Public Disclosure Authorized

وثيقة صادرة عن
البنك الدولي

لالستخدام الرسمي فقط
رقم التقرير108014-LB :

Public Disclosure Authorized

المؤسسة الدولية للتنمية
وثيقة التقييم المسبق للبرنامج
بشأن
قرض مقترح
بقيمة  71.8مليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة
(أي ما يعادل  100.0مليون دوالر أميركي)

Public Disclosure Authorized

بتمويل مشترك من الصندوق االئتماني متعدد المانحين المخصص لدعم لبنان في مواجهة تداعيات األزمة السورية
والصندوق االئتماني المخصص لبرنامج نتائج توفير التعليم لجميع األطفال
بقيمة  124مليون دوالر أميركي

لصالح
الجمهورية اللبنانية
لبرنامج دعم مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال في لبنان ()2

الممارسات التربوية العالمية
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

تخضعععع عععثي الوثيقعععة لقيعععود التوزيعععع الحصعععريا وال يجعععوز اسعععتعمالها إال لمعععن يتلقا عععا فعععي إطعععار القيعععام بواجباتععع الرسعععمية .وال يجعععوز بخعععال
اإلفصاح عن مضمونها ومحتوياتها إال بإ ن من البنك الدولي.

لعععك

Public Disclosure Authorized

 2سبتمبر/أيلول 2016م

أسعار صر العمالت
(سعر الصر الساري 31 :يوليو/تموز )2016
العملة = ل.ل الليرة اللبنانية
 1,506.50ليرة لبنانية = 1دوالر أميركي
1.393دوالر أميركي =  1وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة
السنة المالية
 1يناير –  31ديسمبر

االختصارات
ALP
AY
BLN
CERD
CI
CoA
CPF
CTB
DfID
DLI
DLR
DOPS
ECE
E4C
EDP II
EESSP
EMIS
ESSA
EU
FSA
GDP
IDA
KG
M&E
MEHE
MENA
MIC
MOF
MOSA
NFE
PAD

برنامج التعلم السريع
السنة السنوية
مبادئ القراءة والكتابة والحساب
المركز التربوي للبحوث واإلنماء
التفتيش المركزي
ديوان المحاسبة
إطار الشراكة القطرية
لجنة المناقصات المركزية
وزارة التنمية الدولية (المملكة المتحدة)
مؤشر مرتبط بالصر
نتيجة مرتبطة بالصر
مديرية التوجي التربوي والمدرسي
التعليم ما قبل المدرسي
التعليم من أجل تعزيز القدرة على المنافسة
مشروع اإلنماء التربوي الثاني
مشروع وقف تد ور النظام التعليمي في حالة الطوارئ
نظام معلومات إدارة التعليم
تقييم األنظمة االجتماعية والبيئية
االتحاد األوروبي
تقييم األنظمة االئتمانية
الناتج المحلي اإلجمالي
المؤسسة الدولية للتنمية
الروضة
الرصد والتقييم
وزارة التربية والتعليم العالي
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
دولة متوسطة الدخل
وزارة المالية
وزارة الشؤون االجتماعية
التعليم غير الرسمي
وثيقة تقييم البرنامج
ii

PAL
PAP
PDO
PFM
PforR
PMU
POM
RACE
RBF
REC
REO
SC
SIMS
TORs
UNESCO
UNHCR
UNICEF
UNRWA
WB

قانون المحاسبة العمومية
خطة عمل البرنامج
د البرنامج التنموي
إدارة المالية العامة
برنامج النتائج
وحدة إدارة المشروع
دليل عمليات البرنامج
مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال
التمويل القائم على النتائج
اللجنة التنفيثية الخاصة بمبادرة توفير التعليم لجميع األطفال
المكتب اإلقليمي للتربية
اللجنة التوجيهية
نظام معلومات إدارة المدرسة
االختصاصات
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -اليونسكو
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
منظمة األمم المتحدة للطفولة – اليونيسف
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  -األونروا
البنك الدولي

نائب الرئيس اإلقليمي:
نائب رئيس الممارسات العالمية:
المدير القطري:
مديرة الممارسات:
رئيس (رؤوساء) فريق العمل:

حافظ غانم
كيث انسن
فريد بالحاج
صفى الطيب القغلي
نوا يارو  /بيتر أ .والند

iii

الجمهورية اللبنانية
برنامج دعم مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال في لبنان ()2
قائمة المحتويات
الصفحة

السياق االستراتيجي

I.

أ.
ب.
ج.
.II

السياق القطري 1 ..................................................................................................................
السياق القطاعي والمؤسساتي 1 .................................................................................................

العالقة بإطار الشراكة القطرية واألساس المنطقي الستخدام األدوات
وصف

أ.
ب.
ج.
د.
ـ.
.III
أ.
ب.
ج.
.IV
أ.
ج.
د.
ـ.

1...................................................................................................

4 ...................................................

البرنامج 5.........................................................................................................

برنامج الحكومة و"البرنامج المدعوم من البنك" 5 ...........................................................................
البرنامج التنموية والنتائج الرئيسية 7 ..................................................................................

أ دا
سياق برنامج النتائج 7 ............................................................................................................
المؤشرات المرتبطة بالصر وبروتوكوالت التحقق 12 ...................................................................
بناء القدرات والتعزيز المؤسسي 12 ...........................................................................................
تنفيذ

البرنامج13 .........................................................................................................

الترتيبات المؤسسية والتنفيثية 13 ...............................................................................................
رصد وتقييم النتائج15 ............................................................................................................

ترتيبات الصر
ملخص

15 ..............................................................................................................

التقييم 16 ........................................................................................................

التقييم الفني 16 .....................................................................................................................
اآلثار البيئية واالجتماعية 21 ....................................................................................................
تقييم المخاطر 22 ..................................................................................................................
خطة عمل البرنامج 23 ...........................................................................................................

الملحق  :1الوصف التفصيلي للبرنامج20 .........................................................................................................
الملحق  :2مصفوفة إطار نتائج برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال27 ......................................
الملحق  :3المؤشرات المرتبطة بالصر وترتيبات الصر وبروتوكوالت التحقق35 ...................................................
الملحق  :4التقييم الفني48 ...........................................................................................................................
الملحق  :5تقييم األنظمة االئتمانية62 ..............................................................................................................
الملحق  :6تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية (ملخص)83 ......................................................................................
الملحق  :7أداة تصنيف مخاطر العمليات النظامية88 ...........................................................................................
الملحق  :8خطة عمل البرنامج89 ..................................................................................................................
الملحق  :9خطة دعم التنفيث94 ......................................................................................................................
الملحق  :10الخريطة97 .............................................................................................................................
صحيفة بيانات وثيقة تقييم البرنامج
iv

الجمهورية اللبنانية
برنامج دعم مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال في لبنان ()2
وثيقة التقييم المسبق البرنامج
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
الممارسات التربوية العالمية

معلومات أساسية
التاريخ 26 :أغسطس 2016م

القطاعات :التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي

المدير القطري :فريد بالحاج

المواضيع :التنمية البشرية وتوفير التعليم للجميع

مديرة الممارسات :صفى الطيب القغلي
نائب رئيس مجموعة الممارسات :كيث انسن
رقم تعريف البرنامجP159470 :
رئيسا فريق العمل :نوا يارو  /بيتر أ .والند
تنفيث البرنامج
المدة:
تاريخ المتوقع لنفا التمويل:
التاريخ المتوقع النتهاء التمويل:

تاريخ االنتهاء 31 :أغسطس 2022م

تاريخ البدء 22 :سبتمبر/أيلول 2016م
 30مارس 2017م
 28فبراير 2023م

بيانات تمويل البرنامج
] [
][X

قرض
ائتمان

][X

] [ تمويالت
أخرى

منحة

للقروض/االئتمانات/التمويالت األخرى (مليون دوالر أميركي):
1,845
إجمالي كلفة البرنامج:
إجمالي التمويل المشترك:
بما في التمويل المتوقع
من شركاء التنمية:

896.0

v

إجمالي تمويل البنك:

100.0

التمويل اإلضافي الالزم من
شركاء التنمية/
الفجوة التمويلية:

849

مصدر التمويل

المبلغ

المؤسسة الدولية للتنمية
الصندوق االئتماني لدعم لبنان في مواجهة تداعيات األزمة السورية
الصندوق االئتماني المخصص لبرنامج نتائج توفير التعليم لجميع
األطفال

100.0
120.0
4.0

اإلجمالي

224.0

المقترض :الجمهورية اللبنانية
الوكالة المسؤولة :وزارة التربية والتعليم العالي
المنصب :مدير عام
البريد اإللكترونيFYarak@MEHE.gov.lb :

جهة االتصال :فادي يرق
الهاتف961-1-722-110 :

المصروفات المتوقعة (مليون دوالر أميركي)
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

السنة المالية
سنوي

6.1

38.2

51.4

34.4

72.1

15.0

7.0

تراكمي

6.1

44.2

95.6

129.9

202.0

217.0

224.0

الهدف (األهداف) اإلنمائي للبرنامج
يتمثل الهد اإلنمائي للبرنامج في تعزيز إمكانية الحصول المنصف على خدمات التعليم وتحسين جودة تعلم الطالب وتعزيز أنظمة التعليم في قطاع التعليم الخاص
بالمتلقي لالستجابة ألزمة الالجئين التي طال أمد ا.

التوافق
السياسة
نعم ] [

ل يبتعد المشروع بمضمون أو بأي إطار ملحوظ آخر عن استراتيجية
الدعم القطرية؟

vi

ال ][X

نعم ] [

ال ][X

ل يتطلب البرنامج أي استثناءات من سياسات البنك السارية على
عمليات برامج النتائج؟
ل وافقت إدارة البنك على ثي االستثناءات؟

نعم ] [

ال ] [

ل تم التماس موافقة المجلس على استثناء أي من السياسات؟

نعم ] [

ال ][X

تصنيف المخاطر الشامل :عالية
االتفاقيات القانونية :إنشاء وظيفة تدقيق داخلية خالل مدة ال تتجاوز اثني عشر ( )12شهراً من تاريخ النفا .
اإلسم

متكرر

تاريخ االستحقاق

التردد

إنشاء وظيفة تدقيق داخلي

نعم

خالل مدة اثني عشر ( )12شهراً بعد دخول
البرنامج حيز التنفيث

مرة واحدة

وصف االتفاق
تعين وزارة التربية والتعليم العالي مستشاراً للقيام بوظيفة المراجعة الداخلية وتدريب موظفي الوزارة على التدقيق الداخلي وفق الشروط المرجعية المتفق عليهاا
خالل اثني عشر شهراً ( )12كحد أقصى من تاريخ النفا .
االتفاقية القانونية :يتوجب على المتلقيا خالل مدة ال تتجاوز ثالثة ( )3أشهر بعد تاريخ النفا ا توظيف وكيل تحقق مستقل وفق الشروط المرجعية التي توافق عليها
المؤسسةا إلعداد وتقديم تقارير تحقق تؤكد إنجاز النتائج المرتبطة بالصر .
اإلسم

متكرر

تاريخ االستحقاق

التردد

توظيف وكيل تحقق مستقل

نعم

خالل ثالثة ( )3أشهر بعد دخول البرنامج حيز
التنفيث

مرة واحدة

وصف االتفاق
توظف وزارة التربية والتعليم العالي وكيل تحقق مستقل ليجري وفق الجدول الزمني وبروتوكول التحقق الثي ينص علي دليل عمليات البرنامجا تقييما ً يغطي النتائج
المرتبطة بالصر التي تطلب الوزارة التحقق منها بغية تحديد )i( :ما إ ا تم استيفاء النتائج المرتبطة بالصر كما ي مطلوبة أو مدى استيفائها؛ و( )iiمبلغ
الصر الخاص بهثي النتائج وفق صيغة الحساب التي ينص عليها جدول الصر الوارد في اتفاقية التمويل .وعند استالم تقارير التحقق النهائية من وكيل التحقق
المستقلا يرسل التقييم إلى المؤسسة لمراجعت والموافقة علي .
االتفاق القانوني:
إنشاء لجنة توجيهية في الوزارةا خالل مدة ال تتجاوز شهراً واحداً ( )1بعد تاريخ النفا والحفاظ عليها طوال مدة تنفيث البرنامجا على أن توافق المؤسسة على تأليفها
واختصاصاتها وموارد ا.

vii

اإلسم

متكرر

تاريخ االستحقاق

التردد

إنشاء لجنة توجيهية

نعم

بعد شهر واحد من دخول البرنامج حيز التنفيث

مرة واحدة

وصف االتفاق
سيتم إنشاء لجنة توجيهية لإلشرا على تحقيق نتائج البرنامج الممول جزئيا ً من قبل البنك الدولي .وسيرأس اللجنة وزير التربية وسو تتألف من ممثلين عن وزارة
التربية والتعليم العالي وعن المركز التربوي للبحوث واإلنماءا بما في لك الموظفين الفنيين المسؤولين عن التنفيث .وسيتم إنشاء اللجنة التوجيهية وفقا ً لالختصاصات
المتفق عليها مع البنك الدوليا خالل مدة ال تتجاوز شهراً واحداً ( )1من تاريخ سريان اتفاقية التمويل.
شرط النفاذ :قام المتلقيا من خالل وزارة التربية والتعليم العاليا باعتماد دليالً لعمليات البرنامج بالشكل والمضمون الثي توافق علي المؤسسة.
اإلسم

متكرر

تاريخ االستحقاق

التردد

اعتماد دليل عمليات البرنامج

تعم

النفا

مرة واحدة

وصف الشرط
ستعتمد وزارة التربية دليل عمليات البرنامج ابتدا ًء من تاريخ النفا .
شرط السحب :شرط سحب النتائج المرتبطة بالصر

بحسب القسم الرابع ( IVب .1ب) من الجدول  2من اتفاقية التمويل.

اإلسم

متكرر

تاريخ االستحقاق

التردد

شرط السحب

نعم

ابتدا ًء من السنة األولى من تنفيث
البرنامج

مرة واحدة

وصف الشرط
ال يمكن سحب أي نتيجة مرتبطة بالصر ا إلى أن يقدم وإال إ ا قدم المتلقي دليالً يتم التحقق من وفق البروتوكوالت التي ينص عليها بروتوكول التحقق وبما يرضي
المؤسسةا على أن تم تحقيق النتيجة المثكورة المرتبطة بالصر .

viii

الفريق
طاقم عمل البنك
اإلسم

المنصب

االختصاص

الوحدة

نوا بونسي يارو

رئيس الفريق (مسؤول عن
المحاسبة واتخا القرارات)

أخصائي قدير في مجال التعليم

GED05

بيتر أنطوني والند

رئيس فريق العمل المساعد

أخصائي قدير في التعليم

GEDGE

حنين إسماعيل السيد

عضو الفريق

قائدة البرنامج

MNC02

كارين م .بيزاني

عضو الفريق

موظفة عمليات

GED05

محمد ياسين

عضو الفريق

محلل عمليات

GED05

سميرة نيكايين توفيغيان

عضو فريق

محللة

GED05

ماي وانغ

مستشارة

استشاري قدير

LEGAM

أدريانيرينا ميشيل إيريك رانجيفا

عضو فريق

موظف مالي

WFALA

لينا فارس

اختصاصية مشتريات (مسؤولة
عن المحاسبة واتخا القرارات)

أخصائي قدير في مجال المشتريات

GGO05

ريما عبد األمير قطيش

اختصاصية إدارة مالية

أخصائي قدير في اإلدارة المالية

GGO23

موسى صابوني واسيكي

عضو فريق

أخصائي قدير في اإلدارة المالية

GGO21

روك جبور

عضو فريق

محلل إدارة مالية

GGO23

عالء أحمد سر ان

اختصاصي بيئي

خبير اقتصادي بيئي قدير

GEN05

ميشيل ريبوسيو

اختصاصي تنمية اجتماعية

أخصائي قدير في التنمية االجتماعية GSU05

ماريانا ت .فيليشيو

عضو فريق

أخصائي تنمية اجتماعية

GSU05

مرفت حداد

عضو فريق

مساعدة برنامج

MNCLB

إيما بوليت إتوري

عضو فريق

كبيرة مساعدي البرنامج

GED05

ix

.I

السياق االستراتيجي
أ.

السياق القطري

 .1نجم عن أزمة الالجئين السوريين تحديات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في لبنان .فعلى مدى العقود الماضيةا تأثر لبنان بالصراعات
المحليععة واإلقليميععة المتكععررة ترتععب عليهععا تكععاليف اقتصععادية واجتماعيععة عاليععة .ورغععم صععمود الععبالد أمععام الصععدمات الداخليععة والخارجيععة
المتكررةا تسبب الصراع القائم في سوريا بزيادة ائلة في أععداد الالجئعين فعي لبنعان .فبينمعا تستضعيف العبالد  450,000الجع فلسعطيني1ا
أدى الصراع في سوريا إلى قدوم  1.5مليون الج سوري 2إضافيا ما وضع لبنان في المرتبة األولى عالميا ً من حيث عدد الالجئين للفعرد
الواحدا مع بلوغ عدد الالجئين  33في المئة من سكان البالد الثين يصعل ععدد م إلعى  .35,850,000وتفعرض عثي الزيعادة الهائلعة فعي ععدد
السكان ضغطا ً على الموارد والخدمات العامة والبنية التحتية في البالدا في حين تؤثر على المجتمعات المحلية التي تعاني بالفععل مسعتويات
مرتفعة من الفقر .و ثا الوضعا جنبا ً إلى جنب مع الجمود السياسعي الحعالي فعي لبنعانا ينعثر بمزيعد معن زعزععة اسعتقرار الوضعع السياسعي
واالجتماعي واالقتصادي الهش في البالد.
 .2وبدعم من المجتمع الدولي ،نجح لبنان في توسيع دعمه ليطال الالجئين مع الحفاظ على مستويات الحصول على التعليم وجودة الخدمات
للبنانيين .وقد التزم المجتمع الدولي بقوة بدعم الحكومة اللبنانية فعي تلبيعة احتياجعات كعل معن الالجئعين السعوريين واللبنعانيين الضععفاء .كمعا
ساعدت المؤتمرات األخيرة في لندن وواشنطن في حشد المزيد من الموارد لضمان وصول المساعدات اإلنسانية والتنموية وتعزيعز صعمود
البالد .بيد أن ال تزال ناك حاجة لدعم إضافي لتمكين الحكومة اللبنانية من ضمان استمرار الحصول علعى الخعدماتا حتعى للععام الدراسعي
2016م – 2017ما بحسب ما أعربت عن منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ب.

السياق القطاعي والمؤسساتي

 .3من بين الالجئين السوريين في لبنان ،هناك  4487,723هم من األطفال في سن المدرسة ،تتراوح أعماارهم باين  3و 18سانة .وعلعى العرغم
من الجهود الجبارة التي بثلتها الحكومة اللبنانية والدعم الثي وفري المجتمع الدولي لتقديم الخدمات التعليمية للسكان السوريينا ال يعزال  559فعي
المئة من الالجئين السوريين الثين تتراوح أعمار م بين  3و 18سنة دون تعليم رسعمي .و عثا األمعر لع تعداعيات علعى المعدى القصعير والطويعل
على حد سواء .فبالنسبة للععائالت التعي تتعامعل معع تحعديات النعزوح اليوميعةا يمثعل لعك عبئعا ً إضعافيا ً عليهعا اليعوم .وبنعا ًء علعى األزمعات السعابقة
واألدلة الكثيرة المتوفرةا يرجح أن يؤدي عدم االلتحاق بالمدارس اليعوم إلعى حيعاة معن الفقعر والمعانعاة غعداًا األمعر العثي يفعاقم مخعاطر الصعراع
وزعزعة االستقرار مستقبالً في المنطقة .فبالنسبة للبنانا فقد أدت الطبيعة المطولة لألزمة والطلب الهائل على التعليم إلعى فعرض ضعغوط علعى
أنظمة تقديم الخدمات بما في لك جودة التعليم العام لكل من المجتمع المضيف واألطفعال الالجئعين .وفعي عثا السعياقا حشعدت المؤسسعة الدوليعة
للتنمية بصورة استثنائية تمويالً ميسراً للبنان بغية تلبية ثي االحتياجات الفورية ووضع األساس لتعافي النظام لمدى أطول.
 .4واستجابة لتأثير األزمة السورية على نظام التعليم في لبنان ،قامت الحكومة اللبنانية ،بدعم من المجتمع الدولي ،باططالق مباادرة تاوفير التعلايم
لجميع األطفال ( .)RACEوقد أطلقت ثي المبادرة للمعرة األولعى فعي ععام  2013بهعد تحسعين فعرص حصعول األطفعال الالجئعين السعوريين
واألطفال اللبنانيين المحرومين في البالد على التعليم الرسمي وقد حققت ثي المبادرة نجاحا ً واضحاً .فقد ارتفع عدد الطالب السوريين في نظعام
التعليم الرسمي اللبناني بشكل كبير مع تنفيث مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالا حيث ارتفع الععدد معن  18,780طالبعا ً تتعراوح أعمعار م بعين 3
و 18سنة في العام الدراسي  2012 – 2011إلى  141,722طالبا ً في العام الدراسي 2016 – 2015م .6بيد أن حدوث ثي الزيادة بمعدل سبعة
أضعا خالل  5سنوات فقط فرض ضغوط على قدرة نظام التعليم الرسمي في الحفاظ على كل من مستوى جودة النظعام التعليمعي وعلعى نفعس
مستوى توفر فرص الطالب اللبنانيين للحصول على التعليم (أنظر الجدول .)1

1عدد الالجئين الفلسطنيين بحسب األونروا (وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين)ا نوفمبر 2015
2تقدير الحكومة من ملخص مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال  2التنفيثيا أبريل .2016
3تقدير السكان الصادر عن قسم السكان التابع لوكالة األمم المتحدة ،نوفمبر .2015
4الالجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية ،نوفمبر .2015
5أعداد االنتساب من ملخص مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال  2التنفيثيا أبريل .2016
6أعداد االنتساب بحسب وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث واإلنماءا مارس .2016

الجدول  .1توجهات التسجيل للطالب اللبنانيين والسوريين
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2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

<6,000

45,350

327,900

501,765

487,723

عدد اللبنانيين المسجلين في جميع مراحل التعليم الرسمي
من الروضة وحتى الصف الثاني عشر

248,826

247,723

238,928

237,872

249,494

عدد الالجئين السوريين المسجلين في مرحلة ما قبل
المدرسة الرسمية

3,794

5,281

12,557

6,632

17,719

عدد الالجئين السوريين المسجلين في الصف األول حتى
الصف التاسع في المدارس الرسمية في جميع فترات
الدوام

14,190

36,905

79,240

91,493

122,716

عدد الالجئين السوريين المسجلين في المرحلة الثانوية من
الصف العاشر حتى الثاني عشر في المدارس الرسمية في
جميع فترات الدوام

796

1,351

1,830

1,155

1,287

نسبة الالجئين السوريين إلى الطالب في المدارس الرسمية
في الدوام األولا لكل الصفو

8%

18%

26%

17%

23%

نسبة الالجئين السوريين إلى نسبة الطالب في المدارس
الرسمية في الدوام الثاني

ال ينطبق

ال ينطبق

30,418

59,024

83,675

العام الدراسي
عدد الالجئين المسجلين لدى المفوضية بين  3و 18سنة

 .5دفع نجاح المبادرة والحاجة الواضحة لدعم إضافي وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان وشركاءها إلى اعتمااد اساتراتيجية علاى مساتوى
النظام لمدى أطول بغية زيادة جودة وإمكانية الحصول علاى التعلايم ،ضامن إطاار مباادرة تاوفير التعلايم لجمياع األطفاال .2 -وخعالل المرحلعة
القادمعة مععن العدعم ("مبععادرة تععوفير التعلعيم لجميععع األطفععال "2ا )2021-2016ا سعتتناول وزارة التربيععة والتعلععيم الععالي وشععركاؤ ا األولويععات
التالية )i :رفع مستوى اإلنصا في الحصول على الفرص التعليمية في النظام العام الرسمي و )iiتحسين جودة وشمولية التدريس وبيئعة العتعلم
و )iiiتعزيز نظام التعليم الوطني والسياسات والقدرة على التخطيط والرصدا من خالل مضاعفة الجهود وتقديم دعم مالي إضافي .ومن المتوقع
أن تسععا م الجهععود المبثولععة فععي إطععار مبععادرة تععوفير التعلععيم لجميععع األطفععال 2 -فععي تقليععل تكععاليف النععزوح لألسععر الالجئععة علععى المععدى القصععير
والمتوسطا وأن تعزز قدرة نظام التعليم في لبنان على المدى الطويعل إلععداد األطفعال اللبنعانيين والسعوريين علعى حعد سعواء للحيعاة والعمعل عنعد
عودة االستقرار إلى المنطقة.
 .6نجحت االستثمارات في مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال في زيادة فرص الحصاول علاى التعلايم وخاصاة فاي المرحلاة االبتدائياة ،رغام أن
عدداً كبيراً من األطفال الذين بلغوا سن االلتحاق بمرحلة ما قبل التعليم االبتدائي ومرحلاة التعلايم الثاانو ال ياالاون خاارل المدرساة .وعلعى
الرغم من التقدم الملحوظ المحرز في إطار المبادرةا تبقى معدالت التحاق الطالب اللبنانيين في المرحلة الثانوية (الصف العاشر والحادي عشر
والثاني عشر) متدنية جداًا وخاصة في األسر األقل دخالً .وتنتشر معدالت االلتحاق المتدنية ثي بشكل كبير في أوساط الالجئعين 53 :فعي المئعة
من الالجئين السوريين ينتمون إلى الفئة العمرية  6و 14سنة مسجلون في المدارس الرسميةا في حين لم يلتحق بالمدارس الرسمية سعوى  4فعي
المئة ممن تتراوح أعمار م بين  15و 18سنة الشكلا مما يحرم غالبيعة عثي الفئعة العمريعة معن االسعتعداد الكعافي للمشعاركة الفعالعة فعي المجتمعع
وسوق العمل .كما أن ناك حاجة أيضا ً لزيادة معدالت االلتحاق بمرحلة رياض األطفال .فبينما يقدر نسبة األطفعال اللبنعانيين الملتحقعين بمرحلعة
الروضة بنحو  84في المئةا تُقدر نسبة األطفال الالجئين الثين تتراوح أعمعار م بعين  3و 5سعنوات الملتحقعين بعنفس المرحلعة بأقعل معن  20فعي
المئةا مما يحرم األطفال الالجئين من فوائد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ويزيد من كلفة التعليم العالجي في المراحل الالحقة.
7عدد الالجئين الصاد ر عن المفوضية (شهر نوفمبر من كل سنة معنية) ،أعداد التسجيل الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث
واإلنماء (ابتدا ًء من مارس )2016ا عدد الطالب غير السوريين (العراقيين والفلسطنيين وغير م) في الدوام الثاني ضئيل جداً.
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 .7وحتى عندما يكون الطالب قادرين على ارتياد المدرسة ،تشكل جودة الاتعلم مصادراً كبياراً للقلاق .فالضعغوط الهائلعة التعي فُرضعت علعى نظعام
التعليم في لبنان نتيجة لزيادة الطلب على التعليما بما في لك االكتظاظ وانخفاض ساعات الدوام المدرسي في الفترة الثانيا لها انعكاسات كبيعرة
على جودة التعليم لجميع الطالب .فبالرغم من أن تم تمويل وتوزيع مواد التدريس والتعلم على نطاق واسع للطالب المضيفين والالجئعين ضعمن
إطار المبادرة األولى لتوفير التعليم لجميع األطفالا تبدو قدرات المدارس على تحويل ثي المدخالت إلى تعلم متفاوت  .كما أن الفجوة القائمة منث
فترة طويلة في نتائج العتعلم بعين مؤسسعات التعلعيم الععام والخعاص قابلعة لإلتسعاع .إضعافة إلعى أن مسعتوى الجهعود المبثولعة لرصعد تعلعم األطفعال
الالجئين حتى اآلن يعتبر محدوداًا مع عدم وجود تحليل متوفر حاليا ً لمخرجات التعلم .وبالتاليا قد يقوض لعك المكاسعب المحققعة علعى مسعتوى
تعوفر فعرص الحصعول علعى التعلعيم بسعبب الخسعائر المترتبعة علعى ععدم كفعاءة الجعودةا األمعر العثي يمثعل أحعد أسعباب ارتفعاع مععدالت التسعرب
8
المدرسي بين األطفال السوريين واللبنانيين.
 .8ال تشكل العوائق في جانب العرض التحد الوحيد أمام توفر فرص عادلة للحصول على التعليم ،خاصة بالنسبة للتالميذ الذين بلغوا سن
االلتحاق بالمرحلة الثانوية .فالعقبات القائمة في جانب الطلب على التعليم الثانوي كبيرة جداًا وبخاصة التكاليف ات الصلة ومسائل تفضيالت
الوالدين (أنظر الشكل  .)1ففي بعض المناطقا مثل البقاعا تشكل تكاليف النقل أيضا ً عائقا ً كبيراًًً أمام الوصول إلى خدمات التعليم .كما أن
ناك أدلة متناقلة على أن الخو من العنف والتحديات المتعلقة بالقبول االجتماعي والصعوبات في توفير تصاريح التسجيل واإلقامة المطلوبة
جميعها يؤدي إلى إعاقة عملية التسجيل في المدرسة.9
الشكل  :1أسباب وجاود األطفاال باين  5و 17سانة خاارل المدرساة (بياناات  28,351طفاالً خاارل المدرساة مان باين عيناة شاملت  57,577طفاالً
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الجئا ً)
4% 3%

4%
6%

كلفة التعليم عالية جداً
الطفل الصغير أو كبير جداً
يفضلون التعليم غير الرسمي
لم تقبل المدرسة
مشكلة التنقل
على الطفل أن يعمل
ال مدارس في المنطقة
اختال المنهج الدراسي

38%

8%
8%
11%
18%

 .9تستند هذه المرحلة الجديدة من استراتيجية مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال على الاخم الذ تحقق حتى اآلن ،وتسعى إلى تعايا النجااح
الذ تحقق على مستوى توفير فرص منصفة للحصاول علاى خادمات التعلايم ذات جاودة عالياة مان خاالل العمال علاى مساتوى نظاام التعلايم.
ويعمل البنك الدولي بشكيل وثيق مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئعين وغير عا معن
أصحاب المصلحة لدعم وزارة التربية والتعليم العالي في مراجعة اسعتراتيجية المبعادرة للسعنوات الخمعس المقبلعة .وتغطعي مبعادرة تعوفير التعلعيم
لجميع األطفال 2 -فهي تغطي األعوام الدراسية 2016م2017/م وحتى 2020م2021/م و ي تشمل االسعتثمارات المفصعلة أدنعاي علعى مسعتوى
النظعام .وسعتتطلب المبعادرة 2-تمعويالً يقعدر بعـمبلغ  424مليعون دوالر أميركعي فعي السعنة إلتمامهعا (بخعال التمويعل القعائم معن الحكومعةا أنظععر
الجدول  .)3كما أن االستثمارات الحالية في المبادرة 1ا بما في لك منحة المشروع الطعارئ لوقعف تعد ور نظعام التعلعيم المقدمعة معن الصعندوق
االئتماني متعدد المانحين لمساعدة لبنان على مواجهة تداعيات األزمة السورية والثي يديري البنك الدوليا تجري بصورة جيدةا حيث تم صر
 41في المئعة منهعا خعالل األشعهر التسععة األولعى معن التنفيعث وقعد تعم بالفععل تحقيعق العديعد معن النتعائج المبكعرةا بمعا فعي لعك تغطيعة كلفعة الكتعب
المدرسية لجميع تالميث المدارس العامة من مرحلة الروضة وحتى الصف التاسع وكثا الدعم المالي المقدم للمدارس.

8األوالد خارج الم درسة في لبنان ،اليونيسيف ،المفوضية ،مؤسسة إنقاذ الطفل ،االلتحاق بالمدرسة في البقاع ،المفوضية ،يناير .2016
9تحديث األوالد خارج المدرسة لنوفمبر/تشرين الثاني  ،2015المفوضية وتحليل وضع الشباب في لبنان المتؤثر باألزمة السورية ،أبريل ( 2014متعدد
الوكاالت).
10مسح المفوضية لألسر ،مارس 2016
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ج .العالقة بإطار الشراكة القُطرية ومبرر استخدام األدوات
 .10تتماشى أهداف البرنامج المقترح بشكل وثيق ماع األولوياات المحاددة فاي التشاخيص القطار المنهجاي وفاي إطاار الشاراكة القطرياة (الاذ
ناقشه مجلس المدراء التنفيذيين في البناك الادولي فاي  14يولياو 2016م ،التقريار رقام  )94768-LBوفاي االساتراتيجية اإلقليمياة لمنطقاة
الشارق األوساو وشامال إفريقياا (أكتاوبر 2015م) .فقعد جعاء التعلعيم معن ضعمن مجعاالت العمعل ات األولويعة المحعددة فعي التشعخيص القطععري
المنهجي .وسيوج إطار الشراكة القُطرية الجديدا الثي يستند على التشخيص القطري المنهجيا عملية تطعوير المشعروع .يشعير إطعار الشعراكة
القطرية إلى أن الصراع وغياب األمن والهشاشةا بما في لعك األزمعة السعورية الحديثعةا جميعهعا تشعكل عوائعق رئيسعية فعي لبنعانا خاصعة وأن
األزمة السورية وما تال ا من تدفق لالجئين السوريين يؤثران على االقتصاد اللبناني ويفاقمان المشاكل القائمة فيما يتعلق بفرص الحصول على
التعلععيم وجععودة التعلععيم وغير ععا مععن الخععدمات .وبنععاء علععى ركيععزة االسععتراتيجية اإلقليميععة لمنطقععة الشععرق األوسععط وشععمال إفريقيععا لتجديععد العقععد
االجتماعيا يهد البرنامج إلى تحسين فرص حصول الفئات األشد ضعفا ً على الخدمات التعليمية ات الجودة العالية .كما يسعى المشروع إلعى
تعزيز نظام التعليم في البالد من أجل مواجهة تدفقات الالجئينا األمر العثي يعرتبط مباشعرةً بركيعزة اسعتراتيجية الشعرق األوسعط وشعمال إفريقيعا
المتعلقة بتعزيز القدرة على التكيف مع صدمات الالجئين  /النازحين داخلياً .وأخيراًا يشكل البرنامج جزءاً من إصالح وإعادة بنعاء نظعام التعلعيم
فععي لبنععان الععثي يواجع صععدمة وجوديععة علععى شععكل  11487,723طفعالً سععوريا ً بلغععوا سععن الدراسععةا الععثين يفععوق عععدد م عععدد األطفععال اللبنععانيين
المسجلين في المدارس الرسمية.
 .11يأتي األساس المنطقي الستخدام أداة برنامج النتائج ،والذ يكافئ تحقيق النتائج بعد التحقق من مصداقيتها ،من أربعاة أوجاه .يتمثعل الوجع
األول في أن ثي األداة تحعول الحعوار بشعأن السياسعاتا خارجيعا ً وداخليعا ً فعي العوزارات .فبعدالً معن االنطعالق معن المعدخالت واألنشعطة العديعدة
المتعلقة بالتعليم التي عادة ما تمثل استمرارية ألنماط التمويل السابقةا يبدأ التمويل القائم على النتائج من النتيجعة النهائيعة المرجعوة ويعمعل بشعكل
عكسي للوصول إلى ما و مطلوب .و ثا يساعد على تركيعز النقعاد داخعل السعلطات المعنيعة بعالتعليم وحعوار البنعك معع وزارة التربيعة والتعلعيم
العالي بشأن النتائج التي تعتبر بالفعل مجاالت ات أولوية بالنسبة للحكومة .ثانياًا تعمل ثي األداة على جثب واسعتبقاء اال تمعام العالزم معن قبعل
صناع القرار وصوالً إلى أولياء األمور بنتائج البرنامج .فيترجم اال تمام المتواصل إلى موارد سواء كانت مالية أو إداريةلضمان سير البرنعامج
وفق الجدول الزمني المحدد لتحقيق النتائج على مسعتوى نظعام التعلعيم .ثالثعاًا تسعاعد عثي األداة علعى حشعد وتوحيعد األطعرا الهامعة فعي السععي
لتحقيق النتائج .كما أنها تمثعل نقطعة وصعل يسعتطيع الشعركاء العدوليين اإللتفعا حولهعاا و لعك باسعتخدام برنعامج موحعد تملكع الحكومعة كمنصعة
لتنسيق التخطيط والتنفيعث والرصعد والتقيعيم .فعربط صعر األمعوال بالنتعائج يخلعق تكعامالً بعين المبعادرات التعي تعدعمها الجهعات الدوليعة الفاعلعة.
وأخيراًا فهي تشجع ثقافة القياس التي تشتد الحاجة إليهاا ليتم في نهاية المطا إضفاء الطابع المؤسسي عليها من خالل تعزيز األنظمة.
 .12يرتبو البرنامج المقترح بشكل وثياق باألهاداف المادوجاة لمجموعاة البناك الادولي المتمثلاة فاي القضااء علاى الفقار المادقع وتعاياا الرخااء
المشترك بطريقة مستدامة ،فضالً عن ارتباطه بمجاالت التدخل األساسية لمبادرة التعلايم مان أجال تعاياا القادرة علاى المنافساة .ومعن خعالل
التركيز على جعل تقديم الخدمات التعليمية أكثر شموالً مع مسارات بديلة لزيادة التعلما من المتوقع أن يعزز البرنامج المقترح الفرص معن أجعل
مستقبل أفضل لألطفال الالجئين والمستضيفين على حد سواء .وتعرتبط األنشعطة التعي تشعكل جعزءاً معن مبعادرة تعوفير التعلعيم لجميعع األطفعال 2
بأربعة ركائز أساسية من مبادرة التعليم من أجل تعزيز القدرة على المنافسة و ي :تنمية الطفولعة المبكعرة ومهعارات الحسعاب والقعراءة والكتابعة
في الصفو المبكرة والمعلومات من أجل المساءلة ومهارات وقيم القرن الواحد والعشرين.

11الالجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية ،نوفمبر .2015
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.II

وصف البرنامج

أ .برنامج الحكومة و"البرنامج المدعوم من البنك"
 .13تقدر كلفة المرحلة الثانية من برنامج الحكومة اللبنانية الخاص بمبادرة تاوفير التعلايم لجمياع األطفاال ( )2021 – 2016بحاوالي  2.1ملياار
دوالر أميركاي علااى مادى خمااس ساانوات .وال يشعمل ععثا الععرقم النفقعات المتكععررة واالسععتثمارية المتزايعدة للحكومععة علععى التعلعيما والتععي تعتبععر
ضرورية لتغطية توفير التعليم لالجئينا إ تعتبر مبادرة توفير التعلعيم لجميعع األطفعال إضعافية إلعى جانعب نفقعات الحكومعة .تعم تطعوير البرنعامج
بطريقة منفتحة وتشاركية بقيادة وزارة التربية والتعليم العالي وبمشاركة المركز التربوي للبحوث واإلنماء وجهات فاعلة أخرى وطنية ودوليعة.
ويستند البرنامج على النجاحات والدروس المستفادة من المرحلة األولى من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال (2013م2015-م) ويعمل علعى
توسيع نطاق التركيز على قضايا الجودة وتعزيز األنظمة .تتمحور مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال 2 -حول ثالث ركعائز (i) :تعوفير فعرص
منصفة للحصول على التعليم و( )iiتحسين الجودة و( )iiiتعزيز األنظمة .وفيما يلي تفاصيل كل ركيزة من ثي الركائز.
الركياة  :Iفرص منصفة للحصول على التعليم
 .14تهد الركيزة األولى إلى "تعزيز الفرص العادلة لحصول األطفال والشباب ومقدمي الرعاية لهم على التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي
المنظم" .في إطار ثي الركيزةا ستسهم األنشطة في نوعين من المخرجات:

الركيا
ة :II
تحسي
ن الجودة

أ 2.حصول األطفال والشباب على فرص محسنة ومنصفة للوصول إلى
المدارس الرسمية مجهزة بصورة مناسبةا وبخاصة في المناطق
المحرومة؛

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

 .15تسعى الركيزة الثانية إلى "تحسين جودة الخدمات التعليمية وبيئات التعلم المقدمة وضمان نتائج تعليمية مناسبة بحسب األعمار لألطفال
والشباب" .وبصورة خاصةا ستسا م األنشطة في مجاالت المخرجات الثالثة التالية:
ب 3.تمكين المجتمعات من المشاركة الفاعلة في تعزيز التعلم ورفاي
الطالب واألطفال في فضاءات التعلم.

ب 1.تحسين قدرات المعلمين والعاملون في مجال التعليم
لتقديم نهج تربوي يرتكز على المتعلم في المدارس
الرسمية أو فضاءات التعلم غير الرسمية.
ب 2.يمنح العاملون في مجال التعليم على مستوى المدارس
القدرة على المسا مة بشكل استباقي في حوكمة
المدارس بشكل أفضل وتوفير بيئات تعلم آمنة ومواتية.

الركياة  :IIIتعايا األنظمة
 .16تقوم الركيزة الثالثة على "تعزيز قدرات الوزارة ومؤسساتها اإلدارية لوضع الخطط والموازنات لخدمات التعليم وتقديمها ورصد ا وتقييمها".
وتهد ثي الركيزة إلى تحقيق المخرجات التالية:

5

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

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

ج 2.تطوير واعتماد منا ج دراسية منقحة للمدارس وفضاءات
التعلم لتحسين جودة التعلم والمهارات الحياتية وفرص العمل
لألطفال والشباب؛

ج 4.تعزيز الوزارة والمركز التربوي للبحوث واإلنماء على المستويين
المركزي واإلقليمي لقيادة وتنسيق عملية تخطيط وتنفيث وتقييم
أنشطة مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال.2 -

 .17في إطار برنامج الحكومة ،سيدعم اإلجراء المقترح أهدافا ً محددة لبرناامج مباادرة تاوفير التعلايم لجمياع األطفاال ،تارتبو باالتعليم الرسامي.12
تتوزع أ دا "البرنامج المدعوم من البنك" بين الركائز الثالث و ي تستثني األنشطة المنفثة مباشرة من قبل الشركاء الدوليينا مثل اليونيسيف
والمفوضعية .ورغعم أن عثي األنشعطة ال تشعكل جعزءاً معن "البرنعامج المعدعوم معن البنعك"ا إال أنهعا ال تعزال تشعكل عناصعر أساسعية معن برنعامج
المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال الشامل .وفعي االدة تنعدرج األنشعطة الممولعة معن قبعل شعركاء دوليعين والتعي تنفعث ا وزارة التربيعة
والتعليم العالي ضمن إطار "البرنامج المدعوم من البنك".
 .18يقوم البرنامج على األنشطة التالية:
القسم  .1زيادة الفعرص المنصعفة لحصعول األطفعال اللبنعانيين وغيعر اللبنعايين علعى التعلعيم الرسعمي فعي المعدارس االبتدائيعة والثانويعة معن خعالل
األنشطة المرتبطة بالمواردا مثل بناء المدارس وتوسيعها وإعادة تأ يلهاا باإلضافة إلى توفير األثاث والتجهيزات للمدارس.
القسم  .2تحسين جودة خدمات التعليما من جملة أمور أخرىا من خالل توفير الدعم الموج والدورات التدريبية المصممة للمدرسين والتقييمات
التكوينية للطالب لتحديد أولئك الثين يواجهون صعوبات؛ وأنشطة التوعية للمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
القسم  .3تعزيز أنظمة تعليم المتلقي على المستويين المركزي واإلقليمية علعى حعد سعواءا معن خعالل جملعة أمعور منهعا دععم البنيعة التحتيعة لجمعع
البيانات بهد تحسين اتصال اإلنترنت لجميع المدارس المشاركة؛ وتوفير الدورات التدريبية ات الصلة على جمع البيانات وإدخالها
وتحقيقها؛ وزيادة أعداد الموظفين الثين يتولون مهام الحسابات والمشتريات وتخطيط البرامج وتنفيث ا؛ وتطوير منهج دراسي وطنعي
جديدا بما في لك أدلة المعلم والمواد التعليمية للطالب وأ دا التعلم لكل صف ومعايير أداء المعلم ووضع اسعتراتيجية شعاملة لتقيعيم
عملية التعلم.
 .19يعتمد البرنامج الشامل للمرحلة الثانية من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال على مجموعة واسعة مان الشاراكات مان أجال النجااح .فنظعام
التعلعيم الععام ال يسعتطيع اسعتيعاب جميعع الالجئعين واللبنعانيين العثين بلغعوا سععن االلتحعاق بالمدرسعةا ولعثلك فهعو يعتمعد علعى الجهعات الفاعلعة فععي
القطاعين الخاص وغير الربحي لتوفير خدمات التعليم أيضاً .ففي حين ستنفث وزارة التربية والتعليم العالي والمركعز التربعوي للبحعوث واإلنمعاء
العديد من أنشطة المبادرة 2ا قد يكون المانحون ووكاالت األمم المتحدة وشركاؤ م األقعدر علعى تنفيعث بععض األنشعطة لجهعة الطلعب التعي تعتبعر
حاسمة لتحقيق أ دا المبادرة الثانية .وبالمثلا ال يمكن تحقيق العديد من األ دا في قطاع التعليم الرسمي في سنوات الحقة إال من خالل دعم
قطاع التعليم غير الرسمي في الفترة الحاليةا إ أن االحتياجات الخاصة بعالطالب الالجئعين تتطلعب نهجعا ً متععدد الجوانعب .فقعد مضعى علعى بقعاء
بعض األطفال خارج المدرسة عام أو أكثر و م يحتاجون إلى الحصعول علعى التعلعيم فعي المرافعق غيعر الرسعمية بغيعة التععويض عمعا فعاتهم معن
المواد والتكيف مع التعليم باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية الثي يعتبر إحدى سمات نظام التعلعيم فعي لبنعان .وأخيعراًا تسعتهد اسعتراتيجية المبعادرة
الثانية جميع األطفالا اللبنانيين وغير اللبنانيين على حد سواءا و ي تتماشى مع احتياجات نظام التعليم ككل لالستدامة على المعدى الطويعلا فعي
االستجابة ألزمة الالجئين التي طال أمد ا.

 12للتمييز بين برنامج المرحلة الثانية من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال الشامل و"البرنامج المدعوم من البنك" األصغر ،تم استخدام عالمات االقتباس في
"البرنامج المدعوم من البنك".

6

ب .األ دا

اإلنمائية للبرنامج والنتائج الرئيسية

 .20يتمثل الهد اإلنمائي للبرنامج في تعزيز توفير فرص عادلة للحصول على خدمات التعلعيم وتحسعين جعودة تعلعم الطعالب وتعزيعز أنظمعة قطعاع
التعليم في لبنان لالستجابة ألزمة الالجئين التي طال أمد ا .وتتمثل النتائج الرئيسية فيما يلي:




زيادة نسبة األطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين ممن بلغوا سن الدراسة ( 18-3سنة) المسجلين في المعدارس الرسعمية (مصعنفين بحسعب نعوع
المدرسة ومرحلة التعليم والجنسية والنوع االجتماعي)؛
زيادة نسبة الطالب الناجحين الثين ينتقلون إلى الصف التالي (مصنفين بحسب نوع المدرسة والصف والجنسية والنوع االجتماعي)؛
توفر بيانات قوية في الوقت المناسب لوضع سياسات قائمة على األدلة والتخطيط.

