المدارس الرسمية في المدن
  . في المناطق المدينية التي تزيد بنسب عالية بشكٍل رئيسي إلى كلفة تملّك األراضي

  
االستخدام األمثل   التي تعترض  إلى سلسلة االختالالت، خالل تحليل الوضع الراهنةشارت األوقد سبق

جديدة وتعزيز نظام التعليم على المستوى الويبدأ ترشيد هذه العملية بتنفيذ الخارطة المدرسية . لمواردل
 المحدات أو ةمراعا، مع اردالخارطة المدرسية يجب أن تعطى األولوية لتعظيم استخدام الموف. المؤسسي

  . القيود الناجمة عن التزام الدولة بمبدأ المساواة في فرص التعليم
  

  : ومن ناحية أخرى، يجب بذل جهود كبيرة على مستوى الموارد البشرية
   تعزيز مؤهالت المعلمين من خالل برامج تدريبية أو حتى برامج  أكاديمية؛– ١          
 ءمة بين الخلفية األكاديمية للمعلمين والمواد التي يدرسونها؛  المال– ٢          
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تنظيم هذه الموارد ترشيد استخدام و مهمتها ، تكون للموارد البشرية حديثةدارةا إنشاء - ٣          
  المهنية  للمعلمين                                   يةوالمساهمة  في تطوير الكفا

  
، عزيز نظام التعليم على المستوى المؤسسي، فهناك العديد من اإلجراءات المطروحةأما في ما يتعلّق بت

  :سمية والخاصةر الدراسات والتقارير التربوية الوالتي سبق أن تناولها العديد من
  ) التالميذ والبلدياتولياءا(تشجيع مشاركة الهيئات والجماعات المحلية  •
 معها نشاطات  بهذه البيئة ومتفاعالا مندمجاكونها جزءتكييف المدرسة مع البيئة المحيطة بها، ل •

 )الخ...ثقافية محلية(
 إصالحات مؤسسية •

 الخ   ... على المبادرةالمعلمينتشجيع  لمدراء المدارس ، صالحيات أكبر منح -
  تعزيز  الالمركزية-
  التخفيف من تحكّم  البيروقراطية-
  دمج التقنيات الحديثة-
 نسيق بين القطاعين الخاص والرسمي  تعزيز التعاون والت-
  التدريب المتواصل    -

  
إعادة النظر بوضع المدارس الخاصة المجانية واستكمال إحالل التعليم ، كذلك يستدعي ترشيد اإلنفاقو

  . الرسمي مكان التعليم الخاص المجاني بما يسهم في إعادة هندسة بنية االلتحاق بالتعليم الرسمي
                           

  ١٠ملخص 
وتقدر .   يبدأ تحسين نوعية التعليم بإلغاء نظام الدوامين المعمول به حالياً في بعض المدارس-١

  . مليون دوالر أميركي١٩,٥كلفة هذا اإلجراء بنحو  
  
 التي تحقق تعزيز  اإلستثمارات المستقبلية مندراسة االحتياجات الفعليةحاجة الى استكمال  ال-٢

المتغيرات المتعلّقة   واقع مع األخذ في اإلعتبار . األبنية المدرسية على مستوى وعيةمعايير  الن
  -  حاسموهو معيار ذو تأثير–  كلفة األرض، وارتفاعمؤجرة/ريفية  مملوكة /مدينية:باألبنية

  . في المدن والتجمعات المدينية
   
  : يبدأ ترشيد النفقات بـ-٣ 

  )  مسح المدارس(وضع خارطة جديدة للمدارس )     أ
 انطالقا مما وصل اليه التجهيز المدرسي  مشروع تجميع المدارس وتحديث دراسةاعادة)    ب

   الرسمي
  . على الصعيد المؤسسيالمقترحةتدابير  جدولة تنفيذ ال)   ج

  
   تعزيز مؤهالت الموارد البشرية ، واالختصاصات ، والمالئمة-٤
  
 . يجياً مكان التعليم الخاص المجاني استكمال احالل التعليم الرسمي تدر-٥
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   التقنيالتعليم المهني و   - ٤
  
  عرض موجز    ١– ٤
  

 نمواً متسارعاً من حيث عدد المدارس والطالب، -  منذ نهاية الحرب األهلية،التقنيشهد التعليم المهني و
 تلميذاً ٧٤٥١رسمي من فقد ارتفع عدد تالمذة  التعليم المهني في القطاع ال. وخصوصاً في القطاع الرسمي

وترجم ذلك في . ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ عام ٣٣٦٩٢ ، ومن ثم إلى ٢٠٠٠ تلميذاً عام ١٨٤٤٨ إلى ١٩٩٠عام 
ارتفاع حصة القطاع الرسمي في حقل التعليم المهني، ولكن مع استمرار هيمنة القطاع الخاص في هذا 

عام  % ٢٥ إلى ١٩٩١/١٩٩٢عام  % ١٨فقد ارتفعت حصة التعليم الرسمي من نحو .  المجال
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥( وخالل العام الدراسي األخير. 2005-2004عام  % 34.8 ، ومن ثم إلى ١٩٩٩/٢٠٠٠

من إجمالي عدد الملتحقين  بكافة  %  ٧,٣ نحو الرسمي التقني، شكل تالمذة مرحلة التعليم المهني و)
  .١٩٩٩/٢٠٠٠عام  % ٤,٥قطاعات ومراحل التعليم الرسمي ، مقابل نحو 

