
 وثيقة صادرة عن

 البنك الدولي

 

 لالستخدام الرسمي فقط

  LB-108014 رقم التقرير:

 

 المؤسسة الدولية للتنمية

 

 برنامجالمسبق للتقييم الوثيقة 

 بشأن

 قرض مقترح

 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصةمليون  71.8بقيمة 

 (دوالر أميركيمليون  100.0)أي ما يعادل 

 

 الصندوق االئتماني متعدد المانحين المخصص لدعم لبنان في مواجهة تداعيات األزمة السوريةبتمويل مشترك من 

 التعليم لجميع األطفال  نتائج توفيروالصندوق االئتماني المخصص لبرنامج 

 دوالر أميركيمليون  124بقيمة 

 

 لصالح 

 الجمهورية اللبنانية

 (2في لبنان ) مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال دعملبرنامج 

 

 م2016 أيلول/سبتمبر 2

 العالمية الممارسات التربوية

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 

 

. وال يجعععوز بخعععال   لعععك الرسعععميةتخضعععع  عععثي الوثيقعععة لقيعععود التوزيعععع الحصعععريا وال يجعععوز اسعععتعمالها إال لمعععن يتلقا عععا فعععي إطعععار القيعععام بواجباتععع  

 من البنك الدولي. بإ ناإلفصاح عن مضمونها ومحتوياتها إال 

 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



  

ii 

 

 العمالت أسعار صر 

 (2016يوليو/تموز  31 )سعر الصر  الساري: 

 العملة = ل.ل الليرة اللبنانية

 دوالر أميركي1ليرة لبنانية =  1,506.50

 الخاصةحقوق السحب وحدة من وحدات  1=  دوالر أميركي1.393

 

 السنة المالية

 ديسمبر 31 –يناير  1

 

 االختصارات

ALP برنامج التعلم السريع 

AY السنة السنوية 

BLN مبادئ القراءة والكتابة والحساب 

CERD المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

CI   التفتيش المركزي  

CoA   ديوان المحاسبة 

CPF   إطار الشراكة القطرية 

CTB    المناقصات المركزيةلجنة 

DfID   )وزارة التنمية الدولية )المملكة المتحدة 

DLI  مؤشر مرتبط بالصر 

DLR  نتيجة مرتبطة بالصر 

DOPS مديرية التوجي  التربوي والمدرسي 

ECE التعليم ما قبل المدرسي 

E4C التعليم من أجل تعزيز القدرة على المنافسة 

EDP II مشروع اإلنماء التربوي الثاني 

EESSP مشروع وقف تد ور النظام التعليمي في حالة الطوارئ 

EMIS نظام معلومات إدارة التعليم 

ESSA االجتماعية والبيئيةنظمة تقييم األ 

EU االتحاد األوروبي 

FSA تقييم األنظمة االئتمانية 

GDP الناتج المحلي اإلجمالي 

IDA المؤسسة الدولية للتنمية 

KG الروضة 

M&E  والتقييمالرصد 

MEHE وزارة التربية والتعليم العالي 

MENA الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

MIC الدخل ةمتوسط دولة 

MOF وزارة المالية 

MOSA وزارة الشؤون االجتماعية 

NFE التعليم غير الرسمي 

PAD وثيقة تقييم البرنامج 
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PAL قانون المحاسبة العمومية 

PAP عمل البرنامج ةخط 

PDO   البرنامج التنموي د 

PFM إدارة المالية العامة 

PforR  برنامج النتائج 

PMU وحدة إدارة المشروع 

POM دليل عمليات البرنامج 

RACE مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال 

RBF التمويل القائم على النتائج  

REC اللجنة التنفيثية الخاصة بمبادرة توفير التعليم لجميع األطفال 

REO المكتب اإلقليمي للتربية 

SC اللجنة التوجيهية 

SIMS نظام معلومات إدارة المدرسة 

TORs االختصاصات 

UNESCO  اليونسكو -منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

UNHCR المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

UNICEF  اليونيسف –منظمة األمم المتحدة للطفولة 

UNRWA  األونروا -وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

WB البنك الدولي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نائب الرئيس اإلقليمي:                               حافظ غانم

 نائب رئيس الممارسات العالمية:                   كيث  انسن

 فريد بالحاج                   المدير القطري:                    

 مديرة الممارسات:                                   صفى الطيب القغلي

 فريق العمل:                     نوا يارو / بيتر أ.  والند)رؤوساء(  رئيس
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 الجمهورية اللبنانية

 (2في لبنان ) مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال دعمبرنامج 

 

 قائمة المحتويات

 

 الصفحة

I. 1 ................................................................................................... السياق االستراتيجي 

 1 .................................................................................................................. القطري السياق .أ

 1 ................................................................................................. والمؤسساتي القطاعي السياق .ب

 4 ................................................... األدوات الستخدام المنطقي واألساس القطرية الشراكة بإطار العالقة                    ج.

II. 5 ......................................................................................................... وصف البرنامج 

 5 ........................................................................... البنك" من المدعوم و"البرنامج الحكومة برنامج .أ

 7 .................................................................................. الرئيسية والنتائج التنموية البرنامج أ دا  .ب

 7 ............................................................................................................ النتائج برنامج سياق .ج

 12 ................................................................... التحقق وبروتوكوالت بالصر  المرتبطة المؤشرات .د

 12 ........................................................................................... المؤسسي والتعزيز القدرات بناء                  .ـ 

III. 13 ......................................................................................................... تنفيذ البرنامج 

 13 ............................................................................................... والتنفيثية المؤسسية الترتيبات .أ

 15 ............................................................................................................ النتائج وتقييم رصد .ب

 15 .............................................................................................................. الصر  ترتيبات                  ج.

IV. 16 ........................................................................................................ التقييم لخصم 

 16 ..................................................................................................................... الفني التقييم .أ

 21 .................................................................................................... واالجتماعية البيئية اآلثار .ج

 22 .................................................................................................................. المخاطر تقييم .د

 23 ........................................................................................................... البرنامج عمل خطة .ـ 

 

 20 للبرنامج......................................................................................................... التفصيلي وصفال :1 الملحق

 27  ......................................األطفال لجميع التعليم لتوفير لثانيةا المبادرة برنامج نتائج إطار مصفوفة :2 الملحق

 35 التحقق................................................... وبروتوكوالت الصر  وترتيبات بالصر  المرتبطة المؤشرات :3 الملحق

 48 ...........................................................................................................................الفني التقييم :4 الملحق

 62 ...............االئتمانية............................................................................................... األنظمة تقييم :5 الملحق

 83 )ملخص(...................................................................................... واالجتماعية البيئية األنظمة تقييم :6 الملحق

 88 ......................................النظامية..................................................... العمليات مخاطر تصنيف أداة :7 الملحق

 89 البرنامج.................................................................................................................. عمل خطة :8 الملحق

 94 .........................................................................التنفيث............................................. دعم خطة :9 الملحق

 97 .......الخريطة...................................................................................................................... :10 الملحق

 

 بيانات وثيقة تقييم البرنامج حيفةص
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 الجمهورية اللبنانية

 

 (2في لبنان ) درة توفير التعليم لجميع األطفالمبا دعمبرنامج 

 

 البرنامجالمسبق تقييم الوثيقة 

 فريقياإ الشرق األوسط وشمال

 الممارسات التربوية العالمية

 

 معلومات أساسية

 والتعليم الثانويالقطاعات: التعليم االبتدائي 

 المواضيع: التنمية البشرية وتوفير التعليم للجميع

 م2016أغسطس  26التاريخ:  

 فريد بالحاج : المدير القطري

 صفى الطيب القغلي: مديرة الممارسات

 كيث  انسن: الممارسات مجموعة نائب رئيس

 P159470: رقم تعريف البرنامج

  والندنوا يارو / بيتر أ. : فريق العملرئيسا 

 م2022 أغسطس 31تاريخ االنتهاء:                                    م2016سبتمبر/أيلول  22تنفيث البرنامج                                  تاريخ البدء: 

 المدة:

 م2017 مارس 30                 التمويل:              لنفا  المتوقع تاريخ 

 م2023فبراير  28التمويل:                          النتهاءالمتوقع تاريخ ال

 

 بيانات تمويل البرنامج

تمويالت     ]   [ 

 أخرى

 [X]     قرض       ]   [ منحة 

[X]       ائتمان 

 (:دوالر أميركيللقروض/االئتمانات/التمويالت األخرى )مليون 

 100.0إجمالي تمويل البنك:                                                                1,845       إجمالي كلفة البرنامج:                        

 849التمويل اإلضافي الالزم من                                                        896.0     مشترك:                     إجمالي التمويل ال

 شركاء التنمية/                       المتوقع                                                               لتمويل ا بما في 

 الفجوة التمويلية:                                                                                          :التنمية من شركاء
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 التمويلمصدر  المبلغ

100.0 

120.0 

4.0 

 

 

224.0 

  المؤسسة الدولية للتنمية

 الصندوق االئتماني لدعم لبنان في مواجهة تداعيات األزمة السورية

توفير التعليم لجميع نتائج الصندوق االئتماني المخصص لبرنامج 

 األطفال

 

 جمالياإل

 

 المقترض: الجمهورية اللبنانية

 التربية والتعليم العاليالوكالة المسؤولة: وزارة 

 المنصب: مدير عام     

 FYarak@MEHE.gov.lbالبريد اإللكتروني: 

 

 جهة االتصال: فادي يرق     

 110-722-1-961الهاتف:  

 

 

 

 (دوالر أميركيالمتوقعة )مليون المصروفات 

 السنة المالية 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

 سنوي 6.1 38.2 51.4 34.4 72.1 15.0 7.0  

 تراكمي 6.1 44.2 95.6 129.9 202.0 217.0 224.0  

 

 لبرنامجالهدف )األهداف( اإلنمائي ل

الخاص قطاع التعليم في التعليم أنظمة  وتعزيز طالبجودة تعلم الالتعليم وتحسين  خدمات تعزيز إمكانية الحصول المنصف علىللبرنامج في هد  اإلنمائي يتمثل ال

 لالستجابة ألزمة الالجئين التي طال أمد ا. بالمتلقي

. 

  التوافق

 السياسة

 ل يبتعد المشروع بمضمون  أو بأي إطار ملحوظ آخر عن استراتيجية  ]   [نعم  [X]ال                  

 الدعم القطرية؟

 

  

mailto:FYarak@MEHE.gov.lb
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ن سياسات البنك السارية على استثناءات م ل يتطلب البرنامج أي  ]   [نعم  [X]ال                  

 عمليات برامج النتائج؟

 ؟االستثناءات ل وافقت إدارة البنك على  ثي  ]   [نعم  ]   [ال                  

 سياسات؟استثناء أي من ال ل تم التماس موافقة المجلس على  ]   [نعم  [X]ال                  

 عاليةالمخاطر الشامل:  تصنيف

 ( شهراً من تاريخ النفا .12) اثني عشر ال تتجاوزمدة إنشاء وظيفة تدقيق داخلية خالل  االتفاقيات القانونية:

 اإلسم متكرر االستحقاقتاريخ  التردد

بعد دخول  ( شهراً 12خالل مدة اثني عشر ) مرة واحدة

 البرنامج حيز التنفيث

 تدقيق داخليإنشاء وظيفة  نعم

  االتفاقوصف 

المتفق عليهاا شروط المرجعية وتدريب موظفي الوزارة على التدقيق الداخلي وفق ال المراجعة الداخليةوظيفة للقيام بتعين وزارة التربية والتعليم العالي مستشاراً 

  من تاريخ النفا .كحد أقصى ( 12خالل اثني عشر شهراً )

التي توافق عليها  شروط المرجعيةوفق ال( أشهر بعد تاريخ النفا ا توظيف وكيل تحقق مستقل 3ثالثة )مدة ال تتجاوز المتلقيا خالل يتوجب على قية القانونية: ااالتف

  عداد وتقديم تقارير تحقق تؤكد إنجاز النتائج المرتبطة بالصر .إلا مؤسسةال

 اإلسم متكرر االستحقاقتاريخ  التردد

 مرة واحدة
( أشهر بعد دخول البرنامج حيز 3ثالثة )خالل 

 التنفيث
 توظيف وكيل تحقق مستقل نعم

 االتفاقوصف 

ا تقييماً يغطي النتائج البرنامج عملياتتوظف وزارة التربية والتعليم العالي وكيل تحقق مستقل ليجري وفق الجدول الزمني وبروتوكول التحقق الثي ينص علي  دليل 

مبلغ ( iiأو مدى استيفائها؛ و) إ ا تم استيفاء النتائج المرتبطة بالصر  كما  ي مطلوبة( ما i)المرتبطة بالصر  التي تطلب الوزارة التحقق منها بغية تحديد: 

وعند استالم تقارير التحقق النهائية من وكيل التحقق لتمويل. ا يةالصر  الخاص بهثي النتائج وفق صيغة الحساب التي ينص عليها جدول الصر  الوارد في اتفاق

 لمراجعت  والموافقة علي . المؤسسةالمستقلا يرسل التقييم إلى 

  :نيالقانو االتفاق

على تأليفها  المؤسسة( بعد تاريخ النفا  والحفاظ عليها طوال مدة تنفيث البرنامجا على أن توافق 1ال تتجاوز شهراً واحداً )مدة إنشاء لجنة توجيهية في الوزارةا خالل 

 واختصاصاتها وموارد ا.
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 اإلسم متكرر االستحقاقتاريخ  التردد

 إنشاء لجنة توجيهية نعم بعد شهر واحد من دخول البرنامج حيز التنفيث مرة واحدة

 وصف االتفاق

 وسيرأس اللجنة وزير التربية وسو  تتألف من ممثلين عن وزارة سيتم إنشاء لجنة توجيهية لإلشرا  على تحقيق نتائج البرنامج الممول جزئياً من قبل البنك الدولي.

ين المسؤولين عن التنفيث. وسيتم إنشاء اللجنة التوجيهية وفقاً لالختصاصات الفنيوعن المركز التربوي للبحوث واإلنماءا بما في  لك الموظفين  التربية والتعليم العالي

 .اتفاقية التمويلمن تاريخ سريان  (1شهراً واحداً )ال تتجاوز مدة المتفق عليها مع البنك الدوليا خالل 

 .المؤسسةتوافق علي  الثي مضمون الشكل وبالالبرنامج  لعملياتدليالً باعتماد وزارة التربية والتعليم العاليا من خالل المتلقيا قام  شرط النفاذ:

 اإلسم متكرر تاريخ االستحقاق التردد

 اعتماد دليل عمليات البرنامج تعم النفا  مرة واحدة

 وصف الشرط

 ستعتمد وزارة التربية دليل عمليات البرنامج ابتداًء من تاريخ النفا .

 .اتفاقية التمويلمن  2من الجدول  (. ب1ب IVالرابع ) بالصر  بحسب القسمشرط سحب النتائج المرتبطة : شرط السحب

 اإلسم متكرر تاريخ االستحقاق التردد

 مرة واحدة
ابتداًء من السنة األولى من تنفيث 

 البرنامج
 شرط السحب نعم

 وصف الشرط

وتوكول التحقق وبما يرضي ال يمكن سحب أي نتيجة مرتبطة بالصر ا إلى أن يقدم وإال إ ا قدم المتلقي دليالً يتم التحقق من  وفق البروتوكوالت التي ينص عليها بر

 المرتبطة بالصر . المثكورة ا على أن  تم تحقيق النتيجة المؤسسة
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 الفريق

 طاقم عمل البنك

 اإلسم المنصب االختصاص الوحدة

GED05 مسؤول عن الفريق رئيس  التعليم أخصائي قدير في مجال(

 واتخا  القرارات( المحاسبة

 ويارنوا بونسي 

GEDGE بيتر أنطوني  والند مساعدرئيس فريق العمل ال في التعليم أخصائي قدير 

MNC02 حنين إسماعيل السيد فريقالعضو  قائدة البرنامج 

GED05  كارين م. بيزاني فريقالعضو  موظفة عمليات 

GED05 محمد ياسين  فريقالعضو  محلل عمليات 

GED05 سميرة نيكايين توفيغيان عضو فريق محللة 

LEGAM ماي وانغ مستشارة استشاري قدير 

WFALA أدريانيرينا ميشيل إيريك رانجيفا عضو فريق موظف مالي 

GGO05 مشترياتأخصائي قدير في مجال ال 
مسؤولة مشتريات )اختصاصية 

 واتخا  القرارات( المحاسبةعن 
 لينا فارس

GGO23 ريما عبد األمير قطيش اختصاصية إدارة مالية ماليةالدارة أخصائي قدير في اإل 

GGO21 موسى صابوني واسيكي عضو فريق أخصائي قدير في اإلدارة المالية 

GGO23 روك جبور عضو فريق محلل إدارة مالية 

GEN05  عالء أحمد سر ان اختصاصي بيئي قديرخبير اقتصادي بيئي 

GSU05 ميشيل ريبوسيو اختصاصي تنمية اجتماعية جتماعيةاالتنمية أخصائي قدير في ال 

GSU05  ماريانا ت. فيليشيو عضو فريق تنمية اجتماعيةأخصائي 

MNCLB ت حدادمرف عضو فريق مساعدة برنامج 

GED05  إيما بوليت إتوري عضو فريق برنامج ال يمساعدكبيرة 

  



I. االستراتيجي السياق 

 القطري السياق . أ

 بالصراعات لبنان تأثر الماضيةا العقود مدى فعلى لبنان. في مسبوقة غير واقتصادية اجتماعية تحديات السوريين الالجئين أزمة عن نجم .1

 والخارجيععة الداخليععة الصععدمات أمععام الععبالد صععمود ورغععم عاليععة. واجتماعيععة اقتصععادية تكععاليف عليهععا ترتععب المتكععررة واإلقليميععة المحليععة

فلسعطيني الجع  450,000 العبالد تستضعيف فبينمعا لبنعان. فعي الالجئعين أععداد في  ائلة بزيادة سوريا في القائم الصراع تسبب المتكررةا
1
 ا

سوري الج  مليون 1.5 قدوم إلى سوريا في الصراع أدى
2
 للفعرد الالجئين عدد حيث من عالمياً  األولى المرتبة في لبنان وضع ما اإضافي 

5,850,000 إلعى مععدد  يصعل الثين البالد سكان من المئة في 33 الالجئين عدد بلوغ مع الواحدا
3
 ععدد فعي الهائلعة الزيعادة  عثي وتفعرض .

 مسعتويات بالفععل تعاني التي المحلية المجتمعات على تؤثر حين في البالدا في التحتية والبنية العامة والخدمات الموارد على ضغطاً  السكان

 السياسعي الوضعع اسعتقرار زعزععة معن بمزيعد ينعثر لبنعانا فعي الحعالي السياسعي الجمود مع جنب إلى جنباً  الوضعا  ثاو الفقر. من مرتفعة

 .البالد في الهش واالقتصادي واالجتماعي

 

 ماتالخد جودةو التعليم على الحصول مستويات على الحفاظ مع الجئينال يطالل دعمه توسيع في لبنان نجح الدولي، المجتمع من وبدعم .2

 كمعا الضععفاء. واللبنعانيين السعوريين الالجئعين معن كعل احتياجعات تلبيعة فعي اللبنانية الحكومة بدعم بقوة الدولي المجتمع التزم وقد .للبنانيين

 صعمود وتعزيعز والتنموية اإلنسانية المساعدات وصول لضمان الموارد من المزيد حشد في وواشنطن لندن في األخيرة المؤتمرات ساعدت

 الدراسعي للععام حتعى االخعدمات علعى الحصول استمرار ضمان من اللبنانية الحكومة لتمكين إضافي لدعم حاجة  ناك زالت ال أن  بيد البالد.

 .)اليونيسف(منظمة األمم المتحدة للطفولة  عن  أعربت ما بحسب ام2017 – م2016

 

 مؤسساتيالسياق القطاعي وال . ب

487,723 هناك من بين الالجئين السوريين في لبنان، .3
4
. وعلعى العرغم سانة 18و 3باين تتراوح أعماارهم هم من األطفال في سن المدرسة،  

59يعزال من الجهود الجبارة التي بثلتها الحكومة اللبنانية والدعم الثي وفري المجتمع الدولي لتقديم الخدمات التعليمية للسكان السوريينا ال 
5
فعي  

معدى القصعير والطويعل تعداعيات علعى ال عثا األمعر لع  سنة دون تعليم رسعمي. و 18و 3المئة من الالجئين السوريين الثين تتراوح أعمار م بين 

لسعابقة على حد سواء. فبالنسبة للععائالت التعي تتعامعل معع تحعديات النعزوح اليوميعةا يمثعل  لعك عبئعاً إضعافياً عليهعا اليعوم. وبنعاًء علعى األزمعات ا

طر الصعراع اخعر العثي يفعاقم ماألمعاليعوم إلعى حيعاة معن الفقعر والمعانعاة غعداًا عدم االلتحاق بالمدارس واألدلة الكثيرة المتوفرةا يرجح أن يؤدي 

أدت الطبيعة المطولة لألزمة والطلب الهائل على التعليم إلعى فعرض ضعغوط علعى  فقد بالنسبة للبناناففي المنطقة. مستقبالً وزعزعة االستقرار 

المؤسسعة الدوليعة سعياقا حشعدت تقديم الخدمات بما في  لك جودة التعليم العام لكل من المجتمع المضيف واألطفعال الالجئعين. وفعي  عثا الأنظمة 

 النظام لمدى أطول. تعافيل بصورة استثنائية تمويالً ميسراً للبنان بغية تلبية  ثي االحتياجات الفورية ووضع األساس للتنمية

 

مباادرة تاوفير التعلايم باططالق الحكومة اللبنانية، بدعم من المجتمع الدولي، قامت ، السورية على نظام التعليم في لبنان األزمة تأثيراستجابة لو .4

بهعد  تحسعين فعرص حصعول األطفعال الالجئعين السعوريين  2013أطلقت  ثي المبادرة للمعرة األولعى فعي ععام وقد . (RACEلجميع األطفال )

السوريين في نظعام  طالبوقد حققت  ثي المبادرة نجاحاً واضحاً. فقد ارتفع عدد ال الرسميواألطفال اللبنانيين المحرومين في البالد على التعليم 

 3اً تتعراوح أعمعار م بعين طالبع 18,780معن حيث ارتفع الععدد اللبناني بشكل كبير مع تنفيث مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالا  الرسميالتعليم 

م2016 – 2015اً في العام الدراسي طالب 141,722إلى  2012 – 2011سنة في العام الدراسي  18و
6

ة سبعبمعدل ثي الزيادة  بيد أن حدوث . 

في الحفاظ على كل من مستوى جودة النظعام التعليمعي وعلعى نفعس  الرسميعلى قدرة نظام التعليم  فرض ضغوط سنوات فقط 5خالل أضعا  

 .(1الجدول  أنظر)للحصول على التعليم  اللبنانيين طالبلتوفر فرص امستوى 

                                                           
1
 2015(ا نوفمبر األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيينوكالة الفلسطنيين بحسب األونروا )عدد الالجئين  

2
 .2016التنفيثيا أبريل  2 توفير التعليم لجميع األطفالتقدير الحكومة من ملخص مبادرة  

3
 .2015نوفمبر تقدير السكان الصادر عن قسم السكان التابع لوكالة األمم المتحدة،  

4
 .2015 الالجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية، نوفمبر 

5
 .2016التنفيثيا أبريل  2 توفير التعليم لجميع األطفالمبادرة أعداد االنتساب من ملخص  

6
 .2016المركز التربوي للبحوث واإلنماءا مارس أعداد االنتساب بحسب وزارة التربية والتعليم العالي و 



  

2 

 

اللبنانيين والسوريين طالبللتوجهات التسجيل . 1الجدول 
7

 

2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 
 العام الدراسي

487,723 501,765 327,900 45,350 <6,000 
 سنة 18و 3عدد الالجئين المسجلين لدى المفوضية بين 

الرسمي  التعليم مراحل جميععدد اللبنانيين المسجلين في  248,826 247,723 238,928 237,872 249,494

 الروضة وحتى الصف الثاني عشرمن 

مرحلة ما قبل عدد الالجئين السوريين المسجلين في  3,794 5,281 12,557 6,632 17,719

 المدرسة الرسمية

122,716 91,493 79,240 36,905 14,190 
عدد الالجئين السوريين المسجلين في الصف األول حتى 

في جميع فترات  الصف التاسع في المدارس الرسمية

 الدوام

1,287 1,155 1,830 1,351 796 
من الثانوية  مرحلةعدد الالجئين السوريين المسجلين في ال

في  المدارس الرسميةالعاشر حتى الثاني عشر في الصف 

 الدوامجميع فترات 

في المدارس الرسمية  طالبال إلىنسبة الالجئين السوريين  8% 18% 26% 17% 23%

 في الدوام األولا لكل الصفو 

في المدارس  نسبة الطالبإلى نسبة الالجئين السوريين  ال ينطبق ال ينطبق 30,418 59,024 83,675

 الرسمية في الدوام الثاني

إلى اعتمااد اساتراتيجية علاى مساتوى  دفع نجاح المبادرة والحاجة الواضحة لدعم إضافي وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان وشركاءها .5

وخعالل المرحلعة  .2 -زيادة جودة وإمكانية الحصول علاى التعلايم، ضامن إطاار مباادرة تاوفير التعلايم لجمياع األطفاالبغية  أطولمدى لالنظام 

والتعلععيم الععالي وشععركاؤ ا األولويععات (ا سعتتناول وزارة التربيععة 2021-2016"ا 2مبععادرة تععوفير التعلعيم لجميععع األطفععال القادمعة مععن العدعم )"

تحسين جودة وشمولية التدريس وبيئعة العتعلم  (iiفي الحصول على الفرص التعليمية في النظام العام الرسمي و اإلنصا رفع مستوى  (i التالية:

والرصدا من خالل مضاعفة الجهود وتقديم دعم مالي إضافي. ومن المتوقع والقدرة على التخطيط والسياسات  نظام التعليم الوطني تعزيز( iiiو

علععى المععدى القصععير  الالجئععة سععرألل النععزوح فععي تقليععل تكععاليف 2 -مبععادرة تععوفير التعلععيم لجميععع األطفععالأن تسععا م الجهععود المبثولععة فععي إطععار 

للحيعاة والعمعل عنعد  اللبنعانيين والسعوريين علعى حعد سعواء ععداد األطفعالإل طويعلعلى المدى ال في لبناننظام التعليم  قدرةتعزز وأن ا والمتوسط

 .المنطقة إلىعودة االستقرار 

 

رغام أن نجحت االستثمارات في مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال في زيادة فرص الحصاول علاى التعلايم وخاصاة فاي المرحلاة االبتدائياة،  .6

وعلعى الثاانو  ال ياالاون خاارل المدرساة.  ومرحلاة التعلايم مرحلة ما قبل التعليم االبتدائيبالذين بلغوا سن االلتحاق  طفالعدداً كبيراً من األ

الثانوية )الصف العاشر والحادي عشر  ةحلالمراللبنانيين في معدالت التحاق الطالب المحرز في إطار المبادرةا تبقى  الملحوظالرغم من التقدم 

فعي المئعة  53الالجئعين:  في أوساطبشكل كبير االلتحاق المتدنية  ثي  عدالتم نتشروت. في األسر األقل دخالً ية جداًا وخاصة والثاني عشر( متدن

فعي  4 سعوى المدارس الرسميةلم يلتحق ب ا في حينالرسميةالمدارس  سنة مسجلون في 14و 6 ينتمون إلى الفئة العمريةالالجئين السوريين  من

سعتعداد الكعافي للمشعاركة الفعالعة فعي المجتمعع االا مما يحرم غالبيعة  عثي الفئعة العمريعة معن الشكل سنة 18و 15أعمار م بين  ممن تتراوحالمئة 

بمرحلعة الملتحقعين األطفعال اللبنعانيين فبينما يقدر نسبة . بمرحلة رياض األطفالااللتحاق معدالت لزيادة  أيضاً   ناك حاجةأن كما وسوق العمل. 

فعي  20أقعل معن الملتحقعين بعنفس المرحلعة بسعنوات  5و 3األطفال الالجئين الثين تتراوح أعمعار م بعين في المئةا تُقدر نسبة  84الروضة بنحو 

 .كلفة التعليم العالجي في المراحل الالحقةمن  ويزيدمن فوائد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة حرم األطفال الالجئين ا مما يالمئة

                                                           
7
المركز التربوي للبحوث ر عن المفوضية )شهر نوفمبر من كل سنة معنية(، أعداد التسجيل الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي وعدد الالجئين الصاد 

 (ا عدد الطالب غير السوريين )العراقيين والفلسطنيين وغير م( في الدوام الثاني ضئيل جداً.2016واإلنماء )ابتداًء من مارس 
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علعى نظعام ت رضع. فالضعغوط الهائلعة التعي فُ قلاقلل اً كبياراً مصادر الاتعلمالمدرسة، تشكل جودة  ارتيادقادرين على  طالبعندما يكون الوحتى  .7

الثانيا لها انعكاسات كبيعرة فترة في الدوام المدرسي الساعات انخفاض ا بما في  لك االكتظاظ ونتيجة لزيادة الطلب على التعليم التعليم في لبنان

المضيفين والالجئعين ضعمن  طالبتم تمويل وتوزيع مواد التدريس والتعلم على نطاق واسع للبالرغم من أن  . فطالبى جودة التعليم لجميع العل

الفجوة القائمة منث كما أن . متفاوت المدارس على تحويل  ثي المدخالت إلى تعلم  اتا تبدو قدرالمبادرة األولى لتوفير التعليم لجميع األطفالإطار 

رصعد تعلعم األطفعال إضعافة إلعى أن مسعتوى الجهعود المبثولعة ل. قابلعة لإلتسعاعفترة طويلة في نتائج العتعلم بعين مؤسسعات التعلعيم الععام والخعاص 

المحققعة علعى مسعتوى مكاسعب الا مع عدم وجود تحليل متوفر حالياً لمخرجات التعلم. وبالتاليا قد يقوض  لعك محدوداً يعتبر الالجئين حتى اآلن 

التسعرب  ارتفعاع مععدالتاألمعر العثي يمثعل أحعد أسعباب ة الجعودةا ءععدم كفعامترتبعة علعى الحصعول علعى التعلعيم بسعبب الخسعائر التعوفر فعرص 

.بين األطفال السوريين واللبنانيين يالمدرس
8

 

 

بلغوا سن  للتالميذ الذينلحصول على التعليم، خاصة بالنسبة توفر فرص عادلة لالتحد  الوحيد أمام  في جانب العرض العوائقال تشكل  .8

وبخاصة التكاليف  ات الصلة ومسائل تفضيالت الطلب على التعليم الثانوي كبيرة جداًا  في جانب فالعقبات القائمة. الثانويةااللتحاق بالمرحلة 

ًً اً عائق. ففي بعض المناطقا مثل البقاعا تشكل تكاليف النقل أيضاً (1 الشكل أنظر) الوالدين أن أمام الوصول إلى خدمات التعليم. كما  كبيراً

واإلقامة المطلوبة  تصاريح التسجيلالقبول االجتماعي والصعوبات في توفير المتعلقة بتحديات العلى أن الخو  من العنف و متناقلة ناك أدلة 

.عملية التسجيل في المدرسةقة جميعها يؤدي إلى إعا
9

 

 طفاالً  57,577 شاملتخاارل المدرساة مان باين عيناة  طفاالً  28,351سانة خاارل المدرساة )بياناات  17و 5باين  األطفاال: أسباب وجاود 1 الشكل

(اً الجئ
10
 

  
 

نجااح ال ، وتسعى إلى تعاياحتى اآلن تستند هذه المرحلة الجديدة من استراتيجية مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال على الاخم الذ  تحقق .9

. عالياة مان خاالل العمال علاى مساتوى نظاام التعلايمذات جاودة لحصاول علاى خادمات التعلايم الذ  تحقق على مستوى توفير فرص منصفة ل

ون الالجئعين وغير عا معن مفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤالمنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( و مع بشكيل وثيقويعمل البنك الدولي 

مبعادرة تعوفير التعلعيم  وتغطعيلدعم وزارة التربية والتعليم العالي في مراجعة اسعتراتيجية المبعادرة للسعنوات الخمعس المقبلعة.  أصحاب المصلحة

أدنعاي علعى مسعتوى  المفصعلةاالسعتثمارات  ي تشمل و م2021/م2020وحتى  م2017/م2016الدراسية  عواماألفهي تغطي  2 -لجميع األطفال

 أنظععرلحكومعةا ا القعائم معنتمويعل ال بخعال ) فعي السعنة إلتمامهعا دوالر أميركعيمليعون  424مبلغ قعدر بعـيتمعويالً  2-سعتتطلب المبعادرةوالنظعام. 

الصعندوق معن المقدمعة  موقعف تعد ور نظعام التعلعيالطعارئ لمشروع الا بما في  لك منحة 1المبادرة الحالية في ستثمارات كما أن اال. (3الجدول 

حيث تم صر  بصورة جيدةا تجري الثي يديري البنك الدوليا ومواجهة تداعيات األزمة السورية على لبنان مساعدة االئتماني متعدد المانحين ل

الكتعب  تغطيعة كلفعة كا بمعا فعي  لعمبكعرةالنتعائج العديعد معن التحقيعق بالفععل األشعهر التسععة األولعى معن التنفيعث وقعد تعم خعالل في المئعة منهعا  41

 .للمدارسالمقدم الدعم المالي كثا الروضة وحتى الصف التاسع ومرحلة من  ةعامالالمدرسية لجميع تالميث المدارس 

                                                           
8
 .2016درسة في لبنان، اليونيسيف، المفوضية، مؤسسة إنقاذ الطفل، االلتحاق بالمدرسة في البقاع، المفوضية، يناير األوالد خارج الم 

9
)متعدد  2014، المفوضية وتحليل وضع الشباب في لبنان المتؤثر باألزمة السورية، أبريل 2015تحديث األوالد خارج المدرسة لنوفمبر/تشرين الثاني  

 الوكاالت(.
10

  2016ح المفوضية لألسر، مارس مس 

38% 

18% 
11% 

8% 

8% 

6% 

4% 
4% 3% 

 كلفة التعليم عالية جداً 
 الطفل الصغير أو كبير جداً 
 يفضلون التعليم غير الرسمي
 لم تقبل المدرسة
 مشكلة التنقل
 على الطفل أن يعمل
 ال مدارس في المنطقة
 اختال  المنهج الدراسي
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 استخدام األدوات ومبررطرية ج. العالقة بإطار الشراكة القُ 

الاذ  ) وفاي إطاار الشاراكة القطرياة منهجايالقطار  الفاي التشاخيص محاددة تتماشى أهداف البرنامج المقترح بشكل وثيق ماع األولوياات ال .10

االساتراتيجية اإلقليمياة لمنطقاة فاي و (LB-94768، التقريار رقام م2016يولياو  14ناقشه مجلس المدراء التنفيذيين في البناك الادولي فاي 

األولويعة المحعددة فعي التشعخيص القطععري مجعاالت العمعل  ات ضعمن التعلعيم معن فقعد جعاء . (م2015 أكتاوبر) فريقيااإالشارق األوساو وشامال 

عملية تطعوير المشعروع. يشعير إطعار الشعراكة منهجيا التشخيص القطري العلى  ندا الثي يستالجديد طريةإطار الشراكة القُ  سيوج و. منهجيال

فعي لبنعانا خاصعة وأن عوائعق رئيسعية شعكل جميعهعا تاألمن والهشاشةا بما في  لعك األزمعة السعورية الحديثعةا غياب القطرية إلى أن الصراع و

الحصول على  ما يتعلق بفرصالمشاكل القائمة فييفاقمان األزمة السورية وما تال ا من تدفق لالجئين السوريين يؤثران على االقتصاد اللبناني و

لتجديععد العقععد  فريقيععاإاألوسععط وشععمال ركيععزة االسععتراتيجية اإلقليميععة لمنطقععة الشععرق وبنععاء علععى تعلععيم وغير ععا مععن الخععدمات. التعلععيم وجععودة ال

ضعفاً على الخدمات التعليمية  ات الجودة العالية. كما يسعى المشروع إلعى  شداالجتماعيا يهد  البرنامج إلى تحسين فرص حصول الفئات األ

فريقيعا إاتيجية الشعرق األوسعط وشعمال سعتراركيعزة يعرتبط مباشعرةً باألمر العثي ت الالجئينا تدفقا مواجهةمن أجل  في البالدتعزيز نظام التعليم 

من إصالح وإعادة بنعاء نظعام التعلعيم  جزءاً القدرة على التكيف مع صدمات الالجئين / النازحين داخلياً. وأخيراًا يشكل البرنامج المتعلقة بتعزيز 

487,723فععي لبنععان الععثي يواجعع  صععدمة وجوديععة علععى شععكل 
11
اللبنععانيين األطفععال سععةا الععثين يفععوق عععدد م عععدد اطفععالً سععورياً بلغععوا سععن الدر 

 .الرسميةالمسجلين في المدارس 

 

يتمثعل الوجع  . من أربعاة أوجاهاألساس المنطقي الستخدام أداة برنامج النتائج، والذ  يكافئ تحقيق النتائج بعد التحقق من مصداقيتها،  يأتي .11

السياسعاتا خارجيعاً وداخليعاً فعي العوزارات. فبعدالً معن االنطعالق معن المعدخالت واألنشعطة العديعدة بشعأن حعوار الحعول ت ثي األداة  في أنول األ

شعكل ب المرجعوة ويعمعلنماط التمويل السابقةا يبدأ التمويل القائم على النتائج من النتيجعة النهائيعة ألالمتعلقة بالتعليم التي عادة ما تمثل استمرارية 

والتعلعيم التعليم وحعوار البنعك معع وزارة التربيعة المعنيعة بعسعلطات ال. و ثا يساعد على تركيعز النقعاد داخعل لى ما  و مطلوبللوصول إ يعكس

قبعل  العالزم معناال تمعام اسعتبقاء جثب وتعمل  ثي األداة على مجاالت  ات أولوية بالنسبة للحكومة. ثانياًا  بالفعل عتبرتالنتائج التي  بشأنالعالي 

البرنعامج ضمان سير لإدارية مالية أوسواء كانت . فيترجم اال تمام المتواصل إلى موارد البرنامجنتائج بأولياء األمور ى وصوالً إلصناع القرار 

فعي السععي األطعرا  الهامعة علعى حشعد وتوحيعد  عثي األداة سعاعد ت. ثالثعاًا التعلعيمالجدول الزمني المحدد لتحقيق النتائج على مسعتوى نظعام وفق 

ا و لعك باسعتخدام برنعامج موحعد تملكع  الحكومعة كمنصعة اإللتفعا  حولهعا الشعركاء العدوليينيسعتطيع نقطعة وصعل تمثعل  اكما أنه. النتائجلتحقيق 

الفاعلعة. الدوليعة تكعامالً بعين المبعادرات التعي تعدعمها الجهعات يخلعق بالنتعائج صعر  األمعوال لتنسيق التخطيط والتنفيعث والرصعد والتقيعيم. فعربط 

 .األنظمةمن خالل تعزيز  عليها مؤسسينهاية المطا  إضفاء الطابع ال ليتم في االتي تشتد الحاجة إليها قياسالثقافة  فهي تشجعوأخيراًا 

 

القضااء علاى الفقار المادقع وتعاياا الرخااء  المتمثلاة فايلبناك الادولي مجموعاة ايرتبو البرنامج المقترح بشكل وثياق باألهاداف المادوجاة ل .12

معن خعالل و. فضالً عن ارتباطه بمجاالت التدخل األساسية لمبادرة التعلايم مان أجال تعاياا القادرة علاى المنافساة، بطريقة مستدامة المشترك

الخدمات التعليمية أكثر شموالً مع مسارات بديلة لزيادة التعلما من المتوقع أن يعزز البرنامج المقترح الفرص معن أجعل  تقديم التركيز على جعل

 2. وتعرتبط األنشعطة التعي تشعكل جعزءاً معن مبعادرة تعوفير التعلعيم لجميعع األطفعال جئين والمستضيفين على حد سواءلألطفال الالمستقبل أفضل 

كتابعة بأربعة ركائز أساسية من مبادرة التعليم من أجل تعزيز القدرة على المنافسة و ي: تنمية الطفولعة المبكعرة ومهعارات الحسعاب والقعراءة وال

 .الواحد والعشرينومهارات وقيم القرن  اءلةالمسومات من أجل والمعل مبكرةفي الصفو  ال
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II. وصف البرنامج 

 "البنك المدعوم منالبرنامج "برنامج الحكومة و .أ 

ملياار  2.1( بحاوالي 2021 – 2016) لتقدر كلفة المرحلة الثانية من برنامج الحكومة اللبنانية الخاص بمبادرة تاوفير التعلايم لجمياع األطفاا .13

علععى التعلعيما والتععي تعتبععر المتزايعدة للحكومععة نفقعات المتكععررة واالسععتثمارية ال وال يشعمل  ععثا الععرقم .علااى مادى خمااس ساانوات أميركايدوالر 

البرنعامج  تطعويرتعم  .نفقعات الحكومعةإضعافية إلعى جانعب مبادرة توفير التعلعيم لجميعع األطفعال تعتبر  ا إ ضرورية لتغطية توفير التعليم لالجئين

. وطنية ودوليعةأخرى المركز التربوي للبحوث واإلنماء وجهات فاعلة  بمشاركةوبطريقة منفتحة وتشاركية بقيادة وزارة التربية والتعليم العالي 

يعمل علعى و (م2015-م2013)والدروس المستفادة من المرحلة األولى من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال  اتنجاحالويستند البرنامج على 

تعوفير فعرص  (i) :ثالث ركعائز حول 2 -مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالتتمحور . األنظمةع نطاق التركيز على قضايا الجودة وتعزيز يوست

 . ثي الركائزوفيما يلي تفاصيل كل ركيزة من . األنظمةتعزيز  (iii)الجودة و تحسين (iiو)لحصول على التعليم منصفة ل

 التعليمفرص منصفة للحصول على : Iالركياة 

 الرسميوالتعليم غير  الرسميألطفال والشباب ومقدمي الرعاية لهم على التعليم احصول ل الفرص العادلة تعزيز"تهد  الركيزة األولى إلى  .14

 :في إطار  ثي الركيزةا ستسهم األنشطة في نوعين من المخرجات". المنظم

 

الركيا

: IIة 

تحسي

  ن الجودة

 الثانية إلى "تحسين جودة الخدمات التعليمية وبيئات التعلم المقدمة وضمان نتائج تعليمية مناسبة بحسب األعمار لألطفالتسعى الركيزة  .15

 ". وبصورة خاصةا ستسا م األنشطة في مجاالت المخرجات الثالثة التالية:والشباب

في تعزيز التعلم ورفاي  الفاعلةتمكين المجتمعات من المشاركة  3ب.

 .التعلم فضاءاتالطالب واألطفال في 

والعاملون في مجال التعليم  نيالمعلمقدرات  تحسين 1ب.

يرتكز على المتعلم في المدارس تربوي تقديم نهج ل

 .الرسميةغير  فضاءات التعلم وأ رسميةال

 

يمنح العاملون في مجال التعليم على مستوى المدارس  2ب. 

 حوكمة بشكل استباقي في على المسا مةالقدرة 

 .مواتيةتوفير بيئات تعلم آمنة وو بشكل أفضل لمدارسا

 

 

 األنظمة: تعايا IIIالركياة 

 ."لتعليم وتقديمها ورصد ا وتقييمهالخدمات ا الموازناتو طخطالوضع ل قدرات الوزارة ومؤسساتها اإلداريةتقوم الركيزة الثالثة على "تعزيز  .16

 وتهد   ثي الركيزة إلى تحقيق المخرجات التالية: 

  

 للوصول إلىمحسنة ومنصفة على فرص األطفال والشباب  حصول 2أ.

ا وبخاصة في المناطق مجهزة بصورة مناسبة المدارس الرسمية

  ؛المحرومة

ومقدمو الرعاية لهم على الدعم  األطفال والشباب حصول  1أ.

والتعليم  الرسميالالزم لزيادة طلبهم على فرص التعليم 

 ؛المنظم الرسميغير 
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وتنفيث أطر سياسية مناسبة لتنظيم برامج وخدمات التعليم  اعتماد 3ج.

وتعزيز إدارة المدارس وإضفاء الطابع المهني على خدمات 

 ؛التدريس

 نظام معلومات فعال ودقيق إلدارة التعليم؛وضع وتشغيل  1ج.

على المستويين  واإلنماء للبحوث التربوي المركزتعزيز الوزارة و 4ج.

تخطيط وتنفيث وتقييم عملية المركزي واإلقليمي لقيادة وتنسيق 

 .2 -أنشطة مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال

فضاءات وللمدارس  ةمنقح ة ج دراسيامنواعتماد تطوير  2ج.

 م والمهارات الحياتية وفرص العمللتحسين جودة التعل التعلم

 لألطفال والشباب؛

 

.الرساميأهدافاً محددة لبرناامج مباادرة تاوفير التعلايم لجمياع األطفاال، تارتبو باالتعليم  المقترحجراء اإلفي إطار برنامج الحكومة، سيدعم  .17
12

 

الدوليينا مثل اليونيسيف الشركاء المنفثة مباشرة من قبل بين الركائز الثالث و ي تستثني األنشطة " البرنامج المدعوم من البنك"تتوزع أ دا  

برنعامج أساسعية معن  عناصعرال تعزال تشعكل إال أنهعا ا "البنعك المعدعوم معنالبرنعامج "ورغعم أن  عثي األنشعطة ال تشعكل جعزءاً معن  .والمفوضعية

وزارة التربيعة   التعي تنفعث ا األنشعطة الممولعة معن قبعل شعركاء دوليعين وتنعدرج دة فعي االو الشامل. المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال

 والتعليم العالي ضمن إطار "البرنامج المدعوم من البنك".

 

 يقوم البرنامج على األنشطة التالية: .18

 

فعي المعدارس االبتدائيعة والثانويعة معن خعالل  الرسعميحصعول األطفعال اللبنعانيين وغيعر اللبنعايين علعى التعلعيم الفعرص المنصعفة لزيادة . 1القسم 

 للمدارس. والتجهيزاتلمرتبطة بالمواردا مثل بناء المدارس وتوسيعها وإعادة تأ يلهاا باإلضافة إلى توفير األثاث األنشطة ا

 

 اتتقييموالمصممة للمدرسين التوفير الدعم الموج  والدورات التدريبية من خالل أمور أخرىا  جملةتحسين جودة خدمات التعليما من  .2القسم 

 وأنشطة التوعية للمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة. الثين يواجهون صعوبات؛ أولئكلتحديد  طالبلالتكوينية ل

 

جمعع لواإلقليمية علعى حعد سعواءا معن خعالل جملعة أمعور منهعا دععم البنيعة التحتيعة  المركزي ينعلى المستويتعليم المتلقي أنظمة تعزيز . 3القسم 

 جمع البيانات وإدخالها ات الصلة على  يةالتدريبالدورات وتوفير  المدارس المشاركة؛اإلنترنت لجميع اتصال تحسين البيانات بهد  

وطنعي دراسي ج منهوالمشتريات وتخطيط البرامج وتنفيث ا؛ وتطوير ن الثين يتولون مهام الحسابات ظفيموالأعداد زيادة و؛ تحقيقهاو

تقيعيم لاسعتراتيجية شعاملة وضع و ومعايير أداء المعلمصف أ دا  التعلم لكل و طالبللالمعلم والمواد التعليمية أدلة جديدا بما في  لك 

 .التعلمعملية 

 

نظعام ف. على مجموعة واسعة مان الشاراكات مان أجال النجااح لمرحلة الثانية من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالالشامل لبرنامج اليعتمد  .19

ا ولعثلك فهعو يعتمعد علعى الجهعات الفاعلعة فععي العثين بلغعوا سععن االلتحعاق بالمدرسعةاسعتيعاب جميعع الالجئعين واللبنعانيين ال يسعتطيع التعلعيم الععام 

نمعاء القطاعين الخاص وغير الربحي لتوفير خدمات التعليم أيضاً. ففي حين ستنفث وزارة التربية والتعليم العالي والمركعز التربعوي للبحعوث واإل

 تعتبعراألقعدر علعى تنفيعث بععض األنشعطة لجهعة الطلعب التعي  ووكاالت األمم المتحدة وشركاؤ مالمانحون ا قد يكون 2بادرة أنشطة الم العديد من

في سنوات الحقة إال من خالل دعم  الرسمي. وبالمثلا ال يمكن تحقيق العديد من األ دا  في قطاع التعليم الثانية حاسمة لتحقيق أ دا  المبادرة

فقعد مضعى علعى بقعاء الالجئعين تتطلعب نهجعاً متععدد الجوانعب.  طالبفي الفترة الحاليةا إ  أن االحتياجات الخاصة بعال الرسمي قطاع التعليم غير

التععويض عمعا فعاتهم معن بغيعة  الرسعمية المرافعق غيعرلتعلعيم فعي إلى الحصعول علعى ابعض األطفال خارج المدرسة عام أو أكثر و م يحتاجون 

 سمات نظام التعلعيم فعي لبنعان. وأخيعراًا تسعتهد  اسعتراتيجية المبعادرة ىحدإالثي يعتبر  التعليم باللغة الفرنسية أو اإلنجليزيةالمواد والتكيف مع 

فعي على المعدى الطويعلا نظام التعليم ككل لالستدامة تتماشى مع احتياجات  ي على حد سواءا و وغير اللبنانيينجميع األطفالا اللبنانيين  الثانية

 جابة ألزمة الالجئين التي طال أمد ا.االست
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تم استخدام عالمات االقتباس في  األصغر، للتمييز بين برنامج المرحلة الثانية من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال الشامل و"البرنامج المدعوم من البنك" 
 لبنك"."البرنامج المدعوم من ا



  

7 

 

 لبرنامج والنتائج الرئيسيةاإلنمائية ل دا  األ .ب 

قطعاع  وتعزيعز أنظمعة طعالبجعودة تعلعم الالتعلعيم وتحسعين  خدمات لحصول علىل توفير فرص عادلةتعزيز للبرنامج في اإلنمائي تمثل الهد  ي .20

 :فيما يليالنتائج الرئيسية تتمثل و أمد ا.التعليم في لبنان لالستجابة ألزمة الالجئين التي طال 

 

 نعوع  مصعنفين بحسعب) المعدارس الرسعميةالمسجلين في  سنة( 18-3)سة اسن الدرممن بلغوا اللبنانيين وغير اللبنانيين  طفالاأل زيادة نسبة

 المدرسة ومرحلة التعليم والجنسية والنوع االجتماعي(؛

 والجنسية والنوع االجتماعي(؛ صفبحسب نوع المدرسة وال مصنفينإلى الصف التالي )ناجحين الثين ينتقلون ال طالبزيادة نسبة ال 

  لوضع سياسات قائمة على األدلة والتخطيطقوية في الوقت المناسب توفر بيانات. 

