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I.  اإلطار االستراتيجي 
 

  السياق القطري . أ

ات عام بحسب إحصاء مليون نسمة 4.4متوّسط الدخل من الشريحة العليا، يضم  ،منفتحاقتصاد صغير بنان ل .1
لبنان يشتهر و. 2012عام  دوالر أميركي 17,000ل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان إلى َصَو .2012
فترات شهد لبنان . اللبنانيلعمود الفقري لالقتصاد ا ماليةالالسياحة والخدمات  تشّكل خدماتي الخدمات والتجارة إذ بقطاَع

 نيالالجئين الفلسطيني قتدّفو مزعزعة لالستقرارالصراعات الخارجية ال وعانى من تأثيراتطويلة من الحرب األهلية، 
في  مرتفع المعهودمستواه العلى لبنان  حافظالسياسي،  اررحالة عدم االستق على الرغم من. لكن حالًيا السوريينو ،سابًقا

   1 (.2010)البنك الدولي،  كبيرة متنّوعة ومتعّلمة في المهجر ةجاليعن  التنمية البشرية واالقتصاد المفتوح، فضاًلمجال 

 الصدمات الكبيرة والمتكررة ، غير أنبوتيرة معتدلة على مدى العقود الخمسة الماضية نمًوا االقتصاد اللبناني شهد .2
 بين العامين في المئة 3.6 بمعّدل تقديري بلغنما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  .النمو واستقراره حالت دون انتظام هذا

كالحرب  صدمات كبيرةبسمت هذه الفترة في المئة. ومع ذلك، اّت 3.9نمو المعدل ط متوّس بلغ، في حين 2014و 1965
وتداعيات  ،، وموجات اإلرهابسياسيةال تغتياالاال، ومع إسرائيل حروبال(، و1990-1975ا )عاًم 15 األهلية التي دامت

على الرغم من  ،اءت مباغتةأن هذه الصدمات جإلى ا نظًروالسوري.  الصراعآخرها  كان التي ةقليمياإل الصراعات
طويل  ستثماراالفانعكس ذلك سلًبا على قرارات ، تلك الفترةفي  امتقلًب الداخلي أداء النمو كانعالية نسبًيا، تكّررها بوتيرة 

 . في لبنان عموًما األجل وجودة النمو

ا إلى واستناًد .اضعيًف وظّل النمو من حيث استحداث الوظائفالفقر مرتفعة  بقيت معّدالتجودة النمو،  بسبب تدّني .3
الحد من  ية إلىمساعيه الرام فيم كبير تقّد ، من إحرازقبل الحرب األهلية تمّكن لبنان،مكتملة، ال غيرلكن و البيانات المتاحة

للبيانات  وفًقافي المئة  28 حواليانتشار الفقر  لمعّد بلغتراجع، إذ بل ال ، الحينمنذ ذلك  فم توّقهذا التقّد لكنالفقر. 
في  أما التوظيففي المئة منذ نهاية الحرب األهلية.  8ا عند حوالي الفقر المدقع مستقرًًّ معّدل . وظلة القليلة المتاحةالمرجعّي

خالل في . حتى استيعابها من أجل واكب نمو القوى العاملةيلم  فرص العملنمو ألن  اشاًقتحدًيا  فرض بدورهفقد  لبنان
في  مرونةنسبة مع  تزامنفي القطاع الخاص  فرص العمل نقص فيمن لبنان  عانىا، فترات النمو االقتصادي السريع نسبًي

شهد بلدان أخرى في المنطقة. وفي الوقت نفسه، التي سجلتها  لنسباير من أقل بكثي ، وهفي المئة 0.2 لم تتعّد نمو العمالة
في ظل ن، لبنافي ضوء ما تقدم، يبدو أن سن العمل.  فيزيادة في عدد السكان  جزئًيا إلىيعود  القوى العاملة لبنان نمّوا في

 .على الفقر المدقعالمشترك أو القضاء  الرخاءزيادة  نحو املحوًظ اتقدًمال يحرز الظروف الراهنة، 

  إلى المساعدة ةالطارئ الحاجةحاالت   . ب

 10.00 التشغيلية سياسة ال -دليل عمليات البنك الدوليمن  12لفقرة ألحكام ايجري إعداد هذا المشروع وتنفيذه وفقا  .4
مشاريع لل لبتوفير التمويذلك يسمح إلى المساعدة أو معوقات القدرات". و ةالطارئ الحاجةبشأن "المشاريع في حاالت 

                                                 
 .(2015لمفاهيمية الخاصة بالتشخيص المنهجي للبنان )من المذكرة استخرجة إن هذه الفقرة والفقرات التالية تحت عنوان "السياق القطري" م 1
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ناجمة عن  كارثة كارثة طبيعية أو عن ناتجًةمساعدة إلى ال ةطارئال الحاجةكون فيها تدة محّدحاالت  استثناءب ،االستثمارية
 ،في سوريا المجاورة الصراعأثر  أثرين هما الوضع في لبنانيعكس وعوامل أخرى(. إلى جانب ) صراعأو  نشاط بشري

أعداد  بمن فيهم، الصراعمن  الهاربيناستمرار تدفق الالجئين السوريين ب متمّثل بشريالناجمة عن نشاط كارثة الأثر و
 وقد ُصّمَمت أحكام السياسة المذكورة لمعالجة هذين األثرين. كبيرة من األطفال الالجئين.

 
ام الصراع ما د لن يتوّقفتشير التوقعات إلى أن تدفق الالجئين و .في سوريا الصراع سينتهيمن غير الواضح متى  .5

أن نظام التعليم العام الضغط و تعاني منأدلة متزايدة على أن المدارس  في ضوءهذا المشروع التحضير ليجري . دائًرا
 التعليم سوريين في سناللبنانيين واللألطفال  الذي يقّدمه التعليم جودةحفاظ على يواجه صعوبات عديدة تمنعه من ال

 ر عددقّدوُي. الرسميةالمدارس  فيالطالب اللبنانيين  عددالالجئين في لبنان لسوريين اعدد األطفال لقد تجاوز . المدرسي
( UNHCRة األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )يا لدى مفوضاألطفال السوريين في سن التعليم المدرسي المسّجلين حالًي

 اطالًب 276,655 مقابل، 2 (اإلجمالي ن السوريينفي المئة من عدد الالجئي 43حوالي  يمثلون) 470,000 حواليبفي لبنان 
 1.75ثمة . في الواقع، تشير التقديرات إلى أن 2012-2011 في العام الدراسي في مدارس القطاع الرسمي مسّجال البنانًي
 . رسمية ةرسمسّجل في مد لبناني كل طالبمقابل  التعليم المدرسيفي سن الجئ سوري طفل 

 
 لتقديم خدمات التعليم بالدعم الالزم العاليوزارة التربية والتعليم  تحظى أن الضروريفي ظل هذه الظروف، من  .6

من تراجع ن في لبنان األطفال السوريو يعانينانيين. اللب للطالباالستمرار في تقديم هذه الخدمات مع  ،لالجئين المستضعفين
إلى وضع  ،في سوريا ما قبل الحرب إلنجاز العلميينوا تحصيلال منعالية مستويات من  همنتقالا في التعليم، إثر كارثي

تجدر اإلشارة في المئة.  65إلى حوالي  لكن غير المسّجلين في المدارس مّمن هم في سن المدرسة تصل فيه نسبة األطفال
في  ة المسّجلةللنسبمساوية في المئة، أي  74كانت إلى أن نسبة التسجيل اإلجمالية في التعليم الثانوي في سوريا قبل الحرب 

وعلى  3 في المئة. 5 فال تتعدىالمرحلة الثانوية في لبنان  صفوف في ينالسوريالطالب  لتسجيل الحالية نسبةالأما لبنان. 
بمزيد من التفصيل في الملحق  نستعرضهاوالتي  ،في قطاع التعليم الجهات المانحةنّظمها تاألنشطة التي  من مروحة رغمال

وخدمات الخدمات العامة،  على شأنها شأن األعباء التي يفرضونهاكبيرة،  ينالسوري الالجئيناجات احتيال تزال الثاني، 
لين في من جهة أخرى، يهّدد شبح الزواج المبكر وعمل األطفال الطالب غير المسّج. بشكل خاص التعليم العامقطاع 

وَتَعرُّض  ،ةمرتفعالمدرسي ب التسّرالت معّد: فالطالب المّسجلين في المدارس يتأثرون بتداعيات األزمة حتى. المدارس
 الالجئين هؤالء الطالبتلبية احتياجات  ُتعتبر ،بالتالي 4 .ةكارثينتائجه  تكونقد  االجتماعي الختاللجيل كامل من األطفال ل

 لطالب اللبنانيين.ل المقّدمةالخدمات  على طبًعا الحفاظمع  ،أولوية
 

                                                 
 Syrian Refugee Response: Lebanon Interagency“ -"االستجابة اإلقليمية لالجئين السوريين: المعلومات المشتركة بين الوكاالت في لبنان"  2

Update” - ( مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينUNHCRتشرين الثا ، ) 2014ني/ نوفمبر 
؛ تقدير المعدل الحالي 10/7/2014إحصاءات التعليم في  -جميع البرامج الثانوية، لبنان وسوريا؛ البنك الدولي -2012المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالمدارس   3 

 )الفصل الخاص بالتعليم(.  2014تقييم االحتياجات متعدد القطاعات والمشترك بين الوكاالت  -لاللتحاق بالمرحلة الثانوية في سوريا
 )مستقبل سوريا: أزمة األطفال الالجئين(  2013( UNHCRمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )  4 
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إلى تحقيق  في ذلك يسعىهو الطوارئ، و االتاللبناني في ح العامدعم لنظام التعليم هذا المشروع إلى توفير ال يرمي .7
اللبنانيين  لألطفالتوفير التعليم الالزمة لالتشغيلية  هاحتياجاتتأمين ا( مساعدة المدارس على iرئيسين هما: ) هدفين

ق تدّف في مواجهة ،ارس الرسمية في لبنانفي المد بيئة التعّلمتحسين  ( دعمii)التعليم المدرسي، وسن والسوريين في 
 الموارد البشرية والمالية. ونقص، يةموالتعّل المادية جئين من األطفال، وتدهور البيئتينالال
 

 المؤسسي القطاعي والسياق  . ت

 قدو .قبل األزمة السوريةما تنمية رأس المال البشري في لبنان بقدر كبير من عدم المساواة، حتى منذ  تّتسم .8
ا من حيث رأس نسبًي ايًدأداًء ج قيحّق لبنان أن، 2013عام  (IHDI) بعامل عدم المساواة المعّدلدليل التنمية البشرية  كشف

 يبرز 5 .مواطنيهل والحصائل المتاحة لمساواة في الفرصقدًرا كبيًرا من عدم ا ،في الوقت نفسهيواجه،  ، لكنهل البشريالما
بضعف  العامليرتبط هذا والصحة. مجال في  بروًزاأقل  وهو، لتعليم بشكل خاصفي الدخل واهذا  عامل عدم المساواة

رأس عائد مع انخفاض معدالت وا في البالد. في المناطق األكثر فقًر الدولة في تقديم خدمات عامة عالية الجودة، ال سيما
التعليم  محّصليهجرة بلغت نسبة  إذ غةدماأللبنان صعوبات شديدة في الحفاظ على يواجه ، الداخلفي  الماهرالمال البشري 

ه في جهودو ،لحد من الفقرلبنان في مجال ا مساعيإلى تقويض  كذلك عدم المساواةعامل يؤدي و  6 في المئة. 43.9العالي 
أسر المولودين في االجتماعية بالنسبة إلى /التحركية االقتصادية نظًرا إلى صعوبة ،مجال الدمج االجتماعي واالقتصادي

نوعية الخدمات العامة في لبنان، ال سيما إلى إجهاد  السوريين الجئينلاوموجات األزمة السورية  أدت لقد دنية المهارات.مت
 (.2013السوري، البنك الدولي  للصراعاالجتماعي واالقتصادي  األثر تقييملقة برأس المال البشري )ك المتّعتل

في التعليم المدرسي. األطفال في سن  معظملتحق بها يموازية التي النظمة األ بمجموعة منز قطاع التعليم في لبنان يتمّي .9
في المئة  52.9 وأ ،اطالًب 516,627توّزع تسجيل الطالب في المدارس على النحو التالي:  ،2013-2012 العام الدراسي
المدارس في  الب،من مجموع الط في المئة 30.7ا أو طالًب 299,245و  ، في المدارس الخاصة؛الطالبمن مجموع 

وكالة التابعة ل مدارسال في المئة في 3.3و القطاع العام؛من مدعومة ال المدارس الخاصةفي  في المئة 13.1و، الرسمية
في القطاع  القطاع العام مساهمات. وتشمل ين في الشرق األدنى )األونروا(األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطيني

داء المدارس مساوًيا ألا عموًمها ؤأداعتبر يالتي دعم مجموعة من المدارس الخاصة وليم العام المجاني التعخدمات  التربوي
 . 7أو أسوأ منه الرسمية

 طفيًفاارتفاًعا المرحلة االبتدائية في لبنان للتسجيل في الصافية القياسية معدالت ال ارتفعتقبل اندالع األزمة السورية،  .11
في  67) الثانوية في لبنان المرحلةفي  للتسجيلالصافية  معدالتال بقيتفي المئة. ومع ذلك،  96 الغالبل اإلقليمي المعّدعن 
 وتجدر اإلشارة إلى أنفي المئة.  72 وشمال أفريقيا البالغ وسطل اإلقليمي في منطقة الشرق األعن المعّدمتخّلفة  (المئة

                                                 
في المئة. وهو بالتالي  20.8في لبنان هو أقل من دليل التنمية البشرية فيه بنسبة (IHDI)  دليل التنمية البشرية المعّدل بعامل عدم المساواةتجدر اإلشارة إلى أن   5

 من بين أكبر الخسائر في مجموعة البلدان المصنفة ضمن فئة التنمية البشرية العالية. 
 بحسب المنتدى االقتصادي العالمي.  2013مؤشر رأس المال البشري في العام   6 
 ستعراض المرتقب لإلنفاق على التعليم.  نتوقع الحصول على مزيد من المعلومات حول مستوى استثمارات القطاع الخاص في اال  7 
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أدنى  يبقى، تنمية مماثل ولو قورن بمعدالت بلدان تتمّتع بمستوى المرحلة الثانوية في لبنان،للتسجيل في ل الصافي المعّد
 8 في المئة. 81 بكثير من

، على الرغم المدارس الرسمية ال تضملذلك، لفقراء. الجودة ل متدنيةخدمات  توفيريميل قطاع التعليم العام في لبنان إلى  .11
الخدمات التي  رداءةالتفضيل الواضح للمدارس الخاصة  يعكس في المئة من الطالب في لبنان. 31من كونها مجانية، إاّل 

كما أن . في المرحلة االبتدائية، وتنتج عنه تأثيرات سلبية كبيرة على الفقراء عموًما، ال سيماالمدارس الرسمية  مهاتقّد
بمستوى  رجح،، على األيحظون الرسميةأن طالب المدارس  يشير إلىالمدارس الخاصة ارتباط الجودة األفضل بالتعليم في 

مستويات التعليم  توارثإلى  ويؤدي هذا الواقعج. فرص العمل بعد التخّر ، ويواجهون صعوبة أكبر في إيجادتعليم أقل جودة
في  نتائج أكاديمية أدنى الرسميةالمدارس طّلاب  يحققباإلضافة إلى ما سبق،  9 .من جيل إلى آخر المتدنيةوالدخل 

 مجالي في السائدة الدولية دراسة االتجاهات)أي  TIMSSمتحانات فقد كشفت نتائج إ. الدوليةاالمتحانات الوطنية و
المدارس  مستوى طالبفي المئة من  10 أدنى بنسبة الرسميةالمدارس  مستوى طالب أن ،2011والعلوم( عام  الرياضيات
 قر والتعليم في لبنان.الف ترابط كبير بينإلى  2004 تأكيًدا على ذلك، أشار المسح األسري عاموالخاصة. 

 متناميةأعداد  انضمامو سابقةقرارات إدارية  جزئًيا إلى ترجع اإلنفاق على التعليم زيادة في السنوات األخيرةشهدت  .12
لهذه  ةالرئيس اتكالمحّرأما (. II المرفقفي  1نظر الجدول رقم أالعام ) نظام التعليم إلى الالجئين ريينب السومن الطاّل

 بموجب 2014عام  دوالر أميركي مليون 14بمبلغ المتعاقدين  بالساعة لألساتذةاألجر ( زيادة )أ: فكانت نفاقالزيادة في اإل
عن كل للصندوق المدرسي  التي تدفعها الحكومةمساهمة ال)ب( زيادة  ين؛السوري ق الالجئينبتدّف غير مرتبطقرار إداري 

 ذئذمنالسنة في  دوالر أميركي 100إلى  2011-2010راسي في العام الدعن كل طالب  دوالر أميركي 40، من طالب
التي  زيادة في عدد ساعات التدريس التعاقديةال( تو) ين؛السوري الالجئين قتدّفزيادة غير مرتبطة أيًضا ب ، وهيفصاعًدا

الزيادة األخيرة  ، وتعتبر هذهة نتيجة لتدفق الطالب السوريينرسمياإلجمالي في المدارس ال ارتفاع معدل التسجيل بهاسّب
أصغر زيادة  . وُيضاف إلى المحّركات الثالثة المذكورة،على التعليم اإلجمالية زيادة اإلنفاقمسؤولة عن الجزء األكبر من 

الالجئين ق تدّفب مباشرة مرتبطة أو ال تكون لمدارس االبتدائية والثانوية، قد تكونا صيانةإيجار وفي تكاليف  بكثير
الطالب الواحد في تكلفة  فيهامشية على أنها زيادات  وأسبابهاالزيادات  اعتبار هذه المطاف، يمكن في نهاية. ينالسوري

 (.IIالمرفق في  1 الرسم البياني رقمنظر أة )رسميالمدارس ال

ي توفير التعليم لجميع األطفال فاستجابت وزارة التربية والتعليم العالي لألزمة الراهنة من خالل تطوير استراتيجية  .13
تعرض وثيقة االستراتيجية المذكورة . 2014عام أغسطس من الآب/ جرى اعتمادها رسمًيا في شهر ، التي(RACE) لبنان

تشّجع السوري.  الصراع التي أطلقها لتحديات أزمة التعليم ييهدف إلى التصّدة ثالث سنوات برنامًجا متكامًلا لمّد
، الجهات المانحة على التنسيق بين دوالر أميركي،مليون  600والي حب التي تقّدر كلفتهاالشاملة،  RACE ستراتيجيةا

                                                 
 إحصاءات التعليم. -البنك الدولي   8
  .2008آب/ أغسطس  -"الفقر والنمو وتوزيع الدخل في لبنان"  9
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تسعى وزارة التربية ومن خالل هذه االستراتيجية،  10 .بشكل خاصعبر اآلليات الحكومية تمويل منها، الواالستحصال على 
الحقيقية  جودةالومنع تدهور  ،للطاّلب السوريين إلى التعليم العاموصول الفرص  توفيرتوازن بين  والتعليم العالي إلى إقامة

تساهم في المتزايدة السوريين أعداد أن  إلىدلة األ وتشير بعضللبنانيين. مها قطاع التعليم العام التي يقّدوالمعهودة للخدمات 
 11 القطاع العام.التعليم في االنطباع السائد حول رداءة  وتكريس غرف التدريسداخل  نزاعاتال توليد

 لتي يساهم المشروع في تحقيقهااألهداف العليا ا . ث

مباشر و وأكيدواضح  بأنها ترتبط بشكل الطوارئ، تحاالفي ال سيما  توفير التعليم،دعم تتمّيز المساعي الرامية إلى  .14
تؤكد األدلة التجريبية التي  من القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. هناك وفرةب لينالمتمّث البنك الدوليهدفي ب

 الموثوقةأكثر الطرق من  ال يزال التحصيل العلمي ذلك ألن. كال الهدفين في تحقيق كبيرإلى حد يساهم  التحصيل العلمي أن
دخل بنسبة ال تزيدإضافية  تحصيل علميسنة  أن كل التقديرات إلى وتشير .الفقر حالة ج الناس مناخرإزيادة الدخل وفي 

من الصعب  في سياق األزمة السورية،وسياقات. الواألوقات صّح ذلك في جميع لم ي حتى لوفي المئة،  10و 6تتراوح بين 
مة القوى العاملة الماهرة المتعّلأن  وء حقيقة راسخة هيضفي  ،لالجئين والضعفاءاألطفال لنبالغ في تقدير أهمية التعليم  أن

 المجتمع. فيشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء االقتصادي 

فترة  فياالستقرار  وضمان( RACE) توفير التعليم لجميع األطفال في لبنان المشروع لدعم استراتيجيةهذا يم تم تصم .15
قطاع  منع تدهورفي  ويساهم إلى حد كبير، أنشطة وزارة التربية في هذا المجالمشروع ل الوسوف يموًِّ. شديدضغط 

ا ينسجم المشروع تماًمباإلضافة إلى ذلك، حكومية. ال األجهزة عبرجهات مانحة أخرى ل تمويلية منصةتوفير و التعليم العام
إلى مجلس تقديمه  تمالذي  لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالستراتيجية اإلقليمية ا تحديثفي  دةج المحّدُهالنُّمع 

الوضع الصمود في مواجهة تعزيز  على النهج الذي يرّكزال سيما  (،2014مايو أيار/  -البنك الدوليالمديرين التنفيذيين )
التركيز على  مع تماًماهذا المشروع سق يّتكما والمساواة بين الجنسين.  االجتماعي دماجودعم اال الهش والمرحلة االنتقالية،

 2011-2014(CPS)  القطريةالشراكة ستراتيجية على النحو المبين في ا ،األساسيةاالستثمارات األساسية في الخدمات 
 -نيسان 18بتاريخ  الصادر لبنانب الستراتيجية الشراكة القطرية الخاصةالتقرير المرحلي و(، LB-54690 رقم تقريرال)

تأثير الصراع السوري على البيئة تفاقم الذي كان قد القى الضوء على  (LB-75814 رقم تقريرال) 2013أبريل 
منذ زت بشكل متزايد، إلى أن أولويات الحكومة ترّكوتجدر اإلشارة االجتماعية واالقتصادية والسياسية الهشة في لبنان. 

عادة تأهيل المدارس األولوية إل RACE استراتيجية أعطت قصيرة األمد لتثبيت االستقرار. وقداألزمة، على تدابير  اندالع
 التعليم. جودةلحفاظ على وا

                                                 
درين على الحصول باألزمة السورية قا سنة( والمتأثرون 18-3هم في سن الدراسة ) الذينوالهدف العام هو ضمان أن يصبح األطفال األكثر عرضة للمخاطر   10

تحديًدا، فإن البرنامج يهدف إلى ضمان الوصول المتكافىء إلى الفرص التعليمية،  وبشكل أكثر. على فرص تعّلم رسمي وغير رسمي جيدة في بيئات آمنة ومحّصنة
 (. 2014، حزيران/ يونيو RACE -)توفير التعليم للجميع .وتحسين نوعية التعليم والتعّلم، وتعزيز أنظمة وسياسات ورقابة التعليم الوطني

11  http://unhcr.org/FutureOfSyria/the-challenge-of-education.html; ؛http://www.wvi.org/europe/publication/under-pressure-
impact-syrian-refugee-crisis-host-communities-lebanon 



 

http://www.wvi.org/europe/publication/under-pressure-impact-syrian-refugee-crisis-host-communities-lebanon
http://www.wvi.org/europe/publication/under-pressure-impact-syrian-refugee-crisis-host-communities-lebanon
http://www.wvi.org/europe/publication/under-pressure-impact-syrian-refugee-crisis-host-communities-lebanon


 6 

II.  األهداف التنموية للمشروع 

 الهدف التنموي للمشروع  . أ
  

في إطار  ،موتحسين بيئة التعّل لبنان،بدعم االحتياجات التشغيلية للمدارس الرسمية في  مشروعيقضي الهدف التنموي لل .16
  االستجابة للتدفق المستمر لألطفال السوريين الالجئين. 

