Agro-TVET Subtechnical
Group Meeting
09/10/2017
MOA

Agenda
• Welcoming statement by MOA, Mrs. Majida Mcheik
• Presentation on informal training activities of MOSA, Mrs. Najwa
Bdeir Head of Craft Department
• Brief on role of Ministry of Labor in the technical and vocational
training, Mariam Akoum Head of Vocational Training Department
• Summary brief and way forward, FAO
• Next meeting timing and Agenda, FAO
• A.O.B. not listed on the agenda points above

The 26/05/2017 Result meeting
Future topics were agreed to include for future meetings the
following themes/topics:
a. Duration of training/courses
b. Decision on skills to provide training for
c. Skill need assessment(s) sharing and presentation
d. Planning for a national need assessment
e. Harmonization and standardization of skill need and or
labor market assessment
f. TOT plan
g. Registration system of TVET activities at MOA
 FAO will design a database for agriculture education activities
which will be sent to all sectors

(9th of Septmber) Last Meeting Action points
• MoA recalled for all service providers to coordinate and register their activities with MoA,
Education and Extension Services, together with the profiles of the trainers.
• ILO will be building on the study to bring it further into focused group discussions and to
determine the skills needed by the private sector to inform the BT curriculum review.
• The Lebanese University to be consulted on the non-Agriculture BT courses in their review to
determine requirement of entrance exam to the agriculture major by the students.
• MOA has endorsed the Matrix and service providers will be contacted for filling out the table.
• Previously suggested themes that are still not tackled will be discussed in subsequent meetings.
• FAO will be presenting activities of the Agro-TVET sub-technical group at the UN interagency
meeting and the livelihood group for unifying of TVET elements especially training standards and
certifications of training requirement for the Lebanese as well as for the refugees to be able to
have portable skills upon their return to their home countries.
• Communication materials on this regards will be communicated with the group.

Last decided upon Agenda
• next meeting themes will be training activities where MOSA will be
presenting their non-formal training activities, and another NGO to be
determined and communicated later.

Agriculture Education Activities Planned for 2017
Name of organization:
Type of TVET

Formal: BT, TS, LT

Formal: BP, LP (DS), Meister

Non Formal- accelerated learning : 3 or 6 or 9 months

Informal- accelerated learning (special courses-Extension)
Comments: Relations with the agriculture TVET schools
(e.g. using premises, recruiting teacher, etc.)
YES / NO

Mohafazat:

CAZA:
Technical

vocational

VILLAGE:
age group

Duration

Month of the
year 2017

تقرير عن مركز التدريب المهني
التابع لوزارة العمل
السيدة مريم عكوم
رئيس دائرة التجريب المهني
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عمل وزارة الشؤون في مجال
التدريب الحرفي

نجوى بدير
دائرة تصريف االنتاج

دور وزارة الشؤون االجتماعية
في دعم القطاع الحرفي
• أولى المرسوم االشتتراي قمت 5734/94
قيايتتتل الع تتتاف الوراتتت لتتتو اقة ال تتت و
االجتماييل من خالل ان اء مصلول للوتر
والصنايات اليدويل .
• توجيه التدقيب ا

مراكز الخدمات

االنمائيل الى الور

ذات الجدوى
االمتصاديل

الحرفة وعالقتها بعملية التنمية
يملت الو اقة التى استتادا ال اعتات المام تل :
المرأة – المتسربين – ذوي االيامات – العاطلين يتن
العمل .

ماادئ يمليل التنميل الت ه جتزء اساست
و االجتماييل .
استراتيجيل و اقة ال

متن

تعريف الحرفة
الورال يمل يدوي ياد الى توويل المواد
االوليل الى منتج ناائ ب ريعل انيل وهو ممتزج
بالعمل الزقاي ا م ايات يديدة .
العمل الورا

هو مووق من مواوق االنتاج..

التصنيف الحرفي المعتمد من قبل وزارة الشؤون
االجتماعية
 -1حرف معدنية ( .نحاس  ،فضة)
 -2حرف نسيجية (.نول ،تطريز )
 -3حرف خشبية (.حفر ،رسم وتلوين)
 -4حرف نباتية (قصب وقش  ،خيزران )
 -5حرف ترابية (فخار،زجاج ،سيراميك )
-6حرف جلدية .
 -7حرف غذائية (.مخلالت ،مربيات ،مجففات ،تقطير)
 -8حرف معمارية .
 -9حرف مختلفة (.صابون ،شمع)..

انواع التدريب
تعوم الو اقة منذ العام  1994بتدقياات يلى انواف
متعددة من الور :
• الكيلي والسجاد  540 :سايل تنعس
.
سايل نظري  440يمل
•العش والعصب  96 :سايل تنعس
نظري  76يمل .
•الزجاج المنفوخ  600 :سايلتنعس
.
نظري  560يمل

الى 100

الى  20سايل
الى  40سايل

•الفخاق  300 :سايل  40 :سايل نظري و 260
يمل

انواع التدريب
•الرسم على الفخار والزجاج  60 :ساعة
•صناعة الصابون  14 :ساعة
•صناعة الشمع  14 :ساعة
•التطريز بانواعه  96 :ساعة
•الخياطة  144 :ساعة
•الطباعة على القماش  10 :ساعات

انواع التدريب
 -9الصناعات الغذائية :
• تم تصنيفها ضمن االعمال الحرفية ملا تعكسه من
تراث شعبي .
•تقدمت العديد من الجمعيات بطلبات تدريب على
هذه الصناعات اال ان الوزارة فضلت عدم التدريب
مؤقتا الى حين وضع مواصفات خاصة باملنتجات
النهائية لضمان صحتها .

الصعوبات التي تعترض الوزارة
•عدم وجود مناهج تدريبية موحدة تعتمد على الطرق العلمية في
التدريب .
•عدم وجود مواصفات اقليمية او عاملية لالنتاج ( تشكل جزء من
مناهج التدريب .
•عدم تمكن الوزارة من اصدارشهادات كون البرامج التدريبية ال
تقع ضمن مناهج التعليم املنهي .
•ان متابعة املتدربين في سوق العمل بين ان نسبة العاملين
بالحرفة بعد التدريب ال يشكل النسبة املرجوة وهي تختلف بين
قطاع وقطاع حسب املهارات املطلوبة .

الدور المرتجى لوزارة الزراعة

•يعتمد القطاع الحرفي في العديد من قطاعاته على القطاع
الزراعي في الحصول على مواده االولية .
•الجلديات والوياكل :تعتمد يلى الثروة الويوانيل
•العش والعصب  :تعتمد يلى قايات العصب .
 :تعتمد يلى قايل التوت.
• صنايل الورير
• الور الخ ايل  :تعتمد يلى الثروة الورجيل.
 :تعتمد يلى التربل الصالول .
•صنايل الفخاق

دور وزارة الزراعة
ايادةاحياء
الزقايات
الال مل

و
وضع مواصفات المادة
االوليل( جزء من
الارنامج التدقيا )

وزارة الشؤون االجتماعية
نفذت الوزارة دراسة ميدانية إحصائية عام 1999
حول الحرفيين اللبنانيين

بنك معلومات حول الحرفيين في لبنان.
دليل الحرفيين اللبنانيين.
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 7892عامال حرفيا
 7199مشغال
ا
 %87من املشاغل يعمل فيها الحرفي منفردا
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