ج .سياق برنامج النتائج
 .21بهدف تحقيق مجاالت نتائج برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعلايم لجمياع األطفاال المدعوماة مان البناك ،يتعاين علاى وزارة التربياة والتعلايم
العالي وشركائها تنفيذ مجموعة واسعة من األنشطة .وترتبط ثي األنشطة بتوسيع مجال تقديم خدمات التعليم وتحسين جودة تلك الخدمات (بما
في لك نتائج تعلم الطالب) وزيادة قدرة الوزارة والمركز التربوي للبحوث واإلنماء على المدى الطويل على إدارة وتخطيط ورصد وتقديم تلك
الخدمات وفقا ً لواليتهما المؤسسية 13.تم إنشاء المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال -كاستجابة ألزمة وليس كخطعة قطاعيعةا علعى العرغم
من أنها تشكل األساس لخطة قطاعية في نهاية المطا ا والتي قد تشمل التعليم العالي .ويعرض الجدول  2البرنامج الشامل للمرحلعة الثانيعة معن
مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال ويحدد بععض العناصعر الرئيسعية التعي يعتم دعمهعا معن خعالل "البرنعامج المعدعوم معن البنعك"ا أي معن خعالل
استخدام المؤشرات المرتبطة بالصر .
 .22يتعلق المؤشر المرتبو بالصرف في إطار الركياة األولى "الحصول المنصف على التعليم" بعدد األطفال المسجلين في التعليم الرسمي .األ م
من لك أن الفئة العمرية المقترحة ( 18-3سنة) تمتد إلى أبعد من نطاق التعليم اإللزامي فعي لبنعان ( 15-6سعنة) .وعلعى النحعو المتفعق عليع معن
خالل إطار المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالا وتهد ثي الركيزة إلى تحفيز زيادة معدل االلتحاق في مرحلة تعليم الطفولعة المبكعرة
( 5-3سنوات) والمرحلة الثانوية ( 18 -15سنة) .ويمثل ثا العدد جميع األطفال المسجلين في التعليم العام الرسمي .وتشمل األنشطة فعي إطعار
ركيزة الحصول المنصف على التعليم أنشطة متعلقة بالموارد لتوسيع فرص الحصول على التعليم الرسميا مثل بناء المدارس وتوسيعها وإعادة
تأ يلها.
 .23هناك أربع مؤشرات مرتبطة بالصرف تساهم في الركياة الثانية" ،تحسين الجودة" .فهثي المؤشرات تحفز اإلجراءات لمساعدة األطفال على
البقاء في المدرسة وقياس ما يتعلمون ودعم المعلمين لمساعدة الطالب األكثر احتياجا ً بصورة أفضل .المؤشر األول و تحسين جودة الخعدمات
التعليمية وبيئات التعلم التي تقاس من خالل استكمال الصف واالنتقال إلى صفو أعلى .أمعا المؤشعر الثعاني فهعو تحسعين أداء المعلعم معن خعالل
قياس وتقييم أداء المعلم وتوفير الدعم والتدريب .المؤشر الثالث و قياس تعلم الطالب بهعد تحسعين مخرجعات العتعلم .وأخيعراًا يقعيس المؤشعر
الرابع المشاركة الفاعلة ألفراد المجتمع مع المدارس في منع التسرب المدرسي وزيادة الشفافية .وتشمل األنشطة في إطار ثي الركيزة التي من
المتوقع أن تسا م في تحقيق ثي النتعائج العدعم الموجع للمعلمعين علعى أسعاس مراقبعة الفصعول الدراسعية التعي تجريهعا مديريعة التوجيع التربعوي
والمدرسي التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي والدورات التدريبية المصممة خصيصعا ً التعي يقعدمها المركعز التربعوي للبحعوث واإلنمعاء .ومعن
شأن ثا الدعم والتدريب المرتبطين باالحتياجات المحددة من خالل مراقبة الفصول الدراسية أن يكونا متصلين أيضا ً بأداء الطالب في التقييمات
التكوينية للطالب .فيحصل الطالب الثين يتم تحديد أنهم يحتاجون إلعى دعمعا ً إضعافيا ً علعى دععم تكميلعي .وسعيتم تعزيعز الرصعد والمسعاءلة بشعأن
النتائج عن طريق زيادة التواصل مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحةا وخاصة األ الي .و ثي السلسلة من األنشطة المترابطة التي تمتعد
من المعلمين مروراً بخدمات الدعم المقدمة إلى الطالب الفرديين ووصوالً إلى المجتمعات المحلية سعيتم توضعيحها فعي خطعط تحسعين المعدارس
التي ستحصل على الدعم من خالل برنامج للمنح وغير ا من األنشطة لتحسين التعليم والتعلم في جميع أنحاء نظام المدارس الرسمية.

 13للمزيد من المعلومات بشأن واليتي وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث واإلنماء المؤسساتيتين ،راجع الملحقين  1و.4
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 .24هناك أربعة مؤشرات مرتبطة بالصرف مقترحة لركياة تعايا األنظمة ،والتي سوف تحفا تنمية القدرات والعمل التأسيسي للسياسات العامة
لضمان استدامة تأثير البرنامج:
المؤشر األول لألنظمة يتمثل في توفر بيانات قوية فعي الوقعت المناسعب لوضعع سياسعات قائمعة علعى األدلعة .أمعا المؤشعر الثعاني لألنظمعة فيحفعز
تحععديث المععنهج الععوطنيا لجميععع مراحععل النظععام التعليمععي .ويععرتبط المؤشععر الثالععث بالشععروط األساسععية للععتعلم ومكافععأة المجععاالت الرئيسععية
االستراتيجية لتقييمات المعلمين والطالبا فيما يعزز المؤشر الرابع قدرات وزارة التربيعة والتعلعيم الععالي والمركعز التربعوي للبحعوث واإلنمعاء
على مراجعة وتقييم وتحديث تنفيث البرنامج .وتشمل األنشطة في إطار عثي الركيعزة التعي تهعد إلعى تحسعين السعرعة والدقعة فعي جمعع البيانعات
(و و أمر ضروري التخا القرارات من قبل وزارة التربيعة والتعلعيم الععالي والمركعز التربعوي للبحعوث واإلنمعاء) شعراء التجهيعزات األساسعية
الخاصة بجمع البيانات بما في لك أجهزة الكمبيوتر وزيادة اتصال اإلنترنت في جميع المدارس إلى جانعب التعدريب علعى بعرامج جمعع البيانعات
والمبادئ التوجيهية إلدخال البيانات والتحقق منها والمواعيد النهائية .ومن المتوقع أن يحسن لك كثيعراً معن السعرعة والدقعة فعي مقعاييس التعلعيم
ويسمح بتصنيف البيانات بحسب النوع االجتماعي والععام الدراسعي والجنسعية و لعك معن ضعمن متغيعرات رئيسعية أخعرى .كمعا سعيتم أيضعا ً تقيعيم
قدرات وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث واإلنماء لفهم الوظائف الحالية بشكل أفضل بالمقارنة مع االحتياجعات المتوقععة.
وسيتم تعزيز األنظمة على المستويين المركزي واإلقليميا بما في لك الزيادة المستمرة في أعداد المعوظفين فعي الوحعدات التعي تععاني نقصعا ًفي
الوقت الحاليا مثل المحاسبة والمشتريات وتخطيط وتنفيث المشاريعا وإدارات المركز التربوي للبحوث واإلنماء .وسيقود المركز عملية تطوير
منهج وطني جديدا الثي سو يشمل األ دا التعليمية لكل صفا وسعيعمل معع العوزارة علعى تطعوير واعتمعاد مععايير أداء المعلعم إضعافة إلعى
استراتيجية شاملة لتقييم العملية التعليمية.
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الجدول  .2مجاالت نتائج برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال والمؤشرات المقترحة المرتبطة بالصرف
مجاالت نتائج برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم
لجميع األطفال

المؤشر المرتبو بالصرف

إجمالي تمويل المؤشر المرتبو بالصرف
(مليون دوالر أميركي)

 :Iالحصول المنصف على التعليم
المخرج أ :تعزيز توفر فرص عادلو لحصول
األطفال والشباب ومقدمو الرعاية لهم على التعليم
الرسمي أو التعليم غير الرسمي المنظم وزيادة
الطلب علي

المؤشر 1#

المؤشر  1#عدد األطفال في سن المدرسة (-3
 )18المسجلين في التعليم الرسمي في المدارس
المشاركة

95

 :IIتحسين الجودة
المخرج ب :تحسين جودة خدمات التعليم وبيئات
التعلم المقدمة لضمان مخرجات تعلم مناسبة بحسب
األعمار لألطفال والشباب
المخرج ب :1.تعزيز قدرات المعلمين والعاملين في
مجال التعليم لتقديم نهج يرتكز على المتعلم في
المدارس الرسمية وفضاءات التعلم؛
المخرج ب :2.بناء قدرات العاملين في مجال التعليم
على مستوى المدارس للمسا مة بشكل استباقي في
إدارة المدارس بشكل أفضل وتوفير بيئات تعلم آمنة
ومواتية؛
المخرج ب :3.بناء قدرات المجتمعات للمشاركة
بنشاط في تعزيز التحصيل العلمي للطالب ورفا هم
في فضاءات التعلم؛

المؤشر 2#

المؤشر  2#نسبة الطالب الثين ينتقلون إلى
الصفو التالية

27

المؤشر 3#

المؤشر  3#قياس وتقييم أداء المعلم

6

المؤشر 4#

المؤشر  4#عدد المدارس المشاركة التي تجري
تقييمات تكوينية ونهائية لطالب الصف الثالث في
القراءة والرياضيات

18.4

المؤشر 5#

المؤشر  5#نسبة المدارس المشاركة التي توجد
فيها شراكات مجتمعية فعالة

15.6

 :IIIتعايا األنظمة
المخرج ج :1.وضع وتشغيل نظام فعال ودقيق
لمعلومات اإلدارة التعليمية.

المؤشر 6#

المخرج ج :2.تطوير منهج دراسي منقح للمدارس
وفضاءات التعلم لتحسين جودة التعلم والمهارات المؤشر 7#
الحياتية وفرص العمل لألطفال والشباب؛
المخرج ج :3.اعتماد وتنفيث أطر سياسية مناسبة
لتنظيم برامج وخدمات التعليم وتعزيز إدارة
المؤشر 8#
المدارس وإضفاء الطابع المهني على خدمات
التعليم؛
المخرج ج :4.تعزيز وزارة التربية والتعليم العالي
والمركز التربوي للبحوث واإلنماء على المستويين
المركزي واإلقليمي لقيادة وتنسيق تخطيط وتنفيث المؤشر 9#
وتقييم أنشطة المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع
األطفال.

9

المؤشر  6#توفر بيانات قوية في الوقت المناسب
لوضع سياسات قائمة على األدلة والتخطيط.

15

المؤشر  7#منهج منقح لتحسين جودة التعلم

28

المؤشر  8#وضع واعتماد أطر وسياسات
تأسيسية لدعم التعليم والتعلم

16

المؤشر  9#تعزيز قدرة الوزارة والمركز على
تخطيط وتنفيث البرنامج

3
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 .25المستفيدون من "البرنامج المدعوم من البنك" هم الطالب والمعلمون والمجتمعات اللبنانية والالجئون ووزارة التربية والتعليم العالي
والمركا التربو للبحوث واإلنماء .ويشمل المجموع التراكمي للمستفيدين بشكل مباشر من البرنامج حوالي  540,000طالب وموظف في
المدارس العامة طوال مدة البرنامج .و ثا العدد يشمل حوالي  500,000طالب سيستفيدون من تحسين الجودة في تقديم الخدماتا والثين لوال
دعم البرنامج لكان بعضهم ليترك أو ربما ال يلتحق بالمدارسا وحوالي  40,000معلم ومدير مدرسة سيتلقون الدعم والتدريب من خالل
البرنامج .كما سيستفيد موظفو وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث واإلنماء من تعزيز قدراتهم .أما واضعو السياسات
والجهات المعنية بقطاع التعليم فسيستفيدون من زيادة توافر البيانات حول النتائج الرئيسية لنظام التعليم و لك من جملة فوائد أخرى .وستبقى
االستثمارات في البنية التحتية ووظائف النظام مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث على المدى الطويلا بغض النظر
عن مدة أزمة الالجئين.
 .26دور شركاء التنمية .يقدر حجم برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال المدعوم من البنكبنحو  1.8مليار دوالر أميركي أو حوالي
 369مليون دوالر أميركي سنويا ً .ويشكل لك زيادة كبيرة في التمويل السنوي للبرنامج مقارنة بالمرحلة األولى لمبادرة توفير التعليم لجميع
األطفالا لتحقيق معدل إلتحاق أكبر ومجموعة أوسع من الخدمات للطالب .إضافة إلى قرضالمؤسسة الدولية للتنمية ( 100مليون دوالر
أميركي) وتمويل منحة الصندوق االئتماني المقدمة عبر البنك الدولي ( 124مليون دوالر أميركي)ا تقدر األموال األخرى المقدمة من شركاء
التنمية بحوالي  172مليون دوالر أميركي من االلتزاماتا مما يغطي الكثير من التكاليف لألشهر الثماني عشر ( )18المقبلة .وتشير التقديرات
إلى إمكانية توفر  150مليون دوالر أميركي لكل سنة من السنوات األربع الالحقة للمبادرة الثانية من الشركاء الحاليين .ويعتبر ثا مبلغا ً
صغيراً من إجمالي ما يقارب  12مليار دوالر أميركي التي تم التعهد بها في مؤتمر لندن لالستجابة لألزمة السورية في فبراير 2016ما والثي
من المتوقع أن يتم تخصيص جزء من للتعليم في لبنان .وبالتالي فإن الفجوات التمويلية في الجدول  3ي إرشادية أيضا ً.
 .27يعتبر التمويل المقدم من الشركاء واألنشطة خارل نطاق "البرنامج المدعوم من البنك" مهمة أيضا ً .على سبيل المثالا من المتوقع أن تؤدي
برامج التحويالت النقدية الممولة والمنفثة من قبل الشركاء إلى زيادة الطلب على التعليما مما سو يساعد في تحقيق أ دا المبادرة الثانية
لتوفير التعليم لجميع األطفال النهائية القائمة على التحاق كل األطفال بالمدارس .وبالمثلا قد يكون من المتوقع أن يلعب الدعم الفني لتطوير
المنا ج الدراسية دوراً في تحقيق نتائج مهمة مرتبطة بالمنهج .ومن المتوقع أيضا ً أن تسهم أشكال الدعم األخرىا بما في لك األبحاث وأنشطة
تعزيز القدرات والدعم الفني المقدمة من المانحين في تحقيق إطار نتائج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال العام.
 .28أما من حيث التنسيق ،فقد لعبت اللجنة التنفيذية الخاصة بمبادرة توفير التعليم لجميع األطفال دوراً تنسيقيا ً خالل تنفيذ المبادرة  1بين
الجهات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والحكومة .ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في لعب ثا الدور طوال مدة المبادرة  2وتمكين دمج تمويل
جديد في السنوات المقبلة من مؤسسات أخرى أل دا المبادرة  2التي تعاني حاليا ً نقصا ً في التمويل.
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الجدول  .3تمويل المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال و"البرنامج المدعوم من البنك" (ابتدا ًء من يونيو )2016

إجمالي التمويل الالزم
مصادر التمويل
قرض المؤسسة الدولية للتنمية
المنح (عبر):
الصندوق االئتماني المخصص لدعم لبنان في
14
مواجهة تداعيات األزمة السورية
الصندوق االئتماني متعدد الجهات المخصص
لبرنامج نتائج توفير التعليم لجميع األطفال
15
اليونيسيف
16
المفوضية السامية لشؤون الالجئين
17
آخرين
18
المتوقعة
التمويل اإلضافي الالزم من شركاء في التنمية/النقص في
التمويل

د .المؤشرات المرتبطة بالصر

المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال
(مليون دوالر أميركي)
2,122

من بينها لـ"البرنامج المدعوم من
البنك" (مليون دوالر أميركي)
1,845

100
322
120

100
296
120

4

4

144
14
40
600
1,100

129
11
32
600
849

وبروتوكوالت التحقق

 .29سيتم الصرف على أساس إنجاز النتائج المحققة .ويتم التحقق بطرق ات مصداقية ومستدامة باستخداما إلى أقصى حد ممكنا األنظمة
الحكومية القائمة للرقابة والرصد إلى جانب وكالء مستقلين أو طر ثالث .وبهثي الطريقةا سو تسهم العملية في تعزيز ثي األنظمةا مثل
عمليات التفتيش المفاجأ من قبل المركز التربوي للبحوث واإلنماء على البيانات اإلدارية .وتختلف بروتوكوالت التحقق وفقا ً لطبيعة المؤشر
المرتبط .ويتم التحقق من إنجاز النتائج مباشرة من قبل شركة تُدفع أجور ا من عائدات المنحة بدعم من الشركاء المانحين اآلخرين .ويتم اختيار
ثي الشركة وفقا ً إلجراءات المؤسسة الدولية للتنمية الخاصة بالمشتريات بما في لك اختيار الشركات بطريقة المناقصات الدولية التنافسية.
بالنسبة للمؤشرات المرتبطة بالصر  1و 2و 3و 4و 5ا فيتطلب التحقق تثليث البيانات اإلدارية مع عملية التحقق المستقلة والمشاورات مع
المستفيدين والشركاء للتأكد من صحة البيانات المقدمة .تتضمن بروتوكوالت التحقق زيارات مفاجئة من قبل شركة مستقلة إلى عينة فرعية
عشوائية من المدارس لغرض جمع البيانات بشكل مباشر .أما بالنسبة للمؤشرات المرتبطة بالصر المتعلقة باألنظمة (المؤشرات  6و 7و8
و)9ا فسو يشمل التحقق جمعا ً مباشراً للبيانات األساسية .يتضمن الملحق  3ملخصا ً لبروتوكول التحقق.

ي .بناء وتعزيز القدرات المؤسسية
 .30توصلت التقييمات التي تم إجراؤ ا خالل تحضيرات البرنامج (راجع الملحقات  4و 5و )6أن وبغية تنفيث أنشطة ونتائج البرنامج بشكل فعالا
يجب تعزيز القدرات الفنية واإلدارية واالئتمانية للهيئات الرئيسية المنفثة بصورة ملحوظة كما يلي:
 .31القدرات اإلدارية والفنية .بصفتها الهيئة المنفثة للمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالا سو تحتاج وزارة التربية والتعليم العالي لتعزيز
قدراتها في المجاالت األساسية لتخطيط وإدارة المشاريع والمشتريات واإلدارة المالية والرصد والتقييم .وسيدعم البرنامج تحديد احتياجات
الموظفين في الوزارةا بما في لك تعيين وتدريب موظفين من القطاع العام في المناصب المهمة في ثي المؤسسات .كما سيتم تعزيز قدرة
المركز التربوي للبحوث واإلنماء في المجاالت األساسية من أجل أداء مهام بصورة فعالة بحسب واليت  .وسيتم تحديد معايير األداء للموظفين
ونشر ا بغية تقييم أداء الموظفين ومعالجة قضايا تنمية القدرات.
 .32القدرات االئتمانية .بنا ًء على التقييم اإلئتماني الثي أجراي البنك الدوليا تتمثل االجراءات المقترحة لتعزيز القدرات االئتمانية فيما يلي:
14المخطط له لديسمبر 2016م.
15تشمل الصناديق الملتزمة وإمدادات المانحين ابتدا ًء من يونيو 2016م.
16تشمل الصناديق الملتزمة وإمدادات المانحين ابتدا ًء من يونيو 2016م.
17عبر المنظمات غير الحكومية بصورة أساسية.
18من المتوقع توفر حوالي  150مليون دوالر أميركي لكل من السنوات األربع الالحقة للمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال من الشركاء الحاليين.

12

(أ) سو يتوجب تعزيز قدرات الهيئات الرئيسية المنفثة للبرنامج لضمان مستوى كا من الرقابة والمراجعة المناسبة ألنشطة البرنامج)i( :
سيتم تنفيث وظيفة المراجعة الداخلية في وزارة التربية والتعليم العالي لإلشرا على إجراءات المشتريات والمالية العامة وتقديم المشورة
بشأن التبسيط السليم واقتراح التصحيحات لبرنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال .ونظراً لمحدودية القدرات الحالية في
الوزارةا ستتم االستعانة بمستشارين خارجيين لهثي المهمة والثين من شأنهم أيضا ً مساعدة الوزارة في بناء قدراتها لتكون قادرة على تنفيث
وظيفة المراجعة الداخلية؛ ( )iiوسيتولى محاسب قانوني خارجي خاص ومستقل عمليات تدقيق البيانات المالية السنوية ألنشطة البرنامج
التي تنفث ا الوزارة والمركز التربوي للبحوث واإلنماء بشكل مباشرا و لك باالتفاق مع البنك الدولي وغيري من شركاء التنمية الثين
يمولون األنشطة التي تنفث ا الوزارة.
(ب) سو يتوجب تعزيز قدرات الهيئات الرقابية الحكوميةا أي لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة من خالل توظيف طاقم عمل
وبناء قدرات لتعزيز أدائ  .وسيقدم البنك دعما ً فنيا ً منفصالً 19لتدريب موظفي ديوان المحاسبة على وظيفة المراجعة "المسبقة" المتعلقة
بمسائل الشراء ولمساندة لجنة المناقصات المركزية في ممارسة دور ا التنظيمي وإدارة الشكاوى.

.III

تنفيذ البرنامج

أ .الترتيبات المؤسسية والتنفيذية
 .33سو تستخدم وزارة التربية والتعليم العالي إلى حد كبير الترتيبات التنفيثية في إطار المرحلة األولى من المبادرة .وسيتم تعزيز ثي الترتيبات
بنا ًء على التوصيات الصادرة عن التقييمات االئتمانية والفنية التي يتم إجراؤ ا خالل إعداد البرنامج .وستعين الوزارة المركز التربوي للبحوث
واإلنماءا و و كيان حكومي مستقل قانونا ً ومالياًا لتنفيث العديد من األنشطة ات الصلة بالبرنامج المتعلقة بتطوير المنا ج الدراسية وتدريب
المعلمين .وفيما يلي الترتيبات المؤسسية والتنفيثية المقترحة ي التالية:
اإلشرا

على البرنامج

 .34سيتم إنشاء لجنة توجيهية لإلشراف على تحقيق النتائج في إطار البرنامج الممول جائيا ً من قبل البنك الدولي .وسيرأس اللجنة وزير التربية
وسو تتألف من ممثلين عن الوزارة وعن المركز التربوي للبحوث واإلنماءا بما في لك الموظفين الفنيين المسؤولين عن التنفيث .وسيتم إنشاء
اللجنة التوجيهية وفقا ً لالختصاصات المتفق عليها مع البنك الدوليا خالل مدة ال تتجاوز الشهر من تاريخ سريان اتفاقية التمويلا
 .35اللجنة التربوية الخاصة بمبادرة توفير التعليم لجميع األطفال .ستستمر اللجنة التي أنشئت في إطار المرحلة األولى من المبادرة -في تقديم
التوجي الفني ومدخالت للسياسات العامة ورصد تنفيث ا .ويرأس اللجنة وزير التربية والتعليم العالي و ي تتألف من :مدير عام التعليم العام
ورئيس المركز التربوي للبحوث واإلنماء ومدير وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال وممثلين عن شركاء التنمية ووكاالت
األمم المتحدة .وتعقد اللجنة اجاماعاتها عادةً مرتين في الشهر ويمكنها دعوة كبار الخبراء والمتخصصين الفنيين من وزارة التربية والتعليم
العالي واإلدارات الفنية في المركز التربوي للبحوث واإلنماء لدعم تبادل المعلومات والسماح بالحصول على مشورة أكثر فعالية بشأن
السياسات.
تنفيث وتنسيق البرنامج
 .36وزارة التربية والتعليم العالي :ستكون الوزارة مسؤولة عن ضمان تنفيث أنشطة المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال على نحو فعال.
وتفوض الوزارة جزئيا ً المسؤوليات المتعلقة بالجانب االئتماني والتنسيق اليومي لوحدة إدارة برنامج المبادرةا التي سو ستتولى القيام بأنشطة
المشتريات بما في لك وضع ورصد تخطط المشروع .وسيتم تعزيز وحدة إدارة مشروع المبادرة من خالل الدعم الفني والتدريب وتعيين /
توظيف طاقم عمل .وستعين الوزارة المركز التربوي للبحوث واإلنماء لتنفيث األنشطة المرتبطة بالمنا ج الدراسية وغير ا .وسيتم تعزيز
المركز من خالل تقديم الدعم الفني في تصميم المنا ج وأطر إعداد المعلمين (بما في لك التدريب) وتقييم التعلم.
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تندرج أنشطة بناء القدرات هذه الخاصة بلجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة بالتالي خارج نطاق مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي ويتم االتفاق عليها بصورة
منفصلة مع لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة.
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الترتيبات االئتمانية
 .37اإلدارة المالية :سو تتحمل وزارة التربية والتعليم العالي المسؤولية الكاملة عن اإلشرا على البرنامجا بما في لك اإلدارة االئتمانية التي
تتضمن بثاتها رصد تمويل البرنامج وااللتزامات واألداء االئتماني .وبصفتها ثيا ستراقب الوزارة تطبيق اإلجراءات المبينة في الفصل
الخاص بالترتيبات االئتمانية وفي "دليل عمليات المنح المقدمة إلى المدارس" الثي سيشكل جزءاً من دليل عمليات البرنامج.
 .38تدفق األموال :سو تحدد وزارة التربية والتعليم العالي ترتيبات اإلشرا االئتماني على األنشطةا بما في لك تجهيز مدفوعات السلع
واألعمال والخدمات .كما ستحدد الوزارة الترتيبات لتحويل مبالغ مقدمة (سُلف) إلى المدارس واإلشرا على محاسبتها وإعداد التقارير.
وبالنسبة لحصة المنحةا ستطبق وزارة المالية آلية مناسبة معتمدة لتحويل األموال وفق قانون المحاسبة العمومية .لثلكا سيتم فتح حساب
مصرفي (أ) لدى مصر لبنان بالدوالر األميركي ليتم تحويل أموال منحة الصندوق االئتماني متعدد المانحين المخصص لدعم لبنان في
مواجهة تداعيات األزمة السورية والصندوق االئتماني المخصص لبرنامج نتائج توفير التعليم لجميع األطفال لللمبادرة الثانية لتوفير التعليم
لجميع األطفال عن طريق حساب المنح والهبات الخاص بوزارة المالية .وستتم إدارة الحساب المصرفي (أ) من قبل وزارة التربية والتعليم
العالي من خالل الترتيبات المحددة في دليل عمليات البرنامج .كما سيتم فتح حساب مصرفي آخر (ب) لدى مصر لبنان بالدوالر األميركي
لتلقي أموال قرض المؤسسة الدولية للتنمية من حساب القرض المجمع بوزارة الماليةا وسو تديري وزارة التربية.
 .39التسوية :رغم أن عمليات برنامج النتائج ال تربط المصروفات بمعامالت النفقات الفرديةا إال أن المصروفات اإلجمالية في إطار البرنامج لن
تتجاوز مجموع نفقات وزارة التربية في إطار البرنامج خالل مدة تنفيثي .وبعد تاريخ اإلنتهاءا سيقارن البنك المستوى التراكمي للمصروفات
مقابل تحقيق كل المؤشرات المرتبطة بالصر ا مع نفقات البرنامج اإلجمالية .فإ ا كانت المصروفات التراكمية من البنك الدولي تتجاوز المبلغ
اإلجمالي لنفقات برنامج الحكومة على النحو المحدد في تقارير المراجعة الخارجية لحسابات البرنامجا تقوم الحكومة بنا ًء على إشعار من البنك
الدولي بإعادة المبلغ الفائض للبنك.
 .40المراجعة الخارجي لحسابات البرنامج :يكون ديوان المحاسبةا المؤسسة العليا للرقابة المالية في لبنانا مسؤوالً عن التحقق من استخدام
األموال العامة من قبل الجهات الحكومية والتزامها بالقوانين واألنظمة القائمة .بيد أن التقييم االئتماني الثي أجراي البنك الدولي خالل مرحلة
إعداد البرنامج أشار إلى أن الموارد البشرية والمالية لديوان المحاسبة تعتبر محدودة .وسيتم التعاقد مع مدقق حسابات خارجي خاص مستقلا
باالتفاق مع شركاء التنمية اآلخرين الثين يمولون األنشطة التي تنفث ا وزارة التربيةا إلجراء عمليات تدقيق البيانات المالية السنوية لكامل
برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال .وسيتم االتفاق على الشروط المرجعية لمدقق الحسابات الخارجي مع وزارة التربية والبنك
الدولي ومع الجهات المانحة األخرى التي تمول ثا البرنامج .ويجب تقديم تقرير التدقيق السنوي للبيانات المالية الخاصة بالبرنامج إلى البنك
في موعد ال يتجاوز ستة أشهر بعد نهاية كل سنة تقويمية.
 .41المراجعة الداخلية لحسابات البرنامج :في ضوء أ مية وظيفة الرقابة الفعالة لألداء االئتمانيا سيتم ضمان وظيفة المراجعة الداخلية في وزارة
التربية على أن يتم تقديم التقارير إلى الوزير .وبالنظر إلى محدودية القدرات الحاليةا ستتم االستعانة بمستشار خارجي لهثي الوظيفة .وكجزء
من االختصاصات الموكلة إلي ا سو يساعد االستشاري أيضا ً وزارة التربية في بناء قدراتها لتتمكن من القيام بوظيفة المراجعة الداخليةا من
خالل نشر المعرفة والتدريب على منهجيات المراجعة الداخلية .وباإلضافة إلى لكا سيساعد االستشاري في تطوير إجراءات وأدلة المراجعة
الداخلية مع األخث في االعتبار القوانين واألنظمة اللبنانية .ويشمل نطاق وظيفة المراجعة الداخلية برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع
األطفال وأي عمليات  /أنشطة أخرى تطلبها وزارة التربية.
 .42إعداد التقارير :لحصة القرض المقدم من المؤسسة الدولية للتنميةا وألغراض الحسابات والقيدا سو يطلب من وزارة التربية أن تقدم إلى
وزارة المالية بيانا ً تفصيليا ً للنفقات في نهاية كل سنة مالية على األقل .وبالنسبة لحصة المنحةا فإن رفع التقارير إلى وزارة المالية من قبل
وزارة التربية سيتبع التوجيهات الواردة في وثيقة التقييم المسبق لهثا البرنامج.
 .43المشتريات :سو تتولى وحدة إدارة مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال المسؤولية عن التعاقد على األعمال والسلع والخدمات الالزمة لجميع
األنشطة بما في لك وجود وحدة متخصصة تكون مسؤولة عن عقود أعمال البناء وإعادة التأ يل .ويشمل لك :تخطيط المشتريات ومراجعة
وإقرار التصاميم والتعاقد مع االستشاريين والمناقصات وتقييم العطاءات والتوصيات لمنح العقود وحيازة موقع البناء وإدارة تنفيث العقد
والتنسيق مع الهيئات العامة ات الصلة وضمان التنفيث والدفع في المواعيد المحددة ومتابعة تعديالت العقود في الوقت المناسب وتسهيل عملية
تسليم المرافق األساسية التي تم تشييد ا أو السلع المشتراة.
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 .44كجزء من عملية رصد المشترياتا تلعب لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة دوراً رئيسيا ً في توفير اإلشرا الفني والبوابة
االلكترونية لنشر إعالنات المناقصات ومنح العقود وإجراء المراجعات السابقة والالحقة والتعامل مع الشكاوى العامة .وستواصل لجنة
المناقصات المركزية لعب دور ا في إعداد الوثائق النمطية للمناقصاتا بما في لك نما ج العقود وغير ا من النما ج الموحدة لإلعالنات
والتقييمات والتعديالت واالستفادة من بوابتها االلكترونية لنشر اإلعالنات ومنح العقود؛ وتطوير قاعدة بيانات ومؤشرات خاصة بالمشتريات.
وباإلضافة إلى لكا سو تلعب اللجنة دوراً في معالجة الشكاوى المتعلقة بالمشتريات/المناقصات .كما ستقدم المساعدة في رصد مواعيد إعداد
العطاءات وتقييمها والحقا ً منح العقود .وبالمقابلا سيواصل ديوان المحاسبة ممارسة الرقابة على المشتريات عن طريق مراجعة منح العقد قبل
التوقيع عندما تتجاوز قيمة العقد سقو المراجعة المسبقة المبينة في االتفاقات القانونيةا وضمان اإلشرا على تنفيث العقود والمراجعة الالحقة
للعقود التي تقل قيمتها عن سقو المراجعة المسبقة...
دليل عمليات البرنامج
 .45سيتم إعداد دليل عمليات البرنامج لوزارة التربية والتعليم العالي بحيث يعكس ترتيبات التنفيث لكامل برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع
األطفالا باإلضافة إلى اإلجراءات الداخلية والعمليات المستخدمة لتقديم وتنفيث أنشطة البرنامج .وسيغطي لك مجاالت المشتريات التي تشمل
دورة المعاملة لديوان المحاسبة واإلدارة المالية والصر ورصد وتقييم البرنامج .كما سيشكل دليل عمليات المنح المقدمة إلى المدارس جزءاً
من دليل عمليات البرنامج .وسيشمل ثا األخير أيضا ً اإلجراءات المحدثة لإلدارة البيئية واالجتماعية المرتبطة ببناء المدارس لمعالجة الثغرات
التي تم تحديد ا في تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية .وسيتم اعتماد دليل عمليات البرنامج قبل تاريخ نفا البرنامج وسيتم تحديث كوثيقة حية
عند الحاجة.

ب .رصد وتقييم النتائج
 .46تتولى وحدة إدارة المبادرة المسؤولية عن رصد تحقيق أ دا البرنامج والنتائج وجميع المؤشرات المرتبطة بالصر وتقديم تقارير موحدة
عن سير تنفيث أنشطة البرنامج والبيانات الماليةا وفقا ً إلجراءات المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال .وحاليا ً تحصل وحدة إدارة
المبادرة على المساعدة من أخضائي الرصد والتقييم المسؤول عن إعداد التقارير المرحلية وتقديمها إلى اللجنة التنفيثية الخاصة بمبادرة توفير
التعليم لجميع األطفال مرتين في السنة .ومن خالل البرنامجا سيستمر تعزيز قدرات وزارة التربية على الرصد والتقييم من خالل الدعم الفني
والتدريب وتعيين الموظفين بحسب الحاجة.
 .47وعلى مستوى المستفيدينا تكون المدارس مسؤولة عن جمع البيانات وتقديم تقارير بشأن المنح المدرسية إلى وزارة التربية والتعليم العالي.
وسيتم عكس الترتيبات المقترحة لتحويل أموال المنحة للمدارس والتقارير المحاسبية التي تقدم إلى وزارة التربية و لك في دليل عمليات المنح
المقدمة إلى المدارس وسو يتضمن شرطا ً يلزم المدارس بتقديم حساب دوري إلى وزارة التربية من خالل )i( :استخدام وحدة مبسطة
للسجالت المحاسبية والتقارير الدورية التي سيتم دمجها في نظام معلومات إدارة المدرسة20؛ ( )iiتقديم وثائق دورية تدعم تقارير التمويل؛ و
( )iiiإشراك المصار التجارية التي يتم تشغيل حسابات المدارس فيها لجمع وتقديم تقارير بشأن أرصدة الحسابات المصرفية إلى وزارة
التربية .وقد تم تطوير نظام معلومات إدارة المدرسة والبدء بتنفيثي وتوزيع على المدارس الرسمية في جميع أنحاء البالد في مايو 2016م.
وتقوم وزارة التربية بجمع البيانات وتتبادلها مع المركز التربوي للبحوث واإلنماء لغرض تحليلها.

ل .ترتيبات الصرف
 .48طلبات الصرف :عندما تقتنع وزارة التربية بمستوى تحقيق األ دا ا فإنها تبلغ شركة المراجعة/التحقق وتقدم لها الوثائق الالزمة وفقا ً
لبروتوكول التحقق من المؤشرات  /النتائج المرتبطة بالصر في الجدول أ( 3.2/في الملحق  )3خالل شهر واحد ( )1من إنجاز (أو اإلنجاز
الجزئي) للنتائج المرتبطة بالصر  .وتقوم شركة التحقق بمراجعة النتائج في غضون ثالثة ( )3أشهر باستخدام بروتوكول التحقق من
المؤشرات /النتائج المرتبطة بالصر  .ومن أجل التحقق من صحة طلب الصر المقدم من وزارة التربيةا تراجع شركة التحقق كل
المؤشرات المستهدفة من خالل مراجعة مكتبية وتفتيش ماديا حسب الحاجةا على حد سواء.
20يشكل نظام إدارة معلومات المدرسة جزءاً من نظام أوسع إلدارة معلومات التعليم ،يتم وضعه حالياً.

15

ويراجع البنك الوثائق المقدمة إلى جانب تقرير التحقق (إ ا لزم األمر وفقا ً لبروتوكول التحقق) ويطلب أي معلومات إضافية تعتبر ضرورية.
عند موافقة البنك على تحقيق (أو التحقيق الجزئي) النتيجة وعلى المبلغ الثي يمكن سحب بنا ًء على إخطار رسميا ترسل وزارة التربية طلب
صر من خالل تقديم طلب سحب باستخدام نما ج الصر القياسية الخاصة بالبنكا على أن يكون موقعا ً من قبل شخص مفوض بالتوقيع.
ويتم إجراء الحواالت إلى حساب وزارة المالية الخاص بالمنح والهبات ليتم تحويلها إلى الحساب المصرفي أ لدى مصر لبنان ألموال المنحة
وإلى حساب القرض المجمع الخاص بوزارة المالية ومن ثم إلى الحساب المصرفي ب لدى مصر لبنان ألموال قرض المؤسسة الدولية
للتنمية.
 .49السلف :طلبت الحكومة أن يوفر كل ممول ُسلفة/دفعة مقدمة بنسبة تصل إلى  25في المئة .وعندما يتم تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصر ا
يتم خصم (استرداد) مبلغ الدفعة المقدمة من المبلغ المقرر صرف في إطار المؤشر المرتبط بالصر  .وعند ا تكون الدفعة المقدمة التي
يسترد ا البنك متوفرةا حسب الحاجةا لدفعات إضافية (" ُسلف متجددة") .ويشترط البنك أن يعيد المتلقي أي سلفة (أو جزء من السلفة) إ ا لم يتم
استيفاء المؤشرات المرتبطة بالصر (أو عند استيفائها جزئيا ً فقط) قبل تاريخ إنتهاء البرنامجا فور صدور إخطار بهثا الشأن من البنك.
 .50النتائج المسبقة :سيقوم البنك بصر ما يصل الى  25في المئة من عائدات التمويل على حساب المؤشرات المرتبطة بالصر
المقترض بين  31مارس 2016م وتاريخ اتفاقيات التمويل والمنحة.

التي يستوفيها

 .51وسيتم تمويل تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصر من خالل مزيج من طرق التمويل بما في لك قرض المؤسسة الدولية للتنمية مع تمويل
مشترك من موارد المنحة .ويتضمن الجدول أ 3.3/من ثي الوثيقة تفاصيل ترتيبات التمويل المشترك بين مختلف المؤشرات المرتبطة
بالصر .

 .IVملخص التقييم
أ.
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التقييم الفني

المبرر االستراتيجي
 .52إن مساعدة الدول المضيفة على تقاسم عبء استقبال الالجئين السوريين تعتبر من األولويات االستراتيجية العالمية .ويقوم المجتمع الدوليا
جنبا ً إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم العاليا بتلبية ثي الحاجة من خالل برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال التي بدأت في
عام 2013م .وتقترح ثي المرحلة التالية التحول من التركيز الصارم على الحصول على التعليم في جانب العرض إلى التركيز على القضايا
المتعلقة بالطلب فضالً عن التركيز على الجودة وتعزيز األنظمة .فهثان األخيران يشكالن أولوية وطنية وإقليمية وعالميةا إ أن "التعلم" وليس
"التدريس" و ببساطة من يزود األجيال القادمة بالمعار والمهارات لالنضمام الى القوى العاملة المنتجة ودفع عجلة النمو االقتصادي
والتنمية البشرية .ومن المهم أيضا ً مساعدة النظام التعليمي في لبنان على الحفاظ على تقديم خدمات ات جودة وبالتالي تمكين من الخروج أقوى
من ثي األزمة.
السالمة الفنية
 .53جاء التقييم الفني متطابقا ً مع إعطاء األولويةاألنشطة المرتبطة بفرص الحصول على التعليم لايادة العرض .فاالستثمار في البنية التحتية
يشكل أولوية بالنسبة لوزارة التربية ويأتي استجابة لحاجة ملحة .كما تشير اإلحصاءات التي قدمها مسح دعم تأ يل وتطوير المدارس وتحسين
شؤون المعلّمين -دراستيا  )2011والثي تم تحديث مؤخراً في إطار مشروع اإلنماء التربوي الثاني (EDP IIا  )2014أن من بين 1,262
مدرسة رسمية قائمةا تحتاج حوالي  75في المئة منها لإلصالحات .ومن بين ثا العددا ناك حوالي  25في المئة بحاجة إلصالحات كبرى
منها  40مدرسة تعتبر غير آمنة من الناحية الهيكلية .باإلضافة إلى لكا تعود ملكية  42في المئة فقط من المدارس لوزارة التربيةا مما يسا م
في انخفاض مستويات الصيانة في المدارس غير المملوكة .ومن جهة الطلبا فقد أكدت دراسة حديثة في لبنان أن كلما بعدت المسافة إلى
المدرسةا قل احتمال التحاق األطفال بها؛ وبالتاليا سيكون دعم النقل أمراً اما ً للغايةً لضمان االلتحاق والحفاظ علي (الشرباتيا لحود ونمورا
2016م) .ثانيا ًا بالرغم من أن لك يعتبر خارج نطاق "البرنامج المدعوم من البنك"ا إال أن من الواضح أن التحويالت النقدية كان لها أثر
 21إن الدراسات والتقارير المذكورة في تقييم البنك الدولي التقني ليست بالضرورة مصادقة من قبل وزارة التربية.
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ملموس على الالجئين في لبنان .فقد أشار تقييم األثر األخير لمبادرة المفوضية السامية لئؤون الالجئين الخاصة بتوزيع بعض المساعدات في
لبنان من خالل التحويالت النقدية إلى احتمال قيام نصف األسر التي تتلقى مساعدات نقدية فقط بإرسال أطفالها إلى العمل بدالً من االلتحاق
بالمدرسة (ماسترسونا 2016م) .وقد تم صر األموال على شراء االحتياجات األساسيةا مع عدم وجود دليل على استخدام األموال في شراء
السلع الفاخرة أو التر  .ولم تظهر الدراسة شب التجريبية أي دليل على الحوافز الضارة مثل استقطاب المستفيدين غير المؤ لين أو بخال
لك زيادة عدد الالجئين بصورة مصطنعة (ماسترسونا 2016م).
 .54كما تطابق التقييم أيضا ً مع التركيا على التدريب ومراقبة الفصول الدراسية والمنح المدرسية ،فضالً عن أهمية االتصال المجتمعي .غير أن
حثر من أن يمكن أن تكون أنشطة التدريب والمواد التدريبية التي ينتجها المركز التربوي للبحوث واإلنماء أكثر فعالية إ ا ما اقتارنت مع
المراقبة والتوجي المستمر التي تقدمها كل من إدارة المدرسة (مدير المدرسة ومنسقي الموادا الخ) ومستشارو مديرية التوجي التربوي
والمدرسي .وينبغي أن تستند مراقبة الفصول الدراسية وتقييمات أداء المعلم على معايير واضحة ومحددة في معايير المعلم واألدوات المتقدمة
ات الصلة التي تقر ا وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث واإلنماء .وفيما يتعلق باالتصال المجتمعيا فهناك أدلة وافرة على أن المسائل
المتعلقة بحماية الطفل ال يتم تناولها على نحو كا ا وال سيما في مجتمعات الالجئين .فقد حدد استعراض حديث لبرنامج مبادرة توفير التعليم
لجميع األطفال الحد من البلطجة والعنف في المدارس كخطوة أولى حاسمة نحو حماية أفضل للطفل (جلبوطا 2015م) .وتتخث البلطجة أشكاال ً
عدةا بما في لك األطفال األكبر سنا ً الثين يتم وضعهم في الفصول الدراسية مع األطفال األصغر سنا ً .كما تم توثيق التمييز بين الطالب في
عدد من الحاالت .كما أن التحرد السائد يشكل دافعا ً اما وراء تسرب الطالب من المدارس .فردم الهوة بين المجتمع والمدرسةا من خالل
تعيين جهات فاعلة لتأخث على عاتقها مسؤولية متابعة كل من الطالب السوريين واللبنانيينا يمكن أن يكون ل أثراً كبيراً في الحد من ثا الدافع
للتسرب من المدرسة.
 .55وأخيراً ،من دون توفر المعلومات الصحيحة بشأن المدى الفعلي لتعلم الطالب ،ال يمكن إجراء تقييم موضوعي لجودة خدمات التعليم .سو
تطور وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث واإلنماء إطاراً شامالً لتقييم التعلُم والثي سو يشمل تقييمات تكوينية على مستوى المدرسة.
وسيتم إيالء ا تمام خاص بالصف الثالث للكشف عن الصعوبات المبكرة في مهارات القراءة والكتابة والحساب األساسية .وفيما يتعلق برصد
النظاما خلص التقييم إلى أن دعم تطوير وتحفيز إستكمال نظام مناسب لمعلومات إدارة التعليم قد تمثل أعظم مسا مة يمكن أن يقوم بها البرنامج
في المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال بشكل عام .ونظراً لعدم وجود بيانات دقيقة في الوقت المناسبا فإن من الصعب جداً على
وزارة التربية تخصيص الموارد بشكل صحيح للمدارس األكثر احتياجا ً أو توجي جهود الوزارة نحو المدارس التي يمكن أن تستفيد منها أكثر
من غير ا .كما أن توفر البيانات في الوقت المناسب سيكون ل أثراً كبيراً في ضمان أن يكون اإلنفاق الجاري أكثر فعالية وأفضل استهدافا ً.
إطار اإلنفاق
 .56يقدم إطار إنفاق برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال إجمالي مبلغ  2.1مليار دوالر أميركي ،ومن ضمنه "البرنامج المدعوم
من البنك" بقيمة  1.8مليار دوالر أميركي .وتنظم األنشطة وفقا ً لمجاالت مخرجات المبادرة الثانية وأبرز فئات اإلنفاق المبينة ي أعمال بناء
 /إعادة التأ يل المدارس واألثاث واألجهزة والتحويالت إلى المدارس ومواد التعليم والتعلم وتكاليف النقل وعدد من التكاليف المتعلقة بالموظفين
بما في لك االستشارات .وتتابع الحكومة اللبنانية بشكل فاعل مع الجهات المانحة بشأن التعهدات المعلنة في مؤتمر لندن لتأمين التمويل الالزم
(أنظر الجدول  .)3كما أن إطار إنفاق البرنامج يحلل تخطيط الميزانية وتنفيث اا باالعتماد على نتائج المراجعة األخيرة لإلنفاق العام في قطاع
التعليم في لبنان.
تحليل سلسلة النتائج ومبرر اختيار المؤشرات المرتبطة بالصر
 .57يغطي اختيار المؤشرات المرتبطة بالصرف تقدما ً منطقيا ً على طول سلسلة النتائج .ويمكن إيجاد ثا التقدم أيضا ً ضمن المؤشرات المرتبطة
بالصر ا فمع الوقت .يحفز المؤشر األول المرتبط بالصر على إدماج جميع األطفال في نظام التعليم .ومن ثم يأخث المؤشر الثاني الخطوة
التاليةا أي تحفيز ؤالء األطفال على )i( :إكمال السنة الدراسية و( )iiاالنتقال إلى السنة الدراسية التاليةا في كل المستويات .غير أن ثا وحدي
ال يكفي :فثمة مؤشرات أخرى تحفز على رصد ودعم أداء المعلم (المؤشر  )3ورصد التعلم بشكل أفضل في المواد األساسية (المؤشر .)4
والستكمال ثي البيئة التعليمية المحسنة يتم التركيز على إشراك المجتمع المحلي بصورة أقوى (المؤشر )5ا مما يساعد  -باإلضافة إلى
المساعدة على معالجة المسائل الهامة لجهة الطلب  -على ضمان بيئة تعليمية آمنة لجميع الطالب .وأخيراًا تتناول المؤشرات  6و 7و 8و9
الظرو المؤسسية الالزمة الستمرار ثي المكاسب إلى ما بعد عمر البرنامجا من خالل بناء أنظمة لتوفر البيانات في الوقت المناسب (المؤشر
 )6واستكمال وتحديث المنا ج الدراسية (المؤشر  )7وضمان أسس التعلما مثل السياسات المتعلقة بالمعلمين واستراتيجية تقييم التعلم (المؤشر
)8ا وتعزيز الوظائف اإلدارية وقدرات وزارة التربية األخرى (المؤشر .)9
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المبرر االقتصاد
 .58مع مراعاة الوصول إلى أهدافه المعلنة ،تبين توقعات الحالة األساسية لبرنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال عوائد كبيرة على مدى
عمره .واستناداً إلى تقديرات الكلفة البالغة  1.8مليار دوالر موزعة على فترة خمس سنوات واإليرادات السنوية اإلسمية البالغة  11.89مليار
دوالرا يبلغ صافي القيمة الحالية لهثا البرنامج  563.4مليار دوالر بنسبة خصم تساوي  . 22٪5.9ويمكن اإلطالع على مزيد من تفاصيل ثي
النتائج في إطار إنفاق البرنامج في الملحق ( 4ملخص التقييم الفني).
التقييم االئتماني
 .59تم إجراء تقييم ائتماني خاص بالبنك الدولي يغطي الترتيبات المؤسسية والتنفيثية للبرنامج والقدرة على اإلدارة االئتمانية وأداء التنفيث (الملحق
 .)5وقد حدد التقييم عدد من نقاط الضعف الهامة في كل من أنظمة اإلدارة المالية والمشتريات وخلص إلى أن الخطر االئتماني العام "عال".
 .60وتتمثل أبرز القضايا المحددة التي قد تؤثر على البرنامج فيما يلي:
أ.

