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  خالصة وتوصيات ندوة التعليم العام في لييبا  

 المقدمة 

كبيرة ألية دولة أو مجتمع، يتطلب األمر بناء منظومة تعليمية قوية تتالءم ومتطلبات تطور هذا للبدء في عملية إصالح 

املجتمع وسوق العمل الذي يحتاجه . لكن البدء في هذه العملية يتطلب تقييم وضع املنظومة التعليمية الحالية، وتجربة 

 التعليم في الدولة عبر التاريخ .

في هذا اإلطار أعدت املنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات ورقة علمية لرصد واقع التعليم في الدولة الليبية، ثم 

 استكملت هذه الجهود بالقيام بندوة علمية تحت عنوان : 

 التعليم العام في ليبيا : الواقع ، التحديات والحلول املمكنة .

ندوة العلمية و عرضت أوراق علمية من قبل مسؤولين وخبراء سابقين وحاليين في هذا وقد شارك ثلة من الخبراء في هذه ال

القطاع، حيث كانت أبرز مالمح العناوين التعرف على بنية املنظومة التعليمية وهياكلها اإلدارية ومواردها البشرية 

يمية ومصادر هذه املناهج، وسبل تطوير واملستفيدين من التعليم في ليبيا. كما تم تقديم نظرة عامة حول مناهجها التعل

التعليم في ظل الظروف الراهنة، ودور القطاع الخاص في إحداث التطور املنشود. وخالل هذه الندوة تم التطرق إلى أبرز 

مشاكل التعليم والتحديات التي يواجهها وتحديد أماكن القصور في املنظومة التعليمية؛ لوضع سبل لتطوير قطاع التعليم 

 طار عام لخطة ترتقي باملنظومة التعليمية . وإ

هذه الورقة عبارة عن خالصة ملا طرح في الندوة من مالحظات حول األوراق العلمية التي طرحت و أبرز التوصيات التي 

 نتجت عنها.

 

 سبل تطوير قطاع التعليم واإلطار العام خلطة االرتقاء به
إن عملية رفع حالة التعليم ليست إال سبيال ملعرفة أماكن الخلل في املنظومة التعليمية ، ومن ثم تقديم التوصيات الالزمة 

التعليم ترتبط ارتباطا مباشرا بسوق العمل واقتصاد الدولة وخطتها التنموية على  ملعالجة هذا الخلل . وحيث إن عملية

املستوى الوطني _ وهو ما ال يوجد حاليا _ بحيث يتكامل دور املؤسسات التعليمية االساسية مع التعليم العالي إليجاد موارد 

طة تنموية حالية فإن توصياتنا ستعتمد بشكل بشرية تعتمد عليها الخطة التنموية على املستوى الوطني وفي ظل غياب خ

سنوات( ، ثم سنورد بعض التوصيات املتعلقة باملنظور  10-5مباشر على ما يمكن معالجته خالل املنظور القريب على األقل )

 سنة( . 25-10البعيد )
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 املنظور القريب  خطة

طرق التدريس  –املعلم  –ت املنظومة التعليمية )الطالب ما نحتاج إلى معالجته في الفترة القريبة القادمة يتعلق بأساسيا

واملبنى املدرس ي( ، وهي عملية نحتاج القيام بها لتقويم املؤسسة التعليمية بحيث تصبح قابلة للتطوير إلى أهداف اخرى ملنظور 

 أبعد و يمكن أن تتعلق عملية املعالجة بالتالي :

إيجاد خطة مكتوبة للعملية التعليمية تشمل لوائح تنظيم العملية التعليمية وتبين دور وعالقة كل عناصر العملية  -1

الطالب ( وتوضح الغرض والهدف من  –املعلمين  –اإلدارة املدرسية  –التعليمية بعضها ببعض )الوزارة واإلداراة التابعة 

 العملية التعليمية .

ة بين املؤسسات التعليمية النظرية واملهنية ، بحيث يزيد عدد املدارس املهنية بما يتماش ى مع خطة إيجاد صيغة تكاملي -2

 لالستفادة من مخرجاتها .

