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 ا�جداول 

رات االس��اتي�� التخطيط: 1 �جدول ا
ّ

 السياسات ع�� القدرة  ومؤش

رات: 2 ا�جدول 
ّ

 املدر��يّ   واإلشراف  التفتيش  ع��  القدرة مؤش

م   أداء تقييم  نموذج من  مقتطف : 3 ا�جدول 
ّ
 املعل

 املدارس  ملفت��ي  املقارن   االختيار معاي�� : 4 ا�جدول 

رات: 5 ا�جدول 
ّ

 البشر�ة  املوارد   قدرة مؤش

رات: 6 ا�جدول 
ّ

 املالية  اإلدارة   قدرة مؤش

 امل��انية  موثوقّية: 7 ا�جدول 

 البحث والّرصد والّتقييم   مؤشرات: 8 ا�جدول 

رات: 9 ا�جدول 
ّ

 واالتصاالت  املعلومات تكنولوجيا قدرة مؤش

 : 10 ا�جدول 
ّ

 التصاالت او  املعلومات تكنولوجيا مجال  �� حتيةالتّ   البنية قدرة رات تصوّ  صم�خ
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ّ
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ّ
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ّ
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ّ
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ّ

 التعليم وزارة  �� البحث والّرصد والّتقييم  وظائف قطاعات: 5 �ل الش

 
ّ

 املمارسة  من حيث  التعليم  وزارة �� واالتصاالت علوماتملا  تكنولوجيا إدارة: 6 �ل الش

 
ّ

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا خدمات  تدفق: 7 �ل الش

 
ّ

 عليم التّ   لوزارة التنظيمية الهي�لة  إعادة: 8 �ل الش
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ص
ّ

نفيذّي  امل�خ
ّ
 الت

  لوزارة)  HICA(  واملؤسسية  البشر�ة   القدرات  تقييم   عن  الصادرة  والتوصيات  واالستنتاجات  النتائج  ع��  قر�رالتّ   هذا   حتوي ي

  والتدر�ب والتعليم البحث�� إطار مشروع  ) USAID( الدولية للتنمية األمر�كية  الو�الة من  املمولة) MOE( الليبية التعليم

   ��  عموالّد 
ّ

ل  ).  MEERS(  األوسط  رق الش
ّ
  محمد   لا�جلي  عبد  عثمان  الدكتور   التعليم  وز�ر  دعم  ��  التقييم  من   الغرضو�تمث

  جوانب من العديد أّن  ح�ن ��و. وليةالّد  والقواعد املعاي��  أساس ع�� ليبيا  �� عليمالتّ  نظام هي�لة إعادة �� موظفيھ  وكبار

  خطيط التّ : أال و�� التقييم  هذا  عل��ا يركز  أولو�ة ذات مجاالت ة ستّ  الوز�ر دحّد  كب��، تحس�ن إ��  تحتاج  ال��بية وزارة 

  اإلحصاء و  ة،املاليّ  اإلدارةو  ،)HR( ةالبشر�ّ  املواردو  ،)SIS(  املدر��يّ  واإلشراف التفتيشو  ،)SPP( ياسةوالّس  االس��اتي��

 ). ICT( واالتصاالت املعلومات  وتكنولوجيا، والتقييم)اإلحصاء والّرصد ( قييم والتّ  املراقبة و 

عليم نظام
ّ
 ليبيا ��   الت

  ال��بية   وزارة   وجهود  عليمالتّ   لنظام   األك��  التحدي   الناتج   ا�ح�ومي  ر تقرااالس  وعدم  ليبيا   ��  للن�اع  املزمنة   الطبيعة  تمثل   ما �ّ ر 

  اليوم، التعليم وزارة �� ةواملؤسسيّ  البشر�ة واملمارسات القدرات �عكس الواقع، ��و. اإلصالح ��
ً
  العامة  ا�حالة عن فضال

  ل�ح�ومة  التالية  الف��ة ومن ، عايةللرّ  ابق ّس ال القذا�� نظام من املوروثة سيةاملؤّس  املمارسات من  طبقة املدر��ي،  ظامللنّ 

 .والّصراع املد�ي.  املنقسمة

  يوجدكما  .  ليبيا  ��  مدرسة  4،400  حوا��ع��    يتوّزعون   والثانو�ة  االبتدائية  املرحلة  ��  تلميذ  مليون   1.6  حوا��  حالًيا  �وجدو 

  تم  أ��م  بمع�ى  -" طون �ش" �م أ�ّ  ع�� �مم� 237،000 تصنيف تمّ  فرد، 450،000 من ن ت�وّ ت سيدر ت أيضا هيئة  ليبيا ��

  163،000 يوجد بينما  -  الدرا��يّ  الفصل �� حالًيا  �عيي��م
ّ
  ع��  تدريسدون أّية مهّمة " االستعداد" وضع  �� املتبقية  ممعل

 "  املعلمون   يتلقى�� ح�ن    رواتب  املعلم�ن  جميع  �تلقىو .  اإلطالق
ّ
��   ناث،إل ا  من  املئة  ��  90  لكالّس و�ضّم  .  م�افأة"  شطون الن

  بة اإلناث من ب�نح�ن ال تتجاوز �س 
ّ
  �ينماو . فقط املئة �� 10 ،4،400 حوا�� عددهم البالغو �� مناصب اإلشراف  م�ن املعل

 300000  إ��)  اليونيسيف(  للطفولة  حدةاملتّ   األمم  منظمة  �ش��  خالف،  محّل   املدرسةب  غ�� امللتحق�ن  األطفال  أعداد  تزال   ال

 أت الذين  لألطفال كتقدير
ّ
 . ةا�حاليّ   باألزمة �عليمهم رث

  عثمان الدكتور  �عي�ن تّم  ،2017 عام من أبر�ل ��
ً
  ع�� جهودهف��ا  تركزت. طموحة إصالح خطة وضعقد و . عليمللتّ  وز�را

م،  شديد املعلم�ن هيئة معا�جة
ّ

  استخدام وتحس�ن البشر�ة، للموارد إدارة و��شاء االمتحانات، إدارة �� والغشالت�خ

  األخرى  سيةاملؤّس  واإلصالحات ،اإلشراف مناصب �� النساء عدد وز�ادة اإللك��و�ي، والتعليم  التعليمية ياالتكنولوج

  أك��  �ش�ل لةاملفصّ 
ً
الذي يجب   العمل  من  الكث��  هناك  يزال  ال  اإلصالحات، هذه مع ح�ىولكن، . أدناه األقسام �� شموال

  عليمالتّ  بنظام الرتقاءالقيام بھ ل
ّ
  ا�ح�ومة مع عثمان كتور الّد  �عاون  ،وتلبية لذلك. الدولية املعاي�� ى تو مس إ�� ي�يالل

 . وزارتھ قدرات لتحس�ن  التقنية املساعدة  من  حزمة  لتصميم 2018 عام من أغسطس  ��) USG( األمر�كية 

 ال
ّ
 ق ائر ط

  لهذا  الرائدة ةنظمامل ، (SI) االجتماع  التأث�� من وممثل حدة املتّ  الواليات ح�ومة اجتمعت ،2018 عام من نوفم�� ��

  ذلك  ب�ن  ومراجعتھ (SOW) العمل  نطاق  تطو�ر  تمو .  التقييم  وأساليب   ال��ك��  تحديد  ��  للبدء  عثمان   الدكتور   مع  النشاط،

  مجاالت من أك�� أو  مجال �� ا�خ��اء ذلك �� بما 2019 مارس �� (AT) قييمالتّ   فر�ق جمع تمّ كما . 2019 عام وأوائل الوقت

  أبر�ل �� طرابلس �� أسبوع ع�� مدار  املص�حة  أ�حاب مع  مشاورات بإجراء  الّتقييم فر�قوقام . ييمتقلل ةالستّ  ال��ك�� 

  وقد تّم استمداد .  2019  يوليو  ح�ى   مايو   من   التا��  قييم التّ   و�جراء  لتصميم  املشاورات   تلك  الّتقييم   فر�ق واستخدم  .  2019
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  التقييم ةمن�جيّ 
ّ

ودليل   ،(HICD) وليةالّد  للتنمية  األمر�كية للو�الة سيةواملؤّس  ةالبشر� القدرات تنمية دليل من املالش

  والثقافة   والعلم   لل��بية  املتحدة  األمم   ة ومن�جيّ   ، (UNDP) اإلنمائي  املتحدة   األمم   ل��نامج   واملؤّسسية  البشر�ة   القدرات  تنمية

  للتقييم   تة الّس   ال��ك��   مجاالت  تقسيم  تّم كما  .  عليمالتّ   و�دارة  خطيطلتّ من أجل ا (CAPNAM) القدرات   لتقييم)  اليو�س�و(

  فرعية مجموعات  ثالث إ��
ّ

 ). ج امل�حق انظر ( التحتية  والبنية  ةوالبشر�ّ  سية املؤّس   القدرات �غطي راتللمؤش

 : البيانات  �جمع مختلفة طرق  ثالث قييمّ◌ الت ضمنو�

  ال�ي الهي�لية  شبھ ابالتقامل  بروتو�والت  فر�ق التقييم  طورت : ا�جماعية واملقابالت املنظمة شبھ  املقابالت  •

،و . الستة ال��ك�� مجاالت من  مجال  �ل ��  التحتية والبنية  والبشر�ة  املؤسسية القدرات  عن  �ستفسر 
ً
  �جماال

ا  80 مع  مقابالت التقييم فر�ق  أجرى 
ً
  من  �عد عن  أو/  و مباشر  �ش�ل و  مجموعات �� أو /  و  فردي �ش�ل  مشار�

  و�روتو�والت   أدوات  وترد.  خ  وامل�حق  أ  امل�حق  ��  التقييم  ��  املشارك�ن  سرد  تمو ي.  الصوتّية  الفيديو  مؤتمرات  خالل

 .ج امل�حق  �� البيانات جمع

 

  مستندات  من العديد عن االستفسار  أو بتجميع فر�ق التقييم قام: األدبّيات والوثيقة السياسة مراجعات  •

،  الوظائف وتوصيف، لقراراتل رمية)، والّسالسل الهSOPsالقيا��ي ( التشغيل بإجراءات املتعلقة السياسة

  وأدوات  والتفتيش، امل��انية وسرد، األجل والطو�ل القص�� االس��اتي�� والتخطيط، وال��قية والتوظيف

 .لةالصّ   ذات ةواأل�اديميّ ) Grey literature( الرمادية اتاألدبيّ  وكذلك التدقيق،

 

انية املالية البيانات تحليل •   شبھ  أو األولية البيانات مجموعات �انت ا�حاالت، �عض ��: واإلحصائية وامل��

  التعليم و�حصاءات 2019 م��انية  ذلك وشمل. والتحليل مستوى من ا�حسابات تتطلب لك��ا  متوفرة املعا�جة

 .األخرى 

  واملؤشرات  الستة ال��ك�� مجاالت من مجال ل�لّ  (ADT) التقييم تصميم نماذج التقييم فر�ق طور  البيانات، لتحليل

  انظر ) التا�عة ملنظمة اليو�س�و (CAPNAM(القدرات  احتياجات تقييم  من�جية عمل  إطار من  نموذج  ع�� بناءً  لةقابامل

  قدرة  لتقييم الالزمة  واملصادر  البيانات  من قائمةطور فر�ق التقييم   مؤشر، ل�ل �النسبةو ). مثال  ع�� ل�حصول  ب امل�حق 

  فر�ق  استخدم ذلك، �عدو . البيانات جمع أ�شطة لتخطيط القوائم هذه استخدم ثم املؤشر،  تلبية ع�� ال��بية وزارة

  �عد   إل��ا  الوصول   من   يتمكنوا  لم  وال�ي  بنجاح،  إل��ا   وصلوا  ال�ي   واملصادر   البيانات   لت�خيص   التقييم  تصميم   نماذج  التقييم

   .اآلن ح�ى إل��ا  التوصل  تم ال�ي   النتائج إ��  باإلضافة ،

 التقييم   وتوصيات استنتاجات 

  بيانات إ�� عديدة  حاالت �� أدناه  املوجزة  الستة  ال��ك��  مجاالت  من   مجال ل�ّل  املوجزة  والتوصيات االستنتاجات  ستند �

  األمنية  الظروف �� التغي�� �سبب طرابلس �� البيانات جمع عن التقييم فر�ق �جز عن ناتج هذاو . �املة أو مكتملة غ��

ھ    واالستنتاجات،  النتائج  �حة  ��  ثق ي  التقييم   فر�ق  أن  من  الرغم   �ع�و .  املص�حة  أ�حاب مع    مشاورات   �عدوذلك  
ّ
 أن

ّ
  الإال

 و�التا��.  اإلضافية  البيانات  احتياجات  م�خص  قسم  ��  توضيحها  تم  وال�ي  �جمعها،  املتبقية  البيانات  من  الكث��  هناك  يزال

 . الوزارة مسؤو��  مع التداو امل  من املز�د تتطلب أولية   توصيات �� الورقة هذه  �� الواردة التوصيات فإّن 
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 ياسةوالّس  االس��اتي��ّ   خطيطالتّ 

  األهداف ذات والرسالة الرؤ�ة بيانات عادة تتضمنو  �عاو�ي، �ش�ل موضوعة اس��اتيجية خطة إ�� التعليم وزارة فتقرت

  واإلصالح حديثوالت  ال��شيد جهود األجل طو�لة االس��اتيجية ا�خطة ستوجھو . ��ا املرتبطة األداء ومؤشرات ا�حددة

  لتتبع  إطار وتوف��  املوظف�ن، ومناقشات  اإلدارات،  ع�� الوزارة أولو�ات ومواءمة  التنظي�ي، الهي�ل  تم�� وسوف . الالحقة

 :ما ي�� ا�حتملة  ا�حلول و�شمل  .  ا�حرز  مالتقّد 

  يمكن وال�ي التعليم وزارة ِقبل من ا�خدمة  تقديم تحس�ن  أجل من للتطبيق القابلة  املسارات من عدد هناك •

  املدى  ع��القيام،  أال و�� واحدة انطالق نقطة من  تتفرع جميعها أّن  يبدو ذلك، ومع. املرحلة هذه �� ف��ا النظر

  ��  املتمثل الهام الهدف  تحقيق �� التعليم وزارة ملساعدة الو�� مستوى  ورفع اآلراء، �� توافقببناء  املتوسط،

الرا�ع من أهداف   هدفال متطلبات  �شمل )سنوات خمس ممكن ولكن( سنوات 10 مد��ا  اس��اتيجية خطة

ن  املص�حة،  أ�حاب  من  عر�ض  قطاع  احتياجات   تل�ي )، و SDG( املستدامة  التنمية 
ّ

  وزارة   مقر   خارجهم    من  وتمك

 .تائجنّ مستوى ال إ�� عملية منطق ال من  ا�جماعية  العقلية  �غّ��و  ،(HQ) التعليم

 

  نطاق لتقليل ال��بية لوزارة  التنظي�ي الهي�ل  ترشيد  ذلك �عد يمكن •
ّ

  ،وظيفّي  تنظي�يّ  تصميم وتقديم م، التحك

واستخدام التوصيف   وضع ذلك �عد يمكن ال��اية، ��و. ا�خدمات تقديم  وتحس�ن ،التنظي�يّ  لوكالّس  و�غي��

 .وترقيا��م املوظف�ن وتقييم االختيار ومعاي��   الوظيفّي 

 

  واملوارد واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا ذلك �� بما ،االتا�ج جميع �� التشغيلية ا�خطط تنبع أن يمكن •

  ا�خطة  من األخرى  واإلجراءات العمليات وتجديد والتقييم، والرصد املدرسية،  التفتيش وعمليات البشر�ة،

 .املفصلة  االس��اتيجية

 املدر��يّ   والتفتيش اإلشراف 

.  ئي��يالرّ  املعلم تقييم أو السابق  األداء  عن النظر �غّض  نة، ّس لا �� مرات  أر�ع معلم �ل تقييم حالًيا  التعليم  وزارة  حاول ت

  تفتيشخاّصة بال تقييمات و�� تقر�با
ّ

  ألّن  نظًراو . امل�ي التطو�ر أو بالدعم تتعلق وال�ش�ل حصرّي،  املن�� �� موالتحك

  من  فليس إقلي�ي، مكتب ديرمو  مفتش من أك�� إ�� التحدث أو امليدانية امل�اتب ز�ارة ع��  قادر غ�� �ان فر�ق التقييم

  املدارس   ��  والتشغي��  امليدا�ّي   التفتيش   عمليات   تواتر كما أّن  .  �حيح  �ش�ل   التفتيش  خدمات  عمل�  مدى إ�� أّي    املعروف

 : ي�� ما  ا�حتملة ا�حلول   يمكن أن �شمل ا�حا��، النظام عن  معرفتھ  استطعنا  ما  فاستنادا إ�� ذلك، ومع. معروف  غ��

  تحديد وضما��ا ا�جودة مراقبة �� املشاركة التعليم وزارة أطراف  �جميع  يمكن حيث عمل وورشة ندوة عقد •

 .وتخصيصها وتوفيقها واملساءلة  املسؤوليات بتحديد والسماح  و�جراءا��ا، عمليا��ا 

  أوثق �ش�ل ممارستھ ومواءمة  مصداقيتھ وتحس�ن  ،املدر��يّ  التفتيش  نظام إصالح �� ا�خارجية  املساعدة طلب •

 .البحث  من  مز�ديحتاج إ��  أمر  هوف ،ما �شبھ ذلك  أو ذلك، تحقيق ّيةكيفأّما  .  دو�� وذجمن مع

  �� العمل وورش الندوات دمج يجب •
ّ
  شبيھ ��يء إ�شاء هنا و�مكن التعليم، وزارة تطّورها شاملة اتصال ةخط

  ��  مختلفة وقضايا وظائف وحول  املنظمة   �� مختلفة مستو�ات   ع��" البلدية االجتماعات" من  مستمرة  سلسلة�

 . الوزارات  ب�ن التواصل  لتعز�ز ا، نفسه التعليم  وزارة مقر
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 ةالبشر�ّ  املوارد

  حول  وضوح ، وعدم البشر�ة املوارد  �عمليات  املعنية  والوحدات اإلدارات  مختلف  ب�ن وازدواجية  تداخل  حالًيا  يوجد

  رغبة  هناك و . الرسمية غ�� الشب�ات  ع�� التعليم ة ار وز  �� ال الفعّ  املش��ك   العمل يعتمدو .  البشر�ة املوارد  إدارة اختصاص

غياب    هناك  ذلك،   ومع  ،بالفعل  بدأت  ال�ي  ا�جيدة  املبادرات  من   عدًدا  هناك   أن   يبدو كما    .والعامل�ن  املعلم�ن   أداء   تحس�ن   ��

فت  الفردية املبادرات. كما أّن شاملة ة س��اتيجيّ ال 
ّ
  نظام  فإّن  ذلك، ��إ �اإلضافةو . مقصودة غ��  عواقب لها �انت أو توق

  وزارة �� األفراد  إدارة ياتلتحّد  االهتمام من  يكفي ما  يوجد ال كما . والتحف�� اإلنصاف  أهداف  ي يل�ّ  ال وامل�افآت األجور 

 ما ي��:  ا�حتملة  ا�حلول �شمل  و�مكن أن . ال��بية

  أداء  تحس�ن ي�ون  أن بجيف ليبيا، �� للطالب التعليمية النتائج تحس�ن هو التعليم وزارة من  الغرض �ان إذا •

  لل��خيص  �أساس للمعلم�ن  الوطنية املهنية املعاي��  تقديم سي�ون وعليھ، . األهداف أهمّ  ب�ن من املعلم�ن

للمدّرس�ن   تقدم أن أيضا يمكن املعاي�� هذهو . األمام إ�� رئيسية خطوة  األداء وتحس�ن  (QA) ا�جودة وضمان 

 الّرئيسّي�ن.  

 

  ع��  التغي��ات  سياق   ��  الفور�ة  اإلجراءات  تحدد  البشر�ة  للموارد  مش��كة  اس��اتيجية  وضع  التعليم  لوزارة  ينب�� •

  ع��  تحسينات و�دخال    التوظيف؛  حقوق   عليھ  قوم ت  الذي  التنظي�ي  اإلطار  تتناول   وال�ي   والطو�ل  املتوسط  املدى

  املنقحة؛ األجور   باتترتي دعمت الوظائف لتصنيف قوي  مخططووضع  و�شرها؛ العمال عدد� ا�خاّصة  بياناتال

  وال��ك�� املؤسسية؛ واألهداف الفردية األهداف ب�ن روابطووضع  األداء؛ أساس ع�� ال��قية/ التوظيفوتقييم 

 .اإلدار�ة  املسؤوليات ذوي  وتدر�ب ومهارات  اختيار  تحس�ن ع��

 

  يجب كما  .  البشر�ة  دوار امل  لنظام  ا�ختلفة  ا�جوانب  مع  يتعامل  من  �شأن  وضوح  التعليم   وزارة  لدى  ي�ون   أن  يجب •

  لوزارة  العامة  األهداف ودعم  األداء لتعز�ز  تطو�رها تم  وال�ي  املق��حة  البشر�ة املوارد اس��اتيجية  يتّم تحديد أن

 . لالس��اتيجية ا�ختلفة  امل�ونات تقديم عن املسؤول قبل   من التعليم

 ة املاليّ  دارةاإل 

   إدارة   لعبت
ّ

  أساسية  أدواًرا)  DPS(  واالس��اتيجّية  التخطيط   و�دارة)  دار�ة واملالّية  ؤون اإل قسم الش(  واملالية  اإلدار�ة   ؤون الش

  فنية   مش�لة  يمثل  املعلومات  تبادل  أّن   �بدوو .  المركز�ةاملستمرة لتعز�ز ال  جهودا�  مع  تتناسب  ال  قد  وال�ي  املالية،  اإلدارة  ��

  التشغيلية  للنفقات املزدوجة املعا�جةكما أّن . العاصمة عن �عيًدا  املوجودة اإلقليمية  امل�اتب مع ما سيّ  ال كب��، حد إ��

  املوارد، تخصيص �� والكفاءة ،املا��ّ   االنضباط  �عيق مستوى  �ل �� واإلنمائية 
ّ

 . فافيةوالش

   توجد  ال ومن جانب آخر،  
ّ
.  واألداء  املالية   اإلدارة  ب�ن  تام  انفصال   هناك و .  إدارة  �ل   دهتتكبّ   الذي  لإلنفاق   تحليالت  أو   ت�جال

  العامة املالية اإلدارة ع�� القدرة ت�ون  ،)اإلقليمية واملدارس امل�اتب �� خاصة( املالية الوظيفة من مختلفة قطاعات ��و

)PFM (ةالعاّم  صاتالتخصّ  وكذلك )ما ي�� ا�حتملة ا�حلول و�مكن أن �شمل  . منخفضة)  الكمبيوتر  مهارات مثل : 

/   املراكز /  وال�جان   بامل�اتب الرئي��ي املكتب   اتصال  كيفية حول  التشريعات/  التوج��ات من   القليل  لوجود نظًرا •

  �بالغو   اتصال  و�جراءاتأوسع    استشار�ة  عملية  تصميم   خالل  من  حس�نللتّ   مجال  هناكفإّن    ،اإلقليمية  املعاهد

 أقوى.   
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  املركز  من إال ھمعا�جت  يمكن  ال  البالد  مستوى  ع��  تحٍدّ  �� واإلنمائية  التشغيلية للنفقات املزدوجة املعا�جة •

  املش�لة  تحس�ن  والتعليم  ال��بية  لوزارة  يمكن  ذلك،  ومع.  )الوزراء  رئيس  ومكتب  التخطيط،  وزارةو   املالية،  وزارة(

ؤون  إدارة  مطالبة   خالل  من
ّ

  واالس��اتيجّية  التخطيط  و�دارة)  قسم الشؤون اإلدار�ة واملالّية  (  واملالية  اإلدار�ة  الش

)DPS  (جداول   و�عداد  املعلومات،  بادلتو   أوثق،  �ش�ل  بالعمل   
ّ

 .التعليم  وزارةا�خاّصة ب  غراضأل ل  مش��كة  صم�خ

 

  نفقات وما يقابلھ من التعليم  وزارة  �ّل قسم من ��جيل �� البدء خالل من  أيًضا التعليم  وزارة  �ستفيد سوف •

  مراقبة ذلك، �عّد وفضال عن . للبدء مناسًبا  م�اًنا األصول  مستودع من  االستحواذ عمليات ست�ون و . متكّبدة

  مستوى  ع�� مماثلة مبادرة هناك تكن لم لو ح�ى  عليھ تحسينات إدخال التعليم لوزارة يمكن مجاال األداء

 . املركز�ة  الوزارات

 

  إدارة من  مختلفة  صاتتخصّ  �� القدرات بناء يتمّ  أن  يجب •
ّ

  واملدارس  امل�اتب مع خاصة ( العامة املالية  ؤونالش

  حيثماو . الكمبيوتر مهارات مثل عامة صاتتخصّ  �� وكذلك ،)القطاع من أخرى  أجزاء �� أيًضا ولكن اإلقليمية

 الصلة ذات األخرى  املركز�ة والهيئات العمل، وزارةو  املالية، وزارة مع بالتعاون  ذلك سيتّم  ممكًنا، ذلك �ان

 . التنفيذية  الوزارات  من  الو�االت  هذه تطلبھ ما  مع يتوافق تدريس يتمما  أّن  لضمان

 والتقييم  صد، والرّ  ،حصاءإل ا

  البيانات، �جمع مخصصة املوارد أن من  الرغم  ��ع
ّ
  بيانات �� ندرة هناك  يزال ال أنھ إال

ّ
  طةواملتوّس  غ��ةالصّ  ر�اتالش

  هناك و . قسم اإلحصاء والّرصد والّتقييم داخل اإلدارات ومسؤوليات بأدوار  يتعلق فيما ال��بية  وزارة  �� و�عض الغموض

  ا�حاضر،  الوقت ��و. النظام أجزاء جميعالذي يتّم قياسھ ��  ألداءتبّ�ن نوع ا وال�ي ًداجيّ  دةا�حّد  ؤشراتملا من القليل

  املدخالت ع�� املؤشرات معظم �عتمد
ً
  ب�ن كما يوجد فصل والتمو�ل، األداء معلومات ر�طوليس هناك . النتائج من بدال

  واإلقامة   األموال(   للوظيفة  التحتية  البنيةو�اإلضافة إ�� ذلك، فإّن  .  ظف�نو امل  وأداء  التعليم  قطاع  بأداء  املتعلقة  املعلومات

  واألجهزة   ال��امجكما أّن  .  الةفعّ قييم  وت  صدور   إحصاءعمليات    دعم   ع��  قادرة  غ�� )  اإلن��نت  إ��  والوصول   واملعدات  والنقل 

 :ي�� ما  ا�حتملة ا�حلول   �شمل أن  و�مكن. استخدامها  يتم لم أو  قديمة إما  املوجودة

  من  معلومات  ع��   �عتمد   ،ةواالس��اتيجيّ   التخطيط  قسم مثل  مركز�ة،  دارةإل   إلن��نتبا  الفعال  الر�ط  توف��  يجب •

 .مع اإلدارات األخرى  خططها وتتشارك اإلدارات األخرى 

 

 إ�� التوصل �جب، و والّتقييم والّرصد  اإلحصاء قسم �� واملسؤوليات لألدوار لمفصّ  تقييم  إجراء الضرورّي  من •

  الواليات   ت�ون   أن  �مجردو .  ةالعمليّ   ��  واإلغفاالت  التداخل   لتجنب  ذلك  هي�لة   إعادة  كيفية  حول   مش��كة   قرارات

  االش��اك  وتأم�ن الفّعالة،والّتقييم  والّرصد  اإلحصاءلعمليات  مكتو�ة و�جراءات قواعد تطو�ر يجب وا�حة،

  وزارة التخطيط ومكتب رئيس الوزراء مع عاون بالتّ  ةليّ العم هذه ّتتم أن يجبكما . املعنية األطراف جميع ب�ن

  وتبادل  لإلبالغ  آليات  ع��  االتفاقأيضا    ينب��كما  .  عامّ   �ش�ل  ا�ح�ومة   جهود  مع  ال��بية   وزارة  جهود   توافق   لضمان

  إ�� جنًبا  واملساءلة، والتوقيت  واملعاي��  ا�خطوات تحديد �جبو . األمر لزم  إذا  قانو�ّي  أساس  و�شكيل  البيانات

 .املستمرة املتا�عة  لضمان وا�ح اتصال  نظام مع جنب
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  استكمال  ينب�� •
ّ

  األداء  قياس  يمكن بحيث  والنتائج، ا�خرجات  بمؤشرات  املدخالت ع��  تركز ال�ي رات املؤش

 .واإلنجازات

 

 اإلحصاء لعمليات االس��اتي�� التخطيط ب�ن وا�حة روابط إقامة ينب�� عل��ا، متفق من�جية وجود بمجرد •

 والتقييم.   والّرصد 

 

 .األداء  و�دارة  األداء بمعلومات املالية  اإلدارة  ر�ط يجب •

 

  تحقيق  �� واإلدارات املوظف�ن مساهمة  كيفية واستكشاف  املوظف�ن وأداء التعليم  قطاع  حول  األداء ر�ط •

 .القطاعية  األهداف

 

  صاتوالتخصّ  والّتقييم والّرصد اإلحصاء �� املعني�ن  موظف��ا قدرات بناء ع�� التعليم وزارة �عمل أن يجب •

  التعليم   إدارة  معلومات  ونظام  األساسية  الكمبيوتر  ومهارات  واإلحصاءات  املشاريع  إدارة  مثل(  الصلة  ذات  األخرى 

)E  شأن  ا�خارجية   املشورة  ��  النظر   أيًضا  �مكنو ).  الصلة  ذات  األخرى   البيانات  وقواعد  اإلدارّ�ة) نظم املعلومات�  

  أو ليبيا من  متخصصة سات مؤّس  أو  ا�خارج،  أو  ليبيا  من خ��اء خالل  من  املثال  سبيل  � ع�( املمارسات أفضل

  سات املؤّس  مع روابط إقامة �� خاص �ش�ل مفيدين  ي�ونون  قد الذين الدولي�ن، نميةالتّ  شر�اء أو ا�خارج، 

 ). التوأمة مشاريع أو  الدراسية  ا�جوالت �سهيل  ��و ا�خارج، �� املماثلة  والوظائف

  املعلومات جياتكنولو 
ّ
 صاالتواالت

  واالتصاالت ل�حوسبة ا�حالية  القدرة فتقرت
ّ

  إ��  لها  التا�عة واملدارس واملراكز واإلدارات التعليم  لوزارة  املتاحة  ب�ات والش

  �حيح؛  �ش�ل  واجبا��م   أداء  من  واملوظف�ن  املعلم�ن   لتمك�ن  الالزم  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا   البيئي   النظام   توف��

ومن جهة أخرى،  . الدولية باملعاي��  يفي الذي  التعليما�حصول ع�� و " املعلوماتية  األمية محو"من كسب  التالميذتمك�ن ول

  املعلومات تكنولوجيا و�دارة تخطيط وظائفتبدو 
ّ
  وأغراض قصور  أوجھ من  و�عا�ي قةمنّس  وغ�� متفّتتة  صاالتواالت

  التكنولو�� الدعم أجل من املوظف�ن �� شديد نقص من واالتصاالت اتاملعلوم تكنولوجيا وظائفكما �عا�ي . متقاطعة

  اإلدارة   ع��  الرقابة  من  القليل  هناكو .  املوظف�ن  تدر�ب   أو  ترقيا��ا  أو   استبدالها   أو  املعدات  إصالح   أو  املوجود  غ��   أو  البطيء

  أو والتعاقد املش��يات أو ي��ا�السي  األمن أو واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا باستخدام يتعلق فيما  السياسة أو

و�مكن أن  . واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا الوطنية  السياسة مع التنسيق  أو وا�خاص  العام القطاع�ن ب�ن  الشرا�ات 

 ما ي��:  ا�حتملة ا�حلول �شمل  

  إعادة  ارع�ن االعتبمع األخذ �. التفاع�� التعلم إ�� واالنتقال املنا�ج  لرقمنة  ا�حالية املبادرات �� النظر  إعادة •

  تدعم  ال�ي  ا�حديثة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أدوات إ�� الوصول  ز�ادة نحو  والطاقة امل��انية تخصيص

  ا�عليم
ّ
 .املعلومات ة أميّ  �حو  ال��و�ج  خالل من وخاصة جودة، أفضل امو�عل
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  من �ل �عا�ج التعليم وزارة �� �يالرق للتحول  وا�حة اس��اتيجية إعداد املسؤول�ن وكبار الوز�ر ع�� نب�� •

  وطو�ل  متوسط مسارا  وترسم ، واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا اإلي�ولو�� للنظام األساسية االحتياجات

 . والتعلم التعليم �� واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا أهمية  أك��  دور  نحو األجل

 

  عليمالتّ  وأساليب مواد تنظم  ومعاي�� ءاتو�جرا سياسات وضع املسؤول�ن وكبار الوز�ر ع�� ينب�� •
ّ
  م والتعل

   واستخدام  اتواملعّد   واالتصاالت   املعلومات  تكنولوجيا  ع��   القائمة 
ّ

  البيانات  وحماية،  ي��ا�يالّس   واألمن   ب�ات الش

  القطاع  شرا�ات - وا�جمهور  والتعاقد واملش��يات املستندات  حياة ودورات، الرقمية واملعلومات  وتخز���ا

  واإلنصاف الوصول  لضمان واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا  الوطنية ياسةالّس  مع والروابط ا�خاص،

 
ّ

 . فافيةوالش

 

  الالزمة   املوظف�ن   ومستو�ات  األدوات  وتوف��)  مركز املعلومات والتوثيق(  والتوثيق  املعلومات  مركز  وظائف  توضيح •

 . التعليم  لوزارة واالتصاالت تلومااملع تكنولوجيا  وتنسيق لتخطيط مركز�ة  آلية  بمثابة لي�ون  لھ

 

  ��  وخاصة ( واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا أصول  استخدام  ومراقبة  لالحتياجات منتظمة  تقييمات  إجراء •

 . البيانات  ع�� القائم  واإلصالح  املستمر التحس�ن  ��  للمشاركة) الدراسية  الفصول 

 

  املعلومات  تكنولوجيا ع�� والتدر�ب  ال�ا��  و��التكنول الدعم  توف��  من مركز املعلومات والتوثيق تمك�ن  •

  للمعلم�ن  ا�خدمة أثناء التدر�ب لتوف�� اإلقليمية امل�اتب �� القدرات و�ناء التعليم، وزارة ملوظفي واالتصاالت

 . والتعلم  التعليم �� واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا استخدام  ع��

 التالية ا�خطوات

 قييم التّ  من مز�د

  طرابلس، �� التعليم وزارة �� البيانات جمع  عملية إجراء نوي ي �انالتقييم فر�ق  أن  من  غم الرّ  ��ع
ّ
  العنف اندالع أّن  إال

  الفر�ق انخرط و�التا�� العودة، من الفر�ق منعت  املستمرة  األمنية  والقضايا أبر�ل  أواخر  �� العسكري 
ً
 �� ذلك من  بدال

  من  فر�ق التقييم تمكن ال�ي  واملعلومات البيانات من ذلك حّد وقد . ستو� إ�� من مقّره ُ�عد عن البيانات جمع أ�شطة

 العالقات  ع��  ا�حفاظ ، كما �ع�ي أهمية  التقييم   أعمال   من  املز�د  هناك  يزال   ال   أنھ   �ع�ي   هذاو .  للتقييم  واستخدامها  جمعها

  املو��ى ا�حلول  تنفيذ  احتمال �ادةز ل مفتاح   ��بما  النشاط   هذا   خالل التعليم  وزارة  مسؤو�� مع فر�ق التقييم  أقامها  ال�ي 

 :لھ دعم وجود  حالة �� التقييم هذا  خذهايتّ  أن   يجب إضافية  خطوات ثالث ي�� فيماو . بنجاح ��ا

  تحديد  سيتمو .  أعاله  القسم  ��  املتبقية  البيانات  جمع  وأ�شطة  احتياجات  تحديد  تّم :  ةاإلضافيّ   التقييم  أ�شطة •

  األفراد وتوافر وتو�س، ليبيا �� الظروف  حسب البيانات من  املز�د جمع ھيف يتّم  الذي الزم�يّ  واإلطار الطر�قة

 .املانحة  وا�جهات التعليم وزارة وأولو�ات املعلقة،  والبيانات
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  تفاصيل تتضمن رسمية حلول  تصميم حزمة إ�� حاجة هناك  تالية، كخطوة: التعاونية ا�حلول  تصميم حزمة •

  التقر�ر  هذا �� املذ�ورة القدرات �� الفجوات ملعا�جة اتخاذها بية�� ال لوزارة يمكن ال�ي ا�حددة اإلجراءات

  ��  املق��حة  ا�حتملة  ا�حلول   إ��  ا�حلول   �ستند  أن  يمكن.  والتعليم  ال��بية  وزارة  موظفي  وكبار  الوز�ر  مع  بالتعاون 

  واحتمال  شاركةمل ا �سبة  ز�ادة أجل  من  التعليم وزارة  مسؤو�� مع  املباشر  بالتعاون  أك��  وتطور  التقر�ر هذا 

 .التنفيذ

 

  حزمة  لتنفيذ الالزمة واألدوات الدعم  ع��  التعليم وزارة مسؤو�� حصول  ضمان  أجل من: ا�حلول  تنفيذ  دعم •

 �عض  قضاء  األفضل  من  حيث  التعليم،  وزارة  ��  ا�ختارة  واإلدارات  للعامل�ن  مستمر  دعم  إ��  حاجة  هناك  حلول،

  حزمة  ��  الدعم  أ�شطة  ون�ج  طبيعة   تفصيل  سيتم  ا�خطوة.  هذه   ��  نية يداامل  امل�اتب  ��  وكذلك   طرابلس  ��  الوقت

 .املقار�ة  عواملعامل من  طرابلس �� األمنية  لظروفل وفقا حلول  تصميم

 الفور�ة  الفنية  للمساعدة الرئيسية ا�جاالت

  ا�جاالت  �شأن  ليبيا  ��  التعليم  ة لوزار   ا�حتمل�ن  والشر�اء  املانح�ن   إ�� فر�ق التقييم  من  املقدمة  االق��احات  �عض   ي��  يماف

 :املش��كة واملصا�ح العاجلة االحتياجات  ذات

 .الوزارات ب�ن  املش��كة   املهام  ومواءمة األجل  طو�ل و�عاو�ي شامل  اس��اتي�� تخطيط .أ 

  يحولون  الذين واملشرف�ن املدارس ملفت��ي اإلبالغ وأطر املكتو�ة اإلجراءات وكذلك واملوارد، واملعدات التدر�ب .ب

 .الدعم  إ�� االل��ام من  ال��ك�� 

التعليم    إدارة  معلومات  نظام  �دارة و   والتنفيذ  املستمر  التحس�ن  أجل  من  ومستمرة  وميدانّية  شاملة  فنية  مساعدة .ت

)E  األنظمة  ��  ودمجها  ،)وال��مجيات  وا�جهاز�ة  واإلجرائية  البشر�ة  ا�جوانب  ذلك  ��  بما) (نظم املعلومات اإلدار�ة  

  البيانات ع�� القائمة  القرارات  واتخاذ العامة الشفافية لغرض التقار�ر  و�نتاج رواتب،لا وأنظمة  املالية

 .األداء  ع�� القائم   والتخطيط

  لوضع) العام التعليم  بأنظمة خاصة ( البشر�ة واملوارد العمل عالقات �� والتقنية  القانونية املساعدة .ث

  وزارة  �� ا�حالية العاملة القوى  تدر�ب  و�عادة توظيف  إلعادة األجل وطو�لة ومتوسطة  قص��ة اس��اتيجيات

 .لإلصالح مش��كة رؤ�ة نحو الطر�ق �� ووضعها املدنية  وا�خدمة  املعلم�ن  ونقابات املعلم�ن   مع بالتعاون  التعليم

  ا�حالية املالية الشؤون إدارة أ�شطة  �� املالية الشؤون و�دارة املالية وا�خدمات التعليم وزارة موظفي ضم .ج

 .املانحون   يمولها ال�ي ليةواملستقب

  إدخال  وكذلك زنة لوضع املوا أك�� موحد  ن�ج حول  سيما  ال  العامة،  املالية الشؤون إدارة �� الفنية املساعدة  .ح

  أك�� �ش�ل موازن��م  طلب ت��ير ع�� التمو�ل وظيفة  قدرة وحول  األداء،  ع�� القائمة  املوازنة 
ً
  من و�قناًعا  شموال

 .إل��ا يحتاجون  �يال  املوارد ع��  ا�حصول   أجل

  املوارد وتنمية العامة اإلدارة  �� الشهادات  برامج و�دارة  وتنفيذ لتصميم  ل�جامعات الفنية  املساعدة تقديم .خ

 . والتقييم والرصد)  HRD(  البشر�ة
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 املقّدمة

  لوزارة  (HICA) ةسيواملؤّس   البشر�ة  القدرات   تقييم   عن   الناتجة  وصياتوالتّ   واالستنتاجات  النتائج  ع��  التقر�ر  هذا  حتوي ي

والّدعم    والتدر�ب  ثو لبح�� إطار مشروع ا (USAID) الدولية  للتنمية   األمر�كية  الو�الة  من  بتمو�ل (MOE) الليبية  التعليم

  ���جال الّتعليم 
ّ

  الدكتور  التعليم  وز�ر  دعم �� التقييم  من  الغرض ). و�تمثل MEERS( الدعم مشروع . األوسط رق الش

  ��و. الدولية والقواعد املعاي�� أساس ع�� ليبيا �� التعليم نظام هي�لة إعادة �� موظفيھ  وكبار  محمد ا�جليل عبد  عثمان 

  عل��ا  يركز  أولو�ة ذات مجاالت ستة الوز�ر دحّد فقد  كب��، تحس�ن  إ�� بحاجة  التعليم  وزارة جوانب من العديد أّن  ح�ن

  اإلدارةو   ، (HR) البشري   املواردو   ،)SISواإلشراف املدر��ّي (  التفتيش)،  SPP( والسياسة  االس��اتي��  التخطيط:  التقييم  هذا

 .(ICT) واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا، (اإلحصاء والّرصد والتقييم ) قييموالتّ  صدوالرّ  اإلحصاءو  املالية،

  خمسة من ) AT( تقييم  فر�ق  ) SI( "سوشيول إمباكت"منظمة  ت جمع وقد. 2019 مارس  �� رسمًيا  قييمالتّ  إجراء  تموقد 

 فر�ق التقييم أجرت  ذلك، �عدو . لتقييمال�ي �شملها ا الستة ال��ك��  مجاالت من  أك��  أو مجال �� خ��اء يضم أ�خاص 

  لتصميم  املشاورات  هذه التقييم  فر�ق واستخدم . 2019 أبر�ل �� طرابلس �� املص�حة  أ�حاب مع أسبوع  ملدة مشاورات 

  واملرئية  الصوتية واملؤتمرات والوثائق األرشيف مراجعات من مز�ج ستخداماب ،2019 يوليو إ�� مايو من التقييم و�جراء

خصية ُ�عد، عن
ّ

 أن من الرغم ع��و . البيانات �جمع أسا��يّ  �أسلوب، املعني�ن التعليم وزارة موظفي مع واملقابالت ال�

  طرابلس، �� البيانات  جمع  عملية إجراء تنوي  �ان التقييم فر�ق
ّ
  والقضايا أبر�ل أواخر �� العسكري  العنف اندالع  أّن  إال

  التقييم  فر�ق  انخرط  دفق و�التا�� العودة، منھ منعت املستمرة  األمنية
ً
  ُ�عد  عن  البيانات  جمع  أ�شطة  ��ذلك  من بدال

 .تو�س انطالقا من

،
ً
  وطرق  تصميم نع  تفاصيل تقديم قبل ليبيا �� التعلي�يّ  النظام وحالة النشاط  هذا  أصول  خلفية التقر�ر هذا ميقّد  أوال

  النتائج  املؤلفون  يقدم  حيث الستة،  ال��ك��  مجاالت  من مجال  ل�ل أبواب بحساب باب  ة ستّ هذا التقديم  تبع وت. قييمالتّ 

  �ل  ت�خيص �تّم و . �عد جمعها  يتّم  لم  ال�ي  والبيانات املعلومات تحديد إ�� باإلضافة والتوصيات، واالستنتاجات

  الرئي��يّ  ا�جزء الستكمال جميًعا الستة ال��ك�� مجاالت مناملنقوصة �ّل ع�� حدة  والبيانات والتوصيات االستنتاجات

 . التقر�ر  من
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 ا�خلفّية

. 2018  عام  صيف  ���� ليبيا    األمر�كية  املتحدة  الواليات  ح�ومة   سفارة  وموظفو  عثمان  الدكتور   اللي�ي  التعليم  وز�ر  التقى

  عليم التّ  قطاع تواجھ ال�ي حدياتالتّ  وفر�قھ الوز�ر أوجز االجتماع، خاللو . إدارتھ رؤساء من أر�عة الوز�ر برفقة و�ان

  وتطو�ر واالتصاالت، االس��اتي�� التخطيط تضّم  واسعة مجموعة �شمل  وال�ي  ةاألوليّ  املساعدة  من  واحتياجاتھ اللي�ي

.  املالية  واإلدارة  واالتصاالت،  املعلومات  جيالتكنولو   التحتية  والبنية  ،املدر��يّ   والتفتيش  واإلشراف  و�دار��ا،  البشر�ة  املوارد

  ال  ال�ي  الرئيسية  التعليم  قطاع  إصالحات  ع��  �عتمد  األمة،  مستقبل  و�التا��  ليبيا،  من  القادم  ا�جيل  نجاح  أّن   الوز�ر  وأكد

 2018  نوفم��  14و  13  يومي  تو�س  ��  ثان  اجتماع   ُعقد  املبدئي،  االجتماع  لهذا  استجابةو .  االستقرار  حدوث  تنتظر  أن   يمكن

  باإلضافة ) HICA(  واملؤسسية البشر�ة القدرات  تقييمعن  لالستفسار رئيسية مواضيع ةستّ  ع��  األخ��ة اللمسات لوضع

 .فر�ق  وهي�ل  توضي��ّ  زم�ي جدول  إ��

  عن  رب أعقد و  ليبيا، ملستقبل حيو�ة  �عت�� ال�ي  ةاألساسيّ  عليميةالتّ  اإلصالحات  تنفيذ ع�� احر�ص  عثمان  الدكتور و�ان 

  يات التحّد   من والعديد واالستقرار األمن   لسياق  نظًرا و . التعليم لوزارة واملؤسسية  البشر�ة القدرات  تقييم  إطالق �� رغبتھ 

  أولو�ات  وترتيب لتحديدواملؤسسية    البشر�ة  القدرات تقييم مبادرةأجر فر�ق التقييم  الليبية، التعليم  وزارة تواجهها ال�ي

  وواقعها،  التعليم  وزارة  طموحات ب�ن الفجوة سّد  إ�� ستؤدي ال�ي  جية االس��اتي  البداية نقاط
ً
  تقديم  �عز�ز عن فضال

  وتو��ي التعليم  لنظام ا�حا��  الوضع بتقييم واملؤسسية  البشر�ة القدرات تقييم تقومو . ليبيا �� التعليمية  ا�خدمات

  للم��ي  ةالعمليّ   با�خطوات
ً
 .دةا�حّد   األولو�ة  ذات القضايا �� قدما

 ليبيا ��   التعليم ونظام املص�حة  أ�حاب  تشاراتسا

  32 إجراء  ذلك  �� بما  ،2019 أبر�ل 7 إ��  4 من  الف��ة  �� طرابلس �� املص�حة  أ�حاب  مع  مشاورات جر فر�ق التقييم أ

  شر�اء إ�� باإلضافة عليم،التّ  وزارة ��  اإلدارات عديد ينتمون إ��  فرًدا  72 مجموع املشارك�ن ف��ا  بلغ نقاش  ومنتدى  مقابلة

  �ش�ل  التعليم وزارة مسؤو�� إشراك املشاورات هذه من الغرض �انو . �نولي والّد  وا�خاّص  العام القطاع�ن من آخر�ن

  تم وقد . ليبيا �� التعلي�ي  النظام  حالة عن  ة األساسيّ  املعلومات جمع  إ��  باإلضافة القدرات  تقييم  وترك�� تصميم �� هادف

  قدرات حول  تصورا��م عن وُسئلوا صغ��ة مجموعاتش�ل  �� أو فردّي  �ش�ل ةاملص�ح أ�حاب مع مقابالت إجراء

"  أ"  امل�حق  �حتوي و .  القدرات  احتياجات  لتقييم  طر�قة   وأفضل  االهتمام،  من   قدر  أك��  تتطلب  ال�ي  التعليم  وزارة  ووظائف

  يمكن  ال�ي أو املوثوقة البيانات من ث��الك لد��ا ليس ال��بية وزارة ألّن  نظًراو . استشار��م تتّم  الذين باألفراد قائمة ع��

  الداخلية،  الوثائق ومراجعة التعليم، وزارة مسؤو�� مع مقابالت إ�� �ستند التالية ةالوصفيّ  البيانات فإّن  إل��ا، الوصول 

 .ل�جمهور  املتاحة  والبيانات

  تدريس وحظر 1األخضر، بالكتاب علقةتامل  دراساتھ خالل  من  القذا��،  عهد �� التعليم  لقطاع املزعومة  ةالفعاليّ  أّن  �بدوو 

  تقييم �� املشاركة  وعدم اإلنجل��ية، اللغة
ّ
، بھ املع��ف مالتعل

ً
  ضيق،  �ش�ل ب��ا تّم  ال�ي ةاملهنيّ   املدارس مع والتجارب دوليا

  �� املعدالت أع�� ن م �انت اإللزامّي  التعليم معدالت وأّن  مجانًيا �ان  التعليم  أّن  من غمالرّ  ع��و . كب�� حّد  إ�� ف��ا مبالغ

   ا�جنس�ن،  ب�ن تفاوت  وجود عدم  مع  املنطقة، 
ّ
  ظلت  ،2011 عام  منذ و . للتعلم الفع��  التحصيل  تحديد  الصعب  من   أنھ  إال

  ا�حضور  معدالت  لكّن  مرتفعة، االلتحاق معدالت
ّ
 .قلق مصدر التعليم  جودة تزال الو . األم�ي الوضع  �سبب بتتقل

 
شر. القذا��  معمر  اللي�ي  للزعيم  يةالّسياس الفلسفة  األخضر  الكتاب  يحّدد  1

ُ
 من  أجيال عدة  �شأت"  تايمز،  نيو�ورك ل�حيفة  . ووفًقا1975  عام  ��  مرة  ألول  الكتاب  وقد �

 ).https://www.nytimes.com/2011/05/29/books/review/what-did-qaddafis-green-book-really-say.html: 2019 سبتم�� 3 �� املصدر." (لدراستھ الطالب
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  حر�ات �سببت و  دمرت؛ أو  املدارس  رت تضرّ حيث  دوري؛ �ش�ل  الدراسة  �عليق م ت املاضية، التسع السنوات  خاللو 

  أخرى؛   مدارس  ��  ا�حضور   �� ح�ن �عطل  املدارس  �عض  ��  االكتظاظ  ��  والالجئ�ن  واملهاجر�ن  داخليا  النازح�ن  األ�خاص

  التعليم  وزارة وم�اتب  امل�اتب و���  من  الطرق  أصبحت و  لإلجالء؛ ومراكز  عسكر�ة مراكز إ��  التعليم  مبا�ي  تحو�ل تمّ كما 

   مؤخًرا  العام  هذا  ��  الدراسة  استئناف   يتم   لمو .  آمنة  غ��   ساتواملؤّس 
ّ
  اندالع   �سبب  شهر�ن  من  ألك��  الدراسة   �عليق  �عد  إال

  تعليم لا  وزارة  �جهود  األك��  يالتحّد   الناتج  ا�ح�ومي  االستقرار  وعدم  ليبيا  ��  للن�اع  املزمنة  الطبيعة  تمثل  ر�ماو .  جديد  قتال

  من  املشا�ل املوروثة من طبقة  التعليم وزارة �� سيةواملؤّس  البشر�ة واملمارسات القدرات �عكس الواقع، ��و. اإلصالح ��

 .ة األهليّ   ا�حرب �� للنجاة الزمة �عت��  وأخرى  عايةللرّ  القذا�� نظام

  تلميذ  مليون  1.6 من  يقرب ما يوجد التعليم،  ة وزار  مسؤو�� مع أجر�ت  ال�ي دةاملتعّد  للمقابالت ووفًقا ، ا�حا��ّ  الوقت ��و

 450،000  من  ت�ون ت  سي در ت  هيئة   ليبيا   ��  يوجدكما  .  ليبيا  ��  مدرسة  4400  حوا��  ��  يدرسون   والثانو�ة  االبتدائية   املرحلة  ��

 163،000  يوجد  ابينم  -  الدرا��يّ   الفصل  ��  حالًيا  معّينون   �مأ�ّ   بمع�ى   -"  طون �ش"  أ��م  ع��  م��م  237،000  تصنيف  تّم   فرد،

 
ّ
  جميع �تلقىو . اإلطالق ع��  تدريس دون أّية مهامّ " االنتظار "  وضع �� آخرون  ممعل

ّ
  املعلمون  كما يحظى رواتب م�ن املعل

  البالغ الرئيسّي�ن    املعلم�ن  ب�ن   منلكّن �سبة اإلناث    اإلناث،  من   املئة  ��  90  وتت�ّون هيئة الّتدريس من.  بم�افآت"  النشطون "

 فقط.   املئة �� 10  ال تتجاوز  ،4400 حوا�� عددهم

  املتحدة األمم منظمة �ش��  خالف، محل باملدرسة امللتحق�ن  غ�� األطفال أعداد تزال  ال �ينماو 
ّ
  إ�� ) اليونيسيف( فولةللط

   أحدو�تمثل  .  باألزمة  �عليمهم   تأثر  الذين   لألطفال   سنوّي   كتقدير  300000  إ��  200000  ب�ن   ما
ّ

ه  لهذ  ةاألولو�ّ   ذات  واغلالش

   الفردية،  واملشورة   ،  فسية النّ   األولية  اإلسعافات  -  النف��ي   عمالّد   لفئة ��ا
ّ
  وال��فيھ  والر�اضة  الف�ي،   والعالج  املنظم   عبوالل

  مؤخًرا  الوز�ر أ�شأ بأكملها، الطالبية للهيئة الدعم توف�� أجل منو . العامة والرفاهية املواجهة ومهارات املرونة لتعز�ز -

 .مدرسة �لّ  �� واالجتما��ّ   النف��يّ  عم للّد  وظيفّية مناصب 

  األجر  مدفوع  اواحد امدرس �شمل ة�شّد  ةاملت�خم املعلم�ن  هيئة  فإّن  التعليم، وزارة مسؤو�� مع دةمتعّد  ملقابالت وفًقاو 

  إرث اماألرق هذه �عكسو . 1:43 و 1:36 ب�ن النسبة طمتوّس  ي��اوح الفعلية ةالدراسيّ  الفصول  �� ولكن تالميذ، أر�عة ل�ّل 

  �تم و . التاملؤّه  أو ل�حاجة اعتبار  دون  وشغلها للمعلم�ن، ة وخاصّ  املدنية،  ا�خدمة  وظائف إ�شاء تمّ  حيث القذا�� حقبة

  جديد سمدرّ  20.000 حوا�� ج يتخرّ كما  التعليم،  وزارة �� وكذلك  العا�� عليمالتّ  نظام �� آخر  �خص 250،000 توظيف

   العاملة  القوى   إ��  ا�جموعات  هذه  إضافة  تتّم   املا��ي،  ��و.  سنة  �ّل   املعلم�ن  تدر�ب  برامج  من
ّ
  سواء   املأجور�ن  م�نللمعل

  مناطق  ع�� لل��ك��  املعلم�ن توظيف تقييد ع�� اآلن �عمل التعليم وزارة  أّن  من غم الرّ  ع�� ال، أمإل��م  حاجة هناك  �انت

ا�حقيقة،    ��و  �سرعة؛  ي��ايد  وهذا   التعليم،   وزارة   ��  �عملون )  مليون   6.5(  ليبيا  س�ان  مجمل   من �� املائة    10وهناك  .  قصالنّ 

  لي�ي  دينار 900 حوا�� املعلم راتب  ط متوّس  �بلغو . الواقعاألمر  بحكم  اجتما��ّ  ضمان نظامهذا الوضع شب��ا ب أصبحفقد 

)LYD (الشهر أمر�كًيا دوالًرا 640 حوا�� أو �� . 