اإلدارة المالية )i( :عدم وجود ميزانية سنوية رسمية (تعمل الحكومة من دون ميزانيات معتمدة رسميا ً منث عام 2006م)؛ ( )iiعدم كفاية
أنظمة المحاسبة والرقابة ومحدودية الموارد في وزارة التربية والتعليم العالي؛ ( )iiiعدم وجود وظيفة تدقيق/مراجعة داخلية ومحدودية
الموارد في ديوان المحاسبة ووالية تركز في المقام األول على المراجعات المسبقة.

ب .المشتريات )i( :محدودية قدرة وزارة التربية الفنية على القيام بأعمال المشتريات كبيرة الحجم وكثا إدارة العقود ( )iiمحدودية موارد
لجنة المناقصات المركزية لتكون قادرة على لعب دور ا التنظيمي وحل الشكاوى وتوحيد وثائق العطاءات وإعداد التقارير وجمع البيانات
وتدريب موظفي الخدمة المدنية و( )iiiمحدودية موارد ديوان المحاسبة لتعجيل المراجعات المسبقة للمشتريات.
ج .المخاطر األخرى تشمل عدم تلبية نظام الرقابة الداخلية على مستوى المدرسة لمعايير المحاسبة الدوليةا مما يؤدي إلى خطر ائتماني عال.
 .61بغية معالجة ثي القضايا والمخاطرا سيتم تصميم تدابير تحسينية في البرنامج لتعزيز الترتيبات االئتمانية وتأسيس إطار مناسب للرقابة
الداخلية .يتضمن الجدول  4ملخصا ً لهثي التدابير.
 .62الغش والفساد .كجزء من التقييم االئتمانيا تم تقييم مستوى إلدارة أنظمة البرنامج لمخاطر االحتيال والفسادا بما في لك آليات تقديم الشكاوى.
وسو تشمل الترتيبات المؤسسية المقترحة للبرنامج عدد من اآلليات لمكافحة وردع ممارسات الغش والفساد والكشف عنها في الترتيبات
القائمةا بما في لك :إجراءات شاملة ومحددة بوضوح تنظم استخدام ومحاسبة األموال؛
أ)

آلية صارمة للرقابة الداخلية ورصد االمتثال تشمل )i( :خلق وظيفة جديدة للتدقيق الداخلي؛ ( )iiرصد التقدم الثي يحرزي البرنامج
بصورة دورية من قبل اللجنة التوجيهية )iii .الرصد الصارم للمنح المقدمة للمدارس من حيث االمتثال من قبل وزارة التربية؛ و) iv
تدقيق مستقل وفعال وترتيبات إعداد التقارير المالية.

ب) وضع ترتيبات لالستجابة في الوقت المناسب لمعالجة وحل نتائج التدقيق والشكاوى التي يتم تلقيها من خالل آلية الشكاوى؛
ت) ترتيبات فعالة لفصل وظائف المحاسبة وإعداد التقارير من قبل مختلف الجهات المعنية بالرقابة االئتمانية.

22يتم احتساب سعر الخصم عن طريق أخذ معدل الخزانة لمدة  30سنة وافتراض  ٪3فوق تلك القيمة.
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الجدول  .4تدابير تعايا الترتيبات االئتمانية
الموضوع
التخطيو وإعداد المياانية

تدابير التعايا أو التخفيف المقترحة

المسألة

عدم وجود عملية ميزانية سنوية سو يتم توجي إطار إنفاق البرنامج من خالل مراجعة تفصيلية
وعمليات بيروقراطية في مراجعة لتقديرات اإلنفاق ومواءمتها مع أ دا وأنشطة البرنامج خالل تصميم
وتالموافقة على أنشطة تنفيث ثي العملية .وسو يستمر رصد نفقات البرنامج بشكل وثيق خالل مدة
البرنامج.
الميزانية.
وسيتم تطبيق المرونة التي يوفر ا قانون المحاسبة العامة في تصميم
آليات المحاسبة لمنح "المسا مة في الميزانية" والقانون الصادر بشأن
القرض في تصميم الترتيبات االئتمانية للبرنامجا مع االستفادة من تعزيز
األنظمة الق ُطرية.

حسابات البرنامج وإعداد التقارير تُستنفد قدرة وزارة التربية لرصد
أنشطة البرنامج الشاملة على نحو
المالية
فعال بشكل ملحوظ نتيجة للعدد
الكبير من أنشطة بناء  /إعادة تأ يل
المدارس واشتراط إدارتها للمنح
المدرسية بصورة فعالة والعدد الكبير
للعقود المتوقعة لتحسين األنظمة.

سيتم في إطار البرنامج تعزيز القدرات اإلشرافية لوزارة التربية من
خالل إنشاء ما يلي :لجنة توجيهية ووظيفة تدقيق داخلي (تكون أيضا ً
التزاما ً مزمنا ً) وآلية مبسطة إلدارة المنح للمدارس .ويجب توفر ترتيبات
كافية إلعداد التقارير المالية للتمويل المقدم من الصندوقين لغرض إعداد
تقارير إنفاق البرنامج.
وباإلضافة إلى لكا سيتم دمج آلية إلعداد التقارير في نظام المعلومات
القائم قيد التطوير و لك لقيد استخدامات المدارس لألموال ومصادر ا
مع األدلة الداعمة على مستوى المدرسة.

الضوابو الداخلية

قصور كبير في القدرات على جميع سيشمل البرنامج أنشطة تؤدي إلى تغييرات في النظام وتعزيز الضوابط
المستوياتا و لك بسبب نقص لتحسين اإلشرا اإلداري والمراجعة الداخلية واإلدارة الفعالة لعقود
بناء وإعادة تأ يل المدارس وتحسين المحاسبة على المنح المقدمة
الموظفين وضعف النظام.
للمدارس .سو يفصل دليل عمليات البرنامج عمليات وإجرءات
البرنامج مع مراعاة الشروط االئتمانية.

التدقيق الخارجي للبرنامج

تعتبر قدرة ديوان المحاسبة محدودة سيتم إجراء التدقيق السنوي ببيانات برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم
إ تمثل المراجعة المسبقة الجزء لجميع األطفال من قبل مدقق حسابات مستقل يكون ل اختصاصات متفق
األكبر من اختصاصات  .كما أن عليها مع الجهات المانحة المعنية ووزارة التربية والبنك.
نهج في المراجعة قد عفا علي
الزمن.
االجراءات التخفيفية لزيادة قدرة وحدة إدارة برنامج المبادرة الثانية
ترتبط المخاطر بـ:
لتوفير التعليم لجميع األطفال ولجنة المناقصات المركزية وديوان
( )iجودة المواصفات الفنية
المحاسبة تتمثل في توظيف طاقم عمل و/أو التعاقد مع شركة خارجية
واالختصاصات؛
لتنفيث األجزاء الهامة من العملية من أجل دعم ما يلي )i( :تعزيز قدرة
( )iiجودة وثائق العطاءات؛
وزارة التربية من خالل تضمين الدعم الفني بصورة نظامية؛ ( )iiتوحيد
( )iiiدقة عملية تقييم العطاءات؛
( )ivجودة األعمال أو السلع أو وثائق العطاءات ونما ج العقود ( )iiiبناء القدرات وبرنامج التدريب و
( )ivتبسيط وترشيد المعامالت المؤسسية.
الخدماتا
و( )vالتنفيث في الوقت المناسب.

تخطيو وإجراءات المشتريات

20

اإلشراف
والمحاسبة

على

ديوان
المشتريات يشر
المشتريات.

المحاسبة

على سيتم تقديم الدعم إلى ديوان المحاسبة من خالل )i( :موارد إضافية وبناء
القدرات ( )iiتعزيز مراجعة التدقيق وزيادة عتبات المراجعة المسبقة
( )iiiاإلشرا على تخطيط المشتريات واألداء.

يتم تنظيم المشتريات وتقديم الشكاوى
من قبل لجنة المناقصات المركزية.
باإلضافة إلى لكا لم يلحظ جمع
البيانات بشكل منتظم وال تستخدم
لقياس أداء المشتريات .نشر منح
العقود والقرارات ليس إلزاميا ً.

سيتم تقديم الدعم إلى لجنة المناقصات المركزية من خالل )i( :موارد
إضافية وبناء القدرات ( )iiتعزيز الدور التنظيمي ( )iiiتعزيز مراجعة
الشكاوى( )ivإضفاء الطابع المؤسساتي على جمع بيانات المشتريات
ونشر القرارات المرتبطة بالمشتريات (اإلحاطة ومعالجة الشكوى ونشر
العقد واإلعالن عن المناقصاتا الخ).

عقود أعمال اإلشرا الفني :ال سيتم إنشاء وظيفة المراجعة الداخلية في وزارة التربية والتي ستعزز
مستوى الرقابة على جودة مخرجات العقود المسلمة واإلشرا على
تستخدم الدراسات الفنية واإلشرا
الفني بواسطة الخدمات الخارجية المشتريات باإلضافة إلى رصد أنشطة المحاسبة واألداء األساسية
األخرى للبرنامج.
بشكل منتظم.
موارد وحدة إدارة المشروع غير ستتم زيادة قدرة وحدة إدارة المشروع على رصد وإدارة العقود من
كافية لرصد العقودا بما في لك خالل التعاقد على تقديم الدعم واستكمال ثا الدعم بوظيفة المراجعة
العدد الهائل ألعمال بناء وإعادة الداخلية المقترح إنشاؤ ا.
التأ يل المدارس.

إدارة العقود

 .63كيان مكافحة الفساد .ال توجد أي مؤسسة حكومية في لبنان تختص بمكافحة الفساد .بيد أن ناك الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافيةا و ي منظمة
غير حكومية تنشط بشكل كبي ًر في ثا المجال ( .)www.transparency-lebanon.orgوباإلضافة إلى لكا تتلقى اللجنة البرلمانية للعدالة
الدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لصياغة ومراجعة التشريعات ات الصلة بما في لك تلك التي تتعامل مع حماية المبلغين والوصول
إلى المعلومات وغير ا من التدابير لتعزيز الشفافية في القطاع العام .تتوافق التغييرات المقترحة مع المعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ( )UNCACالتي يعتبر لبنان طرفا ً فيها.
 .64المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد .تطبق المبادئ التوجيهية للبنك الدولي الخاصة بمكافحة ومحاربة الغش والفساد في تمويل برنامج النتائج
على "البرنامج المدعوم من قبل البنك" ككل وقد يتم االتفاق عليها مع المقترض.

ل .اآلثار البيئية واالجتماعية
 .65أجري تقييم لألنظمة البيئية واالجتماعية للتأكد من أن المشروع يعظم الفوائد البيئية واالجتماعية المحتملةا ومن بين أ م توصيات التقييم نثكر
ما يلي:



تدابير متعلقة بالفحص البيئي المبدئي وتقييم األثر البيئي ألعمال البناء الجديدة وإعادة التأ يلا مع إجراءات لضمان العناية والرصد
الالزم .وسو تشمل وثائق المناقصة أنشطة تخضير لعناصر مثل النفايات الصلبة.
وفيما يتعلق بالجوانب االجتماعيةا آليات لضمان الشفافية في المعلومات الخاصة بالمستفيد وتعزيز إدارة القضايا القائمة في إطار الخط
الساخن كآلية قوية لجبر المظالما والعمل على ضمان أن مسؤولي حماية الطفل يتمتعون بتفويض واضح وصالحية العمل على التخفيف
من اآلثار االجتماعية السلبية في إطار برنامج.

21

 .66يمكن للمجتمعات واألفراد الثين يعتقدون أنهم يتأثرون سلبا ً ببرنامج النتائج المدعوم من البنكا وفق ما تنص علي السياسة واالجراءات
المطبقةا أن يقدموا شكاوى إلى آلية تسوية الشكاوى القائمة في البرنامج أو إلى قسم تسوية الشكاوى التابع للبنك الدولي .فيضمن ثا القسم
مراجعة الشكاوى التي يتم تلقيها فوراً بغية معالجة المخاو ات الصلة .كما يمكن للمجتمعات واألفراد المتأثرين تقديم الشكاوى إلى يئة
التفتيش المستقلة التي تحدد ما إ ا كان قد وقع الضرر أو يمكن أن يقع نتيجة لعدم التزام البنك الدولي بسياسات وإجراءات  .ويمكن تقديم الشكاوى
في أي وقت بعد لفت نظر البنك مباشرةً بشأن المخاو وإعطاء إدارة البنك الوقت الكافي لإلجابة .للمزيد من المعلومات بشأن كيفية تقديم
الشكاوى إلى قسم تسوية الشكاوى التابع للبنك الدوليا يرجى زيارة الرابط التالي  .http://www.worldbank.org/GRSللمزيد من
المعلومات حول كيفية تقديم الشكاوى إلى يئة التفتيش التابعة للبنك الدوليا يرجى زيارة الرابط التالي .www.inspectionpanel.org
ح .تقييم المخاطر
 .67تعتبر مخاطر البرنامج "عالية" بشكل عام .فهناك مخاطر كبيرة فيما يتعلق بتحقيق الهد اإلنمائي للبرنامج ونتائج الرئيسيةا وبعض ثي
المخاطر ليس من السهل إدارتها أو الحد منها كونها تتعلق بالنظام .و ثة المخاطر تشمل مخاطر السياسة والحوكمة القائمة على مستوى
البرنامج والوزارة المنفثة والدولة ككلا فضالً عن المخاطر المرتبطة بتمويل الكامل استراتيجية المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال
وسد الفجوة التمويلية .أما المخاطر األخرىا مثل مخاطر استراتيجية وسياسات االقتصاد الكلي والقطاع فهي كبيرةا نظراً للتحركات المحتملة
في النمو االقتصادي والسياسة فضالً عن التغيرات المحتملة في تركيز الحكومة خالل مدة تنفيث البرنامج .وفيما سيتم تصميم البرنامج بطريقة
تحد من ثي المخاطر قدر اإلمكانا بما في لك عن طريق الحفاظ على تركيز ووضوح المؤشرات المرتبطة بالصر واستهدا المخرجات
أكثر من النتائجا يعتقد الفريق أن القدرة العالية على تحمل المخاطر تبرر ا الضرورة الملحة للوضع وإمكانات االستثمار لمساعدة الحكومة
اللبنانية على تحقيق أ دا المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال.
 .68المخاطر السياسية واإلدارية (مصنفة "مرتفعة") .نظرا للطبيعة "التوافقية" للحكومة اللبنانيةا يتطلب صنع القرار في لبنان توافقا ً بين عدد كبير
من األطرا السياسية المنقسمة .فقد أدى لك إلى تجميد السلطة التنفيثية والتشريعية للحكومة وأعاق في كثير من األحيان وبشكل كبير جهود
اإلصالح والقدرة على إصدار التشريعات واللوائح الهامة والتوافق على التعيينات في المناصب الرئيسية .ويؤثر ثا الشلل أيضا ً على عمليات
إقراض البنك الدولي التي تتطلب موافقات مطولة على مستوى الوزارة ومجلس الوزراء .وبالتالي يكمن الخطر في أن قرض المؤسسة الدولية
للتنمية  -الثي يتطلب موافقة البرلمان  -قد يواج تأخيرات كبيرة في الفعالية أو التنفيث .وبغية الحد من ثا الخطرا ستجمع المبادرة الثانية
لتوفير التعليم لجميع األطفال بين نوعين من التمويل (قرض المؤسسة الدولية للتنمية والمنحةا التي تتطلب فقط موافقة مجلس الوزراء).
 .69مخاطر االقتصاد الكلي (مصنفة "ملحوظة") .إن بيئة االقتصاد الكلي في لبنان ضعيفة للغاية وتشكل خطراً كبيراً على البرنامج .فالتوج
الخدمي لالقتصاد يتأثر كثيراً بعدم االستقرار السياسي وتعتمد آفاق نموي إلى حد كبير على أداء الدول العربية األخرى  -المستهلكين الرئيسيين
للخدمات اللبنانية (المملكة المتحدة للتجارة واالستثمارا 2015م) .وعلى ثا النحوا يشكل الصراع القائم في الدول العربية المجاورة وتأثيري
المحتمل على السياسة الداخلية في لبنان المصدر الرئيسي للغموض فيما يتعلق بأداء االقتصاد الكلي في البالد .كما يتميز االقتصاد اللبناني
بديناميكية الدين العام غير المستدامة .ويضا إلى لك التعبئة المحدودة لإليرادات وارتفاع مستوى المديونية والعجز المزدوج الكبير (العجز
المالي وعجز الحساب الجاري) واالقتصاد المرتبط بالدوالر إلى حد كبير (صندوق النقد الدوليا 2014م) إلى نقاط ضعف االقتصاد الكلي
الملحوظة في البالد.
 .70مخاطر استراتيجيات وسياسات القطاع (مصنفة "ملحوظة") .أطلقت الخطة الوطنية الخمسية لإلنماء التربويفي عام 2010م ووجهت نطاق
تركيز عمليتي البنك الجاريتين .تم وضع ثي الخطة قبل أزمة الالجئين السوريين و ي ال تتناول ثي المشكلة .أما مبادرة توفير التعليم لجميع
األطفالا التي أطلقت في مايو 2014م (المرحلة األولى من المبادرة) والتي تم تحديثها في أغسطس 2016م (المبادرة الثانية) فهي تحدد السياق
االستراتيجي لهثا البرنامجا مضيفة بثلك مزيداً من الوضوح واليقين في إطار بيئة السياسات .ال يمكن الحد من طبيعة التحديات التي يواجهها
نظام التعليم في لبنان جراء تدفق األطفال السوريين الالجئين تماما ً كما أن ليس من الممكن إدارة التغييرات في الموظفين وفي اتجاي السياسة
العامة بصورة كاملة والتي تعتبر حقيقة واقعة في ممارسة األعمال.
 .71مخاطر التصميم الفني (مصنفة "ملحوظة") .في حين أن التصميم قد ركز على نتائج طموحة لكنها قابلة للتحقيق وعلى فهم مفصل للقدرات
واألنشطة المطلوبة لتحقيق ثي النتائجا إال أن ثا القطاع يعتبرالقطاع األول في البالد الثي يستخدم أداة برنامج النتائج .وفيما يقدم التصميم
الفني نظرية تغيير مقنعة لكيفية توصل األنشطة إلى النتائجا واج القطاع عدداً من التحديات على مدى العقد الماضي على مستوى جميع أبعاد
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البرنامج الثالثة :الحصول على التعليم وجودة التعليم وتعزيز األنظمة .وقد أدت القدرة المحدودة في أنظمة رصد وتقييم البيانات إلى الحد من
القدرة على صنع السياسات القائمة على األدلة .وبالتالي فإن التصميم يعتمد على عدد من االفتراضات التي سيتم اختبار ا خالل التنفيث.
 .72مخاطر القدرات المؤسسية على التنفيذ واالستدامة (مصنفة "مرتفعة") .نظراً لنطاق المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال الواسعا
ناك خطر يتمثل في أن وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث واإلنماء قد ال يكونا قادرين على التعامل مع زيادة حجم
األنشطة التي تتطلبها المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال .على وج الخصوصا ستتطلب أنشطة بناء وإعادة تأ يل المدارس قدرة
موسعة على تحديد مواصفات البناء واألجهزة وإدارة عملية الشراء بالكامل.
 .73المخاطر االئتمانية (مصنفة "مرتفعة") .إن المخاطر االئتمانية واالجراءات التخفيفية المقترحة موصوفة في التقييم االئتماني في القسم الرابع
.IV
 .74المخاطر البيئية واالجتماعية (مصنفة "ملحوظة") .في حين ليس من المتوقع حدوث أي آثار بيئية أو اجتماعية سلبية محددة جراء تنفيث
البرنامجا تبقى المخاطر جو ريةا ال سيما بسبب ضعف األطفال الالجئين والعالقات بين الالجئين والمجتمعات المضيفة .و ثي المخاطر
واالجراءات التخفيفية مفصلة في تقييم األنظمة االجتماعية والبيئية.
 .75المخاطر إزاء أصحاب المصلحة (مصنفة "ملحوظة") .يشمل أصحاب المصلحة الجهات الرئيسية الفاعلة في النظام (مثل المعلمين ومدراء
المدارس وغير م من موظفي القطاع) إضافة إلى أفراد المجتمعات المحلية التي يمكن أن تستفيد من البرنامج .وفيما يتعلق بالجهات الفاعلة في
النظاما فهناك مخاطر متعلقة بشؤون الموظفين مثل المعلمين المتعاقدين وغير م من المشاركين الثين قد يشعرون بنقص في تمثيلهم في أنشطة
البرنامج .أما من حيث المجتمعات المحليةا فبالنظر إلى السياق سريع التطورا قد ال يكون االتصال بين جهود الحكومة الرسمية والمجتمعات
المحلية المستفيدة متكرراً ومرنا ً بالشكل األمثلا مما يؤدي إلى عدم تحقيق إمكانات أنشطة البرنامجا مثل ارتفاع نسبة الغياب بالنسبة للطالب.
و ثي المخاطر واالجراءات التخفيفية مفصلة في تقييم األنظمة االجتماعية والبيئية.
 .76المخاطر األخرى (مصنفة "مرتفعة") .إن المخاطر األخرى الرئيسية التي تم تحديد ا ي إطار إنفاق البرنامجا وعلى وج الخصوص
تمويل  .فبرغم تعهدات المانحين للمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالا تميل المسا مات إلى أن تكون سنويةا مما يحد من قدرة وزارة
التربية على البرمجة وإعداد الميزانية لعدة السنوات .فاعتباراً من يوليو 2016ما من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة برنامج المبادرة الثانية الى
نحو  2.1مليار دوالر أميركيا في حين ال يزال من المنتظر تلقي مسا مات كبيرة من الجهات المانحة للعام الدراسي 2017-2016م .وتعمل
الحكومة اللبنانية مع المجتمع الدولي على سد الفجوة التمويلية المتبقية من أجل تحقيق أ دا برنامج المبادرة الثانية .وفي حال لم يتم سد ثي
الفجوةا قد يكون تحقيق النتائج في إطار البرنامج في خطر.
خ .خطة عمل البرنامج
 .77بناء على التقييمات الفنية واالئتمانية والبيئية واالجتماعيةا تم وضع خطة عمل للبرنامج (الملحق  .)8وتقوم الخطة المقترحة على مجموعة من
ثي اإلجراءات المقترحة أيضا ً إلى
اإلجراءات لتعزيز الكيانات المشاركة في تنفيث البرنامج أو اإلشرا على تحقيق نتائج البرنامج .وتهد
تعزيز نظام أكثر استدامة من شأن أن يمكن ثي المؤسسات من أداء وظيفتها على نحو فعال على المدى الطويل .وتتضمن خطة عمل البرنامج
اإلجراءات الرئيسية أدناي .وسيتم رصد ثي االجراءات من قبل البنك الدولي كجزء من خطة دعم تنفيث البرنامج (الملحق :)9





إنشاء لجنة توجيهية لضمان تنفيث البرنامج على نحو فعال بما يتوافق مع الترتيبات المتفق عليها.
وضع دليل لعمليات البرنامج .يجب اعتماد دليل لعمليات البرنامج عند دخول البرنامج حيز التنفيث.
إجراء تقييم شامل الحتياجات قدرة وزارة التربية والتعليم العالي والمركا التربو للبحوث واإلنماء .سيتم لك من خالل الدعم الفني الثي
يغطي البرنامج عند تنفيث البرنامج.
بناء قدرات وزارة التربية ووحدة إدارة المبادرة والمركا التربو في المجاالت األساسية للتخطيو للمشاريع وإدارتها والوظائف االئتمانية
والرصد والتقييم بغية تنفيذ أنشطة البرنامج واستراتيجية وزارة التربية على نحو فعال .بنا ًء على نتائج تقييم االحتياجاتا سيتم توفير الدعم
الفني والتدريب الالزم من خالل البرنامج لتعزيز قدرات وزارة التربية والمركز التربوي .وسو يشمل لك إنشاء وحدة مشتريات فاعلة في
وحدة إدارة المبادرة مع عدد كا من الموظفين المدربينا باإلضافة إلى وظيفة رصد وتقييم للعمل على البرنامج.
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تحسين توافر البيانات والشفافية والمحاسبة .سيدعم البرنامج االجراءات الخاصة بإضفاء الطابع المؤسسي على جمع بيانات المشتريات ونشر
القرارات المتعلقة بالمشتريات (استخالص المعلومات وتسوية الشكاوى ونشر العقود واإلعالن عن فرص الشراءا الخ) في وزارة التربية .كما
سيعزز البرنامج تسجيل البيانات على مستوى المدارسا أي تسجيل مصادر واستخدامات األموال وغير ا من المعلومات ات الصلةا مع
اإلضافات الالزمة للوثائق الداعمة في نظام المعلومات الثي و في مرحلة التطوير النهائيةا في الوقت المناسب.
ضمان وظيفة المراجعة الداخلية في وزارة التربية .وسيتم لك من خالل توظيف استشاري إلعداد تقارير وظيفة المراجعة الداخلية وإرسالها
إلى وزير التربية والمساعدة في تنفيث مهام المراجعة الداخلية بدءا من السنة األولى من تنفيث البرنامج .ويغطي نطاق المراجعة الداخلية برنامج
المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال .وكجزء من اختصاصات ا سيساعد االستشاري وزارة التربية في إنشاء وظيفة معممة داخل
الوزارة من خالل العمل بالتعاون مع موظفي الوزارة المعينين ونشر المعرفة حول منهجيات المراجعة الداخلية ودعم فريق الوزارة في تطوير
األدلة لضمان فعالية عمليات وإجراءات البرنامج باستخدام منهجيات الممارسات الجيدةا ومواد إرشادية أخرى للمساعدة في إنشاء والمحافظة
على ثي الوظيفة .وسيشكل وجود موظفين مدربين من الوزارة مع إرشادات التدقيق ألداء وظيفة المراجعة الداخلية جزءاً من المؤشر المرتبط
بالصر رقم ( )9المتعلق بتحسين القدرات المؤسسية للوزارة.
التدقيق الخارجي للبرنامج .وسيتم تعيين مدقق حسابات خارجي مستقل لمراجعة حسابات برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال
وإصدار تقارير تدقيق سنوية للبيانات المالية الخاصة بالبرنامج .وسيتم االتفاق على اختصاصات مدقق الحسابات الخارجي بين وزارة التربية
والبنك وشركاء التنمية الثين يدعمون برنامج المبادرة الثانية والثين يطلبون حاليا ً عمليات تدقيق مماثلةا ومن بينهم المفوضية السامية لشؤون
الالجئين واليونيسيفا مع الحرص على وجود مدقق مشترك واحد للبرنامج.
آلية جبر المظالم .تعزيز الخط الساخن القائم لتعزيز نظام جبر المظالم في وزارة التربية على مستوى وحدة إدارة البرنامج لمعالجة الشكاوى
المرتبطة بالقضايا االجتماعية مثل التمييز والتحرد الجنسي والبلطجة في المدارس .دمج نظام آمن وسري يمكن الوصول إلي بسهولة لإلبالغ
عن حاالت العنف القائمة على النوع االجتماعي وضمان متابعتها .وسيتم تنفيث لك بالتعاون مع الشركاء في إطار األنشطة القائمة.
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الملحق  :1الوصف التفصيلي للبرنامج
 .1ستدعم العملية المقترحة المرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال الخاص بالحكومة اللبنانية .وستدعم العملية التي تم
إطالقها في عام 2013م المبادرة الثانية ( )2021-2016التي من المقدر أن تصل كلفتها إلى نحو  2.1مليار دوالر أميركي .بثلكا يقوم د
البرنامج التنموي على:
"تعزيز الفرص العادلة للحصول على خدمات التعليم وتحسين جودة تعلم الطالب وتعزيز أنظمة التعليم في قطاع التربية في لبنان استجابةً
ألزمة الالجئين التي طال أمد ا".
 .2تتم إدارة نظام التعليم في لبنان بشكل رئيسي من قبل هيئتين :وزارة التربية والتعليم العالي والمركا التربو للبحوث واإلنماء .فوزارة
التربية مسؤولة عن اإلشرا على قطاع التعليم ككلا ابتدا ًء من الموافقة على السياسات الوطنية إلى توفير تقديم الخدمات في المدارس
الرسميةا باإلضافة إلى تنظيم المدارس الخاصة وغير ا من مقدمي خدمات التعليم .أما المركز التربويا فهو جهة مستقلة تخضع لرعاية وزارة
التربيةا و و مسؤول عن التخطيط االستراتيجي في عموم البالد على المستوى ما قبل الجامعي .وتشمل وظائف المركز تصميم المنا ج
وتطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية األخرى وإصدار المبادئ التوجيهية لمواصفات االمتحانات الرسمية وإعداد المعلمينا بما في لك
تدريبهم.
 .3يتمحور نظام التعليم في لبنان حول ثالث ( )3مستويات التعليم اإللزامي ( 15 - 6سنة) مكونة من ثالثة ( )3صفو في كل مستوى .و ناك
أيضا ً مرحلة الروضة مكونة من  3صفو ( 3إلى  6سنوات) ومرحلة التعليم الثانوي و ي عبارة عن ثالث سنوات ( 15إلى  18سنة).
ويهيمن القطاع الخاص بشكل كبير على قطاع التعليم مع ما يقارب  70في المئة من عدد الطالب الثين يرتادون مدارس خاصة ( 14في المئة
في المدارس الخاصة المدعومة من قبل الحكومة و 55في المئة في المدارس الخاصة غير المدعومة) .أما متوسط معدالت نجاح الطالب في
االمتحانات الرسمية للصفين التاسع والثاني عشر في المدارس الرسمية والخاصة فيبلغ  61و 73في المئة على التواليا و و منخفض نظراً
الرتفاع مستويات اإلنفاق في القطاع .كما يكشف تحليل بيانات المسح على المستوى الدولي والوطني عن أن االختالفات بين المدارس كبيرة
ومرتبطة بعوامل مثل حجم المدرسة والوضع االجتماعي واالقتصادي وجودة المباني المدرسية والموارد التعليمية.
 .4يهدف برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال إلى تحقيق ثالث نتائج وتسعة مخرجات تتمحور حول ثالث ركائا )i :الحصول
المنصف على التعليم و )iiتحسين الجودة و )iiiتعزيز األنظمة .وتم وصف كل منها أدناي .تم تطوير إطار نتائج برنامج المبادرة الشامل بطريقة
استشاريةا بقيادة وزارة التربية .وتم إنشاء مجموعات عمل لكل ركيزة تخضع لقيادة وزارة التربية مع ممثلين عن الوزارة في كل منها وعضو
من مجتمع المانحين يعين للمشاركة في قيادة كل مجموعة عمل .وضمن البرنامج الحكومي العاما يتكون "البرنامج المدعوم من البنك" من
أنشطة المبادرة المنفثة بالكامل من قبل الوزارة .و ثا يعني حوالي  1.8مليار دوالر أميركي من كلفة األنشطة المحددة لخمس ( )5سنوات.
وتستثنى األنشطة مثل التعليم غير الرسمي المنفثة من قبل اليونيسيف أو غير اا وبرامج التحويالت النقدية التى سيتم تنفيث ا خارج وزارة
التربية.
 .5تعرض سلسلة نتائج برنامج المبادرة الثانية والمؤشرات المرتبطة بالصرف ذات الصلة في "البرنامج المدعوم من البنك" ،القصة الكاملة
من األنشطة المختارة إلى النتائج النهائية المرغوبة (راجع الشكل  .)1في إطار الركيزة 1ا يركز المؤشر المرتبط بالصر األول على جثب
وتحفيز المزيد من األطفال إلى التعليم الرسمي .أما المؤشر التالي (في إطار الركيزة  )2فهو يقوم على إبقاء األطفال في المدرسة حتى التعليم
الثانويا أوالً من خالل تحفيز م على الحضورا وبعد ا على إكمال المستوى الحالي واالنتقال من مستوى إلى آخر.
ومع بقاء المزيد من األطفال في المدرسةا يركز المؤشران  3و 4على قياس ما يتعلم األطفال وقياس أداء المعلم لتحسين التعلم .أما المؤشر 5
فهو يركز على سد الفجوة بين المدرسة والمجتمعا و و أمر بالغ األ مية لضمان حصول الطالب على الدعم في المنزل الالزم لنجاحهم.
وأخيراًا في إطار الركيزة 3ا تعمل أربعة مؤشرات على ضمان توفر البيانات والمنا ج والسياسات (مثل سياسات المعلمين) والقدرة لتحقيق
النتائج المنشودة في إطار الركيزتين األولى والثانية.
 .6يأخذ المؤشر الذ يدعم الركياة  ،1الحصول المنصف على التعليم ،بعين االعتبار واقع أن كل الطالب ال يحتاجون النوع نفسه من الدعم.
فيجب معالجة معدالت االلتحاق المنخفضة لألطفال اللبنانيين بالتعليم الثانوي بشكل مختلف عن طريقة معالجة التحديات المرتبطة بتسرب
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الالجئين من المدرسة في نهاية الصف الخامسا ولكن سيتم تناول كلتا المجموعتين من القضايا ضمن إطار المبادرة من أجل تحقيق المؤشر
األول .ويشكل لك نقطة االنطالق لسلسلة النتائج :توفير فرص الحصول على التعليم الرسمي من خالل التدخالت على صعيد كل من الطلب
والعرض.
 .7تحصل الركياة  ،2تحسين الجودة ،على دعم أربعة مؤشرات مرتبطة بالصرف ،تخصص كل منها لخطوة معينة في سلسلة النتائج .يبدأ
المؤشر  2مع إكمال الصف واالنتقال إلى الصف التالي مع تحفيز فعال لجثب الطالب في بداية المراحل الثالث المكونة من ثالث سنوات .أما
الرابط التالي (المؤشر  )3فهو يقيس طريقة المعلمين في التدريس ويقدر تأثير الدعم الثي يتلقاي المعلمونا بهد تحسين أداء المعلم .ويدعم
المؤشر  4المعلمين في تقييم الصعوبات التي يواجهها طالب الصف الثالثا و لك لالستجابة بشكل أفضل الحتياجات الطالب وتحسين تعلم
الطالب في نهاية المطا  .يقوم الرابط األخير في سلسلة النتائج في إطار ثي الركيزةا الثي يضم شبكة الدعم الكاملة المطلوبة إلبقاء األطفال
في المدرسة والتعلما على إشراك المجتمع المحلي مع ضمان مشاركة اآلباء والمجتمعات في إطار المؤشر .5

الشكل  :1.1ركائا وسلسلة نتائج مبادرة توفير التعليم لجميع الطفال

حصول منصف
على التعليم
المؤشر 1#
األطفال المسجلين في
التعليم الرسمي
تراجع التسرب من
المدرسة

التعليم لجميع األطفال في
لبنان
المؤشر 6#
توفر بيانات قوية
في الوقت
المناسب

المؤشر 9#
تعزيز قدرة
المؤسسات

المؤشر 3#
تحسن أداء المعلمين

تعزيز األنظمة
المؤشر 7#
تنقيح المنهج
الوطني

المؤشر 2#
الطالب
المنتقلين إلى
الصف التالي

تحسين الجودة

المؤشر 8#
وضع واعتماد
األطر
التأسيسية

المؤشر 4#
رصد وتحسين
مخرجات التعلم
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المؤشر 5#
مشاركة المجتمع
لدعم التعليم

 .8يشكل تعايا األنظمة ركياة المجموعة الثالثة واألخيرة من المؤشرات المرتبطة بالصرف ،وهي مخرجات ذات مستوى أعلى على مستوى
النظام .يشكل تقدم الوظائف على نطاق النظام شرطا ً أساسيا ً لتحقيق المؤشرات األخرىا فيما ستعزز وتتعزز في الوقت نفس بتحقيق
المؤشرات ات المستوى األدنى .وتتجلى ديناميكية الدعم المتبادلة ثي في المؤشر  .6فاتخا القرارات بطريقة فعالة على المستوى المركزي
للوزارة يعتمد على الجمع والنقل الدقيق للبيانات في الوقت المناسب على مستوى المدرسة؛ وفي المقابلا فإن اتخا القرارات القائمة على
البيانات سيمكن من تدفق الدعم والموارد إلى المدارس األكثر احتياجا ًا مما يساعد ا على أداء وظائفها األساسيةا فضالً عن جمع البيانات
ورفعها في الوقت المناسب .تشمل المؤشرات األخرى تحت ثي الركيزة المنا ج والسياسات المتعلقة بمعايير المعلمين وتنميتهم المهنية ووضع
استراتيجية شاملة لتقييم التعلم وبناء القدراتا و ي كلها ضرورية لتفعيل نظام التعليم.
الركياة  1للمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال :فرص منصفة للحصول على التعليم

.I

 .9تهدف الركياة األولى إلى تحقيق "تعايا فرص حصول األطفال والشباب ومقدمو الرعاية لهم على التعليم الرسمي أو التعليم غير الرسمي
المنظم وتعايا الطلب عليه" .وفي إطار ثي الركيزةا ستسا م األنشطة في تحقيق مخرجين:



أ 1.يحصل األطفال والشباب ومقدمو الرعاية لهم على الدعم الالزم لزيادة طلبهم على التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي المنظم؛
أ 2.يحصل األطفال والشباب على فرص أفضل ومنصفة للوصول إلى مدارس رسمية مجهزة بصورة مناسبةا وبخاصة في المناطق
المحرومة؛

 .10من المرجح أن تساهم األنشطة في جميع مجاالت هذه المخرجات في تحقيق األهداف الشاملة للمبادرة ضمن إطار الركياة  :1نسبة األطفال
في سن المدرسة ( 3إلى  )18الملتحقين بالتعليم الرسمي وغير الرسمي .وتتألف ثي األنشطة من أنشطة متعلقة بالعرض مثل بناء وإعادة تأ يل
المدارسا فضالً عن أنشطة متعلقة بالطلب .وسيتم تفصيل ثي األنشطة كالً على حدة أدناي.
 .11لجهة العرضا يقترح البرنامج تنفيث عدد من التدخالت .سو تُنفق وزارة التربية حوالي  155مليون دوالر أميركي لبناء أو توسيع أو إعادة
تأ يل ما يصل إلى  665مدرسةا مما سيزيد قدرة استيعاب النظام العام بحوالي  45,000مقعد .وسو يشمل لك إضافة فصول دراسية جديدة
وتحديث المدارس لتتوافق مع معايير المياي والصر الصحي والنظافة الصحيةا فضالً عن الجهود لضمان أن تكون المدارس أكثر شموالًا
وبخاصة للطالب من وي اإلعاقة .يجب أن ترتكز كافة أعمال البناء اإلضافية على الحاجة وأن تهد إلى سد الثغراتا بتكلفة تقدر بنحو
 2,000,000دوالر أميركي للمدرسة الواحدةا مع العلم بأن ثا المبلغ سيختلف بحسب حجم المدرسة وموقعها .كما سيتم تجهيز المدارس وفق
مواصفات المدارس الفعالة .وستشمل التجهيزات المكاتب والمقاعد واأللواح؛ باإلضافة إلى معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والمختبرات .كما سيتم تزويد المدارس المبنية حديثا ً أو المعاد تأ يلها أو الموسعة بالتجهيزات واألثاثا كما سيتما عند الحاجةا إشغال وظائف
المعلمين ومدراء المدراس والمساعدين من خالل توظيف جديد أو من خالل نقل المعلمين الفائضين في المدارس األخرى إلى المدارس الجديدة
أو المعاد تأ يلها.
 .12لجهة الطلب ،تعاى األنشطة في إطار برنامج المبادرة العام إلى حد كبير لتلك التي سوف تنفذ مباشرة من قبل الشركاء الدوليين مثل
اليونيسيف (وبالتالي ،فقد تم استبعادها من "البرنامج المدعوم من البنك") .وبتوجي من وزارة التربيةا ستكثف المنظمات المحلية والدولية
أنشطة التوعية المجتمعية للمجتمعات الضعيفة والالجئين لتزويد م بالمعلومات الالزمة حول فرص التعليم الرسمي وغير الرسمي .ومن أجل
زيادة الطلبا يخطط البرنامج أيضا ً لخفض تكاليف التعليم لألسر من خالل دعم الرسوم المدرسية وتوزيع الكتب المدرسية والمواد التعليميةا
وتسهيل المواصالت إلى المدارس .كما سيتم أيضا النظر في تقديم المساعدات النقدية (التحويالت النقدية) من أجل خفض تكاليف الفرص البديلة
إلرسال األطفال إلى المدرسة لصالح األسر .على سبيل المثالا تخطط اليونيسف لتنفيث برنامج للتحويالت النقدية تستهد األسر التي لديها
أطفال في سن المدرسة لتشجيع االلتحاق بالمدارس والحضور.
 .13سيتم تناول أنشطة العرض والطلب المرحلية لدعم التعليم غير الرسمي .فبعض األطفالا وخاصة أولئك الثين انقطعوا عن الدراسة لمدة سنة
أو أكثرا يفتقرون للمهارات األكاديمية و  /أو اللغوية لاللتحاق بالتعليم الرسمي .كما قد يكون لديهم التزامات مثل المشاركة في العمل أو رعاية
األطفال مما يمنعهم من االلتحاق بالمدارس الرسمية .لثلكا وضع المركز التربوي للبحوث واإلنماء منهجا ً دراسيا ً غير رسمي لخدمة ثي الفئة
من الطالبا وكثا توفير التعليم غير الرسميا بما في لك التعليم المتسارعا من خالل اليونيسيف والشركاء اآلخرين.
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 .14بالنسبة لبعض الطالبا يشكل لك برنامجا ً نهائيا ً يأملون من خالل اكتساب المهارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب .وبالنسبة لغير م
من الطالبا فقد يساعد م التعليم المتسارع على اللحاق وإعادة االندماج في التعليم الرسمي .وباإلضافة إلى لكا تقوم وزارة التربية حاليا ً
بتوظيف أخضائيين نفسيين إضافيين في مديرية التوجي التربوي والمدرسي لدعم الطلبة من وي الحاجة .كما أن لدى المركز التربوي للبحوث
واإلنماء قسم نفسي واجتماعي من شأن أن يسا م في برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال .وبدعم من اليونيسيفا تعد وزارة
التربية حاليا ً برنامجا ً نفسياً -اجتماعيا ً للطالب ويطرح تدريب المعلمين وغير م من الجهات الفاعلة على مستوى المدرسة .وفي حين تختلف
نهج التعليم غير الرسمي عن نهج التعليم الرسميا تضمن وزارة التربية أن يكون االثنان متماسكين في أ دافهما العامة.
الركيزة  2لللمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال :تحسين الجودة

.II

 .15تسعى الركياة الثانية إلى "تحسين جودة الخدمات التعليمية وبيئات التعلم المقدمة وضمان نتائج تعليمية مناسبة بحسب األعمار لألطفال
والشباب" .وبصورة خاصةا ستسا م األنشطة في مجاالت المخرجات الثالثة التالية:




ب 1.تعزيز قدرات المعلمين والعاملين في مجال التعليم لتقديم نهج يرتكز على المتعلم في المدارس العامةأو فضاءات التعلم؛
ب 2.تمكين العاملين في مجال التعليم على مستوى المدارس من المسا مة بشكل استباقي في إدارة المدارس بشكل أفضل وتوفير بيئات
تعلم آمنة ومواتية؛
ب 3.تمكين المجتمعات من المشاركة بنشاط في تعزيز التعلم ورفاي الطالب واألطفال في فضاءات التعلم؛

 .16ضمن كل من مجاالت هذه المخرجات ،تم اختيار مؤشرات مرتبطة بالصرف من المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال تتعلق
بـ"البرنامج المدعوم من البنك" .لتحقيق ثي المؤشراتا يقترح البرنامج دعم عدد من التدخالت واألنشطة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق
ثي النتائجا بما في لك تدريب مدراء المدارس والمعلمين وتقديم المنح إلى المدارس لتعزيز اإلدارة المدرسية وتفعيل شبكة اتصال مجتمعي
وإجراء عدد من أنشطة التقييم وتقييم التعلم لمساعدة المعلمين على التحديد الدقيق ألجزاء المنا ج التي يواج فيها الطالب صعوبات أكثر.
 .17فيما يتعلق بأنشطة التدريب تحت النقطة ب ،1.ستدعم وزارة التربية والشركاء الدوليين تدريب المعلمين والعاملين في مجال التعليم على
استخدام طرق تدريس ترتكا على المتعلم وإدارة الفصل والتعلم التفضيلي ،بما في ذلك لذو االحتياجات الخاصة .ويمكن أن يبدأ الكثير من
ثا التدريب والدعم فوراً مستنداً إلى األنشطة القائمة المدعومة في إطار المبادرة  1ودعم األنظمة ات الصلة .وسيتم تدريب المعلمين
والعاملين في مجال التعليم على أساليب التدريس الفعالة وتقييم الطالب وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي للمتعلمينا مع إيالء ا تمام خاص
لتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين .وستترافق الدورات التدريبية مع الرصد والتوجي من المستشارين (الموجهين) الثين يزورون المدارس
بانتظام لمراقبة المعلمين وتقديم المالحظات .وسو تشمل األنشطة األخرى وضع وتوزيع المواد التعليمية بما في لك أدلة المعلم.
 .18هناك أدلة قوية على التحسينات المرتبطة بهذه النهج .فقد تبين أن أدلة المعلمين المصممة بصورة مناسبة فعالة في سياقات متعددةا بما في
لك لبنانا في تحسين التدريس في الفصول الدراسية وتعلم الطالب (برونز ولوكا  .)2015كما ارتبطت اإلدارة الفعالة غير العنيفة للفصول
الدراسية بزيادة كفاءة المعلم الثاتية وزيادة مستوى تعلم الطالب .وعلى المدى الطويلا ستكون ثي التدريبات وإجراءات دعم المعلم مرتبطة
بتطوير المنهج الجديدا مع مواد تدريب ودعم تعكس المعايير الجديدة لتعلم الطالب التي يجب اعتماد ا.