إنشاء لوائح وإدارات تهتم بقطاع التعليم الخاص ، بحيث يكون الغرض منها إنشاء قطاع للتعليم الخاص يوفر كفاءة  -3

مؤسساته ، وبما يخفف الضغط على التعليم العام دون املبالغة في قيمته او اإلخالل بجودة وجودة عالية في التعليم املقدم في 

 مخرجاته .

تفعيل دور مكتب املناهج التعليمية ، بحيث يتم إيجاد مناهج تعليمية مالئمة للبيئة الليبية من جهة ، وتتماش ى مع  -4

ية للمرحلة التعليمية املراد تأليف مناهج لها ، وهذه العملية تتطلب ايضا إيجاد خطة تكاملية بين مناهج 
ّ
الخصائص السن

، والثانوي( ، وكذلك تكامل مناهج السنوات الدراسية في كل مرحلة ، وما يجب أخذه  املراحل الّسنية )االبتدائي ، واإلعدادي

في الحسبان في هذه العملية هو عدم استيراد مناهج تعليمية دون معرفة الطرق التي تقدم بها هذه املناهج في أماكن تدريسها، 

حيث تشمل أحدث وسائل اإليضاح والتعليم ، واالعتماد والتي بدونها اليصبح للمنهج الدراس ي أي قيمة . تطوير طرق التعليم ب

بشكل أكبر على طرق التعليم التفاعلية . تدريب وتطوير موظفي مكاتب التفتيش التربوي بحيث تصبح قدراتهم وخبرتهم ال 

حتى يمكنهم  تشمل الجانب األكاديمي فقط ، بل تشمل الجانب التربوي والنفس ي ، وتكنولوجيا طرق التعليم ووسائل اإليضاح،

 القيام بعملية التفتيش التربوي بالشكل املطلوب .

إعداد خطة محكمة ومتوازنة لكيفية التعامل مع املورد البشري الحالي املوجود في املؤسسات التعليمية ، بحيث تكون  -5

 :مخرجات هذه املوارد ذات كفاءة عالية ، ويقصد باملوارد البشرية هنا التالي 

  

سنوات " ، وكذلك تطور  5أصحاب الخبرة التي تقل عن “ث يجب أن تضع هذه الخطة حال لقلة كفاءة املعلمين الجدد حي

 أداء املعلمين القدامى وأصحاب الخبرة، وكذلك إيجاد آلية تنظم عملية قبول خريجي الكليات التربوية . 
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 ويمكن أن تتم هذه العملية بالشكل التالي : 

بدورات تأهيلية للمعلمين أصحاب الخبرة حول طرق التدريس املتطورة وكيفية استخدام التكنولوجيا ووسائل القيام  -1

 اإليضاح املتطورة في العملية التعليمية .

إشراف مراكز اإلشراف التربوي على عملية قبول تطلبات توظيف املعلمين الجدد بحيث تقام امتحانات قبول للمتقدمين  -2

 فترة اختبار عملية ( . –مقابالت شخصية  –تشمل ) اختبار تحريري  لهذه الوظيفة

تفعيل دور مكاتب التفتيش التربوي و تطوير عملية التفتيش التربوي بحيث تصبح أكثر فاعلية وقدرة على اكتشاف مستوى  -3

 املعلم .

بدورات تدريبية بشكل دوري طبقا لخطة إعداد مركز لتدريب املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم ، بحيث يقوم  -4

تدريبية محكمة تعالج الضعف والنواقص في أداء املعلمين ، بحيث يكون هذا املركز مواكبا لكل ما هو جديد فيما يتعلق 

 بطرق التدريس والتربية .

تربية ، وتشكيل لجان مشتركة تقديم توصيات لرئاسة الوزراء ووزارة التعليم العالي للتركيز على رفع كفاءة مخرجات كلية ال -5

بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي إليجاد آلية دقيقة ملعرفة مكامن الخلل في مخرجات كليات التربية ومعالجة 

 هذا الخلل .

