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إستراتيجية التمكين والتنمية البشرية
تقديم
تكتسب هذه اإلستراتيجية أهميتها من أهمية العنصر البشري بإعتباره المتغير األكثر أهمية
فى عملية التنمية .وتزداد الحاجة لإلهتمام بالعنصر البشري فى ليبيا نظراً لمحدودية هذا
المورد كماً ونوعا ً  ،ولكبر وحجم اإلستحقاقات والتحديات التى تواجها البالد والتى ال يمكن
مواجهتها إال من خالل تنمية بشرية فعالة.
لذلك فإن هذه اإلستراتيجية تشتمل على كل ما من شأنه الرفع من قدرات اإلنسان الليبي
والتمكين له حتى يقوم بالدور المتوقع منه تجاه نفسه وأسرته  ،فهى تتناول التعليم بجميع
مراحله وأنواعه وبناء وتدريب الموارد البشرية إضافة إلى التنشئة اإلجتماعية والثقافة واألمان
اإلجتماعي.
وقد تم اإلعتماد فى بناء هذه اإلستراتيجية على المعلومات التى توفرت للخبراء المكلفين بهذا
العمل والتى يرجع تاريخها الى سنة  0226م كأحدث بيانات وإحصائيات أمكن الحصول
عليها ،إضافة إلى تجارب وخبرات من سبقهم بعد تحويرها بما يتماشى والظروف التى
إستجدت على ليبيا بفعل ثورة  71فبرابر.
وقد تم إعداد هذه اإلستراتيجية بناءًا على تكليف من قبل مجلس التخطيط الوطني بقرار رئيس
اللجنة التسييرية رقم  71لستة  0272وهي تطوير وتحديث جذرى إلستراتيجية سابقة
بعنوان " مشروع إستراتيجية التمكين والتنمية البشرية  " 0202 – 0222أعدت من جزئين
من قبل خبراء بمجلس التخطيط الوطني ومكتب اإلستشارات يجامعة طرابلس وقد تطلب هذا
التطوير والتحديث أخذ بعض البياتات من وثيقة اإلستراتيجية المشار إليها سابقا وذلك بحسب
البناء والنسق العلمي والمنطقى وتسلسل الموضوعات الذى رأه الفريق العلمي الذى أعد هذه
اإلستراتيجية .
الفريق المكلف بإعداد اإلستراتيجية
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فريق إعداد إلاستراتيجية
 -0د .جمعة عبدهللا القماطي

رئيسا

 -3د .علي الهادي الحوات

عضوا

 -2د .محمد محمد كعبور

عضوا

 -0د .توفيق الطاهر عجال

عضوا

 -5د .محمد سالم كعيبة

عضوا

 -6د .بشير علي الرفاعي

عضوا

 -7د .حميدة ميالد أبورونية

عضوا

 -8أ .عبدهللا علي عبدالرحمان

مقررا
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الفصل التمهيدي :التعريف بإستراتيجية التمكين
والتنمية البشرية

7

أ  -الــغاي ــة
تأسيسا ً على ما فى الهوية الوطنية اإلسالمية لليبيا من قيم ومبادئ إجتماعية
وإنسانية تحترم آدمية اإلنسان وتجلها ،وإستدعا ًء لمتطلبات التنافسية لليبيا تأتى هذه
اإلستراتيجية لتمكين المواطن الليبي من ممارسة دوره في الحياة بكفاءة وفعالية
وتحقيق العيش الكريم وذلك من خالل المراجعة الشاملة والتحليل التفكيكي لمختلف
معطيات وتراكمات نظم التربية والتعليم والتدريب والتنشئة واألمان االجتماعي
و الخطابات الثقافية واإلعالمية والحالة اإلقتصادية للدولة ،وذلك في وقفة تقييم لكل
هذه المعطيات وإعادة تركيبها وتطويرها لتستجيب بكفاءة لتنمية إنسانية مُم ّكنه
لإلنسان الليبي ومؤطره للجهد التنموي ودافعة بإتجاه جعل اإلنسان محور العمل
التنموي فعالً واستفادة.

ب  -مرتكزات إستراتيجية التمكين والتنمية البشرية
 توسيع الخيارات أمام اإلنسان كأساس للتنمية البشرية.
 القدرة على تجسير الفجوة المعرفية شرطا ً إلستيفاء إستحقاقات التنمية.
 جودة التعليم وتوافق مخرجاته مع إحتياجات التطوير والتنمية.
 ترسيخ ثقافة العمل والكسب المشروع والمبادرة واإلبداع والريادة.
 تناول التنمية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.
 ترسيخ ثقافة التمكين بديال عن اإلقصاء والتهميش.
 ترسيخ ثقافة المأسسة بديالً عن الشخصنة.
 تناول مفهوم األمن فى إطار أمن اإلنسان.
 ترسيخ ثقافة اإلنفتاح على الذات واآلخرين.
 توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة.

جـ  -املصطلحات والتعريفات
التمكين :تيسير السبل للمواطن من أجل توظيف كل قدراته ومواهبه اإلنسانية لكى
يحقق ذاته ويسهم فى تطوير مجتمعه وتقدمه.
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التنمية البشرية :توسيع الخيارات بكل أنواعها أمام اإلنسان ومنها السياسية
واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتقنية والمعرفية وغيرها والتى يمارسها
اإلنسان فى حياته اليومية.

د  -ال ـ ـرؤي ــة
بناء ثقة المواطن الليبي بنفسه وتيسير توظيف كل قدراته ومواهبه وتوسيع كل
الخيارات أمامه فى مجتمع يتواصل إيجابيا مع بقية المجتمعات.

هـ  -ألاب ـعاد
 )7البعــد الزمــاني  -تتجهههه ههههذه اإلسهههتراتيجية حتهههى نهايهههة  ))0202دونمههها
قطيعههة مههع الماضههي وال إهمههال للزمههان الههراهن .مرتكههز جههدلي يتواصههل فيههه
الماضي مع الحاضر ويقود إلى المستقبل.
 )0البعـد إلانســاني  -حيههث أن اإلنسههان هههو محههور التنميههة ومنتجههها والمسههتفيد
منها فهو في صلب الفعهل التنمهوي وخضهمّه وصهميمه وال مجهال هنها للتفريهق
على أساس النوع في الحقوق وفي تفعيل اإلمكانيات والقدرات  ،فاإلنسان قدرة
وكفاءة ومهارة ومبادرة.
 )2البعـد املاـاني  -ال تقتصر إستراتيجية التمكين والتنميهة البشهرية علهى الحهدود
اإلقليميههة الجغرافيههة لليبيهها فقههط رغههم أهميتههها بههل هههو تفاعههل وتعههاون وتشههابك
وتحديات تتجه عربيا ً وإفريقيا ً وإقليميا ً وعالمياً.
 )4البعد املعرفي  -تسعى اإلستراتيجية من خالل التوظيف األمثل لمكتسبات
عصر المعرفة الرقمية واألنفوميديا لتمكين اإلنسان الليبي وتنمية مهاراته
وقدراته وللرقي بمقدرته التنافسية للدرجة المطلوبة للتعامل مع هذا العصر
وبحيث ال يكون هنا مجال لوجود الفجوة الرقمية .
 )2البعد القانوني  -يتمثل فى سيادة القانون ومأسسة الدولة والشفافية
والصالح العام والسلطة الرشيدة.
 )6البعد الثقافي  -إعادة بناء المعطى الثقافي ليكون داعما ً لجعل اإلنسان أكثر
تمكنا ً ومقدرة تنافسية والتخلص من ثقافة التواكل واالستهالك إلى ثقافة
المبادرة واإلنتاج وبناء مهارات التعلم وجودة التعليم بما يحقق بناء القدرات
وتجاوز الفجوة الرقمية واالستجابة بكفاءة لمتطلبات العصر.
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و  -ألاه ــداف إلاستراتيجية
 -الهدف ألاول:

إعتماد سياسة سكانية تستجيب بكفاءة لتحقيق التغيرات والنمو

الديموغرافي النوعي المتوازن وتجاوز خلفيات التعامل العشوائي مع هذا المعطى.

 -الهــدف الثــاني:

التوجههه نحههو التههدريب التحههويلي للخههريجين الههذين ال تسههتجيب مههؤهالتهم

لمتطلبات سوق العمل ،والعمل على تشهجيع التوظيهف الهذاتي مهن خهالل تشهجيع تأسهيس
المشهههروعات الصهههغرى والمتوسهههطة وإيجهههاد قاعهههدة معلومهههات شهههاملة للمهههوارد البشهههرية
وفرص العمل لتحديد أبعاد الواقع االقتصادي والتنموي ومتطلباته من الموارد البشرية.

 -الهدف الثالث:

إعطاء أهمية قصوى لمرحلة الطفولة المبكرة في الفئة العمرية من 6-0

سنوات) من حيث العناية المتزايدة بها وتوسيع وتحسين الرعاية الشاملة لها ،وزيادة نسبة
الملتحقين بمرحلة التعليم ما قبل المدرسة ويتم ذلك عن طريق زيادة الدعم العام له والعمل على
تشجيع مساهمة القطاع الخاص فيه بصورة فاعلة.

 -الهدف الرابع:

تطوير نوعية التعليم األساسي بحيث يستجيب لالتجاهات والتجارب التجديدية

ال معاصرة والمعايير العالمية ،في محتواه وطرائقه وتقنياته مع التركيز على المناهج وطرق
التدريس التي تساهم في اكتساب الطالب للمعرفة الجديدة والمتجددة والمهارات األساسية
للحياة والتعلم.

 -الهدف الخامس:

تطوير التعليم الثانوي ،والعمل على توفير كافة مستلزمات التطوير  -وعلى

األخص تطوير مناهجه وتقنياته التعليمية والتربوية  -بما يتناسب مع احتياجات المجتمع
وتطور المعرفة والتكنولوجيا في العالم ،وإدخال تقنيات المعلومات واالتصال ضمن المناهج
وتوفير الكتاب االلكتروني ،والعمل على رفع كفاءة المعلمين وتطوير أساليب التعليم من خالل
التدريب المستمر أثناء الخدمة وتنمية مهارات التعلم ،والعمل على إجراء المراجعة الدورية
وتقييم مستوى األداء في التعليم الثانوي وإدخال اإلصالحات الضرورية في الوقت المناسب.

 -الهدف السادس:

تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني كما ً ونوعاً والعمل على

تنويع مس ارات التعليم المهني والتقني ،وتوفير كافة مستلزمات التطوير وعلى األخص
إعداد المعلمين والمدربين التقنيين واعتماد مبدأ التطوير المستمر للمناهج والتدريب
المستمر أثناء الخدمة للمعلمين والمدربين التقنيين.
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 -الهدف السابع:

القضاء علي األمية بين جميع الفئات العمري ة وفق برنامج زمني محدد مع

التركيز على استخدام تقنيات وآليات جديدة للقضاء على األمية وسد منافذ العودة إليها.

 -الهدف الثامن:

تطوير برامج التعليم ورعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،والعمل على

إدماج الغالبية منهم القادرة في مستويات وبرامج التعليم النظامي ،مع توفير التسهيالت
الالزمة لالندماج والتكيف داخل الصفوف الدراسية.

 -الهدف التاسع:

التخلص نهائيا ً وبصورة تدريجية وفق برنامج زمني من المعلمين غير

المؤهلين تربويا ً وإخضاع الموجودين في الخدمة لدورات تدريبية تتمحور حول طرق
التدريس الحديثة واستخدام الحاسوب في التعليم وإعادة صياغة برامج اإلعداد ما قبل
الخدمة لتأخذ بعين االعتبار الطرق التجديدية في التدريس والتحول من التعليم المتمحور
حول الحفظ والتلقين إلى التعليم المتمحور حول القدرة على التفكير واإلبداع واالبتكار وحل
المشاكل مع إحداث تحسبن كبير في األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمعلمين.

 -الهدف العاشر:

إعـــادة بناء منظومة التعليم العالي بما يكفل تطوير وتجويد عمليتي التعليم

والتعلم في القطاعين العام والخاص وبما يضمن استقاللية المؤسسات التعليمية والحرية
األكاديمية .

 -الهدف الحادي عشر:

إعادة هيكلة اإلدارة التعليمية بما يكفل للمدارس هامشا من

االستقاللية في تحقيق الموارد وتوظيف العاملين في اإلدارة و تفعيل دور المجتمعات المحلية
في اتخاذ القرارات والرقابة على المؤسسات التعليمية لتحقيق أهدافها .

 -الهدف الثاني عشر:

بناء المدارس والمؤسسات التعليمية المطابقة للمعايير

ال عالمية  ،والتخلص من المدارس القديمة وتخفيض كثافة المدارس والصفوف
الدراسية  ،مع وضع المخططات الالزمة لتزويد المؤسسات التعليمية
بالمستلزمات الالزمة من منظومات الحواسيب  ،المعامل والورش وغيرها.

 -الهدف الثالث عشر:

صياغة إستراتيجية واضحة للبحث العلمي تضمن استحداث مراكز

بحثية جديدة ،وضمان التكامل والتنسيق بين المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات القائمة،
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و توجيه جهود كل هذه المؤسسات نحو المساهمة الفاعلة في إنتاج المعرفة ،ونشرها
وإدارتها وتوظيفها باعتبارها المحرك األساسي لعمليات التنمية.

 -الهدف الرابع عشر:

تكثيف توظيف وإدماج تكنولوجيا المعلومات واستخدامها

بهدف تحسين نوعية التعليم وطرائقه وإدارته وتنويع بناه بالشكل الذي يضمن نشر
المعرفة المتجددة والمساهمة في نشر التعليم مدى الحياة ،على أن يتم توفير
المستلزمات الضرورية من معدات ،وبرمجيات ،وتدريب معلمين ،وتوفير الفنيين
الالزمين إلنجاح هذه العملية.

 -الهدف الخامس عشر:

تطوير واعتماد مؤشرات ومعايير عالمية لقياس وتقويم

التحصيل التعليمي للطالب ،تعتمد فيه منهجية التقويم المستمر ،وتقليص االعتماد
على االمتحانات النهائية ،باإلضافة إلى إنشاء أقسام خاصة لضمان الجودة وقياس
أداء المؤسسات وجودة المخرجات التعليمية.

 -الهدف السادس عشر:

تحديد نسبة كافية من الناتج المحلي اإلجمالي لإلنفاق على

التعليم والبحث العلمي ،وزيادة هذه المخصصات من خالل تشجيع القطاع األهلي
للمشاركة في تمويل التعليم والبحث العلمي عبر مؤسسات تعليمية ومراكز بحوث
أهلية  ،يتم إخضاعها لمعايير عالية لضمان الجودة واالعتماد.

 -الهدف السابع عشر:

وضع الخطط والبرامج التنفيذية ألهداف التنشئة االجتماعية على

مستوى المجتمع الوطني ،وعلى مستوي المجتمعات المحلية بخصوصيتها الجغرافية
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية.

 -الهدف الثامن عشر:

تنمية الوعي المجتمعي بالبعد الثقافي ليكون معتدالً ومتنوعا ً ويؤسس

على قيم العمل والمبادرة والتسامح واالختالف وحرية التعبير ويعزز االنتماء الوطني
والشراكة العالمية ومنفتحاً على مختلف الثقافات والخبرات اإلنسانية دون تحول هذا الوعي
إلى تشوهات وخلل في إدراك الذات واآلخرين وما قد يؤدي إليه من سلبيات.
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 -الهدف التاسع عشر:

الرفع من مستوى معيشة ضعاف الحال ،و دعم الفئات المحتاجة

والضعيفة بما يمكنها من اإلعتماد على الذات والمساهمة قدر اإلمكان في اإلنتاج.
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الفصل ألاول :التركيبة الديموغرافية
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الفصل ألاول :التركيبة الديموغرافية
 0-0مقدمة
أظهرت المقاربة التحليلية التفكيكبة للمعطي الديموغرافي عدة حقائق حول التركيبة
الديموغرافية فهي كالتالي:
 .7تحتل الشريحة العمرية التي تقل عن  72سنة ما يقارب ثلث السكان وبواقع
 % 20.02وذلك وفقا ً للبيانات السكانية لعام  ، 0226وهذا مؤشر علــى
حداثــة سن شريحة كبيرة من السكان.
 .0ما يقارب  % 06من إجمالي السكان هم من فئة  72سنة فما فوق هم نشطون
اقتصاديا ً على األقل من ناحية اإللتحاق بعمل يدر دخالً دونما اعتبار إلنتاجية
العامل وال لمعطيات البطالة المقنعة.
 .2انخفضت معدالت النمو السكانية من  % 0.0عام  7222إلى  % 7.12عام
 0226وهذا ربما يؤشر إلى تزايد إمكانية اإلهتمام بالنوعية السكانية الفاعلة
وتغيرات جذرية في التركيبة السكانية.
 .0يؤشر إرتفاع معدل العمر المتوقع للحياة ليصل إلى  10.1سنة في الفترة مابين
سنتي  0222و 0222إلى تحسين مستوى المعيشة خاصة مع وجود ما يدل
على أن الوضع الغذائي قد شهد هو اآلخر تحسنا ً بحيث بلغ معدل الحصول
على السعرات الحرارية للمواطن أكثر من  2222سعراً حراريا ً يوميا ً أعلى
من المعدل الذي أقرته األمم المتحدة.
 .2زيادة نسبة عدد السكان الحضر لتصل إلى  % 16يرتبط بتحسين المعيشة
المادي من حيث مقياس التحضر في إبعاده المادية دونما ارتباط متوازن بين
السكن في المناطق الحضرية وبين السلوك الحضري.
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 3-0الهدف إلاستراتيجي
إعتماد سياسة سكانية تستجيب بكفاءة لتحقيق التغيرات والنمو الديموغرافي
النوعي المتوازن وتجاوز خلفيات التعامل العشوائي مع هذا المعطى.

 2 -0مواطن الضعف والقصور
 .7التوجد سياسة وال إستراتيجية محددة المالمح والتوجهات للتعامل مع الظاهرة السكانية
ولم يتم تكوين هيئة أو مجلس أو جهة تعني بالمتغيرات الديموغرافية.
 .0ال تعكس نسبة سكان الحضر في مجملها التكافؤ بين البعد المادي والشكلي للتحضر
وبين البع د السلوكي المعنوي وهذه النسبة بهذه الداللة قد تكون مضللة أكثر منها
فعلية.
 .2زيادة نسبة كبار السن وحدوث تغيرات على قمة الهرم السكاني وقاعدته و تناقص شريحة
صغار السن.
 .0ال تعطي الوقائع الديموغرافية في تعاقبها الزمني وواقعها ومستقبلها  ،األهمية التي
تمثلها في المعطيات االقتصادية واالجتماعية وغيرها.
 .2يمثل التشتت الديموغرافي وما يصاحبه من فراغ في بعض المناطق تحديا ً تنمويا ً
ينبغي مواجهته بعقالنية وتوجه يستوعب خطورة الوضع الديموغرافي في مدن
الجنوب خصوصا ً ،وعلى سبيل المثال فإن عدد سكان مدينة غات فى الجنوب "

 " 02271نسمة ومدينة طرابلس العاصمة " "7,262.022بواقع يناهز
الخمسين ضعفا ً حسب تعداد .0226
 .6يمثل إرتفاع متوسط العمر عند أول زواج ما يقارب  20سنة وفقا ً لنتائج تعداد عام
 )0226عامالً من عوامل تغيير السلوك اإلنجابي الذي يؤثر سلباً على معدالت النمو
الديموغرافي.
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 0-0ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية

البرامج التنفيذية

الهدف األول
وضههههع رؤيههههة ورسههههالة وأهههههداف تسههههتوعب
المعطي السكاني.

الهدف الثاني

تحقيق تنظيم األسرة وتحديد مسارات الخصوبة
واإلعالة.

الهدف الثالث
تحقيههههق التنسههههيق والتكامههههل بههههين كافههههة
المؤسسات والجهات ذات العالقة لتفعيل
السياسة السكانية.

النتائج المتوقعة
 سياسة سكانية وطنية تستوعب معطيات النمهو

 صياغة رؤية سكانية تستوعب كهل المعطيهات والتوجههات
وتتالفى كل التشوهات والسلبيات وتكهون معتمهدة وملزمهة
لكافة المتعاملين مع المعطى الديموغرافي.
 تأسهههههيس مجلهههههس أو هيئهههههة وطنيهههههة تعنهههههي بشهههههؤون
المعطيههات الديموغرافيههة ومتابعههة السياسههات وتحديههد
اآلليههههات والمسههههارات وتحقيههههق التعههههاون بههههين كافههههة
الشركاء.
 تطههوير مقتههرح بالسياسههة السههكانية الليبيههة تبنههى علههى
رؤية محددة ومعطيات وطنية وعالمية محسوبة.
نشههر الههوعي بأهميههة تنظههيم الههوالدات وتحديههد حجههم

األسرة والتحكم في معدالت الخصوبة.
 مراجعههة سياسههات دعههم األسههرة وربطههها بعههدد أفههراد
األسرة النموذجي وجعلها آلية من آليات توجيه النمهو
الديموغرافي وتنظيم األسرة.
 تفعيهههل دور مؤسسهههات المجتمههههع المهههدني فهههي تنظههههيم
األسرة.
 العمهههههل علههههههى إصههههههدار تشهههههريع يههههههنظم المعطيههههههات
الديموغرافية ويحدد آليهات التعامهل مهع مسهارات النمهو
الههههديموغرافي ومشهههههاكل التشههههتت السهههههكاني والفهههههراغ
الديموغرافي خاصة في المناطق الحدودية.
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الديموغرافي وتحديد مساراته وتنظيم إجراءاته.
إلغاء أساليب التعامل اآلني والعشوائي مهع المتغيهرات
والظواهر السكانية.
وضع حد للعديد من السلبيات والتشوهات في التعامهل
مع المعطى الديموغرافي الليبي.
تهههههوفير مرجعيهههههة داعمهههههة لصهههههنع القهههههرار اإلداري
واإلجرائي والتنموي للسكان.
الرقهههههي بمسهههههتوى آليهههههات التعامهههههل مهههههع المعطهههههى
الديموغرافي.

تمكين السهكان فهي سهن الهزواج فهى سهن مبكهرة وتأسهيس
أسرة.

 وجههود تشههريعات توجيههه النمههو الههديموغرافي وتنظههيم
األسرة.
 استحداث ودعم منظمات مجتمع مدني تهتم باألسرة



وجههود تشههريع يههنظم المعطيههات الديمغرافيههة ويحههدد
آليهههات التعامهههل مهههع مسهههارات النمهههو الهههديموغرافي
ومشههاكل التشهههتت السهههكاني والفهههراغ الهههديموغرافي
خاصة في المناطق الحدودية الجنوبية

الهدف الرابع
التعامل الوقائي والعالجي مع ظاهرة
التجمعات السكانية العشوائية.




العمهههل علهههى سهههرعة اعتمهههاد المخططهههات العمرانيهههة
واسهههتكمال بنيتهههها التحتيهههة وكافهههة متطلبهههات التهيئهههة
المكانية.
إيقههههاف كافههههة مظههههاهر النمههههو العشههههوائي للتجمعههههات
السكانية القائمة وحصرها وتمكينها من االنتقهال إلهى
تجمعهههههات معتمهههههدة ومتكاملهههههة الخهههههدمات وتحويهههههل
العشهههوائيات القائمهههة حاليههها ً إلهههى مرافهههق ومنتزههههات
عامة.




مخططات عمرانية واستكمال بنيتهها التحتيهة وكافهة
متطلبات التهيئة المكانية.
تجمعهههههات سهههههكانية معتمهههههدة ومتكاملهههههة الخهههههدمات
وتحويهههل العشههههوائيات القائمهههة حاليهههها ً إلهههى مرافههههق
ومنتزهات عامة.

الهدف الخامس
التعامل الوقائي مع ظاهرة التشتت

الديموغرافي.

الهدف السادس



تطوير مقترحهات لحهل مشهكلة التشهتت الهديموغرافي
ومهها يترتههب عليههها مههن تكههاليف باهضههة فههي تههوفير
الخدمات وهدر الموارد.



مراجعهههة سياسهههات دعهههم األسهههرة وربطهههها بعهههدد
أفراد األسرة النمهوذجي وجعلهها آليهة مهن آليهات
توجيه النمو الديموغرافي وتنظيم األسرة.
تشجيع الزواج المبكر

حل مشكلة العنوسة وتأخر سن الزواج.


 حل مشكلة التشتت الديموغرافي وما يترتب عليها من
تكاليف باهضة في توفير الخدمات وهدر الموارد

 زبهههادة نسهههبة الهههزواج بهههين الشهههباب وتكهههوين أسهههر
نموذجية

الهدف السابع
 العمهههل علهههى الحهههد مهههن ظهههاهرة زواج
األقارب لمها لهها مهن آثهار علهى صهحة
األطفههال وزيههادة احتمههاالت تعرضههههم
لمظهههاهر اإلعاقهههة واالنتقهههال الهههوراثي
لألمراض .

 تضهمين التشههريعات المقترحهة والخاصههة بالسههكان
خصوصا ً تنظيم زواج األقارب.
 نشر الوعي بخطورة زواج األقارب على األبناء
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 وعهههى المجتمهههع بخطهههورة ههههذه الظهههاهرة والعمهههل
على الحد منها.

الهدف الثامن
تنظيم وضبط شهؤون الهجهرة الداخليهة
والخارجيههههة ومنههههع التسههههلل األجنبههههي
لليبيا.

الهدف التاسع
التوسهههههههع فهههههههي إجهههههههراء البحههههههههوث
والدراسهههههههههههههههههات الديموغرافيهههههههههههههههههة
المتخصصة.

 إصدار قانون يهنظم شهؤون المههاجرين والالجئهين
لليبيا.



الحد من الهجرة الداخلية من األرياف إلى المدن.

 العمل علهى تطهوير آليهات ومنهجيهات التعهداد العهام
للسكان.
 إجههراء دراسههات حههول العالقههة بههين زواج األقههارب
وانتقال األمهراض الوراثيهة وتسهخير نتائجهها لنشهر
الوعي بخطورة الظاهرة.
 إجراء دراسات نوعية حول التغيهرات النوعيهة فهي
الهرم السكاني وآثارها على التمكين والتنمية.
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 قانون ينظم شؤون الهجرة.
 زيههادة عههدد الهجههرة العكسههية الداخليههة مههن المههدن
الى األرياف)

 تطوير آليات ومنهجيهات التعهداد العهام للسهكان فهى
مواعيد محددة.
 تههوافر احصههائيات وبيانههات التغيههرات النوعيههة فههي
الهرم السكاني.
 التعرف على خطورة نتائج زواج األقارب.

الفصل الثاني  :القوى العاملة والتدريب
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الفصل الثاني  :القوى العاملة والتدريب
 0-3مقدمة
تكمن فاعلية الموارد البشرية القوى العاملة) في الخصائص الكمية والنوعية التي
تتواصل مع عوامل ومتغيرات مثل النوع االجتماعي ومعدالت المشاركة في النشاط
االقتصادي والتأهيل الفني والمهني والمقدرة التنافسية في مواجهة متطلبات سوق العمل.
وقد لعبت المعطيات االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والفنية والمهنية دوراً بارزاً في
تشكيل هيكلية الموارد البشرية وتحجيمها في إطار الوظيفة العامة والمعدالت المتدنية
لألداء والتوجه التواكلي في المرتبات والدخول والتمسك بالحقوق وتجاهل الواجبات.
ولقد أفرزت كل هذه المعطيات وسواها نوعا ً من التشوه في بنية القوى العاملة وارتفاع
تكاليف اإلنتاج وانخفاض مستويات الكفاءة اإلنتاجية وتدني مستويات الجودة.

 3-3الهدف إلاستراتيجي
التوجه نحو التدريب التحويلي للخريجين الذين ال تستجيب مؤهالتهم لمتطلبات سوق
العمل،

والعمل على تشجيع التوظيف الذاتي من خالل تشجيع تأسيس المشروعات

الصغرى والمتوسطة وإيجاد قاعدة معلومات شاملة للموارد البشرية وفرص العمل لتحديد
أبعاد الواقع االقتصادي والتنموي ومتطلباته من الموارد البشرية.

 2-3مواطن الضعف والقصور


يش كل التدني النوعي في مخرجات التعليم والتهدريب علهى جميهع مسهتوياته رغهم النمهو
الكمي ،عائقا ً في طريق التنمية االقتصادية واالجتماعية.



أدى تهالك مؤسسات التدريب المهني إلى ضعف قهدرتها الكميهة والنوعيهة علهى تحقيهق
مستهدفات التنمية وتلبية احتياجات سوق العمل.



غياب مبدأ األجر مقابل الجهد واإلبداع.
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صعوبة تشغيل المرأة فهي غيهر قطهاعي الصهحة والتعلهيم وعزوفهها عهن العمهل المهنهي
في القطاع العام واألهلي.



أدى تهههدني أداء الجههههاز اإلداري بالدولهههة وضهههخامته وتهههدني كفهههاءة العهههاملين بهههه علهههى
إنتاجيتهم وتنامي البطالة المقنعة إلى العمل التواكلي واإلهمال والالمباالة.



الغياب شبه الكامل لبرامج تأهيل القيادات بالجهاز اإلداري.



عههدم إسههتمرارية وإسههتدامة بههرامج التههدريب المهنههي التههي تهههدف إلههى بنههاء وتطههوير
الموارد البشرية و مالءمة مخرجات التعليم لسوق العمل.



تهأخر تخصههيص ميزانيههة القطاعههات فههي وقتههها يربههك البرنههامج التنمههوي للقههوى العاملههة
والتدريب.



تواجهههد عمالهههة وافهههدة دون ضهههوابط أو معهههايير وقيامهههها بكهههل األعمهههال دون خبهههرة أو
تخصص ،وانعدام المتابعة والتفتيش على مستوى سوق العمل.



سعي بعض الجهات الستجالب عمالة من الخارج دون االهتمام بتمكين وتنمية العمالهة
الوطنية ،رغم وجود تشريعات تحكم ذلك.



توجه الشركات العاملة في ليبيا إلى انتقاء الكفاءات العاملة مهن الجههاز اإلداري للدولهة
يفرغ الجهاز من إمكانياته الفنية.



تنامي ظاهرة البطالهة المقنعهة خاصهة فهي المههن االجتماعيهة واإلداريهة وبهين العناصهر
النسائية على وجه الخصوص.



تنههامي عههدد العههاطلين عههن العمههل مههن  772.220ع هام  7222إلههى  201.220عههام
 0226وبالتههالى فههإن نسههبة البطالههة قههد زادت مههن  % 72.16الههى  %02.01وفق ها ً
إلحصائيات اإلحصاء السكانى لسنة  7222و. 0226



إفتقههار المؤسسههات القائمههة إلههى الكثيههر مههن معههدات التههدريب والههورش المتطههورة وعههدم
صالحية غالبية الموجود منها.



الثقافة االجتماعية السائدة بالتركيز على اإلتجاه نحو مواصلة التعلهيم األكهاديمي والبعهد
عن التعليم التقني.



العهزوف عههن امتهههان بعههض المههن الفنيههة والتوجههه نحههو الوظهائف اإلداريههة لههدى أبنههاء
المجتمع.
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 0-3ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية
الهدف األول
زيادة معدالت التشغيل الكامل لكل القدرات البشرية
القادرة على العمل بشكل الئق

البرامج التنفيذية






الهدف االثاني
معالجة مشاكل البطالة المقنعة والموسمية والنظر في
تفعيل قانون الضمان االجتماعي تالفيا ً لما يقوده انقطاع
الدخل من مشاكل وانحرافات سلوكية إجرامية.

استقرار الهياكل والتقسيمات اإلدارية لفترات تنموية
كاملة.
جسر الهوة بين التعليم والتدريب التقني للتنمية
الشاملة و التعليم العام واألكاديمي.
ً
تنمية وتطوير موارد بشرية وطنية وفقا ألحدث
المستجدات لتمكينها من المساهمة الفاعلة في تنفيذ
وإدارة برامج التنمية.
التوسع في إنشاء مؤسسات التدريب المهني وإتباع
نظام الدورات على مهن محددة.
تحديث التشريعات والنظم المتعلقة بالتدريب بما
يواكب متطلبات العصر وسوق العمل.
 تحقيق العدالة االجتماعية بإتباع سياسة تدبير
فرصة عمل واحدة على األقل لكل مواطن
تكون مناسبة لمؤهله وتخصصه وذات دخل
مناسب يضمن له ولمن يعولهم حياة كريمة
 التدريب التأهيلي والتحويلي والتمكيني
للباحثين عن عمل بمختلف مستوياتهم.
 توحيد المعايير واألسس والضوابط المحلية
المتعلقة ببرامج التدريب.



الوصول بمشاركة المرأة وتمكينها من
ممارسة النشاط االقتصادي إلى المستوى
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النتائج المتوقعة



تنظيم سوق العمل وتبني األساليب المتطورة
لذلك.
تطوير التشريعات التي تحكم عمل اإلدارة بما
يتالئم ومتطلبات عصر العولمة والمعلوماتية.

 تأهيل الموارد البشرية وتنظيمها وتوظيف
أحدث التقنيات والبرامج.
 بناء هياكل تنظيمية ومالكات وظيفية مناسبة
وسليمة.
 تبني أساليب إدارية إجرائية وتنفيذية جديدة
من تخطيط وتنظيم وتنسيق ومراجعة ومتابعة
ورقابة تستجيب لمتطلبات اإلدارة اإللكترونية
و تتسم بالكفاءة والدقة وسرعة اإلنجاز.
 تقليل االعتماد على العمالة الوافدة بشكل
تدريجي وإصدار التشريعات الداعمة لتشغيل
الليبيين في القطاع الخاص والتشاركي



إحالل العاملين الوطنيين محل األجانب متى

الهدف الثالث
التأكيهههد علهههى تبنهههي أسهههاليب التوجيهههه واإلرشهههاد المهنهههي
للمقبلهههين الجهههدد علهههى سهههوق العمهههل و توسهههيع مشهههاركة
القطاع الخاص في مجاالت التدريب المهني والفني.

الهدف الرابع

التوسع فهي عقهد النهدوات والحلقهات الدراسهية التهي ُتعنهى
بالموارد البشرية والمشاركة فيها في الهداخل والخهارج و
العمهههل علهههى مراجعهههة سياسهههات وفعاليهههات وإجهههراءات
التوظيههف وتطههوير التشههريعات بمهها يسههتجيب لمسههتجدات
العولمة وتحرير التجارة العالمية وعصر المعلوماتية.







استدامة تأهيل الموارد البشرية الوطنية في سياق
تسارع التغيرات التقنية والمعرفية وزيادة كفاءتها
ومقدرتها التنافسية.