  من  بقليل أقّل  يمثل ما وهو  دوالر، مليار 6.1 حوا�� أو دينار مليار 8.6 عليمالتّ  لوزارة 2019 عام��  املعتمدة ةامل��انيّ تبلغ 

  التعليم  وزارة م��انية  من املائة �� 90 ذهب j املوازنة، ومقابالت لوثائق وفًقاو  2. ةالفيدراليّ  ة امل��انيّ  إجما�� من املائة �� 20

  لت�اليف اجّد  القليل ي��ك اممّ  الرواتب،  إ��
ّ
  أو  واستبدال املال، رأس إصالحات ذلك �� بما للتطو�ر، أقل ى وح�ّ  شغيلالت

 ��  20  وحوا��،  1990  عام  منذ  جديدة  مدارس   بناء  يتمّ   لم  للمقابالت،  وفقاو .  ا�خدمة  أثناء  والتدر�ب  املنا�ج،   مواد  تحديث

  احتياجات  لد��ا  س دار امل  معظم كما أّن . التحسينات أو لإلصالحات  ة ماّس  حاجة  �� املوجودة املدرسية  املبا�ي من  املئة 

 
 . )2019( 2019اعتماد ا�خّصصات املالية للسنة املالية  375/2019ح�ومة الوفاق الوط�ّي، قرار أم�ن مجلس رئاسة ح�ومة الوفاق الوط�ي.  2
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ق ب
ّ
  تحتوي و . وال��مجيات الكمبيوتر وأجهزة  والكتب ةالتعليميّ  واملواد  األثاث ذلك �� بما  ةالرئيسيّ  واملواد املعداتتتعل

  أو/  و االستخدام �� نقص من و�عا�ي سنوات عشر عن عمرها يز�د كمبيوتر أجهزة ع�� كمبيوتر معامل ��ا ال�ي املدارس

 .ةا�حاليّ  وال��امج  اإلن��نت برامج  غيل ش� ع�� قادرة  غ��

  يحم��ا وال�ي  الغرب، �� طرابلس �� املوجودة املتحدة األمم  من  املدعومة  ا�ح�ومة  ب�ن منقسمة ليبيا  أّن  إ�� اإلشارة  تجدرو 

 ��    ة ا�خاصّ   ميليشياتھ  حف��   خليفة  لمش�� ل  �� ح�ن نجد  امليليشيات؛  من   تحالف
ّ

  ع��  ًيا حال  �سيطر ، وهو  بنغازي   ��  رق الش

  املعلمون  يزال  ال ذلك، من غمالرّ  ع��و . طرابلس اتھ قوّ  ��اجمكما  ئيسية، الرّ  النفط  حقول  ذلك �� بما البالد، ثل�ي حوا��

   ��  ةاإلقليميّ   امل�اتب  وموظفو
ّ

.  املتحدة  األمم  تدعمها  ال�ي  ا�ح�ومية   وا�خزانة  عليمالتّ   وزارة   خالل  من  روات��م  يتلقون   رق الش

 .عليمالتّ   وزارة  سيطرة تحت  �عت�� ال  ةاإلقليميّ   امل�اتب   أّن   نؤول�املس  كبار أفادو 

  ح�ى فقط إلزامية  ليبيا �� الدراسةو�عّد 
ّ

  �عد  دراس��م يواصلون  ال التالميذ من  املائة �� 30 حوا��وهناك . التاسع الصف

  مشرفون   يوجد  حيث  إقليمًيا  مكتًبا  83  لخال  من  املدارس  إدارة  تتّم و .  التعليم  وزارة  مسؤو��  مع  ملقابالت  وفًقا  املستوى،  هذا

 
ّ
  عامة،   جامعة  21و  ة،خاصّ   وثانو�ة  ابتدائية   مدرسة   180  من   يقرب   ما   هناك   البلد،   مستوى   ع�� و   3. املدارس  ع��  شون ومفت

  القدرات  يفحص الهذا سية واملؤّس  البشر�ة القدرات تقييم ولكن ، تق�يّ  تدر�ب �لية 600 وحوا�� خاصة، جامعة 17و

  عليم التّ  -��  منفصلة وزارات ثالث ابق الّس  �� عليم التّ  وزارة �انت وقد . الثانوّي  �عد عليمالتّ  أو ا�خاص عليم لتّ با ا�خاصة

 .2017 عام �� واحدة  وزارة  �� دمجها تّم  لكنو  -وامل�ي  التق�ي  عليمالتّ و  العا��، عليم التّ و   األسا��ي،

عليم نظام  ��  ا�حديثة  املبادرات
ّ
 اللي�يّ  الت

  عثمان كتور الّد  �عي�ن ،2017 عام من لر�أب �� تّم 
ً
  هذا  من الغرض يكن لمو . طموحة إصالح خطة ووضع عليم للتّ  وز�را

  ومع .  اإلصالح  أعمال   جدول   نجاح   مدى   �شأن   �عليق  أّي   يوجد  ال   و�التا��  هذا،   األعمال   �جدول   قيق الّد   الفحص  هو   قييمالتّ 

  صارم  لتقييم التعليم وزارة إلخضاع  الوز�ر  واستعداد  التقييم، هذا  فيھ  يجري  الذي ياقالّس  نالحظ  أن املهم  من  ذلك،

 :املاضي�ن  العام�ن  خالل التالية  املبادرات الوز�ر  أصدروقد . للقدرات وشامل

   من  اإلنجل��ية اللغة تدريس نقل •
ّ

   ا�خامس إ�� الصف
ّ

 .ل األوّ  الصف

  إدارة  تحس�ن •
ّ
شط�ن وغ�� االحتياطي�ن   م�ناملعل

ّ
 .الن

 .بالن�اع  املتأثر�ن  للطالب (PSS) واالجتما�� النف��ي   عمالّد   توف�� تحس�ن •

 .التعليم وزارة مقّر  �� البشر�ة املوارد   إدارة إ�شاء •

 .ةاإلقليميّ  والهيئات  للم�اتب وا�خ��ة لطةالّس  تفو�ض •

 .لليونيسيف التا�ع  عليمالتّ  إدارة معلومات  نظام مشروع بدء •

 .أسبوًعا 18 إ�� الدرا��ي   الفصل تمديد •

 .واملدرس�ن املوظف�ن لغياب يللتصّد  ة �جن إ�شاء •

 .الوط�ي املستوى   ع�� االمتحانات  �� والتواطؤ الغّش  ملعا�جة  جديدة تداب�� تقديم •

 �عز�ز و  الفساد مل�افحة مكتب  إ�شاء •
ّ

 .فافيةالش

  ملعا�جة تداب�� إدخال •
ّ
 .واإلدارات املدارس  �� اإلدارة �� اإلناث  تمثيل مستوى  يتد�

 
 لسيطرة املباشرة لوزارة التعليم. تخضع لمكتًبا إقليمًيا �� ا�جزء الشر�� من البالد ال 81مكتًبا من ب�ن  21يوجد   3
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 .ودعمها رأة امل لتمك�ن  وحدة إ�شاء •

  عليم التّ  لدعم  املستخدمة املدرسية  الكتب  عدد ترشيد •
ّ
 .موالتعل

 .املبكر  عليمالتّ   سنوات �� خاصة للتالميذ ة اإلجبار�ّ  املن�لية  الواجبات  أحمال  انخفاض •

 .ا�جديدة املنا�ج �� ،اإللك��و�ّي   التعلم ذلك �� بما  ،التفاع��ّ  علمالتّ   ع�� ال��ك��   ع�� التأكيد  •

  مع اتعالق بناء •
ّ

  اململكة ( حدةاملتّ  واململكة) املتحدة الواليات( املتحدة  الواليات ذلك �� بما ولي�ن،الّد  ر�اءالش

   واليونيسيف)  املتحدة
ّ
  عليمالتّ   لتحس�ن   التعاون   ��دف)  اليو�س�و(  والثقافة  والعلم  لل��بية  املتحدة  األمم   مةومنظ

 .وليةالّد  املعاي��   أساس  ع��ليبيا  ��

  معاي��   تحس�ن •
ّ
 .ةا�خاصّ  للمدارس �خيصال�

  هذا  �� الستة ال��ك�� مجاالت من مجال ل�ّل  األولية  النتائج �عض عن أيًضا املص�حة أ�حاب  مشاورات أسفرتكما 

 :أدناه  إيجازها  تم وال�ي  التقييم،

خطيط .1
ّ
اتي�� الت  ياسةوالّس  االس��

ّ
  واءمة مل التعليم لوزارة حتية التّ  والبنية سيةواملؤّس  البشر�ة القدرة: إن

  التحس�ن  جهود وتنفيذ لتصميم البيانات واستخدام الوطنية األولو�ات مع واإلصالح التعليمية ياسةالّس 

معتمدة   اس��اتيجّية  خطة  توجد  ال كما . الفعّ  غ��  �ش�ل وتّم إبالغها  صياغ��ا ضعيفة ولكّن  موجودة املستمّر 

 .األجل  طو�لة اس��اتيجّية  وثيقة أّي ب علمليس لهم  التعليم  وزارة  موظفيوالكث�� من   ،األجل طو�لة

 

فتيش واإلشراف املدر��يّ  .2
ّ
  التعليم لوزارة ا�حالية  حتية التّ  والبنية  سيةواملؤّس  البشر�ة القدرات  : �عّد الت

  بيانات  جمع  ع�� القدرة  ذلك �� بما  ودعمها،  وفحصها ليبيا  ��  املدارس ع�� لإلشراف اإلقليمية  عليم التّ  وم�اتب

  التدريس،  هيئة وأعضاء املوظف�ن و  للمدرسة الف�ي عمالّد  وتقديم  ع��ا، واإلبالغ األساسية سةاملدر  و�حصائيات

ية
ّ
ھ  تفتيش ال نظام استشار��م  تتّم  �ّل من وصفوقد . جدا متدن

ّ
  دعم �� الفعّ  غ�� بأن

ّ
  أو  �ن، اإلدار�ّ  أو م�ن املعل

 .عليمالتّ   ووزارة املدارس  ب�ن ال الفعّ  �طالرّ  توف�� ��

 

 وتوزيع وتوظيف ل��شيد عليمالتّ  لوزارة التحتية والبنية  سيةواملؤّس  البشر�ة القدرات�عّد : بشر�ةلا املوارد .3

  تقع حيث . مختلطةواالحتفاظ ��م عملّية  واملدارس اإلقليمية  التعليم وم�اتب التعليم  لوزارة  املؤهل�ن املوظف�ن 

  �ةمدرّ  غ�� عاملة قوة يواجهان ظام�نالنّ  كال لكّن  ة،البشر�ّ  املوارد إدارة عن منفصل قسم �� األخ��ة الوظيفة

 
ً
، تدر�با

ً
مة جيدا

ّ
 .ةوالقانونيّ   ياسيةالّس   العقبات  �سبب إصالحها  و�صعب ، ومت�خ

 

  وا�حصول األموال  لتخطيط عليمالتّ  لوزارة حتيةالتّ  والبنية سيةواملؤّس  البشر�ة القدرات�عّد : املالية اإلدارة .4

  املا��ّ  ظامالنّ  أّن  املوظفون  عملّية مختلطة. و�رى  وشفافة فعالة بطر�قة ليمتعال لنظامها وصرف و�دار��ا  عل��ا

دعم   منقوص. كما أّن  الوطنية  األهداف  أو الوزارة أهداف  ع�� أساس ة يّ ناامل�� وضع  أو خطيطالتّ  ولكن  �عمل

  ، )مات اإلدار�ة ملعلو نظم ا( اإلدار�ة املعلومات ونظام در�ب،تّ لل (MOP) خطيطالتّ  ووزارة (MOF) املالية وزارة

 ) ضعيف.  PFM( العامة   املالية   اإلدارة  إصالحات  خالل  من   حسينات والتّ   ة،التعليميّ /    صةاملتخصّ   الفنية   املشورة و 
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قييم .5
ّ
  بيانات وتحليل �جمع  ا�حالية  التحتية والبنية سيةواملؤّس  البشر�ة القدرات إّن : اإلحصاء والّرصد والت

  والبلدّي  املدر��يّ  ع�� املستوى  القرار  وصنع  ياسةالّس  إنارة  أجل من  مستمّر  �ل ش� والتالميذ  واملوظف�ن  املدرسة 

  بنية  ورغم وجود. البيئية اإلدارة  نظام لتحس�ن اليونيسفبھ  تقومهناك دعم  لكّن  منخفضة، تزال ال والوط�يّ 

 أّ��ا غ��   ةتحتيّ 
ّ
 عرضا �� أ والتقييم   الرصد  أ�شطة  مستعملة كما أّن إال

ّ
 .فضل ا�حاالتال تتّم إال

 

 يتلّق ل) 1 ا�حالية التحتية والبنية سيةواملؤّس  البشر�ة القدرةإ��  ينظر: واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا .6

  وتقنيات اإلن��نت إ�� الوصول  ولتوف��) 2 و ليبيا، �� عليمالتّ  نظام جوانب جميع ع�� البيانات و�شر وتخز�ن

 و  م، عليالتّ  وزارة  موظفي �جميع  األخرى  علمالتّ 
ّ
  وزارة قيادة أّن  رغم للغاية، منخفضة  أ��ا  ع�� والتالميذ  م�ن املعل

 .اإللك��و�ّي  عليمالتّ   تقنيات  إ�� الوصول  لتوسيع للغاية طموحة   خطط لد��ا عليمالتّ 
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قييم من�جّية
ّ
 الت

 
ّ
  التقييم  من�جية  ل�ش�

ّ
  التا�ع  (HICD) سيةواملؤّس  البشر�ة القدرات تنمية كتيب من  مستمدة و�� مراحل  أر�ع املةالش

  ومن�جية  اإلنمائي،  املتحدة األمم ل��نامج  واملؤّسسية البشر�ة القدرات تنمية ودليل ة،الدوليّ  نميةللتّ  األمر�كية للو�الة

 .(CAPNAM) اليو�س�ونظمة التا�عة مل التعليم  و�دارة للتخطيطالقدرات  احتياجات   تقييم

 املص�حة  بحاأ�  استشارات:  األو��  املرحلة

  إلشراك   طرابلس  ��  التعليم  وزارة  ��  املص�حة  أ�حاب   مع  مشاورات فر�ق التقييم أعضاء  من  ثالثة  أجرى   األو��،  املرحلة  ��

  املعلومات جمع إ�� باإلضافة واملؤّسسية البشر�ة  القدرات تنمية وترك�� تصميم �� هادف �ش�ل التعليم  وزارة مسؤو��

  الفر��ّ  القسم راجع(. 2019 أبر�ل �� الهدف هذاوقد أكمل فر�ق التقييم . ليبيا �� لي�يتعال النظام حالة  عن األساسية 

 ). والنتائج  التفاصيل ع�� ل�حصول  أعاله ة ا�خلفيّ   قسم �� املص�حة  أ�حاب  ملشاورات

 البيانات  جمع : 2 املرحلة

  عن   وتقر�ر  الليبية   التعليم  لوزارة   التحتية   نية والب   واملؤسسية   البشر�ة   القدرات   �حالة   تقييم   عن   عبارة   الثانية   املرحلة   �انت

واإلشراف  �� التخطيط االس��اتي�� والسياسة، والتفتيش  :ترك�� مجاالت ة ستّ  �� القدرات �� واالحتياجات الفجوات 

  املعلومات وتكنولوجياواإلحصاء والّرصد والتقييم،  املالية،  اإلدارةواملوارد البشرّ�ة، و   ،املدر��يّ 
ّ
 .صاالتواالت

  املقرر  من �انو 
ً
  خطة  بتغي��  التقييم فر�ق قام ،األم�ي  للوضع نظًرا ولكن  طرابلس،  �� التقييم  من املرحلة  هذه إجراء أصال

  حة موّ�   خطوات،   خمس  من  ا�جار�ة،  الثانية،   املرحلة   ن تت�وّ و .  تو�س  عن �عد انطالقا من   األ�شطةالقيام ب  لتشمل   التقييم

 :أدناه

  وزارة  مسؤو��  كبار  مع  الفيديو   ع��   مؤتمرا افتتاحيا عن �عد  قييم التّ   فر�ق تضافسا:  ُ�عد  عن  البيانات  جمع .1

  معوذلك  �ايبّس الو  الفيديو ات مؤتمر ع��  (FGD) ال��ك��  مجموعة  ومناقشات الالحقة  املقابالت تلتھ التعليم،

  املسؤول�ن  كبار من  15
ّ
 املقابالت هذه من  ا��يّ ساأل  الغرض  �ان و . يونيو 12 إ��  مايو  15 من  الف��ة �� ف�نواملوظ

  والوثائق البيانات  باحتياجات عليم التّ  وزارة مسؤو�� إعالم هو  �عد عن
ّ
  ل�جولة و�عدادهم  بالتقييم  صةا�خا

  املقابالت من التالية
ّ

 و�روتو�والت ُ�عد عن املقابلة بروتو�والت ع�� "ج" امل�حق �حتوي و . تو�س �� خصية ال�

 .للتقييم  تة الّس  ال��ك��   مجاالت من  مجال   ل�ّل  ال��ك�� مجموعة  مناقشات

 

تّم   موظفا 30 من أك�� مع ة�خصيّ  مقابالت الّتقييم فر�قأجرى : تو�س إ�� املستندة البيانات جمع .2

  وليةالّد  ساتواملؤّس ، األخرى  والوزارات، التعليم وزارة اختيارهم من
ّ

  15 من الف��ة ��وذلك  ،تو�س �� ر�كة الش

  مقابلة  ع��  "ج"  امل�حق  يحتوي �� ح�ن    ،تو�س  مقابالت  ��  املشارك�ن  قائمة  ع��  "خ"  قامل�ح  �حتوي و .  يونيو  28  إ��

 .قييمللتّ  الستة ال��ك��  مجاالت  من  مجال  ل�ّل  ال��ك��   مجموعة مناقشات  و�روتو�والت �خصية

 

  البيانات  �ّل  جمع من  الّتقييم  فر�ق تمكن ي لم ليبيا، �� األمنية للظروف نظًرا: اآلن ح�ى النتائج حول  تقر�ر  .3

  النتائج التقر�ر  هذا  ميقّد  و�التا��. قييمالتّ  إلكمال  املطلو��ن املسؤول�ن جميع مقابلة أو  الالزمة  واملستندات 
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.  البيانات تدعمها ح�ن األولية وصياتالتّ  وكذلك التقييم، إلكمال الالزمة اإلضافية املعلومات وتفاصيل ةاألوليّ 

   .ا�خطوة هذهل اتاماخت ھوقبول التقر�رهذا   تقديموسي�ون 

 

  أ�شطة .4
ّ
  هذا  �� ا�خطوة هذه �� املتبقية البيانات جمع وأ�شطة احتياجات تحديد تّم : ةاإلضافيّ  قييمالت

  الزم�يّ   واإلطار  الطر�قة   املتأخرة،  والبيانات  األفراد  توافر  إ��  باإلضافة  وتو�س،  ليبيا  ��  الظروف  دستحّد و .  التقر�ر

 .اتيانالب من  املز�د  جمع  فيھ يتم  الذي

 البيانات   مصادر  الثانية املرحلة

  واالل��ام  للبيانات الفعلية االحتياجات ب�ن توازن  إقامة تضمنت ا�خطوات دةمتعّد  ةعمليّ  البيانات مصادر اختيار ان�

  ةالثاني  للمرحلة  البيانات  مصادر  طلبات  تضمنت و .  للتقييم  فائدة  أك��  سي�ون   ا أ��  �عتقد  ال�ي  املوظف�ن  حول   الوز�ر  برؤى

 : ي�� ما  اآلن  ح�ى

عليم 
ّ
فو وزارة الت

ّ
 4موظ

 ال��بية  وز�ر •

 والتعليم  ال��بية وز�ر نائب •

 واالس��اتيجيات  التخطيط مدير •

ؤون الّدولية الوز�ر لالتصاالت  مستشار •
ّ

  والش

   الدولّية

 (CFO) املا�� املدير •

 املا��  املدير نائب •

 الداخ��ّ  املراجع •

 املا��  املراقب •

 اإلعالم  مدير •

 املعلومات  مكتب رئيس •

 االلك��و�ي  التعليم  مدير •

 البشر�ة   املوارد مدير •

 البشر�ة  املوارد مدير نائب •

 والتعليم  التدر�ب مدير •

 كبار  اس��اتيجيات  مستشار •

 املدر��ي   التفتيش رئيس •

 للوز�ر  تنفيذي مساعد •

 املتا�عة إدارة  موظفي •

 امل��انية   قسم موظفو •

 5التعليم   ةاملدارس التا�ع�ن لوزار   وموظفو  اإلقلي�ي املكتب

 املدرسة  مدير •

 املدرسة   مفتش •

 اإلقلي�يّ  املكتب مدير •

صال موظفو 
ّ
 6األخرى   الوزارات من  والتعليم  ال��بية بوزارة  االت

 وزارة التخطيط  •

 وزارة املالية  •

 مكتب رئيس الوزراء  •

 
 ز�د التفاصيل انظر امل�حق "أ" مل 4
 نفسھ 5
 نفسھ   6
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 ديوان ا�حاسبة اللي�يّ  •

 وزارة العمل  •

 7الشر�كة   املؤسسات وموظفو  الدوليون  املانحون 

 طرابلس  ال��يطانية فارة الّس  •

 ليبيا  ال��يطا�ي الثقا��  ا�جلس •

 اليو�س�و  •

 اليونيسيف  •

 � الّدو�  بنكال •

 8البيانات  ومصادر  األولية  املستندات

 ومق��ح  رس�ي  - ال��بية  لوزارة التنظي�ي   الهي�ل •

 2018/2019 املعلم أداء  مهارات لتقييم توج��ية  مبادئ •

 )2019( التعليم  وزارة عمل خطة •

 صد والرّ اإلحصاء الّتعليم ا�خاّصة ب  وزارة تقار�ر •

  اعتماد بخصوص  375/2019. رقم الوط�ي  الوفاق  ح�ومة  رئاسة مجلس أم�ن قرار، الوط�ي الوفاق  ح�ومة  •

 )2019( 2019  املالية  نةللّس  املالية  االعتمادات

  الليبية  العر�ية وا�جماه��ية الدو��  البنك •
ّ

 )2009( العام  اإلنفاق مراجعة  - االش��اكية  عبية الش

 )2016(  وا�حلول  والتحديات املشكالت  -  ليبيا �� العام  التعليم حلقات، •

 امل��انية  قائمة ذلك  �� بما للدولة املا��  النظام قانون  •

 اإلجراءات  ذلك ��  بما العمل  عالقات تنظيم  قانون  •

 2020 ليبيا رؤ�ة •

 )2019( ينتظر أن  يمكن  ال  عليمالتّ  -  اللي�ي التعليم إصالح مشروع  •

 

 البيانات  جمع طرق :  الثانية ةاملرحل

  �ستفسر   ال�ي  الهي�لية  شبھ  املقابالت  بروتو�والتطور فر�ق التقييم  :  ا�جماعية  واملقابالت  الهي�لية  شبھ  املقابالت

  مقابالت  التقييم   فر�ق كما أجرى .  الستة  ال��ك��   مجاالت  من  مجال  �ل  ��  التحتية  والبنية  والبشر�ة   املؤسسية   القدرات  عن

مثل   لت�ون  ا�جماعية املقابالت التقييم فر�ق صممي لمو . مجموعات �� أو/  و فردي �ش�ل  التقييم  �� �ناملشارك مع

  املسؤول�ن ب�ن  وتناقضات تباينات  وجود  عن  كشفت  ما غالًبا  ا�جموعة  ديناميات لكنو  ، ال��ك��مناقشات مجموعات 

 ."ج"  امل�حق  ��  البيانات  جمع  و�روتو�والت  أدوات  وترد.  ءاتواإلجرا  السياسة  بفهم  يتعلق  فيما  ال��بية  وزارة  داخل  واإلدارات

  مستندات  من العديد عن  االستفسار أو بتجميع التقييم فر�ق قام: واألدبيات والوثيقة السياسة مراجعات

  والتوظيف  الوظائف، وتوصيف للقرارات، الهرمية والّسالسل ،)SOPs( القيا��ي التشغيل بإجراءات املتعلقة السياسة

 
 نفسھ 7
 نفسھ 8
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  األدبّيات وكذلك  التدقيق، وأدوات  والتفتيش  امل��انية،  وسرد األجل،  والطو�ل القص�� االس��اتي�� والتخطيط ية،��قوال

  املستندات  بقياسكما قام فر�ق التقييم . الّصلة ذات واأل�اديمّية) Grey literature( الرمادية
ً
  القدرات بمؤشرات مقارنة

  نتائج  أقسام من قسم �ّل  �� ذكرها تّم  وال�ي ا�جيدة، للممارسة الدولية واملعاي��) هأدنا التحليل إطار قسم انظر( املقابلة

 .أدناه  الستة ال��ك��  مجاالت

انية  املالية  البيانات  تحليل   املعا�جة  شبھ  أو  األولية  البيانات  مجموعات  �انت  ا�حاالت،  �عض  ��:  واإلحصائية  وامل��

  إدارّي   قسم  �ّل   حسب  فةمصنّ   األصل،  ��(  2019  م��انية  ذلك  وشمل.  يلتحلوال  مستوى من ا�حسابات  تتطلب  لك��ا  متوفرة

  وليس قديةالنّ  احية النّ  من  وعرضها 
ّ
 . )ةاملئو�ّ  سب الن

 البيانات   تحليلاملرحلة الثانية 

   تةالّس   ال��ك��  مجاالت  من  مجال  ل�ّل  (ADT) التقييم  تصميم  نماذج   التقييم  فر�ق  طور 
ّ

  نموذج   ع��  بناءً   املقابلة  راتواملؤش

  ع��  ل�حصول  ب  امل�حق انظر) التا�عة ملنظمة اليو�س�و ( CAPNAM(القدرات  احتياجات تقييم  من�جية  عمل إطار من

  والبشر�ة سيةاملؤّس  القدرات �غطي فرعية قوالب ثالثة إ��  نموذج من نماذج تصميم التقييم �ّل  تقسيم تّم . وقد )مثال

   إ��  ��ر ف  قالب  �ّل   تقسيم   تمكما  .  حتيةالتّ   والبنية 
ّ

   التحلي��ّ   اإلطار   من  ةمستمّد   دةمحّد   قدرة  راتمؤش
ّ

  قسم   انظر (  امل الش

   ل�لّ   كما طّور ر�ق التقييم أيضا).  أدناه  التحليل   إطار
ّ

  التعليم   وزارة  قدرة   لتقييم   الالزمة   واملصادر  البيانات  من   قائمة ر مؤش

  تلبية ع��
ّ

  تصميم نماذج  فر�ق ال استخدم ذلك، �عدو . اناتالبي جمع أ�شطة  لتخطيط  القوائم  هذه استخدم  ثمّ  ر، املؤش

  لم  وال�ي  بنجاح، إل��ا   الوصول   من تمكنوا  ال�ي واملصادر البيانات لت�خيص  التقييم
ّ

  وكذلك �عد، إل��ا الوصول  من  نوا يتمك

 . اآلنال�ي تّم التوّصل إل��ا إ�� حّد  النتائج

 التحلي��ّ  اإلطار 

  إ�� الستة،  ال��ك�� مجاالت من  مجال  ل�لّ ، حتيةالتّ  نيةلبوا سيةواملؤّس  ة البشر�ّ  القدرات تقسيم تم
ّ

  تقييمها يتمّ  راتمؤش

  لو�الة ا�خاّص با واملؤسسية البشر�ة  القدراتتنمية  كتيب��  -  مصادر ثالثة من املؤشرات استخالص تمو . عل��ا بناءً 

  من�جية، اإلنمائّي  املتحدة األمم ��نامج ب ا�خاّص  واملؤسسية البشر�ة  القدرات تنمية ودليل الدولية،  للتنمية األمر�كية 

  إجراء  �عد  ياق الّس   شمل لت   ا وتوسيعه  ا مراجع��  تتمّ   ثّم   -    اليو�س�و   ملنظمة  التا�عة)  CAPNAM(   القدرات  احتياجات  تقييم 

  مجموعة  �ل وتنقيح توسيع تّم كما ). أعاله األساسية املعلومات قسم انظر( طرابلس �� املص�حة أ�حاب  مع مشاورات 

 ملا من
ّ

  راتؤش
ّ

  عرضو�تّم . التقييم إطار أدناه 1 الش�ل ح�وّ� و . التقييم تنفيذ قبل  التعليم وزارة موظفي مع راكةبالش

 
ّ

 "ت".   امل�حق  �� وكذلك  ال��ك��، مجاالت   من فصل �لّ  بداية �� الفردية  راتاملؤش

 

 

 

 

 

 

 الش�ل األول: اإلطار التحلي��ّ 
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 التقييم  فر�ق

 ، موظفو سوشيول إنباكت  الف�ي املدير  إ�شتاين،  درو نأ  الدكتور : الفر�ق قائد

 إنباكت سوشيال   مستشار وول، مارك   الدكتور : والتفتيش  االس��اتي�� التخطيط خب��  امليدا�ي،  الفر�ق قائد

 إنباكت   سوشيالة مستشار   إزم��ليا، توركيتش  نيدا  السيدة:  والتقييم صدالرّ   و املالية خب��ة

 إنباكت   سوشيال مستشار  كمي��، ا�حكيم  عبد السيد: التصاالتا و   املعلومات تكنولوجيا خب��

 إنباكت   سوشيال مستشار سنودن، أندرو   السيد:  البشر�ة املوارد  خب��

 

 "ث".   امل�حق �� لفر�ق التقييم  قص��ةذاتية  س�� وترد
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 واالستنتاجات النتائج

  فرعية  أقسام إ�� م��ا  �ّل  و�نقسم. الستة ال��ك�� االتجم  من  مجال  ل�ّل  اآلن املتوفرة ح�ى النتائج أدناه األقسام تقدم

  املؤّسسية املؤشرات تلبية بمدى يتعلق فيما  اآلن ح�ى والنتائج  هذا، ال��ك��  مجال �� الدولية ا�جيدة املمارسات تفّصل

  املتعلقة التعليقات عض�و  التقييم،  الستكمال  جمعها يتعّ�ن يزال  ال  ال�ي  واملعلومات والبيانات الّتحتية والبنية والبشر�ة 

 .املرحلة هذه �� �افية بيانات جمع ف��ا  تم ال�ي ا�حاالت   �� ا�حتملة  با�حلول 

خطيط
ّ
اتي��ّ  الت  ) SPP(  والّسياسة االس��

 

 قّدمة امل

  التحديث جهود  �� لالهتمام دةا�حّد  الرئيسية  ال��ك�� مجاالت  من  مجال  ��) SPP( والسياسة االس��اتي�� التخطيط

  القدرات تقييم �شأن ةالدوليّ  للتنمية األمر�كية  للو�الة التوج��ية املبادئ مع تمشياو . ليبيا  �� التعليم لوزارة حواإلصال 

  املرغوب  األداء تحديد ع�� باملنظمة ا�خاصة ياساتوالّس  واالس��اتيجيات  ا�خطط �عمل وتطو�رها،  سيةواملؤّس  البشر�ة

 .وتحسينھ وتقييمھ  الفع��ّ  األداء  عن البحث خاللها من  يمكن  ال�ي  النظر�ة أسا��يّ   و�ش�ل فيھ،

  واملؤسسية  البشر�ة للقدرات امل�ونة ا�جاالت مقابل التقر�ر هذا �� ياسةوالّس  االس��اتي��ّ  خطيطالتّ  فحص تّم لقد 

  من مجموعة  ضوء �� م��ا �ّل  إ�� ظرالنّ  �تم و . التحتية والبنية 
ّ

  هو  كما ، التشاور  خالل من  يًصا خصّ  املصممة  راتاملؤش

 .  1 ا�جدول  �� مو�ح 

.  ياسةوالّس   االس��اتي��  خطيطالتّ   ��  ا�حالية  واملمارسة  للتفك��  قص��ة  بمقدمة  الفصل  يبدأ  شامل،  إطار  إ�شاء  أجل  منو 

  اإل�سان ع�� ورات والّد ) هنا؟ األمور  تتمّ  كيف ( والتنظيمية  ساتاملؤّس  من  بدًءا للم�ونات، الثالثة ا�جاالت  إ�� ينظر ثم

   والضعف  ةالقوّ   نقاط  مناقشة   يتّم   ثم).  ماذا؟  مع(   التحتية  البنية  ثم  ،)يفعل؟  من(
ّ

  اإلضافية،   البحث  واحتياجات  املة،الش

 .ا�حلول  ع�� ال��ك��  ومجاالت

 دة ا�جيّ   املمارسة

تتّم   �يال ا�خطة تقّدم. وعادة ما معا �ش�ل وثيق �� الوضع املثا��ّ  ةالتنظيميّ  ياسةوالّس  االس��اتي�� خطيطالتّ �عمل 

  والفرص   والضعف  القوة  ونقاط  املص�حة  أ�حابتحليل    املثال،  سبيل  ع��(  قيقةالّد   التحليالت  من  سلسلة  �عدصياغ��ا  

  واالستشارة [PESTLE] والبيئي والقانو�ّي  والتكنولو�� واالجتما�� واالقتصادّي  يا��يّ الّس  والتحليل  [SWOT] وال��ديدات 

  أو تضع سوفو . بوضوح ةالرئيسيّ  املعالم دحّد وت العمل مقّس ت ، كماأعوام 10 تھّد م  لألداء أفًقا  سسةاملؤّ  ،ةاملوّسع
ّ

  دتؤك

   سبل   وتجعل  ، التنظي�يّ   الهي�ل   دوتحّد   ة، التنظيميّ   ةاالس��اتيجيّ 
ّ

  تو�ح ف  ياساتالّس أمرا ملموسا. أّما    التنظيمية   رعيةالش

  معاي��
ّ
  والنتائج  والغايات واألهداف سالةوالرّ  الرؤ�ة تحقيق لدعم  باألشياء القيام  ة كيفيّ  توضيح خالل  من ةا�خط

 .ةاملرجوّ  الغاية تحقيق  أجل من  اتباعھ  الواجب   الهادف  العمل مسار  حتوّ�  و��. املقصودة

  االس��اتيجية ا�خطة  من  تتا�� ت والسلطات واملراكز  للدوائر والتشغيل واألعمال  العمل خططإّن 
ّ

  مع  وتتوافق  املة الش

،  أك��   الفرعية   ا�خطط  هذه   عّد و�.  التنظيمية  السياسات 
ً
   بوضوح   تبّ�ن ��  و   تفصيال

ّ
  مقابل)  KPIs(  الرئيسية   األداء   رات مؤش

 . 2019 مارس  5 طرابلس، التعلیم، وزارة مجیب  - ." لذلك نتیجة نعاني ونحن  التخطیط ثقافة  في  نقص ھناك"
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  ىتتعّد  أن   �مكنو . عام�ن إ��  عام من  تھ مّد ت��اوح  زم�يّ  إطار  ع��  العمل  أولو�ات دوتحّد  املسؤوليات، تو�ح كما  األهداف، 

   ��  مفيدة   وست�ون   ،دّي الفر   املستوى   وح�ى  املدرسة   مستوى   إ��  األعمالو   العمل   خطط
ّ
   القرارات   خاذ ات

ّ
  باملوظف�ن،   قة املتعل

 .املساءلة  اتعمليّ  و��شاء املواقف، توصيف  وصياغة

ر  نتائج
ّ

 املؤش

  لوجھ  وجها  واملقابالت املستندات تحليل  ع�� بناءً  التنظيمّية،  والّسياسة  االس��اتي�� الّتخطيط بحث نتائج معا�جة  تتّم 

  ثم . 1 ا�جدول  �� حةواملوّ�  أعاله املذ�ورة الثالثة العناصر ضمن�ك��، وذلك مجموعة ال�ومناقشات  الفيديو، ومقاطع

  من  مجموعة إ�� م��ا �لّ  تقسيم يتّم 
ّ

  والتقييم  املناقشة وتوجيھ املقابلة أسئلة لتأط�� استخدامها تّم ي ال�ي راتاملؤش

 
ّ
  ل�ّل  اناتبيلل متعددة مصادر �جمع التقييم تصميم نماذج  استخدمتوقد . حق�نالال

ّ
  ال��اية �� استخدامها وسيتّم  رمؤش

 �� فرعية كعناو�نالنماذج  هذه �ستخدمكما ). أعاله 2 املرحلة بيانات تحليل قسم انظر( أولو�ا��ا وتحديد لت�جيلها

 . التا�� القسم 

اتي�� وسياسة القدرات 1ا�جدول  رات التخطيط االس��
ّ

 : مؤش

ر املكّون 
ّ

 املؤش

السياسات  ع�� االعتماد - لتنظيميةاو  املؤسسية القدرات

 املنظمة �� واملقبولة املستخدمة واملمارسات واإلجراءات

 العمل  تقسيم

 القياسية التشغيل إجراءات

 الهي�ل التنظي�يّ 

 خطط األعمال / 
ّ
 ة  شغيليّ ا�خطط الت

 الوطني�ن الشر�اء

 التنمية شر�اء

 دارةإل وا املوظف�ن  �� تتجّسد - البشر�ة القدرات

 املوظف�ن وأدوارهم عدد

 للموظف�ن الفنية القدرة

 والثقافة القيادة

 ة البشر�ّ  املوارد وتنمية (HRM) البشر�ة املوارد إدارة

 در�بالتّ  التعليم، البشر�ة، املوارد تنمية

  البنية وقدرة التحتية البنية
ّ
 واملرافق واملعدات املوادّ  - حتيةالت

 واإلقامة امل�اتب

 واملوادّ  اتعّد ملا

 صاالتواالتّ  املعلومات تكنولوجيا

 البيانات

 ةاملاليّ 

 

 ة والتنظيميّ  سيةاملؤّس  القدرات 

 العمل تقسيم
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   مستو��ن،  من  األساس   ��  هو  التعليم  وزارة  ��  للعمل  الرأ��ي  التقسيم  أّن   ح�ن  ��
ّ
   يوصف  األفقّي   التقسيم  أّن   إال

ّ
  دمعّق   ھبأن

 الصغ��ة، امل�اتب من  كب�� عدد �� طرابلس ع��  ا�جغرا�� والتشتت  السيئة،  االتصال اتليّ عم: وهو يزداد ضعفا �سبب

  من  كب�� عدد ��نو . واالتصاالت املعلومات تكنولوجيال التاموالغياب شبھ  باستمرار، املتحّول / املتغّ�� والهي�ل التنظي�ي

 �� وتداخل  فجوات  هناك ، التعليم وزارة  �ش�ل  ال�ي ةاملستقل  شبھ لطاتوالّس  واملراكز  واملوظف�ن  التنفيذية اإلدارات

 إ�� وتفتقر صوامع، �� �عمل اإلدارات بأّن  تصور كما يوجد . ا�خدمات تقديم ��تقاطع  أو  احت�اك ونقاط املسؤوليات،

 .املعلومات  تشاركت وال  املش��كة،   األهداف

  نحو جما��ّ  جهدو  عاون أك�� من �ونھ � نعزلة،ملا العمليات من سلسلة هو سةاملؤّس  ع�� العمل أّن  أيًضا الوا�ح منو 

سبب    األقل  ع��  أو  ،أسا��يّ   �ش�ل الفوردي    التجميع  خط  ال�ي �شبھ  املش�لة  هذه  ويعود منشأ.  ةمهّم   ة �عليميّ   نتائج  تحقيق

  ا�حّد  بكث��وق وهو ما يف ) إقليمًيا مكتًبا  69و ةعامّ  جامعة 24 إ�� باإلضافة( مباشًرا تقر�ًرا 45 وجود حقيقة إ�� دها،ّق �ع

  خطيط التّ  قسم �� العمل تقسيم  يعت��و . إدارتھ يمكن أمر  وهوتقر�را،  15 يبلغ الذي الوز�ر سيطرة نطاقل األق��ى

  أقسام وأر�عة، مدير ونائب مدير مع توّحدا أك��  نفسھ) DPS(  واالس��اتيجية
ّ
  وظائف ي�غط

ّ
  والتحليل  ،صدوالرّ  راتاملؤش

 . )QA( ا�جودةتطو�ر و  وضمان  ، يةوامل��ان واملشاريع ، والتخطيط

ھ    ،واالس��اتيجية  الّتخطيط  قسم  وجود  من   غمالرّ   ع��:  القياسية  التشغيل  إجراءات
ّ
  وزارة   ��  عنصر  حالًيا  يوجد  الفإن

  البعض  فّسر  وقد. الوظيفة هذه  تدعم  دة موّح  �شغيل إجراءات  توجد  ال و�التا�� االس��اتي��، بالتخطيط يقوم  التعليم

ھ نت  ذلك
ّ
   أك��  و�ش�ل  عام،  �ش�ل   األهلية  با�حرب   ا�حيط  اليق�ن  عدميجة لبأن

ً
  اس��اتي��  توجيھ  وجود  عدم  �سبب  تحديدا

  ة االس��اتيجيّ   األهداف  وضع   ع��  القسم  رئيس  �عمل  أخرى،  ناحية  منو .  �علي�يّ   تخطيط  إ��  ل يتحوّ يمكن أن    ا�ح�ومة  من

  املنصفو  ا�جيد التعليم ضمان () SDG4( ةاملستدام التنميةالرا�ع من أهداف  هدفال مع يتما��ى بما
ّ

  ل�جميع املوالش

  �املة  مفصلة  أهداف  وعشرة  واملهمة   رؤ�ةال  �شمل  �املة  2019  عمل   خطة  وضع قد  و ،  )ل�جميع  ا�حياة   مدى   التعليم  و�عز�ز

  ع�� توجي�يّ  �أداء أو تقر�ر  هذه األمور �ّل  بدوت ال ا�حظ، لسوءو . الرئيسية األداء ومؤشرات صةا�خصّ  املسؤوليات مع

  العثور  يتّم  لمو . املدارس ورؤساء اإلقليمية امل�اتب مديري  قبل من معروفة غ�� أ��ا ع�� عنھ  اإلبالغ تّم قد و  الّتعليم وزارة

  من  غم الرّ  ع�� ا�خطة،  عرض  أو �شر أو  إعالن  ع��  دليل  أّي  ع��
ّ
  األقسام  رؤساء جميع  مع اجتماع  ��  مناقش��ا ت تّم  ھ أن

 . الوز�ر من يھلع املصادقة توتّم 

  وزارات ب�ن ةخاصّ ( ا�ح�ومة ب�ن و�االت عاون التّ  نقص ظهور   معا�جة يجب

 االس��اتي��ّ  خطيطالتّ  يزدهر أن قبل) والعمل خطيطوالتّ  واملالية عليمالتّ 

 و�� التخطيط، ثقافة إ�� نفسها التعليم وزارة  تفتقر ذلك، ومع. للتعليم

  بمتطلبات   آمن  �ش�ل  مخرجا��ا  �عد  تر�ط  ولم   صلة،متّ   أو  جيًدا  قةمنّس   غ��

 اتصال وجود دموع البيانات ضعف إ�� هذا من الكث�� يعزى و . العمل سوق 

  واختيار ،التنظي�يّ  الهي�ل  فإّن  ذلك، ومع . الور�� والنظام  باإلن��نت

  أيًضا  تحديدها تّم  املوظف�ن قدرات وتنمية  التدر�ب   إ�� واالفتقار   املوظف�ن،

 أسباب.   باعتبارها 

 التنظي�يّ  الهي�ل

  وهو  ،التخطيط االس��اتي�� والّسياسة ة يفوظ عن ظاهرً�ا �� وزارة التعليم مسؤوالن واالس��اتيجية  التخطيط قسم عّد �

  قدم ي واملراكز، اإلدارات  من  العديد مثل  ، . وهو2 الش�ل  �� مب�ن  هو  كما  أقسام أر�عة يتوّزعون ع�� موظًفا 32 بـ دمزّو 

 
ّ
 رؤ�ة وزارة الت

ّ
 :يبيةعليم الل

لضمان توف�� نظام �علي�ي عا�� ا�جودة  

 ي�ون:  ومنصف

 مع املعاي�� الدولية؛ و  ا متوافق .1

�سهم �� التنمية االقتصادية   .2

واالجتماعية والسياسية للمجتمع 

 .اللي�ي
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ھ  يبدو  ال  ولكن،  الوز�ر  إ��  مباشرة  تقار�ره
ّ
  يجلسون   ال  ارقر ال  اع صنّ : " عليقالتّ   ��  �حيتّ   كما  ذلك  من  ة خاصّ   م��ة  بأّي   تمتع ي  أن

  امية الرّ  جهودها  �� سلطة أّي  إ��  أيًضا  اإلدارة  تفتقر  ، التعليم لوزارة املستو��ن  ذي  التنظي�يّ  للهي�ل  نظًرا". و  ا�خطط مع

  جميع  �عاون  لضمان ةضرور�ّ  الوز�ر شفاعة ت�ون  ما عادةو . عليمالتّ  �� تنفيذّي  �إجراء االس��اتي��ّ  خطيطالتّ  وضع إ��

 .واإلبالغ خطيطالتّ  دجهو  �� األطراف

 
ّ

اتيجّية  قسم: 2 �ل الش   الّتخطيط واالس��

 

را، 
ّ

  تنفيذه يتم لم  هذاولكّن . اإلقليمية امل�اتب جميع �� خطيطالتّ  مسؤول منصب إ�شاء إ�� وزاري  مرسوم دعاومؤخ

ل و . للعمل املنصب وصف إعداد و�جري  بال�امل،
ّ
  امل�اتب  ب�ن يطتخطوال البيانات روابط �عز�ز �� ذلك من القصد�تمث

  تكنولوجيا خطط  ظلّ  �� أك��  �ش�ل ابط الرّ  هذا  دعم  سيتمّ و . عليمالتّ  ووزارة لها  ا�عةالتّ  املدعومة  واملدارس  ةاإلقليميّ 

  املعلومات
ّ
  تتم و . االختبار األو�� من مراحل املبكرةاملرحلة  �� اآلن هو  الذيالتعليم  إدارة معلومات نظامل صاالتواالت

  وتكنولوجيا)  5  الباب(  اإلحصاء والرصد والتقييم  قس�ي  ��  فصيل التّ   من   بمز�د  اليونيسف  من  لةاملموّ   بادرةملا  هذه  مناقشة

 .التقر�ر هذا   من) 6 الباب ( واالتصاالت املعلومات

 والتشغيل األعمال خطط

 
ً
  مستوى  ع�� ةشامل اس��اتيجية وأهداف خطط  من لإلدارات التشغيلية وا�خطط األعمال  خطط  اشتقاق يتّم  ما عادة

ا  بالوزارة اإلدارات �عض وضعت شاملة، خطة وجود عدم حالة ��و. والرسالة الرؤ�ة بيانات ذلك �� بما سةاملؤّس 
ً
  خطط

  ر تصوّ  أيًضا  هناك و . والنتائج ا�خرجات أهداف تحّدد قائمات رغبات بل وحّ�ى  العملية  لتوضيح أك�� �عمل  بذا��ا مستقلة

  املرتبطان يميق والتّ   صدوالرّ  التخطيط،  بأّن 
ّ

 تنقلب ضّدك".  " أن  ا�جيب�ن،  أحد  الحظ كما   يمكن، ،املوضوعة راتباملؤش

   قسم التخطيط واالس��اتيجّية  تملك  الو 
ّ
  ال�ي  والوثائق  املناقشة  أوراق  من  عدًدا  هّيأ  فقد  ذلك،  ومع.  بھ  ةخاصّ   أعمال  ةخط

كم  .  التخطيط ع�� االستنساخ ال  أك��   �ش�ل �عمل  م قسال  فإّن  األمور،  تبدو  كما و .  واحدةورقة   إ��  �سهولة تطو�رها  يمكن

  أّن  �ع�ي ومتا�ع��ا، ا�جديدة األف�ار إثارة �� لةاملتأصّ  والصعو�ات األزمات، أو العاجلة املهام و�دارة العمل، تطو�ر إّن 

  النظم �� ا�جودة إدارة ع�� والتدر�ب الوزارة، ملقر توصيفات تطو�ر املتأخرة املشروعات �شملو . محدود النظام تحس�ن

  كب��  حّد   إ��  االستجابة   هذا باإلضافة إ�� عدم.  التعليم  لوزارة  2019  لعام  العمل   خطة ب  الو��  وز�ادة  ،)ISO 2009(  اإلدار�ة

 .املرحلة  هذه �� مناسبة   غ��  وح�ى ألوا��ا سابقة  ت�ون  قد�التا�� و ، ةا�خاصّ   خططها تطو�ر بدءمن أجل  املدارس لطلبات

املدير

رات 
ّ

قسم املؤش
والّرصد

قسم الدراسة 
والتخطيط

قسم امل��انية 
واملشاريع

قسم ضمان وتطو�ر
ا�جودة

النائب
مكتب التخطيط 

واالس��اتيجية
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ر�اء
ّ

 ون الوطني الش

   650.000  تضّم   عظ�ى  وزارة  ليبيا   ��  عليم التّ   وزارة�عّد  
ّ
   تنمية  من  مليون   2.2  من   وأك��   فموظ

ّ
من    ،(ECD) املبكرة   فولةالط

  عدد يبلغ�� بلد ) العا�� والتعليم  وامل�ي  التق�ي  ا�جال�ن �� والتدر�ب  التعليم( والثالث والثانوي  االبتدائي  التعليم  طالب

ا  دتحّد   قد  ا�ح�ومة   أّن   اإلطالق  ع��  الوا�ح  من   ليس   ذلك،  من  الرغم  ع��و .  فقط  مليون   6.5  س�انھ
ً
  للتعليم  وطنية   أهداف

  اإلغفال  هذا فإّن  ا�حالية، واألمنية ياسيةالّس  ا�خاوف إ�� �النظرو . التعليم مجال �� العامة سياس��ا بوضوح دتحّد  أو

  مع التعاون  عدم  فإّن  ذلك، ومع. مفهوم أمر
ّ

  وزارةو  ،التخطيط وزارة و  املالية،  وزارة سيما وال ي�ن،الوطن ر�اءالش
ّ

  باب الش

  ع�� ل�حصول  التعليم وزارة لطلبات الوزارات  هذه �ستجب لمحيث . مفهوم غ�� أمر هو(MOL) العمل ووزارة والر�اضة،

  وزارة و  ية، االجتماع عاية الرّ  عن  عليمالتّ  وزارة مسؤول  مع  كب��  �عاون  إ�� يشارو . االس��اتيجية خططها  من  ��خ
ّ

  ؤون الش

 .التعليم  ةم��انيّ عاتق    ع��  يوضع  يزال  ال  للمعلم�ن  ة االحتياطيّ   العاملة  ةللقوّ   ةاالجتماعيّ   عايةالرّ   عبء  �ان  إذا  االجتماعية،

  فحص يتم  لممن جهة أخرى، 
ّ
  أّن  يبدو ذلك، ومع. البحث هذا �� عمق بأّي  عليمبالتّ  يتعلق فيما ةالتمكينيّ  شريعاتالت