 توفير مدربين مختصين بالتدريب العملي للمواد العلمية داخل املعامل املدرسية. -6

  

القيام برفع توصية لرئاسة الوزراء إلنشاء كلية خاصة باإلدارة التعليمية وتوفير املورد البشري الالزم لتشغيل هذه الكلية  -1

، بحيث تكون مخرجات هذه الكلية عبارة عن كادر إداري ذو كفاءة بإمكانه القيام باملهام اإلدارية املدرسية أو حتى داخل 

 التابعة لوزارة التربية والتعليم . اإلدارات التعليمية املختلفة

إنشاء فرع في إدارة التفتيش التربوي معني بالتفتيش على اإلدارة املدرسية ، أو التعاون مع هيئة الرقابة اإلدارية إليجاد إدارة  -2

 مختصة بهذا األمر .

أدائهم وإبقاء من يمكنه الرفع من أداءه بعد تنفيذ دورات في اإلدارة املدرسية ملديري املدارس الحاليين بعد إعادة تقييم  -3

 دخول هذه الدورات .

إيفاد عدد محدد من األشخاص لتعلم اإلدارة التعليمية باخارج، بحيث يكون هذا اإليفاد متكامال مع الخطة التي ذكرناها  -4

ل فترة إيفادهم بما يحقق أعاله بخطة محكمة لتحديد الهدف من هذا اإليفاد وخطة لالستفادة من املوفدين بعد استكما

 تطورا في مجال اإلدارة املدرسية .

الحرص على متابعة عمل األخصائية االجتماعية وتفعيل دورها في املدرسة ، وهو دور مهم يساعد الطالب على التغلب على  -1

 الستيعاب والتعلم .املعوقات النفسية واالجتماعية التي تؤثر عليه وتقلص قدرته على ا
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 وضع مواصفات وامتحانات لقبول األخصائيين االجتماعيين في املؤسسات التعليمية . -2

 تحديد دور ووظيفة األخصائيين االجتماعيين بلوائح مقننة تحمي خصوصية الطالب ، و سالمة األخصائي .  -3

إيجاد آلية ملراقبة تنفيذ أعمال صيانة أو إنشاء املدارس ، وأعمال تركيب أو تجديد ملحقاتها التعليمية ، وذلك عن طريق  -4

مصلحة املرافق التعليمية ، من خالل تشكيل مكاتب متابعة تتكون من مهندسين وفنيين ، أو التعاقد مع شركات هندسية 

 املقدمة في مجاالت صيانة و إنشاء املرافق التعليمية .  لإلشراف على إنجاز األعمال والعطاءات

رفع مرتبات املعلمين كما هي الحال مع أقرانهم في الدول ذات املستويات التعليمية املتميزة ، وهذه العملية تتم بعد األخذ  -5

ية أو االحتياطية بحيث يكون بالتوصيات املتعلقة بالحرص على إبقاء املعلمين املستفاد منهم فعليا سواء في الحصص الفعل

 الغرض من حصص االحتياط التعويض الفعلي لغياب املعلم ، أي أن رفع املرتبات يكون ملن يستحق املرتب أساسا . 

إيجاد طرق جديدة تسهل التواصل مع أولياء األمور ، مثل االتصال املباشر بهم من خالل األخصائيين االجتماعيين ، أو  -6

استقبال الطالب صباحا ، أو إنشاء النقابات أو األندية التي تجمع أولياء األمور داخل املدارس ، والقيام حرص اإلدارة على 

بمناشط مختلفة بحيث تكون موجهة لولي األمر بدل االجتماعات التقليدية اململة ، وهو ما سيساعد على تكامل دور األسرة 

 أولياء األمور لهذه املدارس . مع املدرسة في العملية التعليمية ويوجد فرصة لدعم

 التقليل من نسبة الرسوب والتسرب في املراحل التعليمية ، وذلك من خالل اتخاذ التدابير التالية : -7

 تخصيص منح للطالب من ذوي الدخل املحدود حتى ال تكون قلة املوارد املالية سببا في توقفهم عن الدراسة . -