 

 سياق برنامج النتائج .ج 

وزارة التربياة والتعلايم تعاين علاى يالمدعوماة مان البناك،  لجمياع األطفاالالمبادرة الثانية لتوفير التعلايم برنامج تحقيق مجاالت نتائج بهدف  .21

وتحسين جودة تلك الخدمات )بما  التعليمتقديم خدمات  بتوسيع مجال. وترتبط  ثي األنشطة مجموعة واسعة من األنشطة تنفيذالعالي وشركائها 

وتقديم تلك  ورصدإدارة وتخطيط على على المدى الطويل  الوزارة والمركز التربوي للبحوث واإلنماء ( وزيادة قدرةطالبفي  لك نتائج تعلم ال

.المؤسسية لواليتهما الخدمات وفقاً 
13
ا علعى العرغم يعةخطعة قطاعكاستجابة ألزمة وليس ك -المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالتم إنشاء  

لمرحلعة الثانيعة معن الشامل لبرنامج ال 2تشمل التعليم العالي. ويعرض الجدول قد التي وفي نهاية المطا ا  قطاعيةمن أنها تشكل األساس لخطة 

ا أي معن خعالل "البنعك المعدعوم معنبرنعامج "المعن خعالل التعي يعتم دعمهعا بععض العناصعر الرئيسعية  ويحدد مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال

 . صر بالاستخدام المؤشرات المرتبطة 

 

. األ م الرسميمسجلين في التعليم ال" بعدد األطفال المنصف على التعليم الحصول" ىاألول الركياةيتعلق المؤشر المرتبو بالصرف في إطار  .22

علعى النحعو المتفعق عليع  معن وسعنة(.  15-6لبنعان ) فعي متد إلى أبعد من نطاق التعليم اإللزاميت سنة( 18-3)من  لك أن الفئة العمرية المقترحة 

تعليم الطفولعة المبكعرة في مرحلة زيادة معدل االلتحاق تحفيز  إلى وتهد   ثي الركيزةا المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالخالل إطار 

. وتشمل األنشطة فعي إطعار الرسميسنة(. ويمثل  ثا العدد جميع األطفال المسجلين في التعليم العام  18 -15المرحلة الثانوية )و سنوات( 3-5)

وإعادة  هاا مثل بناء المدارس وتوسيعالرسميلتوسيع فرص الحصول على التعليم متعلقة بالموارد أنشطة  المنصف على التعليم الحصول ركيزة

   .هاتأ يل

 

اإلجراءات لمساعدة األطفال على تحفز فهثي المؤشرات . الجودة"تحسين تساهم في الركياة الثانية، " رفمؤشرات مرتبطة بالصهناك أربع  .23

الخعدمات  جودةالمؤشر األول  و تحسين . بصورة أفضل احتياجاً األكثر  طالبمساعدة اللودعم المعلمين  يتعلمون وقياس ما  المدرسةالبقاء في 

هعو تحسعين أداء المعلعم معن خعالل فالثعاني أمعا المؤشعر . صفو  أعلىواالنتقال إلى  الصفالتعليمية وبيئات التعلم التي تقاس من خالل استكمال 

 س المؤشعريقعيا بهعد  تحسعين مخرجعات العتعلم. وأخيعراً  طالبالثالث  و قياس تعلم الالمؤشر قياس وتقييم أداء المعلم وتوفير الدعم والتدريب. 

التي من   ثي الركيزةاألنشطة في إطار وتشمل وزيادة الشفافية.  يالمدرس التسربمنع في مع المدارس  فراد المجتمعالفاعلة أل مشاركةال الرابع

التوجيع  التربعوي مديريعة  التعي تجريهعاالفصعول الدراسعية  مراقبعةللمعلمعين علعى أسعاس الموجع   ثي النتعائج العدعم في تحقيق المتوقع أن تسا م 

ومعن  .التعي يقعدمها المركعز التربعوي للبحعوث واإلنمعاء مصممة خصيصعاً التدريبية الدورات الوالتابعة لوزارة التربية والتعليم العالي  والمدرسي

 اتتقييمالفي  طالبأداء الب أيضاً ا متصلين الفصول الدراسية أن يكونمراقبة باالحتياجات المحددة من خالل  المرتبطينشأن  ثا الدعم والتدريب 

 بشعأن سعاءلةوالم الرصعددععم تكميلعي. وسعيتم تعزيعز دعمعاً إضعافياً علعى يتم تحديد أنهم يحتاجون إلعى الثين  طالبفيحصل ال. طالبللالتكوينية 

 ثي السلسلة من األنشطة المترابطة التي تمتعد و. األ اليالنتائج عن طريق زيادة التواصل مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحةا وخاصة 

المعدارس تحسعين خطعط فعي سعيتم توضعيحها لمجتمعات المحلية ا إلىوصوالً و ينالفردي طالبإلى الالمقدمة خدمات الدعم مروراً بمن المعلمين 

 . الرسميةع أنحاء نظام المدارس منح وغير ا من األنشطة لتحسين التعليم والتعلم في جميللبرنامج من خالل  دعمتحصل على الالتي س
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 .4و 1للمزيد من المعلومات بشأن واليتي وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث واإلنماء المؤسساتيتين، راجع الملحقين  
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 للسياسات العامة عمل التأسيسيالا تنمية القدرات وتحفنظمة، والتي سوف األ لركياة تعايامقترحة  مرتبطة بالصرف هناك أربعة مؤشرات .24

  :لبرنامجاتأثير استدامة لضمان 

فيحفعز نظمعة لألثعاني أمعا المؤشعر الاألدلعة.  علعى قائمعةسياسعات  لوضععفعي الوقعت المناسعب قوية بيانات توفر يتمثل في نظمة لألول المؤشر األ

رئيسععية ال مجععاالتال للععتعلم ومكافععأةالشععروط األساسععية بالثالععث  المؤشععريععرتبط والنظععام التعليمععي.  مراحععلالمععنهج الععوطنيا لجميععع  تحععديث

لتربيعة والتعلعيم الععالي والمركعز التربعوي للبحعوث واإلنمعاء قدرات وزارة االرابع ا فيما يعزز المؤشر طالباللمعلمين واالستراتيجية لتقييمات ا

تحسعين السعرعة والدقعة فعي جمعع البيانعات  عثي الركيعزة التعي تهعد  إلعى األنشطة في إطار وتشمل  برنامج.التنفيث تحديث على مراجعة وتقييم و

 التجهيعزات األساسعية( شعراء قبل وزارة التربيعة والتعلعيم الععالي والمركعز التربعوي للبحعوث واإلنمعاء )و و أمر ضروري التخا  القرارات من

جمعع البيانعات مج ابعرجميع المدارس إلى جانعب التعدريب علعى  فيتصال اإلنترنت اجمع البيانات بما في  لك أجهزة الكمبيوتر وزيادة الخاصة ب

 التعلعيممعن السعرعة والدقعة فعي مقعاييس  كثيعراً   لك حسنيتحقق منها والمواعيد النهائية. ومن المتوقع أن والمبادئ التوجيهية إلدخال البيانات وال

سعيتم أيضعاً تقيعيم كمعا  متغيعرات رئيسعية أخعرى.و لعك معن ضعمن  والجنسعيةالنوع االجتماعي والععام الدراسعي بحسب البيانات  تصنيفب حويسم

لفهم الوظائف الحالية بشكل أفضل بالمقارنة مع االحتياجعات المتوقععة.  واإلنماء والمركز التربوي للبحوثقدرات وزارة التربية والتعليم العالي 

في التعي تععاني نقصعاً وحعدات المستمرة في أعداد المعوظفين فعي الزيادة الوسيتم تعزيز األنظمة على المستويين المركزي واإلقليميا بما في  لك 

تطوير سيقود المركز عملية . والمركز التربوي للبحوث واإلنماءإدارات ولمشاريعا وتنفيث امشتريات وتخطيط حاليا مثل المحاسبة والالوقت ال

إضعافة إلعى تطعوير واعتمعاد مععايير أداء المعلعم وسعيعمل معع العوزارة علعى  اصفشمل األ دا  التعليمية لكل يي سو  الثج وطني جديدا منه

 .يميةالعملية التعلتقييم شاملة لاستراتيجية 
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 المرتبطة بالصرفالمقترحة والمؤشرات  المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالبرنامج . مجاالت نتائج 2الجدول 

إجمالي تمويل المؤشر المرتبو بالصرف 

 (دوالر أميركي)مليون 
 المؤشر المرتبو بالصرف

المبادرة الثانية لتوفير التعليم برنامج مجاالت نتائج 

 األطفاللجميع 

 

Iالحصول المنصف على التعليم : 

 

95 

-3عدد األطفال في سن المدرسة ) 1المؤشر #

في المدارس  الرسمي( المسجلين في التعليم 18

 المشاركة

 1المؤشر #

حصول عادلو لفرص توفر تعزيز المخرج أ: 

األطفال والشباب ومقدمو الرعاية لهم على التعليم 

وزيادة  المنظم الرسميأو التعليم غير  الرسمي

 الطلب علي 

IIتحسين الجودة : 

 

27 
الثين ينتقلون إلى  طالبنسبة ال 2المؤشر #

 الصفو  التالية
 2المؤشر #

المخرج ب: تحسين جودة خدمات التعليم وبيئات 

المقدمة لضمان مخرجات تعلم مناسبة بحسب  التعلم

 األعمار لألطفال والشباب

 3المؤشر # قياس وتقييم أداء المعلم 3المؤشر # 6

ن في يوالعامل نيالمعلمتعزيز قدرات : 1.المخرج ب

تقديم نهج يرتكز على المتعلم في لمجال التعليم 

 ؛فضاءات التعلمو الرسميةالمدارس 

18.4 

عدد المدارس المشاركة التي تجري  4المؤشر #

الصف الثالث في  طالبلتقييمات تكوينية ونهائية 

 القراءة والرياضيات

 4#المؤشر 

ن في مجال التعليم يالعامل بناء قدرات: 2.المخرج ب

لمسا مة بشكل استباقي في لعلى مستوى المدارس 

المدارس بشكل أفضل وتوفير بيئات تعلم آمنة  إدارة

 ؛ومواتية

15.6 
التي توجد نسبة المدارس المشاركة  5المؤشر #

 مجتمعية فعالةشراكات فيها 
 5المؤشر #

لمشاركة لالمجتمعات  بناء قدرات: 3المخرج ب.

رفا هم و طالبلل حصيل العلميبنشاط في تعزيز الت

 ؛فضاءات التعلمفي 

III تعايا األنظمة : 

 

15 
توفر بيانات قوية في الوقت المناسب  6المؤشر #

 .لوضع سياسات قائمة على األدلة والتخطيط
 6المؤشر #

فعال ودقيق : وضع وتشغيل نظام 1المخرج ج.

 ية.إلدارة التعليمامعلومات ل

 7المؤشر # ملتحسين جودة التعل منقحمنهج  7المؤشر # 28

للمدارس  منقح: تطوير منهج دراسي 2المخرج ج.

م والمهارات التعللتحسين جودة  فضاءات التعلمو

 الحياتية وفرص العمل لألطفال والشباب؛

16 
أطر وسياسات  وضع واعتماد 8المؤشر #

 تأسيسية لدعم التعليم والتعلم
 8المؤشر #

وتنفيث أطر سياسية مناسبة  اعتماد: 3المخرج ج.

لتنظيم برامج وخدمات التعليم وتعزيز إدارة 

المدارس وإضفاء الطابع المهني على خدمات 

 التعليم؛

3 
تعزيز قدرة الوزارة والمركز على  9المؤشر #

 لبرنامجوتنفيث اتخطيط 
 9المؤشر #

تعزيز وزارة التربية والتعليم العالي : 4المخرج ج.

والمركز التربوي للبحوث واإلنماء على المستويين 

المركزي واإلقليمي لقيادة وتنسيق تخطيط وتنفيث 

المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع وتقييم أنشطة 

 .األطفال

 



  

10 

 

  



  

11 

 

والمعلمون والمجتمعات اللبنانية والالجئون ووزارة التربية والتعليم العالي  طالبالبنك" هم الالمستفيدون من "البرنامج المدعوم من  .25

 وموظف في طالب 540,000برنامج حوالي من المباشر بشكل لمستفيدين لالتراكمي مجموع الويشمل  والمركا التربو  للبحوث واإلنماء.

والثين لوال الجودة في تقديم الخدماتا تحسين سيستفيدون من  طالب 500,000 حوالييشمل العدد البرنامج. و ثا  مدة طوال المدارس العامة

يتلقون الدعم والتدريب من خالل س ةرسمعلم ومدير مد 40,000وحوالي بالمدارسا  يلتحق ربما الأو  ليتركبعضهم دعم البرنامج لكان 

السياسات  أما واضعو. همقدرات تعزيزمن  والمركز التربوي للبحوث واإلنماء موظفو وزارة التربية والتعليم العاليسيستفيد كما البرنامج. 

 وستبقىأخرى.  و لك من جملة فوائدنظام التعليم الرئيسية لنتائج حول المن زيادة توافر البيانات  فسيستفيدونوالجهات المعنية بقطاع التعليم 

على المدى الطويلا بغض النظر وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث وظائف النظام مع واالستثمارات في البنية التحتية 

 .عن مدة أزمة الالجئين

 

أو حوالي  دوالر أميركيمليار  1.8بنحو المدعوم من البنك المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال برنامج حجميقدر  .شركاء التنمية دور .26

لمبادرة توفير التعليم لجميع مقارنة بالمرحلة األولى لبرنامج السنوي لتمويل الزيادة كبيرة في  ويشكل  لك. سنوياً  أميركيدوالر مليون  369

دوالر مليون  100) المؤسسة الدولية للتنميةإضافة إلى قرض. طالبللمن الخدمات  أوسعلتحاق أكبر ومجموعة إمعدل  ا لتحقيقاألطفال

شركاء من المقدمة األموال األخرى  ا تقدر(دوالر أميركيمليون  124عبر البنك الدولي )المقدمة صندوق االئتماني وتمويل منحة ال (أميركي

المقبلة. وتشير التقديرات  (18ثماني عشر )غطي الكثير من التكاليف لألشهر الا مما يلتزاماتاالمن  دوالر أميركيمليون  172 بحواليالتنمية 

 اً  ثا مبلغويعتبر . من الشركاء الحاليين الثانية للمبادرةلكل سنة من السنوات األربع الالحقة  دوالر أميركيمليون  150 إمكانية توفرإلى 

الثي ا وم2016السورية في فبراير  لألزمةالتي تم التعهد بها في مؤتمر لندن لالستجابة  دوالر أميركيمليار  12رب اما يقإجمالي من  اً صغير

 .أيضاً   ي إرشادية 3للتعليم في لبنان. وبالتالي فإن الفجوات التمويلية في الجدول  من  جزءتخصيص من المتوقع أن يتم 

 

 تؤدي. على سبيل المثالا من المتوقع أن أيضاً  ةالشركاء واألنشطة خارل نطاق "البرنامج المدعوم من البنك" مهمالمقدم من تمويل ال يعتبر .27

المبادرة الثانية في تحقيق أ دا  ساعد يسو   مماالطلب على التعليما إلى زيادة برامج التحويالت النقدية الممولة والمنفثة من قبل الشركاء 

لتطوير  الفنيالدعم لعب ي. وبالمثلا قد يكون من المتوقع أن النهائية القائمة على التحاق كل األطفال بالمدارس لتوفير التعليم لجميع األطفال

أشكال الدعم األخرىا بما في  لك األبحاث وأنشطة أن تسهم  أيضاً  المنهج. ومن المتوقعبفي تحقيق نتائج مهمة مرتبطة  دوراً المنا ج الدراسية 

 .مالعا المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالفي تحقيق إطار نتائج المقدمة من المانحين  الفنيوالدعم تعزيز القدرات 

 

بين  1أما من حيث التنسيق، فقد لعبت اللجنة التنفيذية الخاصة بمبادرة توفير التعليم لجميع األطفال دوراً تنسيقياً خالل تنفيذ المبادرة  .28

تمويل  دمجوتمكين  2مدة المبادرة طوال اللجنة في لعب  ثا الدور  أن تستمر ومن المتوقع الجهات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والحكومة.

 .التي تعاني حالياً نقصاً في التمويل 2أل دا  المبادرة  في السنوات المقبلة من مؤسسات أخرى جديد
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 (2016)ابتداًء من يونيو و"البرنامج المدعوم من البنك"  المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالتمويل . 3الجدول 

 

 من المدعوم لبرنامجا"ـل بينها من

 (أميركي دوالر مليون) "البنك

 المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال

 (دوالر أميركي)مليون 

 

 الالزم التمويل إجمالي 2,122 1,845

 التمويل مصادر  

 المؤسسة الدولية للتنمية قرض 100 100

 :(عبر) المنح 322 296

120 

 

 في لبنان لدعم المخصص االئتماني الصندوق 120

السورية األزمة تداعيات مواجهة
14

 

4 

 

 المخصص الجهات متعدد االئتماني الصندوق 4

  األطفال لجميع التعليم توفير نتائج لبرنامج

اليونيسيف 144 129
15

 

السامية لشؤون الالجئين المفوضية 14 11
16

 

32 

600 

40 

600 

آخرين
17

 

المتوقعة
18

 

 في النقص/التنمية في شركاء من الالزم اإلضافي التمويل 1,100 849

 التمويل

 المؤشرات المرتبطة بالصر  وبروتوكوالت التحقق .د 

التحقق بطرق  ات مصداقية ومستدامة باستخداما إلى أقصى حد ممكنا األنظمة  ويتم. ةحققمالنتائج ال إنجازعلى أساس  سيتم الصرف .29

. وبهثي الطريقةا سو  تسهم العملية في تعزيز  ثي األنظمةا مثل ثالثطر  أو  ينوكالء مستقل إلى جانب للرقابة والرصدالقائمة الحكومية 

المؤشر لطبيعة  تختلف بروتوكوالت التحقق وفقاً و البيانات اإلدارية.  على المركز التربوي للبحوث واإلنماءالمفاجأ من قبل  تفتيشعمليات ال

يتم اختيار وعائدات المنحة بدعم من الشركاء المانحين اآلخرين. تُدفع أجور ا من النتائج مباشرة من قبل شركة  إنجازالتحقق من  يتمو. المرتبط

. ةالتنافسيبطريقة المناقصات الدولية الشركات بما في  لك اختيار الخاصة بالمشتريات  المؤسسة الدولية للتنميةجراءات إل  ثي الشركة وفقاً 

مع  ة والمشاوراتالمستقلالتحقق عملية التحقق تثليث البيانات اإلدارية مع يتطلب فا 5و  4و 3و 2و 1بالنسبة للمؤشرات المرتبطة بالصر  

عينة فرعية إلى البيانات المقدمة. تتضمن بروتوكوالت التحقق زيارات مفاجئة من قبل شركة مستقلة  صحة المستفيدين والشركاء للتأكد من

 8و 7و 6نسبة للمؤشرات المرتبطة بالصر  المتعلقة باألنظمة )المؤشرات أما بال .مباشربشكل عشوائية من المدارس لغرض جمع البيانات 

 .بروتوكول التحققل اً لخصم 3الملحق يتضمن . األساسيةللبيانات  اً مباشر اً شمل التحقق جمعيسو  (ا ف9و

 يةمؤسسالقدرات الوتعزيز بناء  .ي 

بغية تنفيث أنشطة ونتائج البرنامج بشكل فعالا و( أن  6و 5و 4التقييمات التي تم إجراؤ ا خالل تحضيرات البرنامج )راجع الملحقات  توصلت .30

 المنفثة بصورة ملحوظة كما يلي:الرئيسية ة واإلدارية واالئتمانية للهيئات الفنييجب تعزيز القدرات 

 

ا سو  تحتاج وزارة التربية والتعليم العالي لتعزيز لمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالالمنفثة لبصفتها الهيئة . ةالفنياإلدارية و اتالقدر .31

لمشاريع والمشتريات واإلدارة المالية والرصد والتقييم. وسيدعم البرنامج تحديد احتياجات وإدارة اتها في المجاالت األساسية لتخطيط اقدر

في  ثي المؤسسات. كما سيتم تعزيز قدرة  لمناصب المهمةمن القطاع العام في ا ني  لك تعيين وتدريب موظفيا بما فالوزارةالموظفين في 

سيتم تحديد معايير األداء للموظفين و. بحسب واليت  ةفعالمهام  بصورة  أداءفي المجاالت األساسية من أجل  المركز التربوي للبحوث واإلنماء

 تنمية القدرات. قضايامعالجة تقييم أداء الموظفين و بغيةونشر ا 

 :فيما يلياالئتمانية  اتاالجراءات المقترحة لتعزيز القدرتتمثل البنك الدوليا اإلئتماني الثي أجراي تقييم البناًء على . االئتمانية اتالقدر .32
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( iمناسبة ألنشطة البرنامج: )المراجعة الو من الرقابة مستوى كا المنفثة للبرنامج لضمان الرئيسية الهيئات  اتسو  يتوجب تعزيز قدر ( أ)

المشورة  وتقديمالمشتريات والمالية العامة  إجراءاتلإلشرا  على  والتعليم العالي التربيةوزارة داخلية في المراجعة السيتم تنفيث وظيفة 

الحالية في  اتلمحدودية القدر . ونظراً التعليم لجميع األطفالالمبادرة الثانية لتوفير برنامج تصحيحات لالتبسيط السليم واقتراح البشأن 

في بناء قدراتها لتكون قادرة على تنفيث  الوزارةمساعدة  أيضاً  ممن شأنهوالثين هثي المهمة ستتم االستعانة بمستشارين خارجيين لا الوزارة

مليات تدقيق البيانات المالية السنوية ألنشطة البرنامج مستقل عوخارجي خاص محاسب قانوني  ولىسيت( وii) ؛المراجعة الداخليةوظيفة 

الثين  شركاء التنميةوغيري من و لك باالتفاق مع البنك الدولي ا مباشربشكل  ا الوزارة والمركز التربوي للبحوث واإلنماء تنفثالتي 

 يمولون األنشطة التي تنفث ا الوزارة.

 

 طاقم عملالهيئات الرقابية الحكوميةا أي لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة من خالل توظيف  اتسو  يتوجب تعزيز قدر ( ب)

منفصالً  اً فني دعماً  وسيقدم البنك. أدائ لتعزيز  قدرات وبناء 
19
المتعلقة  "المسبقة"على وظيفة المراجعة  ديوان المحاسبةموظفي  لتدريب 

 الشكاوى. إدارة ات المركزية في ممارسة دور ا التنظيمي ولجنة المناقص مساندةلالشراء وبمسائل 

III. تنفيذ البرنامج 

 ة والتنفيذيةمؤسسيالترتيبات ال .أ 

  ثي الترتيبات سيتم تعزيز. وسو  تستخدم وزارة التربية والتعليم العالي إلى حد كبير الترتيبات التنفيثية في إطار المرحلة األولى من المبادرة .33

ة التي يتم إجراؤ ا خالل إعداد البرنامج. وستعين الوزارة المركز التربوي للبحوث الفنيالتقييمات االئتمانية و عنبناًء على التوصيات الصادرة 

الدراسية وتدريب واإلنماءا و و كيان حكومي مستقل قانوناً ومالياًا لتنفيث العديد من األنشطة  ات الصلة بالبرنامج المتعلقة بتطوير المنا ج 

 :والتنفيثية المقترحة  ي التالية المؤسسيةالترتيبات فيما يلي المعلمين. و

 

 اإلشرا  على البرنامج

 

. وسيرأس اللجنة وزير التربية سيتم إنشاء لجنة توجيهية لإلشراف على تحقيق النتائج في إطار البرنامج الممول جائياً من قبل البنك الدولي .34

إنشاء  يتمسوين المسؤولين عن التنفيث. الفنيالمركز التربوي للبحوث واإلنماءا بما في  لك الموظفين عن ممثلين عن الوزارة ووسو  تتألف من 

 ااتفاقية التمويلمن تاريخ سريان  الشهرتجاوز ال ت مدةخالل لالختصاصات المتفق عليها مع البنك الدوليا  وفقاً  يةالتوجيهلجنة ال

 

في تقديم  -المبادرةالتي أنشئت في إطار المرحلة األولى من ستستمر اللجنة . الخاصة بمبادرة توفير التعليم لجميع األطفالاللجنة التربوية  .35

العام  مدير عام التعليم :من وزير التربية والتعليم العالي و ي تتألف اللجنةويرأس . تنفيث ا ورصدالعامة لسياسات لومدخالت  الفنيالتوجي  

ووكاالت  شركاء التنميةممثلين عن برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال وحدة إدارة ومدير و المركز التربوي للبحوث واإلنماءورئيس 

وزارة التربية والتعليم ين من الفنيكبار الخبراء والمتخصصين  دعوة هاويمكن مرتين في الشهر عادةً اجاماعاتها اللجنة عقد تو. األمم المتحدة

بشأن  فعالية أكثرمشورة لحصول على لدعم تبادل المعلومات والسماح با في المركز التربوي للبحوث واإلنماء ةالفنيواإلدارات  العالي

  .السياسات

 

 تنفيث وتنسيق البرنامج

 

على نحو فعال.  التعليم لجميع األطفالالمبادرة الثانية لتوفير  أنشطةضمان تنفيث عن  مسؤولة الوزارة : ستكونوزارة التربية والتعليم العالي .36

أنشطة ولى القيام بستتالتي سو  دة إدارة برنامج المبادرةا وحاالئتماني والتنسيق اليومي لالمتعلقة بالجانب المسؤوليات  جزئياً  وتفوض الوزارة

وتعيين /  والتدريب الفنيالدعم الل من خ المبادرة. وسيتم تعزيز وحدة إدارة مشروع عولمشراتخطط وضع ورصد بما في  لك  مشترياتال

المنا ج الدراسية وغير ا. وسيتم تعزيز ب األنشطة المرتبطة تنفيثل وستعين الوزارة المركز التربوي للبحوث واإلنماء. طاقم عملتوظيف 

 التعلم.أطر إعداد المعلمين )بما في  لك التدريب( وتقييم وفي تصميم المنا ج  الفني الدعممن خالل تقديم  المركز

                                                           
19

ا بصورة هذه الخاصة بلجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة بالتالي خارج نطاق مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي ويتم االتفاق عليهأنشطة بناء القدرات  تندرج 

 منفصلة مع لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة.
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 الترتيبات االئتمانية

 

سو  تتحمل وزارة التربية والتعليم العالي المسؤولية الكاملة عن اإلشرا  على البرنامجا بما في  لك اإلدارة االئتمانية التي  :اإلدارة المالية .37

فصل البصفتها  ثيا ستراقب الوزارة تطبيق اإلجراءات المبينة في وتتضمن بثاتها رصد تمويل البرنامج وااللتزامات واألداء االئتماني. 

 . دليل عمليات البرنامجالمدارس" الثي سيشكل جزءاً من  المنح المقدمة إلى عملياتاالئتمانية وفي "دليل الخاص بالترتيبات 

 

لى األنشطةا بما في  لك تجهيز مدفوعات السلع تحدد وزارة التربية والتعليم العالي ترتيبات اإلشرا  االئتماني عو  س: تدفق األموال .38

وإعداد التقارير.  على محاسبتهاإلى المدارس واإلشرا  مبالغ مقدمة )ُسلف( ترتيبات لتحويل الواألعمال والخدمات. كما ستحدد الوزارة 

. لثلكا سيتم فتح حساب المحاسبة العموميةقانون  وفقاألموال  لتحويلا ستطبق وزارة المالية آلية مناسبة معتمدة ةلحصة المنحوبالنسبة 

الصندوق االئتماني متعدد المانحين المخصص لدعم لبنان في  تحويل أموال منحة يتمل بالدوالر األميركيمصر  لبنان  لدى (أ) مصرفي

لمبادرة الثانية لتوفير التعليم لل مواجهة تداعيات األزمة السورية والصندوق االئتماني المخصص لبرنامج نتائج توفير التعليم لجميع األطفال

وزارة التربية والتعليم من قبل  (أ) المصرفي سابالحوزارة المالية. وستتم إدارة حساب المنح والهبات الخاص ب عن طريق لجميع األطفال

بالدوالر األميركي مصر  لبنان  لدى (ب)سيتم فتح حساب مصرفي آخر كما . دليل عمليات البرنامجالمحددة في من خالل الترتيبات  العالي

 تديري وزارة التربية.زارة الماليةا وسو  المجمع بومن حساب القرض  المؤسسة الدولية للتنمية قرضأموال  لتلقي

 

لن برنامج الاإلجمالية في إطار  المصروفاتإال أن معامالت النفقات الفرديةا ب المصروفاتبط رتال النتائج  رغم أن عمليات برنامج: التسوية .39

 للمصروفاتمستوى التراكمي الالبنك  سيقارنبعد تاريخ اإلنتهاءا وتنفيثي.  مدةخالل  البرنامجفي إطار  وزارة التربيةمجموع نفقات تتجاوز 

جاوز المبلغ إ ا كانت المصروفات التراكمية من البنك الدولي تتفا مع نفقات البرنامج اإلجمالية. المؤشرات المرتبطة بالصر  مقابل تحقيق كل

بناًء على إشعار من البنك الحكومة تقوم برنامجا الحسابات ل ةالخارجي المراجعةنفقات برنامج الحكومة على النحو المحدد في تقارير لاإلجمالي 

 لبنك.ل الفائضالمبلغ  إعادةب الدولي

 

عن التحقق من استخدام بة المالية في لبنانا مسؤوالً يكون ديوان المحاسبةا المؤسسة العليا للرقا: حسابات البرنامجلالخارجي  المراجعة .40

مرحلة البنك الدولي خالل  الثي أجرايئتماني االتقييم ال بيد أناألموال العامة من قبل الجهات الحكومية والتزامها بالقوانين واألنظمة القائمة. 

يتم التعاقد مع مدقق حسابات خارجي خاص مستقلا سو. محدودةتعتبر لديوان المحاسبة  ماليةالوبشرية الموارد الأن أشار إلى برنامج الإعداد 

لكامل  ا إلجراء عمليات تدقيق البيانات المالية السنويةيمولون األنشطة التي تنفث ا وزارة التربيةالثين خرين التنمية اآلشركاء باالتفاق مع 

والبنك وزارة التربية مدقق الحسابات الخارجي مع الشروط المرجعية لتفاق على سيتم االو .برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال

لبنك إلى البرنامج الخاصة باالمالية  للبيانات السنوي التدقيقتقديم تقرير  ويجبل  ثا البرنامج. التي تمومع الجهات المانحة األخرى الدولي و

 نهاية كل سنة تقويمية. بعدفي موعد ال يتجاوز ستة أشهر 

 

وزارة في  ةداخليال المراجعةسيتم ضمان وظيفة  االئتمانياألداء لالفعالة رقابة الفي ضوء أ مية وظيفة : حسابات البرنامجل المراجعة الداخلية .41

كجزء وهثي الوظيفة. خارجي ل بمستشاراالستعانة  ستتم. وبالنظر إلى محدودية القدرات الحاليةا الوزيرتقديم التقارير إلى على أن يتم  التربية

ا من المراجعة الداخليةوظيفة ب القيام لتتمكن منفي بناء قدراتها  وزارة التربية أيضاً  االستشاري يساعدو  سا الموكلة إلي  من االختصاصات

المراجعة وأدلة في تطوير إجراءات  االستشاري سيساعد. وباإلضافة إلى  لكا المراجعة الداخليةخالل نشر المعرفة والتدريب على منهجيات 

المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع برنامج  المراجعة الداخليةمع األخث في االعتبار القوانين واألنظمة اللبنانية. ويشمل نطاق وظيفة  الداخلية

 .تطلبها وزارة التربيةأخرى وأي عمليات / أنشطة  األطفال

 

قدم إلى تأن  يطلب من وزارة التربيةسو  ا الحسابات والقيدا وألغراض المؤسسة الدولية للتنميةالقرض المقدم من لحصة : إعداد التقارير .42

قبل التقارير إلى وزارة المالية من فإن رفع ا المنحة وبالنسبة لحصة. على األقل للنفقات في نهاية كل سنة مالية تفصيلياً  وزارة المالية بياناً 

 .البرنامجهثا المسبق ليم يتقالوثيقة الواردة في توجيهات بع السيت وزارة التربية

 

لجميع الالزمة والخدمات  سلععمال والاأل التعاقد علىة عن يمسؤولالوحدة إدارة مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال تتولى سو  : المشتريات .43

 ومراجعة المشترياتلبناء وإعادة التأ يل. ويشمل  لك: تخطيط ا عقود أعمال تكون مسؤولة عن األنشطة بما في  لك وجود وحدة متخصصة

 العقدوإدارة تنفيث  البناءوحيازة موقع  العقودلمنح  والتوصياتوالمناقصات وتقييم العطاءات  يناالستشاريوالتعاقد مع التصاميم  وإقرار

وتسهيل عملية العقود في الوقت المناسب  تعديالتمتابعة و المحددةالمواعيد في  دفعالوتنفيث الوضمان  الصلةوالتنسيق مع الهيئات العامة  ات 

 أو السلع المشتراة.مرافق األساسية التي تم تشييد ا تسليم ال
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بوابة وال الفني اإلشرا في توفير  رئيسياً  دوراً تلعب لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة كجزء من عملية رصد المشترياتا  .44

لجنة ستواصل و. العامةشكاوى الوالتعامل مع  ة والالحقةالسابقوإجراء المراجعات  العقودمنح والمناقصات لنشر إعالنات االلكترونية 

 اتموحدة لإلعالنال النما جوغير ا من  العقود نما جا بما في  لك النمطية للمناقصاتوثائق ال إعدادعب دور ا في ل المناقصات المركزية

المشتريات. ومؤشرات خاصة بتطوير قاعدة بيانات و ؛ومنح العقود اإلعالناتلنشر االلكترونية من بوابتها  واالستفادةوالتعديالت  اتوالتقييم

إعداد  مواعيدفي رصد  مساعدةكما ستقدم ال. المتعلقة بالمشتريات/المناقصاتشكاوى الفي معالجة  دوراً  اللجنة وباإلضافة إلى  لكا سو  تلعب

عن طريق مراجعة منح العقد قبل  على المشترياتممارسة الرقابة ديوان المحاسبة واصل سيا بالمقابلود. وعقالمنح الحقاً و وتقييمها العطاءات

 الالحقةمراجعة وال العقودوضمان اإلشرا  على تنفيث  اةالقانوني اتاالتفاق المبينة فيالمراجعة المسبقة  سقو قيمة العقد  تتجاوزالتوقيع عندما 

 .المسبقة.. التي تقل قيمتها عن سقو  المراجعةعقود لل

 

 دليل عمليات البرنامج

 

المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع برنامج  كاملل تنفيثترتيبات اليعكس بحيث  لوزارة التربية والتعليم العالي دليل عمليات البرنامجسيتم إعداد  .45

تشمل المشتريات التي مجاالت  وسيغطي  لكاإلجراءات الداخلية والعمليات المستخدمة لتقديم وتنفيث أنشطة البرنامج. ا باإلضافة إلى األطفال

 جزءاً  المقدمة إلى المدارسالمنح  عملياتكما سيشكل دليل لبرنامج. اتقييم ورصد و صر الواإلدارة المالية و ديوان المحاسبةدورة المعاملة ل

اإلجراءات المحدثة لإلدارة البيئية واالجتماعية المرتبطة ببناء المدارس لمعالجة الثغرات  أيضاً   ثا األخيرشمل سي. والبرنامجدليل عمليات من 

وثيقة حية ك  برنامج وسيتم تحديثالتاريخ نفا  قبل  دليل عمليات البرنامج سيتم اعتمادوالبيئية واالجتماعية.  األنظمةالتي تم تحديد ا في تقييم 

 عند الحاجة.

 رصد وتقييم النتائج .ب 

وتقديم تقارير موحدة  وجميع المؤشرات المرتبطة بالصر  والنتائج البرنامجة عن رصد تحقيق أ دا  يمسؤولالوحدة إدارة المبادرة  تتولى .46

وحدة إدارة حالياً تحصل و .ألطفالالمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع اإلجراءات  البيانات الماليةا وفقاً وعن سير تنفيث أنشطة البرنامج 

اللجنة التنفيثية الخاصة بمبادرة توفير إعداد التقارير المرحلية وتقديمها إلى مسؤول عن التقييم الرصد ومن أخضائي المساعدة على الالمبادرة 

 الفنيالدعم من خالل  وزارة التربية على الرصد والتقييم اتتعزيز قدرمن خالل البرنامجا سيستمر و. مرتين في السنةالتعليم لجميع األطفال 

 .بحسب الحاجة والتدريب وتعيين الموظفين

 

. إلى وزارة التربية والتعليم العالي المنح المدرسية بشأنعن جمع البيانات وتقديم تقارير  مسؤولةالمدارس تكون وعلى مستوى المستفيدينا  .47

المنح  عملياتدليل في و لك  وزارة التربيةإلى  ة التي تقدميالمحاسبتقارير اللمدارس والمنحة لالترتيبات المقترحة لتحويل أموال  وسيتم عكس

( استخدام وحدة مبسطة iمن خالل: ) وزارة التربيةحساب دوري إلى بتقديم لمدارس الزم ي تضمن شرطاً يوسو   المقدمة إلى المدارس

نظام معلومات إدارة المدرسةوالتقارير الدورية التي سيتم دمجها في للسجالت المحاسبية 
20

؛ و التمويلتقارير  تدعم دورية ( تقديم وثائقii؛ )

(iii )إلى وزارة  أرصدة الحسابات المصرفية تقارير بشأنلجمع وتقديم  ارس فيهاحسابات المد تشغيلالمصار  التجارية التي يتم  إشراك

. م2016مايو في في جميع أنحاء البالد  الرسميةالمدارس  علىوالبدء بتنفيثي وتوزيع   نظام معلومات إدارة المدرسة تطوير تم . وقدالتربية

 تحليلها.غرض ل مع المركز التربوي للبحوث واإلنماء بادلهاتتوجمع البيانات تقوم وزارة التربية بو

 

 ترتيبات الصرف  .ل 

 الوثائق الالزمة وفقاً  لها موتقدالتحقق المراجعة/ تبلغ شركةفإنها تحقيق األ دا ا عندما تقتنع وزارة التربية بمستوى : طلبات الصرف .48

 نجازاإل)أو  إنجاز( من 1) خالل شهر واحد( 3)في الملحق  3.2أ/ في الجدول المرتبطة بالصر / النتائج التحقق من المؤشرات بروتوكول ل

بروتوكول التحقق من ( أشهر باستخدام 3النتائج في غضون ثالثة )بمراجعة  التحققشركة  وتقومصر . باللنتائج المرتبطة لالجزئي( 

 كلشركة التحقق  تراجعا وزارة التربيةمن  المقدمصر  المن أجل التحقق من صحة طلب و. المرتبطة بالصر /النتائج المؤشرات 

 . على حد سواء احسب الحاجة اماديتفتيش و يةالمؤشرات المستهدفة من خالل مراجعة مكتب
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 ليم، يتم وضعه حالياً.يشكل نظام إدارة معلومات المدرسة جزءاً من نظام أوسع إلدارة معلومات التع 
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طلب أي معلومات إضافية تعتبر ضرورية. يبروتوكول التحقق( ول البنك الوثائق المقدمة إلى جانب تقرير التحقق )إ ا لزم األمر وفقاً  ويراجع

طلب  ترسل وزارة التربيةإخطار رسميا  الثي يمكن سحب  بناًء علىمبلغ على الو النتيجةالجزئي(  التحقيق)أو عند موافقة البنك على تحقيق 

. شخص مفوض بالتوقيعمن قبل  على أن يكون موقعاً  البنكالخاصة باصر  القياسية الصر  من خالل تقديم طلب سحب باستخدام نما ج 

مصر  لبنان ألموال المنحة  لدى أ مصرفيالحساب الإلى  ليتم تحويلها والهباتالمنح ب الخاصإلى حساب وزارة المالية  إجراء الحواالتيتم و

المؤسسة الدولية  قرضموال مصر  لبنان أل لدى بمصرفي الحساب الزارة المالية ومن ثم إلى بو المجمع الخاصحساب القرض إلى و

 .للتنمية

 

عندما يتم تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصر ا وفي المئة.  25بنسبة تصل إلى  /دفعة مقدمةلفةسُ : طلبت الحكومة أن يوفر كل ممول لفالس   .49

 المقدمة التيتكون الدفعة  عند او. في إطار المؤشر المرتبط بالصر من المبلغ المقرر صرف   الدفعة المقدمةيتم خصم )استرداد( مبلغ 

)أو جزء من السلفة( إ ا لم يتم  سلفةالمتلقي أي  يعيد البنك أنويشترط (. "لف متجددةسُ إضافية )"دفعات لا حسب الحاجةا متوفرةالبنك يسترد ا 

 البنك. نمبهثا الشأن  إخطارصدور تاريخ إنتهاء البرنامجا فور  قبلفقط(  جزئياً عند استيفائها )أو  استيفاء المؤشرات المرتبطة بالصر 

 

عائدات التمويل على حساب المؤشرات المرتبطة بالصر  التي يستوفيها  في المئة من 25: سيقوم البنك بصر  ما يصل الى النتائج المسبقة .50

 .المنحةوالتمويل  اتياتفاق وتاريخ م2016مارس  31المقترض بين 

 

تمويل مع  المؤسسة الدولية للتنمية قرضق التمويل بما في  لك طرمن خالل مزيج من  المؤشرات المرتبطة بالصر وسيتم تمويل تحقيق  .51

مختلف المؤشرات المرتبطة ترتيبات التمويل المشترك بين من  ثي الوثيقة تفاصيل  3.3ويتضمن الجدول أ/المنحة.  واردم منمشترك 

 .بالصر 

IV. التقييم لخصم
21

 

 الفنيالتقييم  . أ

 االستراتيجي المبرر

المجتمع الدوليا  ويقوم .االستراتيجية العالميةمن األولويات تعتبر المضيفة على تقاسم عبء استقبال الالجئين السوريين  الدولمساعدة  إن .52

في  تبدأ التي المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالبرنامج  ثي الحاجة من خالل  ا بتلبيةوزارة التربية والتعليم العاليإلى جنب مع  جنباً 

قضايا اللتركيز على إلى ا في جانب العرض التعليم الحصول علىالتركيز الصارم على  التحول من التالية. وتقترح  ثي المرحلة م2013عام 

" وليس التعلم"إ  أن  عالميةا وإقليمية ووطنية أولوية  نيشكالهثان األخيران ف. األنظمةالجودة وتعزيز التركيز على عن  الطلب فضالً ب المتعلقة

ودفع عجلة النمو االقتصادي  المنتجة العاملة ىقوالر  والمهارات لالنضمام الى ازود األجيال القادمة بالمعمن يببساطة  و  "التدريس"

أقوى جودة وبالتالي تمكين  من الخروج خدمات  ات  ميتقد الحفاظ على على مساعدة النظام التعليمي في لبنان المهم أيضاً والتنمية البشرية. ومن 

 من  ثي األزمة.

 

 ةالفنيالسالمة 

االستثمار في البنية التحتية ف .العرضايادة ل التعليم الحصول علىفرص بألنشطة المرتبطة اإعطاء األولويةتطابقاً مع م الفنيتقييم ال جاء .53

دعم تأ يل وتطوير المدارس وتحسين  قدمها مسحتشير اإلحصاءات التي كما لحاجة ملحة. أتي استجابة وي لوزارة التربيةبالنسبة أولوية يشكل 

 1,262( أن من بين 2014ا EDP II) الثاني التربوي اإلنماءفي إطار مشروع  ي تم تحديث  مؤخراً ث( وال2011ا دراستي -شؤون المعلّمين

صالحات كبرى إلحاجة بفي المئة  25حوالي  ناك ا  ثا العدد بينمن وصالحات. لإل منهافي المئة  75 تحتاج حواليقائمةا  رسمية مدرسة

ا مما يسا م لوزارة التربيةفي المئة فقط من المدارس  42غير آمنة من الناحية الهيكلية. باإلضافة إلى  لكا تعود ملكية  تعتبرمدرسة  40 منها

كلما بعدت المسافة إلى أن  دراسة حديثة في لبنان  تأكدفقد الطلبا  من جهةوفي انخفاض مستويات الصيانة في المدارس غير المملوكة. 

ونمورا  لحودا الشرباتي) لضمان االلتحاق والحفاظ علي  للغايةً ماً ا أمراً لنقل ادعم  سيكونوبالتاليا  ؛بهااألطفال تحاق قل احتمال الالمدرسةا 

من الواضح أن التحويالت النقدية كان لها أثر إال أن  ا "من البنك المدعومالبرنامج " نطاقيعتبر خارج  لك من أن رغم بالا (. ثانياً م2016
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 إن الدراسات والتقارير المذكورة في تقييم البنك الدولي التقني ليست بالضرورة مصادقة من قبل وزارة التربية. 
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توزيع بعض المساعدات في بالسامية لئؤون الالجئين الخاصة مبادرة المفوضية لخير األثر األتقييم  شارفقد أملموس على الالجئين في لبنان. 

االلتحاق من  أطفالها إلى العمل بدالً بإرسال  فقط األسر التي تتلقى مساعدات نقدية نصف قياماحتمال إلى  لبنان من خالل التحويالت النقدية

شراء األموال في  استخدام االحتياجات األساسيةا مع عدم وجود دليل على على شراءتم صر  األموال وقد (. م2016المدرسة )ماسترسونا ب

بخال  أو  ينمؤ لالغير  ستفيدينالم استقطابتجريبية أي دليل على الحوافز الضارة مثل الدراسة شب  لم تظهر الو. التر السلع الفاخرة أو 

 (.م2016)ماسترسونا بصورة مصطنعة زيادة عدد الالجئين  لك 

 

 غير أن  .االتصال المجتمعيعن أهمية  ، فضالً المنح المدرسيةمع التركيا على التدريب ومراقبة الفصول الدراسية و التقييم أيضاً  كما تطابق .54

رنت مع تاقما اأكثر فعالية إ ا  المركز التربوي للبحوث واإلنماءنتجها يأنشطة التدريب والمواد التدريبية التي    يمكن أن تكونحثر من أن

مديرية التوجي  التربوي  ومستشاروا الخ( الموادومنسقي  المدرسةة )مدير المدرسها كل من إدارة قدمتالمستمر التي والتوجي  المراقبة 

معايير المعلم واألدوات المتقدمة  فيأداء المعلم على معايير واضحة ومحددة  اتوتقييم الفصول الدراسيةمراقبة . وينبغي أن تستند والمدرسي

هناك أدلة وافرة على أن المسائل فا يالمجتمع باالتصالوفيما يتعلق وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث واإلنماء.  تقر االتي  ات الصلة 

مبادرة توفير التعليم استعراض حديث لبرنامج حدد قد فا وال سيما في مجتمعات الالجئين. يتم تناولها على نحو كا   ال المتعلقة بحماية الطفل 

 البلطجة أشكاالً وتتخث (. م2015ا جلبوطلطفل )أفضل لالحد من البلطجة والعنف في المدارس كخطوة أولى حاسمة نحو حماية  لجميع األطفال

في  طالبالتم توثيق التمييز بين  كما. في الفصول الدراسية مع األطفال األصغر سناً  وضعهميتم  الثين األكبر سناً  ألطفالاةا بما في  لك عد

 المدرسةا من خاللبين المجتمع وفردم الهوة . رسالمدمن ا طالبال سربت  اما وراء دافعاً  يشكل السائدالتحرد كما أن عدد من الحاالت. 

دافع  ثا الفي الحد من  يكون ل  أثراً كبيراً يمكن أن  االسوريين واللبنانيين طالبالجهات فاعلة لتأخث على عاتقها مسؤولية متابعة كل من  تعيين

 .المدرسةللتسرب من 

 

 . سو تقييم موضوعي لجودة خدمات التعليم إجراءال يمكن ، طالبال تعلمالفعلي ل مدىالبشأن المعلومات الصحيحة توفر وأخيراً، من دون  .55

على مستوى المدرسة.  ةتكويني تقييماتشمل يي سو  والثم لتقييم التعلُ شامالً  اً إطارتطور وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث واإلنماء 

 برصدللكشف عن الصعوبات المبكرة في مهارات القراءة والكتابة والحساب األساسية. وفيما يتعلق  الثالثلصف باوسيتم إيالء ا تمام خاص 

 برنامجيمكن أن يقوم بها المسا مة  أعظم تمثلقد  لمعلومات إدارة التعليم مناسب نظام ستكمالإالنظاما خلص التقييم إلى أن دعم تطوير وتحفيز 

جداً على لعدم وجود بيانات دقيقة في الوقت المناسبا فإن  من الصعب  نظراً و. بشكل عام لجميع األطفالالمبادرة الثانية لتوفير التعليم في 

أكثر منها يمكن أن تستفيد التي  المدارس نحوجهود الوزارة  توجي أو  احتياجاً األكثر لمدارس لتخصيص الموارد بشكل صحيح وزارة التربية 

 .وأفضل استهدافاً  فعاليةاإلنفاق الجاري أكثر  ضمان أن يكونفي  سيكون ل  أثراً كبيراً البيانات في الوقت المناسب  توفر كما أنمن غير ا. 

 اإلنفاقإطار 

ومن ضمنه "البرنامج المدعوم ، دوالر أميركيمليار  2.1إجمالي مبلغ  المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالبرنامج يقدم إطار إنفاق  .56

بناء  المبينة  ي أعمالفئات اإلنفاق أبرز و المبادرة الثانيةلمجاالت مخرجات  وتنظم األنشطة وفقاً  .دوالر أميركيمليار  1.8من البنك" بقيمة 

وعدد من التكاليف المتعلقة بالموظفين  نقلالوتكاليف  والتعلمومواد التعليم  المدارسوالتحويالت إلى  األجهزةوواألثاث  المدارس / إعادة التأ يل

الحكومة اللبنانية بشكل فاعل مع الجهات المانحة بشأن التعهدات المعلنة في مؤتمر لندن لتأمين التمويل الالزم  تابعوتبما في  لك االستشارات. 

إلنفاق العام في قطاع األخيرة لمراجعة الوتنفيث اا باالعتماد على نتائج  الميزانيةتخطيط يحلل برنامج الإطار إنفاق  أن(. كما 3الجدول  أنظر)

 التعليم في لبنان.