يهدف المشروع إلى تخفيف الضغوط المالية (، RACE) توفير التعليم لجميع األطفال في لبناناستراتيجية ا مع تماشًي .17
. اللبناني التعليم العامنظام  لصالح واالستثمار في الجودة وزارة التربية والتعليم العالي، التي تعاني منها مدالقصيرة األ

 قبل من إضافي اهتمام أيجذب واستيعاب بما يسمح ب ،بسرعة بشكل قابل للتوسيعنات المشروع تم تصميم مكّوبالتالي، 
والمساعدة  الملّحةيهدف هذا المشروع إلى معالجة بعض االحتياجات نية، نسااإلطوارئ ال حالةفي سياق والجهات المانحة. 

تشمل باإلضافة إلى ما سبق، المدى المتوسط.  على من حيث الجودةحتياجات تلبية االفي الحفاظ على البنية التحتية للتعليم و
التنفيذ وحسابات الحكومة، خالل ن صرف موال، وزارة التربية والتعليم العاليالجوانب التنموية للمشروع تعزيز أنظمة 

 أو المدارس، ومكونات تعزيز الجودة.و/ وزارة التربية والتعليم العاليالمباشر من قبل 

 الجهات المستفيدة من المشروع . ب

 

في المدارس الرسمية، على  المشروع حوالي مليون طالب وموظفمن  ينالمباشرالمجموع التراكمي للمستفيدين  يضّم .18
دعم المن مكّون " طالب مستفيد 28,000 حواليالمشروع تشمل فئة المستفيدين المباشرين من و وع.مدى عمر المشر

 طالب 390,000إلى ضافة ثالث سنوات، باإلعلى مدى  طالب دوالر أميركي لكلًّ 160لمدارس" بمبلغ سنوي قدره ل
بالمدارس المستفيدة من التمويل  على مدى ثالث سنوات، والطالب الملتحقين بشكل تراكمي ارسمنح المدمن  مستفيد

 حلقة المستفيدينوتشمل  ".التوجيه التربوي والمدرسي مديريةموظف في  500المدارس، وحوالي  المخصص إلعادة تأهيل
نشاط توزيع الكتب المدرسية  المستفيدين من ،الصف األول إلى التاسعالمدارس الرسمية، من طالب  كذلك من المشروع

هو تأهيل الإعادة من لمستفيدين لر عدد المقّدال نشير في هذا السياق إلى أن أدناه(. 1نظر الجدول رقم على مدى سنتين. )أ
وبالتالي، تكون تأهيل هي األسوأ حالة في البالد، الإعادة في مكّون ألن المدارس التي أعطيت األولوية  ،من المتوّقع أقل

أما فئة المستفيدين غير المباشرين فسوف تضم أولياء الطالب (.   IIو  I)أنظر المرفقين  للغاية ةمكلف إعادة تأهيلها
االلتحاق بالمدارس الناتجة عن استقرار التعليمية  والنتائجيستفيد من زيادة في رأس المال البشري سالذي  عموًماوالمجتمع 

 .  VIفي التحليل االقتصادي في الفصل لمشروع، على النحو المبين الت اتدّخ بفضل

 : الجهات المستفيدة من المشروع1ل رقم الجدو

 3السنة  2السنة  1السنة  المستفيدون المباشرون )في السنة(
 30,000 30,000  20,000   دعم الصندوق المدرسي )أساتذة وطالب وإداريين(

 275,000 300,000 0 كتب مدرسية من الصف األول إلى التاسع )طالب(

 180,000 140,000 70,000 تمويل تكميلي للمدارس )طالب(

 3,000 1,000 0 إعادة تأهيل المدارس )طالب وأساتذة وإداريين(
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 500 500 500 مديرية التوجيه التربوي والمدرسي )موظفو وزارة التربية والتعليم العالي(موظفو 

 لسنوات عديدة. شروع من دعم المتستمر استفادة األفراد قد و ؛فرد 300,500ي من المتوقع أن يستفيد من المشروع حوال
 

 مؤشرات النتائج على مستوى الهدف التنموي للمشروع . ت

 

مستهدفة بشكل معتدل نظًرا الهدف التنموي للمشروع على أربعة مؤشرات  نتائج على مستوىال اتمؤشر عدد يقتصر .19
تقدم تنفيذ  بما يجعل، ة(ربع سنوي) التقارير بشأن هذه المؤشرات بوتيرة فصلية ُترفعحتياجات أثناء التنفيذ. المكانية تغّير اال
 .التصويب في منتصف المسار تستوجبعناصر إلى أي  بتوجيه االهتمام ا، ويسمحواضًح المشروع الحالي

 على مستوى الهدف التنموي للمشروع:  جأدناه مؤشرات النتائ نبّين .21

 على مستوى الهدف التنموي للمشروع جمؤشرات النتائ

 الصندوق المدرسيالطالب المستفيدون من دعم 
 عدد المدارس المستفيدة من التمويل التكميلي للمدارس

 المدارس المستفيدة من إعادة التأهيل
 العدد المباشر للمستفيدين من المشروع، وعدد النساء من بينهم

 

III.  وصف المشروع 


 

 نات المشروعمكوّ  . أ

ويهدف . ودعم المشروعدة بيئة التعّلم؛ )ت( إدارة ثالثة مكّونات هي: )أ( الدعم للمدارس؛ )ب( جوف المشروع من يتأّل .21
في لبنان هما:  ونظام التعليمعلى ثالث سنوات إلى معالجة تحديين جوهريين يواجهان التنمية البشرية  ّدالمشروع الممت

والجودة التي ات التشغيل يالحفاظ على قدرة المدارس على توفير الخدمات التعليمية، والحفاظ على جودة بيئة التعّلم. مستو
في تثبيت هذه المستويات المشروع أن تساعد مساهمات  ومن شأندة اليوم، كانت سائدة قبل بداية األزمة السورية مهّد

العبء المالي بذلك ف ارس فيخّفالمدعلى مستوى  النفقاتبدعم سيقوم المشروع  أوال، من خالل ما يلي: تدهورومنعها من ال
مي خدمات الخط مقّد ، تزويدفي الوقت عينه ،يضمنو تدفق الطالب السوريين،للعام نتيجة ميزانية التعليم االذي يثقل 

بتحسين بيئة سيقوم المشروع اجات التشغيلية المباشرة. ثانًيا، تيحاألمامي في المدارس بالموارد الكافية لالستجابة إلى اال
والتمويل التكميلي للمدارس، مساهًما بذلك في تعزيز التحاق  التعّلم من خالل تلبية االحتياجات الملّحة من حيث إعادة التأهيل

من خالل توفير  بضمان استمرار الدعم للطالب األشد حاجة إلى الدعم، المشروع؛ ثالًثا، سيقوم جميع الطالب والحفاظ عليه
وع، من خالل وأخيًرا، سوف يقوم المشرالمدخالت لمستشاري المدارس ومدربي األساتذة ومقدمي الخدمات الصحية. 

، بما في ذلك إعادة تأهيل المدارس وتوفير التمويل التكميلي للمدارس وتوزيع الكتب للعياناالستثمار بالمدخالت الظاهرة 
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المدرسية،  بإثبات فوائده بالنسبة للطالب اللبنانيين والسوريين على حد سواء، مما يساهم في تخفيف التوتر داخل 
 المجتمعات وفي ما بينها. 

 (أميركي مليون دوالر 13.5: الدعم للمدارس )1لمكّون ا 

صندوقين قائمين  تعتمد المدارس حالًيا على على مستوى المدرسة. للمدارس ل المشروع التكاليف التشغيليةسوف يمّو .22
، سةحسابه الخاص في كل مدر صندوق لكلًّ. واألهل" و"صندوق المدرسة" لجنة"صندوق  هما ،األساسية هالتلبية احتياجات

عادة  من الوزارة األهل، الممّول لجنةم صندوق ستخدُيونفقاته المسموح بها بموجب تعليمات وزارة التربية والتعليم العالي. 
الصفية  نشطةاألو ،الصحية نفقاتالو ،لطالبل تكاليف دروس التقوية لتغطية، عن كل طالبدوالر أميركي  60بمعّدل 

 من الوزارة ل. أما صندوق المدرسة الممّو2007/م، 2153موجب المرسوم رقم ب المنظمة برعاية المدرسةوالالصفية 
أقالم وغيرها أوراق والقرطاسية من لتغطية تكاليف التدفئة والكهرباء و يستخدم، فعن كل طالبدوالر أميركي  100بمعدل 

الجزء والتعليم العالي حالًيا وزارة التربية  تمّول. 2006/م، 1845بموجب المرسوم رقم  الصغيرة،من اللوازم الصفية 
 نوكاالت أخرى تغطية باقي التمويل. يقضي هذا المكّو وتتوّلىهذين الصندوقين بالمعدالت المذكورة أعاله،  األكبر من

 28,000 من أصل عن كل طالب،دوالر أميركي  160 مبلغ سنوي قدره دفع بدعم هذين الصندوقين من خالل األّول
ضاف الدعم الذي يوفره هذا المشروع إلى الدعم القائم والمخطط له وُيروع، أي ثالث سنوات. على مدى عمر المش ،طالب
التي للطالب الواحد،  الحّدّية األكبركلفة تمن الصغيًرا دوالر أميركي جزًءا  160ل مبلغ يشّكو من قبل شركاء آخرين. مسبًقا

 .   2014-2013السنة الدراسية  دوالر أميركي في 363ر بحوالي قدَّوُت ،تغطي رواتب األساتذة

 مليون دوالر أميركي( 16,6: جودة بيئة التعّلم )2المكّون 

 مليون دوالر أميركي(  5.2: إعادة تأهيل المدارس )2.1المكّون الفرعي 

رس عادة تأهيل مباني المداإلتمويل توفير الم في المدارس الرسمية من خالل ن جودة بيئة التعّلسوف يحّسن هذا المكّو .23
لى المياه إصول والوتوفير  ،السالمة الهيكلية تعزيزتشمل األنشطة التي ينطوي عليها هذا المكّون وحاجة إلى ترميم.  األكثر

وعلى الرغم من المظهر الخارجي للمدرسة. وتحسين  لطالبات والطالب،ومرافق الصرف الصحي التي تراعي احتياجات ا
لجهات  من المتوقع أن يساهم حسن تنفيذه بتمهيد الطريق، االحتياجات مجملمن  اصغيًر اجزًءإال يغطي  لنالمشروع أن 

 بديلة.  أخرى أو من خالل آليات ،هذا المشروع في إطار استكمالجزًءا إضافًيا من األشغال،  لتمّولكي  مانحة أخرى

 مليون دوالر أميركي(  5.7: التمويل التكميلي للمدارس )2.2المكّون الفرعي  

احتياجات  تلبي طوارئبمساعدات مالية صغيرة للالمدارس االبتدائية الرسمية في البالد  غالبيةن د هذا المكّويزّوسوف  .24
الطالبية من  مختلف المجتمعاتم وتعزيز التماسك بين المدارس في تحسين بيئة التعّل وتساعد ،في المدارس الخط األمامي

 تحّفزاألنشطة الالصفية التي تمويل و/أو  غرف التدريس لوازملشراء  المساعدات ُتستخدم هذهخالل األنشطة الالصفية. 
، الحضور وبقائهم في المدرسة على الطالب مواظبةتعزز و ،ةرسميرس الابالمد االفتخارع على وتشّجالطالب واألساتذة، 

 ةموجز اتترحمق في ضوء المساعداتتحّدد حصص المدارس من هذه أخرى.  ثانويةمادية تحسينات تمويل عن  فضاًل
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مباشرة  الحصصتحويل  ، ثم يجرياإلقليميةإلى مكاتب وزارة التربية  رسامدال امه"خطة تحسين المدرسة" تقّد تحت عنوان
جوالت تفتيش ب القيامكذلك، تلجأ وزارة التربية والتعليم العالي إلى من حساب المشروع إلى حساب المدرسة المصرفي. 

. أما المساءلة والمؤسسية االجتماعيةألغراض المساءلة  ،ن المدارسنشطة على جدرااأل واشتراط اإلعالن عن ةمفاجئ
 القائم على لتصميم هذا المشروعلمدارس. ووفًقا إلى اة عند التدقيق في تحويل األموال تتبع اإلجراءات القائمفالمالية 

تبًعا لعدد الطالب واألنشطة  ،يركيدوالر أم 10,000و 1000الممنوحة بين  المبالغ، سوف تتراوح RACEاستراتيجية 
المدارس التي على ، كما يرّكز المدارس األصغرتوزيع هذه الحصص تفضيل  راعييسوف تعزيًزا للمساواة، والمقترحة. 

 ن التمويل التكميلي للمدارس. تفاصيل مكّو IIمن الصف األول إلى التاسع. يستعرض المرفق توفر التعليم 

 مليون دوالر أميركي(  5.1للمدارس االبتدائية الرسمية ) الوطنية لكتب المدرسيةانامج : بر2.3المكّون الفرعي  

( عب )من الصف األول إلى التاسالكتب المدرسية والتطبيقية الوطنية للطاّل توفيرن الفرعي إلى هذا المكّو يهدف .25
وأسعار  النهائي لعدد الطالب بًعا، ت2017-2016و  2016-2015عامين الدراسيين في الالمدارس الرسمية ب الملتحقين

وزارة كانت مبادرات استكمال إطار في  ،2014-2013الكتب بعد التفاوض. تم توزيع الكتب المدرسية في العام الدراسي 
مليون دوالر  2.52 التنمية الدولية إدارة. وقد أنفقت 2013-2012في العام الدراسي أطلقتها قد التربية والتعليم العالي 

وسوف  12 سنة واحدة.، على مدى الصف األول إلى التاسع ن طالبفي المئة م 80الكتب المدرسية لحوالي  لتوفير أميركي
 المنهج الدراسي.  يحددهاالكتب المدرسية والتطبيقية التي  دوالر أميركي لتوفير ماليين 5المشروع حوالي  هذا صيخّص

 دوالر أميركي(   600,000والمدرسي ): تقوية مديرية التوجيه التربوي 2.4المكون الفرعي  

مجموعة  مديرية التوجيه التربوي والمدرسي تضملمديرية العامة للتعليم. لديرية التوجيه التربوي والمدرسي م تخضع .26
المدارس المستشارين في مجال التعليم والصحة والصحة النفسية االجتماعية ألساتذة وطالب  بتوفيرمن األساتذة وتهتم 

ل المشروع األدوات سوف يمّو هي أولوية، وبالتالي،تقوية هذه المديرية أن  وزارة التربية والتعليم العالي عتبرت. الرسمية
مديرية التوجيه  خدمات عالية الجودة للمدارس واألساتذة والطالب. تضّم توفيرن هذه الوحدة اإلدارية من تمّكالتي األساسية 

والمستشارين الصحيين، والمستشارين في مجال  ،شارين: المستشارين التربويينالتربوي والمدرسي ثالثة أنواع من المست
 المستمر دعم التطوير المهني فهين هذا المكّو عليها ينطويأما األنشطة التي / حماية الطفل. ةالصحة النفسية االجتماعي

التقارير والتوصية  وإعدادرة المدارس زيا أدائهم عند فعالية التي تعززمديرية وتزويدهم بالموارد والمعّدات اللموظفي 
الكلفة المقترحة لتقوية مديرية التوجيه التربوي والمدرسي  وتبلغصة لألساتذة. ورش عمل مخّص وتقديمدعم البأنشطة 

 دوالر أميركي.  600,000

 مليون دوالر أميركي( 1.9) ودعم المشروع: إدارة 3المكّون 
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توفير التعليم لجميع األطفال في  مشروعجميع األنشطة المدرجة في  بتنفيذ ليوزارة التربية والتعليم العا تقومسوف  .27
، بما في ذلك األنشطة التي تمّولها (EESS)مشروع وقف تدهور النظام التعليمي في حالة الطوارئ و (RACE)لبنان 

 مساعي االستجابة، في قيادةالحكومة  موقع تعزيزوتضمن طريقة التنفيذ هذه . RACEمشروع ضمن جهات مانحة أخرى 
دة ض مسؤوليات محّدفّويف ،يكون الوزير مسؤوال عن اإلشراف على المشروع عليه، بناًءيساهم في تحقيق االستدامة. مّما 

التي  RACEمشروع حدة إدارة التنسيق اليومي ألنشطة المشروع إلى ومسؤوليات و، RACEمشروع لإلى اللجنة التنفيذية 
المكاتب تتوّلى وحدة إدارة المشروع التنسيق مع رؤساء اإلدارات في  13 تربية والتعليم العالي.وزارة التم إنشاؤها داخل 

والتعاقد  الشراء وإجراءاتعمليات المالية لاترتيبات و أساليب على بلورةوحدة إدارة المشروع  تعملاإلقليمية. و المركزية 
التشغيل  دليل من وإجراءات الشراء والتعاقد"إلدارة المالية "ا لفصفي  نشرهال تمهيًدا، قراراتإصدار الو المعامالتتجهيز و

إدارة كلفة  تقدر. III المرفقترتيبات تنفيذ المشروع في  يمكن االّطالع على المزيد من التفاصيل حول. المشروعب الخاص
 اتفاقاتمن و ذاته روعالمش من المشروعموظفي وحدة إدارة  ُتموًَّل أجورو مليون دوالر أميركي. 1.9بحوالي  المشروع

ت التعاقد الخاصة بالبنك الدولي. جراءاإلفتخضع لها هذا المشروع الوظائف التي يمّوأما مع جهات مانحة أخرى.  أخرى
 . المشروعوالتكاليف التشغيلية لوحدة إدارة  الرئيسةالوظائف تكاليف  ويغّطي المبلغ المذكور

 المشروعتمويل  . ب

ألزمة لالستجابة لمساعدة لبنان في اماني تئالصندوق االمن مليون دوالر أميركي  32 ُيموَّل المشروع بمنحة قدرها .28
بتوسيع نطاق المشروع  يسمحو، تتوافر األموال حينالصرف  على أساس أن يبدأالمشروع  السورية. ويجري تخطيط

 بسرعة إذا توافرت أموال إضافية من جهات مانحة أخرى.  

 )بالدوالر األميركي( : تكاليف المشروع2الجدول رقم 

 نسبة التمويل الكلفة مكّونات المشروع
 . الدعم للمدارس1
 . جودة بيئة التعّلم2
 . إدارة ودعم المشروع3
 

 التكاليف مجموع
 

13,500,000 
16,600,000 
  1,900,000 
 
32,000,000 

100% 
100% 
100% 
 
100% 

 تكاليف المشروع مجموع
 رسوم أولية

 لوبجمالي المطاإلالتمويل 

32,000,000 
0 

32,000,000 

100% 
 
100% 

 

 الدروس المستفادة المنعكسة في تصميم المشروع . ت
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في مختلف القطاعات.  األموال وصرفتأخير في التنفيذ من  حالًياالبنك الدولي في لبنان  الممّولة منالمشاريع  تعاني .29
 IBRD إلنشاء والتعميرالدولي لبنك البقرض من  لممّوالفي لبنان مشروع اإلنماء التربوي الثاني يعاني على سبيل المثال، 

(P118187 )لتحسين هذا  لذلك، تم تصميم هذا المشروععدد من العوامل.  بسببمن مستويات صرف منخفضة ا حالًي
. يلبنانال والمحّليالعالمي  ينادة في حاالت الطوارئ على المستوعن طريق استخراج الدروس المستفالوضع الراهن، 

تنفيذ األنشطة ذات األولوية  فيفي أماكن أخرى، ويهدف إلى مساعدة الحكومة  نجحتج التي ُهالمشروع الُن هذا دميستخو
 .توجد حيثماا، وملء الثغرات حيثما كان ذلك ممكًن ،من خالل قنواتها الخاصة

ط في األسلوب المبّس ومن دون إدراج جميع الطلبات. إن هذاتم تصميم هذا المشروع بأقل عدد ممكن من المكّونات  .31
)البنك  األّول مشروع اإلنماء التربويتقرير أوضاع ونتائج تنفيذ  التي يعرضهاالمستفادة  من الدروس امستوًحالتصميم 
 50أي "دعم تكلفة الطالب"، الذي يمثل حوالي  1على سبيل المثال، من المتوقع أن ُتصرف أموال المكّون  (.2010الدولي، 

ال المنحة اإلجمالية، بسرعة، ألنه يتبع قنوات تمويلية قائمة مسبًقا في وزارة التربية والتعليم العالي، وفي المئة من قيمة 
 عمليات السحب من حساب المشروع. تقتصر علىمن المعالجة اإلضافية التي  أدنى حد على اإلطالقيتطلب إال 

األولوية لتزويد وحدة إدارة المشروع  (EESSP) مشروع وقف تدهور النظام التعليمي في حالة الطوارئسوف ُيعطي  .31
بالموظفين، تجنًبا إلثقال الهيكليات القائمة في وزارة التربية والتعليم العالي، وسوف يركز على تمويل تكاليف الموظفين 

مدير أما مجموعة الموظفين الرئيسيين فتضم كحد أدنى: تنفيذ المشروع.  حرًصا علىفي وحدة إدارة المشروع  الرئيسيين
 المشروع وموظف إدارة مالية وموظف مشتريات. 

أوضاع  تقريربحسب ما ورد في  قتحّقي لم سياساتاالتكال على إصالح  عانت المشاريع السابقة في قطاع التعليم من .32
ليمي في مشروع وقف تدهور النظام التعوغيره من التقارير. بالتالي، تم تصميم  األّول مشروع اإلنماء التربويونتائج تنفيذ 

للمبادرات الفردية في  تائج المشروعبشكل يشّجع على إصالح السياسات من دون إخضاع ن (EESSP) حالة الطوارئ
 مجال السياسات. 

يوّفر هذا المشروع منبًرا يسمح للجميع بالمساهمة فيه. فهو مصّمم بشكل قابل للتطوير، في ضوء الخبرات المماثلة في  .33
بيل المثال، يسمح تصميم هذا المشروع بتوسيع مكّون الدعم ومكّون إعادة التأهيل بسرعة األردن وبلدان أخرى. على س

لالستفادة من أي أموال إضافية محتملة، ذلك ألن أنشطة المشروع ليست إال استجابة جزئية لتحديات أوسع نطاًقا على 
 المديين القريب والمتوسط.   

IV. التنفيذ 

 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية . أ

 رة المشروعإدا
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ذا المشروع وسوف تزّود بموظفين يمّول تكاليفهم ه ،مشروع في وزارة التربية والتعليم العاليالإنشاء وحدة إدارة تم  .34
عام وزارة التربية والتعليم العالي تحت لمدير  يخضعرأس هذه الوحدة مدير المشروع الذي سوف يمع جهات مانحة أخرى. 

لمشروع مدير المشروع وموظف إدارة مالية وموظف مشتريات وأخصائي في شؤون إشراف الوزير. تضم وحدة إدارة ا
المنظمات غير الحكومية ومنسقين ميدانيين وأخصائيين تربويين  قين بينالرصد والتقييم ومهندسين ميدانيين ومّساحين ومنّس

تعيين موظفي وحدة طة المشروع . تشمل خوالدعم اإلداريتكنولوجيا المعلومات والشؤون القانونية موظفي  وغيرهم من
ة مع موظفي وزار بشكل وثيقيعمل موظفو وحدة إدارة المشروع باإلضافة إلى ذلك، قليمية. اإلمكاتب ال إدارة المشرع في

تحت القائمة في الوزارة، في المكاتب اإلقليمية، ومع سائر الوحدات اإلدارية واإلدارات لوزارة وا التربية والتعليم العالي في
 راف مدير عام التربية.  إش

 نتائج الرصد والتقييم  . ب

(. ويرّكز رصد أداء المشروع على Iفق وثيقة إطار نتائج المشروع لرصد وتقييم المشروع )أنظر المر ستخدمُتسوف  .35
 التقّدم المحرز نحو تحقيق أهداف المشروع كما جرى قياسها من خالل مؤشرات النتائج المبينة في وثيقة إطار النتائج. 

