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بية ًللت   
 المجلسًالوطن 

ي لبنان
بوي ف  ي ومستدام للنظام التر

    من أجل إصالح حقيقر

 

بية   ي للتر
ةعاّمة،  منظومة وطنّية    هو المجلس الوطن 

ّ
حة  مستقل بية  لتعمل، مقتر ّ لالرتقاء بالتر بشكل أساسي

ي الهام للقرن ال
ين وما    حاديالنظامّية إىل مستوى الصالح العام العاىلي الجودة، واالستثمار الوطن  والعشر

 . بعده
 

1. ً  المرتج 

ي    إنشاء
الوطن  بيةالمجلس  ملّح   للتر ورة  لنظامنا  ض  ي 

لتحقيق إصالح حقيقر للغاية  بوية  إىل    التر ورفعه 
بوّية العالمّية ي بنية النظام اإلصالح الذي طال  يجب أن يؤول  .  مصاف النظم التر

انتظاره إىل تغيتر جذري ف 
عىل يقوم  وأن  مته، 

َ
جديدة  تربوّية،  وسياسات   ،ومبادئ  ،أسس  وَحْوك ،  ومفاهيم 

ً
ّيا
ّ
ي   كل

ّ
عالمنا  تلن  واقع   

  واالحتياجات الفعليّ التغترّ شي    ع  ال
ّ
ح أن  وعىل  نا.  لوطن عة  ة والمتوق ق    يعمل بالتاىلي المجلس المقتر

ّ
ليحق

بوي عند  :  إصالحه  النظام التر  مجموعة أمور من أهّمها ما يىلي

1.  
ّ
ا  دة جيّ خدمة رؤية وطنية محد

ً
بية واالنماءد ا لسياسات    للتر

ً
تضمن    تربوّية وإجرائّية دقيقةوفق

 عالية للجميع. ال تهجودو التعليم عدالة 

اتيجيّ ة اال الحفاظ، بموجب الرؤية والسياسات المذكورة، عىل االستمراريّ  .2 المتتالية    عهود ة عت  الستر
بيةلوزراء   . السلطات المعنّيةوالتعليم العاىلي ومختلف  التر

ي الحياة، وتحويلهم إىل مواطنير  عالميّ   فّوقتمكير  شبابنا لتحقيق الذات والت .3
  صافمتكامىلي األو ير   ف 

وطنيّ هويّ بيعيشون   قويّ ة  أجلها   ةة  الفّعالة،  ومن  المساهمة  من  نون 
ّ
الهامّ   ويتمك التنمية  ي 

ة  ف 
ي و 

ّ
. المستدامة عىل الصعيدين المحىل ي

  والوطن 

،  االستعداد للتفان تجذب ذوي الكفاءة العالية و   وعالية التقدير،تحويل التدريس إىل مهنة مرموقة   .4  ِ
 .وتحافظ عليهم وعىل مستواهم العاىلي 

لمناهج    نظامّية،عىل أسس  و ة قائمة عىل العقل والدماغ  بيداغوجيّ   وفق أطر مرجعّية   التطبيق، .5
ابط والتماسك بير  المواد الدراسّية  من    لبة،المجتمع والطوتعمل لخدمة  ،  دينامّية تؤّمن التر

ً
بدال

 . أكاديمّية ، وتعمل لتسويق حقول معرفّية لجميع لمقاس واحد مناهج جامدة، مسكوبة وفق 

ي جميع مراحل    وفق   لمراحل الدراسّية،منح شهادات نهاية ا .6
سياسات ومعايتر متماسكة وعادلة ف 

ي    من  التعليم
الجامعي االبتدائ  بمصداقّية ،  وحنر  فيد 

ُ
الطلتطوّ عن    ت سنوات    بةر  جميع  كل  عت  

ظرفّية  ،مرحلة صورة  مجّرد  تعطي  عىل  لمرّ يتّم  إلنجاز    وال  واحدة  دة  مجموعةة 
ّ
من   محد

ها  أو  االمتحانات  ة. أنواع التقييم التقليديّ من  غتر
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ي من أجل إعداد شبابنا للتعلم مدى الحياة   .7
ي والتقن 

تجاوز االنقسام بير  التعليم العام والتعليم المهن 
ي السلس والفعّ  نخراطواال 

.   سوقال ف   عمل العرص الرقمي

اكة  إقامة .8 عات مو  حقيقّية منتجة شر
ّ
بية قطاعي ة بير  ستقبليّ بتطل  العام والخاص.  التر

غتر   .9 المجتمع  قطاعات  اك جميع  بوّيةإشر بوي  التر التر أجل ضمان صّح   بالعمل  االجراءات ة  من 
أجزاء  وقابليّ   العملّية ي 

ف  للتطبيق  بوي    لنظاماتها  وصالحيّ الالتر حيث مختلفة،  من  مخرجاتها  ة 
ي المجتمع.  المنتج لالندماج ةاستعداد الطلب

 والبناء ف 

ة ثاقبة .10 بوّية  عىل  االنفتاح ببصتر وري   ،االبتكارات التر والمساهمة فيها، والتكّيف بعقل ناقد مع الرص 
ات الناشئة عىل المستويات المحليّ   ة. ة والعالميّ ة والوطنيّ منها لمواجهة التحدّيات والتغترّ