 المؤشرات المرتبطة بالصر  اختيار  مبررالنتائج وسلسلة تحليل 

المؤشرات المرتبطة ضمن  التقدم أيضاً  ا ث إيجاد . ويمكنعلى طول سلسلة النتائج اً منطقي تقدماً يغطي اختيار المؤشرات المرتبطة بالصرف  .57

الخطوة  المؤشر الثانييأخث ومن ثم إدماج جميع األطفال في نظام التعليم. على المرتبط بالصر  األول يحفز المؤشر مع الوقت. فا صر بال

 ثا وحدي  غير أنالمستويات.  كلا في التاليةالدراسية السنة  إلى( االنتقال iiو)الدراسية  السنة( إكمال i: )على تحفيز  ؤالء األطفال أي التاليةا

(. 4المؤشر المواد األساسية ) فيأفضل بشكل التعلم رصد ( و3المؤشر أداء المعلم )رصد ودعم على تحفز مؤشرات أخرى  ثمة: فال يكفي

باإلضافة إلى  - مما يساعد(ا 5المؤشر ) بصورة أقوى التركيز على إشراك المجتمع المحلي المحسنة يتم ثي البيئة التعليمية الستكمال و

 9و 8و 7و 6تتناول المؤشرات ا . وأخيراً طالبالعلى ضمان بيئة تعليمية آمنة لجميع  -الطلب  الهامة لجهة المسائلالمساعدة على معالجة 

المؤشر المناسب )بيانات في الوقت لتوفر ال أنظمة  ثي المكاسب إلى ما بعد عمر البرنامجا من خالل بناء ستمرارالالالزمة  المؤسسيةالظرو  

المؤشر يم التعلم )تقيضمان أسس التعلما مثل السياسات المتعلقة بالمعلمين واستراتيجية و( 7المؤشر ( واستكمال وتحديث المنا ج الدراسية )6

 (.9المؤشر األخرى ) وزارة التربية وقدراتة يوظائف اإلدارال(ا وتعزيز 8
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 االقتصاد  المبرر

أهدافه المعلنة، تبين توقعات الحالة األساسية لبرنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال عوائد كبيرة على مدى مع مراعاة الوصول إلى  .58

مليار  11.89البالغة سمية اإلمليار دوالر موزعة على فترة خمس سنوات واإليرادات السنوية  1.8البالغة  الكلفة. واستناداً إلى تقديرات عمره

٪5.9ساوي ت خصم نسبةبدوالر  مليار 563.4صافي القيمة الحالية لهثا البرنامج يبلغ دوالرا 
22
صيل  ثي اتفاإلطالع على مزيد من يمكن و.  

 (.الفنيالتقييم  لخص)م 4في الملحق  النتائج في إطار إنفاق البرنامج

 التقييم االئتماني

دارة االئتمانية وأداء التنفيث )الملحق اإلوالقدرة على لبرنامج ل والتنفيثيةة مؤسسيترتيبات الالالبنك الدولي يغطي خاص ب تم إجراء تقييم ائتماني .59

 ".عال  العام " االئتماني الخطرخلص إلى أن ووالمشتريات المالية اإلدارة  أنظمةفي كل من  الهامةضعف النقاط من  عددتقييم ال وقد حدد(. 5

 

 :فيما يليدة التي قد تؤثر على البرنامج المحد قضاياأبرز التتمثل و .60

 

( عدم كفاية ii(؛ )م2006منث عام  حكومة من دون ميزانيات معتمدة رسمياً ال تعمل) رسمية عدم وجود ميزانية سنوية( i) اإلدارة المالية: . أ

ومحدودية  ةداخلي /مراجعةوظيفة تدقيق( عدم وجود iii) ؛وزارة التربية والتعليم العالي الموارد فيمحدودية و رقابةالوالمحاسبة أنظمة 

 .ةمسبقال مراجعاتال على في المقام األولتركز والية و ديوان المحاسبةالموارد في 

 

موارد محدودية ( iiإدارة العقود )وكثا  الحجمكبيرة عمال المشتريات ة على القيام بأالفني وزارة التربية قدرةمحدودية ( i)المشتريات:  . ب

 البياناتوجمع التقارير وتوحيد وثائق العطاءات وإعداد  الشكاوىحل و التنظيميلتكون قادرة على لعب دور ا  المركزيةالمناقصات لجنة 

 .لمشترياتالمسبقة لمراجعات ال لتعجيل ديوان المحاسبةموارد محدودية ( iii)ووتدريب موظفي الخدمة المدنية 

 

.الدوليةمعايير المحاسبة لعلى مستوى المدرسة نظام الرقابة الداخلية  تلبيةعدم تشمل  خرىاألمخاطر ال . ج  ا مما يؤدي إلى خطر ائتماني عال 

 

لرقابة مناسب لبرنامج لتعزيز الترتيبات االئتمانية وتأسيس إطار الفي  تحسينية تدابير تصميممعالجة  ثي القضايا والمخاطرا سيتم  بغية .61

 .لهثي التدابيرملخصاً  4يتضمن الجدول الداخلية. 

 

. وىاالشكتقديم مخاطر االحتيال والفسادا بما في  لك آليات لبرنامج ال أنظمة مستوى إلدارةتم تقييم ئتمانيا االكجزء من التقييم  والفساد. الغش .62

في الترتيبات  عنها لكشفالفساد واوالغش لمكافحة وردع ممارسات  د من اآللياتعدلبرنامج ل قترحةالمة مؤسسيترتيبات الالوسو  تشمل 

 األموال؛ ومحاسبةاستخدام  نظمالقائمةا بما في  لك: إجراءات شاملة ومحددة بوضوح ت

 

التقدم الثي يحرزي البرنامج  رصد( ii)؛ داخليالتدقيق جديدة للوظيفة خلق  (i: )تشملمتثال الورصد ا داخليةال صارمة للرقابةآلية  ( أ

 (iv و من قبل وزارة التربية؛من حيث االمتثال للمدارس  المقدمة لمنحلالصارم رصد ال( iii. يةنة التوجيهجلالمن قبل بصورة دورية 

 .تدقيق مستقل وفعال وترتيبات إعداد التقارير المالية

 

 ؛وىاالشك والشكاوى التي يتم تلقيها من خالل آلية التدقيقمعالجة وحل نتائج لوضع ترتيبات لالستجابة في الوقت المناسب  ( ب

 

 .الرقابة االئتمانيةالمعنية بجهات المختلف من قبل وإعداد التقارير ترتيبات فعالة لفصل وظائف المحاسبة  ( ت

 

 

 

  

                                                           
22

 .٪ فوق تلك القيمة3سنة وافتراض  30عن طريق أخذ معدل الخزانة لمدة يتم احتساب سعر الخصم  
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 تدابير تعايا الترتيبات االئتمانية. 4الجدول 

 

 الموضوع المسألة تدابير التعايا أو التخفيف المقترحة

 

 تفصيليةسو  يتم توجي  إطار إنفاق البرنامج من خالل مراجعة 

لتقديرات اإلنفاق ومواءمتها مع أ دا  وأنشطة البرنامج خالل تصميم 

خالل مدة  بشكل وثيق ثي العملية. وسو  يستمر رصد نفقات البرنامج 

 .البرنامج

وسيتم تطبيق المرونة التي يوفر ا قانون المحاسبة العامة في تصميم 

آليات المحاسبة لمنح "المسا مة في الميزانية" والقانون الصادر بشأن 

ا مع االستفادة من تعزيز لبرنامجل ترتيبات االئتمانيةالالقرض في تصميم 

 طرية.األنظمة القُ 

 

عدم وجود عملية ميزانية سنوية 

قراطية في مراجعة وعمليات بيرو

أنشطة تنفيث الموافقة على وت

 الميزانية.

 المياانيةإعداد التخطيو و

من وزارة التربية لاإلشرافية  اتقدرالتعزيز  في إطار البرنامج سيتم

 كون أيضاً توظيفة تدقيق داخلي )وإنشاء ما يلي: لجنة توجيهية خالل 

توفر ترتيبات يجب للمدارس. و( وآلية مبسطة إلدارة المنح مزمناً  التزاماً 

غرض إعداد ل الصندوقينالمقدم من تمويل لل ةماليكافية إلعداد التقارير ال

 .إنفاق البرنامجتقارير 

نظام المعلومات  في تقاريرالعداد إلآلية سيتم دمج وباإلضافة إلى  لكا 

  اومصادرلألموال استخدامات المدارس  قيدل و لك القائم قيد التطوير

 مع األدلة الداعمة على مستوى المدرسة.

 

رصد ل وزارة التربيةقدرة  تُستنفد

أنشطة البرنامج الشاملة على نحو 

عدد نتيجة لل ملحوظفعال بشكل 

كبير من أنشطة بناء / إعادة تأ يل ال

لمنح ل تهاواشتراط إدار المدارس

الكبير عدد الوبصورة فعالة المدرسية 

 .األنظمة تحسينالمتوقعة لعقود لل

وإعداد التقارير  حسابات البرنامج

 المالية

برنامج أنشطة تؤدي إلى تغييرات في النظام وتعزيز الضوابط السيشمل 

عقود الفعالة لدارة اإلو المراجعة الداخليةو اإلداري اإلشرا لتحسين 

المقدمة لمنح على ا المحاسبةالمدارس وتحسين وإعادة تأ يل بناء 

 وإجرءات عمليات دليل عمليات البرنامجيفصل و  س. رسالمدل

 ئتمانية.اال الشروطالبرنامج مع مراعاة 

 

على جميع القدرات  في قصور كبير

المستوياتا و لك بسبب نقص 

 الموظفين وضعف النظام.

 الداخلية الضوابو

المبادرة الثانية لتوفير التعليم برنامج ببيانات التدقيق السنوي  إجراء سيتم

اختصاصات متفق  يكون ل من قبل مدقق حسابات مستقل  لجميع األطفال

  المعنية ووزارة التربية والبنك.عليها مع الجهات المانحة 

 

 محدودة ديوان المحاسبةقدرة  تعتبر

الجزء  المراجعة المسبقة تمثلإ  

كما أن . األكبر من اختصاصات 

قد عفا علي   ةمراجعفي ال  نهج

 .الزمن

 للبرنامجالتدقيق الخارجي 

المبادرة الثانية برنامج قدرة وحدة إدارة لزيادة  يةالتخفيف االجراءات

ولجنة المناقصات المركزية وديوان  لتوفير التعليم لجميع األطفال

 شركة خارجيةتعاقد مع ال توظيف طاقم عمل و/أوتتمثل في المحاسبة 

( تعزيز قدرة iعملية من أجل دعم ما يلي: )الألجزاء الهامة من تنفيث ال

( توحيد ii) ؛بصورة نظامية الفنيدعم لا تضمينمن خالل  وزارة التربية

( بناء القدرات وبرنامج التدريب و iiiد )والعق ونما جوثائق العطاءات 

(iv تبسيط وترشيد )المؤسسية مالتمعاال. 

 

 : بـترتبط المخاطر 

(i جودة المواصفات )ة الفني

  ؛واالختصاصات

(ii )وثائق العطاءات؛  جودة 

(iii )؛تقييم العطاءات دقة عملية  

(iv )السلع أو  وأ األعمال جودة

 الخدماتا 

 ( التنفيث في الوقت المناسب.vو)

 ترياتوإجراءات المشتخطيو 

  



  

21 

 

( موارد إضافية وبناء iتقديم الدعم إلى ديوان المحاسبة من خالل: ) سيتم

وزيادة عتبات المراجعة المسبقة ( تعزيز مراجعة التدقيق iiالقدرات )

(iii.اإلشرا  على تخطيط المشتريات واألداء ) 

 

يشر  ديوان المحاسبة على 

 المشتريات.

اإلشراف على المشتريات 

 والمحاسبة

( موارد iمن خالل: ) لجنة المناقصات المركزيةتقديم الدعم إلى  سيتم

تعزيز مراجعة ( iiiتعزيز الدور التنظيمي )( iiإضافية وبناء القدرات )

على جمع بيانات المشتريات  مؤسساتيإضفاء الطابع ال( ivالشكاوى)

نشر والشكوى اإلحاطة ومعالجة ) بالمشتريات المرتبطة اتونشر القرار

 ا الخ(.المناقصاتواإلعالن عن  العقد

 

 

وى اشكتقديم اليتم تنظيم المشتريات و

. المركزية لجنة المناقصاتمن قبل 

باإلضافة إلى  لكا لم يلحظ جمع 

ستخدم توال م منتظالبيانات بشكل 

. نشر منح مشترياتلقياس أداء ال

 .إلزامياً  ليسالعقود والقرارات 

والتي ستعزز في وزارة التربية  وظيفة المراجعة الداخلية يتم إنشاءس

على واإلشرا  المسلمة عقود الجودة مخرجات  على رقابةالمستوى 

األساسية واألداء  المحاسبةباإلضافة إلى رصد أنشطة  المشتريات

 لبرنامج.لاألخرى 

 

ال : الفنياإلشرا  عقود أعمال 

واإلشرا   ةالفنيتستخدم الدراسات 

الخدمات الخارجية  بواسطة الفني

 .بشكل منتظم

من رصد وإدارة العقود على وحدة إدارة المشروع تم زيادة قدرة ست

المراجعة وظيفة ب  ثا الدعم واستكمالى تقديم الدعم علتعاقد ال خالل

 إنشاؤ ا.المقترح  الداخلية

 

 

حدة إدارة المشروع غير وموارد 

عقودا بما في  لك ال لرصدكافية 

عمال بناء وإعادة الهائل ألعدد ال

  .المدارس التأ يل

 إدارة العقود

 

جمعية اللبنانية لتعزيز الشفافيةا و ي منظمة ال ناك بيد أن مكافحة الفساد. تختص بفي لبنان مؤسسة حكومية ال توجد أي . مكافحة الفسادكيان  .63

اللجنة البرلمانية للعدالة  تتلقى(. وباإلضافة إلى  لكا www.transparency-lebanon.orgفي  ثا المجال ) تنشط بشكل كبيرً غير حكومية 

والوصول المبلغين التشريعات  ات الصلة بما في  لك تلك التي تتعامل مع حماية  مراجعةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لصياغة ومن  دعمال

التغييرات المقترحة مع المعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن تتوافق وغير ا من التدابير لتعزيز الشفافية في القطاع العام.  المعلوماتإلى 

 فيها. بنان طرفاً ل عتبري ( التيUNCACاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد )

 

 في تمويل برنامج النتائج الخاصة بمكافحة ومحاربة الغش والفسادللبنك الدولي التوجيهية  مبادئال تطبق. المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد .64

 مع المقترض.عليها يتم االتفاق قد ككل و المدعوم من قبل البنك" البرنامج"على 

 

 واالجتماعيةاآلثار البيئية  . ل

 التقييم نثكرتوصيات أ م ومن بين ا ائد البيئية واالجتماعية المحتملةالفويعظم  المشروعالبيئية واالجتماعية للتأكد من أن  لألنظمةأجري تقييم  .65

 :ما يلي

 

  والرصد إجراءات لضمان العنايةا مع إعادة التأ يلالجديدة والبناء  عمالأل المبدئي وتقييم األثر البيئي البيئيالفحص بتدابير متعلقة 

 .. وسو  تشمل وثائق المناقصة أنشطة تخضير لعناصر مثل النفايات الصلبةالالزم

 خط ال في إطار القائمةوتعزيز إدارة القضايا  المستفيدب الخاصة آليات لضمان الشفافية في المعلوماتا وفيما يتعلق بالجوانب االجتماعية

العمل على التخفيف  صالحيةتفويض واضح وب يتمتعونحماية الطفل  مسؤوليا والعمل على ضمان أن المظالمجبر لقوية ساخن كآلية ال

 في إطار برنامج.السلبية من اآلثار االجتماعية 
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 يمكن للمجتمعات واألفراد الثين يعتقدون أنهم يتأثرون سلباً ببرنامج النتائج المدعوم من البنكا وفق ما تنص علي  السياسة واالجراءات .66

فيضمن  ثا القسم لبنك الدولي. التابع لالقائمة في البرنامج أو إلى قسم تسوية الشكاوى المطبقةا أن يقدموا شكاوى إلى آلية تسوية الشكاوى 

للمجتمعات واألفراد المتأثرين تقديم الشكاوى إلى  يئة كما يمكن  ات الصلة.  مخاو مراجعة الشكاوى التي يتم تلقيها فوراً بغية معالجة ال

م الشكاوى عدم التزام البنك الدولي بسياسات  وإجراءات . ويمكن تقدييمكن أن يقع نتيجة لالضرر أو قد وقع التفتيش المستقلة التي تحدد ما إ ا كان 

كيفية تقديم للمزيد من المعلومات بشأن جابة. وإعطاء إدارة البنك الوقت الكافي لإل المخاو بشأن مباشرةً في أي وقت بعد لفت نظر البنك 

. للمزيد من http://www.worldbank.org/GRS الرابط التاليالشكاوى إلى قسم تسوية الشكاوى التابع للبنك الدوليا يرجى زيارة 

  .www.inspectionpanel.org الرابط التاليتقديم الشكاوى إلى  يئة التفتيش التابعة للبنك الدوليا يرجى زيارة المعلومات حول كيفية 

 تقييم المخاطر . ح

ثي   ا وبعضلبرنامج ونتائج  الرئيسيةاإلنمائي لهد  التحقيق فيما يتعلق بهناك مخاطر كبيرة ف. عامبشكل  "عالية"طر البرنامج اخم تعتبر .67

على مستوى  القائمة والحوكمةة السياسمخاطر تشمل ثة المخاطر  و. كونها تتعلق بالنظام ليس من السهل إدارتها أو الحد منها المخاطر

 المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالاستراتيجية  الكامل تمويلبعن المخاطر المرتبطة  ككلا فضالً  والدولةوزارة المنفثة وال برنامجال

محتملة الللتحركات  كبيرةا نظراً فهي استراتيجية وسياسات االقتصاد الكلي والقطاع  مخاطر المخاطر األخرىا مثلأما وسد الفجوة التمويلية. 

طريقة ببرنامج السيتم تصميم  فيماوتنفيث البرنامج.  مدة خاللعن التغيرات المحتملة في تركيز الحكومة  في النمو االقتصادي والسياسة فضالً 

  المخرجات واستهدا تركيز ووضوح المؤشرات المرتبطة بالصر ا بما في  لك عن طريق الحفاظ على تحد من  ثي المخاطر قدر اإلمكان

حكومة الوضع وإمكانات االستثمار لمساعدة لالضرورة الملحة ل اعالية على تحمل المخاطر تبرر ال القدرةنتائجا يعتقد الفريق أن ال أكثر من

 .المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالعلى تحقيق أ دا   اللبنانية

 

بين عدد كبير  اً صنع القرار في لبنان توافقيتطلب طبيعة "التوافقية" للحكومة اللبنانيةا ل"(. نظرا لمرتفعةمصنفة ") داريةالسياسية واإلمخاطر ال .68

جهود وبشكل كبير في كثير من األحيان للحكومة وأعاق التنفيثية والتشريعية  ةسلطتجميد ال  لك إلى أدىقد فالسياسية المنقسمة.  األطرا من 

عمليات على  يؤثر  ثا الشلل أيضاً والرئيسية. في المناصب التعيينات  على التوافقو الهامةعات واللوائح التشري إصداراإلصالح والقدرة على 

المؤسسة الدولية  قرضفي أن الخطر يكمن وبالتالي على مستوى الوزارة ومجلس الوزراء.  مطولةإقراض البنك الدولي التي تتطلب موافقات 

المبادرة الثانية  ستجمع ثا الخطرا  وبغية الحد منتنفيث. الفعالية أو ال تأخيرات كبيرة في واج يقد  -الثي يتطلب موافقة البرلمان  - للتنمية

 تطلب فقط موافقة مجلس الوزراء(.تي التا والمنحة المؤسسة الدولية للتنمية قرضبين نوعين من التمويل ) لتوفير التعليم لجميع األطفال

 

التوج  فلبرنامج. على ا اً كبير اً خطر وتشكلفي لبنان ضعيفة للغاية  االقتصاد الكلي بيئة إن ."(ملحوظةمخاطر االقتصاد الكلي )مصنفة " .69

 ينالمستهلكين الرئيسي -أداء الدول العربية األخرى على آفاق نموي إلى حد كبير  السياسي وتعتمدعدم االستقرار كثيراً بيتأثر  القتصادالخدمي ل

العربية المجاورة وتأثيري  الدولفي  القائمالصراع يشكل على  ثا النحوا و(. م2015)المملكة المتحدة للتجارة واالستثمارا  اللبنانيةللخدمات 

يتميز االقتصاد اللبناني . كما لبالدفي اأداء االقتصاد الكلي ب غموض فيما يتعلقللالمحتمل على السياسة الداخلية في لبنان المصدر الرئيسي 

العجز ) كبيرال المزدوجوارتفاع مستوى المديونية والعجز  لإليراداتمحدودة التعبئة ويضا  إلى  لك ال. غير المستدامةعام الدين الديناميكية ب

القتصاد الكلي انقاط ضعف  إلى( م2014)صندوق النقد الدوليا  واالقتصاد المرتبط بالدوالر إلى حد كبير( الجاريالحساب عجز والمالي 

 في البالد. الملحوظة

 

نطاق  وجهتو م2010في عام الوطنية الخمسية لإلنماء التربويخطة ال أطلقت. "(ملحوظة" مصنفةستراتيجيات وسياسات القطاع )مخاطر ا .70

توفير التعليم لجميع مبادرة  أما. المشكلة ثي  تتناول و ي الأزمة الالجئين السوريين  قبلخطة ال تم وضع  ثي. الجاريتين عمليتي البنكتركيز 

السياق  فهي تحدد (المبادرة الثانية) م2016( والتي تم تحديثها في أغسطس المبادرة)المرحلة األولى من  م2014مايو  ت فيي أطلقالتا األطفال

 يواجههاطبيعة التحديات التي ال يمكن الحد من بيئة السياسات.  في إطارمن الوضوح واليقين  مزيداً  مضيفة بثلكاالستراتيجي لهثا البرنامجا 

اتجاي السياسة في التغييرات في الموظفين و إدارةكما أن  ليس من الممكن  تماماً الالجئين نظام التعليم في لبنان جراء تدفق األطفال السوريين 

 حقيقة واقعة في ممارسة األعمال. تعتبرالتي و بصورة كاملة العامة

 

لقدرات لفهم مفصل على قابلة للتحقيق و هاعلى نتائج طموحة لكن قد ركزتصميم ال. في حين أن "(ملحوظة)مصنفة " الفنيمخاطر التصميم   .71

يقدم التصميم  مافيو. برنامج النتائج أداةالثي يستخدم األول في البالد  القطاعيعتبر  ثا القطاعإال أن لتحقيق  ثي النتائجا المطلوبة واألنشطة 

أبعاد جميع على مستوى من التحديات على مدى العقد الماضي  األنشطة إلى النتائجا واج  القطاع عدداً  توصلكيفية لمقنعة تغيير نظرية  الفني

http://www.worldbank.org/GRM
http://www.inspectionpanel.org/
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من إلى الحد رصد وتقييم البيانات  أنظمةمحدودة في القدرة ال أدتوقد . األنظمةوتعزيز  التعليم وجودةثالثة: الحصول على التعليم الالبرنامج 

 التنفيث. خاللتصميم يعتمد على عدد من االفتراضات التي سيتم اختبار ا العلى األدلة. وبالتالي فإن القائمة القدرة على صنع السياسات 

ا الواسع المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال نطاقل . نظراً "(مرتفعة" مصنفةلتنفيذ واالستدامة )على ا المؤسسية اتمخاطر القدر .72

على التعامل مع زيادة حجم  قادرين يكوناقد ال  والمركز التربوي للبحوث واإلنماء وزارة التربية والتعليم العالي ناك خطر يتمثل في أن 

إعادة تأ يل المدارس قدرة و بناء أنشطة ستتطلب. على وج  الخصوصا المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال تتطلبها األنشطة التي

 وإدارة عملية الشراء بالكامل. األجهزةوالبناء  على تحديد مواصفاتموسعة 

 

 الرابع في التقييم االئتماني في القسمموصوفة المقترحة  التخفيفية واالجراءاتالمخاطر االئتمانية  إن. "(مرتفعةالمخاطر االئتمانية )مصنفة " .73

IV. 

 

جراء تنفيث من المتوقع حدوث أي آثار بيئية أو اجتماعية سلبية محددة ليس . في حين "(ملحوظةواالجتماعية )مصنفة "المخاطر البيئية  .74

 ثي المخاطر واألطفال الالجئين والعالقات بين الالجئين والمجتمعات المضيفة.  ضعفا ال سيما بسبب جو ريةالمخاطر لبرنامجا تبقى ا

 .تقييم األنظمة االجتماعية والبيئية ية مفصلة فيالتخفيف واالجراءات

 

 ومدراء)مثل المعلمين  النظامالفاعلة في  الرئيسية الجهات أصحاب المصلحة شملي "(.ملحوظةالمخاطر إزاء أصحاب المصلحة )مصنفة " .75

 في الجهات الفاعلةبيتعلق  وفيمامن البرنامج.  تستفيديمكن أن  التيأفراد المجتمعات المحلية إضافة إلى  قطاع(الموظفي غير م من والمدارس 

في أنشطة  بنقص في تمثيلهم ونشعري الثين قدوغير م من المشاركين  المتعاقدينهناك مخاطر متعلقة بشؤون الموظفين مثل المعلمين فالنظاما 

والمجتمعات  الرسميةة الحكومبين جهود  االتصالقد ال يكون ا تطورال سريع بالنظر إلى السياقفمن حيث المجتمعات المحليةا أما البرنامج. 

للطالب. بالنسبة أنشطة البرنامجا مثل ارتفاع نسبة الغياب  عدم تحقيق إمكاناتإلى  يؤديبالشكل األمثلا مما  اً ومرن اً المحلية المستفيدة متكرر

 و ثي المخاطر واالجراءات التخفيفية مفصلة في تقييم األنظمة االجتماعية والبيئية.

 

الرئيسية التي تم تحديد ا  ي إطار إنفاق البرنامجا وعلى وج  الخصوص  األخرى المخاطر إن. "(مرتفعة" مصنفةخرى )األ المخاطر .76

وزارة المسا مات إلى أن تكون سنويةا مما يحد من قدرة تميل ا الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال للمبادرةرغم تعهدات المانحين بفتمويل . 

الى  المبادرة الثانيةبرنامج  قيمة إجمالي يصل ا من المتوقع أنم2016من يوليو  اعتباراً فالسنوات.  لعدة البرمجة وإعداد الميزانية التربية على

. وتعمل م2017-2016مسا مات كبيرة من الجهات المانحة للعام الدراسي  في حين ال يزال من المنتظر تلقي ادوالر أميركيمليار  2.1نحو 

سد  ثي وفي حال لم يتم . المبادرة الثانية سد الفجوة التمويلية المتبقية من أجل تحقيق أ دا  برنامج علىالحكومة اللبنانية مع المجتمع الدولي 

 .في خطرتحقيق النتائج في إطار البرنامج قد يكون ا الفجوة

 خطة عمل البرنامج . خ

مجموعة من  علىالخطة المقترحة  وتقوم(. 8برنامج )الملحق للبناء على التقييمات الفنية واالئتمانية والبيئية واالجتماعيةا تم وضع خطة عمل  .77

إلى  اإلجراءات لتعزيز الكيانات المشاركة في تنفيث البرنامج أو اإلشرا  على تحقيق نتائج البرنامج. وتهد   ثي اإلجراءات المقترحة أيضاً 

برنامج العلى نحو فعال على المدى الطويل. وتتضمن خطة عمل  وظيفتهامكن  ثي المؤسسات من أداء أن ي من شأن  استدامةتعزيز نظام أكثر 

 (:9من قبل البنك الدولي كجزء من خطة دعم تنفيث البرنامج )الملحق االجراءات اإلجراءات الرئيسية أدناي. وسيتم رصد  ثي 

 

 لضمان تنفيث البرنامج على نحو فعال بما يتوافق مع الترتيبات المتفق عليها. يهيةإنشاء لجنة توج 

 عند دخول البرنامج حيز التنفيث.. يجب اعتماد دليل لعمليات البرنامج وضع دليل لعمليات البرنامج 

  الثي  الفنيسيتم  لك من خالل الدعم  .واإلنماءإجراء تقييم شامل الحتياجات قدرة وزارة التربية والتعليم العالي والمركا التربو  للبحوث

 يغطي  البرنامج عند تنفيث البرنامج.

 نية بناء قدرات وزارة التربية ووحدة إدارة المبادرة والمركا التربو  في المجاالت األساسية للتخطيو للمشاريع وإدارتها والوظائف االئتما

 الدعمعلى نتائج تقييم االحتياجاتا سيتم توفير  . بناءً تيجية وزارة التربية على نحو فعالوالرصد والتقييم بغية تنفيذ أنشطة البرنامج واسترا

في  فاعلةنشاء وحدة مشتريات إ. وسو  يشمل  لك والمركز التربوي وزارة التربيةبرنامج لتعزيز قدرات المن خالل  الالزم والتدريب الفني

 تقييم للعمل على البرنامج.ووظيفة رصد ا باإلضافة إلى مع عدد كا  من الموظفين المدربين المبادرةحدة إدارة و
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 جمع بيانات المشتريات ونشر  على مؤسسيإضفاء الطابع الب االجراءات الخاصة. سيدعم البرنامج تحسين توافر البيانات والشفافية والمحاسبة

كما . وزارة التربيةواإلعالن عن فرص الشراءا الخ( في  ودنشر العقو الشكاوى وتسوية المعلومات)استخالص  بالمشتريات المتعلقة قراراتال

مع ا األموال وغير ا من المعلومات  ات الصلة اتمصادر واستخدام تسجيلا أي المدارسالبيانات على مستوى  تسجيلبرنامج ال سيعزز

 في الوقت المناسب.ا النهائية ة التطويرمرحل فيلوثائق الداعمة في نظام المعلومات الثي  و لاإلضافات الالزمة 

  وإرسالها  المراجعة الداخليةوظيفة  إلعداد تقارير استشاريوسيتم  لك من خالل توظيف  .في وزارة التربية ةداخليال المراجعةضمان وظيفة

برنامج  المراجعة الداخليةنطاق يغطي من السنة األولى من تنفيث البرنامج. و بدءا   المراجعة الداخليةمساعدة في تنفيث مهام وال التربيةوزير  إلى

داخل  معممةإنشاء وظيفة وزارة التربية في  االستشاري سيساعدا اختصاصات كجزء من و. المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال

تطوير في  الوزارةفريق ودعم  المراجعة الداخليةونشر المعرفة حول منهجيات  المعينين موظفي الوزارةمن خالل العمل بالتعاون مع  الوزارة

ومواد إرشادية أخرى للمساعدة في إنشاء والمحافظة  الجيدةاالبرنامج باستخدام منهجيات الممارسات  وإجراءات لضمان فعالية عمليات األدلة

المؤشر المرتبط من  جزءاً  المراجعة الداخليةالتدقيق ألداء وظيفة  إرشاداتمع  الوزارةوجود موظفين مدربين من وسيشكل وظيفة. ال ثي على 

 لوزارة.ل المؤسسيةقدرات البتحسين  المتعلق (9رقم ) بالصر 

 الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالالمبادرة برنامج  لمراجعة حسابات مستقل خارجي مدقق حسابات. وسيتم تعيين برنامجلالتدقيق الخارجي ل 

 وزارة التربيةبين مدقق الحسابات الخارجي سيتم االتفاق على اختصاصات والبرنامج. الخاصة بسنوية للبيانات المالية  تدقيقوإصدار تقارير 

السامية لشؤون  المفوضيةومن بينهم عمليات تدقيق مماثلةا  حالياً  يطلبون والثين المبادرة الثانيةالثين يدعمون برنامج التنمية  والبنك وشركاء

 للبرنامج. واحد مشترك مدققوجود  الحرص علىواليونيسيفا مع  الالجئين

  لمعالجة الشكاوى  البرنامجمستوى وحدة إدارة في وزارة التربية على  جبر المظالم نظام عزيزلت القائم. تعزيز الخط الساخن جبر المظالمآلية

بسهولة لإلبالغ  إلي والبلطجة في المدارس. دمج نظام آمن وسري يمكن الوصول الجنسي جتماعية مثل التمييز والتحرد االالقضايا بالمرتبطة 

 لقائمة.األنشطة ا في إطاربالتعاون مع الشركاء   لكسيتم تنفيث و. تهاوضمان متابع االجتماعينوع العلى  ةعن حاالت العنف القائم
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 للبرنامج التفصيلي وصفال :1 الملحق

 

ستدعم العملية التي تم و .اللبنانيةحكومة بال من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال الخاصستدعم العملية المقترحة المرحلة الثانية  .1

 د  بثلكا يقوم  .دوالر أميركيمليار  2.1ا إلى نحو كلفتهالتي من المقدر أن تصل ( 2021-2016) المبادرة الثانية م2013في عام إطالقها 

 :التنموي على برنامجال

 

 استجابةً في لبنان  ربيةالتعليم في قطاع الت أنظمة عزيزوت طالبجودة تعلم ال وتحسين على خدمات التعليم لحصولالفرص العادلة لتعزيز "

 ".زمة الالجئين التي طال أمد األ

 

وزارة ف .وزارة التربية والتعليم العالي والمركا التربو  للبحوث واإلنماء: هيئتينمن قبل لبنان بشكل رئيسي في نظام التعليم  تتم إدارة .2

توفير تقديم الخدمات في المدارس إلى وطنية السياسات المن الموافقة على ابتداًء ا ككلمسؤولة عن اإلشرا  على قطاع التعليم  التربية

تخضع لرعاية وزارة مستقلة  جهةأما المركز التربويا فهو . التعليم خدماتمن مقدمي  امدارس الخاصة وغير تنظيم ال باإلضافة إلىا الرسمية

 المنا جتصميم  وظائف المركز وتشمل. مستوى ما قبل الجامعيال على في عموم البالدمسؤول عن التخطيط االستراتيجي  و وا التربية

وإعداد المعلمينا بما في  لك  الرسمية اتمتحاناالوإصدار المبادئ التوجيهية لمواصفات  األخرىوتطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية 

 .تدريبهم

 

و ناك . مستوىفي كل  صفو ( 3)ثالثة كونة من م سنة( 15 - 6) لزامياإلتعليم ال مستويات( 3) ثالثيتمحور نظام التعليم في لبنان حول  .3

(. سنة 18إلى  15)و ي عبارة عن ثالث سنوات ومرحلة التعليم الثانوي ( سنوات 6إلى  3) صفو  3 مكونة من الروضةمرحلة  أيضاً 

 في المئة 14)مدارس خاصة  يرتادونفي المئة من عدد الطالب الثين  70رب اقطاع التعليم مع ما يق علىالقطاع الخاص بشكل كبير ويهيمن 

متوسط معدالت نجاح الطالب في أما (. المئة في المدارس الخاصة غير المدعومةفي  55والحكومة في المدارس الخاصة المدعومة من قبل 

 نظراً  و و منخفضفي المئة على التواليا  73و 61 فيبلغوالخاصة  الرسميةفي المدارس  للصفين التاسع والثاني عشراالمتحانات الرسمية 

بين المدارس كبيرة الفات تخاالعن أن  الوطنيالدولي وعلى المستوى  مسحالبيانات تحليل  كما يكشف. الرتفاع مستويات اإلنفاق في القطاع

 .المباني المدرسية والموارد التعليمية وجودة واالقتصاديالوضع االجتماعي و المدرسةعوامل مثل حجم بومرتبطة 

 

الحصول ( i: مخرجات تتمحور حول ثالث ركائاتسعة و نتائجإلى تحقيق ثالث  المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالبرنامج يهدف  .4

الشامل بطريقة  المبادرة إطار نتائج برنامجتم تطوير . أدنايها كل من وتم وصف. ةنظماأل تعزيز( iiiو الجودة تحسين( iiوالمنصف على التعليم 

ممثلين عن الوزارة في كل منها وعضو مع  التربيةلكل ركيزة تخضع لقيادة وزارة عمل  مجموعات وتم إنشاء. وزارة التربيةقيادة با ةاستشاري

من  "من البنك المدعومالبرنامج "ضمن البرنامج الحكومي العاما يتكون و. عين للمشاركة في قيادة كل مجموعة عمليمجتمع المانحين  من

. سنوات (5خمس )ل المحددةنشطة األ من كلفة دوالر أميركي مليار 1.8و ثا يعني حوالي . قبل الوزارةبالكامل من  المبادرة المنفثةأنشطة 

وزارة برامج التحويالت النقدية التى سيتم تنفيث ا خارج ومن قبل اليونيسيف أو غير اا  المنفثة الرسمياألنشطة مثل التعليم غير  وتستثنى

 .التربية

 

كاملة القصة ال، "البنك المدعوم منبرنامج ال" فيوالمؤشرات المرتبطة بالصرف ذات الصلة  الثانية سلسلة نتائج برنامج المبادرة تعرض .5

على جثب  يركز المؤشر المرتبط بالصر  األولا 1في إطار الركيزة . (1 الشكلراجع ) ةالنتائج النهائية المرغوب المختارة إلىمن األنشطة 

التعليم حتى إبقاء األطفال في المدرسة  فهو يقوم على( 2 في إطار الركيزة) أما المؤشر التالي. وتحفيز المزيد من األطفال إلى التعليم الرسمي

  .من مستوى إلى آخرواالنتقال  المستوى الحالي ا على إكمال ا وبعدالحضور  م علىمن خالل تحفيز الثانويا أوالً 

 

 5أما المؤشر  .المعلم لتحسين التعلماألطفال وقياس أداء يتعلم  قياس ما على  4و 3يركز المؤشران المزيد من األطفال في المدرسةا  بقاء معو

. همنجاحل على الدعم في المنزل الالزمالطالب  حصولبالغ األ مية لضمان و و أمر المجتمعا و المدرسةبين يركز على سد الفجوة فهو 

والقدرة لتحقيق ( ينالمعلم سياساتمثل )البيانات والمنا ج والسياسات  توفرضمان  تعمل أربعة مؤشرات علىا 3 في إطار الركيزةا وأخيراً 

 .الركيزتين األولى والثانيةإطار النتائج المنشودة في 

 

. من الدعم نفسه النوعال يحتاجون  أن كل الطالب واقع، الحصول المنصف على التعليم، بعين االعتبار 1 يأخذ المؤشر الذ  يدعم الركياة .6

 سربالمرتبطة بتالتحديات  عن طريقة معالجةبشكل مختلف بالتعليم الثانوي ألطفال اللبنانيين لااللتحاق المنخفضة  عدالتفيجب معالجة م
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 المؤشرمن أجل تحقيق  ضمن إطار المبادرةسيتم تناول كلتا المجموعتين من القضايا الخامسا ولكن في نهاية الصف  لمدرسةمن ا الالجئين

كل من الطلب التدخالت على صعيد خالل  من الرسميالتعليم على  الحصولفرص توفير : نقطة االنطالق لسلسلة النتائجويشكل  لك . األول

 .العرضو

 

يبدأ . معينة في سلسلة النتائج منها لخطوة، تحسين الجودة، على دعم أربعة مؤشرات مرتبطة بالصرف، تخصص كل 2تحصل الركياة  .7

أما . ثالث سنواتمن  كونةالم ثالثال المراحلالطالب في بداية  لجثبتحفيز فعال مع  واالنتقال إلى الصف التالي مال الصفكإمع  2المؤشر 

 يدعمو. تحسين أداء المعلم ا بهد نالثي يتلقاي المعلمو الدعم تأثيرويقدر في التدريس المعلمين طريقة  فهو يقيس( 3المؤشر )الرابط التالي 

تعلم تحسين أفضل الحتياجات الطالب و لالستجابة بشكلا و لك الثالث طالب الصف الصعوبات التي يواجههاالمعلمين في تقييم  4المؤشر 

كاملة المطلوبة إلبقاء األطفال الدعم الضم شبكة سلة النتائج في إطار  ثي الركيزةا الثي ييقوم الرابط األخير في سل. الطالب في نهاية المطا 

 .5المؤشر في إطار اآلباء والمجتمعات  مشاركةضمان مع  المحليإشراك المجتمع  علىفي المدرسة والتعلما 

 

 

 توفير التعليم لجميع الطفال ركائا وسلسلة نتائج مبادرة: 1.1 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 حصول منصف 
 على التعليم

 تعزيز األنظمة

التعليم لجميع األطفال في 
 لبنان

1المؤشر #  
األطفال المسجلين في 

 التعليم الرسمي
تراجع التسرب من 

 المدرسة

 تحسين الجودة

2المؤشر #  

الطالب 
المنتقلين إلى 
 الصف التالي

5المؤشر #  
 مشاركة المجتمع 
 لدعم التعليم

4المؤشر #  
 رصد وتحسين 
 مخرجات التعلم

3المؤشر #  
 تحسن أداء المعلمين

9المؤشر #  
تعزيز قدرة 
 المؤسسات

8المؤشر #  

وضع واعتماد 
األطر 
 التأسيسية

7المؤشر #  
تنقيح المنهج 
 الوطني

6المؤشر #  
توفر بيانات قوية 

في الوقت 
 المناسب
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 مستوىمخرجات ذات مستوى أعلى على هي و، المؤشرات المرتبطة بالصرفالثالثة واألخيرة من  ركياة المجموعة األنظمة تعاياشكل ي .8

وتتعزز في الوقت نفس  بتحقيق المؤشرات األخرىا فيما ستعزز  لتحقيق أساسياً النظام شرطاً وظائف على نطاق التقدم يشكل . النظام

على المستوى المركزي  ةفعالبطريقة  فاتخا  القرارات .6ة  ثي في المؤشر متبادلديناميكية الدعم التتجلى و . المؤشرات  ات المستوى األدنى

على  قائمةاتخا  القرارات الفإن في المقابلا و ؛على مستوى المدرسةفي الوقت المناسب  لبياناتلالدقيق نقل الجمع والعلى يعتمد وزارة لل

بيانات العن جمع  أداء وظائفها األساسيةا فضالً  على مما يساعد اا احتياجاً األكثر  والموارد إلى المدارس تدفق الدعمسيمكن من البيانات 

ووضع  ةالمهنيوتنميتهم  ينمعايير المعلمبالمتعلقة  والسياسات المنا ج حت  ثي الركيزة. تشمل المؤشرات األخرى تفي الوقت المناسب رفعهاو

 .نظام التعليم تفعيلضرورية ل و ي كلهاوبناء القدراتا التعلم تقييم لاستراتيجية شاملة 

 

I.  لحصول على التعليمفرص منصفة ل: لمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالل 1الركياة 

 

حصول األطفال والشباب ومقدمو الرعاية لهم على التعليم الرسمي أو التعليم غير الرسمي تعايا فرص الركياة األولى إلى تحقيق " تهدف .9

 وفي إطار  ثي الركيزةا ستسا م األنشطة في تحقيق مخرجين: ".وتعايا الطلب عليه المنظم

 

 .الزم لزيادة طلبهم على التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي المنظم؛يحصل األطفال والشباب ومقدمو الرعاية لهم على الدعم ال 1أ 

 .إلى مدارس رسمية مجهزة بصورة مناسبةا وبخاصة في المناطق  صولمنصفة للووفرص أفضل األطفال والشباب على  يحصل 2أ

 المحرومة؛ 

 

: نسبة األطفال 1لمبادرة ضمن إطار الركياة الشاملة لهداف األفي تحقيق من المرجح أن تساهم األنشطة في جميع مجاالت هذه المخرجات  .10

 مثل بناء وإعادة تأ يل العرضمتعلقة بأنشطة من  ثي األنشطة وتتألف التعليم الرسمي وغير الرسمي. بن الملتحقي( 18إلى  3في سن المدرسة )

 أدناي.على حدة األنشطة كالً  ثي  ليتفصيتم الطلب. وسب متعلقةعن أنشطة  ا فضالً المدارس

 

إعادة لبناء أو توسيع أو  دوالر أميركيمليون  155وزارة التربية حوالي  نفقتُ  عدد من التدخالت. سو  تنفيثبرنامج ال يقترحا العرضلجهة  .11

إضافة فصول دراسية جديدة   لكوسو  يشمل  مقعد. 45,000 بحواليالعام  مما سيزيد قدرة استيعاب النظاممدرسةا  665ما يصل إلى  تأ يل

ا المدارس أكثر شموالً  تكون جهود لضمان أنفضالً عن الوالنظافة الصحيةا  المياي والصر  الصحي لتتوافق مع معاييروتحديث المدارس 

بتكلفة تقدر بنحو سد الثغراتا وأن تهد  إلى على الحاجة  ةضافياإل البناء أعمالافة ك رتكزت يجب أنوبخاصة للطالب من  وي اإلعاقة. 

وفق سيتم تجهيز المدارس كما . وموقعهاحجم المدرسة بحسب ختلف سي ثا المبلغ أن بمع العلم ا الواحدة لمدرسةل دوالر أميركي 2,000,000

باإلضافة إلى معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  والمقاعد واأللواح؛مكاتب ال تجهيزاتالتشمل وس. المدارس الفعالة مواصفات

 وظائفعند الحاجةا إشغال ا كما سيتما واألثاث تجهيزاتالب ةموسعالأو  هاتأ يلأو المعاد  حديثاً كما سيتم تزويد المدارس المبنية والمختبرات. 

إلى المدارس الجديدة األخرى  المدارسعلمين الفائضين في المأو من خالل نقل جديد  توظيفمن خالل س والمساعدين االمعلمين ومدراء المدر

 . أو المعاد تأ يلها

 

العام إلى حد كبير لتلك التي سوف تنفذ مباشرة من قبل الشركاء الدوليين مثل المبادرة األنشطة في إطار برنامج تعاى الطلب،  لجهة .12

المنظمات المحلية والدولية ستكثف ا وزارة التربيةبتوجي  من و. ("من البنك المدعومالبرنامج "اليونيسيف )وبالتالي، فقد تم استبعادها من 

من أجل و. الرسميوغير  الرسميأنشطة التوعية المجتمعية للمجتمعات الضعيفة والالجئين لتزويد م بالمعلومات الالزمة حول فرص التعليم 

خالل دعم الرسوم المدرسية وتوزيع الكتب المدرسية والمواد التعليميةا  خفض تكاليف التعليم لألسر منل زيادة الطلبا يخطط البرنامج أيضاً 

البديلة  الفرصتكاليف  من أجل خفض)التحويالت النقدية( النقدية تقديم المساعدات  أيضا النظر فيكما سيتم إلى المدارس.  المواصالتوتسهيل 

نقدية تستهد  األسر التي لديها التحويالت للبرنامج تنفيث اليونيسف ل تخطط. على سبيل المثالا ألسرصالح ال رسال األطفال إلى المدرسةإل

 أطفال في سن المدرسة لتشجيع االلتحاق بالمدارس والحضور.

 

لمدة سنة عن الدراسة  انقطعوابعض األطفالا وخاصة أولئك الثين ف. الرسميلدعم التعليم غير والطلب المرحلية  العرضسيتم تناول أنشطة  .13

قد يكون لديهم التزامات مثل المشاركة في العمل أو رعاية كما . لاللتحاق بالتعليم الرسمي اللغويةمهارات األكاديمية و / أو لل يفتقرونأو أكثرا 

مي لخدمة  ثي الفئة غير رس دراسياً  اً منهج لثلكا وضع المركز التربوي للبحوث واإلنماءمنعهم من االلتحاق بالمدارس الرسمية. مما ياألطفال 

 ا بما في  لك التعليم المتسارعا من خالل اليونيسيف والشركاء اآلخرين. رسميالتعليم غير توفير الوكثا  االطالبمن 
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لغير م بالنسبة و. والحسابالقراءة والكتابة األساسية في مهارات ال اكتساب يأملون من خالل  اً نهائياً برنامجيشكل  لك بالنسبة لبعض الطالبا  .14

 حالياً  تقوم وزارة التربيةفي التعليم الرسمي. وباإلضافة إلى  لكا  االندماجلحاق وإعادة فقد يساعد م التعليم المتسارع على المن الطالبا 

المركز التربوي للبحوث  أن لدىكما . من  وي الحاجةلدعم الطلبة في مديرية التوجي  التربوي والمدرسي  إضافييننفسيين  أخضائيين بتوظيف

تعد وزارة بدعم من اليونيسيفا و. المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالبرنامج سا م في يأن  شأن من  اجتماعيو نفسيقسم واإلنماء 

تختلف  حين وفيمن الجهات الفاعلة على مستوى المدرسة.  وغير ملمعلمين اطرح تدريب يوللطالب  اً اجتماعي -اً نفسي اً برنامج التربية حالياً 

 العامة. أ دافهمافي  متماسكين يكون االثنانأن وزارة التربية  تضمنا الرسميلتعليم نهج اعن الرسمي لتعليم غير انهج 

 

II.  تحسين الجودة: لمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفاللل 2الركيزة 

 

 إلى "تحسين جودة الخدمات التعليمية وبيئات التعلم المقدمة وضمان نتائج تعليمية مناسبة بحسب األعمار لألطفالتسعى الركياة الثانية  .15

 وبصورة خاصةا ستسا م األنشطة في مجاالت المخرجات الثالثة التالية: والشباب".

 

 .؛فضاءات التعلم وأالعامةتقديم نهج يرتكز على المتعلم في المدارس لن في مجال التعليم يوالعامل نيالمعلمتعزيز قدرات  1ب 

 .المدارس بشكل أفضل وتوفير بيئات  إدارةالمسا مة بشكل استباقي في من م على مستوى المدارس ن في مجال التعلييالعامل تمكين 2ب

 ؛مواتيةتعلم آمنة و

 .؛فضاءات التعلمفاي الطالب واألطفال في المشاركة بنشاط في تعزيز التعلم ور منالمجتمعات  تمكين 3ب 

 

تتعلق  المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالصرف من بالمؤشرات مرتبطة اختيار ، تم هذه المخرجاتكل من مجاالت  ضمن .16

برنامج دعم عدد من التدخالت واألنشطة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الا يقترح المؤشراتلتحقيق  ثي  ."البنك المدعوم منبرنامج بـ"ال

 اتصال مجتمعيوتفعيل شبكة  المدرسيةالمنح إلى المدارس لتعزيز اإلدارة تقديم المدارس والمعلمين و مدراء ثي النتائجا بما في  لك تدريب 

 .أكثر صعوباتالطالب جزاء المنا ج التي يواج  فيها أل الدقيقتحديد الوإجراء عدد من أنشطة التقييم وتقييم التعلم لمساعدة المعلمين على 

 

والشركاء الدوليين تدريب المعلمين والعاملين في مجال التعليم على ستدعم وزارة التربية ، 1النقطة ب.فيما يتعلق بأنشطة التدريب تحت  .17

يمكن أن يبدأ الكثير من و. ذو  االحتياجات الخاصةل، بما في ذلك التفضيليوالتعلم  فصلالإدارة المتعلم و رتكا علىتتدريس استخدام طرق 

. وسيتم تدريب المعلمين ودعم األنظمة  ات الصلة 1 ثا التدريب والدعم فوراً مستنداً إلى األنشطة القائمة المدعومة في إطار المبادرة 

وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي للمتعلمينا مع إيالء ا تمام خاص  الطالبتقييم و الفعالة أساليب التدريسوالعاملين في مجال التعليم على 

الثين يزورون المدارس ن( )الموجهيرصد والتوجي  من المستشارين ال معرافق الدورات التدريبية تتلتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين. وس

 .المعلم أدلة. وسو  تشمل األنشطة األخرى وضع وتوزيع المواد التعليمية بما في  لك مالحظاتوتقديم البانتظام لمراقبة المعلمين 

 

فعالة في سياقات متعددةا بما في بصورة مناسبة مصممة الالمعلمين  أدلةقد تبين أن ف. المرتبطة بهذه النهج على التحسيناتهناك أدلة قوية  .18

لفصول الفعالة غير العنيفة لدارة اإلت (. كما ارتبط2015ا ولوك لك لبنانا في تحسين التدريس في الفصول الدراسية وتعلم الطالب )برونز 

مرتبطة دعم المعلم إجراءات التدريبات و ثي كون ستتعلم الطالب. وعلى المدى الطويلا مستوى المعلم الثاتية وزيادة كفاءة زيادة بالدراسية 

 عتماد ا.التي يجب ا تعلم الطالبالجديدة لمعايير العكس تدعم وتطوير المنهج الجديدا مع مواد تدريب ب

 

 

تحسين لالمدارس واإلداريين على تحديد احتياجات المدرسة وإعداد خطو  مدراءبرنامج تدريب ال(، سيدعم 2)ب. المنح المدرسيةفيما يخص  .19

ووحدة  وزارة التربيةالتي تدير ا  القائمة المنح المدرسيةعلى برامج  ويقوم  لك. األجل ةمتوسطو ةالمدارس تلبي احتياجات المدارس الفوري

التركيز بشكل  وسيتم. الخاصة بهاشكل منح للمدارس لتحقيق خطط التحسين  علىوسيتم توفير تمويل إدارة مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال. 