  إ�� تفتقر ا�حالية القوان�ن 
ّ
  وتجاوزت  ساقاال�

ً
  وتقييدية مالئمة غ��  ا�جوانب هذه وأّن  التار�خ، حسب  استخدامها جزئيا

 . الّتعليم  وزارة  ع��  ضرور�ة غ�� قيوًدا وتفرض

نمية شر�اء
ّ
 الت

   مع  عاون التّ   ضمان   يتّم 
ّ

   ة الوطنيّ   جنة ال�
ّ
 لل��بية  الوطنية   �جنة لا  آلية  خالل  من )  ISESCOو  ALESCO  أيًضا(  لليو�س�و   يبيةالل

عاّمة   جامعة من  أ�ادي�يّ  عضو ويشرف عل��ا  الوز�ر،  وال�ي يرأسها التعليم، وزارة �� إ�شاؤها تم  ال�ي  والعلوم، والثقافة

  متا�عتھ  وستتّم  ، التخطيط واالس��اتيجّية قسم  لرئيس التدر�ب �عض  اليو�س�و قدمت وقد ). التعليم وزارة من  جزء  أي(

  نظام  تطو�ر تمو�ل طر�ق عن أيًضا اليونيسف تتعاون  أعاله، ذكر كمامن جانب آخر، و . الفرص من مز�د ع�� ل�حصول 

البشر�ة  تقييم القدرات    �خالفو . االختبار  مرحلة �� اآلن ) والذي ال يزال  نظم املعلومات اإلدار�ة E( معلومات إدارة التعليم 

  �عمل  دولية  مانحة جهة أو ظامالنّ  مستوى  ع�� آخر تطو�ر شر�ك  ديوج ال  الدولية،  نميةللتّ  األمر�كية  لو�الةواملؤّسسية ل

 مجال التخطيط االس��اتي�ّ� والسياسة.  ��

 البشرّ�ة  القدرات 

 املوظف�ن وأدوارهم عدد

  أ�ادي�ي   عضو   وهو  املهنة،   حسب   مهندس   هو   ومديره.  واالس��اتيجّيةقسم التخطيط    ��  موظًفا  32  سابًقا،  ذكر   كما   يوجد،

  والتوثيق  املعلومات مركز من جديًدا مسؤوال معّينا األر�عة األقسام رؤساء من�تضّ و . احديث وتّم �عيينھ م،عليالت وزارة ��

  �عت�� و . واملشاريع امل��انية  قسم  اآلن  و�رأس ، التعليم إدارة  معلومات نظام مشروع  مدير  �ان ، )مركز املعلومات والتوثيق(

)  العمل أسبوع  بداية( أحد يوم �ّل  باملدير األقسام رؤساء �لتقيو . طو�رالتّ  قيد الوظيفّي  والوصف �افية املوظف�ن أعداد

  مون و�قّد 
ً
 . الوزارة مستوى  ع�� العمل  خطة �شأن ا�حرز  م التقّد  عن  تقر�را

  مرور  تحس�ن �� ذلك من الهدف و�تمثل . الغرب عل��ا  �سيطر اإقليميّ  مكتبا  69 �� تخطيط مراكز  إ�شاء  ا حاليّ  و�جري 

 . والقسم لها  التا�عة املدعومة   واملدارس  املناطق  ب�ن خطيط تّ ال معلومات

  ةالفنيّ  القدرة
ّ
 ف�نللموظ
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 و . أدوارهم �� الون فعّ  �م أ�ّ  ع��  قسم التخطيط واالس��اتيجّية  موظفي من فقط سبعة  تقييم  تّم 
ّ
  ع��  ا�جيب�ن  معظم  فقات

  أنحاء  جميع  �� املوظف�ن  أّن  ع�� إجماع  هناك و . البشر�ة املوارد  ترك��  محور  ناو ي� لم  املناسب والتدر�ب  التقنية القدرة أّن 

  حديدالتّ  وجھ ع�� بھ القيام م��م ُيطلب بما القيام �� مهارة أك��  التعليم وزارة
ً
  عن املسؤولية تفو�ض ع��  القدرة من بدال

  إ��  آخرون  يش��و .  ّر �حوا  ا�جان�ي  التفك��  ومخاطر  ابقالّس   النظام  مطالب  إ��  ذلك  البعض  يعزو و .  دةمحّد   ونتائج  مخرجات

  ع��ّج  �علي�يّ  نظام
ّ
  قييم والتّ  التحليل  مثل العليا عليمية التّ  األهداف يتناول  وال  املوضوع عن  ظر النّ  �غّض  ُ�عد عن م التعل

 .واإلبداع

 والثقافة القيادة

  ا�حصول  تّم ي ال�ي جور واأل  ،األداء بتحس�ن املوظف�ن  اهتمام عدم مع  سلبية أ��ا  ع�� عموًما ةالتنظيميّ  الثقافة وصف تم

  عام،  تثبيط كعامل  �عملون  الذين مدفو�� األجر  غ�� النشط�ن/  االحتياطي�ن  املعلم�ن من  والعدد الكب��  دون عناء،

  يبدو ما مواجهة ��و. مجدية وغ�� األداء ضعيفة أ��ا  ع�� إل��ا ُينظر ال�ي ةالتأديبيّ  والعملية
ّ
  الةفعّ  غ�� ولوائح  قواعد ھأن

 �� 50 إ�� املائة، �� 30 عادة تبلغ وال�ي  والتغيب، العقاب من اإلفالت ثقافة تصل أن  يمكن وا�حضور،  باألداء يتعلق فيما

  كفاءة وتقييم  اختبار  محاولة خالل هنا مواجه��ا يجب ال�ي عو�اتالصّ  �عض تظهرو . األسبوع ��اية �� املوظف�ن من املائة

 
ّ
 .للمشاركة وظف�نمن امل ال��ائّي  الرفض  ضوء �� فشلت ال�ي و  م�ناملعل

ا، أوسع تنظيمية كمسألةو 
ً
 �قد  ألسفل أع�� من  إ�شاؤها تّم  إصالح ومبادرات جديدة هناك سياسات أّن  يبدو نطاق

ّ
  �ت ع�

  ال�ي  املتعددة  اإلضافية  اإلصالحات  فإّن  نفسھ، الوقت و��. املنظمة  خالل من متتقّد  �األ�ّ   املطاف  ��اية �� ضعفت وماتتو 

 .مالءمة أك�� األعمق  اإلصالح ي�ون  عندما بالفعل املر�كة  اللوائح من مجموعة  دّق ع� مرسوم  ينشرها

 البشر�ة املوارد دارةإ

  الرئيسية املوضوعات من واحدة  باعتبارها  التقر�ر هذا �� منفصل �ش�ل (HRM) البشر�ة املوارد إدارة مع التعامل يتّم 

  أّن  إ��  اإلشارة  املهّم   من ذلك، ومع . التعليم وزارة ّسسية لالبشرّ�ة واملؤ تقييم القدرات  مشروع إطار �� بح��ا تّم  ال�ي   الستة

  موظفي  جميع  يخدم  الذي املركزي   البشر�ة  املوارد إدارة  قسم  سةاملؤّس  لدى  وليس  التعليم، وزارة  �� �سبًيا  جديد  املوضوع 

 .ليبيا �� العا��  معليالتّ  �� الوظيفةهذه  تدريس يتمّ  ال  نفسھ، الوقت  ��و. التعليموزارة   و�وادر

  التوظيفعمليات  وذلك راجع إ�� غموض واالس��اتيجّية خطيط قسم التّ ل مش�لة ةالبشر�ّ  املوارد  إدارة  اعتبار يتّم  لمكما 

  ،و�� املقابل.  مش�لة  االنضباط، لم تمثل  مثل  الصلة،  ذات  القضايا  من  وغ��هااألمور    هذهأك�� من �ون    وامل�افأة  واالختيار 

 .عليمالتّ  وزارة رؤساء  اهتمام موضع �انت املزمن،  غيبالتّ  مل�افحة  أ�شئت   ال�ي التعليم، وزارة  �جنة أّن  حالوا�  من  �ان

 البشر�ة املوارد تطو�ر 

  خارج  واالختيار املتاح لتطو�ر املوارد البشرّ�ة �� ظّل وجود عملية االنتداب الوحيد العالج هو العال�� التدر�ب يبدو أّن 

يوجد   اإلدارات، معظم مثل خارج سيطرة ا�جميع. و  يبدو ما ع�� والعزل  االنضباطد مسألة  وجو �� ظّل و القسم، سيطرة

  طو�ل تدر�ب عن بحثهو يو ، القدرات وتطو�ر التدر�ب احتياجات  من طو�لة قائمةقسم التخطيط واالس��اتيجية  لدى

  التعليمية،  وا�حا�اة التعليم، إدارة  تمعلوما نظام �� املتخصص  والتدر�ب ،التعليمّ�ن واإلدارة  خطيطالتّ  �� األجل

  ع�� االس��اتيجية ا�خطة لتطو�ر تقنية مساعدة يطلب القسم كما. االس��اتي�� والتخطيط والتنبؤات، والتوقعات،

 .2030-2020 لعام الوزارة  مستوى 
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 حتية التّ   البنية وقدرة  حتيةالتّ  البنية 

 اإلقامةأماكن و  امل�اتب

  بي��ما  ا�حركة يجعل املرورّي  االزدحام أّن  كما  طرابلس، أنحاء جميع �� التعليم  وزارة باتم�  تنتشر ،مثلما سلف الذكر

   وقًتا  �ستغرق 
ً
  من   مب�ى  ��  مكتًبا  25  مع  �افية   وغ��  صغ��ة  مساحة  حالًيا  القسم  يشغلو .  ��ا  التنبؤ  يمكن  ال  إ�� درجة  طو�ال

  إ�� املب�ى �حتاجو . والتكنولوجيا ، والبحث ،ةالطبيعيّ  العلوم�� تماًما  صلة ذات  غ�� أقسام مع  مشاركتھ يتّم  طوابق ثالثة

ومن جانب  . الهواء وتكييف ،والنظافة ،الص�� والصرف واملياه ،العميق والتنظيف ،الطالء ذلك �� بما �سيطة صيانة

  الدائرة  تلفز�ون  نظام أن من الرغم ع�� واألمن  اإلضاءةمستوى جّيد من  كما يتوفر احتياطي،كهر�ائّي  مولد يتوفرآخر، 

  وخدمة  اليومي للتنظيف عقد لكن هناك الفتات املب�ى ع�� يحتوي  الو�� املقابل . لالستعمال قابل غ�� (CCTV) املغلقة

 .القهوة/  الشاي

 واملواد املعدات

.  ة التغّيبارتفاع �سب �سبب والكرا��ي امل�اتب �� النقص  تقليل تّم  كما  �افية، بأ��ا واملواد املعدات صاتمخصّ  وصف تّم 

ر 
ّ
.  الثالثة األقسام أمناء العامة  االستقبال  منطقة تضمكما  ا�خاصة،  م�ات��م  أقسام رؤساء وأر�عة ملديردى الو�توف

  من لالستعمال  صا�ح غ�� عدد هناك�� املقابل و. مركز�ا االس��الكية املواد شراء �تم، و لموظف�نلمتاحة  غرفةوهناك 

 .مش�لة الرس�ي  العمل ألغراض عام �ش�ل  والنقل  وا�حافالت املوظف�ن سيارات مسألة �عت�� كما . الهواء تكييف  وحدات

  املعلومات تكنولوجيا
ّ
 صاالتواالت

ر للمدير أّن  كما   ،مستقّل  كمبيوتر وجهاز  ،بحاسوب مكت�يّ  األقسام دمتعّد   مكتب  �ّل  تجه��  تّم 
ّ
  كمبيوتر جهاز يتوف

  شبكةوليس ألّي م��ا ر�ط �  لالستخدام، صا�حة غ��  الكمبيوتر  أجهزة   نم املائة �� 50  لكن يوجد . للوزارة تا�ع محمول 

  أّن   كما االن��نيت.
ّ

   املودم �استثناءو . دةجيّ  حالة �� ليست ا�حلية الالسلكية بكة الش
ّ

  �� البيانات  تنتقل ،للمدير خ��ي ال�

مثل فاي��   ا�حمول   الهاتف  اتتطبيق أو) USB( املفتاح االلك��و�ّي   أو (CD) املضغوط  القرص  أو الورق  ع��  املكتب

 ).  Viber WhatsApp Facebook ووا�ساب وفا�سبوك (

 البيانات

التخطيط االس��اتي�ّ�   جهود  تواجھ ال�ي الرئيسية  املش�لة �اأ�ّ  ع�� وتحليلها  وجود��ا  وتوافرها  البيانات  جمع يوصف

   يجب  نفسھ،  الوقت  ��و.  التعليم  وزارة  �� والسياسة 
ّ
  مشاريع   ثالثة  ب�ن  والفجوات  التداخل  ��  تباساتلاال  �عض  ع��  بالتغل

  املعلومات لتكنولوجيا رئيسية 
ّ
  التعليم  لوزارة  )نظم املعلومات اإلدار�ة ICT/Eمعلومات إدارة التعليم ( نظام/  صاالتواالت

  املعلومات تكنولوجيا ألّن  نظًراو . �سهولة املوقف هذا حلّ س�� � �ان هناك  إذا
ّ
  قسم  �� بالتفصيل  هاتناول يتمّ  صاالتواالت

ھ ف التقر�ر، هذا من منفصل
ّ
صالّية ( أّن  إ�� اإلشارة بخالف هنا متا�ع��ا تتّم  لمإن

ّ
  ةرئيسيّ  ةقضيّ  �� )connectivityاالت

   .التعليم وزارة  لتحديث املبذولة  ا�جهود �� معا�ج��ا نيتع�ّ 

شر�حة   املستخدم�ن  معظم يمتلكحيث  للغاية، مرتفًعا ليبيا ��الفا�سبوك  ةوعضو�ّ  ا�حمول  الهاتف استخدام يعّد و 

  من ل�ّل  )SIM cardهاتف (
ّ

  من . البلد مستوى  ع�� مستخدم مالي�ن 6 مجموعھ ما عنھ  ينتج امّم  ئيسيت�نالرّ  بكت�نالش

  وحسابا��م ةا�خاصّ  هواتفهم �ستخدمون  األفراد أّن  عليمالتّ  وزارة  أنحاء جميع  �� الوا�ح
ّ

  بأعمال للقيام خصيةال�

 .ارةالوز 



 
 األمر�كّية للتنمية الدولّيةالو�الة  التقر�ر األخ�� -سيةتقييم القدرات البشر�ة واملؤّس  -وزارة التعليم الليبية 

 

33 

  والبيانات   القديمة،)  hard data(  الثابتة  البيانات  من   مز�ج  �ي ف  عليمالتّ   وزارة  وع��   التقر�ر  هذا   ��  املستخدمة   البياناتأّما  

  خميناتالتّ  وح�ى التقديرات، وأفضل ا�جديدة،) soft dataغ�� املوثوقة (
ّ
الثابتة فيف��ض أن ت�ون   ا�حقائقأّما . مةاملتعل

شط�ن واالحتياطي�ن( املعلم�ن  وأعداد املدارس ادأعد ملموسة بما أّن 
ّ
كما أّن  . آخر إ�� مصدر من  كب��  �ش�ل  تختلف) الن

 .هنا األمور س��   �ساعد  ال  عليمالتّ  و�دارة والغرب الشرق  ب�ن  الفجوة

 ةاملاليّ 

  وظائف  ال كما    ة صّ خاا�   عملياتھ  ��  الستخدامها   ة للم��انيّ   تقدير�ة  صاتمخصّ   واالس��اتيجية قسم الّتخطيط    لدى  يوجد   ال

  انخفض  حيث للغاية محدود هذا و . الّتعليم وزارة  تطو�ر م��انية هذا القسم  دير ي فهو  ذلك، ومع . املرتبات كشوف  مل��انية 

وتتم .  2019  لعام  ةامل��انيّ   إجما��  من  فقط  املائة  ��  اثن�ن  يمثل  اآلن  ليصبح  املاضية  ا�خمس  نواتالّس   ��  املائة  ��  80  بنسبة

 . أدناه ةاملاليّ   اإلدارة  قسم �� فصيلبالتّ  ة املسؤوليّ  ههذ مناقشة

 

فتيش واإلشراف املدر��يّ 
ّ
 الت

 

 املقّدمة 

��  عليم،التّ   لوزارة واإلصالح حديثالتّ  جهود �� الهتماممن أولوّ�ات ا ة�أولو�ّ  )SISالتفتيش واإلشراف املدر��ّي ( تحديد تم

  ع�� وال��ك��  حتية التّ  والبنية  سية واملؤّس  ة البشر�ّ  للقدرات  نة امل�وّ  االت ا�ج خالل  من  هنا القدرة  هذه تقييم  �تّم و . ليبيا

  من إطار �� سياق ن م�وّ  �ّل  إ�� النظر �تّم و . الّتعليم وزارة  �� ال��بوّي  التفتيش إدارة
ّ

  يتّم  خصيًصا، مةاملصّم  راتاملؤش

 .أدناه 2 ا�جدول   �� حموّ�  هو  كما التشاور،   خالل من تطو�ره

.  املدارس تفتيش عمليات �� ة ا�حاليّ  الدولية  واملمارسات   للتفك�� قص��  بموجز  القسم  يبدأ لألنواع،  معيار وضع  أجل منو 

  ع�� دوراتو  )هنا؟ األمور يتّم القيام ب كيف( نظي�يّ والت ّي سا�املؤّس ا�جال  من بدًءا الثالثة، نات�وّ امل مجاالت �� ينظر ثّم 

  عفوالضّ  ةالقوّ  نقاط مناقشة تمت ثّم ). ماذا؟ مع( التحتية البنية ودورات) يفعل؟ من( العنصر البشرّي 
ّ

  املة، الش

 .ا�حلول   ع�� ال��ك��  ومجاالت ة، اإلضافيّ   البحث واحتياجات 

 دة جيّ ا�  مارسةامل

  القائمة ع�� ةاملدرسيّ  قييماتوالتّ  ؛والب��وقراطّي  واملركزّي  الهرمّي  املدر��يّ  فتيشالتّ  أساليب �� مستمّر  ل تحوّ  هناك 

  خدماتو�مكن أن ي�ون � .)www.schoolinspections.eu انظر(  األدبيات �� ة كميّ وا�ُح  يةالكّم الّتقييمات و  بارات االخت

  ع��   القائم   الن�ج   يع�يو .  عليميةالتّ   الطالب  تجر�ة   ��  وساهم   املدارس  ��  األداء  نحّس   إذاالقصوى    قيمةال  املدر��يّ   فتيش التّ 

  لعمليات  تخضع -  نو�ةالّس  والتقار�ر  الذا�ّي  والتقييم دةاملوّح  االختبارات  نتائج ع��  بناءً  -  دة ا�جيّ  املدارس  أّن  ا�خاطر 

  التدريس تحس�ن  إ�� تحتاجبحيث  والفاشلة،  عيفةالضّ  للمدارس واملساعدة  االهتمام إعطاء يتّم  بينما  قص��ة، تفتيش

 .ا�حاجة حسب  مدر��يّ  دعمبمثابة   املدر��يّ  فتيشالتّ  يصبح أخرى،  ةبار و�ع. دارةاإل   و علموالتّ 

  ال املفتش الفردّي "
ّ
ابلس،   ا�جيب بوزارة -ر�ة". ات التفتيش تطوّ عمليّ �عت��ان  م وال املعل  17ال��بية والتعليم، طر

 2019يونيو 

http://www.schoolinspections.eu/
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  ع�� املش��كة فتيشالتّ  وأطر ا�حديثة الذا�ّي  قييمالتّ  أدوات تطو�ر يعتمدو 
ّ
  ة األساسيّ  األح�ام من مجموعة حول  فاقاالت

 :حول  عادة تجميعها �تّم و  املنظمة، اتواس��اتيجيّ  وأهداف   ةمهّم  من  عادة ةستمّد و�� م . املدرسة جودة �شأن

  مخرجات •
ّ
الب الطالب  م�عل

ّ
  وتطّور الط

ّ
 ؛ خ��يّ ال�

   رفاه حماية •
ّ
 و وسالمتھ؛ تھو�ّح  البالط

 .ا�حوكمة ةوفعاليّ  واإلدارة  ة املدرسيّ  القيادة •

ھ ليس من غ��  
ّ
ّية بل وأك�� من ذلك    من  راتطوّ   أك��  فتيشالتّ   خدمات  ت�ون   أناآلن    املألوفإن

ّ
.  ة�ّ كز مر أن ت�ون ُحكمّية ومحل

  منو 
ّ

  خالل  من  العال�� عمالّد  أن يتّم تنظيم  أيًضا ائعالش
ّ

  رؤساء  إشراك ومن خالل  ،ب�ن املدرسّية  التوأمة  أو ب�اتالش

شبيك كما أّن من شأن. ا�جان�يّ  عمالّد  و�رامج  ب�ن املدرسّية فتيشالتّ  عمليات  �� ا�جاورة املدارس
ّ
أن ينتج   اإلقلي�يّ  الت

 .واملوارد ا�خ��ات  دلتبا وتتيح ا�حجم وفورات

  نتائج
ّ

 ر املؤش

  للقدرات  امل�ونة العدسات خالل من  الّتفتيش واإلشراف املدر��يّ  موضوع  فحص يتّم  ، 2 ا�جدول  �� حموّ�  هو كما 

  تصنيف إ�� م��ا �ّل  تقسيم �تّم و . التحتية والبنية والبشر�ة التنظيمية
ّ

  ألسئلة  إطار لوضع استخدامها تّم  ال�ي راتللمؤش

  واملقابالت  املستندات، فحص خالل  من استكشافها  تّم  �يال  البحث
ّ

.  املنتدى ومناقشات ، الفيديو ومؤتمرات خصية،ال�

  نتائج مناقشة  تتمو 
ّ

 . القسم هذا �� راملؤش

رات قدرة التفتيش واإلشراف املدر��يّ 2ا�جدول 
ّ

 : مؤش
ر املكّون 

ّ
 املؤش

االعتماد ع�� السياسات  -القدرات املؤسسية والتنظيمية 

 املستخدمة واملقبولة �� املنظمةواإلجراءات واملمارسات 

 إجراءات التشغيل القياسية

 تقسيم العمل 

 الهي�ل التنظي�يّ 

 خطط العمل  

 األخرى  والّدوائرالروابط مع امل�اتب اإلقليمية واملدارس 

 شر�اء التنمية

 تتجّسد �� املوظف�ن واإلدارة -القدرات البشر�ة 

 م�ن وأدوارهعدد املوظف

 القدرة الفنية للموظف�ن

 القيادة والثقافة

  إدارة املوارد البشر�ة

 والّتدر�ب تنمية املوارد البشر�ة، والتعليم، 

حتية 
ّ
 املواّد واملعدات واملرافق -البنية التحتية وقدرة البنية الت

 امل�اتب وأماكن اإلقامة

 املعّدات واملوادّ 

 واالّتصاالت تكنولوجيا املعلومات

 النقل والّسفر 

 املالّية
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 ة نظيميّ والتّ  سيةاملؤّس  القدرات 

 العمل تقسيم

  هنا  مبدئّي  استنتاج تمّ  االعتبار،  ��  ذلك وضع معو . واملساءلة املدر��يّ التم��  إ�� عادة  املدر��ي التفتيش  خدمات  ��دف 

 . ا�خدمة هذه مثل لد��ا ليس التعليم وزارة أّن مفاده 
ً
  وقت  ح�ى �انت بيداغوجّية تفتيش هيئة لد��ا فإّن  ذلك، من و�دال

  ل�لّ  البالد مستوى  ع�� مكتًبا 32 و طرابلس �� صغ�ً�ا امقرّ  يدير رئيس ويشرف عل��ا ،التعليم وزارة��  قسما رئيسّيا قر�ب

  الهيئة   فإّن   ن،امليدا  ��  تفتيش  وحدة   100  مجموعھ   ما   وجود  معو .  لسيطر��ا  خاضعة  تفتيش  وحدات   خمس   أو   وحدتان   م��ا 

 .شرقا وغر�ا وجنو�ا:  ليبيا أنحاء  جميع �� �عمل  ال�ي  الوحيدة  ا�ح�ومية  املص�حة ��

  �غطي  باملوضوع،  خاصة  عمل   فرق   ��  تجميعهم  يتمّ   مفتش،  100  إ��  50  ب�ن  ما  املائة  التفتيش  وحدات   من   وحدة  �ل  تضّم و 

  ،  العم  س�� ع�� وكمثال. رئي��يّ  قمنّس   بواسطة الوحدات ادةي ق تموت. تدعمها ال�ي الثابتة  املدارس لعدد الدراسية املنا�ج

   أداء  بتقييم  االبتدائية،/    األساسّية  املدارس  ��  اإلنجل��ية  للغة  مدرًسا  �ان  الذي  املفتش،  سيقوم
ّ
 ��  اإلنجل��ية  اللغة  �يمعل

 .وحد��ا تدعمها ال�ي  املدارس �� اإلنجل��ية اللغة يدرسون  الذين االبتدائية  املدارس

 القياسية التشغيل إجراءات

  من  درا��يّ   عام  ��و.  قيصّد   ال  �ش�ل  و�حيحة   جيًدا   موثقة��  و   ، للهيئة  املوحدة   التشغيل   إجراءات   عن   بوضوح  اإلبالغ  يتّم 

م�ن  ليمية التعّ  املمارسة  و�راقب  ةالدراسيّ  الفصول  مفتش سيحضر أسبوًعا، 18 ��ما مّد  �ندراسيّ  فصل�ن
ّ
األر�ع�ن   للمعل

  ع�� أسا��يّ  �ش�ل وتركز  ةعامّ  نةالّس  �� األو�� الز�ارةما ت�ون  عادةو . مرة �ّل  �� تقر�ًبا دقيقة 45 ملدة مرات �عر أ  ،املعّين�ن

   يبدو  والذي (  املدر��يّ   الكتاب  غرار  ع��  دريسالتّ   توجيھ
ّ
  املناطق  ��و).  املن�ج  لتوثيق  املبذولة  ل�جهود  ال�امل   املدى   يمثل  ھ أن

 ذلك  نحو  أو 20 إ�� �ن الذين �شرف عل��مس درّ من عدد امل املفتش  عبء تخفيض  يمكن ا�جنوب،  من  والنائية  الر�فية

 . فروالّس   املسافة صعو�ات  طغيان  �سبب

 املعلم  أداء  تقييم  نموذج من : مقتطف 3ا�جدول 
 الدرجة الوصف املهارة  عدد

 5 4 3 2 1  املظهر ا�جسدي للمعلم  1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  املتعلم�ن للفصل و�عداد الدروسإعداد  2

  وضوح أهداف الدرس 3

  اس��اتيجيات التدريس وأهمي��ا �� الدرس 4

  استخدام املوارد التعليمية والتقنيات 5

  تباين األمثلة التوضيحية املناسبة 6

  درس قي �حتوى الالتطور املنط 7

  املعلم يتحرك و�تفاعل مع املتعلم�ن 8

  مراعاة الفروق الفردية للمتعلم�ن  9

  مشاركة املتعلم�ن 10

  استخدام كتاب الّنصوص ودف�� التمار�ن 11

  القدرة ع�� التحدث بلغة وا�حة ودقيقة 12

  إدارة وقت الصف 13

  ثلة املناسبة ملوضوع الدرساستخدام مجموعة متنوعة من األم 14
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 والتحكم فيھ 15
ّ

       إدارة الصف

     

 

 

    

 

تقييم (التحقق من تحقيق أهداف الدرس) مستوى تحصيل     16

 املتعلم�ن

 

 

  التقييم  ��  املوجودة ا�خطوات استخدام تّم تجّنب  هنا، كما �ان جيًدا  مفّصلة  العملية  وخطوات  الدقيقة  إّن التفاصيل 

   املعلمون   اعتاد  ال�ي  ،"التقليدي"
ّ
  ا�حظ،   لسوءولكن  .  دريسالتّ   أداء  ع��  باإلشراف  اليوم  يوصف  ماواعتماد    خوف،ب  عهاتوق

  من  مجموعة  �ا أ�ّ ، ب3 ا�جدول  �� ح موّ�  هو  كما وصفت من قبل املراقب�ن،  تقار�ر  �ان ناتج عمليات التفتيش تلك

ال�ي   املعرفّية سئلةواأل  املوضوع، املدر��ي  الكتاب بمن�ج  واالل��ام فية، الصّ  املالحظة  ع�� التفتيش  ويستند ". جامالتا�"

  ةا�خاصّ  رسالّد  إعداد مالحظات فحصو  للتالميذ، يضعها املفتش
ّ
  ودراسة املدرسية، التالميذ واجبات وفحص م،باملعل

 .املدارس رؤساء  قبل من  للمعلم�ن" اإلدارّي " التقييم  عن لتمي��ها" تقنية" بأ��ا التفتيش  عمليات توصفو . االختبار نتائج

  ب�ن  ي��اوح  والذي  نقاط  خمس  من  ن امل�وّ   النموذ�� Likert مقياس   باستخدام   الك��  صنيفالتّ   ��  التقييمات   تصنيف  �تمو 

  التقر�ر.  �� و�دراجها حس�ن،بالتّ  ا�خاصة ة العاّم  عليماتوالتّ  عليقاتالتّ  مناقشة تتّم و . )5( ممتاز و  ،)1رديء ( أو ضعيف

   املعنية  املعلمة  بواسطة  النتائج  عرض  يتمكما  
ّ
  التقار�ر   ثّم �شق .  املدرسة  ��  التفتيش  �جالت  حفظ  �تمو .  الرئي��ي  مهاومعل

 .املناسب الوقت �� املناسب املنا�ج  مركز  و��� املع�ي اإلقلي�يّ  املكتب  إ��  طر�قها املعلم،  يراها ال  ال�يو  السنو�ة، املوجزة

  الذي  عيف،الضّ  األداء تصنيف ي�ؤدّ و 
ً
  إ��  املستوى  هذا  �� األداء استمرار يؤدي وقد إصدار تحذير. إ�� ُ�عطى، ما نادرا

  يجري "مدّرسا    40  أصل  من   مدرس�ن  10  إ��  5  ما ب�ن  إ��  عادة"  ممتاز"  منح  �تّم و .  العام  االحتياطي  منبآخر    املعلم  استبدال

  التقار�ر  إعداد ب�ن العالقة استكشاف يتم". كما جًدا د جيّ "تصنيف  املتبقية األغلبية وتتلقى املفتش قبل من تقييمهم

 .الهيئة قبل من  ا�حالي�ن املعلم�ن  تقييم /  تفتيش  يتم ال و .  البشر�ة  املوارد يتناول  الذي  الفصل �� ال��قية/   وامل�افآت 

  سوى  مراجع��ا تتّم  ولم، الورق إ�� بأكملها واإلبالغ الفحص عملية و�ستند
ّ

 إ�� بحت يكّ�  تقييم من النتقالوذلك ل ًرامؤخ

  و�فحصو��ا  يومًيا،  أق��ى كحّد  تفتيش عمليات ثالثة بإكمال املفتشون  واليوم يقوم. الوضع مختلط ونو��ّ  رق�ي �رتقر 

 .واإلدار�ة املكتبية ألعمال ل ا�خامس  اليوم و�خّصصون  األسبوع، �� أيام  أر�عة ملدة

  ا�حاسوب،  علوم مجال �� �عمل ذيال املفتش أّن  إدراك �� برم��ا  العملية يكتنف الذي الغموض من ��يء حدوث ُ�تو��و 

 . واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا لد��ا  ليس  مدرسة �� ذلك، تحس�ن  ��دف التدريس،  ملمارسة فحص إجراء يمكنھ

 التنظي�ي الهي�ل

  املدارس   أو  كزاملرا   من  غ��ها  أو  ةاإلقليميّ   بامل�اتب   مكتًبا   32  عددها  البالغ  البالد   ��  ال��بو�ة  التفتيش  هيئة  م�اتب   ر�ط  يتّم   ال

كر كماو . التعليم لوزارة التا�عة
ُ
  �� مب�ن هو وكما، أعاله ذ

ّ
  خاضعة  وحدات خمس إ�� وحدت�ن مكتب ل�ّل  فإّن  ،3 �لالش

 . رئي��ي  موضوع منسق  بقيادة املوضوعات  فرق  من  عدد مفتش، 100 إ��  50 من وحدة، ل�ل وسي�ون  لسيطر��ما،

 جدول تنظيم مكتب التفتيش :  3الرسم 
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.  بأكملها ها واستقالل التفتيش هيئة   حالة لتحس�ن هيئة إ�� رئي��ي قسم  من  عي�ن التّ  �� األخ��   ل حوّ التّ  تصميم تّم لقد 

  إ�شاء  وظائف أضيفت  و�املثل،). أي صرفھ( �عد يتّم إرسال السيولة لم ولكن املناسب  التمو�ل  ع�� املوافقة  تمتو 

 
ّ
 .�عد ا يلهتفع يتّم  لم ولكن  الوحدات إ�� اإلدار��ن   ش�ناملفت

 العمل خطط

   ال��بية  لوزارة  التا�عة  واملراكز  لطاتوالّس   اإلدارات  لدى  يوجد  ال
ً
   أعمال،/    خطط �شغيلّية  أو  عمل  خطط  عادة

ّ
  من   قتتدف

  وتضع ة،مركز�ّ  ةاس��اتيجيّ  خطة
ّ

،  صلة وذاتللقياس، وقابلة للتحقق،  وقابلة، دةمحّد (أي  SMARTذكّية  أداء راتمؤش

  العمل  س�� حول  الوثائق �عض لد��م معظمهم فإّن  ذلك، ومع. محاسبة اإلدارة ع�� أساسها يمكن )الوقت ع�� وقائمة

 .استثناء ليست التفتيش وهيئة والعمليات،

  ز�ارة  12  عن  يز�د  ال   للز�ارة  زم�يّ   جدول   تحديد  عملية  أسا��يّ   �ش�ل  العمل   خطط  تمثل ف  ، الفردّي   املفتش  مستوى   ع��أّما  

 18 تھمّد  درا��ي فصل �� ،)م��ما ل�لّ  ن مع ز�ارت� مدرًسا 40( تفتيش عملية 80 لتغطية يومًيا،ت ز�ارا ثالثو  أسبوعًيا، 

نفذ. يدرا��ّ  فصل ل�لّ  هذا  �تكرر و . االمتحاندون احتساب ف��ة  أسبوًعا،
ُ
  يتم  وال  االحت�اك سبيل ع�� التفتيش عمليات ت

 .ا�خاطر ع�� بناءً  ز�اد��ا أو  تخفيضها

ابطال ائر  واملدارس اإلقليمية امل�اتب مع رو  األخرى  والدو

  شرافتخضع إل  املدارس من  محدد عدد �� املعلم�ن بفحص م�لفة  الهيئة وحدات من  وحدة �ل  فإّن  أعاله،  نوقش كما 

 .األقلع��   سنوّي �ش�ل  منتظم و  �ش�ل هناك املوظف�ن إ�� التفتيش   تقار�ر إرسال  و�تمّ  .اإلقليمية  امل�اتب

  املهنية  واملؤسسات  التعليم وشهادات  ا�جودة لضمان  الوط�ي  واملركز  األداء   وتقييم  املتا�عة ومكتب  الهيئة  ب�ن  الروابطأّما 

ويعّد . إ�� توضيح ال��بو�ة والبحوث املنا�ج مركزمع  الروابط تحتاج و�املثل،. البحث من املرحلة هذه �� وا�حة ليستف

 .أدناه نناقشھ  ما وهذا املفتش�ن، تدر�ب عن سؤول امل عليمالتّ  وتطو�ر در�بللتّ  العام  املركز

  شر�اء
ّ
 نميةالت

  يبدو
ّ
  ،البح�يّ  املشروع  هذا  خالل من  (USAID) الدولية  للتنمية  األمر�كية  الو�الة  باستثناء  التنمية، ��  شر�اء يوجد  ال  ھ أن

  حول   التعليم  وزارة  مع  بطرابلس  ال��يطانية  السفارة  تحدثتوقد  .  الوقت  هذا  ��  ال��بوي   التفتيش  هيئة  مع  �عمل فيھ  الذي

مكتب التفتيش

من -وحدة تفتيش 
ش100إ�� 50

ّ
مفت

من -وحدة تفتيش 
ش100إ�� 50

ّ
مفت

من -وحدة تفتيش 
ش100إ�� 50

ّ
مفت

من -وحدة تفتيش 
ش100إ�� 50

ّ
مفت
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  لكن  املتحدة،  اململكة �� التفتيش عمليات  بنموذج  اهتمامھ  نفسھ  الوز�ر أبدىو  املدارس،  ع�� التفتيش  خدمات  موضوع 

 .برامج ةأيّ  يتّم استحداث  لم

  درجة   كهنا   ذلك،  ومع  ،الذا�ي  التقييم  إجراءات  وح�ى   ا�حديثة  التفتيش  بروتو�والت   جيًدا  تدرك  التنفيذية  لطةالّس   ومع أّن 

".  ةاجتماعيّ  ةعقليّ " بأنھ وصفھ تّم  وما ا�حالية، املواقف إ�� بالنظر تقليدية أقّل  طرق  بإدخال يتعلق فيما معقولة شّك 

 . الّتحقيقذاتّية  رؤ�ة نطاق استكشاف هنا  يتم  لموعليھ، 

 ة البشر�ّ  القدرات 

 املوظف�ن وأدوارهم عدد

ة    م��م  واحد   �لشغل    ،مفتش  7360  ش، فتيالت  مص�حة   ��  موظف   8000  من   يقرب   ما   ب�ن   من يوجد  
ّ
 خط

ّ
  ولديھ   سابق  ممعل

  بتقييم  املفتشون   �قومو .  التدريسمجال    ��  ا�خ��ة  من  سنوات  أك��  لديھ  ي�ون   ما  عادة  ولكن  األقل،  ع��  سنوات  عشرخ��ة  

  حيث األد�ى دائياالبت /  األسا��ي  املستوى  �� ح�ى  صون،متخصّ  مدرسون  يوجد وال ��م،  ا�خاص  املواد مجال �� املدرس�ن

  ا�خدمة   قبل  التدر�ب  وظيفة  من  جزء  هو  ارمالصّ   التخصص  هذاو .  ةالدراسيّ   املنا�ج  ب�ن  ي��اوح  أن  ا�ختّص   سللمدرّ   يمكن

  ولكن العر�ية، اللغة مثل  املادة، تدريس يتم حيث ،تر�وّي محّددموضوع  مهارات  ��
ً
لذلك  دون من�ج بيداغو��ّ  عادة

 هو).  املوضوع (طر�قة تدريسھ كما 

كما يوجد  .  طرابلس  ��  الرئي��يّ   املقّر   ��  موظًفا  40  وحوا��،  ليبيا  أنحاء  جميع   ��  تا�عة للهيئة  مكتًبا  32  ��  موظًفا  420  �وجدو 

من   ما حّد  يكّن قر�بات إ�� حيث الكب��ة احليةالّس  املدن �� �عمل أغل��مّ  اإلناث من املفتش�ن من املئة �� 40 من يقرب ما

 .بواألقار   األسرة

 للموظف�ن الفنية القدرة

  ابتدائيون /  أساسيون  مدرسون وهم : ال��بية وزارة  �� املعلم�ن صفوف  من  ال��بوي  التفتيش هيئة �� املفتش�ن  �عي�ن يتّم 

  ،اختصاصهم  مجال �� ا�خ��ة من سنة عشرة بخمس عون يتمتّ 
ّ
و�تّم  . من ا�خ��ة سنوات عشر ذوي  ون ثانو�ّ  مون ومعل

  ولكن  ال��بوي،   فس النّ   علم��  و  مجال اختصاصهم   ��  متحانبا   و�قومون   ��م،  ا�خاص  املفتش  قبل  من  املر�ح�نب  التوصية 

  جانب  إ�� 4 ا�جدول  �� االختيار  معاي�� وترد. ا�جديد تخّصصهم �� أو��ّ  تدر�ب بأّي  القيام ذلك �عدأّ��م يقومون  يبدو ال

 . اتاألدبيّ   من  ةاملستمّد  البديلة ة املدرسيّ  التفتيش   خدمة معاي��

 املدارس  ملفت��ي املقارن  االختيار  : معاي�� 4ا�جدول 

 مص�حة التفتيش املدر��ّي البديلة البيداغوجّية التفتيش هيئة

 مهارات البحث النوعية والكمية معرفة الكتاب املدر��ي / املنا�ج الدراسية

م باملوضوع
ّ
 معرفة السياسة التعليمية واملمارسة معرفة أهداف التعل

م تقييم الت القدرة ع��
ّ
 ةواملهارات األساسيّ  ،صاالتوتكنولوجيا املعلومات واالتّ ، كتبامل عل

  التعليمّيةمعرفة األساليب والتقنيات 
ّ
 م�ن واإلدار��نفهم االحتياجات املهنية للمعل

وائح املعمول ��ا
ّ
 فهم االحتياجات وا�خ��ات التعليمية للتالميذ وأسرهم معرفة القوان�ن والل

م � استخدامالقدرة ع� 
ّ
 و�ةواملنا�ج والقيادة ال��ب ،التدر�ب وا�خ��ة �� مجال التدريس معرفة موضوع خب�� لتقييم أداء املعل
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 مهارات القيادة والتطبيق �� التطو�ر امل�ي املستمّر  

 صالاملشكالت ومهارات االتّ  العالقات ا�جتمعية املتقدمة وحلّ  

 

  مجموعة  عن تختلف وال�ي ذاتھ، حد �� بالتدريس املتعلقة املعارف من مجموعة  دتوج مثلما  أنھ نالحظ أن املنطقي من

  املدرسية التفتيش �عمليات املتعلقة املعارف  من مجموعة أيًضا فهناك العر�ية، اللغة مثل  بموضوع املتعلقة  املعرفة

 .حالًيا بھ مع��فأمر  هذا  أّن   يبدو الولكن  . منفصل  نفسھ هو  املدرس�ن وتقييم

  تقييم أّن  مفادها ةحّج  ع��  ا�حفاظ أيًضا عبالصّ  منو 
ّ
 مل رئي��يّ  ممعل

ّ
  ع��  معقول  �ش�ل يقتصرما يخضع إلشرافھ  معل

  تقييمها يمكن ال التدريس بممارسة متعلقة" تقنية" مسائل أّي  وأّن  ،فقط اإلدار�ة املسائل
ّ
  قبل من إال

ّ
  خ��ة  لديھ ش مفت

  عليمالتّ ذلك أّن  .  تقييمھ يتّم  ذي لا ملعلمھ ال يخضع الذي  ا�جال نفس �� واسعة
ّ
 .دينمحّد   موضوع�ن ليسا  موالتعل

  بتعي�ن املتعلقة االف��اضات تجعل قد النقطت�ن هات�ن فإّن  ، �ّل ذلك االعتبار �� أخذنا �ذاو 
ّ
  املب�ن  حوالنّ  ع�� ش�ناملفت

  يبدو ا�حالت�ن، �لتا و��. عنھ فاع الّد  كنيم ال أمر معينة، مادة تدريس �� املق��يّ  للوقت ارمالصّ  التثبيت ماسيّ  ال أعاله،

   أّن   إ�� �ش�� أنھ
ّ

  �� املص�حة، أ�حاب دراسة ذلك  �� بما الوظيفة،  تحليل/  الكفاءات �عر�ف ملف
ّ
 . ھمحل

 والثقافة القيادة

لت  ّد ع التدريس م�افآت غ�� أّن . أفضل أجورا  و�تقاضون ، املعلم�ن من  أك�� اجتماعية بم�انة تقليدًيا املفتشون  يتمتع

ق باألجور 
ّ
  بنسبة واتبالرّ  �� األخ��ة الز�ادة أّن  كما ،للم�انة االجتماعّيةيكن األمر كذلك بالنسبة  لم  إن الكّفة فيما يتعل

  املدرس�ن،   وعبء  الفردية  �حال��م  نظًراو .  األقّل   ع��  األجور   �سب  �ستعيد  أن  ينب��)  مصروفة  غ��  لكن  موعودة(  املائة  ��  40

  ضعيفا.  احتماال يبدو   دورهم يحّتمها عل��م ال�ي  العمليات  ةباستقالليّ  واالستمتاع  العمل  عن  ناملفتش�  ب�غيّ  فإّن 

ھ قائم ع�� ال" شرطّي " دور  هو دورهم أّن  املفتش�ن �عض �رى و 
ّ
 �� بما  ا�جديدة التدريس و�جراءات  أساليب مع صراعوأن

  ذلك
ّ
  �عض أّن  ح�ى. والتجر��يّ  ا�جما��ّ  مالتعل

ّ
  الشبيھ قاعة الدرس تنظيم سينتقدون  املفتش�ن  أّن  من ا اشت�و  م�ناملعل

  با�حفاظ ع�� التنظيم الصفّي للطاوالت يطالبون سو  املق�ىب
ً
 . ذلك من بدال

 ةالبشر�ّ  املوارد دارةإ

  املوظف�ن  أداء تقييم يعتمدو . كب�� حّد  إ�� سيطرة الهيئة خارج واالختيار، التوظيف  باستثناء البشر�ة، املوارد إدارة�عّد 

  من  املفتشون  و�أ�ي. بدرجة "االمتياز" املفتش�ن جميع  تصنيف مع السّيما  أسا��يّ  �ش�ل  ا�جامالت  ع��  التقار�ر  و�عداد 

  أر�ع �ّل  فعلًيا خطوة مواز�ة مالتقّد �� ح�ن ي�ون  عليمبالتّ  االلتحاق عند 8 املستوى =  رجةالّد ( راتبال مستوى ب التدريس

  ��م  االحتفاظ�تّم و ) سنوات
ّ
 .الراتب  ستوى وم وظيفة ال وزنب�ن ثابتة  عالقة يوجد الو . جدد ن �شكمفت

حيث  .  االنتباه  جميًعا   األداء  ومراقبة   العال��  والتدر�ب   املستمّر   امل�ي   والتطو�ر   وامل�افآت  والتقييم  االختيار   من   �ّل   �تطلبو 

  ون و�ؤدّ  مغلقة، �عقول  ن ويعملو  معين�ن، معلم�ن ضّد  ضغائن يحملون  الذين  املفتش�ن  عن  قصص م�حكة ��جيل  تّم 

  مش�لة  إ�� ممتاًزا،  أو جيًدا املعلم�ن  معظم تصنيف يتّم  حيث  قييمات، التّ  ��الّسريع  كما �ش�� االرتقاء. واجبا��مبال�اد 
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ھ:  املفتش�ن  ات معنو�ّ   ع��  يؤثر  أن  األمر الذي ينب��.  بأكملها  ةالعمليّ   ��  خط��ة
ّ
  نقوم   ما[   ،«بصراحة  الذين الحظ أحدهم أن

 ."ا�حا�� ش�لھ �� مفيد غ�� ]بھ

 ةالبشر�ّ  املوارد تطو�ر 

  وتطو�ر للتدر�ب العام املركز فإّن  خ��ة، ذوو  مفتشون  يديرها قص��ة، عمل وورش تدر�بية  دورات تدير الهيئة  أّن  ح�ن ��

  عليم التّ  يات اس��اتيج معرفة: دةا�حّد  در�بية التّ  االحتياجات�شمل و . املفتش�ن تدر�ب عن  األول  املسؤول هو  التعليم

  عليم التّ  دعم �� والتقنيات ا�حديثة، والتعلم
ّ
  أجل من  املراقبة  من  املفتش�ن  ممارسة  �غي�� أيًضا بھ املع��ف منو . موالتعل

 .من برامج الّتدر�ب القائمة أّي  �� يظهر   ذلكأّن   يبدو ال  ولكن  إنمائّي،  كهدف عمالّد  أجل من املراقبة إ��  املراقبة

: �� املفتش�ن  من محدود لعدد امأيّ  خمسة ��ا مّد  قص��ة دورات  حالًيا عليمالتّ  وتطو�ر للتدر�ب  العام املركز �ديرو 

اتيجيات    الصف   من  اإلنجل��ية  اللغة  �عليم   انتقال   �عكس  جديد   من�ج(  اإلنجل��ية  اللغة  تدريسو   ،ا�حديثة  التدريس   اس��

  يبدو الو . االختبار تصميم  راتومها الوطنية، املنا�ج و  املعلم�ن، تدر�ب و  ،)األول  الصف إ�� 5/6
ّ
  دورات ھ يتّم تقديم أن

عالجّيا   تدر�ًبا يديركما ( فقط  ا مدر��  28 املركز  �ضّم و . ةالتنمو�ّ  واالستشارات  األداء  ع�� تدر�بودورات  ة،فعليّ  تفتيش

  �انوا مدر��ن ستخدموي املواقع  من عدد �� �عمل  ھ لكنّ  ،)س�نللمدرّ  ا�خدمة  أثناءو 
ّ
 .سابق�ن ش�نمفت

 ة  حيّ حتّية وقدرة البنية التّ البنية التّ 

 اإلقامةأماكن و  امل�اتب

  م��ا  أّي  تصميم يتمّ  ولم. يانةوالصّ  العمل  إ�� بحاجة �ابأ�ّ  جميعها  توصف ليبيا  أنحاء جميع �� مكتًبا 135 الهيئة �شغل

   قديمة  يةمدرس   فصول   عن  عبارة  معظمها  أّن   حيث  للغرض  مناسبة  �عت��  أو  ةا�ح�وميّ   �اتبامل  لغرض
ً
كما  .  م�اتب  من  بدال

 .طرابلس �� ح�ى  متقطعة  وال�ابينة الطاقة إمدادات  ت�ون أّن 

 واملواد املعدات

  األساسية، املكتبية املعدات توف�� يتّم و�� ح�ن . املعلم تقييم �� دورهم �� صةمتخصّ  معدات ةأيّ  املفتشون  �ستخدم ال

  هناك ليس 
ّ
 ب طرابلس ّمقر. و�تمّتع ولةاملعز   تكييفال  أجهزة من  قليل  عددإال

ّ
 احتياطّي.  دمول

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

  أجهزة أر�عة طرابلس �� الرئي��ي املقر �� يوجدحيث . رهيبة الهيئة �� واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا صورةتبدو 

  وحدة 100 ل�لّ  واحد  كمبيوتر جهاز�ا فلد� البالد مستوى  ع�� املوجودة 32 الـ مل�اتبأّما ا موظًفا،  40 لـ تتسع كمبيوتر

  �تمّ و .  األقّل   ع��  سنوات   خمس يبلغ    املعّدات   عمر�شبكة االن��نيت، كما أّن    ات واملعّد   األجهزة  هذه  من  أّي   ّتع يتم  الو .  فرعية

  الهاتف تطبيق  أو املضغوط  القرص  أو الورق  طر�ق  عن  البيانات نقل
ّ

  من األحيان  �عض �� مشا�ل هناكو . خ��يال�

 .الهاتف اتبطاق

  شهًرا  �ستغرق  ال�ي التقار�ر �عض مع ةالورقيّ  قار�رالتّ  تقديم هات�اليفو  يئةالّس  ال��يدية ا�خدمات  عوق من جهة أخرى، �

 ال��يد.  سعاةل للغاية محدودة م��انيةكما توجد  . الوط�يّ   ال��يد طر�ق  عن واحد،  اتجاه  �� واحًدا، 
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 والسفر النقل

  ت�اليف غ�� أّن . شهرً�ا ديناًرا 150 بقيمة  وقود بدل  ع�� يحصلون  وأحياًنا  ،فرللّس  صة خاا�  سيارا��م  املفتشون  �ستخدم

  اإلقامة  دون ضرورة  يومنفس ال خالل  التفتيش  عمليات إجراء �تمّ و . لل�� أمر�كيا  سنتا  15-10 األد�ى ا�حد تبلغ �� الوقود

  ي�ون   البعيد،   ا�جنوب   ��و .  املدعومة  املدارس  من   مقر�ة   وع��  البالد   أنحاء   جميع  ��  والوحدات  امل�اتب   تنتشر  حيث   الليلية

ل . فقط الر�ا�� فعالّد سيارات  بواسطة فرالّس 
ّ
 .املناطق �عض  �� التفتيش اتعمليّ  األمنية ا�خاوف�� ح�ن �عط

 املالية

  التشريعات لكّن  �عد، التمو�ل  تدفقيبدأ  لم ا�حظ، لسوءو . رئي��يّ  قسم إ�� مؤخًرا  الهيئة �غي�� تّم  سابًقا،  ذكرنا كما

ل . سار�ة
ّ
  التعليم، وزارة مقّر  ع�� يطرةوالّس  القيادة عبء وتخفيف ،الهيئة وضع تحس�ن ��  ا�خطوة هذه من الهدفوتمث

  اإلداري  عم الّد  وتقديم التشغيلية،  املرونة وتوسيع
ّ
 . جذرّي  �ش�ل االستجابة  لتحس�نع�� ع�ن امل�ان  �واملا�

  ، قيا��يّ   مستوى   إ��  األجور   �سب  إلعادة  للمفتش�ن،  املائة  ��  40  بنسبة  الرواتب  ز�ادة  ��ع  املوافقة  تتّم   نفسھ،  الوقت  و��

ھ حالًيا  ُممّول  غ��  ومع أّن ذلك. الفع��ّ  دريسللتّ  املعلم جلسة م�افآت ضوء ��
ّ
 أن

ّ
  وضع استعادة �� سيساعد إال

ّ
  ش�ناملفت

   ملعلم�نبا مقارنة  وموقفهم
ّ
 اب. عمليات االنتد سيساعد كما  شط�نالن

 

 

 املوارد البشرّ�ة

 

 مة املقّد 

  و�دار��م   وتوزيعهم  التعليم  وزارة  ��  واملدرس�ن  الوالعّم   املسؤول�ن  كبار  اختيار  لكيفية  االستعراض  لهذا  االنطالق  نقطة  إّن 

  ع��  الن�ج   هذا   يعتمدالتا�عة للبنك الّدو�ّ�. و  )SABER("  أفضل   �عليمية  نتائج   تحقيقمن أجل    األنظمة  ن�ج"  ��  وتطو�رهم