  
معام  ١٣٠٣ الرسمي بشكل حاد من حوالي التقنيارتفع عدد معلمي وإداريي قطاع التعليم المهني وقد و

 عام 9620،  ليصل إلى ما يناهز ١٩٩٩/٢٠٠٠ عام ٣٤٤٣،  إلى ١٩٩٠/١٩٩١ عام واداري
، بلغ معدل الزيادة في عدد المعلمين 2004 و١٩٩٠ الفترة الممتدة بين عامي  هذهوخالل. 2004/2005

، أي أن الزيادة في عدد المعلمين  %352مقابل معدل زيادة في عدد التالمذة يقارب  %  638نحو 
وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أن متوسط عدد التالمذة للمعلّم . الزيادة المسجلة في عدد التالمذةتجاوزت 

 عام ٥,٧ و١٩٩٩/٢٠٠٠ عام ٥,٣٦مقابل -٢٠٠٣/٢٠٠٤ عام 3.5بلغ نحو ) والجسم اإلداري(الواحد
١٩٩٠/١٩٩١.  

  
 مدرسة ٤٠،  إلى ١٩٩٠/١٩٩١ مدرسة عام ٢٨ ارتفع منأما بالنسبة لعدد المدارس المهنية الرسمية فقد 

وتندرج الزيادة األخيرة في عدد المدارس . 2004/2005مدرسة عام  76 ، ومن ثم الى١٩٩٩/٢٠٠٠ام ع
 عبرإلنماء واإلعمار، وتحديداً فذة عبر مجلس االمن الحكومية ةالمهنية الرسمية ضمن إطار نتائج السياس

 مدرسة مهنية ١٣٠وقد اشتملت الخطة على  إنشاء . التسعيناتأواخر الخمسية التي وضعت  التنميةالخطة
وكان من المفترض أن تستوعب هذه المدارس والمعاهد ما .  معهد فني عالي١١تقنية و / مدرسة فنية٢٣و

هذا فضالً عن أن وزارة التربية قد .  مليون دوالر أميركي٢٢٣لفة تناهز  تلميذاً جديداً بك٢٨٠٠٠يقارب 
 مدرسة جديدة بفضل تمويل حصلت عليه من البنك الدولي ٣١ ، بتأسيس وتجهيز ١٩٩٩باشرت ،منذ العام 

والبنك االسالمي للتنمية والصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية وصندوق الدول المصدرة للنفط 
في  ، إستُثمر٢٠٠٣ و١٩٩٢وفي الفترة الممتدة بين عامي .  إضافة إلى التمويل الصادر عن الحكومة،

 مليون ٥٩ مليون دوالر أميركي، فضالً عن  إعداد عقود بناء وتجهيز  بقيمة ٦٢التعليم المهني ما يقارب 
  .٢٢دوالر أميركي

  
  . والمهنيالتقنيالمتعلقة بالتعليم ) 2005-2004(  المعطيات اإلحصائية الرئيسية ١٣يوجز الجدول رقم و

                                                 
   .٢٠٠٤ مجلس اإلنماء واإلعمار،تموز - تقریر حول تقّدم األعمال 22
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  ةالتقنيتوزع الطالب والمعلمين في المدارس المهنية و: ١٣            الجدول رقم 

    المجموع    الخاص     الرسمي   المتغير 
    441   365        76         المعاهد-المدارس

  57  57   ٠        بيروت
  148  ١٣١  17       ضواحي بيروت        

  47  41  ٦       جبل لبنان
  93  ٧٢  21       الشمال
  34  21  13       البقاع

  39  30  ٩       الجنوب
  23  ١٣  10       النبطية
  96,882  63,190  33,692  عدد التالميذ

  ١٠٠،٠  65.2  34.8  حصة القطاع 
  17,068  7,448  9,620  عدد المعلمين

  . للبحوث واإلنماءالمركز التربوي: المصدر            
  
  
  العقبات الرئيسية    ٢-٤
  

  : سواء من زاوية العرض أومن زاوية الطلب عدة على مستوى التعليم المهني،تبرز عقبات
  

    على مستوى العرض-     أ
بالرغم من الطفرة التي شهدها خالل العقد المنصرم – في التعليم المهني الرسمي  فقطالعقبات ال تنحصرإن 
  . مل أيضاً التعليم المهني الخاص بل هي تش–

غلبة :نقص في البرامج وفي المواد التعليمية بالرغم من المحاوالت المتعددة لتحديثها •
 وهي اختصاصات نادراً ما ،، مع تركّزها النسبي في القطاع الخدماتي"البسيطة"االختصاصات 

ة للطابع النظري على تفضي إلى خلق فرص عمل ذات قيمة إضافية؛ ويترافق ذلك أيضاً مع غلب
 .الطابع العملي وكذلك مع ضعف في استيعاب التطورات التكنولوجية

نقص في األساتذة المتخصصين وفي تدريبهم المتواصل وكذلك في مستوى التناسب بين  •
ويضاف إلى ذلك بشكٍل عام ، سوء تنظيم وإدارة للموارد . تخصصاتهم والمواد التي يدرسونها

 . ي هذا القطاع  في ظّل وجود فائضٍ في األساتذةالبشرية المستثمرة ف
ا بحسب هتقادم بنية ونوعية التجهيزات المستخدمة في هذا القطاع التعليمي، وسوء توزيع •