إعداد ب وبمساعدة أخصائي في الرصد والتقييم، وحدة إدارة المشروع، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي تقوم .36
تقارير كما تقوم كل إدارة بإعداد وزارة التربية والتعليم العالي.  ر المرحلية بالتعاون مع مديري الوحدات اإلدارية فياريالتق

يقوم أخصائي الرصد والتقييم في ثم سب التقدم المحرز نحو تنفيذ خطة العمل السنوية. ح ،موجزة وموّحدة الشكلوفصلية 
وتعتبر وظيفة أخصائي  .RACE لمشروعواللجنة التنفيذية البنك وحدة إدارة المشروع بجمع هذه التقارير ورفعها إلى 

  روع. الرصد والتقييم أساسية في تنفيذ المشروع وُتغطى تكاليفها من تمويل هذا المش

، أن تطوير أنظمة فعالة للرصد والتقييم سابقة وحالية ممّولة من البنك الدولي في شتى القطاعات كشفت مشاريع .37
بمثابة تحدٍّ صعب. فباإلضافة إلى النقص الشديد في القدرات المؤسسية المتاحة والصعوبات  هو والمحافظة عليها في لبنان

جمع البيانات واستخدامها مسائل حساسة  يثير موضوعصد والتقييم، غالًبا ما التي تعترض توظيف أخصائيين في مجال الر
لتوظيف أخصائي خبير ومؤهل في مجال الرصد  3لمكّون ضمن ا الكافيةموارد التم تخصيص  ،تدارًكا لذلكو. ومسّيسة
صد على عتمد الّرالتي َيالصلة أما مصادر البيانات ذات  وحدة إدارة المشروع. بين موّظفيا أساسًي موظًفايكون  ،والتقييم
 بشكل روتيني.  بعملية الرصد والتقييم يتم جمعهالبيانات ذات الصلة  كما أن عدًدا كبيًرا من متاحة بسهولة.هي ، فنتائجها

 االستدامة  . ت

التعليم نظام  أداء على حفاًظا الالجئين الستجابة السريعة لتدفق الطالب السوريينباهذا المشروع ل الملّحيقضي الهدف  .38
جودة تحسين  إلىالكتب المدرسية توفير و المدارس تمويلاالستثمارات في إعادة التأهيل ولكن من المتوقع أن تؤدي العام. 
في حين أنهم كانوا  إبقاء األطفال في المدارسف. على المدى المتوسط أيًضا ، بلفحسب على المدى القريب ال التعّلمبيئة 

للتفاصيل(.  VI نظر القسم السادسأ) ن إمكانات الكسبحّسيرأس المال البشري و زمن التعليم يعّزحرموا أو ُيليتسّربوا منها 
تراجع لنتيجة  على حد سواء، نون والسوريواللبناني، لخرج منه األطفال ملحوظالعام بشكل  التعليم نظام جودة تراجعتولو 

  .الكسب
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، من األطفال اللبنانيين والسوريينفرصة للتأثير إيجاًبا على حياة جيل  هو بمثابة ع لنظام التعليم الوطنيعم المتوّقالّد إن .39
تصميم هذا  ويسمح. فالتطّردعاة بالشباب من تأثر  حّدال قد ينجح فياستثمار في وظائف المستقبل واآلفاق االقتصادية و

تمويل  يساهما لهذه الغاية، . تحقيًقة التوتر بين الالجئين والمجتمعات المضيفةف من حّدالفرص التي تخّف باغتنامالمشروع 
م م وتحسين البنى التحتية للمدارس وبيئة التعّلالمساواة في فرص التعّلفي دعم  RACEاستراتيجية  ضمن ESSP مشروع

، كما يدعم خدمات مديرية التوجيه التربوي والمدرسي في مجال اإلرشاد والدعم الصحي والنفسي غرف التدريسفي 
 دارس الرسمية. االجتماعي في الم

V.  المخاطر األساسية 

 تصنيف المخاطر وشرح المخاطر األساسية  . أ

 

 الخطر صنيفت فئات المخاطر
 )عالي، كبير، متوسط، منخفض(

 عالي متصلة بالسياسة والحوكمةمخاطر  .1
 طمتوّس مخاطر متصلة باالقتصاد الكلي .2
 كبير مخاطر متصلة باستراتيجيات القطاع وسياساته .3
 منخفض التصميم التقني للمشروعمخاطر متصلة ب .4
 عالي مخاطر متصلة بالقدرة المؤسسية في مجال التنفيذ واالستدامة .5
 كبير مخاطر ائتمانية .6
 منخفض مخاطر بيئية واجتماعية .7
 طمتوّس مخاطر متصلة بأصحاب المصلحة .8
 كبير مخاطر أخرى .9

 عالي المجموع
 

عن مستوى خطر التصنيف  يكشف".  خطر عاٍل" ىعل مبشكل عا ينطويالمخاطر إلى أن المشروع  تصنيفيشير  .41
والقدرة المؤسسية على التنفيذ  ،واستراتيجيات القطاع وسياساته والحوكمة،السياسة عاٍل في فئات المخاطر المتصلة ب

المذكورة المخاطر من هذه  عدًدا قليًلاحالة طوارئ وأن ذ في سياق يأخذ التصنيف باالعتبار أن المشروع ينّفوواالستدامة. 
  قابل للتخفيف بفعالية.

حكومة اللبنانية "التوافقية" الا لطبيعة . نظًربات السياسية والجمود الحكوميالتقّل المخاطر المتصلة بالسياسة والحوكمة: .41
اء راآلفي  اقرار في لبنان توافًقصنع الب التي أنشئت لضمان تمثيل متساو بين مختلف الجماعات الدينية / المذهبية، يتطّل

في كثير  ،في السلطتين التنفيذية والتشريعية الناتج عن ذلك الجمود ويؤّديالسياسية المنقسمة.  األطرافبين عدد كبير من 
التعيينات  وتأكيد التشريعات الهامةالقوانين و والقدرة على تمرير اإلصالح مساعيعلى ة ق بشّديتضيإلى ال ،من األحيان
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على تتطلب موافقات عديدة وإجراءات طويلة البنك الدولي التي  من قراضاإلعمليات على ا ر هذا الشلل أيًضاألساسية. يؤّث
 فيا تأخيًر ،هذه األجواء بسبب ،واجهيأن المشروع قد  بالتالي، يكمن الخطر فيومجلس الوزراء.  ةات المعنّيمستوى الوزار

 .تحقيق النتائجأو  التنفيذ

محددةالتخفيفية التدابير ال .42 كن تخفيفها بشكل كامل. ال يمواطر السياسية على جميع تدخالت البنك الدولي تؤثر المخ:
لة من البنك الدولي لإلنشاء المشاريع الممّوعلى عكس أنه وب ،منحةبموجب ل ممّو يتمّيز هذا المشروع بأنهومع ذلك، 

مشروع الن ال يتضّمضافة إلى ذلك، باإل .غالًبا ما تستغرق وقًتا طوياًل يتال مجلس النوابب موافقة ال يتطّل ،والتعمير
 البيئة السياسية الصعبة. نظًرا إلى مباشرةإصالحات سياسة 

لها مّوالمشاريع الثالثة السابقة التي  مشروع من لقد تبّين في كلًّاستراتيجيات القطاع وسياساته:المخاطر المتصلة ب .43
يشّكل عائًقا كبيًرا أمام تقّدم هذا  خاصة بالقطاعاسكة استراتيجية متم أن غيابالبنك الدولي في قطاع التعليم في لبنان 

ركيزة لتحديد نطاق  كانت بمثابة (ESDP)خطة وطنية خمسية إلنماء القطاع التربوي تم إطالق ، 2010عام  القطاع.
وع مشرمّر حتى اليوم، فضاًل عن المشروع الحالي، أي مستال EDP II مشروع اإلنماء التربوي الثانيومجاالت تركيز 

الالجئين  وألن الخطة المذكورة ُوضعت قبل اندالع أزمة. EESSP وقف تدهور النظام التعليمي في حالة الطوارئ
 توفير التعليم لجميع األطفال في لبنان مبادرة أما. لهذه األزمةتصدي ال ، ال تتضمن أي تدخالت في مجالالسوريين
RACE ،كما تحّدد قطاع التعليم،  تبّنتها الحكومة في آخر استراتيجيةعكس وت 2014 من العام مايوفي شهر أيار/  تطلقُأف

 .ربشكل مباش RACE مبادرة أهداف وأولويات يلّبيالذي  EESSPلمشروع ستراتيجي اال سياقال

ل األطفاللتحديات التي يواجهها نظام التعليم في لبنان جراء تدفق  االستثنائيةإن الطبيعة  :التخفيفية المحّددةتدابير ال .44
رة في متكّرالتغييرات التحّكم بالواقع اللبناني الذي يّتسم بال مكنيال و ،كامل الالجئين ال يمكن تخفيفها بشكلالسوريين 

بالمساعدة التقنية  وزارة التربية والتعليم العالي تزويدالسياسة العامة. سوف يستمر البنك في  اتاتجاهفي الموظفين و
 اتستراتيجيفي مجال اال شاماًل اتوجيًهلألنشطة المقترحة  RACEتوفر مبادرة األزمة السورية. و ألثر يلتصّدل

جوانب العلى  بصورة مباشرةالمشروع يرّكز هذا ا، السياسات. وأخيًر بيئة فيالوضوح واليقين  ز، كما تعّزوالسياسات
توفير التعليم لجميع األطفال في لبنان مبادرة و ESDP خطة إنماء القطاع التربويفي  كما تم تحديدهاساسية لنظام التعليم األ

RACE،  أولويات القطاع.أو  ة العامةهات السياسفي توّجالناجم عن تقّلبات تعطيل ال للحد من احتمالفي محاولة 

ية الالزمة عدم كفاية المساعدات الخارجو تدهور جودة التعليماستراتيجيات القطاع وسياساته: المخاطر المتصلة ب .45
 إلى ينالمتزايدة من الالجئين السوري لطالب اللبنانيين واألعداداوصول يهدف هذا المشروع إلى دعم  .ابةلمواصلة االستج

الخارجية الكبيرة الالزمة  الدعم موارد ال تتوافرأ (أخطرين رئيسيين: ) هذا المشروع ، يواجهفي هذا السياق .دالتعليم الجّي
مزيد من الإلى استخدام هذا المشروع ب األمر الذي يؤدي، عاًما بعد عام دارسالتحاق الالجئين السوريين بالملتغطية تكاليف 

تجدر اإلشارة إلى أن و. جودة التعليمتحسين  في مجال هتدخالتمن توظيفها في  بداًل المباشرةلتلبية االحتياجات  األموال
تمرة في عدد الطالب الزيادة المستؤدي  أن)ب( و حول العالم ُتستنزف بشكل متزايد؛اإلنسانية  االستجابةصناديق موارد 

تؤكد  مروّية دلةأ وجود لًّال سيما في ظ ،مالتعليم العاجودة ب اللبنانيين ثقةالتعليم العام إلى إضعاف نظام ب الملتحقينالسوريين 
البحث عن وة المدارس الرسميسحب أطفالهم من  إلى بهمقد يؤدي جودة التعليم العام ب اللبنانيين غير أن إضعاف ثقة. ذلك
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 جودة تعزيز إلى المشروع هذا يهدف، بالتالي. كلًيا نظام التعليممن  بالتسّربالسماح ألطفالهم  مجّرد أو بديلة خاصة مدارس
أكثر تحقيق الهدف التنموي للمشروع يجعل على نطاق واسع  من المدارس العامةالطالب ب سح علًما أن احتمال ،التعليم

 صعوبة.

بالنسبة إلى بشكل كامل.  ليس أي من الخطرين المذكورين في الفقرة أعاله قاباًل للتخفيف ية المحّددة:التدابير التخفيف .46
 االستفادة منز / يحفت في، ةإنساني كمناشدةتصميم هذا المشروع كبرنامج تنموي، وليس يساهم من المتوقع أن (، أ) الخطر
 االئتمانيالصندوق من خالل ، سواء من خالل التمويل الموازي أو ةالمانحمها الجهات اإلنمائية التي تقّد تبرعاتالأموال 
 مجاالت تدّخلتم اختيار لقد خطر )ب(، بالما يتعلق  فيو. ألزمة السوريةالستجابة للمساعدة لبنان في ا يديره البنكالذي 

 نظام التعليم العامثقة في قدرة بناء ال بهدف في المدارس الرسمية م الماديةبيئة التعّل تحسينتشمل وهي  .المشروع بعناية
 فعال في ظل ظروف صعبة. الحفاظ على أداءعلى 

 المخاطر المتبقيةتم تصنيف وقد  .اإلدارة الماليةو الشراءن ترتيبات عاالئتمانية المخاطر تنتج  ئتمانية:االمخاطر ال .47
إلى  مخاطرمن فئات  كل فئةالتي تم تحديدها في  يةتدابير التخفيفال أن تؤدي ع. من المتوّق"ة"كبير اعلى أنه ةالحالي الشاملة

يلي: ضرورة التنسيق بين المكاتب  عّما ذات الصلة بالشراء المخاطرتنتج بشكل عام أثناء التنفيذ.  االئتماني الخطرلحد من ا
 ،ى نطاق دوليالشراء عل مجالفي محدودة ال الخبرةو ،القرار الوزاري مركزيةر الناجم عن يالتأخو ،المركزية واإلقليمية

 العطاءات،ال تضمن تنافسية شراء عقود  الدخول فيحيال القطاع الخاص  دترّدو ،الشراء تخطيطترتيبات إنفاذ ضعف و
وانعدام الرقابة  ،إدارة العقودونقاط الضعف في  الشكاوى، معالجة آلياتقصور و ،الشراء تقييم وأوجه الخلل التي تشوب

، وعدم اإلدارة المالية علىبين مدّرالموظفين ال االفتقار إلى: عن المخاطرفتنتج المالية، دارة اإل ما يخص فيأما العامة. 
 السياسات واإلجراءاتاعتماد ، وإدارة األصولو (IFRs)المرحلية  ماليةالتقارير ال إلعدادالمحاسبة الالزمة  برمجيات توافر

 .نب الصعوبات والتأخيرات المتوقعة في تحضير تقارير التدقيقإلى جا، للمدارسالفرعية دارة المنح إل المالئمةالمالية غير 

 "دليل التشغيل الخاص بالمشروع" الذيوضع  تشمل هذه التدابير التدابير التخفيفية المحّددة في مجال الشراء: .48
 أما قليمية.اإلو والمكاتب المركزيةعمليات صنع القرار في المدرسة  ويّحدد أطرمعايير قرارات الشراء  يستعرض بالتفصيل

موظفين من ذوي الخبرة  تضممشروع ن خالل إنشاء وحدة إدارة مفسوف ُتعالج ذة قدرة الشراء في الوكالة المنّف محدودية
تزويد الموظفين بالموارد الالزمة دعم من حيث التدريب والمساعدة التقنية ووسوف يوفر المشروع ال. الشراءفي مجال 

تشمل باإلضافة إلى ما سبق، بشكل وثيق. مع أهداف المشروع  يهاتماش حرًصا على مشراء بانتظاخطة ال لضمان تحديث
، د لتقييم العطاءاتنموذج موّحإعداد و ،منافسة القطاع الخاصع شّجبشكل يالشراء  صفقات مالتدابير التخفيفية تصمي

 .ودتنفيذ العقفي إطار ودة آليات ضمان الجإرساء الشكاوى، و معالجةآليات  وتحسين

، من وحدة إدارة المشروع عطي المشروع األولوية لتزويدسوف ُي التدابير التخفيفية المحّددة في مجال اإلدارة المالية: .49
نظام  على اعتماد وتحرص وزارة التربية والتعليم العالي. والمؤهالتمن ذوي الخبرة  ماليةالدارة لإل موظفدون تأخير، ب

( والبيانات المالية IFRs)ة قمدقَّالدة غير الموّح المالية المرحليةتقارير الإنتاج و عمعامالت المشرو لتجهيزمناسب  ةمحاسب
في مجال  البنك الدولي باتا لمتطّل( وفًقIPSAS -بحسب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامالسنوية على أساس نقدي )

، المشروع تاريخ سريانفي غضون ثالثة أشهر من ي، وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم العال. إعداد التقارير المالية
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ترتيبات و ق أموال المشروع،تدّففيه كيفية  تشرح، "دليل التشغيل الخاص بالمشروع" من "اإلدارة المالية"فصل بإعداد 
خاص مستقل  جيق حسابات خاريقوم مدّقا، . وأخيًرالخاصة باإلدارة المالية وآلية التنفيذ الشاملة ،ة للمشروعالمالي ةاإلدار

في  ،مع رسالة اإلدارة، لبنكا قبل أن ُتقدَّم إلى (PFSالبيانات المالية للمشروع )نات مكّو في تدقيقالبمقبول لدى البنك و
 نهاية كل سنة مالية. بعدستة أشهر الموعد ال يتجاوز 

تنفيذ مشاريع  أساسًيا في ل السرعة عاماًلتشّك القدرة المؤسسية في مجال التنفيذ واالستدامة:المخاطر المتصلة ب .51
، التي تعرقل القدرة الفنية والقدرة على التنفيذ في القطاع التربوي العوائقوفي حين تم تحديد االستجابة لحاالت الطوارئ. 

على كلًيا ن االعتماد ع عوًضاجديدة مشروع إنشاء وحدة إدارة وقد دفعت هذه العوائق إلى . يبقى أن يتم تخّطي هذه العوائق
 ضرورًيا بالنظر إلى إنشاء وحدة إدارة المشروع عتبرُيفي حين و. القائمة والتي تعاني من الضغط أصاًلالتنفيذ  يكلياته

، أو مضيعة للوقتإلى وحدة ال هذه إنشاء ثمة خطر في أن يتحولاألنشطة اإلضافية المقترحة والحاجة إلى استجابة سريعة، 
 .خبرة وكفاءةموظفين ذوي  يجادأن يصطدم بصعوبة في إ

تم   لوحدة إدارة المشروع. دوالر أميركي 635,000 مبلًغا سنوًيا قدرهمشروع اليخصص  التدابير التخفيفية المحّددة: .51
 وظائف ستتكاليف المبلغ  ي هذايغّط. وفي قطاع التعليم لبنانالبنك الدولي السابقة في  رباتج في ضوءمبلغ ال تحديد هذا

طاقم  يستمرسوف . وRACE مشروع مساهمة فيوظائف من جهات مانحة أخرى ال ئرسا يتم تمويلرئيسة في حين 
مع الحرص على  يطلب منهم،على أساس ما  تقديم الدعمب مكتب البنك الدولي في لبنان الموظفين األخصائيين التقنيين في

 .مباشرةأولوية  هاعتبارب ،الموعد المحددفي  "لمشروعالخاص با "دليل التشغيلاالنتهاء من وضع 

أن تنفيذ  إلىفي لبنان  البنك السابقة ربجاتتشير  :لتنفيذ واالستدامةفي مجال االقدرة المؤسسية المخاطر المتصلة ب .52
على  في قطاع التعليم خبرة البنكوتشير . تصميم المشروعفي مرحلة  من الوقت المتوقعا أطول المشروع يستغرق وقًت

 صرف.الا إلى إبطاء وتيرة ل أيًضأن أنشطة إعادة التأهيل تمي أوسعنطاق 

عملية ز ترّك. إعادة التأهيل بسببتأخير الطر خمعالجة  تصميم المشروع مرحلة فيتمت  :دةالمحّد يةتدابير التخفيفال .53
لصرف هذه األموال بسرعة. وسيتم  القائمةالقنوات  وتستخدم لذلك( 1 المكّونا على دفع تكاليف الطالب )أساًس المشروع

السنة الثانية من تنفيذ  قبل ُتباشر على الرغم من أنها لن، بداية المشروع منذ لها تحضيرالوأعمال إعادة التأهيل د تحديا أيًض
 المشروع.

ما  وأ مليون الجئ 1.14 بحوالي ر عدد الالجئين في سورياقدَُّي. ةأو اإلقليمي ةالداخلي اتتجدد الصراع أخرى:مخاطر  .54
االنقسامات الطائفية إلى تفاقم  السوري باإلضافة إلى األزمة اإلنسانية، أدى الصراعون. في المئة من سكان لبنا 26يعادل 

عرقل تنفيذ سي لبنان إلىجّر ألطراف متحاربة أخرى أو لصراع السوري ل محتمل متدادفي هذا السياق، أي افي لبنان. 
هذا المشروع وال  يتخطى نطاق تدّخلر هذا الخطومن الواضح أن . ةودائم ةكبيراقتصادية أضرار بب تسّبيالمشروع و

 ال.بشكل فّع تخفيفهيمكن 
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VI.  ملّخص التقييم 

 التحليل االقتصادي  . أ

  األساس المنطقي للتدخل في القطاع العام

 دور القطاع العام
 

إلى المجاالت بسرعة ووصل اإلنساني  المجالامتداده إلى لبنان تخطى أثر الصراع السوري عامه الرابع، دخول مع  .55
 2012بين عامي في قطاع التعليم.  ال سيماالمتنامية واضحة، والقتصادية واالجتماعية حيث التأثيرات السلبية الكبيرة ا
بتكلفة لكن  ،المدارس الرسميةطالب سوري في  100,000نجحت الحكومة اللبنانية في استيعاب أكثر من ، 2014و

المدارس  بمعظم طالب سوري 63,000 حوالي لتحق، إ2014-2013خالل العام الدراسي اجتماعية واقتصادية عالية. 
 28 وشّكلوا حواليئة من المدارس الرسمية في لبنان في الم 93ن في حوالي والطالب السوري انتشرو. الصباحية الرسمية

دارس الماستقبلت أيًضا،  2014-2013في العام الدارسي . الرسميةفي المئة من إجمالي الطالب الملتحقين بالمدارس 
أي دالئل تشير  وفي ظل غياب(. 1 أنظر الرسم البياني رقم) المدارس الرسمية المسائيةفي  إضافًياا طالًب 30,418 الرسمية

 الطالبالتكاليف الناجمة عن استضافة  تستمر غير في المدى القريب، من المتوقع أنستت اإلى أن األوضاع في سوري
مساعدة ( أشقين: ) االقطاع العام ذفي تدخل لاألساس المنطقي ل يصبح، بالتالياع. الالجئين السوريين في لبنان في االرتف

من  ،اجزئًيولو  ،تخفيفالمن خالل  ،المدارس العامةب الملتحقينالالجئين السوريين  أعداد استيعابقطاع التعليم العام في 
، نمدارس الرسمية في لبناال طالبجميع ء وعلى إبقا المحافظة على جودة التعليم)ب(  ذلك؛ الناتج عن المالي العبء

بالشق المتعّلق بدعم المدارس في الهدف مباشرة  النقطة األولى )أ(ترتبط . لبنانيين كانوا أو سوريين، مواظبين على الدراسة
 للمشروع.   الهدف التنموي بالشق المتعلق بجودة بيئة التعّلم في مباشرةفترتبط  )ب( النقطة الثانيةالتنموي للمشروع. أما 

 : الطالب السوريون في المدارس الرسمية اللبنانية1الرسم البياني رقم 
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 تخفيف العبء المالي على وزارة التربية والتعليم العالي
 

على التعليم الحكومي الالجئين السوريين إلى زيادة كبيرة في اإلنفاق  المدارس الرسمية من قبلعلى  طلبالأدت فورة  .56
التعليم  يؤثرونألن اللبنانيين  ،فائضة ستيعابيةاال اللبناني التعليم العامنظام  طاقةت كاناألزمة السورية،  العاند العام. قبل

نتيجة لتدفق  في المدارس الرسمية لكن مع تزايد عدد الطالب .كلفتهل قادرين على تحّمما داموا العام، الخاص على التعليم 
تعمل بأقل مدارس ب ونإضافي التحق طالب حينيما ، ال ّسهذه المدارسأداء ي ن فالتحّس حصل بعضالالجئين السوريين، 

منذ ذلك أصبحت وفي بداية األزمة،  كانت مملوءة بالطالب نسبًيامدارس  ثمة، في المقابل. المطلوبة هاستيعابا طاقةمن 
على  فرضت ضغًطا شديًداو ليم العامفي اإلنفاق على التع هائلة اتزياد حصلت عموًما،. بإقبال الطالب عليهاالحين مثقلة 

 .يهام فبيئة التعّلو المدارس العامةأداء 

دوالر مليون  431جمالي قد ارتفع من اإلأن اإلنفاق  لوزارة التربية والتعليم العاليولي للنفقات الفعلية األتحليل الكشف  .57
أنظر الرسم ) 2014-2013 الدراسي العام في دوالر أميركيمليون  573إلى  2011-2010في العام الدراسي  أميركي