 فقط، بل تأخذ إيجاد آليات أخرى الختبار مدى  -
َ
استيعاب وفهم الطالب للمقرر الدراس ي بحيث ال تشمل املهارات التحريرية

في الحسبان املهارات الشفهية والتطبيقية ، وهو ما سيقلل من نسبة الرسوب ، ويعطي فكرة كاملة حول مدى استيعاب 

 ، ال على قدرة الطالب على الحفظ فحسب .املقرر 

املدرسة تتعلق بتقديم إرشادات للطالب املنتقلين من مرحلة تعليمية إلى املرحلة التالية تقدم تنفيذ برامج ومناشط داخل  -

له فيها نصائح تساعده على التعامل مع املرحلة املقبلة، حتى ال يسبب اختيار التخصص الخاطئ للطالب تركه للمدرسة أو 

العلمي واألدبي ، أو اختيار التخصص الجامعي الخاطئ( ، الجامعة مستقبال )مثل الخطأ في اختيار أحد اتجاهي الثانوية ، 

ويمكن أيضا إعطاء فكرة أو نبذة عن املنهج الدراس ي للمرحلة الدراسية التالية في نهاية كل عام دراس ي ، بحيث تكسر حاجز 

 الخوف عند الطالب من هذه املرحلة .

   خطة للمنظور البعيد

مخرجاتها متكاملة ومتزامنة مع خطة تنموية وطنية ، وهو ما يعني تكامال في  وضع خطة تعليمية طويلة األمد بحيث تكون 

اتجاهين رئيسيين ، أولهما تكامل ما بين السنوات الدراسية واملراحل التعليمية )بما في ذلك الجامعية ( وبين أنواع التعليم 

يمية مع فرص وسوق العمل الذي تنوي الدولة )املنهي أوالنظري أو العام ( من جهة ، وتكامل بين مخرجات املؤسسات التعل

 الخدمات . . . الخ ( في إطار خطة تنموية شاملة . –الصحة  –النقل  –الصناعة  –توفيره ) السياحة 
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 التوصيات واإلجراءات املطلوبة لتطوير التعليم

 إنشاء مجلس أعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي. -1

 إعادة هيكلة وزارة التعليم بما يضمن خصوصية التعليم العام والتعليم العالي والتقني. - 2

 وتضمينها ألهداف التنمية املستدامةمراجعة وإعادة صياغة سياسات واستراتيجيات التعليم  - 3

 –إدارات املدارس  –املفتشين  –املعلمين  –االمتحانات  –تطوير النظم واللوائح الخاصة بالتعليم العام )الدراسة  - 4

 النشاط (. –االخصائيين االجتماعيين 

اللجنة الوطنية  –مصلحة التقنيات  –املركز العام للتدريب  –مراجعة أوضاع الجهات التابعة للقطاع )مركز املناهج  - 5

 للتربية والثقافة والعلوم(.

 . البنية التحتية:2. 1

 معامل(. -تجهيزات  -تقنيات تعليم  -سبورات  -توفير االحتياجات املادية للمدارس )مقاعد  -1

 توفير فصول متنقلة باملناطق املتضررة ومناطق النزوح. -2

 لنظافة العاجلة لجميع املدارس. إجراء الصيانة الخفيفة وأعمال ا -3

 تقييم أوضاع املباني التعليمية وتحديد احتياجاتها بجميع املناطق. -4

 توفير مستلزمات النشاط املدرس ي ومستلزمات ذوي االحتياجات الخاصة ورياض األطفال. -5

 حصر وتقييم مشاريع التعليم املتوقفة وتحديد نسب انجازها وأهميتها. -6

 ملشاريع املتوقفة ذات األولوية.استكمال ا -7

 إنشاء مدارس بدل املتضررة بمناطق النزاعات. -8
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 توفير الكتب املدرسية وأدلة املعلمين قبل بداية العام الدراس ي. -1

تحقيق التكامل في شخصية املتعلم  مراجعة املناهج التعليمية ملرحلتي التعليم األساس ي والثانوي وتطويرها بما يضمن -2

 ويواكب التطورات العاملية.