الربط المؤسساتي بين المؤسسات العامة أفقيا
وعموديا.
تصميم نظم تدريبية متنوعة ومتطورة تتسم
بالمرونة والقدرة على التكيف مع متغيرات
سوق العمل والتقدم المعرفي والتكنولوجي.
هيكلة القوى العاملة وفقا ً للنظم المعتمدة
عالميا ً.
تفعيل دور التدريب أثناء العمل لرفع مستوى
األداء.
تهههههأمين الحمايهههههة للقههههههوى العاملهههههة الوطنيههههههة،
والمحافظههة عليههها ،بالحههد مههن منافسههة العمالههة
الوافدة عليها.
مسهههههاعدة األفهههههراد علهههههى اإلبهههههداع واالبتكهههههار
للمشههروعات الذاتيههة والصههغرى إليجههاد أفضههل
األعمههههال وأكثرههههها إنتاجهههها ً ودخههههالً وجهههههدوى
اقتصادية
تههههدوير المسههههارات الوظيفيههههة للعمالههههة الزائههههدة
بالجهههههاز اإلداري لمعالجههههة الفههههائض والعجههههز





الهدف الخامس
تغيير مسارات عمل المرأة عن طريق التمكهين المناسهب
لها من المشهاركة الفاعلهة فهي النشهاط االقتصهادي وتأكيهد
التوجه نحو تكافؤ الفرص وإلغاء الصورة النمطيهة لعمهل
المرأة و إعادة تنظيم سوق العمل بما يستجيب لمتطلبهات
وأسهههههاليب النشهههههاط االقتصهههههادي فهههههي عصهههههر العولمهههههة
والمعلوماتية .

المجدي اجتماعيا ً واقتصادياً.
اإلصالحات بالجهاز اإلداري الهادفة إلى
تنميه وتطويره وبالتالي زيادة كفاءته.
تحديث وتطوير المناهج والبرامج التدريبية.
تمكين المرأة من خالل إعداد خطط تدريبية
خاصة بها ميدانيا ً ومنزلياً.
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كانوا مؤهلين ألداء العمل و تنمية مهارات
العاملين بمختلف مستوياتهم واختصاصاتهم
على إتقان هذه األساليب.
ربط عمل اإلدارة باألدلة الفنية ومعدالت األداء
االستفادة من الخبرات والتجارب اإلقليمية والعالمية
ومن جهود منظمة العمل العربية ومنظمة العمل
الدولية في تأسيس وتفعيل سياسات وبرامج تنمية
الموارد البشرية.
تطههههوير و تنفيههههذ معههههايير موضههههوعية لقيههههاس
مستوى تقديم الخدمات للمواطنين.
توحيد معايير وقنوات التدريب بين مؤسسات
إعداد الموارد البشرية.
العمهل بكههل األسههاليب المعاصهرة لرفههع المقههدرة
التنافسية للموارد البشرية الوطنية.
اعتماد معايير التوظيف بحسب معدالت األداء
والتوظيف المهني
تبسيط اإلجراءات اإلدارية ،وتهيئتها لألداء
االلكتروني ،والعمل بأسلوب الشباك الموحد
للخدمات
دعم المبادرات الفردية الستحداث فرص عمهل
جديدة مشروعات صغرى).
بههههرامج تدريبيههههة موجهههههة للقيههههادات اإلداريههههة
المسهههتقبلية ،وتكثيهههف التهههدريب اإلداري لكافهههة
مسهههتويات المهههوظفين وكهههذلك تهههدريب وتأهيهههل
المبادرين
الوعي بقضايا تشريعات عالقات العمل و
الحرص على المال العام و الحقوق
والواجبات وغيرها من القضايا التي تسهم في



الهدف السادس
النظههر إلههى تنههامي عههدد السههكان فههي سههن العمههل كإمكانيههة
بدالً من التصدي إليهه كمشهكلة و تطهوير أسهاليب واليهات
التههدريب والتأهيههل الفنههي والمهنههي بمهها يسههتجيب إلدخههال
األسهههاليب المتطهههورة فهههي مجهههال التهههدريب واالفتهههراض
والتدريب عن بعد والمستمر والتحويلي وغيرها.








بمختلهف جههات العمهل مهن خهالل عهدة أسههاليب
منههها التههدريب التحههويلي والتههأهيلي والتمكينههي
وغيرها .
التوزيع الجغرافي السليم لمؤسسات التدريب
الذي يراعي التوزيع السكاني والنشاط
العمراني ومتطلبات التنمية المكانية.
تشههههجيع التوظيههههف باألعمههههال الحههههرة بالقطههههاع
األهلههههي الفههههردي – التشههههاركي – الشههههركات
المساهمة).
تههههوفير منههههاو عمههههل تسههههوده مرونههههة الحركههههة
والتطوير.
منهع تشههغيل األطفههال قبهل السههن المحههددة لبدايههة
العمل.
تنمية وتطوير الجهاز اإلداري برفع كفاءة
العاملين به تمكينهم من التعامل بكفاءة مع
مستجدات اإلدارة االلكترونية واقتصاد
المعرفة.
إقحام مؤسسات القطاع األهلي في عمليات
التدريب من خالل برامج التدريب أثناء العمل
وتسخير اإلمكانيات الالزمة لها.
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عن









التواكل

تنمية المجتمع واالبتعاد
والالمباالة والفساد اإلداري.
اإلنفههاق المههالي علههى مشههاريع وبههرامج التنميههة
بصهههفة عامهههة وعلهههى التطهههوير اإلداري بصهههفة
خاصة مما أدى إلى تعثرها أو توقفها بالكامل.
القضاء على البطالة بأشكالها المختلفة
التوجهههه نحهههو توسهههيع قاعهههدة مشهههاركة القطهههاع
الخهههاص فهههي تقهههديم بعهههض الخهههدمات اإلداريهههة
والتوجهههه نحهههو شهههراء الخدمهههة وذلهههك لتسههههيل
اإلجراءات وخلق فرص عمل خاص.
إعداد موارد بشرية قادرة على المنافسة في
سوق العمل الوطني واإلقليمي والعالمي.
تحههههههديث أسههههههاليب التههههههدريب المهنههههههي وفقهههههها ً
للمسههتجدات التكنولوجيههة والمعرفيههة مههن أجههل
رفع كفاءته وفاعليته.

الفصل الثالث :التربية والتعليم
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الفصل الثالث :التربية والتعليم
 0-2مقدمة
تعتبهههر عمليهههة االرتقهههاء بنظهههام التعلهههيم الهههوطني فهههي عالقتهههه باإلمكهههان البشهههري مهههن
التوجهات الصعبة والمكلفة ماديا ً ألنها تتعامل مع المعطهي البشهري  ،فهالتعليم ههو مجهال
لالستثمار في اإلنسان وهو يحتاج إلمكانيات هائلة وضخ أمهوال كثيهرة وتهوفير المعلمهين
األكفاء والمناهج الدراسية المتطورة .وتشير المرجعيات المتاحة أن نظام التعليم في ليبيا
هو في م واجهة جادة مع جملة من التحديات فرضتها التوجهات نحو استيعاب كل من هم
فههي سههن التمههدرس خههالل فتههرة زمنيههة قياسههية ممهها أوجههد ضههغطا ً علههى المههوارد التعليميههة
بمختلههف معطياتههها سههعيا ً لتحقيههق الحههد األعلههى مههن الفاعليههة والكفههاءة والجههودة ،وتمثههل
التحوالت العالمية التي فرضتها العولمة وثورة المعلومات والتشبيك االلكتروني وسرعة
تقهادم المعرفهة وبالتههالي تقهادم الشهههادات ،تحهديات أخههرى جهادة وغيههر مسهبوقة تسههتوجب
التعامل معها حتهى يمكهن للتعلهيم أن يكهون فعهاالً فهي التعامهل مهع مسهتجدات ههذا العصهر
والتحههول مههن مجههرد التعلههيم إلههى التأهيههل للههتعلم ومههن التلقههين إلههى التمكههين ومههن تخههريج
باحثين عن العمل إلى تخريج خالقين ومبادرين لمشروعات وابتكارات وفرص عمل.
وفيما يلي عرض تحليلي لمنظومة التعليم ما قبل الجهامعي والتعلهيم الجهامعي واإلدارة
التعليميههة والمرافههق والمسههتلزمات التعليميههة والبحههث العلمههي مههع بيههان متطلبههات نجههاح
استراتيجية ت طوير التعليم والتدريب المهني والتقني والبحث العلمي.

 3-2التعليم ما قبل املدرسة (رياض ألاطفال)
 0-3-2الهدف إلاستراتيجي
" إعطاء أهمية قصوى لمرحلة الطفولة المبكرة في الفئة العمرية من  6-0سنوات) من
حيث العناية المتزايدة بها وتوسيع وتحسين الرعاية الشاملة لها ،وزيادة نسبة الملتحقين
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بمرحلة التعليم ما قبل المدرسة ويتم ذلك عن طريق زيادة الدعم العام له والعمل على
تشجيع مساهمة القطاع الخاص فيه بصورة فاعلة".

 3-3-2مواطن الضعف والقصور
تعتبههر مرحلههة ريههاض األطفههال مههن المراحههل الحديثههة العهههد فههي المجتمههع الليبههي،
سهواء مههـن حيههث االنتشههار أو االهتمههام أو البههرامج .وبههالرغم مههن أهميههة مرحلههة الطفولههة
المبكهرة باعتبارهها األسههاس فهي تكهوين شخصههية الفهرد إال أن االهتمهام بههها لهم ينهل الحههظ
الكافي من قبل الدولة.
لقههد كانههت تبعيههة ريههاض األطفههال فههي الماضههي متغيههرة فأحيانها ً تكههون تبعيتههها إلههى
قطههاع الضههمان االجتمههاعي وأحيانها ً أخههرى إلههى قطههاع التعلههيم ممهها أدى إلههى عههدم إعطههاء
االهتمام الكافي للتعليم ما قبل المدرسة ،وكان من نتاج ذلهك حهدوث عهدم اسهتقرار سهواء
مههن حيههث التبعيههة أو مههن حيههث اإلدارة .أضههف إلههى ذلههك أن كثيههراً مههن األسههر ال تبعههث
بأبنائههها إلههى مؤسسههات ريههاض األطفههال إمهها لعههدم وجههود مؤسسههة قريبههة أو لعههدم تقههدير
أهميتههها أو ضههرورتها .إن الههبعض يعتقههد بههأن الهههدف مههن مرحلههة ريههاض األطفههال هههو
قضاء الطفل فترة زمنية يلعب فيها دون هدف ،أو أنها فرصة لألم ألن تستريح قليالً من
عناء تربية األطفال ،ويالحظ أن هناك قصور واضح لالهتمام بمرحلة ريهاض األطفهال،
في الوقت الذي تسعى فيه الدول المتقدمة إلى توفير أفضل الظروف التربوية لمرحلة ما
قبههل المدرسههة تقههديراً ألهميتههها وألثارههها وانعكاسههاتها المسههتقبلية .وتتحههدد أهههم مظههاهر
الضعف والقصور في التعليم ما قبل المدرسي في اآلتي-:
أ)

عدم انتشار مؤسسات رياض األطفال في المجتمع على مستوى شمولي بما يمكن
كل األطفال في سن الروضة من االلتحاق بها .

ب) القصور في إعداد معلمات رياض األطفهال .إن التهدريس وبخاصهة لألطفهال) فهن
ومههارة ويخضههع لنظريهات وأسههاليب متطهورة ،ولههم يعههد كمها هههو سهائد لمبههدأ الحفههظ
والتسميع والتلقين مكان في العملية التعليمية ،ونظراً لحداثة رياض األطفال في ليبيها
يصعب تحديهد أي نههج يتبعهه التربويهون فهي إعهداد المعلمهات ،لكنهه أقهرب مها يكهون
للنظريات التقليدية ،وإلى عهد قريب جداً لم تكن شعب تدريس األطفال موجودة فهي
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جامعاتنا ،وهي كانت في فترة سابقة تتبع معاهد المعلمين التي هي نفسها تخضع من
حي ن إلى آخر إلى إعادة رؤية .إن القصور في هذا الجانب أدى إلى:
تولى التدريس في هذه المرحلة معلمات أطلق عليهن في وقت ما صفة مربية) دون
تأهيل تربوي متخصص في مراحل ما قبل المدرسة وقد وصهل األمهر إلهى أن تقهوم
بهذا الدور أمهات ذات تعليم محدود أو متقاعدات أو أجنبيات من بلدان غير عربية.
اقتصههار التعامههل مههع األطفههال علههى طههرق تقليديههة ،حيههث يكههون الطفههل دون رعايههة
تربوية توظف فيها األساليب الحديثة في التدريس.
عدم وجود منهاهج محهددة وأدلهة إرشهادية للمربيهات فهي الحاضهنات وتخلهف أسهاليب
التربية.
جـ) تفتقر رياض األطفال القائمة اآلن إلى مواصفات المبنى الذي يتالءم مع خصهائص
نمو الطفل من حيهث غلبهة النمهو الحركهي واالنفعهالي ،بهل أن ريهاض األطفهال التهي
تشرف عليها مؤسسات خاصة مقامهة فهي مبهان معهدة للسهكن  ،وبهذلك فهإن األطفهال
يتواجدون في بيئة ال تساعد على التعلّم وتبعث علهى القلهق والشهعور باإلعيهاء ،كمها
أنها تفتق ر إلى السهاحات والمالعهب التهي ههي ضهرورية للطفهل مهن حيهث متطلبهات
نموه الحركي.
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 2-3-2ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية
الهدف األول
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع األطفال في مرحلة
التعليم ما قبل المدرسة

البرامج التنفيذية

النتائج المتوقعة

 وضههع خطههة بحيههث يجههد كههل طفههل فرصههته فههي االلتحههاق
بريههههاض األطفههههال حيههههث يههههتم احتضههههان الطفههههل وتنميههههة
مهاراته وإعداده للمراحل التعليمية الالحقة.



التوسع في انتشار رياض األطفال.



يجههد األطفههال فههرص متسههاوية لاللتحههاق بإحههدى ريههاض
األطفال.

 زيادة مساهمة الدولة في تمويل التعليم ما قبل المدرسة.



تحقيق الربط بين ما يتلقاه الطفهل مهن إعهداد فهي مرحلهة
رياض األطفهال وبهين إعهداده فهي المراحهل الالحقهة مهن
السلم التعليمي.



يصهههبح التعلهههيم للجميهههع ويشهههترك فهههي تمويلهههه كهههل مهههن
القطههاعين العههام والخههاص ممهها يههؤدي إلههى وجههود بيئههة
تعليمية أفضل مما عليه اآلن.

 سن التشريعات التهي تهوفر حهوافز للقطهاع الخهاص لزيهادة
المساهمة في تمويل التعليم ما قبل المدرسة.
 نشههر الههوعي عبههر وسههائل اإلعههالم المختلفههة بشههأن أهميههة
التعليم ما قبل المدرسة.
الهدف الثاني
تطوير برامج إعداد معلمات رياض األطفال وفقا ً
ألحدث األساليب

الهدف الثالث
تحديث طرق ومناهج التدريس

 إنشهههاء أقسهههام إلعهههداد معلمهههات ريهههاض األطفهههال بكليهههات
 تنميههة قههدرات الطفههل بصههورة أفضههل ممهها كههان عليههه فههي
التربية في تخصص إعداد معلمات رياض األطفال تعتمهد
السابق وسيكون ذلك وفقا ً لنظريات وأساليب متطورة.
طرقا ً تجديدية في التدريس.
 القيههام بالتههدريس فههي ريههاض األطفههال معلمههات مههؤهالت
 إعادة تأهيهل معلمهات ريهاض األطفهال القائمهات بالتهدريس
ومتخصصات في مجال رياض األطفال.
حاليا ً عبر مؤسسات تعليمية معترف بها.
اسههتحداث بههرامج تتههولى تغييههر طههرق التههدريس القديمههة التههي
تعتمد على الحفظ والتسهميع وجلهوس األطفهال لسهاعات طويلهة
إلههى تطبيههق الطههرق التربويههة الحديثههة التههي تركههز علههى اللعههب
والنشاط والرقي بحواس الطفل وجوانب نموه.
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 االنتقههال فههي التعامههل مههع الطفههل مههن الطههرق التقليديههة
إلههى أخههرى أكثههر حداثههة والتههي منههها :التههدريس عههن
طريق اللعب وتمثيل الدور والتعلهيم الفهردي والفصهل
المفتهههوح و التعلههههيم التفهههاعلي واالكتشههههاف والحههههوار

والنقاش .

الهدف الرابع
وضع واعتماد مواصفات للبيئة المدرسية تتناسب
مع االتجاهات العالمية المعاصرة

تصميم مباني رياض األطفال بحيث تكهون مالئمهة لخصهائص
نمو الطفل بحيث تسمح بتطبيهق البهرامج التعليمهة الحديثهة مثهل
مبهههادئ اسهههتعمال وتوظيهههف التكنولوجيههها فهههي منهههاحي الحيهههاة
المختلفة وتمكين األطفال من استخدام اللعب كوسيلة تعليمية.
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 التوجهههه فهههي التهههدريس الحهههديث لمرحلهههة الطفولهههة
المبكههرة يتوقههع منههه أن يههؤدي إلههى :تنميههة حههب
االسهههتطالع والبحهههث والهههتعلم لألطفهههال وتنشهههيط
الخيهههال وإثهههراءه واسهههتيعاب التقنيهههة واالسهههتخدام
المبههههدئي لوسههههائل االتصههههال وغههههرس بههههدايات
الهههدخول إلهههى مجتمهههع المعرفهههة وتنميهههة قهههدرات
وحههههواس الطفههههل وجعلههههه قههههادراً علههههى بعههههض
الممارسهههات العمليهههة وتحقيهههق أههههداف انفعاليهههة
اجتماعيههة والتههي منههها :تنميههة روح التعههاون عنههد
الطفههههل والثقههههة بههههالنفس والشههههعور بالمسههههؤولية
وروح التسامح واحترام قبول ثقافة األخر.
 تحقيق تمتع األطفال في مراحل أعمارهم األولهى مهن
الدراسههة ببيئ هة نظيفههة محببههة للههنفس ذات مواصههفات
تتناسههب مهههع متطلبهههات وحاجهههات النمهههو فهههي مرحلهههة
الطفولة المبكهرة مهن حيهث خصائصهها وطبيعتهها مهع
وجهههههود بيئهههههة تربويهههههة تههههههتم باألنشهههههطة الداخليهههههة
والخارجية.

 2-2التعليم ألاساس ي (إلابتدائي وإلاعدادي)
 0-2-2الهدف إلاستراتيجي
"تطوير نوعية ا لتعليم األساسهي بحيهث يسهتجيب لالتجاههات والتجهارب التجديديهة المعاصهرة
والمعايير العالمية ،في محتواه وطرائقه وتقنياته مهع التركيهز علهى المنهاهج وطهرق التهدريس
والتقنيههات التعليميههة والتربويههة التههي تسههاهم فههي اكتسههاب الطالههب للمعرفههة الجديههدة والمتجههددة
والمهارات األساسية للحياة والتعلم".

 3-2-2مواطن الضعف والقصور
يمكن رصد أهم مواطن الضعف والقصهور التهي تعهاني منهها مرحلهة التعلهيم األساسهي علهى
النحو اآلتي:

أ -المعلم
عجز مؤسسات إعداد المعلم الحالية عن اإلعهداد الجيهد للمعلهم بأسهاليب التربيهة الحديثهة التهي
تع ّده للتعامل مع المتعلم تربويا ً ونفسيا ً ومعرفياً؛ لتنمية قدراته واستعداداته المختلفة.
هناك بعض المعلمين دخلوا مهنة التعليم باعتبارها المدخل الوحيد للحصول على العمل.
تدني المستوى المعيشهي للمعلهم وضهعف مرتبهه جعلهه يبحهث عهن مصهدر رزق آخهر بجانهب
عمله مما أثر على أدائه وواجباتهه التدريسهية وبالتهالي ّأثهر علهى مسهتوى التحصهيل الدراسهي
للطالب.
تدني المكانة االجتماعية لمهنة التعليم بين أجيال الشباب مما أدى إلى الهروب منها ،أو البقاء
فيها كعمل مؤقت.

ب -المقررات الدراسية
بعههض المقههررات الدراسههية ال تواكههب متغيههرات العصههر وحاجاتههه وأنههها وضههعت مههن قبههل
أشخاص غير متخصصين في مجال المناهج والتخطيط التربوي.
أن المقررات الدراسية كانت ترسهم وتخطهط بشهكل عشهوائي وسهريع دون إتبهاع إسهتراتيجية
مدروسة في وضعها.
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ازدحام محتوى المقررات الدراسية بالعديد من المواضيع وإلزام المعلم بإنجازها خالل وعاء
زمني محدد دون النظر لمتطلباتها وأهميتها والفترة الزمنية التي يمكن أن تنجز فيها.
التخبط في تنفيذ المناهج الجديدة وذلك عن طريق التعميم قبل التجريب مما أدى إلهى الوقهوع
في العديد من األخطاء التي كان من الممكن تالفيها بالتجريب قبل التعميم.
ارتباط بعض المقررات الدراسية بالتعليم التقليدي وتركيزها على الجوانب المعرفية والتي ال
تعمههل علههى مسههاعدة الطالههب علههى تنميههة التفكيرالتحليلههي الناقههد وال تتههيح لههه فرصههة اإلبههداع
واالبتكار.

جـ طرق التدريس
يالحههظ أنههه نتيجههة لعههدم اإلعههداد والتأهيههل الجيههد للمعلمههين ،فقههد أنصههب اهتمههامهم بالمههادة
الدراسية أكثر من اهتمامهم بالمتعلم الذي هو في الواقع محور العملية التعليمية.
ال تزال طرق التدريس بالمؤسسات التعليميهة تهتم بالطريقهة التقليديهة التهي تعتمهد علهى الحفهظ
والتلقين والتعتمد على استثارة قدرات المتعلم باعتباره األساس في العملية التعليمية الحديثة.
ال يقههوم بعههض المدرسههين بتخطههيط دروسهههم اليوميههة بشههكل جيههد ،ويالحههظ عههدم مههواكبتهم
لالسههتفادة مههن األنشههطة التعليميههة المصههاحبة للعمليههة التعليميههة وإنهههم غيههر ملمههين بههالطرق
واألساليب الالزمة لتقويم المتعلمين األمر الذي أدى إلى ضعف مسهتوى أدائههم وبالتهالي ّأثهر
على التحصيل الدراسي للطالب.
ال تزال هناك نسبة عالية من المعلمهين تعتمهد علهى اسهتخدام األسهاليب التقليديهة فهي التهدريس
كاإللقاء واإلمالء والتلقين ،واالبتعاد عن استخدام أساليب التهدريس الحديثهة التهي تعتمهد علهى
فاعلية المتعلم ومشاركته فهي العمليهة التعليميهة وعهدم اسهتخدام التقنيهات التعليميهة الحديثهة فهي
عملية التعليم.

د  -التقويم
ال تههزال أسههاليب التقههويم تعتمههد علههى الطريقههة التقليديههة التههي تعتمههد علههى اسههترجاع المههتعلم
للمعلومات والمعارف التي أعطيت له ،دون عمق في صياغة األسهئلة التهي تظههر مهدى فههم
واستيعاب المتعلم للمعرفة والمعلومة والخبرة التي أعطيت له أثناء العملية التعليمية.
ال يهزال نظههام ال تقههويم للمتعلمهين ال يطبههق األسههلوب العلمهي الههذي يفيههد المهتعلم ،فهههو محههدود
الفترات وغير متنوع.
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عههدم إتبههاع أسههلوب التقههويم التربههوي المسههتمر والمتنههوع ،التحريههري والشههفوي)) ،والههذي
يعتمد على مصادر مختلفة للتقويم من بينها مشاركة الطالب أثناء الدرس.

هـ -الوسائل التعليمية
النقص في التجهيزات واإلمكانهات الماديهة واألجههزة التعليميهة المسهاعدة للعمليهة التعليميهة
الجيدة ،خاصة التقنيات التربوية الحديثة مثل الحواسيب وأجهزة عرض المعلومات.
تدني مستوى استخدام الوسائل التربويهة فهي العمليهة التعليميهة ،واعتبارهها عنصهراً ثانويها ً
يمكن االستغناء عنها في العملية التعليمية.
عههدم تههدريب المعلمههين سههواء  -أثنههاء الخدمههة أو التأهيههل و اإلعههداد فههي كليههات التربيههة -
الستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.

و -اإلشراف التربوي
ال يزال اإلشهراف التربهوي والتوجيهه التربهوي للمعلمهين يهتم بالطريقهة التقليديهة مهع قصهر
فترات الزيارات لتوجيه المعلمين.
تأثر اإلشراف التربوي بالمجاملة وعدم الموضوعية بين المعلم والموجه التربوي مما ّأثر
على العملية التعليمية وأدى إلى عدم تطور المعلمين.
ضعف اإلشراف والتوجيه التربوي مما أدى إلى عدم رفع قدرات المعلم المهنية واعتماده
على خبرته الخاصة المحدودة.
العههودة إلههى نظههام التفتههيش التربههوي كأسههلوب للتنميههة المهنيههة للمعلمههين ،والههذي ثبههت فشههله
تربويا ً باعتباره عملية تسلطية تنتقد األخطاء ،دون التوجيه واإلرشاد التربوي الحديث.
إتباع المركزية في إدارة اإلشراف والتوجيه التربوي مما جعهل ههذا الجههاز مقيهد الحركهة
وال يتمتع باالستقاللية في إدارة شئونه بالمنطقة التي يعمل فيها.

ر -اإلدارة المدرسية
ضعف اإلدارة المدرسية بسبب عدم توفر المدير الكفؤ المعد معرفيا ً وتربويا ً ومهنياً.
إتباع األساليب غير العلمية في اختيار مديري المدارس.
عدم وضع خطة سليمة إلعداد دورات لتأهيل مدراء المدارس.
عدم ربط إدارات المدارس بشبكة اتصال جيدة مع إدارات التعلهيم علهى مسهتوى المنطقهة
أو على مستوى قطاع التعليم.
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عدم توفر المعدات واألجهزة الحديثة لميكنة اإلدارة في المدارس.

ز -جودة العملية التعليمية
ارتفاع كثافة الفص ول الدراسية حيث يصل عدد الطهالب فهي بعهض األحيهان إلهى مها يزيهد
عن أربعين طالباً.
التوسع الكمي في التعليم أدى إلى التساهل والتغاضي عن جودة التعليم ونوعيته.
أن أغلب المدارس في التعليم األساسي  -خاصة الشق األول  -تعمل أكثر من فترة واحدة
بسبب النقص في المباني المدرسية مما خلق هوة بين األعداد المتزايدة من المتعلمهين وتهوفر
المباني المدرسية التي تتوافق وحجم تزايد عدد السكان.
إهمال النشاط التربوي والثقافي واالجتماعي خارج الفصهل الدراسهي ممها أدى إلهى نفهور
الطالب من المدرسة بسبب عدم توفر أوجه النشاط المختلفة التي يمكن أن تخلهق أجهواء مهن
البهجة والراحة الذهنية للطالب بعيداً عن التركيز والجلوس في الصف الدراسي.
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 2-2-2ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية

البرامج التنفيذية
 إعداد وتأهيل المعلم وفقا ً ألساليب التربية الحديثة.

الهدف األول
تطوير تعليم أساسي معاصر يحقق
الحاجات األساسية للمتعلم ويعده
لمواجهة تحديات المستقبل ومستجدات
العصر.

 إعداد مناهج تربوية حديثة تغطهي احتياجهات المهتعلم
وتحقق أهداف المجتمع.
 االهتمام بعملية التقويم التربوي.
 إتبههاع الالمركزيههة اإلداريههة ومههنح السههلطات لمههدراء
المدارس بما يتمشى وأهداف وفلسفة المجتمع.
 وضههع معههايير فنيههة لتصههميم وبنههاء وصههيانة المبههاني
المدرسية بما يتوافق وهذه المرحلة التعليميهة والعمهر
الزمني للمتعلمين.
 زيهههادة االهتمهههام بتكنولوجيههها المعلومهههات واالتصهههال
وتههدريب المعلمههين علههى اسههتخدام هههذه التقنيههات فههي
العملية التعليمية.
 تطبيق نظام اليوم الكامل في الدراسة.
 تطوير المناهج الدراسية بما يهتالءم واليهوم الدراسهي
الكامل.
 وضع خطة لبهرامج النشهاط خهارج الفصهل الدراسهي
في اليوم المدرسي.
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النتائج المتوقعة
 خلق كفاءات مؤهلة تربويا ً وعلميا ً مهن المعلمهين فهي
مرحلة التعليم األساسي.
 إعههداد منههاهج تربويههة تغطههي احتياجههات المههتعلم
واحتياجههههههات المجتمههههههع وتسههههههتجيب ألحهههههههدث
المستجدات.
 تحقيههههق فاعليههههة المههههتعلم فههههي العمليههههة التعليميههههة
باعتباره محور العملية التعليمية.
 إيجاد روابط قويهة بهين المدرسهة والبيئهة المحليهة
للمدرسة وتعزيز التعاون بينهها لتطهوير المدرسهة
وإسهام المدرسة في نمو وتقدم المجتمع المحلي.
 وضع خطط لعملية اإلشراف والتوجيهه التربهوي
وفقهها ً لفلسههفة التعلههيم األساسههي ترفههع مههن كفههاءة
المعلم.
 زيادة الدافعية لهدى المعلمهين واإلداريهين بمرحلهة
التعليم األساسي من خالل زيادة الحهوافز الماديهة
والمعنوية.
 زيهههادة قهههدرة المهههتعلم علهههى التعهههاون والتواصهههل
والبحث واالستقصاء.

 وضع الضوابط واللوائح اإلدارية التهي تحقهق تواجهد
الجههههاز اإلداري بالمدرسههههة طيلهههة اليههههوم الدراسههههي
الكامل.
 وضع خطة لتوازن المقررات الدراسية بهين الجانهب
النظري والعملي طيلة اليوم الدراسي الكامل.
 استمرارية مجانية التعليم.
الهدف الثاني
توسيع قاعدة االلتحاق بالتعليم األساسي ليصل التعليم
إلى جميع أبناء المجتمع

 استمرارية توفير الكتاب المدرسي بالمجهان أو بمبلهغ
رمزي ،مع االهتمام بشكله ومحتواه.

 توسههيع قاعههدة القبههول لجميههع المتعلمههين فههي مرحلههة
التعليم األساسي.

 التوسع فهي إنشهاء المهدارس العصهرية بكهل المنهاطق
ريفها وحضرها.
 التخلص من المباني التعليمية المتهالكة.
 العمل على تطوير أساليب التدريس الحاليهة واعتبهار
المههههتعلم محههههور العمليههههة التعليميههههة وذلههههك بتههههدريب
المعلمين على هذه األساليب.

الهدف الثالث
تطبيق معايير ضمان الجودة واالعتماد
التربوي .

 ضهههرورة عهههرض المنهههاهج التعليميهههة عنهههد إعهههدادها
وتصههميمها علههى لجههان متخصصههة لضههمان الجههودة
واالعتماد  ،ولحصول على موافقتها.
 العمهههل علهههى تزويهههد المهههدارس فهههي ههههذه المرحلهههة
بالتقنيات والمعامل الحديثة.
 الدعم المادي لقطهاع التعلهيم األساسهي لضهمان جهودة
التعلههههيم وضههههع مخصصههههات ماليههههة تتناسههههب مههههع
متطلبههههات التعلههههيم فههههي مرحلههههة التعلههههيم األساسههههي
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 إتبههاع أسههاليب جديههدة فههي التقههويم التربههوي ترفههع مههن
مستوى العملية التعليمية.
 إطهههالق فهههرص اإلبهههداع واالبتكهههار والنقهههد بالنسهههبة
للمتعلمين بإتباع أساليب التعليم المعتمدة علهى عمليهة
التفاعل بين المعلم والمتعلم.
 ضههههمان تههههوفير المواصههههفات والمعههههايير الفنيههههة
المناسبة للمبنى المدرسي في هذه المرحلة.
 صهياغة معههايير وشههروط لقبهول الطههالب بكليههات
التربية تتناسب واالتجاهات المعاصرة في إعهداد
المعلم بالتعليم األساسي.
 تدريس مناهج منطبقة عليها معايير ضمان الجودة.

واالبتعهههاد عهههن المركزيهههة فهههي تهههوفير المخصصهههات
الماليهة للمهدارس وذلهك لتهوفير الحاجهات الضهرورية
للمدرسههههة مثههههل القرطاسههههية والصههههيانة السههههريعة،
والصهههههرف علهههههى األنشهههههطة التربويهههههة والثقافيههههههة
واالجتماعية خارج الفصل الدراسي.

الهدف الرابع
االهتمام بتدريس اللغات األجنبية

 تههدريس مهههادة اللغهههة االنجليزيههة وأيهههة لغهههات أجنبيهههة
أخرى بعد السنة الرابعة من التعليم األساسي.

 ربههط الجانههب النظههري بالجانههب العملههي فههي تههدريس
المقررات.

 تعزيههز اسهههتخدام المههتعلم للغهههة العربيههة واإللمهههام
باللغة اإلنجليزية كلغة ثانية.

 إعداد المعلم الكفؤ لتدريس هذه المواد الدراسية.
 زيههادة الوعههاء الزمنههي فههي الجههدول الدراسههي لهههذه
المواد الدراسية.
 التركيهههز فهههي إعهههداد المعلهههم بكليهههات المعلمهههين علهههى
إعداده معرفيا ً ومهنيا ً لتدريس هذه المقررات.
 تههههوفير مسههههتلزمات التقنيههههة الحديثههههة لتههههدريس هههههذه
المقررات.
 تجهيز المدارس بمعامل الحواسيب.

الهدف الخامس
اسههههههههتخدام تكنولوجيهههههههها المعلومههههههههات
واالتصههههههاالت فههههههي مرحلههههههة التعلههههههيم
األساسي.

 ربط المدارس بشبكة المعلومات الدولية.
 استخدام أدوات التقنية الحديثة في الشرح.
 تعلههههيم الطههههالب علههههى اسههههتخدام الكمبيههههوتر وتعلههههم
الطباعة والرسومات البيانية واالنترنت.
 تعويد الطالب على االمتحانات االلكترونية.
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 االسهههههههتخدام المكثههههههههف لتكنولوجيهههههههها المعلومههههههههات
واالتصاالت في العملية التعليمية للرفهع مهن مسهتوى
التحصيل الدراسي للمتعلم.
 اسههتخدام أسههاليب حديثههة فههي طههرق التههدريس تقضههي
علههى سههلبيات األسههاليب التقليديههة التههي تعتمههد علههى
الحفظ والتلقين في العملية التعليمية.

 0-2التعليم الثانوي
 0-0-2الهدف الاستراتيجي
"تطوير التعليم الثانوي ،والعمل على توفير كافة مستلزمات التطوير  -وعلى األخص تطوير مناهجه
 بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وتطور المعرفة والتكنولوجيا في العالم ،وإدخال تقنيات المعلوماتواالتصال ضمن المناهج وتوفير الكتاب االلكتروني ،والعمل على رفع كفاءة المعلمين وتطوير أساليب
التعليم من خالل التدريب المستمر أثناء الخدمة وتنمية مهارات التعلم ،والع مل على إجراء المراجعة
الدورية وتقييم مستوى األداء في التعليم الثانوي وإدخال اإلصالحات الضرورية في الوقت المناسب".