مدارسهم على توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملةا  عمل لضمان والمحاسبةالمدارس من خالل توفير الدعم والسلطة  مدراءخاص على تمكين 

 .تحصيلهم العلمي والنتائج التعليميةوالطالب  مستوى استبقاءالمدارس على تحسين عمل باإلضافة إلى 

 

 المنح المدرسية( من خالل عدد من األنشطة، بما في ذلك 3ب.) همرفاهوم الطالب تعلة المجتمعية في زيادة المشاركمخرل سيتم تحقيق  .20

لدعم وصول آمن   مالثاني وأولياء أمور الدوامأطفال  شبكة االتصال المجتمعي مع. وباإلضافة إلى  لكا من المتوقع أن تعمل المذكورة أعاله

 .ترك المدرسةلخطر المعرضين واألطفال  األ لمتابعة مع الو المدرسةالطالب من وإلى  ةمرافق خاللإلى المدرسة والمنزل من 
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وبيئات التعلم من خالل مجموعة  التعلمإلى تحسين رصد وتقييم جودة التدريس ونتائج  أيضاً  وزارة التربية، ستسعى في إطار هذه الركياة .21

وإجراءات المعلم الثي يحرزي تقدم الرقمنة سجالت مراقبة المعلم بحيث يمكن تتبع  األنشطة . ومن المرجح أن تشمل  ثيمن األنشطة المترابطة

في الصفو  الدنيا لتحديد الطالب الثين  جديدة خالية من المجازفاتتكوينية تطوير تقييمات  على مر الزمن. وسو  تشمل أيضاً  الدعم

بفضل دعم االستهدا  بالحاجة إلى ب التي  ييد الفصول والمدارس ا سو  يكون من الممكن تحداألطولعلى المدى ويحتاجون إلى الدعم. 

 .على مر الزمن الطالبأنماط أداء 

 

III.  األنظمة تعايا: الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال للمبادرة 3الركياة 

 

من أجل  للبحوث واإلنماءوزارة التربية والتعليم العالي والمركا التربو  لة بواإلدار التنظيمية قدراتالتقوم الركياة الثالثة على "تعايا  .22

 وتهد   ثي الركيزة إلى تحقيق المخرجات التالية:  ورصدها وتقييمها". نفيذهاوضع خطة ومياانية لخدمات التعليم وت

 

 .وضع وتشغيل نظام معلومات فعال ودقيق إلدارة التعليم؛ 1ج 

 .لتحسين جودة التعلم والمهارات الحياتية وفرص العمل لألطفال  فضاءات التعلمللمدارس و منقحمنهج دراسي  واعتماد تطوير 2ج

 والشباب؛

 .وتنفيث أطر سياسية مناسبة لتنظيم برامج وخدمات التعليم وتعزيز إدارة المدارس وإضفاء الطابع المهني على خدمات  اعتماد 3ج

  التعليم؛

 .على المستويين المركزي واإلقليمي لقيادة وتنسيق والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث واإلنماء وزارة التربية تعزيز  4ج

 .المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالتخطيط وتنفيث وتقييم أنشطة 

 

عدم توفر في  التعليم لجميع األطفال مبادرة توفيرخالل تنفيذ المرحلة األولى من  مواجهتها تمتالرئيسية التي  تمثلت إحدى الصعوبات .23

في صناعة على تحليل البيانات التي يمكن أن تفيد  ةنظماألقدرة بيانات والجمع هيكلية ل أنظمةو في الوقت المناسبموثوق بها بيانات 

ا باإلضافة إلى تأخيرات طويلة في بالتوازيعدة آليات لجمع البيانات التي تعمل  .  ناك حالياً وتدخالت البرامج اتالسياسالمتعلقة بالقرارات 

الوزارة تضع التخا  القرارات. ونتيجة لثلكا سو   المدارسجمع واستخدام البيانات على مستوى وزارة التربية والمركز التربوي على قدرة 

التحقق من وا وظفي القطاعموغير م من  والمعلمينبيانات عن المدارس والطالب الجمع  يةتفصيل كيفمع إلدارة البيانات  اً إطار والمركز

في  لبياناتامن أجل دعم جمع  نظام معلومات إدارة التعليمواستخدامها من قبل مختلف الجهات المعنية. وسو  يتم نشر صحتها وتصنيفها 

 على بيانات دقيقة ومحدثة. والوزارة والمركزالمدرسة  على مستوىاتخا  القرارات تستند عملية بحيث  االوقت المناسب

 

 ي . والوقتشهد تغييرات كبيرة منذ ذلك تولم  م1997في لبنان إلى عام  المناهج الدراسية الرسمية الحالية تعود، 2فيما يتعلق بالمخرل ل. .24

 من التركيز على الكفاءات والمهارات التي يجب أن ا بدالً هاأن يعرف الطالب علىيتوجب على مفا يم أو معلومات محددة  كل كبيركز بشتتر

المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع في إطار إعادة النظر في المنا ج الدراسية تلتزم وزارة التربية ومركز البحوث ب لثا .المتعلمون يكتسبها

. باإلضافة إلى واحد والعشرينلقرن الفي االقوى العاملة احتياجات ومتوافقة مع  المتعلم الكفاءة ومرتكزة علىعلى  تصبح قائمةبحيث  األطفال

لتعليم الرسميا وال سيما ا كمعابر إلىالتي يمكن أن تعمل  رسميةغير إضافية برامج تعليم  الوزارة والمركزوتطرح ستضع المنهج الرسميا 

 لفترة من الزمن.انقطعوا عن الدراسة بالنسبة لألطفال الثين 

 

وتنفذ  وتعتمد ستضع وزارة التربية الخدمات التعليمية وبيئات التعلم،على التعليم وتحسين نوعية  حصولالفرص المنصفة لل من أجل ضمان .25

لاللتحاق الجئين ال والتوثيق المفروضة علىالقانونية  االجراءاتالعوائق المتمثلة في  الوزارة لغيستبشكل خاصا و. السياسات المناسبة

كما شهادة التعليم الرسمي وغير الرسمي. اعتماد التحصيل العلمي من خالل تقر الوزارة أيضاً بسو  والمتحانات. في اوالتسجيل بالمدارس 

 أن تكون وتعليم  وي االحتياجات الخاصة لضمان الصحيةوتقديم المشورة  الطفللحماية  اً أطرستضع وتعتمد الوزارة والمركز التربوي 

 مؤثرالعلى معايير المعلم ستصادق الوزارة والمركز عليم والتعلما يتعلق برصد الت وفيماالرسمية وغير الرسمية آمنة وشاملة.  فضاءات التعلم

تعلم لقياس التقييم وطني لدارة أداء المعلم من أجل الرصد الفعال وتقييم وتحسين أداء المعلم. كما سيتم وضع إطار إلوستعمل على تطوير نظام 

  .المدارسالمدرسية وتعزيز استقاللية  اإلدارةلتمكين  مستوى المدرسةعلى إطار لإلدارة واعتماد ا سيتم وضع . وأخيراً يةميمخرجات التعلال
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 لجميع األطفالبرنامج مبادرة توفير التعليم  نفقاتفئات . 1.2الجدول 

 برنامج المبادرة

 ؛ إرشاد (دوالر أميركي)مليون 

وزارة التربية لاإلرشادية خطة ال

المؤسسة الدولية  قرض الستخدام

االئتماني الصندوق  + للتنمية

متعدد المانحين المخصص لدعم 

لبنان في مواجهة تداعيات األزمة 

 السورية

+ الصندوق االئتماني المخصص 

لبرنامج نتائج توفير التعليم لجميع 

 األطفال

 (دوالر أميركي)مليون 

 

 المبادرة نفقات/نشاط

 على التعليماألنشطة ضمن إطار زيادة الحصول  دوالر أميركي 150 دوالر أميركي 1,349

 أعمال بناء وتوسيع وإعادة تأ يل المدارس 70 200

تكنولوجيا المعلومات  أجهزة المدارس بما في  لك تجهيزاتأثاث و 20 40

 واالتصاالت

تكاليف الموظفين واالستشارات لدعم أنشطة التوعية وغير ا من  10 13

 في نهاية المطا   االلتحاقمعدالت زيادة  تدعماألنشطة التي 

دعم مثل تنفيث حمالت إعالمية لزيادة الالمواد الالزمة لتدخالت  20 25

 الطلب على التعليم

 النقل 10 222

 األ لالمسا مات المالية لصناديق المدارس وصناديق مجلس  20 50

799 

 

 

 الستبقاءدعم الاألنشطة األخرى التي تدعم الوصول بما في  لك  

 ودعم التحاق الطالب وغير ا من األنشطة الطالب

 :تحسين الجودةاألنشطة ضمن إطار  دوالر أميركي 44 دوالر أميركي 243

تكاليف  /تربوي والمدرسياللمديرية التوجي  مالية الالمسا مات  15 20

أنشطة الموظفين واالستشارات وتكاليف النقل لتغطية األنشطة مثل 

مديرية التوجي  التربوي قوم بها ت التيالفصول الدراسية  مراقبة

 والمدرسي

 يقدمهاتدريبية وأنشطة دعم المعلمين  ات الصلةا التي الدورات ال 10 20

 أو مديرية التوجي /المركز التربوي و

 أنشطة توعية المجتمعات وأصحاب المصلحة 4 10

المنح المدرسية لتمويل احتياجات المدارس بما في  لك خطط تحسين  5 50

 المدارس

 السلع والمواد الالزمة لتحسين التعليم والتعلم 10 20

األنشطة األخرى التي تدعم تحسين الجودة بما في  لك التعليم   123

 دعم الواجبات المنزلية وغير ا من األنشطةو العالجي
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 :األنشطة ضمن ركياة تقوية األنشطة دوالر أميركي 30 دوالر أميركي 253

 

السلع والخدمات ألنشطة تعزيز األنظمة مثلا من بين أمور  10 20

 فوالهوات أجهزة الكمبيوترمثل )أخرىا تسهيل جمع البيانات 

 (اإلنترنتو

  وزارة التربية والمركز التربوياحتياجات  وفقتدريب ال 5 10

وتطوير  وتطوير المنا ج االستشارات لدعم تطوير السياسات 5 10

 .استراتيجية التقييم

المحاسبة ب من بين أمور أخرىتكاليف الموظفين المتعلقةا  10 20

والدعم  الفنيالتنفيث ووتنفيث ا لمشاريع لوالمشتريات والتخطيط 

 .المركز التربوي للبحوث واإلنماءإدارات و اإلداري

نظمة بما في  لك تكاليف تعزيز األاألنشطة األخرى التي تدعم   193

 .وغير ا من األنشطةمنا ج المنقحة التجريب 

 

 المجموع دوالر أميركي 224 دوالر أميركي 1,845
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  األطفال لجميع التعليم توفير مبادرة من الثانية المرحلة برنامج نتائج إطار مصفوفة :2 الملحق

 

 (2016خط األساس ) (2021الهد  النهائي ) واترالت مصدر البيانات
وحدة 

 القياس

رقم 

 المؤشر

 مؤشرات النتائج المتوسطة

)العمليات الحرجة 

والمخرجات أو مؤشرات 

المخرجات المتوسطة الالزمة 

لتحقيق كل جانب من  د  

 البرنامج التنموي(

هدف البرنامج 

التنمو /مؤشرات 

المخرجات 

)المؤشرات 

الرئيسية لقياس 

تحقيق كل جانب 

من بيان  د  

 البرنامج التنموي(

مجاالت النتائج 

المدعومة من 

 برنامج النتائج

وزارة التربية والتعليم 

العالي/المركز التربوي 

 للبحوث واإلنماء

 المدارس الرسمية: سنوي

 اللبنانيين:

 262,500المجموع 

  –التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال 

 40,209ما قبل المرحلة االبتدائية 

 46,597( 3-1)الصفو   1المستوى 

 57,288( 6-4)الصفو   2المستوى 

 63,186( 9-7)الصفو   3المستوى 

 55,220المرحلة الثانوية 

بيانات التعليم والتدريب في المجال 

 تحدد الحقاً  المهني والتقني

% لكل سنة 1)أي زيادة بنسبة 

 دراسية(

 

 غير اللبنانيين:

 287,969المجموع 

ادي المبكر لألطفال التعليم اإلعد

ما قبل المرحلة االبتدائية  20,000

32,617 

( 3-1)الصفو   1المستوى 

 المدارس الرسمية:

 اللبنانيين:

 249,494المجموع 

 –التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال 

 38,217ما قبل المرحلة االبتدائية 

 44,288( 3-1)الصفو   1المستوى 

 54,450( 6-4)الصفو   2المستوى 

 60,055( 9-7)الصفو   3المستوى 

 52,484المرحلة الثانوية 

بيانات التعليم والتدريب في المجال 

 المهني والتقني 

 

 

 

 غير اللبنانيين:

 153,241المجموع 

 

  –التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال 

 ما قبل المرحلة االبتدائية

19,298  

عدد األطفال بسن المدرسة  1 العدد

( المسجلين في سنة 18 - 3)

 التعليم الرسمي

زيادة في نسبة 

األطفال اللبنانيين 

وغير اللبنانيين 

-3)بسن المدرسة 

( المسجلين في 18

التعليم الرسمي 

)مصنفة بحسب 

نوع المدرسة 

ومستوى التعليم 

والجنسية والنوع 

 االجتماعي(

تعزيز المخرل أ: 

حصول  فرص

وطلب األطفال 

والشباب ومقدمي 

الرعاية لهم على 

رسمي أو التعليم ال

تعليم غير ال

منظم الرسمي ال

 بصورة منصفة
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145,129 

 54,669( 6-4)الصفو   2المستوى 

 16,701( 9-7)الصفو   3المستوى 

 3,853المرحلة الثانوية 

التعليم والتدريب في المجال المهني 

 15,000والتقني 

 

 المدارس الخاصة 

 غير متوفر

 

 86,533( 3-1)الصفو   1المستوى 

 32,522( 6-4)الصفو   2المستوى 

 11,108( 9-7)الصفو   3المستوى 

 2,280المرحلة الثانوية 

التعليم والتدريب في المجال المهني 

  1,500والتقني 

 

 المدارس الخاصة 

735,000 

 )لبنانيين وغير لبنانيين(

 

 التعليم الرسمي: سنوي وحدة إدارة البرنامج

 اللبنانيين:

 262,500المجموع 

  –التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال 

 40,209ما قبل المرحلة االبتدائية 

 46,597( 3-1)الصفو   1المستوى 

 57,288( 6-4)الصفو   2المستوى 

 63,186( 9-7)الصفو   3المستوى 

 -بيانات المرحلة الثانوية 

المهني والتعليم والتدريب في المجال 

 والتقني تحدد الحقاً 

 

 

 غير اللبنانيين:

 287,969المجموع 

التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال 

ما قبل المرحلة االبتدائية  20,000

32,617 

( 3-1)الصفو   1المستوى 

145,129 

 54,669( 6-4)الصفو   2المستوى 

 16,701( 9-7)الصفو   3المستوى 

 الرسمي:التعليم 

 اللبنانيين:

 197,010المجموع 

  –التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال 

 38,217ما قبل المرحلة االبتدائية 

 44,288( 3-1)الصفو   1المستوى 

 54,450( 6-4)الصفو   2المستوى 

 60,055( 9-7)الصفو   3المستوى 

 -بيانات المرحلة الثانوية 

والتعليم والتدريب في المجال المهني 

 والتقني غير متوفرة

 

 

 غير اللبنانيين:

 153,241المجموع 

  –التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال 

 19,298ما قبل المرحلة االبتدائية 

 86,533( 3-1)الصفو   1المستوى 

 32,522( 6-4)الصفو   2المستوى 

 11,108( 9-7)الصفو   3المستوى 

 2,280المرحلة الثانوية 

 

لشباب الثين عدد األطفال وا  العدد

 الجزئيدعم اليحصلون على 

رسوم التسجيل في ل والكلي

وبرنامج التعليم الرسمي العام 

  التعليم المتسارع
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 3,853المرحلة الثانوية 

 

وزارة التربية والتعليم 

 العالي

عدد مباني المدارس الرسمية   العدد 377 884 سنوي

التي تستوفي معايير 

 مواصفات المدارس الفعالة 

وزارة التربية والتعليم 

 العالي

عدد المدارس الرسمية المبنية   العدد 0 موسعة 125مبنية؛  40 سنوي

أو الموسعة حديثاً لتلبية 

معايير الجودة المحددة في 

الصادر  9091المرسوم رقم 

 عن الحكومة اللبنانية

وزارة التربية والتعليم 

 العالي

عدد مباني المدارس الرسمية   العدد 200 مدرسة رسمية 500 سنوي

التي تملكها وزارة التربية 

التي تستوفي معايير 

مواصفات المدارسة الفعالة 

والمجهزة وفق مواصفات 

 الوزارة

وزارة التربية والتعليم 

 العالي

عدد مباني المدارس الرسمية   العدد يحدد الحقاً  1000< سنوي

)المملوكة أو المستأجرة من 

 المجهزةقبل وزارة التربية( 

 وفق مواصفات وزارة التربية

من المسوحات  6الجولة 

العنقودية متعددة 

تقييم جوانب المؤشراتا 

الضعف لدى الالجئين 

السوريينا تقرير 

المفوضية السامية لألمم 

المتحدة لشؤون الالجئين 

القائم على المجتمع؛ إدارة 

معلومات وزارة التربية 

 والتعليم العالي

 

 

 

2020 

لللبنانيين؛ 

سنوي لغير 

 اللبنانيين

 اللبنانيين

 %96: <1المستوى 

 %87: <2المستوى 

 %78: <3المستوى 

 

 غير اللبنانيين

 %68: <1المستوى 

 %51: <2المستوى 

 %52: <3المستوى 

 اللبنانيين

 %96: 1المستوى 

 %87: 2المستوى 

 %78: 3المستوى 

 

 غير اللبنانيين

 %68: 1المستوى 

 %51: 2المستوى 

 %52 :3المستوى 

النسبة 

 المئوية

٪ األطفال والشباب الثين  

 15و 3تتراوح أعمار م بين 

سن التخرج  الثين تجاوزوا

المناسب الثين أكملوا مستوى 

 تعليم معين

زيادة نسبة 

الطالب الثين 

ينجحون صفوفهم 

وينتقلون إلى 

الصف التالي 

)مصنفة بحسب 

نوع المدرسة 

والصف والجنسية 

والنوع 

 االجتماعي(؛

 المخرل ب:

تحسين جودة 

خدمات التعليم 

وبيئات التعلم 

المقدمة لضمان 

مخرجات التعلم 

المناسبة لكل صف 

 لألطفال والشباب
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من المسوحات  6الجولة 

العنقودية متعددة 

تقييم جوانب المؤشراتا 

الضعف لدى الالجئين 

السوريينا تقرير 

المفوضية السامية لألمم 

المتحدة لشؤون الالجئين 

القائم على المجتمع؛ إدارة 

معلومات وزارة التربية 

 والتعليم العالي

 

2015 

أو  2019و

2020 

للجميع؛ 

سنوي لغير 

 اللبنانيين

 اللبنانيين تحفظ النسب نفسها

 % لكل المستويات99

 

 غير اللبنانيين

 1للمستوى  99

 2للمستوى  94

 3للمستوى  93

النسبة 

 المئوية

% األطفال الثين كانوا في  

المدرسة السنة الماضية وال 

يزالون في المدرسة  ثي 

 السنة

من المسوحات  6الجولة 

العنقودية متعددة 

تقييم جوانب المؤشراتا 

الضعف لدى الالجئين 

السوريينا تقرير 

المفوضية السامية لألمم 

المتحدة لشؤون الالجئين 

القائم على المجتمع؛ إدارة 

معلومات وزارة التربية 

 العاليوالتعليم 

2015 

أو  2019و

2020 

للجميع؛ 

سنوي لغير 

 اللبنانيين

 اللبنانيين تحفظ النسب نفسها

إلى  1لالنتقال من المستوى  100

 2المستوى 

إلى  2لالنتقال من المستوى  94

 3المستوى 

إلى  3لالنتقال من المستوى  91

 المرحلة الثانوية

 

 غير اللبنانيين

إلى  1لالنتقال من المستوى  96

 2المستوى 

إلى  2لالنتقال من المستوى  82

 3المستوى 

إلى  3لالنتقال من المستوى  82

 المرحلة الثانوية

 

النسبة 

 المئوية

نسبة الطالب الثين ينتقلون  2

 إلى الصف التالي

المركز التربوي للبحوث 

 واإلنماء

 الصف الثالث: يحدد بعد التجربة سنوي

 الصف السادس: يحدد بعد التجربة

 

 0الصف الثالث: 

 0الصف السادس: 

 

ألن المركز التربوي  0)خط األساس 

عدد الطالب في المدارس   العدد

الرسمية الناجحين في 

اختبارات تقييم التعلم للصف 

 الثالث والصف السادس
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سيضع تقييم التعلم بناًء على المنهج 

 الجديد(

المركز التربوي للبحوث 

 واإلنماء

 في السنة 14,500المعلمين:  سنوي

 موظفي قطاع التعليم: يحدد الحقاً 

 التربويين: يحدد الحقاً 

 في السنة 14,000المعلمين: 

 4,497موظفي قطاع التعليم: 

 0التربويين: 

عدد المعلمين وموظفي قطاع   العدد

 التعليم والتربويين المدربين

مديرية التوجي  التربوي 

 والمدرسي

نسبة المعلمين المدربين الثين  3 المعلمين %0 %75< سنوي 

يستوفي أداء تعليمهم معايير 

 األداء الوطنية

رزمة فصول مدرسية  11,750معدل  سنوي وحدة إدارة البرنامج

 في السنة

عدد فصول المدارس   العدد 0

 حزمةالرسمية التي تلقت 

معتمدة من التعليمية المواد ال

 قبل وزارة التربية

مديرية التوجي  التربوي 

 والمدرسي 

 475المجموع:  1,900 سنوي

 405القطاع األكاديمي: 

 17خدمات ما قبل المدرسة: 

 39الصحة: 

مديرية عدد مستشاري   العدد

التوجي  التربوي والمدرسي 

 المدربين

مديرية التوجي  التربوي 

 والمدرسي

عدد المدارس الرسمية التي  4 العدد 0 180 سنوي

تجري تقييمات تكوينية 

للطالب في الصف  نهائيةو

 والرياضياتالثالث بالقراءة 

 

وحدة إدارة 

البرنامج/وزارة التربية 

 والتعليم العالي

عدد المدارس التي تنفث   العدد 260 780 سنوي

وترصد خطة تحسين 

المدارس الخاصة بها خالل 

 العام الدراسي نفس 

 

مديرية التوجي  التربوي 

 والمدرسي

عدد المدارس الرسمية التي   العدد 0 1000< سنوي

تجري كشفين صحيين أو 

 أكثر في السنة

مديرية التوجي  التربوي 

 والمدرسي

عدد المدارس الرسمية التي   العدد 0 750< سنوي

تنفث سياسة وبروتوكوالت 

وآليات حماية الطفل التي 
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تصادق عليها الحكومة 

 اللبنانية

التوجي  التربوي مديرية 

 والمدرسي

النسبة  0 %90< سنوي

 المئوية

نسبة األطفال والشباب من  

 وي االحتياجات الخاصة 

الثين يتم تحديد م وإحالتهم 

 من قبل المدارس الرسمية

المفوضية السامية لألمم 

 المتحدة لشؤون الالجئين

عدد المدارس الرسمية التي  5 العدد 0 430 سنوي

موظفو اتصال فيها  يوجد

 اجتماعي

مديرية التوجي  التربوي 

والمدرسي/ وحدة إدارة 

البرنامج/ وكاالت األمم 

 المتحدة

النسبة  %0 %75< سنوي

 المئوية

نسبة حاالت العنف المبلغ  

عنها من قبل المجتمعات 

ة حالاإل والتي تم اتباع آليات

 بشأنها

مديرية التوجي  التربوي 

 والمدرسي

النسبة  %0 %75< سنوي

 المئوية

نسبة األطفال والشباب من  

 وي االحتياجات الخاصة 

إحالتهم تحديد م و الثين تم

للحصول  من قبل المجتمعات

 على دعم إضافي

 

 

كتاب االحصاءات السنوية 

الخاص بالمركز التربوي 

 للبحوث واإلنماء

نشر بيانات اللبنانيين وغير اللبنانيين  سنوي

األكاديمية أغسطس للسنة  1بحلول 

 األخيرة

كتاب االحصاءات السنوية ينشر 

الخاص بالمركز التربوي للبحوث 

واإلنماء بحلول شهر ديسمبر للسنة 

األكاديمية األخيرة )دون البيانات 

 الخاصة بتعليم الالجئين(

كتاب االحصاءات  نشر 6 نص

السنوية الخاص بالمركز 

التربوي للبحوث واإلنماء 

أغسطس من كل  1بحلول 

األخيرة  الدراسيةسنة للسنة 

)بما في  لك البيانات الخاصة 

 بتعليم الالجئين(

 2019 وحدة إدارة البرنامج

 2021و

النصفية مراجعة الإتمام   نص غير متوفرة متوفرة

المرحلة برنامج والنهائية ل

الثانية من مبادرة توفير 

   التعليم لجميع األطفال

توفر بيانات قوية 

في الوقت 

لوضع المناسب 

 وتخطيطسياسات 

 على األدلة قائم

تعزيز  المخرل ل:

قدرات الحوكمة 

واإلدارة لوزارة 

التربية والمركز 

التربوي للتخطيط 

ووضع الميزانية 

وحدة إدارة البرنامج 

 وتقرير التدقيق

خطة المالية التقرير والتوفر   نص غير متوفرين متوفرين سنوي

 2لمبادرة ل والتشغيلية السنوية
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المركز التربوي للبحوث 

 واإلنماء

إطار موحد إلدارة البيانات  8 نص غير متوفرين شاغلين ال ينطبق

وبروتوكوالت جمع البيانات 

 اعتماد ا تم االمتثالوأنظمة 

 وتفعيلها

لخدمات التعليم 

وتقديمها ورصد ا 

 ا. وتقييمه

المركز التربوي للبحوث 

 واإلنماء

النسبة  0 %90< سنوي

 المئوية

نسبة المدارس الرسمية التي  

دارة معلومات اإلنظام  فعلت

 يةتعليمال

النسبة  0 %90< سنوي وحدة إدارة البرنامج

 المئوية

نسبة المدارس التي تملك  7

ببيانات مفصلة بشأن تسجيل 

الطالب الالجئين متوفرة 

فبراير من كل سنة  1بحلول 

 للسنة األكاديمية الحالية

المركز التربوي للبحوث 

 واإلنماء

منهج منقح لتحسين جودة  نص المنهج القائم  ال ينطبق

 التعلم

المركز التربوي للبحوث 

 واإلنماء

منهج تفاعلي متوفر؛ منصات  ال ينطبق

 إلكترونية فاعلة

التفاعلي والمنصات المنهج 

 اإللكترونية غير موجودة بعد

تمكين المركز التربوي   نص

وتعزيز قدرت  وتجهيزي بشكل 

تطوير محتوى مناسب ل

 تفاعلي ومنصة إلكترونية

المركز التربوي للبحوث 

 واإلنماء

كتب مدرسية وطنية مستكملة وجا زة  ال ينطبق

 للطبع

الكتب المدرسية تجريب   نص الكتب المدرسية القائمة

الوطنية وتقييمها واستكمالها 

 لطبعها

المركز التربوي للبحوث 

 واإلنماء

استراتيجية وطنية شاملة  8 نص غير متوفرة مفعلة ال ينطبق

 تملتقييم العملية التعليمية 

 وتفعيلها تطوير ا

المركز التربوي للبحوث 

 واإلنماء

المصمم منقحين بحسب المنهج الجديد  ال ينطبق

 من قبل المركز التربوي

وطني إطار تطوير وتفعيل  8 نص متوفرين

لمعلمين وأدوات اتقييم ل

 مراقبة المعلمين

معتمد لإلدارة على الطار اإل نص متوفر شاغل ال ينطبق وحدة إدارة البرنامج

 مفعل مستوى المدرسة

القياسية للكشوفات  العملإجراءات  ال ينطبق وحدة إدارة البرنامج

 مفعلةالصحية معتمدة و

 ةمدرسيالصحة للبرنامج   نص البرنامج الصحة المدرسي القائم

 ومفعلمنقح 

مديرية التوجي  التربوي 

 والمدرسي

بروتوكوالت وآليات موحدة لرصد  مفعلة ال ينطبق

 العنف ضد األطفال غير متوفرة

سياسات وآليات لرصد العنف   نص

تم  المدارس ضد األطفال في
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من قبل اعتماد ا وتفعيلها 

وزارة التربية )بالتعاون مع 

وزارة الشؤون االجتماعية 

ووزارة العدل ووزارة 

 الداخلية

 

وحدة إدارة البرنامج 

ومديرية التوجي  التربوي 

 والمدرسي 

إطار سياسي لتعليم  وي   نص غير متوفر شاغل ال ينطبق

تم االحتياجات الخاصة 

 وتفعيل اعتمادي 

وثيقة بشأن مسح توفر   نص غير متوفرة متوفرة ال ينطبق وحدة إدارة البرنامج

المخاطر في المدارس 

الرسمية في لبنان في إطار 

البرنامج الوطني لحماية 

 المدارس 

تضم إدارات  مفعلةمنصة تنسيق  ال ينطبق وحدة إدارة البرنامج

وزارة التربية والجهات المانحة 

ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات 

 2غير الحكومية التي تنفث المبادرة 

اللجنة التنفيثية الخاصة بمبادرة توفير 

هيئة كالتعليم لجميع األطفال قائمة 

 تنسيق وحيدة

منصة تنسيق خاصة   نص

بقيادة وحدة إدارة  2بالمبادرة 

 وتفعيلها عهاوض تمالبرنامج 

 بالكامل

خطة التوظيف والموارد البشرية غير  متوفرة ال ينطبق البنك الدولي

لوحدة إدارة البرنامج والمركز متوفرة 

 التربوي ومديرية التوجي 

 المسبقتقييم ال)المصدر: وثيقة 

مشروع البنك الدولي للبنان لعام ل

 (م2016

ومراجعة  فنيتوفر خطة دعم   نص

توظيف لوحدة إدارة المستوى 

البرنامج والمركز التربوي 

 ومديرية التوجي 

ال تتوفر معايير موحدة لمراقبة الجودة  مفعلة ال ينطبق البنك الدولي

  واإلدارة المالية مشترياتللتخطيط وال

الجودة للتخطيط  رقابةمعايير  9 نص

واإلدارة المالية  مشترياتوال

لوحدة إدارة البرنامج 

والمركز التربوي معتمدة 

 ومفعلة
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 التحقق وبروتوكوالت الصرف وترتيبات بالصرف المرتبطة المؤشرات :3 الملحق

 

 مصفوفة المؤشرات المرتبطة بالصرف .3.1الجدول 

 
 المؤشر أساس خو

 بالتمويل المرتبو

 إجمالي من% 

 التمويل قيمة

 التمويل مجموع

 للمؤشر المخصص

 بالصرف المرتبو

 
 1 السنة 2 السنة 3 السنة 4 السنة 5 السنة

 

 

 

 مسجل إضافي طالب 100,000

400,000 42.4% 95 

 1 المؤشر

 بسن األطفال عدد

 الثين( 18-3) المدرسة

 الرسمي التعليمب التحقوا

 المشاركة المدارس في

 التالي الصف إلى ينتقلون الثين الطالب نسبة 2 المؤشر

 

 

 

 9 %4.0 الحقاً  يحدد مئوية نقاط 4 بمعدل زيادة

 زيادة: 2.1 النتيجة

 نع مئوية نقاط 4 بمعدل

 في المحدد) األساس خط

 انتقال نسبة في( 1 السنة

 الصف من الطالب

 الصف إلى الرابع

 الخامس

 

 

 

 9 %4.0 الحقاً  يحدد مئوية نقاط 4 بمعدل زيادة

 زيادة: 2.2 النتيجة

 نع مئوية نقاط 4 بمعدل

 في المحدد) األساس خط

 نسبة في( 1 السنة

 من المنتقلين الطالب

 إلى السابع الصف

 الثامن الصف

 

 

 

 9 %4.0 الحقاً  يحدد

 زيادة: 2.3 النتيجة

 نع مئوية نقاط 4 بمعدل

 في المحدد) األساس خط
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 المؤشر أساس خو

 بالتمويل المرتبو

 إجمالي من% 

 التمويل قيمة

 التمويل مجموع

 للمؤشر المخصص

 بالصرف المرتبو

 
 1 السنة 2 السنة 3 السنة 4 السنة 5 السنة

 انتقال في( 1 السنة مئوية نقاط 4 بمعدل زيادة

 الصف من الطالب

 الصف إلى العاشر

 عشر الحادي

 دراسةال إجراء 

 األثر لتقييم الثانية

 دراسةال إجراء 

 لتقييم األولى

 األثر

 

 6 %2.7 أثر أي على دليل ال

 3 المؤشر

 المقاس المعلمين أداء

 والمقيم

  

 

 

180 

  

 

 

50 

 

 18.4 %8.2 حالي رصد ال

 4 المؤشر

 المشاركة المدارس عدد

 تكوينية تقييمات تنفث التي

 للطالب عامة نهائيةو

 في الثالث الصف في

 والرياضيات القراءة

 80%  50%  

 الدوام لمدارس% 0

 الثاني
7.0% 15.6 

 5 المؤشر

 المشاركة المدارس نسبة

 بشراكات تتمتع التي

 فاعلة مجتمعية

 المتوفرة األدلة أساس على والخطط سياساتال لوضع المناسب الوقت في قوية بيانات توفر 6 المؤشر

     

 

 إتمام  المتوقع من

 1 السنة بحلول

 جمع وظائف اختالل

 في البيانات وإدارة

 وزارة أقسام مختلف

 والمركز التربية

 التربوي

1.3% 3 

 إطار وضع: 6.1 النتيجة

 المعلومات إلدارة

 من واعتمادي والبيانات

 التربية وزارة قبل

  التربوي والمركز

 

 

 

 

 تسجيل بيانات

 بحلول الطالب

 

 

 

 

 تسجيل بيانات

 بحلول الطالب

 

 

 

 

 تسجيل بيانات

 بحلول الطالب

 

 

 

 

 تسجيل بيانات

 بحلول الطالب

 

 

 

 

 تسجيل بيانات

 بحلول الطالب

 

 المتعلقة البيانات

 غير الطالب بتسجيل

 نهاية حتى متوفرة

 الدراسي العام

 

 

 

5.4% 

 

 

 

12 

 البيانات: 6.2 النتيجة

 من المتوفرة السنوية

 بشأن المشاركة المدارس

 المفصلة البيانات

 الطالب بتسجيل المتعلقة
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 المؤشر أساس خو

 بالتمويل المرتبو

 إجمالي من% 

 التمويل قيمة

 التمويل مجموع

 للمؤشر المخصص

 بالصرف المرتبو

 
 1 السنة 2 السنة 3 السنة 4 السنة 5 السنة

 مارس من األول

 

 

 انتقال بيانات

 إلى الطالب

 التالي الصف

 الواحد بحلول

 من والثالثين

 أغسطس

 مارس من األول

 

 

 انتقال بيانات

 الصف إلى الطالب

 الواحد بحلول التالي

 من والثالثين

 أغسطس

 مارس من األول

 

 

 انتقال بيانات

 إلى الطالب

 التالي الصف

 الواحد بحلول

 من والثالثين

 أغسطس

 مارس من األول

 

 

 انتقال بيانات

 إلى الطالب

 التالي الصف

 الواحد بحلول

 من والثالثين

 أغسطس

 مارس من األول

 

 

 انتقال بيانات

 الصف إلى الطالب

 الواحد بحلول التالي

 من والثالثين

 أغسطس

 كل من مارس 1 بحلول

 السنوية والبيانات سنة؛

 المدارس من المتوفرة

 البيانات بشأن المشاركة

 بنسب المتعلقة المفصلة

 إلى الطالب انتقال

 31 بحلول التالي الصف

 سنة كل من أغسطس

 الحالي الدراسي للعام

 التعليم جودة لتحسين منقح منهج 7 المؤشر

     

 

 إتمام  المتوقع من

 1 السنة بحلول

 من لقرار الحاجة

 اللجنة إلنشاء الوزير

 للمنا ج العليا

1.8% 4 

 7.1 النتيجة

 العليا اللجنة وافقت

 عمل خطة على للمنا ج

 وإجراءات عمل قياسية

 الدراسي المنهج لتطوير

 المنهج تصميم 

 3 للمستوى الدراسي

 المنهج تصميم 

 الدراسي

 1 للمستوى

 المنهج تصميم

 للروضة الدراسي
 تصميم مباشرة تتم لم

  الدراسي المنهج
6.7% 15 

  7.2 النتيجة

 المنهج تصميم إتمام

 الدراسي

 

 المنهج تجريب

 3 للمستوى

 

 المنهج تجريب

 1 للمستوى

 

 المنهج تجريب

 للروضة

  

 9 %4.0 يوجد ال

 7.3 النتيجة

 الدراسي المنهج تجريب

 لكل مدارس 6 في

  مستوى

 والتعلم التعليم لدعم التأسيسية والسياسات اإلطار واعتماد وضع 8 المؤشر

     

 

 

 إتمام  المتوقع من

 معايير صياغة تمت

 المؤثر المعلم
1.8% 4 

 8.1 النتيجة

 التربية وزارة قيام

 بوضع التربوي والمركز

 جديدة معايير واعتماد
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 المؤشر أساس خو

 بالتمويل المرتبو

 إجمالي من% 

 التمويل قيمة

 التمويل مجموع

 للمؤشر المخصص

 بالصرف المرتبو

 
 1 السنة 2 السنة 3 السنة 4 السنة 5 السنة

 وأدوات المعلمين ألداء 1 السنة بحلول

 أدائهم لمراقبة جديدة

    

 

 المتوقع من

 بحلول إتمام 

 2 السنة

 
 إطار  ناك ليس

 المهني للتطوير

 وإدارة للمعلمين

 أدائهم

1.8% 4 

 8.2 النتيجة

 التربوي المركز قيام

 إطاراً  واعتماد بوضع

 للمعلمين المهني للتطوير

 أدائهم وإدارة

     

 وضع المتوقع من

 بحلول االستراتيجية

 1 السنة

 امتحانات لبنان يجري

 في ويشارك وطنية

 االمتحانات بعض

 ليس ولكن الدولية

 تقييم استراتيجية  ناك

 شاملة تعلم

1.8% 4 

 8.3 النتيجة

 التربية وزارة قيام

 التربوي والمركز

 استراتيجية بتصميم

 التعلم لتقييم شاملة

  

 

 وفق مطبق تقييم

 االستراتيجية

   

 

 

 

 امتحانات لبنان يجري

 في ويشارك وطنية

 االمتحانات بعض

 ليس ولكن الدولية

 تقييم استراتيجية  ناك

 شاملة تعلم

1.8% 4 

 8.4 النتيجة

 التربية وزارة قيام

 بتنفيث التربوي والمركز

 الشاملة االستراتيجية

 التعلم لتقييم

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 وظيفة توجد ال

 داخلية مراجعة/تدقيق
1.3% 3 

 قدرة تعزيز 9 المؤشر

 والمركز التربية وزارة

 البرنامج لتنفيث التربوي

 

 9 النتيجة

 4 التربية وزارة إعداد

 داخلية مراجعة تقارير

 المعايير وفق السنة في

 وزارة بين عليها المتفق

 والبنك التربية
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 المؤشرات المرتبطة بالصرف/جدول بروتوكول التحقق من النتائج المرتبطة بالصرف .3.2الجدول 

 البيانات/النتائجبروتوكول تقييم تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف والتحقق من 

 

قابلية الصرف 

 # المؤشر تعريف/وصف اإلنجاز )نعم/ال(
 مصدر البيانات/الوكالة هيئة التحقق اإلجراء

مارس والتحقق منها خالل  التسجيل فيينبغي توفير بيانات 

يجب مراجعة أعداد الملتحقين بالمدارس من كما فترة شهر. 

خالل زيارات ميدانية وتفتيش مفاجئة في عينة من المدارس 

 .المختارة عشوائياً  الرسمية

قوائم التسجيل من وزارة  فريق ثالث

 التربية

من الروضة التعليم الرسمي العام )بالطلبة الملتحقين  إجمالي نعم

(. يتم احتساب الزيادة في أعداد وحتى الصف الثاني عشر

 السنةساسية في األقيمة الالملتحقين بالمدارس مع اإلشارة إلى 

المدرسة حسب نوع ب مصنفةبيانات ال رفعويجب . 0

( والنوع التعليم والجنسية )لبناني وغير لبناني ومستوى

 .االجتماعي

 1المؤشر 

ينبغي توفير بيانات التسجيل في مارس والتحقق منها خالل 

فترة شهر. كما يجب مراجعة أعداد الملتحقين بالمدارس من 

خالل زيارات ميدانية وتفتيش مفاجئة في عينة من المدارس 

 عشوائياً. اختيار ا يتمالرسمية 

قوائم التسجيل من وزارة  فريق ثالث

 التربية

المدارس الرسمية في السنة يحتسب بقسمة عدد طالب  نعم

المستهدفة الثين يلتحقون بالصف الخامس ألول مرة )وليس 

الطالب المعيدين( على عدد طالب المدارس الرسمية الثين 

التحقوا بالصف الرابع في بداية العام الدراسي السابق. 

تصنف البيانات بحسب الجنسية )لبناني وغير لبناني( والنوع 

 االجتماعي.

المؤشر 

2.1 

ينبغي توفير بيانات التسجيل في مارس والتحقق منها خالل 

فترة شهر. كما يجب مراجعة أعداد الملتحقين بالمدارس من 

عينة من المدارس لخالل زيارات ميدانية وتفتيش مفاجئة 

 عشوائياً.اختيار ا  يتمالرسمية 

قوائم التسجيل من وزارة  فريق ثالث

 التربية

المدارس الرسمية في السنة  يحتسب بقسمة عدد طالب نعم

المستهدفة الثين يلتحقون بالصف الثامن ألول مرة )وليس 

الطالب المعيدين( على عدد طالب المدارس الرسمية الثين 

التحقوا بالصف السابع في بداية العام الدراسي السابق. 

تصنف البيانات بحسب الجنسية )لبناني وغير لبناني( والنوع 

 االجتماعي.

المؤشر 

2.2 

ينبغي توفير بيانات التسجيل في مارس والتحقق منها خالل 

فترة شهر. كما يجب مراجعة أعداد الملتحقين بالمدارس من 

خالل زيارات ميدانية وتفتيش مفاجئة في عينة من المدارس 

 عشوائياً. اختيار ا يتمالرسمية 

قوائم التسجيل من وزارة  فريق ثالث

 التربية

الب المدارس الرسمية في السنة يحتسب بقسمة عدد ط نعم

المستهدفة الثين يلتحقون بالصف الحادي عشر ألول مرة 

)وليس الطالب المعيدين( على عدد طالب المدارس الرسمية 

في بداية العام الدراسي السابق.  العاشرالثين التحقوا بالصف 

تصنف البيانات بحسب الجنسية )لبناني وغير لبناني( والنوع 

 االجتماعي.

لمؤشر ا

2.3 

ا مع سجالت التدخل وخط النهايةأساس  بيانات خط يتم جمع

 سجالت تدريب المعلمين(.والفصول الدراسية  مراقبات)

سجالت مراقبة الفصول  فريق ثالث

 الدراسية وتدريب المعلمين

برامج  2تم دراسة ستدراسة تقييم أثر برامج دعم المعلمين.  ال

الفصول الدراسية مراقبات األول من يتكون  دعم:لل

األكاديمي  االستشاريقدمها والمالحظات والتوجيهات التي ي

 3المؤشر 
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 البيانات/النتائجبروتوكول تقييم تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف والتحقق من 

 

قابلية الصرف 

 # المؤشر تعريف/وصف اإلنجاز )نعم/ال(
 مصدر البيانات/الوكالة هيئة التحقق اإلجراء

ول األ البرنامج فيشمل البرنامج الثانيأما ومدير المدرسة. 

 يقدم  الثيالتدريب  باإلضافة إلى( واإلرشادات المراقبات)

لدراسة ثالث وستشمل ا. المركز التربوي للبحوث واإلنماء

أولى تخضع للمراقبات مجموعات من المعلمين: مجموعة 

ومجموعة ثانية تخضع للمراقبات فقطا  واإلرشادات

 مرجعيةمجموعة و وتدريبات المركز التربوي واإلرشادات

الدراسة بداية السنةا سيكون خط أساس ي تدخل. ال تخضع أل

في نهاية ليكون خط النهاية ا  ات الصلةتدخل ال عملية يليها

 وخط النهايةالعام. تتم مقارنة أداء المعلم بين خط األساس 

 المجموعات. وبين

خالية من المجازفات كوينية ت ةسريع اتتقييم تجري المدارس نعم سجالت تقييمات المدارس فريق ثالث مدارسالمراجعة سجالت تقييم عينة 

في بداية العام لتقييم احتياجات  الثالثالصف  معلمو قدمهاي

كما يتم والقراءة.  الرياضياتا ال سيما في الطالبتعلم 

لرصد التقدم  الثالثفي نهاية الصف  نهائيتقييم  إجراء

 المحرز.

 4المؤشر 

تحقق من محاضر اجتماعات لمراجعة سجالت المدارس ل

 اللجنة التنفيثية لمجلس األ ل ونشاط  يئة االتصال المجتمعي.

لمدارس الدوام الثانيا يتم تشكيل شراكة مجتمعية من  بالنسبة نعم سجالت المدارس فريق ثالث

اتصال مجتمعي وفق اإلجراءات الخاصة   يئة خالل إقامة

 بوزارة التربية. 

 5المؤشر 

وثيقة اإلطار الموافق عليها  فريق ثالث مراجعة وثيقة اإلطار الموافق عليها.

 الوزيروالموقعة من قبل 

إطار يفصل جمع البيانات والتحقق من صحتها وآليات  ال

مختلف أقسام مسؤوليات ووعمليات استخدامها؛ ويحدد أدوار 

متطلبات النظام  ويحددوزارة التربية والمركز التربوي؛ 

بيانات بالبيانات. ويمكن االحتفاظ  ألنظمةوالجدول الزمني 

الالجئين في قاعدة بيانات منفصلةا كما  و محدد في  الطالب

  ثا اإلطار.

المؤشر 

6.1 

مراجعة أعداد التسجيالت وإكمال الصفو  وتنفيث بروتوكول 

التحقق من البيانات الخاص بالمركز التربوي للبحوث 

 واإلنماء.

موقع المركز التربوي  فريق ثالث

للبحوث واإلنماء 

(

http://www.crdp.org

/en) 

 الجغرافيةبيانات مصنفة بحسب نوع المدرسة والمنطقة  نعم

. لبناني( والنوع االجتماعي/ غير  يلبنان) والصف والجنسية

في قاعدة بيانات مركزية  متوفرةيجب أن تكون البيانات 

 التسجيلبيانات  ينشر المركز التربويومارس. في رقمية 

في اإللكتروني  موقع مفصلة لجميع المدارس على ال

 أغسطس من كل عام.

المؤشر 

6.2 
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 البيانات/النتائجبروتوكول تقييم تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف والتحقق من 

 

قابلية الصرف 

 # المؤشر تعريف/وصف اإلنجاز )نعم/ال(
 مصدر البيانات/الوكالة هيئة التحقق اإلجراء

مراجعة موقع المركز التربوي لخطة تطوير المنا ج 

 القياسية. العملوإجراءات 

موقع المركز التربوي  فريق ثالث

للبحوث واإلنماء 

(

http://www.crdp.org

/en) 

لمنا ج. وتضم لبتشكيل اللجنة العليا  يصدر الوزير قراراً  ال

وممثلين عن  المعنية الوطنية األطرا منا ج للاللجنة العليا 

والمفتشية المركز التربوي ووزارة التربية قطاع التعليم )مثل 

وافق وتوكلية التربية وغير ا(. تجتمع اللجنة  العامة التربوية

تطوير المنا ج الدراسيةا التي سيتم الموافقة لعلى خطة عمل 

 إعداد المركز التربويتولى وي. الوزيرعليها من قبل 

عليها اللجنة العليا  توافقالقياسية التي  العملإجراءات 

القياسية على  العمللمنا ج. وتنشر خطة العمل وإجراءات ل

اإللكتروني الخاص بالمركز التربوي للبحوث الموقع 

 واإلنماء.

المؤشر 

7.1 

الموقعة في المركز الوثيقة  فريق ثالث التحقق من موافقة اللجنة العليا للمنا ج على وثائق التصميم.

 التربوي للبحوث واإلنماء

مخرجات المنا ج الدراسية يجب أن تتضمن وثيقة تصميم  ال

 دينبغي أن توضع للموا والتي اتعلم الطالب ونطاق وتسلسل

على منا ج للاللجنة العليا كما يجب أن توافق في كل صف. 

المنا ج  وسيشمل تمويلوثائق تصميم المنا ج الدراسية. 

 .المستوياتالدراسية جميع 

المؤشر 

7.2 

مدارس مختارة  6ا سيتم إجراء تجربة في مستوىلكل  ال التقارير التجريبية فريق ثالث مراجعة التقارير التجريبية

يشمل عشوائياً لغرض تجريب  ثا المستوى المحدد. سو  

المنا ج الدراسية عينات من فصل واحد من المواد تجريب 

 من واحد صفا اللغاتا العلوم( في الرياضياتية )األساس

 المستوىا 2المستوى  ا1 المستوىا الروضة) مستوىكل 

. التجربةمتطلبات يحدد المركز التربوي (. 4 المستوىا 3

عن كل يتم ملؤي  تجريبينمو ج تقرير  أيضاً  ويضع المركز

 .التجربةمدرسة لوصف نتائج 

المؤشر 

7.3 

توجي  تربوي ومدرسي واحد لكل زيارة مركز مديرية 

 محافظة والتحقق من تطبيق أدوات المراقبة المصادق عليها.