  دول  أنحاء جميع �� ذلك �� بما  كب��ة، دولية أدلة
ّ

  من  مجموعة  وجود إ�� �ش�� وال�ي  إفر�قيا، وشمال  األوسط رق الش

  ع�� للغاية إيجابية آثار لها أّن  ستثبت بفعالية، متا�ع��ا تمت إذا وال�ي، املعلم�ن و�دارة وتوزيع تطو�ر �� اإلجراءات
ّ
 م�عل

 .الطالب

  إ�� أيًضا ي ستؤدّ  و�دار�ة، وفنية  و�دار�ة مهنية أدوار ��أخرى  زارة و  �� عامل�نع��  طّبقت إذا ت،راءااإلج هذه  إّن  �قالو 

  من  األنظمة  ن�ج"  نموذج  مع   عليمالتّ   وزارة  ��  البشر�ة   املوارد  إدارة   مقارنةالفصل    هذا  ��  تتم  لذلك،و .  العمل  جودة  تحس�ن 

  وزارة  مسؤو�� من  العديد�جز و  طرابلس إ�� فر الّس  عنالّتقييم  �ق فر  ل�جز  نظًرا". و أفضل �عليمية نتائج  تحقيق  أجل

  معظم  ألّن  نظًرا للغاية مؤقتة التقر�ر من  القسم  هذا �� الواردة النتائج فإّن  تو�س، إ��  فرالّس  �� والعامل�ن عليمالتّ 

بوزارة   �نجيبأحد ا�  - ال�ي نحتاجها "  ةجيدا�  ا�حوافزال. لكن ليس بما يكفي من املهارات أو  لدينا عدد �اف من العّم " 

 2019التعليم ، تو�س ، يونيو 
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  عن املثال سبيل ع�� البيانات،
ّ
أمر   هذاو . �عد مقابل��م  تتمّ  لم �ن سيّ الرئي األفرادكما أّن . مكتملة غ�� ، وتوزيعهم م�ناملعل

  الفصل،  هذا �� الحًقا ذلك مناقشتھ  سيتّم  كما التعليم، وزارة �� البشر�ة املوارد عمليات مسؤولية فإن  ألنھ، للغاية مهم 

 . ك�ّل  ا�ح�ومة ع��  وكذلك  ال��بية  وزارة داخل  وامل�اتب اإلدارات من عدد ع�� عةموّز 

  مختلفة نظر  وجهات معهم مقابالت  إجراء  تم الذين  التعليم وزارة  �� املسؤول�ن  كبار من  يلقل لعدد �ان  ذلك، ع�� عالوةو 

  بأّن  يو�� امّم  عليم، التّ  وزارة �� - األداء  وتحس�ن  األداء  وتقييم التعيينات مثل  -  البشر�ة املوارد  عمليات  س��  كيفية حول 

  أّن  إ�� أيًضا اإلشارة وتجدر. املمارسة �� غ�� متبعة رجح،أل ا ع����   أو ء��يّ  �ش�ل موثقة أو وا�حة غ�� ذا��ا العمليات

  التعليم  ملراجعة محاولة هناك  تكن لمحيث  والثانو�ة ةاألساسيّ  ا�ح�ومية  املدارس نظام ع�� ينصّب  الفصل هذا ترك��

 .ا�خاصة املدارس  قطاع أو العا�� التعليم أو  وامل�ي  التق�ي والتدر�ب 

   الفصل  �بحثو 
ً
   التعليم،  وزارة  ��  البشر�ة  املوارد  إلدارة  سيةواملؤّس   ةالتنظيميّ   تتيباال��   ��  أوال

ً
  الفض��   مارساتبامل  مقارنة

  مختلف وقدرات سعة تقييم قبل الدو��، للبنك) التا�ع SABER( أفضل ة�عليميّ  نتائج تحقيقمن أجل  األنظمة  ن�جل

  ال�ي  التحتية  البنية ع�� عليقاتالتّ  �عض تقديم يتّم س أخ�ً�ا،و . والتنمية ةالبشر�ّ  املوارد إدارة  �� �� دورها الوزارة وظائف

 .ةالبشر�ّ   املوارد وظائف عل��ا تقوم

 ا�جّيدة املمارسة  

البنك الدو�� أن ت�ون اإلجراءات التالية من   ) التا�عSABER( أفضل  �عليمّية  نتائج  تحقيق أجل من  األنظمة  ن�ج  يق��ح

 :ارد البشر�ة و�شغيلهامات الرئيسية �� تصميم أنظمة املو الّس 

 التّ   التأكد من أّن  •
ّ
 م�ن / العّم وقعات ومتطلبات الوظيفة للمعل

ً
 .ال وا�حة جدا

•  
ّ

األ�خاص الطيب�ن إ��   الستقطاب وجذابة بما يكفي  ترتيبات الرواتب والدرجات وال��قية وا�حة  د من أّن التأك

 .ا�خدمة التعليمية / ا�ح�ومية كمهنة

•  
ّ
  )،م�ن قبل ا�خدمة (ع�� وجھ ا�خصوصضمان وجود تدر�ب جيد للمعل

ّ
ر لهم تجر�ة التدريس الفعلية  يوف

هذا يمكن أن ينطبق أيضا ع�� مديري التعليم بما �� ذلك املعلم�ن  و . و�عدادهم �ش�ل جيد للفصل الدرا��يّ 

 .الرئيسّي�ن

ع أنحاء البالد، ح�ى  وتوزيع أفضل املعلم�ن �� جمي  ا�حاجة، املعلم�ن والعامل�ن اآلخر�ن حيثما دعت    توزيعضمان   •

 . ومعا�جة مجاالت نقص املوادّ  شعبية،أقل  �� وظائف

��م.  ومعاقب هموتطو�ر املعلم�ن لد��م سلطة اختيار أن ت�ون و  داجيّ  �متدر��و ئيسي�ن ضمان اختيار املعلم�ن الرّ  •

 .يجب أن ينطبق هذا أيًضا ع�� رؤساء الوحدات واإلدارات بالوزارةكما 

•  
ّ

   ي�ون تقّدم �ن، وأن  فرديّ اء املدرس�ن الد من مراقبة أدالتأك
ّ
م ومناقشتھ داخل املدرسة.  التالميذ مرتبط بأداء املعل

 .ال اآلخر�نينب�� مراقبة أداء العّم  و�املثل،

ال أثناء ا�خدمة وتحديث املهارات واملعرفة الوظيفية، بما �� ذلك املعرفة باملوضوع /  ضمان وجود تدر�ب فعّ  •

 .املنا�ج الدراسية
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دافع �� أدوارهم (وهو مز�ج من العوامل املذكورة أعاله    بوجوداملعلم�ن والعامل�ن اآلخر�ن    شعور ن  كد م التأ •

 باإلضافة إ�� تقليل تلك العوامل ال�ي يمكن أن تثبط عز�مة املعلم�ن وغ��هم من العمال). -

  العوامل هذه مع التعامل و�تّم  أعاله  املذ�ورة العوامل  ع�� تؤثر ال�ي التعليم وزارة �� الوظائف تلك تقييم تّم  لذلك،

 
ّ
 .الفصل هذا  �� سلسلبالت

  نتائج
ّ

 ر املؤش

  التنظيمية  للقدرات نةامل�وّ  العدسات خالل من ةالبشر�ّ  املوارد ترك�� مجال فحص  يتّم  أدناه، 5 ا�جدول  �� مب�ن هو  كما

  تصنيف  إ�� م��ا �لّ  تقسيم  يتّم كما . التحتية والبنية  والبشر�ة 
ّ

  البحث ألسئلة إطار لوضع استخدامها  تّم  �يلا رات للمؤش

  واملقابالت ، الوثائق فحص خالل من  استكشافها  تّم  ال�ي
ّ

وتتّم  . املنتدى ومناقشات الفيديو، ومؤتمرات خصية،ال�

 . القسم  هذا �� مؤشر �ّل  نتائج مناقشة

رات قدرة املوارد البشرّ�ة 5ا�جدول 
ّ

 : مؤش

ر املكّون 
ّ

 املؤش

االعتماد ع�� السياسات  -لتنظيمية القدرات املؤسسية وا

 واملقبولة �� املنظمةواإلجراءات واملمارسات املستخدمة 

 

 

 

 التوقعات ومتطلبات الوظيفة

 هيا�ل األجور والدرجات 

 املوظف�ن والتعيينات انتداب

 قبل ا�خدمة  واإلعداد التدر�ب 

 النشر والتوزيع 

 القيادة الفعالة

 إدارة األداء

 ناء ا�خدمة �ب أثالتدر 

 تحف�� املوظف�ن

 تتجّسد �� املوظف�ن واإلدارة -القدرات البشر�ة 

 املسؤوليات داخل نظام املوارد البشر�ة

 مؤهالت / مهارات موظفي املوارد البشر�ة

 إدارة موظفي املوارد البشر�ة

حتية 
ّ
 املواّد واملعدات واملرافق -البنية التحتية وقدرة البنية الت

 ق واملعدات رافامل

 املوارد البشر�ة وال�جالتنظم معلومات 

 مساحة املكتب واملوقع

 

 ة  القدرة املؤّسسيّ 

 
ّ
عاتالت

ّ
  وق

ّ
 الوظيفة باتومتطل

   بالنسبة
ّ
   وصف  يتّم   م�ن،للمعل

ّ
   من  العديد  إّن   قيل  وقد  ء،��يّ   �ش�ل  الدور   باتمتطل

ّ
  اعّم   قليلة  فكرة  لد��م  ا�جدد  م�ناملعل

  ومعاي��  ترخيص إلدخال خطوات هناكو . ا�جامعة �� عليم التّ  برامج �� درسوا قد �انوا و�ن ى ح�ّ  دورهم �� يتوقعون 

 ع��  يجب ما توضيح  خالل  من املوقف  هذا نتحّس  قد للمعلم�ن
ّ
 .فعلھ ع��  ن معرفتھ وما هم قادرو  مون املعل
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  إلدخال خطط وجود من غمالرّ  ع�� فالوظائ توصيفات من جًدا قليل عدد هناك �ان اآلخر�ن، الوزارة اللعّم  �النسبةو 

 .الوظائف جميع توصيفات 

 رجاتوالّد  األجور  هيا�ل

 بالنسبة    األجور   ترتيبات  ترد
ّ
 جميع  ��  العام  القطاع  ��  لعامل�نو�� ا�حقيقة �جميع ا  بل  التعليم،  وزارة  ��  والعامل�ن  م�نللمعل

  تفس��ات مقابل��م  تمت الذين األ�خاص أعطى نح� و��. العمل قانون  ذلك �� بما الوثائق من سلسلة �� ليبيا،  أنحاء

 أّن    للهيا�ل،  مختلفة
ّ
  ��   العامة،  ا�خدمة  إ��  خول الّد   عند  الفرد،  حيث يتّم وضع  .ةرئيسيّ   دفع  درجة  14  فيما يبدو  هناكإال

  شهادات  حام��و  ؛ةالسا�ع الدرجة �� الدبلوم حام�� �عي�ن سيتّم  املثال، سبيل ع��و . التاملؤّه  ع�� �عتمد نةمعيّ  درجة

 ة.  التاسع الّدرجة �� املاجست�� شهادات  حام��و  ؛ الّدرجة الثامنة �� الب�الور�وس

  الراتب   ز�ادة  خاللها  من   يتّم )  عالوات(  صغ��ة  ز�ادات  عشر  إ��  ذلك   �عد  يصل  األسا��يّ   الراتب  من   مستوى   درجة   ل�لو�وجد  

  ، ةالتالي  األع��  الّدرجة  إ��  الفرد  ترقية  مراعاة  تتّم   ،)العليا  الرتب  ��  سنوات  خمس(  سنوات  أر�ع  �عدو .  داخل الّدرجة  سنو�ا

  لم�ّج   هو   كما  األر�ع  السنوات  تلك  من سنة    �ّل   مدار  ع��"  جًدا  دجيّ "  بمستوى   األقّل   ع��قد حظي    أداؤه  ي�ون   أن  شر�طة

 مب وقت �� ،ةاملتسارع لل��قية إم�انية هناكو ). قييمالتّ  تقر�ر( السنوّي  الكفاءة تقر�ر ��
ّ

  عندما األر�ع، نواتالّس  من  رك

  و�مكن .  ا�حالية  درجتھ  ��  األقّل   ع��  عام�ن  خدم  قد��ون  و   ابقة،الّس   ا�خمس  نواتالّس   مدى  ع��"  ممتاًزا"  الفرد  أداء  ي�ون 

 .املهنية ا�حياة  مّرت�ن فقط ع�� مدىاملتسارعة   ال��قيات  هذه تحقيق

  �ذا و 
ّ
  فيبدو  مدرسة، /  قسم  يس ئر  أو للوحدة كرئيس ا إشرافيّ  دوًرا الفرد �تو�

ّ
  هناك �انت وقد . ةا�حاليّ  درجتھ  ��  يظّل  ھ أن

  املثال،   سبيل  ع��تّم اق��احھ    وما.  وا�ًحا  يكن   لم  هذا  ولكن  ، ا�حاالت  هذه  ��  إضافية  مدفوعات  ت�ون هناك  بأن  اق��احات

  ولكن  األقسام، لرؤساء 12 الّدرجة  الوحدات،  لرؤساء مناسبة  11 الّدرجة  أن ت�ون 
ً
  تلك �� بالفعل املعينون   ي�ون  ما عادة

  األحيان   �عض �� اق��ح كما . هذه املناصب ��  عي�نللتّ  املطلو�ة  وا�خ��ات التاملؤّه   مز�ج �سبب أع��،  رجة �� د أو  رجات،الّد 

  أساس ع�� فقطع�� أن ي�ون ذلك  ،رتب��م ز�ادة ثّم  ومن إشرافية مناصب �� الدنيا الّدرجات من أفراد �عي�ن يتّم  أن

 مؤ 
ّ
  أّن هناك أيًضا اق��ح  ذلك، ومع. تق

ّ
  وأّن  ةا�عالّس  الّدرجة �� بقي ا رئيسيّ  اممعل

ّ
  ع�� يحصلون  ون ئيسيّ الرّ  مون املعل

  م�افآت 
ّ
  غ��  ي�ون  قد  النظام أّن  إ�� املدفوعات لنظام ا�ختلفة  ا�حسابات  هذه �ش�� و . ور الّد  هذا  �لتو�

ّ
  غ�� أو /  و  سقمت

 .دجيّ  �ش�لومطّبق  مفهوم

  يتلقى  قد املثال،  سبيل ع��و . كب��ة ت�ون  أن يمكن وال�ي امل�افآت،   نظام خالل من  الّدرجة  األسا��يّ   الراتب تكمالسا �تمو 

  أك�� يبدو  أشهر ألجر املعادل فعالّد  أّن  من غم الرّ  ع�� املتم��ة، ا�خدمة  مقابل  أشهر ثالثة إ�� يصل  أجًرا  �عادل  ما الفرد

  العمل  بقدر  نمع�ّ  مشروع  إكمال  أو ق املتفوّ  األداء  مقابل دفعها يتمّ  قد  ة إضافيّ  دفوعاتمل نظام أيًضا  هناك و . شيوًعا

  ةعضو�ّ  مثل  �شطةبعض األل إضافية صاتمخصّ  أيًضا  هناكو . ةإضافيّ  لساعات
ّ

 .جانال�

  وال��قيات  العالوات  أّن   و�بدو  عامّ   �ش�ل  للغاية  منخفض  ةالعاّم   الوظائف  ��  للعامل�ن  األسا��يّ   األجرمن جهة أخرى، �عّد  

  و�قّدمون  يحضرون أو  بالفعل �عملون  الذين أولئك �س��دف ولكن - أع��  رواتب  ع��  ا�حصول  طلبات  لتلبية  �ستخدم

  ضرورّي   هذا   ألّن   ، "جًدا  دون جيّ "  أ��م  ع��   فون يصنّ   تقر�ًبا  العمال   جميع   أّن   هو   ال��تيبات   هذه  ��  عيب وال.  بالفعل  جيًدا   أداءً 

.  نوي الّس   الكفاءة  تقر�ر  ��  التصنيف  هذا  ملنح  غطالضّ   تحتأّ��م يقعون    فون املشرّ   يشعرو .  سنوات  أر�ع  �ّل   تتّم   ال�ي  لل��قية
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  ال��قيات يتلقون  عيفالضّ  األداء ذوي  املوظف�ن إّن  قيل وقد ترقي��م، تّم ت لم إذا روتي�يّ  �ش�ل  األفراد �ش�و الواقع، ��و

 50 إ��  يصل  ملا االستثنائّي  األداء م�افآت  دفع يتمّ  أن  اق��ح وقد. ناملتوافق� أو عفاءالضّ  املشرف�ن �سبب األداء، وم�افآت

   مثل  ا�جموعات،  �عض  وجود  من  غم الرّ   ع��  ال العّم   من  املائة  ��
ّ
 .شائعة  غ��  املدفوعات  هذه  بدوت  حيث  املدارس،   ��ي مفت

  -  الوظيفة �� واملساءلة ةوليّ سؤ وامل عقيدالتّ  مستوى من حيث  – الوظيفة" وزن" أّن  األجور  ل��تيبات ةاملهّم  ماتالّس  منو 

،  تفس��ية أو تحليلية مهارات لديھ وليس  أسا��يّ  مؤهل  الفرد لدى ي�ون  قد ف. الراتب تحديد �� ةالرئيسيّ  امل��ة  هو  ليس

أن ي�ون   نفسھ هذا  األع�� األجر مستوى  وعليھ، سينجم عن. األجر من  أع�� مستوى  إ�� الوقت بمرور ترقيتھ تمت ولكن

 مؤّه  �خًصاهناك 
ً
إعطاء   اختارت قد طو�لة ف��ة  مدى ع�� ا�ختلفة  ا�ح�ومات  أّن  �بدوو . ةمسؤوليّ ذي  منصب لشغل  ال

  وابطالرّ  أو( التواملؤّه  �خ��ةل األفضلّية
ّ

.  يحصل ع�� رواتب أع�� من تحديد �� الوظيفّي  واألداء املهارات ع��) خصيةال�

  أ��وا مدة خدم��م   الذين  الالعّم   من  اإلدارات  رؤساء  عادة  م��م  ومةا�ح�  تختار   الذين  12  الّدرجة   موظفي  مجموعة  تت�ون و 

  ال�ي الفنية   أو ةاإلدار�ّ  باملهارات  عون يتمتّ  ال  قد ولكن
ّ
 . الوظيفة  ��اتتطل

  يكن  لمكما  .  مماثلة  مهام  ��  استخدامهم   سيتمّ   ا�ختلفة   رجاتالّد   من   مجموعة   ��  عاملون   أيًضا   اإلدارات   لدى   سي�ون كما  

  ومستو�ات  ور الّد   واجبات  دتحّد ما و   قسم  أو  وحدة  ةمهمّ   إلنجاز  املطلو�ة  ا�ختلفة  األدوار  دتحّد "  مؤسسة"  أّي أيضا    هناك

 و .  ور الّد   ألداء  الالزمة  واملهارات  التأهيل 
ً
  ع��   درج��م   �عتمد  الذين  الالعّم   من  عدد  األقسام  رؤساء  لدى  يوجد  ذلك،  من  �دال

  أعمارهم 
ً
 .بادلبالتّ  استخدامهم  و�مكن ت�ون اختصاصا��م عاّمة  ما  وغالًبا مهارا��م، من  بدال

  لرؤساء  أو  نائبھ   أو  الرئي��يّ   س للمدرّ   أو   املدرسة،   ��  املطلو�ة  العليا  األدوار  ديحّد   �شريًعا  هناك  أّن   يبدو  للمدارس،  �النسبةو 

  ا�خ��ة أساس �ع� الوظائف هذه شغل يتمحيث  املدرسة ومستوى  حجم باختالفهذه  تختلفو . ذلك إ�� وما  ،املوادّ 

  ة واألقدميّ 
ً
  انظر(  متفوقة ةقياديّ  مهارات أو بموضوع عرفةامل املثال،  سبيل  ع�� �شمل، قد ال�ي  املهارات مجموعة من بدال

  �� أخرى  مسألة ةوثّم ). أدناه
ّ
  معينة  مجموعات مع املشا�ل �حلّ  األجور  نظام ع�� �عديالت إجراء تّم  الوقت، بمرور ھ،أن

  لألطباء  ة األساسيّ  الرواتب �� الز�ادات  ت أدّ  وقد. أخرى  مجموعات  ع�� مقصودة غ��  عواقب ا هل و�انت  العمال،  من

 .أع�� رواتب  ع�� ل�حصول ضغطا   آخر�ن  مهني�نممارسة  إ��  �نا�جامعيّ  واأل�اديمي�ن 

  غ��  املعلم�ن من كب��ة جموعة أجور � دفع فيھ يتّم  الذي املوقف مع التعامل تّم  املثال، سبيل ع�� للمعلم�ن، �النسبةو 

 
ّ
  النشط�ن  للمعلم�ن  إضافية مدفوعات دفع طر�ق عن  النشط�ن املعلم�ن  مثل املستوى  نفس  �� واالحتياطي�ن شط�نالن

   معنو�ات  تحس�ن  إ��  ذلك  ىأدّ   وقد.  بالفعل  تدريسها  تّم مقابل حصص  
ّ
   م�ناملعل

ّ
  املفتش�ن   مطالبات  إ��  ىأدّ   ھولكنّ   شط�نالن

  اإلضافية  املدفوعات ع�� املوافقة  تتّم  لذلكو . املعلم�ن ع�� �مأقدمي�ّ  لتعكس إضافية مدفوعات إ�� بحاجة �مبأ�ّ 

  عنممثلون  اآلن وجدي ولكن  ،األقّل  ع�� املبدأ حيث  من  للمفتش�ن، 
ّ
يطالبون   ال العّم  من وغ��هم �ن الرئيسيّ  م�ن املعل

للمطالبة   آلخر�ن  فتح الباب قد واحدة  مجموعة مدفوعات  ز�ادة ، وهو ما �ع�ي أّن مماثلة ألسباب  بمدفوعات إضافّية 

  رواتب ودفع تدريس بطلب ميتقّد  خر�ج  أّي  انتداب �� املتمثلة األمد طو�لة ياسة الّس  ت�ون  قد  الواقع، ��بنفس ال��يء. و

 .جور األ   نظام  ��  كب��ة  توترات  ب �سبّ   ولك��ا   اجتماعًيا   مفيدة  ،الستخدامهم  أو   إل��م   حاجة  هناك   تكن   لم   و�ن   ى ح�ّ   املعلم�ن، 

  ل�ح�ومة  مشا�ل  العامّ   القطاع نطاق ع�� فعالّد  نظام �طرحو 
ّ
  اإلضافية   املسؤوليات أو  اإلضا��ّ   ا�جهد  م�افأة �� فشل ھألن

  منطقة  �� أخرى  بلدان ��و. ق املتفوّ  األداء أو
ّ

  إلصالح جهود  بذلت ومصر، تو�س مثل إفر�قيا،  وشمال  األوسط رق الش
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  ذات  بوظائف األع�� الرواتب فيھ ترتبط هي�ل نحو كوالتحرّ  جذرّي  �ش�ل اللي�ي ظامللنّ  مشا��ة �انت ال�ي األنظمة

  العادية، الظروف  ��  كب�ً�ا تحدًيا  ليبيا  �� املوظف�ن  معظم �غطي الذي  الرواتب  نظام �غي��  سي�ون ولذلك . أك�� مسؤولية

 . أهلية حرب �سوده وقت �� ذلكالقيام ب عن  ناهيك

 والتعيينات املوظف�ن انتداب

  أّن  �بدوو . توظيفهم م�ان ر تقرّ  ال�ي العمل وزارة إ��بمطلب  بداية مون و�تقّد  ،العمومّية الوظيفة �� األفراد انتداب ّم تي

  لوزارة  أفراد بتخصيص العمل وزارة تقوم قدو . ةماليّ  التمؤّه  لد��م ملن للتمو�ل ا مهني اومسار  ا عام ا وظيفي امسار  هناك

   إلدارة  التا�عة  املوظف�ن   شؤون  دةوح   إ��  ا مبدئيّ   وتحيلهم   التعليم،
ّ

قسم الشؤون اإلدار�ة واملالّية  ) واملالية   اإلدار�ة  ؤونالش

أّما  . ذلك القسم �� شاغر هناك يكن  لم  و�ن ى ح�ّ  اق��ح،كما  هذا،  يحدث  قدو . معينة إدارة  �� األفراد  ستنشر وال�ي، (

 الباب.  هذا  �� الحًقا   تحديده و�تّم  مختلففهو  املعلم�ن  موقف

 التحو�الت املوظف�ن  شؤون وحدة تقّر  أن  �جبو . إدارا��م �� الوحدات ب�ن املوظف�ن نقل �سلطة اإلدارات رؤساء ع�تمتّ و 

   الوظائف  ��  املواعيد   أو   اإلدارات   ب�ن
ّ

  القسم  رئيس  يطلب  قد  أو   جديد   منصب �عيينھ ��    ��  النظر  الفرد  يطلب  قد و .  اغرةالش

 ت وظف�ن ملا  حر�ات لكّن   منصب،  شغل  مع�ّن   �خص من
ّ

  شؤون  وحدة  ف��ا متحك
ّ
  إ��  أسماء/  توصيات  متقّد  ال�ي   ف�ن املوظ

 .الوز�ر

  اق��ح البشر�ة،  املوارد عمليات حول  املقابالت من عدد ��و
ّ
ا �ون ت وأن  رفيعة م�انة لديك ي�ون  أن املهّم  من ھأن

ً
  معروف

  أك��  ت�ون  أن  ينب�� عيينات التّ  أّن  آراء  تعر�أ ذلك، ومع. األفراد �عي�ن �� النظر سيتّم  �ان  إذا  باط الضّ  لكبار
ً
  انفتاحا

   اختبار  ع��  تنطوي   ال�ي  التنافسية  اتالعمليّ   تتبع  وأن  ةوشفافيّ 
ّ

  عدد   اق��حكما  .  معهم  مقابالت  و�جراء  ا�حتمل�ن  ح�ناملر�

  تحديث  أجل  من  �ان احديث ا ال�ي تّم �شكيله ة البشر�ّ  املوارد إدارة  إ�� عيينات التّ  عن ةاملسؤوليّ  نقل فكرة أّن  ا�جيب�ن من

 .عييناتالتّ  ترتيبات

  طلبوا  نمّم  أخرى، صاتتخصّ  �� وكذلك خر�ج، أّي  بقبول  ةاإلقليميّ  امل�اتب ع�� ال��ام هناك �ان للمعلم�ن، �النسبةو 

ف كمدرس�ن
ّ
  هؤالء ظّل و�. الرواتب جدول  إ�� و�ضاف��م  التوظ

ّ
دريس منصب ت توفري إ�� أن ةاحتياطيّ  قائمة �� مون املعل

  من العديد كما قال. شاغر�شط 
ّ

  الواقع، ��و. العمل لد��م ي�ون دون أن  االحتياط �� للبقاء راض�ن �انواأ��م  ح�ناملر�

  دريسللتّ  نةمعيّ   فرص رفض  خيار لد��م �ان
ّ
 .مناسبة غ�� باعتبارها  شطالن

  النشط�ن للمعلم�ن ةاألساسيّ  تباتاملر  ألّن  طو�لة،  لف��ة الفع�� للتدريس ما�� حافز  هناك  يكن  لم من جانب آخر، 

  من  غم الرّ  ع�� متشا��ة �انت  واالحتياطي�ن
ّ
وقد  . النشط�ن للمعلم�ن فقط متاحة �انت وال��قيات العالوات أّن  يبدو ھ أن

  وا�ح�ومة  الوز�ر  وافق 
ّ

.  تدريسها يتمّ  ال�ي  الفعلية ل�حصص إضافية  مبالغ دفع بموج��ا يتمّ  جديدة  ترتيبات  ع�� ًرا مؤخ

  معنو�ات  من  كب��  �ش�ل  زاد  قد  هذا  أّن  وأفيد . الراتب من إضافية  املائة �� 70 هذا  �عادل قد  غ، املتفرّ  للمعلم ةنسب�الو 

.  ذلك  الدورة  مدفوعات  وستعكس  جزئي  بدوام  اأدوار   يختارون  املعلم�ن  من  العديد  أّن   إ��  اإلشارة  تجدرو .  النشط�ن  املعلم�ن

  دورات   مدفوعات  �عكس  أن  لضمان  جهوًدا  هناك  أّن   يبدو  ولكن   جزئي  بدوام   مل الع  مدى   تحديد  من  البحث  هذا  يتمكن  لمو 

  مسؤوال  �ان الذي منولم يكن من الوا�ح جدا . املدارس �� املطلو�ة الفصول  عدد مع أيًضا تتما��ى أن و  املنجز  العمل

 األمر.  هذا عن
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  بإضافة ئي��يّ◌ الر املعلم يو��ي قدو 
ّ
  إ��  التوصيات  هذه تقديم  �تّم و  .ال  أو- حصصا أن يقّدم أو  النشطة   القائمة إ��  ممعل

  معينة مدرسة �� معينة ملوادّ  مطلو�ة ساعات  ع�� املعلم�ن ب�ن مفتوحة منافسة هناك �ون ت  أن �مكنو . ياإلقليّ�  املكتب

  عندماو  .ةا�حسو�يّ  �سبب مذنب�ن ي�ونوا أن يمكن املعلم�ن كبار بأّن  عاءاتادّ  هناك ولكّن  ؛الفا�سبوك ع�� �شرها يتّم 

  أّن  اق��حوا ا�جيب�ن �عض لكن  ا�حاسم، العامل ��" األقدمية " أّن  مفاده قانو�ّي  حكم يوجد منافسة، هناك  ت�ون 

 وقد ال ت�ون بمع�ى ا أن تتحّمل تأو�الت مختلفة يمكن " ةاألقدميّ "
ّ
  تنظر و . طول األ  نشطة ال خ��ةا�  أو خدمة الذي لھ ا�  مملعل

  �� األداء  ومراجعة املتا�عة إدارة 
ّ

  �ان  إذا  ما  وس��اجع حصص تدريسية ع��  يحصلوا  لم  الذين أولئك  من  مةاملقّد  �اوى الش

 . ةاألقدميّ   مبدأ تجاهل  قد اإلقلي�يّ   املكتب  أو الرئيس

 
ّ
  ا�خدمة واإلعداد قبل در�بالت

  حيث ةوا�حاسبيّ  ةليّ املا ا�جاالت  �� ح�ى العمومّية الوظيفة ملهن حديدالتّ  وجھ ع�� األفراد �عّد  ةجامعيّ  دورات توجد ال

  وغ��ها  الهندسة من  العامة للوظيفة اإلدار�ة املناصب �� املنتدب�ن من العديد يأ�ي الواقع، ��و. جًدا ةعاّم  وراتالّد  ت�ون 

 .اإلدار�ة  لألدوار هم�عّد   ال  ولكن الفكر�ة  الناحية  من  األفراد تب�ي  قد  ال�ي  املوضوعات  من

 و 
ّ
 �� ةوخاصّ  املناسبة،  باملهارات �ج�ن ا�خرّ  ��حذ ال ا�جامعات أّن  من طاقالنّ  واسع قلق هناك  املعلم�ن، ألدوار سبة�الن

  �ليات
ّ
�معارف  و  الدراسية  الفصول  �� مهارات بدون  عليميةالتّ  العمل ةقوّ  إ�� �ج�ن ا�خرّ  من العديد �نضم و . �بيةال�

  ف��ات �شمل ةا�جامعيّ  الدورات عمل أّن  يبدو ال و . نھيتضمّ  أن  يجب أو التدريس عليھ �شتمل  ما باستثناء ،محدودة

  ةلفعاليّ  ضرور�ة �ا أ�ّ  إ��أفضل  ة �عليميّ  نتائج تحقيق أجل من األنظمة  ن�ج �ش�� وال�ي املدارس، �� التعليميةالّتدر�ب 

 .املستقبلاملدّرس ��  

  املعاي��  من  مجموعة  إلدخال  حديثة جهود وجود عن  اإلبالغ  تّم وقد 
ّ
ثّمة  املقابل  ��و وقعات،لتوا الدور  وتحديد م�ن، للمعل

  اإلجازة إدخال مسألة  ذكر أيضا  تّم  �ان كما . ةالتعليميّ  املنا�ج  لتحس�ن  ا�جامعات مع  للعمل جهود
ّ
  لم لكن م�ن، للمعل

   بمعاي�� ر�طھ  يتّم س �ان  إذا وما املشروع   هذا قيادة ّيةكيف  �حتّ ت
ّ
 . املعلم حياة  دورة مراحل  جميع يضمّ  إطار لوضع ماملعل

 
ّ
  شر الن

ّ
 وزيعوالت

  املهارات  عدد من لهم قلة رغم  عامّ  �ش�ل  أقسامهم  �� العامل�ن من  جًدا  كب��  عدد وجود عن  ا�جيب�ن  من  العديد ثتحّد 

  فرط  مشا�ل عن األخرى  والو�االت الدو�� البنك تقار�ر �عكس وهذا. املناسبة العمل اتوأخالقيّ  السلوكّيات أو الالزمة

 .بأكملها الليبية  ة العاّم  فةالوظي  �� األداء  ونقص املوظف�ن

  ع��  ا�حصول  يمك��م املشرف�ن ألّن  العمل عن عيفالضّ  األداء أ�حاب ب�غيّ  إذا مرتاحون  �مإ�ّ  ا�جيب�ن �عض قالو 

  من جعل د ا�جيّ  األداء ذوي من  املوظف�ن  نقص أّن  آخرون اق��ح و . دينجيّ  موظف�ن قبل من مؤّمنة  املطلو�ة الوظائف

 .املناسب الوقت �� شاريعملا إنجاز  عل��م عبالصّ 

  تفي   أن  عل��ا  �ان  إذا  ما  إدارة  ��  املطلو�ة  الوظائف��    قائمة  بوضع  البشر�ة  املوارد  إدارة  ت�ليف  التعليم  وزارة  ضمن  تّم كما  

�  �إ  ذلك  أّدى  وقد  .التعليم  وزارة  ��  قسم   �ّل   وظيفة  دتحّد   وال�ي"  الداخ��  صميم التّ "  وثيقة  ��  عل��ا  املنصوص  الحياتبالصّ 

  الرؤساءف��ا    اعتاد  بيئة  ��  وصعًبا  معقًدا   مشروًعا   هذا  �انو .  األقسام  رؤساء  مع  البشر�ة  املواردإدارة    جلسات نقاش قاد��ا
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  للعمل، املتاح�ن  األفراد  �� التفك��  ع��
ً
.  أقسامهم ش�ل  مراجعة عند  ��ا،  القيام ن يتع�ّ  ال�ي  الوظائفالتفك�� ��  من بدال

 .التمار�ن هذه  مثل �� محدودة خ��ة ألعضا��ا �ان  ال�ي  البشر�ة  املوارد إلدارة جديًدا  مشروًعا هذا   �ان ذلك، إ�� اإلضافةو�

  أ��ا ��تّد  اإلدارات  معظم  أّن  يكشف التعليم لوزارة  املناصب الوظيفية قائمة إعداد ع�� التدر�ب أّن  �بدوو 
ّ
  املز�د  بتتطل

  عن  موظف�ن فائض هناك �ان إذا اعّم  دارة املوارد البشرّ�ةت إسألوقد . لهم صةا�خصّ  باملهام للقيام املوظف�ن من

  يمثل  املوظف�ن  عدد �� اإلفراط بأّن  عاءات االدّ  إ�� �النظرو . املش�لة هو قص النّ  أّن  إخبارها  تّم  ولكن القسم احتياجات 

 .�نا�حاليّ  الالعمّ  لبعضرداءة املردود ب اإلدارات رؤساء  آراء  تتأثر فقد  مش�لة،

  أعداد إ�� �االنتقالو 
ّ
ھ  و�شرهم، م�ن املعل

ّ
  مناصب معا�جة  تتّم فإن

ّ
  ا�جموعة هذه وجودذلك أّن . االحتياطي�ن م�ناملعل

   غ��  ال العّم   من  الكب��ة
ّ
   ھولكنّ   ل�ح�ومة  ةاالجتماعيّ   ياسة للّس   قراًرا   �عّد   ال�ا��  بالقدر  �ن املستغل

ّ
  ة م��انيّ   من   املائة   ��  56  ليمث

  إعادة  ومحاولة ا�جموعة هذه  دارةإل  تحّد  وضعها �� تّم  عليمالتّ  وزارة داخل العام  لالحتياطّي  جديدة إدارة  هناكو . عليمالتّ 

  توظيفإ�� أّن  نظًراو  حالًيا،و . ممكًنا ذلك �ان إذا التدريسمجال  خارج هاأفراد �شر
ّ
  امل�اتب  عاتق ع��يقع  م�ن املعل

ھ  مكتملة، غ��  املعلم�ن بيانات أّن و  اإلقليمية
ّ
  �شر حول  شاملة رؤ�ة  د توج الفإن

ّ
  ة قو�ّ  نظر وجهة  هناك  ولكن. م�ناملعل

م�ن  حتياطي ا حجم  رغم املعلم�ن  �� نقص تفيد بوجود
ّ
 .ة�شعبيّ  تحظى ال  ال�ي املناطق و�� ا�جنوب  �� ة خاصّ وذلك  ،املعل

  منطق��م  خارج  صفر  عن يبحثون  وال  ومجتمعهم أسرهم  إ�� األقرب املدرسة  �� التدريس �� يرغبون  املعلم�ن  أّن  �بدوو 

 
ّ
  واتب، الرّ  مضاعفة ذلك �� بما ،هماطقمن خارج إ�� مدارس ينتقلون  املعلم�ن �جعل املبذولة ا�جهود حققتوقد . يةا�حل

  مشكالت أيًضا هناكو . متفاوًتا نجاًحا
ّ
  اإلنجل��ية واللغة والعلوم �اضيات الرّ  وتقّدم. نةمعيّ  موضوعات �� قصبالنّ  قتتعل

 
ّ
  ع�� العثور  ف��ا يصعب مثلةأ� ةالعر�يّ  غةوالل

ّ
  فائض من غمالرّ  ع�� م�ناملعل

ّ
  عليم التّ  وزارة تحاول و . عامّ  �ش�ل م�ناملعل

  من  للمعلم�ن برامج ضعو�� بصدد و  قصالنّ  مواد  لتدريس ينمستعّد  ي�ونون  عندما فقط جدد  س�نمدرّ  �عي�ن  اآلن 

 . قصالنّ  مواد �� �م تدر�� إلعادة االحتياطي�ن 

 ةالالفعّ  القيادة

  وضع أّن  ع��) SABER(أفضل  �عليمية نتائج  تحقيق أجل من األنظمة ن�ج من�جية  �شدد
ّ
  جيد  و�عداد وا�حة  عاتتوق

  تحقيق   أجل   من   األنظمة  ن�ج �ش��.  املدارس  رؤساء  ةلفعاليّ   أمور ضرورّ�ة  �� مسار الوظيفة  جيد  وتدر�ب  انتقائية  و�عيينات

  جودة مسؤولية لوا يتحّم ول تر�و��ن  قادة  لي�ونوا سلطات املدارس  قادة إعطاء  يةأهّم  إ��  أيًضا  أفضل  �عليمية  نتائج

  التا�ع  التدر�ب مركز  �عتقد الواقع، ��و. وفصلهم املعلم�ن انتداب ات صالحيّ  ذلك �شمل  أن  �جب و . مدارسهم �� التدريس

ا يحدثوا أن يمكن دينا�جيّ  الرؤساء  أّن  عليمالتّ  لوزارة
ً
  املوظف�ن تحر�ر خالل من مدارسهم �� دريسالتّ  جودة ��  كب�ً�ا فرق

  نفس إّن  �قالو . ��نمدرّ  لي�ونوا  املوظف�ن  و��جيع  تدر�ب ع�� املوظف�ن و��جيع  ا�خدمة،  أثناء  للتدر�ب
ّ
  تحدث روفالظ

ا
ً
   .عليمالتّ   وزارة ومقر  ةاإلقليميّ   امل�اتب �� ةإشرافيّ  مناصب  �شغلون  من جودة �� فرق

  رأدوا  أّن  يبدو ،ا�حا��ّ  الوقت ��و
ّ
  عن مسؤولون  املدارس رؤساءومع أّن . ةإدار�ّ  أدواًرا �عت�� ليبيا �� �نالرئيسيّ  م�ناملعل

  والتالميذ  املعلم  سلوك وعن للمدرسة ة التحتيّ  البنية 
ّ
ق ب أّن مسؤولي��م إال

ّ
 ��و .ونتائجهم محدودة التلميذ أداءفيما يتعل

م�ن الرئيسّي�ن فقط، األخ��ة اآلونة
ّ
  التوصية اآلن م��م ُيطلب وأصبح املعلم�ن، اختيار �� أك�� ةوليمسؤ  تّم منح املعل

 .�شطة وظائف لشغل باملعلم�ن
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  �خص،  500 من أك��  تدر�ب تّم  ،2018 عام في ف. �نالرئيسيّ  املعلم�ن لتدر�ب جيدة جهود هناك �انت من جانب آخر، 

 استجابة   أّن  أفادوا  املعلمون   �انو . املطّورة ا�جديدة  يةالّتعليم املنا�ج �� معظمهم
ّ
  عندما سلبّية �انت ئيسي�نالرّ   م�ناملعل

   أراد
ّ
   عن واالبتعاد جديدة ة�عليميّ  اتمن�جيّ  تطبيق مون املعل

ّ
  اق��حو .  بھ املرتبطة وأش�ال تنظيم الصّفوف ُ�عد عن مالتعل

  من العديد
ّ
  - الرئيسي�ن م�ناملعل

ّ
.  املعرفة لنقل الطرق  أفضل ت�ان القديمة األساليب أّن  - أطول  لف��ة العامل�ن م�نواملعل

  ال   هذه  ألّن   اإلدارة  أو  القيادة  مسائل  �عا�ج  لم  ھولكنّ   املش�لة  هذه   معا�جة  إ��  �ن الرئيسيّ   س�نللمدرّ   التدر��يّ   ال��نامج  س��و 

  ة مهّم  �عت��
ّ
 .ؤساءللرّ  سبة بالن

  العاملة  القوى  لتحديث  تمر�ن هناك  حالًيا،و 
ّ
م�ن الرئيسي�ن   خالل،  من  الواقع ��وذلك،  �نالرئيسيّ  �ن مللمعل

ّ
جعل املعل

  تقييم  كيفية  وعن  ةالعمليّ   هذه  حول   مختلطة  معلومات  ا�جيب�ن  لدى  �انوقد  .  ةا�خاصّ   وظائفهم  لشغل  يتقّدمون بمطالب

 رغم   القدرات
ّ
  يبدو ھأن

ّ
م�ن تقييم يتّم  ھأن

ّ
  مقابل  الرئيسي�ن املعل

ّ
  ةا�حاليّ  عاتالتوق

ً
  من بدال

ّ
  كذلك، و . أك�� قيادّي  دور  عتوق

م�ن من املز�د بوجود العل�يّ  الوز�ر ال��ام �ان إذا ما  وا�ًحا  يكن لم
ّ
  من  املائة  �� 90 هناك ( اإلناث  الرئيسي�ن املعل

ّ
  م�ناملعل

  العاملة  القوى  من املائة �� 10 مقابل  �نالرئيسيّ 
ّ
  �انقد ) مللمعل

ً
  لالهتمام، املث�� ومن. حديثالتّ  عملية  �� عامال

ّ
  تم  ھأن

  نع  اإلبالغ
ّ
ح  واحدة، منطقة �� ھأن

ّ
م�ن خمسة  تر�

ّ
  يجب  �ان  مدرسة  70 و�� ،"شاغرة" وظيفة 75 ل  فقط �ن رئيسيّ  معل

م�ن   �عي�ن إعادة
ّ
 .أدا��م عن  ظرالنّ   �غّض  �ن،ا�حاليّ   �ن الرئيسيّ  املعل

   أدوار   ةجاذبيّ   عدم  أفاد البعض  الواقع،  ��
ّ
   من   أقّل   اآلن   األجور   مستو�ات  ت�ون   قدحيث  .  الرئي��يّ   م املعل

ّ
   م�ن املعل

ّ
  شط�ن؛ الن

  وا�جتمعات  العائالتال�ي تمارسها  ضغوطكما أّن ال
ّ
ت�افؤ جميع   حالة �� ح�ى  جاح، النّ  لتحقيق التالميذ ع�� ية ا�حل

اتضع    ،أ�اديمّيا  املعلم�ن
ً
   سلوكيات  إدارةصعو�ة مهّمة    تضاف إل��ا  الرئيسي�ن،  املعلم�ن  ع��  كب�ً�ا  ضغط

ّ
.  والتالميذ  �نماملعل

 .رئيسي�ن  كمدرس�ن  �عيي��م املمتازون  واملرّ�ون   املعلمون   يرغب ال�� لتاو�ا

   يبدو  املركز�ة،  اإلدارات  ��و
ّ
  دهمس��ّو   العمومية  الوظيفة  ��  الطو�لة  خ����م  أّن   املف��ض  من و .  للمدير�ن  تدر�ب  يوجد  ال   ھأن

  مهارات  تبدو الكما . اتباعها عل��م  يجب ال�ي راءاتواإلج ��ا  القيام عل��م  ينب�� ال�ي واملهام أدوارهم  لفهم الالزمة باملعرفة

  إدار�ة  خ��ة لد��م أ�اديمي�ن �عي�ن يتّم  قد املثال، سبيل ع��و . عييناتالتّ  إجراء عند االعتبارموضوعة �ع�ن  األفراد إدارة

 .األك��  يالتحّد   األفراد  ةإدار   تمثل  حيث   عليا  أدوار  ��  قو�ة  ةوتنظيميّ   تحليلية  ومهارات  دةجيّ   التمؤّه   لد��م   ولكن  محدودة

  وأشار  صغ��ة، �انت ةاملسؤوليّ حيث  من  أك��  مناصب  شغل املرتبطة � امل�افآت  أّن  اإلدارات رؤساء ��ادّ  أخرى،  مرةو 

 .املد�ّي  بالواجب اإلحساس بدافع األدوار  ��ذه يضطلعون  �مأ�ّ   إ�� كث��ون 

  كما أّن . سّيئا أداءهم ي�ون  عندما معاقب��م أو املوظف�ن �ن�عي عمليات �� صالحيا��م محدودة جّدا  �مبأ�ّ  الرؤساء شعرو 

.  آخر م�ان  إ�� ذوي األداء ال��ّيء املوظف�ن نقل  م��م وطلبت جدد موظف�نقامت بتعي�ن  واإلدار�ة املالية الشؤون إدارة

  ع��ا غا��يالتّ  يجب  كمش�لة ال��ّيء األداء رؤ�ة إ�� ا�جيبون  �ميلو 
ً
  �بدوو . ةاإلدار�ّ  ��مارامله ًياتحّد  �و��ا من بدال

ّ
  ال ھأن

 .ة تأديبيّ ال اإلجراءات  استخدام  ع�� أو ةبفعاليّ  نو�ةالّس  الكفاءة تقار�ر استخدام  ع�� تدر�ب يوجد

 األداء إدارة

.  مرتفعة ت�ون  قد  الغياب مستو�ات وأّن  ، الالعّم  من  وغ��هم  املعلم�ن  ب�ن  متبايًنا  �ان  األداء أّن  مفاده  عامّ  رأي  هناك  �ان

  تجاهل يتّم  وأن جيًدا، حضورهم  ي�ون  والذين للراغب�ن املهام بتخصيص املشرفون  يقوم أن املشارك�ن من عدد ��حقاو 
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  - منقله أو - يءال��ّ  األداءذوي 
ً
  أو( املوظف�ن من الكب�� العدد ّن و�بدو أ. معا�جة مش�ل��م من بدال

ّ
  ، )االحتياطي�ن م�ناملعل

  وتحس�ن  املعلم�ن/  عمالهم  إلدارة املشرف�ن مسؤوليات حول  النقاش  من القليل  اكهن �انو . ممكًنا ذلك يجعل ُزعم، كما

  ال العّم  فرص �عيق الضعيف األداء ذوي  الالعّم  من  الكث��  وجود أّن  أو�حوا  ا�جيب�ن  أّن  من غمالرّ  ع�� املتدر��ن، أداء

 .ا�حتمل�نا�جّيدين   ال العّم   أو ا�جيدين 

   ، أقدم مدير  ِقبل  منمنھ  ق التحّق  و�تمّ  املشرفون   يمأله الذي  ّي السنو   الكفاءة تقييم  تقر�ر �تيحو 
ً
  لتقييم  للمشرف�ن فرصة

  موثوقة التقييمات   هذه  �عت��  ال  الثقة،   أو  التدر�ب   نقص خالل  من   أو  ثقافية ألسباب  سواء ذلك،  ومع . املعلم�ن أو  ال العّم 

م سرً�ا ي�ون  أن  هو  النموذج  من الغرضو . تماًما   املوظف�ن أّن  يبدو ولكن املوظف، مع  اركتھشم تتمّ  وال  للمقِيّ
ً
  ما عادة

  ��قيةال ع�� سيحصل  املوظف �ان إذا للغاية ممتازة  أو جيدة  ثابتة درجات  ع�� ا�حصول  ألّن  نظًرا تقييما��م يكتشفون 

 .سنوات أر�ع  مد��اال�ي  

   من   املائة  ��  85  أّن   إ��  �ش��   دالئل   هناك  �انتو 
ّ
  العامل�ن   جميع  وأّن   أع��  أو  دون جيّ   �مأ�ّ   ع��  تصنيفهم   يتّم   ما  عادة  م�ناملعل

  املوظف�ن   تقييم  يتّم   لم  �ذاو .  للغاية  دجيّ   نطاق  ��  و��  املائة  ��  80  عن  تقّل   ال  تقييمات  ع��  يحصلون   تقر�ًبا  الرئي��يّ   املقّر   ��

.  روتي�ي �ش�ل �ون ت�ش �م �ّ فإ سنوات، أر�ع مد��ا تبلغ ال�ي ترقي��م يتلقوا لم إذا �حيتّ  ما  وهو للغاية، جيدون  أ��م ع��

.  األداء أو ا�حضور  ملستو�ات ارتياحهم  عدم حالة �� ح�ى عالية درجة إلسناد لضغوط ضون يتعرّ  املشرف�ن  فإّن  و�التا��،

   منھ،   االن��اء  قبل  التصنيف   و�عديل  بفحص   بنفسھ  املشرف   يقوم  حيث "  ا�جودة  مراقبة"   ةآليّ   وجود  من   غمالرّ   ع��و 
ّ
  أّن   إال

�   با�حرج   الشعور   عدم  أّن   ح�ن   ��و.  ةمستمرّ   ��خاء  التقييم   ��  املتمثلة  تادةعامل  املمارسة
ّ

  األداء تقييم    بالّصدق عند   والتح�

.  ليبيا �� وضوًحا أك�� يبدو االنتقاد عن  اإلحجام  فإّن  العالم، أنحاء جميع �� املنظمات جميع  �� مش�لة يمثل  الضعيف

 .تقييما��م �� أك�� �خاء لي�ونوا  املشرف�ن  ع�� غطالضّ  من  ا�حا��  االجتما��  راعالصّ  �ز�دو 

  مدونة توجدحيث . عيفالضّ  األداء إلدارة للمشرف�ن املتاحة األخرى  األدوات من القليل هناك أّن  يبدومن جانب آخر، 

 ان  اإلجراءات   هذه  لكّن   إل��ا،   ا�خط��ة  السلوك  سوء  حاالت   إحالة  يمكن  تأديبية  و�جنة  يئةالّس   لوكياتللّس   تأديبية
ً
  تمّ ت  ما   درا

 املائة �� 70 أّن  إ�� ظر�النّ و . ��ا املسموح  القصوى  ا�حدود و�تجاوز  وا�ح  �ش�ل إش�الّيا الغياب  ي�ون  عندما ح�ى متا�ع��ا

  من عنيف سلوك عن يبلغون  التالميذ من
ّ
 جًدا  قليل وعدد ،)2018 لعام لليونيسيف القطرّي  ال��نامج ةمسودّ ( م�ناملعل

ون  املعلم�ن  من
ّ
  لوكالّس   إدارة فإّن  ،ط باالنضبايتحل

ّ
 .كب�ً�ا ًياتحّد  ل�ش�

ي مستوى  أو  األداء ضعف حاالت ��و
ّ
  عندما ح�ىو . هذه عفالضّ   نقاط ملعا�جة رسمية  ةعمليّ   هناك   أّن   يبدو ال  األداء، تد�

  بتحديد  ون فتش امل يقوم عندماو�املثل، ف. ملساعد��م إجراء أّي  يوجد ال  عيف،الضّ  األداء معا�جة  ع�� املشرفون  يحرص

 
ّ
  خالل من عيفالضّ  األداء ذوي  م�ناملعل

ّ
  يحجم قد الرسمية، التفتيش تعمليا

ّ
عن   اإلقلي�ي املكتب  أو الرئي��يّ  ماملعل

  امل�افآت  مخططات  �ستخدموا  وأن ال�نفعّ  ي�ونوا  أن  املشرف�ن من العديد يحاول  ا�حال، �طبيعةو . القيام بأّي إجراء

  وجوب  ع�� إل��م  �ش��ون فهم  ،األضعف األداء لذي امل�افآتتقديم  رفض خالل ومن د،ا�جي األداء مل�افأة ا�ختلفة

  األداء  لذوي  األداء م�افآت يمنحون  اآلخر�ن املشرف�ن لكن . ةاإلضافيّ  املزايامن  نصيبا أرادوا ما إذا تحس�ن أدا��م

 .مل�افأ��م�م سة عل�املمار  غوطالضّ   لتحّم  ع�� األسباب،   من  �جموعة  قادر�ن، غ�� �م أل�ّ  ،الضعيف
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  ةحادّ   السيئة،   الدرا��ي   الفصل  ومهارات   باملوضوع   املعرفة  وضعف  عيف،الضّ   األداء  مشا�ل  أصبحت  س�ن، للمدرّ   �النسبةو 