 3-0-2مواطن الضعف والقصور
يمكن رصد أهم مواطن الضعف والقصور التي تواجه التعليم الثانوي التخصصي المطبق حاليا ً في
ليبيا كما يلي:
 يعتمههد نظههام الثانويههات التخصصههية الههذي طبههق فههي ليبيهها فههي السههنوات األخيههرة علههى التخصههصالمبكهر ،وفهي ههذا الخصهوص هنهاك تسهاؤالً يطهرح حهول ههذه القضهية متعلهق بمهدى قهدرة الطالههب
على اختيار تخصص ما فهي ههذه المرحلهة العمريهة ،فههل يهتم ههذا االختيهار وفهق رغبتهه الحقيقيهة،
ويتناسب مع قدراته وإمكانياته وميوله ،أم هو رغبة ولي األمر أو لمجاراة األقهران ،أو لعهدم تهوفر
االختيارات أمامه؟ ،لقد انعكست هذه اإلشكالية في توزيع الثانويهات وفهي تزايهد أعهداد الطهالب فهي
تخصصات معينة دون غيرها.
 أن عملية إعداد المناهج الدراسية بمرحلة التعلهيم الثهانوي اعتمهد فهي السهنوات األخيهرة بعهد تطبيهقنظههام الثانويههات التخصصهههية علههى جههههود وعناصههر وطنيههة ،حيهههث قامههت لجهههان بوضههع أههههداف
ومقررات المناهج وتولت لجان أخرى عملية تأليف الكتب المنفذة لهذه المنهاهج ،وعلهى الهرغم مهن
الجهود التي بذلت لتطوير ههذه المنهاهج إال أن عمليهة تطهوير ومراجعهة ههذه المنهاهج شهابها بعهض
القصور مثل:
 محدودية اإلمكانيات التي يتطلبهها تنفيهذ المنهاهج الدراسهية مهن تجهيهزات ومعامهل ووسهائل تعليميهةووجود المعلمين المؤهلين بالتدريس.
 محدودية االمكانيات من حيهث تطبيهق الثانويهات التخصصهية بكافهة تخصصهاتها خاصهة فهي المهدنالصغيرة والمناطق النائية.
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 ظههور تبهاين بهين المنهاهج ومسهتوى النمهو العقلهي للتالميهذ وخاصهة قهدرات التالميهذ) ففهي الغالهبتكون محتويات المناهج أعلى من استيعاب الطالب.
 عدم ارتباط المناهج بالوعاء الزمني المخصص لها.-

عدم توفر أدلة إرشادية المعلمين لمعظم المناهج الدراسية ،ولم تتوفر هذه األدلهة إال لعهدد قليهل مهن
المناهج الدراسية .

 إن التحههول مههن الثانويههات العامههة إلههى الثانويههات التخصصههية يحتههاج إلههى تطههوير فههي بههرامج إعههدادوتهدريب المعلمههين بالمؤسسهات التعليميههة ،إذ أن اسهتحداث الثانويههات التخصصهية كبههديل عهن نظههام
الثانويههة العامههة  ،وضههع قضههية إعههداد المعلمههين وتههدريبهم وتههأهيلهم فههي قمههة األولويههات مههن أجههل
تحقيق أهداف النظام التعليمي وتحسين مخرجاته ،فالثانويهات التخصصهية خلقهت ظروفها ً وتحهديات
جديدة على النظام التعليمي في ليبيا لم تكن معروفة من قبل ،وواجههت عهدم ارتيهاح كبيهر مهن قبهل
تربههويين وأفههراد فههي المجتمههع ،ولعلههه مههن الضههروري اإلشههارة إلههى أن التوسهع فههي تعيههين خريجههي
الجامعههات والمعاههههد العليههها كمعلمهههين بمؤسسههات التعلهههيم الثهههانوي وذلهههك لتغطيههة العجهههز فهههي ههههذه
المؤسسات قبل التحاقهم بدورات تدريبية أو تأهيلية في التربية وعلم النفس والتقنيهات التربويهة زاد
من حدة المشكلة.
وهنا تجدر اإلشارة إلى اآلتي:
 عجههز الجامعههات والمعاهههد العليهها عههن تخههريج معلمههين للتههدريس بمرحلههة التعلههيم الثههانوي ذو كفههاءةجيدة.
 النقص في المعلمين المطلوبين للتهدريس بمرحلهة التعلهيم الثهانوي وخاصهة فهى بعهض التخصصهاتمثل الرياضيات واللغات والمواد التطبيقية وقد تزامن مع ما تم ذكره أعاله ضعف التقييم من قبهل
المعلمين والمتابعة وضعف اإلشراف التربوي على العملية التعليمية.
-

عدم مالئمة المباني المدرسية لنظهام الثانويهات التخصصهية ألن أغلهب المبهاني ههي مصهممة لنظهام
الثانويات العامة.
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 2-0-2ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية
الهدف األول
تطوير هيكل التعليم بحيث يتم التحول
من نظام الثانويات التخصصية إلى
نظام الثانويات العامة الذي كان
معموالً به في السابق.

الهدف الثاني
تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب ومعطيات سوق
العمل ومواكبة ثورة المعلومات والتقنية واالبتعاد
عن أسلوب التلقين.

الهدف الثالث
اإلعداد الجيد للمعلمين

البرامج التنفيذية

النتائج المتوقعة

 إعداد خارطة تعليمية بمدارس التعليم الثانوي.

 استخدام الموارد المتاحة بأكثر كفأة.

 تحديد عدد المدرسين المطلوبين.

 حدوث تطور نوعي في مخرجات العملية التعليمية.

 تحديد المواد الدراسية المطلوبة.

 حدوث مرونة في توزيع مخرجات العمليهة التعليميهة
على الكليات الجامعية.

 تحديههد المعامههل المطلوبههة فههي مجههاالت الكيميههاء
والفيزياء واألحياء واللغات والحاسوب.
إعادة صهياغة منهاهج التعلهيم الثهانوي بههدف إزالهة الحشهو
منها في إطار التحول من التعليم الثانوي التخصصهي إلهى
التعليم الثانوي العام.

 صياغة أهداف جديهدة للمنهاهج الدراسهية بمها يتوافهق
وحاجات المتعلم وحاجات المجتمع وإتبهاع األسهاليب
العلمية في التخطيط للمناهج.
 اسههتخدام أسههاليب جديههدة فههي طههرق التههدريس تقضههي
عهههل سهههلبيات األسهههاليب التقليديهههة التهههي تعتمهههد علهههى
الحفهههظ والتلقهههين وخلهههق فهههرص اإلبهههداع واالبتكهههار
بإتبههاع أسههاليب التعلههيم المعتمههدة علههى التفاعههل بههين
المعلم والمتعلم.

 تنظههههيم دورات تدريبيههههة مكثفههههة للمعلمههههين فههههي
مسهههتوى التعلههههيم الثههههانوي الكتسههههاب المهههههارات
الالزمهههة لتهههدريس المنهههاهج الحديثهههة ومههههارات
التدريس المعاصرة.
 االهتمهههام بمراكهههز رفهههع كفهههاءة المعلمهههين أثنهههاء
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 خلههههق كفههههاءات مؤهلههههة تربويهههها ً وعلميهههها ً مههههن
المعلمين.
 مخرجهههات التعلهههيم الثهههانوي تكهههون ذات جهههودة
عالية.

الخدمة.

الهدف الرابع
تطوير الوسائل التعليمية وإدخال التقنيات التربوية
الجديدة وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا التعليم
والمعامل والورش الحديثة والحاسوب واالنترنت

الهدف الخامس
تطبيق معايير ضمان الجودة

تكثيههف اسههتخدام تكنولوجيهها المعلومههات واالتصههاالت فههي
مرحلة التعليم الثانوي من حيهث تجهيهز المهدارس بمعامهل
حواسهههيب وربهههط المهههدارس بشهههبكة المعلومهههات الدوليهههة
واسهههتخدام أدوات التقنيهههة الحديثهههة فهههي العمليهههة التعليميهههة
وتعليم الطالب على استخدام الكمبيوتر.

 االسهههههههتخدام المكثههههههههف لتكنولوجيهههههههها المعلومههههههههات
واالتصاالت في العملية التعليميهة يرفهع مهن مسهتوى
التحصيل الدراسي للمتعلم.

 تطوير أساليب التدريس والتقويم.

 إتباع أسهاليب جديهدة فهي التهدريس والتقهويم التربهوي
ترفع من مستوى العملية التعليمية.

 وضع شروط لمن يقوم بمهنة التدريس.
 أن تكههون المنههاهج ذات جههودة عاليههة ومعههدة مههن قبههل
لجان متخصصة.
 تزويد المدارس بالتقنيات والمعامل الحديثة.
 تطوير أداء اإلدارة التعليمية.
 أن يكون المبنى المدرسي مالئم للعملية التعليمية.

 القيههام بالتههدريس مههن قبههل معلمههين مههؤهلين وتنطبههق
عليهم معايير القيام بمهنة المعلم.
 تدريس مناهج ذات جودة عالية وموزعة على طهول
العام الدراسي.
 وجهههود إدارة مدرسهههية قهههادرة علهههى متابعهههة العمليهههة
التعليمية.
 ضمان تهوفير المواصهفات والمعهايير الفنيهة المناسهبة
للمبنى المدرسي.
 ارتباط أساليب التدريس باستخدام التقنيات الحديثة.

الهدف السادس
رفع كفاءة أداء اإلدارة المدرسية

 العمهههل علهههى تزويهههد اإلدارات المدرسهههية بالقيهههادات
المؤهلة علميا ً وتربوياً.

 بناء إدارة مدرسية عصرية تأخهذ باألسهاليب الحديثهة
في إدارة وتنظيم التعليم األساسي.

 اختيههار مههدراء المههدارس مههن ذوي الكفههاءة والخبههرة
فههي مجههال التههدريس ومههن حملههة الدرجههة الجامعيههة
على األقل.

 الحصول على كفاءات جيدة من مدراء المهدارس
بنا ًء على المعايير والشروط المتمثلة في المؤههل
العلمي والخبرة.
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 التدريب المستمر لمدراء المدارس لتزويهدهم بأحهدث
أساليب مفاهيم اإلدارة المدرسية.
 تزويد المدارس بنظام المعلومات عن طريهق تطهوير
منظومة االتصاالت داخل المدرسة.
- إعداد جائزة ألفضل مدير مدرسهة االمهدير المثهالي
تعتمههد علههى الههدور الههذي يؤديههه مههدير المدرسههة فههي
تحقيق أهداف العملية التعليمية
 تفههويض مههدراء المههدارس للصههرف علههى المدرسههة
وفقا ً لميزانية مخصصة.
 مههنح السههلطات المرونههة فههي تنفيههذ السياسههة التعليميههة
لمدراء المدارس.
 تشههكيل مجلههس معلمههين فههي المدرسههة ينههاقش مشههاكل
الطالب والتفكير المشترك إليجاد حلول لها.
" متابعههة الحالههة االجتماعيههة والتربويههة والسههلوكية للتلميههذ
لتقههههويم أي خلههههل يظهههههر فههههي تحصههههيله العلمههههي أو نمههههو
شخصيته
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 5-2التدريب املنهي والتقني
 0-5-2الهدف إلاستراتيجي
تطههوير التعلههيم والتههدريب المهنههي والتقنههي كمهها ً ونوع ها ً والعمههل علههى تنويههع مسههارات التعلههيم المهنههي
والتقني ،وتوفير كافة مستلزمات التطوير وعلى األخص إعهداد المعلمهين والمهدربين التقنيهين واعتمهاد مبهدأ
التطوير المستمر للمناهج والتدريب المستمر أثناء الخدمة للمعلمين والمدربين التقنيين.

 3-5-2مواطن الضعف والقصور
منههذ منتصههف الثمانينههات مههن القههرن الماضههي أصههبح التعلههيم والتههدريب المهنههي والتقنههي النظههامي فههي ليبيهها
يتكون من المراحل التالية:

أ -مرحلة التدريب المهني األساسي
تهدف هذه المرحلة إلي إعداد العمالة محدودة المهارة وتستغرق مدة التدريب فيهه سهنة واحهدة ،ويقبهل
في هذه المرحلة الطلبة المتسربين من مرحلة التعليم األساسي ،وقد اقتصر التدريب علهى مههن البنهاء
والتشههييد للههذكور  ،وعلههى مهههن الخياطههة والتطريههز والصههناعات الغذائيههة مههن خههالل مراكههز تههدريب
المرأة لإلناث.

ب -مرحلة التدريب المهني المتوسط
تهدف هذه المرحلة إلي إعداد العمالة الماهرة في مجاالت مختلفة ويقبل فيه الطلبة الذين أنههوا مرحلهة
التعلههيم اإلعههدادي بههالتعليم األساسههي ،وتسههتغرق مههدة التههدريب  )2-0سههنوات ،وتههوفر المعاهههد المهنيههة
المتوسهههطة التهههدريب فهههي مختلهههف المههههن اإلداريهههة والكهربائيهههة والميكانيكيهههة والزراعيهههة والبيطريهههة
والفندقيهههة والصهههيد البحهههري واإلنشهههاءات  ،كمههها أن هنهههاك معاههههد خاصهههة للمههههن الشهههاملة للمهههرأة فهههي
تخصصات النسيج والحاسوب والرسم الهندسي والفندقة.

ج -مرحلة التعليم والتدريب التقني العالي
تهههدف هههذه المرحلههة إلههي إعههداد التقنيههين فههي مسههتوى التعلههيم العههالي مهها بعههد المرحلههة الثانويههة ودون
المرحلهههة الجامعيهههة ،ومهههدة التهههدريب فهههي ههههذه المرحلهههة سهههنتان .وتهههوفر المعاههههد العليههها العديهههد مهههن
التخصصات التطبيقية واإلدارية المتاحة في مرحلة التدريب المهني المتوسط.
إن مراحهههل التعلهههيم والتهههدريب المهنهههي والتقنهههي تتنهههاول الجهههانبين الجانهههب العملهههي والتطبيقهههي
بتخصههيص حههوالي  %12للتههدريب العملههي و %22للجانههب النظههري فههي المعاهههد المتوسههطة والعليهها،
والتدريب العملي بالكامل في مراكز التدريب األساسي.
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ويمكن إيجاز مواطن الضعف والقصور التي تواجه التعليم والتدريب المهني والتقني في ليبيا كما
هو مبين فيما يلي:
 -7انخفاض اإلقبال على التعلهيم والتهدريب المهنهي والتقنهي؛ نتيجهة للثقافهة السهائدة فهي المجتمهع الليبهي
حيث يحبذ أولياء األمور توجيه أبنائهم لمواصلة تعلهيمهم العهالي بالكليهات الجامعيهة وعهدم اإلقبهال
على التدريب المهني ،بالرغم من وجود فيض من العاطلين من خريجي الجامعات.
 -0عههدم اسههتقرار الهيكليههة اإلداريههة وجهههات اإلشههراف علههى قطههاع التعلههيم والتههدريب المهنههي والتقنههي
حيث تغيّرت جهة اإلشراف خالل السنوات الماضية عدة مرات ممها أدى إلهى تعثهر تنفيهذ الخطهط
والبرامج وتقييمها ومتابعة تطويرها.
 -2بههالرغم مههن اعتمههاد نسههب مسههتهدفة للتعلههيم والتههدريب المهنههي والتقنههي بتوجيههه نسههبة  %62مههن
الطالب الملتحقين بمرحلة التعليم الثانوي إلهى مراكهز التهدريب المهنيهة المتوسهطة ،ونسهبة %02
مههن الطههالب الحاصههلين علههى الشهههادة الثانويههة إلههى المعاهههد المهنيههة العليهها إال أن النسههب الفعليههة
الحالية للطالب الملتحقين بمعاهد المهن المتوسطة ال تزيهد علهى  %71مهن مجمهوع الطهالب فهي
مرحلة التعليم الثانوي ،وال تزيد عن  %70من الملتحقين بالتعليم العالي ،ويعزي سهبب ذلهك إلهى
تدني الوعي بأهمية هذا النهوع مهن التأهيهل باإلضهافة إلهى عهدم التهزام المؤسسهات واإلدارات ذات
العالقة بتنفيذ هذه النسب.
 -0تدني مستوى كفاءة الخريجين مهن مراكهز التهدريب األساسهي والمعاههد المهنيهة المتوسهطة والعليها
ألسههباب مختلفههة تتعلههق بضههعف التههرابط مههع احتياجههات سههوق العمههل الفعليههة ،وضههعف التههدريب
العملي أثناء الدراسة وعدم مسايرة التطورات الحديثة في عالم األعمال.
 -2بالرغم من إن التعليم والتدريب المهنهي والتقنهي قهد أصهبح منهذ عهام  )0220تحهت مظلهة واحهدة
مهع الجهههة المسهئولة عههن القهوى العاملههة فهي سههوق العمهل  -وهههو قطهاع القههوى العاملهة والتشههغيل
والتدريب -إال أن مشاركة أصحاب العالقة والجهات المستفيدة من الخريجين في تنسهيق سياسهات
وخطط ومناهج المراكز والمعاهد المهنية المتوسطة والعليا ال تزال شبه معدومة.
 -6النقص الحاد في عدد المهدربين المهؤهلين للمعاههد المتوسهطة والعليها ومراكهز التهدريب األساسهي،
حيث ال تزال المعاهد تعتمد بنسب عالية على المدربين الوافدين من بعض األقطهار العربيهة ،كمها
أن معظم المدربين الوطنيين لم يتم تدريبهم أصهال ضهمن المواصهفات المتعهارف عليهها ،وبهالرغم
من وجود  )72معاهد مهنية إلعداد المدربين في ليبيا ،إال أن برامج ههذه المعاههد ال ترتقهي إلهى
المستوى المطلوب في إعداد المعلم والمدرب التقنهي الكفهوء الهذي يمتلهك المعرفهة والمههارات فهي
مجال االختصاص باإلضافة إلى المواصفات التربوية والتعليمية المطلوبة.
 -1الهنقص الكبيهر فهي بهرامج التهدريب والتطههوير المهنهي للمهدربين والمعلمهين التقنيهين أثنهاء الخدمههة،
وعههدم وجههود نظههام متكامههل للتطههوير المسههتمر لكافههة المههدربين والعههاملين فههي المراكههز والمعاهههد
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المهنيهههة والتقنيهههة بمههها يحقهههق اسهههتمرار رفهههع الكفهههاءة وتحهههديث المعلومهههات والمههههارات ومتابعهههة
التطورات التكنولوجية المتسارعة في حقل االختصاص.
 -1أخهههذاً فهههي االعتبهههار بأنهههه فهههي السهههنوات األخيهههرة قهههد تمهههت مراجعهههة وتطهههوير المنهههاهج لكافهههة
االختصاصات في المعاهد المهنية العليا على أسهس تتماشهى مهع التطهورات التكنولوجيهة والعلميهة
في العالم بالتعاون مع منظمة اليونسكو ،إال أن المناهج للمعاهد المتوسطة قد تقادمت وتحتاج إلهى
المراجعة والتحديث الشامل بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل في ليبيا.
 -2بههالرغم مههن تههوفر عههدد جيههد مههن التجهيههزات والههورش للمراكههز والمعاهههد التدريبيههة كافههة ،إال أن
التغيير المستمر بالهيكلية اإلدارية لقطاع التكوين المهنهي وضهعف مسهتوى الصهيانة قهد أديها بنسهبة
كبيهرة مههن الههورش والتجهيههزات إلهى أن تصههبح غيههر صههالحة لالسهتعمال ممهها أفقههد المعاهههد فههرص
التدريب العملي الجيد.
 -72الهههنقص فهههي فهههرص التهههدريب الميهههداني العملهههي فهههي المصهههانع وقطاعهههات العمهههل قبهههل التخهههرج
للمتهههدربين لضهههعف العالقهههة والتنسهههيق مهههع أصهههحاب الهههورش والمصهههانع أو مؤسسهههات الدولهههة
المختلفة.
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 2-5-2ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية
الهدف األول
تطوير القدرات الوطنية إلعداد معلمين
ومدربين تقنيين ذوى كفاءة ومهارة
عالية للعمل في مراكز التدريب
األساسي والمعاهد المهنية المتوسطة
والعالية

البرامج التنفيذية
 تنظيم برامج خاصة فهي معاههد إعهداد المهدربين يقبهل
فيهههها خريجهههو المعاههههد المهنيهههة العليههها بههههدف إعهههداد
المعلمههههين والمههههدربين التقنيههههين للمراكههههز والمعاهههههد
المهنيهة المتوسههطة بمها يتماشههى مهع المنههاهج المعتمههدة
فهههي تلهههك المعاههههد وحسهههب االختصاصهههات واحهههدث
المستجدات العلمية والتقنية.
 تنظهههيم بهههرامج خاصهههة إلعهههداد المعلمهههين والمهههدربين
للمعاههههد العليههها يقبهههل فيهههها خريجهههو الجامعهههات وبمههها
يتماشهههى مهههع المنهههاهج المعتمهههدة فهههي المعاههههد العليههها
وحسب االختصاصات.

النتائج المتوقعة
- توفير المعلمهين والمهدربين والتقنيهين الهذين يحتهاجهم
سوق العمل.
- تقليههل االعتمههاد علههى المتعاقههدين فههي كافههة المراكههز
والمعاهد.
- تدريب مدربي المدربين على أحهدث وسهائل وطهرق
التدريب العالمية.

- وضهههع نظهههم للتهههدرج المهنهههي والهههوظيفي للمعلمهههين
والمهههههدربين التقنيهههههين يهههههرتبط بهههههالتطوير المسهههههتمر
والمشاركة في الدورات التدريبية.
 تههدريب مههدربي المههدربين لهههذه المراكههز علههى أحههدث
أساليب التدريب باالستعانة بالخبرات العالمية.
الهدف الثاني
تطوير وتحديث المناهج الدراسية
والتدريبية لكافة المراكز والمعاهد
المهنية المتوسطة والعليا بصورة
مستمرة ،وتوفير المواد والكتب

- مراجعة وتطوير المناهج للمعاهد المهنيهة المتوسهطة
لكافهههههة االختصاصهههههات بمههههها يتماشهههههى مهههههع أحهههههدث
التطورات العالمية.
- االسههتمرار فههي المراجعههة الدوريههة لتطههوير المنههاهج
للمعاهههههد المهنيههههة العليهههها للتواصههههل مههههع مسههههتجدات
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- إعههههداد منههههاهج دراسههههية وتدريبيههههة متطههههورة لكافههههة
التخصصات فهي المعاههد المهنيهة المتوسهطة تتماشهى
مع التطهور التكنولهوجي وواقهع سهوق العمهل وعصهر
المعلوماتية ومجتمع المعرفة.
- المحافظة على استمرارية التطور للمنهاهج الدراسهية

المنهجية والتدريبية لكافة الطلبة
والمتدربين.

التطوير التكنولوجي في العالم.
- إعههداد وتطههوير المههواد التعليميههة والتدريبيههة والكتههب
المنهجيهة باسههتخدام التقنيههات الرقميههة للمعاهههد المهنيههة
المتوسههههههطة والعليههههههها ،وتوفيرههههههها لكافهههههههة الطلبهههههههة
والمتدربين.
- تهههدريب المعلمهههين والمهههدربين علهههى أسهههاليب تنفيهههذ
المناهج الجديدة وبصورة مستمرة.

الهدف الثالث
زيادة االلتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني
بكافة المستويات األساسية والمتوسطة والعليا؛
لضمان توفير أيدي عاملة ماهرة وتقنية تلبي
احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية

 زيههادة الطاقههة االسههتيعابية للمعاهههد المهنيههة المتوسههطة
بصهههههورة تدريجيهههههة وتهههههوفير المسهههههتلزمات الماديهههههة
والبشهههههرية مهههههن المعلمهههههين ،والمهههههدربين التقنيهههههين،
واألجههههزة والمعهههدات التدريبيهههة ،والمهههواد التعليميهههة
والكتب المنهجية ووسائل التدريب المتطورة.
 إعههداد النشههرات اإلرشههادية حهههول المهههن فههي سهههوق
العمل.
 تنظههههيم حمههههالت إعالميههههة مسههههتمرة حههههول التعلههههيم
والتههههدريب المهنههههي والتقنههههي ،وإبههههراز أهميتههههه فههههي
االقتصاد الوطني.

الهدف الرابع
تطوير البنية التحتية للمراكز والمعاهد
المهنية المتوسطة والعالية الحالية

 تشكيل فرق عمل من قطاع التعلهيم والتهدريب وسهوق
العمههل ومنظمههات دوليههة متخصصههة مثههل اليونسههكو
ومنظمههة العمهل الدوليههة) لتقيههيم واقههع المعاهههد المهنيههة
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والتدريبيههههة للمعاهههههد المهنيههههة العليهههها بههههالتوافق مههههع
التطهههورات العالميهههة فهههي التكنولوجيهههات واحتياجهههات
سوق العمل.
- توفير كتب منهجية ومواد تعليمية وتدريبيهة متكاملهة
فهههي كافهههة االختصاصهههات قابلهههة للتطهههوير المسهههتمر
باستخدام التقنيات الرقمية.
- ضمان الجودة في مستوي التعلهيم والتهدريب المهنهي
والتقني من خهالل تطبيهق المنهاهج بصهورة فعالهة فهي
كافة المراكز والمعاهد.
 زيادة مخرجات التعليم المهني المتوسهط مهن المهوارد
البشهههرية المهههاهرة فهههي كافهههة االختصاصهههات لتحقيهههق
التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
 زيادة مخرجات التعليم المهني العالي من التقنيين فهي
كافة االختصاصات؛ لتلبية احتياجات سوق العمل
 تقليهل االعتمههاد علههى العمالهة الوافههدة ،وعلههى األخههص
العمالة الماهرة والتقنية منها
 تغييهههر االتجاههههات السهههلبية للطلبهههة وأوليهههاء أمهههورهم
والمجتمهههع والنظهههرة إلهههى التعلهههيم والتهههدريب المهنهههي
والتقني بصورة إيجابية
 تنسهههيق عمهههل المراكههههز والمعاههههد المهنيهههة والتقنيههههة
والتقليل من اإلهدار ونقاط الضعف في كفاءة األداء.
 توحيههههد مسهههههتوى أداء المراكههههز والمعاههههههد المهنيهههههة

وتوفير المباني والورش والمختبرات
والمعدات ومواد التشغيل والمكتبات.

المتوسطة والعالية.
 إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمراكهز والمعاههد
المهنية القائمهة علهى أسهاس الكثافهة السهكانية والنشهاط
االقتصادي واحتياجات التنمية.
 دراسهههة إمكانيهههة مشهههاركة القطهههاع الخهههاص فهههي فهههتح
المعاهههههد المهنيههههة بعههههد الحصههههول علههههى التههههرخيص
واالعتماد من الجهة المشهرفة علهى التعلهيم والتهدريب
المهني والتقني.

والتقنية على مستوى النظر ،وضهمان مسهتوى موحهد
لكفاءة الخريجين والشهادات الممنوحة.
 مساهمة القطاع الخهاص فهي تحمهل جهزء مهن أعبهاء
التعليم والتدريب المهني.
 توسههيع الطاقههة االسههتيعابية للمراكههز المهنيههة السههتقبال
المزيد من المتدربين.
 إدامههة األجهههزة والمعههدات والمبههاني؛ لتههوفير التههدريب
المهني والتقني األمثل.
 تههوفير التجهيههزات الحديثههة لتنفيههذ المنههاهج المطههورة
بكفاءة عالية.
 اسههتغالل مههوارد المعاهههد المهنيههة مههن خههالل تههوفير
خدمات التدريب للمجتمع ،واستغالل العوائهد لتطهوير
هذه المعاهد.

الهدف الخامس
ضمان الجودة في التعليم والتدريب
المهني والتقني من حيث تحقيق
مستوى المهارات والمعارف لدى كافة
الخريجين من المراكز والمعاهد
المهنية المتوسطة والعليا المستهدفة
والمطلوبة في سوق العمل.

 العمل على تطوير أساليب التدريس الحالية .

 ارتباط أساليب التدريس باستخدام التقنيات الحديثة.

 ضهههرورة عهههرض المنهههاهج التعليميهههة عنهههد إعهههدادها
وتعميمهههها علهههى لجهههان متخصصهههة لضهههمان الجهههودة
واالعتمهههاد والحصهههول علهههى الموافقهههة مهههن الجههههات
المختصة.

 وجههههود إدارة تعليميههههة قههههادرة علههههى متابعههههة العمليههههة
التعليمية.

- العمهههل علهههى تزويهههد مؤسسهههات التعلهههيم والتهههدريب
المهني والتقني بالتقنيهات الحديثهة واعتبارهها عنصهراً
أساسيا ً في أداء المعلهم والمهدرب لمهامهه وجهزء هامها ً
من المنهج الدراسي.
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 تدريس مناهج ذات جودة عالية وموزعهة علهى طهول
العام الدراسي.
 القيام بالتدريس مهن قبهل معلمهين مهؤهلين مهن الناحيهة
النظرية والعملية.

 رفهههع مههههارات اسهههتخدام الحاسهههب اآللهههي للمعلمهههين
والمسههؤولين اإلداريههين بمؤسسههات التعلههيم والتههدريب
المهني والتقني.
 االسههههههتفادة ممهههههها تنتجههههههه تكنولوجيهههههها المعلومههههههات
واالتصههاالت مههن خههدمات لتنويههع مصههادر المعرفهههة
واالحتكاك مع المجتمع والعالم من حولهم.
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 6-2محو ألامية وتعليم الكبار
 0-6-2الهدف إلاستراتيجي
القضاء علي األمية بين جميع الفئات العمرية وفق برنهامج زمنهي محهدد مهع التركيهز علهى اسهتخدام تقنيهات
وآليات جديدة للقضاء على األمية وسد منافذ العودة إليها.

 3-6-2مواطن الضعف والقصور
بالرغم من تعميم التعليم األساسي فى ليبيا على كافهة الفئهات العمريهة المنهاظرة منهذ نهايهات القهرن
الماضههي ،إال أنههه لههم يههتم الههتخلص نهائيها ً مههن األميههة بعههد ،حيههث ال تههزال نسههبة  %70مههن مواطنيههها أميههين
أبجدياً ،وبالنظر إلى أن التعليم األساسي إجباري بحكم القانون حتهى سهن الخامسهة عشهر مهن العمهر ،األمهر
الذي يجعل المشخص لنظام التعليم الليبي يتساءل عن أسباب بقاء األمية متفشية بههذا المعهدل الكبيهر .ولعهل
من أهم األسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة األمية في المجتمع الليبي ما يلي:
-

ارتفاع معدالت التسرب من التعلهيم األساسهي والتهي تقهارب  %0نتيجهة تهدني مسهتوى أداء التعلهيم
األساسي ،والذي هو العمود الفقري لقهر األمية .فمن الواجب تطوير هذا النظام إلهى درجهة تمكهن
مههن سههد منافههذ األميههة مثههل التسههرب مههن المدرسههة ،وتجويههد مسههتوى التحصههيل الدراسههي وضههمان
توفيره لكافة المواطنين من الفئات العمرية المناظرة من الجنسين.

-

توقههف أنشههطة وبههرامج محههو األميههة وتعلههيم الكبههار منههد منتصههف الثمانينههات ألسههباب غيههر معروفههة
وعلي سبيل المثال ،تم إنشأ مركز إعداد قيادات تعليم الكبار بدول شهمال أفريقيها والسهودان التهابع
للمنظ مة العربية للتربيهة والثقافهة والعلهوم ،وكهان مقهره مدينهة طهرابلس وأصهدر مجلهة المواجههة
الشاملة) التي تختـص بمحو األمية وتعليم الكبار ولكنه اقفل سهنة  ،7212وتوقفهت بنهايتهه جههود
إعداد قيادات تعليم الكبار وأنشطة المجلة المذكورة.

-

غياب المعلومات الدقيقة عن أعداد وأنشطة محو األمية نتيجة لعدم وجود قاعــدة بيانات مركزيهة
معتمدة على مستوى الدولة).

-

عدم تطبيق لوائح وقرارات محو األمية التي تلزم المواطن بمحو أميته.

-

انعدام االستقرار اإلداري خالل الثمانينيات والتسهعينيات حيهث يهتم تغييهر الهيكهل اإلداري للمنهاطق
بصفة مستمرة مما يؤثر سلبا ً على سير البرامج التعليمية عامة ومحو األمية خاصة.
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 2-6-2ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية

البرامج التنفيذية

الهدف األول

 إصههدار قههرار بتأسههيس جهههة مسههؤولة عههن إعههداد
تنفيذ ومتابعة برامج محو األمية وتعليم الكبار.

 مباشرة الجهة المسؤولة عهن محهو األميهة لعملهها
وتحديد هيكلهها التنظيمهي وفروعهها فهي المنهاطق
الجغرافية التي تتبعها.

 حصر األميين بكل منطقة جغرافيهة تشهمل أعهداد
األميههههين وأعمههههارهم ومهههههنهم وأمههههاكن عملهههههم
وغيرها من البيانات األخرى ذات العالقة.

 وجهود بيانهات تصهدر سهنويا ً عهن أعهداد األميهين
علهههى المسهههتوى الكلهههي للهههبالد وعلهههى مسهههتوى
المناطق الجغرافية

 وضههع خطههة زمنيههة محههددة لتنفيههذ دورات لمحههو
األمية بحيهث يكهون العهدد المسهتهدف محهدد لكهل
دورة ولكل فترة زمنية.

 االسهههههتفادة مهههههن البيانهههههات المسهههههتهدفة بالخطهههههة
بخصهوص محهو األميهة فههي عمليهة المقارنهة بههين
ما هو مخطط وما تهم تنفيهذه وذلهك بغهرض تقيهيم
الوضههع وحتههى يمكههن التأكههد مههن نجههاح البرنههامج
الذي يهدف إلى تقليص نسبة األمية

 التنسيق مع مؤسسات التعلهيم الخهاص فهي عمليهة
المشاركة في برامج محو األمية

 المسههاهمة اإليجابيههة مههن قبههل مؤسسههات التعلههيم
الخاص في جهود محو األمية

إلزام المصانع والشركات وغيرها مهن المؤسسهات العامهة
والخاصهههة بمحهههو أميهههة العهههاملين بهههها سهههواء عهههن طريهههق
تههوجيههم لههدورات محهههو األميههة العامههة أو إقامهههة دورات
خاصة بمؤسساتهم

تقليص نسبة أمية العهاملين بالمصهانع والشهركات وغيرهها
من المؤسسات العامة والخاصة

استحداث هيكلية إدارية تختص بتنفيذ
البرامج التنفيذية المقترحة لمحو ألمية.
الهدف الثاني
بناء قاعدة بيانات خاصة بأعداد
األميين بكافة مناطق الدولة.
الهدف الثالث
وضع برنامج زمني لتقليص نسبة األمية خالل
المرحلة القادمة.