 المؤثرمعايير المعلم  فريق ثالث

وأدوات المراقبة 

القياسية  العملوإجراءات 

 الموقعة

من قبل المركز  المؤثرمعايير المعلم ومراجعة  تحديد ال

التوجي  التربوي باالشتراك مع وزارة التربية/مديرية 

يتم . كما التربوي والمدرسي والمفتشية العامة التربوية

القياسية وأدوات المراقبة  العملإجراءات  إصدار وتطبيق

على المدرسةا في الالزمة لتفعيل وتنفيث معايير المعلم 

معايير  الوزير على يوافقو. المستويين اإلقليمي والمركزي

القياسية  العملفعالة وأدوات المراقبة وإجراءات الالمعلم 

المؤشر 

8.1 
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 البيانات/النتائجبروتوكول تقييم تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف والتحقق من 

 

قابلية الصرف 

 # المؤشر تعريف/وصف اإلنجاز )نعم/ال(
 مصدر البيانات/الوكالة هيئة التحقق اإلجراء

 لمدارس.على ا وزارة التربيةمن قبل  والموزعةالصادرة 

مراجعة النسخة النهائية للوثيقة الصادرة عن وزارة التربية 

 والمركز التربوي.

وثيقة اإلطار الموافق عليها  فريق ثالث

 والموقعة من قبل الوزير

إطار موحد لبناء قدرات المعلمين وتحسين يتم وضع وإقرار  ال

تدريب ومنهجية فلسفة  اإلطار . ويشملأداء م في التعليم

معايير المعلم كما يتضمن المعلمين وخارطة طريق التعلم. 

آلية التنسيق بين  ويشملوالكفاءات المطلوبة من المعلمين. 

المركز التربوي ووزارة التربية/مديرية التوجي  التربوي 

 لمعلمينل المهني تطويرلل اً شمولي اً ويستخدم نهجوالمدرسي 

مراقبة الفصول الدراسية و المستمراإلرشاد  خاللمن 

التعليمية والتخطيط لتطوير الموارد والتوجي  والتخطيط 

على  رالوزي يوافق من االجراءات. ا وغير ااألقران تعليمل

 .المهنيلمعلم تطوير ا إطار

المؤشر 

8.2 

مراجعة موقعي وزارة التربية والمركز التربوي للوثيقة 

 الموافق عليها والموقعة. 

موقعي وزارة التربية  فريق ثالث

 والمركز التربوي

تشمل تقييم التعلما لاستراتيجية شاملة طويلة األجل يتم وضع  ال

مختلفة من تقييم الطالب )االمتحانات الدولية  اً أنواع

وفق لطالب( ل ات أخرىوالوطنيةا فضال عن تقييم

وزارة التربية إطار  وتحدد االستراتيجيةمواصفات كل نوع. 

وإبالغ  الطالبموحد لتقييم تعلم والمركز التربوي ال

أن يوافق يجب  الحوكمة والتعليم والتعلم الجيدة.ممارسات 

وأن تنشر على موقعي وزارة  الستراتيجيةالوزير على ا

 التربية والمركز التربوي.

المؤشر 

8.3 

مراجعة موقعي وزارة التربية والمركز التربوي لنتائج تطبيق 

 إحدى التقييمات.

الوثيقة الرسمية التي تفصل  فريق ثالث

نتائج التقييم )مثل وثيقة 

منظمة التعاون االقتصادي 

للبرنامج الدولي  والتنمية

  لتقييم الطالب(

تطبيق تقييم وفق االستراتيجية المعتمدة. يمكن أن يكون  ال

. إحصاءاتالتقييم وطنياً أو دولياًا وقائماً على عينة أو على 

ويجب نشر نتائج التقييم على موقعي وزارة التربية والمركز 

 التربوي.

المؤشر 

8.4 

مع للتحقق من التوافق  المراجعة الداخليةمراجعة تقارير 

 معايير الجودة المحددة في دليل عمليات البرنامج.

دليل كما  و محدد في  مفعلة المراجعة الداخليةوظيفة  ال المراجعة الداخليةتقارير  فريق ثالث

 المراجعة الداخليةتقارير  إصداريجب . برنامجالعمليات 

والمحددة في لمعايير المتفق عليها ا على أساس فصلي وفق

 .البرنامجدليل عمليات 

 9المؤشر 
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 البنكالخاص ب صرفالجدول  .3.3الجدول 

الصندوق االئتماني تمويل  الصرفصيغة احتساب 

متعدد المانحين المخصص 

لدعم لبنان في مواجهة 

 تداعيات األزمة السورية

 )بالدوالر األميركي(

تمويل الصندوق االئتماني 

المخصص لبرنامج نتائج 

 األطفالتوفير التعليم لجميع 

 )بالدوالر األميركي(

المؤسسة تمويل 

الدولية للتنمية
23
 

 )بالدوالر األميركي(

مجموع قيمة 

التمويل المخصص 

 ()بالدوالر األميركي

النتيجة المرتبطة 

بالصرف )بحسب 

 الحالة(

الفئة )بما في ذلك المؤشر المرتبو 

 بالصرف بحسب الحالة(

طالب إضافي )مقربة إلى أقرب  500لكل 

طفل  400,000من خط األساس )من  (500

(ا يتم 2016-2015في العام الدراسي 

 دوالر أميركي 475,000 صر 

 قرضمن دوالر أميركي  325,000)

دوالر  150,000و المؤسسة الدولية للتنمية

منحة الصندوق االئتماني متعدد من  أميركي

المانحين المخصص لدعم لبنان في مواجهة 

سنوات لل (.تداعيات األزمة السورية

عدد الطالب المسجلين يتم طرح الحقةا ال

المؤسسة ت صرف التيفي السنوات السابقة 

حد يمكن صر  . لصالحها الدولية للتنمية

دوالر  30,000,000يصل إلى  أقصى

من  دوالر أميركي 20,500,000) أميركي

 المؤسسة الدولية للتنمية قرض

من منحة  دوالر أميركي 9,500,000و

الصندوق االئتماني متعدد المانحين 

المخصص لدعم لبنان في مواجهة تداعيات 

 كل عام. األزمة السورية(

30,000,000  65,000,000 [95,000,0000] 

 

: 1 نتيجةال

طفل  500,000

 بحلول نهاية البرنامج

عدد األطفال بسن المدرسة : 1المؤشر 

التعليم الرسمي ب ا لين التحقوا( 3-18)

 في المدارس المشاركة

من  واحدة مقابل كل زيادة بنسبة نقطة مئوية

 التالي الصفإلى خط األساس في كل انتقال 

يتم صر   (ا1السنة )يتم تحديد ا في 

لسنوات ل. دوالر أميركي 2,250,000

 2.1 النتيجة

]9,000,000[ 

 

 

 2.1 النتيجة  

]9,000,000[ 

 

 

 زيادة: 2.1 النتيجة

 مئوية نقاط 4 بمعدل

 األساس خط نع

( 1 السنة في المحدد)

نسبة الطالب الثين ينتقلون : 2المؤشر 

 إلى الصف التالي

                                                           
23

البرنامج شرط أن ستلقى الصندوق لدعم  اً إضافي تمويالً  أن يشكل الصندوق االئتماني متعدد المانحين المخصص لدعم لبنان في مواجهة تداعيات األزمة السوريةومن المتوقع لهذا التمويل كمساهمة من  
دعم التمويل المشترك تكامل اإلعالم للداللة على في هذا الجدول ألغراض صرف تقديم المعلومات المتعلقة بالمؤشرات المرتبطة باليتم وأن يصادق على االقتراح المقدم. الجهات المانحة االئتماني تمويل 

 .رنامجللب
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الصندوق االئتماني تمويل  الصرفصيغة احتساب 

متعدد المانحين المخصص 

لدعم لبنان في مواجهة 

 تداعيات األزمة السورية

 )بالدوالر األميركي(

تمويل الصندوق االئتماني 

المخصص لبرنامج نتائج 

 األطفالتوفير التعليم لجميع 

 )بالدوالر األميركي(

المؤسسة تمويل 

الدولية للتنمية
23
 

 )بالدوالر األميركي(

مجموع قيمة 

التمويل المخصص 

 ()بالدوالر األميركي

النتيجة المرتبطة 

بالصرف )بحسب 

 الحالة(

الفئة )بما في ذلك المؤشر المرتبو 

 بالصرف بحسب الحالة(

طرح يتم بالنسبة للسنوات التاليةا الحقةا 

مقابلها نقاط الزيادة المئوية التي صرفت 

يمكن وفي السنوات السابقة.  مؤسسةال

 4,500,000يصل إلى حد أقصى صر  

لكل مؤشر مرتبط كل عام  دوالر أميركي

 .بالصر 

 

 

 

 

 2.2 النتيجة

]9,000,000[ 

 

 

 

 

 

 

 2.3 النتيجة

]9,000,000[ 

 

 

 

 

 2.2 النتيجة

]9,000,000[ 

 

 

 

 

 

 

 2.3 النتيجة

]9,000,000[ 

 الطالب انتقال في

 الرابع الصف من

 الخامس الصف إلى

 

 زيادة: 2.2 النتيجة

 مئوية نقاط 4 بمعدل

 األساس خط نع

( 1 السنة في المحدد)

 الطالب انتقال في

 السابع الصف من

 الثامن الصف إلى

 

 زيادة: 2.3 النتيجة

 مئوية نقاط 4 بمعدل

 األساس خط نع

( 1 السنة في المحدد)

 الطالب انتقال في

 العاشر الصف من

 الحادي الصف إلى

 عشر

  ال ينطبق

 

 

 

 

 

 

 

 3.1 النتيجة

]4,000,000[ 

 

 3.1 النتيجة 

]4,000,000[ 

 

 

 

 

 

 

 أول: 3.1 النتيجة

 تم األثر لتقييم دراسة

 ونتائج إجراؤ ا

 الموزعة الدراسة

 صانعي على

  وي السياسات

 .التعليم بقطاع الصلة

 

 المقاس المعلمين أداء: 3 المؤشر

 والمقيم
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الصندوق االئتماني تمويل  الصرفصيغة احتساب 

متعدد المانحين المخصص 

لدعم لبنان في مواجهة 

 تداعيات األزمة السورية

 )بالدوالر األميركي(

تمويل الصندوق االئتماني 

المخصص لبرنامج نتائج 

 األطفالتوفير التعليم لجميع 

 )بالدوالر األميركي(

المؤسسة تمويل 

الدولية للتنمية
23
 

 )بالدوالر األميركي(

مجموع قيمة 

التمويل المخصص 

 ()بالدوالر األميركي

النتيجة المرتبطة 

بالصرف )بحسب 

 الحالة(

الفئة )بما في ذلك المؤشر المرتبو 

 بالصرف بحسب الحالة(

 3.2 النتيجة

]2,000,000[ 

 3.2 النتيجة

]2,000,000[ 

 ثاني: 3.2 النتيجة

 تم األثر لتقييم دراسة

 ونتائج إجراؤ ا

 الموزعة الدراسة

 صانعي على

  وي السياسات

 .التعليم بقطاع الصلة

دوالر 80,000لكل مدرسة يتم صر  

 .أميركي

 في 50: 4.1 النتيجة [18,400,000]   18,400,000

 2 السنة

 

 180: 4.2 النتيجة

 4 السنة في

 المشاركة المدارس عدد: 4 المؤشر

 ةنهائيو تكوينية تقييمات تنفث التي

 القراءة في الثالث الصف في للطالب

 والرياضيات

% من مدارس الدوام الثاني التي 5لكل 

تتمتع بشراكات مجتمعية فعالة يتم صر  

 .دوالر أميركي 600,000

% 50: 5.1 النتيجة [15,600,000]   15,600,000

 الدوام مدارس من

 تتمتع الثاني

 مجتمعية بشراكات

 .2 السنة في فعالة

 

% 80: 5.2 النتيجة

 الدوام مدارس من

 تتمتع الثاني

 مجتمعية بشراكات

 . 4 السنة في فعالة

 المشاركة المدارس نسبة :5 المؤشر

 فاعلة مجتمعية بشراكات تتمتع التي

 

 

 

 

 

 6.1 النتيجة

]3,000,000[ 

 

 

 

 6.1 النتيجة  

]3,000,000[ 

 

 

 

 وضع: 6.1 النتيجة

 إلدارة إطار

 والبيانات المعلومات

 قبل من واعتمادي

 التربية وزارة

 الوقت في قوية بيانات توفر: 6 المؤشر

 على قائمة سياسات لوضع المناسب

 والتخطيط األدلة
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الصندوق االئتماني تمويل  الصرفصيغة احتساب 

متعدد المانحين المخصص 

لدعم لبنان في مواجهة 

 تداعيات األزمة السورية

 )بالدوالر األميركي(

تمويل الصندوق االئتماني 

المخصص لبرنامج نتائج 

 األطفالتوفير التعليم لجميع 

 )بالدوالر األميركي(

المؤسسة تمويل 

الدولية للتنمية
23
 

 )بالدوالر األميركي(

مجموع قيمة 

التمويل المخصص 

 ()بالدوالر األميركي

النتيجة المرتبطة 

بالصرف )بحسب 

 الحالة(

الفئة )بما في ذلك المؤشر المرتبو 

 بالصرف بحسب الحالة(

 

 :6.2 النتيجة

تصر   دوالر أميركي 1,500,000

بحلول الموعد مقابل ما يتم إنجازي بالكامل 

مارس في كل عام  1النهائي المحدد في 

الموعد  تلبيةفي  تأخير شهرلكل  دراسي.

 .٪10بنسبة  يخفض الصر النهائيا 

 

تصر   دوالر أميركي 1,500,000

بحلول الموعد  مقابل اإلنجازاتبالكامل 

أغسطس في كل عام  31النهائي المحدد في 

لكل شهر تأخير في تلبية الموعد  دراسي.

 .٪10النهائيا يخفض الصر  بنسبة 

 

 6.2 النتيجة

]12,000,000 

 

 6.2 النتيجة

]12,000,000[ 

 التربوي والمركز

 

 البيانات: 6.2 النتيجة

 من المتوفرة السنوية

 المشاركة المدارس

 البيانات بشأن

 المتعلقة المفصلة

 الطالب بتسجيل

 من مارس 1 بحلول

 والبيانات سنة؛ كل

 من المتوفرة السنوية

 المشاركة المدارس

 البيانات بشأن

 المتعلقة المفصلة

 الطالب انتقال بنسب

 التالي الصف إلى

 أغسطس 31 بحلول

 للعام سنة كل من

 الحالي الدراسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 7.2 النتيجة

 7.1 النتيجة

]3,000,000[ 

 

 

 

 

 

 

  7.2 النتيجة

 7.1 النتيجة 

]1,000,000[ 

 

 

 

 

 

 

  7.2 النتيجة

 7.1 النتيجة

]4,000,000[ 

 

 

 

 

 

 

  7.2 النتيجة

 وافقت: 7.1 النتيجة

 للمنا ج العليا اللجنة

 عمل خطة على

وإجراءات عمل 

 لتطوير قياسية

 الدراسي المنهج

 إتمام:  7.2 النتيجة

 المنهج تصميم

 جودة لتحسين منقح منهج: 7 المؤشر

 التعليم
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الصندوق االئتماني تمويل  الصرفصيغة احتساب 

متعدد المانحين المخصص 

لدعم لبنان في مواجهة 

 تداعيات األزمة السورية

 )بالدوالر األميركي(

تمويل الصندوق االئتماني 

المخصص لبرنامج نتائج 

 األطفالتوفير التعليم لجميع 

 )بالدوالر األميركي(

المؤسسة تمويل 

الدولية للتنمية
23
 

 )بالدوالر األميركي(

مجموع قيمة 

التمويل المخصص 

 ()بالدوالر األميركي

النتيجة المرتبطة 

بالصرف )بحسب 

 الحالة(

الفئة )بما في ذلك المؤشر المرتبو 

 بالصرف بحسب الحالة(

 دوالر أميركي 5,000,000يتم صر  

 قرضمن دوالر أميركي  4,000,000)

 المؤسسة الدولية للتنمية

من منحة  دوالر أميركي1,000,000و

الصندوق االئتماني متعدد المانحين 

المخصص لدعم لبنان في مواجهة تداعيات 

تصميم المنهج عند إتمام األزمة السورية( 

 لكل من:

 الروضة؛ (1

 (1)المستوى  3-1الصفو   (2

 (3)المستوى  9-7الصفو   (3

 

 

دوالر 3,000,000: يتم صر  7.3 النتيجة

من  2,000,000دوالر أميركي) أميركي

 المؤسسة الدولية للتنمية قرض

من منحة  دوالر أميركي1,000,000و

الصندوق االئتماني متعدد المانحين 

المخصص لدعم لبنان في مواجهة تداعيات 

المنهج  تجريباألزمة السورية( عند إتمام 

 مدارس لكل من: 6في 

 

 الروضة؛الدراسي لمرحلة منهج ال (1

 (1)المستوى  3-1الصفو  منهج  (2

 (3)المستوى  9-7الصفو  منهج  (3

 

]3,000,000[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.3 النتيجة

]3,000,000[ 

]12,000,000[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.3 النتيجة

]6,000,000[ 

]15,000,000[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.3 النتيجة

]9,000,000[ 

 الدراسي

 

 

 

 

 

 

االنتهاء : 7.3 النتيجة

 المنهج تجريبمن 

 6 في الدراسي

 مستوى لكل مدارس

 8.1 النتيجة   ال ينطبق

4,000,000 

 8.1 النتيجة

]4,000,000[ 

 قيام: 8.1 النتيجة

 التربية وزارة

 اإلطار واعتماد وضع 8 المؤشر

 التعليم لدعم التأسيسية والسياسات
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الصندوق االئتماني تمويل  الصرفصيغة احتساب 

متعدد المانحين المخصص 

لدعم لبنان في مواجهة 

 تداعيات األزمة السورية

 )بالدوالر األميركي(

تمويل الصندوق االئتماني 

المخصص لبرنامج نتائج 

 األطفالتوفير التعليم لجميع 

 )بالدوالر األميركي(

المؤسسة تمويل 

الدولية للتنمية
23
 

 )بالدوالر األميركي(

مجموع قيمة 

التمويل المخصص 

 ()بالدوالر األميركي

النتيجة المرتبطة 

بالصرف )بحسب 

 الحالة(

الفئة )بما في ذلك المؤشر المرتبو 

 بالصرف بحسب الحالة(

 

 

 

 

 

 

 8.2 النتيجة

4,000,000 

 

 

 

 

 

 8.3 النتيجة

4,000,000 

 

 

 

 

 8.4 النتيجة

4,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 8.2 النتيجة

]4,000,000[ 

 

 

 

 

 

 8.3 النتيجة

]4,000,000[ 

 

 

 

 

 8.4 النتيجة

]4,000,000[ 

 

 التربوي والمركز

بوضع واعتماد 

 ألداء جديدة معايير

 وأدوات المعلمين

 أدائهم لمراقبة جديدة

قيام : 8.2 النتيجة

 التربوي المركز

 بوضع واعتماد

للتطوير  إطاراً 

 المهني للمعلمين

 أدائهم وإدارة

 صممت: 8.3 النتيجة

 التربية وزارة

 التربوي والمركز

 شاملة استراتيجية

 التعلم لتقييم

 نفثت: 8.4 النتيجة

 التربية وزارة

 التربوي والمركز

 الشاملة االستراتيجية

 التعلم لتقييم

 والتعلم

 دوالر أميركي 600,000يتم صر  

 ألربعة تقارير تدقيق داخلي معدة كل سنة.

 إعداد: 9 النتيجة [3,000,000]   3,000,000

 4 التربية وزارة

 مراجعة تقارير

 وفق السنة في ةداخلي

 التربية وزارة اتقدر تعزيز: 9 المؤشر

 البرنامج لتنفيث التربوي والمركز
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الصندوق االئتماني تمويل  الصرفصيغة احتساب 

متعدد المانحين المخصص 

لدعم لبنان في مواجهة 

 تداعيات األزمة السورية

 )بالدوالر األميركي(

تمويل الصندوق االئتماني 

المخصص لبرنامج نتائج 

 األطفالتوفير التعليم لجميع 

 )بالدوالر األميركي(

المؤسسة تمويل 

الدولية للتنمية
23
 

 )بالدوالر األميركي(

مجموع قيمة 

التمويل المخصص 

 ()بالدوالر األميركي

النتيجة المرتبطة 

بالصرف )بحسب 

 الحالة(

الفئة )بما في ذلك المؤشر المرتبو 

 بالصرف بحسب الحالة(

 عليها المتفق المعايير

 التربية وزارة بين

مؤسسة الدولية وال

 للتنمية

 اإلجمالية القيمة  [224,000,000] 100,000,000 4,000,000 120,000,000 
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الفني: التقييم 4الملحق 
24

 

تم إجراء  .المقترح المرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال الخاص بالحكومة اللبنانية المشروعوف يدعم س .1

وثائق البرنامج وتقاريري والدراسات المرتبطة ب  واستكمل بمقابالت مع أصحاب  افةوشمل تحليل ك مشروعخالل إعداد ال الفنيالتقييم 

 ثالثة أقسام: منالتقييم  تكونوي .المصلحة الرئيسيين خالل مرحلة اإلعداد

 

  ة المقترحةا ويحدد بعضالفنييصف القسم األول برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال بشكل عاما مع تقييم الترتيبات 

 مجاالت التحسين الرئيسية.

  فيفصل إطار إنفاق البرنامج.أما القسم الثاني 

 .فيما يجري القسم الثالث تحليالً اقتصادياً للبرنامج المقترح 

 

فبعد إتمام . م2021و م2016 الممتدة بين ، الفترةم2013التي أطلقت في عام  المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالتغطي  .2

 2.1ا بـا وتقدر تكلفتهم(2021 –م 2016) المبادرةتتزامن العملية الجديدة مع المرحلة الثانية من المرحلة األولى من المبادرة بنجاحا 

موزعة صر  بالشمل مؤشرات مرتبطة فهو يمع  ثي التواريخا وبالتالي  برنامج النتائج. سيتم محا اة عملية دوالر أميركيمليار 

 خمس سنوات. على

 

ويتضمن البرنامج  .بصورة مرضية المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالبرنامج أنه تم تصميم  الفنيالتقييم  وجدبشكل عام،  .3

على  اختيار التدخالت لتحقيق األ دا  المعلنة إلى حد كبير رتكزا وياألولى للمبادرة العديد من الدروس التي تم تحديد ا من المرحلة

يتعلق  فيما تحديداً والبرنامجا بعض الفرص لزيادة تحسين عن تقييم كشف الومع  لكا  .على حد سواء من داخل لبنان والعالم ااألدلة

 .والجهات الفاعلة الوطنية األخرى وزارة التربية والتعليم العاليلة مؤسسيالقدرات البتعزيز 

 

 ووصف البرنامج لجميع األطفالالمبادرة الثانية لتوفير التعليم : Iالقسم 

 

الحصول على ( iتتمحور حول ثالث ركائا: مخرجات  إلى تحقيق تسعة المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالبرنامج يهدف  .4

البرنامج "يهد  وفي إطار كل ركيزةا . وفيما يلي وصف لكل ركيزة من  ثي الركائز. األنظمة تعزيز( iii ( الجودةا وii االتعليم

بعض العناصر  برنامج المبادرة الشامل ويحدد 4.1أ. يعرض الجدول مجاالت مخرجات محددةتحقيق  مساندةإلى  "البنكالمدعوم من 

 صر .بالالمؤشرات المرتبطة استخدام بدعمها جري يالرئيسية التي 

 

تم إنشاء مجموعات عمل ف. وزارة التربية والتعليم العاليقيادة ب، ةبطريقة استشاري 2لمبادرة الشامل لإطار نتائج لبرنامج  وضعتم  .5

يعين مجتمع المانحين  من عضو مع  ثي األخيرةاعمل تحت قيادة ممثلين عن الوزارة وت مجموعةتضم كل بحيث ا ركيزةلكل 

 للمشاركة في قيادة كل مجموعة عمل.

 

 الحصول المنصف على التعليم: 1الركيزة 

 

ألطفال والشباب ومقدمي الرعاية لهم على التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي احصول فرص تعزيز "تهد  الركيزة األولى إلى  .6

 :في إطار  ثي الركيزةا ستسهم األنشطة في نوعين من المخرجاتو". بصورة منصفة وزيادة طلبهم علي  المنظم

والتعليم غير الرسمي المنظم؛  الرسمييحصل األطفال والشباب ومقدمو الرعاية لهم على الدعم الالزم لزيادة طلبهم على التعليم  1أ.

األطفال والشباب على فرص وصول منصفة إلى مدارس رسمية مجهزة بصورة مناسبةا وبخاصة في المناطق  يحصل 2أ.

 المحرومة.
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 إن الدراسات والتقارير المذكورة في تقييم البنك الدولي التقني ليست بالضرورة معتمدة من قبل وزارة التربية.  
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: نسبة 1إطار الركياة في  المؤشر المرتبو بالصرففي جميع مجاالت هذه المخرجات في تحقيق  من المرجح أن تساهم األنشطة .7

أنشطة  من تتألف  ثي األنشطةلغايات التقييما و. )مصنفة(الرسمي  العام التعليمب( الملتحقين سنة 18إلى  3األطفال في سن المدرسة )

 على حدة أدناي.األنشطة المتعلقة بالطلب وسيتم تناول  .مثل بناء وإعادة التأ يل المدارس العرضجانب متعلقة ب

 

لبناء أو  دوالر أميركيمليون  155وزارة التربية حوالي  نفق، يقترح البرنامج إجراء عدد من التدخالت. سوف ت  العرضلجهة  .8

. وسو  يشمل  لك مقعد 45,000مدرسة، مما سيايد قدرة استيعاب النظام العام بحوالي  665توسيع أو إعادة تأهيل ما يصل إلى 

 ستبثل جهودفضالً عن إضافة فصول دراسية جديدة وتحديث المدارس لتتوافق مع معايير المياي والصر  الصحي والنظافة الصحيةا 

أعمال البناء اإلضافية على الحاجة  افةكرتكز رس أكثر شموالًا وبخاصة للطالب من  وي اإلعاقة. يجب أن تلضمان أن تكون المدا

للمدرسة الواحدةا مع العلم بأن  ثا المبلغ سيختلف بحسب  دوالر أميركي 2,000,000وأن تهد  إلى سد الثغراتا بتكلفة تقدر بنحو 

المكاتب والمقاعد واأللواح؛  التجهيزات. وستشمل مواصفات المدارس الفعالةرس وفق حجم المدرسة وموقعها. كما سيتم تجهيز المدا

باإلضافة إلى معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمختبرات. كما سيتم تزويد المدارس المبنية حديثاً أو المعاد تأ يلها أو 

توظيف عملية س والمساعدين من خالل االمعلمين ومدراء المدر ئفوظاعند الحاجةا إشغال  ا كما سيتماواألثاث التجهيزاتالموسعة ب

 . مقارنة بعدد الطالبمعلمين عالية من الفيها نسب درسين الفائضين من المدارس التي مالجديدة أو من خالل نقل 

 

الشركاء الدوليين  من قبللجهة الطلب، تعاى األنشطة في إطار برنامج المبادرة العام إلى حد كبير لتلك التي سوف تنفذ مباشرة  .9

بتوجي  من وزارة التربيةا ستكثف المنظمات المحلية والدولية أنشطة التوعية المجتمعية للمجتمعات الضعيفة مثل اليونيسيف. 

والالجئين لتزويد م بالمعلومات الالزمة حول فرص التعليم الرسمي وغير الرسمي. ومن أجل زيادة الطلبا يخطط البرنامج أيضاً 

ض تكاليف التعليم لألسر من خالل دعم الرسوم المدرسية وتوزيع الكتب المدرسية والمواد التعليميةا وتسهيل النقل إلى المدارس. لخف

إلرسال األطفال على األسر التحويالت النقدية أيضاً من أجل خفض تكاليف الفرص البديلة  أيضاً النظر في تقديم المساعدات/كما سيتم 

ستهد  األسر التي لديها أطفال في سن المدرسة يبرنامج تحويالت نقدية تنفيث سبيل المثالا تخطط اليونيسف ل إلى المدرسة. على

 لتشجيع االلتحاق بالمدارس والحضور.

 1األسس التحليلية للركيزة 

عايا المكاسب وتعلى هذا المستوى  للحفاظدعم الحتال إلى ت هاولكن الحصول على التعليمفرص  في زيادةحكومة اللبنانية نجحت ال .10

 14,190 من المدرسة على التعليمفي سن ممن  م ألطفال الالجئين ا حصولفرص  وزارة التربية زادتفقد  .اإلنصاففيما يتعلق ب

 ا ا أي بزيادة قدرم2016-م2015 العام الدراسي في مسجالً  اً طالب 122,716إلى  م2012-م2011في العام الدراسي  مسجالً  طالباً 

توفير الكادر التربوي مدارس رسمية وق  لك من خالل عدد من اإلجراءات االستثنائيةا بما في  لك فتح يتحق وقد تمفي المئة.  865

األ دا  الرئيسيةا  حقيقت. يوضح  ثا النجاح الماضي كال من اإلرادة والقدرة على رسمي هج تعليم غيرمنوتطوير  ثان   ها لدوامفي

االلتحاق في المقام األول على زيادات في ما يتعلق بالمكاسب المستقبلية في رتكزت. ومن المتوقع أن اً مستمر اً دعم ولكن  يتطلب أيضاً 

في تحسين اللبنانيين مع إضافية من أن يكون من الممكن تقديم الخدمات إلى أعداد  على أملا ولكن بالمدارس معدالت التحاق الالجئين

 .الجودة أيضاً 

 

في إطار البرنامج لألسباب  العرضالتعليم لايادة الحصول على ألنشطة المرتبطة بلولوية إعطاء األمع متطابقاً  الفنيالتقييم  جاء .11

تشير اإلحصاءات التي قدمها مسح إ  لوزارة التربية ويستجيب لحاجة ملحة. بالنسبة أولوية يمثل االستثمار في البنية التحتية ف التالية.

والتي تم تحديثها مؤخراً في إطار مشروع اإلنماء  ا(م2011) دراستي -رس وتحسين شؤون المعلّميندعم تأ يل وتطوير المدا

إلصالحات. تحتاج إلى في المئة منها  75حوالي  ناك مدرسة رسمية قائمةا  1,262( أن من بين م2014ا EDP IIالتربوي الثاني )

من باإلضافة إلى ذلك، مدرسة تعتبر غير آمنة من الناحية الهيكلية.  40في المئة بحاجة إلصالحات كبرى منها  25من بينهاا حوالي 

  25.مكتظةمنها في المئة  22مدارس وشملتها الدراسة، تعتبر كالتي تملكها الوزارة والتي تم تصميمها  400بين مباني المدارس الـ
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متراً مربعاً للطالب الواحد سواء في الدوام األول أو الثاني  2.8ام أقل من ، فإن استخد2011بناًء على بيانات البنى التحتية التي تم جمعها في عام  
 يدل على االكتظاظ.
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أعداد الطالب المسجلين يتجاوز  ةاللبنانيالمدارس الرسمية نظام ل كليةال الطاقة االستيعابيةاالكتظاظ على الرغم من أن  يحدث هذا

 يفوقإقبال الطالب  قع في المناطق حيثتالتعليمية العامة المرافق أن بعض  حقيقةإلى  وهذا يرجع جزئياً  26في الدوام األول.حالياً 

بين هذا التباين  من بعض معالجة يمكنو. العرضأقل من  في المناطق التي تشهد إقباالً  المرافق، في حين يقع غيرها من العرض

، ومع ذلك، هناك حاجة واضحة وهذا ما يجري العمل عليه األطفال من خالل وسائل النقل )بالحافالت(ومكان سكن  ةالمدرس وقعم

النقل  ما يكونحيثو المتوفر عرضال الطالب إقباللالستثمار في البنية التحتية للتعليم في بعض المواقع في لبنان حيث يتجاوز 

 .ممكناً من الناحية العمليةبالحافالت ليس 

 

ا أكدت دراسة حديثة أن  كلما ازدادت المسافة إلى أوالً الطلب. ب المرتبطةإعطاء األولوية لألنشطة مع تطابقاً التقييم أيضاً مكما جاء  .12

باالستناد ا (. ثانياً 2016ا لحودا ونمورا الشرباتي) فرقاً  سيحدث لنقلاوبالتاليا فإن دعم  بها؛األطفال قل احتمال التحاق المدرسةا 

على السكان الالجئين.  اً ملموس اً التحويالت النقدية أثربرنامج ل   كانا من الواضح أنالتظورات األخيرة في الوضع اللبناني دالالتإلى 

بتوزيع بعض المساعدات في لبنان من خالل التحويالت السامية لشؤون الالجئين ألثر مبادرة المفوضية األخير تقييم ال شارفقد أ

أطفالها إلى بإرسال ت نقدية فقط نصف األسر التي تتلقى مساعداقيام احتمال إلى  م2014-م2013 الدراسي النقديةا بدءاً من العام

تم صر  األموال لتلبية االحتياجات األساسيةا مع عدم وجود دليل وقد (. م2016المدرسة )ماسترسونا االلتحاق بالعمل بدالً من 

 استقطابلم تظهر الدراسة شب  التجريبية أي دليل على الحوافز الضارة مثل وعلى استخدام األموال في السلع الفاخرة أو التر . 

 (. م2016المتلقين غير المؤ لين أو زيادة عدد الالجئين بصورة مصطنعة )ماسترسونا 

 تحسين الجودة: 2الركيزة 

تسعى الركيزة الثانية إلى "تحسين جودة الخدمات التعليمية وبيئات التعلم المقدمة وضمان نتائج تعليمية مناسبة بحسب األعمار  .13

 ستسا م األنشطة في مجاالت المخرجات الثالثة التالية: والشباب". وبصورة خاصةا لألطفال

 .فضاءات و الرسميةي المدارس تقديم نهج يرتكز على المتعلم فلن في مجال التعليم ين والعامليالمعلم تعزيز قدرات 1ب

 ؛التعلم

 .المدارس بشكل أفضل  إدارةالمسا مة بشكل استباقي في من ن في مجال التعليم على مستوى المدارس يالعامل تمكين 2ب

 ؛مواتيةوتوفير بيئات تعلم آمنة و

 .فضاءات التعلمفي المشاركة بنشاط في تعزيز التعلم ورفاي الطالب من المجتمعات كين تم 3ب. 

 

تتعلق  المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالضمن كل من مجاالت هذه المخرجات، تم اختيار مؤشرات مرتبطة بالصرف من  .14

لتحقيق  ثي المؤشراتا يقترح البرنامج دعم عدد من التدخالت واألنشطة التي من شأنها أن تسهم  "البرنامج المدعوم من البنك". بـ

المدارس والمعلمين وتقديم المنح إلى المدارس لتعزيز اإلدارة المدرسية وتفعيل شبكة  مدراءفي تحقيق  ثي النتائجا بما في  لك تدريب 

جزاء المنا ج التي يواج  فيها أل الدقيقتحديد الجراء عدد من أنشطة التقييم وتقييم التعلم لمساعدة المعلمين على اتصال مجتمعي وإ

 الطالب صعوبات أكثر.

 

، بتقديم الشركاء الدوليينوالمركا التربو  للبحوث واإلنماء، بدعم من  وزارة التربية سوف تقومفيما يتعلق بأنشطة التدريب،  .15

رتكا على المتعلم وإدارة الصف والتعلم التفضيلي، بما التي تتدريس طرق التدريب المعلمين والعاملين في مجال التعليم على الدعم ل

األنشطة القائمة المدعومة في إطار مستنداً إلى الكثير من  ثا التدريب والدعم فوراً  يبدأيمكن أن و. في ذلك لذو  االحتياجات الخاصة

األنظمة  ات الصلة. وسيتم تدريب المعلمين والعاملين في مجال التعليم على تقنيات التعليم الفعالة وتقييم الطالب ودعم  1المبادرة 

وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي للمتعلمينا مع إيالء ا تمام خاص لتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين. وستترافق الدورات 

. وسو  تشمل مالحظاتمستشارين الثين يزورون المدارس بانتظام لمراقبة المعلمين وتقديم الالتدريبية مع الرصد والتوجي  من ال

 بوضع مرتبطة  ثي التدريبات ستكونوعلى المدى األطولا  .أدلة المعلماألنشطة األخرى وضع وتوزيع المواد التعليمية بما في  لك 

 لم الطالب الجديدة المتوقع وضعها كجزء من المنهج الجديد.منهج دراسي جديدا مع تدريب ومواد دعم قائمة على معايير تع
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. 315,000متراً مربعاً للطالب الواحد، فيما يصل التسجيل اإلجمالي في الدوام األول إلى حوالي  2.8 باستخدام 437,895تحتسب السعة اإلجمالية بـ 
 زارة التربية بتحديث التقييم المادي للبنى التحتية.، تقوم و2016واعتباراً من مايو 
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فيما يخص المنح المدرسية، سيدعم البرنامج تدريب مدراء المدارس واإلداريين على تحديد احتياجات المدرسة وإعداد خطو و .16

رسية القائمة التي تدير ا . ويقوم  لك على برامج المنح المداألجل ةلتحسين المدارس تلبي احتياجات المدارس الفورية ومتوسط

وزارة التربية. وسيتم توفير تمويل على شكل منح للمدارس لتحقيق خطط التحسين الخاصة بها. سيكون التركيز بشكل خاص على 

 .يةميتعلالنتائج الو والتحصيل العلميالطالب  استبقاءعلى توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملةا باإلضافة إلى تحسين  المدارسعمل 

 

 2األسس التحليلية للركيزة 

 

في المئة من  19 ن حالياً الالجئوطالب يشكل ال .على المدى الطويلنظام التعليم العام حماية ودعم الجودة أمر ضرور  لمستقبل إن  .17

وال تزال في السنوات السابقةا  الثاني الدوامفي المئة من  100األولا و الدوامبالمدارس العامة في  عدد الطالب الملتحقينإجمالي 

قادرة على الحفاظ على جودة التعليم والتعلم على قدم المساواة مع الدول األخرى في المنطقةا وخاصة في المرحلة  وزارة التربية

 .وزيادتها الطالبتعلم الحالية لمستويات الللحفاظ على  لدعم كبير كون  ناك حاجةوسو  ت. الثانوية

 

غير أن  حثر من أن  يمكن أن تكون  .ع التركيا على التدريب ومراقبة الفصول الدراسية والمنح المدرسيةتطابقاً مالتقييم مجاء  .18

المستمر التي يقدمها كل من إدارة المدرسة )مدير المدرسة ومنسقي والتوجي  قرنت مع المراقبة ما اأنشطة التدريب أكثر فعالية إ ا 

في كثير غير فعال أن التدريب على المستوى العالمي وعلى الرغم من توجي  التربوي والمدرسي. الموادا الخ( ومستشارو مديرية ال

يمكن أن إال أن  (ا م2015من األحيان في تغيير ممارسات المعلمين وتحسين نتائج تعلم الطالب )على سبيل المثال برونز ولوكا 

وفق بين عادةً تحسينات كبيرة في تعلم الطالب  ي التدخالت التربوية التي تعنها نتج ي: "... فئة التدخل التي في االثنينيكون فعاالً 

وينبغي أن تستند مراقبة الفصول الدراسية وتقييمات أداء المعلم على معايير (. 2015تعلم الطالب ... ")ايفانز وبوبوفاا مع  التدريس

 االتي تم التوصل إليها ةدلوبحسب األ. ربوي للبحوث واإلنماءمعايير المعلم التي تضعها وزارة التربية والمركز الت تحدد اواضحة 

 الجمع بينالمعلمين عن طريق  التعلم من األقران بين (ا ينبغي تشجيع2016وآخرون  بابايمن بين أمور أخرىا )على سبيل المثال 

مالحظات  فيوالعمل على مجاالت مهارات محددة  لالجتماعحاجة إلى مساعدة الثين  م بمعلمين الوأصحاب األداء العالي معلمين ال

أجهزة  تساعدا في حين من المتوقع أن فعالة أيضاً  التمرينتدخالت التدريب القائم على كما يمكن أن تكون . الفصول الدراسية

ا م2014 كونحسب تحسين التدريس )بفي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الفصول الدراسية  الكمبيوتر وغير ا من معدات

    .جديدال دراسيالج منهالبفي السنوات الالحقة التي سيتم ربطها و(ا م2015وايفانز وبوبوفا  م2015 ولوكبرونز 

 

ا  أهمية االتصال المجتمعي.كما اتفق التقييم مع  .19  ناك أدلة وافرة على أن المسائل المتعلقة بحماية الطفل ال يتم تناولها على نحو كا  

حدد استعراض حديث لبرنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال الحد من البلطجة والعنف في قد مجتمعات الالجئين. فوال سيما في 

(. وتتخث البلطجة أشكاالً عدةا بما في  لك األطفال الثين يتم م2015المدارس كخطوة أولى حاسمة نحو حماية أفضل للطفل )جلبوطا 

أصغر سناً. كما تم توثيق التمييز بين الطالب في عدد من الحاالت. كما أن التحرد السائد يشكل وضعهم في فصول دراسية مع أطفال 

بين المجتمع والمدرسةا من خالل تعيين جهات فاعلة تأخث على عاتقها ردم الهوة رس. فالمدمن االطالب  سربدافعاً  اما وراء ت

 يالمدرسالتسرب  ثا  طراخمفي الحد من ن أن يكون ل  أثراً كبيراً يمكمسؤولية متابعة كل من الطالب السوريين واللبنانيينا 

ا مثل الواجبات ينبمتابعة طلبات المعلمالمعلمين وستقوم تحسين العالقات مع ستتناول شبكة االتصال المجتمعي كما  .خطيرال

 الشرباتيلمدارس اللبنانية )من ااألطفال السوريين واللبنانيين بتسرب بطة تمرعلى أنها  مجاالت تم تحديد ا سابقاً و ي المنزليةا 

مضاعفة جهود ا في  ثا بوغير ا من الجهات الفاعلة مثل وكاالت األمم المتحدة كما التزمت وزارة التربية  (.2016وآخرونا 

 المجال.

 

. تلبية احتياجات الطالب بطريقة تفاضليةتعلم الطالب، ال يمكن الفعلي ل المستوىوأخيراً، من دون توفر المعلومات الصحيحة بشأن  .20

 إطاراً  االمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالا في إطار وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث واإلنماء وتنفث سو  تطور

لصف الثالث للكشف عن بايتم إيالء ا تمام خاص لتقييم التعلم والثي سو  يشمل تقييمات تكوينية على مستوى المدرسة. وس وطنياً 

للكشف عن الصعوبات في العلوم لصف السادس كثا ا؛ والصعوبات المبكرة في مهارات القراءة والكتابة والحساب األساسية

 والرياضيات واللغات.
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 تعزيز األنظمة: 3الركيزة 

ورصدها  نفيذهالخدمات التعليم وت الموازناتو وخطالتعايا قدرات الوزارة ومؤسساتها اإلدارية لوضع تقوم الركيزة الثالثة على " .21

 ". وتهد   ثي الركيزة إلى تحقيق المخرجات التالية: وتقييمها

 .وضع وتشغيل نظام معلومات فعال ودقيق إلدارة التعليم؛ 1ج 

 .لتحسين جودة التعلم والمهارات الحياتية وفرص العمل  لتعلمفضاءات امنهج دراسي منقح للمدارس وواعتماد تطوير  2ج

 لألطفال والشباب؛

 .وتنفيث أطر سياسية مناسبة لتنظيم برامج وخدمات التعليم وتعزيز إدارة المدارس وإضفاء الطابع المهني على  اعتماد 3ج

 خدمات التعليم؛

 .الوزارة ومؤسساتها على المستويين المركزي واإلقليمي لقيادة وتنسيق تخطيط وتنفيث وتقييم أنشطة قدرات تعزيز  4ج

 .المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال

 

بشكل  المؤسسيةوبناء القدرات  يةإلدارة التعليما معلوماتجديد ل : طرح نظامسيتم تحقيق هذه المخرجات من خالل األنشطة التالية .22

 .التي تواج  االلتحاق بالمدارسالعوائق  كلإزالة  الثي يشمل اتسياسالعلى مستوى والعمل الدراسية إصالح المنا ج ملحوظ و

 

عدم  فيالرئيسية التي تمت مواجهتها خالل تنفيذ المرحلة األولى من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال صعوبات إحدى التمثلت  .23

نظمة على تحليل البيانات التي يمكن أن تفيد األبيانات وقدرة الجمع هيكلية لالوقت المناسب وأنظمة  توفر بيانات موثوق بها في

.  ناك حالياً عدة آليات لجمع البيانات التي تعمل بالتوازيا باإلضافة إلى تأخيرات طويلة في القرارات السياسية وتدخالت البرامج

ع واستخدام البيانات على مستوى المدارس التخا  القرارات. ونتيجة لثلكا سو  تضع قدرة وزارة التربية والمركز التربوي على جم

الوزارة والمركز إطاراً إلدارة البيانات مع تفصيل كيفية جمع البيانات عن المدارس والطالب والمعلمين وغير م من موظفي القطاعا 

عنية. وسو  يتم نشر نظام معلومات إدارة التعليم من أجل دعم والتحقق من صحتها وتصنيفها واستخدامها من قبل مختلف الجهات الم

اتخا  القرارات على مستوى المدرسة والوزارة والمركز على بيانات دقيقة عملية  تستندجمع البيانات في الوقت المناسبا بحيث 

 .ومحدثة

 

 كل كبير. و ي ترتكز بشولم تشهد تغييرات كبيرة منذ ذلك الوقت م1997الحالية في لبنان إلى عام  الرسميةتعود المناهج الدراسية  .24

على مفا يم أو معلومات محددة يتوجب على الطالب أن يعرفهاا بدالً من التركيز على الكفاءات والمهارات التي يجب أن يكتسبها 

المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع في إطار المتعلمون. لثا تلتزم وزارة التربية ومركز البحوث بإعادة النظر في المنا ج الدراسية 

. باإلضافة واحد والعشرينبحيث تصبح قائمة على الكفاءة ومرتكزة على المتعلم ومتوافقة مع احتياجات القوى العاملة للقرن ال األطفال

تعمل كمعابر إلى التعليم  إلى المنهج الرسميا ستضع وتطرح الوزارة والمركز برامج تعليم إضافية غير رسمية التي يمكن أن

 لفترة من الزمن.  انقطعوا عن الدراسةالرسميا وال سيما بالنسبة لألطفال الثين 

 

، حصول على التعليم وتحسين نوعية الخدمات التعليمية وبيئات التعلم، ستضع وزارة التربيةتوفر فرص منصفة للمن أجل ضمان و .25

وستقوم . المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالفي إطار  السياسات المناسبةوتعتمد وتنفذ بالتعاون مع المركا التربو ، 

االجراءات القانونية والتوثيق المفروضة على الالجئين لاللتحاق بالمدارس والتسجيل بإلغاء العوائق المتمثلة في بشكل خاص الوزارة 

شهادة التعليم الرسمي وغير الرسمي. كما اعتماد العلمي من خالل  أيضاً بالتحصيل والمركز سو  تقر الوزارةوفي االمتحانات. 