وإذا ما وجد مثل هذا . تنسيق ما بين المؤسساتال الضعف البين فييضاف إلى ذلك . المدارس
 من الجهود المبذولة من جانب جمعية الصناعيين التنسيق فإنّه يبقى بحاجة إلى إعادة ترشيد بالرغم

 . التقنيواإلدارة العامة للتعليم المهني و
  
  



 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦البرنامج التنموي     التعليمطاع ق
 

L0538-RPT- PM-01 REV 0  ٣٥   

 

  
   على مستوى الطلب- ب     

  :تنبغي اإلشارة إلى العقبات التالية
اإلطار االقتصادي البنيوي ونموذج النمو المتولّد منه ال يحفزان خلق فرص العمل خصوصاً في  •

 )الخاص والعام (التقنيبال تدفقات مخرجات التعليم المهني والمجاالت المهيأة الستق
 اقتصادية التي حصلت بعد نهاية الحرب تزامنت مع انخفاض معدالت -إن التطورات الماكرو •

 .النمو االقتصادي وانعكست بالتالي على الطلب على العمل من قبل المؤسسات
في القطاعين النظامي )  عاملين ١٠ل من أق( إن الطغيان الساحق للمؤسسات المكروية والصغيرة  •

 . وغير النظامي  أثّر هو أيضاً سلباً على الطلب على العمل 
كذلك ساهم الوزن النسبي الثقيل للمكون العقاري، كنسبة إجمالي حجم أصول واستثمارات  •

 .المؤسسات ، في تقييد تطور الطلب على العمل
  

تقييم احتياجات سوق العمل؛ عملية متابعة " تبار نتائج دراسة إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تؤخذ بعين االع
 أظهرت أن الطالب الملتحقين بالتعليم المهني والتقني غير مقتنعين بفعالية تحصيلهم العلمي ، التي٢٣"الطلب

وفي غالب األحيان، يلتحق الطالب بهذا النوع من التعليم .  سوق العملنخراطهم فيوبالقنوات التي تؤمن ا
بب غياب البدائل والرسوب في نظام التعليم العام؛ كذلك فإن اختيار التخصص غالباً ما يكون مرتجالً بس

 ). الخ..توفر فرص االلتحاق، القرب من مكان السكن أو العمل،(ومحكوماً باعتبارات عارضة  
 
  
  نحو توجهات استراتيجية     ٣–٤
  
  : لى النحو اآلتيع" للرؤية المستقبلية"تُحدد الوجهة الرئيسية ت
  
 بهدف توثيق عالقته مع متطلبات االقتصاد وبخاصة التقني إعادة تحديد أهداف التعليم المهني و-أ 

وتبرز في هذا اإلطار . لالحتياجات التي قد تنشأ كنتيجة لإلصالح االقتصادي في المدى المتوسط والبعيد
 :تسريع المواءمة بين العرض والطلبسلّة من التدخالت والمبادرات التي تتيح في حال إطالقها 

  
إدخال تخصصات جديدة في مناهج التعليم المهني والتقني، وإلغاء أو على األقّل تقليص  •

 .االختصاصات المتجهة نحو التقادم
استحداث آليات للمراجعة الدورية الحتياجات سوق العمل وبالتالي لبلورة إجراءات التصحيح  •

ير هذه اآلليات ضمن مهمات المؤسسة الوطنية لالستخدام بعد يمكن أن يندرج تطوو. المطلوبة
 . إصالح هذه األخيرة

نظام الحصص، التعليم المتعدد  : في هذا النوع من التعليم واالنسيابإدخال المزيد من المرونة •
 الخ...األهداف

                                                 
 LEمشروع  البنك الدولي ( ٢٠٠٥اإلدارة العامة للتعليم المهني والتقني ، آانون الثاني - وزارة التربية والتعليم العالي 23
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ز لمؤسسات في عملية تدريب الطالب واإلشراف على إعدادهم المهني على نحو يعزاكبرلإشراك  •
 .التوازن بين شقي برنامج التعليم النظري والعملي

  
 إدخال هذا التعليم بفعالية أكبر في مرحلتي التعليم الثانوي والتعليم العالي لتجسير العالقة بين مراحل -ب

. التعليم المختلفة على نحو يحقق قدراً أكبر من الحراك المهني ومن التكيف مع متغيرات سوق العمل
جهداً حقيقياً على مستوى التواصل والتفاعل مع الطالب وتزويدهم بالمعلومات الالزمة التي ويتطلّب ذلك 

 . تمكّنهم من اتخاذ القرارات الصائبة
  

 - لدى توزيعهم على المدارس المهنية-   تحسين مستوى تدريب الجسم التعليمي وتحقيق انسجام أكبر–ج 
 . ابين مجاالت تخصصهم والمواد التي يتولون تدريسه

  
 وتحديث آليات المتابعة والرقابة ووضع آلية للتقييم  وقواعد معلوماته   إصالح إدارة هذا المرفق وبنيته– د

 . المستمر للنتائج
  
  من  تعزيز االستثمارات على مستوى التشييد والتجهيز خصوصاً في التعليم المهني والتقني الرسمي بدالً-ه

  . لب األحيان إلى بعثرة االستثمارات على أبنية مشتتة وضعيفة التجهيز المقاربات المبسطة التي تميل في أغ
  
 التقني الربط بين مناهج التعليم ومتطلبات األسواق هو أمر بالغ األهمية ألن التعليم المهني وعزيز  إن ت- و