الهدف الرابع
إشههراك مؤسسههات التعلههيم الخههاص فههي
تنفيذ البرامج المقترحة لمحو األمية.
الهدف الخامس
إلزام كافة المؤسسات العامة والخاصة بالدولة بتنفيذ
برامج محو األمية المقترحة
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النتائج المتوقعة

 7-2تربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة
0 -7-2الهدف إلاستراتيجي
تطوير برامج التعليم ورعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،والعمل على إدمهاج الغالبيهة مهنهم القهادرة
في مسهتويات وبهرامج التعلهيم النظهامي ،مهع تهوفير التسههيالت الالزمهة لالنهدماج والتكيهف داخهل الصهفوف
الدراسية.

 3-7-2مواطن الضعف والقصور
يالحظ مهن متابعهة مجهال تربيهة وتعلهيم الفئهات الخاصهة أن هنهاك بعهض الفئهات التهي حظيهت
باالهتمههام دون غيرههها مثههل فئههات المكفههوفين ،والصههم وضههعاف السههمع ،والمصههابين بشههلل
األ طفهال ،أمها الفئههات التهي لهم تنههل حظهها مهن االهتمههام ،فههي فئهات التخلههف الهذهني مهن غيههر
القههابلين للههتعلم وإن كههانوا قههادرين علههى التههدريب فههي بعههض المهههن البسههيطة ،وفئههة متعههددي
اإلعاقة الذين بإمكان بعضهم التعلم إلي حد ما ،غير أن دور مؤسساتهم يقتصر علهى اإليهواء
وتقههديم الخههدمات اإل يوائيههة والعالجيههة حسههب الحاجههة ،وفئههات المصههابين بالشههلل المخههي مههن
القابلين للتعلم أو التدريب.
ويواجههه تعلههيم وتربيههة ذوى االحتياجههات الخاصههة ،بصههورة عامههة ،عههدداً كبيههراً مههن
المشاكل المتعددة ،منهها الطبيهة واالجتماعيهة والمهنيهة والتعليميهة واإلداريهة ،وإذا مها وضهعنا
المشاكل الفنية جانبا ً كي يتعامل معها ذوو االختصاصات كل في مجالهه ،فإننها نالحهظ وجهود
مجموعة من المشاكل ذات الطبيعة العامة التي توجد بشكل مشترك في جميع مجاالت تربيهة
وتعليم ذوي االحتياجهات الخاصهة والتهي تتعلهق بأسهاليب التعلهيم والتهدريب وتقهديم الخهدمات،
التي تصادف اإلداريين والمدرسين واآلباء وغيرهم من العاملين في هذا المجال.
ومههن هههذه المشههاكل تحديههد عههدد أفههراد وفئههات ذوى االحتياجههات الخاصههة وتصههنيفهم،
وكيفية التعرف عليهم وحصر الخدمات التي يحتاجون إليها  ،وأساليب دمجهم في المجتمع .
ومههن المشههاكل األخههرى االفتقههار إلههي وجههود بههرامج لتعلههيم وتههدريب وتأهيههل أوليههاء
األمور ،علهى أسهاس أن التوافهق النهاجح للطفهل المعهاق فهي الحيهاة يعتمهد إلهي حهد كبيهر علهى
التوافق الناجح ألوليهاء أمهرهم ،وعلهى قهدرة اآلبهاء علهى تقهديم الرعايهة للطفهل بطريقهة تقابهل
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احتياجاته ،ويجب أن تهدف هذه البرامج إلي مساعدة أولياء األمور على تفهم الطفل وتقبلــه،
وعلى تزويدهم بالمعلومات الخاصة بكيفية تدريب الطفل والعناية به والمشهاركة فهي تعليمهه.
وبذلك يسهم تدريب أولياء األمور في مساعدة الطفل على التوافق مع مجتمعهه بطريقهة جيهدة
وسهلة وخالية من الصراعات النفسية  ،وإشعاره باالهتمام والحب والتقبل بغض النظهر عهن
إعاقته.
ويمكن اإلشارة أيضا ً إلي أن برامج إعداد وتدريب وتأهيل المعلمين العاملين في مجال
ذوى االحتياجات الخاصة يحتاج إلهي وقفهة لتقيهيم وضهعها ،وتحديهد أههدافها ،ووضهع معهايير
علمية وعملية للعاملين في مجال تربية وتعليم ذو االحتياجات الخاصة.
وباإلضافة إلى ما تم ذكره أعاله ينبغي اإلشارة إلى أن برامج تأهيل ذوى االحتياجات
الخاصة تعتبر قديمة وفي حاجة لتطوير ،فبرامج التأهيل الحديثة عادة ما تسعى إلي مسهاعدة
ذوى االحتياجههات الخاصههة علههى االسههتفادة ممهها لههديهم مههن اسههتعدادات وقههدرات متنوعههة إلههي
أقصههى حههد يمكههن الوصههول إليههه جسههمياً ،وعقليهها ،واجتماعي هاً ،ومهني هاً ،واقتصههادياً ،بأسههاليب
متطورة .وهذه البرامج التأهيلية تسعى إلي تزويد الطفل المعوق بالمهارات الالزمة للعمــهـل
والنشاط وإلي تمكينـه من التوافق مع المحيط الذي يعيــش فيه.
ويمكن تلخيص أهم مواطن الضعف والقصور في تربية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة فهي ليبيها
كما هو مبين فيما يلي:

أ -تربية وتعليم المكفوفين
يتم تعليم وتدريب أفراد هذه الفئة في مؤسسات خاصة تحرمهم من التعامهل والتفاعهل مهع نظهرائهم
من المبصرين ،مما يحرمهم من اكتسهاب الخبهرات التفاعليهة ومعرفهة أسهاليب التواصهل مهع فئهات المجتمهع
بشكل واقعي ،ومع أن هذه البيئة المحمية توفر نوعا من األمان والحماية ألفهراد ههذه الفئهة ،إال أنهها تعهيقهم
إلي حد ما في عمليات التوافق ،كما يتم التركيز بشكل كبير على طريقهة برايهل) كمصهدر وحيهد للمعهارف
المكتوبهة والمقههروءة لكفيههف البصههر ،وهههو مهها يتجاهههل وسهائل أخههرى متاحههة مثههل الكتههاب المسههموع  -علههى
سبيل المثال  -ومن األمور المالحظة تركيز عملية التدريب المهني في مجال التأهيل علهى صهناعة السهالل
وفرش التنظيف والمكهانس واسهتخدام آالت بدالهة الههاتف ،فهي حهين أصهبحت ورش العمهل التدريبيهة داخهل
المؤسسات نفسها تعتمد على اآلالت في صهناعة الفهرش والمكانس،كمها أن اسهتخدام بدالهة الهواتهف اليدويهة
أخذت في النقصان بسبب اإلقبال على استخدام البدالة األتوماتيكية ،هذا باإلضافة إلي افتقار بهرامج التربيهة
والتعليم في مؤسسات المكفوفين إلي نشاطات التأهيل الحياتي والشخصي ومهارات االنتقال.
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ب -تربية وتعليم المتخلفين ذهنيا
يالحههظ عههدم تههوفر أخصههائي القيههاس وأدوات القيههاس المناسههبة لتقيههيم الطفههل فههي مرحلههة مهها قبههل
المدرسههة ،وعههدم تههوفر اختبههارات ذكههاء مقننههة تتميههز بالصههدق والثبههات إلجههراء اختبههارات القههدرات العقليههة
للقبول بمرحلة الدراسة اإللزامية أو كلما استدعى األمر إجراء دراسات متابعة خالل مرحلة الدراسهة ،كمها
يالحظ أيضا نقص في عمليات تصنيف األطفال حسب استعداداتهم ومستوياتهم العقلية حسب مها تشهير إليهه
المستويات المتفق عليها ،من أجل االستفادة إلي أقصى حد مما لدى كل فرد مهن قهدرات واسهتعدادات ،كمها
أن إعداد برامج التعليم والتدريب داخل الفصهول يجهري علهى اعتبهار أن األطفهال يمثلهون أفهراد فئهة واحهدة
وليسهوا مجموعهة مهن الفئههات المتباينهة ،ممها يحهرم الكثيههرين مهن االسهتفادة مهن البههرامج المتاحهة كهل حسههب
مستواه ،ويقوم المدرسون بالتدريس داخهل ههذه المؤسسهات بطريقهة تقليديهة وبمقهررات سهبق االتفهاق عليهها
مثلما يحدث في تعليم األطفهال األسهوياء ،ودون اهتمهام باالحتياجهات الخاصهة لكهل فهرد مهن أفهراد الفصهل،
وكثيراً ما يالحهظ وجهود عهدد مهن األطفهال مهن بطيهّ الهتعلّم ضهمن فئهات التخلهف الهذهني ،إمها بسهب سهوء
التشخيص ،أو أخطاء القيهاس أو لعهدم وجهود أخصهائيين نفسهيين علهى مسهتوى عهال مهن التهدريب والتأهيهل
للتعرف على األطفال الذين يصادفون صعوبات في التعلّم ويتم إدراجهم ضمن أفراد هذه الفئة .
ومما يشاهد خلو بعض مؤسسات تربية وتعليم المتخلفين ذهنيها ً مهن بهرامج التأهيهل المهنهي للتهدرب
على ممارسة بعض الحرف المناسبة في حالهة االنتههاء مهن مرحلهة الدراسهة ،وعهدم تهوفر ريهاض األطفهال
لفئات التخلف الذهني ،علما ً بأنهم أحوج إلي ذلك من غيهرهم مهن األطفهال؛ ممها يحهرمهم مهن فرصهة تنميهة
قهدراتهم العقليهة والذهنيهة فهي وقهت مبكهر  ،وعهدم توجيهه األسهرة وتهدريبها وتهدعيمها للمشهاركة فهي عمليهة
تعليم وتدريب أبنائها على أسس علمية وفنية  .وبينما يلتحق كثير من األطفال من المتخلفين ذهنياً ،ممن لهم
يهتم التعههرف علههيهم بالمههدارس العاديههة ،إال أنهههم عههادة مها يصههابون باإلحبههاط ويصههبحون محههل سههخرية مههن
المدرسين وزمالئهم بسهبب قسهوة المنافسهة مهع غيهرهم مهن األسهوياء ،وههو مها يهؤدي إلهي رفهض المدرسهة
لهم ،وإلي انقطاعهم عن الدراسة مما يشكل رافدا النحراف األحداث.

جـ  -تربية وتعليم الصم وضعاف السمع
يههتم تعلهههيم أفههراد فئهههات الصههم وضهههعاف السههمع  -دون تفرقهههة  -فههي نفهههس الفصههول دون محاولهههة
لالسهتفادة مهن بقايها السهمع لههدى ضهعاف السهمع واسهتخدام األدوات السهمعية المعينههة ،وههو مها يحهرمهم مههن
استعمال وسائل التخاطب اللفظية ،كما يهتم تعلهيم الطفهل اسهتخدام لغهة اإلشهارة منهذ التحاقهه بالمدرسهة ،فهي
الوقههت الههذي كههان يجههب أن يكههون الهههدف األساسههي هههو تههوفير الظههروف المالئمههة لمسههاعدة األصههم علههى
التخاطب مع اآلخرين لفظيا ً  ،مما يجعل الطفل األصم ،مهن ذوى الهذكاء العهادي  ،قهادراً علهى كسهر حهاجز
الصمت والعزلة ،وعلى التوافق مع أفرا د مجتمعه ،وعلى استخدام استعداداته وقدراتهه الحسهية إلهي أقصهى
حد يمكن الوصول إليه ،ومن المالحهظ أن الطفهل األصهم وضهعيف السهمع يهدخل المؤسسهة التعليميهة ولديهه
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خبرة في التعامل اللفظي ،إال أنه مع تقدمه في الدراسة وتعامله مع فئهات الصهم فهي عهالم مهن العزلهة يقطهع
الصلة بينه وبين الخبرات اللفظيهة ويبهدأ تهدريجيا ً فهي االعتمهاد علهى لغهة اإلشهارة ،ممها يحرمهه مهن فرصهة
تنمية قدراته اللفظية والعيش بشكل طبيعي في مجتمعه.
كمها يالحههظ عههدم تههوفر ريههاض األطفههال للمعههوقين سههمعياً ،وهههى أمههاكن ُتعنههى باألطفههال وتقههدم لهههم
الكثيههر مههن الخههدمات التخصصههية التههي تناسههب احتياجههاتهم بحيههث تههرتبط فيههها العمليههة التعليميههة بههالمواقف
الحياتية التي تمر بالطفل حتى يصبح تعلم اللغة طبيعيا ً ومنطقيا ً وذي معنى ،وتجاهل أسلوب قهراءة الشهفاه،
وهههو أسههلوب متبههع فههي كثيههر مههن مؤسسههات الصههم وضههعاف السههمع لتشههجيعهم علههى اسههتخدام اللغههة وعلههى
االلتحاق بالمدارس العادية دون تفرقة بينهم وبين زمالئهم من األسوياء.

د  -تربية وتعليم المصابين بشلل األطفال
من المعروف أن األطفال المصابين بشلل األطفال قد يحتاجون إلي مجموعهة مهن الخهدمات الطبيهة
والطبية المساعدة ،وعمليات التقويم والتأهيل مما يستدعي إقامتهم في مصهحات إيوائيهة مهع تقهديم الخهدمات
التعليمية لهم .ولما كانت عزلة الطفل عهن أسهرته تحرمهه مهن الحيهاة بشهكل طبيعهي ،فيجهب فهي ههذه الحالهة
تهوفير الخههدمات االجتماعيهة والنفسههية إلهي جانههب الخهدمات الطبيههة والتعليميهة؛ وذلههك لمسهاعدة الطفههل علههى
التعامل مع المشاكل التي تنشأ بسبب بقائه لفترات طويلهة بعيهداً عهن أسهرته ،وحتهى بعهد انتههاء اإليهواء فهإن
عههدم إعههداد المبنههى المدرسههي بشههكل يالئههم احتياجههات المصههاب بشههلل األطفههال يمنعههه مههن ارتيههاد المههدارس
العادية ويحرمه من فرصة االندماج.
ويحتههاج الفصهههل الههذي يحهههوى مصهههابين بشههلل األطفهههال إلههي مهههدرس متعمهههق فههي العلهههوم النفسهههية
ومجههاالت الصههحة النفسههية حتههى يسههاعد تالميههذه مههن األسههوياء علههى تقبههل الطفههل المعههاق ومسههاعدته علههى
التوافق وإلي عدم النظر إليه على أنه مختلف عن باقي زمالئه.
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 2-7-2ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية

البرامج التنفيذية

الهدف األول

 تشكيل لجان لتقيهيم المنهاهج التعليميهة المسهتخدمة
حاليا ً واالستفادة من تجهارب الهدول المتقدمهة فهي
مجههههال كيفيههههة التعامههههل مههههع ذوى االحتياجههههات
الخاصة

تطوير تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

الهدف الثاني
تعريب وتقنين عدد من اختبارات الذكاء والقدرات
العقلية الحديثة

 تشكيل لجان لتعريب وتقنهين عهدد مهن اختبهارات
الذكاء والقهدرات العقليهة التهي تتطلهب أدا ًء عمليها ً
ولههيس لفظيهاً ،ذات مسههتو صههدق وثبههات عههاليين،
وتههههوفير األدوات العلميههههة فههههي مجههههال القيههههاس
والتصنيف والتقويم.

النتائج المتوقعة
 الحصول عل نتائج أفضل من السهابق فهي مجهال
تعليم ذوى االحتياجات الخاصة

 توفير أدوات قياس علمية يمكن االعتماد عليها.
 التعهرف علههى مسههتويات القههدرات العقليههة لتههوفير
برامج مناسبة لفئات التخلف الذهني المتعددة.
 مقارنة مدى تطور قدرات التالميذ وتقدمهم.
 تقيههيم مسهههتوى التالميهههذ والبههرامج بشهههكل علمهههي
مقنن.
 تههوفير أداة للتعههرف علههى بطيههّ الههتعلّم مههن ذوى
الههههذكاء العههههادي والههههذين يلحقههههون خطههههأ بفئههههات
التخلف الذهني ،وإعداد برامج عالجية لهم.
 تالفي أخطاء القياس بسبب اسهتخدام أدوات غيهر
مقننههة وتفتقههر إلههي المصههداقية ومعههايير الصههدق
والثبات.

الهدف الثالث

 تكليف الجهات المسؤولة بإنشاء ريهاض األطفهال
الخاصهههههة بفئهههههات ذوي االحتياجهههههات الخاصهههههة
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 توفير بيئة خاصة تسمح لذوي الحاجات
الخاصة بالنمو والتطور تحت إِشراف فنيين

إنشـــــــاء وتجهيز عدد من رياض األطفــال
الخاصـة بالمعاقين

ومجهزة وفهق احتياجهات كهل فئهة ومهزودة بفهرق
عمل مدربة في مجال التخصص.

وأخصائيين مدربين ،في سنوات نموهم األولي
في بيئة محمية.
 تشجيع الطفل على استخدام ما لديه من مهارات
وقدرات من أجل تطويرها وحسن استخدامها،
والعمل على تقويم ما لديه من قصور.
 إعداد الطفل المعاق لاللتحاق بالمدرسة العادية
عن طريق تطوير مهاراته وتقوية نقاط ضعفه،
وتهيئته نفسيا ً واجتماعيا ً وذهنيا ً لمتطلبات
الدراسة.
 تهيئة الجو للطفل المعاق على االختالط مرحليا ً
مع األطفال األسوياء لمساعدته على القيام
بعمليات التوافق الضرورية عند التحاقه
بالمدرسة العادية.

الهدف الرابع
إنشاء مركز للقياس السمعي وورشة لتدريب الصم
علـى استخدام تقنيات السمع الحديثة

 تكليههف الجهههات المسههؤولة بإنشههاء مركههز خههاص
للقيههاس السههمعي وورشههة لتزويههد ضههعاف السههمع
وبعهههض فئهههات الصهههم بتقنيهههات السهههمع الحديثهههة،
وتههدريبهم علههى اسههتخدامها وعلههى النطههق تمهيههداً
لدمجهم في المجتمع وإلحاق القادرين منهم

 تههوفير مراكههز متخصصههة للكشههف والتشههخيص
واكتشاف اإلعاقة السمعية في وقت مبكر.
 استخدام الوسائل السمعية عالية التقنيهة ومسهاعدة
الصم على تجربتها واكتشاف عالم األصوات.
 تهههدريب األصهههم علهههى االسهههتفادة مهههن الوسهههائل
السههمعية الحديثههة وتشههجيعه علههى المشههاركة فههي
الكالم وكسر حاجز العزلة والصمت.
 تههوفير أجهههزة السههمع بأسههعار رمزيههة لمسههاعدة
غير القادرين على اقتنائها واالستفادة منها.
 تدريب أولياء األمور علهى مسهاعدة أبنهائهم علهى
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حسن استخدام األجهزة السمعية وعلى المشاركة
فههي التحههدث معهههم ودفعهههم إلههي التواصههل عههن
طريق الكالم.

الهدف الخامس
التوعية اإلعالمية باإلعاقة وأساليب التعامل معها

 إعههداد بههرامج إعالميههة ذات جههودة عاليههة يسههاهم
فيههها فريههق مههن علمههاء الههنفس والتربيههة والتعلههيم
واألطبههههاء والفنيههههين ورجههههـال اإلعههههالم بهههههدف
تعريههههف الجمهههههور بفئههههات اإلعاقههههة ،وأسههههاليب
التعرف عليهها ،وجههات االستشهارة التهي يمكنهها
تقهههديم المسهههاعدة ،ومؤسسهههات الرعايهههة والتعلهههيم
والتههدريب المتههوفرة ،مههن أجههل توعيههة الجمهههور
مهههن جههههة ،ومسهههاعدة أوليهههاء األمهههور مهههن جههههة
أخرى.

 إبراز فكرة أن رعايهة وتعلهيم المعهاقين وتهدريبهم
هي مسئولية كل فئات المجتمهع مهن أوليهاء أمهور
وعلمههاء وأطبههاء وفنيههين ،وليسههت مسههئولية فههرد
واحد.
 تدعيم فكرة أن المعاق ههو إنسهان ال يختلهف عهن
السوي سوى فيما تمليه عليه حدود إعاقته.
 إرساء فكرة أن المعهاق قهادر علهى المسهاهمة فهي
العمهل المنههتج مثلهه مثههل غيههره ،إذا مها تههم إعههداده
وتدريبههه بشههكل جيههد ،تأكيههداً لفكههرة دمجههه بشههكل
تام في المجتمع.
 التعريهههف باحتياجهههات المعهههاق ،وطهههرق التعامهههل
معهههه ،وكيفيهههة مقابلهههة حاجاتهههه مسهههاعدته علهههى
مواصلة النمو وتطوير إمكاناته الذاتية.

الهدف السادس
تعليم وتدريب أولياء األمور بشأن كيفية التعامل مع
ذو االحتياجات الخاصة

 يههتم وضههع برنههامج بشههأن كيفيههة إشههراك أوليههاء
األمهههههور فهههههي موضههههههوع تعلهههههيم وتههههههدريب ذو
االحتياجات الخاصة وذلك لسهد الهنقص الحاصهل
لديهم بأساليب التعامل مع أبناؤهم المعوقين.
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 تزويهههههد أوليهههههاء األمهههههور بالمههههههارات الالزمهههههة
للمسههههاهمة بشههههكل فعههههال فههههي عمليههههات التعلههههيم
والتدريب والعالج ألبنائهم المعاقين
 إشههعار اآلبههاء بههأنهم أعضههاء فههي فريههق الرعايههة
والتعلههيم والتههدريب ،وأن مشههاركتهم هههي السههبيل
إلي إنجاح البرنامج.

 8-2إعداد وتدريب وتأهيل املعلمين
 0-8-2الهدف إلاستراتيجي
الههتخلص نهائيهها ً وبصههورة تدريجيههة وفههق برنههامج زمنههي مههن المعلمههين غيههر المههؤهلين تربويهها ً وإخضههاع
الموجههودين فههي الخدمههة لههدورات تدريبيههة تتمحههور حههول طههرق التههدريس الحديثههة واسههتخدام الحاسههوب فههي
التعليم ،وإعادة صياغة برامج اإلعداد ما قبل الخدمهة لتأخهذ بعهين االعتبهار الطهرق التجديديهة فهي التهدريس
والتحول من التعليم المتمحور حول الحفظ والتلقين إلى التعليم المتمحور حول القدرة على التفكير واإلبهداع
واالبتكار وحل المشاكل مع إحداث تحسن كبير في األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمعلمين.

 3-8-2مواطن الضعف والقصور
انطالقا ً من أهمية الدور الذي يقوم به المعلم في أي نظام تعليمي ،وإيمانها ً بعمهق التهأثير الهذي يحدثهه
في نوعية التعليم ومستواه ،فإن دول العالم علهى اخهتالف فلسهفاتها وأههدافها ونظمهها التعليميهة تهولى عمليهة
إعداد المعلم وحسن تدريبه وتأهيله لالرتقاء بمسهتوى أدائهه كهل العنايهة واالهتمهام  ،وتتهيح لهه فهرص النمهو
العلمههي والمهنههي مههن منظههور أن مسههتوى تحصههيل الطههالب يههرتبط ارتباط ها ً وثيق ها ً بمسههتوى أداء المعلمههين
وكفاية إعدادهم وتدريبهم .
ونظراً لوجود عدد كبير من المؤسسات التعليميهة وأعهداد الطهالب الملتحقهين بهها ،سهواء فهي مرحلهة
التعليم األساسي أو الثانوي فإن ذلك تطلب تعيين عدد كبير من المعلمين في مختلف المراحل التعليمية ممها
جع هل الجهههات المسههئولة تتغاضههى فههي كثيههر مههن األحيههان عههن نوعيههة هههؤالء المعلمههين ومسههتوى إعههدادهم
وتأهليهم ومدى كفاياتهم التدريسية .ولعل التغير الذي حدث في بنية النظام التعليمي بمرحلة التعليم الثهانوي
والمتمثل في استحداث الثانويات التخصصية بأنواعهها وتخصصهاتها المتعهددة كهان سهببا ً مباشهراً فهي تعيهين
أعداد كبيرة من المعلمين) لملء الفراغ في تدريس بعض التخصصات.
تشير المعلومات إلى أن عدداً غير قليل من معلمي ثانويات علوم الحياة والعلوم االقتصادية والعلهوم
األساسههية والعلههوم الهندسههية لههم يتلقههوا تههدريبا ً عمليها ً بههل اخضههعوا لههدورة صههيفية نظريههة قصههيرة فههي بعههض
المههواد التربويههة المسههاعدة .وال أحههد أن ينكههر تمكههين معلمههين غيههر المههؤهلين أو ذوي تأهيههل بسههيط مههن
ممارسة العمليهة التعليميهة يعهد مؤشهراً خطيهراً ينهذر بمستقبهـل كئيهب للتعلهيم ،إن لهم تكثهف الجههـود وتسهخر
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المـوارد لتأهيلهم أو إبعادهم عهن ممارسهة مهنهة يتوقهف عليهها مسهتقبل المجتمهع فهي إعهداد جيهل قهادر علهى
التفاعل والتعامل مع التوجهات االنفتاحية الحديثة.
إن مؤسسات إعداد المعلمين قد تعرضت في السهنوات األخيهرة إلهى تغيهرات عديهدة كانهت سهببا ً فهي
عدم استقرارها حيث تم في عام  0220إلغاء معاهد المعلمين وتأسيس بدالً منها كليات إعهداد المعلمهين
تابعة للجامعات في عام  0221تم استحداث كليات التربية فهي بعهض الجامعهات بهدالً مهن كليهات إعهداد
المعلمههين القائمههة .إن هههذا التذبههذب فههي سياسههة إعههداد المعلمههين وعههدم االسههتقرار فههي عههدد ومسههميات
مؤسسات اإلعداد أدى باإلضافة إلهى المشهكالت التهي سهبق ذكرهها إلهى ظههور مشهكالت عديهدة أخهرى
أهمها ما يلي:
 .7عدم وضوح أهداف مؤسسهات إعهداد المعلمهين وسياسهة قبهول الطهالب بهها حيهث يهتم تنسهيب أو
قبههول الطههالب الحاصههلين علههى الشهههادة الثانويههة مههن ذوي التحصههيل العلمههي المتههدني مجمههوع
الدرجات . )%22
 .0غلبة الطابع النظري على الطابع العملي فهي بهرامج اإلعهداد واالعتمهاد علهى اسهتخدام األسهاليب
التقليدية في التدريس مع تخريج دفعات كبيرة من المعلمين غير المؤهلين تأهيالً كافيا ً .
 .2عههدم تنههاول التربيههة العمليههة بالجديههة الالزمههة وقصههر الفتههرة الزمنيههة المخصصههة لههها ،بههل عههدم
الترحيب بها من قبل بعهض المهدارس التهي تجهرى بهها ،باإلضهافة إلهى ازدحهام بعهض المهدارس
بطالب التربية العملية ونقص المشرفين المؤهلين عليها .
 .0االعتماد بشكل كبير على أساتذة مغتربين قارين ،ومتعاونين ليبيين.
 .2ضعف اإلمكانات التي يجب أن تتوافر في مؤسسات إعداد المعلمين.
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 2-8-2ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية
الهدف األول
الههههههتخلص مههههههن المعلمههههههين غيههههههر المهههههههؤهلين
تربويههها ً وعلميههها ً وإخضهههاع جميهههع العهههاملين فهههي
التربية لبرامج التدريب أثناء الخدمة.
الهدف الثاني
إعههههههادة صههههههياغة األهههههههداف العامههههههة لكليههههههات
التربيهههة وتحديهههد سياسهههات قبهههول الطهههالب بهههها،
واختيهههار القههههدرات البشههههرية المؤهلههههة إلدارتههههها
وأفضههههههل العناصههههههر مههههههن أعضههههههاء هيئههههههات
التهههههدريس لتحديهههههد برامجهههههها وتنفيهههههذ عمليهههههات
اإلعداد والتأهيل والتدريب أثناء الخدمة.

الهدف الثالث
تطههههههوير بههههههرامج تههههههدريب المعلمههههههين لتشههههههمل
دورة االمتيههههاز  -علههههى غههههرار إعههههداد الطبيههههب
 لمعلمهههههي المسهههههتقبل بعهههههد إعهههههدادهم إعهههههداداًتكامليهههها ً وحصههههولهم علهههههى الدرجههههة الجامعيهههههة

البرامج التنفيذية

النتائج المتوقعة

 دراسههههة وضههههع قطههههاع التعلههههيم بغههههرض تحديههههد
المعلمين غير المؤهلين تربويا ً وعملياً.

 االعتمهههاد فهههي العمليهههة التعليميهههة علهههى المعلمهههين
المههؤهلين تربويها ً و عمليها ً وبالتههالي توقههع حههدوث
تحسن في أداء العملية التعليمية.

 تشههههكيل لجنههههة لرسههههم السياسههههة العامههههة لكليههههات
التربيهههة وتحديهههد أههههدافها التهههي يهههتم فهههي ضهههوئها
تخطههههيط البههههرامج الدراسهههههية وتحديههههد معهههههايير
قبهههههول الطهههههالب واختيهههههار القهههههدرات البشهههههرية
المؤهلههههة لألعمهههههال اإلداريهههههة وتنفيهههههذ البهههههرامج
الدراسية والتدريبية.

 قبول أفضل العناصر مهن الطهالب وفقها ً للمعهايير
المحددة
 ضمان تحقيق إدارة تربوية ذات فاعلية عالية .
 تحقيهههق مسهههتوى عهههال مهههن أداء أعضهههاء هيئهههة
التدريس في تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية .
 ضههمان الحصههول علههى مخرجههات عاليههة الجههودة
من المعلمين والمعلمات .

 تكليههههههف كليههههههات التربيههههههة فههههههي جانههههههب مههههههن
برامجههههههههها ليلتحههههههههق بههههههههها المعلمههههههههون بعههههههههد
حصهههولهم علهههى الدرجهههة الجامعيهههة األولهههى مهههن
كليهههههههات التربيهههههههة فهههههههي مجهههههههال التخصهههههههص
اإلعههههداد التكههههاملي) ويمنحههههون بعههههد تنفيهههههذهم
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 اكتسهههههاب المعلمهههههين مزيهههههداً مهههههن المعلومهههههات
والمهههههارات واالتجاهههههات ذات العالقههههة بالعمههههل
التدريسي .
-تغطية جميع جوانب النقص في عمليات اإلعداد األولي.

األولههههى فههههي مجهههههال التخصههههص مههههن كليهههههات
التربية .
الهدف الرابع
تأسهههههيس بنيهههههة تحتيهههههة تعليميهههههة معتمهههههدة علهههههى
أدوات وأجههههههزة ومعهههههدات حديثهههههة ومصههههههادر
معلومهههههات تيسهههههر اكتسهههههاب المعرفهههههة وتعهههههزز
الههههتعلم الههههذاتي والنمههههو المهنههههي لههههدى المعلمههههين
وتهههههههزودهم بمههههههههارات اسهههههههتخدام تكنولوجيههههههها
المعلومات في التعليم.

لدورة االمتياز رخصة لمزاولة المهنة .
 اتخهههههاذ اإلجهههههراءات الالزمهههههة بشهههههأن تطهههههوير
البنيهههههههة التحتيهههههههة والمعتمهههههههدة علهههههههى أحهههههههدث
األجههههههزة والمعهههههدات التعليميهههههة والمسهههههتلزمات
التقنيهههههههههة وشهههههههههبكات االتصهههههههههال ومصهههههههههادر
المعلومهههههههات المتنوعهههههههة مهههههههن المشهههههههروعات
األساسهههههية التهههههي ال غنهههههى عنهههههها فهههههي كليهههههات
التربية.

 زيههههادة قههههدرات المعلمههههين علههههى إثههههارة االنتبههههاه
وتوصيل المعلومات بأيسر السبل .
 تنميههة قههدرات المعلمههين علههى اسههتخدام التقنيههات
التعليمية الحديثة.
 بنهاء قهدرات بشهرية مهن المعلمهين القهادرين علههى
تعلهههههيم التفكيهههههر بهههههدالً مهههههن تلقهههههين واسهههههتظهار
المعلومات .
 تحقيق التوازن بين المعرفة النظريهة والتطبيقهات
العملية .

الهدف الخامس
تطههههوير هيكليههههة كليههههات التربيههههة لتشههههمل قسههههم
التأهيهههههل التربهههههوي ألعضهههههاء هيئهههههة التهههههدريس
والمعلمهههههين أثنهههههاء الخدمهههههة ،وقسهههههم التهههههدريب
أثنههههاء الخدمههههة لمههههديري المؤسسههههات التعليميههههة
والعاملين في مختلف اإلدارات التعليمية.

 اسهههههتحداث قسهههههم التأهيهههههل التربهههههوي للمعلمهههههين
أثنهههههاء الخدمهههههة وخريجهههههي الكليهههههات الجامعيهههههة
واألسههههههههاتذة الجههههههههامعيين والمعيههههههههدين غيههههههههر
المههههههؤهلين تربويهههههها ً  .باإلضههههههافة إلههههههى قسههههههم
التهههههدريب الهههههذي يههههههدف إلهههههى تنظهههههيم دورات
تدريبيههههة أثنهههههاء الخدمهههههة لمهههههديري المؤسسهههههات
التعليميهههههة والمهههههوجهين التربهههههويين والعهههههاملين
في مختلف اإلدارات التعليمية.

 إعههداد المعلمههين فههي بعههض التخصصههات إعههداداً
جيداً.
 تحديث معلومات العهاملين فهي مختلهف اإلدارات
التعليميهههة وتمكيهههنهم مهههن اكتسهههاب مههههارات فهههي
مجاالت أعمالهم .
 تأهيهههل المعلمهههين وأسهههاتذة الجامعهههات والمعيهههدين
غير المؤهلين تربوياً.
 إخضههههاع المعلمههههين الموجهههههودين فههههي الخدمهههههة
لدورات تدريبية .
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الهدف السادس
تحفيهههز طلبهههة وطالبهههات الشههههادة الثانويهههة علهههى
االلتحهههههاق بكليهههههات التربيهههههة بتنظهههههيم حمهههههالت
إعالميهههههههة يقودهههههههها التربويهههههههون والمهتمهههههههون
بتطههههوير النظههههام التعليمههههي مههههع التركيههههز علههههى
الحههههوافز التههههي يمكههههن أن يتمتههههع بههههها الطههههالب
والمزايهههها التههههي يمكههههن الحصههههول عليههههها بعههههد
التخرج .