 .19فيما يخص المنح المدرسية (ب ،)2.سيدعم البرنامج تدريب مدراء المدارس واإلداريين على تحديد احتياجات المدرسة وإعداد خطو لتحسين
المدارس تلبي احتياجات المدارس الفورية ومتوسطة األجل .ويقوم لك على برامج المنح المدرسية القائمة التي تدير ا وزارة التربية ووحدة
إدارة مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال .وسيتم توفير تمويل على شكل منح للمدارس لتحقيق خطط التحسين الخاصة بها .وسيتم التركيز بشكل
خاص على تمكين مدراء المدارس من خالل توفير الدعم والسلطة والمحاسبة لضمان عمل مدارسهم على توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملةا
باإلضافة إلى عمل المدارس على تحسين مستوى استبقاء الطالب وتحصيلهم العلمي والنتائج التعليمية.
 .20سيتم تحقيق مخرل زيادة المشاركة المجتمعية في تعلم الطالب ورفاههم (ب )3.من خالل عدد من األنشطة ،بما في ذلك المنح المدرسية
المذكورة أعاله .وباإلضافة إلى لكا من المتوقع أن تعمل شبكة االتصال المجتمعي مع أطفال الدوام الثاني وأولياء أمور م لدعم وصول آمن
إلى المدرسة والمنزل من خالل مرافقة الطالب من وإلى المدرسة والمتابعة مع األ ل واألطفال المعرضين لخطر ترك المدرسة.
28

 .21في إطار هذه الركياة ،ستسعى وزارة التربية أيضا ً إلى تحسين رصد وتقييم جودة التدريس ونتائج التعلم وبيئات التعلم من خالل مجموعة
من األنشطة المترابطة .ومن المرجح أن تشمل ثي األنشطة رقمنة سجالت مراقبة المعلم بحيث يمكن تتبع التقدم الثي يحرزي المعلم وإجراءات
الدعم على مر الزمن .وسو تشمل أيضا ً تطوير تقييمات تكوينية جديدة خالية من المجازفات في الصفو الدنيا لتحديد الطالب الثين
يحتاجون إلى الدعم .وعلى المدى األطولا سو يكون من الممكن تحديد الفصول والمدارس التي ي بحاجة إلى االستهدا بالدعم بفضل
أنماط أداء الطالب على مر الزمن.
.III

الركياة  3للمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال :تعايا األنظمة

 .22تقوم الركياة الثالثة على "تعايا القدرات التنظيمية واإلداربة لوزارة التربية والتعليم العالي والمركا التربو للبحوث واإلنماء من أجل
وضع خطة ومياانية لخدمات التعليم وتنفيذها ورصدها وتقييمها" .وتهد ثي الركيزة إلى تحقيق المخرجات التالية:





ج 1.وضع وتشغيل نظام معلومات فعال ودقيق إلدارة التعليم؛
ج 2.تطوير واعتماد منهج دراسي منقح للمدارس وفضاءات التعلم لتحسين جودة التعلم والمهارات الحياتية وفرص العمل لألطفال
والشباب؛
ج 3.اعتماد وتنفيث أطر سياسية مناسبة لتنظيم برامج وخدمات التعليم وتعزيز إدارة المدارس وإضفاء الطابع المهني على خدمات
التعليم؛
ج 4.تعزيز وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث واإلنماء على المستويين المركزي واإلقليمي لقيادة وتنسيق
تخطيط وتنفيث وتقييم أنشطة المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال.

 .23تمثلت إحدى الصعوبات الرئيسية التي تمت مواجهتها خالل تنفيذ المرحلة األولى من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال في عدم توفر
بيانات موثوق بها في الوقت المناسب وأنظمة هيكلية لجمع البيانات وقدرة األنظمة على تحليل البيانات التي يمكن أن تفيد في صناعة
القرارات المتعلقة بالسياسات وتدخالت البرامج .ناك حاليا ً عدة آليات لجمع البيانات التي تعمل بالتوازيا باإلضافة إلى تأخيرات طويلة في
قدرة وزارة التربية والمركز التربوي على جمع واستخدام البيانات على مستوى المدارس التخا القرارات .ونتيجة لثلكا سو تضع الوزارة
والمركز إطاراً إلدارة البيانات مع تفصيل كيفية جمع البيانات عن المدارس والطالب والمعلمين وغير م من موظفي القطاعا والتحقق من
صحتها وتصنيفها واستخدامها من قبل مختلف الجهات المعنية .وسو يتم نشر نظام معلومات إدارة التعليم من أجل دعم جمع البيانات في
الوقت المناسبا بحيث تستند عملية اتخا القرارات على مستوى المدرسة والوزارة والمركز على بيانات دقيقة ومحدثة.
 .24فيما يتعلق بالمخرل ل ،2.تعود المناهج الدراسية الرسمية الحالية في لبنان إلى عام 1997م ولم تشهد تغييرات كبيرة منذ ذلك الوقت .و ي
ترتكز بشكل كبير على مفا يم أو معلومات محددة يتوجب على الطالب أن يعرفهاا بدالً من التركيز على الكفاءات والمهارات التي يجب أن
يكتسبها المتعلمون .لثا تلتزم وزارة التربية ومركز البحوث بإعادة النظر في المنا ج الدراسية في إطار المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع
األطفال بحيث تصبح قائمة على الكفاءة ومرتكزة على المتعلم ومتوافقة مع احتياجات القوى العاملة في القرن الواحد والعشرين .باإلضافة إلى
المنهج الرسميا ستضع وتطرح الوزارة والمركز برامج تعليم إضافية غير رسمية التي يمكن أن تعمل كمعابر إلى التعليم الرسميا وال سيما
بالنسبة لألطفال الثين انقطعوا عن الدراسة لفترة من الزمن.
 .25من أجل ضمان الفرص المنصفة للحصول على التعليم وتحسين نوعية الخدمات التعليمية وبيئات التعلم ،ستضع وزارة التربية وتعتمد وتنفذ
السياسات المناسبة .وبشكل خاصا ستلغي الوزارة العوائق المتمثلة في االجراءات القانونية والتوثيق المفروضة على الالجئين لاللتحاق
بالمدارس والتسجيل في االمتحانات .وسو تقر الوزارة أيضا ً بالتحصيل العلمي من خالل اعتماد شهادة التعليم الرسمي وغير الرسمي .كما
ستضع وتعتمد الوزارة والمركز التربوي أطراً لحماية الطفل وتقديم المشورة الصحية وتعليم وي االحتياجات الخاصة لضمان أن تكون
فضاءات التعلم الرسمية وغير الرسمية آمنة وشاملة .وفيما يتعلق برصد التعليم والتعلما ستصادق الوزارة والمركز على معايير المعلم المؤثر
وستعمل على تطوير نظام إلدارة أداء المعلم من أجل الرصد الفعال وتقييم وتحسين أداء المعلم .كما سيتم وضع إطار وطني لتقييم التعلم لقياس
المخرجات التعليمية .وأخيراًا سيتم وضع واعتماد إطار لإلدارة على مستوى المدرسة لتمكين اإلدارة المدرسية وتعزيز استقاللية المدارس.
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الجدول  .1.2فئات نفقات برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال
نشاط/نفقات المبادرة

الخطة اإلرشادية لوزارة التربية
الستخدام قرض المؤسسة الدولية
للتنمية  +الصندوق االئتماني
متعدد المانحين المخصص لدعم
لبنان في مواجهة تداعيات األزمة
السورية
 +الصندوق االئتماني المخصص
لبرنامج نتائج توفير التعليم لجميع
األطفال
(مليون دوالر أميركي)

برنامج المبادرة
(مليون دوالر أميركي؛ إرشاد )

 150دوالر أميركي
70
20

 1,349دوالر أميركي
200
40

10

13

20

25

10
20

222
50
799

 44دوالر أميركي
15

 243دوالر أميركي
20

10

20

4
5

10
50

10

20
123

األنشطة ضمن إطار زيادة الحصول على التعليم
أعمال بناء وتوسيع وإعادة تأ يل المدارس
أثاث وتجهيزات المدارس بما في لك أجهزة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
تكاليف الموظفين واالستشارات لدعم أنشطة التوعية وغير ا من
األنشطة التي تدعم زيادة معدالت االلتحاق في نهاية المطا
المواد الالزمة لتدخالت الدعم مثل تنفيث حمالت إعالمية لزيادة
الطلب على التعليم
النقل
المسا مات المالية لصناديق المدارس وصناديق مجلس األ ل
األنشطة األخرى التي تدعم الوصول بما في لك الدعم الستبقاء
الطالب ودعم التحاق الطالب وغير ا من األنشطة
األنشطة ضمن إطار تحسين الجودة:
المسا مات المالية لمديرية التوجي التربوي والمدرسي /تكاليف
الموظفين واالستشارات وتكاليف النقل لتغطية األنشطة مثل أنشطة
مراقبة الفصول الدراسية التي تقوم بها مديرية التوجي التربوي
والمدرسي
الدورات التدريبية وأنشطة دعم المعلمين ات الصلةا التي يقدمها
المركز التربوي و/أو مديرية التوجي
أنشطة توعية المجتمعات وأصحاب المصلحة
المنح المدرسية لتمويل احتياجات المدارس بما في لك خطط تحسين
المدارس
السلع والمواد الالزمة لتحسين التعليم والتعلم
األنشطة األخرى التي تدعم تحسين الجودة بما في لك التعليم
العالجي ودعم الواجبات المنزلية وغير ا من األنشطة
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األنشطة ضمن ركياة تقوية األنشطة:
السلع والخدمات ألنشطة تعزيز األنظمة مثلا من بين أمور
أخرىا تسهيل جمع البيانات (مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف
واإلنترنت)
التدريب وفق احتياجات وزارة التربية والمركز التربوي
االستشارات لدعم تطوير السياسات وتطوير المنا ج وتطوير
استراتيجية التقييم.
تكاليف الموظفين المتعلقةا من بين أمور أخرى بالمحاسبة
والمشتريات والتخطيط للمشاريع وتنفيث ا والتنفيث الفني والدعم
اإلداري وإدارات المركز التربوي للبحوث واإلنماء.
األنشطة األخرى التي تدعم تعزيز األنظمة بما في لك تكاليف
تجريب المنا ج المنقحة وغير ا من األنشطة.

 30دوالر أميركي

 253دوالر أميركي

10

20

5
5

10
10

10

20

193

 224دوالر أميركي

المجموع
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 1,845دوالر أميركي

الملحق  :2مصفوفة إطار نتائج برنامج المرحلة الثانية من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال

مجاالت النتائج
المدعومة من
برنامج النتائج

المخرل أ :تعزيز
فرص حصول
وطلب األطفال
والشباب ومقدمي
الرعاية لهم على
التعليم الرسمي أو
التعليم غير
الرسمي المنظم
بصورة منصفة

هدف البرنامج
التنمو /مؤشرات
المخرجات
(المؤشرات
الرئيسية لقياس
تحقيق كل جانب
من بيان د
البرنامج التنموي)
زيادة في نسبة
األطفال اللبنانيين
وغير اللبنانيين
بسن المدرسة (-3
 )18المسجلين في
التعليم الرسمي
(مصنفة بحسب
نوع المدرسة
ومستوى التعليم
والجنسية والنوع
االجتماعي)

مؤشرات النتائج المتوسطة
(العمليات الحرجة
والمخرجات أو مؤشرات
المخرجات المتوسطة الالزمة
لتحقيق كل جانب من د
البرنامج التنموي)

عدد األطفال بسن المدرسة
( 18 - 3سنة) المسجلين في
التعليم الرسمي

رقم
المؤشر

1

وحدة
القياس

العدد

خط األساس ()2016

الهد

النهائي ()2021

المدارس الرسمية:
اللبنانيين:
المجموع 249,494
التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال –
ما قبل المرحلة االبتدائية 38,217
المستوى ( 1الصفو 44,288 )3-1
المستوى ( 2الصفو 54,450 )6-4
المستوى ( 3الصفو 60,055 )9-7
المرحلة الثانوية 52,484
بيانات التعليم والتدريب في المجال
المهني والتقني

المدارس الرسمية:
اللبنانيين:
المجموع 262,500
التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال –
ما قبل المرحلة االبتدائية 40,209
المستوى ( 1الصفو 46,597 )3-1
المستوى ( 2الصفو 57,288 )6-4
المستوى ( 3الصفو 63,186 )9-7
المرحلة الثانوية 55,220
بيانات التعليم والتدريب في المجال
المهني والتقني تحدد الحقاً
(أي زيادة بنسبة  %1لكل سنة
دراسية)

غير اللبنانيين:
المجموع 153,241

غير اللبنانيين:
المجموع 287,969
التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال
20,000ما قبل المرحلة االبتدائية
32,617
المستوى ( 1الصفو )3-1

التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال –
ما قبل المرحلة االبتدائية
19,298

32

التواتر

سنوي

مصدر البيانات

وزارة التربية والتعليم
العالي/المركز التربوي
للبحوث واإلنماء

عدد األطفال والشباب الثين
يحصلون على الدعم الجزئي
والكلي لرسوم التسجيل في
التعليم الرسمي العام وبرنامج
التعليم المتسارع

العدد

المستوى ( 1الصفو 86,533 )3-1
المستوى ( 2الصفو 32,522 )6-4
المستوى ( 3الصفو 11,108 )9-7
المرحلة الثانوية 2,280
التعليم والتدريب في المجال المهني
والتقني 1,500

145,129
المستوى ( 2الصفو 54,669 )6-4
المستوى ( 3الصفو 16,701 )9-7
المرحلة الثانوية 3,853
التعليم والتدريب في المجال المهني
والتقني 15,000

المدارس الخاصة
735,000
(لبنانيين وغير لبنانيين)

المدارس الخاصة
غير متوفر

التعليم الرسمي:
اللبنانيين:
المجموع 197,010
التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال –
ما قبل المرحلة االبتدائية 38,217
المستوى ( 1الصفو 44,288 )3-1
المستوى ( 2الصفو 54,450 )6-4
المستوى ( 3الصفو 60,055 )9-7
بيانات المرحلة الثانوية -
والتعليم والتدريب في المجال المهني
والتقني غير متوفرة

التعليم الرسمي:
اللبنانيين:
المجموع 262,500
التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال –
ما قبل المرحلة االبتدائية 40,209
المستوى ( 1الصفو 46,597 )3-1
المستوى ( 2الصفو 57,288 )6-4
المستوى ( 3الصفو 63,186 )9-7
بيانات المرحلة الثانوية -
والتعليم والتدريب في المجال المهني
والتقني تحدد الحقاً

غير اللبنانيين:
المجموع 153,241
التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال –
ما قبل المرحلة االبتدائية 19,298
المستوى ( 1الصفو 86,533 )3-1
المستوى ( 2الصفو 32,522 )6-4
المستوى ( 3الصفو 11,108 )9-7
المرحلة الثانوية 2,280

غير اللبنانيين:
المجموع 287,969
التعليم اإلعدادي المبكر لألطفال
20,000ما قبل المرحلة االبتدائية
32,617
المستوى ( 1الصفو )3-1
145,129
المستوى ( 2الصفو 54,669 )6-4
المستوى ( 3الصفو 16,701 )9-7
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سنوي

وحدة إدارة البرنامج

المرحلة الثانوية 3,853

المخرل ب:
تحسين جودة
خدمات التعليم
وبيئات التعلم
المقدمة لضمان
مخرجات التعلم
المناسبة لكل صف
لألطفال والشباب

زيادة نسبة
الطالب الثين
ينجحون صفوفهم
وينتقلون إلى
الصف التالي
(مصنفة بحسب
نوع المدرسة
والصف والجنسية
والنوع
االجتماعي)؛

عدد مباني المدارس الرسمية
التي تستوفي معايير
مواصفات المدارس الفعالة
عدد المدارس الرسمية المبنية
أو الموسعة حديثا ً لتلبية
معايير الجودة المحددة في
المرسوم رقم  9091الصادر
عن الحكومة اللبنانية
عدد مباني المدارس الرسمية
التي تملكها وزارة التربية
التي تستوفي معايير
مواصفات المدارسة الفعالة
والمجهزة وفق مواصفات
الوزارة
عدد مباني المدارس الرسمية
(المملوكة أو المستأجرة من
قبل وزارة التربية) المجهزة
وفق مواصفات وزارة التربية
 ٪األطفال والشباب الثين
تتراوح أعمار م بين  3و15
الثين تجاوزوا سن التخرج
المناسب الثين أكملوا مستوى
تعليم معين

العدد

377

884

سنوي

وزارة التربية والتعليم
العالي

العدد

0

 40مبنية؛  125موسعة

سنوي

وزارة التربية والتعليم
العالي

العدد

200

 500مدرسة رسمية

سنوي

وزارة التربية والتعليم
العالي

العدد

يحدد الحقاً

>1000

سنوي

وزارة التربية والتعليم
العالي

النسبة
المئوية

اللبنانيين
المستوى %96 :1
المستوى %87 :2
المستوى %78 :3

اللبنانيين
المستوى %96> :1
المستوى %87> :2
المستوى %78> :3

2020
لللبنانيين؛
سنوي لغير
اللبنانيين

غير اللبنانيين
المستوى %68 :1
المستوى %51 :2
المستوى %52 :3

غير اللبنانيين
المستوى %68> :1
المستوى %51> :2
المستوى %52> :3

الجولة  6من المسوحات
العنقودية متعددة
المؤشراتا تقييم جوانب
الضعف لدى الالجئين
السوريينا تقرير
المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين
القائم على المجتمع؛ إدارة
معلومات وزارة التربية
والتعليم العالي
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 %األطفال الثين كانوا في
المدرسة السنة الماضية وال
يزالون في المدرسة ثي
السنة

نسبة الطالب الثين ينتقلون
إلى الصف التالي

النسبة
المئوية

اللبنانيين
 %99لكل المستويات

تحفظ النسب نفسها

2015
و 2019أو
2020
للجميع؛
سنوي لغير
اللبنانيين

الجولة  6من المسوحات
العنقودية متعددة
المؤشراتا تقييم جوانب
الضعف لدى الالجئين
السوريينا تقرير
المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين
القائم على المجتمع؛ إدارة
معلومات وزارة التربية
والتعليم العالي

تحفظ النسب نفسها

2015
و 2019أو
2020
للجميع؛
سنوي لغير
اللبنانيين

الجولة  6من المسوحات
العنقودية متعددة
المؤشراتا تقييم جوانب
الضعف لدى الالجئين
السوريينا تقرير
المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين
القائم على المجتمع؛ إدارة
معلومات وزارة التربية
والتعليم العالي

سنوي

المركز التربوي للبحوث
واإلنماء

غير اللبنانيين
 99للمستوى 1
 94للمستوى 2
 93للمستوى 3

2

النسبة
المئوية

اللبنانيين
 100لالنتقال من المستوى  1إلى
المستوى 2
 94لالنتقال من المستوى  2إلى
المستوى 3
 91لالنتقال من المستوى  3إلى
المرحلة الثانوية
غير اللبنانيين
 96لالنتقال من المستوى  1إلى
المستوى 2
 82لالنتقال من المستوى  2إلى
المستوى 3
 82لالنتقال من المستوى  3إلى
المرحلة الثانوية

عدد الطالب في المدارس
الرسمية الناجحين في
اختبارات تقييم التعلم للصف
الثالث والصف السادس

العدد

الصف الثالث0 :
الصف السادس0 :
(خط األساس  0ألن المركز التربوي
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الصف الثالث :يحدد بعد التجربة
الصف السادس :يحدد بعد التجربة

عدد المعلمين وموظفي قطاع
التعليم والتربويين المدربين

المعلمين

سيضع تقييم التعلم بنا ًء على المنهج
الجديد)
المعلمين 14,000 :في السنة
موظفي قطاع التعليم4,497 :
التربويين0 :
%0

المعلمين 14,500 :في السنة
موظفي قطاع التعليم :يحدد الحقاً
التربويين :يحدد الحقاً

سنوي

المركز التربوي للبحوث
واإلنماء

العدد

>%75

سنوي

مديرية التوجي التربوي
والمدرسي

العدد

0

معدل  11,750رزمة فصول مدرسية
في السنة

سنوي

وحدة إدارة البرنامج

العدد

المجموع475 :
القطاع األكاديمي405 :
خدمات ما قبل المدرسة17 :
الصحة39 :

1,900

سنوي

مديرية التوجي التربوي
والمدرسي

العدد

0

180

سنوي

مديرية التوجي التربوي
والمدرسي

عدد المدارس التي تنفث
وترصد خطة تحسين
المدارس الخاصة بها خالل
العام الدراسي نفس

العدد

260

780

سنوي

وحدة إدارة
البرنامج/وزارة التربية
والتعليم العالي

عدد المدارس الرسمية التي
تجري كشفين صحيين أو
أكثر في السنة
عدد المدارس الرسمية التي
تنفث سياسة وبروتوكوالت
وآليات حماية الطفل التي

العدد

0

>1000

سنوي

مديرية التوجي التربوي
والمدرسي

العدد

0

>750

سنوي

مديرية التوجي التربوي
والمدرسي

نسبة المعلمين المدربين الثين
يستوفي أداء تعليمهم معايير
األداء الوطنية
عدد فصول المدارس
الرسمية التي تلقت حزمة
المواد التعليمية المعتمدة من
قبل وزارة التربية
عدد مستشاري مديرية
التوجي التربوي والمدرسي
المدربين

3

عدد المدارس الرسمية التي
تجري تقييمات تكوينية
ونهائية للطالب في الصف
الثالث بالقراءة والرياضيات

4
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تصادق عليها الحكومة
اللبنانية
نسبة األطفال والشباب من
وي االحتياجات الخاصة
الثين يتم تحديد م وإحالتهم
من قبل المدارس الرسمية
عدد المدارس الرسمية التي
يوجد فيها موظفو اتصال
اجتماعي
نسبة حاالت العنف المبلغ
عنها من قبل المجتمعات
والتي تم اتباع آليات اإلحالة
بشأنها
نسبة األطفال والشباب من
وي االحتياجات الخاصة
الثين تم تحديد م وإحالتهم
من قبل المجتمعات للحصول
على دعم إضافي

المخرل ل :تعزيز
قدرات الحوكمة
واإلدارة لوزارة
التربية والمركز
التربوي للتخطيط
ووضع الميزانية

توفر بيانات قوية
في الوقت
المناسب لوضع
سياسات وتخطيط
قائم على األدلة

نشر كتاب االحصاءات
السنوية الخاص بالمركز
التربوي للبحوث واإلنماء
بحلول  1أغسطس من كل
سنة للسنة الدراسية األخيرة
(بما في لك البيانات الخاصة
بتعليم الالجئين)
إتمام المراجعة النصفية
والنهائية لبرنامج المرحلة
الثانية من مبادرة توفير
التعليم لجميع األطفال
توفر التقرير والخطة المالية
والتشغيلية السنوية للمبادرة 2

5

6

النسبة
المئوية

0

>%90

سنوي

مديرية التوجي التربوي
والمدرسي

العدد

0

430

سنوي

المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين

النسبة
المئوية

%0

>%75

سنوي

النسبة
المئوية

%0

>%75

سنوي

مديرية التوجي التربوي
والمدرسي /وحدة إدارة
البرنامج /وكاالت األمم
المتحدة
مديرية التوجي التربوي
والمدرسي

نص

ينشر كتاب االحصاءات السنوية
الخاص بالمركز التربوي للبحوث
واإلنماء بحلول شهر ديسمبر للسنة
األكاديمية األخيرة (دون البيانات
الخاصة بتعليم الالجئين)

نشر بيانات اللبنانيين وغير اللبنانيين
بحلول  1أغسطس للسنة األكاديمية
األخيرة

سنوي

كتاب االحصاءات السنوية
الخاص بالمركز التربوي
للبحوث واإلنماء

نص

غير متوفرة

متوفرة

2019
و2021

وحدة إدارة البرنامج

نص

غير متوفرين

متوفرين

سنوي

وحدة إدارة البرنامج
وتقرير التدقيق
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لخدمات التعليم
وتقديمها ورصد ا
وتقييمها.

إطار موحد إلدارة البيانات
وبروتوكوالت جمع البيانات
وأنظمة االمتثال تم اعتماد ا
وتفعيلها
نسبة المدارس الرسمية التي
فعلت نظام معلومات اإلدارة
التعليمية
نسبة المدارس التي تملك
ببيانات مفصلة بشأن تسجيل
الطالب الالجئين متوفرة
بحلول  1فبراير من كل سنة
للسنة األكاديمية الحالية
منهج منقح لتحسين جودة
التعلم
تمكين المركز التربوي
وتعزيز قدرت وتجهيزي بشكل
مناسب لتطوير محتوى
تفاعلي ومنصة إلكترونية
تجريب الكتب المدرسية
الوطنية وتقييمها واستكمالها
لطبعها
استراتيجية وطنية شاملة
لتقييم العملية التعليمية تم
تطوير ا وتفعيلها
تطوير وتفعيل إطار وطني
لتقييم المعلمين وأدوات
مراقبة المعلمين
اإلطار المعتمد لإلدارة على
مستوى المدرسة مفعل
برنامج للصحة المدرسية
منقح ومفعل
سياسات وآليات لرصد العنف
ضد األطفال في المدارس تم

نص

غير متوفرين

شاغلين

ال ينطبق

المركز التربوي للبحوث
واإلنماء

8

النسبة
المئوية

0

>%90

سنوي

المركز التربوي للبحوث
واإلنماء

النسبة
المئوية

0

>%90

سنوي

وحدة إدارة البرنامج

نص

المنهج القائم

ال ينطبق

نص

المنهج التفاعلي والمنصات
اإللكترونية غير موجودة بعد

منهج تفاعلي متوفر؛ منصات
إلكترونية فاعلة

ال ينطبق

المركز التربوي للبحوث
واإلنماء
المركز التربوي للبحوث
واإلنماء

نص

الكتب المدرسية القائمة

كتب مدرسية وطنية مستكملة وجا زة
للطبع

ال ينطبق

المركز التربوي للبحوث
واإلنماء

8

نص

غير متوفرة

مفعلة

ال ينطبق

المركز التربوي للبحوث
واإلنماء

8

نص

متوفرين

منقحين بحسب المنهج الجديد المصمم
من قبل المركز التربوي

ال ينطبق

المركز التربوي للبحوث
واإلنماء

نص

متوفر

شاغل

ال ينطبق

وحدة إدارة البرنامج

نص

البرنامج الصحة المدرسي القائم

نص

بروتوكوالت وآليات موحدة لرصد
العنف ضد األطفال غير متوفرة

إجراءات العمل القياسية للكشوفات
الصحية معتمدة ومفعلة
مفعلة

ال ينطبق

وحدة إدارة البرنامج

ال ينطبق

مديرية التوجي التربوي
والمدرسي

7
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اعتماد ا وتفعيلها من قبل
وزارة التربية (بالتعاون مع
وزارة الشؤون االجتماعية
ووزارة العدل ووزارة
الداخلية
إطار سياسي لتعليم وي
االحتياجات الخاصة تم
اعتمادي وتفعيل
توفر وثيقة بشأن مسح
المخاطر في المدارس
الرسمية في لبنان في إطار
البرنامج الوطني لحماية
المدارس
منصة تنسيق خاصة
بالمبادرة  2بقيادة وحدة إدارة
البرنامج تم وضعها وتفعيلها
بالكامل
توفر خطة دعم فني ومراجعة
مستوى التوظيف لوحدة إدارة
البرنامج والمركز التربوي
ومديرية التوجي

معايير رقابة الجودة للتخطيط
والمشتريات واإلدارة المالية
لوحدة إدارة البرنامج
والمركز التربوي معتمدة
ومفعلة

9

نص

غير متوفر

شاغل

ال ينطبق

نص

غير متوفرة

متوفرة

ال ينطبق

وحدة إدارة البرنامج
ومديرية التوجي التربوي
والمدرسي
وحدة إدارة البرنامج

نص

اللجنة التنفيثية الخاصة بمبادرة توفير
التعليم لجميع األطفال قائمة كهيئة
تنسيق وحيدة

نص

خطة التوظيف والموارد البشرية غير
متوفرة لوحدة إدارة البرنامج والمركز
التربوي ومديرية التوجي
(المصدر :وثيقة التقييم المسبق
لمشروع البنك الدولي للبنان لعام
2016م)
ال تتوفر معايير موحدة لمراقبة الجودة
للتخطيط والمشتريات واإلدارة المالية

منصة تنسيق مفعلة تضم إدارات
وزارة التربية والجهات المانحة
ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات
غير الحكومية التي تنفث المبادرة 2
متوفرة

ال ينطبق

وحدة إدارة البرنامج

ال ينطبق

البنك الدولي

مفعلة

ال ينطبق

البنك الدولي

نص
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الملحق  :3المؤشرات المرتبطة بالصرف وترتيبات الصرف وبروتوكوالت التحقق

الجدول  .3.1مصفوفة المؤشرات المرتبطة بالصرف
مجموع التمويل
المخصص للمؤشر
المرتبو بالصرف

 %من إجمالي
قيمة التمويل

المؤشر 1
عدد األطفال بسن
%42.4
95
المدرسة ( )18-3الثين
التحقوا بالتعليم الرسمي
في المدارس المشاركة
المؤشر  2نسبة الطالب الثين ينتقلون إلى الصف التالي
النتيجة  :2.1زيادة
بمعدل  4نقاط مئوية عن
خط األساس (المحدد في
السنة  )1في نسبة انتقال
الطالب من الصف
الرابع إلى الصف
الخامس
النتيجة  :2.2زيادة
بمعدل  4نقاط مئوية عن
خط األساس (المحدد في
السنة  )1في نسبة
الطالب المنتقلين من
الصف السابع إلى
الصف الثامن
النتيجة  :2.3زيادة
بمعدل  4نقاط مئوية عن
خط األساس (المحدد في

خو أساس المؤشر
المرتبو بالتمويل

السنة 1

السنة 2

السنة 3

400,000
 100,000طالب إضافي مسجل

9

%4.0

يحدد الحقاً

زيادة بمعدل  4نقاط مئوية

9

%4.0

يحدد الحقاً

زيادة بمعدل  4نقاط مئوية

9

%4.0

يحدد الحقاً
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السنة 4

السنة 5

مجموع التمويل
المخصص للمؤشر
المرتبو بالصرف

 %من إجمالي
قيمة التمويل

خو أساس المؤشر
المرتبو بالتمويل

السنة 1

السنة  )1في انتقال
الطالب من الصف
العاشر إلى الصف
الحادي عشر
المؤشر 3
ال دليل على أي أثر
%2.7
6
أداء المعلمين المقاس
والمقيم
المؤشر 4
عدد المدارس المشاركة
التي تنفث تقييمات تكوينية
ال رصد حالي
%8.2
18.4
ونهائية عامة للطالب
في الصف الثالث في
القراءة والرياضيات
المؤشر 5
 %0لمدارس الدوام
نسبة المدارس المشاركة
%7.0
15.6
الثاني
التي تتمتع بشراكات
مجتمعية فاعلة
المؤشر  6توفر بيانات قوية في الوقت المناسب لوضع السياسات والخطط على أساس األدلة المتوفرة
النتيجة  :6.1وضع إطار
إلدارة المعلومات
والبيانات واعتمادي من
قبل وزارة التربية
والمركز التربوي
النتيجة  :6.2البيانات
السنوية المتوفرة من
المدارس المشاركة بشأن
البيانات المفصلة
المتعلقة بتسجيل الطالب

3

12

%1.3

%5.4

اختالل وظائف جمع
وإدارة البيانات في
مختلف أقسام وزارة
التربية والمركز
التربوي
البيانات المتعلقة
بتسجيل الطالب غير
متوفرة حتى نهاية
العام الدراسي

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

زيادة بمعدل  4نقاط مئوية

إجراء الدراسة
األولى لتقييم
األثر

إجراء الدراسة
الثانية لتقييم األثر

50

180

%50

%80

من المتوقع إتمام
بحلول السنة 1

بيانات تسجيل
الطالب بحلول
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بيانات تسجيل
الطالب بحلول

بيانات تسجيل
الطالب بحلول

بيانات تسجيل
الطالب بحلول

بيانات تسجيل
الطالب بحلول

مجموع التمويل
المخصص للمؤشر
المرتبو بالصرف

 %من إجمالي
قيمة التمويل

خو أساس المؤشر
المرتبو بالتمويل

بحلول  1مارس من كل
سنة؛ والبيانات السنوية
المتوفرة من المدارس
المشاركة بشأن البيانات
المفصلة المتعلقة بنسب
انتقال الطالب إلى
الصف التالي بحلول 31
أغسطس من كل سنة
للعام الدراسي الحالي
المؤشر  7منهج منقح لتحسين جودة التعليم
النتيجة 7.1
وافقت اللجنة العليا
%1.8
4
للمنا ج على خطة عمل
وإجراءات عمل قياسية
لتطوير المنهج الدراسي
النتيجة 7.2
لم تتم مباشرة تصميم
%6.7
15
إتمام تصميم المنهج
المنهج الدراسي
الدراسي
النتيجة 7.3
تجريب المنهج الدراسي
ال يوجد
%4.0
9
في  6مدارس لكل
مستوى
المؤشر  8وضع واعتماد اإلطار والسياسات التأسيسية لدعم التعليم والتعلم
الحاجة لقرار من
الوزير إلنشاء اللجنة
العليا للمنا ج

النتيجة 8.1
قيام وزارة التربية
والمركز التربوي بوضع
واعتماد معايير جديدة

4

%1.8

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

األول من مارس

األول من مارس

األول من مارس

األول من مارس

األول من مارس

بيانات انتقال
الطالب إلى الصف
التالي بحلول الواحد
والثالثين من
أغسطس

بيانات انتقال
الطالب إلى
الصف التالي
بحلول الواحد
والثالثين من
أغسطس

بيانات انتقال
الطالب إلى
الصف التالي
بحلول الواحد
والثالثين من
أغسطس

بيانات انتقال
الطالب إلى الصف
التالي بحلول الواحد
والثالثين من
أغسطس

بيانات انتقال
الطالب إلى
الصف التالي
بحلول الواحد
والثالثين من
أغسطس

من المتوقع إتمام
بحلول السنة 1
تصميم المنهج
الدراسي للروضة

تصميم المنهج
الدراسي للمستوى 3

تصميم المنهج
الدراسي
للمستوى 1
تجريب المنهج
للروضة

تمت صياغة معايير
المعلم المؤثر
من المتوقع إتمام
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تجريب المنهج
للمستوى 1

تجريب المنهج
للمستوى 3

مجموع التمويل
المخصص للمؤشر
المرتبو بالصرف

 %من إجمالي
قيمة التمويل

خو أساس المؤشر
المرتبو بالتمويل

ألداء المعلمين وأدوات
جديدة لمراقبة أدائهم

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

بحلول السنة 1

النتيجة 8.2
قيام المركز التربوي
بوضع واعتماد إطاراً
للتطوير المهني للمعلمين
وإدارة أدائهم

4

النتيجة 8.3
قيام وزارة التربية
والمركز التربوي
بتصميم استراتيجية
شاملة لتقييم التعلم

4

النتيجة 8.4
قيام وزارة التربية
والمركز التربوي بتنفيث
االستراتيجية الشاملة
لتقييم التعلم

4

%1.8

%1.8

%1.8

ليس ناك إطار
للتطوير المهني
للمعلمين وإدارة
أدائهم
يجري لبنان امتحانات
وطنية ويشارك في
بعض االمتحانات
الدولية ولكن ليس
ناك استراتيجية تقييم
تعلم شاملة
يجري لبنان امتحانات
وطنية ويشارك في
بعض االمتحانات
الدولية ولكن ليس
ناك استراتيجية تقييم
تعلم شاملة

من المتوقع
إتمام بحلول
السنة 2
من المتوقع وضع
االستراتيجية بحلول
السنة 1

تقييم مطبق وفق
االستراتيجية

المؤشر  9تعزيز قدرة
وزارة التربية والمركز
التربوي لتنفيث البرنامج
4
النتيجة 9
إعداد وزارة التربية 4
تقارير مراجعة داخلية
في السنة وفق المعايير
المتفق عليها بين وزارة
التربية والبنك

3

%1.3

ال توجد وظيفة
تدقيق/مراجعة داخلية
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4

4

4

4
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الجدول  .3.2المؤشرات المرتبطة بالصرف/جدول بروتوكول التحقق من النتائج المرتبطة بالصرف

 #المؤشر

المؤشر 1

المؤشر
2.1

المؤشر
2.2

المؤشر
2.3

المؤشر 3

تعريف/وصف اإلنجاز
إجمالي الطلبة الملتحقين بالتعليم الرسمي العام (من الروضة
وحتى الصف الثاني عشر) .يتم احتساب الزيادة في أعداد
الملتحقين بالمدارس مع اإلشارة إلى القيمة األساسية في السنة
 .0ويجب رفع البيانات مصنفة بحسب نوع المدرسة
ومستوى التعليم والجنسية (لبناني وغير لبناني) والنوع
االجتماعي.
يحتسب بقسمة عدد طالب المدارس الرسمية في السنة
المستهدفة الثين يلتحقون بالصف الخامس ألول مرة (وليس
الطالب المعيدين) على عدد طالب المدارس الرسمية الثين
التحقوا بالصف الرابع في بداية العام الدراسي السابق.
تصنف البيانات بحسب الجنسية (لبناني وغير لبناني) والنوع
االجتماعي.
يحتسب بقسمة عدد طالب المدارس الرسمية في السنة
المستهدفة الثين يلتحقون بالصف الثامن ألول مرة (وليس
الطالب المعيدين) على عدد طالب المدارس الرسمية الثين
التحقوا بالصف السابع في بداية العام الدراسي السابق.
تصنف البيانات بحسب الجنسية (لبناني وغير لبناني) والنوع
االجتماعي.
يحتسب بقسمة عدد طالب المدارس الرسمية في السنة
المستهدفة الثين يلتحقون بالصف الحادي عشر ألول مرة
(وليس الطالب المعيدين) على عدد طالب المدارس الرسمية
الثين التحقوا بالصف العاشر في بداية العام الدراسي السابق.
تصنف البيانات بحسب الجنسية (لبناني وغير لبناني) والنوع
االجتماعي.
دراسة تقييم أثر برامج دعم المعلمين .ستتم دراسة  2برامج
للدعم :يتكون األول من مراقبات الفصول الدراسية
والمالحظات والتوجيهات التي يقدمها االستشاري األكاديمي

بروتوكول تقييم تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف والتحقق من البيانات/النتائج

قابلية الصرف
(نعم/ال)

مصدر البيانات/الوكالة
نعم

نعم

نعم

نعم

ال

قوائم التسجيل من وزارة
التربية

قوائم التسجيل من وزارة
التربية

قوائم التسجيل من وزارة
التربية

قوائم التسجيل من وزارة
التربية

سجالت مراقبة الفصول
الدراسية وتدريب المعلمين
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هيئة التحقق

اإلجراء

فريق ثالث

ينبغي توفير بيانات التسجيل في مارس والتحقق منها خالل
فترة شهر .كما يجب مراجعة أعداد الملتحقين بالمدارس من
خالل زيارات ميدانية وتفتيش مفاجئة في عينة من المدارس
الرسمية المختارة عشوائيا ً.

فريق ثالث

ينبغي توفير بيانات التسجيل في مارس والتحقق منها خالل
فترة شهر .كما يجب مراجعة أعداد الملتحقين بالمدارس من
خالل زيارات ميدانية وتفتيش مفاجئة في عينة من المدارس
الرسمية يتم اختيار ا عشوائياً.

فريق ثالث

ينبغي توفير بيانات التسجيل في مارس والتحقق منها خالل
فترة شهر .كما يجب مراجعة أعداد الملتحقين بالمدارس من
خالل زيارات ميدانية وتفتيش مفاجئة لعينة من المدارس
الرسمية يتم اختيار ا عشوائياً.

فريق ثالث

ينبغي توفير بيانات التسجيل في مارس والتحقق منها خالل
فترة شهر .كما يجب مراجعة أعداد الملتحقين بالمدارس من
خالل زيارات ميدانية وتفتيش مفاجئة في عينة من المدارس
الرسمية يتم اختيار ا عشوائياً.

فريق ثالث

يتم جمع بيانات خط أساس وخط النهايةا مع سجالت التدخل
(مراقبات الفصول الدراسية وسجالت تدريب المعلمين).

 #المؤشر

المؤشر 4

المؤشر 5

المؤشر
6.1

المؤشر
6.2

تعريف/وصف اإلنجاز
ومدير المدرسة .أما البرنامج الثاني فيشمل البرنامج األول
(المراقبات واإلرشادات) باإلضافة إلى التدريب الثي يقدم
المركز التربوي للبحوث واإلنماء .وستشمل الدراسة ثالث
مجموعات من المعلمين :مجموعة أولى تخضع للمراقبات
واإلرشادات فقطا ومجموعة ثانية تخضع للمراقبات
واإلرشادات وتدريبات المركز التربوي ومجموعة مرجعية
ال تخضع ألي تدخل .سيكون خط أساس الدراسة بداية السنةا
يليها عملية التدخل ات الصلةا ليكون خط النهاية في نهاية
العام .تتم مقارنة أداء المعلم بين خط األساس وخط النهاية
وبين المجموعات.
تجري المدارس تقييمات سريعة تكوينية خالية من المجازفات
يقدمها معلمو الصف الثالث في بداية العام لتقييم احتياجات
تعلم الطالبا ال سيما في الرياضيات والقراءة .كما يتم
إجراء تقييم نهائي في نهاية الصف الثالث لرصد التقدم
المحرز.
بالنسبة لمدارس الدوام الثانيا يتم تشكيل شراكة مجتمعية من
خالل إقامة يئة اتصال مجتمعي وفق اإلجراءات الخاصة
بوزارة التربية.
إطار يفصل جمع البيانات والتحقق من صحتها وآليات
وعمليات استخدامها؛ ويحدد أدوار ومسؤوليات مختلف أقسام
وزارة التربية والمركز التربوي؛ ويحدد متطلبات النظام
والجدول الزمني ألنظمة البيانات .ويمكن االحتفاظ ببيانات
الطالب الالجئين في قاعدة بيانات منفصلةا كما و محدد في
ثا اإلطار.
بيانات مصنفة بحسب نوع المدرسة والمنطقة الجغرافية
والصف والجنسية (لبناني  /غير لبناني) والنوع االجتماعي.
يجب أن تكون البيانات متوفرة في قاعدة بيانات مركزية
رقمية في مارس .وينشر المركز التربوي بيانات التسجيل
المفصلة لجميع المدارس على موقع اإللكتروني في
أغسطس من كل عام.

بروتوكول تقييم تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف والتحقق من البيانات/النتائج

قابلية الصرف
(نعم/ال)

مصدر البيانات/الوكالة

نعم

نعم

ال

نعم

سجالت تقييمات المدارس

سجالت المدارس

وثيقة اإلطار الموافق عليها
والموقعة من قبل الوزير

موقع المركز التربوي
للبحوث واإلنماء
(
http://www.crdp.org
)/en
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هيئة التحقق

فريق ثالث

اإلجراء

مراجعة سجالت تقييم عينة المدارس

فريق ثالث

مراجعة سجالت المدارس للتحقق من محاضر اجتماعات
اللجنة التنفيثية لمجلس األ ل ونشاط يئة االتصال المجتمعي.

فريق ثالث

مراجعة وثيقة اإلطار الموافق عليها.

فريق ثالث

مراجعة أعداد التسجيالت وإكمال الصفو وتنفيث بروتوكول
التحقق من البيانات الخاص بالمركز التربوي للبحوث
واإلنماء.

 #المؤشر

المؤشر
7.1

المؤشر
7.2

المؤشر
7.3

المؤشر
8.1

تعريف/وصف اإلنجاز
يصدر الوزير قراراً بتشكيل اللجنة العليا للمنا ج .وتضم
اللجنة العليا للمنا ج األطرا الوطنية المعنية وممثلين عن
قطاع التعليم (مثل المركز التربوي ووزارة التربية والمفتشية
العامة التربوية وكلية التربية وغير ا) .تجتمع اللجنة وتوافق
على خطة عمل لتطوير المنا ج الدراسيةا التي سيتم الموافقة
عليها من قبل الوزير .ويتولى المركز التربوي إعداد
إجراءات العمل القياسية التي توافق عليها اللجنة العليا
للمنا ج .وتنشر خطة العمل وإجراءات العمل القياسية على
الموقع اإللكتروني الخاص بالمركز التربوي للبحوث
واإلنماء.
يجب أن تتضمن وثيقة تصميم المنا ج الدراسية مخرجات
ونطاق وتسلسل تعلم الطالبا والتي ينبغي أن توضع للمواد
في كل صف .كما يجب أن توافق اللجنة العليا للمنا ج على
وثائق تصميم المنا ج الدراسية .وسيشمل تمويل المنا ج
الدراسية جميع المستويات.
لكل مستوىا سيتم إجراء تجربة في  6مدارس مختارة
عشوائيا ً لغرض تجريب ثا المستوى المحدد .سو يشمل
تجريب المنا ج الدراسية عينات من فصل واحد من المواد
األساسية (الرياضياتا اللغاتا العلوم) في صف واحد من
كل مستوى (الروضةا المستوى 1ا المستوى 2ا المستوى
3ا المستوى  .)4يحدد المركز التربوي متطلبات التجربة.
ويضع المركز أيضا ً نمو ج تقرير تجريبي يتم ملؤي عن كل
مدرسة لوصف نتائج التجربة.
تحديد ومراجعة معايير المعلم المؤثر من قبل المركز
التربوي باالشتراك مع وزارة التربية/مديرية التوجي
التربوي والمدرسي والمفتشية العامة التربوية .كما يتم
إصدار وتطبيق إجراءات العمل القياسية وأدوات المراقبة
الالزمة لتفعيل وتنفيث معايير المعلم في المدرسةا على
المستويين اإلقليمي والمركزي .ويوافق الوزير على معايير
المعلم الفعالة وأدوات المراقبة وإجراءات العمل القياسية

بروتوكول تقييم تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف والتحقق من البيانات/النتائج

قابلية الصرف
(نعم/ال)

مصدر البيانات/الوكالة
ال

موقع المركز التربوي
للبحوث واإلنماء
(
http://www.crdp.org
)/en

ال

الوثيقة الموقعة في المركز
التربوي للبحوث واإلنماء

ال

التقارير التجريبية

ال

معايير المعلم المؤثر
وأدوات المراقبة
وإجراءات العمل القياسية
الموقعة
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هيئة التحقق
فريق ثالث

فريق ثالث

فريق ثالث

فريق ثالث

اإلجراء
مراجعة موقع المركز التربوي لخطة تطوير المنا ج
وإجراءات العمل القياسية.

التحقق من موافقة اللجنة العليا للمنا ج على وثائق التصميم.

مراجعة التقارير التجريبية

زيارة مركز مديرية توجي تربوي ومدرسي واحد لكل
محافظة والتحقق من تطبيق أدوات المراقبة المصادق عليها.