مليون  37في المئة ) 26 علًما أن، اإلنفاق العام للوزارةفي المئة في  33يادة بنسبة يشير هذا الرقم إلى ز(. 2 البياني رقم
ة ا النظر في األسباب التي أدت إلى زيادإذا ما أمعّنوتدفق الالجئين السوريين. بمرتبط من هذه الزيادة ( أميركيدوالر 
عزى إلى ُيا من هذه الزيادة أن جزًء ولوفي المئة،  128بنسبة قد زاد  على األساتذة المتعاقدينأن اإلنفاق الكتشفنا اإلنفاق 

عام الدراسي البين  شعبة صفية 1000إضافة حوالي  تتمعالوة على ذلك، لمعلمين المتعاقدين. لاألجر بالساعة  زيادة
 األساتذة ق الطالب السوريين، وبالتالي فإن عدد ساعاتالستيعاب تدّف 2014-2013والعام الدراسي  2010-2011

التي ارتفعت رواتب الموظفين المدنيين أضف إلى ذلك . هائلارتفع بشكل  المطلوب الستيعاب هذا التدفق قد المتعاقدين
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في الصناديق المدرسية التي  اهمةالمسسبة ، ونفي المئة 12بنسبة ا ارتفعت أيًض وتكاليف اإليجار التيفي المئة،  25بنسبة 
 14 في المئة. 130بنسبة  ارتفعت

اللبنانية  في المدرسة الرسميةطالب ال( كانت تكلفة 2011-2010عام الدراسي لل قةالمواِف، )2011في السنة المالية  .58
للعام  ةق، )المواِف2014في السنة المالية لكن  15 طالب وطالبة. 276,119 تغّطي دوالر أميركي 1,561( الدوام الصباحي)

ا. طالًب 309,498ما مجموعه  تغّطي دوالر أميركي 1,852 إلى( ارتفعت تكلفة الطالب الواحد 2014-2013 الدراسي
دوالر أميركي، علًما أن جزًءا  291 قد بلغت السنتين الماليتين المذكورتينالطالب بين  تكلفةالزيادة في  تكون، وبالتالي
دف يه تدفق الالجئين السوريين.رتبط مباشرة بي ي( من هذه الزيادة في تكلفة الطالب الواحددوالر أميرك 203كبيًرا )
 تهافت نتيجةوزارة التربية والتعليم العالي المالية  الذي تتكبدهي المال من العبءا جزئًي هذا المشروع إلى التخفيفل 1المكّون 

 بمبلغ يغطي تكلفةة يالصناديق المدرسفي  لمساهمات الحكوميةامن خالل تمويل على المدارس الرسمية، الطالب السوريين 
 ا لمدة ثالث سنوات.طالب سنوًي 28,000

 : اإلنفاق اإلجمالي2الرسم البياني رقم 

 
 

 الت المشروع في مجال جودة التعليم تدّخ
 

وجودة التعليم في  بيةمنع تدهور الطاقة االستيعافي القطاع العام ب لتدخل المشروع الرئيسيمنطقي الساس يقضي األ .59
وف مشروع سال التي ينطوي عليهااألنشطة  مناسًبا ألنتكاليف التشغيل المدرسي  ُيعتبر تمويل، بناًء عليه. المدارس الرسمية

التمويل اإلضافي، بالمدارس  تزويدم من خالل بيئة التعّل وتحسينقدرة المدارس على تلبية االحتياجات األساسية  تعزز
 المشروع لوالو .المحتاجة المدارسإعادة تأهيل و ،الكتب المدرسيةب من الصف األول إلى التاسعلطالب جميع ا وتزويد

تحسين  الرامية إلى مساعيالوأعاقت م على نتائج التعّل بالًغا اسلبًي تأثيًراوبيئات التعّلم المدارس  في أداءلثغرات ألحدثت ا
 التعليم العام. جودة

                                                 
 حتىالروضة  مسّجل فيها مندوالر أميركي عن كل طالب  100مبلغ إلى المدارس الرسمية الحكومة المركزية( التربية والتعليم العالي )تدفع وزارة  نتيجة لذلك،ف األول حتى الصف التاسع. الصالتعليم في لبنان إلزامي بحكم القانون من   14 

 طالب في صندوق المدرسة الذي تديره المدرسة لتمويل تكاليف التشغيل. عن كل  المذكور مبلغاللتغطية تكاليف التسجيل في صفوف التعليم اإللزامي. يودع  ،الصف التاسع

 عدد الطالب الملتحقين. تحدد تكلفة كل طالب بعملية حسابية يقسم فيها مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة التربية والتعليم العالي في سنة محددة على   15
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 قعة المنافع االقتصادية المتو

 وجودةدعم المدارس في  استثماراتهر تبّرالتي  المتوقعة قتصاديةاالمنافع ال على مروحة واسعة من مشروعينطوي ال .61
في  مدارس، واالستثمارفي ال متطلبات األداء األساسيةالحفاظ على ر ملموسة على المدى القصيال المنافعالتعليم. وتشمل 

بشكل  من المتوقعوالمدى المتوسط.  على لجميع الطالب بيئة التعّلم، وتحسين ثاًلم إعادة تأهيل المدارسك، التحتية البنى
تسجيل الطالب في دعم  ،دوالر إميركي إلى "صندوق لجنة األهل" 60دفع مبلغ  من خاللروع، يسهم المشأن  خاص،

غير  أما المنافع. داء المدارسوأ بالتعليمااللتحاق  مشروعال يدعمهذا الصندوق،  المساهمة فيمن خالل األكثر فقًرا.  ف
من خالل استراتيجية في مجال التعليم في لبنان المنخرطة  بين الجهات المانحة التعاون والتنسيقتحّسن تشمل فالملموسة 

RACE التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي. 

، 2014-2013الدراسي  في العامالصباحية  الرسميةالجئ سوري في المدارس  60,000أكثر من  بعد التحاق .61
الالجئين  إلحاقتكاليف  إلى حد كبيرالتعليم الرسمي تفوق  إلى عم الوصوللداالقتصادية واالجتماعية  أصبحت المنافع

أال يكون ذلك على حساب الحفاظ على جودة التعليم  ، شرطدوالر أميركي 363 حوالير بتقّدحدية  تشغيلية بكلفة المدارسب
 أن يستهدف المشروعتمويل ل يمكنال وفي حين . باعتباره هدًفا من أهداف المشروع الرئيسة لدراسةومواظبة الطالب على ا

 مه وزارة التربية والتعليم العالياإلجمالي الذي تقّدالدعم المالي يمكنه أن يستهدف الفردية، ودة محّدالالمدارس عمليات 
لوال  مستويات أدنى المدارس الذي كان ليهبط إلى أداء فاظ علىالح هم فييس ،مشروعال يمكن القول إن ،للمدارس. وبالتالي

 .قيام هذا المشروع بحد ذاته

تشير ورأس المال البشري.  وتعزيز في المدارس الطالبإبقاء  واإلنارة فيالتدفئة  تأمين يساهم أداء المدرسة من حيث .62
على المستويين  تسّرب والتغّيب المدرسي مرتفعةكلفة ال إلى أن المدرسي بب والتغّيالتسّرحول متعددة المصادر  ثابحأ

  OECD -منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، Rumberger and Lamb 2003الفردي والمجتمعي )
2001 ،Barro 1997 ،Owens 2004 .) إلى  لالتحّوضون لخطر يتعّر من المدرسة بونذين يتسّراألطفال اّلذلك ألن

وتعاطي  اإلجرامفي  طللتوّرو، والبقاء فيه يكونوا أكثر عرضة للوقوع في شرك البطالةو ،ينمستقّربالغين ضعفاء وغير 
تقديم  من خالل 16 التكاليف على المجتمع. المزيد منفرض ي امّم، يةجسدالعقلية والتهم صّح تراجعلوالمخدرات والعنف، 

من  اجيًلذلك ألن ب هذه التكاليف. سلوكيات وتجّنهذه ال ردعفي  ، يسهم المشروعلحاق الطالب في المدارسالدعم إل
إنماء  رة علىمدّم تأثيراتو مستويات رأس المال البشريتدني يؤدي إلى  مين تعليمًا غير كاٍفالمتعّلاألطفال السوريين 

 .انتهاء النزاع بعد وإعادة إعمارها سوريا

أظهر في هذا السياق، . كفاءة استخدام الموارد يزفي تعزلمدارس( لدعم ال) 1 بموجب المكّون أداء المدارسدعم يسهم  .63
 سّجلت توفر التعليم من مرحلة الحضانة إلى الصف التاسعالتي  الرسميةلمدارس ا نأ لنسبة األساتذة إلى الطالب تحليل أولي

 يالعام الدراسفي  10.24إلى  2011/2012في العام الدراسي  8.37من  نسبة األساتذة إلى الطالب رتفاًعا فيا

                                                 
16  School Dropout and Completion (2011, Lamb, S., Markussen, E., Teese, R., Sandberg, N., Polesel, J. )Eds.((, “Misspent Youth: the Costs of Truancy and Exclusion”, Brooks, James, 

Heady, June 2007; see also Owens 2004, Rumberger 1987. 
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مواصلة لالمدارس  بدعم كفاءة استخدام المواردويمكن تعزيز  17 استخدام الموارد. في نتحّس يشير إلى، ما 2013/2014
 استقبال الطالب اإلضافيين. 

: نسبة األساتذة إلى الطالب 3الرسم البياني رقم   

 
 

 

 والدعمالتطوير ن و المديرية مموظف يستفيد"، تقوية مديرية التوجيه التربوي والمدرسي" 2.4 في المكّون الفرعي .64
الجتماعي والتعليمي في ا لخدمات الصحية والدعم النفسيتوفير ا هؤالء الموظفين لجهة دورإلى أهمية ا نظًرو. المهنيين

تظهر في صادية على المدى الطويل اقت منافع المديرية إلىزيادة رأس المال البشري في  أن ُتترَجم عمن المتوّقالمدارس، 
 النتائج التعليمية.تحّسن و في المدارس، األطفالمعّدل التحاق استقرار  شكل

 دعمي، العام ككلًّ لنظام التعليم هدعمز هذا المشروع في أنه من خالل أعاله، يتمّي المذكورةباإلضافة إلى المنافع  .65
لطالب السوريين اتدفق ة فكثاف. EDP II اإلنماء التربوي الثانيمشروع  إطار في الجاريةلبنك الدولي استثمارات ا

خاص بقطاع االستثمار في مشروع و. المذكور بعض أهداف المشروع على نحو متزايد تهّدد والتحديات الناجمة عن ذلك
يخّفف ف وس في لبنان نظام التعليم العام في ينسوريالب الطال فورة التحاقتأثير  من بهدف الحّدحاالت الطوارئ في  التعليم

 .لتعليم العام ككلًّنظام ا الضغط على

 لبنك الدوليلميزة المقارنة ال

االستجابة لألزمة  إطار آليات الحكومة اللبنانية لتقديم الخدمات في استخدام يمّكنه من فريدبموقع البنك الدولي  يتمّتع .66
تصميم  جرى. ودمحد مباشرة من خالل الهياكل الحكومية اللبنانية التي تعمل الوكاالت األخرىأن عدد  ال سيماالسورية، 

البنك األوسع نطاًقا مع وزارة سياسة  دة، بالتزامات، من دون أن تكون مقّيبشكل يجعل مكوناته مرتبطة المشروعهذا 
مي الخدمات ، والتنظيم الفعال لمقّدغرف التدريسالتدريس في فعالية ، ودعم التعليم نظامكفاءة ب قفي ما يتعّل التربية

معلومات ب السياسات واضعي ستزّود التي إلنفاق العاماا بمراجعة يقوم البنك الدولي حالًي التعليمية. وعالوة على ذلك،
تحقيق مكاسب اقتصادية  بهدف ،الطالباألساتذة إلى  األساتذة ونسب توزيعب المتعّلقةالكفاءة الداخلية مسائل  حولأساسية 

                                                 
 تعاقدين. تشمل هذه النسبة موظفي الدولة من أساتذة ومديرين وأساتذة م  17
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هذه  ستثمارواأخرى جهات مانحة إضافية من حشد أموال لهذا المشروع  أن يستفيد منع البنك يتوّقكذلك، كفاءة. وزيادة ال
. اتسياسلل مستنيرةالمناقشة التحسين تنفيذ المشروع ول دعًماقطاع التعليم  في والعمل التحليلي التشغيلية بحوثالفي  األموال
 أخرى.طوارئ بيئات هشة وحاالت  في المشاريع تنفيذ من الدروس المستفادة على تطبيقالبنك حرص يوف سا، وأخيًر

 التقييم الفني . ب

ترّكز عليها تستوجب صرًفا سريًعا ألن وزارة التربية والتعليم العالي التي من األنشطة  االمشروع مزيًج يشمل .67
 يلّبي ،. وبالتاليمبيئة التعّل جودة عالية لجهة بتحقيق نتائج ُدِعالتنفيذ بقدر ما َت صعبةنات مكّو إلىباإلضافة أولوية،  باعتبارها

حيث ُيتوّقع أن يكون لمساهمات المشاريع تأثير الطوارئ  حاالتلتصميم المشاريع في المشروع المعايير الدولية هذا ميم تص
 .هاتجاهل جرى النظام العام إذا تضّر قد األمدأو متوسطة قصيرة  على مسائل أخرى وقصير األمد، وتأثير فوري

 تقييم اإلدارة المالية . ت

 وهي ،ل من البنك الدوليممّوال( EDP) اإلنماء التربوي األول تنفيذ مشروعمن  عليم العالينتهت وزارة التربية والتإ .68
أمانة سر تطوير القطاع من خالل  هذه المشاريع تنفيذ يجري(. EDP II) مشروع اإلنماء التربوي الثانيبتنفيذ ا تقوم حالًي
طبيعة ى لإا صرف. ولكن نظًرالدارة المالية وترتيبات اإل في مجال لبنك الدوليابات متطّل المّطلعة على( ESDS) التربوي

 جاريةمشاريع ب أمانة سر تطوير القطاع التربويفريق  انشغالوإلى  ،طوارئحالة االستجابة لالقائمة على هذا المشروع 
بشكل كامل  زخاصة ترّك تبرز الحاجة إلى إنشاء وحدة إدارة مستقلةن، يآخرإنمائيين شركاء من البنك الدولي و من ممولة

فتقر إلى الموارد البشرية ت وزارة التربية والتعليم العالي إلى أن في هذا السياق جدر اإلشارةت. هذا المشروع هعلى تنفيذ
 .فينفي الموّظ حادنقص  من أيًضا لبنان تعانيأخرى في وزارات  شأنها شأنتنفيذ هذا المشروع، ل والقدرات المطلوبة

 تقييم الشراء . ث

 وتتوّلىلتحديد المخاطر والتدابير التخفيفية ذات الصلة. درات الشراء لدى وزارة التربية والتعليم العالي جرى تقييم ق .69
على نحو  رل من البنك الدولي لإلنشاء والتعميلمشروع اإلنماء التربوي الثاني الممّو االئتمانيةإدارة الجوانب  الوزارة حالًيا

 التقييم لتأكيد قدرة الوزارة على الشراء.  تحديث اقتصر األمر على. بالتالي، رٍضُم

المدنية وشراء  شغالاألوالخدمات االستشارية  وتكاليفتمويل التكاليف المتكررة لعائدات المشروع  ستخدمسوف ُت .71
 البضائع.

التنسيق مع  صعوبة( أ): في تم تحديدهايستند في ذلك إلى مخاطر و"، كبيرةإلى أنها " الشراء مخاطرتصنيف  يشير .71
التأخير في  صدور  احتمالو الوزير،اإلقليمية؛ )ب( مركزية القرار على مستوى المكاتب المركزية وختلف اإلدارات في م

تخطيط عدم إنفاذ ترتيبات ( ث) ؛دولي الشراء على نطاق مجالفي  الحكوميين نموظفيال ضعف خبرة( ت؛ )هذا القرار
( خ؛ )الشراءتقييم عملية  الخلل التي تشوب( أوجه ح) ي قطاع التعليم؛ف االستثمارحيال القطاع الخاص  دترّد( ج) الشراء؛

ومن المتوقع أن . الُمحَكمةالرقابة العامة  غياب( ذو) ؛إدارة العقود سوء( د) افتقار آلية حل الشكاوى إلى الطابع المؤسسي؛
أثناء  بشكل عام تمانياالئ الخطرلحد من ا لىإ في كل فئة من فئات المخاطر التي تم تحديدها التالية يةالتدابير التخفيف تؤدي
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 د مكتب الوزيرأن يحّد( ب؛ )القرارات المتعلقة بالشراء الوقت المتوّقع إلصداربوضوح  مكتب الوزير دحّديأن ( أالتنفيذ: )
 ة فيموظفين ذوي خبر تعيين( تالقرارات على مستوى المدرسة، والمكاتب اإلقليمية والمركزية؛ )آلية المصادقة على 
المشروع الشراء الخاصة بالدعم المناسب )الموظفين والتدريب واألدوات( إلعداد خطة  توفير( ث) ؛وحدة إدارة مشروع

رير التقييم اد لتق( وضع نموذج موّححجذب المنافسة؛ )ي تصميم صفقات الشراء بشكل( ج) ؛أهداف المشروعب وربطها
وتنفيذ ترتيبات ضمان  وضع( دالشكاوى؛ )آلية معالجة ( تحسين خ؛ )هذا النموذج استخداموضمان  الخاصة بالمشروع

 حسابات خارجي.تعيين مدقق ( ذو) ؛دوتنفيذ العقفي إطار جودة ال

 علىالنحوالتالي:تكون ترتيبات الشراء الخاصة بالمشروع .72

(i) الخاصة بالبنك الدولي في مجال الشراء. 18: يخضع المشروع للمبادئ التوجيهيةالمبادئ التوجيهية بشأن المشروع 
  

(ii)  تستخدم أساليب التعاقد التالية: )أ( العطاءات التنافسية  :السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية شراءعند
 الخاصةالتي تستخدم فيها وثائق العطاءات القياسية  (NCB)، )ب( العطاءات التنافسية الوطنية (ICB)الدولية 

ات قياسية جديدة لها يوافق عليها ءوثائق عطاتوضع ، أو معّدلة لها صيغةنافسية الدولية أو العطاءات التب
من المبادئ التوجيهية الخاصة بالشراء؛ )ت( التسّوق، )ث(  3.4و 3.3في البندين  مبينالبنك كما هو 

 االتفاقات اإلطارية؛ )ج( العقد المباشر. 
 

(iii) أ( االختيار على أساس الجودة والكلفة تستخدم الطرق ا، عند اختيار االستشاريين( :لتالية(QCBS) االختيار )؛ )ب
؛ )ث( االختيار على أساس (LCS) كلفةقل األختيار على أساس اال؛ )ت( (FBS)بموجب ميزانية ثابتة 

 ؛ و)ح( واختيار االستشاريين المنفردين.  (SSS)؛ )ج( اختيار المصدر الواحد (CQS)المؤهالت 
 

(iv) :االستعراض  مستوياتد تحّد 2015كانون الثاني/ يناير  22عت الحكومة خطة شراء أولية في وض خطط الشراء
من قبل البنك مرتين في السنة على  والمراجعةالشراء. وسوف تخضع هذه الخطة للتحديث  وأساليب المسبق

 أقل تقدير أو حسب الضرورة. 
 

                                                 

 
18

 Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services under IBRD Loans and IDA“وثيقة البنك الدولي:  
Credits and Grants by World Bank Borrowers”- ي إرشادات عامة: توريد السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية بموجب قروض من البنك الدول

وز/ يوليو حة في تّمالمنّق، و2011الصادرة في كانون الثاني/ يناير  -لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية من قبل المقترضين من البنك الدولي"
d IDA Credits and Grants “Guidelines:  Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans an. ووثيقة البنك الدولي: 2014

by World Bank Borrowers” -  2011"إرشادات عامة: اختيار وتوظيف االستشاريين من قبل المقترضين من البنك الدولي، الصادرة في كانون الثاني/ يناير 
.2014حة في تّموز/ يوليو والمنّق
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(v) بية والتعليم السابقة في مجال تنفيذ المشاريع، على الرغم من خبرة وزارة التر :االستعراض المسبق مستويات
بالمشاريع التي تنطوي على "مخاطر  الخاص االستعراض المسبق إلى مستوياتيخضع هذا المشروع سوف 

 الستعراض بعد اإلنجاز. إلى االمشروع في تخضع غالبية أنشطة الشراء ومع ذلك، سكبيرة". 
 

(vi) أن تين في السنة ومّر المراقبةرسل بعثات ع أن ُتمن المتوّق ازها:بعثات المراقبة واستعراض المشاريع بعد إنج
عمليات االستعراض بعد  ستخدموَت في السنة. واحدة ةمّر المشاريع بعد إنجازهاستعراض ُتجرى عمليات ا

 من العقود المؤهلة لالستعراض بعد اإلنجاز. في المئة  10اإلنجاز عينة تضم 
 

 

 الوقائية(  سياساتال)مع  االجتماعياألثر تقييم  . ج

 ما من سياسات وقائية اجتماعية ناجمة عن هذا المشروع.  .73

على  المجتمعات المضيفة وتعزيز قدرةتقوية التماسك االجتماعي  تشملالمشروع منافع اجتماعية  ريوّفع أن من المتوّق .74
 صندوق لجنة األهل.  إلى يةالمساهمات المالنات المشروع، ال سيما مكّوجميع  وتكون بمثابة أثر ناتج عن ،التكّيف

 

 الوقائية( السياساتي )مع األثر البيئ تقييم . ح

تم إعداد خطة اإلدارة  لكن على الرغم من ذلك، تأثيرات بيئية سلبية كبيرة، أيلمشروع يكون ل ليس من المتوّقع أن .75
وعلى  ،2014ن الثاني/ نوفمبر تشري 14لوزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ اإللكتروني على الموقع  ونشرها البيئية

اتساق أنشطة المشروع مع سياسات  بهدف ضمان ،2014كانون األول/ ديسمبر  18الموقع االلكتروني للبنك الدولي في 
 إلى القوانين البيئية المحلية والوطنية. امتثالها  وحرًصا على، البنك وإجراءاته الوقائية البيئية واالجتماعية

التدابير التخفيفية مع  ،التي ينطوي عليها المشروع النموذجية بيئية التأثيرات البيئية لألنشطةتشمل خطة اإلدارة ال .76
وسيلة لمعالجة أي تأثيرات بيئية سلبية محتملة قد تنتج عن أنشطة كتعتمد التدابير التخفيفية المذكورة سوف . والمقابلة لها

المهندسين صالحيات  وتنص علىيئية أنشطة الرصد والمراقبة خطة اإلدارة الب تفّصل، ما سبقالمشروع. باإلضافة إلى 
خطة اإلدارة البيئية تحتوي مهامهم. و اتبما يضمن إدراج المتطلبات المذكورة في خطة اإلدارة البيئية في توصيف المشرفين

 باألنشطة التيين للقيام المختار المقاولينع إدراجها في وثائق المناقصة/ عقود المواصفات الفنية المتوّق مرفق يعّددعلى 
 المشروع.    لهايمّو

 المشروع )إن وجدت( ناجمة عنسياسات وقائية أخرى  . خ

 ال ينطبق .77
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 في البنك الدولي  رفع المظالم آليات . د

وى إلى شكب وامقّديتالبنك الدولي أن من  ممّولمشروع با لمجتمعات واألفراد الذين يعتقدون أنهم يتأثرون سلًبل يجوز .78
تحرص خدمة رفع (. GRS) يلبنك الدولل التابعة رفع المظالمخدمة الم القائمة على مستوى المشروع أو آليات رفع المظ

 ويجوزالمتعلقة بالمشروع.  المخاوفمعالجة  بهدفلى وجه السرعة ترد إليها عالشكاوى التي  مراجعةعلى  المظالم
وقوع، أو امكانية  تؤّكدي تال البنك الدوليتفتيش يئة إلى ه همشكوامن المشروع أن يقدموا  ينالمتضررواألفراد لمجتمعات ل

البنك  إحاطةيجوز تقديم الشكاوى في أي وقت بعد . سياساته وإجراءاتهل البنك الدولي متثالعدم ا نتيجة وقوع، أي ضرر
يم الشكاوى إلى تقد آلية لالطالع على. عليها إدارة البنك فرصة للرد وإعطاء ،المتصلة بالمشروع فالمخاوب مباشرةالدولي 

. http://www.worldbank.org/GRS، يرجى زيارة الموقع التالي: (GRSالتابعة للبنك الدولي )خدمة رفع المظالم 
لبنك الدولي، يرجى زيارة الموقع التالي: اتفتيش آلية تقديم الشكاوى إلى هيئة ولالطالع على 

www.inspectionpanel.org  . 