نشههههر الههههوعي بههههين طلبههههة وطالبههههات الشهههههادة الثانويههههة
وأوليههههاء األمههههور مههههن خههههالل البههههرامج اإلعالميههههة التههههي
يجهههب أن تركهههز علهههى أههههداف وبهههرامج كليهههات التربيهههة
ومسههههههتقبلها المهنههههههي واالجتمههههههاعي ،وعلههههههى الحههههههوافز
التهههي يمكهههن أن يتمتهههع بهههها الملتحقهههون للدراسهههة بالكليهههة
والمزايهههها التههههي يمكههههن الحصههههول عليههههها بعههههد التخههههرج.
بهههههههدف اسههههههتقطاب العناصههههههر الجيههههههدة مههههههن معلمههههههي
المستقبل .
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 زيادة اإلقبال على االلتحهاق بالدراسهة فهي كليهات
التربيههة -زيههادة الهههوعي بأهميههة دور المعلههم فهههي
المجتمع وبخصوصية مهنة المعلم التي يجهب أال
يمارسها إال من أعد لها إعداداً خاصا ً .

 9-2التعليم العالي
 0-9-2الهدف إلاستراتيجي
إعــههـادة بنههاء منظومههة التعلههيم العههالي بمهها يكفههل تطههوير وتجويههد عمليتههي التعلههيم والههتعلم فههي
القطاعين العام والخاص وبما يضمن استقاللية المؤسسات التعليمية والحرية األكاديمية .

 3-9-2مواطن الضعف والقصور
 -1العديد من التعيينات ألعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعة ال تتفق
والتشريعات واللوائح الجامعية النافــدة .
 -2عدم توافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل .
 -3تدني مستوى االهتمام باللغات األجنبية مع تدهور مستوى التعامل مع اللغة
العربية األمر الذي انعكس سلبا ً علي مستوى التحصيل العلمي .
 -4نقص اإلمكانيات كالمعامل واألجهزة والكتب والدوريات والموارد المالية .
 -5غياب استقاللية الجامعة بخضوعها لوزارة التعليم العالي والتي تتحكم في معظم
القرارات التي تخص الجامعة .
 -6غياب الحريات األكاديمية للجامعات  ،وافتقاد األعراف والتقاليد الجامعيـة فيها.
 -7عدم وجود قانون خاص بالجامعات وتطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية علي
بعض شؤون أعضاء هيئة التدريس .
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 -8عدم توفر أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراةبالعدد الكافي للتدريب
ً
خاصة برامج الدكتوراه في مختلف
والبحث العلمي على مستوى الدراسات العليا
العلوم والتخصصات.
 -9النقص الحاد في أعضاء هيئة التدريس على مستوى المعاهد العليا القائمة حاليا ً
 -11عدم وجود قاعدة بيانات علمية تفيد في التخطيط وصنع القرارات والبحث
العلمي .
 -11افتقار معظم أعضاء هيئة التدريس الجامعي إلي مهارات التدريب والتقويم
والقيادة والتوجيه اإلرشادي األكاديمي .
 -12تهالك المباني وتعطل المرافق والمقار الجامعية .
 -13انتشار ثقافة تعليم سلبية لدى الطالب الذين يدرسون لإلمتحانات بدالً من
التعليم للحياة وكذلك األساتذة الذين ال يحترمون األوعية الزمنية وال العلمية
لمحاضراتهم وذلك بسبب عدم تفعيل لوائح التعليم العالي في الخصوص .
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 2-9-2ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية

البرامج التنقيذية


إجراء تقييم شامل للجامعات والكليات والمعاهد العليا ومراكز
البحوث  ،ومدى توافق مخرجاتها مع احتياجات التنمية في ليبيا.



تطوير الدراسات العليا في الجامعات وعلى األخص في العلوم
التطبيقية.



تطوير عالقات تعاون وشراكة مع الجامعات العالمية من خالل
التوأمة ومع جهات العمل للتوافق مع احتياجات سوق العمل .



توسيع الطاقة االستيعابية للمعاهد التقنية العليا الحالية وفتح
معاهد تقنية عليا جديدة شاملة بوليتكنيك) وكليات مجتمع في
التخصصات التقنية .



مراجعة المناهج في الجامعات والمعاهد العليا على أساس
الكفايات بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.
إعداد وتطوير المواد التعليمية والتدريبية والكتب المنهجية

الهدف األول
تقييم واقع التعليم العالي  ،و هياكل الجامعات
والكليات والمعاهد العليا ومراكز البحوث من
حيث توزيعها الجغرافي وطاقاتها االستيعابية
وعالقتها باحتياجات سوق العمل والتنمية
االقتصادية واالجتماعية.

الهدف الثاني

النتائج المتوقعة



68



تشخيص التعليم العالي والفجوة بين احتياجات سوق العمل
ومخرجات التعليم العالي من حيث الكم والنوع ووضع
األولويات للمعالجة.



تحديد االحتياجات الحقيقية إلى الجامعات والكليات والمعاهد
العليا والمتوقعة حتى عام  )0202والطاقات االستيعابية
والتخصصات  ،بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات
التنمية البشرية المستدامة.



إعادة التوازن في مخرجات التعليم العالي في التخصصات
العلمية والتطبيقية والتقليل من مشكلة الخريجين الفائضين عن
الحاجة في االختصاصات اإلنسانية واالجتماعية.



زيادة نسبة الخريجين من التقنيين من المعاهد العليا وتقليل
االعتماد على العمالة التقنية الوافدة.



تطوير القدرات الوطنية إلعداد المختصين من خالل الدراسات
العليا وتوطين المعرفة.



الربط بين مؤسسات التعليم العالي وجهات العمل وتعزيز
التعاون بين كافة الشركاء.



توثيق التعاون بين الجامعات الليبية والجامعات العالمية لالرتقاء
بالمستوى العلمي.



تحديث المناهج الدراسية والتدريبية لكافة التخصصات في
الجامعات والمعاهد العليا بما يتماشى مع التطور التكنولوجي

مراجعة المناهج الدراسية والتدريبية للجامعات
والمعاهد ا لعليا وتحديثها على أساس الكفايات بما
يتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي في
العالم واحتياجات سوق العمل ،وإعداد الكتب
المنهجية والرزم التعليمية والتدريبية وإدامة
تطويرها باالستثمار المكثف لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.



باستخدام التقنيات الرقمية للجامعات والمعاهد العليا.
االهتمام بدور اللغة العربية في التعليم العالي من خالل التدريس
والترجمة والتأليف باللغة العربية ،مع االهتمام باللغات األجنبية
للتواصل مع التطور العلمي والتكنولوجي في العالم.



وضع برامج إلعداد وتوفير أعضاء هيئة
التدريس للجامعات في كافة االختصاصات
بانتقاء المتفوقين من الجامعات وإلحاقهم في
الدراسات العليا داخل وخارج ليبيا.
وتطوير القدرات الوطنية إلعداد مدربين تقنيين
ذوي كفاءة ومهارة عالية للعمل في المعاهد
التقنية العليا.



وضع برامج لسد النقص في أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات بانتقاء المتفوقين من الجامعات في كافة االختصاصات
وإلحاقهم في الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه داخل
وخارج ليبيا ،بما يضمن االكتفاء الذاتي والتقليل من االستعانة
بالمتعاقدين أو المتعاونين.
تنظيم برامج خاصة إلعداد المعلمين والمدربين التقنيين للمعاهد
العليا يقبل فيها خريجو الجامعات ،بما يتماشى مع المناهج
المعتمدة في المعاهد العليا وحسب االختصاصات.

الهدف الرابع



تطوير أساليب العمل واإلدارة في الجامعات
والمعاهد العليا باعتماد تقنيات المعلومات
واالتصاالت في اإلدارة وتطوير كفاءات
العاملين في مؤسسات التعليم العالي بما يخدم
العملية التعليمية والتدريبية.

تطوير مستوى أداء اإلدارة في الجامعات والمعاهد العليا من
خالل توفير نظم إدارة المعلومات التربوية لكافة الجامعات
والكليات والمعاهد العليا ومراكز البحوث ،وربطها بشبكات
اتصاالت كفؤة لتسهيل العمل في كافة األقسام العلمية ،وتوفير
الرقابة المباشرة عليها.



وضع ضوابط وتشريعات النتقاء الكفاءات اإلدارية والمالية
والتقنية ،وتقييم أداء جميع العاملين بموجبها.



وضع برامج لتدريب كافة العاملين في اإلدارة الجامعية ،سواء

الهدف الثالث
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وواقع سوق العمل واحتياجاته المستقبلية.


المحافظة على استمرارية التطوير للمناهج الدراسية والتدريبية
بالتوافق مع التطورات العالمية في التكنولوجيا ومتغيرات
الحاجة في سوق العمل.



توفير كتب منهجية ومواد تعليمية وتدريبية لكافة الطلبة في كافة
االختصاصات ،تكون قابلة للتطوير المستمر باستخدام التقنيات
الرقمية.



توفير أفضل المواد التعليمية لكافة الجامعات والمعاهد العليا من
خالل شبكات االتصاالت والمواقع الشبكية.



توفير األعداد المطلوبة من أعضاء هيئة التدريس للجامعات
والمعاهد العليا وبالمواصفات والكفاءة العالية  ،والتقليل من
االعتماد على المتعاقدين والمتعاونين.
بناء مالكات متكاملة ومستقرة للتعليم التقني والمعاهد العليا.
تطوير وتحديث كفاءات أعضاء هيئات التدريس الجامعي
والتقني من خالل التطوير المستمر ومواكبة التطور العالمي.
تنمية البحث العلمي في الجامعات والمعاهد العليا بما يخدم
التنمية القومية من جهة ،وتطويرمستوى أعضاء هيئة التدريس
من جهة أخرى.



رفع كفاءة أداء اإلدارة الجامعية وتقليل الهدر في اإلمكانات
البشرية والمادية باستخدام نظم إدارة المعلومات التربوية في
الجامعات والكليات والمعاهد العليا ومراكز البحوث.



تحول اإلدارة الجامعية إلى إدارة تسيير وتطوير في آن واحد.



تطوير كفاءة الع املين في اإلدارة الجامعية العلمية والخدمية
والتركيز على استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت الحديثة.





في اإلدارة العلمية أو الشؤون المالية والخدمية ،وبصورة
مستمرة.


اعتبار الحصول على الشهادة الدولية لتشغيل الحاسوب من
متطلبات العمل لكافة العاملين في التعليم العالي وخالل خمسة
سنوات.
تطوير عمل مكتب جودة التعليم العالي القائم حاليا ً كجزء من
نظام متكامل لمراقبة وضمان الجودة في كافة الجامعات
والكليات والمعاهد العليا ،واعتماد المعايير الدولية لقياس كفاءة
األداء في تنفيذ المناهج الدراسية وتوفير المستلزمات البشرية
والمادية ومستوى الخريجين  ،وتشخيص مواطن الضعف
والقصور لمعالجتها.



الهدف الخامس
إنشاء وتعزيز وحدات ضمان الجودة في
الجامعات والكليات والمعاهد العليا و تطوير
نظام مراقبة وضمان الجودة في التعليم الجامعي
والمعاهد العليا بما يضمن رفع كفاءة األداء
والمحافظة على مستوى موحد ومعترف به في
كافة مؤسسات التعليم العالي.

 وضع الضوابط والمعايير الواجب توفرها لفتح األقسام والكليات
والجامعات سواء الحكومية منها أو األهلية وتطوير نظام االعتماد
المحدود بفترة زمنية محددة.



ضمان جودة الخريجين من الجامعات والمعاهد التقنية العالية بما
يتماشى مع توقعات سوق العمل ،والتحقق من تنفيذ المناهج
الدراسية بصورة فعالة وتوفير كافة المستلزمات التعليمية
البشرية والمادية.



تناسق المستوى العلمي للخريجين من كافة الجامعات والمعاهد
في االختصاصات المتشابهة وبما يضاهيها عالمياً.



توفر آلية ذات شفافية لتحديد مواطن الضعف والقوة في العملية
التعليمية والتدريبية  ،والعمل على معالجة الخلل بسرعة.

تدريب العاملين في اإلدارة الجامعية وإدارة المعاهد العليا

ومراكز البحوث ووحدات ضمان الجودة على أساليب القياس
والمتابعة من خالل وسائل المعلومات واالتصاالت الحديثة وعلى
األخص.


الهدف السادس
تطوير البنية التحتية بالجامعات والمعاهد
العليا ومراكز البحوث وتوفير المباني
الحديثة ،والمكتبات والورش ،والمختبرات،
والمعدات ومواد التشغيل ،ونظم االتصاالت
الحديثة والمحافظة على مباني الجامعات
والمعاهد العليا وتجهيزاتها بإجراء الصيانة

إجراء تقييم شامل لواقع المباني الجامعية والمعاهد العليا
ومراكز البحوث ،ووضع الخطط لتطويرها بما يتفق وهيكل
التعليم العالي الجديد.



إنشاء المباني الحديثة للكليات الجديدة وللمعاهد التقنية العليا.



وضع خطط للصيانة الشاملة لكافة األبنية والورش والمختبرات
المتوفرة ،وتزويد الكليات والمعاهد التقنية العليا بالورش
والمعدات الحديثة استناداً إلى متطلبات المناهج بعد مراجعتها.
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تحسين المباني التعليمية من جامعية ومعاهد تقنية عليا وإنشاء
المزيد منها باإلضافة إلى المكتبات والورش والمختبرات.



ضمان االستغالل األمثل للبنى التحتية للجامعات والمعاهد من
خالل الصيانة الشاملة والدورية.



تزويد الجامعات والمعاهد التقنية العليا بأحدث المعدات ومواد
التشغيل لضمان تدريب الطلبة بكفاءة عالية.



توسيع الطاقة االستيعابية للمعاهد التقنية العليا من خالل إضافة
المباني الالزمة.

الشاملة والدورية.

الهدف السابع
إصدار التشريعات الخاصة بالجامعات والمعاهد
العليا التي تضمن استقاللية المؤسسات التعليمية
علميا ً وإداريا ً،وضمان الحريات األكاديمية،
وترسيخ مفهوم الالمركزية.

الهدف الثامن
 تطوير األنماط التجديدية في التعليم العالي مثل
التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني ،والجامعات
المفتوحة والتعليم المستمر.

الهدف التاسع



إعداد مشاريع تشريعات خاصة بالجامعات وأخرى خاصة
بالمعاهد العليا لتحديد أهدافها وتنظيم عملها وضمان استقالليتها
العلمية واإلدارية وتوافر الحرية األكاديمية فيها.



ترسيخ مفهوم الالمركزية في اإلدارة الجامعية والمعاهد العليا
في كافة الجوانب العلمية والتقنية واإلدارية والمالية ،مع ضمان
الشفافية والمراقبة والمحاسبة.





استحداث مشاريع التعليم عن بعد ،وبرامج التعليم اإللكتروني
من خالل تهيئة البنية التحتية المناسبة مثل تأمين جودة
االتصاالت وتوفير اإلنترنت.



توفير أنماط جديدة من التعليم العالي كالتعليم عن بعد والتعليم
اإل لكتروني وتطوير الجامعات والمعاهد المفتوحة لتصل خدماتها
إلى كافة المواطنين الراغبين بالتعلّم.



تشجيع وتحفيز الجامعات والمعاهد المفتوحة والمعاهد
االفتراضية  ،مع التأكيد على االلتزام بالضوابط والمعايير
الواجب توفرها في مثل هذه النوعية من مؤسسات التعليم العالي
وباستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت الحديثة.



فتح المجال للجميع لالستزادة من التعليم الجامعي والتقني بغض
النظر عن العمر من خالل التعليم المستمر و "كليات المجتمع".



تشجيع فتح برامج التعليم المستمر باعتماد مبدأ "التعلّم مدى
الحياة " في كافة الجامعات والمعاهد العليا من خالل إنشاء
"كليات المجتمع " إلشباع الرغبة لدى أبناء المجتمع لمواصلة
الدراسة في أي مرحلة من العمر.



توفير الحوافز لتشجيع القطاع األهلي للمساهمة في تقديم خدمات
التعليم العالي وعلى األخص في مناطق ال تتوفر فيها مؤسسات
التعليم العالي العام  ،أو في تخصصات ال تقدمها الجامعات
والمعاهد العليا الحكومية.



وضع الضوابط والشروط لضمان الجودة في مؤسسات التعليم
العالي األهلية وخضوعها لإلشراف المستمر واالعتمادية الدورية

 توسيع دور القطاع األهلي في فتح الكليات
والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم العالي.
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تحقيق االستقاللية العلمية واإلدارية المطلوبة لمؤسسات التعليم
العالي ألداء أنشطتها وأعمالها بحرية واستقاللية كافية لإلبداع و
التطوير ،مع شفافية اإلشراف والمحاسبة.
تحقيق مفهوم الالمركزية في اإلدارة الجامعية العلمية واإلدارية
والمالية.



إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في التعليم العالي ،
للتقليل من األعباء المالية على الميزانية العامة  ،وإلتاحة
الفرصة للمنافسة نحو األفضل بين مؤسسات التعليم العالي.

 01-2إلادارة التعليمية
 0-01-2الهدف إلاستراتيجي
إعادة هيكلة اإلدارة التعليمية بما يكفل للمدارس هامشا مهن االسهتقاللية فهي تحقيهق المهوارد وتوظيهف
العاملين في اإلدارة و تفعيل دور المجتمعات المحليهة فهي اتخهاذ القهرارات والرقابهة علهى المؤسسهات
التعليمية لتحقيق أهدافها .

 3-01-2مواطن الضعف والقصور
من أهم هذه المعوقات وأوجه القصور ما يلي:


عدم وجود معايير علمية محددة الختيار القيادات اإلدارية على المستوى الوطني والمحلي
والتنفيذي.



عدم التنسيق بين اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية في تنفيذ السياسة التعليمية.



غ ياب األسلوب العلمي في إدارة المؤسسات التعليمية العتمادها على الخبرة الشخصية.



عدم تأهيل أغلب مدراء المدارس تربويا ً وإدارياً.



عدم كفاءة بعض مديري المدارس في توظيف اإلمكانات البشرية والمادية المتوفرة لديهم
لتحقيق أهداف العملية التعليمية.



غياب القيادات التربوي ة المؤهلة؛ ألن اختيار اإلداريين ال يتم بناء على كفاءات قيادية وتربوية،
وإنما يتم بناء على اعتبارات أخرى اجتماعية غير تربوية وغير علمية.



قلة الخبرة وصغر السن لبعض مديري المدارس.



قلة الدورات التدريبية و التأهيلية التي يتلقاها أو يحصل عليها مديري المدارس بما يواكب
التطورات التي تطرأ على العملية التعليمية.
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عدم فهم اإلدارة المدرسية الحالية لدور الخدمة االجتماعية والتوجيه واإلرشاد بالمدرسة التي
يقوم بها األخصائي االجتماعي مما ينعكس على عملية حل المشكالت التي تواجه المتعلم
وتواجه المدرس أيضاً.



محدودية هامش الالمركزية في إدارة المؤسسات التعليمية واالنعدام شبه الكامل لدور
المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات والرقابة على هذه المؤسسات التعليمية.



الضعف الكامل لنظم المعلومات التربوية على المستوى الوطني و المحلي والمؤسسات
التعليمية ومحدودية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذه النظم.



تضخم أعداد العاملين باإلدارة التعليمية مع عدم فاعلية الكثير منهم ؛ نتيجة عدم التخصص أو
ضعف المحاسبة لغير الجادين منهم أو تدني وقدم أساليب تنمية قدراتهم.



ضعف البنية التحتية التكنولوجية في معظم المناطق مما يعيق اإلدارة سواء على المستوى
التخطيطي أو اإلجرائي من تحقيق أهداف العملية التعليمية.



عدم توفر كوادر تدريبية عالية الجودة كافية إلحداث التطور أو التغيير المطلوبين لإلدارة
التعليمية والمدرسية ،فهى إدارة تسيير وليست إدارة تطوير.



ضعف االهتمام بنتائج األبحاث والدراسات العلمية التي تجريها مراكز األبحاث والجامعات عن
طريق الرسائل العلمية واألبحاث التي تجرى من خالل المؤتمرات العلمية أو التجارب العربية
والعالمية وتطبيقاتها العملية في تطوير أساليب التعليم والتعلم والتدريب واإلدارة والتنوع
التعليمي والتمويل وإعادة الهيكلة.



غلبة البيروقراطية المفرطة في إدارة المؤسسات التعليمية وفي طريقة اتخاذ القرارات على
المستوى المحلي أو المستوى الوطني  ،سواء في التخطيط أو العمل أو التنفيذ.
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 2-01-2ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية

البرامج التنفيية


توعية جميع شرائح المجتمع بأهمية التعليم في حياة
ومخرجاته وأن يتم التنسيق بين جميع القطاعات

تنمية النظرة االقتصادية للتعليم باعتباره استثمارا ً في رأس
المال البشري



التكامل والتنسيق بين القطاعات المجتمعية ألهمية التعليم
لهذه القطاعات والتخطيط له.



استفادة قطاع التعليم من خالل مساهمة القطاعات
االقتصادية في تمويله.



وضوح الرؤية لحاجات المجتمع وقطاعاته المحلية من
خالل المشاركة في التخطيط للتعليم.

األخرى وقطاع التعليم وأن تساهم القطاعات االقتصادية
في تمويل التعليم والمشاركة في توجيه وتطويره.


الهدف الثاني
التكامل والتنسيق بين جميع قطاعات المجتمع االقتصادية

مشاركة القطاعات االقتصادية واالجتماعية مع
قطاع التعليم في التخطيط العلمي للتعليم باعتبار
أن قطاع التعليم قطاع محوري لبقية القطاعات
فهو يؤثر ويتأثر بهذه القطاعات.

واالجتماعية في عملية التخطيط.


تحقيق مبدأ مركزية التخطيط والمركزية التنفيذ في إدارة
التعليم.



تنمية مفهوم االستثمار في التعليم لدى جميع قطاعات
المجتمع.

المجتمع  ،والعمل على ربط سوق العمل بالتعليم

الهدف األول

الهدف الثالث

النتائج المتوقعة

وهذا يتم من خالل جعل الجهات التشريعية
والتنفيذية العليا تضع السياسة العامة لقطاع التعليم
ويترك األمر لإلدارة الوسطى والتنفيذية لتنفيذ هذه
السياسة بما يتفق وإمكاناتها وقدراتها وبما يعطيها
فرصة استقاللية التنفيذ.
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معرفة احتياجات سوق العمل.



مساهمة هذه القطاعات في تمويل التعليم.



بناء نظام اقتصادي مبني على التخطيط العلمي.



تطور مؤسسات التعليم وفقا ً لمتغيرات العصر
واحتياجات سوق العمل.



إعطاء الحرية واالستقاللية للجهات التنفيذية في تحقيق
األهداف بما يتناسب وإمكانياتها.



تحقيق المرونة في صنع بعض القرارات المحلية.



يتناسب هذا األسلوب في اإلدارة مع كبر رقعة البالد.



ضمان تحقيق األهداف العامة للمجتمع من خالل مركزية التخطيط

والمركزية التنفيذ

وذلك عن طريق تفعيل دور المؤسسات التعليمية باالنفتاح على
البيئة المحلية عن طريق:

الهدف الرابع
قيام اإلدارة التعليمية والمدرسية باالنفتاح على البيئة المحلية



تفعيل دور مجلس اآلباء.



مشاركة المدرسة في حل بعض مشكالت البيئة
المحلية عن طريق حمالت النظافة ومجاالت التوعية
والتثقيف.



إعداد منظومة شبكة معلومات لربط المدرسة بالبيت.



إعههداد برنههامج ثقههافي وعلمهههي محلههي تسهههم فيهههه
المدرسة بشكل فعال.


الهدف الخامس
تطبيق المعايير العلميهة فهي اختيهار القيهادات التربويهة المبنيهة
على الكفاءة والخبرة

الهدف السادس
بناء منظومة مع لومات لإلدارة التعليمية والمدرسية فاعلة

معتمدة على استثمار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

وضع المعايير العلمية والتربوية الختيهار القيهادات
التربويهههة ووضهههع بهههرامج ودورات تدريبيهههة علهههى
المسههتوى الههوطني والمحلههي لمههن هههم فههي الخدمههة
لتجديد معلوماتهم والرفع من كفاءاتهم اإلدارية.

إن عملية االتصال عملية أساسية وجوهرية لتحقيق المنظمات
والهيئات ألهدافها .وفي قطاع التعليم يحتاج إلى تغيير أشكال
االتصال القائمة حاليا ً والتقليدية في أسلوبها  ،وذلك من خالل
وضع خطوط االتصال التي تتضمن الطرق والترتيبات
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ضمان التطوير والتحسين المستمر للعملية التعليمية



التفاعل الدائم والمستمر بين المؤسسات التعليمية
والمجتمع المحلي.



توعية المجتمع بمشكالته من خالل التفاعل الدائم بين
المدرسة والمجتمع.



ربط المدرسة بالبيت.



إحساس المجتمع بمشكالت التعليم والمساهمة في إيجاد
حلول لها.



ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لدى المتعلمهين
من خالل ربط المدرسة بالبيت.



ضمان الحصول على قيادات تربوية واعية مدركة
لدورها.



توفر المهارات اإلدارية والفنية والتخصصية في
القيادات التربوية.



ضمان تحقيق األهداف التربوية من خالل اختيار
قيادات التربية السليمة.



ضمان سالمة التخطيط.



ضمان االستثمار األمثل للموارد البشرية والمادية
االمعلمين ،العاملين ،المتعلمين ،المعدات .



ضمان وجود خطوط اتصال فاعلة تحقق األهداف.



ضمان سرعة إنجاز العمل.

والوسائل التي تكفل إنتاج وتوفير واستخدام البيانات الالزم
توافرها لإلدارة لتصبح في موقف يمكنها من اتخاذ القرارات
سليمة االتجاه صحيحة التوقيت  ،وهذا يتم عن طريق إجراء
الدورات التدريبية متوسطة المدة وطويلة المدى للعاملين
باإلدارات العلمية التربوية والمدرسية.
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المساعدة على وضع الخطط التربوية.



المساعدة على اتخاذ القرارات.



تفعيل دور الرقابة والمتابعة.



ضمان سالمة التوجيه اإلداري من خالل منظومة
االتصال.

 00-2املرافق واملستلزمات التعليمية
 0-00-2الهدف إلاستراتيجي
بنههاء المههدارس والمؤسسههات التعليميههة المطابقههة للمعههايير العالميههة  ،والههتخلص مههن المههدارس القديمههة
وتخفيض كثافة المهدارس والصهفوف الدراسهية  ،مهع وضهع المخططهات الالزمهة لتزويهد المؤسسهات
التعليمية بالمستلزمات الالزمة من منظومات الحواسيب  ،المعامل والورش وغيرها.

 3-00-2مواطن الضعف والقصور
 - 0أوجه الخلل والقصور في المرافق التعليمية
إن المتتبع ألوضاع المؤسسات التعليمية بليبيا  ،يالحظ جملة من المالحظات السلبية  ،والتي يمكن
حصرها في اآلتي :
 عدم مالئمة العديد من المباني المدرسية للشروط والموصفات والمعايير المطلوبة محلياً أو عالمياً،
حيث إن منها مدارس من الصفيح  ،ومدارس شيدت بالمجهودات الذاتية للمواطنين  ،ومنها ما
مضى على تشييده  22سنة أو أكثر ،دون أن تتم صيانتها أو ترميمها.
 خلو الكثير من المباني المدرسية من المرافق الصحية دورات المياه وغيرها) ،وعدم توفر
مصادر المياه بها.
 خلو الكثيرمن المباني من وسائل التبريد والتكييف ،فهي باردة شتا ًء وساخنة صيفاً ،وبالتالي ال
ً
مناخا مناسبًا للطالب والمعلمين والعاملين.
توفر
 عدم توفر قاعات المكتبات والمعامل والورش ،والصاالت والمسارح المدرسية الضرورية
لمزاولة األنشطة المختلفة.
 عدم توفر حجرات للمعلمين ،األمر الذي ال يؤدى إلى قيام المعلم بواجباته التعليمية والتربوية
واإلشرافية على الوجه المطلوب.

77

 عدم توفر الساحات والمالعب المالئمة لمزاولة األنشطة الرياضية.
 افتقار معظم المدارس للجمال ال معماري الذي يؤدي إلى خلق بيئة نفسية مريحة مشجعة للعاملين
والطالب.
 عدم مالئمة المباني المدرسية لمتطلبات ذوي االحتياجات الخاصة.
 غياب التعدد والتنوع في تصاميم المباني المدرسية المتالئمة مع المناخات السائدة في ليبيا
كالمناو الجبلي  -الصحراوي – الساحلي  ،فقد شيدت جميع المدارس بمواصفات واحدة دون
مراعاة الختالفات الطقس والمناو واختالف التضاريس بالمناطق المختلفة.

 - 3أوجه الخلل والقصور في الوسائل والمستلزمات
باإلضافة إ لى عدم وجود معايير ومواصفات محلية للوسائل والمستلزمات التعليمية  ،فإنه يمكن
مالحظة أن معظم المدا رس تفتقر إلى المعامل والورش الضرورية للتطبيقات العلمية  ،وحتى وإن
وجدت فهي غير مستخدمة ألسباب عديدة  ،منها :
 عدم قدرة المعلم على تشغيل هذه المعامل بالصورة الصحيحة.
 عدم توفر مستلزمات التشغيل بصورة مستمرة ،وهو ما يعيق االستمرار في استخدام المعامل
والورش المتوفرة.
 عدم وجود القاعات المناسبة للمعامل والورش الضرورية لنشاطات الطالب العملية.


قصور جهاز التفتيش التربوي عن متابعة تقصير المعلمين في تأدية الواجبات المتعلقة
بالدروس العملية.

 عدم توفر وسائل اإليضاح المصاحبة للدروس النظرية.
 عدم توفر مستلزمات النشاط كاألدوات الرياضية والموسيقية وأدوات التربية الفنية.
 عجز المدرسين عن استخدام وسائل اإليضاح والمستلزمات التعليمية  ،ألسباب تتعلق بعدم كفاءة
إعدادهم وتدريبهم على استخدامها واالستفادة منها.
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 ضحالة المناهج الدراسية  ،وقصورها في تأكيد أهمية دور الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية
في العملية التعليمية  ،واكتفائها بتكرار المعلومات النظرية واعتمادها كأساس لهذه العملية.
قصور أساليب التقهويم عهن تقيهيم الممارسهات  ،واكتفائهها بتقيهيم الحهد األدنهى مهن العمليهة التعليميهة
وهههو الحفههظ واالسههتظهار ،وفههي الكثيههر مههن األحيههان يههتم تقههيم أداء الطالههب العملههي بشههكل صههوري
بدون دخول الطالب.
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 2-00-2ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية

البرامج التنفيذية


تكليههف فههرق مههن الخبههراء والمختصههين فههي الجوانههب

النتائج المتوقعة


المعايير والمواصفات العالمية.

الفنية والتربوية بدراسهة المبهاني المدرسهية لمؤسسهات

الهدف األول

التعلهههههيم األ ساسهههههي والمتوسهههههط  ،واقتهههههراح تعهههههديلها
وتحويرهههها بمههها يضهههمن االسهههتفادة القصهههوى منهههها ،

تطوير البنية التعليمية

تطوير مرافق تعليمية ومباني ترتقي إلى مستوى



التخلص تدريجيا ً من المباني القديمة والمستأجرة
وإحاللها بمباني حديثة.

وتهههوفير جميهههع المرافهههق الالزمهههة ألنشهههطة الطهههالب
والمعلمين.


تكليف مكاتب هندسية وطنيهة وأجنبيهة بتصهميم مبهاني
مدرسية تتماشى مع المناو السهائد بكهل مهن المنهاطق
الصحراوية  ،المناطق الجبلية  ،المناطق الساحلية.



رصهههد مبهههالغ كافيهههة مهههن ميزانيهههة القطهههاع لإلنشهههاء ،
وإلجهههراء التحهههويرات واإلضهههافات الالزمهههة للمبهههاني
المدرسية.

الهدف الثاني
رسم الخريطة المدرسية

 تكليف فرق من الخبراء باسهتخدام نظهم المعلومهات الجغرافيهة



توزيع المرافق والمباني التعليمية بشكل متهوازن

فهههي دراسهههة الخريطهههة المدرسهههية بمختلهههف البلهههديات  ،واقتهههراح

وحسب الكثافة السكانية في جميع البلهديات ليبيهة

تعهديلها بمهها يضهمن االسههتفادة القصههوى مهن المبههاني المدرسههية ،

بهههههدف تقلههههيص كثافههههة المههههدارس والصههههفوف

والقضاء على ظاهرة المدارس القزمية  ،والمدارس التي ال تلبي

الدراسية.

مو اصفات ومتطلبات المؤسسات التعليمية الصحية.
تحقيق االستفادة القصوى من جميهع الكهوادر البشهرية العاملهة
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بالقطههههاع ،مههههن خههههالل وضههههع األسههههس والضههههوابط الكفيلههههة
باالستفادة من المبنى المدرسي وتطبيق نظام اليوم الكامل.
 إنشاء قنوات تعليمية فضائية تبث برامجهها لخدمهة الطهالب فهي

الهدف الثالث
تطوير وسائل التعليم عن بعد



تزويهههد المؤسسهههات التعليميهههة باحتياجاتهههها مهههن

مختلف التخصصات والمراحل التعليمية تسهتهدف بشهكل خهاص

الوسائل التعليمية والورش والمعامل ،مع إعطاء

الطالب في المؤسسات التعليميهة النائيهة جغرافيها ً والهراغبين فهي

أولويههههة السههههتثمار تكنولوجيهههها المعلومههههات فههههي

التعلّم عن بعد ،والتعلم المستمر.

عمليات التعليم والتعلّم.

 استحداث إدارة جديدة بوزارة التعليم تسهمى إدارة التعلهيم عهن
بعههد) ،تتههولى اإلشههراف علههى هههذه القنههوات ومتابعتههها وتنسههيق
برامجههههها  ،واسههههتغالل وسههههائل اإلعههههالم المرئيههههة والمسههههموعة
والمقههروءة فههي شههد انتبههاه جميههع شههرائح المجتمههع ومؤسسههاته ،
وتوعيتههها بأهههداف القطههاع وخططههه وبرامجههه وضههمان تفاعلههها
إيجابيا ً مع القطاع.
 رصد مبهالغ كافيهة مهن الميزانيهة العامهة للدولهة لتطهوير وسهائل
التعليم عن بعد



الهدف الرابع
تطوير القدرات البشرية ومعايير الجودة





تأهيل المعلمين في المؤسسات التعليمية تأهي ً
ال
جيداً ورفع كفاءتهم بما يمكنهم من تدريس
المناهج المقررة بكفاءة وإتقان وتغطية العجز في
المؤسسات التعليمية والقدرة على استعمال
التقنيات التربوية.
رفع كفاءة المفتشين التربويين  ،والعاملين
باإلدارات المدرسية  ،واألخصائيين االجتماعيين
 ،وتأهيلهم بما يضمن االرتقاء بمستوى أدائهم.
رفع كفاءة فنيي المعامل وتأهيلهم لتحقيق
االستفادة القصوى من المعامل والورش وغيرها
من الوسائل التعليمية.
رفع كفاءة معلمي النشاط وتأهيلهم لتأدية دور
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تههدريب المعلمههين والفنيههين علههى اسههتخدام وصههيانة الوسههائل
التعليمية وتكثيف استخدامها.