ستضع وتعتمد الوزارة والمركز أطراً لحماية الطفل وتقديم المشورة الصحية وتعليم  وي االحتياجات الخاصة لضمان أن تكون 

تصادق الوزارة والمركز على معايير المعلم الرسمية وغير الرسمية آمنة وشاملة. وفيما يتعلق برصد التعليم والتعلما س فضاءات التعلم

وطني وستعمل على تطوير نظام إلدارة أداء المعلم من أجل الرصد الفعال وتقييم وتحسين أداء المعلم. كما سيتم وضع إطار  المؤثر

المدرسية وتعزيز  دارةاإل تعلم لقياس مخرجات التعلم. وأخيراًا سيتم وضع واعتماد إطار لإلدارة على مستوى المدرسة لتمكينالتقييم ل

 . المدارساستقاللية 

 

وضع لالموظفين  من حيث توفروأخيراً، من أجل دعم هذه الجهود اإلنمائية، ستتطلب الوزارة والمركا التربو  تعايا القدرات  .26

. وسيدعم البرنامج تحديد احتياجات التوظيف في كل من خطو الخدمات التعليمية وإعداد مياانيتها وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

. سيتم تحديد معايير األداء المؤسستينفي  المهمة المناصبوزارة التربية والمركز التربوي وتعيين موظفي الخدمة المدنية في 
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مجال األدوار في على كل خاص التركيز بش سيتمكما تنمية القدرات. معالجة قضايا للموظفين ونشر ا من أجل تقييم أداء الموظفين و

 والرصد والتقييم. االستراتيجيوالتخطيط المالية واإلدارة  مشترياتال

 3األسس التحليلية للركيزة 

وضع  ثا محدودة على االنخراط في قدرتها حالياً التركيز على وضع الحلول الفورية لألزمات اليوميةا و يتوجب على وزارة التربية .27

يبين التنفيث الناجح . المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالواالستراتيجية الالزمة لتنفيث التفصيلية طويلة األمد الخطط من نوع ال

وبالتالي  ناك حاجة عاجلة للدعم الكبير . نظام التعليماألداء األساسي لالعزم على مواصلة وزيادة  2وتصميم المبادرة  1للمبادرة 

 .التنفيثالتخطيط والرصد وتعزيز قدرات لى وللحفاظ عوالمستمر 

 

 تمثلقد  لمعلومات إدارة التعليمنظام مناسب ستكمال وضع وفيما يتعلق برصد النظام، خلص التقييم إلى أن دعم تطوير وتحفيا إ .28

نظراً وا في ضوء ما سبقو. بشكل عام المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالأكبر مساهمة يمكن أن يقوم بها البرنامج في 

لعدم وجود بيانات دقيقة في الوقت المناسبا فإن  من الصعب جداً على وزارة التربية تخصيص الموارد بشكل صحيح للمدارس 

توفر البيانات في الوقت كما أن أو توجي  جهود الوزارة إلى المدارس التي يمكن أن تستفيد منها أكثر من غير ا.  احتياجاً األكثر 

 .في ضمان أن يكون اإلنفاق الجاري أكثر فعالية وأفضل استهدافاً سيكون ل  أثراًر كبيراً اسب المن

 : إطار إنفاق البرنامجIIالقسم 

ويناقش تخطيو  المتبقيةبرنامج والفجوة التمويلية الويقدم بعض التقديرات لتمويل  النفقاتبرنامج تكاليف اليحلل إطار إنفاق  .29

لبرنامج التي اعن سيناريو ات  لنفقات العامة أجريت في قطاع التعليم في لبنانا فضالً حديثة لمراجعة بناًء على و. هاتنفيذوالمياانية 

 القدرة على تنبؤ  ثا القسميقيم ا الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال للمبادرةلتقدير تكاليف  مخصصأجريت باستخدام نمو ج 

 أولويات الحكومة.مع برنامج النفقات  توافقويناقش  هاتصنيفوالميزانية  يةويستعرض  يكل  تمويلو لبرنامجالمالية ل ستدامةاال

 

 التكاليف العامة للبرنامج والفجوة التمويلية والقدرة على تنبؤ االستدامة المالية والتمويل 

 

. وال يشمل  ثا الرقم نفقات دوالر أميركيمليار  2.1بحوالي  المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالبرنامج كلفة  إجمالي قدري .30

المبادرة  يستكمل مماالحكومة المتزايدة المتكررة واالستثمارية على التعليما والتي تعتبر ضرورية لتغطية توفير التعليم لالجئينا 

 2برنامج المبادرة  تقدير تكاليفمن نمو ج  م2016 تحتسب  ثي التقديرات باستخدام نسخة يونيو. الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال

ا ما أن يتم دوالر أميركيمليار  1.8)السيناريو األساسي(. ومن  ثي القيمة اإلجماليةا يقدر "البرنامج المدعوم من البنك بحوالي 

  .الرسميغير  استثناء األنشطة التي تقع تماماً ضمن نطاق اختصاص الشركاء الدوليينا مثل التعليم

 

 مع .دوالر أميركيمليون  1,100يقدر بـنقصاً في التمويل  المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالبرنامج وبالتالي يواجه  .31

حازمة اللتزامات يصل مجموع اال(ا دوالر أميركيمليون  124) ةمنحال( ودوالر أميركيمليون  100) المؤسسة الدولية للتنمية تمويل

 نظراً و. بشكل أساسي المقبلة ثماني عشراألشهر الا مما يغطي تكاليف دوالر أميركي مليون 172حوالي  إلى 2 المبادرةبرنامج ل

لكل من  متوفراً سيكون  دوالر أميركيمليون  150ا تشير التقديرات إلى أن مبلغ إضافي قدري للمبادرةالسابقة  الدعم الدولي لمستويات

 بالكامل.  ثي المواردال يزال يجب توفير أن   تجدر اإلشارة إلىا ولكنالحقة من البرنامج. ال األربع سنواتال

 

نمو  إلى استمرار صندوق النقد الدوليالمادة الرابعة لاألخيرة بشأن  مشاوراتالت . خلصسليمةالظروف المالية قصيرة األجل بدو ت .32

في وإلى زيادة طفيفة في إجمالي اإليرادات المالية )باستثناء المنح(.  سيؤديا مما م2020حتى عام  توقعالمالناتج المحلي اإلجمالي 

في المئة من الناتج المحلي  28.7ـبنسبة مقدرة في السنوات المقبلةا من  قليالً  إجمالي اإلنفاق العام المقابلا من المتوقع أن يرتفع

. (م2015)صندوق النقد الدوليا  م2020جمالي بحلول عام في المئة من الناتج المحلي اإل 30.8ا إلى م2014اإلجمالي في عام 

 ترجيحفي  المبينةقطاع التعليم من  ثي الزيادة الطفيفة في اإلنفاقا  يستفيد من المتوقع أنإال أن  تقديرات دقيقةا  عدم توفرمن رغم وبال

 الميزانية.
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واكب يلم  أنه(، إال 4.2الرسم أيتاايد من حيث القيمة الحقيقية )وأنه  واعداً بدو يأن تخصيص التمويل المحلي لقطاع التعليم  رغم .33

. وقد أدى  ثا إلى انخفاض في كل من النسبة اإلجمالية من الناتج المحلي اإلجمالي المخصصة للتعليما (4.3أ الرسمالنمو الشامل )

 من التمويل العام. القطاع عن حصة فضالً 

 

 

(دوالر أميركيوزارة التربية )مليون الفعلية ل نفقاتال :4.2 الشكل
27

 

 

 
 

وزارة التربية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي نفقات :4.3 الشكل
28
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 (. مصدر البيانات: وزارة المالية.2016مراجعة اإلنفاق العام في قطاع التعليم في لبنان، البنك الدولي )قادمة في عام  
28
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مستويات التمويل  من وهذا ما يفسر جائياً  ؛هذا القطاعل التي يتم إيالؤهاهمية األعكس حصة الحكومة المخصصة للتعليم تال  .34

بين جميع دول الشرق األوسط  من دنىاأل يعتبر رغم أن اإلنفاق العام في لبنان على التعليمف. لخدماتلالمقدمة المرتفعة الخاص 

عندما تتدخل عوامل وفي المئة من الطالب اللبنانيين.  30أن المدارس العامة ال تخدم سوى  أيضاً  من الصحيحإال أن  فريقياا إوشمال 

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي  ي  1.45في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي( والنفقات الخاصة ) 0.4الدعم للمدارس الخاصة )

عدل و و مفي المئة من الناتج المحلي اإلجماليا  4رب اما يق إلى لتعليمل المقدم تمويلمجموع اليصل (ا اإلنفاق من جيب األ لحصة 

 .األ لعلى  ثقيالً  أن  ثا يمثل عبئاً ولكنا تجدر اإلشارة إلى مع المتوسطات اإلقليمية.  انسجاماً  أكثر

 

حتى قبل أزمة الالجئينا تميز النظام اللبناني ف. تؤد  هذه النسبة العالية من التمويل الخاص إلى تفاقم عدم المساواة في نظام التعليم .35

( في بداية نزوح 4.4أ الشكل)سوءاً بتفاوتات كبيرة في الحصول على التعليم وفي جودة الخدمات المقدمة. وقد زاد  ثا التوج  

الفقيرة لتقديم خدمات عالية  الالجئينا نظراً ألنهم استقروا إلى حد كبير في المناطق األكثر فقراًا مما زاد الضغوط على تلك المدارس

 توافر وجودة الخدمات عبر المناطق الجغرافية.مدى بما يتعلق  ثي التفاوتات أكثر في تجلىوتالجودة. 

 

المداخيلالتقسيم الخمسي لمستويات بحسب العمر وبحسب  معدالت االلتحاق :4.4 الشكل
29

 

 

 تخطيط وتصنيف وتنفيث الميزانية

 

فتقر إلى القدرة فهو ي لمياانية.اتخطيو مستوى محدود من نظراً لعوامل خارجة عن وزارة التربية، يعمل قطاع التعليم في لبنان ب .36

أو عندما تصدر وزارة المالية إطار تمويل  قطاعيةخطط  وضعللتنفيث. حتى عندما يتم قابل إطار إنفاق متوسط األجل  وضععلى 

في  مؤسسيالتخطيط الثقافة  غياب إلىعدم وجود ميزانية معتمدة  ويضا . ب  يتم االلتزاموال ملزما   ايكون أي منه الفمتوسط األجلا 

في عام  تأقر ا البرلمان كانالميزانية األخيرة التي فعدم وجود ميزانية معتمدة. ا اإلدارة وعدم وجود مبادئ توجيهية للسياسات

عدم فإن ا وبالتاليالعام المقبل.  لتوقعاتاإلدارة العامة على ميزانيات سنوية مؤقتةا مع عرض قليل تعمل منث  لك الحينا و؛ م2005

 ميزانية.لالتخطيط لصلبة على عملية  مؤسساتيإضفاء الطابع المن حّد يوجود ميزانية سنوية 
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 (. مصدر البيانات: وزارة المالية.2016مراجعة اإلنفاق العام في قطاع التعليم في لبنان، البنك الدولي )قادمة في عام  

الخمسية االلتحاق حسب العمر والشريحة  

 العمر

 أعلى أدنى
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مسؤوليات تنفيث الميزانيةا  توكل إلي  وزارة التربيةال يوجد فريق متخصص في  .جيدً بشكل  غير منظمةعمليات تنفيذ الموازنة إن  .37

القدرات لتعزيز المقترحة نشطة األ ؤديت ومن المتوقع أن (.2016البنك الدوليا ) نقدي ملحوظتخطيط أي عدم وجود بما في  لك 

إلى تحسين ا المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالوالتوقيتا في سياق  وتقديرات التكاليف الميزانيةتخطيط  بشأن يةمؤسسال

سلطات يسمح ل تفصيلي لتقديرات التكلفةنمو ج  وضعتظل متمثلة في االنطالق  ةفنقط .ككلفي وزارة التربية وضع الميزانية عملية 

باإلضافة إلى توفير استعراض ف .طويل وتأثير السيناريو ات المختلفةالمدى المتوسط والمدى العلى تقدير التمويل  وزارة التربية

 .تنسيق النفقات واألنشطة واأل دا على  يساعدفإن  لك مفصل لنفقات البرنامجا 

 

البيروقراطية في مراجعة يتأثر تنفيذ بنود المياانية المتكررة )عدا رواتب موظفي الخدمة المدنية( في نظام التعليم بالعمليات  .38

. ومن بين المشاكل الملحوظة في مراجعة اإلنفاق العام النفقات التي تؤثر بدورها على استخدام األموال في الوقت المناسب اعتمادو

)البنك  العام المحاسبة الدولية الخاصة بالقطاع معاييرمع التقارير المالية  وعدم توافق للتدقيق الداخلي نظاميةيتبين عدم وجود وظائف 

(.م2016الدوليا 
30
مستوى على يعاني اإلنفاق كما . الميزانية في مجملهاا سنوياً  تنفيثوعلى الرغم من نقاط الضعف  ثيا يفترض  

. األ ل وصندوق الطالبصندوق  في بيروقراطيةا مما أدى إلى سوء تنفيث ميزانيات المدارسا وتحديداً وعملية طويلة  أيضاً  المدارس

 (.م2016لدوليا )البنك ا

 

ما قبل االبتدائي مرحلة )بما في  لك  العامالتعليم  اإلدارة العامة(: ال تشملقطاعات فرعية ) خمسةلتعليم الشاملة لمياانية ال تمول .39

 (.4.5أ الشكلواإلدارة العامة ) العالي والتعليم والتدريب المهني والتقنيالتعليم و الثانويالتعليم و واالبتدائي(

(دوالر أميركي)مليون  م2014ة، الفرعي اتنفقات القطاع :4.5 الشكل
31

 

 

 

 80توظيف أكثر من اليمثل ف. وى من التكاليف المتكررة مثل الرواتبصكما هي العادة في قطاع التعليم، تتألف النفقات بغالبيتها الق .40

ا مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالفي المئة من اإلنفاق على التعليم. األ م من  لك أن النفقات غير المتكررة في إطار برنامج 

 لمزيد من التفاصيلالمتوفرة لوزارة التربية. لفي المئة من إجمالي النفقات  9.4ا تمثل دوالر أميركي 199,704,807بنحو  المقدرة

 .(4.1أ) الجدول أنظرتوزيع النفقات حسب فئة اإلنفاقا  بشأن

                                                           
30

 تقييم األنظمة االئتمانية. 5للمزيد من المعلومات بشأن اإلدارة المالية، راجع الملحق  
31

 .2016(، يونيو P152803مراجعة اإلنفاق العام في قطاع التعليم في لبنان، البنك الدولي ) 

46% 

16% 

9% 

5% 

 التعليم العام 24%

 التعليم الثانوي

 التعليم العالي

 اإلدارة العامة

 التعليم والتدريب المهني والتقني
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 م2013توزيع تفقات وزارة التربية،  .4.1الجدول 

 التعليم العام % الحصة فعلياً 

 رواتب موظفي الخدمة المدنية 63.1 248

 رواتب الموظفين المتعاقدين 9.7 38

 بدالت النقل 4.4 17

 إيجار وصيانة المدارس 2.4 10

 المسا مات في القطاع العام 5.5 22

 المسا مات في المنظمات غير الحكومية 13.7 53

 تكاليف متكررة أخرى 1.2 5

 المجموع الفرعي 100.0 393

 التعليم الثانو 

 رواتب موظفي الخدمة المدنية 81.3 108

 رواتب الموظفين المتعاقدين 7.5 10

 بدالت النقل 4.8 6

 المدارسإيجار وصيانة  4.2 6

 تكاليف متكررة أخرى 2.2 3

 المجموع الفرعي 100.0 133

 المديرية العامة للتعليم العالي

 رواتب موظفي الخدمة المدنية 99.5 200

 رواتب الموظفين المتعاقدين وتكاليف متكررة أخرى 0.5 1

 المجموع الفرعي 100.0 201

 المديرية العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني

 رواتب موظفي الخدمة المدنية 28.2 22.2

 رواتب الموظفين المتعاقدين  61.4 48.5

 بدالت متنوعة )بما في  لك النقل( 6.8 5.73

 المجموع الفرعي 3.6 2.57

 اإلدارة العامة

 رواتب موظفي الخدمة المدنية ورواتب الموظفين المتعاقدين 50.7 22.9

 النقل وبدالت أخرى 44.5 18.9

 تكاليف اإليجار وتكاليف متكررة أخرى 4.8 2.2

 المجموع الفرعي 100.0 45.3

 المجموع العام  851.3

 ( المرتقبةالمصدر: وزارة الماليةا وفق مراجعة اإلنفاق العام في قطاع التعليم في لبنانا البنك الدولي )
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 توافق نفقات البرنامج مع أولويات الحكومة وفعالية النفقات

 

وزارة من  المتوفرةفيما يتعلق بنفقات البرنامج المحددة، تم وضع تقديرات للتكاليف متوسطة المدى باستخدام أفضل البيانات  .41

 ما يلي: التكليفيظهر نمو ج و: (4.5أ الشكلوالجهات الفاعلة األخرى ) التربية والمركا التربو  ووكاالت األمم المتحدة

 

دوالر  648و دوالر أميركي 461مع مرور الوقتا من  قليالً تكاليف الوحدة الخاصة بتقديم الخدمات من المتوقع أن تتغير  . أ

على التوالي  دوالر أميركي 593و دوالر أميركي 472إلى  م2016األول والثاني في عام  الدوامتسجيل السوريين في ل أميركي

 (.م2016أكسفوردا ب السياسات الخاصة)إدارة 

 الرسميةلتنفيث خطط تحسين المدارس  سنوياً  دوالر أميركيمليون  4.4ال يقل عن  تمويالً لمدارس المقدمة إلى استتطلب المنح  . ب

لطالب التكميلي لدعم الو المعلمينالتعلما بما في  لك تدريب  جودةإلى تحسين على أنها بحاجة ملحة  تي يتم التحديدال

 .التجهيزاتو

لكل  دوالر أميركي 235,000لكل بناء جديد و دوالر أميركيمليون  2ل البناء حوالي من المتوقع أن يبلغ متوسط كلفة أعما . ج

دوالر  مليون 200 الالزمة تمويالً يقدر بـ التجهيزاتها وتجهيز ا بتأ يلإعادة وها عيتوسبناء المدارس و سيتطلبو .نشاط توسيع

 لمدةمعظم الزيادة المتوقعة في النفقات  ويفسر  لك .التأ يلإلعادة بالنسبة للمتر المربع الواحد  دوالر أميركي 347و أميركي

 .البرنامج

التي يتوجب على وزارة التربية في المئة في اإلدارة والتكاليف العامة  15 حوالي ةالتكلفتقدير نمو ج  ضعيوبشكل عاما  . د

 .استيعابها

 

م2021 –م 2016 الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالالمبادرة برنامج المرحلة الثانية من تقديرات تكاليف  :4.5 الشكل
32

 

 

 

 بفعالية المتعلقةضافية اإلمن االستنتاجات  عدداً  م2016يونيو ل (P152803) اإلنفاق العام في قطاع التعليم في لبنانتشمل مراجعة  .42

 .اإلنفاق وتوجهات تقديم الخدمات جودةا  ناك ارتباط كبير بين أوالً  .عمل البرنامجخطو على أهمية  تشددالنفقات التي  ومساواة

العديد من  فيثالثاا كما  و الحال . بدل التعليم العام تحويالتغنى أكثر من غير ا من تستفيد األسر األالدعما  يةلهيكل ا نظراً ثانياً 

في المدارس الثانوية والجامعاتا  اً فقرشد األاألسر ل يتمثينخفض االقتصاديةا لتنمية باالخاص مسار لبنان  منالبلدان في  ثي النقطة 

                                                           
32

 (.2016ألكسفورد، مسودة غير منشورة لعام  )إدارة السياسات الخاصة 2من نموذج تكليف المبادرة  

Funding agent central
office overhead costs

Funding agent in-
country costs

Outcome III: Systems

Outcome II: Quality

Outcome I: Access -
Infrastructure

Outcome I: Access -
NFE

Outcome I: Access -
TVET

Outcome I: Access -
Formal enrolment

 العامة لمركز وكيل التمويل النفقات

 تكاليف وكيل التمويل داخل البالد

 : األنظمةIIIالمخرج 

 : الجودةIIالمخرج 

: الحصول على التعليم/البنى Iالمخرج 

 التحتية

: الحصول على Iالمخرج 

 التعليم/التعليم غير الرسمي

: الحصول على Iالمخرج 

التعليم/التعليم والتدريب المهني 

 والتقني

: الحصول على Iالمخرج 

 التعليم/التسجيل الرسمي
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يعاني و ي أيضاً من يتحمل  فقراً  األكثر األسرفإن ا وأخيراً  .التعليم العام دعممن  األغنىاألسر  استفادةزيادة لآخر  مما يشكل دافعاً 

الصفو  ويتركون المدرسة في  الثين يعيدونأنها تميل إلى أن تكون ممثلة بشكل غير متناسب بين  إ عدم كفاءة النظام التعليميا من 

 .نهاية المطا 

 

لايادة ونتيجة لهذا التحليل وغيره من التحليالت، تم تقديم عدد من التوصيات لتحسين العمليات واإلجراءات داخل وزارة التربية  .43

حول  مؤسسيبناء الالمتعلقة بالالتوصيات  تدور  ثي القدرة الشاملة على إدارة األزمة الحالية وتعايا النظام على المدى الطويل.

 ئتماني(:االتقييم ال أنظرا مؤسسيمكاسب كبيرة في أربعة مجاالت )لمعرفة المزيد عن توصيات البناء ال تحقيق

 

أقل من المستوى األمثل في التعليم ما قبل على حد سواء لبنانيين اللبنانيين وغير الالطالب  التحاقإن : زيادة االلتحاق بالمدارس . أ

على سبيل المثالا في العام الدراسي ف. األكثر فقراً  وينتشر  ثا التدني بشكل خاص بين األسراالبتدائي والتعليم الثانويا 

في التقسيم الخمسي لمستويات المداخيل األدنى في  عاماً  17الثين بلغوا في المئة من اللبنانيين  55ا كانت أقل من 2011/2012

في التقسيم الخمسي لمستويات من العمر عاماً  17الثين بلغوا من اللبنانيين في المئة  90بأكثر من  برامج التعليم الرسميا مقارنةً 

 م الالجئين السوريين في سن الدراسة الثانوية  في المئة من 10ن ع أن ما يقلقدر ويفي برامج التعليم الرسمي.  المداخيل

 من أجل تقديم خدمات التعليم للجميع. والطلب على التعليميجب تضافر الجهود لزيادة إمكانية الحصول لثا في المدرسة.  مسجلون

 

 اتتوجي  ومساعدوشكل تدريب  على اً أفضلدعم ونويتطلب التدريس لتقديم خدمات: المعلمون  م العمود الفقري دعم المعلمين . ب

 .ينالمعلموأداء ممارسات  رصدزيادة مع  ثا الدعم  ويجب أن يترافقلتحسين تقديم الخدمات وتعلم الطالب.  تعليمية

 

من و. والصف الثاني عشر الصف التاسعفي نهاية  المخاطرعالية امتحانات استبعادية  جري النظام العام حالياً ي: تقييم الطالب . ج

الصفو  الدنيا لتحديد الطالب خال  من المجازفات في  طالبلل تقييماللجوء إلى ا يمكن وإتمام  الصفأجل تحسين تعلم الطالب 

بشأن وضع خطة يجب ا عام بشكلو. المدرسة تسربهم منالدعم األكاديمي قبل ب ستهدفهمتم اليالثين يحتاجون إلى المساعدة 

  لك يشملولجهات الفاعلة في كل مستوى من مستويات النظام. لعمل ا المعلومات الالزمة لتوفير الطالب معاً  اتكيفية عمل تقييم

 وعلى مستوياتالسنوات السنوية أو متعددة وسواء  النما جاعلى اإلحصاءات أو سواء القائمة التقييمات الوطنية والدوليةا 

 مع الوقت. يمكن مقارنتهامختلفةا  صفو 

 

لبنان  في المنا ج الدراسيةتم تنقيح ا وتعليميكل نظام ل أساسالمحتوى التعليمي اليومي  يشكل :سيةإصالح المناهج الدرا . د

وقد دعت  . م2012و م2000و م1997في عام  ا مع تعديالت جزئية متعددة بما في  لك مؤخراً م1971في عام مرة خر بالكامآل

  .التعليم والتعلمعملية لمنا ج الدراسية لتحسين شامل ل إصالح إلىمنظمات المجتمع المدني باستمرار وزارة التربية وأعضاء 
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 : التقييم االقتصاد IIIالقسم 

 األساس المنطقي لالستثمار . أ

التعلعيم االبتعدائي  علعىالخاصعة  العوائعدوتقدر  ستثمار البرنامج.اليدعم ارتفاع معدالت العائد على التعليم في لبنان األساس المنطقي  .44

على التوالي %4و %6معدل بوالثانوي في لبنان 
33
فعي  5.3و 4.8على قدم المساواة مع االقتصادات  ات الدخل المرتفعع ) تقريباً أي  ا

المئة(.
34
دلعة كمعا بينعت األ. المتععددةالخارجيعة اإليجابيعة  التعلعيم عوامعلل ا نظعراً جتماعيعة كبيعرة أيضعاً االعوائعد المن المرجح أن تكعون  

.تم اسعتثماريمقابعل كعل دوالر يع 17:1إلعى  2:1التعليم ما قبل االبتدائيا معن  على عاليةعائدات خاصة واجتماعية المية الع
35
رغم وبعال 

ا فبالكعاد التعلعيم نظعام العثين يشعملهمخارج المدرسة. حتعى بالنسعبة ألولئعك  العديد من األطفال في لبنان حالياً  يبقى العوائد المرتفعةامن 

معا ا الثعانويالمئعة فعي فعي  59.0و االبتعدائيفي المئة فعي  78.1و االبتدائية في مرحلة ما قبل في المئ 86.5 التعليممعدالت إتمام تبلغ 

النظعام  فيالتمويل في إطار  ثا المشروع إلى معالجة إخفاقات السوق الكامنة يهد   ثي الخلفيةا وإزاء . يترك كثيرين خارج المدرسة

 في لبنان. عالي الجودةعلى تعليم  الحصول المنصففرص زيادة بغية أزمة الالجئينا  نتيجةبشكل كبير  تي تفاقمتوال

 

 األثر االقتصاد  للبرنامج . ب

 

.خالل مدتهعوائد كبيرة  المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالبرنامج األساسية ل حالة تبين توقعات ال .45
36
كلفعة إلعى  فباالسعتناد 

ا دوالر أميركعيمليار  11.89المقدرة بـ سميةاإلواإليرادات السنوية موزعة على مدة خمس سنوات  دوالر أميركيمليار  1.8مقدرة بـ

فعي المئعة. 5.9 بمععدل سععر خصعمعلعى أسعاس  دوالر أميركعيمليعار  563لبرنعامج لصافي القيمة الحالية يبلغ 
37
 العوائعديعتم احتسعاب  

التعلعيم  فعيلكعل سعنة إضعافية  عامعاً  40علعى معدى أفعق عمعل لمعدة  المرصودة للبرنامج عن طريق ضعرب الزيعادة فعي الراتعبالسنوية 

.2المبعادرة  عد  وفعق عدد الطالب الثين أكملوا السعنة الدراسعية ب -في المئةا على التوالي  4في المئة و  6 -االبتدائي والثانوي 
38
أمعا  

وال الخعدمات فعي المئعة. و عثا ال يشعمل الفوائعد المحتملعة لزيعادة جعودة  7.4االستثمارا يقدر معدل العائد العداخلي بنسعبة  لفعاليةبالنسبة 

علعى الحسعابات المعثكورة أععاليا عديعدة هنعاك مخعاطر فبعين اللبنعانيين وغيعر اللبنعانيين.  المدرسعة التسعرب معناالنخفاض المحتمل في 

كمعا المستقبل لكل من الطالب اللبنانيين وغير اللبنانيين في سوق العمل دون احتكاكات غيعر متوقععة. معقولية فرص العمل في أبرز ا 

 .عوائد إيجابية أيضاً  تحقق كثر تحفظاً األسيناريو ات ال أنا رغم ةااللتزام بأ دا  البرنامج السنوي التقديرات أيضاً تفترض 

 

 فقعد يحقعقالعوائعد االقتصعادية إيجابيعة.  تبقعىا األكثعر تحفظعاً السعيناريو ات  إطعار. حتعى فعي الضعفتحليل في العوائد االقتصادية قوية إن  .46

ومععدل عائعد  دوالر أميركعيمليون  249 تبلغفي المئة( صافي قيمة حالية  85) في إطاري لتحاق جزئياً االأ دا   استيفاءالسيناريو الثي يتم 

سعيحقق ا ئعة فقعطالمفعي  75 بنسعبة ثي األ عدا   يتم في إطاري استيفاء اسيناريو أكثر تشاؤماً أن وتظل التوقعات بفي المئة.  6.6 يبلغداخلي 

 في المئة. 6ومعدل عائد داخلي يبلغ  دوالر أميركيمليون  40صافي قيمة حالية تبلغ 

 

 يعتبر .للتماسك االجتماعي خارجيةوعوامل عمل إيجابية بين األجيال وإنتاجية اقتصادية مكاسب الحصول على التعليم فرص زيادة توفر  .47

 تعأثير زيعادة مسعتوى التعلعيم فعي يشعككهو فا وعلى  ثا النحوا احتساب بسبب الفترة الزمنية المحددة في  قاصراً نمو ج صافي القيمة الحالية 

ال يمكعن  والتعيتجاوز عمعر الفعردا تألسرة لتحول طويل األجل في المكاسب المحتملة  إلىتؤدي زيادة التعليم   ثا يعني أنو .من جيل آلخر

 المخرجاتمتجاوزةً زيادة فرص الحصول على التعليم األساسي المترتبة على االجتماعية  العوائد تتوسع وعالوة على  لكا .بسهولة اقياسه

آفاق أفضل للسالم واالستقرار من خالل  تحقيق التماسك االجتماعي إلى في زيادةو تحسينات في المخرجات الصحية منوتمتد االقتصاديةا 

توسعيع نطعاق االسعتثمارات بغيعة لزيعادة  اً قويع اً منطقيعاً و عثا يعوفر أساسع . القعائم الصعراععن الغعرق فعي عوضاً لشباب بدائل إنتاجية لتوفير 

 .لبنانيين على حد سواءاللبنانيين وغير اللألطفال  عالي الجودةالوصول إلى تعليم 

                                                           
33

 (.2016تشكل هذه العائدات في مستويات الثانوي األدنى واألعلى. )مراجعة اإلنفاق العام الخاصة بالبنك الدولي،  
34

 .2013، مونتينيغرو وباترينوس 
35

 .2005؛ كارولي وآخرون، 2011أنجل وآخرون،  
36

 بافتراض تحقيق أهداف البرنامج. 
37

سنة باعتباره سعر الفائدة األساسي الخالي من المخاطر وبافتراض عائد مطلوب  30يتم احتساب سعر الخصم عن طريق أخذ معدل الخزانة على  
 .في المئة 3إضافي بنسبة 

38
 2016في لبنان ليونيو  تستند هذه الزيادات في الرواتب المحسوبة نتيجة التعليم على مراجعة البنك الدولي لإلنفاق العام في قطاع التعليم 

(P152803). 
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 معامل وسيناريوهات تحليل التكاليف والفوائد .4.2الجدول 

 معدل العائد الداخلي
صافي القيمة الحالية 

 (دوالر أميركي)مليون 
 السيناريو االفتراضات الرئيسية

7.4% 563 

 % من األ دا 100تحقيق 

 %6العوائد على التعليم االبتدائي: 

 %4العوائد على التعليم الثانوي: 

 40سنوات العمل: 

 %2.9التضخم: 

 %5.9سعر الخصم: 

 دوالر أميركي5,373الحد األدنى لألجور: 

 

 الحدود العليا

6.6% 249 

 % من األ دا 75تحقيق 

 %6العوائد على التعليم االبتدائي: 

 %4العوائد على التعليم الثانوي: 

 40سنوات العمل: 

 %2.9التضخم: 

 %5.9سعر الخصم: 

 دوالر أميركي5,373الحد األدنى لألجور: 

 

الحدود 

 المتوسطة

6.0% 40 

 % من األ دا 50تحقيق 

 %6العوائد على التعليم االبتدائي: 

 %4العوائد على التعليم الثانوي: 

 40سنوات العمل: 

 %2.9التضخم: 

 %5.9سعر الخصم: 

 دوالر أميركي5,373الحد األدنى لألجور: 

 

 الحدود الدنيا
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 : تقييم األنظمة االئتمانية5الملحق 

 المؤسسيةالخلفية والترتيبات أ. 

 

 المؤسسية. الترتيبات 1

الحالية لبرنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال بما في  لك التحسينات المقترحة  المؤسسية. سيرتكز تنفيث البرنامج على الترتيبات 1

 المستمدة من نتائج  ثا التقييم. ويتمثّل أصحاب المصلحة األساسيون المرتبطون بهثا البرنامج في وزارة التربية والتعليم العالي وزارة

الرسمية في جميع أنحاء البالد؛ والهيئات التنظيمية والرقابيةا أي لجنة المناقصات  المدارسو واإلنماء المركا التربو  للبحوثوالمالية 

وديوان المحاسبة المنخرط ْين في الترتيبات االئتمانية الخاصة بالبرنامج. وفيما يلي ملخص عن مسؤوليات الجهات الفاعلة  المركزية

 األساسية:

 

الجهة المسؤولة عن صياغة التوجيهات القانونية واإلجرائية  تعتبرد المالية العامةا ا باعتبار ا الجهة الحافظة للمواروزارة المالية (أ 

المرتبطة بالموازنة والجوانب المتصلة بالمحاسبة وإعداد التقارير فيما يتعلق بالبرنامج. وتعيّن وزارة المالية في كّل وزارة مراقب 

. ويتصل المراقب بوزارة المالية من خالل نظام محوسب يرتبط يرصد االلتزامات وتصنيف النفقات والتمويل المتوافق علي 

 بالموازنة المخصصة للوزارة على النحو الثي يوافق علي  البرلمان.

 ي الوزارة األساسية المعنية بالبرنامج والمنّسق المسؤول عن تصميم ورصد تنفيثي من خالل وحدة  وزارة التربية والتعليم العالي (ب 

مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال.  وفي إطار البرنامجا ستدير وزارة التربية والتعليم العالي عمليات  مخصصة إلدارة برنامج

بناء المدارس وإعادة تأ يلها واألنشطة األساسية األخرى بما في  لك التخطيط للمشاريع والمشتريات والرقابة وتعقد االتفاقات 

تكنولوجيا  تجهيزاتيم العالي أيضاً الخدمات االستشارية وتدخل التحسينات على  ات الصلة. وستقّدم وزارة التربية والتعل

المعلومات واالتصاالت القائمة ألغراض تحسين إدارة ورصد وتقييم المعلومات. وستدير وزارة التربية والتعليم العالي المنح 

 .المقّدمة إلى المدارس لتغطية التكاليف التشغيلية اإلضافية ومخصصات النقل

 و الجهة المسؤولة عن تنفيث األنشطة المرتبطة بتطوير المنا ج ومراقبة التنفيث ورصد الجودة  المركا التربو  للبحوث واإلنماء (ج 

ويوزع الكتب المدرسية من خالل المكتبات المحددة. وستشمل المستلزمات نشر المركز أيضاً كما يتولى اإلجمالية لتقديم الخدمات. 

الحصول عليها الخدمات االستشارية والتحسينات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض  األساسية التي يمكن

والمواد التعليمية فضالً عن  المعلم التعليمية وأدلةوالوسائل تحسين المنا ج الدراسية وشراء وتوزيع الكتب والكتب اإللكترونية 

ات. وستتعاقد وزارة التربية والتعليم العالي مع المركز التربوي للبحوث تعزيز تدريب المعلمين ورصد فعالية تقديم الخدم

 واإلنماءا و و  يئة حكومية مستقلة قانونياً ومالياًا لتنفيث األنشطة المرتبطة بالمنا ج الدراسية.

 شكلتوسو  وظيفة إشرافية خاصة بالبرنامج.  التقييم خلقلهثا تتضمن أ م التوصيات . وتوجيه البرنامج المراجعة الداخلية (د 

وتتمثل نتائج أنشطة البرنامج. وسيرأس الوزير  ثي الوظيفة.  تحقيقوزارة التربية والتعليم العالي لجنةً توجيهيةً لإلشرا  على 

ات الفنيةا وفي المراحل اإلشرا  على تنفيث البرنامج. وبالنظر إلى القيود الحالية المفروضة على القدر فياألساسية  المسؤوليات

 تولى. وكجزء من اختصاصات ا سيالمراجعة الداخليةاألولية من تنفيث البرنامجا سيتم االستعانة بأحد االستشاريين للقيام ب

فة قدرات وزارة التربية والتعليم العالي لكي تكون قادرةً على القيام بوظيبناء االستشاريا الثي يرسل التقارير إلى وزير التربيةا 

ر يّ طوقوم االستشاري بت. باإلضافة إلى  لكا سيالمراجعة الداخليةمن خالل نشر المعار  حول منهجيات  المراجعة الداخلية

عمليات البرنامج فضالً عن مواد إرشادية أخرى تساعد على إنشاء الوحدة واستدامتها. الشامل لدليل التُدرج في عمل إجراءات 

 .المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالبرنامج  داخليةالمراجعة الويشمل نطاق وظيفة 

وزارة التربية والتعليم العالي في المحافظات و لك في مجال تنسيق األنشطة واإلشرا  على  المكاتب اإلقليمية للتربيةتمثّل  (ي 

 واإلشرا . ة الداخليةالمراجعالجودة اإلجمالية للتنفيث واألداء. وستستكمل المكاتب اإلقليمية للتربية عمل 

مسؤولية إدارة المنح المقدمة لتغطية التكاليف التشغيلية اإلضافية ومخصصات النقل. وفي إطار البرنامجا  المدارس تتولى (و 

ستنطوي  ثي المسؤولية على إدارة الحسابات المصرفية المخصصة للحصول على السلف والسجالت المحاسبية المبسطة في 

بة المالية بإعداد التقارير الدورية عن أرصدة الحسابات المصرفية النظام القائم إلدارة معلومات المدرسة. وستُستكمل المحاس

 المقدمة من البنوك التجارية المحددة إلى وزارة التربية والتعليم العالي.
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على إدارة تمويل المنح وجودة تقديم الخدمات على مستوى المدارس وفقاً للمراسيم التي توّج  إنشاء ا  اللجان المدرسيةتشر   (ز 

( صندوق iiتسجيل التالميث( و )رسوم ( صندوق مدرسي )ممول بصورة أساسية من iوحالياً ثمة صندوقان مدرسيان: ) وتشغيلها.

 للجنة األ الي ممول من المسا مات من األ الي.

ا عمليات تفتيش على نطاق الحكومة ويرسل التقارير مباشرةً إلى رئاسة مجلس الوزراء التي يرتبط به التفتيش المركا يجري  (ح 

إدارياً. وثمة عدد كبير من الجهات الخاضعة للتحقيقات التي يقوم بها بما في  لك الكيانات خارج الموازنة والوكاالت العامة 

"التفتيش التربوي" نيابةً بإجراء دائرة فنية محددة مرتبطة بالقطاع التربوي  تقومالمستقلة والبلديات. وضمن التفتيش المركزيا 

لتعليم العالي على المستوى المركزي وعلى مستوى المدارس في آن. وترتكز وظيفة ونطاق التدخل بصورة عن وزارة التربية وا

أساسية على المواقع األمر الثي يرّكز بصورة أكبر على برنامج دوري يشمل الكفاءات وأداء موظفي الخدمة المدنية والمعلمين 

 وأيضاً للرد على االدعاءات والشكاوى المقدمة.

إدارياً في التفتيش المركزي. ويترّكز نظام المشتريات الخاص بالبالد حالياً وإلى حد كبير على  لجنة المناقصات المركاية تتمركز (ط 

لجنة المناقصات المركزية لمكتب التفتيش المركزي والتي ترسل التقارير إلى رئيس الوزراء. وبالنسبة إلى العقود التي تفوق 

ةا فإّن لجنة المناقصات المركزية مسؤولةً عن استعراض وثائق العطاءات وفتح العطاءات وتقييم مليون ليرة لبناني 100قيمتها 

العروض. ولكنا وبموجب قانون المشتريات العامة المقترح والثي يدعم الالمركزية في الشراءا ستكون لجنة المناقصات 

بما في  لك نما ج العقود والنما ج الموحدة لإلعالن  لمناقصاتنمطية لالمركزية  يئةً تنظيميةً مسؤولةً عن إعداد وإدارة وثائق ال

والتقييم والتعديالت؛ وإدارة بوابة إلكترونية لنشر اإلعالنات ومنح العقود؛ وتطوير قاعدة بيانات ومؤشرات خاصة بالمشتريات. 

 تُحّل من قِبل الجهات المنفثة. باإلضافة إلى  لكا ستكون لجنة المناقصات المركزية مؤ لةً للتعامل مع الشكاوى التي ال

. يرتبط ديوان المحاسبة إدارياً برئيس الوزراء ويمارس الرقابة على تنفيث الموازنة واألموال العامة األخرى ديوان المحاسبة (ي 

 واألنشطة وفقاً لمهام  الدستورية والتشريعات الخاصة ب . ويرتكز الدور األساسي لديوان المحاسبة على مراقبة موثوقية

ومصداقية البيانات المالية الخاصة بالمؤسسات الممولة من الموازنة فضالً عن شرعية وكفاءة وفعالية واقتصاديات إدارة األموال 

العامة واألنشطة؛ وتقديم المعلومات  ات الصلة والموثوق بها إلى البرلمان. ويتولى ديوان المحاسبة مسؤولية التحقق من استخدام 

الجهات الحكومية وامتثالها للقوانين واألنظمة القائمة ومحاكمة جميع الموظفين الحكوميين المتهمين بانتهاك األموال العامة من 

إدارة األموال العامة. وفي الوقت الرا نا يمارس ديوان المحاسبة في الغالب عمليات الرقابة السابقة  نظمالتي ت لوائحالقوانين وال

في المئة من قدرات   80فقات التي تتجاوز عتبةً محددةً و و يستهلك بالتالي ما يزيد عن )من خالل إصدار التأشيرات( على الن

ومواردي األمر الثي يحّد كثيراً من انخراط  في العملية الرقابية المستقلة الالحقة. ويجري ديوان المحاسبة االستعراضات المسبقة 

ءات والعطاءات المقدمةا والتقييم( والتحقق من منح العقود. ككل )بما في  لك استعراض وثائق العطا ناقصاتلمعالجة الم

ويستعرض ديوان المحاسبة أيضاً تنفيث العقود فضالً عن القيام باالستعراض الالحق للعقود التي تكون تحت عتبات االستعراض 

 سبق.مال

 

 . أنشطة البرنامج2

المبادرة الثانية لتوفير مليار دوالر أميركي. وفي إطار  2.1حوالي  األطفالالمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع . تساوي نفقات برنامج 2

 .5.1ا يتألف "البرنامج المدعوم من البنك" من النفقات المحددة في الجدول أ التعليم لجميع األطفال
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 نفقات برنامج المرحلة الثانية  .5.1الجدول 

 الممولة من البنك الدولي رشاديةإلمن مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال والمبالغ ا

برنامج مبادرة توفير 

التعليم لجميع 

 األطفال )بمليون

دوالر أميركي؛ 

 داللية(

لوزارة التربية والتعليم العالي  رشاديةالخطة اإل

 المؤسسة الدولية للتنمية قرضالستخدام 

الصندوق االئتماني المخصص لبرنامج نتائج  +

+ الصندوق االئتماني األطفالتوفير التعليم لجميع 

المخصص لدعم لبنان في مواجهة تداعيات األزمة 

 بمليون دوالر أميركي(األرقام معبر عنها السورية )

 

 نشاط/نفقات مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال

 الوصول:فرص األنشطة الواقعة في إطار ركياة زيادة  دوالرمليون  150 دوالر 1,349 

 بناء المدارس وتوسيعها وإعادة تأ يلها أعمال 70 200

السلع المرتبطة بأثاث المدارس وتجهيزاتها بما في  لك تكنولوجيا  20 40

 المعلومات واالتصاالت

تكاليف الموظفين واالستشارات لدعم أنشطة التوعية واألنشطة األخرى  10 13

 التي تزيد عدد األطفال المسجلين في المدارس في نهاية المطا 

السلع والمواد التي تدعم التدخالت على غرار تنفيث الحمالت اإلعالمية  20 25

 لزيادة الطلب على التعليم

 النقل 10 222

 المسا مات المالية في صناديق المدارس وصناديق لجان األ الي 20 50

799 

 

التالميث  استبقاءاألنشطة األخرى التي تدعم الوصول بما في  لك دعم  

 واألنشطة األخرى. همودعم تسجيل

 

 :األنشطة الواقعة في إطار ركياة تعايا الجودة دوالرمليون  44 دوالرمليون  243

 

المسا مات المالية في مراكز مديرية التوجي  التربوي والمدرسي/تكاليف  15 20

الموظفينا االستشارات وتكاليف النقل لتغطية األنشطة على غرار عمليات 

 .الفصول الدراسيةقبة التي تمارسها المديرية في ارمال

واألنشطة  ات الصلة لدعم المعلمين والمقدمة من  يةتدريبدورات الال 10 20

المركز التربوي للبحوث واإلنماء و/أو مديرية التوجي  التربوي 

 والمدرسي

 األنشطة الهادفة إلى توعية المجتمعات وأصحاب المصلحة 4 10

المقدمة إلى المدارس لتمويل احتياجات المدارس بما في  لك خطط المنح  5 50

 تحسين المدارس

 السلع والمواد الخاصة بتحسين التعليم والتعلم 10 20

األنشطة األخرى التي تدعم تعزيز الجودة بما في  لك التعليم العالجي   123

 ودعم الواجبات المنزلية واألنشطة األخرى
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 دوالرمليون  30 دوالرمليون  253

 

 األنشطة الواقعة في إطار ركياة تعايا النظم:

السلع والخدمات المرتبطة بتعزيز النظم لتسهيل جمع البيانات وما إلى  لك  10 20

 )على غرار الحواسيب والهواتف واالتصال بشبكة اإلنترنت(

التدريب وفقاً الحتياجات وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي  5 10

 للبحوث واإلنماء 

 االستشارات لدعم تطوير السياسات والمنا ج الدراسية واستراتيجية التقييم 5 10

لمشاريع اتكاليف الموظفين المرتبطة بالمحاسبة والمشتريات وتخطيط  10 20

والدعم اإلداري ودوائر المركز التربوي للبحوث وتنفيث ا والتنفيث الفني 

 واإلنماء وما إلى  نالك

األنشطة األخرى التي تدعم تعزيز النظم بما في  لك التكاليف التجريبية لتعديل   193

 .المنا ج الدراسية واألنشطة األخرى

 

 المجموع دوالرمليون  224 دوالرمليون  1,845
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 والقانوني. تقييم اإلطار المؤسسي 3

. تشمل المصادر التشريعية األساسية إلعداد الموازنة الدستور وقانون المحاسبة العمومية واألنظمة الداخلية البرلمانية. اإلطار القانوني. 3

ارسة على تنفيث الموموينظّم قانون ديوان المحاسبة الرقابة ال ارسة على بعض المعامالت والرقابة الالحقة الُمم  ازنة. سبقة الُمم 

 هثي القوانين.ل المكملةعدد كبير من المراسيم التنفيثية والقرارات الوزارية  توقد ُصِدر

ضمن اإلطار الزمني الثي حّددي الدستور بسبب  م2006. لم يتمّكن البرلمان اللبناني من إقرار الموازنة منث العام قانون الموازنة. 4

. ونتيجةً لثلكا ومنث  لك الوقتا ال توجد أي موازنة متوافق عليها م2006االعتبارات السياسية بصورة أساسية في أعقاب أحداث العام 

 نظامياً.

يناير/كانون الثاني  30بتاريخ  14969قم . يشّكل قانون المحاسبة العمومية الثي صدر بموجب المرسوم رقانون المحاسبة العمومية. 5

النص القانوني األساسي الثي يتناول إعداد الموازنة وتنفيث ا. و و يتمسك بمبدأ فصل موظفي اإل ن بالدفع عن موظفي  م1963

 المحاسبة. إّن قانون المحاسبة العمومية:

 يحدد قواعد إعداد طلب الموازنة السنوية؛ 

 يحدد رزنامة إعداد الموازنة؛ 

 يحدد أدوار وزير المالية والوزراء اآلخرين؛ 

 يحدد النفقات واإليرادات؛ 

 يعطي تعليمات مفصلة عن تخصيص اإليرادات وإدراتها وبيع األصول وتحصيل قروض الدولة؛ 

 مرحلة  يحدد المراحل األربع المرتبطة بمعالجة النفقات )االلتزاما التصفيةا التصريحا الدفع( ومسؤوليات مختلف الجهات في كل

 من العملية؛

  يحدد العمليات واإلجراءات المرتبطة بالمشتريات والتي يجب استخدامها لشراء السلع والخدمات ويصف قواعد وإجراءات إدارة

 الخزانة العامة.

 النفقاتصر  يتم وحتى الوقت الرا نا  م2006الموازنات منث العام إقرار ا وفي غياب 14969. وفقاً لقانون المحاسبة العمومية 6

" والتي يحق للحكومة على أساسها إنفاق واحد على اثني عشر شهرياً من الموازنة عشرية الثنياقاعدة الالحكومية على أساس "

 أو قانون لتنفيث الموازنة.للموازنة األصلية أي قانون ال يوجد (. وبعبارة أخرىا م2005)أي موزانة العام  تي تم إقرار ااألخيرة ال

قد ُحّددت ف. م2011زخم إصالح إدارة المالية العامة لكن االلتزام ُجّدد في العام  م إلى إعاقة2006الموازنة منث العام مأزق  أدى. 7

في المشاريع الممولة من البنك الدولي الحظة اإلصالحات المالية على أنّها مجال يتمتع باألولوية كما يتضح من الوتيرة المتسارعة الم

ْين خالل عم تنفيث إصالح اإلدارة المالية لطارئ لدامشروع البما في  لك  وخالل  ثي الفترةا . 2013 – 2011الفترة الممتدة بين العام 

( إلحاق التعديالت بقانون المحاسبة العمومية iشرعت وزارة المالية في تنفيث العديد من اإلصالحات الهيكلية الملحوظة بما في  لك: )

 م2001( إقرار تصنيف العام iiبعد(؛ ) اوالثي عفا علي  الزمن )بالرغم من أّن البرلمان لم يصادق عليه م1963الصادر في العام 

( إصدار مراسيم تنظيمية إلطالق مديرية الدين العام iv( إنشاء وظيفة إلدارة النقد؛ و )iiiلإلحصاءات المالية الحكومية الجديدة؛ )

ة أيضاً االستراتيجيات وخطط العمل على غرار استراتيجية إصالح إدارة المالية العامة أعّدت الوزار كماوتعيين الموظفين فيها. 

 (ا وخطة العمل المرتبطة بإلحاق اإلصالحات بتنفيث الموازنة واستراتيجية تنفيث نظام المعلومات اإلدارية المالية.2017 -2013)

. وبالتاليا يبقى حتى اآلنبعض اإلصالحات المقترحة عدم مصادقة البرلمان على نظراً ل. يبقى نظام إدارة المالية العامة في لبنان معرقالً 8

النظام صارماً وال يسمح سوى بمرونة محدودة ما يجعل معالجة العمليات خطوةً طويلة األمد ومجهدة بالنسبة إلى الجهات العامة بشكل 

 عام ووزارة التربية والتعليم العالي بشكل خاص.

. يتجاوز عمر اإلطار التنظيمي القائم للمشتريات الخمسين عاماً و و يحتوي على ثغرات تتيح للمشتريات العامة اإلطار القانوني. 9

قواعد المشتريات الخاصة بها و و ال يمتثل عموماً للمعايير الدولية الخاصة بالمشتريات. وتنطوي  تباعالفرص لبعض الجهات العامة ال

بشأن أنظمة المناقصات وقانون المحاسبة العمومية الصادر في  م1959المرسوم الصادر في العام األسس القانونية لهثا اإلطار على 

كز إلى حد كبير على توجيهات لجنة المناقصات ت. ووفقاً لقانون المحاسبة العموميةا ُصّمم نظام المشتريات العامة ليرم1963العام 

المركزية مهام التخطيط للمشتريات ومعالجة المناقصات والتوصية بمنح  المركزية في التفتيش المركزي. وتتولى لجنة المناقصات
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في وقت الحق ديوان المحاسبة ومنح  سلطة الرقابة اإلدارية المسبقة  قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازينالعقود. وقد أضا  

 على كافة معامالت التعاقد الكبيرة.

قانون تنظيم مهنة خبراء من  225سبة و و المؤسسة الرقابية العليا في البلد بموجب المادة . أنش  ديوان المحاديوان المحاسبة. 10

. وقد أنشئت وظيفة التدقيق الخارجي الخاصة ب  بواسطة المرسوم م1951يناير/كانون الثاني  16الصادر بتاريخ  المحاسبة المجازين

. ويتولى ديوان المحاسبة مسؤولية التحقق من 132/1992سطة القانون والمعدل بوا م1983سبتمبر/ايلول  16الصادر بتاريخ  82رقم 

استخدام األموال العامة من قِبل الجهات الحكومية وضمان امتثالها للقوانين واألنظمة القائمة ومحاكمة كافة الموظفين الحكوميين 

إدارة األموال العامة. وفي الوقت الرا نا يمارس ديوان المحاسبة في الغالب العمليات  نظمالتي ت لوائحالمتهمين بانتهاك القوانين وال

في المئة من  80و و يستهلك بالتالي ما يزيد عن الرقابية الالحقة )من خالل إصدار التأشيرات( على النفقات التي تتجاوز عتبةً محددةً 

ي العملية الرقابية المستقلة الالحقة. ويتصل ديوان المحاسبة إدارياً برئيس قدرات  ومواردي األمر الثي يحّد كثيراً من انخراط  ف

 الوزراء.

 . لمحة عامة عن إدارة المالية العامة4

 م2011أظهر التقرير األخير لإلنفاق العام والمحاسبة المالية الصادر في العام  لمحة عامة عن تصنيف أداء إدارة المالية العامة.. 11

لثي أُعّد بصورة مشتركة من قِبل صندوق النقد الدولي واالتحاد الدولي والبنك الدولي المجاميع اإلجمالية على الشكل )غير منشور( وا

 التالي:

 

السعي  العامة وانتشارمساءلة ضعف ال. يُقيّم نظام المشتريات العامة على أنّ  غير كا   ويتمتع بقدرات محدودة األمر الثي يؤدي إلى 12

وراء الريع. وقد ُصنّف لبنان بصورة منهجية على أن  ينتمي إلى الطيف األدنى في المسوحات التأشيرية الخاصة بمنظمة الشفافية 

 عدم( iبلداً(. وتشمل العوائق األساسية المحيطة بالمشتريات العامة: ) 175من بين  136: المرتبة م2014الحوكمة )فيما يتعلق بالدولية 

المنافسة  غياب( iii( بيئة رقابية غير فعالة ال تفرض تطبيق القواعد والمبادئ التوجيهية؛ )iiنون شامل للمشتريات العامة؛ )وجود قا

المشتريات على أنّها مهنة بحد زامن  لك مع عدم اعتبار الموارد البشرية والتدريب ويت ضعف قدرات( ivالدولية في القطاع الخاص؛ )



  
 

78 

 
 

( النقص في المعلومات/البيانات الخاصة بأداء المشتريات. viبالمشتريات )ية لرفع الشكاوى المتعلقة سآلية مؤسوجود  عدم( v اتها؛ )

ولمعالجة أوج  القصورا اتُخثت خطوات محددة لوضع قانون مشتريات معدل وشامل فضالً عن جهود بناء القدرات المدعومة بشكل 

 أساسي من شركاء التنمية.