 

http://www.worldbank.org/GRS
http://www.inspectionpanel.org/
http://www.inspectionpanel.org/
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 : إطار النتائج ورصدها Iق رفالم  

 البلد: لبنان

 (P152898) وقف تدهور النظام التعليمي في حالة الطوارئ اسم المشروع: 
 األهداف التنموية للمشروع 

 بيانالهدفالتنمويللمشروع

 غيلية للمدارس الرسمية في لبنان وتحسين بيئة التعّلم في إطار االستجابة لتدفق األطفال السوريين الالجئين المستمر. دعم االحتياجات التش

 مستوىالمشروع النتائج هي على:

 مؤشرات الهدف التنموي للمشروع

 قيم األهداف التراكمية  

1السنة  خط األساس المؤشر 2السنة   3السنة   4السنة   5السنة   6لسنة ا  7السنة   8السنة   9السنة   الهدف  
 النهائي

الطالب المستفيدون من 
دعم صناديق المدارس 

 )عدد(
0.00 20000.00 30000.00 30000.00       

30000.00
19

 

عدد المدارس المستفيدة 
من التمويل التكميلي 

 )عدد(
0.00 300.00 900.00 1700.00       1700.00 

المدارس المستفيدة من 
 10.00       10.00 0.00 0.00 0.00 ة التأهيل )عدد(إعاد

المستفيدون المباشرون من 
 300500.00       300500.00 300500.00 90500.00 0.00  المشروع )عدد( )نواة(

 50.00       50.00 50.00 50.00 0.00النوع  -المستفيدات )نسبة

                                                 


19
قدمهالمشروعلصناديقالمدارس؛وقديستفيداألفرادنفسهممندعمالمشروععلىمدىسنواتعديدة.طالبمنالدعمالذيي31,111منالمتوقعأنيستفيدحوالي 
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 )نواة( -الفرعي: تكميلي(
 

 طةمؤشرات النتائج المتوس

 قيم األهداف التراكمية  

1السنة  خط األساس المؤشر 2السنة   3السنة   4السنة   5السنة   6السنة   7السنة   8السنة   9السنة   الهدف  
 النهائي

عدد الكتب المدرسية 
 الموّزعة )عدد(

0.00 0.00 
3600000.0

0 

45000000.

00 
      

4500000.0

0 

وجود بيانات 
مجموعة حول 
 استخدام التمويل

التكميلي للمدارس 
واألثر المسجل 

 )نعم/كال(

 نعم        نعم  نعم  نعم  كال

أنشطة التحسين في 
المدارس المعلنة على 

جدران المدارس 
 المستفيدة )نسبة(

0.00 0.00 60.00 60.00       60.00 
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 : الوصف المفّصل للمشروعIIق رفالم

 لبنان
  الطوارئالة وقف تدهور النظام التعليمي في حمشروع 

 

بدعم االحتياجات التشغيلية للمدارس الرسمية في لبنان، وتحسين بيئة التعّلم، في  يقضي الهدف التنموي للمشروع .1
)البنك الدولي،  تقييم األثر االقتصادي واالجتماعيفي ضوء وإطار االستجابة للتدفق المستمر لألطفال السوريين الالجئين. 

(، تم اقتراح 2013)البنك الدولي واألمم المتحدة،  نية ألنشطة تحقيق االستقرار ذات األولويةوخريطة الطريق اللبنا( 2013
توفير  لدعم ذات التسليم واألثر المتوسطي األجل،تدخالت الو ،التسليم السريع واألثر المباشر ذات تدخالتالمزيج من 

وزارة التربية والتعليم ل RACE عن وثيقة مشروع تنبثق األنشطة المقترحة مباشرًةذات جودة في لبنان.  تربويةخدمات 
 . 2014في آب/ أغسطس من العام ، المصادق عليها العالي

 نات المشروعمكّو
 

 مكّون المشروع

ن كما في المكّو
مشروع 
RACE  

 

 وصف المكّون

تمويل مشروع وقف تدهور النظام التعليمي في حالة 
 الطوارئ )ألف دوالر أميركي(

  
الصندوق توزيع أموال  

االستئماني المتعدد المانحين 
  المجموع  3السنة  2السنة  1السنة  مليون دوالر أميركي(  32)

االحتياجات 
 التشغيلية

1.2.1  
 دعم صناديق المدارس 

3,500 5,000 5,000 13,500 42.19% 

 جودة بيئة التعّلم

إعادة تأهيل المدارس )مع  1.1.1
 األجهزة واألثاث(

900 1,800 2,500 5,200 16.25% 

 %17.81 5,700 1,900 1,900 1,900 التمويل التكميلي للمدارس 3.3.2

 %15.92 5,095 2,095 3,000  الكتب المدرسية 2.1.2+3

تقوية مديرية التوجيه التربوي  3.1.1
 والمدرسي

200 200 200 600 1.88% 

إدارة المشروع،  
   الرصد 

  
لتنفيذ أساسية  وظائفست 

مشروع، تشمل إدارة ال
المشروع واإلدارة المالية 

 والشراء والتجهيز. 

635 635 635 1,905 5.95% 

 %100.00 32,000 12,330 12,535 7,135 المجموع
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 مليون دوالر أميركي( 13.5: الدعم للمدارس )1المكّون  

من كهرباء وتدفئة  األساسية لتغطية احتياجاتها كل مدرسةمستقّلين تستخدمهما ل المشروع صندوقين سوف يمّو .2
دوالر أميركي عن كل طالب( والصندوق  100ل المشروع الصندوق األول "صندوق المدرسة" )سوف يمّوبالتالي، لوازم. و

. إن على مستوى المدرسةحسابين مختلفين  فيين دوالر أميركي عن كل طالب(، المستقّل 60الثاني "صندوق لجنة األهل" )
دة بزيادة التكاليف الناتجة عن تدفق األطفال السوريين وارتفاع عدد ستمرار وعلى التشغيل مهّدقدرة المدارس على اال

 دوالر أميركي عن كل طالب(  100أي مبلغ ) المساهمات المطلوبة من وزارة التربية والتعليم العالي لصناديق المدارس
التمويل  إلى وزارة التربية والتعليم العالي تفتقرلك، عالوة على ذو(. 1أدناه والرسم البياني رقم  1)أنظر الجدول رقم 

ومن على مستوى المدارس.  يعاني حساب هذا الصندوق من عجز تمويليالالزم لدعم "صندوق لجنة األهل". نتيجة لذلك، 
كثر فقًرا إلى دعم التحاق الطالب األ دوالر أميركي عن كل طالب، 60بمبلغ المتوقع أن يؤدي تمويل "صندوق لجنة األهل" 

 يدعم أداء المدارس ومعدل االلتحاق فيها.  كما أن تمويل المشروع لصندوق لجنة األهل وصندوق المدرسةفي المدارس. 

  2014-2010، والتعليم العالي لوزارة التربية الفعلية التعليمنفقات : 1الجدول رقم 
 

2011-2010 العام الدراسي  2011-2012  2012-2013  2013-2014  

ية التعليم بالدوالر ميزان
 20األميركي

 
430,962,944 488,624,030 566,052,744 573,147,542 

 

 ضافدوالر أميركي تقريًبا. وعندما ُت 203أن التكلفة الحدية لكل طالب إضافي هي  1رقم ن الرسم البياني يبّي .3
أميركي(، تصبح التكلفة الحدية دوالر  60دوالر أميركي( وصندوق لجنة األهل ) 100تكاليف صندوق المدرسة ) إليها

هذا الرقم مجموعة واسعة من بنود ميزانية وزارة التربية والتعليم العالي، بما في  يشملدوالر أميركي تقريًبا.  363للطالب 
ورسوم االمتحانات،  ،مباني المدارس الرسمية المستأجرة، والتكاليف اإلداريةوإيجارات  ،األساتذة المتعاقدين رواتبذلك 

لكن بعيًدا عن تعقيد األمور المالية واإلدارية ونظًرا إلى حالة ضاًل عن تمويل صندوق المدرسة وصندوق لجنة األهل. ف
 .أعاله الذي يشمل الصندوقين المذكورين "دعم صندوق المدرسة"بند الميزانية  بتمويل المشروع الطوارئ، يكتفي هذا

 

 

 

 

                                                 
 ليرة لبنانية.   1507.5دوالر أميركي=  1الصرف:  سعر على أساس مبالغالتم تحويل جميع   20
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 الحدية للطالب الواحد في المدارس الرسمية الصباحية )بالدوالر األميركي( : توزيع زيادة الكلفة1الرسم البياني رقم 

 

 : جودة بيئة التعّلم2المكّون 

 مليون دوالر أميركي( 5.2: إعادة تأهيل المدارس )2.1المكّون الفرعي 

هيل مباني عادة تأإلتمويل توفير الم في المدارس الرسمية من خالل ن جودة بيئة التعّلسوف يحّسن هذا المكّو .4
صول والوتوفير  ،السالمة الهيكلية تعزيزتشمل األنشطة التي ينطوي عليها هذا المكّون وحاجة إلى ترميم.  األكثرالمدارس 

وفي المظهر الخارجي للمدرسة. وتحسين  لطالبات والطالب،لى المياه ومرافق الصرف الصحي التي تراعي احتياجات اإ
 من المتوقع أن يساهم حسن تنفيذه بتمهيد الطريق، االحتياجات مجمل من اصغيًر اجزًءإال المشروع  حين لن يغطي هذا

 أخرى أو من خالل آليات ،هذا المشروع جزًءا إضافًيا من األشغال، في إطار استكمال لتمّولكي  لجهات مانحة أخرى
 بديلة. 

تستجيب إلى حاجة ملحة. وتفيد و مشاريع إعادة التأهيل هي أولويةتعتبر وزارة التربية والتعليم العالي أن  .5
مشروع تحسين البيئة المدرسية وتطوير قدرات األساتذة في  الدراسة المسحية التي أجريت في إطاراإلحصاءات الناتجة عن 

 في المئة من 75أن  ،ا بموجب مشروع اإلنماء التربوي الثانيالمحّدثة مؤخًروD-RASATI   (2011) المدارس الرسمية
يحتاج إلى تصليحات  في المئة من هذه المدارس 25أن يحتاج إلى تصليحات، و ،1275وعددها  ،ية القائمةالمدارس الرسم

 رة. مبانيها خط مدرسة في هذه الفئة األخيرة تعتبر 40وأن  ،كبيرة

 المدرسية مبانيالحالة : 2الجدول رقم 

األفضل على  المنطقة
 اإلطالق

األسوأ على  أسوأ أفضل
 اإلطالق

 المجموع

 65 11 12 23 19 بيروت

 228 56 60 44 68 البقاع

 275 77 56 93 49 جبل لبنان
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 129 25 29 40 35 النبطية

 426 117 119 80 110 شمال لبنان

 152 27 38 50 37 جنوب لبنان

 1275 313 314 330 318 المجموع

 98.30 24.13 24.21 25.44 24.52 من المجموعالمئوية النسبة 

   

 في األشغالساب تكلفة تحاأدناه، تم  3 رقم في الجدول الواردة والمساحاتوحدة التأهيل إعادة إلى تكاليف ا استناًد .6
هذه المدارس  موع الميزانية الالزمة إلصالحمج وتبين أن. 399وعددها  المؤهلة لالستفادة من هذا المكّونجميع المدارس 

إعادة عمليات ل أن يمّو مقترح لهذا المكّون الفرعي، يستطيع المشروعدوالر أميركي. ونظًرا إلى التمويل المليون  121 هو
 قائمة األولويات. على المدرجةولى األ العشرالمدارس  فيكاملة التأهيل ال

شملت مرحلة التحضير للمشروع إعداد قاعدة بيانات تحتوي على خصائص المباني المدرسية وتسمح بتحديد  .7
 في، تضّم 1275المدارس الرسمية، وعددها  أنلويات. وتبّين هذه المعايير والمؤشرات المعايير والمؤشرات الختيار األو

 :2015-2014السنة الدراسية 

 708  ؛ مدرسة من بينها يجري دفع إيجارها 540و ،وزارة التربية والتعليم العالي غير مملوكة منمدرسة 
 306 (20 في المئة ) ؛لتكون مدارسأصاًل  ةمصمم غير ةمدرسيمباٍن 
  في المئة من المدارس الرسمية تضم طالًبا سوريين في الدوام الصباحي؛  95حوالي 
 89 مدرسة تضم طالًبا سوريين في الدوام المسائي؛ 
 652 معايير الفريق العامل المعني بالتعليم.  ل وفًقاضة للخطر مدرسة تقع في مناطق معّر 

 

 تنفيذ أنشطة إعادة التأهيل
 

تمهيًدا الختيار المدارس التي تبدو احتياجات إعادة التأهيل فيها  ايير االنتقاء إلعادة التأهيلتم تحديد األولويات ومع .8
 أكثر إلحاًحا. شملت عملية االختيار جميع المدارس الرسمية وتمت على مرحلتين: 

 ما يلي:مدرسة واستبعاد  1,275بدأت عملية االختيار بفرز المدارس الرسمية التي يبغ عددها  ( أ)

 حالتها جيدة مبان القائمة فيس المدار . 
  إعادة تأهيل كاملة في السنوات الثالث الماضية.استفادت من عملية المدارس التي 
  بوسائل أخرى غير المشروع مبانيها عادة تأهيلالتي سبق أن تم التخطيط إلالمدارس. 
 ي مبان تابعة ألوقاف )أي المدارس القائمة ف لتكون مدارس المدارس التي ال تضم أي مبنى مصمم أصاًل

 أو مبان سكنية(.
  اٍن جميعها مستأجرمبالقائمة في المدارس . 
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 ثم استخدمت مجموعة من المؤشرات لترتيب ما تبقى من المدارس حسب األولوية:   ( ب)
 المدارس القائمة في مبنى خطير/ مبان خطرة؛ 
  ؛األكثر سوًءا مبانيالالقائمة في المدارس 
 ألولوية للمدارس التي تسجل أدنى نسبة متر مربع/ طالب(؛المدارس المكتظة )وتعطى ا 
 المدارس التي تملكها وزارة التربية والتعليم العالي؛ 
 المدارس اتي تضم أعلى نسبة من الطالب السوريين في الدوام الصباحي؛ 
 المدارس التي تعمل بدوامين )صباحي ومسائي(؛ 
   .المدارس الواقعة في مناطق معرضة للخطر 

 
 مدرسة محتاجة إلى إعادة تأهيل على أساس األولوية.  399النتيجة قائمة تضم  فكانت

 
 تقدير التكاليف وميزانية إعادة التأهيل

 
 حالة. كل لمئوية )تكلفة االستبدال( مع نسبة  على أساس تكلفة البناء الجديد تكاليف وحدة إعادة التأهيل أواًل تم تحديد .9

 

 أهيل )دوالر أميركي/ متر مربع(: تكاليف إعادة الت3الجدول رقم 

الرقم 
 بديل   الوصف المرجعي

 األفضل 
على 
 أسوأ أفضل اإلطالق

 األسوأ
على  

ةغير مناسب اإلطالق  
 %100.00 %65.00 %50.00 %25.00 10.00 الكلفة      

 600.00 390.00 300.00 150.00 60.00 600.00    تكلفة وحدة البناء/ متر مربع )المساحة اإلجمالية( 01
 60.00 39.00 30.00 15.00 6.00 60.00 %10 ( %10+ تطوير الموقع ) 02
 660 429 330 165 66 660   المجموع الفرعي ألشغال الهندسة المدنية  

 72.60 47.19 36.30 18.15 7.26   %11 التصميم واإلشراف على الموقع 03
 25.00 16.25 12.50 6.25 2.50     أثاث المدارس 04

 97.6 63.44 48.8 24.4 9.76     المجموع الفرعي  
 757.6 492.44 378.8 189.4 75.76     اإلجماليالمجموع   
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 إعادة التأهيلعمال الجدول الزمني أل

 .شهًرا 12على الرغم من إجراءات الطوارئ، سوف تستغرق أعمال إعادة تأهيل وإعادة تجهيز المدارس حوالي  .11
 وتشمل هذه الفترة: 

 أشهر يجري فيها التعاقد مع الشركات االستشارية ومسح المواقع وتصميم األشغال وإعداد  6لة تحضيرية من مرح
 ؛اتوثائق المناقص

  إنجاز أعمال الهندسة المدنية واإلشراف على الموقع. أشهر يجري فيها التعاقد مع المقاولين و 6مرحلة تنفيذ من 

 مليون دوالر أميركي(  5.7مدارس ): التمويل التكميلي لل2.2ن الفرعي المكّو

 تلبي طوارئللصغيرة  بمساعدات ماليةالمدارس االبتدائية الرسمية في البالد  غالبيةن د هذا المكّوسوف يزّو .11
 مختلف المجتمعاتم وتعزيز التماسك بين المدارس في تحسين بيئة التعّل وتساعد ،في المدارس احتياجات الخط األمامي

األنشطة الالصفية تمويل و/أو  غرف التدريس لوازملشراء  المساعدات ُتستخدم هذهألنشطة الالصفية. الطالبية من خالل ا
في  وبقائهمالحضور  على الطالب مواظبةتعزز و ،ةرسميرس الابالمد االفتخارع على وتشّجالطالب واألساتذة،  تحّفزالتي 

 اتمقترح في ضوء المساعداتحصص المدارس من هذه  تحّددأخرى.  ثانويةمادية تحسينات تمويل عن  ، فضاًلالمدرسة
 الحصصتحويل  ، ثم يجرياإلقليميةإلى مكاتب وزارة التربية  رسامدال امه"خطة تحسين المدرسة" تقّد تحت عنوان ةموجز

الت جوب القيامكذلك، تلجأ وزارة التربية والتعليم العالي إلى مباشرة من حساب المشروع إلى حساب المدرسة المصرفي. 
ألغراض المساءلة االجتماعية. أما المساءلة المالية  ،ن المدارساألنشطة على جدرا واشتراط اإلعالن عن ةتفتيش مفاجئ

استراتيجية  القائم على لتصميم هذا المشروعلمدارس. ووفًقا إلى اتتبع اإلجراءات القائمة عند التدقيق في تحويل األموال ف
RACE تجاوز عدد طالبها دوالر أميركي كحد أدنى للمدارس التي ال ي 1000وحة بين الممن المبالغ، سوف تتراوح

 راعييسوف تعزيًزا للمساواة، و للمدارس التي تضم عدًدا أكبر من الطالب. ،أو أكثر ،دوالر أميركي 4,000و الخمسين،
 . يع إقامة المكتبات الصفيةستيعاب مشارالمبالغ المذكورة ال ويجوز تعديل .المدارس األصغر توزيع هذه الحصص تفضيل

التعليم. ومن األمثلة على ذلك  جودةكآلية لتحسين  تقديم المنح للمدارسدعم ت التي دوليةالدلة األ ثمة مجموعة من .12
معدالت التسرب  الذي ساهم في خفضPrograma de Escuales de Calidad (PEC )البرنامج المكسيكي للِمَنح 

في فقد أصبحت معدالت التسّرب في المدارس المشاركة (. 2006يليت وكارديناس )وو ورنانمالمدرسي وفًقا لنتائج دراسة 
لبرنامج منح  آخر تحليل ويشير. في المئة مّما كانت عليه قبل المشاركة 7 أقلًّ بنسبة، فقطبعد ثالث سنوات ، PECبرنامج 

(. 2012أوريغيا  -)جيرتلر، باترينوس، ورودريجيزم التعّل إلى أن سياسة المنح لها تأثيرات كبيرة على في المكسيك مماثل
 فيلمر،مكاسب أوسع )برونز،  أيًضا في تحقيق تساعد إدارات هذه المدارس لمدارس،ل أكبر يةاستقالل تعطيوألن هذه المنح 

 (.2011وباترينوس 

التعليم من خالل  جودةين ( تحسأ: )المنافع التالية إلى المدارسالمنح  تحّقق سياسةع أن من المتوّقأما في لبنان، ف .13
في هذا السياق، سوف بسبب نقص التمويل.  التي كانت غائبة الالصفيةاألنشطة المزيد من تحسين البيئة المدرسية وتوفير 
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راء السلع ألنشطة الالصفية، وشا ولوازم، وغرف التدريسفي المدارس  لتمويل التحسينات المساعدات الماليةتستخدم 
تمويل األنشطة من خالل تمكين مديري المدارس عبر )ب( تعزيز األداء المدرسي والمساءلة  والخدمات ذات الصلة؛

إلشراك أولياء التمويل التكميلي  االستفادة من عبر( تحسين إدارة المدرسة ت) ؛الحتياجات الطالب مة وفًقاالمصّمالالصفية 
  في التخطيط ألنشطة المدرسة.الطالب والطالب 

 إدارة المدرسة إعطاء فب. األساتذة تحفيز معنويات في لتمويل التكميليحسن توقيت ايساعد  باإلضافة إلى ذلك، .14
والسلع والخدمات. وهذا أمر  اللوازمالحصول على تحقق المدرسة كفاءة تشغيلية أكبر في ، أموالها صالحية كبيرة إلدارة

 الفعاليات لحضور مثاًل النقل كتوفير، وقت قصيرتتطلب القيام بمشتريات في ا ما لتي غالًبالالصفية الألنشطة  ضروري
 الرياضة التي ترعاها المدرسة. للمباريات والشهادات والجوائز وشراء الميدالياتخفيفة، الوجبات الالثقافية والفنية، وشراء 

لفة من لفئات مخت 1م في إطار المكون م الدعم المقّدستخد، سوف ي1على الرغم من أن هذا المكون يرتبط بالمكون  .15
ل تمويل المدرسة من من شأنه أن يكّم مكّونموال المقدمة في إطار هذا التكاليف التشغيل، في حين أن األ ال سيماالنفقات، 

مكن الجمع بين هذين النوعين ي ال ،ميزانية المدرسة. وبالتاليخدمات اإلضافية غير المدرجة في المواد المدرسية والسلع وال
أن تحدث  الالصفيةواألنشطة  غرف التدريسفي وسائل الراحة ل مهمة إذ يمكنهذه منفصلة الدعم الآلية من الدعم. وتعتبر 

ز تعزالتي  المواد التعليمية اإلضافية توفيرمن خالل وم. نتائج التعّل على اإيجاًبقد تؤثر  كماألطفال، ا تحفيرا في ا كبيًرفرًق
الممارسات التربوية واإلدارة  علىهم دريبتمكتسبات  لألساتذة بتطبيقلي يسمح التمويل التكمي، غرف التدريسفي م بيئة التعّل
 .المدرسية

ت احتياجاتها من حيث أولويابمع قائمة  م المدرسة مقترًحا صغيًرا موجًزاتقّد ،لالستفادة من التمويل التكميلي .16
ألنه  في تحسين إدارة المدرسةساهم ي المقترح هذا إعدادتجدر اإلشارة إلى أن ذات الصلة. الفعاليات والسلع والخدمات 

. آرائهم حول أولويات األنشطةلمعرفة  وأولياء الطالبمع الطالب  أن يتشاوروامديري المدارس والمعلمين ب من يتطّل
هذه المشاورات على محمل الجد، ألنها  ألخذوالمعلمين  مديري المدارس مدى استعداد تمويل التكميلي علىالنجاح  ويتوقف
 .باندفاع األساتذة والطالب وافتخارهم بمدرستهماشرة تتعلق مب

كل مدرسة قائمة يمنح التمويل التكميلي للمدارس على أساس طبيعة ونوع األنشطة المطلوبة في المقترح. وتقدم  .17
نشاط مدرج بأولوياتها التي تخضع لتقييم المكتب اإلقليمي لوزارة التربية والتعليم العالي. أما المعيار األساسي لتمويل أي 

في مقترح المدرسة فيقوم على مساهمة النشاط في تحفيز الطالب واألساتذة،  أو تمّتع الطالب ببيئة المدرسة، أو تعزيز روح 
 االنتماء إلى المدرسة واالفتخار بها. 