هذين القطاعين في يكاد يستأثر باألهمة ذاتها التي ينطوي عليها التعليم العالي، بالنسبة إلى مساهمة كّل من 
وبالفعل ، فقد بلغ إجمالي عدد خريجي التعليم المهني .  العملعرضالخاصة ب  السنويةتدفقاتالتشكيل 

ن يتدفّق ما يتراوح بين ، في حيخريج ١٢٠٠٠ نحو ٢٠٠٤ المتدفقين إلى سوق العمل عام  النظامي،التقنيو
 .    خريج جامعي إلى سوق العمل سنويا22000ً و١٨٠٠٠
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  التعليم العالي   - ٥
  
    عرض موجز ١–٥
  

وقد أنهت .  مؤسسة٤١نحو ) بمراسيم رئاسية(يبلغ عدد المؤسسات الجامعية المرخص لها في لبنان 
. للشهادات الصادرة عن هذه المؤسسات" بالمعادالت"المديرية  العامة للتعليم العالي مؤخراً الوثائق المتعلقة 

ويسرية لتقييم الشروط وتحديد المعايير التي يفترض أن تحكم عمل هذه كما وقّعت عقداً مع لجان تدقيق س
  . المؤسسات

  

 توزع طالب التعليم العالي في لبنان والموارد البشرية التعليمية واإلدارية المعنية ١٤ويبين الجدول رقم 
  .2004/2005بهذا القطاع خالل العام 

  
  بشرية توزع الطالب والموارد ال : ١٤      جدول رقم 

  عدد الطالب  المؤسسة
  المنتسبين 

الموارد البشرية 
  )االدارة(

الموارد البشرية 
  )المعلمون(

مجموع الموارد 
  البشرية

  17044  12732  4312  141479  المجموع
  6108  4383  1725  49.5  الجامعة اللبنانية

  1083  642  441  6.6  جامعةبيروت العربية
  2115  1658  457  ٦,٦  جامعة القديس يوسف

الجامعة االميركية في 
  بيروت

٥,٠  278  783  1061  

-جامعة الروح القدس
  الكسليك

4.5  108  878  986  

الجامعةاللبنانية 
  االميركية

3.2  379  169  548  

  425  398  27  3.2  اللويزة-جامعة السيدة
مؤسسات جامعية 

  أخرى 
21.4  897  3822  4719  

  .المركز التربوي للبحوث واإلنماء: المصدر
  
من إجمالي عدد الطالب الجامعيين في العام  % 49.5تستوعب الجامعة اللبنانية وحدها نحو و

التراجع عود يو. ٢٠٠٠ /١٩٩٩ طالب عام ٦٢٦٠٢ طالب مقابل 70065، أي ما يوازي 2004/2005
ير في عدد  النمو في عدد الملتحقين بالجامعة اللبنانية في هذه الفترة، إلى االرتفاع الكبالجزئي في نسبة

 الطالب، فتحول جزء منها، وإن كان ضئيالً نسبياً، نحو  عدداتقالجامعات األخرى، الذي أثر على تدف
 .الجامعات الخاصة
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من  % 34.4ما يقارب )  أستاذا4383ً(، بلغ عدد األساتذة في الجامعة اللبنانية 2004/2005في العام 
إذا ما أضيف مجموع أفراد  % 35.8تفع هذه النسبة إلى نحو إجمالي عدد األساتذة الجامعيين في لبنان، وتر

 استاذاً عام ٣٣٤٠ كان في حدودوتجدر اإلشارة إلى أن عدد أساتذة الجامعة اللبنانية . الجسم اإلداري
  ارتفع عدد 2004/2005 و٢٠٠٠ /١٩٩٩، مما يعني أنه خالل الفترة الممتدة بين عامي ٢٠٠٠– ١٩٩٩

، مقابل نسبة زيادة في عدد الطالب الملتحقين بالجامعة اللبنانية للفترة نفسها ال  %31األساتذة بما يقارب 
 %. 8تتجاوز 

 
  توزع الطالب في الجامعة اللبنانية بحسب الكليات وفروعها في مختلف المناطق ١٥ويظهر الجدول رقم 
  .٢٠٠٤/٢٠٠٥اللبنانية  خالل العام  

  
  معة اللبنانية بحسب الفروع والكليات توزع الطالب في الجا: ١٥ الجدول رقم 

  الفرع
  الكليات والمعاهد

  بالمائة  المجموع  العمادة  الجنوب  البقاع  الشمال  الثاني  االول

 %٣٥,٩  25135  750  7031  4055  4865  3301  5133  كلية العلوم االنسانية

 %١٢,٣  8634  ٠  1171  992  1682  2056  2733  كلية الحقوق والعلوم السياسية

 %١٦,٨  11799  55  703  339  2265  3821  4616  كلية العلوم

 %٦,٨  4758  32  479  0  665  1757  1825  كليةالعلوم االقتصادية وادارة االعمال

 %٢,١  1468  24  ٠  ٠  ٠  705  739  كلية االعالم

 %٣,١  ٢١٦٤  ٤٠٨  ٠  ٠  ٠  ٩٦٢  ٧٩٤  كلية التربية

 %٣,٣  ٢٣١١  ٥٠  ٠  ٠  ٥٠٢  ١٠٣٠  ٧٢٩  كلية الهندسة

 %٩,٤  ٦٥٦٣  ٤٢٤  ١٤٦٦  ٧٨١  ١٣٢٧  ٧٥٧  ١٨٠٨  العلوم االجتماعيةكلية 

 %٢,٤  ١٧١٢  ٦١  ٠  ١٨٥  ٣٥٠  ٦١٤  ٥٠٢  كلية الفنون 

 %٣,١  ٢١٧٥  ٨٨  ٤٤٢  ٣٥٩  ٣٧٥  ٤٩٢  ٤١٩  كلية الصحة

 %٠,٣  ٢٣٩  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٣٩  ٠  كلية الزراعة