 إعادة النظر في آليات اعتماد الكتاب املدرس ي وطباعته وتوفيره باملؤسسات التعليمية. -3

 إعداد برامج ثقافية لتنمية قيم املواطنة وحقوق اإلنسان. -4

 ة.تفعيل النشاط املدرس ي بجميع أنواعه وربطه باملواد الدراسي -5

تفعيل دور املكتبات املدرسية في خدمة العملية التعليمية وتزويدها بالكتب واملراجع والتقنيات الحديثة والكوادر البشرية  -6

 املتخصصة.

 االهتمام بتدريس اللغة العربية. -7

 تطوير أساليب تقويم تعلم التالميذ / الطالب، بما في ذلك امتحانات الشهادات العامة. -8

 توفير البيئة التربوية الغنية والجذابة. -1

 توفير متطلبات تطبيق خطط وبرامج النشاط املدرس ي وتشجيع الطالب على املشاركة فيه.-2

 تفعيل دور املكتبات املدرسية في خدمة العملية التعليمية وتشجيع الطالب على استخدام املكتبة.-3
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 اليت اقرتحها ضيوف الندوةالتوصيات واملالحظات 

معظم التقارير التي تصدر بخصوص مشاكل التعليم التتطرق إلى عمق املشكلة بشكل حقيقي وإنما معظمها عبارة قراءة 

سطحية غير متكاملة، فعند الحديث مثال عن مشكلة ضعف املنهج الدراس ي ثم التحدث عن منهج سنغافورة الذي تم 

ي الكثير من الدول، فالواقع يدفعنا لنكون أكثر دقة في الوصف وبالتالي استيراده إلى ليبيا، وهو في الحقيقة منهج عاملي ومطبق ف

نقول أن اإلشكالية هي في استيراد هذا املنهج دون استيراد األدوات الالزمة لتطبيقه وتنفيذه. الوسائل التعليمية واملنهج وحدة 

ملنهج دون الوسائل التعليمية الالزمة لتقديمه هو متكاملة تحصد منها العملية التعليمية الفائدة املرجّوة لكن استيراد هذا ا

 ما تسبب في عدم فاعلية هذا املنهج وعدم تحقيق االستفادة منه. 

 

إعداد دراسات وبيانات شاملة عن قطاع التعليم في مختلف الجوانب بما في ذلك الظواهر املوجودة في املدرسة مثل ظواهر  -1

االمتحانات ، تعدد الدراسات وعدم التنفيذ ( وكذلك على مستوى الجوانب املختلفة سواء ) العنف املدرس ي، الغش في 

 االجتماعية أو النفسية أو التعليمية أو الفنية .

القيام بإحصائيات سنوية ودورية كمية وكيفية تتعلق بالكوادر الوظيفية والتعليمية واملوارد البشرية والبنى التحتية  -2

الطالب وتصنيفاتهم، باإلضافة الى اإلحصاءات الحيوية والصحية واالجتماعية املتعلقة باملوارد البشرية وتوزيعها، وأعداد 

 والطالب .

 االعتماد على هذه االحصائيات وقواعد البيانات بعد استكمالها في عملية التخطيط والتطوير التي يحتاجها قطاع التعليم. -3

بطها وإعداد دراسات بشأنها فمثال: ظاهرة تسرب الطلبة التي تحتاج إلى تعريف الحاجة إلى تعريف بعض املصطلحات وض -4

 ؛ هل هي ظاهرة تسرب كلي أم جزئي وفي أي املراحل التعليمية تتركز وتنتشر هذه الظاهرة .

 

التعليمية هو عدم الثبات وعدم القدرة على استشراف املستقبل وعدم التخطيط الجيد مالمح الوضع الحالي للعملية -1

 للتعليم.