كاتب اإلقليمية إمكانية التمويل لجميع المدارس. وتعمل الم على حدة لزيادة المدرسة كلٌُّتقّيم األنشطة التي تقترحها  .18
أهداف مكّون مع  بما يضمن اتساقه على تعديل المقترحلوزارة التربية والتعليم العالي مع لجنة التخطيط في المدرسة 

التمويل التكميلي للمدارس. وال ُيطلب إلى أولياء الطالب أن يساهموا في تكاليف األنشطة/ المشتريات المنظمة في إطار 
 برنامج التمويل هذا. 
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 ي مكّون التمويل التكميلي للمدارس المجاالت التالية: يغّط .19

ولوازم الطالب كمواد القراءة اإلضافية/ المكتبات الصفية  التدريس غرفةذلك مظهر بما في  ،غرف التدريستحسين  . أ
حرف كتب عن ال غرفة التدريس. على سبيل المثال، إذا كان في عموًما غرفة التدريسن بيئة ووسائل الراحة التي تحّس

مات أو لشراء مجّس، واكتشافها أثناء الدرساللبنانية أو علم األحياء، يمكن استخدام هذه المساعدات لشراء لوازم هذه الحرف 
   فهم الطالب بطريقة ال تستطيع الكتب تحقيقها. تعّززكائنات لحيوانات أو 

تشمل هذه  ل المدرسة أكثر جاذبية للطفل.، وتجعوتحّسن روح المدرسة ،ز اندفاع الطالبالتي تعّز األنشطة الالصفية . ب
درج في ميزانية ُت الو أولياء الطالبب مساهمات إضافية من تتطّل الالتي األنشطة الرياضة والفنون واألنشطة الثقافية 

 :ما يلي بالتمويل التكميليتشمل أمثلة السلع والخدمات التي يمكن شراؤها والمدرسة التشغيلية العادية. 

 شعبية واسعة بين  لهابأنشطة رياضية  مرتبطةمعدات  لبطوالت، وأياجوائز و ،ةالرياضي اتالمعّدأو  المالبس
 . الفتيات والفتيان

 الطالب التي يقدمهاالعروض الفنية ب، وغيرها من النفقات المرتبطة وبناء المسارحزياء، واآلالت الموسيقية، األ. 
 المدرسة لعرض فنونهم فيفنانين  استقدام . 
 حقترمفي  المدرجةلزيارات الميدانية ، والنفقات المرتبطة باالدخول إلى الفعاليات والوجبات الخفيفة، وتذاكر ،النقل 

 .المدرسة
 

 300 إلىصل يا مع حجم المدرسة، ومتناسًبالتمويل  ويكون. يجوز لكل مدرسة أن تقدم مقترًحا واحًدا في السنة      .21
 عدد الطالبأساس  علىمبالغ التمويل التكميلي فتحدد طالب  300أقل من م التي تضلمدارس ا بالنسبة إلىأما طالب. 
المدارس الصغيرة تميل إلى أن تكون في باعتبار أن  لمساواة،ل افضل المدارس الصغيرة تعزيًزيج مقياس متدّروتبًعا ل الواحد

 ويبين، المكّونية التي ستخصص في إطار هذا عينة من المبالغ التقريبأدناه  4يقّدم الجدول  والريفية. األكثر فقًراالمناطق 
أحجام  من رسامدلالطالب، والمبلغ اإلجمالي لكل مدرسة،  على أساس عدد مخصصاتوالالعالقة بين حجم المدرسة، 

 .مليون دوالر أميركي 5.7الثالث حوالي  البرنامج سنواتخالل  الموّزع فيإجمالي التمويل وسوف يكون مختلفة. 

 تكاليف المكّون
 

وقد تصل إلى  ،أكبر المبالغ. قد تكون المدرسةالمنح حسب حجم  لمبالغأدناه التوزيع التقريبي  4ن الجدول يبّي .21
  الخاص بها.  حجم المدرسة والمقترحل تبًعادوالر أميركي،  10,000
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 المقدر في السنة  المنح حسب حجم المدرسة والتمويل اإلجمالي مبالغ: التمويل التكميلي للمدارس. 4الجدول رقم 

 المنح حسب حجم المدرسة والتمويل اإلجمالي المقدر في السنة مبالغالتمويل التكميلي للمدارس. 

 حجم المدرسة 
)عدد الطالب في 

 المدرسة(
مجموع عدد 

 عدد المدارس الطالب

المبلغ مقدم عن كل 
طالب في السنة 

 )بالدوالر األميركي(

جموع التمويل م
)بالدوالر 

 ي(األميرك

مبلغ التمويل المقّدم 
إلى المدرسة 

الواحدة )بالدوالر 
 األميركي(

 1,000 27,000 28 27 968 51أقلمن

50 to 100 9,916 130 26 260,000 2,000 

101 to 150 22,147 176 20 440,000 2,500 

151 to 200 23,617 134 17 402,000 3,000 

201 to 250 22,347 100 16 350,000 3,500 

251 to 300 22,358 81 14 324,000 4,000 

301 + 123,334 256 8 1,024,000 4,000 

 3,127 2,827,000 13 904 224,687 المجموع

 

، ثمة حوالي والمرحلة الثانوية الحلقة الثالثة والمدارس التي ال تضم إال طالب المدارس الثانويةباستثناء  .22
 نسبة ال وثمة، حلقتين األولى والثانيةالهؤالء الطالب في  غالبيةتتركز . مدرسة صباحية 904طالب ملتحق في  225,000

 .  رياض األطفال والحلقة الثالثةفي يستهان بها من مجموع الطالب 

 على ثالث سنوات )بالدوالر األميركي( ر لمعدالت المشاركة في السنة ومبلغ التمويل اإلجمالي: تصّو5الجدول رقم 

 كة في السنة ومبلغ التمويل اإلجمالي على ثالث سنوات )بالدوالر األميركي(تصّور لمعدالت المشار

 
 الكلفة اإلجمالية  السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى

 0.90 0.70 0.35 معدالتالمشاركة

 5,662,650 2,634,300 2,008,900 1,019,450 التحويالتالماليةالسنوية 

 تأثيرات المكّون 

خالل لمراقبة عن كثب في ا ت التمويل التكميلي للمدارس إلىع التأثيرات والتحديات الناجمة عن دفعاسوف تخض .23
حدود من من عدد مذات الصلة بالتمويل والصعوبات التشغيلية  المنافع حولالمعلومات  وسُتجمعتنفيذ البرنامج.  فترة

والطالب  األساتذةلة مع عدد محدود من مفّصمقابالت . تشمل عملية جمع المعلومات المدارس في كل فصل دراسي
هذه  ُتضاف إلىن الفرعي. بموجب هذا المكّو دعم المشروعمن المدارس المستفيدة من  الطالبمديري المدارس وأولياء و

ن الفرعي تحسين تنفيذ هذا المكّو بهدف ،فترة تقريركل عن وحدة تنفيذ المشروع ومالحظات المكاتب اإلقليمية المعلومات 
 على مستوى المدرسة. هوتوثيق تأثيرات
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 مليون دوالر أميركي(  5.1للمدارس االبتدائية الرسمية ) الوطنية لكتب المدرسيةابرنامج : 2.3 الفرعي المكّون

 الملتحقين ،الصف األول إلى التاسع بطاّللالكتب المدرسية والتطبيقية  توفير جميعن الفرعي إلى هذا المكّو يهدف .24
توزيع الكتب  تم. 2017-2016و  2016-2015عامين الدراسيين الصباحية والمسائية في الالرسمية المدارس في 

أطلقتها في قد وزارة التربية والتعليم العالي كانت مبادرات استكمال إطار في  ،2014-2013المدرسية في العام الدراسي 
الكتب المدرسية لحوالي  لتوفيرمليون دوالر أميركي  2.52 التنمية الدولية إدارة. وقد أنفقت 2013-2012العام الدراسي 

ماليين دوالر أميركي  3.6يخّصص هذا المشروع حوالي  وسوف 21.التاسعالصف األول إلى  طالبفي المئة من  80
لكتب ا في العامين الدراسيين المذكورين.  االقتضاء،حسب  ،الستبدال هذه الكتب المدرسية والتطبيقية وتوفير الكتب الجديدة

 المدرسية والتطبيقية التي يحددها المنهج الدراسي. 

بموجب  التمويل نظًرا إلى أن، القائمة في وزارة التربية والتعليم العالي شراء الكتبسيستخدم المشروع إجراءات  .25
طفال في تسجيل األيتم العام الدراسي عندما  مطلع. تبدأ عملية شراء الكتب في كثر من عامينأللن يدوم هذا المكّون 

أوامر الشراء  على أن تستند تحرص في ذلكو، وكمّيتها وتختار الكتب صفكل المدارس عدد الطالب في تحدد المدارس. 
المطلوبة وتوافق على أمر كمية الكتب من المدرسة في المالية  الشؤون لجنةتتحقق . الفعلية لطالب المسجلينا أعدادإلى 

جميع  ويتم شراءوالموظفين اإلداريين.  األساتذةشمل ممثلين عن التي تشؤون المالية لجنة ال مدير المدرسة يرأس. الشراء
المركز التربوي للبحوث مختارة مسبًقا من قبل  معتمدةمحلية مكتبات المناهج الدراسية من المطلوبة في الكتب المدرسية 

 مناقصة. بموجب واإلنماء

التكاليف من وزارة التربية  هذه م طلب استردادثم تقّد ،طلبهاتدفع المدارس إلى المكتبات تكاليف الكتب التي ت .26
على طالب  مجاًنا لكتب المدرسيةالقانوني لتوزيع ا. األساس المخصصة لهذا الغرض نماذج الطلب والتعليم العالي مستخدمًة

ي العام الدراسي ق للمرة األولى فوالمطّب 2012آذار/ مارس  30الصادر في  211المدارس الرسمية هو القانون رقم 
2012-2013 . 

 

 دوالر أميركي( 600,000: تقوية مديرية التوجيه التربوي والمدرسي )2.4المكّون الفرعي 

ل المشروع األدوات سوف يمّو هي أولوية، وبالتالي،تقوية هذه المديرية أن  وزارة التربية والتعليم العالي تعتبر .27
مديرية التوجيه  خدمات عالية الجودة للمدارس واألساتذة والطالب. تضّم توفيرن ن هذه الوحدة اإلدارية متمّكالتي األساسية 

والمستشارين الصحيين، والمستشارين في مجال  ،التربوي والمدرسي ثالثة أنواع من المستشارين: المستشارين التربويين
 دعم التطوير المهني فهي الفرعي نكّوهذا الم عليها ينطويأما األنشطة التي / حماية الطفل. ةالصحة النفسية االجتماعي

                                                 


21
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التقارير  وإعدادزيارة المدارس  أدائهم عند فعالية التي تعززمديرية وتزويدهم بالموارد والمعّدات اللموظفي  المستمر
 بمبلغ تقوية مديرية التوجيه التربوي والمدرسي كلفة وتقّدرصة لألساتذة. ورش عمل مخّص وتقديمدعم الوالتوصية بأنشطة 

 دوالر أميركي.  600,000

سوف يوّفر هذا المكّون الفرعي الدعم في المجاالت التالية: )أ( تكاليف النقل لمستشاري المديرية عند قيامهم  .28
 16بعة للمديرية وعددها بزيارات ميدانية إلى المدارس؛ )ب(  تكاليف التشغيل واللوازم المطلوبة في المراكز اإلقليمية التا

واللوازم المكتبية واأللواح الورقية  ك أثاث قاعة االجتماعات وأجهزة الكمبيوتر وآلة تصوير المستنداتمركًزا، بما في ذل
القالبة واأللواح البيضاء ولوازم االجتماعات؛ )ت( مدربون مكلفون بتدريب المستشارين المعّينين حديًثا، باإلضافة إلى 

 جال حماية الطفل، إذا توافر التمويل لذلك. تكاليف النقل ذات الصلة؛ )ث( مستشارون إضافيون في م

يضطلع المستشارون التربويون بثالثة أدوار أكاديمية: )أ( زيارة المدارس/ غرف التدريس لجمع المعلومات حول  .29
جودة التعليم وأنشطة التعّلم؛ )ب( مناقشة نتائج زياراتهم في اجتماعات رسمية في المراكز اإلقليمية؛ )ت( تقديم مالحظات 

وزارة وتعتزم ، اتربوًي امستشاًر 250شأن االمتحانات النصفية التي يعدها األساتذة بشكل فردي. تضم المديرية حالًيا ب
  . اإضافًي امستشاًر 250التربية والتعليم العالي توظيف 

جزئي(. تعين مديرية التوجيه التربوي والمدرسي مستشاًرا صحًيا في كل مدرسة )ولديها مستشارين بدوام كامل و .31
والمستشارون الصحيون هم أساتذة مدربين على اتباع برنامج المدرسة الصحي يتحققون من توافر المياه وجودة الوجبات 
التي تقدمها المدرسة وحالة دورات المياة في المدرسة، الخ. يجتمعون بأطباء المدرسة لمناقشة المسائل الصحية في المدرسة 

المطلوبة والتوعية على أهمية التلقيح ومناقشة إحالة طالب معينين للحصول على رعاية  كانتشار القمل والجرب والعالجات
 طبية، عند الضرورة.  

بعض  فيموّزعين  ،ل الصحة النفسية االجتماعيةمستشاًرا في مجا 65ًضا مديرية التوجيه التربوي والمدرسي أيل .31
سوف يدعم هذا مستشارين في هذا المجال. كعيينهم الحًقا تتمهيًدا لاآلن توظيف أساتذة إضافيين  تعتزم هيوالمدارس. 

في التعامل مع االحتياجات اإلضافية للسوريين األشد عرضة للخطر واللبنانيين  المكّون مديرية التوجيه التربوي والمدرسي
 المعّرضين للخطر، وتنامي التوتر االجتماعي واالستقواء والتحرش في المدارس ومحيطها. 

 مليون دوالر أميركي( 1.9إدارة ودعم المشروع ): 3المكّون 

توفير  مشروععلى تنفيذ جميع أنشطة وتشرف  ،للمشروع الوكالة المنفذة وزارة التربية والتعليم العالي تكون .32
. تضمن (EESS)مشروع وقف تدهور النظام التعليمي في حالة الطوارئ و (RACE)التعليم لجميع األطفال في لبنان 

يتم عليه،  هذه تعزيز موقع الحكومة في قيادة مساعي االستجابة، مّما يساهم في تحقيق االستدامة. بناًء طريقة التنفيذ
مسؤوليات التنسيق اليومي ألنشطة المشروع ى تتوّل، وRACEمشروع لاللجنة التنفيذية اإلشراف على المشروع من خالل 

وحدة إدارة المشروع مع  وتنّسق التربية والتعليم العالي.إنشاؤها داخل وزارة  سوف يتمالتي  RACEوحدة إدارة مشروع 
 اليومي التنسيق يكون إطارالضروري أن  تجدر اإلشارة إلى أنه مناإلقليمية. المكاتب المركزية ورؤساء اإلدارات في 
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الجهات بالقة الع إلى كذلك األمر بالنسبة .اًحضاو ةواإلقليمي مكاتب الوزارة المركزية موظفيوالتفاعل مع  والتواصل
تعمل وحدة إدارة وسوف  .أمانة سر تطوير القطاع التربويومن ضمنها في الوزارة،  وسائر الوحدات اإلداريةالمانحة 

، قراراتإصدار الالمعامالت وتجهيز ووالتعاقد  وإجراءات الشراءعمليات المالية الوترتيبات  المشروع على بلورة أساليب
المشروع. يمكن االّطالع ب التشغيل الخاصدليل  من" وإجراءات الشراء والتعاقدرة المالية تمهيًدا لنشرها في فصل "اإلدا

مليون دوالر  1.9 بحوالي المشروعإدارة تقّدر كلفة . IIIعلى المزيد من التفاصيل حول ترتيبات تنفيذ المشروع في المرفق 
 للموظفينالتكاليف التشغيلية ة المشروع، فضاًل عن في وحدة إدارتكاليف الوظائف الرئيسة  ويغّطي هذا المبلغ ،أميركي
 . على أساس تنافسي فيها المعّينين
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 : ترتيبات التنفيذ IIIالمرفق 

 لبنان
 مشروع وقف تدهور النظام التعليمي في حالة الطوارئ

 

 الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ

ة المشاريع المؤسسة حديًثا فيها، مسؤولة عن تنفيذ من خالل وحدة إدارتكون وزارة التربية والتعليم العالي،  .1
. يرأس هذه والمشورة في مجال السياسات العامةالتوجيهات  RACEمشروع لالمشروع ومكّوناته. توفر اللجنة التنفيذية 

ومدير أمانة  ،ءالمركز التربوي للبحوث واإلنماورئيس  ،التربيةمدير عام  اللجنة وتضم ،اللجنة وزير التربية والتعليم العالي
وممثلين عن الجهات المانحة ووكاالت األمم  ،ورئيس مديرية التوجيه التربوي والمدرسي ،سر تطوير القطاع التربوي

ات وتحسين أن تستعين بخبراء وأخصائيين فنيين لدعم عملية تبادل المعلوم RACEالمتحدة.  يجوز للجنة التنفيذية لمشروع 
 السياسات. على نحو أكثر تحديًدا، تكون اللجنة التنفيذية مسؤولة عن:  ورة في مجالفعالية اللجنة في تقديم المش

 هيئة التنسيق المركزية ألنشطة المشروع؛ واالضطالع بدور ،اإلشراف على التنفيذ 
  تحديد المبادئ التوجيهية العامة للسياسات واتجاه المشروع؛ 
  ؛ اإلصالح التربويضمان التنسيق بين مختلف اإلدارات المعنية بتنفيذ 
  لضمان اتساق الجهود في جميع المدخالت الرامية إلى إنماء قطاع التعليم؛ اإلنمائيينالتنسيق مع سائر الشركاء 
 الموافقة على خطط العمل والميزانيات السنوية؛ 
 الموافقة على التقارير المرحلية الفصلية قبل تقديمها إلى البنك الدولي وغيره من المانحين؛ 
 أنشطة محددة؛  ستعراض وتقييمالل لجان مختصة تشكي 
 استعراض وتقييم مؤشرات األداء المتفق عليها واتخاذ الترتيبات الالزمة لتقييم نتائج وتأثيرات اإلصالح التربوي؛  
  .مراجعة تقارير التدقيق المالي الداخلي وتوفير آليات لمتابعة تنفيذ التوصيات 

 
 

 آليات إدارة المشروع

 إدارة المشروع مسؤولة عن:  تكون وحدة .2

  إعداد خطة تنفيذ ألنشطة المشروع؛ 
  تنسيق تنفيذ األنشطة؛ 
  ن في تنفيذ يالجهات المانحة والمتدخلين الخارجي قبل لبرامج والموارد والمخرجات منفعالية وتكامل تنفيذ اضمان

 ؛ RACEمشروع 
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  نظام معلوماتية اإلدارة التربويةتنسيق تنفيذ EMISلمعلومات المدرسية ، ونظام اSISتطبيقات تكنولوجيا  ، وجميع
 ؛ RACE المعلومات واالتصاالت الداخلة في تنفيذ مشروع 

  رصد وتقييم مؤشرات أداء المشروع وقياس نتائجها؛ 
 أمانة سر تطوير القطاع مع مختلف اإلدارات والهيئات في وزارة التربية والتعليم العالي، بما في ذلك  التعاون

  تنفيذ المهام المسندة إليهم في إطار المشروع؛في  التربوي،
  االتصال بين أصحاب المصلحة في المشروع المختلفة والتأكد من أن جميع األموال شريك المانحة التي تدعم

RACE يتم تنسيقها؛ 
 في  المانحة الشريكةتمويل الجهات  والحرص على تنسيق كافة، أصحاب المصلحة في المشروع التواصل مع

 ؛RACE روعمش
 إعداد خطط العمل والميزانيات السنوية والحصول على موافقة اللجنة التنفيذية لمشروع  RACE   عليه قبل

 ؛المساهمينتقديمها إلى البنك الدولي والمانحين 
 اللجنة التنفيذية لمشروععرضها للمناقشة وموافقة إعداد التقارير المرحلية الفصلية و  RACE البنك الدولي و

 نحين المساهمين؛ والما
 تنسيق بعثات دعم التنفيذ؛ 
  إعداد وتحديث خطط الشراء وخطط الصرف وجداول التنفيذ؛ 
  االضطالع بمسؤوليات اإلدارة المالية للمشروع، بما في ذلك إدارة تدفق األموال عبر الحساب المصرفي

ظ الحسابات والسجالت، المخصص للمشروع وأساليب الصرف األخرى، وإعداد الميزانيات والتقارير، وحف
والحرص على اعتماد رقابة داخلية مالءمة وفًقا لدليل التشغيل الخاص بالمشروع، وتسهيل عمل المدققين 

 الخارجيين، والتنسيق مع وظيفة التدقيق الداخلي المستحدثة؛
    .شراء جميع السلع واألشغال والخدمات التي تمّولها المنحة 

 

  شراءاإلدارة المالية والصرف وال

اإلدارةالمالية

( EDP) اإلنماء التربوي األول تنفيذ مشروعمن  إنتهت وزارة التربية والتعليم العالي:ترتيبات التنظيم والتوظيف .3
من  هذه المشاريع تنفيذ يجري(. EDP II) مشروع اإلنماء التربوي الثانيبتنفيذ ا تقوم حالًيالممّول من البنك الدولي، وهي 

اإلدارة المالية وترتيبات  في مجال لبنك الدوليابات متطّل المّطلعة على( ESDS) طوير القطاع التربويأمانة سر تخالل 
أمانة سر تطوير فريق  وإلى انشغال ،طوارئالقائمة على االستجابة لحالة طبيعة هذا المشروع ى لإا صرف. ولكن نظًرال

تبرز الحاجة إلى إنشاء وحدة إدارة ن، يآخرإنمائيين شركاء  منالبنك الدولي و ممولة من جاريةمشاريع ب القطاع التربوي
وزارة التربية والتعليم  إلى أن في هذا السياق جدر اإلشارةت. هذا المشروع هبشكل كامل على تنفيذ خاصة ترّكز مستقلة
لبنان تعاني أيًضا ى في أخروزارات  شأنها شأنتنفيذ هذا المشروع، ل والقدرات المطلوبةفتقر إلى الموارد البشرية ت العالي

 .نقص حاد في الموّظفين من
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ومن المستحسن  ،يتم تعيين موظف الشؤون المالية في أسرع وقت ممكن لضمان حسن متابعة تنفيذ اإلدارة المالية .4
ك تاريخ سريان المشروع لكي يتولى جميع مهام التمويل بمفعول رجعي، إذا لزم األمر. سوف يزّود البن أن يتم توظيفه قبل

الموظف المالي بالتوجيهات واإلرشادات الالزمة إلطالعه على متطلبات البنك ومبادئه التوجيهية في مجال إعداد التقارير. 
وتشمل مهام هذا الموظف األساسية، على سبيل المثال ال الحصر، إدارة الحساب المصرفي الخاص بالمشروع وتلبية 

إلظهار الوضع المالي  (IFRs)التقارير المالية المرحلية المشروع وإصدار  الطلبات بشأن إصدار الدفعات، وتوحيد حسابات
 العام للمشروع. 