 %١,٠  ٦٩٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٩٢  ٠  كلية العلوم الطبية

 %١,٥  ١٠٧٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٠٧٢  ديةمعهد العلوم التطبيقية واالقتصا

 %٠,٤  ٢٧٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٧٥  ٠  كلية طب االسنان

 %٠,٣  ٢١٤  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢١٤  كلية الصيدلة

 %٠,٧  ٤٦١  ٠  ٤٦١  ٠  ٠  ٠  ٠  المعهد الجامعي للتكنولوجيا

 %٠,٦  ٣٩٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٩٣  كلية العلوم السياحية

 %١٠٠  ٧٠٠٦٥  ١٨٩٢  ١١٧٥٣  ٦٧١١  ١٢٠٣١  ١٦٧٠١  ٢٠٩٧٧  المجموع

    ١٠٠ %٢,٧ %١٦,٨ %٩,٦ %١٧,٢ %٢٣,٨ %٢٩,٩  مجموع بالنسبة المئويةال
  .المركز التربوي للبحوث واإلنماء: المصدر 
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 مليار ليرة لبنانية ١٦٥،٤ الى ١٩٩٣ ليرة لبنانية عام ار ملي٥٢ ارتفعت ميزانية الجامعة اللبنانية من وقد
أما بالنسبة لنفقات االستثمار الممولة عبر . ٢٠٠٥ام  مليار ليرة لبنانية ع١٧٣,٢ ، ومن ثم إلى ٢٠٠٤عام 

 ٢٦٤، فقد بلغت حوالي  لغرض بناء وتطوير الجامعة اللبنانيةعقود موقعة مع مجلس االنماء واالعمار
يشمل هذا المبلغ بالدرجة األولى كلفة بناء و. ٢٠٠٤ و١٩٩٢مليون دوالر أميركي خالل الفترة الممتدة بين 

جري البدء بتنفيذها يهذا باإلضافة إلى عقود ).  مليون دوالر أميركي٢٢٣,٥( الحدث   الجامعي فيمجمعال
 ،٢٤ مجلس  اإلنماء واإلعمار، وتشمل في المقام األول  مشروع بناء الجامعة اللبنانية في شمال لبنانعبر

ر التمويل  مليون دوالر أميركي تتوزع على مراحل ثالث ، وذلك رهناً بتوف١٣٨ّالمقدرة كلفته بنحو 
 .   الالزم

  
 :وتتلخص بعض المؤشرات المتوفرة حول بنية اإلنفاق الجاري للجامعة اللبنانية كاآلتي 

  
يشكّل اإلنفاق على الرواتب والتقديمات االجتماعية وبدالت اإليجار الجزء األكبر    واألهم من إجمالي  •

من إجمالي النفقات الجارية في العام  % ٧٥و % ٧٠إنفاق الجامعة اللبنانية، حيث بلغ ما يتراوح بين 
منها هي كلفة بدالت إيجار األبنية  % ٩، ٢٠٠١عام  % ٩٩ ، وارتفع إلى ما يوازي  ١٩٩٥
 . الجامعية

 طالباً لألستاذ الواحد ، إالّ أنه يشهد تفاوتاً ٢٠ و١٨ يتراوح متوسط عدد طالب الجامعة اللبنانية بين  •
وينعكس ذلك على متوسط كلفة الطالب حيث بلغ في العام . المختلفة ملحوظاً بحسب الكليات والفروع 

بما فيها فروع الكلية في ( في كلية الحقوق والعلوم السياسية. ل. مليون ل١،٣٥٦ نحو ٢٠٠٠ /١٩٩٩
أما متوسط كلفة الطالب في كافة كليات . في كلية طب االسنان. ل. مليون ل١١،٥٣ونحو ) المناطق

 مليون ١,٦٧مقابل  (١٩٩٩/٢٠٠٠عام .ل. مليون ل٢,٤وفروعها فقد بلغ ما يقارب الجامعة اللبنانية 
وتجدر اإلشارة إلى أن متوسط كلفة الطالب في كلية العلوم وكلية العلوم ). ١٩٩٤/١٩٩٥عام . ل.ل

االقتصادية وإدارة األعمال يقارب المتوسط العام، بينما يرتفع متوسط الكلفة على نحو ظاهر في كليات 
 .لهندسة والزراعة وطب األسنانا

                                                 
  . یاضي طالب ، باإلضافة إلى مجّمع ر١٥٠٠٠ آليات تستوعب  ١٠ سوف تضم الجامعة   24
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كلفة الطالب الواحد في الجامعة اللبنانية بحسب  الكليات والفروع  للعام الدراسي : ١٦   الجدول رقم 
  )بمليارات الليرة اللبنانية (٢٠٠٠- ١٩٩٩

  
  متوسط الكلفة  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  االول  العمادة  الكلية

  ٢٥٣٣    ٣٤٤٤  ٣٠٥٢  ٢٧٣٧  ٢٣٥٤  ٢٤٩٥    كلية العلوم
  ١٣٥٦    ١٦١٣  ١٥٩٩  ١٣٣٤  ١٣٧٢  ١٢٣٢  ٦٥٢  كليةالحقوق والعلوم السياسية