  لدرجة
ّ
  جميع تقييم  إلعادة تمر�ن األخ��ة اآلونة �� هناك �ان ھأن

ّ
  مدّرس 65000 تضّم  كب��ة مجموعة إعطاء تّم و . م�ناملعل

  ا�خيارات  د متعّد  واستبياًنا شفهًيا  اختباًرا 
ً

 للغاية لآلمال  بة مخيّ  النتائج �انت و . باملوضوع معرف��م لتقييم  قص�ً�ا  ومقاال

  تدر�ب  توف�� املف��ض من �انكما . سونھيدرّ  �انوا الذي للموضوع ضعيف فهم لد��م املعلم�ن من العديد أّن  يبدو حيث

 .النقابات لصا�ح ا�حاكم وقضت التقييم  ةعمليّ  استأنفت قاباتالنّ  ولكن  سيًئا  أداءً  قّدموا  الذين ألولئك عال��ّ 

  لتحديد املفتش�ن مع  العمل الرئيسي�ن املعلم�ن  ع�� نيتع�ّ  لذلك،
ّ
هذه   لكّن  بالتدر�ب،  والتوصية عفاءالضّ  م�ن املعل

  املعلمون  ي�ون  أن لضمان ةاإلقليميّ  وامل�اتب ئيسي�نالرّ  للمدير�ن متاحة الفرصة أّن  كما. ةمتناسق غ�� زال ت الا�خطوة 

  تمّ  قد  الفرصة هذه �انت إذا ما الوا�ح غ�� من  ولكن .األفضل  هم الفع�� التدريس مقابل إضافية  أجوًرا يتلقون  الذين

 .الفع��ّ   أدا��ا �ان اأيّ   ،ي�ونوا �شط�ن أن  �� ا�حّق  تمنحهم  األقدمية  أّن  املعلم�ن �عض س��عم ، كما استغاللها

 
ّ
 ةا�خدم أثناء در�بالت

  وزارة   مقر  ��  للعامل�ن  ا�خدمة  أثناء  التدر�ب  لتعز�ز  إ�شاؤها  تمّ   البشر�ة،  املوارد  إدارة  داخل  املوظف�ن  لتدر�ب  وحدة  توجد

  أّن  �بدو و . التدر�ب وحدة نظم��ا مختلفة ة تدر�بيّ  دورة 45 عامل  300 حضر ،2018 عام ��و. اإلقليمية وامل�اتب التعليم

وال�ي   التدر�بية الدورةالقبلّية والبعدّية ا�خاّصة ب ستبياناتاال  وهو ما �ش�� إليھ رهمحضو أعطوا قيمة �  قد املشارك�ن

  املتدر��ن  أّن  إ��  �ش��
ّ
 .األحداث  هذه قيمة حول  متباينة آراء  املشارك�ن  لدى �ان ذلك، ومع. وراتالّد  من مون يتعل

  قسم   لدعوات  دائًما  ون �ستجيب   الالرئيسّي�ن    لم�ناملع  لكن  األقسام،  رؤساء  من  اق��احات  خالل  من  الدورات  تطو�ر  تّم كما  

  إليھ  ُينظر التدر�ب  أّن  وأعر�ت �عض اآلراء أيضا. الهملعّم  مفيدة  ت�ون  أن  شأ��ا من تدر�بية دورة الق��اح  البشر�ة املوارد 

  ا�جيد  لألداء م�افأة  أنھ  ع��
ً
  دليل  هناك  يكن  لم و . ةإضافيّ  مهارات من  سيستفيدون  الذين  ألولئك  مساعدة�ونھ  من  بدال

 .تّم وضعها قد اإلدارات �� التدر�ب خطط أّن  ع��

  ثقافة  لتطو�ر جهود وأّي   التدر�ب  أولو�ات ع�� لالتفاق عليم التّ   وزارة مستوى  ع�� حملة هناك   أّن   يبدو المن جانب آخر،  

ھ ل يقو  رأي  هناك و . الالعّم  �جميع مهًما  أمًرا املهارات وتحديث املستمّر  التدر�ب  ف��ا  �عت��
ّ
  �عت��  �ان  التدر�ب  ألّن  نظًرا  إن

ا
ً
�عت��   محلًيا تقديمها  يتّم  ال�ي  القص��ة الدورات فإّن  الت�اليف، �املة  خارجية  التمؤّه  ع�� ينطوي  �ان  عندما  استحقاق

ا توفر البالد أنحاء  جميع  �� التدر�ب ملراكز  هي�ل  هناك  التعليمية، العاملة للقوى  �النسبةو . غ�� مفضلة
ً
  ا جيًد  تحديث

  �شاط  هو  التدر�بو�ما أّن . الوزارة  �� العامل�ن  من   لغ��هم مماثلة مشا�ل  هناك  ذلك، ومع. ا�خدمة أثناء  الوظيفة  ملهارات 

  ع�� �عتمد من عدمھ  املركز  برامج  حضور ب األضعف املعلم�ن فإّن مطالبة ،تطو��
ّ
  مع  باالش��اك الرئيسي�ن م�ناملعل

 . املفتش�ن

  تحف�� 
ّ
 ف�ناملوظ

.  ةمهمّ   قضية  املتدنية  األجور   اعتبار  مع  سواء،  حد  ع��  واملدرس�ن  الالعّم   ب�ن  املعنو�ة  الروح  انخفاض  عن  ون جيب ا�   ثتحّد 

  حضور ا�   أو   الضعيف  داءأ�حاب األ   املوظف�ن أّن    العمال  من  العديد  يرى   حافًزا،  ي�ون   أن  يمكن  امل�افآت  نظام   أّن   ح�ن  ��و

   .هؤالء من   أك��  رواتب  يتقاضون  ��يءال
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  أدوات   لد��مبأّن  املشرف�ن �عض جادلحيث . العليا  األدوار ألداء ا�حدودة املادية الفوائد  عن أنفسهم  املشرفون  تحدثو 

ث�ي. املوظف�ن لتحف��  دةجيّ 
ُ
  خاللها  ىتلّق  وال�ي البشر�ة املوارد إدارة طور��ا ال�ي ا�حديثة، املمتازة العمال خطة ع�� وأ

كما يمكن  . دةجيّ  تحف�� أداة  �ان الثناء بأّن  املشرف�ن  �عض جادل كما . رس�يّ  حفل �� الوز�ر من الثناء املتم��ون العمال

  ال�ي  اإلدار�ة  املهارات  ع��  غالًبا   �عتمد   ال العّم   حافز  فإّن   ذلك،  ومع .  ��نمدرّ   ي�ونوا  أن  م��م   طلب   إذا   املعلم�ن   يتّم تحف��   أن

 . التعليم وزارة ع��  واسع  نطاق ع�� توزيعها  يتّم  ال قد

 ة البشر�ّ  ت دراالق

 ةالبشر�ّ  املوارد نظام داخل اتاملسؤوليّ 

  هي�ل ( العام القطاع مستوى  ع��  �� التعليم  وزارة  تتبعها ال�ي البشر�ة  املوارد عمليات من  العديد أّن  إ��  اإلشارة تجدر

  تحسي��ا  أو العمليات هذه ي��غ� ع�� التعليم وزارة قدرة فإّن  و�التا�� ذلك)، إ�� وما األداء، و�دارة األداء، وتقييم الرواتب،

  وهنا   تنفيذها،ولكن تكمن ��    بحّد ذا��ا  العمليات  ال تكمن ��  القضايا   من   العديد  فإّن   ذلك،  ومع.  محدودة  واحد  جانب   من

  أدوار  مع التعليم وزارة �� اإلدارات من  عدد �وجد و . نللتحّس  الفرص من  املز�د التعليم  وزارة ي�ون ل
ّ
  املوارد مسائل ي�غط

ا �شكيلھ تّم  الذي البشر�ة املوارد قسم  ذلك ويشمل. ةاإلقليميّ  وامل�اتب الرئي��يّ  املقر �� ةشر�ّ الب
ً
 شؤون ووحدة حديث

  قسم �� املوظف�ن
ّ

مسؤولون   األخ��ت�ن اإلدارت�ن لدى �وجدو . األداء ومراجعة املتا�عة و�دارة واإلدار�ة املالية ؤونالش

  وال��قيات عيينات لتّ ا اإلشراف ع�� ات مسؤوليّ ب تتمّتع املوظف�ن شؤون ل �جان جد تو  كما. ةاإلقليميّ  امل�اتب يمثلو��ا �� 

   هذه  دعم  �تمّ و .  الرئي��يّ  ّاملقر  ومستوى   ةاإلقليميّ   امل�اتب  مستوى   ع��  �عمل، و��  وامل�افآت
ّ

  شؤون   وحدات   قبل  من   جانال�

  هذه تقّدم املطاف،  ��اية و�� املوظف�ن،
ّ

 .الوز�ر ونائب الوز�رتوصيا��ا إ��  جان ال�

  املواعيد  تحس�ن نظام  كيفية اق��احتضّمنت �� البداية  مسؤوليات  مع ،2017 عام �� ةالبشر�ّ  املوارد إدارة إ�شاء تّم وقد 

  مع  باالش��اك  عليموالتّ  ال��بية لوزارة  الفعلية التوظيف احتياجات تحديدو  أفضل؛ �ش�ل واإلعارة والواجبات  والنقل 

 �عز�زو   وحوافزهم؛  املوظف�ن  دوافع  تحس�ن  ةكيفيّ   ��  النظرو   ؛التنظي�يّ   هي�لها  ع��  تحسينات  ��احقاو   التنفيذية؛  اإلدارات

 .املوظف�ن  �جالت ع�� وا�حفاظ الوزارة  ملوظفي التدر�ب

  الهائل  وا�جهد   التدر�ب  ع��   ،فردا فقط  12  يت�ّون من   فر�ق  من خالل  ا�جديد،  البشر�ة   املوارد  قسم   ترك��   �ان  ،و�� األثناء

  املوظف�ن   شؤون   وحدة   إدارة  تحت   ذلك  إ��  وما   وال��قيات  التعيينات   �ستمّر ، �� ح�ن  التعليم  بوزارة   التوظيف  هي�ل  �شيد�ل

  املوظف�ن،  ملفات ع��  وا�حفاظ األداء، تقار�ر مراقبة مثل األخرى  ةالبشر�ّ  املوارد مسائل ع�� اإلشراف أيًضا  تواصل  ال�ي

و�عو�ض   الغيابمثل    –  البشر�ة  املوارد"  �حة"   مراقبةأّما  .  إ�خ  االستحقاقات،  ابل قم  املتخذة  السنو�ة   اإلجازات  و��جيل

م�ن
ّ
 فتبقى مسؤولّية قسم املتا�عة ومراجعة األداء.  – العمال  وش�اوى  واملظالم  املعل

  �ستع�� حيث . ا�سبيّ  قليلة بموارد  العمل  ع��  وقدر��ا  مهاتقّد  ال�ي بال��امج  البشر�ة  املوارد قسم  �� التدر�ب  وحدة  تفتخرو 

  ال�ي  الفعل  ردودو�انت  .  األخرى   الوزارات  مع  بالتعاون   تدر�بية  دورات  تنظيم  وتحاول   التعليم  وزارة   وخارج  داخل  من   مدر��ن 

  البشر�ة املوارد  قسم �ر�دو . إيجابية  أقّل   �انوا ا�حادثة �� املشارك�ن أّن   من  غمالرّ   ع�� إيجابية،  األقسام رؤساء من  تلقاها

  هي�ل  تطو�رغ�� أّن . محدودة بمواردبذلك  القيام ع�� دةجيّ  قدرة أظهر ھلكنّ  التدر�ب توف�� لتحس�ن املوارد من مز�ًدا
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  ة البشر�ّ   املوارد  أّن   �بدوو .  الوز�ر  ير�د  اممّ   أطول   وقًتا  ويستغرق   ة البشر�ّ   املوارد  قسم  جهد  �ستن�ف   التعليم  لوزارة  الوظائف

 .املالية باملوارد دةمقيّ  ولك��ا العمل  هذا   دعم ليبيا  داخل  من ص�ناملتخصّ   ي�ناديماأل� أو االستشار��ن  من  تطلب أن يمكن

  هناك  ي�ون  وأن  ةشفافيّ  أك�� عي�ن التّ  عمليات  جعل  �� البشر�ة املوارد  قسم  يرغب  املوظف�ن، تحف��  لتحس�ن  محاولة  ��و

   ب�ن   مفتوحة   منافسة
ّ

  هذا   بتسليم   �عد   واملالية  اإلدارّ�ةالشؤون    تباشر   لم  ذلك،  ومع.  واملقابالت  االختبار   ع��  بناءً   ح�ناملر�

  ينتقل  سوف  ذلك إ�� وما التوظيف �� أّن  غ�� وا�حة تماما الوزارة  إدارات  وظائف �غطي ال�ي  2018 لوائح  كما أّن  ور الّد 

  هناك أّن  �بدوو . البشر�ة املوارد إ��
ّ
أّما  . ا�جديد ة البشر�ّ  املوارد قسم إ��  هذا تغي�� الطموحال برنامج �سليم حيال ًراتوت

م�ن ف �شرو  البشر�ة املوارد إدارة ع��  اإلشراف 
ّ
  ال��تيبات  هذه لتغي�� أعمال جدول  هناك ي�ون  قدو . �عقيدا أك�� هو املعل

 .بوضوح ذلك تفصيل تّم يلم  ولكن

  غ�ناملتفرّ  املدر��ن من  �قر ف هناكإذ أّن . ممتاًزا دوًرا تلعب التدر�ب مراكز أّن  يبدو ا�خدمة، أثناء بالتدر�ب يتعلق فيماو 

م�ن  حول  كما أّن ردود الفعل  ا�حلية،  املراكز  ع��  موزع�ن 
ّ
  لھ املتفرغ  التدر�ب فر�ق أّن  من الرغم  ع�� إيجابية، توف�� املعل

  ُينظر  الذين املمارس�ن واملعلم�ن  ا�حلي�ن،  املدر��ن من متنامية  شبكة خالل  من الفر�ق هذا دعم �تّم و . مختلطة قدرات

 . �ما�موضوع تدريس �� سون ومتحمّ  ون حقيقيّ  خ��اء �م أ�ّ  ع�� م��إل

  ومهارات التمؤّه 
ّ
 ةالبشر�ّ  املوارد فيموظ

�   يدعمهم  الذي الصغ�� الفر�قف. كب��ة ودوافع الثناء �ستحق ال��ام  لد��م كبار  موظف�ن البشر�ة املوارد قسم يضّم 
ّ

يتح�

 قلي عدًدا  أّن  �بدوو . واالل��ام قدرةال بخليط من 
ً

 �� ومؤهالت  وخ��ات بمهارات يتمتعون  ،واوجد إن األ�خاص، من  جًدا  ال

  املوارد  �� العليا راساتالّد  دورات  تقديم  �� للتّو  بدأت ا�جامعات أّن  إ�� اإلشارة تجدرو . التعليم وزارة �� البشر�ة املوارد 

  ع املوّس  الدور  بال�امل تتو�� اإلدارة نتا� إذا صةمتخصّ  ومهارات إضافية موارد إ�� حاجة هناك أّن  ومن املؤكد. البشر�ة

  املتا�عة وقسم واإلدار�ة واملالية البشر�ة املوارد إدارة ب�ن للعالقة وا�ح  تفصيل  هناك ي�ون  أن  يجب  أيًضا،و . املق��ح

 . الةفعّ  البشر�ة  املوارد إدارة   �انت إذا األداء ومراجعة

  وحدة مع اوظيفيّ  تتالءم ال�ي اإلقليمية امل�اتب فرق  عاتق ع�� �نللمعلم البشر�ة املوارد عمليات مسؤولية تقع حالًيا،و 

  هذا   ��  العمل   من   مز�د  إ��  حاجة   وهناك  ةالفعاليّ   مختلطة  �اأ�ّ   ع��  اإلقليمية  امل�اتب  إ��  ُينظر  ذلك،  ومع.  املوظف�ن  شؤون

ن منتمال قبل املوظف�ن  شؤون ووحدة اإلقليمية امل�اتب مع مقابالت إجراء كما ينب��. ا�جال
ّ

  استنتاجات استخالص ك

 . البشر�ة  املوارد وظائف إلدارة التعليم  لوزارة البشر�ة  املوارد  قدرة  حول ذات مع�ى  أك��

  إدارة
ّ
 ةالبشر�ّ  املوارد فيموظ

  املوظف�ن   أدوار  فهم  املفيد  من  سي�ون   لكن  لإل�جاب،  مث��ين  املعلم�ن  تدر�ب  مراكز  ومدير  البشر�ة  املوارد  قسم  مدير  �ان

  عمليات �� املشارك�ن املوظف�ن إدارة حول  ثابتة ببيانات اإلدالء  قبل أفضل �ش�ل البشر�ة املوارد �� املشارك�ن ر�ناآلخ

 .ةالبشر�ّ   املوارد

 



 
 األمر�كّية للتنمية الدولّيةالو�الة  التقر�ر األخ�� -سيةتقييم القدرات البشر�ة واملؤّس  -وزارة التعليم الليبية 

 

54 

 ة الهي�ليّ   القدرة

افق  اتواملعّد  املر

  مش��ك�ن   كمبيوتر   ازي وجه  محدودة  مساحة   مع  املستوى،   ة ضعيفة/ رديئ  البشر�ة   املوارد  إلدارة  مة املقّد   اتواملعّد   املرافق   إّن 

 كما أّن  . موظفا 12 ب�ن
ّ
 .الفر�ق  أعضاء أحد  فرهايوّ  ال�ي   ال��امج  ع�� موجودة  ��ا  يحتفظون  ال�ي  ت ال�جال

 والّ�  ةاإلدار�ّ  املعلومات نظم
ّ
 تجال

  معظم
ّ
  إ�� الوصول  حق  لد��م ليسو . األوراق إ�� �ستند البشر�ة املوارد قسم ��ا يحتفظ ال�ي  تال�جال

ّ
  �يلا تال�جال

 عن طر�ق  املوظف�ن شؤون  وحدة  ��ا  تحتفظ
ّ
  من السنو�ة  املوظف  تقييمات ع��  االطالع  يمك��م  ال كما . دةمحّد  طلبات إال

 . ةالتدر�بيّ  االحتياجات  تحديد  أجل

  �ق ر ف  سمعو .  شفوّي   أساس  ع��   خذ تتّ   القرارات   أّن   و�بدو  . ضعيفة  عامّ   �ش�ل   �يف  واملدرس�ن  ال بالعّم   املتعلقة  البياناتأّما  

  نقل  يتم عندماو . اإلناث من  املئة �� 70 أيضا ولكن اإلناث من املعلم�ن من املئة �� 90 أّن  مختلف �ش�ل نظم املعلومات

 للعدد نظًرا مهّم  هذاو . �امل بدوام �عادلهم ما أو املوظف�ن عدد  �� األرقام �انت إذا ما الوا�ح غ�� فمن  املعلم�ن، أرقام

  آثار ولھ ،جزئّي  بدوام �عملون  الذين النشط�ن ملعلم�نمن ا الكب�� 
ّ
ق  للتالميذ سبةبالن

ّ
  وال�ي  املدرس�ن، نسبب فيما يتعل

 ) FTE(  �املال دوامال معادلة إ�� دولًيا �ستند
ً
  ا�حدودة البياناتو�ع�ي . املوظف�ن عدد من بدال

ّ
  تحليل إجراء يمكن ال ھأن

  وظائف  ع�� يحصلون  الذ�ور  املعلم�ن من متناسب غ�� عدد  هناك �ان إذا  ما الوا�ح من ليس املثال، سبيل ع��و . مهّم 

  للقوى   العمرّي   للملف  دقيق  فهم   دون   املستقبل  ��  �ناملعلم  �شر  تخطيط  أيًضا  الصعب  منو .  املعلمات  حساب  ع��  �شطة

  الصتخاس قبل واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا املوظف�ن شؤون مع مقابالت إجراء يلزم  ذلك، ومع. ا�حالية العاملة

   �شأن جدوى  أك��  استنتاجات
ّ
 . البشر�ة املوارد وظائف إدارة   من لتمكي��ا التعليم  لوزارة  املتاحة  واألنظمة تال�جال

 واملوقعاملكتب  فضاء

  مكتب   هناك   ذلك،   ومع.  املركز�ة  املوظف�ن   شؤون   ووحدة  الوز�ر   نائب  من   بالقرب،  جيد  موقع  ��  البشر�ة   املوارد  إدارة   ظهرت

  املب�ى،   ��  املسؤول�ن   كبار   من  وغ��هم   البشر�ة   املوارد  موظفي  ِقبل   من   واملقابالت  لالجتماعات   عامة   كقاعة  م �ستخد  للمدير

  لم و . التدر�ب أل�شطة صةمخصّ  مساحة وجدت الو . اآلخر�ن البشر�ة املوارد قسم ملوظفيمفتوح  فضاء ذو واحد ومكتب

  نظًراو  لذلك،و . البشر�ة املوارد عمليات  �� شاركةملا اإلقليمية  وامل�اتب  األخرى  الوحدات مرافق  مراجعة تتم
ّ
  غ��  من ھألن

  املقابالت، إلجراء مساحة املثال، سبيل ع�� يتطلب، �ان إذا وما قدًما  امل��ي �� البشر�ة املوارد قسم دور  هو ما الوا�ح

 . ألوانھ اسابق يق سي�ون فإّن أّي �عل مراجع��ا،  تتم لم األخرى  الوحدات �� والتسهيالت املساحة   أّن  إ�� و�النظر
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 ة املاليّ   اإلدارة

 

 مة املقّد 

  هذا ��و. ا�حتملة والتدخالت املمكنة التحسينات لتقييم مهمة التعليم وزارة قيادة �عت��ه  آخر مجال املالية اإلدارة

  األموال وتخصيص  اإليرادات، و�عبئة  و�نفاقها،  جمعها  يتم ال�ي  لألموال  الةالفعّ  اإلدارة  بأ��ا املالية  اإلدارة �عّرف التقييم، 

  إدارة  �� التعليم وزارة �� التمو�ل مهمة  تتمثلو . إنفاقها يتم ال�ي األموال  عن وا�حاسبة فقاتوالنّ  األ�شطة، مختلف ع��

.  الةالفعّ   العمليات  لتسهيل   ف��ا  والتحكم   وا�حاسبة   والتدقيق  وامل��انية   التخطيط  طر�ق  عن  التعليم   لوزارة   املالية  األصول 

  ألّن   املالية،  اإلدارة  مع  املالية  الوظيفة  مساواة  يمكن  ال  ذلك،  ومع.  املالية  البيانات  و�نتاج  املوظف�ن  برواتب  أيضا  ةم�لف  ��و 

 .األخرى  التنظيمية  الوحدات مسؤولية ت�ون  قد املهام �عض

  مع  تتعامل ال�ي التعليم ةوزار  وحدات جميع معومناقشات �جموعات ال��ك��  مقابالتأجرى فر�ق التقييم  لذلك، وفًقاو 

) 3) وحدة اإلدارة واملالية و(2و( التعليم،  لوزارة  االس��اتيجية  اإلدارة ) 1: (ا�حصر ال  املثال سبيل  ع�� �شمل  و��. األموال

)  7(و املتا�عة، إدارة  )6و( الداخ��، التدقيق إدارة ) 5و( التعليم، لوزارة املا�� املراقب ) 4قسم التخطيط واالس��اتيجّية، و(

  مركز  أو   التعليم،   وتطو�ر  للتدر�ب   العام  املركز و   التعليمية،  التفتيش   دائرة  مثل(  التعليم   لوزارة  التا�عة  ا�ختارة  سات املؤّس 

 .ا�ختارة املدارس )9( و ا�ختارة، اإلقليمية ) امل�اتب 8و( ، والتوثيق املعلومات

  ال�ي الدولية املمارسات أفضل الفصل هذا م�قّد و 
ّ
  املقابالت ع�� بناءً  التقييم بنتائج متبوعة التقييم، لهذا ا معيارً  لتش�

 .الوثائق مراجعة من جمعها تمّ  ال�ي واألدلة ،ال�ي تّم عقدها ال��ك��  ومجموعات

 دة جيّ ا�  مارسةامل

  من   ون سي�  لذلكو . الرسمية  غ�� وممارسا��ا ��ااوثقاف ةسميالرّ   �لهااهي  حيث من  ووزارةفر�ّ�  يختلف �ّل بلد وكيان وط�يّ 

  االنضباط  �عزز  أن   يمكن مسار  إ��  البحث من   عقود �ش��  ذلك، ومع. ا�جميع يناسب  املالية لإلدارة  ن�ج صياغة   املستحيل

  �ل اوالهي األ�خاص من حيحالّ�  املز�ج بتطبيق- بكفاءة ا�خدمات وتقديم للموارد االس��اتي��ّ  والتخصيص  املا��ّ 

 9. واألنظمة والعمليات

  جذب  �جبو . ووزارا��م إدارا��م  عمل وكذلك عملهم، نطاق املوظفون  �عرف أن يجب فعالة،  املالية اإلدارة ت�ون  ل�يو 

  ولكن  األمر، ��مهم من هم وحدهم األفراد ليسو . ��م واالحتفاظ وتوظيفهم املناسبة التواملؤّه  املهارات ذوي  األ�خاص

 
 . 16- 5). ص. 2017رؤى لكبار املتخصص�ن �� املالية العامة األورو�ية ( -املالية العامة �� املمارسة  )،ICAEWمعهد ا�حاسب�ن القانوني�ن �� إنجل��ا وو�لز ( 9

�ن، وهما �عمالن دائًما كما لو �ان البلد ��  ؤون املالية غ�� مستقر للغاية ع�� مدار العام�ن املاضي"�ان وضع اإلدارة والّش 

 2019وزارة التعليم، يونيو من جيب أحد ا� – ." مستمّرةأزمة 

مجيب    -  وضوعا��م، التمو�ل".مل  كما هو ا�حالالن�ج الذي يتبعھ موظفو وزارة التعليم املسؤولون عن التمو�ل تقليدي    "إّن 

 2019وزارة التعليم، يونيو 

 2019مجيب وزارة التعليم، يونيو  -معاقبتنا من قبل اإلدارة املسؤولة."   ات املالية و�� املقابل، تتّم نكتشف ا�خالفنحن "
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  مواتية بيئة ��يئة و�جب ،حتمية الشفافية ت�ون  أن  يجبكما . املناسبا�خ��ة  مز�جب كمجموعة أيًضا يتمتعوا أن  يجب

  ا�جودة   عالية  املالية   املعلومات  ت�ون   أن  يجب  أخ�ً�ا، و .  واملراجعة  للرقابة  الفعّ   إطار   أيًضا  هناك   ي�ون   أن  و�نب��.  للمساءلة

 
ّ
 . الوفعّ  ر متكرّ  �ش�ل  استخدامها  و�جب، متاحةو  ةوالدق

  نتائج
ّ

 ر املؤش

  والقدرة  والتنظيمية، املؤسسية القدرات: �� مجاالت ثالثة ع�� ال��ك�� تّم  التقييم، هذا �اعل� يقوم ال�ي للمن�جية وفًقا

  وترد. الهي�لّية والقدرة التحتية  والبنية  البشر�ة،
ّ

 . أدناه 6 ا�جدول  �� قييم التّ  هذا  إلجراء  املستخدمة  راتاملؤش

رات قدرة 6ا�جدول 
ّ

 اإلدارة املالّية : مؤش
ر املكّون 

ّ
 املؤش

االعتماد ع�� السياسات  -ؤسسية والتنظيمية ات املالقدر 

 واإلجراءات واملمارسات املستخدمة واملقبولة �� املنظمة

 

 

 

 الهي�ل التنظي�ي

 التعاون مع التدقيق الداخ�� وا�خار��

 كتو�ة لهذه الوظيفةاملجراءات اإل رشادات و اإل 

 سات ذات الصلة وترسيمها املؤّس 

 �انية السنو�ةالتمو�ل / امل�سياسات 

 التخطيط  ووزارة املشورة واملساعدة الفنية من قبل وزارة املالية 

 املساعدة الفنية ومبادرات بناء القدرات 

 وظيفة املالية املركز�ة واالنتقال 

 قواعد االتصال واإلبالغ 

 لكيةامل

 املسائلة

 املوظف�ن واإلدارةتتجّسد ��  -القدرات البشر�ة 

 لوزارة التعليماملالية فة وظيالقيادة 

 الوظيفة املالية توف�� موظفي

 ومهارات املوظف�ن  معارف

 تنسيب املوظف�ن 

 تدر�ب املوظف�ن أثناء ا�خدمة

 تحف�� املوظف�ن 

 التعو�ض استقرار املوظف�ن / 

 إبالغ املوظف�ن 

حتية 
ّ
 املواّد واملعدات واملرافق -البنية التحتية وقدرة البنية الت

 املوارد املالية

 سكن الوظيفة املالية

 املعدات واللوازم / املواد

 وسائل النقل

 ال��امج املالية املتخصصة

 ش�ل وهي�ل إعداد امل��انية واعتمادها وتنفيذها

 واملدخرات مبادرات اإلنفاق ا�جديدة 

 منطقة و�ل مدرسة آلية تخصيص األموال ل�لّ 

 اإلدارة املالية

 املوازنة واإلدارة و�عداد التقار�ريذ تنف

 توقيت ومرونة اإلنفاق
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 مبادرات اإلنفاق ا�جديدة واملدخرات 

 توقيتال

 يراداتاإل 

 

 ة نظيميّ والتّ  سيةاملؤّس  القدرات 

  املكتب  خلاد ا�خمسة القطاعات  خالل من عليموالتّ  ال��بية وزارة داخل ةاملاليّ  باإلدارة املتعلقة املهامّ  معظم تنفيذ يتّم 

  �� حةواملوّ�   التعليم  لوزارة الرئي��ي
ّ

 : أدناه 4 �لالش

�ل 
ّ

 10: قطاعات الوظيفة املالّية4الش
قة اإلدارة  قطاعات املكتب الرئي��ّي لوزارة التعليم

ّ
 املالية املهاّم املتعل

فا   22( –قسم الشؤون اإلدار�ة واملالّية 
ّ
موظ

 �عملون ع�� املالّية)

 رواتبال •

 ع وا�خدماتت�اليف السل •

 الطالب �� ا�خارج •

 تخز�ن األصول القيمة  •

 .شراء وتخز�ن اللوازم واألثاث واملعدات إ�خ •

 ا�حسابات ا�ختامية •

اتيجّية ف�ن 5( – قسم التخطيط واالس��
ّ
 موظ

 )املالّية ع�� �عملون 

 عمليا��ا،سات التا�عة لها ع�� �عز�ز ملساعدة وزارة ال��بية واملؤّس  ا�جودة،ضمان  •

 وترشيد الت�اليف وتحس�ن املوارد  األداء،وتحس�ن 

 )م��انية التنمية (تنسيق مق��حات املشاريع •

ف�ن  7( – قسم التدقيق الداخ��ّ 
ّ
 �عملون موظ

 )املالّية ع��

 تدقيق الرواتب  •

 مراجعة العقود  •

 ��انيةامل •

 الدعم موظفو •

اقب املا�ّ�   موظف�ن �عملون ع�� املالّية)  5( –املر

 )(املدفوعات وا�حاسبةوزارة التعليم لواإلدارة املالية أموال ع�� راف اإلش •

•  
ّ

 ؤون املصرفية لوزارة التعليمالش

 ا�ختاميةفحص وتوحيد ا�حسابات  •

 و�عداد التقار�ر فقات،والنّ ور�ة لإليصاالت املراجعة الّد  •

موظفا �عملون  15 – 10( –امل�اتب االقليمّية 

 ع�� املالّية) 

 من امل�اتب واملدارس اإلقليميةرتبات كشوف امل •

 )ا�حاسبة (بما �� ذلك ت�اليف السلع وا�خدمات من امل�اتب واملدارس اإلقليمية •

 إدارة احتياجات البنية التحتية للمدارس •

•  
ّ

ؤون املالية املالية (بما �� ذلك طلبات النفقات وتقار�ر التنفيذ واالتصال بإدارة الش

 ) واإلدار�ة

 ��ّ ب املااملراق •

 

 
 جموعة بأكملها.�ش�� مصط�ح "وظيفة التمو�ل" املستخدمة �� هذا التقر�ر إ�� هذه ا� 10
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ؤون  إدارة  تعاملت
ّ

  ع��  واالس��اتيجيةقسم التخطيط  ركز ي بينما التشغيلية، فقات والنّ  الرواتب مع  واملالية اإلدار�ة الش

  عمليات  ع��  اإلشراف  �تم و  11. ا�خارج �� يدرسون  الذين والطالب  العليا  الدراسات  لطالب واإلعانات التطو�ر  م��انية 

  وزارة  لدىتوجد  ليبيا، �� األخرى  الوزارات مثل و  12.ما�� مراقب  بواسطة  اإلدارت�ن ات�ن�� ا�خاصة  واإلجراءات التسليم 

  أنظمة تصميم عن التوا�� ع��  مسؤولة ت�ون  للمتا�عة، و�دارة داخ�� تدقيق إدارة التعليم
ّ

  ا�خاطر  وتخفيف ،مالتحك

  �بدوو . اإلقليمية اتب�امل  أو التعليم  وزارة  داخل املكتشفة املالية ا�خالفات  ومتا�عة ،املالية
ّ
  كب��ة اع��اضات توجد ال ھأن

  طر�قھ، �� جديد تنظي�ي هي�ل وجود من غمالرّ  وع�� اإلعداد. هذا ع��
ّ
  هذه ع�� �غي��ات إجراء املتوقع غ�� من أنھ إال

 .سةاملؤّس 

 و . عليمالتّ  ارة ز و  �� جامعة  إدارة  وموظف��ا  اإلقليمية  امل�اتب  �� عليم التّ  قسم  لدى  يوجد  ال ومن جانب آخر، 
ً
  ذلك،  من �دال

  ونتيجة  14*13التعليم.  لوزارة الرئي��ي  املكتب  �� والتخطيط املالية موظفي مع لد��م  خطيطوالتّ  املالية  موظفو يتواصل

ؤون   إدارة  ألّن   نظًراو .  اإلقليمية  وامل�اتب  لةالصّ   ذات  الرئي��ي  املكتب  إدارات  ب�ن  عاون التّ   ��  متعددة  مشا�ل  تنشأ  لذلك،
ّ

  الش

  ن تفاعال ي ال  ا مفإ��  الكب��ة، العاملة والقوى  اإلدارات من  العديد ان خدمي واالس��اتيجية  التخطيط قسمو  واملالية اإلدار�ة

،و .  اإلقليمية  واملدارس   للم�اتب  املالية  االحتياجات  مع  املناسب   الوقت  ��  دائًما
ً
  م��اني��ا  طلبات   اإلقليمية   امل�اتب   تقدم   ثانيا

  وزارةو  املالية  وزارة  إ�� وتحيلها املعلومات  هذه  تجمع ال�ي  الرئي��ي، املكتب  �� لةالصّ   ذات اإلدارات  إ��  للمشاريع ومق��حا��ا 

 و  اإلقليمية،  امل�اتب ال�ي تقّدمها الطلبات) تقليل أي" (ب��شيد" اإلدارتان هاتان تقوم ما غالًبا ذلك، ومع التخطيط.
ً
 عادة

 �� �س�يّ  تخفيض إجراء مع ( للم��انية سقوف إعالن بمجرد العملية هذه  انر تكرّ  ما وغالًبا اإلقليمية.  امل�اتب موافقة دون 

.  للمناطق مواتية  غ�� حيثما �انت تخفيضات بإجراءهذا  يسمحو  15. املنطقة) راتم�ّ�  عن النظر �غّض  املناطق، جميع

  فصل  �� ةوخاصّ ( ر املتكرّ  �ائيالكهر  التيار انقطاع �سبب. والتقار�ر املعلومات توصيل �� كب��ة مشا�ل هناك  أخ�ً�ا،و 

  داخل)،التّ  �سبب( األمثل املستوى  دون  اإلن��نت و�غطية ة،اإلقليميّ  امل�اتب �� الكمبيوتر مهارات وضعف الصيف)،

 الذي قد ي�ون  والتقار�ر املعلومات تبادلو 
ً
  يكن  لم إن ممال

ً
 و . مستحيال

ً
  املكتب  إ�� يدوً�ا امللفات �سليم يتّم  ذلك، من �دال

  ع�� مشارك��ا  يتمّ  أو  �نإقليميّ   موظف�ن بواسطة ي��يّ الرئ
ّ

 16. ا�حمولة الهواتف  باستخدام ةاالجتماعيّ  ب�اتالش

  املشرف بصفة �عمل فقط، واحد محاسب مع توظيفها  يتّم  ما وعادة للغاية محدودة ةماليّ  مسؤوليات املدارس لتتحّم و 

  من)  واملعدات  واألثاث  واللوازم  املواد(  لعالّس   توف��  تّم   ح�ن  ��  سة، املدر   موظفي   رواتب   جدول   يديرون   �انوا   تقليديا،و .  املا��

  األخ��ين العام�ن مدار  ع�� املالية، وزارة قبل من  اإلقليمية امل�اتب  من العديد اختيار تم ذلك، ومع. الرئي��ي املكتب  قبل

  العامة، النظافة ( للمدارس  غيليةشالت  انية امل��   إدارة ةمسؤوليّ  حيث تّم نقل  ، تجر�بّية/رائدةم�اتب  لت�ون  الالمركز�ة،   من

 
وم��انية املهام ذات الصلة بامل��انية ب�ن وزارة املالية ووزارة التخطيط. وال يقتصر  -امل��انية ا�حالية وم��انية التنمية  -�عكس هذا التقسيم تقسيم امل��انية إ�� قسم�ن  11

 ل يتم تطبيقھ �� جميع أنحاء ا�ح�ومة الليبية بأكملها.� وزارة التعليم بهذا الن�ج �� إعداد امل��انية واعتمادها وتنفيذها واإلبالغ ع��ا �ش�ل منفصل ع�
وزارة مراقب ما�� وعدد �اف من املساعدين املعين�ن من قبل وزارة املالية ب�ن  ي�ون ل�ّل  )،1986من قانون النظام املا�� ا�ح�ومي (آخر �عديل �� عام  18وفًقا للمادة  12

 عن االح  �نمسؤول  ن و �ونيموظف��ا ملدة أر�ع سنوات.  
ّ
اإلجراءات الالزمة ملنع هدر   ، و�تخذون ادرة بمقتضاهت محاسبية وفًقا ألح�ام هذا القانون واألنظمة الصّ تفاظ ��جال

 �قدم املراقب إ�� وكيل وزارة املا). و خسارة بمجرد اكتشافها األموال ا�ح�ومية واألسهم العامة وغ��ها من األشياء الثمينة (واإلبالغ عن أّي 
ً
 شهر�ا

ً
  عن عملھ.لية تقر�را

). التفاصيل اإلجرائية محددة �� القائمة التنفيذية (مرسوم). تّم 2010،  12ترد الشؤون والتعاون مع امل�اتب اإلقليمية �� قانون الشؤون ا�ح�ومية / قانون العمل (رقم    13

 قانون يحّدث و�حّدد بمز�د من التفصيل مسؤوليات امل�اتب اإلقليمية.ت�ون بصدد صياغة  �شكيل وزارة ا�حكم ا�ح�� مؤخًرا، و�ظّن املستجو�ون �� أّن هذه الوزارة قد
 موظفو امل�اتب اإلقليمية هم موظفون رسميون �� امل�اتب اإلقليمية و�خضعون لإلشراف املباشر ملوظفي التعليم اإلقليمي�ن. 14
 � املكتب الرئي��ي وكذلك، إ�� حد ما، تلك ا�خاصة باملؤسسات التا�عة لوزارة التعليم.اإلدارات األخرى �ينطبق ال��يء نفسھ ع�� إدار��ا لطلبات امل��انية ال�ي تقدمها  15
طولها ا�خدمة ال��يدية املنتظمة بديلة، نظًرا ل ال يبدو أّن و غالًبا ما ال ي�ون ال��يد السريع خياًرا �سبب تراكم امل�اتب اإلقليمية �� �سو�ة فوات�� خدمات ال��يد السريع.  16

 ��ا.وضعف موثوقي
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  والنقل ، والعاجلة ا�خفيفة الصيانة االمتحانات، ومتطلبات املكتبية  واللوازم املدر��ي،  النشاط  متطلبات/  واحتياجات 

  ل �سهّ  الن�ج  هذا  أّن  من  غمالرّ  ع�� و ). العاملة القوى  و�دل
ّ

  املدارس،  �� واملس��دفة املناسب  الوقت �� التالتدخ
ّ
  أّن  إال

.  بالفساد ا��امهم  من  ا�خوف  أو التدر�ب   نقص �سبب  اإّم   األموال، ع�� اإلشراف �� دينم��دّ   يزالون  ال  املعلم�ن  من العديد

  اإلقلي�يّ  املكتب   يزال ال  ا�حالة، هذه ��و
ً
   النفقات عن مسؤوال

ّ
 .ا�حلية الو�االت  باستخدام يانةالصّ  و�دير شغيليةالت

  واملعاهد واملراكز وال�جان والو�االت ا�ختلفة ا�خدمات( ال��بية لوزارة التا�عة ساتؤّس ملا تتمتع أخرى، ناحية منو 

  الرئي��ي   املكتب   هي�ل  �عكس  و��.  الرئي��ي  املكتب   عن  واملا��ّ   اإلداري   االستقالل   من   أع��   بدرجة )  وا�جامعات  واأل�اديميات

 .  ما��ّ   مراقبّية، و الس��اتيجحيث لد��ا قسم للشؤون اإلدارّ�ة واملالّية، وقسم للتخطيط وا

  مرحلة   �ل��    واالس��اتيجّية  لتخطيطا  قسم  وواملالّية أ  اإلدارّ�ة  لشؤونا  قسم  ��ع   اإلنفاق  و�دارة  مراقبة  جميع أعمال  تقعو 

  واملدارس  اإلقليمية وامل�اتب التعليم وزارة إدارات فإّن  املالية، اإلدارة  �� الالمركز�ةن�ج  من الرغم  ع��و . امل��انية دورة من

ھ  أيًضا،و . األولو�ات تحديد أو اس��داف دون  تقر�ًبا، تلقائًيا أموالها توف�� يتّم 
ّ
  التشغيلية  امل��انية معظم الستالم نظًرافإن

  أصول  ش�ل ��
ً
  املوارد ع�� ا�حصول  يمكن وال التوجيھ إعادة يمكن الف م��ا، األصول  شراء يمكن ال�ي األموال  من بدال

 .الالزمة

  اقسم و�تلّقى
ّ

وزا�ْي املالّية   من أو ال ��يء من الّدعم لقليلا ،اعملهم ��  واالس��اتيجّية خطيطالتّ و  واملالّية اإلدارّ�ة ؤونالش

.  إرجاعها  يجب  ال�ي   والنماذج  التشري��ّ   األساس   توضيح  مع  السنة،  ��  واحدة  مرة  امل��انية  �عليمات  إصدار  �تّم والّتخطيط، و 

.  التخفيضات إجراء عند وخاصة  مفيدة، ست�ون  وال�ي األولو�ات،  تحديد أساليب  أو �جيةاملن من  خالية  ف�ي ذلك، ومع

  موظفي قدرات  بناء  �� فرص��ما التخطيطو  املالية  وزارتا  �ستخدم ال  كما 
ّ

  تقم  لم أخ�ً�ا،و . التعليم بوزارة املالية  ؤونالش

   جهات بتعي�ن التخطيط  وزارة أو  املالية  وزارة
ّ
 .التعليم لقطاع صالات

  املوازنة  قائمة �شاركو . بال�امل ةاملاليّ  اإلدارة وظائف اتعمليّ  إجراء ةكيفيّ  مراقبة أو تنظيم  يتّم  ال ،وليس آخرا أخ�ً�ا

 و .  للم��انية  لمفصّ   زم�ي  جدول   ذلك  ��  بما  ،ا�ح�ومّي   املا��  النظام  قانون   تطبيق  كيفية  حول   إجرائية  تفاصيل)  1973(
ّ
 ر�وف

  ما  مقدار حول  عامة  إرشادات ،"املالية نةللّس  ة املاليّ  ال��تيبات تأكيد /  تصديق" رسمًيا  ى واملسّ�  نو�ة، الّس  املوازنة  قانون 

 وا�حدود امل��انية �عليمات دتحّد و  17. ونفقات الّدعم التنمية وم��انيات  التشغيلية فقاتوالنّ  الرواتب  ع�� إنفاقھ  يمكن

  هناك  ذلك،  ومع.  امل��انية  طلبات  و�عداد  الفردية  اإلنفاق  فئات  تخطيطوزارة الو   املالية  وزارة  من   مةاملقّد   للم��انية  القصوى 

  أو /  و ةامللكيّ  من جدا القليل هناك لذلك، وفقا. ذلك تنفيذ كيفية حول  املكتو�ة واإلجراءات التوج��ات من جدا القليل

 . اإلدارة  ألنظمة الداخ��ّ  األداء أو  املساءلة  حول  تقار�ر ةأيّ   وجدت ال  األفراد، أداء  تقييم عن النظر �صرفو . املساءلة

 البشرّ�ة  القدرات 

  املوظف�ن ةونوعيّ  كمية �عّد 
ّ

  من  �اف عدد ال��بية وزارة �� �وجدو . الةالفعّ  املالية لإلدارة للغاية املهّم  املسبق رطالش

  معظمهم   اختيار   تمو   ة،خ��   ذوي   بمدراء  التمو�ل   وظيفة   التعليم  وزارة  زودتوقد  .  وا�حماس  ا�خ��ة   وذوي   املتعلم�ن  املوظف�ن

  ذات  جامعية  شهادات  يحملون وهم . صلة ذات  سابقة خ��ة لد��م ولكن املاضي�ن العام�ن  أو العام �� مناص��م لشغل

 
وجود معلومات حول م��انيات الوزارات األخرى أو  دون ذكر املعتمدة،الوزارات الفردية مع م��اني��ا إ�� إرسال خطاب من وزارة املالية  �عت�� امل��انية وثيقة سر�ة. يتّم  17

 األرقام اإلجمالية.
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  من أقل رواتب يدفع العام القطاع أّن  من الرغم ع��و . للغاية و�بدو جميعهم متفان�ن. الدكتوراه درجة بما �� ذلك صلة،

   ا�خاص،  القطاع
ّ
  أو   ا�حمول،  الهاتف  وعالوات  اإلضا��،  العمل  م�افآت  دفع  طر�ق  عن(  مادية  دوافع  لد��م  املدير�ن  أّن   إال

   القطاع  صالحإ  ��  االنخراط  ع��(  مادّية  غ��  أو)  آمنة  وظائف  توف��  طر�ق  عن   أو  الوزارة،  سيارات  قيادة
ّ

  لد��م بأّن    عور والش

 .الثقيل العمل  عبء من  غمالرّ   ع�� بية،جاإي عمل  بيئة تقدم أقسامهم  أّن   �شعرونكما ). جيدة وظائف

  املالية، املهام  �� �عملون  موظًفا  22و�وجد لدى قسم الشؤون اإلدار�ة واملالية . مرِض  املوظف�ن أّن عدد ن و�رى املديرو 

  املا�� املراقب و�دعم. ا�جودة وضمان التطو�ر ةم��انيّ  ع�� �عملون  موظف�ن خمسةولدى قسم التخطيط واالس��اتيجية 

  قسم �ضّم و . مالية اتمسؤوليّ  ذوو  موظف�ن 8 فلديھ ل�حسابات الداخلية املراجعةأّما قسم . مساعدين مراقب�ن  أر�عة

  امل�اتب �� يوجدكما . التعليم وزارة قطاعات مختلف من قون و�تحّق  والتقار�ر، القرارات �� ينظرون موظًفا،  24 املتا�عة

  اإلدار�ة  الشؤون قسمما �عت��ه  وهو التمو�ل،  مجال �� ويعملون  ،طاملتوّس  �� موظًفا  15و 10 ب�ن ي��اوح عدد ةاإلقليميّ 

 �افيا.  واملالية

 و 
ً
  ، واالس��اتيجية التخطيط قسم موظفي باستثناء( األعمال إدارة أو ا�حاسبة �� شهادة املوظف�ن لهؤالء ي�ون  ما عادة

  بقطاع معرف��م فإّن  التقليدية، املالية  للمهام جيًدا م� � أعّد  قد شهادا��م أّن  يبدو �ينماو ). املهندس�ن من  ومعظمهم 

  لعمليا��م، القانو�ي واألساس التطو�ر،  مشروعات ووضع م��انّية  ا�حديثة، امل��انية  وممارسات امل��انية،   وتحليل التعليم،

  التخطيط   قسم  ��  ما سيّ   ال   للغاية،  محدودة  ة العام  ا�حاسوب  مهارات و   ،   الكمبيوتر   إ��  املستندة  والنمذجة   التنبؤ،   وتقنيات

  وما  حليلوالتّ  التنبؤ و /  وال��مجة  األولو�ات تحديد مثل( املالية  اإلدارة عن ا�خارجة األ�شطة فإّن  و�التا��،. واالس��اتيجية

  ذوي  املوظف�ن ب�ن املوجود غ�� صالتخصّ  إ�� �اإلضافةو . املالي�ن املوظف�ن معظم مهارات نطاق خارج تقع) ذلك إ��

 .فقط الروتينية  واملهام) املالية  اإلدارة عكس ع��(  املا��ّ  التصّرف ع�� املالية الوظيفة  تقتصر  املتشا��ة، الوظائف

  توج��ا��م ع�� املدراء  �عتمد التعليم،  بوزارة البشر�ة  املوارد إدارة بواسطة  صةمتخصّ  تدر�بية دورات  تنظيم  لعدم نظًراو 

  وع��  ، )معارفهم تبادل  ع��  املوظف�ن  معظم  يحرص  التقار�ر، حسب ( ��م راأق مع  معارفهم  تبادل  املوظف�ن  وع�� ا�خاصة، 

  ا�جدد، ملنتدبيھ تمهيدية تدر�بية دورات املثال، سبيل ع�� ،الشؤون اإلدار�ة واملاليةقسم  نظمي التمهيدية؛ التدر�بات

  دة محّد   عمل   مجاالت  توجد  ال و .  عملهم  سياق   ع��  للتعرف  الفرعية  أقسامهم   من   وحدة   �ل  ��  واحًدا   أسبوًعا   يقضون   الذين

   هو  بما  دراية  ع��  املوظف�ن  أّن   يبدو  ذلك،   ومع.  الفردية  وظائفلل  توصيف   أو   لإلدارات 
ّ
 وأيًضا  مدير��م   خالل  من  م��م   عمتوق

)  التعليم وزارةل املالّية وظيفةال من مسؤولّيات �ّل قطاع تصف وثيقة( التعليم لوزارة ا�ح�ومي املا�� الوصف خالل من

  ن وقانو 
ّ

  املناصب  ومسؤولياتالوظيفة العمومّية  يصف الذي  ،)2010 لعام 12 رقم ( العمل  قانون /  ا�ح�ومية ؤون الش

 . العامّ  القطاع �� ا�ختلفة

  ل�ل السنوي  الكفاءة تقر�ر املديرون  �ستكملحيث . الفردي�ن املوظف�ن  أداء ع�� املدراء لتعليقات  م���� تقديم  يوجد الو 

  اإليجابية الدرجات تمكنو . وا�حضور  األقران مع والتعاون  والتفاعل املوظف�ن عن املدير باعانط �غطي والذي موظف،

  وأع�� مرتبة أع�� وظائف  إ�� املوظف ترقية من التقر�ر  هذا  �� املتكررة 
ً
  وال  سر�ة التقر�ر هذا  نتائج فإّن  ذلك،  ومع. أجرا

  بطر�قة  تحسي��ا  يمكن محددة مجاالت �� متكرر  �ش�لضعيفة  نتائج بت�جيل �سمح ا مّم  املوظف�ن،  مع مشارك��ا يتّم 

ق ب. أخرى 
ّ
.  األجر مدفوعة إجازة أو/  و إضافية برواتب موظف��م م�افأة  للمدير�ن يمكن البارزة، اإلنجازاتوفيما يتعل

   عليھ  يجب  الذي  واملالية  اإلدار�ة  الشؤون  وقسم  الوز�ر  ملوافقة  املزايا  هذه  منح  �خضعو 
ً
و�� ح�ن  .  األموال  ع��  املوافقة  أوال
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فق
ّ
   السنوي   األداء   تقر�ر  �عد  مثا��   �ش�ل   يتلقون توصيات   ن املوظف�  أّن   ع��   املديرون   ات

ّ
  حاولوا   قد   �انوا  إذا   ما   لواو يق  لم   إال

 .ملوظف��م تلك التوصيات تقديم

  ومغزى ) اإلدارات ب�ن  رات،اإلدا  املناطق،  ال��بية،  وزارة( ياق الّس  و�شأن  هم مهامّ شأن � دراية ع��  املاليون  املوظفون  �بدوو 

  ليبيا  ��  العام  القطاع  ��  شائعة  ظاهرة   التعميم  أّن   يبدوكما  .  ا�حاجة  عند  �عو�ض �عضهم البعض  القيام  و�مك��م  عملهم، 

  ضرورً�ا ويعت��
ً

  معظم  أّن  �عتقدون  التعليم وزارة �� املالية مديري  أّن  ذلك �� السبب  ي�ون  قدو . فيھ ومرغوً�ا وفعاال

  عدد  سوى  يتبّق  لم ورد، ما و�حسب. �ناملاليّ  املوظف�ن  ب�ن للغاية محدود �عو�ض هناك �ان وقد . دجيّ  وضع �� موظف��م

   العمل   وزارة   قبل  من  مناص��م   ��  املوظف�ن   �عي�ن  إ��  بالنظر   ة خاصّ   منخفض،   رقم   وهو  املا��ي،   العقد  مدار   ع��  قليل
ً
  بدال

هما    واملالية   اإلدار�ة  الشؤون  قسملـ  اإلدار�ة  والوحدة  عل��م  املشرف  ّن فإ  ذلك،  ومع.  املدير  أو  املوظف  قبل  من  �عيي��م   من

  ي�ون   قد  امّم   وظيفتھ،  ��"  مقيًدا" قد يبقى    املوظففإّن    النقل   عملية  يدعما  لم  و�ذا   قلالنّ   عمليات  ��  األساسيان  العامالن

 الّتحف��.   ع�� ة ضارّ   آثار لھ

 قدرة البنية التحتّية والقدرة الهي�لّية 

افق رداملواقدرة   واملعّدات من حيث الوقت والكفاية واملر

  تحليل إجراء، �ش�ل موضو�ّ�، بفعالية بواجبا��ا لالضطالع �افية  موارد لد��ا املالية  الوظيفة �انت  إذا ما  تقييم  يتطلب

 لةمفصّ  أدلة �جمع يكفي بما متكرر  �ش�ل  طرابلس إ��  فرالّس  ع��  قادًرا  يكن  لم  الفر�ق  هذا  ّألن نظًراو . طرابلس �� دقيق

  التحتية  البنية تقييم تّم  فقد )،اإلدارات مستوى  ع�� أو الوظيفي املستوى  ع�� واألداء، واألصول  الفع�� اإلنفاق حول (

 .مقابل��م تمت الذين  املوظف�ن آراء ع��  رئي��ي  �ش�ل وقدر��ا املالية  للوظيفة

واملالية.   اإلدار�ة الشؤون قسم هو التعليم لوزارة رئي��يلا املكتب  �� التشغيلية للنفقات الوحيد  الت�لفة مركز ويعت�� 

  املالية  مديرو  عنھ أعرب الذي العامّ  أيالرّ و  18. التعليم وزارة �� م�ان  أّي  �� واألصول  فقاتللنّ  أرقام إنتاج يتم ال ولذلك،

  هناك أّن  هو مقابل��م تمت الذين اآلخرون وأكده
ً
 الوقت �� دفعها يتّم  معظمها �� املبالغ هذه وأّن  للرواتب، �افية أمواال

  اس��الك  و�طاقات ا�حمول  الهاتف رصيد  البدالت، ( باملرتبات املتعلقة األخرى  للنفقات بالنسبة  الوضع  يعّد و . املناسب

   والنفقات)  الوقود
ّ
بينما    ، واالس��اتيجّيةخطيط  قسم التّ  ��  سيما  ال   مثالية،   أقل )  واألثاث  واملعدات   املستلزمات(   شغيليةالت

ورّ�ما �عود ذلك إ�� �ون قسم الشؤون اإلدار�ة واملالّية هو من  ( مشا�ل  ة أيّ  ال واملالية  اإلدار�ة الشؤون  قسم  جھ ال يوا

 و ).  ا�خصصات املالّية  القائم ع�� تيس�� 
ً
  نفق هو يو ،  طل��اي  ال�ي  األموال  جميع واملالّية  اإلدار�ة  الشؤون  قسم تتلقى  ما  عادة

 ( تقر�ًبا ��يء �ّل 
ً
ي�خم قسم   ما عادة أخرى، ناحية من). و التشغيل مصروفات من جًدا صغ�� جزء بقى ت ي ما عادة

  التشغيلية  امل��انية   طلبالتخطيط واالس��اتيجية 
ّ

 .يحتاجها ال�ي  األموال  استالم  من  دللتأك

قسم التخطيط   وضع مالئم، �� ح�ن يوجد لدى واملالّية ��قسم الشؤون اإلدار�ة  يبدو أن امل�اتب،فيما يتعلق بإقامة و 

ئة وتقع �عيدا عن مقر وزارة  ا �� حالة سيّ موم�ات�� مبا�ي القسم�ن تظهر كما ن ليس لد��م م�اتب. واالس��اتيجية موظفو 

بعض  ال حيث أّن ب �ن،املوظفعدد أك�� من و م��ا ( ل�ّل (طاوالت) ع�� أر�عة م�اتب  ا ، تحتوي م�ات��مط�� املتوّس والتعليم. 