 #المؤشر

المؤشر
8.2

المؤشر
8.3

المؤشر
8.4

المؤشر 9

تعريف/وصف اإلنجاز
الصادرة والموزعة من قبل وزارة التربية على المدارس.
يتم وضع وإقرار إطار موحد لبناء قدرات المعلمين وتحسين
أداء م في التعليم .ويشمل اإلطار فلسفة ومنهجية تدريب
المعلمين وخارطة طريق التعلم .كما يتضمن معايير المعلم
والكفاءات المطلوبة من المعلمين .ويشمل آلية التنسيق بين
المركز التربوي ووزارة التربية/مديرية التوجي التربوي
والمدرسي ويستخدم نهجا ً شموليا ً للتطوير المهني للمعلمين
من خالل اإلرشاد المستمر ومراقبة الفصول الدراسية
والتوجي والتخطيط لتطوير الموارد التعليمية والتخطيط
لتعليم األقرانا وغير ا من االجراءات .يوافق الوزير على
إطار تطوير المعلم المهني.
يتم وضع استراتيجية شاملة طويلة األجل لتقييم التعلما تشمل
أنواعا ً مختلفة من تقييم الطالب (االمتحانات الدولية
والوطنيةا فضال عن تقييمات أخرى للطالب) وفق
مواصفات كل نوع .وتحدد االستراتيجية إطار وزارة التربية
والمركز التربوي الموحد لتقييم تعلم الطالب وإبالغ
ممارسات الحوكمة والتعليم والتعلم الجيدة .يجب أن يوافق
الوزير على االستراتيجية وأن تنشر على موقعي وزارة
التربية والمركز التربوي.
تطبيق تقييم وفق االستراتيجية المعتمدة .يمكن أن يكون
التقييم وطنيا ً أو دولياًا وقائما ً على عينة أو على إحصاءات.
ويجب نشر نتائج التقييم على موقعي وزارة التربية والمركز
التربوي.
وظيفة المراجعة الداخلية مفعلة كما و محدد في دليل
عمليات البرنامج .يجب إصدار تقارير المراجعة الداخلية
على أساس فصلي وفق المعايير المتفق عليها والمحددة في
دليل عمليات البرنامج.

بروتوكول تقييم تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف والتحقق من البيانات/النتائج

قابلية الصرف
(نعم/ال)

مصدر البيانات/الوكالة
ال

ال

ال

ال

وثيقة اإلطار الموافق عليها
والموقعة من قبل الوزير

موقعي وزارة التربية
والمركز التربوي

الوثيقة الرسمية التي تفصل
نتائج التقييم (مثل وثيقة
منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية للبرنامج الدولي
لتقييم الطالب)
تقارير المراجعة الداخلية

48

هيئة التحقق
فريق ثالث

فريق ثالث

اإلجراء
مراجعة النسخة النهائية للوثيقة الصادرة عن وزارة التربية
والمركز التربوي.

مراجعة موقعي وزارة التربية والمركز التربوي للوثيقة
الموافق عليها والموقعة.

فريق ثالث

مراجعة موقعي وزارة التربية والمركز التربوي لنتائج تطبيق
إحدى التقييمات.

فريق ثالث

مراجعة تقارير المراجعة الداخلية للتحقق من التوافق مع
معايير الجودة المحددة في دليل عمليات البرنامج.
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الجدول  .3.3جدول الصرف الخاص بالبنك
الفئة (بما في ذلك المؤشر المرتبو
بالصرف بحسب الحالة)

النتيجة المرتبطة
بالصرف (بحسب
الحالة)

مجموع قيمة
التمويل المخصص
(بالدوالر األميركي)

تمويل المؤسسة
الدولية للتنمية
(بالدوالر األميركي)

المؤشر  :1عدد األطفال بسن المدرسة
( )18-3ا لين التحقوا بالتعليم الرسمي
في المدارس المشاركة

النتيجة :1
 500,000طفل
بحلول نهاية البرنامج

][95,000,0000

65,000,000

المؤشر  :2نسبة الطالب الثين ينتقلون
إلى الصف التالي

النتيجة  :2.1زيادة
بمعدل  4نقاط مئوية
عن خط األساس
(المحدد في السنة )1

النتيجة 2.1
][9,000,000

23

تمويل الصندوق االئتماني
المخصص لبرنامج نتائج
توفير التعليم لجميع األطفال
(بالدوالر األميركي)

تمويل الصندوق االئتماني
متعدد المانحين المخصص
لدعم لبنان في مواجهة
تداعيات األزمة السورية
(بالدوالر األميركي)
30,000,000

النتيجة 2.1
][9,000,000

صيغة احتساب الصرف

لكل  500طالب إضافي (مقربة إلى أقرب
 )500من خط األساس (من  400,000طفل
في العام الدراسي )2016-2015ا يتم
صر  475,000دوالر أميركي
( 325,000دوالر أميركي من قرض
المؤسسة الدولية للتنمية و 150,000دوالر
أميركي من منحة الصندوق االئتماني متعدد
المانحين المخصص لدعم لبنان في مواجهة
تداعيات األزمة السورية) .للسنوات
الالحقةا يتم طرح عدد الطالب المسجلين
في السنوات السابقة التي صرفت المؤسسة
الدولية للتنمية لصالحها .يمكن صر حد
أقصى يصل إلى  30,000,000دوالر
أميركي ( 20,500,000دوالر أميركي من
قرض المؤسسة الدولية للتنمية
و 9,500,000دوالر أميركي من منحة
الصندوق االئتماني متعدد المانحين
المخصص لدعم لبنان في مواجهة تداعيات
األزمة السورية) كل عام.
مقابل كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة من
خط األساس في كل انتقال إلى الصف التالي
(يتم تحديد ا في السنة )1ا يتم صر
 2,250,000دوالر أميركي .للسنوات

23ومن المتوقع لهذا التمويل كمساهمة من الصندوق االئتماني متعدد المانحين المخصص لدعم لبنان في مواجهة تداعيات األزمة السورية أن يشكل تمويالً إضافيا ً لدعم البرنامج شرط أن ستلقى الصندوق
االئتماني تمويل الجهات المانحة وأن يصادق على االقتراح المقدم .يتم تقديم المعلومات المتعلقة بالمؤشرات المرتبطة بالصرف في هذا الجدول ألغراض اإلعالم للداللة على تكامل دعم التمويل المشترك
للبرنامج.
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الفئة (بما في ذلك المؤشر المرتبو
بالصرف بحسب الحالة)

النتيجة المرتبطة
بالصرف (بحسب
الحالة)

مجموع قيمة
التمويل المخصص
(بالدوالر األميركي)

تمويل المؤسسة
الدولية للتنمية
(بالدوالر األميركي)
23

تمويل الصندوق االئتماني
المخصص لبرنامج نتائج
توفير التعليم لجميع األطفال
(بالدوالر األميركي)

تمويل الصندوق االئتماني
متعدد المانحين المخصص
لدعم لبنان في مواجهة
تداعيات األزمة السورية
(بالدوالر األميركي)

في انتقال الطالب
من الصف الرابع
إلى الصف الخامس

المؤشر  :3أداء المعلمين المقاس
والمقيم

النتيجة  :2.2زيادة
بمعدل  4نقاط مئوية
عن خط األساس
(المحدد في السنة )1
في انتقال الطالب
من الصف السابع
إلى الصف الثامن

النتيجة 2.2
][9,000,000

النتيجة 2.2
][9,000,000

النتيجة  :2.3زيادة
بمعدل  4نقاط مئوية
عن خط األساس
(المحدد في السنة )1
في انتقال الطالب
من الصف العاشر
إلى الصف الحادي
عشر
النتيجة  :3.1أول
دراسة لتقييم األثر تم
إجراؤ ا ونتائج
الدراسة الموزعة
على صانعي
السياسات وي
الصلة بقطاع التعليم.

النتيجة 2.3
][9,000,000

النتيجة 2.3
][9,000,000

النتيجة 3.1
][4,000,000

النتيجة 3.1
][4,000,000
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صيغة احتساب الصرف

الحقةا بالنسبة للسنوات التاليةا يتم طرح
نقاط الزيادة المئوية التي صرفت مقابلها
المؤسسة في السنوات السابقة .ويمكن
صر حد أقصى يصل إلى 4,500,000
دوالر أميركي كل عام لكل مؤشر مرتبط
بالصر .

ال ينطبق

الفئة (بما في ذلك المؤشر المرتبو
بالصرف بحسب الحالة)

المؤشر  :4عدد المدارس المشاركة
التي تنفث تقييمات تكوينية ونهائية
للطالب في الصف الثالث في القراءة
والرياضيات
المؤشر  :5نسبة المدارس المشاركة
التي تتمتع بشراكات مجتمعية فاعلة

المؤشر  :6توفر بيانات قوية في الوقت
المناسب لوضع سياسات قائمة على
األدلة والتخطيط

النتيجة المرتبطة
بالصرف (بحسب
الحالة)

مجموع قيمة
التمويل المخصص
(بالدوالر األميركي)

النتيجة  :3.2ثاني
دراسة لتقييم األثر تم
إجراؤ ا ونتائج
الدراسة الموزعة
على صانعي
السياسات وي
الصلة بقطاع التعليم.
النتيجة  50 :4.1في
السنة 2

النتيجة 3.2
][2,000,000

النتيجة 180 :4.2
في السنة 4
النتيجة %50 :5.1
من مدارس الدوام
الثاني تتمتع
بشراكات مجتمعية
فعالة في السنة .2
النتيجة %80 :5.2
من مدارس الدوام
الثاني تتمتع
بشراكات مجتمعية
فعالة في السنة .4
النتيجة  :6.1وضع
إطار إلدارة
المعلومات والبيانات
واعتمادي من قبل
وزارة التربية

تمويل المؤسسة
الدولية للتنمية
(بالدوالر األميركي)
23

][18,400,000

تمويل الصندوق االئتماني
المخصص لبرنامج نتائج
توفير التعليم لجميع األطفال
(بالدوالر األميركي)

تمويل الصندوق االئتماني
متعدد المانحين المخصص
لدعم لبنان في مواجهة
تداعيات األزمة السورية
(بالدوالر األميركي)
النتيجة 3.2
][2,000,000

18,400,000

15,600,000

][15,600,000

النتيجة 6.1
][3,000,000

النتيجة 6.1
][3,000,000
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صيغة احتساب الصرف

لكل مدرسة يتم صر
أميركي.

80,000دوالر

لكل  %5من مدارس الدوام الثاني التي
تتمتع بشراكات مجتمعية فعالة يتم صر
 600,000دوالر أميركي.

الفئة (بما في ذلك المؤشر المرتبو
بالصرف بحسب الحالة)

النتيجة المرتبطة
بالصرف (بحسب
الحالة)

مجموع قيمة
التمويل المخصص
(بالدوالر األميركي)

تمويل المؤسسة
الدولية للتنمية
(بالدوالر األميركي)
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تمويل الصندوق االئتماني
المخصص لبرنامج نتائج
توفير التعليم لجميع األطفال
(بالدوالر األميركي)

تمويل الصندوق االئتماني
متعدد المانحين المخصص
لدعم لبنان في مواجهة
تداعيات األزمة السورية
(بالدوالر األميركي)

صيغة احتساب الصرف

والمركز التربوي

المؤشر  :7منهج منقح لتحسين جودة
التعليم

النتيجة  :6.2البيانات
السنوية المتوفرة من
المدارس المشاركة
بشأن البيانات
المفصلة المتعلقة
بتسجيل الطالب
بحلول  1مارس من
كل سنة؛ والبيانات
السنوية المتوفرة من
المدارس المشاركة
بشأن البيانات
المفصلة المتعلقة
بنسب انتقال الطالب
إلى الصف التالي
بحلول  31أغسطس
من كل سنة للعام
الدراسي الحالي
النتيجة  :7.1وافقت
اللجنة العليا للمنا ج
على خطة عمل
وإجراءات عمل
قياسية لتطوير
المنهج الدراسي
النتيجة  : 7.2إتمام
تصميم المنهج

النتيجة 6.2
]12,000,000

النتيجة 6.2
][12,000,000

النتيجة :6.2
 1,500,000دوالر أميركي تصر
بالكامل مقابل ما يتم إنجازي بحلول الموعد
النهائي المحدد في  1مارس في كل عام
دراسي .لكل شهر تأخير في تلبية الموعد
النهائيا يخفض الصر بنسبة .٪10
 1,500,000دوالر أميركي تصر
بالكامل مقابل اإلنجازات بحلول الموعد
النهائي المحدد في  31أغسطس في كل عام
دراسي .لكل شهر تأخير في تلبية الموعد
النهائيا يخفض الصر بنسبة .٪10

النتيجة 7.1
][4,000,000

النتيجة 7.2

النتيجة 7.1
][3,000,000

النتيجة 7.1
][1,000,000

النتيجة 7.2

النتيجة 7.2
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النتيجة :7.2

الفئة (بما في ذلك المؤشر المرتبو
بالصرف بحسب الحالة)

مجموع قيمة
التمويل المخصص
(بالدوالر األميركي)

تمويل المؤسسة
الدولية للتنمية
(بالدوالر األميركي)

النتيجة المرتبطة
بالصرف (بحسب
الحالة)

الدراسي

][15,000,000

][12,000,000

النتيجة  :7.3االنتهاء
من تجريب المنهج
الدراسي في 6
مدارس لكل مستوى

النتيجة 7.3
][9,000,000

النتيجة 7.3
][6,000,000

النتيجة  :8.1قيام
وزارة التربية

النتيجة 8.1
][4,000,000

النتيجة 8.1
4,000,000
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تمويل الصندوق االئتماني
المخصص لبرنامج نتائج
توفير التعليم لجميع األطفال
(بالدوالر األميركي)

تمويل الصندوق االئتماني
متعدد المانحين المخصص
لدعم لبنان في مواجهة
تداعيات األزمة السورية
(بالدوالر األميركي)
][3,000,000

النتيجة 7.3
][3,000,000

صيغة احتساب الصرف

يتم صر  5,000,000دوالر أميركي
( 4,000,000دوالر أميركي من قرض
المؤسسة الدولية للتنمية
و1,000,000دوالر أميركي من منحة
الصندوق االئتماني متعدد المانحين
المخصص لدعم لبنان في مواجهة تداعيات
األزمة السورية) عند إتمام تصميم المنهج
لكل من:
 )1الروضة؛
 )2الصفو ( 3-1المستوى )1
 )3الصفو ( 9-7المستوى )3

النتيجة  :7.3يتم صر 3,000,000دوالر
أميركي (دوالر أميركي 2,000,000من
قرض المؤسسة الدولية للتنمية
و1,000,000دوالر أميركي من منحة
الصندوق االئتماني متعدد المانحين
المخصص لدعم لبنان في مواجهة تداعيات
األزمة السورية) عند إتمام تجريب المنهج
في  6مدارس لكل من:
 )1المنهج الدراسي لمرحلة الروضة؛
 )2منهج الصفو ( 3-1المستوى )1
 )3منهج الصفو ( 9-7المستوى )3

المؤشر  8وضع واعتماد اإلطار
والسياسات التأسيسية لدعم التعليم

ال ينطبق
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الفئة (بما في ذلك المؤشر المرتبو
بالصرف بحسب الحالة)

والتعلم

النتيجة المرتبطة
بالصرف (بحسب
الحالة)

والمركز التربوي
بوضع واعتماد
معايير جديدة ألداء
المعلمين وأدوات
جديدة لمراقبة أدائهم
النتيجة  :8.2قيام
المركز التربوي
بوضع واعتماد
إطاراً للتطوير
المهني للمعلمين
وإدارة أدائهم
النتيجة  :8.3صممت
وزارة التربية
والمركز التربوي
استراتيجية شاملة
لتقييم التعلم
النتيجة  :8.4نفثت
وزارة التربية
والمركز التربوي
االستراتيجية الشاملة
لتقييم التعلم

المؤشر  :9تعزيز قدرات وزارة التربية
والمركز التربوي لتنفيث البرنامج

مجموع قيمة
التمويل المخصص
(بالدوالر األميركي)

تمويل المؤسسة
الدولية للتنمية
(بالدوالر األميركي)
23

تمويل الصندوق االئتماني
المخصص لبرنامج نتائج
توفير التعليم لجميع األطفال
(بالدوالر األميركي)

تمويل الصندوق االئتماني
متعدد المانحين المخصص
لدعم لبنان في مواجهة
تداعيات األزمة السورية
(بالدوالر األميركي)

صيغة احتساب الصرف

النتيجة  :9إعداد
وزارة التربية 4
تقارير مراجعة
داخلية في السنة وفق

النتيجة 8.2
][4,000,000

النتيجة 8.2
4,000,000

النتيجة 8.3
][4,000,000

النتيجة 8.3
4,000,000

النتيجة 8.4
][4,000,000

النتيجة 8.4
4,000,000

3,000,000

][3,000,000
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يتم صر  600,000دوالر أميركي
ألربعة تقارير تدقيق داخلي معدة كل سنة.

الفئة (بما في ذلك المؤشر المرتبو
بالصرف بحسب الحالة)

النتيجة المرتبطة
بالصرف (بحسب
الحالة)

مجموع قيمة
التمويل المخصص
(بالدوالر األميركي)

تمويل المؤسسة
الدولية للتنمية
(بالدوالر األميركي)
23

تمويل الصندوق االئتماني
المخصص لبرنامج نتائج
توفير التعليم لجميع األطفال
(بالدوالر األميركي)

تمويل الصندوق االئتماني
متعدد المانحين المخصص
لدعم لبنان في مواجهة
تداعيات األزمة السورية
(بالدوالر األميركي)

المعايير المتفق عليها
بين وزارة التربية
والمؤسسة الدولية
للتنمية
القيمة اإلجمالية

][224,000,000

100,000,000
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4,000,000

120,000,000

صيغة احتساب الصرف

الملحق  :4التقييم الفني

24

 .1سوف يدعم المشروع المقترح المرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال الخاص بالحكومة اللبنانية .تم إجراء
التقييم الفني خالل إعداد المشروع وشمل تحليل كافة وثائق البرنامج وتقاريري والدراسات المرتبطة ب واستكمل بمقابالت مع أصحاب
المصلحة الرئيسيين خالل مرحلة اإلعداد .ويتكون التقييم من ثالثة أقسام:




يصف القسم األول برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال بشكل عاما مع تقييم الترتيبات الفنية المقترحةا ويحدد بعض
مجاالت التحسين الرئيسية.
أما القسم الثاني فيفصل إطار إنفاق البرنامج.
فيما يجري القسم الثالث تحليالً اقتصاديا ً للبرنامج المقترح.

 .2تغطي المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال التي أطلقت في عام 2013م ،الفترة الممتدة بين 2016م و2021م .فبعد إتمام
المرحلة األولى من المبادرة بنجاحا تتزامن العملية الجديدة مع المرحلة الثانية من المبادرة (2016م – 2021م)ا وتقدر تكلفتها بـ2.1
مليار دوالر أميركي .سيتم محا اة عملية برنامج النتائج مع ثي التواريخا وبالتالي فهو يشمل مؤشرات مرتبطة بالصر موزعة
على خمس سنوات.
 .3بشكل عام ،وجد التقييم الفني أنه تم تصميم برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال بصورة مرضية .ويتضمن البرنامج
العديد من الدروس التي تم تحديد ا من المرحلة األولى للمبادرةا ويرتكز اختيار التدخالت لتحقيق األ دا المعلنة إلى حد كبير على
األدلةا من داخل لبنان والعالم على حد سواء .ومع لكا كشف التقييم عن بعض الفرص لزيادة تحسين البرنامجا وتحديداً فيما يتعلق
بتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التربية والتعليم العالي والجهات الفاعلة الوطنية األخرى.
القسم  :Iالمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال ووصف البرنامج
 .4يهدف برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال إلى تحقيق تسعة مخرجات تتمحور حول ثالث ركائا )i :الحصول على
التعليما  )iiالجودةا و  )iiiتعزيز األنظمة .وفيما يلي وصف لكل ركيزة من ثي الركائز .وفي إطار كل ركيزةا يهد "البرنامج
المدعوم من البنك" إلى مساندة تحقيق مجاالت مخرجات محددة .يعرض الجدول أ 4.1برنامج المبادرة الشامل ويحدد بعض العناصر
الرئيسية التي يجري دعمها باستخدام المؤشرات المرتبطة بالصر .
 .5تم وضع إطار نتائج لبرنامج الشامل للمبادرة  2بطريقة استشارية ،بقيادة وزارة التربية والتعليم العالي .فتم إنشاء مجموعات عمل
لكل ركيزةا بحيث تضم كل مجموعة ممثلين عن الوزارة وتعمل تحت قيادة ثي األخيرةا مع عضو من مجتمع المانحين يعين
للمشاركة في قيادة كل مجموعة عمل.
الركيزة  :1الحصول المنصف على التعليم
 .6تهد الركيزة األولى إلى "تعزيز فرص حصول األطفال والشباب ومقدمي الرعاية لهم على التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي
المنظم بصورة منصفة وزيادة طلبهم علي " .وفي إطار ثي الركيزةا ستسهم األنشطة في نوعين من المخرجات:
أ 1.يحصل األطفال والشباب ومقدمو الرعاية لهم على الدعم الالزم لزيادة طلبهم على التعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي المنظم؛
أ 2.يحصل األطفال والشباب على فرص وصول منصفة إلى مدارس رسمية مجهزة بصورة مناسبةا وبخاصة في المناطق
المحرومة.
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 .7من المرجح أن تساهم األنشطة في جميع مجاالت هذه المخرجات في تحقيق المؤشر المرتبو بالصرف في إطار الركياة  :1نسبة
األطفال في سن المدرسة ( 3إلى  18سنة) الملتحقين بالتعليم العام الرسمي (مصنفة) .ولغايات التقييما تتألف ثي األنشطة من أنشطة
متعلقة بجانب العرض مثل بناء وإعادة التأ يل المدارس .وسيتم تناول األنشطة المتعلقة بالطلب على حدة أدناي.
 .8لجهة العرض ،يقترح البرنامج إجراء عدد من التدخالت .سوف تنفق وزارة التربية حوالي  155مليون دوالر أميركي لبناء أو
توسيع أو إعادة تأهيل ما يصل إلى  665مدرسة ،مما سيايد قدرة استيعاب النظام العام بحوالي  45,000مقعد .وسو يشمل لك
إضافة فصول دراسية جديدة وتحديث المدارس لتتوافق مع معايير المياي والصر الصحي والنظافة الصحيةا فضالً عن جهود ستبثل
لضمان أن تكون المدارس أكثر شموالًا وبخاصة للطالب من وي اإلعاقة .يجب أن ترتكز كافة أعمال البناء اإلضافية على الحاجة
وأن تهد إلى سد الثغراتا بتكلفة تقدر بنحو  2,000,000دوالر أميركي للمدرسة الواحدةا مع العلم بأن ثا المبلغ سيختلف بحسب
حجم المدرسة وموقعها .كما سيتم تجهيز المدارس وفق مواصفات المدارس الفعالة .وستشمل التجهيزات المكاتب والمقاعد واأللواح؛
باإلضافة إلى معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمختبرات .كما سيتم تزويد المدارس المبنية حديثا ً أو المعاد تأ يلها أو
الموسعة بالتجهيزات واألثاثا كما سيتما عند الحاجةا إشغال وظائف المعلمين ومدراء المدراس والمساعدين من خالل عملية توظيف
جديدة أو من خالل نقل المدرسين الفائضين من المدارس التي فيها نسب عالية من المعلمين مقارنة بعدد الطالب.
 .9لجهة الطلب ،تعاى األنشطة في إطار برنامج المبادرة العام إلى حد كبير لتلك التي سوف تنفذ مباشرة من قبل الشركاء الدوليين
مثل اليونيسيف .بتوجي من وزارة التربيةا ستكثف المنظمات المحلية والدولية أنشطة التوعية المجتمعية للمجتمعات الضعيفة
والالجئين لتزويد م بالمعلومات الالزمة حول فرص التعليم الرسمي وغير الرسمي .ومن أجل زيادة الطلبا يخطط البرنامج أيضاً
لخف ض تكاليف التعليم لألسر من خالل دعم الرسوم المدرسية وتوزيع الكتب المدرسية والمواد التعليميةا وتسهيل النقل إلى المدارس.
كما سيتم أيضا ً النظر في تقديم المساعدات /التحويالت النقدية أيضا ً من أجل خفض تكاليف الفرص البديلة على األسر إلرسال األطفال
إلى المدرسة .على سبيل المثالا تخطط اليونيسف لتنفيث برنامج تحويالت نقدية يستهد األسر التي لديها أطفال في سن المدرسة
لتشجيع االلتحاق بالمدارس والحضور.
األسس التحليلية للركيزة 1
 .10نجحت الحكومة اللبنانية في زيادة فرص الحصول على التعليم ولكنها تحتال إلى الدعم للحفاظ على هذا المستوى وتعايا المكاسب
فيما يتعلق باإلنصاف .فقد زادت وزارة التربية فرص حصول األطفال الالجئين ممن م في سن المدرسة على التعليم من 14,190
طالبا ً مسجالً في العام الدراسي 2011م2012-م إلى  122,716طالبا ً مسجالً في العام الدراسي 2015م2016-ما أي بزيادة قدر ا
 865في المئة .وقد تم تحقيق لك من خالل عدد من اإلجراءات االستثنائيةا بما في لك فتح مدارس رسمية وتوفير الكادر التربوي
فيها لدوام ثان وتطوير منهج تعليم غير رسمي .يوضح ثا النجاح الماضي كال من اإلرادة والقدرة على تحقيق األ دا الرئيسيةا
ولكن يتطلب أيضا ً دعما ً مستمراً .ومن المتوقع أن ترتكز المكاسب المستقبلية فيما يتعلق بااللتحاق في المقام األول على زيادات في
معدالت التحاق الالجئين بالمدارسا ولكن على أمل أن يكون من الممكن تقديم الخدمات إلى أعداد إضافية من اللبنانيين مع تحسين في
الجودة أيضا ً.
 .11جاء التقييم الفني متطابقا ً مع إعطاء األولوية لألنشطة المرتبطة بالحصول على التعليم لايادة العرض في إطار البرنامج لألسباب
التالية .فاالستثمار في البنية التحتية يمثل أولوية بالنسبة لوزارة التربية ويستجيب لحاجة ملحة .إ تشير اإلحصاءات التي قدمها مسح
دعم تأ يل وتطوير المدارس وتحسين شؤون المعلّمين -دراستي (2011م)ا والتي تم تحديثها مؤخراً في إطار مشروع اإلنماء
التربوي الثاني (EDP IIا 2014م) أن من بين  1,262مدرسة رسمية قائمةا ناك حوالي  75في المئة منها تحتاج إلى إلصالحات.
من بينهاا حوالي  25في المئة بحاجة إلصالحات كبرى منها  40مدرسة تعتبر غير آمنة من الناحية الهيكلية .باإلضافة إلى ذلك ،من
25
بين مباني المدارس الـ 400التي تملكها الوزارة والتي تم تصميمها كمدارس وشملتها الدراسة ،تعتبر  22في المئة منها مكتظة.

25بنا ًء على بيانات البنى التحتية التي تم جمعها في عام  ،2011فإن استخدام أقل من  2.8متراً مربعا ً للطالب الواحد سواء في الدوام األول أو الثاني
يدل على االكتظاظ.
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يحدث هذا االكتظاظ على الرغم من أن الطاقة االستيعابية الكلية لنظام المدارس الرسمية اللبنانية يتجاوز أعداد الطالب المسجلين
حاليا ً في الدوام األول 26.وهذا يرجع جزئيا ً إلى حقيقة أن بعض المرافق التعليمية العامة تقع في المناطق حيث إقبال الطالب يفوق
العرض ،في حين يقع غيرها من المرافق في المناطق التي تشهد إقباالً أقل من العرض .ويمكن معالجة بعض من هذا التباين بين
موقع المدرسة ومكان سكن األطفال من خالل وسائل النقل (بالحافالت) وهذا ما يجري العمل عليه ،ومع ذلك ،هناك حاجة واضحة
لالستثمار في البنية التحتية للتعليم في بعض المواقع في لبنان حيث يتجاوز إقبال الطالب العرض المتوفر وحيثما يكون النقل
بالحافالت ليس ممكنا ً من الناحية العملية.
 .12كما جاء التقييم أيضا ً متطابقا ً مع إعطاء األولوية لألنشطة المرتبطة بالطلب .أوالًا أكدت دراسة حديثة أن كلما ازدادت المسافة إلى
المدرسةا قل احتمال التحاق األطفال بها؛ وبالتاليا فإن دعم النقل سيحدث فرقا ً (الشرباتيا لحودا ونمورا  .)2016ثانيا ًا باالستناد
إلى دالالت التظورات األخيرة في الوضع اللبنانيا من الواضح أن كان لبرنامج التحويالت النقدية أثراً ملموسا ً على السكان الالجئين.
فقد أشار التقييم األخير ألثر مبادرة المفوضية السامية لشؤون الالجئين بتوزيع بعض المساعدات في لبنان من خالل التحويالت
النقديةا بدءاً من العام الدراسي 2013م2014-م إلى احتمال قيام نصف األسر التي تتلقى مساعدات نقدية فقط بإرسال أطفالها إلى
العمل بدالً من االلتحاق بالمدرسة (ماسترسونا 2016م) .وقد تم صر األموال لتلبية االحتياجات األساسيةا مع عدم وجود دليل
على استخدام األموال في السلع الفاخرة أو التر  .ولم تظهر الدراسة شب التجريبية أي دليل على الحوافز الضارة مثل استقطاب
المتلقين غير المؤ لين أو زيادة عدد الالجئين بصورة مصطنعة (ماسترسونا 2016م).
الركيزة  :2تحسين الجودة
 .13تسعى الركيزة الثانية إلى "تحسين جودة الخدمات التعليمية وبيئات التعلم المقدمة وضمان نتائج تعليمية مناسبة بحسب األعمار
لألطفال والشباب" .وبصورة خاصةا ستسا م األنشطة في مجاالت المخرجات الثالثة التالية:
 ب 1.تعزيز قدرات المعلمين والعاملين في مجال التعليم لتقديم نهج يرتكز على المتعلم في المدارس الرسمية وفضاءات
التعلم؛
 ب 2.تمكين العاملين في مجال التعليم على مستوى المدارس من المسا مة بشكل استباقي في إدارة المدارس بشكل أفضل
وتوفير بيئات تعلم آمنة ومواتية؛
 ب 3.تمكين المجتمعات من المشاركة بنشاط في تعزيز التعلم ورفاي الطالب في فضاءات التعلم.
 .14ضمن كل من مجاالت هذه المخرجات ،تم اختيار مؤشرات مرتبطة بالصرف من المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال تتعلق
بـ "البرنامج المدعوم من البنك" .لتحقيق ثي المؤشراتا يقترح البرنامج دعم عدد من التدخالت واألنشطة التي من شأنها أن تسهم
في تحقيق ثي النتائجا بما في لك تدريب مدراء المدارس والمعلمين وتقديم المنح إلى المدارس لتعزيز اإلدارة المدرسية وتفعيل شبكة
اتصال مجتمعي وإجراء عدد من أنشطة التقييم وتقييم التعلم لمساعدة المعلمين على التحديد الدقيق ألجزاء المنا ج التي يواج فيها
الطالب صعوبات أكثر.
 .15فيما يتعلق بأنشطة التدريب ،سوف تقوم وزارة التربية والمركا التربو للبحوث واإلنماء ،بدعم من الشركاء الدوليين ،بتقديم
الدعم لتدريب المعلمين والعاملين في مجال التعليم على طرق التدريس التي ترتكا على المتعلم وإدارة الصف والتعلم التفضيلي ،بما
في ذلك لذو االحتياجات الخاصة .ويمكن أن يبدأ الكثير من ثا التدريب والدعم فوراً مستنداً إلى األنشطة القائمة المدعومة في إطار
المبادرة  1ودعم األنظمة ات الصلة .وسيتم تدريب المعلمين والعاملين في مجال التعليم على تقنيات التعليم الفعالة وتقييم الطالب
وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي للمتعلمينا مع إيالء ا تمام خاص لتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين .وستترافق الدورات
التدريبية مع الرصد والتوجي من المستشارين الثين يزورون المدارس بانتظام لمراقبة المعلمين وتقديم المالحظات .وسو تشمل
األنشطة األخرى وضع وتوزيع المواد التعليمية بما في لك أدلة المعلم .وعلى المدى األطولا ستكون ثي التدريبات مرتبطة بوضع
منهج دراسي جديدا مع تدريب ومواد دعم قائمة على معايير تعلم الطالب الجديدة المتوقع وضعها كجزء من المنهج الجديد.

26تحتسب السعة اإلجمالية بـ 437,895باستخدام  2.8متراً مربعا ً للطالب الواحد ،فيما يصل التسجيل اإلجمالي في الدوام األول إلى حوالي .315,000
واعتباراً من مايو  ،2016تقوم وزارة التربية بتحديث التقييم المادي للبنى التحتية.
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 .16و فيما يخص المنح المدرسية ،سيدعم البرنامج تدريب مدراء المدارس واإلداريين على تحديد احتياجات المدرسة وإعداد خطو
لتحسين المدارس تلبي احتياجات المدارس الفورية ومتوسطة األجل .ويقوم لك على برامج المنح المدرسية القائمة التي تدير ا
وزارة التربية .وسيتم توفير تمويل على شكل منح للمدارس لتحقيق خطط التحسين الخاصة بها .سيكون التركيز بشكل خاص على
عمل المدارس على توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملةا باإلضافة إلى تحسين استبقاء الطالب والتحصيل العلمي والنتائج التعليمية.
األسس التحليلية للركيزة 2
 .17إن حماية ودعم الجودة أمر ضرور لمستقبل نظام التعليم العام على المدى الطويل .يشكل الطالب الالجئون حاليا ً 19في المئة من
إجمالي عدد الطالب الملتحقين بالمدارس العامة في الدوام األولا و 100في المئة من الدوام الثاني في السنوات السابقةا وال تزال
وزارة التربية قادرة على الحفاظ على جودة التعليم والتعلم على قدم المساواة مع الدول األخرى في المنطقةا وخاصة في المرحلة
الثانوية .وسو تكون ناك حاجة لدعم كبير للحفاظ على المستويات الحالية لتعلم الطالب وزيادتها.
 .18جاء التقييم متطابقا ً مع التركيا على التدريب ومراقبة الفصول الدراسية والمنح المدرسية .غير أن حثر من أن يمكن أن تكون
أنشطة التدريب أكثر فعالية إ ا ما اقرنت مع المراقبة والتوجي المستمر التي يقدمها كل من إدارة المدرسة (مدير المدرسة ومنسقي
الموادا الخ) ومستشارو مديرية التوجي التربوي والمدرسي .وعلى الرغم من أن التدريب على المستوى العالمي غير فعال في كثير
من األحيان في تغيير ممارسات المعلمين وتحسين نتائج تعلم الطالب (على سبيل المثال برونز ولوكا 2015م)ا إال أن يمكن أن
يكون فعاالً في االثنين ..." :فئة التدخل التي ينتج عنها عادةً تحسينات كبيرة في تعلم الطالب ي التدخالت التربوية التي توفق بين
التدريس مع تعلم الطالب (" ...ايفانز وبوبوفاا  .)2015وينبغي أن تستند مراقبة الفصول الدراسية وتقييمات أداء المعلم على معايير
واضحة تحدد ا معايير المعلم التي تضعها وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث واإلنماء .وبحسب األدلة التي تم التوصل إليهاا
من بين أمور أخرىا (على سبيل المثال باباي وآخرون )2016ا ينبغي تشجيع التعلم من األقران بين المعلمين عن طريق الجمع بين
المعلمين أصحاب األداء العالي والمعلمين الثين م بحاجة إلى مساعدة لالجتماع والعمل على مجاالت مهارات محددة في مالحظات
الفصول الدراسية .كما يمكن أن تكون تدخالت التدريب القائم على التمرين فعالة أيضا ًا في حين من المتوقع أن تساعد أجهزة
الكمبيوتر وغير ا من معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الفصول الدراسية في تحسين التدريس (بحسب كون 2014ما
برونز ولوك 2015م وايفانز وبوبوفا 2015م)ا والتي سيتم ربطها في السنوات الالحقة بالمنهج الدراسي الجديد.
 .19كما اتفق التقييم مع أهمية االتصال المجتمعي .ناك أدلة وافرة على أن المسائل المتعلقة بحماية الطفل ال يتم تناولها على نحو كا ا
وال سيما في مجتمعات الالجئين .فقد حدد استعراض حديث لبرنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال الحد من البلطجة والعنف في
المدارس كخطوة أولى حاسمة نحو حماية أفضل للطفل (جلبوطا 2015م) .وتتخث البلطجة أشكاالً عدةا بما في لك األطفال الثين يتم
وضعهم في فصول دراسية مع أطفال أصغر سناً .كما تم توثيق التمييز بين الطالب في عدد من الحاالت .كما أن التحرد السائد يشكل
دافعا ً اما وراء تسرب الطالب من المدارس .فردم الهوة بين المجتمع والمدرسةا من خالل تعيين جهات فاعلة تأخث على عاتقها
مسؤولية متابعة كل من الطالب السوريين واللبنانيينا يمكن أن يكون ل أثراً كبيراً في الحد من مخاطر ثا التسرب المدرسي
الخطير .كما ستتناول شبكة االتصال المجتمعي تحسين العالقات مع المعلمين وستقوم بمتابعة طلبات المعلمينا مثل الواجبات
المنزليةا و ي مجاالت تم تحديد ا سابقا ً على أنها مرتبطة بتسرب األطفال السوريين واللبنانيين من المدارس اللبنانية (الشرباتي
وآخرونا  .)2016كما التزمت وزارة التربية وغير ا من الجهات الفاعلة مثل وكاالت األمم المتحدة بمضاعفة جهود ا في ثا
المجال.
 .20وأخيراً ،من دون توفر المعلومات الصحيحة بشأن المستوى الفعلي لتعلم الطالب ،ال يمكن تلبية احتياجات الطالب بطريقة تفاضلية.
سو تطور وتنفث وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث واإلنماءا في إطار المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالا إطاراً
وطنيا ً لتقييم التعلم والثي سو يشمل تقييمات تكوينية على مستوى المدرسة .وسيتم إيالء ا تمام خاص بالصف الثالث للكشف عن
الصعوبات المبكرة في مهارات القراءة والكتابة والحساب األساسية؛ وكثا الصف السادس للكشف عن الصعوبات في العلوم
والرياضيات واللغات.
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الركيزة  :3تعزيز األنظمة
 .21تقوم الركيزة الثالثة على "تعايا قدرات الوزارة ومؤسساتها اإلدارية لوضع الخطو والموازنات لخدمات التعليم وتنفيذها ورصدها
وتقييمها" .وتهد ثي الركيزة إلى تحقيق المخرجات التالية:
 ج 1.وضع وتشغيل نظام معلومات فعال ودقيق إلدارة التعليم؛
 ج 2.تطوير واعتماد منهج دراسي منقح للمدارس وفضاءات التعلم لتحسين جودة التعلم والمهارات الحياتية وفرص العمل
لألطفال والشباب؛
 ج 3.اعتماد وتنفيث أطر سياسية مناسبة لتنظيم برامج وخدمات التعليم وتعزيز إدارة المدارس وإضفاء الطابع المهني على
خدمات التعليم؛
 ج 4.تعزيز قدرات الوزارة ومؤسساتها على المستويين المركزي واإلقليمي لقيادة وتنسيق تخطيط وتنفيث وتقييم أنشطة
المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال.
 .22سيتم تحقيق هذه المخرجات من خالل األنشطة التالية :طرح نظام جديد لمعلومات اإلدارة التعليمية وبناء القدرات المؤسسية بشكل
ملحوظ وإصالح المنا ج الدراسية والعمل على مستوى السياسات الثي يشمل إزالة كل العوائق التي تواج االلتحاق بالمدارس.
 .23تمثلت إحدى الصعوبات الرئيسية التي تمت مواجهتها خالل تنفيذ المرحلة األولى من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال في عدم
توفر بيانات موثوق بها في الوقت المناسب وأنظمة هيكلية لجمع البيانات وقدرة األنظمة على تحليل البيانات التي يمكن أن تفيد
القرارات السياسية وتدخالت البرامج .ناك حاليا ً عدة آليات لجمع البيانات التي تعمل بالتوازيا باإلضافة إلى تأخيرات طويلة في
قدرة وزارة التربية والمركز التربوي على جمع واستخدام البيانات على مستوى المدارس التخا القرارات .ونتيجة لثلكا سو تضع
الوزارة والمركز إطاراً إلدارة البيانات مع تفصيل كيفية جمع البيانات عن المدارس والطالب والمعلمين وغير م من موظفي القطاعا
والتحقق من صحتها وتصنيفها واستخدامها من قبل مختلف الجهات المعنية .وسو يتم نشر نظام معلومات إدارة التعليم من أجل دعم
جمع البيانات في الوقت المناسبا بحيث تستند عملية اتخا القرارات على مستوى المدرسة والوزارة والمركز على بيانات دقيقة
ومحدثة.
 .24تعود المناهج الدراسية الرسمية الحالية في لبنان إلى عام 1997م ولم تشهد تغييرات كبيرة منذ ذلك الوقت .و ي ترتكز بشكل كبير
على مفا يم أو معلومات محددة يتوجب على الطالب أن يعرفهاا بدالً من التركيز على الكفاءات والمهارات التي يجب أن يكتسبها
المتعلمون .لثا تلتزم وزارة التربية ومركز البحوث بإعادة النظر في المنا ج الدراسية في إطار المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع
األطفال بحيث تصبح قائمة على الكفاءة ومرتكزة على المتعلم ومتوافقة مع احتياجات القوى العاملة للقرن الواحد والعشرين .باإلضافة
إلى المنهج الرسميا ستضع وتطرح الوزارة والمركز برامج تعليم إضافية غير رسمية التي يمكن أن تعمل كمعابر إلى التعليم
الرسميا وال سيما بالنسبة لألطفال الثين انقطعوا عن الدراسة لفترة من الزمن.
 .25ومن أجل ضمان توفر فرص منصفة للحصول على التعليم وتحسين نوعية الخدمات التعليمية وبيئات التعلم ،ستضع وزارة التربية،
بالتعاون مع المركا التربو  ،وتعتمد وتنفذ السياسات المناسبة في إطار المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال .وستقوم
الوزارة بشكل خاص بإلغاء العوائق المتمثلة في االجراءات القانونية والتوثيق المفروضة على الالجئين لاللتحاق بالمدارس والتسجيل
في االمتحانات .وسو تقر الوزارة والمركز أيضا ً بالتحصيل العلمي من خالل اعتماد شهادة التعليم الرسمي وغير الرسمي .كما
ستضع وتعتمد الوزارة والمركز أطراً لحماية الطفل وتقديم المشورة الصحية وتعليم وي االحتياجات الخاصة لضمان أن تكون
فضاءات التعلم الرسمية وغير الرسمية آمنة وشاملة .وفيما يتعلق برصد التعليم والتعلما ستصادق الوزارة والمركز على معايير المعلم
المؤثر وستعمل على تطوير نظام إلدارة أداء المعلم من أجل الرصد الفعال وتقييم وتحسين أداء المعلم .كما سيتم وضع إطار وطني
لتقييم التعلم لقياس مخرجات التعلم .وأخيراًا سيتم وضع واعتماد إطار لإلدارة على مستوى المدرسة لتمكين اإلدارة المدرسية وتعزيز
استقاللية المدارس.
 .26وأخيراً ،من أجل دعم هذه الجهود اإلنمائية ،ستتطلب الوزارة والمركا التربو تعايا القدرات من حيث توفر الموظفين لوضع
خطو الخدمات التعليمية وإعداد مياانيتها وتنفيذها ورصدها وتقييمها ..وسيدعم البرنامج تحديد احتياجات التوظيف في كل من
وزارة التربية والمركز التربوي وتعيين موظفي الخدمة المدنية في المناصب المهمة في المؤسستين .سيتم تحديد معايير األداء
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للموظفين ونشر ا من أجل تقييم أداء الموظفين ومعالجة قضايا تنمية القدرات .كما سيتم التركيز بشكل خاص على األدوار في مجال
المشتريات واإلدارة المالية والتخطيط االستراتيجي والرصد والتقييم.
األسس التحليلية للركيزة 3
 .27يتوجب على وزارة التربية حاليا ً التركيز على وضع الحلول الفورية لألزمات اليوميةا وقدرتها محدودة على االنخراط في وضع ثا
النوع من الخطط التفصيلية طويلة األمد واالستراتيجية الالزمة لتنفيث المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال .يبين التنفيث الناجح
للمبادرة  1وتصميم المبادرة  2العزم على مواصلة وزيادة األداء األساسي لنظام التعليم .وبالتالي ناك حاجة عاجلة للدعم الكبير
والمستمر للحفاظ على وتعزيز قدرات التخطيط والرصد والتنفيث.
 .28وفيما يتعلق برصد النظام ،خلص التقييم إلى أن دعم تطوير وتحفيا إستكمال وضع نظام مناسب لمعلومات إدارة التعليم قد تمثل
أكبر مساهمة يمكن أن يقوم بها البرنامج في المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال بشكل عام .وفي ضوء ما سبقا ونظراً
لعدم وجود بيانات دقيقة في الوقت المناسبا فإن من الصعب جداً على وزارة التربية تخصيص الموارد بشكل صحيح للمدارس
األكثر احتياجا ً أو توجي جهود الوزارة إلى المدارس التي يمكن أن تستفيد منها أكثر من غير ا .كما أن توفر البيانات في الوقت
المناسب سيكون ل أثراًر كبيراً في ضمان أن يكون اإلنفاق الجاري أكثر فعالية وأفضل استهدافا ً.
القسم  :IIإطار إنفاق البرنامج
 .29يحلل إطار إنفاق البرنامج تكاليف النفقات ويقدم بعض التقديرات لتمويل البرنامج والفجوة التمويلية المتبقية ويناقش تخطيو
المياانية وتنفيذها .وبنا ًء على مراجعة حديثة للنفقات العامة أجريت في قطاع التعليم في لبنانا فضالً عن سيناريو ات البرنامج التي
أجريت باستخدام نمو ج مخصص لتقدير تكاليف للمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالا يقيم ثا القسم القدرة على تنبؤ
االستدامة المالية للبرنامج وتمويل ويستعرض يكلية الميزانية وتصنيفها ويناقش توافق نفقات البرنامج مع أولويات الحكومة.
التكاليف العامة للبرنامج والفجوة التمويلية والقدرة على تنبؤ االستدامة المالية والتمويل
 .30يقدر إجمالي كلفة برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال بحوالي  2.1مليار دوالر أميركي .وال يشمل ثا الرقم نفقات
الحكومة المتزايدة المتكررة واالستثمارية على التعليما والتي تعتبر ضرورية لتغطية توفير التعليم لالجئينا مما يستكمل المبادرة
الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال .تحتسب ثي التقديرات باستخدام نسخة يونيو 2016م من نمو ج تقدير تكاليف برنامج المبادرة 2
(السيناريو األساسي) .ومن ثي القيمة اإلجماليةا يقدر "البرنامج المدعوم من البنك بحوالي  1.8مليار دوالر أميركيا ما أن يتم
استثناء األنشطة التي تقع تماما ً ضمن نطاق اختصاص الشركاء الدوليينا مثل التعليم غير الرسمي.
 .31وبالتالي يواجه برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال نقصا ً في التمويل يقدر بـ 1,100مليون دوالر أميركي .مع
تمويل المؤسسة الدولية للتنمية ( 100مليون دوالر أميركي) والمنحة ( 124مليون دوالر أميركي)ا يصل مجموع االلتزامات الحازمة
لبرنامج المبادرة  2إلى حوالي  172مليون دوالر أميركيا مما يغطي تكاليف األشهر الثماني عشر المقبلة بشكل أساسي .ونظراً
لمستويات الدعم الدولي السابقة للمبادرةا تشير التقديرات إلى أن مبلغ إضافي قدري  150مليون دوالر أميركي سيكون متوفراً لكل من
السنوات األربع الالحقة من البرنامج .ولكنا تجدر اإلشارة إلى أن ال يزال يجب توفير ثي الموارد بالكامل.
 .32تبدو الظروف المالية قصيرة األجل سليمة .خلصت المشاورات األخيرة بشأن المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي إلى استمرار نمو
الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع حتى عام 2020ما مما سيؤدي إلى زيادة طفيفة في إجمالي اإليرادات المالية (باستثناء المنح) .وفي
المقابلا من المتوقع أن يرتفع إجمالي اإلنفاق العام قليالً في السنوات المقبلةا من نسبة مقدرة بـ 28.7في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي في عام 2014ما إلى  30.8في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام 2020م (صندوق النقد الدوليا 2015م).
وبالرغم من عدم توفر تقديرات دقيقةا إال أن من المتوقع أن يستفيد قطاع التعليم من ثي الزيادة الطفيفة في اإلنفاقا المبينة في ترجيح
الميزانية.
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 .33رغم أن تخصيص التمويل المحلي لقطاع التعليم يبدو واعداً وأنه يتاايد من حيث القيمة الحقيقية (الرسم أ ،)4.2إال أنه لم يواكب
النمو الشامل (الرسم أ .)4.3وقد أدى ثا إلى انخفاض في كل من النسبة اإلجمالية من الناتج المحلي اإلجمالي المخصصة للتعليما
فضالً عن حصة القطاع من التمويل العام.