. ووفقاً لمنظمة الشفافية الدوليةا يحتل لبنان المرتبة الخامسة في م2010في المئة في العام  22مثّلت  قدلفساد ضعيفةً وا كافحة. تعتبر م13

 بلداً في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )قبل العراقا ليبياا اليمنا وسوريا(. 18قائمة البلدان األكثر ضعفاً من أصل 

 ب. تقييم األداء االئتماني

ي استنتج هذا التقييم أنّه، ورهناً بالتنفيذ الناجح للتغييرات المقترح إلحاقها بالترتيبات التنفيذية القائمة، يعتبر اإلطار االئتمان. 14

اد . وتقّدم األنظمة االئتمانية الخاصة بالبرنامج )التخطيطا إعدالنتائج المرجوة تحقيقاإلجمالي الخاص بالبرنامج مؤاتياً لدعم تنفيذه و

الموازنةا المشترياتا المحاسبةا الضوابط الداخليةا تدفق األموالا إعداد التقارير الماليةا وترتيبات التدقيق( تأكيدات معقولة بشأن 

االستخدام المؤاتي ألموال البرنامج والمحافظة على أصول . عالوةً على  لكا تعمل األنظمة االئتمانية الخاصة بالبرنامج عند مستوى 

 نتائج البرنامج. تحقيقلدعم ُمرض  

لُص التقييم إلى أّن الخطر االئتماني المرتبط بالبرنامج "مرتفع". 15 التالية التفاصيل حول الخالصات التي تم التوصل  قساموتقّدم األ. خ 

 .التي تم تقييمها لمشتريات وإدارة المالية العامةا من مجاالتإليها في إطار كّل مجال أساسي 

 إعداد الموازنةالتخطيو و. 1

( مع م2005ويُسمح للوزارات بإنفاق واحد على اثني عشر من الموازنة األخيرة المعتمدة ) م2006منث العام  ة. لم تُعّد أي موازن16

 اعتمادات إضافية على الشكل التالي في حالة وزارة التربية والتعليم العالي:

 

 استُخدمت التي الموازنة بنود لتوفير المستخدمة العاجلة والنفقات المشتركة للنفقات الموازنة احتياطيات من إضافي مخصص (أ )

 .استثنائية اعتمادات لفتح أو اعتماداتها

 

بالنسبة إلى المنح المقدمة من خالل التمويل الخارجيا بموجب مرسوم صادر بما يتماشى مع قانون المحاسبة العموميةا يمكن  (ب )

ات مع اختال  آليات المحاسبة وإعداد التقارير على النحو المبيّن أدناي. وقد خضعت التعامل مع المخصصات كسلف أو مسا م

آلية "السلفة الخاصة بالموازنة" للتقييم وتبيّن أنّها ُمجِهدة وبطيئة وتتطلب استعراضات مسبقة متعددة بما في  لك من قِبل ديوان 

ريات والمدفوعات. وبالنسبة إلى حصة المنحة من تمويل المحاسبة وموافقات محددة خالل تخصيص التمويل ومعالجة المشت

البرنامجا قالت وزارة التربية والتعليم العالي إنّها تفّضل آلية "المسا مة الخاصة بالموازنة" التي ال تتطلب االستعراضات 

 المسبقة والموافقات من مديرية الصرفيات في وزارة المالية.

 

صادق علي  البرلمانا ينص على ترتيبات محددة يل التمويل الخارجيا بموجب قانون بالنسبة إلى القروض المقدمة من خال (ج )

خاصة بالجهات المانحة لتنفيث  ثا المشروع. وتعتبر الشروط التي ينص عليها القانون ملزمةً و ي تحّل محّل قانون المحاسبة 

تشريعية أخرى. ووفقاً لثلكا تتفاوض الجهات المانحة لوضع ترتيبات ائتمانية مؤاتية تستوفي شروطها  متطلباتالعمومية وأي 

في المجاالت التي ال تكون فيها النظم القطرية السائدة مرضيةً الحترام المبادئ التوجيهية واستيفاء الشروط. وبالنسبة إلى حصة 

اقتراح الترتيبات االئتمانية التي تهد  إلى تعزيز الضوابط الداخلية ومعالجة  من تمويل البرنامجا سيُطبّق  ثا النهج مع القرض

الترتيبات االئتمانية الخاصة تتم مواءمة المشتريات وإدارة العقود وممارسة الرقابة في وزارة التربية والتعليم العالي. وعلي ا س

برنامج وسيُدرج  لك في دليل عمليات البرنامج الثي على حّد سواء إلى أقصى حّد ممكن من حيث تنفيث ال قرضبالمنحة وال

 سيُعتمد فور بدء تنفيث البرنامج.



  
 

79 

 
 

 

 نقاط القوة نقاط الضعف

عملية خاصة بالموازنة السنوية والعمليات البيروقراطية  عدم وجود

 في االستعراض والموافقة على أنشطة تنفيث الموازنة

المرونة في اختيار ترتيبات التنفيث المسموح بها في إطار 

 بالموازنة" فيالقروض ومنح "المسا مة 

 للحّد من نقطة الضعف المحددة:

   سيُوّج  إطار نفقات البرنامج من خالل استعراض مفّصل لتقديرات النفقات وتحقيق التناغم مع أ دا

وسيجري المضي قدماً في رصد نفقات البرنامج بصورة وثيقة وأنشطة البرنامج خالل تصميم  ثي العملية. 

 خالل مدة البرنامج.

  ستُطبّق المرونة التي ينص عليها قانون المحاسبة العمومية في تصميم آليات المحاسبة الخاصة بالقروض

ع الخارجية ومنح "المسا مة الخاصة بالموازنة" في تصميم الترتيبات االئتمانية الخاصة بالبرنامج م

االستفادة من تعزيز النظم القطرية )على غرار إسناد المسؤولية التنظيمة المتوخاة في التشريعات المقترحة 

 إلى لجنة المناقصات المركزية(

 

 . إدارة الخاانة وتدفق األموال2

ي  لك معالجة المدفوعات المرتبطة . ستضع وزارة التربية والتعليم العالي الترتيبات لممارسة الرقابة االئتمانية على األنشطة بما ف17

بالسلع واألعمال والخدمات. باإلضافة إلى  لكا ستضع وزارة التربية والتعليم العالي الترتيبات لتحويل السلف إلى المدارس واإلشرا  

تستهد  الحوكمة   لكا ستشمل الترتيبات تنفيث التوصيات التي تحقيقعلى المحاسبة المرتبطة بها وإعداد التقارير  ات الصلة. ول

 لمشتريات والتدقيق وإعداد التقارير المالية.عملية مبسطة لالفعالة وإدارة المخاطر التشغيلية و

يم . نظراً إلى الخبرات المكتسبة من إدارة برنامج المرحلة األولى من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالا تفّضل وزارة التربية والتعل18 

البرنامج. وبالتاليا وبموجب  ثا النهجا ستُرسل تمويل المسا مة" إ ا كان  لك ممكناً و لك لحصة المنحة من  العالي اعتماد "آلية

. وبموجب آلية المسا مة الخاصة بالمنحا لن (أ)وزارة المالية إلى الحساب المصرفي  فياألموال مباشرةً من حساب المنح والتبرعات 

الفاً آللية "السلفة" الخاصة بالمنحا بينما سيكون لوزارة المالية دور ممارسة االستعراض يكون لوزارة المالية أي دور رقابيا خ

 الالحق على األموال. وستُحّدد اآللية المتوافق عليها لمعالجة أموال المنح في المرسوم الثي سيوافق علي  مجلس الوزارء. وبالنسبة إلى

قانون يصادق علي  البرلمان. وستطلب وزارة المالية من وزارة التربية والتعليم العالي أن تُعاود با ستصدر  ثي اآللية القرضحصة 

المتعلقة بمعالجة الترتيبات  ية القرضباتفاق خاص. وسيحّدد القانون القرضإرسال التقارير بشأن استخدام األموال في إطار تمويل 

 ن المحاسبة العمومية.التنفيث والمسحوبات ووفقاً لثلك سيحّل محّل قانو

 منح التمويل الخارجي

 السلفة الخاصة بالموازنة

تصنيف مفصل مع التوكيل بمسؤولية  
 تقديم التقارير عن الحسابات المالية 

خاضع لالستعراض الالحق من 
 مديرية الصرفيات في وزارة المالية

تصنيف إجمالي مع إالتوكيل 
تقديم التقارير عن بمسؤولية  

 الحسابات المالية 

خاضع لالستعراض الالحق من  
 مديرية الصرفيات في وزارة المالية

 المساهمة الخاصة بالموازنة

مساهمة برنامجية  من دون التوكيل 
تقديم التقارير عن بمسؤولية  

بصورة خاصة الحسابات المالية   

غير خاضعة لالستعراض الالحق من  
 مديرية الصرفيات في وزارة المالية
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. سيُفتح حساب مصرفي أ خاص بالبرنامج في المصر  المركزي في لبنان بالدوالر األميركي حيث ستُحّول أموال المنحة الخاصة 19

م العالي المالية. وستدير وزارة التربية والتعلي والتبرعات بوزارةمن خالل حساب المنح  المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالب

فتح حساب مصرفي آخر تم الخاص بالبرنامج من خالل الترتيبات التي ستُحّدد في دليل عمليات البرنامج. وسي (أ)الحساب المصرفي 

من  المؤسسة الدولية للتنميةالمقّدم من ستالم أموال القرض خاص بالبرنامج في المصر  المركزي في لبنان بالدوالر األميركي إل (ب)

القروض الخاص بوزارة المالية وستديري وزارة التربية والتعليم العالي من خالل الترتيبات المحددة في دليل عمليات مجمع حساب 

 البرنامج أيضاً.

بمعامالت اإلنفاق الفرديةا ال يجب أن تتجاوز  ةسحوببالغ الم. بالرغم من أن عمليات برنامج النتائج ال تربط المالحسابات تسوية .20

من قِبل وزارة التربية والتعليم العالي في إطار البرنامج خالل فترة التي تمت النفقات إجمالي المسحوبات اإلجمالية في إطار البرنامج 

المؤشرات المرتبطة بالصر  مع النفقات  تنفيثي. وبعد تاريخ انتهاء البرنامجا سيقارن البنك المستوى التراكمي للمسحوبات ببلوغ كافة

اإلجمالية الخاصة بالبرنامج. وإ ا ما تجاوزت المسحوبات التراكمية من البنك الدولي مجموع نفقات البرنامج الخاصة بالحكومة على 

 . .بناًء على إشعار منعلى الحكومة إعادة الفارق إلى البنك الدولي النحو المحدد في تقارير التدقيق الخارجي الخاصة بالبرنامجا 

 نقاط القوة  نقاط الضعف

 

وزارة التربية والتعليم العالي لمعالجة نقاط تعتبر القدرات الفنية ل

 المؤسسيةالضعف المحددة بالكامل من خالل تنفيث الترتيبات 

 .محدودة المقترحة

تقّدم األحكام القانونية المرتبطة بإدارة العمليات الممولة من 

على النحو  المؤسسيةالخارج المرونة في تحديد الترتيبات 

 المتفق علي  مع الممولين.

 

ضمان توفر سبقة لموزارة التربية والتعليم العالي في تصميم البرنامج بما في  لك اإلجراءات اللالقدرات الفنية  تعزيزأُدرجت ترتيبات 

 نيا فور بدء تنفيث البرنامج.الضمانات االئتمانية الدُ 

 

 

تؤّخر تحويل األموال من حساب الخزانة في وزارة  قدالعملية اإلدارية التي  أال و وخطر آخر ملحوظ يؤثّر على تدفّق األموال ثمة . 21

المالية إلى الحسابات المصرفية الخاصة بالبرنامج التي تدير ا وزارة التربية والتعليم العالي بسبب عدم امتثال  ثي األخيرة بصورة 

ْين تطلبهما وزارة الما لية. ولطالما شكّل  ثا األمر مشكلةً أساسية إلرسال الطلبات في الوقت المناسب وفقاً للشكل والمضمون اللث 

المستديرة التي تجمع ما بين  ةالطاولاجتماعات حّد منها من خالل ورد العمل وال يزال البنك يسعى للو محفظة لبنانفي  ستمرةم

الجهات الفاعلة األساسية من دوائر الخزانة والدين وإدارة النقد والموازنة والنفقات في وزارة المالية مع مختلف الوكاالت المنفثة 

ضوح والتأكد للمشاريع الممولة من البنك الدولي. ويكمن الهد  األساسي من ورد العمل المثكورة في شرح اإلجراءات  ات الصلة بو

 بالتالي من االمتثال لها وتجنب التأخيرات غير الضرورية التي تؤثر على تدفق األموال.

 . ملف المشتريات الخاص بالبرنامج3

 ما يلي: ي ك. النفقات التي يمكن الحصول عليها في إطار البرنامج. تكاليف األنشطة من الموازنة الخاصة بالبرنامج 22

 اء المدارس؛أعمال إعادة تأ يل وبن 

 التربوية على غرار األلعاب الرياضية  التجهيزاتبما في  لك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألثاث باإلضافة إلى  األجهزة

 والفنون؛

  الخدمات االستشارية والتحسينات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي تستهد  من بين أمور أخرى تحسين المنا ج

 م  ثي الخدمات وحفظ المعلومات ألغراض رصد أداء المدارس؛ والدراسية وتقدي

 .كلفة التدقيقات والخدمات  ات الصلة 
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. على أساس المعلومات المقدمة خالل التقييما تعتبر القيمة المقدرة للعقود قليلة نسبياً وأدنى من عتبة االستعراض العقود عالية القيمة. 23

مليون دوالر أميركي بالنسبة  15مليون دوالر أميركي بالنسبة إلى األعمال و 50المشتريات التشغيلية المحددة حالياً عند  مراجعةلجنة 

 إلى الخدمات االستشارية أو األعمال والخدمات.

 . التخطيو للمشتريات واإلجراءات والدعم الفني4

ين عاماً و و ال يمتثل بصورة عامة للممارسات الجيدة المقبولة دولياً. وقد ُصّمم يتجاوز عمر اإلطار التنظيمي القائم للمشتريات الخمس . 24

لجنة المناقصات المركزية ويمارس ديوان المحاسبة الرقابة اإلدارية المسبقة على كافة  بيدنظام المشتريات العامة ليتركز إلى حد كبير 

ص القانون على ضرورة أن تضع كّل دائرة أو وكالة جدوالً سنوياً يفّصل لمشترياتا يناالمعامالت التعاقدية الكبيرة. ومن حيث خطط 

. ويتطلب إجراء أي تعديل في الخطة السنوية الحصول على الرسميةالعقود وتواريخ المشتريات الخاصة بها. وتُنشر الخطة في الجريدة 

قاط مرنة تقدم الفرص لبعض الجهات العامة التباع الموافقة من لجنة المناقصات المركزية ونشر ا من جديد. ولكنّ  يحتوي على ن

على سبيل المثالا يُسمح باإلعفاء من تطبيق اإلطار القانوني اللبناني خالل تنفيث المشاريع الممولة من فقواعد المشتريات الخاصة بها. 

 كومة. ويقترح  ثا التقييم تطبيق  ثا النهج.ات القانونية الموقعة مع الحيالممولين الخارجيين وشركاء التنمية شرط  كر  لك في االتفاق

. شرعت الحكومة في تنفيث مبادرات متعددة لتحسين نظام المشتريات العامة المجزأ وغير الفعال في لبنان بما في  لك إطاري القانوني. 25

صياغة قانون مشتريات جديد في  ي وتلتزم جهات ممولة وجهات دولية مانحة متعددة بدعم بناء النظام. وقد كانت المبادرة األبرز 

. وفي العام م2012دة وقُّدم أخيراً إلى البرلمان للمصادقة علي  في ديسمبر/كانون األول يمرات عدوالثي تمت مراجعت   م1999العام 

ركة من اللجان للقانون من قِبل مختلف اللجانا ُشّكلت لجنة مشت واليةالمت مراجعةا ولتجنب التأخيرات اإلدارية في عمليات الم2015

 البرلمان. ولكّن  ثا االستعراض لم ينتِ  بعد ألّن أولويات البالد تتج  نحو التحديات السياسية األكثر حرجاً.في  القضائية والمالية

ة ويوصي وزارة التربية والتعليم العالي محدودة في مجال التخطيط للمشتريات وتنفيث العمليات  ات الصل قدرات . يرى  ثا التقييم أنّ 26

 ثي القدرات من خالل تعيين موظفين إضافيين و/أو إسناد أجزاء مهمة من العملية إلى شركة يتم التعاقد معها. وتتولى  تعزيزبالتقييم 

وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال مسؤولية تنفيث البرنامج ومن المتوقع أن تكون مسؤولةً عن التخطيط للمشتريات 

واستعراض التصاميم والموافقة عليها وتعيين االستشاريين وتقديم المناقصات وتقييم العطاءات والتوصية بمنح العقود وامتالك مواقع 

البناء وإدارة عمليات تنفيث العقود والتنسيق مع الجهات العامة  ات الصلة والتأكد من التنفيث وتسديد المدفوعات في الوقت المناسب 

 العقود في الوقت المناسب وتسهيل عملية تسليم البنية التحتية المشيدة أو السلع المشتراة. ورصد تعديالت

. كجزء من رصد المشترياتا تلعب لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة أدوار أساسية في تقديم الرقابة الفنية والبوابة 27

سبقة والالحقة ومعالجة الشكاوى العامة. وألغراض تنظيم وتبسيط  ثي مالاإللكترونية لنشر اإلعالنات وممارسة عمليات االستعراض 

 العملياتا اقترحت وزارة التربية والتعليم العالي الترتيبات التالية:

 لجنة المناقصات المركزية مع إسناد كامل  لمشاركةمليون ليرة لبنانية المحدد  100التنازل عن سقف الـ  تمبالنسبة إلى المنحةا سي

مسؤولية معالجة كافة األنشطة المرتبطة بالمشتريات إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما في  لك إشراك ديوان المحاسبة في 

مليون ليرة لبنانية  25مليون ليرة لبنانية بالنسبة إلى السلع واألعمال و 75سبقة لكافة العقود التي تتجاوز قيمتها ماالستعراضات ال

 دمات.بالنسبة إلى الخ

  لجنة المناقصات المركزية مع إسناد  مشاركةمليون ليرة لبنانية المحدد ل 100بالنسبة إلى القرضا سيجري التنازل عن سقف الـ

كامل مسؤولية معالجة كافة األنشطة المرتبطة بالمشتريات إلى وزارة التربية والتعليم العالي. إال أّن عتبات إشراك ديوان 

سبقة للعقود فستُحّدد عند حدود أعلى من قيمة العقود بالمقارنة مع تلك المخصصة لحصة المنحة مات الالمحاسبة في االستعراض

 من التمويل.
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بما في  لك نما ج العقود والنما ج الموحدة  النمطية للمناقصاتوثائق ال. ستستمر لجنة المناقصات المركزية بلعب دور ا في إعداد 28

لنشر اإلعالنات ومنح العقود؛ وتطوير قاعدة بيانات اإللكترونية التعديالت؛ واالستفادة من بوابتها األخرى لإلعالنات والتقييم و

ومؤشرات خاصة بالمشتريات. وستأخث لجنة المناقصات المركزية أيضاً زمام المبادرة في معالجة الشكاوى التي ال تحلها وزارة التربية 

كما إرسال الشكوى إلى لجنة المناقصات المركزية من قِبل وزارة التربية والتعليم العالي  والتعليم العالي. وفي مثل  ثي الحاالتا يجب

مباشرةً من مقدم الشكوى. وستستعرض لجنة المناقصات المركزية الشكوى وتطلب الحصول على إرسال الشكاوى إليها أيضاً يمكن 

الشكوى. وإ ا لم تُعالج الشكوى بصورة مرضية وفقاً لتوصيات لجنة تسوية  تابعالتوضيحات من وزارة التربية والتعليم العالي وت

المناقصات المركزيةا تُحال إلى ديوان المحاسبة الثي سيعتمد على إحدى اللجان لحّل الشكوى. وسيكون قرار ديوان المحاسبة ملزماً. 

 والعملية الالحقة المرتبطة بمنح للعقود. ابعتهامتإعداد العطاءات و مواعيدسيقّدم ديوان المحاسبة أيضاً الدعم في رصد دقة كما 

 نقاط القوة نقاط الضعف

وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال قدرات  تعتبر

العالية القيمة والكبيرة  ناقصاتمحدودة للقيام باألنشطة المرتبطة بالم

الحجم فيما يتعلق بجودة المواصفات الفنية والشروط المرجعية وجودة 

وثائق العطاءات وصرامة تقييم العطاءات وجودة األعمال والسلع أو 

 الخدمات المقدمة والتنفيث في الوقت المناسب.

 

-- 

يوصي  ثا التقييم بزيادة قدرات وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة 

( بناء قدرات اإلدراج iو/أو إسناد أجزاء مهمة من العملية إلى شركة يتم التعاقد معها بهد  دعم: )من خالل تعيين موظفين إضافيين 

( بناء القدرات ووضع برنامج iii( توحيد وثائق العطاءات ونما ج العقود؛ )iiعم الفني من وزارة التربية والتعليم العالي؛ )الممنهج للد

 المؤسسات. إجراءات( تبسيط وترشيد ivتدريب؛ و )ال

 

 

 . الرقابة على المشتريات5

ف الوظيفي لمناصب يوصتالوظائف المتعلقة بالمشتريات ووجود ال. يالحظ  ثا التقييم وجود الضوابط الداخلية من حيث تحديد وفصل 29

مراقبة الجودة وعمليات تسجيل المشتريات لدى وزارة التربية صارمة لإجراءات  توجد البيد أن  الموظفين وإطار محاسبة محدد. 

لمناقصات المركزية وديوان المحاسبة. وال لجنة امن قبل بالرصد والرقابة  فيما يتعلقالحظ التقييم وجود قيود كما والتعليم العالي. 

 خدماتها. حسينكافة  ثي المؤسسات الثالث عدد كا  من الموظفين و ي تحتاج إلى تيتوفر في 

م لقياس أداء المشتريات. لكنها ة ي. يجري جمع البيانات بصورة منهج30 غر  إلزامياً. ولليس نشر منح العقود والقرارات كما أن ال تُستخد 

ا وبهد  قياس أداء المشترياتا يجب إضفاء الطابع المؤسسي على جمع البيانات ونشر القرارات المتعلقة بالمشتريات المساءلة

 )استخالص المعلوماتا حل الشكاوىا نشر العقودا اإلعالن عن فرص الشراء إلخ(.

حت وزارة التربية والتعليم العالي إنشاء وظيفة تدقيق داخلي ال . الستكمال العمليات الرقابية المفروضة على عمليات التعاقد والدفعا اقتر31

عن  اءلةتكون مسؤولةً عن تغطية المشتريات وحسب وإنّما أيضاً األنشطة األساسية األخرى الخاصة بالبرنامج بما في  لك رصد المس

 ليم العالي.المنح المقدمة للمدارس وغير ا من عمليات الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتع
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 نقاط القوة  نقاط الضعف

القدرات الفنية بسبب النقص في من قصور في لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة  تعاني -

 الموظفين. 

بصورة ممنهجة كما أنّها ال تُستخدم لقياس أداء  تملم يالحظ التقييم أن عملية جمع البيانات ت -

 المشتريات. وال يعتبر نشر منح العقود والقرارات إلزامياً.

خالل  اإلشرا  الفني على عقود األعمال المدنية: ال تُستخدم الدراسات الفنية واإلشرا  الفني من 

 الخدمات الخارجية بصورة ممنهجة.

 

-- 

(i) سيُقّدم الدعم إلى ديوان الم( :حاسبة من خاللi( الموارد اإلضافية وبناء القدرات؛ )iiتعزيز استعراض التدقيق ورف )عتبات  ع

 .لمشتريات واألداءا( مراقبة خطط iiiاالستعراض المسبق؛ و )

(ii) الدعم إلى لجنة المناقصات المركزية من خالل )أ( موارد إضافية وبناء القدرات )ب( تعزيز الدور التنيظمي )ج( تعزيز  تم تقديمس

)استخالص  ة بهاالمتعلق اتونشر القرار ناقصاتعلى جمع البيانات الخاصة بالم يمراجعة الشكاوى )د( إضفاء الطابع المؤسس

 ص المشترياتا إلخ(.المعلومات ونشر العفود واإلعالن عن فر

(iii)  زيد من جودة مخرجات العقود المقدمة والرقابة تأن  هامن شأنإنشاء وظيفة للتدقيق الداخلي في وزارة التربية والتعليم العالي إن

 واألداء. ساءلةالمالرئيسية األخرى للبرنامج الخاصة بنشطة األعلى المشتريات باإلضافة إلى رصد 

 

 . إدارة العقود6

البرنامج مع أنشطة محددة بما في  لك  في إطارد ومسؤولية إدارة العقبوحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال  ُكلفت. 32

العقود للتأكد من تقديمها ضمن الجداول الزمنية المحددة للتسليم واألسعار المتفق عليها؛ ولرصد جودة أعمال بناء المدارس  متابعة

ا جالبرنامفي إطار لمدارس التي من المتوقع تحسينها ل. وبالنظر إلى العدد الكبير  اتجديدتي تم المباني الوتكليف وقبول وإعادة تأ يلها؛ 

رصد العقود بصورة ملحوظة. ويوصي  ثا التقييم باتباع نهج متعدد األوج  على الخاصة بمتابعة وقدرات ال ناك حاجة إلى تحسين 

 التالي: نحوال

  رصد العقود على إضافي يتم التعاقد علي ا متابعة وبدعم  اإدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالستواصل وحدة

 .المركز التربوي للبحوث واإلنماء التي يدير امستوى الوزارات بما في  لك تلك 

 نظاماً لرصد العقود  بوضععاقد علي ا بدعم إضافي يتم الت اوحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال سو  تقوم

 .وتعاين وتتحقق بصورة دورية من أعمال البناء وإعادة التأ يل في المدارس

 ألنشطة المرتبطة بالمشتريات اامتثال استعراض مدى المقترحةا بناًء على توجيهات الوزيرا  المراجعة الداخليةوظيفة  ستتولى

 لك المركز التربوي للبحوث واإلنماء ووحدة إدارة برنامج مبادرة توفير أنشطة بما في بصورة دورية على كافة المستويات 

 .دور لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبةفي التعليم لجميع األطفال والمدارس من دون التدخل 

 شاملةة واإلشرا  على الجودة الوزارة التربية والتعليم العالي في المحافظات في مجال تنسيق األنشطالتربية بتمثيل مكاتب  ستقوم 

 للتنفيث واألداء. وستستكمل  ثي المكاتب عمل التدقيق الداخلي واإلشرا .

 نقاط القوة نقاط الضعف

وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال في مجال رصد العقود بما في تعتبر قدرة 

 .كافية لك العدد الكبير من أعمال بناء المدارس وإعادة تأ يلها غير 

__ 

الخارجي يتم وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال في مجال رصد وإدارة العقود من خالل الدعم  قدرات تم تعزيزسي

 .تربية في المحافظاتوستُستكمل من خالل وحدة التدقيق الداخلي المنشأة ومكاتب العلي  التعاقد 
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 . حسابات البرنامج وإعداد التقارير المالية7

. ويجب على المؤسسات المعنية بالموازنة المحاسبة العمومية الحسابات وإعداد التقارير الخاصة باألموال العامةينظّم قانون . 33

ينظّم القانون كما االحتفاظ بسجالتها المحاسبية وفقاً للقانون وعلى أساس المعايير المحاسبية والدليل المحاسبي وتعليمات وزارة المالية. 

 رقابة المالي ت ْين فضالً عن مبادئ وشروط اإلدارة المالية والنظم الرقابية في مؤسسات القطاع العام.نطاق وتنفيث اإلدارة وال

 . ستكون وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولةً عن تنفيث كافة جوانب إدارة البرنامج. وقد غطّى  ثا التقييم:34

  و االداخلية ألموال الموازنة والنفقات وألموال ونفقات البرامج األخرىوإعداد التقارير المالية والرقابة  الحساباتإجراءات 

 وإعداد التقارير المالية والرقابة الداخلية ألموال ونفقات البرنامج. اباتاإلجراءات المتوقعة للحس 

 ذاتها بحدارة االئتمانية التي تشمل الرقابة على البرنامج بما في ذلك اإلد عنمسؤولية الستتولى وزارة التربية والتعليم العالي كامل . 35

المنح رصد وزارة التربية والتعليم العالي المسؤولية عن تتولى . وبهثي الصفةا ستلتاامات واألداء االئتمانيرصد تمويل البرنامج واإل

ويبيّن الرسم البياني التالي المقدمة إلى المدارس بما في  لك تطبيق اإلجراءات المحددة في دليل عمليات المنح المقدمة إلى المدارس. 

 ملخصاً عن األنشطة والمسؤوليات  ات الصلة المتوخاة في إطار  ثا البرنامج:

 

 

عدد من التوصيات  تم تحديدمبادرة توفير التعليم لجميع األطفالا لبرنامج من المرحلة األولى المكتسبة مع األخث في االعتبار الخبرات . 36

. ويعرى التقيعيم أّن وزارة التربيعة والتعلعيم مبادرة توفير التعليم لجميعع األطفعالبرنامج المرحلة الثانية لصميم وأُخثت بعين االعتبار في ت

فعي الوقعت المناسعب ومعالجعة  ةلخطعط الماليعوضعع ال الالزمعةلتحديد القدرات والموارد  مسبقةالعالي ستحتاج إلى عدد من اإلجراءات ال

بتقعديم تقعارير األداء الخاصعة بالبرنعامج وتقعارير المحاسعبة التقيعيم يوصي والمشتريات والمدفوعات وإدارة المنح المقدمة إلى المدارس. 

غعراض الرقابعة االئتمانيعة لبرنعامج أللالتي تعّد ا وزارة التربية والتعليم الععالي إلعى اللجنعة التوجيهيعة  الحساباتالمالية الدورية وتقارير 

  ثي المبادرة:تي تدعم ال المؤسسيةالترتيبات فيما يلي ورصد األداء. و

  .السععتكمال  عثي العمليععةا ستنشعع  وزارة التربيععة والتعلعيم العععالي لجنععةً توجيهيععةً تغطعي كافععة أنشععطة البرنععامجا اللجناة التوجيهيااة

التربيعة والتعلعيم الععالي والمركعز التربعوي للبحعوث واإلنمعاء فضعالً ععن وسيرأسها وزير التربية وتتعألف معن ممثلعين ععن وزارة 

المسؤولين عن التنفيث. وستتمحور إحدى المسؤوليات األساسية المرتبطة بهثي اللجنة حول اإلشرا  على البرنعامج للفنيين  ممثلين

 وضمان التنسيق.

 اللجنة التوجيهية المعنية بالبرنامج والتابعة لوزارة التربية والتعليم العالي

 رصد أداء البرنامج -

 التدقيق الداخلي والرقابة

 وحدة تنفيذ البرنامج التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي

 إدارة حساب تمويل البرنامج -

 بناء المدارس وأنشطة بناء قدرات وزارة التربية والتعليم العالي/إعادة تأهيل -

 البيانات المالية الخاصة بالبرنامج والتدقيق -

المشتريات على مستوى 
 الوزارة

معالجة واحتساب 
المدفوعات على مستوى 

 الوزارة

 الحسابات الخاصة بالمنح المقدمة إلى المدارس

 الحسابات والسلف -

 البيانات المصرفية التجارية الدورية -

الحسابات الخاصة باالتكاليف التشغيلية للمنح 
المقدمة إلى المدارس وإعداد التقارير المالية 

 ذات الصلة

تقديم الحسابات والتقارير المالية الخاصة بالمنح 
 إلى المؤسسات الرقابية
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 وزارة التربيعة بع حسعاباتقسعم ال يضعم: تعلايم لجمياع األطفاالالموظفون االئتمانيون ضامن وحادة إدارة برناامج مباادرة تاوفير ال

والتعليم العالي محاسبين لديهم قدرات وخبرات محدودة في مجعال إدارة أمعوال الجهعات المانحعة. ولطالمعا تعاقعدت وزارة التربيعة 

 لعك تلعك المدعومعة معن البنعك  والتعليم العالي مع استشاريين متمرسين لعدعم تنفيعث البعرامج الممولعة معن الجهعات المانحعة بمعا فعي

االئتمانية من خالل تعوفير المتخصصعين فعي مجعال اإلدارة  المهامالدولي. وبالمثلا يتعين على وزارة التربية والتعليم العاليم دعم 

فيعث المالية والمشتريات لضمان تنفيث البرنامج بصورة مؤاتية وكفوءة. ويجب على وحعدة إدارة البرنعامج أن تشعر  علعى كامعل تن

 البرنامج.

 

 في ضوء أ مية إنشعاء وظيفعة فعالعة لممارسعة الرقابعة علعى األداء االئتمعانيا في وزارة التربية والتعليم العالي التدقيق الداخلي .

يُقترح إنشاء وظيفة تدقيق داخلي ضمن الوزارة على أن تععّد التقعارير إلعى العوزير. وبعالنظر إلعى القيعود الحاليعة المفروضعة علعى 

رج الوزارة. وكجزء من الشروط المرجعية التي يجعب القدراتا يُقترح إسناد وظيفة التدقيق الداخلي إلى أحد االستشاريين من خا

التوافق عليها بين وزارة التربية والتعليم العالي والبنكا سيُجري االستشاري التدقيق الداخلي لبرنامج المرحلعة الثانيعة معن مبعادرة 

. القعرضوحصعة التمويعل معن تعوفير التعلعيم لجميعع األطفعال وسيشعمل  عثا التعدقيق التمويعل معن خعالل المنحعة المقدمعة معن البنعك 

قدرات وزارة التربية والتعليم العالي لتكون قادرةً علعى ممارسعة وظيفعة التعدقيق على بناء االستشاري عمل باإلضافة إلى  لكا سي

الداخلي من خعالل العمعل بالتععاون معع معوظفي وزارة التربيعة والتعلعيم الععالي الُمعيّنعين ونشعر المععار  حعول منهجيعات التعدقيق 

الداخلي. باإلضافة إلى  لكا سيعّد االستشاري األدلة التوجيهية حول التدقيق العداخلي والمعواد التوجيهيعة األخعرى للمسعاعدة علعى 

إنشاء الوحدة واستدامتها من خالل تعيين موظفين مدربين قادرين على تنفيث وظيفة التدقيق الداخلي بصورة كفوءة وفعالة لتغطيعة 

 لبرنامج.لالفنية ثا الجوانب كالجوانب االئتمانية و

 

 سععيتناول الفصععل االئتمععاني العمليععات واإلجععراءات االئتمانيععة المتعلقععة بالبرنععامج ويُسععنِد الفصاال االئتماااني ماان دلياال العمليااات :

ول األصع ُعهعدوالمعدفوعات ووالقيعود  جعازةالمسؤوليات واألدوار مع األخث بعين االعتبار مبدأ الفصل بين الواجبات من حيعث اإل

والتسوية. وعلى النحو المثكور آنفاًا ستعالج وزارة التربية والتعليم العالي أموال المنحة وأموال االئتمان على حّد سواء بالطريقة 

نفسها إلى أقصى حّد ممكن لتنفيث أنشطة البرنامج بالرغم من أنّ  سيجري تغطية  ثي األموال من خالل اتفاقيت ْي تمويعل مختلفت عْين. 

الترتيبات المقترحة لتحويل أموال المنحة إلى المدارس إلعى وزارة التربيعة والتعلعيم الععالي وتقعديم  عكس سيتمة إلى  لكا باإلضاف

دليعل  أن كمعاالتقارير عن المحاسبة إليها في دليل خاص بعمليات المنح المقدمة إلى المدارس وستُطبّق في بداية تمويل  ثي المنح. 

القائمعة التعي تتطلعب ممارسعة الرقابعة  قعراراتال سعيعكسدليل عمليات البرنامج  فيعمليات المنح المقدمة إلى المدارس و و قسم 

ترتيبعات التمويعل معن المنحعة  صعالبةالمجتمعية فضالً عن المنح المقدمة إلى المدارس مع القيام بالتحسعينات الضعرورية لتحسعين 

ترتيبات المحسنة على سبيل المثعال شعرطاً مفروضعاً علعى المعدارس لكعي تقعدم التقعارير الدوريعة ععن بصورة إضافية. وستشمل ال

لحسععابات وإرسععال التقععارير إلععى وزارة التربيععة والتعلععيم العععالي لالحسععابات إلععى وزارة التربيععة والتعلععيم باسععتخدام نمععو ج مبسععط 

الداعمعة لتقعارير المحاسعبة الماليعة بصعورة دوريعة؛ وإشعراك البنعوك  تقعديم الوثعائقو؛ نظام معلومعات إدارة المدرسعةإلدخالها في 

التقعارير ععن أرصعدة الحسعابات المصعرفية وإرسعالها إلعى وزارة التربيعة  ورفععالتجارية التي تُدار فيها حسابات المعدارس لجمعع 

 عثا العدليل التوجيهعات األساسعية إلدارة والتعليم العالي.  ويجب اعتمعاد دليعل عمليعات البرنعامج فعور بعدء تنفيعث البرنعامج. وسعيقدم 

 البرنامج بصورة فعالة وكفوءة.

 

  سيتناول قسم المشتريات في دليل عمليات البرنامج اإلجراءات الضرورية للموافقة السنوية على خطة المشتريات والتحعديثات إ ا

مناقصعات اإلععالن وتطعوير المواصعفات الفنيعة والشعروط المرجعيعة ووثعائق ال مثعلالمختلفعة للمشعتريات  واإلجعراءاتلزم األمر 

عطاءات ومنح العقعود. وسعيحّدد دليعل عمليعات البرنعامج آليعة التنسعيق معع لجنعة المناقصعات المركزيعة فيمعا يتعلعق بوثعائق وتقييم ال

لجنعة  ثي تحعددية بالمشعتريات علعى النحعو العالعطاءات الموحدة ونشر اإلشعارات/منح العقود فضالً عن تبادل المعلومات الخاصع

المناقصععات المركزيععة والتععي ستُنشععر علععى البوابععة اإللكترونيععة. ويجععب أن يكععون  نععاك قسععم يصععف آليععة تقععديم الشععكاوى لتشععمل 

معنح العقعود أو  إجعراءاتمن طر  ثالث )لجنعة المناقصعات المركزيعة(. ويجعب أن يغطعي دليعل عمليعات البرنعامج أيضعاً مراجعة

ديوان المحاسبة بما في  لك الجداول الزمنية فضالً ععن وصعف اإلشعرا  الثي يحددي لهثا المنح على النحو  مسبقستعراض الاال

ديوان المحاسبة. وأخيراً ستُحّدد مسؤولية إدارة العقود أيضاً في  ثي يحدديعلى التنفيث وعمليات االستعراض الالحق على النحو ال

 .دليل عمليات البرنامج
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 نقاط القوة الضعف نقاط

تعاني قدرات وزارة التربية والتعليم العالي في مجال الرصد الفعال لكافة أنشطة البرنامج من إجهاد 

ملحوظ بسبب العدد الكبير ألنشطة بناء/إعادة تأ يل المدارس والشرط الثي يفرض إدارة المنح المقدمة 

 .األنظمةللمدارس بصورة فعالة والعدد الكبير المتوقع من عقود تحسينات 

__ 

منح تعزيز قدرات الرقابة لدى وزارة التربية والتعليم العالي من خالل إنشاء لجنة توجيهية ووظيفة للتدقيق الداخلي وآلية مبسطة إلدارة ال

لتطويرا ستُدرج آلية إلعداد التقارير لتحديد لالمقدمة إلى المدارس. باإلضافة إلى  لكا وضمن نظام المعلومات القائم والخاضع حالياً 

 دلة الداعمة على مستوى المدارس.مع تقديم األصادر األموال بالنسبة للمدارس واستخداماتها م

 

 الداخلية )بما في  لك التدقيق الداخلي( الضوابط. 8

المالية والرقابة التي ينص عليها قانون المحاسبة العمومية السياسات واإلجراءات المنفثة من وزارة المالية تشمل أنشطة اإلدارة . 37

 ووزارة التربية والتعليم العالي. و ي تغطي قائمةً طويلةً من المهام بما في  لك من بين عدة مهام أخرى:

 تحديد الغايات واأل دا  -

 تحديد وتقييم وإدارة المخاطر -

 التخطيط للموارد العامة وإدارتها وإعداد التقارير بشأنها -

 وشفافية الموارد العامة مراعاة مبادئ اإلدارة المالية السليمة -

 الفصل بين المسؤوليات في عملية صنع القرارات والرقابة والتنفيث -

 ضمان إجراء العمليات الحسابية الكاملة والصحيحة والدقيقة في الوقت المناسب لكافة العمليات -

 توثيق كافة العمليات واإلجراءات والتأكد من تتبع العمليات في المؤسسات؛ -

 جراءات مكافحة للفساد؛ وإدراج إ -

 تهيئة الظرو  من أجل اإلدارة المشروعة والمالئمة وإظهار سلوك مؤاتي وأخالقي بين الموظفين في المؤسسات -

 

الرقابععة الداخليععة  يتععولى التفتععيش المركععزي مراقبععة أعمععال. وم1959فععي العععام  115المرسععوم رقععم بالتفتاايش المركااا   إدارة ت. أُنشععئ38

ة ويرسل التقعارير مباشعرةً إلعى يالحكوم أعمال التفتيش في عموم اإلداراتعلى مستويات متعددة: يقوم التفتيش المركزي بواستعراضها 

 التفتععيشتجععري دائععرة فنيععة محععددة مرتبطععة بالقطععاع التربععوي "مجلععس الععوزارء )الععثي يععرتبط بعع  إداريععاً(. وضععمن التفتععيش المركععزيا 

العالي على المستوى المركزي وعلى مستوى المدارس في آن. وترتكز وظيفة ونطاق التدخل بصورة وزارة التربية والتعليم لالتربوي" 

االدعاءات والشكاوى المقدمعة. لكعّن وحعدة القطعاع التربعوي فعي أساس برنامج دوري وأيضاً على أساس المهمةا بناء على أساسية على 

 موارد التي تغطي كافة مجاالت التدخل.التفتيش المركزي تعاني من نقص في الموظفين وتفتقر إلى ال

. ستشععمل العمليععات الرقابيععة تحسععين الرقابععة علععى اإلدارة والتععدقيق الععداخلي واإلدارة الفعالععة لعقععود بناء/إعععادة تأ يععل المععدارس وتحسععين 39

 التحسينات في دليل عمليات البرنامج. يتم تفصيلوإعداد التقارير المرتبطة بالمنح المقّدمة إلى المدارس. وس المساءلة

المعنح المقدمعة إلعى ععن  المسعاءلة. ستسععى التحسعينات المقترحعة إلعى تحسعين تحسين عمليات الرقابة الداخلية على مستوى المدارس. 40

ْين ومشرف ْين بينما تدير لجنة مؤلفة من األ الي  المدارس ولجان األ الي. وتدير الصندوق المدرسي لجنة مؤلفة من مدير المدرسة ومعلم 

المنتخبين صندوق لجنة األ الي. وتشمل النفقات األساسية المرتبطة بالصعندوق المدرسعي: أ( رواتعب المعلمعين المتعاقعدين؛ ب( النفقعات 

خعرى علعى الصحية؛ ج( التكاليف التشغيلية المتكررة على غرار تلك المرتبطة بحعراس األمعن ونفقعات الميعاي والكهربعاء؛ د( النفقعات األ

ليعة فعور غرار الصيانة. وتعّد المدارس الموازنات السنوية التي توافق عليها المديريات االبتدائيعة أو الثانويعة المعنيعة. وتُقعّدم النفقعات الفع

قيعام تمويلها بما فعي  لعك الوثعائق الداعمعة إلعى المديريعة علعى أسعاس سعنوي. وتُكلّعف وحعدة التفتعيش التربعوي لعدى التفتعيش المركعزي بال

. وتشعير فيمعا يتعلعق بالمسعاءلةدورية. ويخضع صندوق لجنعة األ عالي إلعى متطلبعات أقعل صعرامةً عمليات استعراض عشوائي بصورة ب

بطيئعة وغيعر مكتملعة والمعاينعات  ساءلةالخبرات المكتسبة من برنامج المرحلة األولى من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال إلى أّن الم

 :فيما يلي بالمحاسبة والرقابة الداخليةفيما يتعلق التحسينات المقترحة  وتتمثلنتظمة. محدودة وغير م
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 والعثي ستصعل معن  نظعام معلومعات إدارة المدرسعةإطالق نمو ج مبسط للمحاسبة المالية يغطي الصندوق ْين على حعّد سعواء و لعك ل

النفقععات. وستصععل وزارة التربيععة والتعلععيم العععالي إلععى  بقيععدقععوم خاللعع  المععدارس إلععى المعلومععات الخاصععة بععاألموال المقدمععة لهععا وتُ 

  ات الصلة. حاسبةالمعلومات الموحدة التي تمكنّها من القيام بالرصد الدوري للسلف والم

  ستبرم وزارة التربية والتعليم العالي مثكرة تفا م مع البنوك التجارية التي تدير الحسابات المصرفية للمدارس حيث ستفرض علعى

البنعوك تقعديم ملخصعات دوريعة ععن أرصعدة الحسعابات إلعى وزارة التربيعة والتعلعيم الععالي ألغعراض رصعد اسعتخدام األمعوال   ثي

 والتسوية.

 عن األموال ساءلةستُكلّف المكاتب اإلقليمية للتربية برصد أداء المدارس عن كثب بما في  لك رصد الم. 

  وزارة التربية والتعليم العالي زيارات دوريعة إلعى المعدارس لرصعد  فيإنشاؤ ا  المقترحستشمل مسؤوليات وظيفة التدقيق الداخلي

 .ساءلة عن األموالالم

. ُكلّفعت وحعدة إدارة برنعامج مبعادرة تعوفير التعلعيم لجميعع األطفعال تحسين عمليات الرقابة الداخلية على بناء المدارس وإعادة تأهيلها. 41

 طعرإدارة العقود في إطار البرنامج مع تنفيث أنشطة محددة بما في  لك رصعد العقعود للتأكعد معن تنفيعث األنشعطة ضعمن األُ  المسؤولية عنب

تجديعد ا. التعي تعم المبعاني وتكليعف األسعار المتفق عليها؛ ورصد جودة أعمال بناء المدارس وإععادة التأ يعل؛ وقبعول بالزمنية المحددة و

توقعع تحسعينها فعي إطعار البرنعامجا معن الضعروري تعزيعز قعدرات رصعد العقعود بصعورة يمعن المعدارس التعي  وبالنظر إلى العدد الكبير

 ملحوظة. وتشمل التحسينات المحددة المقترحة:

   وتعااين العقاود لرصاد نظامااً  األطفاال لجمياع التعلايم تاوفير مباادرة برناامج إدارة وحادة ستنشا  ،خاارجي ياتم التعاقاد علياه بدعم 

 المدارس؛ في التأهيل وإعادة البناء أعمال من دورية بصورة وتتحقق

 بصاورة المشاتريات أنشاطة امتثاالمساتوى  التوجيهياة، اللجناة تعليماات علاى بنااءً  المقترحة، الداخلي التدقيق وظيفة ستستعرض 

 المدارس؛ تأهيل وإعادة بناء ذلك في بما دورية

 وزارة تمثيال مساؤوليات مان كجازء المادارس تأهيال وإعاادة بنااء عماالأ لتنفياذ قالوثيا بالرصد للتربية اإلقليمية المكاتب سُتكلّف 

 .العالي والتعليم التربية

 عمليات الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم العالي. علىالتحسينات . 42

 إنشاء لجنة توجيهية 

 إنشاء وظيفة للتدقيق الداخلي 

 تدقيق خارجي سنوي للبرنامج 

  وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالتحسين قدرات 

 نقاط القوة نقاط الضعف

الموظفين ونقاط الضعف النطاق قي القدرات على كافة المستويات بالنظر إلى النقص في  ةواسع أوج  قصور

 في النظام.

__ 

ة والتدقيق الداخلي واإلدارة الفعالة لعقود بناء/إعادة تأ يل المدارس يتغييرات في النظام وتعزيز عمليات الرقابة لتحسين الرقابة اإلدار إجراء

 ة إلى المدارس.المنح المقدمعلى وتحسين المحاسبة 

 

 . تدقيق البرنامج9

مسعؤولية التحقعق معن اسعتخدام األمعوال العامعة معن قِبعل الجهعات الحكوميعة المؤسسة الرقابية العلياا الثي يعتبر . يتولى ديوان المحاسبةا 43

إدارة  تعنظموضمان امتثالها للقعوانين واألنظمعة القائمعة ومحاكمعة كافعة المعوظفين الحكعوميين المتهمعين بانتهعاك القعوانين واألنظمعة التعي 

البيانعات الماليعة مهامة المتعلقة ب في فاعليةسبق للمعامالت وأقّل م للغاية في االستعراض الفاعالً األموال العامة. ويعتبر ديوان المحاسبة 

تقديم الحسعابات العامعة السعنوية )قيعد اإلععداد معن قِبعل وزارة نتيجة لعدم السنوية بصفت  مدقق. ويمكن تبرير  ثا الوضع بصورة جزئية 

 للمشتريات.ة والعميقة الالحق المراجعةا ينخرط ديوان المحاسبة في إجراء  ات المالية(. وفي الوقت 
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 ثا الديوان ضعف مستوى استقاللية المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات أّن أجرت  قدرات ديوان المحاسبة لتقييم  أشار. 44

ويطبعق نهعج تعدقيق ل ضمن نظام حوكمة معقعد ومعوارد بشعرية وماليعة محعدودة ومعز  البرلمان وموقعوليس الوزراء  اسةرئ كون  يتبع

أن يسعاعد االستعراض المستمر لديوان المحاسبة من قِبل البنك باستخدام "إطار قياس أداء ديوان المحاسعبة" من شأن عفا علي  الزمن. و

يفعة خرين بالتعدخل ودععم بنعاء القعدرات المتعلقعة بوظالتنمية اآلعلى تحديد أولويات تطوير القدرات األمر الثي سيسمح للبنك مع شركاء 

سعبقة علعى المسعائل المتعلقعة بالمشعترياتا يعنص مديوان المحاسبة. وبالنسعبة إلعى الوظيفعة "السعابقة" والموافقعات الل"التدقيق الخارجي" 

 تعزيز بما أّن ديوان المحاسبة سيكون شريكاً رئيسياً في إقرار حزم المشتريات المتعلقة بالبرنامج.خطة للالبرنامج على 

البيانات المالية السعنوية الخاصعة ببرنعامج بتدقيق مدقق خارجي خاص مستقل تتعاقد مع  وزارة التربية والتعليم العالي  مقو. وبالتاليا سي45

معن المقعدم للبرنعامج . وسيشمل  ثا التعدقيق كامعل تمويعل البرنعامج أي بمعا فعي  لعك التمويعل المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال

خرى المتعلق باإلضافة إلى أموال المنحة. وسيتم التوصل إلى تفا م واتفاق واضحْين مع الشركاء اآلخرين في مجال الجهات المانحة األ

تتم . وسعالمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميعع األطفعالالتنمية للموافقة على الشروط المرجعية المقبولة للتدقيق الخارجي السنوي لبرنامج 

بأدلعة  زودقدرات التدقيق العداخلي فعي بدايعة تنفيعث البرنعامج حتعى تشعكيل فريعق مع مسألة ضعفة لمعالجة شروط مرجعية مفصل صياغة

خعث ترتيعب التعدقيق تم أتوجيهية حول التدقيق الداخلي وُمدّرب على المعايير الدوليعة للقيعام بوظيفعة التعدقيق العداخلي بفعاليعة وكفعاءة. وسعي

 عمل البرنامج.الداخلي المثكور بعين االعتبار في خطة 

 نقاط القوة نقاط الضعف

 __ ال تتماشى منهجية وقدرات ديوان المحاسبة مع معايير تدقيق البيانات المالية.

مؤسسات العليا لمراجعة المنظمة الدولية للالتي وضعتها المعايير  وفقمدقق مستقلا تنفيث عملية تدقيق القوائم المالية للبرنامج من قبل  يتم

 الحسابات.