 
للمكتب الرئي��ي لوزارة التعليم وامل�اتب اإلقليمية وال�جان /  2019توف�� أرقام امل��انية املعتمدة لعام  ذلك،ع�� الرغم من و  النسب،للتعب�� عن فكرة عامة عن هذا  18

 املراكز / معاهد البحوث وا�جامعات مصنفة حسب الرواتب والنفقات التشغيلية واإليرادات.
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ا يز�ج تدفق العمل �ش�ل  موظًفا، ممّ  22 إ�� 5يوجد �� قسم املتا�عة م�اتب �ستضيف ما ب�ن ا كمليس لد��م م�اتب). 

، ولكن لم يتّم ف، )م�� مر�ع 200ا�حجم اإلجما�� ملكت��م يبدو �افًيا ( نظًرا ألّن و كب��. 
ً
  يمكن أن ت�ون إعادة النمذجة حال

 .األموال الالزمة   منح�ش�ل متكّرر 

 ع املجمي  غم من أّن ع�� الرّ 
ّ
ة. ومع ذلك،  ة هذه ليست عادة عقبة رئيسيّ فئة امل��انيّ   أّن   وظف�ن ليس لد��م معدات �افية، إال

عليم  ، نفدت مستودعات وزارة التّ )عليم ح�ى اآلن (يوليوأموال لوزارة التّ   ةتخصيص أيّ   ، حيث لم يتّم 2019  �� عام مثل عام

 و الة. تاجية املوظف�ن واإلدارة املالية الفعّ إند ا ��ّد اإلمدادات واألثاث واملعدات �سرعة، مّم من 
ّ
ر املركبات للمدير�ن  تتوف

ستخدم فقط من قبلهم، بما �� ذلك خارج ساعات العمل أو 
ُ
�غطية نفقات الوقود �ش�ل   ، ولكن يتّم )ساعات العمل�� (�

 .ات الوزارةمليّ ة ل�حفاظ ع�� �شغيل ع ا يج�� املوظف�ن ع�� استخدام مواردهم ا�خاصّ مّم  ونادر،غ�� �اٍف 

ل�حصول ع�� كشوف املرتبات   -فها ة ع�� العديد من نظم املعلومات اإلدار�ة املوجودة تحت تصرّ تحتوي الوظيفة املاليّ و 

و�� غ�� مرتبطة ببعضها   -والتوظيف)  وال��قياتوتوقيع الشي�ات وا�حسابات ا�ختامية ولشؤون املشرف�ن (اإلجازات 

وزارة  ال ترتبط الوزارات املركز�ة (مثل و وصول إل��م إلجراء الشي�ات. (الوز�ر ونائبھ) ال �مكن لوزارة التعليمو البعض. 

ويعّرضها   الوقت األمر الذي �ستن�ف ع�� الورق) ��ذه األنظمة وتتلقى التقديمات وزارة العملو  وزارة املالية و  التخطيط

 واملقارنة.ع التحليل  �ّج �وال  لألخطاء

انية اتخاذ ولو�اتأل ا لتحديد �أداة امل��  الفعالة القرارات و

  وتنقسم .  بفعالية  املالية  شؤو��ا  إدارة  ع��  التعليم  وزارة  قدرة  الزم�ي،   وأفقها   ا�حا��  بتصنيفها  التعليم،  وزارة  م��انية   �عوق 

 .باألداء اتصال و�دون   بي��ا وا�حة عالقة بدون  وتطو�ر�ة �شغيلية عناصر  إ��  امل��انية

  وال�ي   وتخطيطية،  �شغيلية  م�ونات  إ��  امل��انية   واالقتصادية، و�قسم  التقليدية  البنود  ع��  ا�حا��  امل��انية  تصنيف  ويعتمد

  أفًقا   لد��ا  أّن   كما   19). مش��ك  �ش�ل  تقديمها  يتم  وال  منفصل،  �ش�ل  ع��ا  واإلبالغ  و�دار��ا  عل��ا   واملوافقة  لها  التخطيط  يتم

)  الفردية ا�جامعات  الفردية، املراكز  اإلقليمية،  امل�اتب  الرئي��ي،  املكتب ( جّدا  ضيقا إدارّ�ا  ومنظورا  واحد  عام  ملدة  زمنًيا 

  أ�شطة ب�ن ير�ط أن شأنھ من املن��  برنام�� أو وظيفي قسم  لد��ا يوجد ال و�املثل،. إداري /   تنظي�ي قسم وجود عدم مع

فافية  تجعل املمارسات ذهوه 20األداء. ومؤشرات أهداف من بدعم ا�حددة، ا�ح�ومية السياسة  وأهداف امل��انية
ّ

  الش

  قبل  من  فرضھ  يتّم  التصنيف أّن  من غمالرّ  ع��و  21.تقر�ًبا مستحيلة واملساءلة التقار�ر الفعال، و�عداد والتخطيط

 
ة واعتمادها مقابل الفئات الرئيسية و�تم تنفيذها وفًقا للفئات الفرعية من املستوى الثا�ي (مثل وفًقا لقانون النظام املا�� ا�ح�ومي وقائمة امل��انية، يتم تخطيط امل��اني  19

 "م�افآت العمل اإلضا��"). -"الرواتب" 
وال�ي سوف �ستند إل��ا هذه  لد��ا خطة اس��اتيجية معدة (أو ع�� األقل، سياسة وطنية للتعليم)، مثل هذا املنظور هو أّن  المتالكهاإن الشرط املسبق لوزارة التعليم  20

 ال��امج واملؤشرات.
 املا��ي،عقد  املزدوجة �� بيئة مؤسسية متغ��ة باستمرار (دخلت ليبيا وتخرج من أزمات عديدة خالل ال  وضع امل��انّيةاملتوسطة األجل وممارسة    وضع امل��انيةاالفتقار إ��    21

وح�ى �انت هناك عمليات دمج ب�ن الوزارات املعنية وال�ي أدت إ�� وزارة التعليم ا�حالية) ال ��جع  مرات،ليم عدة و�غي�� وز�ر التع التمو�ل،مما أدى إ�� عدم اليق�ن �� 

 وأّن  واحد،هناك العديد من املعلم�ن الذين يقومون بالتدريس �� فصل  فليس من املستغرب أن ي�ون  ذلك،�ناًء ع�� و ال��مجة املت�املة للنفقات ا�جار�ة والرأسمالية. 

�عض الطالب يدرسون �� املدارس ال�ي ليس لد��ا بنية تحتية أساسية (النوافذ واألبواب وا�جدران والسقوف  وأّن  �عليمية،هناك معلم�ن وقاعات تدريس بدون مواد 

عندما يتم تصنيف ت�اليف الصيانة ع�� أ��ا  ل،املثاأن تؤدي املوازنة املزدوجة أيًضا إ�� سوء التصنيف (ع�� سبيل �مكن و والكهر�اء والصرف الص�� واملراحيض) إ�خ. 

يؤدي  (ألنھ قد األموال ا يؤدي إ�� عدد كب�� من املشاريع الصغ��ة غ�� الضرور�ة) و�هدارممّ  التشغيل،�� ح�ن ينب�� أن ت�ون جزًءا من مصروفات  التطو�ر،نفقات م��انية 

 . ضعيفة)إ�� ازدواجية تمو�ل نفس النشاط، خاصة إذا �انت نظم اإلبالغ 
ّ
للمحلول املت�امل لكال النوع�ن من النفقات تحديد املز�ج األمثل من النفقات نحو  وال يمكن إال

 عاملًيا بأن امل��انية املوحدة متفوقة (البنك الدو��؛ ا�جماه��ية العر�ية الليبية    ع�� الرغم من أنھ يبدو أّن ف  ذلك،مخرجات ونتائج اجتماعية مماثلة. ومع  
ً

الشعبية هناك قبوال
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  أّي   إحراز  يتّم   لم  الزمان،  من  عقد  من   ألك��  التصنيف  هذا  ��  التحسينات  حول   ا�حادثات  �ستمّر   و�ينما  املركز�ة،  الهيئات

 . ملموس تقدم

  ع�� القدرة
ّ
  خطيطالت

ّ
 الفعّ  �ش�ل  اإلنفاق عن واإلبالغ نفيذوالت

  التعليمات  هذه تلقي �تمو . التخطيط وزارةو  املالية وزارة من  الواردة والنماذج  التعليمات ع�� بناءً  للم��انية التخطيط تّم 

  تخطيط   كيفية  حول   بإرشادات  األخرى   يةالتنفيذ  والوزارات  التعليم  وزارة  وتزو�د  املالية  السنة  من  الثا�ي  النصف  بداية  ��

  تقوم  استالمها، �مجردو . األسا��يّ  القانو�ي األساس�و  نفقا��ا 
ّ

قسم الشؤون   من تت�ون  ال�ي( التعليم  لوزارة  املالية جنةال�

  �ل  إ��  لهاساإر   يتّم  وال�ي  اإلنفاق، ل��شيد توج��ية مبادئ  بصياغة) املا�� واملراقب الداخ��  التدقيق  اإلدار�ة واملالية وقسم

 ليتّم �عم��ها.   امل��انية تطو�رو  �شغيل��  جداول  جانب إ��  املعهد/    املركز/   وال�جنة اإلقلي�ي،  واملكتب ،قسم

  امل�اتب  تقومو . كب�� حّد  إ�� إدار�ة  ةمهّم  -" باملرتبات املتعلقة والنفقات الرواتب"  - امل��انية  من ل األوّ  الفصل  إعداد يعّد و 

  وال�جان   )الرئي��ي  للمكتب( واملالية  اإلدار�ة  الشؤون  قسم ��  الرواتب  ووحدة  ،)واملدرس�ن  اإلقليمي�ن  ظف�نللمو (  ةاإلقليميّ 

  هو كما األموال هذه ع�� املوافقة تتّم  ما عادةو . موالاأل  ع�� ل�حصول  املش��ك طل��م بتجميع املعاهد/  املراكز/  الفردية

  وروات��م،   املوظف�ن  بجميع  قائمة  املالية  وزارة  إ��  التعليم  وزارة  ترسل  املوافقة،  د�مجر و .  �عاقدًيا  ال��اًما  تمثل  أل��ا  مطلوب،

  بما ( اإلقليمية امل�اتب رواتب ع�� املوافقة وتتّم . الغش ملنع األخرى  الوزارات قوائم  من  بالتحقق املالية  وزارة  تقوم بحيث

  �تمّ و . ةالفرعيّ  الفئات وضمن املناطق ب�ن فيما زيعالتو  إلعادة املرونة �عض يتيح امّم  واحد، كرقم ) املدارس ذلك ��

 .شهرً�ا ودفعها وصرفها الباب  هذا من املصروفات تخصيص

   فقاتالنّ   -  الثا�ي  الفصل  إعداد  يستندو 
ّ
  الشؤون  قسمو�طلب  .  وصيغة  ا�حقيقية  االحتياجات  من  مجموعة  إ��  -  ةشغيليّ الت

  كميات، ش�ل ��( احتياجا��ا  تقديم  التعليم  وزارة إدارات جميع من  واملالية  اإلدار�ة
ً
  من  بدال

ّ
�قوم  و  ، )قديةالنّ  روط الش

  الحتساب املا��ي العام نفقات رأس  ع�� ز�ادة إضافة يتّم  عادة،و . الحًقا األرقام  هذه" ترشيد"و تجميعب
ّ

  تب�ي و . مالت�خ

/   ال�جان تقدمو . وحجمها ةالدراسي  الفصول  وعدد مدرسة  �ل �� التالميذ عدد  حسب  للمدارس طل��ا اإلقليمية  امل�اتب 

  عروض  بجمع  التعليم لوزارة التا�عة املش��يات �جنة  تقوم امل��انية  ع��  املوافقة بمجرد. أيًضا طل��ا املعاهد/  املراكز 

  الداخ��   التدقيق   إ��  وتحو�لها  الشراء  أوامر   إعداد ب  واملالية  اإلدار�ة   الشؤون  قسم   تقوم   ثم.  مقّدم ا�خدمة  واختيار  األسعار 

  ، الغالب �� تقدير�ة ،التنمية  نفقات جانب  إ�� هذه، اإلنفاق  فئةو�عّد . املستودع و�عبئة الشراء  يتّم املا�� قبل أن   راقبملوا

 ��  يتّم دفعھ  أو  ناقًصا  التمو�ل  ي�ون   ما  غالًبا  لذلك،  وفًقاو .  منخفضة  اإليرادات  ت�ون   عندما  تخفيضها  يتّم   ال�ي  األو��  و��

  ع��  �عتمد صرفها  لكن أشهر،  ثالثة �ل  صاتا�خصّ  تتمكما . مع مقّدمي ا�خدمات القاتلعبا يضّر  امّم  متأخر، وقت

 .ا�خز�نة سيولة

  قسم  تلقى ي أن �مجردو . التعليم وزارة  �� قسم التخطيط واالس��اتيجّية -  التنمية  م��انية - الباب الثالث  إعداد  يقود

  �ش�ل  املالية  وزارةفيھ  ترسلالذي  تقر�ًبا الوقت نفس ��( تخطيط وزارة ال من  امل��انية �عليمات واالس��اتيجّية التخطيط

  املعاهد /  املراكز/  وال�جان التعليم وزارة إدارات إ�� والنماذج التوج��ية املبادئ إرسال يتّم  ،)الهي�لّية �عليما��ا مشابھ 

 
اسية )، قد ال يزال لدى الدولة أسباب قو�ة ملنع توحيد امل��انية (مثل العقبات إ�� دمج سريع ل�ل من امل��انيات أو األسباب السي2009مراجعة اإلنفاق العام ،  -االش��اكية 

 أو التنافس املؤس��ي).
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  إ�� واالفتقار امل��انية إعداد سوء ب�سب إكمالها �� اإلقليمية للم�اتب سهل  وقت يوجد ال عادة،و  22. اإلقليمية وامل�اتب 

  املدارس  بجميع يتصلون  �مفإ�ّ  ذلك، ومع . اكتمالها عدم أو التقديمات تأخر إ�� يؤدي ا مّم  والكمبيوتر، املالية املهارات

قسم التخطيط   إ�� يقدمونھ الذي  الطلب إلكمال  املعلومات هذه  استخدام  و�تم ، الحتياجا��م م�ح  إلجراء

  التعليم،  لوزارة الرئي��ي  املكتب قبل من  التنمية  م��انية أموال استالم يتّم  اإلقليمية، امل�اتب �استثناءو  23. واالس��اتيجّية

  العام   املركزو   والبحوث،  العلوم  لتكنولوجيا  الوط�ي  املعهدو   التعليمية،  املرافق  هيئةو   وامل�ي،  الف�ي  والتدر�ب  التعليم  هيئةو 

  املنا�ج  تطو�ر ومركز  ،) فردي �ش�ل( ا�جامعاتو  واالعتماد، ا�جودة لضمان  �ي وطال املركزو  التعليم،  وتطو�ر لتدر�بل

  حسابات   التعليم   وزارة   تفتح  ، التنمية  م��انية  اعتماد  �مجردو ).  التالميذ  أعداد  ع��   �عتمد   األخ��   إ��  التخصيص(  التعليمية 

  يتمّ  أن  �شرط  الضمان  حسابات لخال من املشاريع �عض دفع �تم و . منفصلة حسابات تتطلب ال�ي  للمشاريع مصرفية

  التطو�ر  مشاريع جميعب بانتظام وزارة التخطيط بإبالغ قسم التخطيط واالس��اتيجية ل��مو�. بال�امل ا�خدمة �سليم

 . إنجازها ودرجة

ھ م  اختالف  مع األول،  الباب  -  ا�خارج  �� والطالب العليا الدراسات  لطالب اإلعانات -  الباب الّرا�ع إعداد  �شبھ
ّ
د  ن إعداأن

  �� شهادا��م ع�� �عد يحصلوا لم الذين الطالب عدد ع��  بناءً  التقديرات  إعداد �تمقسم الّتخطيط واالس��اتيجّية. و 

  يدرس ال�ي الدول  لسفارات املركزي  البنك حسابات إ�� الدراسية الرسوم تحو�ل يتّم  امل��انية، ع�� املوافقة �عدو . ا�خارج

  واملعدات   والكتب   الط��ان  وتذاكر   الط�ي   والتأم�ن   الطالب  مصار�ف  دفع  يتمّ   الدراسية،   رسوملا  إ��   �اإلضافة و .  الطالب  ف��ا

  �� اإلعانات هذهو ). الكمبيوتر أجهزة(
ّ
  �ل  صاتا�خصّ  تتمو . داخلها من التعليم وزارة صھوتخصّ  امل��انية �� واحد خط

  ��ا�ّح  من التحقق  يتّم  أن  بمجرد املالية  وزارة إ��  رقامأل وا  باألسماء قائمة ثالث شهر  �ّل  التعليم وزارة وترسل .أشهر ثالثة

 .اإلدار�ة الرقابة  و�جنة ديوان ا�حاسبة اللي�ي  قبل  من

.  امل��انية طلبات بمراجعة البشر�ة املوارد و�دارة ا�خزانة ووزارة  املالية وزارة تقوم وتقديمھ، امل��انية طلب اكتمال �مجردو 

عقد  ذلك،  �عد
ُ
بلغ  السقوف  املالية  وزارة  تن�ي  ذلك  و�عد  امل��انية،  �شأن  استماع   جلسات  �

ُ
وزارة   تبعوت  24.بذلك  الوزارات  وت

اإلدار�ة واملالية، وقسم التخطيط  �ّل من قسم الشؤون  تقوم ثم. التنمية مل��انية اجّد  امشا�� إجراءً  التخطيط

  املعنية  اإلدارات  و�خطار")  ترشيدها"  أي(  األخرى   يمالتعل  وزارة  إدارات   من  تلق��ا  ال�ي  املالية  ا�خطط  بضبط واالس��اتيجّية

 .ال��ائية  املواعيد بجميع  الوفاء �� نجحوا أ��م التقييم  هذا  �� مقابل��م  تمت الذين ا�جيبون  أفادو . بذلك

  فصول  ب�ن ا�خاطرة ّن أل و  �عاقدية ال��امات إ�� �ستندان 4 و 1 الفصل�ن معظم ألّن  �سبًيا مستقرة  اإلنفاق تركيبة ت�ون و 

  صعبة  امل��انية
ً
  وقًتا و�ستغرق  إدار�ا

ً
ا الفع��  اإلنفاق  مستو�ات تختلف قدو . طو�ال

ً
  املعتمدة، امل��انية  عن كب�ً�ا اختالف

 
ً
   غ��  النفقات  أو  املتوقع   عن  تقّل   ال�ي   اإليرادات  تدفقات  �سبب  العام  منتصف  ��  اإلنفاق   ترشيد  يتمّ   عندما  خاصة

ّ
  عة املتوق

 .أدناه  7 ا�جدول  انظر  مثال،  ع�� ل�حصول و ). األمنية األزمات  ءناأث  املثال سبيل  ع��(

 
ذلك، وا�خّصصات، و�سهيل األ�شطة التعليمية من خالل املعدات واألثاث، وطباعة وتوزيع الكتب �شتمل م��انية التنمية ع�� بناء وصيانة املدارس وا�جامعات وما إ��    22

 املدرسية، واللوازم مثل الّسبورات والطباش��.
فق الر�اضية موجودة (�عم / ال)، والوضع اج إ�� صيانة أم ال)، واملياه املتاحة (�عم / ال)، ومشاريع الصيانة املتوقفة (�عم / ال)، واملرااسم املدرسة، وحالة املنشأة (تحت 23

 مخت�� كمبيوتر (�عم/ ال). دالف�ي (تحتاج إ�� صيانة وما إ�� ذلك)، يوجد مسرح (�عم / ال)، حالة تقنية (يحتاج إ�� صيانة / ال)، علم مخت�� موجود (�عم / ال)، يوج
 واملراقب املا�� �� جلسات استماع امل��انية. واإلدار�ة،إدارة الشؤون املالية  ،الوز�رومثل الوزارات األخرى، يتم تمثيل وزارة التعليم من قبل نائب  24
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انية   : موثوقية7ا�جدول   25امل��
 2018نفقات  

خصيص املوافقة
ّ
 اإلنفاق الّصرف الت

 مليار  31 باملائة  100 مليار  61 2الباب 
50.21 

 باملائة
 مليار  30

50.07 

 باملائة
 مليار  30

48.54 

 باملائة

الباب 

 الثالث
 مليار 171 باملائة  100 يارمل 200

85.44 

 باملائة
 مليار 107

53.26 

 باملائة
 مليار  81

40.48 

 باملائة

 

. أخرى، ناحية من  الزائد،  اإلنفاق ي�ون  ي�اد
ً

  تتحمل أن التعليم  لوزارة  ُ�سمح  ال  األخرى،  الوزارات  وحالها حال مستحيال

  مع �سو���ا و�تم املراقب املا��.  موظفي بواسطة يومًيا فاقناإل  فئات من فئة �ّل  مقابل اإلنفاق رصيد تحديث �تمو . �جًزا

  وز�ر   املا��  املراقب   يخطر  ما،   فئة   ��  األموال   نقص   من   التعليم   وزارة   تق��ب   أن   �مجرد و .  شهر  �ّل   ��اية  ��  املصرفية   البيانات

  �اتباعو . األموال توفر ع��  املا�� راقبملا تأكيد �عد فقط) املا��  املدير  أو  الوز�ر قبل  من( الدفع أوامر  إصدار   �تمو . التعليم

 .الشيك  إصدار يتّم  ذلك و�عد للدفع تصر�ًحا املا��  املراقب  يصدر الدفع،  أمر

  يتم  لم  رصيد أّي  خصم �تمو  ، متعددة توقيعات النقدية املدفوعات  جميع  تتطلبو . بالتساوي  بإح�ام  النقدية  إدارة  �تمو 

  راتب من العام ��اية بحلول  �سو�تھ
ّ

  جميع بز�ارة املالية وزارة من مالية  �جنة تقوم العام، ��اية ��و. املسؤول خصال�

  ع��  ��جيلھ يتمّ  ال امل��انية تنفيذ ألّن  نظًراو . صفري  برصيد العام من الوزارات تنت�ي بحيث دفاترها، إلغالق الوزارات

  �خدم و .  عامة  نفقات   فقاتالنّ   جميع  و�عت��   إدارة،   �ل   تنفقھ  ما   مقدار   حول   معلومات   توجد  فال  الفردية،   اإلدارات   مستوى 

  سنوي   جرد  وجود  من  الرغم  وع��  .واألثاث  واملعدات  باللوازم  اإلدارات  جميع  التعليم  لوزارة  التا�ع  لألصول   العام  املستودع

  للم�اتب   امل��انية   بند   تحت  املتكبدة  النفقات  تتبع  يتم  الو .  إدارة   �ل   تنفقھ   ما  يحلل  أو  ل��ّج   أحد   الف  تبقى،   وما  إنفاقھ  تّم   ملا

  اإلقليمية
ً
  التقار�ر بإعداد يقوم للمساءلة مجلس لديھ إقلي�ي مكتب �ّل  أّن  من الرغم ع��و . املدرسة مستوى  إ�� وصوال

 . الرئي��ي  املكتب يطل��ا  وال التعليم  لوزارة الرئي��ي املكتب  إ�� إرسالها  يتمّ  ال  التقار�ر هذه فإّن  املالية،  لوزارة والتحليالت

ا �ان و�ن العائدات، يرفع التعليم وزارة تصو�ت فإّن  ا،أخ��ً و 
ً
 12 بلغت إيرادات تجمع أن  املتوقع منو . �سبًيا صغ�ً�ا مبلغ

 �� 77( النسبة  هذه غالبيةو . الف��ة لنفس املقدرة نفقا��ا إجما�� من املائة �� 0.14 ذلك و�مثل. 2019 عام �� دينار مليون 

  للتعليم  الوطنية  والو�الة  البحوث،   ومعاهد   التعليم  مراكز/    �جان   تل��ا  مختلفة،  وجامعات  ية الليب  األ�اديمية   ترفعها)  املائة

 ). ح  امل�حق انظر  املعنية،  لألسهم( والتدر�بية التعليمية  املؤسسات واعتماد ا�جودة ضمان   ومركز، امل�ي والتدر�ب 

 

 
 ).  2019املصدر: قسم التخطيط واالس��اتيجية بوزارة التعليم ( 25
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قييم 
ّ
 اإلحصاء والّرصد والت

 

 مة املقّد 

  عل��ا   لل��ك��  قصوى   أولو�ة  باعتباره  التعليم  وزارة  إدارة  حّددتھ  آخر  مجال  هو ييم �� التعليماإلحصاء والّرصد والتق  مجال 

 �� تقييم القدرات البشرّ�ة واملؤسسّية.  

  تحس�ن   ع��  التعليم  وزارة   �ساعد   ال�ي   العملية  أ��ا   ع��  والتقييم  والّرصد   اإلحصاء بتعر�ف  سنقوم   التقييم،   لهذا   و�النسبة

  واملساءلة الشفافية   ا�حالية، وال�ي �عزز   الليبية التشريعات بموجب  إل��ا  بالوصول  ملزمة   ت�ون  ال�ي   نتائج لا وتحقيق  أدا��ا

طعت  ال�ي  الوعود  وتنفيذ
ُ
  واألهداف   املنفقة،  لألموال   وتحليل   التعليم،  وزارة  أداء  ع��  عامة  نظرة  كما تقدم.  اللي�ي  للشعب  ق

  واملستقبلية،  وا�حالية السابقة اإلجراءات  ب�ن االرتباطأيضا  حددوت. األداء سوء ف��ا حدث ال�ي  لألماكن وشرًحا ا�حققة،

 .والتأث�� والنتائج للنواتج  واملستقبلية ا�حالية اإلدارة  تحس�ن ��دف

 و . مع�ن قسم مع التعليم وزارة ��والتقييم اإلحصاء والّرصد  وظيفة تتساوى  ال
ً
  اإلدارات  ع�� اتطبيقه يتّم  ذلك، من  �دال

 
ّ

  �شر  أو تحليل أو جمع أو  طلب  �� دور  لها ال�ي  التا�عة واملؤسسات اإلقليمية  وامل�اتب  التعليم وزارة داخل ب�اتوالش

  تقديم  لضمان  وشفافة فعالة عمل  آليات ، و البيانات تطو�ر ��دف  األداء  ومعلومات البيانات ومراقبة  التعليم  إحصاءات

 .للمواطن�ن أفضل  خدمة

 والاإلحصاء والّرصد  �كون و 
ّ
  األهداف لتحقيق  تصميمھ  عند ةفاعليّ  أك�� قييم ت

ّ
 :الية الت

 ؛ الوط�يّ  ودون  والوط�يّ  القطا��ّ  خطيطالتّ  دعم •

 )؛األداء  ع�� القائمة  وضع امل��انّية طر�ق عن ( بامل��انية املتعلقة  القرارات  اتخاذ دعم •

 ا�جديدة؛ وال��امج  السياسات وتقييم تصميم •

 القرار؛  وصنع اإلدارة  �� املص�حة  أ�حاب  مساعدة •

 املساءلة؛ �عز�ز •

 .واملؤشرات األداء أهداف  تحديد •

 و  الفساد؛ وتقليل ا�ح�ومية  األموال" �سرب" قياس •

 .ا�ح�ومة  أداء ع�� املد�ي  ا�جتمع  إشراف  �سهيل •

تنشأ املشا�ل بمجرد أن يتطلب  لكن ُيتوقع من املوظف�ن عادة أداء املهام الروتينية وعادة ما يكونون جيدين �� ذلك. "

 2019وزارة التعليم، يونيو من  مجيب  - األمر إجراء أي تحليل أو" تفك�� خارج الصندوق ". 

 2019يونيو  التعليم،مجيب وزارة   - إدارة املتا�عة بيئة عمل ممتعة".  أن يجدوا �� "يمكن فقط للموظف�ن املتفان�ن 
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اإلحصاء   مع تتعامل ال�ي التعليم  وزارة وحدات جميع مع املناقشة ومجموعات املقابالت أجر�ت التقييم،  هذا خاللو 

  ، ) قسم التخطيط واالس��اتيجية2و( التعليم، لوزارة  االس��اتيجية اإلدارة) 1: (الوحدات هذه و�شمل والتقييم. الّرصد و 

  امل�اتب ) 7(و التعليم،  لوزارة  التا�عة ا�ختارة ساتاملؤّس ) 5(و املتا�عة،  إدارة ) 4والتوثيق، و( املعلومات ) مركز3و(

 .تارةخا�  املدارس ) 8(و ا�ختارة، اإلقليمية

 املستخلصة واالستنتاجات النتائج �� ويستمّر . واملراقبة والبحث اإلحصاء �� جيدة ممارسات �عت�� بما الفصل هذا �بدأو 

  البنية القدرات الهي�لّية و ، البشر�ةالقدرات و ، والتنظيمية سية املؤّس  القدرات -  أقسام ثالثة �� عة مجّم  التقييم،  هذا  من 

 .أعاله املذ�ور  القسم   من   واالستنتاجات النتائج  عقب البحث،   من  ملز�د ومق��حات توصيات ديم قت يتّم  أخ�ً�ا،و . التحتية

 دة ا�جيّ   املمارسة

  أهدافھ   يحقق  التعليم  نظام  �ان  إذا  ما  ملعرفة  ضرور�ة  التعليم  مجال  ��  والتقييم  والّرصد  لإلحصاء  ا�جيدة  املمارسات  �عت��

  أن  كما يجب.  املناسبة واملؤهالت املهارات ذوي  باأل�خاص واالحتفاظ وتوظيف اجتذاب ال��بية  وزارة ع�� و�جب. وغاياتھ

  �عز�ز مز�ج ا�خ��ة املناسب، وأن يتّم  املوظفون  يجّسد
ّ

  يجب  وأخ�ً�ا،. والتدقيق الضوابط، واالرتقاء بواملساءلة فافية الش

   .وفعال ر متكرّ  �ش�ل  واستخدامها  ومتاحة جيدة بيانات  إنتاج

 :وفعالة مناسبة  والتقييم والّرصد اإلحصاءعمليات  ت�ون  ل�ي

 واس��اتيجيا��ا؛  وسياسا��ا ورؤ���ا التعليم  وزارة  عمل بخطط العملية  ر�ط يجب •

 الت�لفة؛   حيث من والفعالية الكفاءة  ع�� ال��ك��  ينب�� •

 �شاركية؛  بطر�قة ا�حرز   التقدم رصد  ينب�� •

 ا�خ��اء؛  استشارة ينب�� •

 سع؛ا و   نطاق ع�� النتائج  �شر ينب�� •

 و متعددة؛  مصادر من  البيانات  جمع ينب�� •

 .نالتحّس  لتحقيق البيانات استخدام يجب •

  واالختبارات املئو�ة  والنسب  واملتوسطات  ا�جاميع  حساب أي (  الك�ي التحليل  ع�� حليلالتّ  يقتصر  أن غالًبا  �حدثو 

 إ��  النو�� التحليل يمتّد  أن يمكن ذلك، ومع. )والبيانات  الفئات تحديد أي( النو�� التحليل إهمال  يتّم  بينما ،)اإلحصائية

. للغاية قو�ة أداة  يجعلھ امّم  املقصودة، غ�� أو املتوقعة غ��  النتائج وتحليل، )البحث �سؤال يتعلق فيما ( النتائج  تفس�� 

  أنظمة  �� يةالرئيس املمارسات من املستقل والتقييم ا�خار�� قوالتحّق  واملوثوقية والصالحية املصداقية �عّد  وأخ�ً�ا،

 26.الناجحة والتقييم والّرصد  اإلحصاء

 
والتقييم السريع   واملسوحات،  املنطقي،  واإلطار  األداء،بما �� ذلك مؤشرات    التقنية،ع�� مجموعة واسعة من األساليب وا�جاالت    والتقييم  دوالّرص  اإلحصاء�عتمد نظام    26

 ع�� أساس األداء.وامل��نة  االس��اتي��،والتخطيط  التأث��،وتقييم  الت�لفة،وفعالية  الت�لفة،وتحليل  العام،ومسوحات تتبع اإلنفاق  التشاركية،أو األساليب 
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  نتائج
ّ

 ر املؤش

 
ّ

  من األخرى   الفصول وكما جرى �� . أعاله املذ�ورة املمارسات  بأفضل و�قار��ا  للتقييم الرئيسية  النتائج  القسم هذا  صي�خ

  27. النتائج هذه إ�� ول وصلل ال��ك�� ومجموعات) عن �عد أو لوجھ وجًها( واملقابالت املستندات استخدام التقر�ر، هذا

 و 
ّ

  والقدرات   ،والتنظيمّية  سيةاملؤّس   القدرة   ��  مجاالت   ثالثة  ع��   ال��ك��   تمّ   التقييم،   هذا   عل��ا  يقوم   ال�ي  املن�جية   مع   ياتمش

 امل ي�� فيما و . الهي�لّية والقدرة التحتية  والبنية  البشر�ة،
ّ

 .8 ا�جدول  �� م��ا،   ل�ل تقييمها  تمّ ال�ي   راتؤش

رات  : 8ا�جدول 
ّ

 اإلحصاء والّرصد والتقييممؤش
ر املكّون 

ّ
 املؤش

االعتماد ع�� السياسات واإلجراءات  -القدرات املؤسسية والتنظيمية 

 واملمارسات املستخدمة واملقبولة �� املنظمة

 

 

 

 اإلحصاء والّرصد والتقييم قيادة وظيفة

 والّرصد والتقييماإلحصاء  توظيف وظيفة

 ورا��ماستقرار املوظف�ن ود

 معرفة ومهارات املوظف�ن

 تنسيب املوظف�ن

 تدر�ب املوظف�ن أثناء ا�خدمة

 تحف�� املوظف�ن

 يتم إبالغ املوظف�ن

 تتجّسد �� املوظف�ن واإلدارة -القدرات البشر�ة 

 الهي�ل التنظي�ي

 املكتو�ة لهذه الوظيفةاإلرشادات واإلجراءات 

 املؤّسسات ذات الصلة وترسيمها

 املشورة واملساعدة الفنية املقدمة من املؤسسات األخرى 

 املساعدة الفنية ومبادرات بناء القدرات

 املركز�ة واالنتقال اإلحصاء والّرصد والتقييم وظيفة

 قواعد االتصال واإلبالغ

 املسائلة

حتية 
ّ
 املواّد واملعدات واملرافق - البنية التحتية وقدرة البنية الت

 املاليةاملوارد 

 اإلحصاء والّرصد والتقييم سكن وظيفة

 وسائل النقل

 املعدات واللوازم / املواد

 املتخصص اإلحصاء والّرصد والتقييم برنامج

 اإلحصاء والّرصد والتقييم ش�ل ونطاق وعمق

 الرقابة والتدقيق

 اح��ام التوقيت

 ة نظيميّ والتّ  سيةاملؤّس  القدرات 

  األر�عة األقسام خالل من  ليبيا �� التعليم قطاع ��والتقييم  والّرصد اإلحصاءب املتعلقة واأل�شطة هاممل ا معظم  تنفيذ يتّم 

 28:أدناه  5 الش�ل �� املو�حة 

 والتقييم �� وزارة التعليم: أقسام وظيفة اإلحصاء والرصد 5الش�ل 

 والتقييم والرصد اإلحصاءمهاّم  أقسام املكتب الرئي��ّي لوزارة التعليم

 املؤشرات واملراقبة والتحليل

 
مركز املعلومات ) 3(، قسم التخطيط واالس��اتي��) 2دارة االس��اتيجية لوزارة ال��بية؛ () اإل 1أجر�ت املقابالت ومجموعات املناقشة مع، وتم ا�حصول ع�� أدلة من: ( 27

 ) املدارس ا�ختارة.8) امل�اتب اإلقليمية ا�ختارة و (7زارة التعليم، () املؤسسات ا�ختارة املرتبطة بو 5) إدارة املتا�عة، (4والتوثيق، (
 ييم" املستخدم �� هذا التقر�ر إ�� هذه ا�جموعة.�ش�� مصط�ح "وظيفة اإلحصاء والرصد والتق  28
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اتيجّية  فان  2( –قسم التخطيط واالس��
ّ
موظ

 اإلحصاء والرصد والتقييم �عمالن ع��

 تحليل و�عداد التقار�ر 

 ضمان ا�جودة

 والدراساتا�خطط 

فا �عملون  41( –مركز املعلومات والتوثيق 
ّ
موظ

 ع�� اإلحصاء والرصد والتقييم)

ولكن ( والتقييم والرصد اإلحصاء لدعم موظفي (IT) قسم تكنولوجيا املعلومات

 )أيًضا وزارة التعليم �ش�ل عام

 البحث والتطو�ر

 البيانات واملعلومات

 اإلحصائيةتحليل البيانات 

 التقار�ر واألدلة اإللك��ونية

 تصدر �ل عام التقر�ر السنوي عن إحصاءات التعليم

فا �عملون    24(  –قسم املتا�عة  
ّ
ع�� اإلحصاء موظ

 والتقييم) والرصد

وحدات املكتب واإلدارة �� وزارة ال��بية والتعليم العا�� والتعليم العام و�عليم القطاع  

 واملنظمات واملراكز والسلطات ا�خاص 

 القرارات وصنع التقار�ر 

 ش�اوى ال

 تحقيقات ال

موظف �عملون ع��   1( –امل�اتب االقليمّية 

 يم) اإلحصاء والرصد والتقي

 تلقي النماذج 

 والتقييم   والرصد اإلحصاء االتصال مع املدارس �جمع بيانات

 املدارسفحص وتنظيف البيانات املقدمة من 

 تجميع البيانات حول املدارس 

 مركز املعلومات والتوثيق  مع الر�ط

 

  من و . اإلطالق ع��  ذلك تفعل  ال  وأحياًنا  طرق،  �عدة ع��ا وتبلغ وتحللها و�عا�جها  وتجمعها  املعلومات  أعاله  األقسام تطلب

  والتدر�ب التعليم ومؤسسات والثانو�ة واالبتدائية  االبتدائية قبل املدارس من  التعليم إحصاءات  جمع يتم أن  املف��ض

  البحوث  ومراكز اإلدارات  جميع  ومن  الفردي�ن  املوظف�ن أداء  حول  املعلومات  جمع �تم و . وا�جامعات وامل�ي  الف�ي 

  امل��انية  طلبات  ت��ير أو إعداد   عند االعتبار �� املعلومات  هذه تؤخذ ال  ا�حا��، الوقت �� ذلك، ومع. التعليمية  ساتواملؤس

 .سنو�ة تقار�ر  إنتاج أو

  املديرون فقد وصفھ التعليم، وزارة��  والتقييم والرصد اإلحصاء لوظيفة التنظي�ي والهي�ل الهرمي التسلسل حيث منو 

قسم   وظيفة  فقط  قر�ب  وقت  إ��  البيانات  ومعا�جة  جمع  �انحيث  .  ما  حّد   إ��  وظيفّي   بأنھ  مقابل��م  تمت  الذين  واملوظفون 

 .نتحّس  قد املوقف  أّن   �بدوو  ذلك، من  أجزاء ع�� مركز املعلومات والتوثيق سيطرة مع التخطيط واالس��اتيجية 

  عدم هناك املثال،  سبيل   ع�� التقييمو  والرصد  اإلحصاء مسؤوليات فروع   حول  التعليم  وزارة �� الوضوح   �� نقص هناكو 

  السنو�ة  ا�خطة   أداء  مراقبة  ��  الدور   نفس  لهما  أ��ما  يف��ض  كالهما (  واملتا�عة  التخطيط  إدارة  ب�ن  املهام  تقسيم  ��  وضوح

  ماتعلو امل نظم استخدام �� مماثل  �شويش يوجدكما  29. بالفعل بدأتقد  حّل  نحو األو�� ا�جهود ولكّن  ،)ال��بية لوزارة

 اإلدار�ة   املعلومات  نظم   من  األقل  ع��  اثن�ن   و�شغيل   شراء  ��  التعليم  وزارة   �شارك حيث    اإلدار�ة)نظم املعلومات  (  اإلدار�ة

الذي   الوط�ي، اإللك��و�ي التعليم مشروع إطار �� اإلدار�ة املعلومات  نظم و  التعليم إدارة معلومات نظام  مناقشتھ تمت(

 
 حول ا�حلول املمكنة.  وقد كشفت مشارك��م �� عملية التقييم هذه عن هذه املش�لة، وقد تمت بالفعل مناقشات أولية ب�ن اإلدارت�ن 29
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  ر�ما  والذي ، املستمّر  اللي�ي  التعليم إصالح  ومشروع) ([GESL] العاملية  التعليم  برامج ترخيص باسم  إليھ �شار ما  غالًبا

  وتحليلها  Microsoft Excel باستخدام  بالفعل  و�عدادها  جمعها  تم  ال�ي  اإلحصاءات  إ��  باإلضافة  هذا.  ثالث  نظام  إ��  ييؤدّ 

  أو  االزدواجية  من  الكث�� هناك �ان  إذا  ما يراقب أحد  ال  ). و SPSS( االجتماعية للعلوم اإلحصائية  ا�حزمة  باستخدام 

 .ال��امج هذه ب�ن املوجودة  اإلغفاالت

  األقل ع�� أو ر�طها حول  اعتبارات توجد ال أنھ و�بدو .منفصل  �ش�ل نظم املعلومات اإلدار�ة نظام �ّل  إ�� النظر �تّم و 

   يبدو  لذلك،  تبعاو .  توصيلها  يمكن  ال�ي  املنصات  ع��وضعها  
ّ
  كما .  املعني�ن  املوظف�ن  ب�ن   للواجبات  وا�ح  فصل  يوجد  ال  ھأن

 لقيادة  ينب��  لذلك،و .  لها  مع�ن  زم�ي  جدول   أو  برمجة  توجد  وال  ،بتمو�لها  يتعلق  فيما  األجل  طو�ل  منظور   يوجد  ال  أنھ  يبدو

نظم املعلومات   لف�خت شاملة  مراجعة إجراء وقسم التخطيط واالس��اتي��،  ومركز املعلومات والتوثيق  التعليم،  وزارة 

  .التعليم��  والتقييم والرصد   اإلحصاء �� املستخدمة اإلدار�ة

. ويعت�� مركز  التعليم  وزارة  ��  والتقييم   والرصد  إلحصاءلنظام ا  املكتو�ة  اإلجراءات  أو  اإلرشادات  من   جًدا   قليل  عدد  يوجد

  والتوثيق  املعلومات  مركز نظم ي  ،راءيس الوز مكتب رئ �موجبو .  أفضل  �ش�ل  تنظيمھ  يتم  الذي  ا�جزءاملعلومات والتوثيق  

  لم�اتب ل  أيًضا  اللوائح  هذه  تحددكما  .  �شرها  وكيفية  ووقت  وتخز���ا  ة ا�ح�وميّ   الهيئات  مع  ومشارك��ا   البيانات  جمع  كيفية

  ك،لذ ومع . بأكملها العامة الوظيفة ع�� ينطبق عام قانون  هذا و . املعلومات مشاركة  جب ومع من ت  وم�ى  كيف  اإلقليمية

�ا مجهولة حّ�ى لدى  أ�ّ  وأغلب الظّن . )الوظيفة هذه �� املوجودة اإلدارات ح�ى ( وجودها  تدرك ال اإلدارات  من  العديد فإّن 

   ولكن ( أ��م  يف��ض أولئك الذين
ً
 .البيانات  يرسلون ) يفشلون  ما غالبا

  معظم تتمّ  الواقع، ��و. والتقييم د والرص اإلحصاء ا�خاّصة ب التقار�ر  و�عداد االتصاالت مجال  �� القليل  تنظيم �تّم و 

  امل�اتب   جميع  الوز�ر  أبلغ  شهر�ن،  قبل  املثال،  سبيل  ع��و .  أخرى   إ��  إدارة  من  خطاب  أو  الوز�ر  من  خطاب  ش�ل  ��  اللوائح

  ليم التع  وزارة  ��  املعلومات  لتبادل   ا�حالية  اإلجراءات كما �عّد  .  ومسؤوليا��م  واجبا��م  ةماهي  الرسائل  طر�ق  عن  اإلقليمية

   وقًتا   و�ستغرق   شاقة   إجراءات 
ً
  تكنولوجيا   مهارات   وجود  وعدم  االتصال   مثل   التحتية،   البنية  مشا�ل هذا إضافة إ��  .  طو�ال

ة. املعلومات،
ّ
�ن بل

ّ
   ال�ي تز�د الط

  من  أو�ح لها، التحض��  إ�� التعليم وزارة ستحتاج النظر�ة الناحية من وال�ي القطاع، أداء تقار�ر عن سئلوا عندماو 

  املستجو�ون 
ّ
  هذا مثل  يوجد  ال ھ أن

ّ
قسم التخطيط واالس��اتيجية  و  وزارة التخطيط ب�ن مباشر اتصال يوجد الو . رطالش

  التخطيط قسم معها تعاون ي ال�ي الوحيدة ا�خارجية ا�جهةو  30. والتقييم والرصد اإلحصاء حول التعليم  وزارة�� 

  يتعلق عندما خارجيون  نظراء أيًضا  املتا�عة قسم  لدى يوجد الو . يّ اللي�  ا�حاسباتديوان   هو آلخر ح�ن من  واالس��اتيجية

وزارة   مع وأحياًنا واإلحصاء، التعداد مكتب مع مركز املعلومات والتوثيق تواصلو�. والتقييم والرصد اإلحصاءب األمر

  إ�� ا�حاجة وعند الطلب عند( التخطيط
ّ

  أيًضا تطلب ال�ي يق،والتوث للمعلومات الوطنية  الهيئة ومع ،)محددة رات مؤش

  �عض
ّ

 . ساتاملؤّس   هذه من  الفنية  املشورة مركز املعلومات والتوثيق  طلبي ا�حاجة، عندو  31. آلخر ح�ن من  راتاملؤش

 
وزارة التخطيط، ووزارة املالية، ووزارة العمل، ومن املزمع اللقاء ��ا س��اتيجية بأنھ يمكن لإلدارة االستفادة من تبادل املعلومات مع قسم التخطيط واال اع��ف مدير  30

 قر�ًبا.
 لتحليالتھ وتقار�ره. كزاملر وال�ي يحتاجها  الس�ان،بأعداد  مركز املعلومات والتوثيقيزود املكتب  31
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  �عمل   ال  النظام   هذا   ولكن  التعليم،  إدارة   معلومات   نظم   باستخدام  التعليم   وزارة   �ستخدمها   ال�ي   البيانات   معظم  جمع   �تّم و 

 �� النظام اختبار تّم  املرحلة، هذه وخالل ،التعليم إدارة معلومات نظم من  األو�� املرحلة من  اءن��اال  تم وقد . �امل �ش�ل

  القبول   ع��   ال��ك��   مع   ،2018  عام  ��   مؤشرا  30  من  بأك��   مقارنة  بيانات  قدموا و .  ليبيا  أنحاء  جميع  ��  ة إقليميّ   م�اتب   عشرة

  ومديري  املدارس، وموظفي وا�خر�ج�ن، والتكرار، وال��قية، جما��،إل وا الصا�� والت�جيل واالنتقال، والصا��، اإلجما��

  ونوع ) الر�ف/  وا�حضر  املنطقة( ا�جغرا�� واملوقع ا�جنس حسب هذا  تقسيم تموقد . املدرسية املبا�ي وظروف املدارس،

  املرحلة ��و. املستخدم يل دل تطو�ر يتم  كما . سنوً�ا البيانات هذه جمع  ستمّر � أن  املتوقع ومن ). عامة/  خاصة ( املدرسة 

   15  حوا��  ذلك  ��  بما  جديًدا،  مؤشًرا  60  حوا��  و�ضافة  األو��  املرحلة  ��  املكتشفة  املشكالت  حّل   يجب  الثانية،
ّ

حول    ًرامؤش

  قبل  ما بيانات ع�� التعليم وزارة تديرها التعليم ال�ي إدارة معلومات نظم تحصل أن املف��ض  ومن. امل��انية أو املالّية

  هو   كما   ذلك  تنفيذ   يتم   مدى  أّي   إ��  املعروف   غ��   من و .  اإلقليمية  امل�اتب   خالل  من  والثانو�ة  واالبتدائية  االبتدائية   رسة دامل

 .البيانات  دقة مدى  وال لھ، مخطط

  من  التعليم إدارة معلومات نظم �� ا�جامعات أو والتق�ي امل�ي والتدر�ب التعليم  دمج نحو محددة خطوات اتخاذ يتم لمو 

  ملشغ�� وفًقا  تدر���م تم موظف�ن  لد��ا  ال�ي  املدارس،  تزو�د: التا�� النحو  ع��  العمل  إ�� اإلجراء ��دف و  . العملية الناحية 

  ا�خاصة املستقلة الكمبيوتر أجهزة باستخدام تمألها إلك��ونية نماذج  ع�� تحتوي  مدمجة بأقراص  اإلقليمية، امل�اتب

  ة منصّ   باستخدام  املعلومات  هذه  بتحميل  اإلقليمية  امل�اتب  تقوم  ،األو��ّ   التنظيف  �عدو   .اإلقليمية  م�ات��م   إ��  والعودة  ��م 

 إدارة  نظام  ��  البيانات  و�دخال   التنظيف  من  ثانية  جولة  بإجراء  والتوثيق  املعلومات  مركز  �قومو .  والتوثيق  املعلومات  مركز

   املتطرفة،  يم الق (EMIS) التعليم   معلومات   إدارة  م نظ  يكتشف   عندما و .  املعلومات
ّ
  لةالصّ   ذات   اإلدخاالت  بتمي��  يقوم  ھفإن

فر�ق   ؤكدي لمو . األمر لزم إذا املدارس  مع تتشاور  ال�ي اإلقليمية،  امل�اتب معباملتا�عة  والتوثيق  املعلومات �قوم مركزو 

 .اإلجراء هذا   اتباع  مدى التقييم

  الوط�ي   اإللك��و�ي  التعليم  مشروع   هو ،  للغاية  ا�حدود  احھجن  رغم   ،ثاٍن   نظام   بتنفيذ  ا�حا��  الوقت   ��  التعليم   وزارة   تقومو 