  ٣٦٣٥          ٥٣٧٥  ٤٥٣٨  ٩٨٩  كلية التربية
  ٢٣٧٨    ١٨٠٩  ٢٣٣٠  ٣١٣٥  ٣١٨٨  ٢٢١٦    معهد العلوم االجتماعية
  ١٧٥٥  ٣٦٦٤  ١٦٩٧  ١٤٨٥  ١٤٥٣  ٢٥٠٨  ١٧٤٧    كلية العلوم االنسانية

  ٥٤٧١    ٣٣٥٤  ٦٤٤٢  ٤٩٩٨  ٤٣٧٢  ٦٧٤٧    كلية الفنون
  ٢٨٤٤          ٢٥٣٧  ٣٢٠٣  ٦٣٠  كلية االعالم

كليةالعلوم االقتصادية وادارة 
  االعمال

  ٢٤٦٨        ٢٦١٩  ٢٠٨٠  ٢٦٧٥  

  ٦٢٥٠              ٦٢٥٠  كلية الزراعة
  ٥٣١٧        ٦٦٣٥  ٣٤٥١  ٧٨٠٦    كلية الهندسة
  ٤٢٤٥    ٣٨٦٢  ٤١٨٥  ٤٦٣٥  ٣٦١٨  ٥٥١١    كلية الصحة

  ٧١٢٥              ٧١٢٥  ةكلية العلوم الطبي
  ٧٧٤٩              ٧٧٤٩  كلية الصيدلة

  ٤٧٤٨              ٤٧٤٨  المعهد الجامعي للتكنولوجيا
  ٢٨٩٤              ٢٨٩٤  كلية العلوم السياحية
  ١١٥٣٠              ١١٥٣٠  كلية طب االسنان

  .٢٠٠٠-١٩٩٩الجامعة اللبنانية، االدارة المركزية، احصاءات العام : المصدر
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  سيةالعقبات الرئي   ٢–٥
  

  : يواجه التعليم العالي الرسمي العديد من المشاكل والعقبات ،أبرزها
  

 .غياب الرؤية االستراتيجية لجهة وحدة الجامعة اللبنانية ومركزيتها وهويتها •
الطائفي في شؤون الجامعة اللبنانية، بحيث يتعطّل دورها -فوضى التداخالت ذات الطابع السياسي •

 .  من شروط نجاحهاا أساسياشرط التي تشكل  المستوى األكاديمي ،وتحجب عنها استقالليتها على
 . النمو العشوائي لفروع وأبنية الجامعة اللبنانية •
 .  التفاوت البارز في مستويات الكفاءة والتدريب بين أساتذة الجامعة اللبنانية •
 .ة اللبنانيةطغيان البرامج والمناهج وطرق التعليم المتقادمة  في العديد من كليات الجامع •
 ابراز لو وجدت،االحصائية التي كان من شأنها اعد ولقل وغياب شبه كلي تخلفة نظم إدارية مسيطرة •

 .  المرفق أوذاك من مرافق التعليم العاليهذا" نجاح أو فشل" تحديد أسباب معايير تحسن االداء و
 . عليم العالي الخاص  أجهزة الدولة وآلياتها الرقابية، ال سيما لجهة مراقبة قطاع التضعف •
وبشكل كبيرة في صفوف  االساتذة  تدفقات هجرة تاقتصادية واالجتماعية التي ولّد-العوامل الماكرو •

 .  رئيسي الخريجين الجدد  الباحثين عن عمل ألول مرة 
  
  
  نحو مقاربات استراتيجية    ٣–٥
  

  :  العالي الرسمي على النحو اآلتيتتحدد أبرز العناصر المكونة لرؤية إنمائية على مستوى التعليم
تأكيد التوجه نحو مركزية ووحدة الجامعة اللبنانية على مستوى األبنية، والبرامج، وآليات  •

اختيارالموارد البشرية، ونظم وأساليب اإلدارة، وتنظيم سير العمل داخل الكليات ، وتوفير القاعدة 
 . اإلحصائية الضرورية

الحدث والشروع في -جامعة اللبنانية، في المدى المتوسط، في الشويفات استكمال البناء الموحد لل •
المخطط التوجيهي لترتيب "تشييد األبنية الموحدة في الشمال والجنوب والبقاع ،كما نص عليه 

إن إعادة تجميع فروع كليات الجامعة اللبنانية المشتتة والمنتشرة عشوائياً ". استعماالت األراضي
التي بإمكان ) الراهنة(ية الموحدة  من شأنها أن تؤمن فيضا من المساحات واألبنية ضمن هذه األبن

 . التعليم المهني والتقني ومراكز التدريب المهني المتواصل استخدامها
مع مراعاة خصوصية (ضمان التوزيع األمثل للكليات واالختصاصات بين المباني الجامعية األربعة  •

والتركيز على اإلختصاصات ذات الطابع التطبيقي أو ) سوق العملالمناطق واحتياجاتها لجهة 
 .التكنولوجي

ترشيد تدفقات الطالب في اتجاه الجامعة اللبنانية من خالل  التعميم التدريجي المتحانات القبول في  •
 التي يسمح بها للطالب، - في السنة الجامعية نفسها-الكليات كافة ووضع سقف لعدد سنوات السقوط