 

 المهاًم .2

ي  وف  س 
بية يعمل المجلس الوطن  بوي النظام    عناض بير  جميع    والفعالّية للحفاظ عىل االنسجام    للتر  التر

ي  
ي جميع مراحل التعليم اللبنائ 

، و   من الحضانة وحنر   ، ف  هذا ة واستدامة تأثتر  ضمان أهميّ ل التعليم العاىلي
والمجتمع ككل.   النظام  األفراد  و   عىل   ، أعاله،    لتحقيق وبالتاىلي المذكورة  المجلس  األهداف  يقوم  سوف 
ح  ي الهيكل وب   ،المقتر

:   المهاممن    بعدد   ة، المرفق   ة التنظيميّ   ّيةالطريقة المشار إليها ف   منها ما يىلي

الرؤية   .1 بوّية  تحديد  واالنماء، والسياسة    بأكمله  للوطنالتر بية  للتر العاّمة  مع    الوطنّية  بالتنسيق 
المختّصة،  هما تقويم  أيضبطهما،  و تنفيذ هذه السياسة  و   تحقيق هذه الرؤية  ومتابعة  الجهات 

 مستمر. مثابر بشكل  صقلهما،و 

2.  
ّ
 التأك

ّ
بويّ النظام    د من أن ، يعمل  التعليم العاىلي حل  ا، من مرحلة ما قبل الروضة وحنر مر ككلّ   التر

 وف   بفعالّية
ً
مة نظامّية ) للرؤية والسياسة المذكور   قا

َ
 (. systemic governanceتير  وبموجب َحْوك

لوضع   .3 الجودة  وعمل  معايتر  بوي،جميع  مواصفات  التر النظام  الجهات   عناض  مع  بالتنسيق 
ومتابعة المعايتر    المختّصة،  اإلرشادات    ضبطها،و تطبيق هذه  لالملز  وإصدار   ها طبيقتحسن  مة 

بويداخل النظام   . ككلّ   التر

من   .4 المختّصة التأكد  الجهات  تحد   الخاّصة لسياسات  ل   وضع  ي 
 النر

ّ
عمل  د كيفيّ ِ من ة  عنرص  كّل 

بوي  التر النظام  السياسات   عناض  تطبيق هذه  والسياسة كما يجب   ومن  الرؤية  مع  يتوافق  وبما   ،
 العامة ومعايتر الجودة. 

بوي،النظام    متابعة أداء جميع عناض  .5  مة بتوصيات ملز  مرفقة  ة  يم الدوريّ و وإصدار تقارير التق  التر
موتحسير    ،لتطوير هذا األداء بشكل مستمرّ 

َ
 . مخرجاتهو  ة النظامَحْوك

 مختلف قطاعات المجتمع   دعوة .6
ّ
بغية المستمر قاء والتشاور من خالل منّصات مناسبة للحوار لل

ت  الوصول إىل توصيات فاعلة 
ّ
بالرؤية  تعل بوّية،  ق  النظام    اتوالسياسالتر وأداء  العاّمة والخاّصة، 

بوي  . التر

القياجمع   .7 من  المجلس  ن 
ّ
ليتمك ورّية  الرص  بمهاّمه،  المعطيات  ،ومعالجم 

ً
إحصائّيا   تها، وإدار   تها 

 . وحسن توظيف نتائجها 

اح .8 يعات    اقتر ، بعد التشاور مع الجهات  والقوانير  واألحكام اإلجرائّية  التشر ي
لمان اللبنائ  المناسبة للت 

بوّيةيتعلق  ما ة، فيالمعنيّ   . بمختلف األمور التر

مة .9 ملز  يعات  إزاء    العمل كمرجعّية  التشر أنواع  اإلجرائّية  جميع  واألحكام   والقوانير  
ّ
بأي  المتعل قة 

بية جانب من جوانب   . التر

و  .10 الرسمّية  العالقات  المناسبة مع  إقامة  والتعاون  التواصل  ة الدوليّ   الهيئاتالحفاظ عىل قنوات 
بوّيةات والسياس ة بالرؤيةالمعنيّ   والنظم العائدة لها.  التر
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  ً إلصالح حقيقي للتربية في لبنان معا  

ملجلس الوطني للرتبيةا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النظام الرتبوي

  التخطيط االستراتيجيّ 
  السياسات الخاّصة

  معايير الجودة
  منّصات التواصل

  اإلدارة المركزيّة للبيانات والمعطيات
 الدوليالتعاون   

 الرؤية والسياسة الوطنيّة العاّمة للتربية واالنماء 
القرارات االستراتيجيّة 

اإلدارة النظاميّة 
التفاعل مع المجتمع 

التشريع 
المعاهدات الدوليّة 

  التخطيط والعمليّات
   متابعة سير النظام التربوي

  جمع المعطيات وتحليلها
  إعداد التقارير الدوريّة

 االجراءات التنفيذيّة لتحسين عمل النظام اقتراح 
 التربوي ومردوده

 تنسيق الجهود في سبيل التربية
 امعكصالح 

مناقشة التقرير السنوي التنفيذي 
 مقترحات عمليّة للتطوير المستمر للنظام

 التربوي
انتخاب األمناء حيث تدعو الحاجة 