  ونظام  البيانات  مركز)  1: ( وحدات  خمس  ع��  املشروع  �حتوي و   .GESL Ltd  �س�ى  إيرلندا  ��   مقرها  شركة  من  بدعم  اللي�ي،

  التفاعلية اإللك��ونية الكتب) 2( ،)الطالب مستوى  وتحليالت الطالب معلومات إحصاءات من مز�ج( الطالب معلومات

  املشروعات، إدارة ) 5( و  املعلم�ن، تدر�ب ) 4( ا�حمولة، الكمبيوتر وأجهزة اللوحية الكمبيوتر  أجهزة) 3( ا�حّسنة،

  �� التنفيذ و�دأ 2007 عام �� البداية �� التعاقد تمو . املبتكرة التعليم حلول  يقدم بأنھ املشروع وأشاد. والتقييم  والبحث،

 تّم  ،2011 عام �� الليبية الثورة بداية معو ). أمر��ي دوالر مليون  58( ثان عقد توقيع تّم  ،2010-2009 ��و. 2008 عام

تم استئناف املشروع من جديد للمّرة   ،2014 عام ��و. 2013 عام ح�ى املشروع بدء إعادة يتّم  ولم القاهرة، القوة إعالن

 . ا�ح�ن  ذلك منذ  كب�� تقدم  قيتحّق  لم ولكن  الثالثة

  وا�جامعات   واملدارس   األطفال  ر�اض. وت�ون  Microsoft Excel   بيانات  وجداول   خالل  من  أيًضا   املعلومات  جمع  ّم ت ي  أخ�ً�ا،و 

  معلومات) 1: ( ب )املطاف قسم التخطيط واالس��اتيجية ��اية و��( والتوثيق املعلومات مركز ب��و�د ملزمة
ّ

  -  مالتحك

  والفصول   املدارس   عدد:  املنطقة  حسب  -  املالحظات)  2(  ا�جنس،   حسب   املصنفة   والطالب  والفصول   املدارس   عدد   إجما��

  ح�ومية( املدرسة نوع  املدرسة، اسم  املنطقة،: املدرسة حسب) 3( و  ،الصف وحسب  ا�جنس حسب مصنف�ن والطالب

  مستوى  ،)مجتمعة أو مسائية فصول  أو الصباح( الدراسة ف��ة ،)مختلطة أو بن�ن ، بنات( املدرسة نوع ،)خاصة مقابل
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  ا�جنس حسب مصنف�ن والطالب الفصول  عدد الت�جيل، التعليم،
ّ

  أو  املدارس ملديري  االتصال وتفاصيل ،والصف

  حول   معلومات  أيًضا قسم التخطيط واالس��اتيجية جمعي  اإلحصائية،  األوراق  هذه  إ��  �اإلضافةو .  املدر��ي  التوثيق  موظفي

 .طو�رالتّ   م��انية إعداد من كجزء  للمدارس حتية التّ  البنية  ظروف

  التنظي�ي  الهي�ل   تحس�ن   ��  حالًيا  واإلحصاء  التخطيط  إدارة  و�شارك.  مكتوب  ش�ل  ��  اإلجراءات  من  جًدا  قليل  عدد  �وجدو 

  مؤشرات   تطو�ر  �تمو .  اإلدارات  ب�ن   املهام   وتخصيص  املوحدة  التشغيل   و�جراءات  الوظائف  توصيف  وتطو�ر  التعليم   لوزارة

  أّن  يدر�ون وهم . كيفية ذلك املعروف غ�� من لكنو  ،واالس��اتيجية طالتخطي قسم  قبل من القطاع  أداء
ّ

  راتاملؤش

  ومع . مفيدة البيانات �جمع املوجودة النماذج يجدون  �مأ�ّ حيث ذكر مركز املعلومات والتوثيق . تحسيًنا وتتطلب أساسية 

  إعدادها  يتّم  وال مت�املة بيانات جدو ت الف القطاع،  من جزء سوى  �غطي ال  التعليم  معلومات إدارة نظم  ألن نظًراو  ذلك،

 . منفصل  �ش�ل

 ة البشر�ّ  القدرات 

  ع��  �شرفون  الذين الثالثة املدير�ن أّن  و��. املالية الوظيفة �حالة مشابھ والرصد والتقييم اإلحصاء  قيادة وضعإّن 

مركز املعلومات   ومدير عة املتا� إدارة  مدير التخطيط،  مدير ( إلحصاء والرصد والتقييم لـ ا�ختلفة الفرعية الوظائف

ھ    عملية،   وخ��ة  صلة  ذات   أ�اديمية  خلفيات  لد��م   أّن   ح�ن   ��و.  املاضية  الثالث  نواتالّس   ��  فقط  انضموا  قد)  والتوثيق
ّ
فإن

 .  اإلحصاء والرصد والتقييم ع�� م��م أّي   تدر�ب يتم لم

  إلنجاز   إضافي�ن   موظف�ن  إ��  يحتاجون   ال   �م أ�ّ   ديرونمل ا  أكد، كما  �افية  األرقام  تبدو  املعني�ن،   املوظف�ن  عدد  إ��  النظر   عندو 

 املؤشرات ذلك �� بما( صد والتقييم اإلحصاء والرّ  �� �عملون  موظًفا 11 واالس��اتيجيةقسم التخطيط  �ضّم و . أعمالهم

  بمع�ى م، والتقيي اإلحصاء والرصد  ��  جميًعا ويعملون  موظًفا  24 املتا�عة قسم  �ضمو ). والدراسات وا�خطط والتحليالت

  يركز باألداء املتعلق عملهم فإّن  ذلك، ومع. التحقيقات ونو�بدؤ  الش�اوى  مع و�تعاملون  التقار�ر و�جمعون  يراقبون  أ��م

  ،ا�خاّصة بمناص��م  ا�حالية  اإلجراءات  يتبعون  �انوا  إذا  وما  األفراد  أداء ع��
ً
  أداء  �� ��ا  �ساهمون  ال�ي  الطر�قة  من  بدال

  ب�ن من. و والرصد والتقييماإلحصاء  مع يتعاملون  الذين املوظف�ن معظم املعلومات والتوثيق  كزمر  لدى �وجدو . القطاع

   40  من  أك��هناك    لد��م،  �عملون   موظًفا   56
ً

  املعلومات،  تكنولوجيا   قسم  ��  15  حوا��(اإلحصاء والرصد والتقييم   ��  عمال

  ، العاملية التعليم برامج ترخيصومشروع  ،التعليم تمعلوما إدارة نظم مع �عملون  الذين للموظف�ن الدعم يقدم والذي

  11و ،)ذلك إ�� وما ،والتشبيك
ً

  مق��حات تحض�� ،مركز املعلومات والتوثيق موظفي  تدر�ب( والتطو�ر البحث �� عمال

  ظًفا و م 15 ��م ا�خاص  اإلحصاء قسم يضمّ  أخ�ً�ا،و ). املوظف�ن وتوزيع البشر�ة،  املوارد إدارة إ�� ستقدم ال�ي  التدر�ب

  ��  املوظف�ن هؤالء �عضو ). اإللك��ونية واألدلة التقار�ر إعداد �� وأخصائًيا واإلحصائي�ن واملعلومات البيانات أخصائّي (

 .مؤقتة عقود بموجب ويعملون  تجر�بية ف��ة

  من  العديد كر ت لذلك، ونتيجة. العمليات ع�� سلًبا يؤثر امّم  األمثل،  املستوى  دون  تحتية بنية ��ا  الوظيفة  أّن  �بدوو 

كما ال   �اٍف  تحف�� أو جيدة بدوافع يتمتعون  ال بقوا الذين أولئك أّن  و�بدو القسم. للغاية ماهر�ن  بدوا الذين املوظف�ن

والتقييم  اإلحصاء والرصد  �� العامل�ن املوظف�ن  �عو�ض ل معّد  �ان  املثال،  سبيل  ع��و . لوظائفهم ن مثاليو  يبدو أّ��م 

قسم   تر�وا  الذين املوظف�ن عددف). املثال سبيل  ع�� املالية،  الوظيفة  �� العامل�ن باملوظف�ن مقارنة ( �سبًيا مرتفًعا

  مدير حضر عندما  موظف�ن ثمانية  غادر  املتا�عة، قسم ��و. حفنة من  أقلّ  املاضي�ن  العام�ن �� التخطيط واالس��اتيجية 
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  التحديات من املركز عا�ى حيث ر،القد بنفس متقلًبا مركز املعلومات والتوثيق مع الوضع �انو . جديد
ّ

  ب�ن  خصيةال�

  �� املناخ  لتغي�� جًدا  متحمس وهو 2019 أبر�ل  �� باملركز التحق  جديد،  مدير مركز املعلومات والتوثيق  لدىو . املوظف�ن

 .ستھمؤّس 

  مش�لة، يمثل املوظف�ن عدد أّن  يبدو ال و�� ح�ن
ّ

  ��  ا�جودة أّن  �مبل�مقا تمت الذين لةالصّ  ذوو  واملوظفون  املديرون دأك

  ملوظفي  مثا�� �ش�ل تنظيمھ سيتم( ملوظفيھ معيًنا تدر�ًبا وتكراًرا مراًراواالس��اتيجية  التخطيط  قسم وطلب. ش�لةامل

.  اآلن ح�ى تدر�ب  أّي  يحدث لم  الوز�ر،  تأكيد من  الرغم  ع�� لكن و ) مش��ك �ش�ل املعلومات والتوثيق مركز و التخطيط 

 التعليم  وقطاع  املعلومات  تكنولوجيا  ونماذج  اإلسقاطات  ��  التدر�ب  معظم  إ��  حاجة��    �اأ�ّ   �شعرون  ال�ي  ا�جاالتوتتمثل  

  املؤهالت  لد��م  ليس  موظف��م  أّن   �بدوو .  ددالصّ   هذا  ��  املشكالت  أك��  املتا�عة  قسم  واجھ�و   32.املؤشرات  وتحليل  و�رمجة

  مهيئ�ن غ��  وهم  .املباحث أو  الشرطي  عمل  �شبھ عملهم  فإّن  ك، لذل نتيجة و . صلة ذات  تدر�بات يتلقوا  لم  �م وأ�ّ  املناسبة 

  عملهم يتطلب عندما
ً

 .ل�حلول  توصيات أو  تحليال

  ي��كفإنھ  املوظف�ن تنسيبوفيما يتعلق ب
ً

  كموظف�ن  �عيي��م يتم واإلدارات املدير�ن أّن  إ�� �النظرو . أيًضا للتحس�ن مجاال

  عمليات  حدثت لذلك، وفًقاو  33. وحدا��م ب�ن املوظف�ن �عي�ن بإعادة لهم ح�سم وضع �� املديرون ي�ون  ما فغالًبا جدد،

مركز   مع الوضع حول  النظر وجهات تختلف الو . املاضي�ن العام�ن  خالل واالس��اتيجية التخطيط قسم �� عديدة نقل

  ن واملوظفو . الف�ي العمل �� مستمّر  تراكم  هناك بينما الروتي�ي، العمل يتمّ  املتا�عة، قسم ��و. كث��ا املعلومات والتوثيق 

  ناحية  منو . سنوات وعشر خمس ب�ن ت��اوح ملدة مناص��م �� البقاء إ�� و�ميلون  والروتينية البسيطة باملهام دراية ع��

  وزارة العمل  لدى ليس - لد��م  تتوفر ال ما غالًبا( فنية مهارات إ�� فنية  مناصب �شغلون  الذين األ�خاص يحتاج ،أخرى 

 ثالثة إ�� شهر�ن �عد أخرى  وظائف �� املوظف�ن �عي�نإعادة  يتّم كما  .)ا�حتمل�ن للمر�ح�ن شامل  تقييم ءإلجرا آليات

  بوزارة  البشر�ة املوارد  إدارة هو  ذلك وراء الرئي��ي  بب الّس  فإّن  املتا�عة، إدارة نظر  وجهة من انتدا��م. و  من  فقط أشهر 

 .التعليم

  والقيادة   الكتا�ي  والعمل  واألرشفة   اإلنجل��ية  اللغة  دورات  مثل(  جًدا  عامة  تلق��ا  يتّم   ال�ي   التدر�بية  الدورات  ت�ون   ما  عادةو 

  ال ا�حا��، الوقت ��و). اإلحصائية واألساليب 
ّ
  ال�لية ورغم أّن . صةمتخصّ  تدر�بية دورات البشر�ة املوارد قسم م ينظ

 أّ��ا  التدر�بية، الدورات �عض تنظم العمل، وزارة مظلة  تحت �عمل  عامة سة مؤّس  و�� للتدر�ب، الوطنية 
ّ
  موجهة إال

 34. تدر�ب ل�ل  فقط واحد مر�ح  �سمية  ال��بية لوزارة  و�مكن، )سيئ �ش�ل  مس��دفةف�ي  و�التا��،( بأكملھ  العام  للقطاع

  �ب، التدر   إ��  خاصة  املتا�عة  ع��  �عملون   الذين  اإلقليميون   املوظفون   �حتاجو .  التدر�ب  مق��حات  املتا�عة  إدارة  تأعّد وقد  

   قبل  من  عادة  تنظيمھ  يتم  املعلومات،  تكنولوجيا  مجال   ��  التدر�ب  �عض  �وجدو .  تدر�ب  أي  يحدث  لم  ذلك،  ومع
ّ

  ر�ات الش

  يتم  لم  ذلك، ومع 35. استخدامها ع�� املوظف�ن  تدر�ب عل��م يتع�ن والذين مع�ن ب��نامج ال��بية  وزارة  زودت ال�ي  ا�حلية 

 والتقييم.   اإلحصاء والّرصد موضوعات  ع��  تدر���م

 
 األخرى بالوزارة. �� غياب مثل هذا التدر�ب، يحاول املدير التأقلم من خالل جذب املوظف�ن املهرة من اإلدارات 32
 تتطلب التحو�الت ب�ن اإلدارات ا�حصول ع�� إذن من إدارة قسم الشؤون اإلدار�ة واملالية ووزارة العمل. 33
 وفًقا للمدير�ن الذين تمت مقابل��م، لم يحضر هذا النوع من التدر�ب سوى موظفي قسم الشؤون اإلدار�ة واملالية.  34
 ن العديد من موظفي إدارة املتا�عة يتا�عون دورة دراسية مد��ا أسبوع واحد. خالل املقابالت لهذا التقييم، �ا 35
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 املائة �� 20 حوا�� أّن  قسم التخطيط واالس��اتيجية مدير �عتقد املثال، سبيل ع��و . أيضا محدودا يبدوويعّد التحف�� 

 36). إ�خ  والبدالت،  اإلشادة،  ورسائل  وال��قيات،  الرواتب،  ودفع  رحة،امل  بيئةال(  حقيقية  بدوافع  �شعرون  موظفيھ  من  فقط

  املركز، هذا  �� تقليديا،و . االع��اف أش�ال   من غ��ه أو اإلضا�� للعمل  عالوات ومات والتوثيق املعلمركز   منح ي ال و�� املقابل 

  ما  وعادة. ممتعة عمل  بيئة أنھ  ع��  والتوثيق  املعلومات  مركز إ��  ُينظر  ال و ". املمّ��ين  لأل�خاص امتيازات" �عت��  هذه  �انت

 فقط(" املتا�عة إدارة  ��  املوقف  �تشابھو . ذلك �ستحقون  �انوا  إذا  ما   الوا�ح من  ليس  الذين  للموظف�ن امل�افآت   دفع يتم

 "). ممتعة  عمل بيئة سيجدون   حًقا املل��مون   املوظفون 

قسم الّتخطيط   مدير أبرز و . فعلھ عل��م يجب بما  جيًدا والّرصد والّتقييماإلحصاء  موظفي  إبالغ  يتمّ  لم  أخ�ً�ا، و 

  كما أّن  37. يفعلون  ال غالًبا ولكن مشارك��ا  للمدير�ن �مكنو  موجودة، عتمدةملا الوظيفية  التوصيفات أّن  واالس��اتيجية

  ترسيم  هناك ي�ون  ال عندما  ذلك، رغم االرتبا�ات، تنشأو  38. فقطمشافهة و  بانتظام �عطى أو من�جية  ليست الفعل ردود

  السنو�ة ا�خطة تنفيذ مراقبة أّن  املتا�عةقسم و  خطيطالتّ  قسم من �ّل  �عتقد املثال، سبيل  ع��و . االقسام ب�ن وا�ح

  وا�ح   غ��(  والتقييم  صدللرّ   شهر�ة  نماذج  املتا�عة  إدارة  طورت  األخ��ة،  اآلونة  ��و.  مسؤولي��م  ت�ون   أن  يجب  ال��بية  لوزارة

  عة،تا�امل  قسم  ��و.  املوافقة  تنتظر  تزال  ال  لك��ا)  السنو�ة  ل�خطة  رابط  هناك   �ان  إذا  أو  الفردي  باألداء  يتعلق  األمر   �ان  إذا

  هو  امّم  أك�� والتدقيق الرقابة من مز�ًدا يمارس ا�حا�� املدير اعتبار يتّم  ما وغالًبا للموظف�ن، أسبوعية اجتماعات �عقد

  �ش�ل  املشكالت تواجھ منتظمة و  منظمة اجتماعات  مركز املعلومات والتوثيق لدى يوجد ال و . املتا�عة مدير من متوقع

 . وفورّي  مباشر

 والقدرة الهي�لّية   ةحتيّ التّ  البنية 

قسم التخطيط   تقومحيث . للغاية مقيد تمو�ل ظّل  �� معظمها، �� ،اإلحصاء والرصد والتقييم وظيفة �عمل

  أل��مقسم الشؤون اإلدار�ة واملالية. و  إ��  م��انية طلب  بتقديم التعليم،  وزارة  �� أخرى   إدارة  أّي   شأن واالس��اتيجية، شأنھ

  ولكن)  السابق  للشهر(  بانتظام  الرواتب  دفع  �تّم و .  طل��م ت�خيمفهم يقومون ب  األموال،  ةايكف  عدم  ع��  ي�افؤون  ما  عادة

  م�املات  ع�� ا�حصول  للغاية يصعب لكنو  واألثاث، واللوازم األساسية املواد و�تّم منح 39. متأخرة ت�ون  ما عادة البدالت

  مع االتصال يتمحيث  ماليا؛مستقّل  شبھوالتوثيق . ويعت�� مركز املعلومات والبدالت الوقود اس��الك و�طاقات هاتفية

 التعليم وقسم  وزارة خالل من املالية وزارة
ّ

  امل��انية  اعتمادات / مخصصات فإّن  ذلك، ومع املالية،اإلدارّ�ة و  ؤون الش

  مات املعلو  أنظمة  تطو�ر م��انية من  دينار  مليون  4.5 تخصيص  تّم  ،2018 عام ��و. التعليم  وزارة  بقية عن مستقلة

  التحتية  البنية لتحس�ن ر�ما (  دمحّد  غرض  دون  مليون،  2 طلب تمّ  ،2019 عامو�� . األرشفة وأنظمة  (GIS) ا�جغرافية 

  �افية، تبدو االعتمادات فإّن  التشغيلية، بامل��انية يتعلق فيماو ). جديدة خطط بالفعل  يمل�ون لها ال�ي مل�ات��م،
ّ
  أّن  إال

 
ستو�ات التالية: األمن والسالمة (األك�� أساسية)، وا�حوافز، واالنتماء، والتنمية، واال��جام ب�ن العمل وا�حياة (أع��  إذا نظرنا إ�� الدافع ع�� أنھ التمي�� ب�ن امل 36

 (املوظفون راضون عن التعو�ضات واملزايا). 2النتيجة مستوى)، فإّن هذا قد يحرز 
 ت وظيفية للوزارة بأكملها.ذكر قسم التخطيط واالس��اتيجية أّن هذه القسم قد �لفت بإعداد توصيفا 37
كر يبدو أن السبب �� ذلك هو أن النقد �عت�� شيًئا سلبًيا بالنسبة ملعظم الليبي�ن وال ير�د املديرون وضع أنفسهم �� هذا  38

ُ
املوقف وال يطلب املوظفون ردود الفعل. وذ

 تلك ال�ي يتم إنتاجها.أيًضا أنھ �� �عض األحيان، من املث�� للدهشة أن التقييمات املؤرشفة تختلف عن 
 هناك تراكم �� دفع البدالت. 39
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  تحو�ل يمك��م املالية،  وزارة قبل من  عل��ا  املوافقة تمت  ال�ي  ا�خزونات، خالل  من و . �ث�بك أقل  تصفي��ا تمت  ال�ي األموال 

 .م�حة تمو�لية احتياجات  وجود حالة �� التشغيلية امل��انية  إ��  التنمية  م��انية  من  األموال

 تلك تخطيط أّن  وبدو� .�سبًيا سيئة حالة �� قبل قسم التخطيط واالس��اتيجيات من املستخدمة املبا�ي أّن  �بدوو 

.  املالية اإلدارة فصل �� بالفعل  مناقشتھ تمت  كما مناسب، غ�� �ش�ل  تصميمھ  تم قد املتا�عة إدارة  قبل من املستخدمة

  �اٍف  غ��  والتخطيط ا�حجم، صغ��  املب�ى  فإّن  ذلك، ومع عملهم؛ أماكن  موقع  عن راضيامركز املعلومات والتوثيق  �بدوو 

  يحول   مما  م�اتب،   أر�عة  من  والتوثيق  املعلومات  مركز موظفي  من   57  يعملو   ؛ يوجد مقاسم داخلهاال و   جًدا   كب��ة  امل�اتب  -

   ،واالس��اتيجيةقسم التخطيط   من  قر�ب�ن  ي�ونوا   أن  يفضلون   أ��م  ح�ن  ��و  40. واإلنتاجية  ا�خصوصية  دون 
ّ
  ال   ذلك  أّن   إال

 أمرا حاسما.  يبدو

  ا�حال هو كماو 
ّ
  إلزامي  للمدير�ن الوقود بدل أّن  من  الرغم ع��و . مش�لة النقل اعت�� ر�ن،خاآل  املقابالت ملعظم سبةبالن

 ذلك،  ومع. 2019و  2018  لعامي  السيارات  شراء  أوقفتقد    التخطيط  وزارة�انت  .  دفعھ  يتّم   ال  ما  فغالًبا  القانون،  بموجب

  وضعت ال�ي الوزارات تلك �� التعليم وزارة فإّن 
ً
  الستخدام سيارة مؤخًرا املتا�عة إدارة تتلققد و . السيارات لشراء أمواال

  بقسائم  ةاإلقليميّ  امل�اتب موظفي  أو التفتيش عمليات  �� �عملون  الذين الرئي��يّ  املكتب موظفي تزو�د يتمّ  بينما  املدير،

  لز�ارة  هند��ي املركز مل  وقود قسائم توف��  و�تمّ ، رسمية   مركبات وليس ملركز املعلومات والتوثيق  41. منتظم  غ�� �ش�ل وقود

  يحدث   ال   هذا لكن  و   الوقود،  قسائم  مثل  هاتفية،   بأرصدة  تزو�دهم   يتّم   كما.  ا�خاصة  سيارا��م   باستخدام   ة اإلقليميّ   امل�اتب 

 .االحتياجات  إ�� ويستند بانتظام

ها  توف��  �تمو . �خصية بحواسيب فقط قسم التخطيط واالس��اتيجية  موظفي نصف تزو�د  تّم  باملعدات، يتعلق فيماو 

  ا�حمولة الهواتف استخدام يتّم  لذلكو  أرضية،  هواتف  توف��  يتم الو . إنتاجية أك��  �ون ت��ع ملن
ّ

  الكما . فقط خصيةال�

  القسم هذا لدى ليسو . ��خ آالت أو طا�عات توجد
ّ
  من غمالرّ  ع�� باإلن��نت صالات

ّ
مركز   من �ل من إ��  طلبھ أرسل  ھأن

  فارغ ا�ح�ومية  اللوازم مستودع ألّن  نظًرا  مش�لة أيًضا اللوازم و�عت��الية. املعلومات والتوثيق وقسم الشؤون اإلدار�ة وامل

  لد��م حيث    املتا�عة  قسم  ��  والوضع مماثل  42. ا�خاصة  مصادرهم  باستخدام  لوازمهم   تنظيم  ع��  ن املوظف�  ج�� مّما ي  حالًيا

ل  قديم   �عضها  ��خ،   آالت  أر�ع
ّ
ل�ن    آخر�ن  اثن�نإ�� جانب    مل �عحواسيب    أر�عة  24ال  ويستعمل موظفو القسم .  ومعط

ّ
معط

  ع�� املديرون يج�� ذلك، ع�� و�ناءً . رس�يّ  طلب تقديم من الرغم ع�� ابإصالحهم املعلومات تقنية موظفو يقوم وال

 .��م ا�خاصة الكمبيوتر أجهزة   استخدام

ل نظم إدارة 
ّ
م إدارة معلومات التعليم  قسم اإلحصاء والرصد والتقييم �� نظ ستخدمھ� الذي  الرئي��يّ  املعلوماتو�تمث

)EMIS و .(،
ً
  جانب  إ��  ور��،  ش�ل  ��  اإلقليمية  امل�اتب  مع   مشارك��ا  يتّم   استبيانات،  قسم التخطيط واالس��اتيجية   �عد  عادة

 ( املدمجة األقراص تلك باستخدام البيانات بإرجاع اإلقليمية  امل�اتب تقومو . النماذج نفسعليھ  مضغوط قرص
ً
  ما عادة

  واملعدات واملوظف�ن  والطالب باملعلم�ن املتعلقة املعلومات جمع  أيًضا  �تم و ). الرئي��يّ  املكتب إ�� �خصًيا  ا �سليمه يتّم 

 
ً
  مثالًيا  ليس التقديم  معدل لكّن  ،)Excel ��( أشهر ثالثة �ل  واإلدارات  البحوث ومراكز وا�جامعات املدارس  من  مباشرة

 
 ًما؛ معظم عمليات تبادل املعلومات ا�خاصة ��م تتم ع�� اإلن��نت.�� ح�ن أ��م يفضلون أن ي�ونوا قر�ب�ن من قسم التخطيط واالس��اتيجية، إال أنھ ال �عت�� حاس 40
 �� ا�حالية ليبيا مش�لة  �سبب وقود، ع�� تحتوي  بن�ين محطة عن البحث �� أيام 4-3 أحياًنا يقضون  مأ�� مش�لة املفتشون  يواجھ الوقود، بطاقات عن مستقل �ش�ل 41

 الوقود إمدادات
 اإلفراج عن السيولة مجّددا. إ�� أن يبدأ البنك املركزّي ��  42
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  أيًضا MS Officeمن جانب آخر، �عت��  43.املعلومات هذه وتقديم دداإع �� املشا�ل معظم عادة لد��ا املدارسف أبًدا؛

  م��م   الكث�� ألّن  اإلقليمي�ن  زمال��م مع كب��ة مشكالت القسم هذا �واجھو . املتا�عة إدارة �ستخدمھ الذي  الرئي��يّ  ال��نامج

  باستخدام  املستندات  بفحص عةاملتا� موظفي  معظم  يقوم لذلك،  وفًقاو . اإللك��و�ي ال��يد استخدام  كيفية  �عرفون  ال

  مركز املعلومات والتوثيق  �ستخدم أخ�ً�ا، و . WhatsApp أو Viber مثل  تطبيقات باستخدام  وتبادلها ا�حمولة  هواتفهم

  يحصلون   ال�ي  البيانات  مع  األسا��ي  واإلحصائي  الوصفّي   التحليل  بإجراء  و�قوم  -  Excel  و  SPSS  و  EMIS  -أهّمها    برامج  أيًضا

 .عل��ا

 

صاالتكت
ّ
 نولوجيا املعلومات واالت

 املقّدمة 

  كمية   وز�ادة  التعليم،  جودة  تحس�ن  حيث  من"  املعرفية  الفجوة  سد"  ع��  القدرة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجياتمتلك  

  والناس،  املوارد إ�� املقيد وغ��  ا�حدود  غ��  الوصول  خالل  من  ممكًنا املعرفة  بناء  وجعل ا�جيدة،  التعليمية  الفرص

  ال�ي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا كما �عّد . عليمالتّ  �� األسا��ي  هم حّق  لتلبية  النائية املناطق  �� الس�ان إ�� والوصول 

.  املعاصرة العام التعليم أنظمة �� ع��ا غ�ى ال سمة البيانات ع�� القائم والتحس�ن والتعلم التعليم فعال �ش�ل تدعم

  تتألفو . الليبي�ن  لألطفال" ا�جا�ي  التعليم" توف��  عن املسؤولة  السيادة  ذات الوحيدة  ا�جهة ليبيا  �� التعليم  وزارة �عت��و 

  سمدرّ  450،000و طالب مليون  1.8 تضم ومقسمة كب��ة جغرافية  مساحة من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أنظمة

لة  أك��  أو  مدرسة  500  حوا��أّن    ةخاصّ   النظام  هذا  مثل  لتقديم  ضرور�ة  و��  وموظف،
ّ
  استخدامها  يمكن  وال  بال�امل  معط

 .السابقة وتلك  ا�حالية ا�حرب   �سببللتدريس 

  إليھ  تطمح  ما وكذلك  ليبيا، �� التعليم  وزارة �� واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  خدمات  نتناول  الفصل،  هذا  ��و

  أهم أحد �عت��ه الذي املوضوع ��ذا �شدة تعليملا وز�ر يل��م. الرق�يّ  للتحول  طر�ق وخر�طة رؤ�ة وجود حيث من الوزارة

 . وشامل شامل فحص إجراء  منا طلبمن أجلھ   الذي  والسبب الوزارة  تطو�ر �� أولو�اتھ

 املمارسة ا�جّيدة 

ح أن ي�ون  فمن املرّج  وتفاعلية،مختلف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبحت ميسورة الت�لفة ومتاحة  نظًرا ألّن 

  حو األمّيةو�� �عز�ز "م  ،صلة �سوق العمل �� جعل النتائج التعليمية ذات    � أهميةيع مستو�ات التعليم أك�دورها ع�� جم

�� العالم   إ�سا�ي أسا��يّ  ع�� أ��ا "حّق  الثقافة املعلوماتّية�عرف و جتمع املعرفة. � القوة الداعمة ال�ي �عت�� "ّيةاملعلومات

املعلومات وتقييمها واستخدامها وخلقها بفعالية لتحقيق  منا�� ا�حياة من البحث عن  �ا تمكن األفراد "�� جميع  " أل�ّ الرق�يّ 

 
ّ

جنوب،   - شرق أو شمال  -قضية "غرب  هذه الفجوة ليستو  44ة." ة والتعليميّ هنيّ ة وامل خصية واالجتماعيّ أهدافهم ال�

لتطور مجتمعات    - أو ال    - أنظمة التعليم  �نطبق ذلك ع�� جميع البلدان وهو أك�� ا�ع�اًسا ملدى مواكبة  و ؛  نامية"  -متطورة  

 
والتوثيق لد��ا تفو�ض يظّن قسم التخطيط واالس��اتيجية ع�� الرغم من أّن هذه العملية ست�ون أك�� سالسة مع مركز املعلومات والتوثيق، ألّن مركز املعلومات  43

 قانو�ي �جمع هذه البيانات.
 unesdoc.unesco.org/images/0015/001587/158723e.pdfhttp//:اريس: اليو�س�و. املتاحة: . نحو مؤشرات محو األمية املعلوماتية. ب2008اليو�س�و،  44



 
 األمر�كّية للتنمية الدولّيةالو�الة  التقر�ر األخ�� -سيةتقييم القدرات البشر�ة واملؤّس  -وزارة التعليم الليبية 

 

77 

العامل الرئي��ي �� تحف�� النمو االقتصادي هو تحس�ن الكفاءات واملهارات   من الوا�ح �ش�ل م��ايد أّن و  45املعرفة.

 .هذا �حيح بالنسبة للتعليم االبتدائي والثانوي كما هو ا�حال بالنسبة للتعليم العا�� والتق�يو  46املعرفية.

يجيات والعمليات واملعلومات  ياسات واالس��اتال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ع�� الّس الفعّ ام البيئي"  يشتمل "النظو 

نة والتقنيات والتطبيقات وأ�حاب املص�حة الذين �عملون مًعا لبناء بيئة  
ّ

مجتمع قائم  ونمّو  ا تدعم وجود  تكنولوجيّ   متمك

  ،قو�ة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتوجيا بوجود بنية تحتية موثوقة و تتم�� البيئة ال�ي تدعم التكنولو ع�� املعرفة. 

ا يجعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعلومات  ، ممّ ئم يضمن التدفق الفعال للمعلومات"بنية معلومات" مال ونظام 

ترك�� التقييم سيتناول املواضيع    إّن و�التا�� ف.  )2002نب وآخرون  قابلة للوصول إل��ا وقابلة لالستخدام داخل ا�جتمع (ز�

 :التالية

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت �� وزارة التعليم استخدام أدوات  •

 إدارة املعلومات والبيانات  •

 التواصل ب�ن املؤسسات والناس  •

 التعلم اإللك��و�ي  •

  خطيط االس��اتي��ّ التّ  •
ّ
 صاالتلتكنولوجيا املعلومات واالت

 :47الفعالة با�خصائص التالية تتمتع أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التعليمية ي،سيو اآل وفًقا لبنك التنمية  و 

 ؛ لها واملوظف�ن و�� ا�جمهور بقيمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقبل املعلم�ن  •

 القطاع؛  مستوى  ع��  وتنسيقها واالتصاالت  املعلومات تكنولوجيا تخطيط •

  لتكنولوجيا  الوطنية السياسة  �� واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مجال �� واملدارس املعلم�ن احتياجات دمج •

 واالتصاالت؛ املعلومات

 وا�خاص؛  العام  القطاع�ن ب�ن  وشفافة فعالة �شرا�ات التعليمية واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيادعم  •

 افية؛والشف  واإلنصاف ا�جودة لضمان ومراقبة وتنظيمية قانونية أنظمة وجود •

 �عمق؛ املصدر  مفتوحة   ال��مجيات مقابل امللكية  وعيوب مزايا  تحليل •

  تكنولوجيا  أنظمة تخطيط  عند بذلك املرتبطة والت�اليف املتكررة والت�اليف  واالستبدال  االستثمار  حساب •

 و وتحسي��ا؛ واالتصاالت املعلومات

 
 نفسھ 45
. التعليم واملهارات. اس��اتيجيات التنمية املتسارعة �� آسيا وا�حيط الهادئ. مانيال: بنك التنمية اآلسيوي. متوفر ع��:  2008بنك التنمية اآلسيوي،  46

www.adb.org/Documents/Studies/ Education-Skills-Strategies-Development/Education-Skills-Strategies -Development.pdf  
: ع�� متاحالفلب�ن.  ماندالو�و�غ،جيدة �� تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التعليم. مدينة ا�مارسة امل. 2009 اآلسيوي،بنك التنمية   47

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28625/good-practice-ict-education.pdf 
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  واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيااعتبار عدم  •
ً
  و�عليمية  �عليمية أداة   �� و�نما  الدرا��ي، لفصلا أو  للمعلم بديال

 .والتالميذ املعلم�ن الحتياجات �ستجيب  ف�ي و�التا�� فعالة،

  ا�خطوة  تضمنت. خطوات ثالث �� التعليم وزارة �� واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أنظمة فحص من االن��اء تّم وقد 

  تكنولوجيا  أدوات لتحس�ن  ورؤ���م  احتياجا��م �شأن مدخال��م ع�� ول ل�حص  الوزارة �� العليا اإلدارة مع التشاور  األو��

  الوحدات  ورؤساء بالوزارة التنفيذية اإلدارات مدراء مع مقابالت إجراء الثانية ا�خطوة تضمنتو . واالتصاالت املعلومات

  املوظف�ن  مع مقابلة يمفر�ق التقي ى أجر  أخ�ً�ا،و . املعلومات لنظم ناألساسي�  ناملستخدم� �عتبون  الذين ا�ختلفة

  املسئول�ن
ً
  مقاو�� �عضمع  وكذلك ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أنظمة  و�دارة وتنفيذ وشراء تخطيط عن مباشرة

،و . الوزارة   قبل من حالًيا املعين�ن  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
ً
  التنفيذية،   اإلدارات  من مجيًبا  67 مقابلة تمت �جماال

 .واحد ومتعاقد الوزارة  من عل��ما املوافقة  تمت مشروع�ن  مديري  إ�� باإلضافة  ونائبھ، نفسھ  لوز�را ذلك �� بما

ر  
ّ

 نتائج املؤش

ص
ّ

  أجر�ت  ال�ي  واملقابالت الوثائقية األدلة  تحليل ع��  بناءً  البحوث  نتائج السابقة،  الفصول  �� الفصل، كما  هذا  ي�خ

  املؤشرات  هذه تطو�ر وقد تم. والهي�لّية والبشر�ة املؤّسسية املؤشرات من مجموعة ع�� بناءً  العمل مجموعة ومناقشات

 : أدناه 9 ا�جدول  �� معروضة و��. أعاله  املذ�ورة ا�جيدة  املمارسة  مصادر ع�� بناءً 

 

 

رات 9ا�جدول 
ّ

 قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: مؤش

ر املكّون 
ّ

 املؤش

ع�� السياسات االعتماد  -القدرات املؤسسية والتنظيمية 

 واإلجراءات واملمارسات املستخدمة واملقبولة �� املنظمة

 

 

 

 الهي�ل التنظي�ي لوزارة التعليم

 .الهي�ل التنظي�ي ملركز املعلومات والتوثيق

 سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالستخدام الوظيفي وا�خدمة

 وال��بيةم �� التعليم سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالستخدا

 .سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لإلعالم وأولياء األمور 

 كتو�ة لهذه الوظيفةاملجراءات اإل رشادات و اإل 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املؤسسات ذات الصلة وترسيمها مثل

 الدولة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ولوائحقوان�ن 

 ورة واملساعدة الفنية من قبل مزودي خدمة اإلن��نت أو ا�ح�ومةاملش

(ISPs) 

 املساعدة الفنية ومبادرات بناء القدرات 

 واالتصاالتدعم املانح�ن �� تكنولوجيا املعلومات 

 أدوات س�� العمل و�عداد التقار�ر 

 لكيةامل

 املسائلة

 تتجّسد �� املوظف�ن واإلدارة -القدرات البشر�ة 

 قيادة وزارة التعليم �� مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 التوظيف �� مركز املعلومات والتوثيق 

 ومهارات املوظف�ن  معارف
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 املوظف�ن تنسيب 

 تدر�ب املوظف�ن أثناء ا�خدمة

 تحف�� املوظف�ن 

 التعو�ض استقرار املوظف�ن / 

 إبالغ املوظف�ن 

حتية البنية التحتية وقدرة ال
ّ
 املواّد واملعدات واملرافق -بنية الت

 احتياجات التكنولوجيا واالستخدام

 التحو�ل الرق�ي لس�� العمل �� وزارة ال��بية

 .ا�حوسبة وتوافر املعداتمعدل 

 ��جيل الدخول عن ُ�عد  - VPN - الشب�ات وال��ابط

  –  أتمتة امل�اتب  –  ال��امج املتخصصة لتخطيط موارد املؤسسات

 ا�خت��ات -املنا�ج الرقمية  – التدريس – االمتحانات

 حا�ّي مراكز البيانات والوصول الّ� 

 البيانات االس��اتيجيةالن�خ االحتياطي واستعادة 

آلية تخصيص م��انية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ل�ل منطقة و�ل  

 مدرسة

 تاإلنفاق الفع�� �� تكنولوجيا املعلومات واالتصاال 

 

 ة نظيميّ والتّ  سيةاملؤّس  القدرات 

  هو  وا�جواب . نظام أو كقطاع واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إدارة  كيفية  تحديد لفر�ق التقييم �� األو�� املهمة  تمثلت

  ��  تأسس الذي ا�جال، هذه عن  والتوثيق، ويعت�� القسم املسؤول  املعلومات مركز  املسماة التنفيذية اإلدارة  وحدة

أك��   �ان وال�ي  الوزارة،  �� واالتصاالت  املعلومات لتكنولوجيا القديمة اإلدارات  استبدال  وقد حاول . 2018 عام صفمنت

  هناك أّن  وجدنا العملية املمارسة  فيف ذلك،  ومع. منفصلة وزارات  ثالث السابق �� �انت نظرا ألّن الوزارة  جزئًيا من وزارة

  نظام   عن  املسؤول  املقاول   يرافق  الذي  املعلومات  تكنولوجيا  فر�ق  هو  اأحده.  زارةالو   إ��  ا�خدمة   هذه  تقّدم  أقساما أخرى 

  9 الصفوف  اختبارات النظام  هذا �ديرو . 2008 عام منذ �شغيلھ و�دأ 2006 عام �� تصميمھ  تّم  والذي االمتحانات،  إدارة

  املعلومات   تكنولوجيا   تطبيقات  دعم  ع��  �عمل والتوثيق    املعلومات  مركز  عن  مستقلة  أصغر  مجموعات   أيًضا  وهناك.  12و

 :التالية  واالتصاالت

 املا��  النظام برنامج .1

 األرشفة  نظام برنامج .2

 امل�افآت  وأنظمة املرتبات  كشوف .3

 اإلحصائي   التحليل برنامج .4

 املتنقلة   وا�خدمات والهواتف االتصاالت  أنظمة .5

 اإلن��نت   اتصال نظم .6

  من  العديد ع�� ا�حا�� الوقت �� التعليم  وزارة داخل واالتصاالت تاملعلوما تكنولوجيا أ�شطة إدارة تتّم  الواقع، و��

�ل من يّت�ح كما واملوظف�ن، الهيئات 
ّ

 :أدناه  6 الش
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 املمارسة �� التعليم وزارة �� واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا إدارة: 6 الش�ل 

  ا�ح�ومة،  قبل  من  ا مؤخرً  عليھ املوافقة  تمت قد مركز املعلومات والتوثيق أّن  من  الرغم ع��و 
ّ
  لم  الداخ��  تنظيمھ  أّن  إال

  كيفية  أدناه 7 الش�ل يصف التعليم، وزارة �� املسؤول�ن من العديد نظر وجهات جمع �عدو . �امل �ش�ل �عد إ�شاؤه يتم

 : ا�حالية  األعمال  حياة لدورة وفًقا لها  واالستجابة واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا خدمات  طلب

ق7الش�ل 
ّ
صاالت : تدف

ّ
 خدمات تكنولوجيا املعلومات واالت

وز�ر التعليم

مدير مشروع التعلم 

التفاع��
مدير مركز املنا�ج

فر�ق الرقمنة

املدير العام ملركز 

املعلومات والتوثيق

مدير مشروع التعلم 

االلك��و�ّي 

مدير مشروع نظم 

ممعلومات إدارة التعلي

ةقسم البنية التحتي

أمن املعلومات 

ب�ات
ّ

والش

مدير لقسم التعليم

العام

املدير االقلي�ي

يا ممثل قسم تكتولوج

تاملعلومات واالتصاال 

مدير مركز االمتحانات

فر�ق امتحانات 

دال��مجيات واملتعاق
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  املعلومات تكنولوجيا مجال �� 2030 لعام ليبيا  رؤ�ة تصف ال�ي املناسبة الوثائق ع�� للعثور  �لل بالعمل فر�ق التقييم 

  ن م تتمكن لم  ولك��ا  ،البالد �� املعلومات  تكنولوجيا  أ�شطة  تحكم  ال�ي  الصلة ذات واللوائح  والقوان�ن  واالتصاالت 

  قياسية  �عت��  مهمة  مكتو�ة و�جراءات  سياسات  إ��  التعليم  وزارة تفتقر لذلك، ونتيجة . الوثائق هذه  من  أي   ع�� ا�حصول 

 :ذلك �� بما  ا�ح�ومية،   للوزارات بالنسبة

 ا�خدمة التوظيف و   سياسة •

 املعلومات تكنولوجيا  استخدام  سياسة •

 الدراسية  والفصول  املرافق متطلبات •

 والتعلم التعليم �� واالتصاالت  املعلومات تكنولوجيا دام الستخ ومواد سياسات •

 واملوظف�ن  املؤسسات لر�ط والسياسات  املتطلبات •

 ا�جال   سياسة •

 املعلومات   أمن و�جراءات  معاي�� •

 للمنا�ج  االستخدام  ومعاي�� والتسليم، الرقمية، امللكية •

 التعليم  لوزارة املوحد  تقديم التقار�ر نظام •

 ومؤ  والغايات  األهداف •
ّ

 والقص��  الطو�ل  املدى  ع�� واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا ا�خاصة األداء راتش

�عر�ف املستخدم ل�حاجة إ�� االستخدام الوظيفي

البياناتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يحّول تلك ا�حاجة إ�� تحليل الفجوة إذا �انت �� ال��نامج أو قاعدة

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يحدد املواصفات الفنية إذا �انت املعّدات  أو الشبكة

نقل ا�حاجة إ�� قسم املش��يات أو �جنة املناقصات

توقيع العقد �عد سلسلة من العروض واالجتماعات

تقديم ا�خدمات أو تور�د املواد

اجتماع ال�جان والطرح

الضمان وتدر�ب املستخدم ال��ائي

انتقال ملكية ال��نامج واألجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 



 
 األمر�كّية للتنمية الدولّيةالو�الة  التقر�ر األخ�� -سيةتقييم القدرات البشر�ة واملؤّس  -وزارة التعليم الليبية 

 

82 

  -  بال�امل اإللك��و�ي التعليم منصة إ�� لالنتقال - الوز�ر رؤ�ة لدراسة التقييم من جزًءا فر�ق التقييم صخصّ وقد 

  تضررت  682م��ا  مدرسة، 1200 الحوإلص مطلو�ة، جديدة مدرسة 1800 من يقرب ما لبناء م��انية وجود لعدم استجابة 

 و .  حاليااملدارس    من   املس�حة عديد   القوات   مختلف  أو  الالجئون   و�حتلّ .  ليبيا  ��  األخ��ة  املس�حة  الن�اعات  خالل
ّ

  الوز�ر   دأك

  يطة ا�ح   الصعبة  املادية  الظروف  مع  التعامل  للطالب  يتيح  تفاع��  �علي�ي  برنامج  نحو  التحرك  هو  أولو�اتھ  أهم  أحد  أّن   ع��

 .املالية  املوارد ندرة مواجهة  ع�� الوزارة ويساعد بھ

  ��  الوزراء رؤ�ة تتمثلو . التفاع�� التعلم نماذج لدراسة  والن�و�ج و�ر�طانيا ومالطا فنلندا لز�ارة عمل فر�ق إرسال  تموقد 

  هو  كما ،)اللوحية األجهزة( ا�حمولة التعلم أجهزة ع�� إل��ا الوصول  يمكن ال�ي اإللك��و�ي التعلم منصات تنفيذ �سريع

 . أدناه مو�ح 

 

  التعلم ومتعاقد بالوزارة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا فر�ق بموظفياتصل فر�ق التقييم  عندما ذلك، ومع

  ع��  أصروا  اإللك��و�ي،
ّ
 و�تعلق ،2009 عام �� الدوالرات من  مالي�ن عدةتصل قيم��ا إ��  مشاريعھ تّم بالفعل توقيع أن

رة ال��اخيص شراءو  الليبية، املدرسية والكتب املدرسية لمنا�جل ا�حا�� ا�حتوى  برقمنة نطاقها
ّ
 العلوم ملواد بالفعل املتوف

 .والر�اضيات

  نقص   هناك  ذلك،  ع��  عالوة و .  مركز املعلومات والتوثيق  وتنفيذ   واس��اتيجيا��ا  الوزارة   رؤ�ة  ب�ن   اال��جام  ��  نقص  هناك و 

  وت�لفة  الكب��  ا�حجم �سبب ر�ما واالتصاالت، املعلومات  لتكنولوجيا التحتية للبنية األساسية تاالحتياجا ع�� ال��ك�� ��

 :مثل  معا�ج��ا،

 والتالميذ   للمعلم�ن املتاحة  وال��امج  األجهزة  وتحديث القديمة الكمبيوتر   أجهزة استبدال  •

 والوزارة  املدارس  معظم �� باإلن��نت  السرعة  عا�� اتصال وجود عدم •

 ّية  املعلومات األمية  محوو والر�اضيات  والهندسة والتكنولوجيا العلوم معدات و  وادم تقادم •

 التحتية   والبنية واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا معدات  واستبدال و�صالح  صيانة نقص •

 الفصل �� واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام  ع�� املعلم�ن  تدر�ب قلة •
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  مع  واملمتحن�ن واملفتش�ن واملدرس�ن والطالب واملدارس البيانات مراكز تواصل لكيفية ثيقمركز املعلومات والتو  رؤ�ة إّن 

  أنظمة  إ�� الوصول  واملدرس�ن املوظف�ن معظم �ستطيع وال ،ال تخضع للتفصيل واإلدارة ا�جمهور  ومع البعض �عضهم

  �شر ممارسة طر�قة Facebook مثل الجتما��ا  التواصل وسائلولذألك �عت�� . املش��كة اإلدارةنظم  أو اإللك��و�ي ال��يد

 .الواقع  بحكم املعلومات

شر�حة  90،000 حوا�� بتوزيع) ليبيا �� ا�حمول  للهاتف الرئي��ي  املشغل ( ا�جديد املدار  شركة قامت  املثال، سبيل ع��و 

  وأثناء  قبل  ارات االختب  تفاصيل حول  القص��ة الرسائل  ع��  معهم  التواصل أجل  من 12 الصف طالب جميع  ع�� خلو�ة

  أو  التحتية البنية املدارس  تملك  الو . اإلنجاز و�عليمات مقعدهم ورقم  االمتحان م�ان  موقع ذلك �� بما االمتحان،  ف��ة

 .وآمن موثوق  �ش�ل بيانا��م جمع  أو والطالب املدرس�ن إ�� املعلومات لتوصيل الالزمة  األدوات 

  األلياف   لشبكة  خر�طة  توجد(  البصر�ة   األلياف  كبالت  شبكة  ع��  املدارس  عجمي  إ��  الوصول   ع��  الوزارة  قدرة  لعدم  نظًراو 

  املتاحة  املعلومات جميع �جمع  محاولة �� ليبيا �� ا�حمول  الهاتف �شر�ات االتصال  تّم  ،د) امل�حق �� ليبيا  �� البصر�ة

 100  مجموعھ   ما   تقسيم   سيتمّ   جر��ي، ت  مشروع   إطار   ��  أنھ   ع��  االتفاق   تمّ و .  املدارس  لر�طاملمكن    التغطية   نطاق   لتحديد

لكن ال يوجد تفاصيل معروفة لوضع  . للمشاركة ليبياناشركة و  ا�جديد املدار ب�ن بالتساوي  الغر�ية املنطقة  من  مدرسة 

  تقييم   أيًضاكما حاول فر�ق التقييم  .  األول   امل�حق  ��  مدرجة  و��  املدارس  اختيار  تم  فقد  ذلك،  ومع.  هذا املشروع التجر��ي

  عامت�ن   �شركت�ن   واتصلوا.  التعليم  وزارة   إ��  ليبيا  ��  اإلن��نت  خدمات  مزودي  من  العديد  قدمهاي  ال�ي   اإلن��نت  خدمات  دةجو 

  إضافة إ�� القدرة  اإلن��نت، خدمات جودة تظلوعموما . �عد اردود يتلقوا لم ولكن ا�خاص القطاع شر�ات من ومجموعة

 .مجر�ة  غ�� التعليم  ارةووز  البالد أنحاء �ختلف املتاحة  والسرعة 

  ��  استخدامھ ليتم  التعلي�ي الطالب معلومات نظام وتنفيذ لتطو�ر توظيفھ تّم  GESL وقد التق فر�ق التقييم بمتعاقد 

سي�ون   م�ى  اكتمل   قد ESIS تصميم  �ان  إذا   ما تحديد  من الفر�ق   يتمكن لم لكن . والتالميذ املعلم  معلومات  لتتبع  املدارس

 . املقدمة الطالب  معلومات  إدارة تطبيق  حزمة من  مأخوذة املتعاقد  وفرها لقطات �عض  ي�� فيما و . �شره املقرر   من
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  إدارة التعليم  معلومات نظم إلدارة وال��مجيات الكمبيوتر أجهزة �� اليونيسف استثمرت الدولية، املساعدة مجال ��

)EMIS (التعليم،  معلومات إدارة نظام �ستخدم الوزارة أّن  أفاد اليونيسف فر�ق أّن  من الرغم ع��و . ��ا ا�خاصة 
ّ
  أّن  إال

  يكن  لم  التكنولوجيا  فر�ق
ً
فر�ق   الحظو . دق��ا أو  موثوقي��ا جمعها أو تمّ  ال�ي البيانات ستخداما مدى  تحديد ع�� قادرا

��ا ول،موصو�� غ��   غرفة، ��  تقبع الغرض  لهذا لليونيسيف تا�عة كمبيوتر   أجهزة   بأنھ وصفھ  تمّ  ما التقييم
ّ
.  الغبار  ويغط

  D-Space مشروع : هما ليبيا �� واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مجال �� أخر��ن مبادرت�ن تنفيذ و�� نفس السياق، يتّم 

  قيام   عن   اإلبالغ  تم   كما .  اليو�س�و   خالل   من   التدر�بية   والدورات  ا�جامعات   لر�ط  ومشروع )،  Googleالذي ينفذه جوجل (

 .واألردن تو�س �� اجتماعات   خالل من  ُ�عد عن لالتصال التقنية املساعدة ديمبتق UNSECO مستشارو 

 تلك و  وا�حالية السابقة للمشروعات الذي قام بھ فر�ق التقييم فحصال ��و
ّ
  املعلومات تكنولوجيا مجال �� لها طا�خط

  واألنظمة  للمشاريع ومت�امل ل متسلس أرشيف إ�� يفتقر مركز املعلومات والتوثيق أّن  أيًضا الفر�ق وجد واالتصاالت،

 .لتدر�بع�� ا �افية قدرة وافتقاره إ��، واالختبار للتطو�ر بيئات إ��  االفتقار  إ�� باإلضافة واملعدات،