الهدف الخامس



تطوير الوسائل والمستلزمات التعليمية







فاعل في المؤسسات التعليمية.
وضع المواصفات والمعايير الفنية والتربوية لكل
تخصص من التخصصات.
رصد مبالغ مناسبة من ميزانيات القطاع لتوريد
مستلزمات النشاط واألجهزة والمعامل ووسائل
اإليضاح المتطورة والقابلة للتطوير.
تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع لتصنيع
بعض األدوات المعملية ووسائل اإليضاح التي تتوفر
المواد الخام الالزمة لتصنيعها محلياً.
استحداث فكرة المعامل المتنقلة لسد النقص في
المؤسسات التعليمية النائية وذات الكثافات الطالبية
الصغيرة.
تشكيل لجنة فنية من الخبراء في العلوم التطبيقية إلعداد
المواصفات الفنية للتجهيزات.
التواصل المستمر مع الهيئات والمنظمات الدولية
وشركات القطاع الخاص بالداخل والخارج ،وإقناعها
بتقديم الدعم المادي للمؤسسات التعليمية لتوفير المعدات
واألجهزة العلمية في المجاالت التي تخدم أهداف
القطاع وتلبي احتياجات هذه الهيئات.
تفعيل المعاهدات واالتفاقيات القائمة بين اليبيا والدول
األخرى والعمل على إبرام معاهدات واتفاقيات أخرى
تخدم أهداف القطاع.
إنشاء مكتبات مدرسية وتزويدها بالكتب والمراجع
والمجالت العلمية لتوسيع أفق الطالب ،واالستعانة بها
في تدريس المقررات الدراسية.
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التحديد الدقيق ،بناء على دراسات فنية لجميع
االحتياجات من مرافق ومستلزمات ووضع خطة
مرحلية لتوفيرها مع رصد الميزانيات الالزمة
لذلك.

 03-2إستراتيجية البحث العلمي
 0-03-2الهدف إلاستراتيجي
صياغة إستراتيجية واضحة للبحث العلمي تضمن استحداث مراكز بحثية جديدة ،وضمان التكامل
والتنسيق بين المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات القائمة ،و توجيه جهود كل هذه المؤسسات
نحو المساهمة الفاعلة في إنتاج المعرفة ،ونشرها وإدارتها باعتبارها المحرك األساسي لعمليات
التنمية.

 3-03-2مواطن الضعف والقصور
الشك أن السياسات التعليمية في المراحل التعليمية المختلفة وما آل إليه التعليم في ليبيا كانت له نتائج
سلبية على البحت العلمي  ،ويمكن رصد جملة من مواطن الضعف والقصور تتمثل في اآلتي :
 .7االفتقار إلى السياسة العلمية المرتبطة بإستراتيجية التنمية وتلبية االحتياجات األساسية للفرد
والمجتمع  ،وتحقيق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية واألمن اإلنساني.
 .0أهداف المراكز البحثية عامة في ليبيا هي أهداف تربوية تعليمية وبحثية في وقت واحد  ،حيث
يعمل معظمها بالتعليم الجامعي والبحث العلمي المتقدم  ،بينما يقتصر عمل بعضها على إعداد
البحوث والتطبيقات العلمية فقط  ،وتفتقر في معظمها إلي التخطيط االستراتيجي للعلم
والستراتيجيات البحث العلمي  ،والضوابط المنهجية.
 .2تتبع عدة مراكز بحثية الجامعات الليبية  ،ليس إداريا ً ولكن من خالل الباحثين فيها والعاملين
واللجان اإلدارية  ،فهم أنفسهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  ،وهذا أدى إلى عدم وضوح
الرؤية وتحديد العالقة  ،فالبعض يرى ضرورة تفرغ عضو هيئة التدريس لتطوير قدراته ومهاراته
التعليمية  ،واآلخر يرى أن انخراطه في العمل مع مراكز البحوث يعزز هذه القدرات ويستثمر
الخبرات.
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 .0تفتقر المراكز البحثية إلى المكتبات المتخصصة وتعاني من النقص في مصادر المعلومات
والدوريات العلمية وال خدمات المعلوماتية ،كما تفتقر إلى المعامل والمختبرات والتجهيزات الحديثة
والمتطورة.
 .2تعاني المراكز البحثية من ضعف في اإلنفاق على البحث العلمي كما تمر بعض المراكز
باختناقات مالية ،مما يجعلها تركز على برامج تنمية واستثمار الدخل ،من دورات تدريبية نمطية
وتقديم معلومات مبتورة في الوقت الذي تطالب فيه مثل هذه المراكز أسوة بالمراكز المتقدمة بتفعيل
الموارد البشرية والمعلوماتية وبناء الشبكات واتخاذ المبادرات لتوفير استثمارات طويلة األمد
توظف للبحث واإلبداع العلمي والتكنولوجي.
 .6تعاني المراكز البحثية من تراكم المعرفة في شكل أبحاث منجزة وال يتم الطلب عليها حتى
تتجاوز وقتها خاصة في ا لحاالت الراهنة التي تتسم بتسارع التطوير في أداء المراكز العلمية
ومبتكراتها العلمية المتالحقة وهذا يعني ضرورة خروج هذه المراكز من حدودها الضيقة وانتقالها
إلى المستفيدين ودخول مجاالت المنافسة وتقديم المبادرة وتحفيز مؤسسات المجتمع للثقة بها عبر
تناولها لقضايا تمثل أولويات للمستهلك أفرادا وجماعات  ،كما تعالج مشاكل وتوفر احتياجات
ضرورية وليست مجرد ترفا ُ علميا ً  ،مما يعني ضرورة إعادة النظر في هذا االنتشار األفقي
للمراكز  ،وإعادة النظر في تأهيل الكثير منها تماشيا ً مع القيمة الكيفية لما تنجزه.
 .1تعاني أغلب المراكز من عدم وضوح الرؤية واإلدراك للقيمة المضافة التي تشكل ناتج
أعمالها وإنجازاتها العملية  ،مما يعني ضرورة االلتفات إلى تبني سياسات مغايرة تستهدف أداء
المشروعات الكبرى  ،بدالً من البرامج والتكليفات المؤقتة  ،التي تفقدها روح المبادرة التي يعتمد
عليها البحث العلمي.
 .1ال يرتقي نتاج العديد من المراكز إلى مستوى التميز الذي يؤهلها الختراق حدودها وبناء شبكات
مع مؤسسات مناظرة لها  ،مما يجعل العديد من المستفيدين يلجأون إلى بيوت الخبرة والمؤسسات
الدولية المرجعية حتى فيما يتعلق باالستشارات العلمية وإعداد البرامج المستقبلية .
.2

ت فتقد المراكز البحثية الليبية في مجملها أهم أدوارها  ،المتعلقة بتشكيل السياسات العامة
والمساهمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية وتطوير األداء المؤسسي  ،وإمداد صانعي
السياسة ووسائل اإلعالم بالتحليالت والدراسات التي تخترق القضايا الهامة  ،وتجعلها العباً
فعليا ً في تحديد األولويات التي تشكل خريطة السياسات العامة.
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 .72تقوم بعض مراكزا ألبحاث بجهودها العلمية بدون األخذ في االعتبار دراسة الجوانب
االجتماعية والخبرة التاريخية والموروث الثقافي  ،وهى عناصر مهمة يتوخى اإللمام بها
قبل تطبيق تجديدات علمية أو تقنية ذلك أن النظام االجتماعي هو األرضية الخصبة لتقييم
األداء المنجز على أسس احتياجات فعلية وليس مجرد نقل لتجارب الغير ،وعادة ما تتم
معالجة هذه اإلشكالية بالتزاوج العلمي بين التخصصات عبر العمل بروح الفريق .
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 2 -03-2ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية

البرامج التنفيية


الهدف األول
بناء القدرات البشرية الوطنية

إعادة النظر في المناهج التعليمية بما يكفل بناء العقل
العلمي للناشئة  ،يولي أولوية بالغة األهمية بالمتفوقين
ووضع برامج لتطوير مهاراتهم العلمية وتنمية قدراتهم
اإلبداعية و اإلبتكارية وتنظيم البعثات والمنح الدراسية
بحسب القدرات والمهارات  ،ويمكن من إجادة لغات
أجنبية لما لها من أهمية في تطوير القدرات الثقافية
واإلبداعية  ،وإجادة الحوار العلمي وتبادل الخبرات
اإلنسانية،كما يستلزم حشد الخبراء وتلبية احتياجاتهم
المعيشية وتوفير مستلزماتهم العلمية .ويقع على هذا
المشروع إيالء االهتمام بإشراك المرأة كفاعل في
التنمية المستدامة  ،وإتاحة الفرص أمام الجميع على
أساس من الخبرة والكفاءة والمؤهل والدعوة إلى جذب
الخبرات الليبية المغتربة والعمل على كشف عوامل
الطرد للعلماء وذلك بتوفير الحقوق والحريات اإلنسانية
والعلمية.

النتائج المتوقعة


إعادة الثقة في المناهج الدراسية وإبراز دورها في
التربية والتعليم واكتساب المعرفة المبنية على غرس
روح المبادرة واالكتشاف.
·قيام مؤسسات التعليم العالي بدورها الفعلي في بناء
العقول وبث الروح العلمية والمنهجية.
·اكتشاف المتفوقين والنابغين ووضع برامج لتطوير
مهاراتهم العلمية وتنمية قدراتهم اإلبداعية و اإلبتكارية
·تنظيم البعثات والمنح الدراسية بحسب القدرات
والمهارات  ،واالهتمام بإجادة لغات أجنبية كوسيلة
لتطوير القدرات الثقافية واإلبداعية وإجادة الحوار
العلمي وتبادل الخبرات اإلنسانية.
·اكتشاف ورصد الخبرات العلمية الليبية في الداخل و
الخارج  ،و إيالء االهتمام بإشراك المرأة كفاعل في
التنمية المستدامة  ،وإتاحة الفرص أمام الجميع على
أساس من الخبرة والكفاءة والمؤهل  ،ونبذ ما عداها
من اعتبارات قائمة على الوساطة والمحسوبية والقبلية
·إصالح شأن إدارة المؤسسات العلمية القائمة وتوفير
االحتياجات التقنية والضمانات اإلنسانية للقائمين عليها
والمنفذين ألنشطتها البحثية والعلمية.
ربهههط البحهههث العلمهههي بالسياسهههات التعليميهههة وسياسهههات
التشغيل والعمهل ومقتضهيات واحتياجهات البيئهة المحليهة
من الخدمات والسلع.



توجيههههه السياسهههههات العامههههة ومتخهههههذي القههههرار لهههههدعم
مسههتهدفات التنميههة الشههاملة وتههوفير الرفاهههة والقضههاء
على المشاكل التي تعترض مسار التنمية.
تنهههوع مجهههاالت البحهههث العلمهههي وفقههها ً للمتطلبهههات التهههي










الهدف الثاني

وضع آليات وإجراءات من شهأنها ربهط البحهوث التهي
تجري ها الجامعات ومراكز البحهوث مهع خطهط التنميهة
وحاجات المجتمع

ربط خطط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبرامجهما
بخطط التنمية وحاجات المجتمع
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تفرضها شروط الحياة اإلنسانية المتحضرة وبما يهتالءم
وظروف وقيم المجتمع وأخالقياته.



تقييم ا لوضع الراهن لمؤسسات البحث العلمي ورصد
اإلمكانات العلمية وتحليل البيئة المحلية والدولية وكيفية
مواجهة الطلب على الخدمات البحثية وتحفيز التنافسية
 ،مع رصد االتفاقيات الدولية مع المؤسسات المعنية و
تفعيلها بما يضمن خوض التوجهات العلمية العالمية
الحديثة  ،وما يرتبط بها من سياسات تتعلق بتدويل
العلم وما ينتج عن اإللمام بها من قدرة على الوفاء
بالطلب على الخدمات البحثية على كافة المستويات
مستوى الوحدات اإلنتاجية  ،مستوى القطاعات ،
المستوى القومي  ،المستوى العالمي)



يستلزم هذا المشروع مرحليا وضع أولوية لدعم

الهدف الثالث
تحقيق التكامل والتنسيق في الجهود التى تقوم بها مؤسسات
التعليم العالي والبحث العلمي  ،والتشبيك مع المؤسسات
المعنية بالبحث العلمي خاصة في مجال تدويل العلم
واالنفتاح على العالم الخارجي .

الهدف الرابع



ربط جهود التنمية بمخرجات العولمهة والتطهور العلمهي
في شتى المجاالت.



اسههتحداث تخصصههات بينيههة وأسههاليب جديههدة فههي العلههم
والمعرفهههة تسهههتجيب لتعقهههد الظهههروف الحياتيهههة والبيئيهههة
واإلنسانية وتهتم بالبيئة المحلية وخصوصياتها.



رصد مؤسسات البحث العلمي من جامعات ومراكز
بحثية ومعاهد عليا متخصصة  ،وتحديد إمكانياتها
العلمية وفهرسة البحوث والدراسات المنجزة.



مواجهة الطلب على الخدمات البحثية وتحفيز التنافسية
بما يضمن تسويق المبادرات العلمية و االبتكارية
ويحفظ الحقوق الفكرية للمبدعين في كافة المجاالت
الفكرية .



تفعيل االتفاقيات الدولية مع المؤسسات المعنية والعمل
بها وتعظيم الفائدة من السياسات التي تتعلق بتدويل
العلم للوفاء بالطلب على الخدمات البحثية على كافة
المستويات مستوى الوحدات اإلنتاجية  ،مستوى
القطاعات  ،المستوى الوطني  ،المستوى العالمي).



دعم مؤسسات البحث العلمي ورفع مخصصاتها إلى 7
 %من الناتج القومي اإلجمالي  ،واعتبهاره أداة أساسهية
من أدوات التنمية المستدامة.



توسع أنشطة القطاع األهلي و تفعيل مشاركته في
مجاالت دعم البحث العلمي وتوفر ضمانات قانونية
كافية لمساهمته في التمويل واالهتمام بجعل قطاع
البحث العلمي رائداً في عمليات التنمية البشرية وإعادة
هيكلة اإلقتصاد.

مؤسسات البحث العلمي ورفع مخصصاتها إلى
 % 0- 7من الناتج القومي اإلجمالي  ،مع وضع

تنمية الموارد المالية واالستثمارية الالزمة لدعم البحث

ضمانات قانونية للقطاع األهلي للمساهمة في

العلمي والتطوير التكنولوجي في مؤسسات التعليم العالي

التمويل واالهتمام بجعل قطاع البحث العلمي رائدا ً

والمراكز البحثية.

في عمليات التنمية البشرية وإعادة هيكلة االقتصاد
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ومكافحة الفقر البشري.



يههتم هههذا المشههروع بفهرسهة األبحههاث العلميههة فههي



تههههوفير معلومههههات كافيههههة عههههن األبحههههاث العلميههههة فههههي
الجامعات والمراكز البحثية وبراءات االختراع الليبية ،
لسهولة توظيفها لمقتضيات البحث العلمي .



سهههههولة رصههههد المعالجههههات التكنولوجيههههة والتطههههورات
العلمية الحديثهة ذات الطهابع الهوطني وربطهها بالقضهايا
التي تهم الصحة والبيئة والتنمية الزراعية وعلوم المياه
والتصهههنيع وقضهههايا التنميهههة وغيرهههها مهههن األولويهههات
الملحة.



إثراء العمليات البحثية واالرتقاء بالقدرات العلميهة
وتوظيف التراث واللغة العربية في تهوطين العلهم
مههع المحافظههة علههى التههراث العربههي واإلسههالمي
وتجلياته المعبرة عن الذات العربيهة غيهر المنغلقهة
والمنفتحة على نفسها وعلى الثقافات والعلوم.

الجامعههات والمراكههز البحثيههة وبههراءات االختههراع

الهدف الخامس

الليبيهههة  ،وتسهههويقها والعمهههل علهههى تهههوفير مركهههز
معلومههههههات يهههههههتم بالموضههههههوعات التكنولوجيههههههة

إنشاء قاعدة بيانات وتوفير مصدر مستقل للمعلومات.

والتطورات العلمية الحديثة ذات الطهابع القهومي ،
من قضايا تههم الصهحة والبيئهة والتنميهة الزراعيهة
وعلههوم الميههاه والتصههنيع وقضههايا التنميههة فههي كههل
أوجهههها  ،ويعنههي كههذلك بههإثراء العمليههات البحثيههة
واالرتقاء بالقدرات العلمية  ،كما يهتم باستخدامات
اللغههة العربيههة وتههوطين العلههم مههع المحافظههة علههى
التراث العربهي واإلسهالمي وتجلياتهه المعبهرة عهن
الذات العربيهة غيهر المنغلقهة والمنفتحهة علهى كافهة
الثقافات والعلوم والتجارب.


الهدف السادس
إيجاد الضوابط القانونية والهيكلية لمؤسسات البحث العلمي.

يتهههرجم ههههذا المشهههروع فهههي شهههكل سياسهههة علميهههة



االسهههتهداء بسياسهههة علميهههة واضهههحة تسهههتهدف تطهههوير
التشريعات واللوائح والنظم القانونية  ،وتيسر الخطاب
العلمي وسريانه في الحياة االجتماعية والثقافية  ،وتعلي
مهههن مكانهههة العلهههم والعلمهههاء بتهههوفير ضهههمانات وحقهههوق
المبادأة في التفكير واالبتكار.



تأمين وزيهادة تنظهيم مؤسسهات البحهث العلمهي وتحديهد
الضوابط اإلدارية و أساليب التمويهل  ،وضهمان حقهوق
وحريات العاملين بها .



تنظيم إستخدام الطاقات التكنولوجيهة والخبهرات العلميهة
والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية.

واضهههحة تسهههتهدف تحديهههد اإلجهههراءات التشهههريعية
واللوائح والنظم القانونية الهادفة إلى تامين وزيادة
تنظيم مؤسسات البحث العلمهي  ،وتنظهيم اسهتخدام
الطاقة التكنولوجية والخبهرات العلميهة والمحافظهة
علههى حقههوق الملكيههة الفكريههة  ،مههع تحديههد لفلسههفة
البحث العلمي الساعي لتنسيق وتكامل الجهود بين
األجههههزة التنفيذيهههة للمجتمهههع ومؤسسهههات البحهههث
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العلمههي وتهيئهههة مناخهههات البحهههث العلمهههي وتهههوفير
وسههائل المعرفههة بههدون حجههر أو تقييههد علههى حريههة
البحث واالبتكار وبحسب القانون.
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تههوفر آليههات التنسههيق والتكامههل بههين األجهههزة التنفيذيههة
للمجتمههع ومؤسسههات البحههث العلمههي  ،وتهيئههة مناخههات
البحهث العلمههي وتههوفير وسههائل المعرفههة بههدون حجههر أو
تقييد على حرية البحث واالبتكار وبحسب القانون .

 02-2إستثمار تكنولوجيا املعلومات وإلاتصاالت في التعليم
 0-02-2الهدف إلاستراتيجي
تكثيف توظيف وإدماج تكنولوجيا المعلومات واستخدامها بهدف تحسين نوعية التعليم وطرائقه
وإدارته وتنويع بناه بالشكل الذي يضمن نشر المعرفة المتجددة والمساهمة في نشر التعليم مدى
الحياة ،على أن يتم توفير المستلزمات الضرورية من معدات ،وبرمجيات ،وتدريب معلمين،
وتوفير الفنيين الالزمين إلنجاح هذه العملية.

 3-02-2مواطن الضعف والقصور
التعليم في ليبيا ال يزال في مراحله األولية بالنسبة الستخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية
فعلى الرغم من إدخال مادة الحاسوب في التعليم األساسي والمتوسط والجامعي ،إال أن تدريس
هذه المادة يواجه صعوبات كثيرة على مختلف المستويات تتدرج من طرائق التعليم بشكل عام إلى
القدرات ،والبنى التحتية الالزمة الستقبال التكنولوجيا ونشر استخدامها ،ونرصد هنا بعض مالمح
للقصور:
 - 7ضعف مستوى المهارات والقدرات البشرية في مجال توطين تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في قطاع التعليم.
 - 0إتباع األسلوب المعتمد على التلقين والحفظ واستخدام أوعية المعرفة التقليدية من خالل
نموذج رأسي في تدفق المعرفة في المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها ،وتقييم المتلقي
بمدى قدرته على التخزين باعتماد أسلوب االمتحانات التقليدي.
 - 2االستمرار في اعتبار الطالب متلقي بنفس األسلوب التقليدي الذي تخرج به معلمه ،وإرجاء
االعتماد على طرائق التعلم الحديثة التي تركز على اعتبار الطالب عنصر أساسي في عملية
التعلم.
 - 0عدم انتشار البنى التحتية لمنظومة االتصاالت بالمدارس التعليمية ،األمر الذي يعيق نشر
واستخدام االنترنت بها.
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 - 2البيئة المدرسية بوضعها الحالي غير مهيأة الستقبال تكنولوجيا المعلومات ،حيث ال يزال
المبنى المدرسي يعتمد على اإلدارة التقليدية في استقبال الطالب وإدارة شئونهم التعليمية؛
ووسائل اإليضاح التزال تقليدية ومتواضعة ،وأسلوب االمتحانات وتقييم الطالب مازال
تقليديا ً كما كان سائداً في الماضي.
 - 6التأخر في خوض صناعة وتطوير البرمجيات التعليمية اإللكترونية التي يمكن نشرها عبر
اإلنترنت أو توفيرها للطالب في معامل الحاسوب المدرسية أو استخدامها بالمنزل السترجاع
الدروس؛ والتأخر في محاكاة األساليب الناجحة في الدول المتقدمة والمنتجة للتقنية.
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 2-02-2ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية

الهدف األول

البرامج التنفيية


برنامج تطوير القدرات والمهارات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا
المعلومات في التعليم والتعلم لدى المعلمين والفنيين ومطوري البرامج
التفاعلية من خالل ورش تدريبية متنوعة المحتوى واألهداف ،وحلقات
نقاش وندوات ومؤتمرات علمية من أجل تمكين العاملين في القطاع
التعليمي من مدرسين وفنيين ومطوري البرامج ،والتعامل مع نظم
التعليم اإللكتروني عبر الشبكات ونظم التعلّم الذاتي.



استحداث مواد ومناهج علمية وتعليمية رقمية وتفاعلية مهن خهالل عمليهة
انتقال لألوعية اإللكترونية عبر الوسائط المتعددة والشبكات ونظم التعليم
الذاتي التكاملية بحيث يتم تحويل المواد التعليمية إلى مواد رقمية يتفاعل
معها الطلبة على اسطوانات مدمجة أو شبكات معلوماتية.

بناء القدرات البشرية في مجال استخدام
تكنولوجيا المعلومات في التعليم.

الهدف الثاني
التحول إلى النظام الرقمي في التعليم.

النتائج المتوقعة


حصول المعلمين والفنيين واإلداريين على مهارات
أساسية في تكنولوجيا المعلومات .



اكتساب العاملين في القطاع التعليمي لمهارات التعامل
مع نظم التعليم اإللكترونية عبر الشبكات المحلية
والدولية ،أو من خالل الوسائط المتعددة.



اكتساب العاملين في القطاع التعليمي لمهارات تقييم
عملية التعليم والتعلم من خالل منظومات التعليم
اإللكتروني.



اكتساب العاملين في القطاع التعليمي لمهارات التعليم
عن بُعد من حيث المتطلبات الفنية والفكرية.



إنجاز بيئة قانونية للتعليم تغطي كافة جوانب التعليم
اإللكتروني.



إعداد خطة مرحلية لتحقيق االنتقال من النظام التقليدي
إلى النظام اإللكتروني.



إنجاز مواد تعليمية إلكترونية حول مناهج مختلفة كانت
أصال موجودة بشكل تقليدي.



تعزيز المقررات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في
المدارس واستحداث مناهج جديدة لنشر الوعي ببن
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المتعلمين.



إشراك القطاع األهلي في عملية التحول من خالل دعم
المبادرات التجديدية في التعليم اإللكتروني.

الهدف الثالث



مشروع اإلبداع العلمي من خالل تعزيز مهارات النقهد والتحليهل والهتعلم
الهذاتي وشهحذ الجوانهب اإلبداعيهة فهي عمليهة التعلهيم والهتعلم عبهر رزمههة
تعليمية ومعرفية تراكمية متكاملة ،ويهدف المشروع إلى تعزيز الجوانب
غير التقليدية في عملية التعليم والتعلم عبر تأكيد تفاعليهة المعرفهة والنقهد
والتحليل وحل اإلشكاليات والعمل في مجموعات والتعلم الذاتي ،وتمكين
المتعلم للوصول لجذور المعرفة.



مشههروع تطههوير البنيههة ا لتكنولوجيههة للتعلههيم مههن خههالل اسههتحداث هياكههل
متخصصة في التعلم اإللكتروني وتوفير المستلزمات الفنية والتكنولوجية
وبنههاء المؤسسههات المتخصصههة والمسههاندة للتعلههيم اإللكترونههي وتأسههيس
شبكات اتصهالية موثوقهة األداء يمكهن الوصهول إليهها بيسهر وسهرعة مهن
قبههل المعلمههين والمتعلمههين وأفههرا د الجمهههور ،وتههوفير أجهههزة الحاسههوب
لألفراد والمؤسسات التعليمية.



مشروع بحوث تطوير توظيف تكنولوجيا المعلومات فهي التعلهيم والهتعلم

مشروع استخدام تكنولوجيا المعلومات
في تعزيز اإلبداع في التعليم والتعلّم.



إطالق مبادرات جديدة في التعليم اإللكتروني.



تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات التعليمية.



منح جوائز تشجيعية في اإلبداع التعليمي اإللكتروني،
على مستوى المعلم والمتعلم.



نشر التجارب اإلبداعية في المعارض والمؤتمرات
ووسائل اإلعالم لتعميم فائدتها.

الهدف الرابع
مشروع تعزيز البنية التحتية للمعلومات
واالتصاالت

الهدف الخامس
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رفع مستوى نشر أجهزة الحاسوب في المدارس بمعدل
 %22سنوياً.



إنشاء بنى اتصالية موثوقة وذات فاعلية عالية.



نشر شبكة اإلنترنت في كافة المؤسسات وإتاحة فرص
الوصول إليها.



نشر نظم إدارة التعلم في المؤسسات التعليمية بمعدل
 %22سنوياً.



تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.



خفض تكاليف الوصول لموارد المعلومات على
الشبكات.



إجراء بحوث مرحلية خالل خمس سنوات لرصد واقع

عبهر دراسهة واقهع قطهاع التعلهيم وتنفيهذ الدراسهات التقييميهة لههذا القطهاع
ورصههد اتجاهههات اسههتخدام تكنولوجيهها المعلومههات فههي العمليههة التعليميههة،
واستشههراف المسههتقبل لهههذا الجانههب ،وإنشههاء مقههاييس تطههور األداء عبههر
فترات زمنية ممتدة.

مشروع رصد وتقييم واقع استخدام
تكنولوجيا المعلومات في التعليم.

واتجاهات

تطور

دمج

تكنولوجيا

المعلومات

واالتصاالت في التعليم.


توظيف نتائج البحوث في تطوير التعليم اإللكتروني
وتحسين أدائه.



تعميم نتائج البحوث على المؤسسات التعليمية
ومؤسسات المجتمع المدني.



اإلفادة من نتائج البحوث في صياغة سياسات تعليمية
فاعلة تسهم في النهوض بقطاع التعليم

الهدف السادس
مشروع التشابك من أجل التعليم
اإللكتروني ،واعتماد المعرفة سبيل
التعلم ،واإلبداع.




إطهههالق عالقهههات تعهههاون وتنسهههيق مهههع المؤسسهههات والمنظمهههات الدوليهههة
واإلقليمية ذات الصلة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات فهي التعلهيم والهتعلم
مههن أجههل االسههتفادة مههن خبراتههها وتبههادل المعلومههات معههها حههول سههبل
التطوير المشترك ،والمساهمة في إنتاج التقنية ،باعتماد أساليب الوصول
للمعرفة  )Know-howفهي كهل جوانهب العمليهة التعليميهة ،وفهي كافهة
العلوم والمعارف.






94

بناء عالقات شراكة مع المؤسسات التعليمية داخل
الجماهيرية وتبادل الخبرات معها في مجال دمج
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم.
بناء عالقات تشابكية مع المؤسسات التعليمية والمعرفية
على المستويين اإلقليمي والعالمي لالستفادة من خبراتها
في تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في التعليم.
الحصول على المساندة المالية واللوجستية من الجهات
الدولية لدعم برامج دعم تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في قطاع التعليم.
بناء عالقات تنسيقية مع مؤسسات تعليمية مناظرة في
الدول األخرى لخدمة قطاع التعليم بين الطرفين.

 00-2التقويم واملتابعة
 0-00-2الهدف إلاستراتيجي
ت طوير واعتماد مؤشرات ومعايير عالمية لقياس وتقويم التحصيل التعليمي للطالب ،تعتمد فيه
منهجية التقويم المستمر ،وتقليص االعتماد على االمتحانات النهائية ،باإلضافة إلى إنشاء أقسام
خاصة لضمان الجودة وقياس أداء المؤسسات وجودة المخرجات التعليمية

 3-00-2مواطن الضعف والقصور
لقد أظهر فحص واستقراء واقع التعليم العام في ليبيا ،وجود قصور ومواطن ضعف عديدة في
أنظمة االمتحانات المعمول بها حاليا ً في المؤسسات التعليمية ،ويمكن تحديد أهم هذه المواطن على
النحو التالي:
 -7االعتماد على تطبيق االمتحانات في نهاية السنة الدراسية ،والتي صممت الستدعاء واسترجاع
المعلومات التي تم تخزينها من خالل عمليات الحفظ والتلقين طوال الفصل أو السنة الدراسية،
فاالمتحانات وفقا ً لهذا التناول ال تقيس إال قدرة المتعلم على أن يمثل دور الممتحن.
 - 0الفصل بين مضامين المواد الدراسية ،فالمواضيع والمواد واألهداف التعليمية منفصلة عن
بعضها وعن سبل تنفيذها.
 - 2الدور السلبي للمتعلم والمعلم في العملية التعليمية ،فالمعلم ناقل ومرسل للمعرفة ،والمتعلم
مستقبل لها ،واالختبارات تقيس مظاهر التعلّم السطحي وتقدم معلومات وهمية عن حقيقة
المتعلم فارتفاع تقديرات المتعلمين في االمتحانات ال يعكس مستوى اكتسابهم للمعرفة
المتوقعة ،أو امتالكهم للمهارات المستهدفة في البرنامج التعليمي ،مما أسهم في صياغة
قرارات تربوية تفتقد للرشد والعقالنية.
 -0عدم مناسبة مفردات المادة أليام الدراسة الفعلية ،مما أسهم في عدم قدرة المعلمين على تناول
جميع الموضوعا ت المطروحة .وأمام ضعف التواصل بين أجهزة اإلشراف التربوي على
المستوى الوطني ،واشتراك مربين غير ممارسين للتدريس في وضع أسئلة االمتحانات
النهائية طرحت أسئلة من خارج المقررات الدراسية) ،فضالً عن ذلك فلم تكن أسئلة
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االمتحانات شاملة لجميع الموضوعات وكان الوقت ال مخصص ألداء بعضها ال ينسجم مع
طبيعة األسئلة المطروحة.
 -2عملت األساليب التقليدية في القياس على نشر ثقافة االمتحانات القائمة على الفصل بين
التعليم والتقييم ،بحيث أصبح اجتياز االمتحانات هدفا ً بحد ذاته ،بغض النظر عن تمكن
المتعلمين من امتالك وسائل المعرفة ،ورسخت مفاهيم خاطئة نشرت الرعب بين
صفوف المتعلمين االمتحانات عنق الزجاجة ،يوم االمتحان يكرم المرء أو يهان،)..
وأفرزت هذه الثقافة مشاعر االغتراب لدى المتعلمين الناتج عن فك االرتباط بين بيئة
التعليم وواقع.
 -6إ عتماد صيغة االمتحانات التقليدية على طرح أسئلة تتطلب إجابات قصيرة ومختصرة،
مما أسهم في انتشار ظاهرة الغش في االمتحانات على نطاق واسع بين الطلبة.
 -1اعتمدت االمتحانات على قياس التحصيل من خالل اختبارات الورقة والقلم،
كاالختبارات الموضوعية االختيار من متعدد ،والصواب والخطأ ،وتكملة الفراغات)
واالختبارات المقالية ذات اإلجابات القصيرة والمختصرة ،والتي غالبا ً ما افتقدت
لخاصية الصدق بوصفها ال تقيس ما أعدت لقياسه ،وال تظهر ما تعلمه المتعلمون،
وما ينبغي لهم أن يتعلموه ،وال تقدم دليالً يحدد مستوى تمكنهم من جوانب المعرفة،
وامتالكهم لوسائلها ،وال تعكس قدرتهم على توظيف المعرفة في حل مشكالت قائمة،
أو تطوير واقع مُعاش ،فض ً
ال عن كونها متحيزة وغير ثابتة ،وال تراعي التمايزات
والفروق المتنوعة بين المتعلمين وعلى مستوى مدارس التعليم العام.
-1

لقد أدت مواطن الضعف والقصور السابق ذكرها إلى ارتفاع نسب الرسوب ،حيث
وصلت في بعض المراحل إلى أكثر من  % 62وإلى نجاح فئة ال تستحق النجاح
أيضاً ،مما يشكل عبئا ً على النظام التربوي.
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 2-00-2ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية
الهدف األول

البرامج التنفيية




إنشههاء مركههز وطنههي للتقيههيم والقيههاس التربههوي
يعمل على تطوير وسهائل التقيهيم ومعهايير األداء
واالختيهههههارات المهنيهههههة ،بحيهههههث يهههههتم تفعيلهههههها
ألغهههراض التقيهههيم المبهههدئي والبنهههائي التكهههويني،
والنههههائي الختهههامي ،والتتهههابعي ،وتهههوفير سهههبل
التغذيههة الراجعهههة عبهههر الحهههرص علهههى ديمومهههة
االتصهههال والتواصهههل بهههين المسهههتويات الهرميهههة
للنظههام التعليمههي والمؤسسههات العامههة والخاصههة
التي توظف مخرجات التعليم العام.