الشكل  :4.2النفقات الفعلية لوزارة التربية (مليون دوالر أميركي)
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الشكل  :4.3نفقات وزارة التربية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
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 .34ال تعكس حصة الحكومة المخصصة للتعليم األهمية التي يتم إيالؤها لهذا القطاع؛ وهذا ما يفسر جائيا ً من مستويات التمويل
الخاص المرتفعة المقدمة للخدمات .فرغم أن اإلنفاق العام في لبنان على التعليم يعتبر األدنى من بين جميع دول الشرق األوسط
وشمال إفريقياا إال أن من الصحيح أيضا ً أن المدارس العامة ال تخدم سوى  30في المئة من الطالب اللبنانيين .وعندما تتدخل عوامل
الدعم للمدارس الخاصة ( 0.4في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي) والنفقات الخاصة ( 1.45في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ي
حصة اإلنفاق من جيب األ ل)ا يصل مجموع التمويل المقدم للتعليم إلى ما يقارب  4في المئة من الناتج المحلي اإلجماليا و و معدل
أكثر انسجاما ً مع المتوسطات اإلقليمية .ولكنا تجدر اإلشارة إلى أن ثا يمثل عبئا ً ثقيالً على األ ل.
 .35تؤد هذه النسبة العالية من التمويل الخاص إلى تفاقم عدم المساواة في نظام التعليم .فحتى قبل أزمة الالجئينا تميز النظام اللبناني
بتفاوتات كبيرة في الحصول على التعليم وفي جودة الخدمات المقدمة .وقد زاد ثا التوج سوءاً (الشكل أ )4.4في بداية نزوح
الالجئينا نظراً ألنهم استقروا إلى حد كبير في المناطق األكثر فقراًا مما زاد الضغوط على تلك المدارس الفقيرة لتقديم خدمات عالية
الجودة .وتتجلى ثي التفاوتات أكثر فيما يتعلق بمدى توافر وجودة الخدمات عبر المناطق الجغرافية.

الشكل  :4.4معدالت االلتحاق بحسب العمر وبحسب التقسيم الخمسي لمستويات المداخيل
تخطيط وتصنيف وتنفيث الميزانية

29

االلتحاق حسب العمر والشريحة الخمسية

 .36نظراً لعوامل خارجة عن وزارة التربية ،يعمل قطاع التعليم في لبنان بمستوى محدود من تخطيو المياانية .فهو يفتقر إلى القدرة
على وضع إطار إنفاق متوسط األجل قابل للتنفيث .حتى عندما يتم وضع خطط قطاعية أو عندما تصدر وزارة المالية إطار تمويل
متوسط األجلا فال يكون أي منها ملزما وال يتم االلتزام ب  .ويضا عدم وجود ميزانية معتمدة إلى غياب ثقافة التخطيط المؤسسي في
اإلدارة وعدم وجود مبادئ توجيهية للسياساتا عدم وجود ميزانية معتمدة .فالميزانية األخيرة التي أقر ا البرلمان كانت في عام
2005م؛ ومنث لك الحينا تعمل اإلدارة العامة على ميزانيات سنوية مؤقتةا مع عرض قليل لتوقعات العام المقبل .وبالتاليا فإن عدم
وجود ميزانية سنوية يح ّد من إضفاء الطابع المؤسساتي على عملية صلبة لتخطيط اللميزانية.

العمر
أعلى

أدنى
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 .37إن عمليات تنفيذ الموازنة غير منظمة بشكل جي ًد .ال يوجد فريق متخصص في وزارة التربية توكل إلي مسؤوليات تنفيث الميزانيةا
بما في لك عدم وجود أي تخطيط نقدي ملحوظ (البنك الدوليا  .)2016ومن المتوقع أن تؤدي األنشطة المقترحة لتعزيز القدرات
المؤسسية بشأن تخطيط الميزانية وتقديرات التكاليف والتوقيتا في سياق المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالا إلى تحسين
عملية وضع الميزانية في وزارة التربية ككل .فنقطة االنطالق تظل متمثلة في وضع نمو ج تفصيلي لتقديرات التكلفة يسمح لسلطات
وزارة التربية تقدير التمويل على المدى المتوسط والمدى الطويل وتأثير السيناريو ات المختلفة .فباإلضافة إلى توفير استعراض
مفصل لنفقات البرنامجا فإن لك يساعد على تنسيق النفقات واألنشطة واأل دا .
 .38يتأثر تنفيذ بنود المياانية المتكررة (عدا رواتب موظفي الخدمة المدنية) في نظام التعليم بالعمليات البيروقراطية في مراجعة
واعتماد النفقات التي تؤثر بدورها على استخدام األموال في الوقت المناسب .ومن بين المشاكل الملحوظة في مراجعة اإلنفاق العام
يتبين عدم وجود وظائف نظامية للتدقيق الداخلي وعدم توافق التقارير المالية مع معايير المحاسبة الدولية الخاصة بالقطاع العام (البنك
الدوليا 2016م) 30.وعلى الرغم من نقاط الضعف ثيا يفترض تنفيث الميزانية في مجملهاا سنويا ً .كما يعاني اإلنفاق على مستوى
المدارس أيضا ً عملية طويلة وبيروقراطيةا مما أدى إلى سوء تنفيث ميزانيات المدارسا وتحديداً في صندوق األ ل وصندوق الطالب.
(البنك الدوليا 2016م).
 .39تمول المياانية الشاملة للتعليم خمسة قطاعات فرعية (ال تشمل اإلدارة العامة) :التعليم العام (بما في لك مرحلة ما قبل االبتدائي
واالبتدائي) والتعليم الثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني واإلدارة العامة (الشكل أ.)4.5
الشكل  :4.5نفقات القطاعات الفرعية2014 ،م (مليون دوالر أميركي)
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 .40كما هي العادة في قطاع التعليم ،تتألف النفقات بغالبيتها القصوى من التكاليف المتكررة مثل الرواتب .فيمثل التوظيف أكثر من 80
في المئة من اإلنفاق على التعليم .األ م من لك أن النفقات غير المتكررة في إطار برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالا
المقدرة بنحو  199,704,807دوالر أميركيا تمثل  9.4في المئة من إجمالي النفقات المتوفرة لوزارة التربية .للمزيد من التفاصيل
بشأن توزيع النفقات حسب فئة اإلنفاقا أنظر الجدول (أ.)4.1

30للمزيد من المعلومات بشأن اإلدارة المالية ،راجع الملحق  5تقييم األنظمة االئتمانية.
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الجدول  .4.1توزيع تفقات وزارة التربية2013 ،م
 %الحصة

فعليا ً

رواتب موظفي الخدمة المدنية

63.1

248

رواتب الموظفين المتعاقدين

9.7

38

بدالت النقل

4.4

17

إيجار وصيانة المدارس

2.4

10

المسا مات في القطاع العام

5.5

22

المسا مات في المنظمات غير الحكومية

13.7

53

تكاليف متكررة أخرى

1.2

5

100.0

393

التعليم العام

المجموع الفرعي
رواتب موظفي الخدمة المدنية
رواتب الموظفين المتعاقدين
بدالت النقل
إيجار وصيانة المدارس
تكاليف متكررة أخرى
المجموع الفرعي
رواتب موظفي الخدمة المدنية
رواتب الموظفين المتعاقدين وتكاليف متكررة أخرى
المجموع الفرعي
رواتب موظفي الخدمة المدنية
رواتب الموظفين المتعاقدين
بدالت متنوعة (بما في لك النقل)
المجموع الفرعي

التعليم الثانو
81.3
7.5
4.8
4.2
2.2
100.0
المديرية العامة للتعليم العالي
99.5
0.5

100.0
المديرية العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني
28.2
61.4
6.8
3.6
اإلدارة العامة

108
10
6
6
3
133
200
1
201
22.2
48.5
5.73
2.57

رواتب موظفي الخدمة المدنية ورواتب الموظفين المتعاقدين

50.7

22.9

النقل وبدالت أخرى

44.5

18.9

تكاليف اإليجار وتكاليف متكررة أخرى

4.8

2.2

100.0

45.3

المجموع الفرعي
المجموع العام

851.3

المصدر :وزارة الماليةا وفق مراجعة اإلنفاق العام في قطاع التعليم في لبنانا البنك الدولي (المرتقبة)
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توافق نفقات البرنامج مع أولويات الحكومة وفعالية النفقات
 .41فيما يتعلق بنفقات البرنامج المحددة ،تم وضع تقديرات للتكاليف متوسطة المدى باستخدام أفضل البيانات المتوفرة من وزارة
التربية والمركا التربو ووكاالت األمم المتحدة والجهات الفاعلة األخرى (الشكل أ :)4.5ويظهر نمو ج التكليف ما يلي:
أ .من المتوقع أن تتغير تكاليف الوحدة الخاصة بتقديم الخدمات قليالً مع مرور الوقتا من  461دوالر أميركي و 648دوالر
أميركي لتسجيل السوريين في الدوام األول والثاني في عام 2016م إلى  472دوالر أميركي و 593دوالر أميركي على التوالي
(إدارة السياسات الخاصة بأكسفوردا 2016م).
ً
ب .ستتطلب المنح المقدمة إلى المدارس تمويالً ال يقل عن  4.4مليون دوالر أميركي سنويا لتنفيث خطط تحسين المدارس الرسمية
التي يتم التحديد على أنها بحاجة ملحة إلى تحسين جودة التعلما بما في لك تدريب المعلمين والدعم التكميلي للطالب
والتجهيزات.
ج .من المتوقع أن يبلغ متوسط كلفة أعمال البناء حوالي  2مليون دوالر أميركي لكل بناء جديد و 235,000دوالر أميركي لكل
نشاط توسيع .وسيتطلب بناء المدارس وتوسيعها وإعادة تأ يلها وتجهيز ا بالتجهيزات الالزمة تمويالً يقدر بـ  200مليون دوالر
أميركي و 347دوالر أميركي للمتر المربع الواحد بالنسبة إلعادة التأ يل .ويفسر لك معظم الزيادة المتوقعة في النفقات لمدة
البرنامج.
د .وبشكل عاما يضع نمو ج تقدير التكلفة حوالي  15في المئة في اإلدارة والتكاليف العامة التي يتوجب على وزارة التربية
استيعابها.
الشكل  :4.5تقديرات تكاليف برنامج المرحلة الثانية من المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال 2016م – 2021م
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 .42تشمل مراجعة اإلنفاق العام في قطاع التعليم في لبنان ( )P152803ليونيو 2016م عدداً من االستنتاجات اإلضافية المتعلقة بفعالية
ومساواة النفقات التي تشدد على أهمية خطو عمل البرنامج .أوالًا ناك ارتباط كبير بين جودة تقديم الخدمات وتوجهات اإلنفاق.
ثانيا ًا نظراً لهيكلية الدعما تستفيد األسر األغنى أكثر من غير ا من تحويالت بدل التعليم العام .ثالثاا كما و الحال في العديد من
البلدان في ثي النقطة من مسار لبنان الخاص بالتنمية االقتصاديةا ينخفض تمثيل األسر األشد فقراً في المدارس الثانوية والجامعاتا
32من نموذج تكليف المبادرة ( 2إدارة السياسات الخاصة ألكسفورد ،مسودة غير منشورة لعام .)2016
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مما يشكل دافعا ً آخر لزيادة استفادة األسر األغنى من دعم التعليم العام .وأخيراًا فإن األسر األكثر فقراً ي أيضا ً من يتحمل ويعاني
من عدم كفاءة النظام التعليميا إ أنها تميل إلى أن تكون ممثلة بشكل غير متناسب بين الثين يعيدون الصفو ويتركون المدرسة في
نهاية المطا .
 .43ونتيجة لهذا التحليل وغيره من التحليالت ،تم تقديم عدد من التوصيات لتحسين العمليات واإلجراءات داخل وزارة التربية لايادة
القدرة الشاملة على إدارة األزمة الحالية وتعايا النظام على المدى الطويل .تدور ثي التوصيات المتعلقة بالبناء المؤسسي حول
تحقيق مكاسب كبيرة في أربعة مجاالت (لمعرفة المزيد عن توصيات البناء المؤسسيا أنظر التقييم االئتماني):
أ.

زيادة االلتحاق بالمدارس :إن التحاق الطالب اللبنانيين وغير اللبنانيين على حد سواء أقل من المستوى األمثل في التعليم ما قبل
االبتدائي والتعليم الثانويا وينتشر ثا التدني بشكل خاص بين األسر األكثر فقراً .فعلى سبيل المثالا في العام الدراسي
2012/2011ا كانت أقل من  55في المئة من اللبنانيين الثين بلغوا  17عاما ً في التقسيم الخمسي لمستويات المداخيل األدنى في
برامج التعليم الرسميا مقارنةً بأكثر من  90في المئة من اللبنانيين الثين بلغوا  17عاما ً من العمر في التقسيم الخمسي لمستويات
المداخيل في برامج التعليم الرسمي .ويقدر أن ما يقل عن  10في المئة من الالجئين السوريين في سن الدراسة الثانوية م
مسجلون في المدرسة .لثا يجب تضافر الجهود لزيادة إمكانية الحصول والطلب على التعليم من أجل تقديم خدمات التعليم للجميع.

ب .دعم المعلمين :المعلمون م العمود الفقري لتقديم خدمات التدريس ويتطلبون دعما ً أفضل على شكل تدريب وتوجي ومساعدات
تعليمية لتحسين تقديم الخدمات وتعلم الطالب .ويجب أن يترافق ثا الدعم مع زيادة رصد ممارسات وأداء المعلمين.
ج .تقييم الطالب :يجري النظام العام حاليا ً امتحانات استبعادية عالية المخاطر في نهاية الصف التاسع والصف الثاني عشر .ومن
أجل تحسين تعلم الطالب وإتمام الصفا يمكن اللجوء إلى تقييم للطالب خال من المجازفات في الصفو الدنيا لتحديد الطالب
الثين يحتاجون إلى المساعدة ليتم استهدفهم بالدعم األكاديمي قبل تسربهم من المدرسة .وبشكل عاما يجب وضع خطة بشأن
كيفية عمل تقييمات الطالب معا ً لتوفير المعلومات الالزمة لعمل الجهات الفاعلة في كل مستوى من مستويات النظام .ويشمل لك
التقييمات الوطنية والدوليةا القائمة سواء على اإلحصاءات أو النما جا وسواء السنوية أو متعددة السنوات وعلى مستويات
صفو مختلفةا يمكن مقارنتها مع الوقت.
د.

إصالح المناهج الدراسية :يشكل المحتوى التعليمي اليومي أساس لكل نظام تعليميا وتم تنقيح المنا ج الدراسية في لبنان
بالكامآلخر مرة في عام 1971ما مع تعديالت جزئية متعددة بما في لك مؤخراً في عام 1997م و2000م و2012م .وقد دعت
وزارة التربية وأعضاء منظمات المجتمع المدني باستمرار إلى إصالح شامل للمنا ج الدراسية لتحسين عملية التعليم والتعلم.
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القسم  :IIIالتقييم االقتصاد
أ .األساس المنطقي لالستثمار
 .44يدعم ارتفاع معدالت العائد على التعليم في لبنان األساس المنطقي الستثمار البرنامج .وتقدر العوائعد الخاصعة علعى التعلعيم االبتعدائي
والثانوي في لبنان بمعدل  %6و %4على التوالي33ا أي تقريبا ً على قدم المساواة مع االقتصادات ات الدخل المرتفعع ( 4.8و 5.3فعي
المئة) 34.من المرجح أن تكعون العوائعد االجتماعيعة كبيعرة أيضعا ًا نظعراً لعوامعل التعلعيم الخارجيعة اإليجابيعة المتععددة .كمعا بينعت األدلعة
العالمية عائدات خاصة واجتماعية عالية على التعليم ما قبل االبتدائيا معن  2:1إلعى  17:1مقابعل كعل دوالر يعتم اسعتثماري 35.وبعالرغم
من العوائد المرتفعةا يبقى العديد من األطفال في لبنان حاليا ً خارج المدرسة .حتعى بالنسعبة ألولئعك العثين يشعملهم نظعام التعلعيما فبالكعاد
تبلغ معدالت إتمام التعليم  86.5في المئة في مرحلة ما قبل االبتدائي و 78.1في المئة فعي االبتعدائي و 59.0فعي المئعة فعي الثعانويا معا
يترك كثيرين خارج المدرسة .وإزاء ثي الخلفيةا يهد التمويل في إطار ثا المشروع إلى معالجة إخفاقات السوق الكامنة في النظعام
والتي تفاقمت بشكل كبير نتيجة أزمة الالجئينا بغية زيادة فرص الحصول المنصف على تعليم عالي الجودة في لبنان.
ب .األثر االقتصاد للبرنامج
 .45تبين توقعات الحالة األساسية لبرنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال عوائد كبيرة خالل مدته 36.فباالسعتناد إلعى كلفعة
مقدرة بـ 1.8مليار دوالر أميركي موزعة على مدة خمس سنوات واإليرادات السنوية اإلسمية المقدرة بـ 11.89مليار دوالر أميركعيا
يبلغ صافي القيمة الحالية للبرنعامج  563مليعار دوالر أميركعي علعى أسعاس سععر خصعم بمععدل  5.9فعي المئعة 37.يعتم احتسعاب العوائعد
السنوية المرصودة للبرنامج عن طريق ضعرب الزيعادة فعي الراتعب علعى معدى أفعق عمعل لمعدة  40عامعا ً لكعل سعنة إضعافية فعي التعلعيم
االبتدائي والثانوي  6 -في المئة و  4في المئةا على التوالي  -بعدد الطالب الثين أكملوا السعنة الدراسعية وفعق عد المبعادرة  38.2أمعا
بالنسبة لفعالية االستثمارا يقدر معدل العائد العداخلي بنسعبة  7.4فعي المئعة .و عثا ال يشعمل الفوائعد المحتملعة لزيعادة جعودة الخعدمات وال
االنخفاض المحتمل في التسعرب معن المدرسعة بعين اللبنعانيين وغيعر اللبنعانيين .فهنعاك مخعاطر عديعدة علعى الحسعابات المعثكورة أععاليا
أبرز ا معقولية فرص العمل في المستقبل لكل من الطالب اللبنانيين وغير اللبنانيين في سوق العمل دون احتكاكات غيعر متوقععة .كمعا
تفترض التقديرات أيضا ً االلتزام بأ دا البرنامج السنويةا رغم أن السيناريو ات األكثر تحفظا ً تحقق أيضا ً عوائد إيجابية.
 .46إن العوائد االقتصادية قوية في تحليل الضعف .حتعى فعي إطعار السعيناريو ات األكثعر تحفظعا ًا تبقعى العوائعد االقتصعادية إيجابيعة .فقعد يحقعق
السيناريو الثي يتم استيفاء أ دا االلتحاق جزئيا ً في إطاري ( 85في المئة) صافي قيمة حالية تبلغ  249مليون دوالر أميركعي ومععدل عائعد
داخلي يبلغ  6.6في المئة .وتظل التوقعات بأن سيناريو أكثر تشاؤما ًا يتم في إطاري استيفاء ثي األ عدا بنسعبة  75فعي المئعة فقعطا سعيحقق
صافي قيمة حالية تبلغ  40مليون دوالر أميركي ومعدل عائد داخلي يبلغ  6في المئة.
 .47توفر زيادة فرص الحصول على التعليم مكاسب اقتصادية بين األجيال وإنتاجية عمل إيجابية وعوامل خارجية للتماسك االجتماعي .يعتبر
نمو ج صافي القيمة الحالية قاصراً بسبب الفترة الزمنية المحددة في احتساب ا وعلى ثا النحوا فهو يشعكك فعي تعأثير زيعادة مسعتوى التعلعيم
من جيل آلخر .و ثا يعني أن زيادة التعليم تؤدي إلى تحول طويل األجل في المكاسب المحتملة لألسرة تتجاوز عمعر الفعردا والتعي ال يمكعن
قياسها بسهولة .وعالوة على لكا تتوسع العوائد االجتماعية المترتبة على زيادة فرص الحصول على التعليم األساسي متجاوزةً المخرجات
االقتصاديةا وتمتد من تحسينات في المخرجات الصحية وزيادة في التماسك االجتماعي إلى تحقيق آفاق أفضل للسالم واالستقرار من خالل
توفير بدائل إنتاجية للشباب عوضا ً عن الغعرق فعي الصعراع القعائم .و عثا يعوفر أساسعا ً منطقيعا ً قويعا ً لزيعادة االسعتثمارات بغيعة توسعيع نطعاق
الوصول إلى تعليم عالي الجودة لألطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين على حد سواء.
33تشكل هذه العائدات في مستويات الثانوي األدنى واألعلى( .مراجعة اإلنفاق العام الخاصة بالبنك الدولي.)2016 ،
34مونتينيغرو وباترينوس.2013 ،
35أنجل وآخرون2011 ،؛ كارولي وآخرون.2005 ،
36بافتراض تحقيق أهداف البرنامج.
37يتم احتساب سعر الخصم عن طريق أخذ معدل الخزانة على  30سنة باعتباره سعر الفائدة األساسي الخالي من المخاطر وبافتراض عائد مطلوب
إضافي بنسبة  3في المئة.
38تستند هذه الزيادات في الرواتب المحسوبة نتيجة التعليم على مراجعة البنك الدولي لإلنفاق العام في قطاع التعليم في لبنان ليونيو 2016
(P152803).
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الجدول  .4.2معامل وسيناريوهات تحليل التكاليف والفوائد
السيناريو

الحدود العليا

الحدود
المتوسطة

الحدود الدنيا

صافي القيمة الحالية
(مليون دوالر أميركي)

االفتراضات الرئيسية
تحقيق  %100من األ دا
العوائد على التعليم االبتدائي%6 :
العوائد على التعليم الثانوي%4 :
سنوات العمل40 :
التضخم%2.9 :
سعر الخصم%5.9 :
الحد األدنى لألجور5,373 :دوالر أميركي

563

تحقيق  %75من األ دا
العوائد على التعليم االبتدائي%6 :
العوائد على التعليم الثانوي%4 :
سنوات العمل40 :
التضخم%2.9 :
سعر الخصم%5.9 :
الحد األدنى لألجور5,373 :دوالر أميركي

249

تحقيق  %50من األ دا
العوائد على التعليم االبتدائي%6 :
العوائد على التعليم الثانوي%4 :
سنوات العمل40 :
التضخم%2.9 :
سعر الخصم%5.9 :
الحد األدنى لألجور5,373 :دوالر أميركي

40
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معدل العائد الداخلي

7.4%

6.6%

6.0%

الملحق  :5تقييم األنظمة االئتمانية
أ .الخلفية والترتيبات المؤسسية
 .1الترتيبات المؤسسية
 .1سيرتكز تنفيث البرنامج على الترتيبات المؤسسية الحالية لبرنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال بما في لك التحسينات المقترحة
المستمدة من نتائج ثا التقييم .ويتمثّل أصحاب المصلحة األساسيون المرتبطون بهثا البرنامج في وزارة التربية والتعليم العالي وزارة
المالية والمركا التربو للبحوث واإلنماء والمدارس الرسمية في جميع أنحاء البالد؛ والهيئات التنظيمية والرقابيةا أي لجنة المناقصات
المركزية وديوان المحاسبة المنخرطيْن في الترتيبات االئتمانية الخاصة بالبرنامج .وفيما يلي ملخص عن مسؤوليات الجهات الفاعلة
األساسية:
أ)

ب)

ج)

د)

ي)
و)

وزارة الماليةا باعتبار ا الجهة الحافظة للموارد المالية العامةا تعتبر الجهة المسؤولة عن صياغة التوجيهات القانونية واإلجرائية
المرتبطة بالموازنة والجوانب المتصلة بالمحاسبة وإعداد التقارير فيما يتعلق بالبرنامج .وتعيّن وزارة المالية في ك ّل وزارة مراقب
يرصد االلتزامات وتصنيف النفقات والتمويل المتوافق علي  .ويتصل المراقب بوزارة المالية من خالل نظام محوسب يرتبط
بالموازنة المخصصة للوزارة على النحو الثي يوافق علي البرلمان.
وزارة التربية والتعليم العالي ي الوزارة األساسية المعنية بالبرنامج والمنسّق المسؤول عن تصميم ورصد تنفيثي من خالل وحدة
مخصصة إلدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال .وفي إطار البرنامجا ستدير وزارة التربية والتعليم العالي عمليات
بناء المدارس وإعادة تأ يلها واألنشطة األساسية األخرى بما في لك التخطيط للمشاريع والمشتريات والرقابة وتعقد االتفاقات
ات الصلة .وستق ّدم وزارة التربية والتعليم العالي أيضا ً الخدمات االستشارية وتدخل التحسينات على تجهيزات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت القائمة ألغراض تحسين إدارة ورصد وتقييم المعلومات .وستدير وزارة التربية والتعليم العالي المنح
المق ّدمة إلى المدارس لتغطية التكاليف التشغيلية اإلضافية ومخصصات النقل.
المركا التربو للبحوث واإلنماء و الجهة المسؤولة عن تنفيث األنشطة المرتبطة بتطوير المنا ج ومراقبة التنفيث ورصد الجودة
اإلجمالية لتقديم الخدمات .كما يتولى المركز أيضا ً نشر ويوزع الكتب المدرسية من خالل المكتبات المحددة .وستشمل المستلزمات
األساسية التي يمكن الحصول عليها الخدمات االستشارية والتحسينات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض
تحسين المنا ج الدراسية وشراء وتوزيع الكتب والكتب اإللكترونية والوسائل التعليمية وأدلة المعلم والمواد التعليمية فضالً عن
تعزيز تدريب المعلمين ورصد فعالية تقديم الخدمات .وستتعاقد وزارة التربية والتعليم العالي مع المركز التربوي للبحوث
واإلنماءا و و يئة حكومية مستقلة قانونيا ً ومالياًا لتنفيث األنشطة المرتبطة بالمنا ج الدراسية.
المراجعة الداخلية وتوجيه البرنامج .تتضمن أ م التوصيات لهثا التقييم خلق وظيفة إشرافية خاصة بالبرنامج .وسو تشكل
وزارة التربية والتعليم العالي لجنةً توجيهيةً لإلشرا على تحقيق نتائج أنشطة البرنامج .وسيرأس الوزير ثي الوظيفة .وتتمثل
المسؤوليات األساسية في اإلشرا على تنفيث البرنامج .وبالنظر إلى القيود الحالية المفروضة على القدرات الفنيةا وفي المراحل
األولية من تنفيث البرنامجا سيتم االستعانة بأحد االستشاريين للقيام بالمراجعة الداخلية .وكجزء من اختصاصات ا سيتولى
االستشاريا الثي يرسل التقارير إلى وزير التربيةا بناء قدرات وزارة التربية والتعليم العالي لكي تكون قادرةً على القيام بوظيفة
المراجعة الداخلية من خالل نشر المعار حول منهجيات المراجعة الداخلية .باإلضافة إلى لكا سيقوم االستشاري بتطويّر
إجراءات عمل تُدرج في الدليل الشامل لعمليات البرنامج فضالً عن مواد إرشادية أخرى تساعد على إنشاء الوحدة واستدامتها.
ويشمل نطاق وظيفة المراجعة الداخلية برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال.
تمثّل المكاتب اإلقليمية للتربية وزارة التربية والتعليم العالي في المحافظات و لك في مجال تنسيق األنشطة واإلشرا على
الجودة اإلجمالية للتنفيث واألداء .وستستكمل المكاتب اإلقليمية للتربية عمل المراجعة الداخلية واإلشرا .
تتولى المدارس مسؤولية إدارة المنح المقدمة لتغطية التكاليف التشغيلية اإلضافية ومخصصات النقل .وفي إطار البرنامجا
ستنطوي ثي المسؤولية على إدارة الحسابات المصرفية المخصصة للحصول على السلف والسجالت المحاسبية المبسطة في
النظام القائم إلدارة معلومات المدرسة .وستُستكمل المحاسبة المالية بإعداد التقارير الدورية عن أرصدة الحسابات المصرفية
المقدمة من البنوك التجارية المحددة إلى وزارة التربية والتعليم العالي.
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ز)

ح)

ط)

ي)

تشر اللجان المدرسية على إدارة تمويل المنح وجودة تقديم الخدمات على مستوى المدارس وفقا ً للمراسيم التي تو ّج إنشاء ا
وتشغيلها .وحاليا ً ثمة صندوقان مدرسيان )i( :صندوق مدرسي (ممول بصورة أساسية من رسوم تسجيل التالميث) و ( )iiصندوق
للجنة األ الي ممول من المسا مات من األ الي.
ً
يجري التفتيش المركا عمليات تفتيش على نطاق الحكومة ويرسل التقارير مباشرة إلى رئاسة مجلس الوزراء التي يرتبط بها
إدارياً .وثمة عدد كبير من الجهات الخاضعة للتحقيقات التي يقوم بها بما في لك الكيانات خارج الموازنة والوكاالت العامة
المستقلة والبلديات .وضمن التفتيش المركزيا تقوم دائرة فنية محددة مرتبطة بالقطاع التربوي بإجراء "التفتيش التربوي" نيابةً
عن وزارة التربية والتعليم العالي على المستوى المركزي وعلى مستوى المدارس في آن .وترتكز وظيفة ونطاق التدخل بصورة
أساسية على المواقع األمر الثي ير ّكز بصورة أكبر على برنامج دوري يشمل الكفاءات وأداء موظفي الخدمة المدنية والمعلمين
وأيضا ً للرد على االدعاءات والشكاوى المقدمة.
تتمركز لجنة المناقصات المركاية إداريا ً في التفتيش المركزي .ويتر ّكز نظام المشتريات الخاص بالبالد حاليا ً وإلى حد كبير على
لجنة المناقصات المركزية لمكتب التفتيش المركزي والتي ترسل التقارير إلى رئيس الوزراء .وبالنسبة إلى العقود التي تفوق
قيمتها  100مليون ليرة لبنانيةا ّ
فإن لجنة المناقصات المركزية مسؤولةً عن استعراض وثائق العطاءات وفتح العطاءات وتقييم
العروض .ولكنا وبموجب قانون المشتريات العامة المقترح والثي يدعم الالمركزية في الشراءا ستكون لجنة المناقصات
المركزية يئةً تنظيميةً مسؤولةً عن إعداد وإدارة وثائق النمطية للمناقصات بما في لك نما ج العقود والنما ج الموحدة لإلعالن
والتقييم والتعديالت؛ وإدارة بوابة إلكترونية لنشر اإلعالنات ومنح العقود؛ وتطوير قاعدة بيانات ومؤشرات خاصة بالمشتريات.
باإلضافة إلى لكا ستكون لجنة المناقصات المركزية مؤ لةً للتعامل مع الشكاوى التي ال تُح ّل من قِبل الجهات المنفثة.
ديوان المحاسبة .يرتبط ديوان المحاسبة إداريا ً برئيس الوزراء ويمارس الرقابة على تنفيث الموازنة واألموال العامة األخرى
واألنشطة وفقا ً لمهام الدستورية والتشريعات الخاصة ب  .ويرتكز الدور األساسي لديوان المحاسبة على مراقبة موثوقية
ومصداقية البيانات المالية الخاصة بالمؤسسات الممولة من الموازنة فضالً عن شرعية وكفاءة وفعالية واقتصاديات إدارة األموال
العامة واألنشطة؛ وتقديم المعلومات ات الصلة والموثوق بها إلى البرلمان .ويتولى ديوان المحاسبة مسؤولية التحقق من استخدام
األموال العامة من الجهات الحكومية وامتثالها للقوانين واألنظمة القائمة ومحاكمة جميع الموظفين الحكوميين المتهمين بانتهاك
القوانين واللوائح التي تنظم إدارة األموال العامة .وفي الوقت الرا نا يمارس ديوان المحاسبة في الغالب عمليات الرقابة السابقة
(من خالل إصدار التأشيرات) على النفقات التي تتجاوز عتبةً محددةً و و يستهلك بالتالي ما يزيد عن  80في المئة من قدرات
ومواردي األمر الثي يح ّد كثيراً من انخراط في العملية الرقابية المستقلة الالحقة .ويجري ديوان المحاسبة االستعراضات المسبقة
لمعالجة المناقصات ككل (بما في لك استعراض وثائق العطاءات والعطاءات المقدمةا والتقييم) والتحقق من منح العقود.
ويستعرض ديوان المحاسبة أيضا ً تنفيث العقود فضالً عن القيام باالستعراض الالحق للعقود التي تكون تحت عتبات االستعراض
المسبق.

 .2أنشطة البرنامج
 .2تساوي نفقات برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال حوالي  2.1مليار دوالر أميركي .وفي إطار المبادرة الثانية لتوفير
التعليم لجميع األطفالا يتألف "البرنامج المدعوم من البنك" من النفقات المحددة في الجدول أ .5.1
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الجدول  .5.1نفقات برنامج المرحلة الثانية
من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال والمبالغ اإلرشادية الممولة من البنك الدولي
الخطة اإلرشادية لوزارة التربية والتعليم العالي
الستخدام قرض المؤسسة الدولية للتنمية
 +الصندوق االئتماني المخصص لبرنامج نتائج
توفير التعليم لجميع األطفال +الصندوق االئتماني
المخصص لدعم لبنان في مواجهة تداعيات األزمة
السورية (األرقام معبر عنها بمليون دوالر أميركي)

برنامج مبادرة توفير
لجميع
التعليم
(بمليون
األطفال
أميركي؛
دوالر
داللية)

نشاط/نفقات مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال

 150مليون دوالر

 1,349دوالر

أعمال بناء المدارس وتوسيعها وإعادة تأ يلها

70

200

السلع المرتبطة بأثاث المدارس وتجهيزاتها بما في لك تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
تكاليف الموظفين واالستشارات لدعم أنشطة التوعية واألنشطة األخرى
التي تزيد عدد األطفال المسجلين في المدارس في نهاية المطا

20

40

10

13

20

25

10
20

222
50

األنشطة الواقعة في إطار ركياة زيادة فرص الوصول:

السلع والمواد التي تدعم التدخالت على غرار تنفيث الحمالت اإلعالمية
لزيادة الطلب على التعليم
النقل
المسا مات المالية في صناديق المدارس وصناديق لجان األ الي
األنشطة األخرى التي تدعم الوصول بما في لك دعم استبقاء التالميث
ودعم تسجيلهم واألنشطة األخرى.

799

األنشطة الواقعة في إطار ركياة تعايا الجودة:
المسا مات المالية في مراكز مديرية التوجي التربوي والمدرسي/تكاليف
الموظفينا االستشارات وتكاليف النقل لتغطية األنشطة على غرار عمليات
المراقبة التي تمارسها المديرية في الفصول الدراسية.
الدورات التدريبية واألنشطة ات الصلة لدعم المعلمين والمقدمة من
المركز التربوي للبحوث واإلنماء و/أو مديرية التوجي التربوي
والمدرسي
األنشطة الهادفة إلى توعية المجتمعات وأصحاب المصلحة
المنح المقدمة إلى المدارس لتمويل احتياجات المدارس بما في لك خطط
تحسين المدارس
السلع والمواد الخاصة بتحسين التعليم والتعلم
األنشطة األخرى التي تدعم تعزيز الجودة بما في لك التعليم العالجي
ودعم الواجبات المنزلية واألنشطة األخرى

 44مليون دوالر

 243مليون دوالر

15

20

10

20

4
5

10
50

10

20
123
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 30مليون دوالر

 253مليون دوالر

السلع والخدمات المرتبطة بتعزيز النظم لتسهيل جمع البيانات وما إلى لك
(على غرار الحواسيب والهواتف واالتصال بشبكة اإلنترنت)

10

20

التدريب وفقا ً الحتياجات وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي
للبحوث واإلنماء

5

10

االستشارات لدعم تطوير السياسات والمنا ج الدراسية واستراتيجية التقييم

5

10

تكاليف الموظفين المرتبطة بالمحاسبة والمشتريات وتخطيط المشاريع
وتنفيث ا والتنفيث الفني والدعم اإلداري ودوائر المركز التربوي للبحوث
واإلنماء وما إلى نالك
األنشطة األخرى التي تدعم تعزيز النظم بما في لك التكاليف التجريبية لتعديل
المنا ج الدراسية واألنشطة األخرى.

10

20

األنشطة الواقعة في إطار ركياة تعايا النظم:

193

 224مليون دوالر

المجموع
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 1,845مليون دوالر

 .3تقييم اإلطار المؤسسي والقانوني
 .3اإلطار القانوني  .تشمل المصادر التشريعية األساسية إلعداد الموازنة الدستور وقانون المحاسبة العمومية واألنظمة الداخلية البرلمانية.
وينظّم قانون ديوان المحاسبة الرقابة المسبقة ال ُممارسة على بعض المعامالت والرقابة الالحقة ال ُممارسة على تنفيث الموازنة.
وقد ُص ِدرت عدد كبير من المراسيم التنفيثية والقرارات الوزارية المكملة لهثي القوانين.
 .4قانون الموازنة .لم يتم ّكن البرلمان اللبناني من إقرار الموازنة منث العام 2006م ضمن اإلطار الزمني الثي ح ّددي الدستور بسبب
االعتبارات السياسية بصورة أساسية في أعقاب أحداث العام 2006م .ونتيجةً لثلكا ومنث لك الوقتا ال توجد أي موازنة متوافق عليها
نظامياً.
 .5قانون المحاسبة العمومية .يش ّكل قانون المحاسبة العمومية الثي صدر بموجب المرسوم رقم  14969بتاريخ  30يناير/كانون الثاني
1963م النص القانوني األساسي الثي يتناول إعداد الموازنة وتنفيث ا .و و يتمسك بمبدأ فصل موظفي اإل ن بالدفع عن موظفي
المحاسبةّ .
إن قانون المحاسبة العمومية:








يحدد قواعد إعداد طلب الموازنة السنوية؛
يحدد رزنامة إعداد الموازنة؛
يحدد أدوار وزير المالية والوزراء اآلخرين؛
يحدد النفقات واإليرادات؛
يعطي تعليمات مفصلة عن تخصيص اإليرادات وإدراتها وبيع األصول وتحصيل قروض الدولة؛
يحدد المراحل األربع المرتبطة بمعالجة النفقات (االلتزاما التصفيةا التصريحا الدفع) ومسؤوليات مختلف الجهات في كل مرحلة
من العملية؛
يحدد العمليات واإلجراءات المرتبطة بالمشتريات والتي يجب استخدامها لشراء السلع والخدمات ويصف قواعد وإجراءات إدارة
الخزانة العامة.

 .6وفقا ً لقانون المحاسبة العمومية 14969ا وفي غياب إقرار الموازنات منث العام 2006م وحتى الوقت الرا نا يتم صر النفقات
الحكومية على أساس "القاعدة االثني عشرية" والتي يحق للحكومة على أساسها إنفاق واحد على اثني عشر شهريا ً من الموازنة
األخيرة التي تم إقرار ا (أي موزانة العام 2005م) .وبعبارة أخرىا ال يوجد أي قانون للموازنة األصلية أو قانون لتنفيث الموازنة.
 .7أدى مأزق الموازنة منث العام 2006م إلى إعاقة زخم إصالح إدارة المالية العامة لكن االلتزام ُج ّدد في العام 2011م .فقد ُح ّددت
اإلصالحات المالية على أنّها مجال يتمتع باألولوية كما يتضح من الوتيرة المتسارعة المالحظة في المشاريع الممولة من البنك الدولي
بما في لك المشروع الطارئ لدعم تنفيث إصالح اإلدارة المالية خالل الفترة الممتدة بين العاميْن  .2013 – 2011وخالل ثي الفترةا
شرعت وزارة المالية في تنفيث العديد من اإلصالحات الهيكلية الملحوظة بما في لك )i( :إلحاق التعديالت بقانون المحاسبة العمومية
الصادر في العام 1963م والثي عفا علي الزمن (بالرغم من ّ
أن البرلمان لم يصادق عليها بعد)؛ ( )iiإقرار تصنيف العام 2001م
لإلحصاءات المالية الحكومية الجديدة؛ ( )iiiإنشاء وظيفة إلدارة النقد؛ و ( )ivإصدار مراسيم تنظيمية إلطالق مديرية الدين العام
وتعيين الموظفين فيها .كما أع ّدت الوزارة أيضا ً االستراتيجيات وخطط العمل على غرار استراتيجية إصالح إدارة المالية العامة
()2017 -2013ا وخطة العمل المرتبطة بإلحاق اإلصالحات بتنفيث الموازنة واستراتيجية تنفيث نظام المعلومات اإلدارية المالية.
 .8يبقى نظام إدارة المالية العامة في لبنان معرقالً نظراً لعدم مصادقة البرلمان على بعض اإلصالحات المقترحة حتى اآلن .وبالتاليا يبقى
النظام صارما ً وال يسمح سوى بمرونة محدودة ما يجعل معالجة العمليات خطوةً طويلة األمد ومجهدة بالنسبة إلى الجهات العامة بشكل
عام ووزارة التربية والتعليم العالي بشكل خاص.
 .9اإلطار القانوني للمشتريات العامة .يتجاوز عمر اإلطار التنظيمي القائم للمشتريات الخمسين عاماً و و يحتوي على ثغرات تتيح
الفرص لبعض الجهات العامة التباع قواعد المشتريات الخاصة بها و و ال يمتثل عموما ً للمعايير الدولية الخاصة بالمشتريات .وتنطوي
األسس القانونية لهثا اإلطار على المرسوم الصادر في العام 1959م بشأن أنظمة المناقصات وقانون المحاسبة العمومية الصادر في
ص ّمم نظام المشتريات العامة ليرتكز إلى حد كبير على توجيهات لجنة المناقصات
العام 1963م .ووفقا ً لقانون المحاسبة العموميةا ُ
المركزية في التفتيش المركزي .وتتولى لجنة المناقصات المركزية مهام التخطيط للمشتريات ومعالجة المناقصات والتوصية بمنح
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العقود .وقد أضا قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في وقت الحق ديوان المحاسبة ومنح سلطة الرقابة اإلدارية المسبقة
على كافة معامالت التعاقد الكبيرة.
 .10ديوان المحاسبة .أنش ديوان المحاسبة و و المؤسسة الرقابية العليا في البلد بموجب المادة  225من قانون تنظيم مهنة خبراء
المحاسبة المجازين الصادر بتاريخ  16يناير/كانون الثاني 1951م .وقد أنشئت وظيفة التدقيق الخارجي الخاصة ب بواسطة المرسوم
رقم  82الصادر بتاريخ  16سبتمبر/ايلول 1983م والمعدل بواسطة القانون  .1992/132ويتولى ديوان المحاسبة مسؤولية التحقق من
استخدام األموال العامة من قِبل الجهات الحكومية وضمان امتثالها للقوانين واألنظمة القائمة ومحاكمة كافة الموظفين الحكوميين
المتهمين بانتهاك القوانين واللوائح التي تنظم إدارة األموال العامة .وفي الوقت الرا نا يمارس ديوان المحاسبة في الغالب العمليات
الرقابية الالحقة (من خالل إصدار التأشيرات) على النفقات التي تتجاوز عتبةً محددةً و و يستهلك بالتالي ما يزيد عن  80في المئة من
قدرات ومواردي األمر الثي يح ّد كثيراً من انخراط في العملية الرقابية المستقلة الالحقة .ويتصل ديوان المحاسبة إداريا ً برئيس
الوزراء.
 .4لمحة عامة عن إدارة المالية العامة
 .11لمحة عامة عن تصنيف أداء إدارة المالية العامة .أظهر التقرير األخير لإلنفاق العام والمحاسبة المالية الصادر في العام 2011م
(غير منشور) والثي أُع ّد بصورة مشتركة من قِبل صندوق النقد الدولي واالتحاد الدولي والبنك الدولي المجاميع اإلجمالية على الشكل
التالي:

 .12يُقيّم نظام المشتريات العامة على أنّ غير كا ويتمتع بقدرات محدودة األمر الثي يؤدي إلى ضعف المساءلة العامة وانتشار السعي
صنّف لبنان بصورة منهجية على أن ينتمي إلى الطيف األدنى في المسوحات التأشيرية الخاصة بمنظمة الشفافية
وراء الريع .وقد ُ
الدولية فيما يتعلق بالحوكمة (2014م :المرتبة  136من بين  175بلداً) .وتشمل العوائق األساسية المحيطة بالمشتريات العامة )i( :عدم
وجود قانون شامل للمشتريات العامة؛ ( ) iiبيئة رقابية غير فعالة ال تفرض تطبيق القواعد والمبادئ التوجيهية؛ ( )iiiغياب المنافسة
الدولية في القطاع الخاص؛ ( )ivضعف قدرات الموارد البشرية والتدريب ويتزامن لك مع عدم اعتبار المشتريات على أنّها مهنة بحد
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اتها؛ ( )vعدم وجود آلية مؤسسية لرفع الشكاوى المتعلقة بالمشتريات ( )viالنقص في المعلومات/البيانات الخاصة بأداء المشتريات.
ولمعالجة أوج القصورا اتُخثت خطوات محددة لوضع قانون مشتريات معدل وشامل فضالً عن جهود بناء القدرات المدعومة بشكل
أساسي من شركاء التنمية.
 .13تعتبر مكافحة الفساد ضعيفةً وقد مثّلت  22في المئة في العام 2010م .ووفقا ً لمنظمة الشفافية الدوليةا يحتل لبنان المرتبة الخامسة في
قائمة البلدان األكثر ضعفا ً من أصل  18بلداً في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (قبل العراقا ليبياا اليمنا وسوريا).
ب .تقييم األداء االئتماني
 .14استنتج هذا التقييم أنّه ،ورهنا ً بالتنفيذ الناجح للتغييرات المقترح إلحاقها بالترتيبات التنفيذية القائمة ،يعتبر اإلطار االئتماني
اإلجمالي الخاص بالبرنامج مؤاتيا ً لدعم تنفيذه وتحقيق النتائج المرجوة .وتق ّدم األنظمة االئتمانية الخاصة بالبرنامج (التخطيطا إعداد
الموازنةا المشترياتا المحاسبةا الضوابط الداخليةا تدفق األموالا إعداد التقارير الماليةا وترتيبات التدقيق) تأكيدات معقولة بشأن
االستخدام المؤاتي ألموال البرنامج والمحافظة على أصول  .عالوةً على لكا تعمل األنظمة االئتمانية الخاصة بالبرنامج عند مستوى
ُمرض لدعم تحقيق نتائج البرنامج.
 .15خلُص التقييم إلى ّ
أن الخطر االئتماني المرتبط بالبرنامج "مرتفع" .وتقدّم األقسام التالية التفاصيل حول الخالصات التي تم التوصل
إليها في إطار ك ّل مجال أساسي من مجاالت المشتريات وإدارة المالية العامة التي تم تقييمها.
 .1التخطيو وإعداد الموازنة
 .16لم تُع ّد أي موازنة منث العام 2006م ويُسمح للوزارات بإنفاق واحد على اثني عشر من الموازنة األخيرة المعتمدة (2005م) مع
اعتمادات إضافية على الشكل التالي في حالة وزارة التربية والتعليم العالي:
(أ) مخصص إضافي من احتياطيات الموازنة للنفقات المشتركة والنفقات العاجلة المستخدمة لتوفير بنود الموازنة التي استُخدمت
اعتماداتها أو لفتح اعتمادات استثنائية.
(ب) بالنسبة إلى المنح المقدمة من خالل التمويل الخارجيا بموجب مرسوم صادر بما يتماشى مع قانون المحاسبة العموميةا يمكن
التعامل مع المخصصات كسلف أو مسا مات مع اختال آليات المحاسبة وإعداد التقارير على النحو المبيّن أدناي .وقد خضعت
آلية "السلفة الخاصة بالموازنة" للتقييم وتبيّن أنّها ُمج ِهدة وبطيئة وتتطلب استعراضات مسبقة متعددة بما في لك من قِبل ديوان
المحاسبة وموافقات محددة خالل تخصيص التمويل ومعالجة المشتريات والمدفوعات .وبالنسبة إلى حصة المنحة من تمويل
البرنامجا قالت وزارة التربية والتعليم العالي إنّها تف ّ
ضل آلية "المسا مة الخاصة بالموازنة" التي ال تتطلب االستعراضات
المسبقة والموافقات من مديرية الصرفيات في وزارة المالية.
(ج) بالنسبة إلى القروض المقدمة من خالل التمويل الخارجيا بموجب قانون يصادق علي البرلمانا ينص على ترتيبات محددة
خاصة بالجهات المانحة لتنفيث ثا المشروع .وتعتبر الشروط التي ينص عليها القانون ملزمةً و ي تح ّل مح ّل قانون المحاسبة
العمومية وأي متطلبات تشريعية أخرى .ووفقا ً لثلكا تتفاوض الجهات المانحة لوضع ترتيبات ائتمانية مؤاتية تستوفي شروطها
في المجاالت التي ال تكون فيها النظم القطرية السائدة مرضيةً الحترام المبادئ التوجيهية واستيفاء الشروط .وبالنسبة إلى حصة
القرض من تمويل البرنامجا سيُطبّق ثا النهج مع اقتراح الترتيبات االئتمانية التي تهد إلى تعزيز الضوابط الداخلية ومعالجة
المشتريات وإدارة العقود وممارسة الرقابة في وزارة التربية والتعليم العالي .وعلي ا ستتم مواءمة الترتيبات االئتمانية الخاصة
بالمنحة والقرض على ح ّد سواء إلى أقصى ح ّد ممكن من حيث تنفيث البرنامج وسيُدرج لك في دليل عمليات البرنامج الثي
سيُعتمد فور بدء تنفيث البرنامج.
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منح التمويل الخارجي
المساهمة الخاصة بالموازنة

السلفة الخاصة بالموازنة

مساهمة برنامجية من دون التوكيل
بمسؤولية تقديم التقارير عن
الحسابات المالية بصورة خاصة

تصنيف إجمالي مع إالتوكيل
بمسؤولية تقديم التقارير عن
الحسابات المالية

تصنيف مفصل مع التوكيل بمسؤولية
تقديم التقارير عن الحسابات المالية

غير خاضعة لالستعراض الالحق من
مديرية الصرفيات في وزارة المالية

خاضع لالستعراض الالحق من
مديرية الصرفيات في وزارة المالية

خاضع لالستعراض الالحق من
مديرية الصرفيات في وزارة المالية

نقاط الضعف
نقاط القوة
المرونة في اختيار ترتيبات التنفيث المسموح بها في إطار عدم وجود عملية خاصة بالموازنة السنوية والعمليات البيروقراطية
في االستعراض والموافقة على أنشطة تنفيث الموازنة
القروض ومنح "المسا مة في بالموازنة"
للح ّد من نقطة الضعف المحددة:
 سيُو ّج إطار نفقات البرنامج من خالل استعراض مفصّل لتقديرات النفقات وتحقيق التناغم مع أ دا
وأنشطة البرنامج خالل تصميم ثي العملية .وسيجري المضي قدما ً في رصد نفقات البرنامج بصورة وثيقة
خالل مدة البرنامج.
 ستُطبّق المرونة التي ينص عليها قانون المحاسبة العمومية في تصميم آليات المحاسبة الخاصة بالقروض
الخارجية ومنح "المسا مة الخاصة بالموازنة" في تصميم الترتيبات االئتمانية الخاصة بالبرنامج مع
االستفادة من تعزيز النظم القطرية (على غرار إسناد المسؤولية التنظيمة المتوخاة في التشريعات المقترحة
إلى لجنة المناقصات المركزية)
 .2إدارة الخاانة وتدفق األموال
 .17ستضع وزارة التربية والتعليم العالي الترتيبات لممارسة الرقابة االئتمانية على األنشطة بما في لك معالجة المدفوعات المرتبطة
بالسلع واألعمال والخدمات .باإلضافة إلى لكا ستضع وزارة التربية والتعليم العالي الترتيبات لتحويل السلف إلى المدارس واإلشرا
على المحاسبة المرتبطة بها وإعداد التقارير ات الصلة .ولتحقيق لكا ستشمل الترتيبات تنفيث التوصيات التي تستهد الحوكمة
الفعالة وإدارة المخاطر التشغيلية وعملية مبسطة للمشتريات والتدقيق وإعداد التقارير المالية.
 .18نظراً إلى الخبرات المكتسبة من إدارة برنامج المرحلة األولى من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالا تف ّ
ضل وزارة التربية والتعليم
العالي اعتماد "آلية المسا مة" إ ا كان لك ممكنا ً و لك لحصة المنحة من تمويل البرنامج .وبالتاليا وبموجب ثا النهجا ستُرسل
األموال مباشرةً من حساب المنح والتبرعات في وزارة المالية إلى الحساب المصرفي (أ) .وبموجب آلية المسا مة الخاصة بالمنحا لن
يكون لوزارة المالية أي دور رقابيا خالفا ً آللية "السلفة" الخاصة بالمنحا بينما سيكون لوزارة المالية دور ممارسة االستعراض
الالحق على األموال .وستُح ّدد اآللية المتوافق عليها لمعالجة أموال المنح في المرسوم الثي سيوافق علي مجلس الوزارء .وبالنسبة إلى
حصة القرضا ستصدر ثي اآللية بقانون يصادق علي البرلمان .وستطلب وزارة المالية من وزارة التربية والتعليم العالي أن تُعاود
إرسال التقارير بشأن استخدام األموال في إطار تمويل القرض .وسيح ّدد القانون خاص باتفاقية القرض الترتيبات المتعلقة بمعالجة
التنفيث والمسحوبات ووفقا ً لثلك سيح ّل مح ّل قانون المحاسبة العمومية.
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 .19سيُفتح حساب مصرفي أ خاص بالبرنامج في المصر المركزي في لبنان بالدوالر األميركي حيث ستُح ّول أموال المنحة الخاصة
بالمبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال من خالل حساب المنح والتبرعات بوزارة المالية .وستدير وزارة التربية والتعليم العالي
الحساب المصرفي (أ) الخاص بالبرنامج من خالل الترتيبات التي ستُح ّدد في دليل عمليات البرنامج .وسيتم فتح حساب مصرفي آخر
(ب) خاص بالبرنامج في المصر المركزي في لبنان بالدوالر األميركي إلستالم أموال القرض المق ّدم من المؤسسة الدولية للتنمية من
حساب مجمع القروض الخاص بوزارة المالية وستديري وزارة التربية والتعليم العالي من خالل الترتيبات المحددة في دليل عمليات
البرنامج أيضاً.
 .20تسوية الحسابات .بالرغم من أن عمليات برنامج النتائج ال تربط المبالغ المسحوبة بمعامالت اإلنفاق الفرديةا ال يجب أن تتجاوز
المسحوبات اإلجمالية في إطار البرنامج إجمالي النفقات التي تمت من قِبل وزارة التربية والتعليم العالي في إطار البرنامج خالل فترة
تنفيثي .وبعد تاريخ انتهاء البرنامجا سيقارن البنك المستوى التراكمي للمسحوبات ببلوغ كافة المؤشرات المرتبطة بالصر مع النفقات
اإلجمالية الخاصة بالبرنامج .وإ ا ما تجاوزت المسحوبات التراكمية من البنك الدولي مجموع نفقات البرنامج الخاصة بالحكومة على
النحو المحدد في تقارير التدقيق الخارجي الخاصة بالبرنامجا على الحكومة إعادة الفارق إلى البنك الدولي بنا ًء على إشعار من ..
نقاط القوة
تق ّدم األحكام القانونية المرتبطة بإدارة العمليات الممولة من
الخارج المرونة في تحديد الترتيبات المؤسسية على النحو
المتفق علي مع الممولين.

نقاط الضعف
تعتبر القدرات الفنية لوزارة التربية والتعليم العالي لمعالجة نقاط
الضعف المحددة بالكامل من خالل تنفيث الترتيبات المؤسسية
المقترحة محدودة.

أُدرجت ترتيبات تعزيز القدرات الفنية لوزارة التربية والتعليم العالي في تصميم البرنامج بما في لك اإلجراءات المسبقة لضمان توفر
الضمانات االئتمانية ال ُدنيا فور بدء تنفيث البرنامج.

 .21ثمة خطر آخر ملحوظ يؤثّر على تدفّق األموال أال و و العملية اإلدارية التي قد تؤ ّخر تحويل األموال من حساب الخزانة في وزارة
المالية إلى الحسابات المصرفية الخاصة بالبرنامج التي تدير ا وزارة التربية والتعليم العالي بسبب عدم امتثال ثي األخيرة بصورة
أساسية إلرسال الطلبات في الوقت المناسب وفقا ً للشكل والمضمون اللثيْن تطلبهما وزارة المالية .ولطالما شك ّل ثا األمر مشكلةً
مستمرة في محفظة لبنان وال يزال البنك يسعى للح ّد منها من خالل ورد العمل واجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع ما بين
الجهات الفاعلة األساسية من دوائر الخزانة والدين وإدارة النقد والموازنة والنفقات في وزارة المالية مع مختلف الوكاالت المنفثة
للمشاريع الممولة من البنك الدولي .ويكمن الهد األساسي من ورد العمل المثكورة في شرح اإلجراءات ات الصلة بوضوح والتأكد
بالتالي من االمتثال لها وتجنب التأخيرات غير الضرورية التي تؤثر على تدفق األموال.
 .3ملف المشتريات الخاص بالبرنامج
 .22النفقات التي يمكن الحصول عليها في إطار البرنامج .تكاليف األنشطة من الموازنة الخاصة بالبرنامج ي كما يلي:





أعمال إعادة تأ يل وبناء المدارس؛
األجهزة بما في لك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألثاث باإلضافة إلى التجهيزات التربوية على غرار األلعاب الرياضية
والفنون؛
الخدمات االستشارية والتحسينات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي تستهد من بين أمور أخرى تحسين المنا ج
الدراسية وتقديم ثي الخدمات وحفظ المعلومات ألغراض رصد أداء المدارس؛ و
كلفة التدقيقات والخدمات ات الصلة.
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 .23العقود عالية القيمة .على أساس المعلومات المقدمة خالل التقييما تعتبر القيمة المقدرة للعقود قليلة نسبيا ً وأدنى من عتبة االستعراض
لجنة مراجعة المشتريات التشغيلية المحددة حاليا ً عند  50مليون دوالر أميركي بالنسبة إلى األعمال و 15مليون دوالر أميركي بالنسبة
إلى الخدمات االستشارية أو األعمال والخدمات.
 .4التخطيو للمشتريات واإلجراءات والدعم الفني
ص ّمم
 .24يتجاوز عمر اإلطار التنظيمي القائم للمشتريات الخمسين عاما ً و و ال يمتثل بصورة عامة للممارسات الجيدة المقبولة دولياً .وقد ُ
نظام المشتريات العامة ليتركز إلى حد كبير بيد لجنة المناقصات المركزية ويمارس ديوان المحاسبة الرقابة اإلدارية المسبقة على كافة
المعامالت التعاقدية الكبيرة .ومن حيث خطط المشترياتا ينص القانون على ضرورة أن تضع ك ّل دائرة أو وكالة جدوالً سنويا ً يفصّل
العقود وتواريخ المشتريات الخاصة بها .وتُنشر الخطة في الجريدة الرسمية .ويتطلب إجراء أي تعديل في الخطة السنوية الحصول على
الموافقة من لجنة المناقصات المركزية ونشر ا من جديد .ولكنّ يحتوي على نقاط مرنة تقدم الفرص لبعض الجهات العامة التباع
قواعد المشتريات الخاصة بها .فعلى سبيل المثالا يُسمح باإلعفاء من تطبيق اإلطار القانوني اللبناني خالل تنفيث المشاريع الممولة من
الممولين الخارجيين وشركاء التنمية شرط كر لك في االتفاقيات القانونية الموقعة مع الحكومة .ويقترح ثا التقييم تطبيق ثا النهج.
 . 25شرعت الحكومة في تنفيث مبادرات متعددة لتحسين نظام المشتريات العامة المجزأ وغير الفعال في لبنان بما في لك إطاري القانوني.
وتلتزم جهات ممولة وجهات دولية مانحة متعددة بدعم بناء النظام .وقد كانت المبادرة األبرز ي صياغة قانون مشتريات جديد في
العام 1999م والثي تمت مراجعت مرات عديدة وقُ ّدم أخيراً إلى البرلمان للمصادقة علي في ديسمبر/كانون األول 2012م .وفي العام
2015ما ولتجنب التأخيرات اإلدارية في عمليات المراجعة المتوالية للقانون من قِبل مختلف اللجانا ُش ّكلت لجنة مشتركة من اللجان
ولكن ثا االستعراض لم ينت ِ بعد ّ
ّ
ألن أولويات البالد تتج نحو التحديات السياسية األكثر حرجاً.
القضائية والمالية في البرلمان.
 .26يرى ثا التقييم ّ
أن قدرات وزارة التربية والتعليم العالي محدودة في مجال التخطيط للمشتريات وتنفيث العمليات ات الصلة ويوصي
التقييم بتعزيز ثي القدرات من خالل تعيين موظفين إضافيين و/أو إسناد أجزاء مهمة من العملية إلى شركة يتم التعاقد معها .وتتولى
وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال مسؤولية تنفيث البرنامج ومن المتوقع أن تكون مسؤولةً عن التخطيط للمشتريات
واستعراض التصاميم والموافقة عليها وتعيين االستشاريين وتقديم المناقصات وتقييم العطاءات والتوصية بمنح العقود وامتالك مواقع
البناء وإدارة عمليات تنفيث العقود والتنسيق مع الجهات العامة ات الصلة والتأكد من التنفيث وتسديد المدفوعات في الوقت المناسب
ورصد تعديالت العقود في الوقت المناسب وتسهيل عملية تسليم البنية التحتية المشيدة أو السلع المشتراة.
 . 27كجزء من رصد المشترياتا تلعب لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة أدوار أساسية في تقديم الرقابة الفنية والبوابة
اإللكترونية لنشر اإلعالنات وممارسة عمليات االستعراض المسبقة والالحقة ومعالجة الشكاوى العامة .وألغراض تنظيم وتبسيط ثي
العملياتا اقترحت وزارة التربية والتعليم العالي الترتيبات التالية:




بالنسبة إلى المنحةا سيتم التنازل عن سقف الـ  100مليون ليرة لبنانية المحدد لمشاركة لجنة المناقصات المركزية مع إسناد كامل
مسؤولية معالجة كافة األنشطة المرتبطة بالمشتريات إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما في لك إشراك ديوان المحاسبة في
االستعراضات المسبقة لكافة العقود التي تتجاوز قيمتها  75مليون ليرة لبنانية بالنسبة إلى السلع واألعمال و 25مليون ليرة لبنانية
بالنسبة إلى الخدمات.
بالنسبة إلى القرضا سيجري التنازل عن سقف الـ  100مليون ليرة لبنانية المحدد لمشاركة لجنة المناقصات المركزية مع إسناد
كامل مسؤولية معالجة كافة األنشطة المرتبطة بالمشتريات إلى وزارة التربية والتعليم العالي .إال ّ
أن عتبات إشراك ديوان
المحاسبة في االستعراضات المسبقة للعقود فستُح ّدد عند حدود أعلى من قيمة العقود بالمقارنة مع تلك المخصصة لحصة المنحة
من التمويل.
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 .28ستستمر لجنة المناقصات المركزية بلعب دور ا في إعداد الوثائق النمطية للمناقصات بما في لك نما ج العقود والنما ج الموحدة
األخرى لإلعالنات والتقييم والتعديالت؛ واالستفادة من بوابتها اإللكترونية لنشر اإلعالنات ومنح العقود؛ وتطوير قاعدة بيانات
ومؤشرات خاصة بالمشتريات .وستأخث لجنة المناقصات المركزية أيضا ً زمام المبادرة في معالجة الشكاوى التي ال تحلها وزارة التربية
والتعليم العالي .وفي مثل ثي الحاالتا يجب إرسال الشكوى إلى لجنة المناقصات المركزية من قِبل وزارة التربية والتعليم العالي كما
يمكن أيضا ً إرسال الشكاوى إليها مباشرةً من مقدم الشكوى .وستستعرض لجنة المناقصات المركزية الشكوى وتطلب الحصول على
التوضيحات من وزارة التربية والتعليم العالي وتتابع تسوية الشكوى .وإ ا لم تُعالج الشكوى بصورة مرضية وفقا ً لتوصيات لجنة
المناقصات المركزيةا تُحال إلى ديوان المحاسبة الثي سيعتمد على إحدى اللجان لح ّل الشكوى .وسيكون قرار ديوان المحاسبة ملزماً.
كما سيق ّدم ديوان المحاسبة أيضا ً الدعم في رصد دقة مواعيد إعداد العطاءات ومتابعتها والعملية الالحقة المرتبطة بمنح للعقود.
نقاط القوة
--

نقاط الضعف
تعتبر قدرات وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال
محدودة للقيام باألنشطة المرتبطة بالمناقصات العالية القيمة والكبيرة
الحجم فيما يتعلق بجودة المواصفات الفنية والشروط المرجعية وجودة
وثائق العطاءات وصرامة تقييم العطاءات وجودة األعمال والسلع أو
الخدمات المقدمة والتنفيث في الوقت المناسب.

يوصي ثا التقييم بزيادة قدرات وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة
من خالل تعيين موظفين إضافيين و/أو إسناد أجزاء مهمة من العملية إلى شركة يتم التعاقد معها بهد دعم )i( :بناء قدرات اإلدراج
الممنهج للدعم الفني من وزارة التربية والتعليم العالي؛ ( )iiتوحيد وثائق العطاءات ونما ج العقود؛ ( )iiiبناء القدرات ووضع برنامج
التدريب؛ و ( )ivتبسيط وترشيد إجراءات المؤسسات.

 .5الرقابة على المشتريات
 .29يالحظ ثا التقييم وجود الضوابط الداخلية من حيث تحديد وفصل الوظائف المتعلقة بالمشتريات ووجود التوصيف الوظيفي لمناصب
الموظفين وإطار محاسبة محدد .بيد أن ال توجد إجراءات صارمة لمراقبة الجودة وعمليات تسجيل المشتريات لدى وزارة التربية
والتعليم العالي .كما الحظ التقييم وجود قيود فيما يتعلق بالرصد والرقابة من قبل لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة .وال
يتوفر في كافة ثي المؤسسات الثالث عدد كا من الموظفين و ي تحتاج إلى تحسين خدماتها.
 .30يجري جمع البيانات بصورة منهجية لكنها ال تُستخدم لقياس أداء المشتريات .كما أن نشر منح العقود والقرارات ليس إلزامياً .ولغر
المساءلة ا وبهد قياس أداء المشترياتا يجب إضفاء الطابع المؤسسي على جمع البيانات ونشر القرارات المتعلقة بالمشتريات
(استخالص المعلوماتا حل الشكاوىا نشر العقودا اإلعالن عن فرص الشراء إلخ).
 .31الستكمال العمليات الرقابية المفروضة على عمليات التعاقد والدفعا اقترحت وزارة التربية والتعليم العالي إنشاء وظيفة تدقيق داخلي ال
تكون مسؤولةً عن تغطية المشتريات وحسب وإنّما أيضا ً األنشطة األساسية األخرى الخاصة بالبرنامج بما في لك رصد المساءلة عن
المنح المقدمة للمدارس وغير ا من عمليات الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم العالي.
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نقاط القوة
--

()i
()ii

()iii

نقاط الضعف
 تعاني لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة من قصور في القدرات الفنية بسبب النقص فيالموظفين.
 لم يالحظ التقييم أن عملية جمع البيانات تتم بصورة ممنهجة كما أنّها ال تُستخدم لقياس أداءالمشتريات .وال يعتبر نشر منح العقود والقرارات إلزامياً.
اإلشرا الفني على عقود األعمال المدنية :ال تُستخدم الدراسات الفنية واإلشرا الفني من خالل
الخدمات الخارجية بصورة ممنهجة.

سيُق ّدم الدعم إلى ديوان المحاسبة من خالل )i( :الموارد اإلضافية وبناء القدرات؛ ( )iiتعزيز استعراض التدقيق ورفع عتبات
االستعراض المسبق؛ و ( )iiiمراقبة خطط المشتريات واألداء.
ستم تقديم الدعم إلى لجنة المناقصات المركزية من خالل (أ) موارد إضافية وبناء القدرات (ب) تعزيز الدور التنيظمي (ج) تعزيز
مراجعة الشكاوى (د) إضفاء الطابع المؤسسي على جمع البيانات الخاصة بالمناقصات ونشر القرارات المتعلقة بها (استخالص
المعلومات ونشر العفود واإلعالن عن فرص المشترياتا إلخ).
إن إنشاء وظيفة للتدقيق الداخلي في وزارة التربية والتعليم العالي من شأنها أن تزيد من جودة مخرجات العقود المقدمة والرقابة
على المشتريات باإلضافة إلى رصد األنشطة الرئيسية األخرى للبرنامج الخاصة بالمساءلة واألداء.

 .6إدارة العقود
ُ .32كلفت وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال بمسؤولية إدارة العقود في إطار البرنامج مع أنشطة محددة بما في لك
متابعة العقود للتأكد من تقديمها ضمن الجداول الزمنية المحددة للتسليم واألسعار المتفق عليها؛ ولرصد جودة أعمال بناء المدارس
وإعادة تأ يلها؛ وقبول وتكليف المباني التي تم تجديد ا .وبالنظر إلى العدد الكبير للمدارس التي من المتوقع تحسينها في إطار البرنامجا
ناك حاجة إلى تحسين القدرات الخاصة بمتابعة ورصد العقود بصورة ملحوظة .ويوصي ثا التقييم باتباع نهج متعدد األوج على
النحو التالي:






ستواصل وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالا بدعم إضافي يتم التعاقد علي ا متابعة ورصد العقود على
مستوى الوزارات بما في لك تلك التي يدير ا المركز التربوي للبحوث واإلنماء.
سو تقوم وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالا بدعم إضافي يتم التعاقد علي ا بوضع نظاما ً لرصد العقود
وتعاين وتتحقق بصورة دورية من أعمال البناء وإعادة التأ يل في المدارس.
ستتولى وظيفة المراجعة الداخلية المقترحةا بنا ًء على توجيهات الوزيرا استعراض مدى امتثال األنشطة المرتبطة بالمشتريات
على كافة المستويات بصورة دورية بما في أنشطة لك المركز التربوي للبحوث واإلنماء ووحدة إدارة برنامج مبادرة توفير
التعليم لجميع األطفال والمدارس من دون التدخل في دور لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة.
ستقوم مكاتب التربية بتمثيل وزارة التربية والتعليم العالي في المحافظات في مجال تنسيق األنشطة واإلشرا على الجودة الشاملة
للتنفيث واألداء .وستستكمل ثي المكاتب عمل التدقيق الداخلي واإلشرا .

نقاط الضعف
نقاط القوة
تعتبر قدرة وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال في مجال رصد العقود بما في
__
لك العدد الكبير من أعمال بناء المدارس وإعادة تأ يلها غير كافية.
سيتم تعزيز قدرات وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال في مجال رصد وإدارة العقود من خالل الدعم الخارجي يتم
التعاقد علي وستُستكمل من خالل وحدة التدقيق الداخلي المنشأة ومكاتب التربية في المحافظات.
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 .7حسابات البرنامج وإعداد التقارير المالية
 .33ينظّم قانون المحاسبة العمومية الحسابات وإعداد التقارير الخاصة باألموال العامة .ويجب على المؤسسات المعنية بالموازنة
االحتفاظ بسجالتها المحاسبية وفقا ً للقانون وعلى أساس المعايير المحاسبية والدليل المحاسبي وتعليمات وزارة المالية .كما ينظّم القانون
نطاق وتنفيث اإلدارة والرقابة الماليتيْن فضالً عن مبادئ وشروط اإلدارة المالية والنظم الرقابية في مؤسسات القطاع العام.
 .34ستكون وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولةً عن تنفيث كافة جوانب إدارة البرنامج .وقد غطّى ثا التقييم:



إجراءات الحسابات وإعداد التقارير المالية والرقابة الداخلية ألموال الموازنة والنفقات وألموال ونفقات البرامج األخرىا و
اإلجراءات المتوقعة للحسابات وإعداد التقارير المالية والرقابة الداخلية ألموال ونفقات البرنامج.

 .35ستتولى وزارة التربية والتعليم العالي كامل المسؤولية عن الرقابة على البرنامج بما في ذلك اإلدارة االئتمانية التي تشمل بحد ذاتها
رصد تمويل البرنامج واإللتاامات واألداء االئتماني .وبهثي الصفةا ستتتولى وزارة التربية والتعليم العالي المسؤولية عن رصد المنح
المقدمة إلى المدارس بما في لك تطبيق اإلجراءات المحددة في دليل عمليات المنح المقدمة إلى المدارس .ويبيّن الرسم البياني التالي
ملخصا ً عن األنشطة والمسؤوليات ات الصلة المتوخاة في إطار ثا البرنامج:
اللجنة التوجيهية المعنية بالبرنامج والتابعة لوزارة التربية والتعليم العالي
 رصد أداء البرنامجالتدقيق الداخلي والرقابة
وحدة تنفيذ البرنامج التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي
 إدارة حساب تمويل البرنامج إعادة تأهيل/بناء المدارس وأنشطة بناء قدرات وزارة التربية والتعليم العالي البيانات المالية الخاصة بالبرنامج والتدقيقالمشتريات على مستوى
الوزارة

معالجة واحتساب
المدفوعات على مستوى
الوزارة

الحسابات الخاصة بالمنح المقدمة إلى المدارس
 الحسابات والسلف البيانات المصرفية التجارية الدوريةتقديم الحسابات والتقارير المالية الخاصة بالمنح
إلى المؤسسات الرقابية

الحسابات الخاصة باالتكاليف التشغيلية للمنح
المقدمة إلى المدارس وإعداد التقارير المالية
ذات الصلة

 .36مع األخث في االعتبار الخبرات المكتسبة من المرحلة األولى لبرنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالا تم تحديد عدد من التوصيات
وأُخثت بعين االعتبار في تصميم المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة توفير التعليم لجميعع األطفعال .ويعرى التقيعيم ّ
أن وزارة التربيعة والتعلعيم
العالي ستحتاج إلى عدد من اإلجراءات المسبقة لتحديد القدرات والموارد الالزمعة لوضعع الخطعط الماليعة فعي الوقعت المناسعب ومعالجعة
المشتريات والمدفوعات وإدارة المنح المقدمة إلى المدارس .ويوصي التقيعيم بتقعديم تقعارير األداء الخاصعة بالبرنعامج وتقعارير المحاسعبة
المالية الدورية وتقارير الحسابات التي تع ّد ا وزارة التربية والتعليم الععالي إلعى اللجنعة التوجيهيعة للبرنعامج ألغعراض الرقابعة االئتمانيعة
ورصد األداء .وفيما يلي الترتيبات المؤسسية التي تدعم ثي المبادرة:


اللجناة التوجيهيااة .السععتكمال عثي العمليععةا ستنشع وزارة التربيععة والتعلعيم العععالي لجنعةً توجيهيعةً تغطعي كافععة أنشععطة البرنععامجا
وسيرأسها وزير التربية وتتعألف معن ممثلعين ععن وزارة التربيعة والتعلعيم الععالي والمركعز التربعوي للبحعوث واإلنمعاء فضعالً ععن
ممثلين للفنيين المسؤولين عن التنفيث .وستتمحور إحدى المسؤوليات األساسية المرتبطة بهثي اللجنة حول اإلشرا على البرنعامج
وضمان التنسيق.
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الموظفون االئتمانيون ضامن وحادة إدارة برناامج مباادرة تاوفير التعلايم لجمياع األطفاال :يضعم قسعم الحسعابات بعوزارة التربيعة
والتعليم العالي محاسبين لديهم قدرات وخبرات محدودة في مجعال إدارة أمعوال الجهعات المانحعة .ولطالمعا تعاقعدت وزارة التربيعة
والتعليم العالي مع استشاريين متمرسين لعدعم تنفيعث البعرامج الممولعة معن الجهعات المانحعة بمعا فعي لعك تلعك المدعومعة معن البنعك
الدولي .وبالمثلا يتعين على وزارة التربية والتعليم العاليم دعم المهام االئتمانية من خالل تعوفير المتخصصعين فعي مجعال اإلدارة
المالية والمشتريات لضمان تنفيث البرنامج بصورة مؤاتية وكفوءة .ويجب على وحعدة إدارة البرنعامج أن تشعر علعى كامعل تنفيعث
البرنامج.



التدقيق الداخلي في وزارة التربية والتعليم العالي .في ضوء أ مية إنشعاء وظيفعة فعالعة لممارسعة الرقابعة علعى األداء االئتمعانيا
يُقترح إنشاء وظيفة تدقيق داخلي ضمن الوزارة على أن تعع ّد التقعارير إلعى العوزير .وبعالنظر إلعى القيعود الحاليعة المفروضعة علعى
القدراتا يُقترح إسناد وظيفة التدقيق الداخلي إلى أحد االستشاريين من خارج الوزارة .وكجزء من الشروط المرجعية التي يجعب
التوافق عليها بين وزارة التربية والتعليم العالي والبنكا سيُجري االستشاري التدقيق الداخلي لبرنامج المرحلعة الثانيعة معن مبعادرة
تعوفير التعلعيم لجميعع األطفعال وسيشعمل عثا التعدقيق التمويعل معن خعالل المنحعة المقدمعة معن البنعك وحصعة التمويعل معن القعرض.
باإلضافة إلى لكا سيعمل االستشاري على بناء قدرات وزارة التربية والتعليم العالي لتكون قادرةً علعى ممارسعة وظيفعة التعدقيق
الداخلي من خعالل العمعل بالتععاون معع معوظفي وزارة التربيعة والتعلعيم الععالي ال ُمعيّنعين ونشعر المععار حعول منهجيعات التعدقيق
الداخلي .باإلضافة إلى لكا سيع ّد االستشاري األدلة التوجيهية حول التدقيق العداخلي والمعواد التوجيهيعة األخعرى للمسعاعدة علعى
إنشاء الوحدة واستدامتها من خالل تعيين موظفين مدربين قادرين على تنفيث وظيفة التدقيق الداخلي بصورة كفوءة وفعالة لتغطيعة
الجوانب االئتمانية وكثا الجوانب الفنية للبرنامج.



الفصاال االئتماااني ماان دلياال العمليااات :سععيتناول الفصععل االئتمععاني العمليععات واإلجععراءات االئتمانيععة المتعلقععة بالبرنععامج ويُس عنِد
المسؤوليات واألدوار مع األخث بعين االعتبار مبدأ الفصل بين الواجبات من حيعث اإلجعازة والقيعود والمعدفوعات وعُهعد األصعول
والتسوية .وعلى النحو المثكور آنفاًا ستعالج وزارة التربية والتعليم العالي أموال المنحة وأموال االئتمان على ح ّد سواء بالطريقة
نفسها إلى أقصى ح ّد ممكن لتنفيث أنشطة البرنامج بالرغم من أنّ سيجري تغطية ثي األموال من خالل اتفاقيت ْي تمويعل مختلفتعيْن.
باإلضافة إلى لكا سيتم عكس الترتيبات المقترحة لتحويل أموال المنحة إلى المدارس إلعى وزارة التربيعة والتعلعيم الععالي وتقعديم
التقارير عن المحاسبة إليها في دليل خاص بعمليات المنح المقدمة إلى المدارس وستُطبّق في بداية تمويل ثي المنح .كمعا أن دليعل
عمليات المنح المقدمة إلى المدارس و و قسم في دليل عمليات البرنامج سعيعكس القعرارات القائمعة التعي تتطلعب ممارسعة الرقابعة
المجتمعية فضالً عن المنح المقدمة إلى المدارس مع القيام بالتحسعينات الضعرورية لتحسعين صعالبة ترتيبعات التمويعل معن المنحعة
بصورة إضافية .وستشمل الترتيبات المحسنة على سبيل المثعال شعرطا ً مفروضعا ً علعى المعدارس لكعي تقعدم التقعارير الدوريعة ععن
الحسععابات إلععى وزارة التربيععة والتعلععيم باسععتخدام نمععو ج مبسععط للحسععابات وإرسععال التقععارير إلععى وزارة التربيععة والتعلععيم العععالي
إلدخالها في نظام معلومعات إدارة المدرسعة؛ وتقعديم الوثعائق الداعمعة لتقعارير المحاسعبة الماليعة بصعورة دوريعة؛ وإشعراك البنعوك
التجارية التي تُدار فيها حسابات المعدارس لجمعع ورفعع التقعارير ععن أرصعدة الحسعابات المصعرفية وإرسعالها إلعى وزارة التربيعة
والتعليم العالي .ويجب اعتمعاد دليعل عمليعات البرنعامج فعور بعدء تنفيعث البرنعامج .وسعيقدم عثا العدليل التوجيهعات األساسعية إلدارة
البرنامج بصورة فعالة وكفوءة.



سيتناول قسم المشتريات في دليل عمليات البرنامج اإلجراءات الضرورية للموافقة السنوية على خطة المشتريات والتحعديثات إ ا
لزم األمر واإلجعراءات المختلفعة للمشعتريات مثعل اإلععالن وتطعوير المواصعفات الفنيعة والشعروط المرجعيعة ووثعائق المناقصعات
وتقييم العطاءات ومنح العقعود .وسعيح ّدد دليعل عمليعات البرنعامج آليعة التنسعيق معع لجنعة المناقصعات المركزيعة فيمعا يتعلعق بوثعائق
العطاءات الموحدة ونشر اإلشعارات/منح العقود فضالً عن تبادل المعلومات الخاصعة بالمشعتريات علعى النحعو العثي تحعددي لجنعة
المناقصععات المركزيععة والتععي ستُنشععر علععى البوابععة اإللكترونيععة .ويجععب أن يكععون نععاك قسععم يصععف آليععة تقععديم الشععكاوى لتشععمل
مراجعةمن طر ثالث (لجنعة المناقصعات المركزيعة) .ويجعب أن يغطعي دليعل عمليعات البرنعامج أيضعا ً إجعراءات معنح العقعود أو
االستعراض المسبق لهثا المنح على النحو الثي يحددي ديوان المحاسبة بما في لك الجداول الزمنية فضالً ععن وصعف اإلشعرا
على التنفيث وعمليات االستعراض الالحق على النحو الثي يحددي ديوان المحاسبة .وأخيراً ستُح ّدد مسؤولية إدارة العقود أيضا ً في
دليل عمليات البرنامج.
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نقاط الضعف
نقاط القوة
تعاني قدرات وزارة التربية والتعليم العالي في مجال الرصد الفعال لكافة أنشطة البرنامج من إجهاد
__
ملحوظ بسبب العدد الكبير ألنشطة بناء/إعادة تأ يل المدارس والشرط الثي يفرض إدارة المنح المقدمة
للمدارس بصورة فعالة والعدد الكبير المتوقع من عقود تحسينات األنظمة.
تعزيز قدرات الرقابة لدى وزارة التربية والتعليم العالي من خالل إنشاء لجنة توجيهية ووظيفة للتدقيق الداخلي وآلية مبسطة إلدارة المنح
المقدمة إلى المدارس .باإلضافة إلى لكا وضمن نظام المعلومات القائم والخاضع حاليا ً للتطويرا ستُدرج آلية إلعداد التقارير لتحديد
مصادر األموال بالنسبة للمدارس واستخداماتها مع تقديم األدلة الداعمة على مستوى المدارس.
 .8الضوابط الداخلية (بما في لك التدقيق الداخلي)
 .37تشمل أنشطة اإلدارة المالية والرقابة التي ينص عليها قانون المحاسبة العمومية السياسات واإلجراءات المنفثة من وزارة المالية
ووزارة التربية والتعليم العالي .و ي تغطي قائمةً طويلةً من المهام بما في لك من بين عدة مهام أخرى:
 تحديد الغايات واأل دا تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التخطيط للموارد العامة وإدارتها وإعداد التقارير بشأنها مراعاة مبادئ اإلدارة المالية السليمة وشفافية الموارد العامة الفصل بين المسؤوليات في عملية صنع القرارات والرقابة والتنفيث ضمان إجراء العمليات الحسابية الكاملة والصحيحة والدقيقة في الوقت المناسب لكافة العمليات توثيق كافة العمليات واإلجراءات والتأكد من تتبع العمليات في المؤسسات؛ إدراج إجراءات مكافحة للفساد؛ و تهيئة الظرو من أجل اإلدارة المشروعة والمالئمة وإظهار سلوك مؤاتي وأخالقي بين الموظفين في المؤسسات .38أُنشععئت إدارة التفتاايش المركااا بالمرسععوم رقععم  115فععي العععام 1959م .ويتععولى التفتععيش المركععزي مراقبععة أعمععال الرقابععة الداخليععة
واستعراضها على مستويات متعددة :يقوم التفتيش المركزي بأعمال التفتيش في عموم اإلدارات الحكومية ويرسل التقعارير مباشعرةً إلعى
مجلععس الععوزارء (الععثي يععرتبط بع إداريعاً) .وضععمن التفتععيش المركععزيا تجععري دائععرة فنيععة محععددة مرتبطععة بالقطععاع التربععوي "التفتععيش
التربوي" لوزارة التربية والتعليم العالي على المستوى المركزي وعلى مستوى المدارس في آن .وترتكز وظيفة ونطاق التدخل بصورة
أساسية على أساس المهمةا بناء على برنامج دوري وأيضا ً على أساس االدعاءات والشكاوى المقدمعةّ .
لكعن وحعدة القطعاع التربعوي فعي
التفتيش المركزي تعاني من نقص في الموظفين وتفتقر إلى الموارد التي تغطي كافة مجاالت التدخل.
 . 39ستشععمل العمليععات الرقابيععة تحسععين الرقابععة علععى اإلدارة والتععدقيق الععداخلي واإلدارة الفعالععة لعقععود بناء/إعععادة تأ يععل المععدارس وتحسععين
المساءلة وإعداد التقارير المرتبطة بالمنح المق ّدمة إلى المدارس .وسيتم تفصيل التحسينات في دليل عمليات البرنامج.
 .40تحسين عمليات الرقابة الداخلية على مستوى المدارس .ستسععى التحسعينات المقترحعة إلعى تحسعين المسعاءلة ععن المعنح المقدمعة إلعى
المدارس ولجان األ الي .وتدير الصندوق المدرسي لجنة مؤلفة من مدير المدرسة ومعلميْن ومشرفيْن بينما تدير لجنة مؤلفة من األ الي
المنتخبين صندوق لجنة األ الي .وتشمل النفقات األساسية المرتبطة بالصعندوق المدرسعي :أ) رواتعب المعلمعين المتعاقعدين؛ ب) النفقعات
الصحية؛ ج) التكاليف التشغيلية المتكررة على غرار تلك المرتبطة بحعراس األمعن ونفقعات الميعاي والكهربعاء؛ د) النفقعات األخعرى علعى
غرار الصيانة .وتع ّد المدارس الموازنات السنوية التي توافق عليها المديريات االبتدائيعة أو الثانويعة المعنيعة .وتُقع ّدم النفقعات الفعليعة فعور
تمويلها بما فعي لعك الوثعائق الداعمعة إلعى المديريعة علعى أسعاس سعنوي .وتُكلّعف وحعدة التفتعيش التربعوي لعدى التفتعيش المركعزي بالقيعام
بعمليات استعراض عشوائي بصورة دورية .ويخضع صندوق لجنعة األ عالي إلعى متطلبعات أقعل صعرامةً فيمعا يتعلعق بالمسعاءلة .وتشعير
الخبرات المكتسبة من برنامج المرحلة األولى من مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال إلى ّ
أن المساءلة بطيئعة وغيعر مكتملعة والمعاينعات
محدودة وغير منتظمة .وتتمثل التحسينات المقترحة فيما يتعلق بالمحاسبة والرقابة الداخلية فيما يلي:
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إطالق نمو ج مبسط للمحاسبة المالية يغطي الصندوقيْن على حع ّد سعواء و لعك لنظعام معلومعات إدارة المدرسعة والعثي ستصعل معن
خاللع المععدارس إلععى المعلومععات الخاصععة بععاألموال المقدمععة لهععا وتُقععوم بقيععد النفقععات .وستصععل وزارة التربيععة والتعلععيم العععالي إلععى
المعلومات الموحدة التي تمكنّها من القيام بالرصد الدوري للسلف والمحاسبة ات الصلة.
ستبرم وزارة التربية والتعليم العالي مثكرة تفا م مع البنوك التجارية التي تدير الحسابات المصرفية للمدارس حيث ستفرض علعى
ثي البنعوك تقعديم ملخصعات دوريعة ععن أرصعدة الحسعابات إلعى وزارة التربيعة والتعلعيم الععالي ألغعراض رصعد اسعتخدام األمعوال
والتسوية.
ستُكلّف المكاتب اإلقليمية للتربية برصد أداء المدارس عن كثب بما في لك رصد المساءلة عن األموال.
ستشمل مسؤوليات وظيفة التدقيق الداخلي المقترح إنشاؤ ا في وزارة التربية والتعليم العالي زيارات دوريعة إلعى المعدارس لرصعد
المساءلة عن األموال.

 .41تحسين عمليات الرقابة الداخلية على بناء المدارس وإعادة تأهيلهاُ .كلّفعت وحعدة إدارة برنعامج مبعادرة تعوفير التعلعيم لجميعع األطفعال
بالمسؤولية عن إدارة العقود في إطار البرنامج مع تنفيث أنشطة محددة بما في لك رصعد العقعود للتأكعد معن تنفيعث األنشعطة ضعمن األُطعر
الزمنية المحددة وباألسعار المتفق عليها؛ ورصد جودة أعمال بناء المدارس وإععادة التأ يعل؛ وقبعول وتكليعف المبعاني التعي تعم تجديعد ا.
وبالنظر إلى العدد الكبير معن المعدارس التعي يتوقعع تحسعينها فعي إطعار البرنعامجا معن الضعروري تعزيعز قعدرات رصعد العقعود بصعورة
ملحوظة .وتشمل التحسينات المحددة المقترحة:




بدعم خاارجي ياتم التعاقاد علياه ،ستنشا وحادة إدارة برناامج مباادرة تاوفير التعلايم لجمياع األطفاال نظاماا ً لرصاد العقاود وتعااين
وتتحقق بصورة دورية من أعمال البناء وإعادة التأهيل في المدارس؛
ستستعرض وظيفة التدقيق الداخلي المقترحة ،بناا ًء علاى تعليماات اللجناة التوجيهياة ،مساتوى امتثاال أنشاطة المشاتريات بصاورة
دورية بما في ذلك بناء وإعادة تأهيل المدارس؛
س ُتكلّف المكاتب اإلقليمية للتربية بالرصد الوثياق لتنفياذ أعماال بنااء وإعاادة تأهيال المادارس كجازء مان مساؤوليات تمثيال وزارة
التربية والتعليم العالي.

 .42التحسينات على عمليات الرقابة الداخلية في وزارة التربية والتعليم العالي.





إنشاء لجنة توجيهية
إنشاء وظيفة للتدقيق الداخلي
تدقيق خارجي سنوي للبرنامج
تحسين قدرات وحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال

نقاط القوة
__

نقاط الضعف
أوج قصور واسعة النطاق قي القدرات على كافة المستويات بالنظر إلى النقص في الموظفين ونقاط الضعف
في النظام.

إجراء تغييرات في النظام وتعزيز عمليات الرقابة لتحسين الرقابة اإلدارية والتدقيق الداخلي واإلدارة الفعالة لعقود بناء/إعادة تأ يل المدارس
وتحسين المحاسبة على المنح المقدمة إلى المدارس.

 .9تدقيق البرنامج
 .43يتولى ديوان المحاسبةا الثي يعتبر المؤسسة الرقابية العلياا مسعؤولية التحقعق معن اسعتخدام األمعوال العامعة معن قِبعل الجهعات الحكوميعة
وضمان امتثالها للقعوانين واألنظمعة القائمعة ومحاكمعة كافعة المعوظفين الحكعوميين المتهمعين بانتهعاك القعوانين واألنظمعة التعي تعنظم إدارة
األموال العامة .ويعتبر ديوان المحاسبة فاعالً للغاية في االستعراض المسبق للمعامالت وأق ّل فاعلية في مهامة المتعلقة بالبيانعات الماليعة
السنوية بصفت مدقق .ويمكن تبرير ثا الوضع بصورة جزئية نتيجة لعدم تقديم الحسعابات العامعة السعنوية (قيعد اإلععداد معن قِبعل وزارة
المالية) .وفي الوقت ات ا ينخرط ديوان المحاسبة في إجراء المراجعة الالحقة والعميقة للمشتريات.
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 .44أشار تقييم لقدرات ديوان المحاسبة أجرت المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات ّ
أن ضعف مستوى استقاللية ثا الديوان
كون يتبع رئاسة الوزراء وليس البرلمان وموقع معزول ضمن نظام حوكمة معقعد ومعوارد بشعرية وماليعة محعدودة ويطبعق نهعج تعدقيق
عفا علي الزمن .ومن شأن االستعراض المستمر لديوان المحاسبة من قِبل البنك باستخدام "إطار قياس أداء ديوان المحاسعبة" أن يسعاعد
على تحديد أولويات تطوير القدرات األمر الثي سيسمح للبنك مع شركاء التنمية اآلخرين بالتعدخل ودععم بنعاء القعدرات المتعلقعة بوظيفعة
"التدقيق الخارجي" لديوان المحاسبة .وبالنسعبة إلعى الوظيفعة "السعابقة" والموافقعات المسعبقة علعى المسعائل المتعلقعة بالمشعترياتا يعنص
البرنامج على خطة للتعزيز بما ّ
أن ديوان المحاسبة سيكون شريكا ً رئيسيا ً في إقرار حزم المشتريات المتعلقة بالبرنامج.
 .45وبالتاليا سيقوم مدقق خارجي خاص مستقل تتعاقد مع وزارة التربية والتعليم العالي بتدقيق البيانات المالية السعنوية الخاصعة ببرنعامج
المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال .وسيشمل ثا التعدقيق كامعل تمويعل البرنعامج أي بمعا فعي لعك التمويعل المقعدم للبرنعامج معن
الجهات المانحة األخرى المتعلق باإلضافة إلى أموال المنحة .وسيتم التوصل إلى تفا م واتفاق واضحيْن مع الشركاء اآلخرين في مجال
التنمية للموافقة على الشروط المرجعية المقبولة للتدقيق الخارجي السنوي لبرنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميعع األطفعال .وسعتتم
صياغة شروط مرجعية مفصلة لمعالجة مسألة ضعف قدرات التدقيق العداخلي فعي بدايعة تنفيعث البرنعامج حتعى تشعكيل فريعق معزود بأدلعة
توجيهية حول التدقيق الداخلي و ُمد ّرب على المعايير الدوليعة للقيعام بوظيفعة التعدقيق العداخلي بفعاليعة وكفعاءة .وسعيتم أخعث ترتيعب التعدقيق
الداخلي المثكور بعين االعتبار في خطة عمل البرنامج.
نقاط القوة
__

نقاط الضعف
ال تتماشى منهجية وقدرات ديوان المحاسبة مع معايير تدقيق البيانات المالية.