 

 ل. تقييم المخاطر االئتمانية

( iiالنتائج المتوخاة منه و ) تحقيق( إلى أّن اإلطار االئتماني اإلجمالي الخاص بالبرنامج مؤاتياً لدعم تنفيذه وiَخل ص هذا التقييم ). 46

الجهة المنفثة األساسية في وسيكون لوزارة التربية والتعليم العاليا  على أنّه "مرتفع". شاملوهو يقترح تصنيف الخطر اإلئتماني ال

 أكفاءمالية والمشتريات فضالً عن موظفين الالبرنامجا ور ناً بوضع اإلجراءات السابقة المقترحة للحّد من المخاطرا نظم فعالة لإلدارة 

وتسجيل  لمشتريات ومعالجتها وإدارة تنفيث العقود ووضع الموازنات وتنفيثاخطط وضع معنيين بالشؤون المالية والمشتريات ل

 المعامالت وإعداد التقارير المالية خالل السنة وفي نهاية السنة. وستسا م اإلجراءات العالجية المقترحة في إنشاء إطار مالئم للرقابة

 المهام والمسؤوليات الخاصة بالوظائف االئتمانية األساسية ووصفها.فصل الداخلية مع قواعد وإجراءات واضحة ل

ءات العالجية المقترحة الموضوعة، ستشمل ترتيبات اإلدارة المالية العامة والمشتريات على حد سواء وظائف اإلجرا وإللى جانب .47

 مؤاتية تستهدف ضمان االمتثال لمبادئ االقتصاد والكفاءة والعالنية والشفافية والمنافسة الحرة والنايهة والمساواة وعدم التمييا.

 كافحة للفسادمع المبادئ التوجيهية الم المواءمةد. 

طر االحتيال والفساد بما في اخلمالبرنامج معالجة أنظمة درجة  تم تقييم. كجزء من التقييم االئتمانيا معالجة مخاطر االحتيال والفساد. 48

في   الفساد والكشف عنمنع وردع المقترحة الخاصة بالبرنامج آليات متعددة ل المؤسسية لك آليات الشكاوى. وستشمل الترتيبات 

 الترتيبات القائمة بما في  لك:

 عليها والمحاسبة األموال استخدام نظمت بوضوح ومحددة شاملة إجراءات (أ 

البرنامج من  سير( الرصد الدوري لii( وظيفة تدقيق داخلي جديدة؛ )iآلية قوية لرصد الرقابة الداخلية واالمتثال بما في  لك ) (ب 

( الرصد الوثيق المثتال المنح المقّدمة إلى المدارس من وزارة iiiية والتعليم العالي؛ )اللجنة التوجيهية التابعة لوزارة التربقبل 

 ( وضع ترتيبات مستقلة وفعالة للتدقيق وإعداد التقارير المالية؛ ivالتربية والتعليم العالي للمعايير القائمة؛ و )

 تسويتها؛معالجة نتائج التدقيق ولوضع الترتيبات لالستجابة في الوقت المناسب  (ج 

 وضع ترتيبات فعالة للفصل بين وظائف المحاسبة وإعداد التقارير من قِبل مختلف الجهات الرقابية االئتمانية. (د 
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الخاصة بخطة العمل المقترحة للبرنامج والتي تعالج الفجوات المحددة وتعّزز الترتيبات  العالجية. أُدرجت  ثي اآلليات في اإلجراءات 49

 وإدارة المخاطر.للحوكمة  الشاملة

مؤسسة حكومية واحدة معنية بمكافحة الفساد في لبنان. ولكن  ناك الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافيةا ال توجد أي . هيئة مكافحة الفساد. 50

. وتحصل اللجنة البرلمانية للعدالة على (www.tranpsarency-lebanon.org) و ي منظمة غير حكومية نشطة جداً في  ثا المجال

الدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لصياغة وتعديل التشريعات  ات الصلة بما في  لك تلك المرتبطة بحماية كاشفي الفساد 

ة التي تنص عليها اتفاقية األمم المتحدة إلخ. وتتواءم التغييرات المقترحة مع المعايير والمبادئ التوجيهي اوالوصول إلى المعلومات

 لمكافحة الفساد التي يُعّد لبنان طرفاً فيها.

المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكافحة الغش والفساد في تمويل برنامج النتائج على  سيتم تطبيق المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد.. 51

 "البرنامج المدعوم من البنك" بأكمل .

 االئتمانية وتدابير الحد من المخاطر ه. اإلجراءات

 التالية للحّد من المخاطر المحددة في القسم السابق: قضايا. بهد  تعزيز الترتيبات االئتمانية الخاصة بالبرنامجا يجب معالجة ال52

 أ( التحسينات في آلية التمويل والمحاسبة الخاصة بالمنح المقدمة إلى المدارس

  اإلشرا  والمراقبة على أنشطة بناء وإعادة تأ يل المدارسب( التحسينات في آلية 

ج( ترتيبات تعزيز الرقابة االئتمانية وممارسة الرقابة على تنفيث البرنامج من وزارة التربية والتعليم العالي والجهات الرقابية 

 الحكومية

 عال.د( إخضاع البيانات المالية السنوية الخاصة بالبرنامج للتدقيق المستقل والف

 . يعرض الجدول أدناي مؤشرات رصد األداء والفعالية المستمرة للترتيبات االئتمانية الخاصة بالبرنامج:53

 ألداء االئتمانيالرئيسية لمؤشرات ال

 المؤشر التدبير المؤشر يقيس األداء المرتبو بـ خو األساس

جودة ودقة توقيت السجالت المحاسبية في إطار  م2016

 البرنامج

في  متسبةبسجالت محاسبية  االحتفاظ

إطار البرنامج على أساس مبادئ 

ثوق بها صادرة عن توجيهية مو

 وزارة المالية.

المحاسبة الموثوق بها 

 الخاصة بالبرنامج

ورقابية  أنشئت وظيفة وطنية منسقة فعالية الترتيبات االئتمانية م2016

 و ي تؤدي مهامها بنجاح.

الوظائف االئتمانية 

 قةالمنس

جودة ودقة توقيت الوظيفة االئتمانية في وزارة التربية  م2016

 والتعليم العالي وفي الوحدات التابعة لها.

جرى تعزيز الوظيفة االئتمانية لدى 

الجهات المدعومة من البرنامج من 

خالل التدريب المخصص وزيادة عدد 

الموظفين أو النظم على أساس تقييم 

 .الحتياجاتا

االئتمانية  تعزيز القدرات

على مستوى وزارة 

 التربية والتعليم العالي

المالية  يتم استالم القوائم

المدققة الخاصة بالبرنامج 

أشهر من نهاية كل  6 خالل

 سنة مالية سابقة.

الحصول على البيانات المالية المدققة   السنوية الخاصة بالبرنامج. عمليات التدقيقدقة توقيت 

الثانية من  الخاصة ببرنامج المرحلة

مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال 

أشهر من  6خالل فترة ال تتجاوز الـ 

  نهاية كل سنة مالية.

عمليات إخضاع البرنامج ل

ت في الوقت التدقيق

 المناسب

http://www.tranpsarency-lebanon.org/
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أشهر لإلجراءات  3

 المفتوحة.

الدعوة لتقديم عدد االيام بين تاريخ  دقة التوقيتا الفعالية من حيث الكلفةا وجودة التخطيط.

 .تاريخ إعالن الفائزالعطاءات و

متوسط مدة 

 المشترياتإجراءات

يوماً لإلجراءات  50

 المفتوحة

فتح العطاءات تاريخ عدد األيام بين  دقة التوقيتا الكفاءةا فعالية العملية من حيث الكلفة

 .تاريخ إعالن الفائزو

 توقيت تقييم العطاءات

تم عدد العمليات التي 

أو  إنهائهاأو  تغيير ا

/العدد اإلجمالي إلغاء ا

 للعمليات في السنة.

جودة التخطيطا جودة وثائق العطاءاتا والجودة 

 اإلجمالية للعملية

النسبة المئوية للعمليات التي خضعت 

للتغيير أو أُنهيت أو التي أُعلن عن 

 .أنّها باطلةً قبل التوقيع على العقد

 إنهاء أو إلغاء العمليات  

عقود الخاضعة للتعديل عدد ال

/ العدد اإلجمالي مديدوالت

 لكافة العقود في السنة.

عدد العقود المنجزة في الوقت  جودة التخطيط وعملية التقييم

التعديالت  إجراءالمناسب مع 

 في المئة(. 25المعقولة )حتى 

 تعديل العقد والملحقات

المعلومات المتعلقة بالبرنامج  تحميل  منع الغش والفساد وتعزيز الشفافية وتوعية المواطنين --

بما في  لك العملية والنفقات ووثائق 

المشتريات في الوقت المناسب 

يْن تحديثها بصورة يوميةو على الموقع 

اإللكتروني ْين لوزارة التربية والتعليم 

  العالي ولجنة المناقصات المركزية. 

  

يجري تحميل كافة 

المعلومات المالية 

ت الصلة والتشغيلية  ا

المتعلقة بالبرنامج على 

الموقع اإللكتروني 

الخاص بوزارة التربية 

والتعليم العالي 

والمعلومات المتعلقة 

بالمشتريات على الموقع 

وني للجنة اإللكتر

 المناقصات المركزية.  

ال يحتفظ النظام القائم 

للتعامل مع الشكاوى 

 بسجالت الشكاوى وحلها.

لدى وزارة  المؤسسيةلقدرات منع الغش والفسادا بناء ا

 التربية والتعليم العالي ولجنة المناقصات المركزية.

الشكاوى المستلمة التي يتم عدد 

وزارة قبل تسجيلها ومعالجتها من 

التربية والتعليم العالي من خالل 

. باإلضافة إلى اإلجراءات المعتادة

وضع نظام تعقب لمتابعة تم  لكا سي

 حلّها.إلى حين سير الشكوى 

تعزيز نظام التعامل مع 

المظالم/الشكاوى في 

وزارة التربية والتعليم 

العالي مع تسجيل 

الشكاوى وتعقبها وحلها 

 بصورة ممنهجة

منع الغش والفساد على مستوى المدارس. مقارنة  --

 التنفيث الفعلي بالتدفق المالي.

عدد التقارير التي ينتجها نظام 

المعلومات على أساس دوري )ربع 

سنوي( والتي ستشمل البيانات 

 الفئاتالمفصلة المتعلقة بمختلف 

)التوزيع الجغرافي/الديمغرافي على 

مستوى كل مدرسةـ المالي 

 )التحويالت والنفقات( وغير المالي(.

نظام إلدارة  تحديثإنشاء/

المعلومات لتسجيل بيانات 

مفصلة على مستوى 

المدارس )بما في  لك 

 البيانات المالية(
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 )ملخص( واالجتماعية البيئية األنظمة تقييم :6 الملحق

 تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية: األهداف والنهج (أ 

تصميم العمليات وتنفيث ا بطريقة تزيد من الفوائد البيئية  لضمانيعتبر تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية ضرورياً  .1

األ دا   تحقيقواالجتماعية المحتملة إلى أقصى حد ممكن. ويقيّم  ثا التقييم القدرات التنظيمية لدى العميل وأدائ  ل

 االجتماعية والبيئية المترافقة مع البرنامج و و ينص على اتباع إجراءات إضافية عند الضرورة.

 

 التأثيرات البيئية واالجتماعية – المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالم دع (ب 

 

ترتبط التدخالت األساسية للبرنامج ببناء قدرات مؤسسات وزارة التربية والتعليم العالي وأعمال البنية التحتية الصغيرة  .2

لى األطفال عموماً السيما األطفال السوريين الالجئين. النطاق والتي من المتوقع أن تعود بفوائد اجتماعية وبيئية ملحوظة ع

حساسة ومتنوعة وغير متوقعة على البيئة و/أو األفراد. ومن المتوقع  سلبيةوبالتاليا ال يُتوقع أن يكون  ناك أي تاثيرات 

ر في تدابير الحد من أن يخلق البرنامج ضغوطات بيئية محدودة خالل إعادة تأ يل و/أو بناء المدارس بما أنّ  سيجري النظ

المخاطر خالل التنفيث؛ ومن المتوقع أن يؤدي أيضاً البرنامج إلى ضغوطات بيئية محدودة خالل تشغيل وإدارة المباني 

 المشيدة حديثاً.

 

يم لجميع المبادرة الثانية لتوفير التعلتشمل التأثيرات البيئية السلبية المتوقعة المترافقة مع أنواع األعمال الممولة في إطار  .3

الغبار واالنبعاثات؛ المضايقات على غرار التلوث البصري الضوضائي؛ النفايات الصلبة والسائلة ب: تلوث الهواء األطفال

 ثي األنواع من التأثيرات إال أن نطاق حركة المرور. ة لالمحتمل عاقاتتآكل التربة واإلوالعمال  خيماتمن مواقع البناء وم

. وتشير الخبرات المكتسبة من تنفيث أنواع بطبيعتها قصيرة المدى ي والعمل مواقع المثكورة يقتصر بصفة عامة على 

من  وطأتها مماثلة من األعمال إلى أنّ  يمكن الوقاية من تأثيرات البناء القصيرة المدى في غالبيتها أو الحد أو التخفيف من

 ات الجيدة إلدارة البناء.الموحدة والممارس عملخالل إجراءات ال

 

قضايا النزاع والفقر اإلطار العام لترتبط العديد من المخاطر االجتماعية والفرص األساسية المتعلقة بهثا البرنامج ب .4

تي تم وثيق مع قطاع التعليم. وتشمل بعض المخاطر االجتماعية األساسية ال شكلتتفاعل ب كونهاوالحوكمة  والتهميش

 :تحديد ا ما يلي

 

  يمكن أن يستبعد البرنامج عن غير قصد بعض الفئات من األطفال. ثمة نسبة مئوية كبيرة من األطفال الالجئين غير

ويعود السبب في  لك في بعض الحاالت إلى األعرا  الثقافية التي تمنع الفتيات )السيما  الرسميالمسجلين في التعليم 

الشباب المدرسة للعمل في القطاع غير النظامي  تركالفتيات المرا قات( من الث اب إلى المدرسة. وفي حاالت أخرىا ي

 ؤالء ث اب إلى المدارس. واستبعاد للمواصالت ال يستطيع أطفال آخرون تحّمل تكاليف الفي حين . إعالة أسر مو

تداعيات طويلة األمد على قدرتهم على المسا مة في المجتمع ودعم أنفسهم قد تكون ل  األطفال من النظام التعليمي 

 وعائالتهم.

  إ ا لم تحصل مختلف فئات الشباب على فرص وصول متكافئة إلى الوظائف بالرغم من تمتعها أن يزيد إلحباط ليمكن

ات تعليمية مماثلة. من المحتمل أن يكون للبرنامج تأثيرات إيجابية على قدرات الشباب على الوصول إلى أسواق بمستوي

العمل بالنظر إلى أّن المستويات التعليمية ترتبط بالوصول إلى وظائف أفضل. ولكن وبالنظر إلى القيود المفروضة على 

الشباب الثي يتركون المدارس أنفسهم غير قادرين على الوصول وصول الالجئين إلى أسواق العملا قد يجد الالجئون 

إلى الوظائف نفسها التي يصل إليها الشباب غير الالجئين الثين يتمتعون بالمستوى نفس  من المهارات ما يؤدي إلى 

ضطر حتى يُ  إحباطهم. وبالمثلا وبالنظر إلى أنّ  يتم الوصول إلى العديد من الوظائف من خالل الشبكات الشخصيةا قد

 األجر. متدنيةإلى العمل في وظائف منخفضة اإلنتاجية أو حصلوا على التعليم الشباب الثي 
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  دون بعينها لصالح فئة ضعيفة أنها تصب و/أو  نتقائيةً ستهد  فئات اجتماعية محددة على أنّها االتي تجهود الإلى قد يُنظر

جتماعية تستفيد دون األخرى أن يخلق توترات اجتماعية بين إحدى الفئات االبأن األخرى. ويمكن النتشار التصور 

 المجتمعات أو يؤدي إلى تفاقمها.

 

  معايير االختيار واألدوار والمسؤوليات ومحاسبة االستشاريين المختارين للقيام بأنشطة بناء في الشفافية قد يؤدي غياب

 معات المستفيدة والقطاع التربوي.الروابط المجتمعية الجديدة أن تؤدي إلى تراجع الثقة بين المجت

 

 من المدارس أو إلى انتشار  التسرباأل دا  المتعلقة بجودة التعليم إلى زيادة معدالت  احقيقتؤدي الصعوبات في  قد

تصور مفادي أّن التعليم ال يثمر عن نتائج إيجابية. ويمكن لهثا األمر أن يؤدي بدوري إلى المزيد من الضعف بين صفو  

 وإلى تراجع الثقة بين المجتمعات والدولة. التالميث

 

  على غرار الشكاوى  مطالمإلى عدم معالجة مختلف أنواع ال جبر المظالمفهم االستخدامات المحتملة لنظام  عدميؤدي قد

المتضررين من  ثي المتعلقة بالتمييز والتر يب في المدارس. ويمكن لهثا األمر أن يؤثر بدوري على   اب األطفال 

 إلى المدارس.ضايا الق

 

أو  ياألراض حيازةباإلضافة إلى المخاطر المثكورة أعاليا قد تنشأ المخاطر االجتماعية عن دعم البنية التحتية التي تتطلب  .5

 عقاراتعلى األراضي أو الالفصول الدراسية إال المدارس أو  ال يتم بناءبينما فالتغيير في استخدام األراضي والممتلكات. 

المملوكة للحكومة بصورة  عقاراتاستخدام بعض  ثي األراضي أو الإال أن  يمكن في بعض الحاالت لحكومةا المملوكة ل

غير نظامية من قِبل األفراد أو األسر. ويمكن ألعمال البناء أو إعادة التأ يل أن تؤثر على قدرة  ؤالء األفراد على المضي 

ارة األصول المنتجة أو مصادر الدخل. ويمكن أن تشمل التأثيرات استخدام  ثي األراضي وأن تقود م إلى خسفي قدماً 

االقتصادية واالجتماعية المباشرة خسارة األراضي واألصول والدخل والوصول إلى األصول أو السكن األمر الثي يؤدي 

صعوبات على ى إلى تأثيرات سلبية على سبل كسب العيش. ويمكن لهثا األمرا إ ا لم يُدار بصورة مؤاتيةا أن يؤدي إل

 وإلى إفقار األشخاص والمجتمعات المتضررة. المدى الطويل

 

 حيازةالتأكد من وضع عملية واضحة للتدقيق في  الضروريمن  بيد أن  سيكوناألراضي.  حيازةيمّول البرنامج لن  .6

األراضي على غرار بناء المدارس الجديدة على األراضي الخاصة. وعلى وج  التحديدا يجب إخضاع الحاالت المصنفة 

أي ممارسة على أنّها تبرعات طوعية باألراضي للرصد الوثيق للتأكد من أّن التبرع قد قُّدم من دون إكراي أو تحايل أو 

من قليدية. باإلضافة إلى  لكا يجب التدقيق في التأثيرات على شكل من أشكال الضغط على السلطات العامة أو الت

 أو األراضي المملوكة للحكومة أو المتبرع بها.بطريقة غير رسمية األراضي يستخدمون 

 

لى التعليم عصول حلزيادة فرص ا من المتوقع أن يكون للبرنامج تأثيرات اجتماعية إجمالية إيجابية. ومن المعرو  أنّ  .7

يرات واسعة النطاق على وصول األفراد إلى أسواق العمل وزيادة الشبكات االجتماعية والقدرة على المشاركة تأثل  الجيد 

بين الفئات االجتماعية. وفي حالة برنامج النتائج المحددةا  ختالفاتكما يمكن أن يسا م في الحد من اال افي صنع القرارات

 بما في  لك:أخرى إيجابية  لبرنامج تأثيرات اجتماعيةنتح عن  ثا ايمكن أن ي

 

  الحد من الضعف والمعاناة النفسية بين النساء واألطفال الالجئين. تنتمي  اتان الفئتان إلى مجموعة الفئات التي تعاني

إلى التعليم الجيد أن يساعد على زيادة  هاوصولفرص من أعلى معدالت الضعف والضائقة االجتماعية ويمكن لتحسين 

تأثيرات يمكن أن يؤدي إلى  ات ْين المجموعت ْين لدى الضعف جوانب لحد من كما أن اقدرتهم على الصمود. ويمكن 

 ثي على لبرنامج  ثا ا يحوز ولكيإيجابية على غرار الحد من عمالة األطفال والزواج المبكر والتسول إلخ. ولكن 

لضعف. لا تعرضهب وضع تدابير محددة الستهدا   ات ْين الفئت ْين ومعالجة المشاكل التي من شأنها أن التأثيراتا يج

 اإليجابي. األثروبالتالي تعتبر قدرات موظفي الصف األول على معالجة  ثي المشاكل ضروريةً لتحقيق  ثا 
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  .زيادة يزيد مع العنف القائم على نوع الجنس فالحد من مستويات العنف بما في  لك العنف القائم على نوع الجنس

يلجؤون إلى العنف بما في  لك العنف حينها للتأقلم مع أوضاعم عندما يعدمون الحيلة الشباب من أوضاعهم واستياء 

الوصول إلى التعليم أن يحّد من  ثي فرص الجنسي واألنشطة اإلجرامية أو تعاطي المخدرات. ويمكن لزيادة 

قضايا العنف تمت معالجة الوصول بين الشباب وإ ا ما  ت فرصزادما حّد من العنف السيما إ ا الالي اإلحباطات وبالت

 والعنف القائم على نوع الجنس بصورة مباشرة في النظام التعليمي.

  كافة وعلى نحو يجعل  رق بين الفئات االجتماعية بصورة مؤاتيةواالفتمت إدارة تحسين التماسك االجتماعي. إ ا ما

بين يمد الجسور التعليم فالفئات تؤمن بأن الفوائد تُوّزع بالتساويا يمكن أن يكون التعليم مصدراً للتماسك االجتماعي. 

 تستطيعواألطفال يتفاعلون في المساحات المشتركة ويتبادلون الخبرات. و  اليمختلف الفئات االجتماعية بما أّن األ

تعمل على زيادة  ثا األثر أن جبر المظالم وفافية االستهدا  وتعزز شأن تضمن آلليات المعتمدة في البرنامج ا

 االجتماعي اإليجابي.

 

  زيادة الثقة بين المستفيدين والدولة. غالباً ما يكون النظام التعليمي إحدى النقاط األساسية للتفاعل بين المواطنين

والدولة. وفي حالة لبنانا وبالنظر إلى األعداد الكبيرة من الالجئينا ال يُعتبر النظام التعليمي نقطةً أساسيةً للتفاعل بين 

نقطة مهمة أيضاً للتفاعل بين الالجئين والدولة المضيفة. ويمكن لتحسين يمثل أيضاً  حسب لكنّ فالمواطنين والدولة 

جودة التعليم والوصول إلي  أن يحّسن بصورة ملحوظة العالقة والثقة بين الدولة اللبنانية والمجتمعات الالجئة وغير 

صف األول للمساعدة على تعزيز موظفو الُوجد الالجئة على حد سواء. وتكون  ثي  ي الحالة بصورة خاصة إ ا 

 .اتخدمقدمون لها الالعالقات بين المدارس والمجتمعات التي ي

 

 اللبنانبة تقييم أنظمة الحكومة (ل 

 

بالنسبة إلى المرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالا ال تقع إعادة تأ يل المدارس و/أو بنائها ضمن  .8

ولضمان االمتثال "للمبادئ األساسية" المطبقة والمحددة في سياسة البنك الدولي بيد أن  البيئي. إطار نظام تقييم األثر 

إجراءات العناية الواجبة في إطار  ثا البرنامج لتمكين وزارة يتم إعداد والتوجيهات المرتبطة بتمويل برنامج النتائجا س

تقييم من  4ة للحد من المخاطر والرصد والتي ستُدرج في الملحق تنفيث التدابير المؤاتي ضمانالتربية والتعليم العالي من 

بالمبدأين األساسي ْين المطبقين على  فيما يتعلقاألنظمة االجتماعية والبيئية. وستُقّدم إجراءات العناية الواجبة في خطة العمل 

مصممة بهد : )أ( دعم االستدامة البيئية  ثا البرنامج وبالتحديد: أّن إجراءات وعمليات اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 واالجتماعية في تصميم البرنامج؛ و )ب( حماية السالمة العامة وسالمة العاملين من المخاطر المحتملة.

 

منسقين ميدانيين من خالل مديرية بعتيين وزارة التربية والتعليم العالي  تقوملمعالجة المخاطر االجتماعية في المدارسا  .9

التوجي  التربوي والمدرسي المسؤولة عن رصد جودة التدريس والمشاكل التي يواجهها التالميث والوضع اإلجمالي في كّل 

ْين كل مدرسةً تقريباً ويزورون كّل مدرسة  30مدرسة. ويعتبر المنسقون الميدانيون مسؤولين عن  ثالثة أسابيع. إلى أسبوع 

ما يسمح لوزارة التربية والتعليم العالي بالحصول على المعلومات المحدثة عن كّل مدرسة تدعمها ومعالجة المشاكل و ثا 

في كّل مدرسة لمعالجة مرشدين التربويين في الوقت المناسب. ويعمل المنسقون الميدانيون بصورة وثيقة مع المعلمين وال

 لة المدرسة ليتم تشاركها الحقاً مع المهندسين.جمع المعلومات عن حايقومون أيضاً بالمشاكل و

 

 بها يلتزم أن يجب التي السلوك قواعد مدونة إلى 1130 القرار من 41 المادة تشير األطفالا حماية بقضايا يتعلق فيما .10

 أي إنزال ربويالت القطاع في الموظفين على تحظر و ي. األساسي والتعليم األطفال روضة في التعليم مجال في العاملون

 يحدد ال القانون ولكنّ ". الشخصية والكرامة التعليم مبدأ ينتهك مهين" لفظي عقاب توجي  أو التالميث على جسدي عقاب

 مستوى على المظالم جبر بآليات يتعلق فيما الوضوح عدم أن كما. للمعلمين المحددة المسؤوليات أو التالميث حقوق ما ية

 االجتماعية الديناميات على تحديات يفرض السيء السلوك على باوالعق ثوابلل شفا  نظام وجود عدم عن فضالً  المدارس

 .المدارس مستوى على

 

حماية الطفل تنفيث  يموظف يساندا المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالكجزء من تكوين وحدة إدارة برنامج و .11

المركز التربوي للبحوث واإلنماء ووزارة التربية والتعليم تم تصميمها بالتعاون بين برنامج حماية الطفل الثي يشمل سياسة 
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العالي/مديرية التوجي  التربوي والمدرسي ووحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال وغير ا من الوزارات 

جي  التربوي والمدرسي وأصحاب المصلحة في المدارس على المستوي ْين الوطني والمحلي بالتنسيق مع مديرية التو

اآلخرين المعنيين بما في  لك التواصل مع مديريات التربية والتعليم ووزارة الشؤون االجتماعية على المستوى المحلي. 

الثين يعانون من برنامج إدماج )يستهد  األطفال من  وي اإلعاقات الجسدية و ون على وضع وتنفيثيوسيساعد الموظف

 بغض النظر عن وضعهم كالجئين/غير الجئين(.ي التعلم فصعوبات 

 

يمكن أن تفرض تأثيرات سلبيةً  عديدةاألراضيا يعاني النظام اللبناني من ثغرات إلى حيازة واستمالك بالحاجة فيما يتعلق  .12

الصادر بتاريخ  58رقم  االستمالكعلى األشخاص المتضررين. وبصورة خاصةا ثمة ثغرات ما بين قانون 

األراضي وإعادة  حيازةوصى بها البنك الدولي بشأن تي أ( والممارسات الم8/12/2006)المعدل بتاريخ  م29/05/1991

 التوطين.

 

 إجراءات معالجة الثغرات المحددة (د 

 

 البيئية الجوانب

 البيئية واالجتماعية ما يلي: تقييم األنظمةلفي خطة العمل المعدلة المتضمنة شملت إجراءات العناية الواجبة  .13

 

  إعداد مجموعة من التدابير العامة للحد من المخاطر والتخفيف ستُرفق كجزء من وثائق العطاءات الخاصة

( المشاريع الفرعية التي ستنطوي على إعادة تأ يل المدارس التي استُخدمت فيها iباألعمال المدنية من أجل: )

( للمشاريع الفرعية التي تتطلب بناء iiلرصاص أو أي مواد خطرة؛ و )مادة اإلسبست أو طالء قائم على ا

التدابير العامة للحد من المخاطر قد أُرفقت  ثي . وها القائمضمن محيط عة كبيرة للمدارسمدارس جديدة أو توس

 من التقييم الكامل لألنظمة البيئية واالجتماعية. 4والرصد في الملحق 

 

 يكون مسؤوالً عن الجوانب البيئية الخاصة بهثا البرنامج للقيام لج أحد كبار مهندسيها ستعيّن وحدة إدارة البرنام

( استعراض نتائج مصفوفة المسح التي سيعّد ا مهندسو وحدة إدارة البرنامج لتحديد موقع iبالمهام التالية: )

للحّد من  ناسبةتدابير م تضمن( التأكد من أّن وثائق العطاءات تii) هاوحجم هاونوع أنشطة األعمال المدنية

متمرس ومؤ ل تنفيث أو التعاقد مع أخصائي / مفتش بيئي ( iiiالمخاطر والرصد في عقود األعمال المدنية؛ )

( إعداد تقرير عن ivلرصد االمتثال لهثي التدابير على أساس سنوي في نمو ج عقد خاص باألعمال المدنية؛ و )

حول التقدم المحرز وتقديم  إلى رئيس وحدة إدارة البرنامج يجري تشارك  مع بعثات اإلشرا  الخاصة بالبنك 

التقدم المحرز واالمتثال لهثي التدابير. ويوصى بأّن تعيّن وحدة إدارة البرنامج الموظفين المسؤولين عن  وضع

 /المنحة.قرضالاتفاقية ة أشهر من تاريخ التوقيع على ثالثخالل الجوانب البيئية لهثا البرنامج 

 

 إجراءات برنامج النتائجا المبادئ حول ثالثة أيام  اةتمدعلى دورة تدريبية موظفو وحدة إدارة البرنامج  حصلسي

لتي التدابير العامة للحد من المخاطر والرصد او مصفوفة المسحو النظام البيئي اللبنانيو األساسية للتقييم البيئي

في اليوم الثالث واألخير من الدورة وستُنفّث  المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالستُطبّق على برنامج 

تنفث  ثي الدورة التدريببية . وسفي الميدانالتدابير مكانية تطبيق  ثي إحدى المدارس المقترحة إلإلى زيارة ميدانية 

 /المنحة.اتفاقية الفرضى من تاريخ التوقيع عل أشهرثالثة خالل 

 

 الجوانب االجتماعية

 

 يوصي تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية بأنّ  يجب تنفيث اإلجراءات التالية فيما يتعلق بتحسين قدرات اإلدارة االجتماعية: .14

 

  تعزيز اآلليات القائمة المعنية بإشراك المواطنين لزيادة الشفافية وفرص الوصول إلى المعلومات على أساس

استهدا  الفئات المتبعة في معايير ونشر المعايير االستهدا . وسيبني البرنامج ويوّسع نطاق اإلفصاح عن 
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الشعبيةا والمستفيدين( إلى  ثي الضعيفة لضمان وصول أصحاب المصلحة المعنيين )المدارسا المنظمات 

 المعلومات.

 

  توافر التمويل لكي يتمكن موظفو حماية الطفل من تنفيث مهامهم بهد  الحد من التأثيرات السلبية في إطار ضمان

 البرنامج.

 

  لالستجابة بصورة أفضل للتوترات االجتماعية والتمييز والتر يب وقضايا  المجتمعياالتصال  فرقتعزيز قدرات

العنف القائم على نوع الجنس و لك بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية ومديرية التوجي  التربوي والمدرسي 

 ووزارة التربية والتعليم العالي.

 

 زارة التربية والتعليم العالي لتعزيز إدارتها للحاالت بناء قدرات الخط الساخن القائم لتقديم الشكاوى والتابع لو

ا تمام خاص بالشكاوى المرتبطة بالتمييز والتحرد تم إيالء وضمان السرية في التعامل مع الشكاوى. وسي

الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتر يب في المدارس من خالل وضع نظام آمن وسري يمكن الوصول 

 .تهاغ عن  ثي الحاالت وضمان متابعإلي  بسهولة لإلبال

 

  لتعزيز التماسك االجتماعي بين الالجئين والمجتمعات المضيفة من خالل إنشاء أو تمكين المجتمعي  التواصلدعم

 جمعيات اآلباء والمعلمين والطلب من المدارس تنظيم أنشطة الخدمة المجتمعية ضمن مجتمعاتها.

 

  على بناء اإلشرا  موظفي وحدة إدارة البرنامج المسؤولين عن الرقابية لوالوظيفة و الالزمةبناء القدرات

األراضي بما في  لك التدقيق في حيازة المتثال لسياسات البنك الدولي بشأن إعادة التوطين وضمان االمدارس ل

 معالجتها. وأنظامية عقارات بطريقة غير األراضي وال من يستخدمونالتأثيرات على 
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 المنهجية العمليات مخاطر تصنيف داةأ :7 الملحق

 المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالالجمهورية اللبنانية: دعم برنامج 

 المرحلة: البدء

. 

 المنهجيةأداة تصنيف مخاطر العمليات 

 تصنيف المخاطر التصنيف )مرتفع، ملحوظ، متوسو، منخفض(

 

 داريةالمخاطر السياسية واإل .1 مرتفعة

 االقتصاد الكلي .2 منخفضة

 االستراتيجيات والسياسات القطاعية .3 منخفضة

 التصميم الفني للبرنامج .4 منخفضة

 للتنفيث واالستدامة  المؤسسيةالقدرات  .5 مرتفعة

 المخاطر االئتمانية .6 مرتفعة

 المخاطر البيئية واالجتماعية .7 منخفضة

 أصحاب المصلحة .8 منخفضة

 مخاطر أخرى .9 مرتفعة

 الشاملةالمخاطر  مرتفعة
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 البرنامج عمل خطة :8 الملحق

 

الجهة  اإلنجاز** قياس

 المسؤولة

تاريخ 

 االستحقاق

المؤشر المرتبو  االتفاق*

 بالصرف*

 وصف اإلجراء

 إدارة/مراقبة البرنامج     

قُّدمت مثكرة القرار الوزاري الثي ينص على 

إنشاء اللجنة التوجيهية إلى البنك. وتعمل اللجنة 

بصورة بكامل طاقتها وتعقد االجتماعات 

 منتظمة.

وزارة التربية 

 والتعليم العالي

خالل فترة ال 

تتجاوز شهر 

بعد بدء تنفيث 

 البرنامج.

لضمان  إنشاء لجنة توجيهية .1  

التنفيث الفعال للبرنامج وفقاً 

 للترتيبات المتفق عليها.

وضعت وزارة التربية والتعليم العالي دليل 

عمليات البرنامج ووافقت علي  ووزعت  على 

 في تنفيث البرنامج.شاركة كافة الجهات الم

وزارة التربية 

 والتعليم العالي

فور بدء تنفيث 

 البرنامج.

 البرنامجاعتماد دليل عمليات  .2  

بما في  لك دليل عمليات المنح 

 المقدمة إلى المدارس.

فحص عينة عشوائية من السجالت المجهولة 

الهوية لنشاط الخط الساخن في نهاية السنة 

األولى من التنفيث األمر الثي يثبت اعتماد نظام 

 آمن وسري يمكن الوصول إلي  بسهولة.

وزارة التربية 

 والتعليم العالي

ال  خالل فترة

 12تتجاوز 

شهراً بعد بدء 

 تنفيث البرنامج

 تعايا آلية الخو الساخن القائمة .3  

لتسوية الشكاوى لكي يكون نظام 

تسوية الشكاوى أكثر صالبةً 

على مستوى وحدة إدارة 

وزارة التربية البرنامج في 

والتعليم العالي لمعالجة الشكاوى 

المرتبطة بالقضايا االجتماعية 

رد الجنسي التمييز والتح مثل

والتر يب في المدارس. إدراج 

نظام آمن وسري يمكن الوصول 

إلي  بسهولة لإلبالغ عن حاالت 

العنف القائم على الجنس وضمان 

المتابعة. وسيُنفّث  لك بالتعاون مع 

الشركاء لالعتماد على األنشطة 

 القائمة.

 اإلجراءات االئتمانية     

يعمل تحت  المراجعة الداخليةاستشاري يقوم ب

لوزير في بداية البرنامجا وتدريب غشرا  ا

المراجعة موظفين محددين من الوزارة على 

مع وضع أدلة توجيهية خاصة  الداخلية

 . المراجعة الداخليةب

وزارة التربية 

 والتعليم العالي

خالل فترة ال 

 12تتجاوز 

شهراً بعد بدء 

 تنفيث البرنامج

x  4.  ضمان إنشاء وظيفة تدقيق

داخلي في وزارة التربية 

سيجري  لك من والتعليم العالي. 

خالل تعيين استشاري يقوم 

ويبني  المراجعة الداخليةبوظيفة 

قدرات الوزارة لتتمكن من القيام 

بدءاً  المراجعة الداخليةبوظيفة 

من السنة األولى من تنفيث 

البرنامج. وكجزء من 

عمل يسواختصاصاتهاا 

بالتعاون مع االستشاري 

الموظفين المعينين من وزارة 

نشر يالتربية والتعليم العالي و

المعار  حول منهجيات 

فريق  يساندو المراجعة الداخلية

وضع األدلة في الوزارة 

التوجيهية وضمان فعالية عمليات 

وإجراءات البرنامج باستخدام 



  
 

98 

 
 

الجهة  اإلنجاز** قياس

 المسؤولة

تاريخ 

 االستحقاق

المؤشر المرتبو  االتفاق*

 بالصرف*

 وصف اإلجراء

منهجيات الممارسات الجيدة 

ى والمواد التوجيهية األخر

للمساعدة على إنشاء الوظيفة 

واستدامتها. وسيكون تدريب 

األدلة  إلى جانبموظفي الوزارة 

التوجيهية الخاصة بالتدقيق للقيام 

جزءاً  المراجعة الداخليةبوظيفة 

المرتبط بالصر   9من المؤشر 

والمتعلق بتحسين القدرات 

 لوزارة.ل المؤسسية

 إعداد تقرير يقدم التوصيات حول احتياجات

الموظفين والمهارات وإعداد خطة عمل/خطة 

تدريب وتحديد اختصاصات المناصب 

 الضرورية وملفات الموظفين.

وزارة التربية 

 والتعلبم العالي

خالل فترة ال 

تتجاوز شهر 

بعد بدء تنفيث 

 البرنامج.

تنفيذ تقييم شامل الحتياجات  .5  

الموظفين في وزارة التربية 

بو  والتعليم العالي والمركا التر

بما في  لك  للبحوث واإلنماء

مجاالت التخطيط والمشتريات 

 واإلدارة المالية والرصد والتقييم.

جرى التوقيع على عقد مع شركة 

استشارية/استشاري مسؤول عن التدريب. 

شروط الرصد المستمر لمخرجات التدريب وفقاً لل

 .المرجعية

جرى تحديد/تعيين موظفي وحدة إدارة برنامج 

 . توفير التعليم لجميع األطفالمبادرة 

الموظفين عدد كا  من يجري تحديد/تعيين 

لضمان القيام بوظيفة الرصد والتقييم في وزارة 

 التربية والتعليم العالي.

البنك 

الدولي/وزارة 

التربية والتعليم 

 العالي

خالل فترة ال 

تتجاوز ثالثة 

أشهر بعد 

تاريخ بدء 

 تنفيث البرنامج

)جزء من  

لمرتبط المؤشر ا

 بالصر (

بناء قدرات وزارة التربية والتعليم .6

العالي وإدارة وحدة البرنامج 

والمركا التربو  للبحوث 

 واإلنماء في المجاالت األساسية

أال و ي التخطيط للمشروع 

وإدارت  والوظائف االئتمانية 

والرصد والتقييم لتنفيث أنشطة 

البرنامج واستراتيجية وزارة 

العالي بفعالية.  التربية والتعليم

و ثا سيشمل إنشاء وحدة 

مشتريات في وحدة إدارة برنامج 

مبادرة توفير التعليم لجميع 

األطفال مع تعيين موظفين 

مالئمين ومدربين فضالً عن 

الرصد والتقييم للعمل  وظيفة

 على البرنامج.

الرصد المستمرا إعداد التقارير اآللية والنوعية 

 المدارس.في الوقت المناسب من 

وزارة التربية 

 والتعليم العالي

خالل فترة ال 

 4تتجاوز 

أشهر من 

تاريخ بدء 

تنفيث 

 البرنامج.  

تحسين توافر البيانات والشفافية . 7  

سيدعم البرنامج  والمحاسبة.

تدابير إضفاء الطابع المؤسسي 

على جمع البيانات الخاصة 

بالمشتريات ونشر القرارات 

المتعلقة بالمشتريات )استخالص 

المعلوماتا حل الشكاوىا نشر 

العقودا اإلعالن عن الفرص 

المرتبطة بالمشترياتا إلخ( في 

وزارة التربية والتعليم العالي 

ة على ولجنة المناقصات المركزي

حد سواء. باإلضافة إلى  لكا 

سيعزز البرنامج جمع البيانات 
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الجهة  اإلنجاز** قياس

 المسؤولة

تاريخ 

 االستحقاق

المؤشر المرتبو  االتفاق*

 بالصرف*

 وصف اإلجراء

على مستوى المدارس أي 

األموال مصادر  معرفة

ومعلومات حول استخدام األموال 

وغير ا من المعلومات األخرى 

 ات الصلة في الوقت المناسب 

لوثائق لمع اإلضافات الالزمة 

نظام المعلومات إلى الداعمة 

رحلة النهائية الثي وصل إلى الم

 من التطوير.

/استشاري جرى التوقيع على عقد مع شركة 

 تدقيق.خارجي لل

الرصد المستمر لتقارير التدقيق الخارجي 

 السنوية.

وزارة التربية 

 والتعليم العالي

خالل فترة ال 

تتجاوز شهر 

من تاريخ بدء 

تنفيث 

 البرنامج.  

مدقق خارجي  تم تعيينسي .15  

مراجعة حسابات مستقل ل

)بما في  لك التمويل  البرنامج

والمنحة على حّد  القرضمن 

سواء( وإصدار تقارير التدقيق 

المالية  القوائمالسنوية بشأن 

تم االتفاق الخاصة بالبرنامج. وسي

بين على الشروط المرجعية 

وزارة التربية والتعليم العالي 

والبنك والشركاء الداعمين 

لوزارة التربية والتعليم العالي 

ثين يطلبون حالياً القيام وال

منهم على سبيل بتدقيقات مشابهة 

المفوضية السامية لألمم المثال 

المتحدة لشؤون الالجئين 

كون تواليونيسيف وغير ا لكي 

  .ةتدقيق واحدعملية  ناك 
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 : خطة دعم التنفيذ9الملحق 

 

جهود الحكومة اللبنانية في تنفيث  مساندةاآلخرين لالتنمية تصف خطة دعم التنفيث النهج الثي سيتبع  البنك الدولي مع شركاء  .1

 تم وضعلبرنامج. وقد لتحقيق الهد  اإلنمائي لوإدارة المخاطر األساسية  المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالأنشطة 

الممولة من البنك الدولي  جاريةال مشاريعالدروس المستفادة من الماضي والوكثا لبرنامج اطبيعة  ًء علىبنادعم البرنامج لخطة 

. و ي تأخث أيضاً بعين االعتبار ملف المخاطر المحيطة بالمشروع على النحو المحدد في أداة بالتحديد القطاعفي في البلد و

 .المنهجيةتصنيف مخاطر العمليات 

 

خالل  ةوحدة إدارة البرنامج التي اكتسبت الخبرمن  بدعمتتولى وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية تنفيث كامل البرنامج  .2

وزارة التربية والتعليم العالي من خالل وحدة  تقوم. وسالمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالالمرحلة األولى من برنامج 

مؤشرات البرنامج والمؤشرات المرتبطة بالصر   تحقيقالتقارير حول بإعداد ة توفير التعليم لجميع األطفال إدارة برنامج مبادر

 وتقديمها إلى البنك وشركاء التنمية.

 

نتائج البرنامج  تحقيق( استعراض التقدم المحرز في مجال التنفيث وiدعم التنفيث من أجل: )منتظمة لسينظّم البنك الدولي بعثات  .3

فيما ( تقديم الدعم الفني للعميل iii( تقديم الدعم لتسوية المشاكل الناشئة المرتبطة بالتنفيث؛ )iiوالمؤشرات المرتبطة بالصر ؛ )

( رصد أداء األنظمة viبتنفيث البرنامج وبلوغ المؤشرات المرتبطة بالصر  والنتائج والتطوير المؤسسي وبناء القدرات ) يتعلق

خالل تقارير الرصد وتقارير التدقيق والزيارات الميدانية. وسيتأكد البنك الدولي أيضاً من تنفيث اإلجراءات المتفق عليها في من 

 خطة عمل البرنامج.

 

في مجاالت التعليم والعمليات واإلدارة المالية  أخصائيين الثي يضمسيستفيد البرنامج من الدعم المقدم من فريق البنك الدولي  .4

في المكتب  الماليةو العمليات بعض موظفي عملمشتريات والضمانات االجتماعية والبيئية والشؤون القانونية واإلدارة. ويوال

سيسهل دعم التنفيث وحل المشاكل بحسب الظرو  وتقديم التدريب العملي بحسب  مماالقطري للبنك الدولي في بيروت 

 خبراء بحسب الحاجة خالل تنفيث البرنامج.سيتم التعاقد مع الضرورة. وفيما يتعلق بالدعم الفني المحددا 

 

المتلقي أو البنك من أجل استهدا  مجاالت محددة مرتبطة  كان يدير اسيستفيد البرنامج أيضاً من الصناديق االتئمانيةا سواء  .5

 بتعزيز القدرات على النحو المحدد في خطة عمل البرنامج.
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 التنفيذ التركيا األساسي لدعم

تقديرات الموارد )بالدوالر  كيدور الشر

 األميركي(

 المدة الامنية التركيا المهارات الضرورية

اإلشرا  

المشتركا الدعم 

الفنيا وتبادل 

 البيانات.

الدعم التشغيلي الفني لوضع وتنفيث  200,000

اإلجراءات التشغيلية. )دليل 

 عمليات البرنامج(.

)المشترياتا الشؤون االئتمانية 

اإلدارة الماليةا الضمانات( 

 والتخطيط للتنفيث وبدء التشغيل.

الدعم الفني والتشغيلي لمعالجة 

 العوائق المبكرة التي تواج  التنفيث.

 

بناء القدرات 

والجهوزية 

 التشغيلية.

 

 

 

 

دعم التنفيثا 

الدعم الفني 

 والتشغيلي.

 

 أّول اثن ْي عشر شهراً 

اإلشرا  

الدعم المشتركا 

الفنيا وتبادل 

 البيانات.

دعم التنفيثا  حاجةبحسب ال أخصائيون 50,000

الدعم الفني 

 والتشغيلي

 شهراً  48 – 12

 

 متطلبات مايج مهارات فريق العمل لدعم التنفيذ

 المهارات الضرورية عدد األسابيع عدد الرحالت

 فنية وتشغيلية –قيادة الفريق  20 رحالت 5 – 4

 الخبرات التشغيلية 20 تمركز محلي

 الخبرات في مجال اإلدارة المالية 8 تمركز محلي

 الخبرات في مجال المشتريات 8 تمركز محلي

 الخبرات في مجال التنمية االجتماعية  4 تمركز محلي

 الخبرات البيئية 1 رحلة واحدة

 مستشار قانوني 1 بحسب الضرورة

 مهندس معماري )استشاري( 2 رحلة واحدة
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 دور الشركاء في تنفيذ البرنامج

 

بالتنسيق الوثيق مع الشركاء اآلخرين في مجال التنمية )المفوضية السامية  المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال تم إعداد .6

ا االتحاد الدولية لتنميةوزارة التنمية الدولية )المملكة المتحدة(ا الوكالة األميركية للألمم المتحدة لشؤون الالجئينا اليونيسيفا 

األوروبيا إلخ( وعلى  ثا النحو سيواصل فريق البنك الدولي العمل بصورة وثيقة معهم خالل تنفيث البرنامج. ويجري تمثيل 

شركاء التنمية أيضاً في اللجنة التنفيثية الخاصة بمبادرة توفير التعليم لجميع األطفال والتي ستستمر باإلشرا  على تنفيث 

 البرنامج. أثناء سيرمج وتقديم التوجيهات المتعلقة بالسياسات البرنا

 

 اإلسم المؤسسة/البلد الدور

 البعثات المشتركة والتعاون الفني

 الحوار المشترك بشأن السياسات

 تشارك البيانات

 التنسيق التشغيلي

 وزارة التنمية الدولية )المملكة المتحدة( المملكة المتحدة

 التعاون الفني

 الحوار المشترك بشأن السياسات

 تشارك البيانات

 التنسيق التشغيلي

وكاالت األمم المتحدةا الوكالة األميركية للتنميةا االتحاد األوروبي  المكاتب المتمركزة في لبنان

 والجهات المانحة/الشركاء اآلخرون
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 الخريطة :10 لملحقا

 

 