تضمين برنامج تدريب المعلمهين أسهاليب التقيهيم
البهههديل ،بأبعهههاده المتنوعهههة التهههي تشهههمل تصهههميم
االختبارات المقالية ذات اإلجابات الطويلهة التهي
تقههيس القههدرة علههى التحليههل والنقههد ،واالسههتنتاج،
والمقارنههة ،واالسههتدالل ،وتوظيههف المعرفههة فههي
حهههل المشهههكالت ،وإنتهههاج منتجهههات لـههههـا قيمهههة،
واستخدام وتقييهـم عهروض األعمهال كالمقهاالت،
واألوراق البحثيهة وإعههداد الملخصهات ،وتقههارير
الزيهارات الميدانيههة ،والعههروض الشههفوية لقيههاس

التقييم المستمر ألداءات المتعلمين فـي مدراس التعليم
العام.

النتائج المتوقعة
ضمان مراعاة البرامج التعليمية لقدرات واستعدادات
وميول المتعلمين.


ضمان تمتع مخرجات النظم التعليمية ومطابقتها
للمعايير المطلوبة لالنتقال عبر السنوات الدراسية
والمراحل التعليمية.



ضمان تمتع مخرجات التعليم الثانوي بالمواصفات
الالزمة في قطاعات التوظيف العامة والخاصة عبر
امتالكها ألبعاد المعرفة ،والمهارة ،والقيمة.

الهدف الثاني
اعتماد أساليب التقييم البديل بدالً من اختبـارات التحصيـل
أحادية ا لجانب ،واالنتقـال من ثقافة القياس إلى ثقافة
التقييم الشامل ألداءات المتعلمين فـي مرحلة التعليم العام.



خفض معدالت الهدر الفاقد التعليمهي النهاتج عهن
الرسوب والتسرب
تعميق فهم المتعلمين لمضامين المقررات الدراسية،
ونمو قدراتهم اإلبداعية بصورة تدريجية.



مالءمة طرائق التدريس ،وأساليب التقييم لقدرات
المتعلمين ،والتوصل إلى أحكام تقييمية أكثر نزاهة
وعدالة.



زيادة التالحم بين المقررات الدراسية ،وبيئة
التمدرس ،والواقع المجتمعي.



تحجيم ظاهرة اغتراب المتعلمين ،الناشئة عن اتساع
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القههدرة علههى االتصههال ،والتخاطههب ،والقههراءة ،
واالسهههههتماع ،والمنهههههاظرات الصهههههفية ،وتقيهههههيم
األداءات اليدوية والمعملية القائمة على التجربهة
والمشههاهدة ،والمشههروعات الفرديههة والجماعيهههة
واسهههههتخدام الصهههههور واألشهههههكال ،والتصهههههاميم،
والنماذج ،وذلك حسب طبيعة المرحلة الدراسية،
واختصهههاص المتهههدرب ،ومتطلبهههات المقهههررات
الدراسههية ،واالنطههالق مههن أن الكههل قههادر علههى
التعلم ،غير أن الكل ال يتعلم بطريقة واحدة ،وما
يترتب على ذلك من تنويع فهي طهرق التهدريس،
وأساليب التقييم.

الهدف الثالث



إنشاء مدراس المستقبل الغنية والثرية
بإمكاناتها ،والمثيرة الهتمامات المتعلمين والتي
تشبع ميولهم ،وحاجاتهم للمعرفة ،واستحداث
وتطوير المكتبات المدرسية ومكتبة الفصل
وتزويدها بالمصادر ،والوسائل الالزمة،
وتطوير المناهج الدراسية ،وتفعيل األنشطة
الداعمة لها ،واألخذ بنظام اليوم الدراسي
الكامل ،وتوفير برامج للتغذية والصحة
المدرسية ،وتأسيس بيئة جديدة لمتعلمين جدد.



حوسهههههبة التعلهههههيم العهههههام ،وتحويهههههل المهههههدارس
والصهفوف التقليديههة إلهى المههدارس اإللكترونيههة،
والصف اإللكتروني ،بحيث يتم تخصيص جهاز
حاسههوب واحههد لكههل خمسههة تالميههذ فههي مههدراس
التعلههيم األساسههي ،وجهههاز حاسههوب واحههد لكههل
ثالثة طالب في مدارس التعليم الثانوي ،واعتماد

توفير المصادر والمقومات الالزمة لتفعيل أساليب التقييم
البديل.

الهدف الرابع
تـحسـين المؤشرات الكمية فـي مرحلة التعليم العام

الفجوة بين المدرسة والمجتمع.


شيوع المناخات التربوية اآلمنة في المدارس،
وتالشي مشاعر الخوف من االمتحانات بصورة
تدريجية بين صفوف المتعلمين.



تعزيز المشاركة بين المعلم والمتعلم في تحديد المهام،
وأسس التقييم.



اتخاذ قرارات تعليمية عقالنية رشيدة أثناء توزيع
المتعلمين على التخصصات العلمية.



تمكن المتعلمين من امتالك وسائل المعرفة.



ظهور اهتمامات مدرسية جديدة ،تعظم المصلحة
العامة ،وحقوق اإلنسان ،والعمل التطوعي،
والمسئولية الوطنية واالجتماعية.



التحسن المستمر في مهارات المتعلمين ،وقدرات
المعلمين التدريسية.



مواكبة التطورات المتسارعة في التربية ،وإدارة
المؤسسات التعليمية.



التوصل إلى صياغة تربوية تجمع بهين األصهالة
والمعاصرة عبر مواكبة التطورات العالميهة مهع
الحفاظ على الهوية.
حصول جميع المتعلمين على الرعاية واالهتمام
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الالزم ،وتعزيز قدرة اإلدارة المدرسية على ضبط
تصرفاتهم وممارستهم التربوية.


توفير الوقت المناسب أمام المعلمين للمشاركة

فصلين دراسيين في كل سنة دراسهية علهى أكثهر
تقدير بحيث تحتوي كل مدرسة للتعليم األساسهي
على  )71فصالً دراسهيا ً علهى أكثهر تقهدير وأن
تشههمل كههل مدرسههة ثانويههة  )6فصههول دراسههية
كحد أعلهى ،وخفهض نصهاب متعلملفصهل بحيهث
يتههراوح مهها بههين  )02-02مههتعلم فههي مههدراس
التعلهههههههههههههههههههههيم األساسهههههههههههههههههههههي ،ومهههههههههههههههههههههن
 )02-71مههتعلم فههي مههدراس التعلههيم الثههانوي،
وخفههههض العههههبء التدريسههههي للمعلمههههين بحيههههث
يتراوح ما بين  )72-72حصة في األسبوع.

واإلشراف على األنشطة المدرسية.


التدريس والتقييم.


الهدف الخامس
التنمية المهنية المستـدامة للمصـادر البشرية العامـلة فـي
مرحلة التعليم العام.



الحد من ازدحام الفصول الدراسية ،والتوزيع
المناسب للمعلمين في المدارس ،وتالشي ظاهرة
المعلم االحتياطي.



برنامج التدريب المستمر للمعلمين أثنهاء الخدمهة
لتزويدهم بالمستجدات في مهنة التربية والتعليم،
وتههههدري ب المشههههرفين التربههههويين علههههى أسههههاليب
اإلشهههههراف الحديثهههههة كاإلشهههههراف اإلكلينيكهههههي،
والتهههأملي ،والحهههواري ،والتشهههاركي ،وتهههدريب
مههديري المههدارس علههى األسههاليب الحديثههة فهههي
القيادة المدرسية ،كالقيادة اإلجرائية ،والتحويلية،
وقيههههادة الفريهههههق والقيههههادة باإليمهههههان ،وتمكهههههين
المتهههدربين مهههن شخصهههنة قهههيم مهنيهههة ناضهههجة،
تسههاعدهم علههى تشههكيل منظومههة قيميههة وأخالقيههة
يعتنقونههههها ،ويعيشههههونها فههههي مراحلههههها األكثههههر
تطوراً.

تمكن المعلمين من استخدام أساليب متنوعة في

تمكههن المشههرفين التربههويين مههن أداء مهههامهم،
وضبط ممارستهم اإلشرافية.
التحسن المستمر في مهارات المعلمين ،وقدراتهم
التدريسية والتقييمية وانعكاس ذلك إيجابيا ً على
تحصيل المتعلمين في المدارس.



تطور مستوى حرفية ومهنية المشرفين التربويين،
ونمو ثقافة الزمالة في الوسط التربوي.



رفع مستوى مهارة القيادات المدرسية ،وتحول
المدارس إلى مجتمعات تقودها الفضيلة المهنية،
والشعور بعمق الواجب.



ً
نتيجة لنمو بعد
انحسار معالم الضبط الخارجي؛
المساءلة الذاتية.



شيوع مناو تربوي تحكمه القيم بين المتعلمين،
والمعلمين ،والعاملين ،والمتعاملين مع اإلدارة

99

المدرسية.

الهدف السادس
اعتماد نظام لضمان الجودة الشاملة في مرحلة التعليم
العام.



إنشاء إدارة عامة لضمان الجودة في التعليم العام،
تتبعها إدارات فرعية على المستوى اإلقليمي تضمن
مطابقة بيئة التمدرس كالفصول الدراسية ،والمعامل،
والمكتبة والمسرح ،والمالعب ،والمرافق الصحية
والخدمة) والبرامج التعليمية ،وعمليات اختيار
وتوظيف العناصر البشرية للمعايير الدولية ،وتصميم
معايير العتماد مؤسسات التعليم الخاص ،بحيث
تضمن مطابقة برامجها وأنشطتها ،ومكوناتها
لمتطلبات االعتماد الشكلي واألكاديمي ،وتؤسس نظام
للتمييز الدراسي بحيث تمنح أفضل مدرسة في كل
سنة جائزة التميز السنوي على أن يتم ترتيب
المدارس حسب هذه المعايير على المستوى اإلقليمي
والوطني ،وتتولى إصدار دليل التميز السنوي في
مدارس التعليم العام ،وتقدم تقارير ربع سنوية
للمسؤولين المحليين والقيادات الوطنية ،وأعضاء
المجتمع عن واقع التحصيل في المدارس .ولتوسيع
نطاق المساءلة التربوية ،يجب استحداث مجلس عام
يعرف بالمجلس الوطني لآلباء والمعلمين ،يتولى
مهام المساءلة التربوية الخارجية ويفعل دور مجالس
اآلباء والمعلمين على المستوى اإلقليمي.
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التوظيف المناسب للمصادر المالية ،والمادية،
والبشرية في مرحلة التعليم العام.
ضبط ممارسات النظام التعليمي ،وتحقيق بعدي
الكفاءة والفاعلية في مؤسساته.
توفير آلية لترخيص واعتماد مؤسسات التعلّم األهلي.
توسيع نطاق المساءلة في التعليم العام ،وترسيخ
مفاهيم التعليم التي تخدم إعداد إستراتيجية لألمن
القومي.
حصول المؤسسات التعليمية على الدعم والتأييد
الرسمي والشعبي.
االعتراف الدولي بنظام التعليم العام ،والمصادقة
واإلقرار بجودة مخرجاته ،وفاعلية برامجه التعليمية.

 05-2التمويل والشراكات مع املجتمع املدني
 0-05-2الهدف إلاستراتيجي
تخصيص مبلغ كافي من الناتج المحلي اإلجمالي لإلنفاق على التعليم والبحث العلمي ،وزيادة هذه
المخصصات من خالل تشجيع القطاع األهلي للمشاركة في تمويل التعليم والبحث العلمي عبر
مؤسسات تعليمية ومراكز بحوث أهلية ،يتم إخضاعها لمعايير عالية لضمان الجودة واالعتماد.

 3-05-2مواطن الضعف والقصور
 عدم وجود مخصصات كافية لصيانة األبنية المدرسية .
 النقص في وسائل التعليمية والمختبرات والمعامل التي أصبحت غير صالحة لالستخدام .
 معظم نفقات التعليم تذهب كمرتبات ليس لصالح مستلزمات العلمية والتعليمية
 يوجد هدر كبير في الموارد المالية لنظام التعليمي نظرا لغياب الشفافية والتخبط في تنفيذ
المشروعات .
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 2-05-2ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية
الهدف األول

البرامج التنفيية

الهدف الثاني
تطوير سياسات اإلنفاق على قطاع التعليم والبحث العلمي
في ليبيا ،بما يتالءم وأهداف التعليم.





نظههراً لمهها لقطههاع التعلههيم والبحههث العلمههي مههن
أهمية في تنميهة وتطهوير المهوارد البشهرية وههو
الرافد للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،فإنهه مهن
أجههل النهههوض بهههذا القطههاع ومههن ثههم االرتقههاء
بالمستوى االقتصهادي واالجتمهاعي والحضهاري
للمجتمهههههع ،واسهههههتناداً علهههههى توصهههههية منظمهههههة
اليونسههكو ،بهههذا الخص هوص فإنههه يجههب اعتمههاد
سياسات اقتصادية تكفهل تخصهيص نسهبة ال تقهل
عن  %2مهن النهاتج المحلهي اإلجمهالي للمجتمهع
الليبهههي بههههدف اإلنفهههاق علهههى التعلهههيم والبحهههث
العلمي.



تشكل الرواتب واألجور النسبة األكبر من نفقات
قطههاع التع لههيم األمههر الههذي يحههد مههن قههدرة هههدر
القطههاع علههى تغطيههة بقيههة نفقاتههه فههي الجوانههب
األخههرى لمسههتلزمات العمليههة التعليميههة فههإن هههذا
يتطلههب تطههوير سياسههات اإلنفههاق وترشههيده علههى
قطاع التعلهيم والبحهث العلمهي ،بحيهث تخصهص
نسههههبة أكبهههههر مهههههن اإلنفههههاق لتطهههههوير البهههههرامج
األكاديمية ،من حيث توفير التقنيات الحديثهة فهي
التعلهههيم واالهتمهههام بالبحهههث العلمهههي والتطهههوير،
للقضاء على الفاقد أو الهدر فهي المهوارد الماليهة
المخصصههة لهههذا القطههاع ،ولرفههع مسههتوى أداء

تخصيص نسبة  %2من الناتج المحلي اإلجمالي لإلنفاق
على قطاع التعليم والبحث العلمي في ليبيا.

النتائج المتوقعة


زيادة قدرة الموارد البشرية المعرفية والعلمية.



زيادة اإلنتاج وتحسين نوعيته.



زيادة معدل النمو االقتصادي للدولة.



الربط بين تمويل التعليم وبين نظام التعليم السائد
وفلسفته.
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تبني أسس جديدة ،من أجل تمويل أفضل للتعليم.

تبني األساليب اإلدارية الحديثة وتطوير سياسات
اإلنفاق.



توفير الحوافز لتحقيق الكفاءة ،حيث أن عملية
إصالح تمويل التعليم عملية هامة ليس فقط ألنه يدعم
إدارات المؤسسات التعليمية األكثر كفاءة ،بل ألنه
يؤدي أيضا ً إلى تحسين محتوى التعليم.



ضمان الحصول على تعليم جيد النوعية.



تحقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية،

عن طريق توزيع األعباء المالية توزيعا ً عادالً بين

الخريجين.

المناطق أو الجماعات أو األفراد.


تحقيق ديمقراطية التعليم بالنسبة للتعليم العام ،ال سيما
في التزام الدولة بتوفير حد أدنى من التعليم اإلجباري
لكل فرد من أبنائها.

الهدف الثالث



نظراً ألهمية القطاع األهلي لكونه يخفف العبء
علههى قطههاع التعلههيم العههام والبحههث العلمههي مههن
ناحية إعداد الطلبهة الممكهن اسهتيعابهم ،وبالتهالي
فإنههه يتههيح الفرصههة للمؤسسههات التعليميههة العامههة
علههههى تحسههههين نوعيههههة التعلههههيم بههههها ،وتحسههههين
مخرجهههات التعلهههيم "العمالهههة" ،كمههها وأنهههه يفسهههح
مجاالً أكبر لالهتمهام بالبحهث العلمهي والخهدمات
االستشارية للمجتمع وبما أن القطاع األهلهي فهي
ليبيا حديث النشأة وأنه يعاني من بعض السلبيات
التي يمكن تالفيها في المستقبل ،فإن هذا يتطلهب
توعيههة وتحفيههز المجتمعههات المدنيههة مههن القطههاع
األهلي بأهمية قطاع التعليم والبحث العلمي ،بما
يكفهل زيههادة مسههاهمة القطهاع األهلههي فههي تمويههل
هذا القطاع.



أن تفعيهههل دور المؤسسهههات التعليميهههة والمراكهههز
البحثيههة فههي دعههم تمويههل قطههاع التعلههيم ،يههتم عههن
طريق تنميهة المهوارد البشهرية التهي تسههم بهدور

زيادة المخصصات في تمويل قطاع التعليم والبحث
العلمي ،من خالل تشجيع القطاع األهلي في ليبيا.

الهدف الرابع
تفعيل دور المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية في دعم
تمويل قطاع التعليم في ليبيا ،وإخضاع هذه المؤسسات
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عدم هيمنة الدولة على نظام التعليم بها ،مما يفسح
المجال أمام بقية أنواع التعليم األخرى.



قناعة القطاع األهلي على المشاركة واالستثمار في
مجال التعليم.



عدم اعتماد نظام التمويل للتعليم على دعم الدولة
بالكامل ،من خالل الميزانيات المخصصة للتعليم
البحث العلمي.



ترك الحرية للتعليم الحر للقيام بدوره في إدارة
وتمويل التعليم.

 تنوع فرص االلتحاق بالمؤسسهات التعليميهة وإعهداد
الفههرد ليلعههب دوره فههي المجتمههع بصههورة أكثههر
فاعلية ،ويشارك فهي اتخهاذ القهرارات فهي جميهع
المجاالت.
 زيادة كفاءة التعليم من خالل ترشيد الصرف.


زيادة إسهامات رجال األعمال في مجال إنشاء

كبير ومتزايد في العمليهة التنمويهة فهي المجتمهع،
وذلك من خالل استحداث برامج تعليمية جديهدة،
بما يضمن رفع كفاءة الخرجين بجميع مستويات
التعلههيم ،وزيهههادة قهههدرة البهههرامج التعليميهههة علهههى
مواكبة احتياجات سوق العمل،وتدريب المبدعين
والمبتكرين ،خصوصا ً في المجهاالت التهي يكثهر
عليها الطلب من الوحهدات االقتصهادية المختلفهة
في المجتمع .كما أن هناك حاجهة ماسهة العتمهاد
منهجيههة واضههحة ومحههددة للبحههث والتطههوير فههي
المجتمهههههع الليبهههههي لتالفهههههي مهههههواطن الضهههههعف
والقصههور فههي قطههاع التعلههيم ،بمهها يعنههي زيههادة
كفههاءة الخهههريجين والبهههرامج التعليميهههة ومهههن ثهههم
اعتمهههاد مخرجهههات التعلهههيم وكفهههاءة األداء فيهههها
كمعيار لضمان جودتها وبالتالي اعتمادها

والمراكز لمعايير أداء عالية تضمن الجودة واالعتماد.

مؤسسات تعليمية تتنافس فيما بينها ،وتكون قادرة
على المنافسة العالمية.


إعادة النظر في هيكلية إدارة الموارد المالية للتعليم،
في جانبي اإليرادات والنفقات ،وكذلك البحث عن
مصادر تمويل غير تقليدية ،بحيث يمكن زيادة دورها
في تمويل التعليم.



تنمية االبتكارات العلمية والتكنولوجية في المجتمع.



تزويد سوق العمل بالعمالة الماهرة والمدربة.



ابتكار األساليب اإلنتاجية األكثر وفرة في اإلنتاج
والوقت واألقل كلفة.

الهدف الخامس
تحديد األهداف المنشودة من تمويل التعليم في ليبيا ،بحسب
األولوية.



يعتبر تمويل التعليم في مختلف دول العهالم ،مهن
أكثهههر موضهههوعات اقتصهههاديات التعلهههيم جهههدالً،
ونظههراً للتوسههع الكبيههر لوظههائف قطههاع التعلههيم،
حيث أنه لم يعد مقتصهر علهى التهدريس وإجهراء
البحوث ،بل تعدى ذلك إلى االشهتراك فهي تقهديم
الحلههههول واالستشههههارات والمسههههاعدات ،وعقههههد
البرامج التدريبية للقطاع العام واألهلي بما يسهم
في تحقيق التنمية وحل مشهكالت المجتمهع؛ لههذا
كان البد لقطاع التعليم في ليبيا من تحديد أهدافه
في التمويل،وذلك بحسب األولوية في األهداف.
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تطوير إطار نظري تمويلي ،له أهدافه واستراتيجياته
المنبثقة من أهداف وفلسفة التعليم.



توسيع قاعدة البحث العلمي.



تنمية روح االبتكار واالختراع واإلإبداع.



تشجيع الطالب على الدراسات والتخصصات العلمية
المطلوبة.



اعتماد منهجية واضحة ومحددة للبحث والتطوير.

 06-2متطلبات تفعيل إستراتيجية التعليم
أ -متطلبات تنفيذ إلاستراتيجية
لنجاح تنفيذ اإلستراتيجية وتحقيق أهدافها ال بد وأن تتوفر لها المتطلبات التالية:
 توفر القناعة لدى المجتمع أن التعليم في ليبيا بحاجة إلى عمليات إصالح شمولية وعلى
جميع مستوياته ومكوناته؛ حتى يتمكن من أداء الدور المنوط به في عمليات التنمية
والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة.
 اعتماد اإلستراتيجية من قبل المؤتمر الوطني العام والتأكيد على استمرارية تنفيذها حتى
ولو تغيرت القيادات التربوية المسئولة عن قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
 وجود إرادة سياسية واضحة وداعمة لعمليات إصالح وتطوير المنظومة التربوية.
 تشكيل لجنة دائمة مستقلة من المتخصصين والخبراء في مجاالت التربية والعلوم

االجتماعية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ لإلشراف على تنفيذ اإلستراتيجية
ومتابعتها وتقويمها وإنشاء إدارة تنفيذية تساعد في الشئون المالية واإلدارية للجنة.
 إنشاء صندوق خاص  -مستقل عن ميزانيات وزارة التعليم والتربية ووزارة التعليم العالي
والبحث العلمي -يخصص لتنفيذ البرامج والمشروعات التطويرية ذات األولوية ،وذلك
حسب تقديرات كلفة البرامج والمشروعات المرصودة في اإلستراتيجية.
 إصدار قرار من المؤتمر الوطني العام يقضي بتخصيص نسبة ال تقل عن  %2من الدخل
القومي لقطاع التعليم والتعليم العالي ونسبة  % 7من هذا الدخل لبرامج البحوث والتطوير.

ب -العقبات والعوائق املتوقعة
قد تواجه اإلستراتيجية  -قبل اعتمادها وتنفيذها مجموعة من العوائق والعقبات  -التي قد تؤدي إلى
عرقلة عمليات التنفيذ أو خروج اإلستراتيجية عن المسار المحدد لها وعدم تمكنها من تحقيق
األهداف اإلستراتيجية المرصودة والنتائج المتوقعة.
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ويمكن تلخيص مجموعة العقبات والعوائق المحتملة فيما يلي:
 تأخير إقرار واعتماد اإلستراتيجية.
 التأخير في تشكيل اللجنة الدائمة لإلشراف على تنفيذ اإلستراتيجية.
 عدم النجاح في إنشاء صندوق خاص لدعم مشروعات وبرامج التطوير المرصودة
في اإلستراتيجية.
 التأخير في صياغة الوثائق الخاصة بتنفيذ مشروعات وبرامج اإلستراتيجية بالتعاون
مع الخبراء ،االستشاريين ،وبيوت الخبرة.
 المقاومة التي قد تواجهها اإلستراتيجية من القيادات التقليدية التي تقاوم كل تجديد
وتطوير للوضع التربوي القائم.
 محاوالت التدخل في عمليات تنفيذ اإلستراتيجية من قبل بعض القيادات اإلجتماعية
ومراكز النفوذ في الدولة.
ويجب القول إنه إذا ما توفرت اإلرادة السياسية ودعم القيادات الوطنية واإلجتماعية ممثلة بالدولة،
فإنه باإلمكان تفادي كل هذه العقبات والمعوقات وضمان استمرارية تنفيذ اإلستراتيجية خالل المدى
الزمني المحدد لها.
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الفصل الرابع  :التنشئة إلاجتماعية
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الفصل الرابع  :التنشئة إلاجتماعية
 0-0مقـدمـة
تعتبر التنشئة االجتماعية من أهم أدوات المجتمعات اإلنسانية إلعادة إنتاج نفسها ،والمحافظة على كل
ما تملكه من تراث مادي ومعنوي وأخالقي وتاريخي  ،والمجتمع الليبي ال يخرج عن هذه القاعدة أبداً،
فله أدواته ووسائله لتنشئة أبنائه وتكوينهم اجتماعيا وثقافيا وأخالقياً ،وبسبب منطق األشياء المتطورة فإن
التنشئة االجتماعية مرت بتطورات وتغيرات بحسب تطور وتغير المجتمع الليبي من مجتمع زراعي
ورعوي منذ القديم ،وحتى النصف الثاني من القرن الماضي حيث بدا التحديث والحداثة تسرى في كل
مكونات المجتمع المادية واالجتماعية ،تبعا ً لذلك بدأت التنشئة االجتماعية تشهد ما يشهده المجتمع الليبي
من تغيرات مختلفة ،فكانت التنشئة االجتماعية تعد وتهيّ اإلنسان لمجتمع بدوي وزراعي ،تم تطورات
آليات هذه التنشئة االجتماعية وأصبحت تهيّ اإلنسان وتعده للمجتمع الحديث الذي ال يعتمد على
الزراعة والرعي في حياته ،ولكنه بدالً من ذلك أصبح يعتمد إلى حد ما في حياته على اقتصاد حديث
قوامه قطاعات االقتصاد المعروفة وهي اإلنتاج واالستهالك والخدمات وتبعاً لذلك تغيرت آليات
وأساليب التنشئة االجتماعية تبعا ً لهذا النوع من المجتمع ،الذي بدأ يظهر ويتكون وبغض النظر فيما إذا
كان هذا اإلعداد والتنشئة إيجابية أو سلبيه ،وتعد فعالً اإلنسان لمثل هذا المجتمع والحياة الحديثة فذلك
يحتاج إلى دراسة تحليلية أخرى ترصد ما حدث وترصد نتائجه وأثاره على المجتمع الليبي بشكل فردي
أو جماعي ،وعلى أي حال فإن نموذج التنشئة االجتماعية السائد في ليبيا قد تطور في أساليبه ونظرته
للحياة واإلنسان والعالم ورغم كل ذلك ظل المجتمع الليبي ينظر إلى التنشئة االجتماعية على أنها آليات
تربوية واجتماعية وثقافية لتكوين اإلنسان بخصوصيته الليبية المحلية ،وهنا يمكن القول بأن الجغرافية
وا لتاريخ والدين اإلسالمي ،وضرورة العيش المشترك هي أهم اآلليات التي شكلت نموذج التنشئة
االجتماعية ،ولذلك نجده يسعى إلى تكوين إنسانا ً مسلما ً  .محافظا ً على دينه وهويته ومتأثراً بكل مراحل
تاريخه وكفاحه ونضاله ضد كل الغزوات األجنبية التي احتلت أرضه أو التي تفرض عليه ثقافة أجنبية
أو نظاما ً اجتماعيا ً مخالف لهويته فليبيا وطنه وفيها ماضيه وحاضره ومستقبله .ان التفاعل الذي يحدث
عادة بين األرض واإلنسان وما ينتج عن ذلك من مشاعر ودهنيات يتجسد تماما ً في التنشئة االجتماعية
الليبية ،فقد كانت وال تزال التنشئة االجتماعية الليبي ة تسعي إلى تكوين اإلنسان المتكامل والجاد
والمسئول عن نفسه واآلخرين من أسرته وأبناء وطنه ،والقادر على العيش في مجتمع متغير ومتطور،
وال شك أن خالل هذه الفترة هناك سلبيات وصعوبات ولكن تحليل هذه السلبيات تخرج عن هدف هذه
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الدراسة ويمكن أن تعرض في سياق ومقام أخر .والمهم أن التنشئة االجتماعية تكونت في مجتمع
صحراوي وبدوي قليل المصادر االقتصادية ويتصف بالجفاف وندرة المطر ،ولذلك يبدو أن التنشئة
االجتماعية عملت على إعداد إنسان يجب عليه ان يكافح وباستمرار من أجل رزقه  ،مما انعكس إلى
اليوم في شخصية اإلنسان الليبي فهو دائ ما يتوقع انقطاع الرزق ،والفقر ،والجوع ،ولذلك فهو يسعى بكل
الطرق للوصول إلى موارد العيش والرزق  ،ولعل ذلك يفسر كثيراً من مظاهر االستهالك وسوء
استغالل المال العام .
وبكل تأكيد تغيرت األمور فقد تم اكتشاف النفط في ليبيا وتبعا ً لذلك تغيرت النظرة إلى كل شيء بما
في ذلك التنشئة االجتماعية ،كما أترث هذه الوضعية على كل قيم واتجاهات اإلنسان الليبي نحو نفسه
واآلخرين ،بل ظهر وتكون نموذج من التنشئة االجتماعية فيه الكثير من المرونة ،وفيه الكثير من اآلمال
والطموحات التي يصعب تحقيقها عمليا ً خاصة على المستوى الفردي وبمعنى آخر أن اإلنسان الليبي
ومند اكتشاف النفط زادت طموحاته وتوقعاته ،ولكن مؤهالته وقدراته المختلفة قد ال تساعده على تحقيق
كل هذه الطموحات وإشباع كل الرغبات.
وعلى أية حال فإن هذا النموذج من التنشئة االجتماعية الذي تكون تاريخياً وارتبط بشكل أو اخر
بمجتمع النفط الذي يوحي بالثروة والمال والحياة المرفهة أصبح اليوم يواجه تحديات عميقة وشامله
ألسباب متعددة من أهمها أن التنشئة االجتماعية في الماضي لم تعد اإلنسان الليبي بشكل جيد ومسئول،
بل خلقت منه إنسانا ً مستهلكا ً وغير منتج وغير معتمد على نفسه يضاف إلى ذلك التحديث والحداثة التي
شملت المجتمع الليبي مثل كل مجتمعات العالم الثالث وكل ما في هذه الصيرورة التاريخية من تأثير
على المجتمع الليبي يظهر واضحا ً في نموذج التنشئة االجتماعية المعروف والمعتاد في ليبيا إذ أنه غير
قادر على تكوين اإلنسان الذي يستطيع التعامل مع هذه التحديات ،بل غير قادر على التعامل مع عالم
جديد قوامه العلم والمعرفة والتقنية ،وثقافة ديناميكية متغيرة بسرعة فائقة ،وهي غير تلك الثقافة التي
اعتاد عليها اإلنسان الليبي منذ مئات السنين في قرينة أو في باديته الساكنة .بل يمكن القول بأن نموذج
التنشئة االجتماعية المعتاد في لي بيا أصبح غير مقبول وغير جذاب وفي كثير من األحيان مرفوض من
كثير من الشباب والصغار أنفسهم  ،وهذا ما يبرر الحاجة إلى نموذج جديد للتنشئة االجتماعية يجمع بين
الماضي والحاضر  ،وبين األصالة والحداثة.
وفي الجملة يمكن القول بأن التنشئة االجتماعية تواجه اليوم في ليبيا مثل كل المجتمعات النامية
تحديات على مختلف المستويات وبخاصة في مجال سياسة التعليم والتربية ،وطريقة تربية األسرة
ألبنائها،وتقريبا في كل المؤسسات والسياسات ذات العالقة بإعداد وتوجيه اإلنسان سواء أكان طالبا ً في
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المدرسة أو عامالً في مؤسسة اقتصادية ،أو مجرد مواطن عادي في المجتمع ،أن الموقف يتطلب فيما
نعتقد إعادة النظر في التنشئة االجتماعية سواء من حيث فلسفتها أو أهدافها  ،أو آليات ووسائل تنفيذ هذه
األهداف واألغراض .

 3-0الهدف إلاستراتيجي
وضع الخطط والبرامج التنفيذية ألهداف التنشئة االجتماعية على مستوى المجتمع
الوطني ،وعلى مستوي المجتمعات المحلية بخصوصيتها الجغرافية واالجتماعية
واالقتصادية.