وتحرص وزارة التربية والتعليم ألغراض تنفيذ اإلدارة المالية للمشروع، ترتيبات المحاسبة وإعداد التقارير:  .5
تقارير الإنتاج ومعامالت المشروع  لتجهيز )جدول بيانات إكسيل، إذا لزم األمر(مناسب  ةنظام محاسب على اعتماد العالي

بحسب المعايير المحاسبية الدولية ( والبيانات المالية السنوية على أساس نقدي )IFRs)ة قمدقَّالدة غير الموّح المالية المرحلية
المشروع بتقديم التقارير وتقوم وحدة إدارة . بشأن إعداد التقارير المالية بات البنك الدوليا لمتطّل( وفًقIPSAS -للقطاع العام

 يوًما من نهاية الفصل المشمول في التقارير. 45المالية المرحلية الموّحدة الفصلية إلى البنك الدولي بعد 

تدرج في دليل التشغيل الخاص بالمشروع. تم االتفاق على شكل ومضمون التقارير المالية المرحلية وسوف  .6
 ى إعداد هذه التقارير. وتتألف التقارير المالية المرحلية من: وسوف يتم تدريب موظف اإلدارة المالية عل

، للسنة المنتهية، وتراكمًيا منذ تاريخ بدء النشاط وحتى نهاية السنة بيان بالمقبوضات النقدية والدفعات حسب فئتها ( أ
 من أطراف ثالثة.  الواردةالمالية، مع األموال 

  :التاليةالجداول عن حواشي الاإلفصاح في  ي ذلكبما ف ،التوضيحية والمالحظاتسياسات المحاسبة  ( ب

 في بداية النشاط وآخره؛  رصيد الحساب يبّين ،حساب الخاص بالمشروعالكشف  . أ
ع في م بها والمدفوعة وغير المدفوعة لكل عقد موّقَزلَتن مبالغ العقود الُميبّي ،بالتزامات المشروعبيان  . ب

 إطار المشروع؛ 
توي على جميع المعلومات الهامة ذات الصلة )كوصف الموجودات وموقعها الموجودات الثابتة، يحتعداد  . ت

أي فروقات بين نتائج التفتيش المادي  ويشملويخضع للتحديث،  ،وكميتها ورقمها التسلسلي، الخ(
 وسجالت المحاسبة. 

  .حسب وصفها، 1بموجب المكّون  ،في إطار "دعم صناديق المدارس" المسّددة بالدفعاتإعداد قائمة  . ث
وحسب وصف  ،حسب المدرسة ،"التمويل التكميلي للمدارسدة في إطار "المسّد دفعاتإعداد قائمة ب . ج

 النشاط. 
 
تحتوي البيانات المالية المعّدة وفًقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على  :البيانات المالية للمشروع .7

ة الفصلية، إاّل أنها تغّطي فترة سنوية. وُتقدَّم البيانات المالية للمشروع المعلومات نفسها الواردة في التقارير المالية المرحلي
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)أنظر ترتيبات التدقيق الخارجي  نهاية كل سنة ماليةالمدّقق فيها إلى البنك الدولي في مهلة ال تتجاوز ستة أشهر بعد 
 للحسابات أدناه(.

 
ق خارجي خاص للمشروع إلى التدقيق من قبل مدّقنات البيانات المالية تخضع مكّو ترتبيات التدقيق الخارجي: .8

وُتقدَّم البيانات المالية مع تقرير التدقيق ورسالة اإلدارة إلى البنك في مهلة ال تتجاوز ستة أشهر ومستقل مقبول من البنك. 
محاسبة واالمتثال وتحتوي رسالة اإلدارة على تقييم المدقق الخارجي للرقابة الداخلية ونظام البعد نهاية كل سنة مالية. 

 للتعهدات المالية المنصوص عليها في اتفاقية المنحة. 
 

بما في ذلك االمتثال إلى دليل التشغيل الخاص بالمشروع،  ،ويغطي جميع نواحي المشروع يكون التدقيق شاماًل .9
فًقا للمعايير الدولية لمراجعة و الحسابات ومراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية، واالمتثال إلى اتفاقية المنحة. يتم تدقيق

(. وتكون وحدة INTOSAI/ المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات IFACالحسابات )اتحاد المحاسبين الدولي 
إدارة المشروع في وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولة عن اختيار شركة تدقيق حسابات خارجية مؤهلة ومستقلة ومقبولة 

نك، والتعاقد معها، لتدقق في البيانات المالية السنوية للمشروع. باإلضافة إلى ذلك، تكون وحدة إدارة المشروع من الب
 في مهلة ال تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ سريان المشروع.  حسابات خارجيعن تعيين مدقق في بداية المشروع مسؤولة 

 
بهدف ، 2.2و  1المكونين من  المستفيدةن المدارس مجموعة فرعية م تفتيشوتشمل عملية تدقيق الحسابات  .11

التحقق من: )أ( قائمة الطالب؛ )ب( استخدام الدفعات المسددة؛ )ت( أهلية المدرسة لالستفادة من المشروع، على أساس 
ى نصف سنوي. وفي نهاية عمليات التفتيش المفاجئ لمجموعة فرعية من المدارس، يجري إعداد تقرير بشأنها وُيقّدم إل

 البنك الدولي.  

 

تتولى وزارة التربية والتعليم العالي إعداد فصل "اإلدارة المالية" من دليل التشغيل الخاص ترتبيات تدفق األموال:  .11
ينص الفصل المذكور على اإلجراءات التي تحدد كيفية تدفق األموال بالمشروع في مهلة ثالثة أشهر بعد سريان المشروع. 

 إلى ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع، وآلية تنفيذ هذه اإلدارة المالية للمشروع ككلًّ. والمستندات، باإلضافة 
 

طلبات م قّديقّدم المشروع بياًنا بالنفقات. ُتعند طلب المصروفات من حساب المشروع لتغطية نفقات معينة،   .12
مليون دوالر تتخطى الحدود التالية: )أ( على نفقات  الصرف مع توثيق كامل لها )أي مع الفواتير واإليصاالت( إذا انطوت

دوالر  200,000؛ )ت( دوالر أميركي أو أكثر لعقود السلع 500,000، )ب( المدنيةهندسة الأعمال أميركي أو أكثر لعقود 
 منفردين. الستشاريين دوالر أميركي أو أكثر لعقود اال 100,000، )ث( االستشاريةخدمات أميركي أو أكثر لعقود ال

 

 وفاتالمصر
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يتم تحويل األموال من البنك إلى المشروع وفًقا ألحكام اتفاقية المنحة. وُيفتح حساب مصرفي مخصص لمنحة  .13
المشروع في مصرف لبنان بالدوالر األميركي، بموجب حساب خزينة لوزارة المالية. بالتالي، يجري تحويل األموال إلى 

اءات الداخلية المعتمدة من وزارة المالية في مجال استالم المنح. حساب المنح والهبات في مصرف لبنان بعد إتمام اإلجر
تستخدم وحدة إدارة المشروع هذا الحساب المخصص للمشروع لدفع المصروفات المشمولة ذات الصلة بأنشطة مكونات 

 المشروع.

المبلغ المخصص من المنحة  الفئة
 )بالدوالر األميركي(

 نسبة النفقات التي سيتم تمويلها
مل الضرائب()تش   

والخدمات غير  ،واألشغال ،السلع
 ين،وخدمات االستشاري ،االستشارية

وتكاليف  ،والتدريب وورش العمل
 صندوق المدرسة ؛التشغيل اإلضافية

وصندوق لجنة األهل، التمويل 
 التكميلي للمدارس

32,000,000 100% 

  32,000,000 المبلغ اإلجمالي

 

وزارة التربية والتعليم  تقدم الذي بموجبه، على وجه التحديدعم صناديق المدارس دأو مكّون ، 1ن مكّوال من خالل .14
 تحدده الوزارة تبًعا آخر مبلغ)أو  سنوًيا دوالر أميركي عن كل طالب 100بمبلغ إلى "صندوق المدرسة"  العالي الدعم

هذه التكاليف تغطية في  بية والتعليم العاليوزارة الترأن يدعم لمشروع ليمكن الطالب(، عدد وثة، الحتياجات الفعلية المحّدل
. مشمولة في المشروعإلى حساب "صندوق المدرسة" التابع لكل مدرسة  تحويلها من حساب المشروع عبرالمتكررة 

 60من خالل دفع  ،المدارس المشمولة في المشروعفي  "لجنة األهل"صندوق حساب وباإلضافة إلى ذلك، سيدعم المشروع 
أو  عادة من أولياء الطالبل مّوي" لجنة األهل"صندوق حساب تجدر اإلشارة إلى أن . سنوًيا عن كل طالب دوالر أميركي

 لكن تفتقر، بما في ذلك اللوازم التعليمية. المدرسةفي  من نوع آخرستخدم لتمويل تكاليف من الحكومة أو وكاالت أخرى، وُي
ا كبيرا من ألن عدًدحساب هذا الصندوق في  وثمة عجز"، لجنة األهلدوق لدعم "صنالتمويل الالزم إلى ا حالًيوزارة التربية 

 60)أي  إلى صندوق لجنة األهل لمشروعالذي يقدمه هذا ا دعمالينعكس  وسوفمستحقاتهم. أولياء الطالب ال يدفعون 
)انظر التفاصيل  ةميزانية الوزار في"دعم صندوق المدرسة"  بند تحت بند فرعي إضافة في دوالر أميركي عن كل طالب(

 .أدناه(

 يتألف بند "دعم صندوق المدرسة" في ميزانية وزارة التربية والتعليم العالي من البنود الفرعية التالية: .15

 صناديق المدارس 
  الصفيةال المقرراتتدريس 
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 كتب مدرسية مجانية 
 )بنود فرعية أخرى )يمكن إضافتها على أساس توافر التمويل 

 
على البنود  األموال توزيعوأن تعيد  إلى الميزانية، التعليم العالي أن تضيف بنوًدا فرعيةيجوز لوزارة التربية و .16

تؤدي هذه التغييرات إلى تعديل ميزانية وزارة التربية عموًما، وتتطّلب ضمن البند نفسه.  شريطة أن تبقى األموال ،الفرعية
المشروع على أساس سنوي إلى  يوفره المبلغ الذين يعاد تخصيص أموافقة الوزير ومجلس الوزراء. بالتالي، يجوز 

للوزارة، بهدف دة على أساس االحتياجات المحّد ،"مدرسةالصندوق دعم "  بندل تابعة فرعية أخرى بنودل ،"صندوق المدرسة"
، ككلًّ تخصيص األموال بين بنود ميزانية الوزارةإعادة ال تجوز . بند الميزانية المذكورضمن أخرى مدرجة أنشطة تمويل 

 المرعية اإلجراء.اللبنانية  للقوانينا وفًق بل تجوز حصًرا بين البنود الفرعية المدرجة تحت البند نفسه،

أما في ما يتعلق بتدفق األموال بموجب هذا المكّون، فسوف يقوم البنك الدولي بصرف األموال على أساس طلبات  .17
ستخدم مع الوثائق الداعمة للطلبات. وُت ،ة التربية والتعليم العاليسحب األموال التي تقدمها وحدة إدارة المشروع في وزار

األموال بعد تحويلها من البنك الدولي إلى حساب الخزينة المخصص للمنح والهبات في مصرف لبنان ومن ثم إلى الحساب 
مشمولين في المشروع، يتم وباالستناد إلى القائمة المعتمدة للمدارس والطالب ال المخصص للمشروع، لدعم بند الميزانية.

تحويل المبلغ المعتمد من حساب المشروع إلى حساب كل مدرسة من المدارس المستفيدة. ويجوز أن تتم الدفعات من حساب 
المشروع إلى المدارس من خالل شيكات أو تحويالت مصرفية. وتستخدم الوثائق الداعمة وإثباتات تحويل المبالغ المتفق 

 ُتقدم إلى البنك الدولي والمدققين الخارجيين الذين يتحققون من صحتها.  ثم ثبات الدفع، عليها إلى المدارس إل

في المئة من اتفاقية المنحة. ويستخدم التمويل بمفعول رجعي  20يجوز اعتماد التمويل بمفعول رجعي لنسبة  .18
( ويشملها المشروع كالسلع 2015فبراير لتغطية نفقات جرى دفعها قبل التوقيع على المنحة )اعتباًرا من األول من شباط/ 

للدفعات  ، ولو لم يكن متوقًعا،وخدمات االستشاريين والتدريب والتكاليف التشغيلية والمتكررة. يجوز التمويل بمفعول رجعي
مقّدم، أي زيادة البدل الفعلي ال ، إذا كان الهدف منه2015المسددة اعتباًرا من األول من شباط/ فبراير  1ن المتعلقة بالمكّو

دوالر أميركي عن كل طالب في العام الماضي. تتطلب هذه  100إذا رغبت وزارة التربية مثاًل بالمساهمة بأكثر من 
أن  ةالحاالت قراًرا من الوزير يجيز بموجبه تعديل التمويل بمفعول رجعي للمدارس المعنية. لكن ال يجوز في هذه الحال

تستحق دفعات أن هذه الدفعات قد تمت بالفعل.  باعتبارأخرى كما ذكرنا سابًقا، فرعية يعاد توزيع التمويل على بنود 
)القسط  2015)القسط األول( ونيسان/ أبريل  2014في تشرين األول/ أكتوبر  2015-2014المشروع للسنة المدرسية 

بموجب التمويل بمفعول ت ذات الصلة ى الدفعاغّطالتوقيع على المنحة، ُت قبل د هذان القسطانسدَّإن لم ُيالثاني(. بالتالي، 
 كما هو متفق عليه في المشروع( ما لم تدفعهما الوزارة من ميزانيتها الخاصة.   لكل مدرسة المخصص د المبلغحّد)وُيرجعي 

: تعين وزارة التربية والتعليم العالي األشخاص المفوضين بالتوقيع على طلبات السحب. وُتقدم ضون بالتوقيعالمفّو .19
م مع نماذج تواقيعهم إلى البنك قبل استالم طلب السحب األول )سلفة لحساب المشروع(. ويخضع كل طلب سحب أسماؤه

 إلى موافقة وتوقيع األشخاص المفوضين بالتوقيع. 

 الشراء
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وتكاليف الخدمات االستشارية  المتكررةمليون دوالر أميركي( التكاليف  32يمّول المشروع )مكّونات المشروع.  .21
 ويتوزع التمويل على مكونات ثالثة:  .الهندسة المدنية وشراء السلعوأعمال 

مليون دوالر أميركي لتمويل التكاليف المتكررة ذات الصلة بالتحاق الطالب والتي ال  13.5)أ(  :1تمويل المكّون  ( أ
 يترتب عنها أي عملية الشراء؛ 

ل مباني المدارس التي هي بحاجة إلى ترميم، مليون دوالر أميركي لتمويل إعادة تأهي 5.2: )أ( 2تمويل المكون  ( ب
مليون دوالر أميركي  5.7ويترّتب عن ذلك اختيار شركات االستشارات والمقاولين وشراء التجهيزات؛ )ب( 

دوالر أميركي على أساس  10000و 1000لتزويد غالبية المدارس الرسمية االبتدائية بمنح صغيرة تتراوح بين 
تي تقدمها المدارس إلى وزارة التربية والتعليم العالي. وقد يشمل ذلك تزويد المدارس خطط "التحسين المدرسي" ال

مليون دوالر أميركي لتمويل شراء الكتب المدرسية والتطبيقية للمدارس الرسمية؛ )ث(  5.1بمكتبات صفية؛ )ت( 
واألجهزة والنقل وتكاليف مليون دوالر أميركي لتقوية مديرية التوجيه التربوي والمدرسي وتمويل األثاث  0.6

 التشغيل، فضال عن التدريب وأنشطة أخرى مشابهة.

تمويل تكاليف مليون دوالر أميركي ل 1.9ن هذا المكّو يخصص .المتعلق بإدارة المشروع 3كّون تمويل الم ( ت
تكاليف و ،واألجهزة حسابات(، وشراء اللوازم المكتبيةستشارية )لتدقيق الاالشركات المنفردين والستشاريين اال

 التشغيل. 

  

 تقييم قدرة الشراء

قانون المحاسبة ب وتلتزمسوف تتوّلى وزارة التربية والتعليم العالي مهّمة تنفيذ المشروع، ذة. الوكالة المنّف .21
الذي يشّكل األساس ، ، مع المراسيم المكّملة له1963كانون األول/ديسمبر  30ريخ بتاالصادر  14969العمومية رقم 

. أما بالنسبة للمشاريع الممّولة من جهاٍت دولّية، فيمكن للوزارات أن لشراء في المنظمات والمؤسسات اللبنانيةل القانوني
تسّير عملها حسب توجيهات المانحين. وفي الوقت الحالي، تدير وزارة التربية والتعليم العالي مشروع اإلنماء التربوي 

 .الشراءيث التقييم كافًيا لتأكيد قدرتها على ، فقد كان تحدوبالتاليالثاني بطريقٍة مرضية. 

مشروع للوكالة المنفذة في المشاريع الممّولة من جهاٍت دولّية: نفذت وزارة التربية والتعليم العالي الخبرة السابقة  .22
ذ مشاريع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير( وهي صاحبة خبرة طويلة في تنفيمن  يناإلنماء التربوي األول والثاني )الممول

ممولة من جهاٍت دولية )االتحاد األوروبي، البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، الوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرها(. وقد جاء تقييم 
فريق الوزارة في كٍل من المشروعين  برهنفقد  ،وإدارة العقود "مرضًيا" طوال مّدة التنفيذ. باإلضافة إلى ذلك إدارة الشراء
. وقد انطوى مشروعا التوظيفالتقييم و في حفظ السجّلات وجودة عن مواظبة في ،تخدام وحدة إدارة المشاريعالمنفذين باس

. إال أّن تنفيذ المشروع األشغالوشراء السلع وتنفيذ  االستشارييناإلنماء التربوي األول والثاني على االستعانة بمجموعة من 
والبطء في  الشراء إدارةا كبيًرا في الوزراء وهو ما أّدى بدوره إلى التلكؤ في األول واجه نقًصا في اتخاذ القرارات وتغييًر
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القروض. ومع ذلك، لم  تحّقق. وعلى نحٍو مماثل، عانى مشروع اإلنماء التربوي الثاني من تأخيراٍت في صرف األموال
 تحدًيا في هذه المشاريع.  الشراءقدرة  تشّكل

علًما أّن  ،في حفظ السجّلات ةالوزارة، في تنفيذها للمشاريع، عن خبر برهنت جردة األصول:حفظ السجّلات :  .23
 .جردة للموجوداتنظام المحاسبة يشتمل على 

على عاتق لجنتين هما لجنة التزويد ولجنة الموافقة. أّما  الشراءتقع مهّمة  طاقم الموظفين الحالي في الوزارة: .24
 ويتوّلاه قسم المالّية/المحاسبة.  م موظفي الوزارة،غير داخل رسمًيا في طاقهو ف موظف المشتريات منصب

بموجب قانون المحاسبة العمومّية، تعمل وزارة التربية والتعليم العالي تحت سقٍف قيمته  :الشراء أساليب مستويات .25
من مركزًيا  إدارته فتمهذا السقف، إذا تخطت قيمة الشراء كي(. أما ردوالر أمي 67000مئة مليون ليرة لبنانية )ما يوازي 

التوصية باإلحالة إلى الوزارة المعنية. ويسمح قانون  تقّدم والتي لتفتيش المركزيل التابعةلمناقصات اللجنة المركزية ل خالل
للوكاالت المنفذة بالسير حسب المبادئ التوجيهية الخاّصة بالمانحين، عند الحاجة. وبالفعل،  715رقم  2005موازنة العام 

 روع اإلنماء التربوي األول والثاني حسب مبادئ البنك التوجيهية. فقد سار تنفيذ مش

ديوان المحاسبة. ويلحظ  من قبللمراجعات أولّية والحقة  تخضعال تقوم الوزارة بالتدقيق الداخلي، ولكنها  التدقيق: .26
 مشروع اإلنماء التربوي الثاني تعيين مستشاٍر للتدقيق الداخلي والخارجي. 

من قيمة العقد من أجل  )‰3(( رسوم الدمغة بنسبة ثالثة لأللف أتنطبق الضرائب التالية:  ) :المفروضةالضرائب  .27
في  ( الضريبة على القيمة المضافة بنسبة عشرة ت) ؛كلًّ دفعةعن   )‰3( )ب( ثالثة باأللف ؛تسجيله في وزارة المالية

ضرائب ال( ث)؛ للضريبة على القيمة المضافة المسّجلين والخاضعين والمقاولينتنطبق على المستشارين   (%10)المئة 
للمستشارين غير المسجلين وبنسبٍة متغيرة للمستشارين المسّجلين )رقم   (%7.5)في المئةعلى الدخل بنسبة سبعة ونصف 

( بحسب تصنيف وظيفتهم في وزارة المالية. ويمكن إعفاء المستشارين من الضرائب على الدخل إذا كانوا المكّلفتعريف 
ّجلين في دوٍل أبرمت اّتفاقاٍت مع لبنان تمنع االزدواج الضريبي. وُتعفى العقود الممّولة من إيرادات المانحين الدوليين من مس

 (.2001كانون األول/ديسمبر  14بتاريخ  379الضريبة على القيمة المضافة )القانون رقم 

 مخاطر الشراءل شامل تقييم

التنسيق مع مختلف  صعوبات( أبالتالي: ) المخاطر المحددةوترتبط  يرة".تم تصنيف مخاطر الشراء على أنها "كب .28
 ، واحتمال التأخير في صدور القرار؛على مستوى الوزير مركزية القرار( ب) ؛في المكاتب المركزية واإلقليمية اإلدارات

( ج) الشراء؛فاذ تخطيط ( عدم إنث) الشراء على نطاق دولي؛( ضعف خبرة موظفي الدولة أو عدم كفاية خبرتهم في ت)
إلى حل الشكاوى افتقار آلية ( خ) الشراء؛( الثغرات في عملية تقييم ح) حيال الدخول في عقود الشراء؛القطاع الخاص  تردد

 . غياب الرقابة العامة الُمحَكمة( ذ)؛ إدارة العقود سوء( د) الطابع المؤسسي؛
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 الخطرلحد من ا لتي تم تحديدها في كل فئة من فئات المخاطر إلىا التدابير التخفيفية التاليةومن المتوقع أن تؤدي  .29
؛ القرارات المتعلقة بالشراء الوقت المتوّقع إلصداربوضوح  مكتب الوزير دحّدي( أن أأثناء التنفيذ: ) بشكل عام االئتماني

تعيين ( تقليمية والمركزية؛ )القرارات على مستوى المدرسة، والمكاتب اإلآلية المصادقة على  أن يحّدد مكتب الوزير( ب)
الدعم المناسب )الموظفين والتدريب واألدوات( إلعداد خطة  توفير( ث) موظفين ذوي خبرة في وحدة إدارة مشروع؛

( وضع نموذج حجذب المنافسة؛ )ي تصميم صفقات الشراء بشكل( ج) ؛أهداف المشروعب وربطها المشروعالشراء الخاصة ب
وتنفيذ  وضع( دالشكاوى؛ )آلية معالجة ( تحسين خ؛ )استخدام هذا النموذجوضمان  خاصة بالمشروعالرير التقييم اد لتقموّح

 حسابات خارجي.تعيين مدقق ( ذو) ؛دوتنفيذ العقفي إطار جودة الترتيبات ضمان 

 ترتيبات الشراء المقترحة

المبادئ التوجيهية لتالية: )أ( يخضع المشروع للمبادئ التوجيهية االمبادئ التوجيهية التي يخضع لها المشروع.  .31
بشأن منع ومكافحة االحتيال والفساد في المشروعات الممولة بقروٍض ومنٍح من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة 

وثيقة البنك ؛ )ب( 2011كانون الثاني/يناير ، والمنّقحة في 2006تشرين األول/أكتوبر  15بتاريخ الدولية للتنمية، الصادرة 
إرشادات عامة: توريد السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية بموجب قروض من البنك الدولي لإلنشاء  دولي: ال

الصادرة في كانون الثاني/ يناير  -والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية من قبل المقترضين من البنك الدولي"
وثيقة البنك الدولي:  "إرشادات عامة: اختيار وتوظيف االستشاريين من  ؛ )ت(2014المنّقحة في تّموز/ يوليو ، و2011

 .  2014والمنّقحة في تّموز/ يوليو  2011قبل المقترضين من البنك الدولي، الصادرة في كانون الثاني/ يناير 
 

 الشراء ومستوى االستعراض المسبقأساليب  .31
 

( العطاءات التنافسية 1تستخدم أساليب التعاقد التالية: ) :عند شراء السلع واألشغال والخدمات غير االستشارية . أ
 الخاصةالتي تستخدم فيها وثائق العطاءات القياسية  (NCB)( العطاءات التنافسية الوطنية 2، )(ICB)الدولية 

ك كما ات قياسية جديدة لها يوافق عليها البنءوثائق عطاتوضع ، أو معّدلة لها صيغةالعطاءات التنافسية الدولية أو ب
( االتفاقات اإلطارية؛ 4( التسّوق، )3من المبادئ التوجيهية الخاصة بالشراء؛ ) 3.4و 3.3في البندين  مبينهو 

 ( العقد المباشر. 5)
؛ )ب( االختيار (QCBS)تستخدم الطرق التالية: )أ( االختيار على أساس الجودة والكلفة عند اختيار االستشاريين،  . ب

؛ )ث( االختيار على أساس المؤهالت (LCS) كلفةقل األختيار على أساس اال؛ )ت( (FBS)بموجب ميزانية ثابتة 
(CQS) ج( اختيار المصدر الواحد( ؛(SSS)  .واختيار االستشاريين المنفردين )؛ و)ح 

الخاص بالمشاريع التي  لمستوى االستعراض المسبق، سوف يخضع المشروع نتائج التقييم المرضيةبناًء على  . ت
 . بعد اإلنجازمما يجعل المشروع خاضًعا بشكٍل أساسي للمراجعة  ،مخاطر متوسطةتنطوي على 

 . المشروع استعراض عتبات 1 رقم يوجز الجدول . ث
 

 مشروع ذو مخاطر "كبيرة" -لمخاطر الشراء  أساليب الشراء ومستويات االستعراض المسبق: 1الجدول 
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 موظفي وحدة إدارة المشروع تأمين طاقم خارجية من ل االستعانة بمصادر سوف تتم طاقم الموظفين المقترح: .32
ات عملي يتولى موظف المشتريات وموظف اإلدارة الماليةالداخلية.  القدراتبناء  من أجلموّظفو الوزارة  سيدعمهالذي 

 بدعٍم من مهندٍس ميداني ومّساح كميات. الشراء 

 . للمشروعدليٍل  يتم إعدادرئة، سوف استجابًة لهذه العملية الطا المشروع:ب التشغيل الخاصدليل  .33

االستعراض المسبق تحّدد مستويات  2015كانون الثاني/ يناير  22وضعت الحكومة خطة شراء أولية في  :الشراءخطة 
أو حسب  ،من قبل البنك مرتين في السنة على أقل تقدير والمراجعةالشراء. وسوف تخضع هذه الخطة للتحديث  وأساليب

 . أبرز األنشطةأدناه  3والجدول  2الجدول  يلّخصالضرورة. 
 