ما في السنة الجامعية األولىال سي  . 
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إعادة النظر في آليات اختيار األساتذة ، وربط تقدم عملهم بمعايير أكاديمية وتربوية محددة وصارمة  •
 .  وتحفيزهم على البحث العلمي والقيام بأبحاث ودراسات وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة

ب للبحث العلمي، وبالتالي ارتقائها إلى مرتبة تعزيز تحول الجامعة اللبنانية إلى مركز استقطا •
 ز فرص إضفاء طابع االستدامة واالستقرار على عملية النمواالبتكار والتجديد ، مما يعز

 . االقتصادي
 كي تصبح أحد الالعبين الفاعلين والدائمين، من ٢٥توجيه الجامعة اللبنانية نحو النشاطات المنتجة •

دعم القطاع الزراعي ، المشاركة في ( ف الكلّيات التابعة لهاخالل مراكز لألبحاث في مختل
اإلحصاءات الوطنية والدراسات اإلحصائية القطاعية، تطوير المنشورات الجامعية، توفير أعمال 

 ). الخ...استشارية للقطاع الخاص
  
  

                                                 
  .١٩/١٠/٢٠٠٥بطرس روحانا، النهار  25
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  )  سنتان-الفئة العمرية صفر( دور الحضانة أو حضانات األطفال: ملحق 

  
راسات اإلحصائية التي تناولت مرحلة الحضانة، بل أنّه ال يوجد أية دراسة خاصة بتلك نادرة هي الد

من أجل ) وهو تمرين ممّل ( وسوف يحاول التقرير النفاذ إلى المعطيات المتوفرة وتحليلها . المرحلة
 .التوصل إلى رؤية أكثر وضوحاً حول هذه المرحلة

 
وهي تتشكّل أساساً . ذ والدتهم وحتى السنة الثانية من عمرهمبصغار األطفال من" الحضانة"تختص مرحلة 

  : وتتحدد أهميتها على مستويين). سواء في المنزل أو خارجه(من دور الحضانة 
  

 على المستوى القطاعي
تؤمن دور الحضانة، وفقاً لبعض المعايير النوعية، مخزوناً هاماً للطفل يمكّنه الحقاً من االنخراط في مرحلة 

ولذلك، فإنها قد . وهي بالتالي تنعكس إيجاباً على المراحل الالحقة من التعليم. عليم العام بسهولة أكبرالت
  .تشكّل أحد المتغيرات الرئيسية اآليلة إلى تعظيم فعالية القطاع التعليمي 

  
 على المستوى الماكرو اقتصادي 

 من النساء التي يتراوح عمرهن ٢٦ % ٦٢,٢(إن أحد أسباب تدني نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة 
وبالتالي فإن إنشاء دور . هو وجود طفل رضيع في المنزل)  سنة هن من ربات البيوت٦٤ و ١٥بين 

  . الحضانة سوف يحرر، على األرجح، جزءاً مهماً من النساء غير العامالت حالياً ويدفعهن نحو سوق العمل
  

 من إجمالي السكان المقيمين في لبنان هم في الفئة ٢٧ % ٨  أن حوالي الىوتشير أحدث اإلحصاءات
الشريحة (ويقدر عدد االطفال في عمر الحضانة .  ألف طفال٣٠٠ً سنوات، أي ما يوازي ٤ - العمرية صفر

  .١٨٠،٠٠٠بنحو ) العمرية بين صفر وعامين
  

لتحقين بدور الحضانة من وفي دراسة ميدانية نفذتها وزارة الشؤون االجتماعية، قدرت نسبة األطفال الم
وبالتالي، فإن عدد األطفال، في هذه الفئة  %. ٣،٣، بنحو )سنتان- صفر(إجمالي األطفال في الفئة العمرية 

 آالف طفل ملتحقين ٦مقابل فقط ( ألف طفالً ١٧٤العمرية، الذين يلقون الرعاية في المنزل يقدر بحوالي 
 الفرضيات لتقدير تبعات إنشاء وتعميم دور الروضة على وباإلمكان تطوير سلسلة من). بدور الحضانة

  .حجم القوى العاملة
  

من إجمالي عدد األسر التي ) سنتان -صفر(يبلغ معدل عدد األطفال في الفئة العمرية : الفرضية االولى
  . ١،١لديها على األقّل طفل واحد ينتمي إلى هذه الفئة العمرية، ما يعادل 

                                                 
  ١٩٩٧تحقيق حول الظروف المعيشية لألسر ، 26
 تجدر االشارة الى أن هذه النسبة هي نفسها  التي توّصل  Multi Survey –Purpose.٢٠٠٤ متعدد االغراض، مسح 27  

ت عدد السكان المقيمين تختلف بين غير أن تقدیرا. ١٩٩٧التحقيق حول الظروف المعيشية لألسر  في العام " إليها 
 ٤ حوالي ١٩٩٧ مليون نسمة ، في حين بلغت تقدیرات دراسة عام ٣،٧ عدد بنحو ٢٠٠٤تقدر دراسة العام . الدراستين

یتراوح ، وفقًا لتقدیرات عدد )   سنوات ٤ –صفر (وبالتالي، فإّن عدد األطفال المنتمن إلى الفئة العمریة .  مالیين نسمة
   ألف طفل ٣٢٠ ألف   و٣٠٠مختلفة،  بين  السكان ال
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 ألف طفالً ،  يمكن ١٧٤عدد األطفال غير الملتحقين بدور الحضانة والمقدر بنحو انطالقاً من : النتيجة
وغير ملتحق )  سنتان-صفر(تقدير عدد األسر التي لديها على األقّل طفل واحد ينتمي إلى الفئة العمرية