ملعرفة مدى جودة التعليم في الوقت الحالي يمكن أن نسأل بعض األسئلة حول النظام واملنهج والوسائل املتبعة حاليا أو -2

كتسبها خريج التعليم االبتدائي واالعدادي والثانوي وكيف يمكن إجماال : ما هي ميزات التعليم الليبي ؟ ما هي املهارات التي ي
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قياسها ؟ في هذه الحالة يمكن تقييم جودة التعليم وما يمكن تطويره وفي حالة عدم وجود إجابات لهذه األسئلة فسيكون من 

 الضروري إعادة بناء العملية التعليمية من جديد.

 

 التكنولوجي التقني وليس التعليم التقليدي.التركيز على التعليم -1

 إعداد برامج تربوية متكاملة مع البرامج التعليمية وعدم االكتفاء بالبرامج التعليمية فقط . -2

ضرورة التركيز على قدرات اإلنسان، فالتعليم سابقا كان متعلقا بخطوط اإلنتاج في العهد الصناعي، أما اليوم فالوضع  -3

 كبيرا حيث إن سوق العمل أصبح معتمدا على القدرات واملهارات الشخصية والتكنولوجيا. مختلف اختالفا 

فيما يتعلق بمالئمة املخرجات مع سوق العمل ، متطلبات سوق العمل متغيرة والواقع فإن مخرجات التعليم ال ينبغي أن  -4

 ه اختالف . تكون مالئمة لسوق العمل بل قادرة على التعامل مع سوق العمل واألمر في

املطلوب معرفة الفلسفة املطلوبة من التعليم، ما هو املطلوب من العملية التعليمية، ما املفترض أن تكون املخرجات  -5

ما الذي أصبح بإمكان الطالب القيام به كل “العامة للعملية التعليمية ولكل سنة ومرحلة تعليمية، أو اإلجابة على سؤال 

 ” .: معرفة ، مهارات ، سلوك ، اتجاهات مرحلة على مختلف الجوانب

 حول املناهج التعليمية وطرق التدريس الحالية :  -

 

 غياب تخصص اإلدارة املدرسية ومقررها غير موجود في كليات التربية .-1

ورغم تقديم الكثير من الدورات  اإلشكاليات املتعلقة بالكفاءة املهنية للمعلمين هي مشكلة حقيقية وما زالت مستمرة،-2

املتعلقة بكيفية تدريس املنهج السنغافوري أال أنه لم يكن هناك تغير ملحوظ في أداء املعلمين ، وهذا ما يحتاج إلى معرفة 

 األسباب التي وراءه . 

 املنهج السنغافوري ممتاز لكن املعلمين لم يعرفوا كيفية تقديم وتدريس هذا املنهج . -3

 ناتج عن طريقة التعليم وطرق التدريس وتحديات املرحلة القادمة هي في كيفية تغيير هذا األداء . التسرب-4

التوسع في فتح كليات التربية دون أسس صحيحة ودون اإلمكانيات والوسائل املطلوبة يعتبر أمرا سلبيا وله أثر سلبي كبير -5

بل الجامعات بعد أن تم إلحاق معاهد التربية بهذه الجامعات خاصة مع طريقة التعامل التهميشية التي تطبق حاليا من ق

 وتحويلها إلى كليات .
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الحاجة إلى إعادة النظر في املناهج التعليمية الحالية وفيما يتعلق بالخطط املستقبلية فيجب أن تكون وطنية تشمل  -1

قطاعات األخرى هي من ستتعامل مع مخرجات العملية قطاعات مختلفة ، وليست متعلقة بقطاع التعليم فقط ، ألن ال

 التعليمية .

تطوير مناهج كلية التربية بما يتالءم مع متطلبات بناء العملية التعليمية املتكاملة على مستوى املراحل التعليمية ومستوى  -2

ن ال تفتقد أي عنصر مهم ، بما في الفئات ، بما في ذلك فئات االحتياجات الخاصة والتعليم املنزلي وهذه املتطلبات يجب أ

 التعليمية واملدرسية والرعاية االجتماعية والنفسية .
َ
 ذلك اإلدارة

 تطبيق منهج منتسوري ربما يكون حال لتشجيع الطالب على التوجه للعملية التعليمية . -3

 

ضعف تنشئة الفئات الخاصة وعدم إدماجهم في قطاع التعليم حيث أن هناك مشكلة كبيرة فيما يتعلق بإدماج الفئات  -1

الخاصة حيث تحتاج هذه الفئات إلى رعاية صحية واجتماعية ، ويحتاجون وسائل تعليمية خاصة غير متوفرة في الوقت 

 الحالي . 