 والجدول الزمني  اختيار االستشاريين أساليب: االستشارات للمهام الكبرى مع 2الجدول 
 

 
 

 التوريد واجلدول الزمين أساليبالسلع واألشغال الكربى مع  شراء: 3اجلدول 
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ين في السنة وأن ُتجرى عمليات استعراض المشاريع من المتوّقع أن ُترسل بعثات المراقبة مّرت .ةوتيرة المراقب .34
في المئة من العقود المؤهلة  10وَتستخدم عمليات االستعراض بعد اإلنجاز عينة تضم  بعد إنجازها مّرة واحدة في السنة.

 لالستعراض بعد اإلنجاز.
 

 تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية )مع السياسات الوقائية(
 

تم إعداد خطة  لكن على الرغم من ذلك، تأثيرات بيئية سلبية كبيرة، أي لمشروعأن يكون لليس من المتوّقع  .35
، اتساق أنشطة المشروع مع سياسات البنك وإجراءاته الوقائية البيئية واالجتماعية بهدف ضمان ونشرها اإلدارة البيئية

 إلى القوانين البيئية المحلية والوطنية. وحرًصا على امتثالها 

طة اإلدارة البيئية التأثيرات البيئية لألنشطة النموذجية التي ينطوي عليها المشروع، مع التدابير التخفيفية تشمل خ .36
المقابلة لها. وسوف تعتمد التدابير التخفيفية المذكورة كوسيلة لمعالجة أي تأثيرات بيئية سلبية محتملة قد تنتج عن أنشطة 

ة اإلدارة البيئية أنشطة الرصد والمراقبة وتنص على صالحيات المهندسين المشروع. باإلضافة إلى ما سبق، تفّصل خط
المشرفين بما يضمن إدراج المتطلبات المذكورة في خطة اإلدارة البيئية في توصيفات مهامهم. وتحتوي خطة اإلدارة البيئية 

اولين المختارين للقيام باألنشطة التي على مرفق يعّدد المواصفات الفنية المتوّقع إدراجها في وثائق المناقصة/ عقود المق
 يمّولها المشروع.   

 ما من سياسات وقائية اجتماعية ناجمة عن هذا المشروع.  .37

الرصدوالتقييم

يتوّلى أخصائي في مجال الرصد والتقييم إعداد التقارير المرحلية، بتعاون وثيق مع فرق العمل في مكاتب الوزارة  .38
بإعداد تقارير فصلية وموجزة وموّحدة الشكل، حسب التقدم المحرز نحو تنفيذ خطة العمل  المركزية. كما تقوم كل إدارة

البنك واللجنة التنفيذية السنوية. ثم يقوم أخصائي الرصد والتقييم في وحدة إدارة المشروع بجمع هذه التقارير ورفعها إلى 
يذ المشروع وُتغطى تكاليفها من تمويل هذا وتعتبر وظيفة أخصائي الرصد والتقييم أساسية في تنف .RACEلمشروع 

 المشروع.  

  الشركاءدور 

على رأسها وزارة التربية و ،مع عدٍد من الجهات وتبادل المعلومات استفادت وثيقة المشروع هذه من التعاون .39
ليونيسيف( ومفوضية والتعليم العالي، والمركز التربوي للبحوث واإلنماء، باإلضافة إلى صندوق األمم المّتحدة للطفولة )ا

واالتحاد األوروبي وغيرها من الجهات.  (USAID)األمم المتحدة لشؤون الالجئين ووكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية 
تطوير المشروع. أّما المشروع ، وهو ما يّسر عمليتي تحليل ووقد وجد البنك الدولي طرق الوصول إلى البيانات مفتوحًة

الذي يخضع . يرجى االّطالع على جدول التمويل أدناه، (DFID)نسيق وثيق مع إدارة التنمية الدولية نفسه فقد تطّور بت
 .للتحديث المستمر
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 ، ال يشمل المواد العينية2014جدول تقديرات تمويل قطاع التعليم اللبناني ابتداًء من كانون األول/ديسمبر 

 
 الدعم األساسية  مجاالت المبلغ نوع التمويل اإلطار الزمني الجهة

 مليون دوالر أميركي 56.22  مصادر مختلفة 2014/2015 اليونيسيف
التعليم النظامي )الدوامان الصباحي والمسائي(، إعادة تأهيل المدارس، التعليم 

غير النظامي، برامج التعليم المسّرع، دعم المستوطنات العشوائية، توفير 
 أجهزة الكمبيوتر وغيرها.  

مفوضية 
مم المتحدة األ

لشؤون 
 2014/14 الالجئين

 مصادر مختلفة

 مليون دوالر أميركي 43.5
التعليم النظامي )االبتدائي(، إعادة تأهيل المدارس، بناء قدرات وزارة التربية 

 والتعليم العالي، التعليم غير النظامي. 
 سياسة المهارات، التعليم الثانوي، التعليم غير النظامي  ركيمليون دوالر أمي 1.9  المملكة العربية السعودية، فنلندا 2017/17 اليونسكو
 التعليم والمأوى في حاالت الطوارئ، دعم الالجئين الفلسطينيين   ماليين يورو 6  االّتحاد األوروبي 2014/15 األونروا

االتحاد 
 منحة   األوروبي

 مليون يورو
الجئين في لبنان ممن تمكين األطفال السوريين ال-المجلس الثقافي البريطاني

 هم في عمر المدرسة من الوصول إلى التعليم

 تمكين الالجئين السوريين وشباب المجتمع المضيف في لبنان  -AMEL مليون يورو 0.9

 التعليم المسالم والشامل في سبع محافظات لبنانية -AVSI مليون يورو 0.7

إدارة التنمية 
 الكتب المدرسية لجميع األطفال  نيه استرلينيماليين ج 3 منحة 2015 الدولية 

وكالة 
الواليات 
المتحدة 

 للتنمية الدولية 

2010 - 
 مليون دوالر أميركي 74.5 منحة 2015

إعادة تأهيل المدارس، وضع معايير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
رئ المعدات، خطة تحسين المدرسة والروح القيادية )خاصة بحاالت الطوا

 التجديد والمعدات –ماليين دوالر  RACE 5ومشروع 

وكالة 
الواليات 
المتحدة 

 للتنمية الدولية

2014 - 
 جودة التعليم المتصل وإنجازاته RACE مليون دوالر أميركي 45 منحة 2018

مشروع 
اإلنماء 
التربوي 

البنك  -الثاني
 الدولي

2010 -  
قرض من البنك الدولي لإلنشاء 

 النظام، الجودة مليون دوالر أميركي 40 والتعمير 

االتحاد 
 األوروبي

2012 – 
  ةدعم اإلصالح في التعليم: التربية على المواطن يورو 1,192,792 منحة 2015

االتحاد 
 األوروبي

2013 – 
 الوقاية من التسرب الدراسي  يورو 3,499,630.00 منحة 2016

االتحاد 
 األوروبي

2013 – 
 نظام معلومات إدارة التعليم  EMIS ورو ي 3,290,000 منحة 2015
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 : خطة دعم التنفيذ IVالمرفق 

 لبنان
 مشروع وقف تدهور النظام التعليمي في حالة الطوارئ



 مسؤولية التنفيذ 

التي تعرقل  العوائقوفي حين تم تحديد تنفيذ مشاريع االستجابة لحاالت الطوارئ. ل السرعة عاماًل أساسًيا في تشّك .1
إنشاء إلى  هذه العوائق وقد دفعت. يبقى أن يتم تخّطي هذه العوائق، نية والقدرة على التنفيذ في القطاع التربويالقدرة الف

 هيكلياتعلى  كلًيان االعتماد ع عوًضا، RACEضمن استراتيجية  األنشطة المدرجة جميعتتوّلى  جديدة مشاريعوحدة إدارة 
 مشاريعأما الخطر الذي يواجه تنفيذ المشروع فهو أن تأسيس وحدة إدارة . والتي تعاني من الضغط أصاًل القائمةالتنفيذ 

مزّودة بطاقٍم كامٍل من الموظفين سوف يستغرق بعض الوقت وقد يكون من الصعب اجتذاب الموظفين ذوي الخبرة 
 لتنفيذ هذا المشروع الطارئ بشكٍل فاعٍل ومراٍع للوقت.  ةالالزم والقدرات

لوحدة إدارة  دوالر أميركي 635,000 مبلًغا سنوًيا قدرهمشروع اليخصص سوف طر، من أجل تخفيف هذا الخ .2
تكاليف المبلغ  يغّطي هذا. وفي قطاع التعليم لبنانرب البنك الدولي السابقة في اتج في ضوءمبلغ ال تم تحديد هذا المشاريع.

مساهمة في من جهات مانحة أخرى  وظائفال سائر في حين يتم تمويلفي وحدة إدارة المشاريع، رئيسة  وظائفست 
 . RACE مشروع

في وزارة التربية والتعليم العالي. وسوف يتّم تزويدها بطاقٍم  المشاريعيتّم العمل حالًيا على تأسيس وحدة إدارة  .3
مالية، الدارة اإلوموظف  ،في الرصد والتقييم، وموظف المشتريات وأخصائيكامٍل من الموظفين هم مدير المشروع 

وغيرهم من الموظفين القانونيين واإلداريين. وُتظهر مسودة الهيكل التنظيمي الخاص  ومّساحينافة إلى مهندسين باإلض
التربية وزارة لالبنية الحالية  الهيئات فينتظر أن تتفاعل مع غيرها من الوحدة وكيف ُيهذه هيكلية  المشاريعبوحدة إدارة 

بموظفي وحدة إدارة المشاريع ويتوقع أن تكون جاهزة قبل  الخاصة لمرجعيةوضع الشروط ا. يتم حالًيا والتعليم العالي
 بالمسؤوليات التي ستتوالها وحدة إدارة المشاريع.  قائمة IIIالمرفق دخول المشروع حيز التنفيذ. ويوّفر 

 (REC)ان توفير التعليم لجميع األطفال في لبنكما سوف يستضيء المشروع بتوجيهات اللجنة التنفيذية لبرنامج  .4
التي ستوفر توجيهات ونصائح شاملة خاصة بسياسة المشروع. يترأس اللجنة المذكورة وزير التربية والتعليم العالي وهي 

ومدير  مكّونة من مدير عام التربية ورئيس المركز التربوي للبحوث واإلنماء ورئيس مديرية التوجيه التربوي والمدرسي
أن تستعين بخبراء وأخصائيين فنيين  RACEيجوز للجنة التنفيذية لمشروع غيرهم. وأمانة سر تطوير القطاع التربوي 

لدعم عملية تبادل المعلومات وتحسين فعالية اللجنة في تقديم المشورة  تابعين للقسم الفني في وزارة التربية والتعليم العالي
 .ّلقة بدعم تنفيذ المشروع والتي ستتوالها اللجنةبالمسؤوليات األخرى المتع قائمة III قرفالم ويقّدمفي مجال السياسات. 
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 دعم التنفيذ من قبل البنك الدولي ودور وحدة اإلدارة القطرية التابعة له 

من خبراء في مجال  يتألف الفريق .لدعم تنفيذ المشروع االختصاصات متنوعفريق مهام البنك الدولي  يوفر .5
إداريين. وسوف يتّم توظيف مستشارين وموظفين قانونيين و يينوخبراء بيئ الماليةواإلدارة  والشراءالتربية والعمليات، 

فنيٍة محددة كما هو مفّصل أدناه، على أن يتّم تحديدها/تغييرها مع تقّدم تنفيذ  لجوانبخبراء، حسب الحاجة، لالستجابة 
غيرها من الجهات المانحة(. أو  وكاالت األمم المتحدة على غرارالمشروع ومع انخراط المزيد من األطراف في المشروع )
في وحدة اإلدارة القطرية في  فيعملونواإلدارة المالية(  الشراءأّما الموظفين االئتمانيين التابعين للبنك )وهم اختصاصيو 

في بداية  وينخرطون في العمل إلى حد كبيرالتدريب على بناء القدرات ودعم التنفيذ بقدر الحاجة،  ويوّفرونلبنان 
ع في سعيهم يراع. كما أنهم سوف يحافظون على اّتصاٍل وثيق بوزارة التربية والتعليم العالي ووحدة إدارة المشالمشرو

كما سيعملون على تسريع اتخاذ القرارات عبر تحديد مسائل التنفيذ  ،لضمان صياغة خطط عمٍل قصيرة األجل وتنفيذها
 القادمة التي يجب النظر فيها.

تم تصنيف المخاطر وقد  .وترتيبات اإلدارة المالية الشراء إجراءات التنفيذ منب المرتبطةنية االئتما المخاطرتتأتى  .6
ر يالتأخو ،ضرورة التنسيق بين المكاتب المركزية واإلقليميةبالتالي:  مخاطر الشراءوترتبط  االئتمانية على أنها "كبيرة".

 تخطيطضعف إنفاذ ترتيبات و ال الشراء على نطاق دولي،في مجمحدودة ال والخبرة ،القرار الوزاري مركزيةالناجم عن 
 تقييم وأوجه الخلل التي تشوب ال تضمن تنافسية العطاءات،عقود شراء  حيال الدخول فيالقطاع الخاص  وترّدد ،الشراء

 وانعدام الرقابة العامة ،إدارة العقودونقاط الضعف في  معالجة الشكاوى، آلياتوقصور  الشراء،

يستعرض  "دليل التشغيل الخاص بالمشروع" الذيوضع  لتخفيفية المحّددة في مجال الشراءير اتشمل التداب .7
 أما محدودية اإلقليمية.والمكاتب المركزية وعمليات صنع القرار في المدرسة  ويّحدد أطرمعايير قرارات الشراء  بالتفصيل

موظفين من ذوي الخبرة في مجال  مشروع تضمة إدارة من خالل إنشاء وحدفسوف ُتعالج ذة قدرة الشراء في الوكالة المنّف
لضمان تزويد الموظفين بالموارد الالزمة دعم من حيث التدريب والمساعدة التقنية ووسوف يوفر المشروع ال. الشراء
 باإلضافة إلى ما سبق، تشمل التدابيرمع أهداف المشروع بشكل وثيق.  يهاتماشحرًصا على  شراء بانتظامخطة ال تحديث

آليات  ، وتحسيند لتقييم العطاءاتنموذج موّحوإعداد  ،ع منافسة القطاع الخاصشّجبشكل يالشراء  صفقات التخفيفية تصميم
 .ودتنفيذ العقفي إطار آليات ضمان الجودة إرساء الشكاوى، و معالجة

 ، وعدم توافراإلدارة المالية علىبين مدّرالموظفين ال االفتقار إلى: فتنتج المخاطر عنالمالية،  اإلدارة في شأنأما  .8
 السياسات واإلجراءات، واعتماد إدارة األصولو (IFRs)إلعداد التقارير المالية المرحلية المحاسبة الالزمة  برمجيات

 .إلى جانب الصعوبات والتأخيرات المتوقعة في تحضير تقارير التدقيقللمدارس، دارة المنح الفرعية المالية غير المالئمة إل

 موظف، من دون تأخير، بوحدة إدارة المشروع لتدابير التخفيفية المحددة في مجال اإلدارة المالية: تزويدتشمل ا .9
مناسب  ةنظام محاسب على اعتماد وتحرص وزارة التربية والتعليم العالي. والمؤهالتمن ذوي الخبرة  لإلدارة المالية

( والبيانات المالية السنوية على IFRs)ة قمدقَّالدة غير الموّح يةالمالية المرحلتقارير الإنتاج ومعامالت المشروع  لتجهيز
في مجال إعداد التقارير  بات البنك الدوليا لمتطّل( وفًقIPSAS -بحسب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامأساس نقدي )
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، بإعداد فصل المشروع سريان تاريخفي غضون ثالثة أشهر من وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم العالي، . المالية
المالية  ةترتيبات اإلدارو ق أموال المشروع،تدّف"دليل التشغيل الخاص بالمشروع"، تشرح فيه كيفية  من "اإلدارة المالية"

مقبول لدى وخاص مستقل  يقوم مدّقق حسابات خارجيا، . وأخيًرالخاصة باإلدارة المالية وآلية التنفيذ الشاملة ،للمشروع
 . نات البيانات المالية للمشروعمكّو في تدقيقالبالبنك 

 .تقّدم التنفيذ أثناءأدناه توّقعات الدعم المطلوب للمشروع  1 رقم يعرض الجدول .11

 

 : جدول دعم التنفيذ1 رقم الجدول
 المتوقعة الموارد المهارات المطلوبة   مجال الدعم التوقيت 

 (األميركي)بالدوالر  
 دور الشريك 

 12ى )السنة األول
 شهًرا( 

بناء القدرات واالستعداد 
  التشغيلي

 
 
 

دعم التنفيذ، الدعم الفني 
 للمكونات الفردية  والتشغيلي

، الشراءالشق االئتماني )
اإلدارة المالية، الضمانات( 

 والتخطيط للتنفيذ والبدء به
 

 والتشغيليالدعم الفني 
لمعالجة صعوبات التنفيذ 

 المبّكرة

دعم فني  إشراف مشترك، 150000
 للمعلومات وتبادل

 والتشغيليالدعم الفني  شهًرا 12-48
  للمكونات الفردية

مهندس، متخصص في الكتب 
 المدرسية، حسب الحاجة 

إشراف مشترك، دعم فني  170000
 للمعلومات وتبادل

 

 نكلفريق دعم التنفيذ التابع للب : مزيج المهارات والمتطّلبات الزمنية المتوّقعة1 رقم الجدول

 عدد الرحالت سنوًيا عدد أسابيع التوظيف سنوًيا المهارات المطلوبة 

 3-2 14  وتشغيليةفنية  -قيادة فريق
 3-2 10  تشغيليةخبرة 

 محّلي  2  خبرة في شؤون اإلدارة المالية
 محّلي  4 الشراءخبرة في 

 بالمجموع، ليس سنوًيا( 2) 1 خبرة بيئية 
 اجة/إن استدعى األمر حسب الح 1 استشارة قانونية 

 1 4 مهندس )مستشار(
 1 3 متخصص في الكتب المدرسية )مستشار(

متخصص في الشؤون المالية للمدارس 
 )مستشار(

4 1 
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 رصد أداء المشروع 

المشروع من أولى األولويات. وسوف يتضّمن هذا الدليل خّطة تنفيذ ب التشغيل الخاصيعّد إنجاز دليل  .11
ولي بمساندة وحدة إدارة المشروع في المشروع. وسيقوم فريق البنك الد ني وسُيستخدم لرصد التقّدم فيالمشروع/إطاره الزم

لتكون إجراءات التنفيذ غايًة في الوضوح، مما سيحّد من التأثير السلبي الذي يمكن أن يسّببه  عالي الجودةتشغيل دليل  إعداد
ورشة عمل إلطالق المشروع تغّطي تدريب  تنظيم توقع أن يجريالمدوران الموّظفين في وحدة إدارة المشروع . ومن 

 التوجيهية.  ومبادئه الشراءواإلدارة المالية وإجراءات  إعداد التقريرموّظفي وحدة إدارة المشروع على متطّلبات 

عّدل أقّله مّرتين أو أيام بم 10و 5كما سيعمد فريق البنك الدولي إلى القيام ببعثاٍت لدعم التنفيذ يمتّد كلًّ منها ما بين  .12
ثالثة سنوًيا، أو أكثر إن دعت الحاجة لذلك وسمحت الظروف المالية. تتوّلى بعثات دعم التنفيذ استعراض أداء المشروع 
بالمقارنة مع إطار العمل المّتفق عليه بالنسبة لنتائج المشروع وأي أعماٍل مّتفق عليها أجريت في أوقات أخرى أثناء تنفيذ 

توفير التعليم لجميع األطفال صوًصا تلك األعمال المجراة أثناء بعثات الّدعم وأعمال اللجنة التنفيذية لبرنامج المشروع، وخ
عن التنفيذ، تلّخص فيها تقّدم  فصلية. وسوف ترفع وحدة إدارة المشروع إلى فريق البنك تقارير مرحلية (REC)في لبنان 

وحدة إدارة المشروع المشروع. وسوف يزّود فريق البنك ئل التي تعوق تقّدم المشروع وإنجازاته وصعوبات التنفيذ أو المسا
 بأمثلة عن الممارسات الفضلى المتعّلقة بتلك التقارير والمستقاة من غيره من المشاريع الناجحة. 

  اإلنمائيينأدوار الشركاء 
 

 الدور المؤسسة/الدولة  االسم 
 البعثات المشتركة والتعاون الفني   المملكة المّتحدة وزارة التنمية الدولية 

 حوار حول السياسة المشتركة 
 البيانات تشارك

  التشغيليالتنسيق 
وكاالت األمم المّتحدة، وكالة 
الواليات المتحدة للتنمية 

 الدولية، االّتحاد األوروبي 
 

 التنسيق الفني  المكاتب المتمركزة في لبنان 
 حوار حول السياسة المشتركة 

 لبياناتتشارك ا
 التشغيليالتنسيق 

 
  التفاعل مع المستفيدين من المشروع

( المدارس المستفيدة 1كجزٍء من بعثات اإلشراف المشتركة نصف السنوية، سوف يتّم التخطيط لزيارة مواقع: ) .13
ل مديرية من نشاطات المشروع )إعادة التأهيل، مكتبات المدارس، إلخ( وغيرها من الكيانات المستفيدة من المشروع مث
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التوجيه التربوي والمدرسي. كما سوف يتّم التخطيط لعقد ورشة عمل تجمع الجهات المعنّية كجزٍء من استعراض منتصف 
 شهًرا من بداية تنفيذ المشروع. 18المدة المزمع عقده بعد 
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