  .  ألف ُأسرة١٥٨بإحدى دور الحضانة بحوالى 
  

) سنتان -صفر( األقّل طفل واحد ينتمي إلى الفئة العمريةأن عدد األسر التي لديها على: الفرضية الثانية
   %)١(وفاقد ألمه، ال ينطوي على أي أهمية 

   ألف ُأسرة١٥٦يقدر عدد األسر بنحو : النتيجة
  

 سنة ٤٩ و١٥  اللواتي يتراوح عمرهن  بين ال- في هذه األسر -تقدر نسبة النساء : الفرضية الثالثة 
  .٢٨ %٣٠بحوالي 
اللواتي لديهن على األقّل طفل واحد ينتمي ) سنة٤٩-  ١٥(غ بالتالي عدد النساء في الفئة العمرية يبل: النتيجة

  . آالف إمرأة١٠٩وغير ملتحق بحضانة، نحو )  سنتان –صفر (إلى الفئة العمرية 
  

   %٥٧نحو )  سنة٤٩- ١٥( تبلغ نسبة النساء ربات البيوت في الفئة العمرية : الفرضية الرابعة
-صفر(يبلغ عدد النساء ربات البيوت اللواتي لديهن على األقّل طفل واحد ينتمي إلى الفئة العمرية: النتيجة
  . ألف إمرأة٦٢وغير ملتحق بحضانة، نحو ) سنتان

  
تقدر نسبة النساء ربات المنازل اللواتي لديهن أكثر من طفل واحد ينتمي إلى الفئة : الفرضية الخامسة

   %. ١٠لتحقين بحضانة، نحووغير م) سنتان-صفر(العمرية
وينبغي تخفيض هذا .  ألف امرأة ربة منزل ممكن أن يتأثّرن بفعل اجراء مماثل٥٦هناك حوالى : النتيجة

  :  العدد مع األخذ بعين اإلعتبار العديد من المحدات والعوائق، ومن بينها اآلتي
  عملمستوى التعليم والمؤهالت الضرورية التي تسمح باإلنخراط في سوق ال •
 البيئة الثقافية والمحدات االجتماعية •
 نوعية دور الحضانة •
 المحدات والعوائق النفسية •

  
في سوق العمل ال ) أمهات ألطفال صغار(يشير هذا التمرين إلى أن محدات انخراط النساء ربات المنازلو

ويتعذّر القيام . كرفاألثر االقتصادي النخراطهن ليس بذي أهمية تذ. ترتبط بالضرورة بغياب خدمة الحضانة
  . بتقييم علمي النعكاسات هذا القطاع  بسبب غياب المعطيات اإلحصائية حوله

 
وفي ظل غياب الدراسات الجدية والمعمقة التي تشمل المستويين االقتصادي والقطاعي، تكاد تكون التوصية 

صر االساسية لبلورة رؤية الوحيدة على هذا الصعيد هي القيام بهذه الدراسات التي يمكن أن توفّر العنا
  .  استراتيجية على مستوى مرحلة الحضانة

  
                                                 

 ٢٩– ١٥(من النساء المتزّوجات هم في الفئة العمریة % ٣٠. < multi Purpose Survey  مسح متعّدد األغراض 28
التي ترتبط بحجم القوى )  سنة٦٤– ١٥(ولم تعتمد الفئة العمریة  ) ٤٩– ١٥( إستندت التقدیرات إلى  سّن الخصوبة  ) . سنة

    .العاملة
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دور الحضانة التجارية، :  القطاع الخاص يقوم راهناً بانتاج هذه الخدمة وفق أشكال مختلفةومعلوم أن
حضانة االطفال في المنازل، الرعاية األسرية لألطفال، رعاية األطفال من قبل المستخدمات في 

دور الحضانة المتخصصة، نشاطات التوعية، :  اال أن نوعية الخدمة تختلف بشكل بارز.الخ...المنازل
إن هذا التباين أو عدم التجانس في نوعية وشكل الخدمة . الخ...رعاية الطفل على مختلف المستويات

. رسميةالمتاحة يولّد مشاكل من نوع آخر ترتبط بغياب الرقابة على مستوى هذا النشاط من قبل السلطات ال
وبالتالي ، ينبغي للدراسات المقترحة على مستوى هذه الخدمة أن تطرح مسألة تحديد دور ومسؤولية 
السلطات الرسمية، ومسألة وضع إطار تشريعي وتنظيمي لهذا القطاع يهدف الى ضبط ومراقبة شكل 

  . ومحتوى ونوعية إنتاج هذه الخدمة
  

                                    ملخص 
  :على مستويين" الحضانة"    تتحدد أهمية قطاع -١

  بشكٍل أفضل  لإلنخراط الالحق بمرحلة التعليم األساسية، تهيئة الطفل)      أ
  .تعزيز معدل مشاركة المرأة في سوق العمل)     ب

  
في  حال  ألف ربة منزل اإلنخراط في سوق العمل ٥٦   تشير هذه الدراسة التمهيدية إلى أنه بإمكان نحو -٢

  . توفّرت  خدمة حضانة األطفال للجميع 
  

 غير أنه في هذه المرحلة، تتعذّر التوصية بإجراءات وتدابير محددة وواضحة ، نظراً لغياب قاعدة المعطيات -٣
 .المتعلّقة بهذا القطاع

  
  

                              