 2-0مواطن الضعف والقصور
 . 0تتم التنشئة اإل جتماعية في ليبيا في مجتمع صغير في عدد سكانه  )6.211مليون نسمة حسب
تعداد السكان لعام  3116م  ،وواسع شاسع في مساحته ،وهناك تباعد بين مدنه وقراه ومراكزه السكانية
وتتم هذه التنشئة وتتم في مجتمع نام يسعى للنمو والتحرر من التخلف والركود القتصادي وعدم
اإلنتاجية ،ونسبيا ً يمتلك المال للنمو والتنمية ولكنه يفتقر لإلدارة الحديثة ويفتقد طبقة واسعة من العمالة
الفنية الماهرة وشبة الماهرة والتي عمليا ً هي التي تسيير وتنفذ برامج وخطط التنمية في الواقع ،وإضافة
إلى ما سبق فإن المجتمع الليبي مجتمع قبلي بامتياز حيث تعتبر فيه القبيلة محور البناء االجتماعي
لدرجة أن الفرد ال يستطيع أن يرى الدنيا والعالم اآلخر إال من خالل منظور القبيلة سواء كان هدا
المتطور إيجابيا ً أو سلبياً.
 . 3يعكس المجتمع الليبي مالمح ومؤشرات كثيرة في المجال االقتصادي من أهمها:ـ
أ ـ انه مجتمع يعتمد اقتصاده على مصدر واحد للدخل الوطني وهو النفط،وال يمتلك أي اقتصاد
حقيقي خارج قطاع النفط .
ب ـ أنه مجتمع ريعي بمعني تتولى الدولة تمويل كل شيء والجميع بشكل أو أخر يعتمد على الدولة
في رزقه ومعاشه.
 . 2هناك تفاوت اجتماعي كبير وواضح بين األسر في الدخل والسكن ونمط المعيشة ،والقدرة الشرائية
إضافة إلى ضمور الطبقة الوسطى التي عادة يعول عليها كثيراً في المحافظة على توازن المجتمع بما
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في ذلك حرصها على تع ليم أبنائها ،وتطلعها الدائم إلى األفضل ،والقدرة على اإلسهام في الحراك
االجتماعي والسياسي في المجتمع .ولذلك يقول علماء السياسة أن ازدهار الطبقة الوسطى في المجتمع
هو ازدهار الديمقراطية وتحرر المجتمع من الصراعات الطبقية المدمرة ،ومن كثير من األمراض
االجتماعية .
 . 0هناك عدم تكامل وضعف تنسيق بين األسرة والمدرسة واإلعالم والمؤسسات االجتماعية األخرى
ذات الصلة بالتنشئة االجتماعية فأصبح الطفل أو الشاب الصغير حائراً متذبدبا ً بين نماذج كثيرة للثقافة
والتربية غير منسجمة  ،بل وان هناك افتقار كامل لرؤية ثقافية واجتماعية وطنية يمكن أن تشكل
وتكون مرجعية وطنية يرجع إليها الجميع في السلوك والتصرف والتعامل ،والزائر للمجتمع الليبي
يشعر بأن هناك نماذج أو ثقافات غير متجانسة في بيئة وطنية واحدة ،وترتب عن ذلك ظهور نماذج
من الشخصيات ،ونماذج من السلوكيات االجتماعية المقبولة وغير المقبولة ،ونماذج من رؤى الحياة
هذا إضافة إلى كثير من أعراض االنحرافات االجتماعية بل وأنواع األجرام والجريمة التي لم يعرفها
المجتمع الليبي من قبل  ،مثل التزوير واالختالس وتعاطي المخدرات والجرائم األخالقية .
 .2يشهد المجتمع الليبي مثل بقية المجتمعات النامية تغيرات حضارية وثقافية عالمية وإقليمية بسبب
العولمة ،وبسبب عوامل االتصال الحضاري ،وتبادل الطالب والخبرات وتحول العالم إلى قرية
كونية واحدة يصعب وضع حواجز مهما كانت بين أجزائها ،وينعكس هذا على التنشئة االجتماعية
في ليبيا ،بمعني أن وسائل التنشئة االجتماعية سواء في األسرة أو المدرسة لم تعد قادرة على التحكم
في طفلها ثقافيا وسلوكياً ،فهذا الطفل هناك مصادر ومراكز أخرى تؤثر وبشكل قوي في تفكيره
وسلوكه ومنها وسائل االتصال واإلعالم الخارجي خاصة القنوات الفضائية األجنبية وإزاء ذلك لم
تستطيع التنشئة االجتماعية في ليبيا مثل بق ية البلدان النامية أن تصل إلى نموذج ثقافي يوجه الطفل
أو الشاب الصغير ،وتحصنه وتحميه من كثير من اآلثار السلبية أو غير المقبولة لمضمون اإلعالم
األجنبي المرئي خاصة الجوانب المتعلقة بالقيم ،وبحياة الشباب والحريات الشخصية ونمط الحياة
بشكل عام.
 . 6تنتج التنشئة االجتماعية السائدة في المجتمع الليبي إنسانا ً يعتمد دائما على اآلخرين ،وال يحب
االعتماد على نفسه إال ما ندر ويتم ذلك بداية من تربية األسرة ،فالفرد دائما يعتمد على غيره من أفراد
أسرته خاصة إذا كان ذكراً تم أقاربه تم أصدقائه ،تم الدولة  ،ولذلك فهو دائما يتوقع من الدولة أو
الحكومة أن تقدم له كل شيء جاهزاً على طبق من الفضة ،ولذلك تنشا سلسلة من التوقعات التي
يطالب بها الفرد باستمرار من الدولة أو الحكومة المرتب والسكن والسيارة والهاتف ،ودون أن يفكر
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في االعتماد على نفسه ،وتدبير مصادر رزقه وعيشه بنفسه  ،ولذلك فاإلنسان الليبي ينتظر دائما ً أي
تقدم له الدولة مرتبا ً سواء عمل أو لم يعمل .
 . 1نقص مهارات الوالدين في األسرة فيما يتعلق بدورها في التربية والتنشئة االجتماعية والتي غالباً
هي من منظور شخصي وتقليدي ومحاكاة لآلخرين في المجتمع ،أو محاكاة لألجداد ،بل أن الحياة
الحديثة التي تتطلب غياب األب لساعات طويلة ،في العمل وأحياناً غياب األم إذا كانت عاملة لساعات
طويلة هي األخرى ،تجعل األطفال واألوالد الصغار بال رعاية أو توجيه مباشر من الوالدين ،كما ان
غياب التوجيه األسري ،ومكاتب االستشارات االجتماعية والنفسية لآلباء واألمهات بل عدم القناعة
بها ،يجعل الموقف أكثر صعوبة بمعني أن األوالد يستقبلون الكثير من اآلراء واألفكار من مختلف
المصادر ،بينما أسرهم ال تستطيع أن تستوعب هذه األفكار وال تستطيع أن تقدم لهم أي توجيه وإرشاد
مقنع ،سوى أن الدنيا تغيرت وأن العالقات اإلنسانية واألسرية القديمة أفضل من الحديثة والموقف في
جملته يعني فقدان األسرة ألي توجيه مؤثر في األبناء ،وهذا تبدأ بوادر التفكك األسري ،واالنحرافات
االجتماعية المختلفة بداية من األسرة تم الشارع.
 . 1يغلب على طابع التنشئة االجتماعية  .النظام األبوي الصارم والتمييز بين األبناء وخاصة بين البنات
واألوالد ،وتأكيد الطاعة المطلقة دون فهم أو حوار أو نقاش أو اقتناع وتنتقل هذه القيم إلى المجاالت
األخرى في المجتمع ويصبح الموقف أشبه بتكنة عسكرية تصدر منها األوامر من األعلى إلى أسفل
وعلى الجميع حسب موقعه الطاعة والتنفيذ بدون نقاش أو اعتراض وقد تؤدي هذه التنشئة
االجتماعية إلى التهميش واالغتراب ،والشعور باالضطهاد والذي يعيد إنتاج نفسه في المجتمع،
ويؤدي في النهاية إلى الصراع ،والتمرد وفي النهاية محاولة كل طرف نفي األخر وإبعاده من
الوجود ويصبح المجتمع بأكمله يدور في حلقة مفرغة من تبادل االتهامات ومن الصراعات الخفية أو
الظاهرة  ،وهذا ما يدفع الشباب من أعضاء األسرة إلى الهروب إلى عالم ومجتمع آخر قد يكون
مجتمعا ً مرغوبا ً أو غير مرغوب وقد يكون مجتمعا ً صحيا ً أو مجتمعا ً من المنحرفين اجتماعيا ً .
 . 2نتيجة للتنشئة االجتماعية التي تكون تربى في سياقها اإلنسان الليبي ،فقد تكون لدينا أنسانا غالباً
يعكس السمات التالية :ـ
أ  .نتيجة للظروف الصحراوية التي عاش وتربي في سياقها اإلنسان فالواضح أن اإلنسان الليبي محب
للفضاء الواسع بدون أية قيود أو حواجز ،ولذلك نجده يجد صعوبة كبيرة في التقيد بنظم العمران
وكل القوانين واللو ائح التي تنظم الحياة والعالقات والحقوق والواجبات بين األفراد في مجتمع مدني
متحضر.
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ب  .أحادية التفكير فاإلنسان الليبي دائما ً ما يعتقده ويراه هو الصواب ،وباقي الدنيا والعالم على خطأ
ولعل لذلك أصول وجذور في التربية األسرية والعائلية والقبلية  ،التي تفضل قبيلة دون أخرى
وشخص في العائلة دون آخر  ،وفي مثل هذه التربية االجتماعية يصعب الحوار والتواصل
والوصول إلى حلول في أي شيء ،ولعل ذلك يفسر كثير من أشكال العنف واالعتداءات التي تحصل
بين األفراد والعائالت والقبائل ألسباب اجتماعية أو حتى تنافسية على موارد العيش بل وربما
ألسباب التفاخر االجتماعي ،ولذلك يصعب جداً بناء المجتمع المدني الديمقراطي الذي يتساوى فيه
المواطنون في الحقوق والواجبات .
ج  .العيش في مجتمع الحاضر بعقلية وقيم الماضي ونماذجه وقوالبه االجتماعية والثقافية ،ودون محاولة
للتوفيق بين الماضي والحاضر واألصالة والحداثة وهنا يغيب اإلبداع واالبتكار والتجديد ويعزز ذلك
تدني جودة التعليم وفقر البيئة الثقافية وغياب النماذج والرموز الثقافية التي يمكن أن تشكل نماذجا ً
للتجديد والتحديث ،واالبتكار واإلبداع والمالحظ أن اإلنسان الليبي عموما ً ال يحب الجديد والحديث
إال في الجوا نب المادية فقط من حياته وعيشه ،ولكنه ال يقبل أي جديد في الثقافة وأساليب التصرف
والعمل إال ما ندر ولذلك فالشخصية الليبية من منضور علم النفس  ،هي شخصية مغلقة ساكنة تعيش
في عالمها الشخصي الخاص دون أي انفتاح على اآلخر .
د  .الميل الشديد للماضي وقوالبه في التفك ير والتصرف وصعوبة قبول الجديد أو التعامل معه إال في
الجوانب المادية فقط مثل المقتنيات والمعدات المادية ولذلك يغيب االبتكار واإلبداع سواء في الحياة
االجتماعية أو الحياة االقتصادية أو الحياة الثقافية .
هـ  .النظرة السلبية لآلخر واقتناص عيوبه وسلبياته بل والن ظر إليه دائما على أنه عدو يتحين الفرص
لالنقضاض علينا وسلبنا ميزاتنا وما نملك ولعل ذلك يعود تاريخيا ً لمحدودية الموارد ومصادر
الرزق في البيئة الليبية  ،وندرة األمطار وضعف سبل العيش ،ولذلك كل يحاول أن يحصل على كل
شيء يمكن الوصول إليه  ،وهنا كثيراً ما تختفي المعدات والممتلكات من المؤسسات العامة ،وال أحد
يعرف أين ذهبت.
و  .بالرغم من الروح القبلية التي تسود المجتمع الليبي إال أنه أيضاً وبنفس الدرجة هناك فردية قوية
وواضحة بدون قيود أو ضوابط ،إال أن هذه الفردية بحكم التعليم والتغير الثقافي وفكرة القوانين
والدولة بدأت تخف تدريجياً ونأخذ طابعا ً مقنناً ينطلق من فهم الحقوق والواجبات والقوانين المختلفة
التي تنظم الحياة  ،والغريب في األمر أن اإلنسان الليبي يتحايل على كل القوانين التي تنظم الحياة
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والحقوق والواجبات للوصول إلى هدفه أو قضاء مصلحته والقوانين واللوائح دئماً يمكن إعادة
تفسيرها وتطويعها بما يحقق المصلحة الفردية للشخص.
ز  .الخلط بين عادات وتقاليد الماضي والحاضر بكل ما يتطلبه من تجديد فى األعراف والعادات والتقاليد
التى لم تعد تصلح للمجتمع المدني الحديث  ،حتى لو كان هذا الدمج غير متجانس ويبدو متناقضاً
وشاذاً في أعين اآلخرين ،ويظهر هذا في أساليب الحياة وفي المسكن واللباس ،والليبي غير مستعد
أبداً أن يتخلى عن عاداته وتقاليده القديمة حتى لو كانت هذه العادات والتقاليد لم تعد تناسب الحياة
الحديثة ودائما يبرر هذا بالتمسك باألصالة والعادات والتقاليد والتراث .
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 0-0ألاهداف املرحلية
األهداف المرحلية

البرامج التنفيذية

استحدات مكاتب إلرشاد وتوعية األسرة بأهميتها
الهدف األول
ودورها في التنشئة االجتماعية
تعزيز قدرة األسرة على تربية وحماية أبنائها .
 .7برامج لتطوير وتحسين نوعية التعليم والتربية.
الهدف الثاتي
تكوين شخصية التلميذ علميا ً وتربويا ً وتعزيز األنتماء للمجتمع  .0 .برامج للنشاط الثقافي للمدرسة في المجتمع المحلي.
 . 2استحداث مكاتب لإلرشاد االجتماعي والتربوي في المدرسة
لرعاية وتحصين الطالب من االنحراف االجتماعي
برامج لتأهيل وإعداد أئمة المساجد والخطباء والدعاة علميا ً
الهدف الثالث
وتربويا ً لرفع قدراتهم على التواصل والتأثير في المجتمع والربط
ربط الدين بالحياة اليومية واالستعانة بالدين لمواجهة المشاكل
بين الحياة االجتماعية والقيم الدينية .
االجتماعية اليومية للناس وتأكيد روح التعاون بين الناس .
 . 7استحداث برامج للتأهيل والتدريب في ميادين التنمية البشرية .
الهدف الرابع
تعزيز روح المواطنة والمسؤولية االجتماعية وخاصة تعزيز روح  .0استحداث برامج للعمل االجتماعي التطوعي في ميادين التنمية
االنتماء لآلخرين وتبلور مفهوم الحقوق والواجبات كبعد من أبعاد البشرية واألحياء السكنية في المدن والقرى.
التنمية البشرية .
برامج ثقافية واجتماعية في المؤسسات التربوية
.7
الهدف الخامس
والتعليمية وبناء اإلعالم والثقافة و الفكر الستفاضة شخصيات
 .7توضيح الظواهر والمشاكل االجتماعية ومشاركة الحاضرين
ورموز دينية وثقافية وعلمية وتربوية سواء في المؤسسات
في إيجاد حلول لها .
التعليمية أو مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات العمل بهدف
 .0توعية أبناء المجتمع بقضايا مجتمعهم على مختلف المستويات
إلقاء محاضرات أو إجراء حوار ونقاش مفتوح مع المحاضرين
 .2تعزيز لشعور االنتماء والهدف والمشاركة في الحياة العامة .
في مجاالت التنشئة االجتماعية أو قضايا المجتمع ذات االهتمام
 .0الشعور باالعتزاز الوطني .
العام
 .2وجود مرجعيات وطنية غير رسمية ومن المجتمع تشكل
مصادر ومراجع لألساليب التنشئة االجتماعية .
وضع برنامج وطني للبحث العلمي في التنشئة
.7
الهدف السادس
االجتماعية
 .7وضوح وبلورة نموذج التنشئة االجتماعية المرغوب في
المجتمع الليبي وتعزيز الشعور باالنتماء للمجتمع وأهدافه
عقد لقاءات وورش عمل حول التنشئة االجتماعية
.0
وغاياته .
وأثارها في المجتمع
 .0معالجة مشاعر االغتراب واالنتماء الموجودة لدى قطاع كبير
استحداث برنامج وطني لمنابر الشباب لمناقشة قضاياهم
.2
من التالميذ والشباب .
ودورهم في المجتمع .
 .2التخفيف من مشاعر العنف والتمرد على المجتمع واألسرة .
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النتائج المتوقعة
إعادة النظر في دور ومكانة األسرة في المجتمع الليبي
إعادة النظر في نظام التعليم والتأكيد على جودته ودوره في
التنشئة االجتماعية من خالل التربية والدور الثقافي للمدرسة
االستعانة بالمسجد والخطاب الديني لتوعية المجتمع بالوظيفة
األخالقية لألسرة وحماية المجتمع من التفكك االجتماعي
االستعانة بمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز التنمية البشرية
واإلنسانية ومساعدة الدولة في برامجها ذات الصلة خاصة في
الجوانب االجتماعية واإلنسانية
تكوين النموذج االجتماعي والقدرة التي يمكن أن تشكل مرجعية
لنشاطات التنشئة االجتماعية

تفعيل ودعم البحث العلمي في التنشئة االجتماعية من الناحيتين
النظري والميدانية

الفصل الخامس :البعد الثقافي
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الفصل الخامس :البعد الثقافي
 0- 5مقدمة
إ ن برامج التنمية البشرية تتأسس على رصد لألفكار اإل نسانية الشائعة والمفاهيم المسبقة والميول الغالبة،
وذلك بهدف استقراء دورها في إنجاح أو عرقلة الخطط اإلستراتيجية .فالتنمية البشرية في كل مناحيها
وصيغها تتضمن عنصرا أخالقيا ؛ ألنها تمس حياة الفرد في المحل األول؛ والفرد هو مصدر التنمية
وغايتها ؛ كما أن قرار التنمية هو قرار اجتماعي أخالقي وليس فقط قرار اقتصادي .ودور الثقافة في
التنمية يجب أال يفهم على أنه دور ثانوي  ،أو مساعد على انجاز التنمية فحسب وإنما يجب أن ينظر إليه
على انه جوهر العملية التنموية التي هي عملية إنسانية تتعلق بكيان ،ووجود ،وكرامة الكائن البشري.
التنمية الثقافية تسعى إلى تحقيق االستقالل والثقة بالنفس مع توازن يحترم فيه الموروث الثقافي والحداثة
في آن واحد؛ واستيعاب االختالف والتنوع الثقافي والديني .فهي الجسر الذي يربط بين المبادئ
التاريخية ا لمتشبثة بالماضي والممتدة إلي طموح الحاضر لخلق مجتمع حديث ووفي لعاداته وتقاليده.
والثقافة في مفهومها االجتماعي الواسع نمط ومرجعية السلوك والعالقات وهي كما عرّ فها تايلور،
 : )7202الكل المركب والمتداخل من العادات والتقاليد والقيم واألعراف والمعايير االجتماعية والفنون
واآلداب واألدوات والمعدات وكل ما صنعته يد اإلنسان وعقله باعتباره عضو في جماعة ومجتمع  ،كما
ان مؤتمر اليونيسكو للثقافة عام  7210اعطى تعريفا ً للثقافة يقول الثقافة “ :هي التي تمنح اإلنسان قدرته
ّ
المتمثلة والقدرة على النقد وااللتزام
على التفكير في ذاته ،وهي التي تجعل منه كائنا ً يتميّز باإلنسانيّة
األخالقي .وعن طريق الثقافة نهتدي إلى القيم ونمارس االختيار وهي وسيلة اإلنسان للتعبير عن نفسه
والتعرّ ف على ذاته والبحث من دون ملل عن مدلوالت جديدة وحاالت إبداع”.
إذاً يمكن ان نعرف الثقافة على انها المخزون الحي من العلوم والمعارف واألفكار والمعتقدات والفنون
واآلداب واألخالق والقوانين واألعراف والتقاليد والموروثات التاريخية واللغوية والبيئية في الذاكرة
الفردية والجماعية وهي تمثل تراكما معرفيا يؤطر لمنظومة الحياة االجتماعية ويكون قيدا عليها في آن
معا ً .
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 3-5الهدف إلاستراتيجي
تنمية الوعي المجتمعي بالبعد الثقافي ليكون معتدالً ومتنوعا ً ويؤسس على قيم العمل والمبادرة
والتسامح واالختالف السلمي وحرية التعبير ويعزز االنتماء الوطني والشراكة العالمية ومنفتحا ً على
مختلف الثقافات والخبرات اإلنس انية دون تحول هذا الوعي إلى تشوهات وخلل في إدراك الذات وما قد
يؤدي إليه من سلبيات.

 2-5ماامن الضعف والقصور
األسرة الراعية الدولة الضامنة ))

.7

ثقافة التواكل والسلبية

.0

التمييز ضد األنثى وتهميشها.

.2

ثقافة االستهالك والهدر في الموارد .

.0

غياب التوجهات الثقافية الداعمة إلدارة الوقت ومهارات التفكير والمبادرة.

.2

التمركز حول الذات و االنعزال بحجة الخوف.

.6

إنتشار ظاهرة الخرافة في التعامل مع معطيات الحياة والصحة والمرض والطبيعة
والكون.

.1

ثقافة الحق على حساب ثقافة الواجب.

.1

تعارض الثقافة التي تحوي معطيات االنتهازية والوصولية والفساد وإقصاء الكفاءات
والكيد مع ثقافة التمكين وتفعيل وتقوية دور الفرد.
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 0-5ألاهداف املرحلية
الألهداف المرحلية
الهدف األول
تعزيز قدرة وتمكين المواطن من المساهمة بكفاءة
وفاعلية في االتنمية الشاملة.
الهدف الثاني
تنقية الثقافة السائدة كثقافة التواكل والخنوع وجعل
المبادرة والتفتح واإلبداع نمط وجود.
الهدف الثالث
تمكين االطفال من استيعاب المعطيات المعاصرة
واألصيلة للبعد الثقافي الليبي والتواصل مع مستجدات
عصر المعرفة والمعلوماتية .
الهدف الثالث
جعل الثقافة في سياق منسجم مع رؤية وطنية شمولية
.
الهدف الرابع
التركيز على ثقافة حقوق المرأة وتجاوز المعطيات
الثقافية الداعمة للتمييز على أساس النوع االجتماعي.








اإلجراءات التنفيدية
توظيف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لتمكين
المواطن من التواصل مع مصادر المعرفة والتواصل
االلكتروني.
توفر إمكانيات التواصل المعرفي االلكتروني
واإلعالمي و ترسيخ ثقافة المبادرة وتمكين اإلنسان
ونبذ التخلف بمعطياته المختلفة.
تحديث المناهج الدراسية وتوسيع قاعدة المستخدمين
لشبكات االنترنيت في مراكز عامة وفي المدارس
والمعاهد والجامعات.
حشد الموارد واإلمكانات عن طريق تحقيق شراكة
وتبادل معلومات وافكار بين مؤسسات التعليم العالي
والبحث العلمي لتطوير المشهد الثقافي.
دعم التشريعات واإلعالنات والوثائق الوطنية والدولية
الداعمة لحقوق المرأة ،مع العمل على خلق اليات
لتطبيقها.

.
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النتائج المتوقعة
شريحة واسعة من المواطنين قادرة على التعامل
مع المعرفة االلكترونية وبيانات المعلومات
والمشاركة بصنع القرار.
أجيال مؤمنة بأهمية الثقافة وتنمية مهاراتهم
واهتماماتهم الثقافية .



أجيال جديدة متمكنة من استيعاب ثقافة العصر
ومنظومة القيم واالتجاهات وقادرة على العطاء
واالندماج الثقافي ومحصنة من المظاهر
المتخلفة.
فعاليات داعمة لتطوير البعد الثقافي واالبداع
والمبادرة بشكل مستدام.



احترام التنوع االجتماعي وتقليل مظاهر التمييز
ضد االنثى وقابلية الطرف االخر.



الفصل السادس :ألامان إلاجتماعي

121

الفصل السادس :ألامان إلاجتماعي
 0-6مقدمة
يقصد بالتمكين فى هذه اإلستراتيجية وضع السياسات والخطط والبرامج التى تسعى لدمج
ومشاركة المواطن فى مجتمعه والحصول على كافة حقوقه والقيام بكل واجباته نحو
مجتمعه.
ويعني التمكين تهيئة الظروف لإلنسان لإلسهام والمشاركة فى الحياة السياسية
واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية للمجتمع بما يعزز مساهمة المواطن فى بناء مجتمعه
بحرية إبداء الرأى والمشاركة فى السياسة العامة فى المجتمع .ولتحقيق التمكين فى
سياسة المجتمع الليبي فالمطلوب أن تسعى اإلستراتيجية الوطنية للتمكين والتنمية البشرية
الى تحقيق ما يلي:
أوال :حصههول اإلنسههان علههى حقوقههه الكاملههة كف هرص التعلههيم والههتعلم والتكههوين بمختلههف
أنواعه.
ثانياا :رعايهة وحمايهة المهواطن وتقهديم كهل أنهواع الرعايهة والحمايهة اإلجتماعيهة الالزمهة
تحت أية ظروف اجتماعية لضمان السلم واألمان اإلجتماعي.
ثالثااا :دعههم وحفههز المههواطن لخلههق فههرص عمههل لنفسههه ولغيههره مههن أبنههاء وطنههه فههى بيئههة
إقتصادية متطورة تخلق نمواً إقتصاديا مستمراً كفيل بخلق المزيد من فرص العمهل
أمام جميع أبناء المجتمع.
رابعا :دعم وتعزيز بيئة ثقافية غنية تحترم التنوع الثقافي وفى إطار ثقافة وطنيهة منفتحهة
على نفسها واآلخرين.
خامساا :دعهم وتعزيهز مؤسسهات المجتمهع المهدني لتكهون هيئهات أهليهة غيهر حكوميهة تههدعم
النشهاطات والبههرامج التهى تعمههل علههى مشهاركة اإلنسههان بمها يعههزز روح التضههامن
والسلم االجتماعي فى المجتمع .تتكون شبكة األمان االجتماعي في ليبيا من:
الضمان اإلجتماعي التقاعد) ،التضامن اإلجتماعي؛ أنظمهة داعمهة تقليديهة تجسهدها
أعمال البر واإلحسان والتعاطف والتكاتف في سياق تحقيق المعطي الديني المتعلق
بالحث على التكافل والتضامن اإلجتماعي :فعاليات تحقيهق سياسهات المجانيهة فهي
التعليم والصحة والسكن والدعم المادي للسلع والمعدات.
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 3-6الهدف إلاستراتيجي
الرفع من مستوى معيشة ضعاف الحال ،و دعم الفئات المحتاجة والضعيفة بما يمكنها من
اإلعتماد على الذات والمساهمة قدر اإلمكان في اإلنتاج .

 2-6مواطن الضعف والقصور
تواجه شبكة األمان اإلجتماعي عددا من مواطن الضعف والقصور منها:
 صعوبات تتعلق بنقص التمويل لتغطية تنمية الزيادة في المعاش األساسي والتي كانت
بواقع  %22اعتباراً من أول شهر أكتهوبر  0226األمهر الهذي ترتهب عليهه زيهادة قيمهة
الديون المستحقة للهيئة العامة لصندوق التضامن اإلجتماعي على الخزانة.
 تخفيض حصة التضامن اإلجتماعي من قيمة الدعم المخصص بالميزانية العامة.
 العجز في التغطية للمعاشات األساسية ينعكس على أوضاع المستحقين وبالتالي يهدد
األمن والسلم االجتماعي.
 إلغاء حصة العوائد المحهددة بالقهانون رقهم " "76لسهنة  7212مهن الرسهوم الجمركيهة
المسههتحقة علههى البضههائع المسههتوردة والشههركات الخدميههة الوطنيههة علههى سههبيل المثههال
شركات النفط واإلتصاالت قد زاد من هذه المشكلة صعوبة وتضخماً.
 صعوبة تحصهيل اإلشهتراكات الضهمانية وعوائهد اإلسهتثمار وديهون صهندوق الضهمان
اإلجتماعي على الجهات العامة التى تقارب المليار دينار.
 عدم مراعاة الجدوى اإلقتصادية في المشروعات اإلستثمارية.
 تخلف اإلدارة وتشتت الفئات المحرومهة والمسهتهدفة جغرافيهاً ،األمهر الهذى أدى الهى
زيادة تكلفة إد ارة وإنشاء المرافق والمؤسسات الضمانية والتضامنية واإلجتماعية إضافة
إلى تضخم عدد العاملين.
 المعلومات المضللة التى يقدمها المواطن للحصول على المنافع والمزايا الضمانية.
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 ارتفاع تكلفة الرعاية اإلجتماعية للنزالء.
 استناد سياسات الدعم اإلجتماعي لضعاف الحال على مبهدأ الدولهة الضهامنة والرعايهة
اإلجتماعية للمحتاج.
 التعامههل مههع مظههاهر وتههداعيات مشههكلة ضههعاف الحههال وإحتياجههاتهم للحصههول علههى
مساعدات نقدية وعينية دون ما تأكيد على ما يتوفر لهديهم مهن إمكانيهات كمنتجهين إذا مها
أتيحت لهم الفرص والتسهيالت والدعم المناسب.
 ال يغطي نظام الضمان اإلجتماعي العاطلين عن العمل والباحثين عنه.


أدت سياسة الدعم االجتماعي للمطلقات واألرامل إلى امتناع هذه الفئات عن الزواج
مجدداً وذلك خوفا ً من إنقطاع المعاش األساسي.

 إكتفههى نظهههام الهههدعم االجتمههاعي فيمههها يتعلهههق بالمعاشههات الضهههمانية بصهههرف معهههاش
ضههماني أو تههأميني للمتقاعه دين دون أن يعتمههد أسههلوب تقههديم مبلههغ مقطههوع فههي شههكل
مكافأة نهاية الخدمة كخيار أمام المتقاعد بدل إجباره فقط على تقاضي معاش شههري
 ،إن تعويض نهاية الخدمة قد يدفع المتقاعدين إلى تأسيس مشهاريع اسهتثمارية تشهغل
وقتهم وتزيد من دخلهم وعطائهم.
 مسألة العائل الشرعي وما تحتاجه من إعادة مراجعة في ظل التشريعات النافذة.
 ليس هناك دراسات حديثة حول مستويات المعيشة والمتطلبهات وتحديهد خهط الفقهر فهي
المجتمع الليبي.
 عههدم ثبههات األسههعار ووجههود فروقههات كبيههرة بههين أسههعار السههلع كمهها توفرههها مؤسسههات
الدولة وأسعار السوق الموازية.

 االختالفات حول تحديد السلع والمواد التي تعتبر ضرورية وأساسية.
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 0-6ألاهداف املرحلية
األهـــداف المرحلية
الهدف األول
توفير الحماية اإلجتماعية للمواطن وتمكينه من إشباع
حاجاته ورعايته في حاالت :المرض والعجز وإصابات
العمل وأمراض المهنة؛ إنقطاع ال دخل وتعذر سبل العيش
؛الشيخوخة ؛ فقد العائل؛ تحمّل األعباء العائلية في حاالت
الكوراث والطوارئ؛ الوفاة؛ اإلعاقة ؛ الطالق
والترمل؛اليتم).

الهدف الثاني
توفير الرعاية اإلجتماعية لمن ال راعي له
من( األطفال واألحداث ؛الجانحين ؛ المعاقين؛ العجزة؛
الشيخوخة).

الهدف الثالث
توفير فعاليات ومعطيات األمن الصناعي والعناية بحاالت
إصابات العمل؛ أمراض المهنة ؛ إعادة تأهيل المرضى
والمصابين والعجزة).

البرامج التنفيذية
 التوجه التنموي نحهو تهوفير الخهدمات والمرافهق والبنهي
التحتيههة للحههد مههن أسههباب العههوز واالحتيههاج بمهها يحقههق
تههههوفير الحاجههههات األساسههههية لإلنسههههان خاصههههة السههههكن
والمياه والصرف الصحي والتعليم واإلتصاالت.
 تفعيهههههل األسههههههاليب التقليديههههههة للضههههههمان و التضههههههامن
االجتمههههاعي ويخلههههق النظامههههان فرصهههها ً سههههانحة لقيههههام
مؤسسات المجتمع المدني بدور فاعل في تقديم الرعاية
والدعم والمساندة لضعاف الحال .
 تحويههل شههبكة الههدعم اإلجتمههاعي الههى آليههة تهههدف إلههى
حههل المشههكلة عههن طريههق إدمههاج ضههعاف الحههال فههي
النشاط اإلقتصادي المنتج.



الدعم والرعاية االجتماعية لضعاف الحال وخلق
فرصا ً مهمة للحد من المشاكل االجتماعية
كاالنحراف والتشرد والجريمة والفقر والبطالة
والعجز.

 التوجه نحو الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية وخلق
فرص العمل لزيادة الدخل والحد من البطالة.
 تمويل العديد من المشروعات اإلستثمارية المدرة للدخل
والمساهمة في التنمية البشرية واستدامتها والداعمة لمبدأ
عدم تآكل األصول المالية لنظام الضمان والتضامن
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النتائج المتوقعة
 النهوض بمستوى المعيشة وتنمية المجتمع
لكافة المواطنين المحتاجين وغير المحتاجين
في إطار مبادئ وتوجهات التنمية البشرية )
 ضمان حياة أفضل لإلنسان والحد من الفوارق
بين المواطنين.
 إتاحهههة الفرصهههة أمهههام الشهههباب المتخهههرج مهههن
الجامعهههات والمعاههههد وكهههذلك العهههاطلين عهههن
العمهههل إلقامههههة مشهههاريع إسههههتثمارية إنتاجيههههة
بقههههههروض ميسههههههرة وتسهههههههيالت ضهههههههريبية
وجمركية تمكهنهم مهن شهق طهريقهم وتحسهين
أوضههاعهم المعيشههية وتههوفير نظههام حاضههنات
األعمال والمشروعات الصغرى.
 مراجعهههة ومراقبهههة كفهههاءة ومعهههدالت وسهههوء
استخدام شبكة الدعم اإلجتماعي بشكل منهتظم
لتكههههون مسههههايرة للتغيههههرات المسههههتديمة فههههي
الظروف والمعطيات والمفاهيم والحلول
 األخذ بيد المحتاج وتقديم العون والمساعدة النقدية
والعينية.
 الوقاية من مظاهر الخلل اإلجتماعي عن طريق
العدالة في توزيع الدخل.


تمكهين ضهعاف الحهال مهن المسهاهمة فهي اإلنتههاج
الذي سهيمكنهم مهن الحصهول علهى دخهل مناسهب
والمسههاهمة فههي تنميههة المجتمههع  ،وذلههك يشههمل-:
اعتماد أسلوب األسر المنتجة وتوفير التسههيالت
والضههمانات لهههها بمههها يمكنههها مهههن إقتحهههام سهههوق

االجتماعي
 التوجه نحو خصخصة بعض مؤسسات الرعاية
اإلجتماعية فرصة لتقليل نفقات الرعاية المرتفعة جداً
وتحسين الجودة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في هذا
المجال والتي تنسجم مع توجهات المجتمع الليبي.
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العمل واإلستثمار وبالتهالي اإلعتمهاد علهى الهنفس
ورفع مستواها المعيشي.
تفعيههل تشههريعات الضههمان اإلجتمههاعي بمهها يمكههن
من اإلستفادة من أسلوب مكافأة نهاية الخدمة في
تفعيل دور المتقاعدين في اإلستثمار المنتج.

 -7املـ ـراج ـ ـع
ً
أوال :املراجع العربية
 مجلس التخطيط الوطني ،مشروع إستراتيجية التمكين والتنمية البشرية – 0222
 0202الجزء األول اإلطار الكلي اإلستراتيجية للتمكين والتنمية البشرية  0272م.
 مجلس التخطيط الوطني مشروع إستراتيجية التمكين والتنمية البشرية – 0222
 0202الجزء الثاني – التوجهات النوعية لتفعيل المعطيات اإلستراتيجية للتمكين
والتنمية البشرية – 0272م.
 الهيئة العامة للمعلومات  ،تقرير عن حالة التنكية البشرية لسنة .0222
 الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق ،تقرير التنمية البشرية لسنة .7222
 الهيئة العامة للمعلومات  ،تقرير عن حالة التنمية البشرية لسنة .0226
 الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق ،تقرير التنمية البشرية لسنة .0220
 الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق ،األهداف التنموية لإللفية.
 مجلس التطوير اإلقتصادى ،التقرير الوطني األول لحالة السكان فى ليبيا . 0272
 فينشو كاتو  )0227ترجمة د .سعدالدين طرفان ،مراجعة محمد يونس :رؤى مستقبلية ،كيف
سنغير حياتنا فى القرن الواحد والعشرون ،سلسلة عالم المعرفة  012الكويت – عالم المعرفة
منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب.
 د .علي خضيرمرزا  )0270ليبيا القرص الضائعة واآلمال المتجددة ،الطبعة األولى بيروت –
المؤسسة العربية للدراسة والنشر).
 الهيئة الوطنية للمعلومات واالتصاالت  ،)0226تقرير التنمية البشرية المرأة في ليبيا المساواة مع
االختالف ،طرابلس :منشورات الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق).
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.) تقرير فني غير منشور،في ليبيا
 التنشئة االجتماعية في المجتمع العربي في ظروف اجتماعية،)0222  سهير عبد العزيز. د
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