يتم تنفيث عملية تدقيق القوائم المالية للبرنامج من قبل مدقق مستقلا وفق المعايير التي وضعتها المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة
الحسابات.
ل .تقييم المخاطر االئتمانية
َ .46خلص هذا التقييم ( )iإلى أنّ اإلطار االئتماني اإلجمالي الخاص بالبرنامج مؤاتيا ً لدعم تنفيذه وتحقيق النتائج المتوخاة منه و ()ii
وهو يقترح تصنيف الخطر اإلئتماني الشامل على أنّه "مرتفع" .وسيكون لوزارة التربية والتعليم العاليا الجهة المنفثة األساسية في
البرنامجا ور نا ً بوضع اإلجراءات السابقة المقترحة للح ّد من المخاطرا نظم فعالة لإلدارة المالية والمشتريات فضالً عن موظفين أكفاء
معنيين بالشؤون المالية والمشتريات لوضع خطط المشتريات ومعالجتها وإدارة تنفيث العقود ووضع الموازنات وتنفيث وتسجيل
المعامالت وإعداد التقارير المالية خالل السنة وفي نهاية السنة .وستسا م اإلجراءات العالجية المقترحة في إنشاء إطار مالئم للرقابة
الداخلية مع قواعد وإجراءات واضحة لفصل المهام والمسؤوليات الخاصة بالوظائف االئتمانية األساسية ووصفها.
 .47وإللى جانب اإلجرا ءات العالجية المقترحة الموضوعة ،ستشمل ترتيبات اإلدارة المالية العامة والمشتريات على حد سواء وظائف
مؤاتية تستهدف ضمان االمتثال لمبادئ االقتصاد والكفاءة والعالنية والشفافية والمنافسة الحرة والنايهة والمساواة وعدم التمييا.
د .المواءمة مع المبادئ التوجيهية المكافحة للفساد
 .48معالجة مخاطر االحتيال والفساد .كجزء من التقييم االئتمانيا تم تقييم درجة معالجة أنظمة البرنامج لمخاطر االحتيال والفساد بما في
لك آليات الشكاوى .وستشمل الترتيبات المؤسسية المقترحة الخاصة بالبرنامج آليات متعددة لمنع وردع الفساد والكشف عن في
الترتيبات القائمة بما في لك:
أ) إجراءات شاملة ومحددة بوضوح تنظم استخدام األموال والمحاسبة عليها
ب) آلية قوية لرصد الرقابة الداخلية واالمتثال بما في لك ( )iوظيفة تدقيق داخلي جديدة؛ ( )iiالرصد الدوري لسير البرنامج من
قبل اللجنة التوجيهية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي؛ ( )iiiالرصد الوثيق المثتال المنح المق ّدمة إلى المدارس من وزارة
التربية والتعليم العالي للمعايير القائمة؛ و ( )ivوضع ترتيبات مستقلة وفعالة للتدقيق وإعداد التقارير المالية؛
ج) وضع الترتيبات لالستجابة في الوقت المناسب لمعالجة نتائج التدقيق وتسويتها؛
د) وضع ترتيبات فعالة للفصل بين وظائف المحاسبة وإعداد التقارير من قِبل مختلف الجهات الرقابية االئتمانية.
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 .49أُدرجت ثي اآلليات في اإلجراءات العالجية الخاصة بخطة العمل المقترحة للبرنامج والتي تعالج الفجوات المحددة وتع ّزز الترتيبات
الشاملة للحوكمة وإدارة المخاطر.
 .50هيئة مكافحة الفساد .ال توجد أي مؤسسة حكومية واحدة معنية بمكافحة الفساد في لبنان .ولكن ناك الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافيةا
و ي منظمة غير حكومية نشطة جداً في ثا المجال ( .)www.tranpsarency-lebanon.orgوتحصل اللجنة البرلمانية للعدالة على
الدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لصياغة وتعديل التشريعات ات الصلة بما في لك تلك المرتبطة بحماية كاشفي الفساد
والوصول إلى المعلوماتا إلخ .وتتواءم التغييرات المقترحة مع المعايير والمبادئ التوجيهية التي تنص عليها اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد التي يُع ّد لبنان طرفا ً فيها.
 .51المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد .سيتم تطبيق المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكافحة الغش والفساد في تمويل برنامج النتائج على
"البرنامج المدعوم من البنك" بأكمل .
ه .اإلجراءات االئتمانية وتدابير الحد من المخاطر
 .52بهد

تعزيز الترتيبات االئتمانية الخاصة بالبرنامجا يجب معالجة القضايا التالية للح ّد من المخاطر المحددة في القسم السابق:

أ) التحسينات في آلية التمويل والمحاسبة الخاصة بالمنح المقدمة إلى المدارس
ب) التحسينات في آلية اإلشرا والمراقبة على أنشطة بناء وإعادة تأ يل المدارس
ج) ترتيبات تعزيز الرقابة االئتمانية وممارسة الرقابة على تنفيث البرنامج من وزارة التربية والتعليم العالي والجهات الرقابية
الحكومية
د) إخضاع البيانات المالية السنوية الخاصة بالبرنامج للتدقيق المستقل والفعال.
 .53يعرض الجدول أدناي مؤشرات رصد األداء والفعالية المستمرة للترتيبات االئتمانية الخاصة بالبرنامج:

المؤشرات الرئيسية لألداء االئتماني
المؤشر

التدبير

المحاسبة الموثوق بها
الخاصة بالبرنامج

االحتفاظ بسجالت محاسبية متسبة في جودة ودقة توقيت السجالت المحاسبية في إطار
إطار البرنامج على أساس مبادئ البرنامج
توجيهية موثوق بها صادرة عن
وزارة المالية.
أنشئت وظيفة وطنية منسقة ورقابية فعالية الترتيبات االئتمانية
و ي تؤدي مهامها بنجاح.
جرى تعزيز الوظيفة االئتمانية لدى جودة ودقة توقيت الوظيفة االئتمانية في وزارة التربية
الجهات المدعومة من البرنامج من والتعليم العالي وفي الوحدات التابعة لها.
خالل التدريب المخصص وزيادة عدد
الموظفين أو النظم على أساس تقييم
االحتياجات.
الحصول على البيانات المالية المدققة دقة توقيت عمليات التدقيق السنوية الخاصة بالبرنامج.
الخاصة ببرنامج المرحلة الثانية من
مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال
خالل فترة ال تتجاوز الـ  6أشهر من
نهاية كل سنة مالية.

االئتمانية

الوظائف
المنسقة
تعزيز القدرات االئتمانية
على مستوى وزارة
التربية والتعليم العالي

إخضاع البرنامج لعمليات
التدقيقت في الوقت
المناسب

المؤشر يقيس األداء المرتبو بـ
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خو األساس
2016م

2016م
2016م

يتم استالم القوائم المالية
المدققة الخاصة بالبرنامج
خالل  6أشهر من نهاية كل
سنة مالية سابقة.

لإلجراءات

أشهر
مدة عدد االيام بين تاريخ الدعوة لتقديم دقة التوقيتا الفعالية من حيث الكلفةا وجودة التخطيط3 .
متوسط
المفتوحة.
العطاءات وتاريخ إعالن الفائز.
إجراءاتالمشتريات
يوما ً
لإلجراءات
50
عدد األيام بين تاريخ فتح العطاءات دقة التوقيتا الكفاءةا فعالية العملية من حيث الكلفة
توقيت تقييم العطاءات
المفتوحة
وتاريخ إعالن الفائز.
عدد العمليات التي تم
إنهاء أو إلغاء العمليات النسبة المئوية للعمليات التي خضعت جودة التخطيطا جودة وثائق العطاءاتا والجودة
تغيير ا أو إنهائها أو
اإلجمالية للعملية
للتغيير أو أُنهيت أو التي أُعلن عن
إلغاء ا/العدد اإلجمالي
أنّها باطلةً قبل التوقيع على العقد.
للعمليات في السنة.
عدد العقود الخاضعة للتعديل
جودة التخطيط وعملية التقييم
عدد العقود المنجزة في الوقت
تعديل العقد والملحقات
والتمديد /العدد اإلجمالي
المناسب مع إجراء التعديالت
لكافة العقود في السنة.
المعقولة (حتى  25في المئة).
تحميل المعلومات المتعلقة بالبرنامج منع الغش والفساد وتعزيز الشفافية وتوعية المواطنين --
يجري تحميل كافة
بما في لك العملية والنفقات ووثائق
المعلومات المالية
المشتريات في الوقت المناسب
والتشغيلية ات الصلة
المتعلقة بالبرنامج على وتحديثها بصورة يوميةعلى الموقعيْن
اإللكترونييْن لوزارة التربية والتعليم
الموقع اإللكتروني
الخاص بوزارة التربية العالي ولجنة المناقصات المركزية.
والتعليم العالي
والمعلومات المتعلقة
بالمشتريات على الموقع
اإللكتروني للجنة
المناقصات المركزية.
منع الغش والفسادا بناء القدرات المؤسسية لدى وزارة ال يحتفظ النظام القائم
تعزيز نظام التعامل مع عدد الشكاوى المستلمة التي يتم
للتعامل مع الشكاوى
التربية والتعليم العالي ولجنة المناقصات المركزية.
تسجيلها ومعالجتها من قبل وزارة
المظالم/الشكاوى في
بسجالت الشكاوى وحلها.
التربية والتعليم العالي من خالل
وزارة التربية والتعليم
اإلجراءات المعتادة .باإلضافة إلى
العالي مع تسجيل
لكا سيتم وضع نظام تعقب لمتابعة
الشكاوى وتعقبها وحلها
ّ
سير الشكوى إلى حين حلها.
بصورة ممنهجة
-منع الغش والفساد على مستوى المدارس .مقارنة
إنشاء/تحديث نظام إلدارة عدد التقارير التي ينتجها نظام
المعلومات لتسجيل بيانات المعلومات على أساس دوري (ربع التنفيث الفعلي بالتدفق المالي.
سنوي) والتي ستشمل البيانات
مفصلة على مستوى
المفصلة المتعلقة بمختلف الفئات
المدارس (بما في لك
(التوزيع الجغرافي/الديمغرافي على
البيانات المالية)
مستوى كل مدرسةـ المالي
(التحويالت والنفقات) وغير المالي).

90

الملحق  :6تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية (ملخص)
أ)

تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية :األهداف والنهج
 .1يعتبر تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية ضروريا ً لضمان تصميم العمليات وتنفيث ا بطريقة تزيد من الفوائد البيئية
واالجتماعية المحتملة إلى أقصى حد ممكن .ويقيّم ثا التقييم القدرات التنظيمية لدى العميل وأدائ لتحقيق األ دا
االجتماعية والبيئية المترافقة مع البرنامج و و ينص على اتباع إجراءات إضافية عند الضرورة.

ب) دعم المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال – التأثيرات البيئية واالجتماعية
 .2ترتبط التدخالت األساسية للبرنامج ببناء قدرات مؤسسات وزارة التربية والتعليم العالي وأعمال البنية التحتية الصغيرة
النطاق والتي من المتوقع أن تعود بفوائد اجتماعية وبيئية ملحوظة على األطفال عموما ً السيما األطفال السوريين الالجئين.
وبالتاليا ال يُتوقع أن يكون ناك أي تاثيرات سلبية حساسة ومتنوعة وغير متوقعة على البيئة و/أو األفراد .ومن المتوقع
أن يخلق البرنامج ضغوطات بيئية محدودة خالل إعادة تأ يل و/أو بناء المدارس بما أنّ سيجري النظر في تدابير الحد من
المخاطر خالل التنفيث؛ ومن المتوقع أن يؤدي أيضا ً البرنامج إلى ضغوطات بيئية محدودة خالل تشغيل وإدارة المباني
المشيدة حديثاً.
 .3تشمل التأثيرات البيئية السلبية المتوقعة المترافقة مع أنواع األعمال الممولة في إطار المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع
األطفال :تلوث الهواء بالغبار واالنبعاثات؛ المضايقات على غرار التلوث البصري الضوضائي؛ النفايات الصلبة والسائلة
من مواقع البناء ومخيمات العمال وتآكل التربة واإلعاقات المحتملة لحركة المرور .إال أن نطاق ثي األنواع من التأثيرات
المثكورة يقتصر بصفة عامة على مواقع العمل و ي قصيرة المدى بطبيعتها .وتشير الخبرات المكتسبة من تنفيث أنواع
مماثلة من األعمال إلى أنّ يمكن الوقاية من تأثيرات البناء القصيرة المدى في غالبيتها أو الحد أو التخفيف من وطأتها من
خالل إجراءات العمل الموحدة والممارسات الجيدة إلدارة البناء.
 .4ترتبط العديد من المخاطر االجتماعية والفرص األساسية المتعلقة بهثا البرنامج باإلطار العام لقضايا النزاع والفقر
والتهميش والحوكمة كونها تتفاعل بشكل وثيق مع قطاع التعليم .وتشمل بعض المخاطر االجتماعية األساسية التي تم
تحديد ا ما يلي:




يمكن أن يستبعد البرنامج عن غير قصد بعض الفئات من األطفال .ثمة نسبة مئوية كبيرة من األطفال الالجئين غير
المسجلين في التعليم الرسمي ويعود السبب في لك في بعض الحاالت إلى األعرا الثقافية التي تمنع الفتيات (السيما
الفتيات المرا قات) من الث اب إلى المدرسة .وفي حاالت أخرىا يترك الشباب المدرسة للعمل في القطاع غير النظامي
وإعالة أسر م .في حين ال يستطيع أطفال آخرون تح ّمل تكاليف المواصالت للث اب إلى المدارس .واستبعاد ؤالء
األطفال من النظام التعليمي قد تكون ل تداعيات طويلة األمد على قدرتهم على المسا مة في المجتمع ودعم أنفسهم
وعائالتهم.
يمكن لإلحباط أن يزيد إ ا لم تحصل مختلف فئات الشباب على فرص وصول متكافئة إلى الوظائف بالرغم من تمتعها
بمستوي ات تعليمية مماثلة .من المحتمل أن يكون للبرنامج تأثيرات إيجابية على قدرات الشباب على الوصول إلى أسواق
العمل بالنظر إلى ّ
أن المستويات التعليمية ترتبط بالوصول إلى وظائف أفضل .ولكن وبالنظر إلى القيود المفروضة على
وصول الالجئين إلى أسواق العملا قد يجد الالجئون الشباب الثي يتركون المدارس أنفسهم غير قادرين على الوصول
إلى الوظائف نفسها التي يصل إليها الشباب غير الالجئين الثين يتمتعون بالمستوى نفس من المهارات ما يؤدي إلى
إحباطهم .وبالمثلا وبالنظر إلى أنّ يتم الوصول إلى العديد من الوظائف من خالل الشبكات الشخصيةا قد يُضطر حتى
الشباب الثي حصلوا على التعليم إلى العمل في وظائف منخفضة اإلنتاجية أو متدنية األجر.

91



قد يُنظر إلى الجهود التي تستهد فئات اجتماعية محددة على أنّها انتقائيةً و/أو أنها تصب لصالح فئة ضعيفة بعينها دون
األخرى .ويمكن النتشار التصور بأن إحدى الفئات االجتماعية تستفيد دون األخرى أن يخلق توترات اجتماعية بين
المجتمعات أو يؤدي إلى تفاقمها.



قد يؤدي غياب الشفافية في معايير االختيار واألدوار والمسؤوليات ومحاسبة االستشاريين المختارين للقيام بأنشطة بناء
الروابط المجتمعية الجديدة أن تؤدي إلى تراجع الثقة بين المجتمعات المستفيدة والقطاع التربوي.



قد تؤدي الصعوبات في احقيق األ دا المتعلقة بجودة التعليم إلى زيادة معدالت التسرب من المدارس أو إلى انتشار
تصور مفادي ّ
أن التعليم ال يثمر عن نتائج إيجابية .ويمكن لهثا األمر أن يؤدي بدوري إلى المزيد من الضعف بين صفو
التالميث وإلى تراجع الثقة بين المجتمعات والدولة.



قد يؤدي عدم فهم االستخدامات المحتملة لنظام جبر المظالم إلى عدم معالجة مختلف أنواع المطالم على غرار الشكاوى
المتعلقة بالتمييز والتر يب في المدارس .ويمكن لهثا األمر أن يؤثر بدوري على اب األطفال المتضررين من ثي
القضايا إلى المدارس.

 .5باإلضافة إلى المخاطر المثكورة أعاليا قد تنشأ المخاطر االجتماعية عن دعم البنية التحتية التي تتطلب حيازة األراضي أو
التغيير في استخدام األراضي والممتلكات .فبينما ال يتم بناء المدارس أو الفصول الدراسية إال على األراضي أو العقارات
المملوكة للحكومةا إال أن يمكن في بعض الحاالت استخدام بعض ثي األراضي أو العقارات المملوكة للحكومة بصورة
غير نظامية من قِبل األفراد أو األسر .ويمكن ألعمال البناء أو إعادة التأ يل أن تؤثر على قدرة ؤالء األفراد على المضي
قدما ً في استخدام ثي األراضي وأن تقود م إلى خسارة األصول المنتجة أو مصادر الدخل .ويمكن أن تشمل التأثيرات
االقتصادية واالجتماعية المباشرة خسارة األراضي واألصول والدخل والوصول إلى األصول أو السكن األمر الثي يؤدي
إلى تأثيرات سلبية على سبل كسب العيش .ويمكن لهثا األمرا إ ا لم يُدار بصورة مؤاتيةا أن يؤدي إلى صعوبات على
المدى الطويل وإلى إفقار األشخاص والمجتمعات المتضررة.
 .6لن يم ّول البرنامج حيازة األراضي .بيد أن سيكون من الضروري التأكد من وضع عملية واضحة للتدقيق في حيازة
األراضي على غرار بناء المدارس الجديدة على األراضي الخاصة .وعلى وج التحديدا يجب إخضاع الحاالت المصنفة
على أنّها تبرعات طوعية باألراضي للرصد الوثيق للتأكد من ّ
أن التبرع قد قُ ّدم من دون إكراي أو تحايل أو ممارسة أي
شكل من أشكال الضغط على السلطات العامة أو التقليدية .باإلضافة إلى لكا يجب التدقيق في التأثيرات على من
يستخدمون األراضي بطريقة غير رسمية أو األراضي المملوكة للحكومة أو المتبرع بها.
ّ
أن زيادة فرص الحصول على التعليم
 .7من المتوقع أن يكون للبرنامج تأثيرات اجتماعية إجمالية إيجابية .ومن المعرو
الجيد ل تأثيرات واسعة النطاق على وصول األفراد إلى أسواق العمل وزيادة الشبكات االجتماعية والقدرة على المشاركة
في صنع القراراتا كما يمكن أن يسا م في الحد من االختالفات بين الفئات االجتماعية .وفي حالة برنامج النتائج المحددةا
يمكن أن ينتح عن ثا البرنامج تأثيرات اجتماعية إيجابية أخرى بما في لك:


الحد من الضعف والمعاناة النفسية بين النساء واألطفال الالجئين .تنتمي اتان الفئتان إلى مجموعة الفئات التي تعاني
من أعلى معدالت الضعف والضائقة االجتماعية ويمكن لتحسين فرص وصولها إلى التعليم الجيد أن يساعد على زيادة
قدرتهم على الصمود .ويمكن كما أن الحد من جوانب الضعف لدى اتيْن المجموعتيْن يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات
إيجابية على غرار الحد من عمالة األطفال والزواج المبكر والتسول إلخ .ولكن ولكي يحوز ثا البرنامج على ثي
اتيْن الفئتيْن ومعالجة المشاكل التي من شأنها أن تعرضها للضعف.
التأثيراتا يجب وضع تدابير محددة الستهدا
وبالتالي تعتبر قدرات موظفي الصف األول على معالجة ثي المشاكل ضروريةً لتحقيق ثا األثر اإليجابي.
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الحد من مستويات العنف بما في لك العنف القائم على نوع الجنس .فالعنف القائم على نوع الجنس يزيد مع زيادة
استياء الشباب من أوضاعهم وعندما يعدمون الحيلة للتأقلم مع أوضاعم حينها يلجؤون إلى العنف بما في لك العنف
الجنسي واألنشطة اإلجرامية أو تعاطي المخدرات .ويمكن لزيادة فرص الوصول إلى التعليم أن يح ّد من ثي
اإلحباطات وبالتالي الح ّد من العنف السيما إ ا ما زادت فرص الوصول بين الشباب وإ ا ما تمت معالجة قضايا العنف
والعنف القائم على نوع الجنس بصورة مباشرة في النظام التعليمي.
تحسين التماسك االجتماعي .إ ا ما تمت إدارة الفوارق بين الفئات االجتماعية بصورة مؤاتية وعلى نحو يجعل كافة
الفئات تؤمن بأن الفوائد تُو ّزع بالتساويا يمكن أن يكون التعليم مصدراً للتماسك االجتماعي .فالتعليم يمد الجسور بين
مختلف الفئات االجتماعية بما ّ
أن األ الي واألطفال يتفاعلون في المساحات المشتركة ويتبادلون الخبرات .وتستطيع
اآلليات المعتمدة في البرنامج أن تضمن شفافية االستهدا وتعزز جبر المظالم وأن تعمل على زيادة ثا األثر
االجتماعي اإليجابي.



زيادة الثقة بين المستفيدين والدولة .غالبا ً ما يكون النظام التعليمي إحدى النقاط األساسية للتفاعل بين المواطنين
والدولة .وفي حالة لبنانا وبالنظر إلى األعداد الكبيرة من الالجئينا ال يُعتبر النظام التعليمي نقطةً أساسيةً للتفاعل بين
المواطنين والدولة فحسب لكنّ يمثل أيضا ً نقطة مهمة أيضا ً للتفاعل بين الالجئين والدولة المضيفة .ويمكن لتحسين
جودة التعليم والوصول إلي أن يحسّن بصورة ملحوظة العالقة والثقة بين الدولة اللبنانية والمجتمعات الالجئة وغير
الالجئة على حد سواء .وتكون ثي ي الحالة بصورة خاصة إ ا ُوجد موظفو الصف األول للمساعدة على تعزيز
العالقات بين المدارس والمجتمعات التي يقدمون لها الخدمات.



ل) تقييم أنظمة الحكومة اللبنانبة
 .8بالنسبة إلى المرحلة الثانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفالا ال تقع إعادة تأ يل المدارس و/أو بنائها ضمن
إطار نظام تقييم األثر البيئي .بيد أن ولضمان االمتثال "للمبادئ األساسية" المطبقة والمحددة في سياسة البنك الدولي
والتوجيهات المرتبطة بتمويل برنامج النتائجا سيتم إعداد إجراءات العناية الواجبة في إطار ثا البرنامج لتمكين وزارة
التربية والتعليم العالي من ضمان تنفيث التدابير المؤاتية للحد من المخاطر والرصد والتي ستُدرج في الملحق  4من تقييم
األنظمة االجتماعية والبيئية .وستُق ّدم إجراءات العناية الواجبة في خطة العمل فيما يتعلق بالمبدأين األساسييْن المطبقين على
ثا البرنامج وبالتحديدّ :
أن إجراءات وعمليات اإلدارة البيئية واالجتماعية مصممة بهد ( :أ) دعم االستدامة البيئية
واالجتماعية في تصميم البرنامج؛ و (ب) حماية السالمة العامة وسالمة العاملين من المخاطر المحتملة.
 .9لمعالجة المخاطر االجتماعية في المدارسا تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بعتيين منسقين ميدانيين من خالل مديرية
التوجي التربوي والمدرسي المسؤولة عن رصد جودة التدريس والمشاكل التي يواجهها التالميث والوضع اإلجمالي في ك ّل
مدرسة .ويعتبر المنسقون الميدانيون مسؤولين عن  30مدرسةً تقريبا ً ويزورون ك ّل مدرسة كل أسبوعيْن إلى ثالثة أسابيع.
و ثا ما يسمح لوزارة التربية والتعليم العالي بالحصول على المعلومات المحدثة عن ك ّل مدرسة تدعمها ومعالجة المشاكل
في الوقت المناسب .ويعمل المنسقون الميدانيون بصورة وثيقة مع المعلمين والمرشدين التربويين في ك ّل مدرسة لمعالجة
المشاكل ويقومون أيضا ً بجمع المعلومات عن حالة المدرسة ليتم تشاركها الحقا ً مع المهندسين.
 .10فيما يتعلق بقضايا حماية األطفالا تشير المادة  41من القرار  1130إلى مدونة قواعد السلوك التي يجب أن يلتزم بها
العاملون في مجال التعليم في روضة األطفال والتعليم األساسي .و ي تحظر على الموظفين في القطاع التربوي إنزال أي
ّ
ولكن القانون ال يحدد
عقاب جسدي على التالميث أو توجي عقاب لفظي "مهين ينتهك مبدأ التعليم والكرامة الشخصية".
ما ية حقوق التالميث أو المسؤوليات المحددة للمعلمين .كما أن عدم الوضوح فيما يتعلق بآليات جبر المظالم على مستوى
المدارس فضالً عن عدم وجود نظام شفا للثواب والعقاب على السلوك السيء يفرض تحديات على الديناميات االجتماعية
على مستوى المدارس.
 .11وكجزء من تكوين وحدة إدارة برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفالا يساند موظفي حماية الطفل تنفيث
برنامج حماية الطفل الثي يشمل سياسة تم تصميمها بالتعاون بين المركز التربوي للبحوث واإلنماء ووزارة التربية والتعليم
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العالي/مديرية التوجي التربوي والمدرسي ووحدة إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال وغير ا من الوزارات
في المدارس على المستوييْن الوطني والمحلي بالتنسيق مع مديرية التوجي التربوي والمدرسي وأصحاب المصلحة
اآلخرين المعنيين بما في لك التواصل مع مديريات التربية والتعليم ووزارة الشؤون االجتماعية على المستوى المحلي.
وسيساعد الموظفيون على وضع وتنفيث برنامج إدماج (يستهد األطفال من وي اإلعاقات الجسدية والثين يعانون من
صعوبات في التعلم بغض النظر عن وضعهم كالجئين/غير الجئين).
 .12فيما يتعلق بالحاجة إلى حيازة واستمالك األراضيا يعاني النظام اللبناني من ثغرات عديدة يمكن أن تفرض تأثيرات سلبيةً
على األشخاص المتضررين .وبصورة خاصةا ثمة ثغرات ما بين قانون االستمالك رقم  58الصادر بتاريخ
1991/05/29م (المعدل بتاريخ 2006/12/8م) والممارسات التي أوصى بها البنك الدولي بشأن حيازة األراضي وإعادة
التوطين.
د) إجراءات معالجة الثغرات المحددة
الجوانب البيئية
 .13شملت إجراءات العناية الواجبة المتضمنة في خطة العمل المعدلة لتقييم األنظمة البيئية واالجتماعية ما يلي:


إعداد مجموعة من التدابير العامة للحد من المخاطر والتخفيف ستُرفق كجزء من وثائق العطاءات الخاصة
باألعمال المدنية من أجل )i( :المشاريع الفرعية التي ستنطوي على إعادة تأ يل المدارس التي استُخدمت فيها
مادة اإلسبست أو طالء قائم على الرصاص أو أي مواد خطرة؛ و ( )iiللمشاريع الفرعية التي تتطلب بناء
مدارس جديدة أو توسعة كبيرة للمدارس ضمن محيطها القائم .وقد أُرفقت ثي التدابير العامة للحد من المخاطر
والرصد في الملحق  4من التقييم الكامل لألنظمة البيئية واالجتماعية.



ستعيّن وحدة إدارة البرنامج أحد كبار مهندسيها ليكون مسؤوالً عن الجوانب البيئية الخاصة بهثا البرنامج للقيام
بالمهام التالية )i( :استعراض نتائج مصفوفة المسح التي سيع ّد ا مهندسو وحدة إدارة البرنامج لتحديد موقع
أنشطة األعمال المدنية ونوعها وحجمها ( )iiالتأكد من ّ
أن وثائق العطاءات تتضمن تدابير مناسبة للح ّد من
المخاطر والرصد في عقود األعمال المدنية؛ ( )iiiتنفيث أو التعاقد مع أخصائي  /مفتش بيئي مؤ ل ومتمرس
لرصد االمتثال لهثي التدابير على أساس سنوي في نمو ج عقد خاص باألعمال المدنية؛ و ( )ivإعداد تقرير عن
التقدم المحرز وتقديم إلى رئيس وحدة إدارة البرنامج يجري تشارك مع بعثات اإلشرا الخاصة بالبنك حول
وضع التقدم المحرز واالمتثال لهثي التدابير .ويوصى ّ
بأن تعيّن وحدة إدارة البرنامج الموظفين المسؤولين عن
الجوانب البيئية لهثا البرنامج خالل ثالثة أشهر من تاريخ التوقيع على اتفاقية القرض/المنحة.



سيحصل موظفو وحدة إدارة البرنامج على دورة تدريبية مدتةا ثالثة أيام حول إجراءات برنامج النتائجا المبادئ
األساسية للتقييم البيئي والنظام البيئي اللبناني ومصفوفة المسح والتدابير العامة للحد من المخاطر والرصد التي
ستُطبّق على برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال وستُنفّث في اليوم الثالث واألخير من الدورة
زيارة ميدانية إلى إحدى المدارس المقترحة إلمكانية تطبيق ثي التدابير في الميدان .وستنفث ثي الدورة التدريببية
خالل ثالثة أشهر من تاريخ التوقيع على اتفاقية الفرض/المنحة.

الجوانب االجتماعية
 .14يوصي تقييم األنظمة البيئية واالجتماعية بأنّ يجب تنفيث اإلجراءات التالية فيما يتعلق بتحسين قدرات اإلدارة االجتماعية:


تعزيز اآلليات القائمة المعنية بإشراك المواطنين لزيادة الشفافية وفرص الوصول إلى المعلومات على أساس
معايير االستهدا  .وسيبني البرنامج ويوسّع نطاق اإلفصاح عن ونشر المعايير المتبعة في استهدا الفئات
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الضعيفة لضمان وصول أصحاب المصلحة المعنيين (المدارسا المنظمات الشعبيةا والمستفيدين) إلى ثي
المعلومات.


ضمان توافر التمويل لكي يتمكن موظفو حماية الطفل من تنفيث مهامهم بهد
البرنامج.



تعزيز قدرات فرق االتصال المجتمعي لالستجابة بصورة أفضل للتوترات االجتماعية والتمييز والتر يب وقضايا
العنف القائم على نوع الجنس و لك بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية ومديرية التوجي التربوي والمدرسي
ووزارة التربية والتعليم العالي.



بناء قدرات الخط الساخن القائم لتقديم الشكاوى والتابع لوزارة التربية والتعليم العالي لتعزيز إدارتها للحاالت
وضمان السرية في التعامل مع الشكاوى .وسيتم إيالء ا تمام خاص بالشكاوى المرتبطة بالتمييز والتحرد
الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتر يب في المدارس من خالل وضع نظام آمن وسري يمكن الوصول
إلي بسهولة لإلبالغ عن ثي الحاالت وضمان متابعتها.



دعم التواصل المجتمعي لتعزيز التماسك االجتماعي بين الالجئين والمجتمعات المضيفة من خالل إنشاء أو تمكين
جمعيات اآلباء والمعلمين والطلب من المدارس تنظيم أنشطة الخدمة المجتمعية ضمن مجتمعاتها.



بناء القدرات الالزمة ووالوظيفة الرقابية لموظفي وحدة إدارة البرنامج المسؤولين عن اإلشرا على بناء
المدارس لضمان االمتثال لسياسات البنك الدولي بشأن إعادة التوطين وحيازة األراضي بما في لك التدقيق في
التأثيرات على من يستخدمون األراضي والعقارات بطريقة غير نظامية أو معالجتها.
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الحد من التأثيرات السلبية في إطار

الملحق  :7أداة تصنيف مخاطر العمليات المنهجية
الجمهورية اللبنانية :دعم برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال
المرحلة :البدء
.

أداة تصنيف مخاطر العمليات المنهجية
التصنيف (مرتفع ،ملحوظ ،متوسو ،منخفض)

تصنيف المخاطر
 .1المخاطر السياسية واإلدارية

مرتفعة

 .2االقتصاد الكلي

منخفضة

 .3االستراتيجيات والسياسات القطاعية

منخفضة

 .4التصميم الفني للبرنامج

منخفضة

 .5القدرات المؤسسية للتنفيث واالستدامة

مرتفعة

 .6المخاطر االئتمانية

مرتفعة

 .7المخاطر البيئية واالجتماعية

منخفضة

 .8أصحاب المصلحة

منخفضة

 .9مخاطر أخرى

مرتفعة

المخاطر الشاملة

مرتفعة
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الملحق  :8خطة عمل البرنامج
وصف اإلجراء

المؤشر المرتبو
بالصرف*

االتفاق*

إدارة/مراقبة البرنامج
 .1إنشاء لجنة توجيهية لضمان
التنفيث الفعال للبرنامج وفقا ً
للترتيبات المتفق عليها.
 .2اعتماد دليل عمليات البرنامج
بما في لك دليل عمليات المنح
المقدمة إلى المدارس.
 .3تعايا آلية الخو الساخن القائمة
لتسوية الشكاوى لكي يكون نظام
تسوية الشكاوى أكثر صالبةً
على مستوى وحدة إدارة
البرنامج في وزارة التربية
والتعليم العالي لمعالجة الشكاوى
المرتبطة بالقضايا االجتماعية
مثل التمييز والتحرد الجنسي
والتر يب في المدارس .إدراج
نظام آمن وسري يمكن الوصول
إلي بسهولة لإلبالغ عن حاالت
العنف القائم على الجنس وضمان
المتابعة .وسيُنفّث لك بالتعاون مع
الشركاء لالعتماد على األنشطة
القائمة.
اإلجراءات االئتمانية
 .4ضمان إنشاء وظيفة تدقيق
داخلي في وزارة التربية
والتعليم العالي .سيجري لك من
خالل تعيين استشاري يقوم
بوظيفة المراجعة الداخلية ويبني
قدرات الوزارة لتتمكن من القيام
بوظيفة المراجعة الداخلية بدءاً
من السنة األولى من تنفيث
من
وكجزء
البرنامج.
وسيعمل
اختصاصاتهاا
مع
بالتعاون
االستشاري
الموظفين المعينين من وزارة
التربية والتعليم العالي وينشر
منهجيات
حول
المعار
المراجعة الداخلية ويساند فريق
الوزارة في وضع األدلة
التوجيهية وضمان فعالية عمليات
وإجراءات البرنامج باستخدام

تاريخ
االستحقاق
خالل فترة ال
تتجاوز شهر
بعد بدء تنفيث
البرنامج.
فور بدء تنفيث
البرنامج.

وزارة التربية قُ ّدمت مثكرة القرار الوزاري الثي ينص على
إنشاء اللجنة التوجيهية إلى البنك .وتعمل اللجنة
والتعليم العالي
بكامل طاقتها وتعقد االجتماعات بصورة
منتظمة.
وزارة التربية وضعت وزارة التربية والتعليم العالي دليل
عمليات البرنامج ووافقت علي ووزعت على
والتعليم العالي
كافة الجهات المشاركة في تنفيث البرنامج.
وزارة التربية فحص عينة عشوائية من السجالت المجهولة
الهوية لنشاط الخط الساخن في نهاية السنة
والتعليم العالي
األولى من التنفيث األمر الثي يثبت اعتماد نظام
آمن وسري يمكن الوصول إلي بسهولة.

خالل فترة ال
تتجاوز 12
شهراً بعد بدء
تنفيث البرنامج

استشاري يقوم بالمراجعة الداخلية يعمل تحت
غشرا الوزير في بداية البرنامجا وتدريب
موظفين محددين من الوزارة على المراجعة
الداخلية مع وضع أدلة توجيهية خاصة
بالمراجعة الداخلية.

خالل فترة ال
تتجاوز 12
شهراً بعد بدء
تنفيث البرنامج

x

الجهة
المسؤولة

قياس اإلنجاز**
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وزارة التربية
والتعليم العالي

وصف اإلجراء
منهجيات الممارسات الجيدة
والمواد التوجيهية األخرى
للمساعدة على إنشاء الوظيفة
واستدامتها .وسيكون تدريب
موظفي الوزارة إلى جانب األدلة
التوجيهية الخاصة بالتدقيق للقيام
بوظيفة المراجعة الداخلية جزءاً
من المؤشر  9المرتبط بالصر
والمتعلق بتحسين القدرات
المؤسسية للوزارة.
 .5تنفيذ تقييم شامل الحتياجات
الموظفين في وزارة التربية
والتعليم العالي والمركا التربو
للبحوث واإلنماء بما في لك
مجاالت التخطيط والمشتريات
واإلدارة المالية والرصد والتقييم.
.6بناء قدرات وزارة التربية والتعليم
العالي وإدارة وحدة البرنامج
للبحوث
والمركا التربو
واإلنماء في المجاالت األساسية
أال و ي التخطيط للمشروع
وإدارت والوظائف االئتمانية
والرصد والتقييم لتنفيث أنشطة
البرنامج واستراتيجية وزارة
التربية والتعليم العالي بفعالية.
و ثا سيشمل إنشاء وحدة
مشتريات في وحدة إدارة برنامج
مبادرة توفير التعليم لجميع
األطفال مع تعيين موظفين
مالئمين ومدربين فضالً عن
وظيفة الرصد والتقييم للعمل
على البرنامج.
 .7تحسين توافر البيانات والشفافية
والمحاسبة .سيدعم البرنامج
تدابير إضفاء الطابع المؤسسي
على جمع البيانات الخاصة
بالمشتريات ونشر القرارات
المتعلقة بالمشتريات (استخالص
المعلوماتا حل الشكاوىا نشر
العقودا اإلعالن عن الفرص
المرتبطة بالمشترياتا إلخ) في
وزارة التربية والتعليم العالي
ولجنة المناقصات المركزية على
حد سواء .باإلضافة إلى لكا
سيعزز البرنامج جمع البيانات

المؤشر المرتبو
بالصرف*

من
(جزء
المؤشر المرتبط
بالصر )

االتفاق*

تاريخ
االستحقاق

الجهة
المسؤولة

قياس اإلنجاز**

خالل فترة ال
تتجاوز شهر
بعد بدء تنفيث
البرنامج.

وزارة التربية
والتعلبم العالي

خالل فترة ال
تتجاوز ثالثة
بعد
أشهر
بدء
تاريخ
تنفيث البرنامج

جرى التوقيع على عقد مع شركة
البنك
استشارية/استشاري مسؤول عن التدريب.
الدولي/وزارة
التربية والتعليم الرصد المستمر لمخرجات التدريب وفقا ً للشروط
المرجعية.
العالي
جرى تحديد/تعيين موظفي وحدة إدارة برنامج
مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال.
يجري تحديد/تعيين عدد كا من الموظفين
لضمان القيام بوظيفة الرصد والتقييم في وزارة
التربية والتعليم العالي.

خالل فترة ال
تتجاوز 4
أشهر من
تاريخ بدء
تنفيث
البرنامج.
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إعداد تقرير يقدم التوصيات حول احتياجات
الموظفين والمهارات وإعداد خطة عمل/خطة
تدريب وتحديد اختصاصات المناصب
الضرورية وملفات الموظفين.

الرصد المستمرا إعداد التقارير اآللية والنوعية
في الوقت المناسب من المدارس.

وصف اإلجراء
على مستوى المدارس أي
األموال
مصادر
معرفة
ومعلومات حول استخدام األموال
وغير ا من المعلومات األخرى
ات الصلة في الوقت المناسب
مع اإلضافات الالزمة للوثائق
الداعمة إلى نظام المعلومات
الثي وصل إلى المرحلة النهائية
من التطوير.
 .15سيتم تعيين مدقق خارجي
مستقل لمراجعة حسابات
البرنامج (بما في لك التمويل
من القرض والمنحة على ح ّد
سواء) وإصدار تقارير التدقيق
السنوية بشأن القوائم المالية
الخاصة بالبرنامج .وسيتم االتفاق
على الشروط المرجعية بين
وزارة التربية والتعليم العالي
والبنك والشركاء الداعمين
لوزارة التربية والتعليم العالي
والثين يطلبون حالياً القيام
بتدقيقات مشابهة منهم على سبيل
المثال المفوضية السامية لألمم
الالجئين
لشؤون
المتحدة
واليونيسيف وغير ا لكي تكون
ناك عملية تدقيق واحدة.

المؤشر المرتبو
بالصرف*

االتفاق*

تاريخ
االستحقاق

خالل فترة ال
تتجاوز شهر
من تاريخ بدء
تنفيث
البرنامج.
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الجهة
المسؤولة

قياس اإلنجاز**

وزارة التربية جرى التوقيع على عقد مع شركة /استشاري
خارجي للتدقيق.
والتعليم العالي
الرصد المستمر لتقارير التدقيق الخارجي
السنوية.

الملحق  :9خطة دعم التنفيذ
 .1تصف خطة دعم التنفيث النهج الثي سيتبع البنك الدولي مع شركاء التنمية اآلخرين لمساندة جهود الحكومة اللبنانية في تنفيث
أنشطة المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال وإدارة المخاطر األساسية لتحقيق الهد اإلنمائي للبرنامج .وقد تم وضع
خطة لدعم البرنامج بنا ًء على طبيعة البرنامج وكثا الدروس المستفادة من الماضي والمشاريع الجارية الممولة من البنك الدولي
في البلد وفي القطاع بالتحديد .و ي تأخث أيضا ً بعين االعتبار ملف المخاطر المحيطة بالمشروع على النحو المحدد في أداة
تصنيف مخاطر العمليات المنهجية.
 .2تتولى وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية تنفيث كامل البرنامج بدعم من وحدة إدارة البرنامج التي اكتسبت الخبرة خالل
المرحلة األولى من برنامج المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال .وستقوم وزارة التربية والتعليم العالي من خالل وحدة
إدارة برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع األطفال بإعداد التقارير حول تحقيق مؤشرات البرنامج والمؤشرات المرتبطة بالصر
وتقديمها إلى البنك وشركاء التنمية.
 .3سينظّم البنك الدولي بعثات منتظمة لدعم التنفيث من أجل )i( :استعراض التقدم المحرز في مجال التنفيث وتحقيق نتائج البرنامج
والمؤشرات المرتبطة بالصر ؛ ( ) iiتقديم الدعم لتسوية المشاكل الناشئة المرتبطة بالتنفيث؛ ( )iiiتقديم الدعم الفني للعميل فيما
يتعلق بتنفيث البرنامج وبلوغ المؤشرات المرتبطة بالصر والنتائج والتطوير المؤسسي وبناء القدرات ( )viرصد أداء األنظمة
من خالل تقارير الرصد وتقارير التدقيق والزيارات الميدانية .وسيتأكد البنك الدولي أيضا ً من تنفيث اإلجراءات المتفق عليها في
خطة عمل البرنامج.
 .4سيستفيد البرنامج من الدعم المقدم من فريق البنك الدولي الثي يضم أخصائيين في مجاالت التعليم والعمليات واإلدارة المالية
والمشتريات والضمانات االجتماعية والبيئية والشؤون القانونية واإلدارة .ويعمل بعض موظفي العمليات والمالية في المكتب
القطري للبنك الدولي في بيروت مما سيسهل دعم التنفيث وحل المشاكل بحسب الظرو وتقديم التدريب العملي بحسب
الضرورة .وفيما يتعلق بالدعم الفني المحددا سيتم التعاقد مع خبراء بحسب الحاجة خالل تنفيث البرنامج.
 .5سيستفيد البرنامج أيضا ً من الصناديق االتئمانيةا سواء كان يدير ا المتلقي أو البنك من أجل استهدا
بتعزيز القدرات على النحو المحدد في خطة عمل البرنامج.

100

مجاالت محددة مرتبطة

التركيا األساسي لدعم التنفيذ
المدة الامنية
أ ّول اثن ْي عشر شهراً

 48 – 12شهراً

تقديرات الموارد (بالدوالر دور الشريك
المهارات الضرورية
التركيا
األميركي)
اإلشرا
بناء القدرات الدعم التشغيلي الفني لوضع وتنفيث 200,000
المشتركا الدعم
اإلجراءات التشغيلية( .دليل
والجهوزية
وتبادل
الفنيا
عمليات البرنامج).
التشغيلية.
البيانات.
الشؤون االئتمانية (المشترياتا
الضمانات)
الماليةا
اإلدارة
والتخطيط للتنفيث وبدء التشغيل.
الدعم الفني والتشغيلي لمعالجة
دعم التنفيثا العوائق المبكرة التي تواج التنفيث.
الدعم الفني
والتشغيلي.
دعم التنفيثا أخصائيون بحسب الحاجة
الدعم الفني
والتشغيلي

50,000

اإلشرا
المشتركا الدعم
وتبادل
الفنيا
البيانات.

متطلبات مايج مهارات فريق العمل لدعم التنفيذ
عدد األسابيع
20
20
8

عدد الرحالت
 5 – 4رحالت
تمركز محلي
تمركز محلي

المهارات الضرورية
قيادة الفريق – فنية وتشغيلية
الخبرات التشغيلية
الخبرات في مجال اإلدارة المالية
الخبرات في مجال المشتريات

8

تمركز محلي

الخبرات في مجال التنمية االجتماعية

4

تمركز محلي

الخبرات البيئية
مستشار قانوني
مهندس معماري (استشاري)

1
1
2

رحلة واحدة
بحسب الضرورة
رحلة واحدة
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دور الشركاء في تنفيذ البرنامج
 .6تم إعداد المبادرة الثانية لتوفير التعليم لجميع األطفال بالتنسيق الوثيق مع الشركاء اآلخرين في مجال التنمية (المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئينا اليونيسيفا وزارة التنمية الدولية (المملكة المتحدة)ا الوكالة األميركية للتنمية الدوليةا االتحاد
األوروبيا إلخ) وعلى ثا النحو سيواصل فريق البنك الدولي العمل بصورة وثيقة معهم خالل تنفيث البرنامج .ويجري تمثيل
شركاء التنمية أيضا ً في اللجنة التنفيثية الخاصة بمبادرة توفير التعليم لجميع األطفال والتي ستستمر باإلشرا على تنفيث
البرنامج وتقديم التوجيهات المتعلقة بالسياسات أثناء سير البرنامج.
اإلسم
وزارة التنمية الدولية (المملكة المتحدة)

المؤسسة/البلد
المملكة المتحدة

وكاالت األمم المتحدةا الوكالة األميركية للتنميةا االتحاد األوروبي المكاتب المتمركزة في لبنان
والجهات المانحة/الشركاء اآلخرون
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الدور
البعثات المشتركة والتعاون الفني
الحوار المشترك بشأن السياسات
تشارك البيانات
التنسيق التشغيلي
التعاون الفني
الحوار المشترك بشأن السياسات
تشارك البيانات
التنسيق التشغيلي

الملحق  :10الخريطة
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