% من املدارس واملعاهد والجامعات حسب تصريح مدير إدارة الجودة بقطاع 99لي معظم معايير الجودة ال تنطبق على حوا -2

 التعليم . 

التخلص من الفائض الوظيفي الذي ال يخضع للمعايير املطلوبة فيمن يشغل وظيفة في قطاع التعليم، ويجب أن يبدأ من 

مباشر في تطبيق الخطط التعليمية والتربوية التي يتم فئة مدريري املدارس ، حيث أن هذه الفئة هي من ستساهم بشكل 

اعتمادها على مستوى القطاع، وعدم وجود مديري مدارس أكفاء يقومون بتطبيق هذه الخطط بالشكل املطلوب فإن 

 عمليات التخطيط لن تكون ذات جدوى .
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التي تقدم مناهج تعليمية أجنبية أو دينية بما ال يتوافق مع ما هو معتمد في وزارة التعليم وباملخالفة االنتباه لبعض املدارس  -1

لقوانينه ولوائحه العامة مثل تدريس املنهج األجنبي دون تقديم املنهج العربي بالتوازي وبالطريقة املناسبة، أو مثل تقديم 

الديني أو التعليم العام في بعض املدارس الخاصة )السلفية( وعدم وجود مناهج دينية غير معتمدة من قبل إدارة التعليم 

 رقابة على هذه املدارس واملناهج قد تكون له آثار سلبية تعليميا وثقافيا واجتماعيا.

هناك بعض مدارس الجاليات يدرس بها طالب ليبيون بما يتعارض مع القانون ، حيث أن من املفترض أن تكون هذه  -2

طالب  1000خاصة فقط بالجاليات األجنبية لكن يوجد ببعض هذه املدارس )املدرسة الباكستانية مثال( أكثر من املدارس 

 ليبي موزعين على مختلف الفروع وبأعداد تفوق أعداد طلبة الجاليات.

 أغلبية املدارس الخاصة ال تخضع ملعايير الجودة بما في ذلك مدارس رياض األطفال. -3

 إقفال املدارس التي ال تخضع ملعايير الجودة يجب أن تكون هناك خطط الستيعاب الطالب الذين سينتقلون منها.في حالة  -4

توعية ولي األمر بمتطلبات الجودة للمدارس الخاصة ، بحيث يكون لإلعالم دور في هذه التوعية لتوضيح مفهوم معايير  -1

معرفة هذه املعايير أن يعرف ولي األمر أي املدارس التي تنطبق عليها هذه املعايير ،  الجودة لعامة الناس ، ويمكن من خالل

وبالتالي أي املدارس التي يمكن أن يقوم فيها بتسجيل ابنه للدراسة ، ومن شأن عدم تسجيل أولياء األمور ألبنائهم في املدارس 

 دارس في النهاية.التي ال تنطبق عليها معايير الجودة أن يؤدي الى إغالق هذه امل

تحويل جزء من فائض املالك الوظيفي املوجود في قطاع التعليم العام للعمل في القطاع الخاص ، بحيث تتكفل الدولة  -2

 بجزء من مرتبات هؤالء املوظفين.
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  خالصة وتوصيات ندوة التعليم العام في لييبا  

 

 

 نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

 2014ستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر املنظمة الليبية للسياسات واإل 

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و الدراسات  2015افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في ينايرفي طرابلس ليبيا, و تم 

ستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك التي تخص قضايا السياسات واإل 

سين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة  جهدها من أجل تح

للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط  االقتصادية واالجتماعيةالرفاهية 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول 
ً
اإلستراتيجي و ثقافة التميز من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

العامة واإلستراتيجيات للحكومة من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة  السياسات

 كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.
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