 ة البشر�ّ  القدرات 

  عدم  �سبب  والتوثيق  املعلومات مركز  �� نراها  ال�ي  الرئيسية االهتمامات ب�ن  من  العمر وطول  املوظف�ن مسؤولية �عّد 

  هرمي  و�سلسل وسلطة ومسؤوليات أهداف  إ�� واالفتقار  املوظف�ن،  وتنقل  املتعددة، واملهام املزمن،  ا�ح�ومي  رار االستق

  غ��  تزال  ال  قدرتھ  احتياجاتفإّن  ، الوزارة �� حديثا  املنشأة الهيئاتهو إحدى  والتوثيق  املعلومات  مركز . و�ما أّن وا�ح

  أنحاء  جميع �� منتشرة فرعية هيئات ��ا تقوم واالتصاالت املعلومات وجياتكنول إدارة أعمال معظم تزال الكما . وا�حة

 .السابق القسم  �� مو�ح هو  كما النظام

  عدد  يوجد  كما ال. التوظيف و�سب العمل  احتياجات  ب�ن شديد خلل  هناك أجر�ناها، ال�ي املقابالت ع�� �ناءً و  ذلك، ومع

  لد��م  ليس الذين املهرة غ�� املوظف�ن من الكث�� حيث يوجد العمل، ءعب باحتياجات للوفاء التقني�ن املوظف�ن من �اف

  أو دمحّد  غ�� عملهم نطاق ولكّن  ا�خارجي�ن للمتعاقدين املوارد من للغاية كب��ة مبالغ دفع يتم ح�ن �� بھ، للقيام الكث�� 

  حول   املعرفة  إ��  االفتقار  ذلك  ��  بما  ةالوزار   أنحاء  جميع  ��  البشر�ة  املوارد  تحديات  من  العديد  عن  ناتج  هذاو .  جيًدا  موثق
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  إ��  واالفتقار  بدقة، ا�حددة غ��  الوظيفية وواجبات السيئة، التوظيف وممارسات  ،القّوة العاملة من مطلوب هو  ما

  تنبع املش�لة فإّن  ذلك، ومع. واملؤهالت التوصيف الوظيفّي 
ً
 �� املش��كة  والرؤ�ة واإلدارة التنسيق  �� حادّ  نقص من أيضا

 .استثناءً  ليس واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا وقطاع التعليم، وزارة أنحاء جميع

  والتحليل  ا�خ��ة من  مختلفة درجات لد��م  موظف�ن هناك أّن  يبدو  ،املعلومات والتوثيقمركز  �� كثب عن النظر عندو 

  متطلبات   لتلبية   املهرة   املوظف�ن  من  �اف   عدد  يوجد  ال   أعاله،  ذكر   كما  ولكن   الفور�ة،   يانةالصّ   توف��   ومتطلبات  اإلحصائي

  توف��   حيث  من  ذلك  تحديد  يتم  لم  ا�جيدة،  النظام  لعمليات  الالزم  الف�ي  عموالّد   الوقائية  للصيانة  �النسبةو .  العمل  عبء

  وزارة �� واالتصاالت املعلومات تكنولوجيال صيانة أو ف�ي دعم أّي  يوجد ال كما . التنفيذ التومعّد  وا�جودة ا�خدمات

 .التعليم

  هناك يزال ال حيث واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا البشر�ة القدرات لتقييم فر�ق التقييم محاولة تكتمل لموعليھ 

 �� طرابلس �� البحوث من مز�د إجراء عن �جز الفر�ق  أّن  كما معهم،  مقابالت إجراء يتع�ن الذين املوظف�ن  من العديد

 . ا�جهود هذه أعاق قد التعليم  وزارة م�اتب

 ة حتيّ البنية التّ  قدرة

  الوطنية الشب�ات أنظمة وظائف  أو  ، وشروطها املعدات توفر حول  دقيقة  معلومات ع�� �عد فر�ق التقييم  حصل ي لم

  مع مباشر  �ش�ل  أيًضا فر�ق التقييم  تفاعل ي كما لم. واإلصالح  الصيانة ع��  القدرة   أو ،مدى مالءم��ا للمقاييسوا�حلية و 

  األخرى،  التعليم وزارة أقسام �� املوجودة ومنشآ��م  -  والتوثيق املعلومات مركز غ��  من - املوظف�ن وعات مجم من  العديد

  كبار  من 70 من  أك��  راتتصوّ  أدناه 10 ا�جدول  �� ردوت. ا�جامعات مثل التا�عة، واملؤسسات املستقلة،  شبھ واملراكز

 .واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا مجال  �� التعليم  لوزارة التحتية  البنية قدرة  حول  التعليم  وزارة �� املسؤول�ن

 : 10ا�جدول 
ّ

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مجال �� الهي�لية القدرات تصورات صم�خ

 االستعمال العنصر

 أقل من نصف ا�حاجة  أجهزة الكمبيوتر املكتبية

 غ�� متاح أجهزة الكمبيوتر ا�حمولة

 حتياجات لم تتحقق معظم اال  ا�خوادم

 غ�� محدد بال�امل مواد الشبكة

 يحتاج إ�� ترقية املوجهات

 االحتياجات والقدرة غ�� معروفة، يتطلب تقييم االحتياجات  سعة اإلن��نت

 محدود خدمات السلكية

 فق�� التطبيقات التشغيلية

 غ�� مستخدم التطبيقات التعليمية

 فق�� نظم الن�خ االحتياطي

 فق�� من السي��ا�يأنظمة األ 

 فق�� نقطة ��اية ا�حماية

 فق�� اتفاقيات مستوى ا�خدمات مع املوردين
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  غ�� تزال  ال التقييم لهذا جمعها تّم  ال�ي واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع  حول  والبيانات املعلومات فإّن  و�التا��،

  تصورات  وراء  ما  إ��  أعاله املذ�ورة النتائج لتجاوز  ييمالتق أ�شطة من  املز�د  إ��  حاجة هناك و . الوقت هذا �� �افية

 . املوظف�ن
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 املوجزة االستنتاجات

  جميع  أّن  إ�� اإلشارة تجدرو . أعاله األقسام �� املعروضة النتائج  من  املستخلصة  العامة  والتحديات  ةالقوّ  نقاط  ي��  فيما

  النظام  بتحس�ن  الرا�خ   ال��امهم  قّدموا   األخرى   الشر�كة   سات واملؤّس   توالوزارا  التعليم   وزارة  من  التقييم   هذا   ��  املشارك�ن

ا  يواجهون ، وأّ��م  ليبيا  ��  التعلي�ي
ً
  ملواءمة   الالزم  ��ي واملؤّس   االجتما��   اإلصالح   تجعل  التغ��  وسريعة  وخط��ة  معقدة  ظروف

 .واملثابرة الص�� ان طلبيتس  هاوتنفيذ ا�حلول   وأّن وضع. الصعو�ة بالغ أمًرا الدولية   املعاي��  مع النظام

 ة القوّ   نقاط

 ياسةوالّس  االس��اتي��ّ   خطيطالتّ 

  بمسائل وعالقتھ االس��اتي��   التخطيط   يةأهّم  قسم الّتخطيط واالس��اتيجية  داخل  اإلدارةاملسؤولون �� أع�� هرم   دركي

  التعليم  وزارة �انت  حيث كب��،  حد  إ�� اآلن ح�ى  جهودهم  ��ميش تّم  فقد  ذلك، ومع. واألداء ياسةوالّس  التنظي�ي الهي�ل

 .األم�ي الوضع  ضغوط  مع  وت�افح السابق  السيا��ي  للعصر القديم التأث��   تحت �عمل

 املدر��يّ   والتفتيش اإلشراف 

  �عّد  املدرسية   التفتيش عمليات  أّن  طو�لة ف��ة منذ  التعليم   وزارة أدركت  لقد
ً

  طلب  وقد. ليبيا �� والتحديث  لإلصالح مجاال

  العقلية ذوي  من هم  لطةالّس  موظفي وكبار  الرئيسي�ن  مستشار�ھ أّن  كما  املناسبات،  من عدد �� دولية  ةمساعد الوز�ر

  تلك الرقابة  ا�جودة وضمان  والتطو�ر  عم الّد  حول  أك��  ت�ون  أن يمكن التفتيش عمليات أّن  يروا  أن  و�مك��م  ة اإلصالحيّ 

  فيھ  كيتحرّ  أن  يمكن  مجال  هذاو . وا�حكم
ّ

ا و�حدث وًرا ف املنفذ ر�ك الش
ً
 .ليبيا �� التعليم جودة �� كب�ً�ا فرق

 ةالبشر�ّ   املوارد

  ورغبتھ  للوز�ر شديد دعم هناكف .ةالبشر�ّ  املوارد �� العليا  األدوار ذوي  لدىوالتحف��  االل��ام  من ممتازة مستو�ات  هناك

  �انت  لو  ح�ى جيد، �ش�ل البشر�ة رداملوا  و�جراءات عمليات توثيق  �تمو . جذرّي  �ش�ل التعلي�يّ  النظام أداء تحس�ن ��

  ملا  وا�حة خطة البشر�ة املوارد قسم لدىو . جدا دةجيّ  التدر�ب وثائقكما أّن . ا�ختلفة الوثائق  من مجموعة �� موجودة

   مشاركة ب  تقم  لم  و�ن   ح�ى   تحقيقھ،   تر�د
ّ
  طي�ن االحتيا   املعلم�ن   إلدارة  العامّ   االحتياط  قسم   إ�شاء  �عّد كما    .بال�امل  عا��اتطل

  األصغر  العدد وأداء جودة ع�� بال��ك�� التعليم  وزارة  من أخرى  ألقسام �سمح  حكيمة  خطوة العامل�نفائض  من  وغ��هم

 .الناشط�ن  املعلم�ن  من

 ة اليّ امل اإلدارة

  جًدا   ب��ك   قطاعفهناك  :  ظلها  ��  �عمل  ال�ي  عبةالصّ   الظروف  ظّل   ��  ،�سبّيا  جيد  �ش�ل   ال��بية  لوزارة  املالية   الوظيفة  �عمل

  تخطيط   لدعم  أداء  معلومات/    سياسات /    خططلديھ    وجدت  وال   الية،امل  اإلدارة  معلومات  نظم  ستخدم�  ال  كب��ة،  بم��انية 

  م��انيةو  ة،المركز�ّ إ�� ال م��ايد  �ش�ل �� طر�قها  مالية �دارةو  متأخرة،ما ت�ون  عادة لم��انيةل مع مخّصصات امل��انية،

  الوزارات من  ماملقّد  عمالّد  باإلضافة إ�� ضعف ،�مابي� صلة  وجود  عدم مع والتنموّ�ة  لية التشغيمصّنفة ضمن املوارد 

 .املانحة  ا�جهات  أو الصلة ذات  املركز�ة
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   وا�خدمات  املوارد  محدوديةرغم    معقول   �ش�ل   والوظائف   املوظف�ن  من  �اف  عدد  ��ا  الوظيفة   أّن   �بدوو 
ّ
  عادة و .  شغيليةالت

كما يحظى قسم الشؤون اإلدار�ة  . خطيطالتّ  ووزارة ةاملاليّ  وزارة إ��  مخرجا��ا  لتقديم  د�حّد ا الوقت �� الوظيفة  ت�ون  ما

عت��  ما وعادة القطاع، �� األخرى  القطاعات ب�ن كب��  باح��امواملالية 
ُ
 . ا�خ��ة ع�� قائمة قراراتھ �

 قييم والتّ  والّرصد،  ،اإلحصاء

 �سبي جديد صتخصّ  هو  والتقييم  والّرصد، ،اإلحصاء
ً
  نظام تجميع بصدد وزارةال تزال ال لذلك، وفًقاو . التعليم لوزارة ا

بالفعل ال�ي تقف   القوة نقاط �عض يمكن مالحظة ذلك، ومع. النشاط هذا تنفيذ ع�� موظف��ا وتدر�ب والتقييم صدللرّ 

 عدد قلة �سبب وذلك ظ،بتحّف  التقييم هذا واستنتاجات نتائج معا�جة �جبو . وزارةال تواجهها ال�ي ياتالتحّد إ�� جانب 

  وقلة التثليث وقلة ، التمر�ن  هذا  وطبيعة ،وخلفي��م ا�خ��ين
ّ
 48. املقدمة ةاألدل

  اإلجراءات �عض بالفعل لد��ا  ذلك،  ومع. فقط مؤخًرا  التعليم وزارة  �� والتقييم والّرصد،  اإلحصاء، وظيفة  إ�شاء تّم لقد 

   التنظيمية  والهيا�ل واملوظف�ن  اتوالعمليّ 
ّ
  املوظف�ن  من  بأعداد  الوظيفة  قطاعات تزو�د يتمّ حيث . امل�ان  ع�� ع�ن زمةالال

   األمثل،   املستوى   دون   ت�ون   قد   األخرى   املوارد  أّن   من   غمالرّ   ع��و .  يراها املديرون �افية
ّ
  جودة ا�و   ا�حجم   لتوف��   �افية  �ا أ�ّ   إال

 القائمْ�ن لوظيفة اإلحصاء والرصد والتقييم.  

  تزال ال و . وتبادلها املعلومات بمشاركة يتعلق فيما و�� ، والتقييم والرصد اإلحصاء ة القانونيّ  األسس �عض �وجدو 

  محدودة والتقييم  والرصد اإلحصاء تحكم  ال�ي  الرؤ�ة ووثائق ياسات الّس 
ً
  التنمية  وأهداف  2020 رؤ�ة سيما  ال(  �سبيا

  قطاعو�التا��، �عت�� . عليھ العتمادا التعليم لوزارة يمكن الذي  األساس وتمثل موجودة ف�ي ذلك، ومع .)املستدامة

  استخالصها  التعليم لوزارة يمكن واسعة دولية مقارنات وهناك والتقييم. صدللرّ  �سبّيا امناسب  النحو، هذا ع�� التعليم،

  وع�� التعليم وزارة إدارة يدعمون  للغاية ومقتدر�ن مل��م�ن مدير�ن ع�� الوظيفة �شتمل أخ�ً�ا،و . املمارسات أفضل من

  هذا   التخاذ  ستعدادا
ّ
 .بكث�� ذلك من  أ�عد إ��  شاطالن

  املعلومات تكنولوجيا
ّ
 صاالتواالت

  فضال عن  التعليم، لوزارة  واالتصاالت  املعلومات تكنولوجيا قدرات بتطو�ر لھ  ا�ع�نالتّ  املسؤول�ن وكبار  الوز�ر يل��م

 الكما أّن  .  واالبت�ار  اإلصالح   �شدة  يدعمون هم  و   والتالميذ،  املعلم�ن
ّ

  إعالمي،   بذ�اء  يتمتعون   الليبيون   والشّبان   اللي�ي   بابش

  تم الواقع، ��و. التعليم مستو�ات جميع �� واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا الستخدام  عام  دعم حالًيا  يوجد ولذا

  العام  عم الّد   �ان  ��و�التا  ا�ح�ومي،  االستقرار  ف��ات   مع  يتفق  بما   املا��ي،  ��  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ��  االستثمار 

 .أيًضا ثابًتا

  لالضطالع  املطلو�ة وا�خ��ة التدر�ب ات خلفيّ  والتوثيق مركز املعلومات  �� ا�حاليون  املوظفون من جانب آخر، يمتلك 

  وقدر��ا   وموثوقي��ا   وجود��ا  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  ��  ا�خدمات  عدد  ���ايدو .  بكفاءة  الفنية  بمسؤوليا��م 

 
فر�ق املكتو�ة باللغة العر�ية مع    والتقييم  والّرصد،  باإلحصاء،صفحة من املستندات املتعلقة    100تمت مشاركة حوا��    بالتمو�ل،كما �ان ا�حال مع املستندات املتعلقة    48

لب من الذين أجر�ت معهم مقابالت و / أو  بالكفاءة،ألسباب تتعلق . و ضافة إ�� تلك ال�ي تم تلق��ا مسبًقاباإل  يوليو،ل مقابالت يونيو / خال التقييم
ُ
 أهّم ��جم تقديم املط

 من ترجم��ا بال�امل /أف�ارهم 
ً
 للمقابالت بدال

ً
 .أهمي��م شفهيا
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  تظّل  و�التا�� الت�اليف، تحمل ع��
ّ

  وا�خاص العامّ  القطاع�ن ب�ن را�اتالش
ً
  تكنولوجيا الحتياجات لالستمرار  قابلة حلوال

 .وتحديا��ا  واالتصاالت املعلومات

 ياتالتحّد 

 ياسةوالّس  االس��اتي��ّ   خطيطالتّ 

  ��ا،  مرتبطة أداء ومؤشرات محددة أهدافو  والرسالة، الرؤ�ة بياناتمكملة ب اس��اتيجية، خطة إ�� التعليم وزارة تحتاج

  والتعليم  التعلم نحو ة ا�جماعيّ  ا�جهود أفضل ھوتوّج  واملدارس، اإلقليمية وامل�اتب  الرئي��ي املقر زتحّف  أن  يمكن

  ا�خطة   ومن شأن. م�ا��ا ع�� وا�حفاظ السياسة ووضع العملية  اتجاه  من  االنتقال إ��  ا�جهد  ترك�� حتاجكما ي. وا�حوكمة

،  الالحقة واإلصالح والتحديث ال��شيد جهود توجھأن  فقط، سنوات  خمس� ر�ما و  أعوام، لعشرة تمتد  ال�ي  ��اتيجيةاالس

 .وموظف��ا واملدارس  والسلطة واملكتب  اإلدارة رؤساء  والتحدي  ا�جهود، وترك��  التنظي�ي،  الهي�ل  م��ت وسوف  كما

.  اس��اتيجية خطة وجود من أهمية أك�� االس��اتي�� خطيطالت  أّن  مفادها شائعة متكررة فكرة هناكإ�� جانب ذلك، 

  املص�حة،  أل�حاب النطاق واسعة واستشارات  تحليالت إجراء  ذلك  �� بما التخطيط، عملية أّن  هو لهذا  الضم�ي  املع�ى و 

 . مؤلف��ا باستثناء ال يقرؤها أحد  رف ع��مر�ونة  معزولة اس��اتيجية خطة  وضع من أهّم  ��

 املدر��يّ   يشفتوالتّ  اإلشراف 

  من و . الرئي��ي  املعلم تقييم  أو  السابق األداء عن  النظر  �غّض  ، سنوّ�ا مرات  أر�ع معلم  �ّل   بتقييم  حالًيا التعليم  وزارة  تقوم

  أي  للتفتيش،  القياسية  الثالثة األهداف  ب�ن
ّ

ھ  والتعاون، ن والتحّس  مالتحك
ّ
  نطاق  ع��  امل��امنة  هذه األهداف  إ�� ُينظر فإن

  واقعية أك�� �ش�ل للمساهمة الهيئة  عمل نطاق توسيع مجال إّن و�التال�ن ف. الهدف األّول  حول  أك�� تدور  اأ��  ع�� واسع

 .�خم  وا�حوكمة والتعلم التعليم  تحس�ن ��

  اإلصالح   دفع  ��  للمساعدة  ممتاز  وضع  ��  الهيئة  فإّن   البالد،  أنحاء  جميع  ��  موظف  8000  من   متفا�ي  عمل  طاقم  وجود  معو 

  سوف القبيل هذا  من  خطوة أّي و . ليبيا �� مدرسة  4،400 عددها  البالغ العامة املدارس  وع��  التعليم  وزارة  �� والتحديث 

  �ع�ي  ا�جيد   للتعليم  الهدف الرا�ع من أهداف التنمية املستدامة   متطلبات  تلبية  فإّن   ذلك،  ومع .  ينكب��   جهدو   ا ال��ام  تتطلب

 .التفتيش لعمليات لية وشمو  تنمو�ة أك��  ن�ج  تباعالبالغة الاألهمية  

 ةالبشر�ّ   املوارد

  حول  الوضوح  وا�عدام البشر�ة  املوارد �عمليات املعنية والوحدات  اإلدارات مختلف ب�ن وازدواجية تداخل  حالًيا يوجد

 .الرسمية  غ�� الشب�ات  ع�� التعليم  وزارة  ع�� الفعال  املش��ك  العمل يعتمدو .  البشر�ة املوارد  إدارة اختصاص

  لكنو  بدأت، قد ا�جيدة  املبادرات  من  عدًدا  هناك  أّن  يبدوكما  والعامل�ن،  املعلم�ن  أداء تحس�ن  �� رغبة  هناك  أّن  �بدوو 

.  مقصودة غ��  عواقبل تكّبدها أو الفردية املبادرات  إ�� جانب توقف الشاملة ة االس��اتيجيّ  �� نقًصاأيضا  هناك أّن  يبدو

  ��   األفراد  إدارة  ياتلتحّد   االهتمام  من  يكفي  ما  يوجد  الو .  والتحف��  اإلنصاف  فبأهدا  يفي  الف  وامل�افآت  امل�افآت  نظامأّما  

  املعلومات من الكث��  أّن  رغم  و�شرهم،  املعلم�ن ب��شيد  املتعلقة  واإلجراءات  البياناتهذا إ�� جانب ضعف . التعليم وزارة 

 فر�ق التقييم.   قبل من  بال�امل  ف��ا التحقيق  يتّم  لم  املوضوع هذا  حول 
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 إلدارة املالّية ا

  قبول  يجب ومع ذلك . االستنتاجات من  العديد وكذلك املالية  باإلدارة  املتعلقة النتائج  من  العديد التقييم هذا  عن نتج

ھ تّمت ) 2(و جًدا، محدوًدا �ان ا�خ��ين عدد) 1: (���يء من التحفظ بما أّن  كالهما
ّ
ولكن  ( رئي��يّ   �ش�ل املدير�ن مقابلةأن

 لعرض املقابالت معهم أجر�ت  من زحّف  قد ي�ون  قد التقييم هذا �ون ل) 3(و ،)مختلفة نظر وجهات ملوظف��م ي�ون  قد

، عليھ هو  امّم   إيجابية  أك��  �ش�ل الوضع
ً
ھ ) 5(و فعال

ّ
  وزارة  مثل املركز�ة الو�االت مع  املعلومات �� تثليث هناك يكن لمألن

  العديدألّن ) 6( و  ليبيا، �� ا�حسابات  تدقيق  مكتب  أو املركزي  لبنكا أو  املشاريع  إدارة  مكتب أو التخطيط  وزارة أو املالية

 الوقت �� ترجم��ا يمكن ال بحيث للغاية ومعقدة كب��ة �انت أو/  و وجود��ا نطاقها �� محدودة �انت املقدمة الوثائق من

 .49املناسب

  غ��  ت�ون  قد وال�ي املالية، اإلدارة �� سًياأسا دوًرا التخطيط واالس��اتيجية وقسم قسم الشؤون اإلدار�ة واملالية تلعبو 

  امل�اتب  مع سيما ال كب��، حد إ�� فنية مش�لة يمثل املعلومات تبادل أّن  �بدوو . املستمرة الالمركز�ة جهود مع متناسبة

  �عيق  مستوى   �ل  ��  والتنمو�ة  التشغيلية   للنفقات  املزدوجة  املعا�جةإ�� جانب أّن  .  العاصمة  عن  �عيًدا  املوجودة  اإلقليمية

 .والشفافية املوارد، تخصيص �� والكفاءة املا��، االنضباط 

  قطاعات ��و. واألداء املالية اإلدارة ب�ن  انفصال  هناك حيث . إدارة �ل  ده تتكبّ  الذي لإلنفاق تحليالت  أو �جالت توجد  الو 

  صاتالتخصّ  وكذلك  ،�سبّيا ضةمنخف إدارة املالية العمومية  تخصصات �� عةالّس  ت�ون  املالية، الوظيفة من  مختلفة

 .الكمبيوتر  مهارات مثل  لة،الصّ   ذات العامة

  معظم  يعتقدو . األخرى  والوزارات  التعليم لوزارة املالية الوظيفة  �� التوج��ية القاعدة هو التعميممن جهة أخرى، �عت�� 

  لف��ات العمل  عن �عضهم ب�غيّ  حالة �� للتعو�ض قابل�ن ي�ونوا أن يجب املوظف�ن  أّن  التعليم وزارة �� املالية مديري 

  ص�ن متخصّ  موظف�ن املد��  العمل ليس وزارةو  املالية وزارة بأّن  مقابل��م تمت الذين األ�خاص حصرّ و . أطول  أو أقصر

   جهات  ش�ل  ��  أيًضا،
ّ
  مختلفة   ومراحل  جوانب  بتغطية   يقومون   مختلف�ن  موظف�ن  لد��م   أّن   من  الرغم  ع��  قطاعية،  صالات

 50. امل��انّيةضع  عملّية و  من

 قييم والتّ  صد، والرّ  ،اإلحصاء

  رؤ�ة �� التعليم  وزارة فيھ ستبدأ الذي  ا�حّد  إ�� والتقييم والرصد،  اإلحصائيات، إلتقان  وموارد  وقًتا األمر  �ستغرق  سوف

.  ملتا�عةا إجراءات  من  القليل هناك  ولكن املعلومات،  جمع و�تم  املوارد، تخصيص يتم ا�حا��، الوقت ��و. وا�حة فوائد

  املشاركة   ا�ختلفة  التعليم  وزارة  إدارات  تلعبھ  الذي  بالدور   يتعلق  فيما  التعليم  وزارة  داخل  الوضوح  من  القليلأيضا    هناكو 

 . والتقييم صد،والرّ  اإلحصائيات، ��

 
صفحة   500رة وثيقة متعلقة بالتمو�ل من قبل النظراء، بلغ مجموع صفحا��ا أك�� من خالل املقابالت ال�ي تمت �� شهري يونيو و�وليو، تم تبادل ما يقرب من اثن�ي عش 49

لب من النظراء و / أو امل��جم الشفوي تقديم جوهر / أهمية هذه الوث
ُ
.مكتو�ة باللغة العر�ية. ولدوا�� الكفاءة، ط

ً
 من ترجم��ا كتابة

ً
 ائق إ�� املقابالت بدال

 ّن "امل��نة �� نفسها �� أي وزارة"، ع�� النحو الذي وضعھ قسم الشؤون اإلدار�ة واملالية واملراقب املا��.�� رأ��م، هذا ال يمثل مش�لة، أل  50
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  جيد أساس يوجد  الو 
ّ

  ؤشراتامل معظم  �عتمد  ا�حاضر، الوقت ��و. القطا�� أو الوط�ي  املستوى  ع�� ا�جيدة راتللمؤش

  ذكّية  أيًضا  ولكن  شاملة املستخدمة  املؤشرات  جميع  ت�ون  أن  يجب  املثالية،  الناحية  من و . املدخالت ع�� املستخدمة 

 ). SMART(محّددة، قابلة للقياس، قابل للتحقيق، ذو صلة، ومحدد بزمن  

  قطاع  أداء حول  علوماتامل ب�ن  فصل أيًضا �وجدو . األش�ال من ش�ل بأّي  والتمو�ل  األداء معلومات ر�ط حالًيا  يتم الو 

  التحتية  البنية، و عام �ش�ل أمجزّ  التعليم وزارة �� املطبق والتقييم الرصد إطاركما أّن . األفراد أداء ومعلومات التعليم

  اإلحصائيات،  كفاءة لدعم �افية ليست) اإلن��نت إ�� والوصول  واملعدات والنقل واإلقامة األموال( للوظيفة ا�حالية

 .غ�� مستخدمة أو قديمة  اإّم ف�ي  ا�حالية  املعداتأّما  . والتقييم والرصد، 

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

  إ��  لها  التا�عة واملدارس واملراكز واإلدارات التعليم  لوزارة  املتاحة  والشب�ات  واالتصاالت ل�حوسبة ا�حالية  القدرة تفتقر

  �حيح؛  �ش�ل  واجبا��م   أداء  من  واملوظف�ن  املعلم�ن   لتمك�ن  الالزم  صاالتواالت  املعلومات  لتكنولوجيا   البيئي   النظام   توف��

  و�دارة  تخطيط وظائفكما أّن . الدولية باملعاي�� يفي الذي والتعليم" املعلوماتية الثقافة/ األمية  محو" التالميذ واكتساب

 .متقاطعة ضوأغرا  قصور  أوجھ  من و�عا�ي قة منّس  وغ�� منفصلة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

ر 
ّ
  التخطيط يجعل  ا مّم  واالتصاالت، املعلومات بتكنولوجيا املتعلقة  والذ�اء  والبيانات  االحتياجاتإ�� جانب ذلك، ال تتوف

  املوظف�ن ما أّدى إ�� ا�عدام أو بطء نقص  من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وظائفكما �عا�ي . أمرا صعبا وامل��نة

  ع��  الرقابة من القليل هناكو��� جانب ذلك، . املوظف�ن تدر�ب و  ال��قيات،و   استبدالها، أو  عداتامل �صالحو   الف�ي،  عمالّد 

  ،والتعاقد املش��يات أو ،السي��ا�ي األمن  أو  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام يتعلق فيما  السياسة  أو اإلدارة

  ال كما . واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا  الوطنية لسياسةا مع التنسيق أو وا�خاص  العام القطاع�ن  ب�ن الشرا�ات أو

 . والشفافية واإلنصاف ا�جودة لضمان ومراقبة وتنظيمية قانونية أنظمة توجد
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 ا�حاجة إ�� املز�د من البيانات

اقتصر البحث �� جميع املوضوعات الستة للمشروع ع�� ما هو ممكن ل�حصول عليھ عن �عد أو �� تو�س، حيث يوجد  

� املقام األول مسؤولو املستوى التنفيذي �� طرابلس والوزارة، و�فتقرون إ�� الكث�� من التحقيق �� الهيا�ل واملوظف�ن ��  �

حية البحث والتمثيل من خالل مواصلة العمل امليدا�ي خارج هذه ا�حدود.  سيتم تحس�ن صال و امل�اتب واملدارس اإلقليمية.  

وصف أحد س�ان املناطق  وقد  �ات الدعم للتغي��ات السياسية واإلجرائية الالحقة.  قد يؤدي ذلك أيًضا إ�� تحس�ن مستو و 

اإلقليمية �� طرابلس ممثل�ن إقليمي�ن و�عيدين، بأ��م أك�� "وعًيا بالقراءة والكتابة وسيادة القانون" من ا�جتمعات األخرى  

�تبة عن إصالح السياسات مهمة وتتطلب فهًما أفضل  األك�� تقليدية ال�ي تتمتع برعاية قو�ة وشب�ات القرابة. اآلثار امل�

فيما ي�� م�خص للبيانات واملعلومات ال�ي يجب ا�حصول عل��ا  و ن��اء من ا�حلول املق��حة املقدمة �� القسم التا��. قبل اال 

 .�� املستقبل لز�ادة دقة وموثوقية هذا التقييم

 
ّ
اتي��ّ الت  ياسةوالّس  خطيط االس��

�عضها أك�� أهمية  فإّن  م��ا �ستحق املتا�عة،    �ل   و�� ح�ن أّن   .املوضوعات البحثية العامة واألسئلة هناسرد املز�د من    يتّم 

ال يزال البعض اآلخر الذي سيتم تجاوزه، إذا تم تنفيذ التوصية ا�خاصة بوضع خطة اس��اتيجية �املة، ثم  و من غ��ها. 

 .ح�� التنفيذ - ي تمل��ا بنية أو ش�ل الوظيفة وفًقا للمبادئ العليا ال� - إعادة هي�لة وزارة التعليم 

اقتصر البحث �� جميع املوضوعات الستة للمشروع ع�� طرابلس �ش�ل عام وع�� مستوى املوظف�ن التنفيذي�ن   •

ي ذلك قد يؤدّ و سيتم تحس�ن صالحية البحث والتمثيل من خالل العمل امليدا�ي خارج هذه ا�حدود. و بالوزارة. 

أحد ممث�� األقاليم  صف قد و واإلجرائية الالحقة. و و�ات الدعم للتغي��ات السياسية أيًضا إ�� تحس�ن مست

سيادة القانون " من ا�جتمعات األخرى األك�� تقليدية  وعيا �و   وثقافة"أك�� عاملية،    مأ�� ب،  طرابلس  س�ان   النائية

 .السياسات كب��ة اآلثار امل��تبة ع�� إصالح فإّن   ولذلكال�ي تتمتع برعاية قو�ة وشب�ات قرابة. 

 ينب�� إجراء ا •
ّ
م �� التعليم العا�� ذات الصلة باإلدارة والتخطيط ومراقبة األداء  لبحوث املتعلقة بالتدريس والتعل

 يعّد و ال��بوي، ��دف تحديد األ�اديميات ا�حلية ال�ي يمك��ا تدر�ب وتطو�ر موظفي الوزارة ا�جدد وا�حالي�ن. 

تعليمية ا�جديدة بمثابة مشروع مسار محتمل  طو�ر شهادة اإلدارة والتخطيط الالتعاون مع جامعة ب�ي وليد �� ت 

 . ينبثق من هذا البحث

ووظائفها ع�� املستوى دون الوط�ي، لها   التعليمما الهي�ل التنظي�ي لوزارة  ال�ي تكرر إ�� حّد  اإلقليمية،امل�اتب  •

ية بم�ان أن �شارك عينة هادفة  من األهّم   النحو،ع�� هذا  و   .تأث�� كب�� ع�� كيفية تنفيذ سياسة التعليم بالفعل

�� املستقبل إ�� نموذج أك��    التعليم من هذه �� املرحلة التالية من البحث. وست�ون أيًضا مفيدة إذا انتقلت وزارة  

 .ياسة والتخطيط التعلي�يوتركًزا للّس استجابة 

  تّمت اإلشارة •
ّ
،  فحة الواحدةعدد كب�� من املراسيم ذات الصّ ھ إ�� إجراء أبحاث حول إم�انية ترشيد ما يبدو أن

مثل هذا القانون من شأنھ أن  و   .�� قانون �علي�ي إطاري جديد  ،والتشريعات الصغ��ة األخرى   ،والقوان�ن القديمة

ن الوز�ر من 
ّ

صياغة مجموعة من اللوائح األك�� تحديًدا املتعلقة بإ�شاء وصيانة و�شغيل وزارة التعليم  يمك
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�ذا تم جمعها �� م�ان واحد، فسي�ون من السهل فهمها واالل��ام ��ا.  و سا��ا. ا ومدارسها ومؤّس وجميع إدارا�� 

 .هناك أيًضا فرصة �جعل التشريع أك�� تمكيًنا من التقييدو 

  تحديدالضرورّي من  •
ّ

م �� جميع أنحاء وزارة التعليم مع إيالء  العالقات املتبادلة �� التخطيط واملراقبة والتحك

،  واالس��اتيجيةقسم التخطيط و  املعلومات والتوثيق، مركزو األداء، ص ملكتب املتا�عة وتقييم اهتمام خا

يجب تنسيق ا�جهد هنا  كما لثانوي. ، إدارات التعليم األسا��ي وا�� البداية ع�� األقّل أيضا و  اإلقليمية، امل�اتب  و 

 .بحث إضا�� تحت إدارة التفتيش واإلشراف املدر��يّ  مع أّي 

 لتفتيش املدر��يّ وا اإلشراف 

واملراقبة املباشرة واملز�د من املشاورات واسعة النطاق للم�اتب    امليدا�ي، ال سيما العمل    البحث،هناك حاجة إ�� مز�د من  

�حتاج التعاون والتواصل ع�� اإلدارات وامل�اتب ا�ختلفة،  و امليدانية وموظف��ا ومواردها واملدارس ال�ي �شرف عل��ا. 

 :ن البحوث ما ي��إ�� فهم أفضل. �شمل اق��احات إجراء مز�د م  امليدانية،الرئي��ي وامل�اتب وخاصة ب�ن املقر  

خصائص املدارس ا�جيدة   هناك مدارس جيدة وضعيفة وفاشلة �� البالد و�تفقون ع�� أّن  أدرك ا�جيبون أّن  •

لتعليم ا�جيد ينطوي ع�� االبتعاد  ا املوارد ا�جيدة. كما أشاروا إ�� أّن   وتوليدالتعليم ا�جيد و ��: ا�حكم الرشيد،  

التعلم املتمحور   تظو�ر مز�د و عن ا�حاضرات والتعلم / ا�حفظ عن ظهر قلب واملنا�ج ال�ي تركز ع�� املعلم؛ 

ما   وأّن حول الطالب وا�جموعة والتجارب ال�ي قد ال يتم االع��اف ��ا كممارسة جيدة من قبل �عض املراقب�ن. 

تطلب مز�ًدا من البحث قبل  ي يتم ��ا اإلشراف عل��م والطر�قة ال�ي ويعرفونھ،يھ ف و�فكرون املفتشون يفعلھ 

 .املدرسية �� ليبيا للتفتيشاق��اح أي خدمات 

�عي�ن رئيس جديد للمركز الوط�ي لوزارة التعليم لضمان ا�جودة وشهادة املؤسسات التعليمية واملهنية  مؤخًرا    تّم  •

 هذا ال  �ما أّن و من جامعة طرابلس.  
ّ

سي�ون من املهم  ف  املركز،�دأ �� وضع بصماتھ ��  و وظيفتھ،    قد شغلخص  �

معاي�� ا�جودة وعملية منح الشهادات لفائد��ا البالغة �� صياغة   من املتو�� أن تثبتو عاون. املز�د من التّ بذل 

العمل  ضرورة  كما أش�� إ��واملركز مًعا �ش�ل وثيق.  الهيئةوأن �عمل  ،عمليات و�جراءات املراقبة املدرسية

قات من شأن مخطط شبكة للعالو ا�جما�� مع مكتب املتا�عة وتقييم األداء ومركز املنا�ج التعليمية والبحثية. 

أن ي�ون مفيًدا �� تحديد مجاالت املسؤولية    والهيئةاملعقدة ب�ن هذه امل�اتب و�دارات التعليم األسا��ي والثانوي  

 .ازدواجية ا�جهد ونقاط الفراغ والثغرات �� تقديم ا�خدمات�مكن �عد ذلك اس��داف  و وخطوط املساءلة. 

اختيار معظم املشارك�ن من طرابلس ومن   تمّ  قر�ر، الت�� جميع املوضوعات الستة ال�ي تم استكشافها �� هذا  •

توصيات والتدخالت   ةلذلك من املهم بالنسبة �جودة البحث، وقبول أيّ و الرتب التنفيذية لوزارة التعليم. 

�النسبة للمراقبة املدرسية، سوف �شمل  و اعتماده ع�� قاعدة أوسع. �تّم البحث و  يتّم جية الالحقة، أن ال��نام

العمل امليدا�ي مع وحدات املراقبة، و "الر�وب" مع املراقب�ن، واالتصال الوثيق مع املدارس وامل�اتب  ذلك 

 .اإلقليمية

 املوارد البشر�ة
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دارات  اإل و متوقع من إدارة املوارد البشر�ة وكيف تتعامل أ�شط��ا مع  يجب أن ي�ون هناك وضوح أك�� �شأن ما ه •

قد ت�ون هذه مسألة إجراء مقابالت مع مجموعة واسعة من املشارك�ن، بما  و . األخرى للوزارة وامل�اتب اإلقليمية

طلب األمر  �� ذلك أولئك الذين �عملون �� شؤون املوظف�ن و�� تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ولكن قد يت

 .جمع ممث�� اإلدارات مًعا لتحقيق الوضوح

  التعليمة لتجميع األوصاف الوظيفية للعامل�ن �� وزارة  يجب أن ي�ون هناك وضوح �شأن من يقود ا�جهود املبذول •

هو  هل  ؛من هذا التمر�ن الغرضوما هو ، )من مشموال��ما اهذ املوارد البشر�ة أّن قسم التخطيط و  يرى قسم(

الغرض من التمر�ن هو   نحو تحديد املواعيد ال�ي تتوافق مع متطلبات الوظائف ا�ختلفة؟ أم أّن درة مباتمك�ن 

 تحديد م�ان وجود املوظف�ن الزائدين وفائض عددهم؟ 

فيما يتعلق ��يا�ل األجور، هناك حاجة إ�� التعامل مع وزارة العمل لفهم التغي��ات ال�ي يمكن أن تقدمها وزارة   •

قد �شهد و . ل أو ما إذا �انت هناك مص�حة ع�� مستوى ا�ح�ومة �� إصالح املوارد البشر�ةواحدة �ش�ل أفض 

النموذج األك�� �ساطة األ�خاص الذين يتقاضون روات��م مقابل العمل الذي يقومون بھ و�تخلصون من نظام  

سي�ون من املفيد  كما    .تت�اليف ومخاطر عالية �� املعامال   وتنجم عنھامل�افآت املعّقد الذي يمثل دعوة للرعاية  

 .االتجاه  أن نفهم ما إذا �انت هناك رغبة �� التحرك �� هذا

•  
ّ

د تقر�ر ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول إصالح املوارد البشر�ة �� القطاع العام �� بلدان منطقة  أك

يث اإلطار التنظي�ي  (والذي لم �شمل ليبيا) ع�� أهمية تحد 2010الشرق األوسط وشمال أفر�قيا �� عام 

قوة  الو  عددوفهم  ،واملهارات واملؤهالت ع العمالضمان وجود بيانات جيدة عن توزيو لتوظيف القطاع العام؛ 

التقدم وال��قية  ر�ط و النتقال إ�� تصنيف الوظائف ع�� أساس املهارات واالعاملة املستقبلية املطلو�ة؛ 

ظهر تجر�ة بلدان أخرى �� منطقة  و ور�ط إدارة األداء بالدفع.    ؛ ا�حلي�ن�عطاء سلطة أك�� للمدير�ن  و بالكفاءة؛  
ُ
ت

قاومة الثقافية أو نقص  �سبب امل تحقيقها،أجزاء من هذا اإلصالح يصعب  الشرق األوسط وشمال إفر�قيا أّي 

ام أن  سي�ون من املث�� لالهتم . و وا�حة املعالمو ، ولك��ا تؤكد ع�� ا�حاجة إ�� اس��اتيجية طو�لة األمد املهارات

، �شارك �� وما إذا �انت الو�االت، مثل البنك الدو�� ا االتجاهك �� هذ نفهم ما إذا �انت ا�ح�ومة ترغب �� التحرّ 

 .املناقشات

،  ات حول ما يجب أن �عرفھ املعلمون مجموعة من العبار   - هناك فوائد كب��ة من إدخال املعاي�� املهنية للمعلم�ن   •

 �� الفصل الدرا��ي واملدرسة.  عل��م أداؤها، وكيف ينب�� يمتل�وهاات والسمات ال�ي يجب أن واملهار 
ّ
ل  وسيش�

مكن استخدامھ �� املواعيد ومراجعات األداء املراقبة والتدر�ب أثناء ا�خدمة  الذي    ذلك أساس ال��خيص املق��ح

حا�� �ش�ل أفضل  املناقشة حول املعاي�� �� مرحلة التطو�ر وهناك حاجة لفهم التقدم ا� �بدو أّن و وال��قيات. 

 .ح�ى يمكن تقديم الدعم

، بدًءا من ا�جهود املتوقفة لتقييم املعرفة باملوضوع ومهارات  املبادرات حول تحس�ن أداء املعلمهناك عدد من  •

.  الناشط�نا�جهود املبذولة لتحديد وم�افأة هؤالء املعلم�ن    وصوال إ��الفصل الدرا��ي �جميع املدرس�ن العامل�ن  

ذه املبادرات وسي�ون من املفيد جمع  ح ما إذا �انت هناك اس��اتيجية أساسية تقوم عل��ا همن غ�� الوا� و 
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  التعليم قد ي�ون من املفيد فهم من يقود �� وزارة و أ�حاب املص�حة الرئيسي�ن مًعا لفهم ذلك �ش�ل أفضل. 

 .وهو أك�� بكث�� من التدر�ب -أداء املعلم  

وافق مع  والتأكد من أ��ا تت النشط�نراجعة مدفوعات املعلم�ن هناك حاجة إ�� فهم أفضل للمسؤول عن م •

 بأعداد املعلم�ن العامل�ن بدوام �امل و�دوام جزئي جلسات التدريس املطلو�ة بالفعل وأّن 
ً
 مركز�ا

ً
 .هناك �جال

 لتحديث �ادر املعلم�ن  يبدو أّن  •
ً
نجح.  ، لم تور�ما �ادر املوظف اإلقلي�ي ، الرئي��يّ ا�جهود ال�ي بذلت مؤخرا

ي�يّ   ق��حو�بمراجعة هذه املبادرة.    التعليمسي�ون من املفيد فهم كيف ستقوم وزارة  و 
ّ
أن يلعب    ديوان ا�حاسبة الل

 
ّ
 املعل

ّ
سي�ون من املفيد فهم ا�خطط ال�ي قد ت�ون  و م ونجاح التالميذ.  مون الرئيسيون دوًرا محورً�ا �� فعالية املعل

و�عادة النظر   تدر���م،وتحس�ن  وامل�افآت،مراجعة هي�ل األجور ، و ي�ندة تحديد دور املعلم�ن الرئيسهناك إلعا

مات الرئيسّياتال سيما بالنظر إ�� اهتمام الوز�ر بز�ادة عدد   الرئيسية،�� هذه املناصب   التعيينات�� 
ّ
 .املعل

 الية املدارة  اإل 

 :التقييم بال�املا  فيما ي�� �عض األسئلة األك�� صلة وال�ي يجب اإلجابة عل��ا من أجل إكمال هذ 

•  
ّ
 مركز�ة �� املوارد التعليمية؟ ما �� ا�خطط واالستعدادات لتحقيق الال

، من أجل تقليل اعتماد امل�اتب  وامل�اتب اإلقليميةفهم أفضل للمشا�ل القائمة �� التواصل ب�ن املقر الرئي��ي  •

اح للم�اتب اإلقليمية بلعب دور  سم اإلقليمية ع�� ال��تيبات ا�خاصة لتبادل املعلومات مع املكتب الرئي��ي وال

 .أك�� مشاركة �� وضع امل��انية

 وال�ي ست�ون مفيدة ألغراض امل��انية؟  التعليمما �� املؤشرات ال�ي يمكن أن �ستخدمها وزارة  •

 ؟ إلدخال م��انية األداء  وجدت،إن  الفرص،  تكمن أين  •

، بحيث �غطي جميع ا�جاالت ال�ي يحتمل أن  ة املاليلتدر�بية ملوظفي الوظيفة يلزم إجراء تقييم لالحتياجات ا •

 
ّ

) املتطلبات ال�ي يجب الوفاء ��ا من أجل تنظيم هذا  1ؤون املالية العامة بما �� ذلك: (تؤدي إ�� كفاءة إدارة الش

 
ّ

مو التدر�ب  ) مقّد 3(و، التمو�ل ومصدر التمو�ل املو��ى بھطرائق  )2و(، روط املسبقة)التدر�ب (أي الش

تطبيقها �� قطاع    سيتّم ال�ي  ) طرائق ضمان املعرفة واملهارات املكتسبة  4() طرائق ضمان ا�جودة و4(و،  ن ا�حتملو 

 .التعليم

 ، الرّ ءاإلحصا
ّ
 قييم صد والت

واألهداف الدولية ذات   الوطنية،مثل الرؤ�ة واألهداف  الصلة،البيئة االس��اتيجية (املعلومات والوثائق ذات  •

  واالس��اتيجيات، التنفيذية الوطنية لرئيس الوزراءخطيط مع ا�خطة و�رنامج تنمية وزارة الت الصلة،

يجب مراجعة أهم األهداف والغايات وا�خرجات والنتائج ا�خاصة  كما ، وما إ�� ذلك). والسياسات القطاعية

عند   إضافّية  ونتائج تومخرجا )، وغاياتSMARTذكّية ( ر أهداف �نب�� بذل ا�جهود لتطو�و بقطاع التعليم. 

ؤون   قسمسيتطلب ذلك مشاركة  و ؛  داف أو صياغ��ا من هذه املعلوماتاستقراء األهأيضا  �نب��  و رورة.  الض 
ّ

  الش
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، يجب البحث عن معلومات حول إنجازات  أخ�ً�او اإلدار�ة واملالية ور�ما أيًضا هيئات مركز�ة مثل وزارة املالية. 

، �� سنة واحدة كحد أد�ى أو ثالثة  ، والنظراتهدف من هذه األهداف لبضع سنو   �ّل ل   بالنسبةالوزارة �� املا��ي  

 .إن أمكن

يجب إجراء بحث شامل حول ظروف البنية التحتية للقطاعات ال�ي �عتمد ع�� م��انية وزارة التعليم والقرارات   •

املعلومات والتوثيق،  ومركز    املتا�عة  قسم التخطيط واالس��اتيجّية، وقسم  وع�� األخّص   الرئي��ي،املالية للمكتب  

 .التخطيط واملتا�عة بامل�اتب اإلقليميةوحدات و 

أو نظرت ��    التعليمهناك حاجة إ�� مز�د من البحث حول مختلف نظم املعلومات اإلدار�ة ال�ي �ستخدمها وزارة   •

إجراء تحليل شامل لنطاق ا�حاجة    ينب��،  ع�� وجھ التحديدو استخدامها ألغراض التفتيش واإلشراف املدر��ّي.  

،  �ينما غطى هذا التقييمو نية واملوظف�ن الالزم�ن والتدر�ب الالزم والت�اليف املرتبطة بذلك. واملتطلبات الف

 أّن ، اف املدر��ّي عموًماالتفتيش واإلشر 
ّ
هناك حاجة إ�� مز�د من التفاصيل واملز�د من البيانات واملز�د من  إال

 .األدلة

 تكنولوجيا  
ّ
 صاالتاملعلومات واالت

جتماعات إضافية ل�حصول ع�� صورة أو�� للنظام اإلي�ولو�� لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ال تزال هناك مقابالت وا

العديد من املبادرات املتعلقة   ، كما أّن ي�ونوا متاح�ن خالل ف��ة التقييم العديد من األفراد لم  حيث أّن  التعليم،�� وزارة 

لفر�ق  من شأن الصورة األك�� اكتماال أن تتيح و مات املتاحة. بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت �انت تفتقر إ�� املعلو 

ك للغاية وغ�� منّس يوصتو  إجراء تقييم أك�� دقة للقدرات التقييم
ّ

كب�� ��  ق وموّجھ إ�� حٍدّ ف ا�حلول ملا هو قطاع مفك

 :املعلومات منجمع   و�بقى من الضرورّي خمة ال�ي تنفق ع�� حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ملبالغ الّ� ضوء ا

 ركز املعلومات والتوثيق،ملاملدير العام  •

 ، وكذلك ا�جامعات التا�عة لها التعليمية،مدراء تكنولوجيا املعلومات �� الهيئات والكيانات واملؤسسات   •

 ، التعليم مدراء املشاريع ال�ي �عاقدت معها وزارة  •

 ،املتعاقدون املشاريع الذين هم    راءمد •

 ، التصاالت والهيئات التا�عة لهاا  ممثلو هيئة تنظيم •

 ممثلو هيئة تنظيم املعلومات، •

 ، تعليم ومجال تكنولوجيا املعلومات�� مجال ال 2030رؤ�ة ليبيا  مصمم ومعّد  •

 ملشروع قانون املعامالت اإللك��ونية �� ليبيا، ال�جنة الفنية   •

 حصائية، اإل تخصصون �� قسم التخطيط واالس��اتيجية الذين �شرفون ع�� املؤشرات امل •

 ، و قدمي ا�خدمات للمؤسسات التعليميةم  •

 .وسالمة املعلوماتاإلدارة العامة لهيئة أمن   •
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 ا�حلول املمكنة

، وال�ي تم تحديد  ع الكث�� من املعلومات والبياناتجم بأنھ لم يتّم  مع وعيھ التامّ يق��ح فر�ق التقييم ا�حلول التالية أدناه 

،  كبار املسؤول�ن �� وزارة التعليمتم تطو�ره �� �شاور موجز مع ، الذي أدناه �مثل القسم . و سم السابقتفاصيلها �� الق

ال للتحديات املعقدة واملتشابكة ال�ي  تصميم حلول أك�� شمولية و�عاونية �ستجيب �ش�ل فعّ نقطة انطالق لتطو�ر حزمة  

 .تواجهها وزارة التعليم �� ليبيا

 
ّ
اتي��ّ الت  ياسةوالّس  خطيط االس��

هناك عدد من املسارات القابلة للتطبيق من أجل تحس�ن تقديم ا�خدمة من ِقبل وزارة التعليم وال�ي يمكن   .1

ع�� املدى   هو،جميعها تتفرع من نقطة بداية واحدة. وهذا  يبدو أّن  ذلك،هذه املرحلة. ومع  النظر ف��ا ��

�� تحقيق الهدف الهام املتمثل �� خطة    التعليمعدة وزارة  ورفع مستوى الو�� ملسا  اآلراء،بناء توافق ��    املتوسط،

�ل�ي  و ،  الهدف الرا�ع من أهداف التنمية  ، �شمل متطلباتملدة خمس سنوات)  ورّ�ماسنوات (  10اس��اتيجية ملدة  

ن من و ، اجات قطاع عر�ض من أ�حاب املص�حةاحتي
ّ

، و�نقل العقلية  خارج مقر وزارة التعليمهم �مك

إلدارة ما يصل إ�� املستوى  األمر  لتشاور والنقاش حول هذا  استخدام او�مكن   .ج لعملية إ�� النتائة من اا�جماعيّ 

املوقف الذي    لن تحّل   ة واالس��اتيجيّ �� قسم التخطيط    واملتنامية التغي��ات الطفيفة  كما أّن  ا�ح�ومي وما �عده.  

 .التعليموزارة   املنتشرة �� ولن �عا�ج اتجاه العملية وعقلية الصومعة ، يجدون أنفسهم فيھ اآلن

أدناه ل�حصول ع�� مثال توضي��) لتقليل    8يمكن �عد ذلك ترشيد الهي�ل التنظي�ي لوزارة ال��بية (انظر الش�ل    .2

�مكن  و  وتحس�ن تقديم ا�خدمات. التنظي�ي، و�غي�� السلوك  وظيفي،، وتقديم تصميم تنظي�ي الرقابة حجم 

كما  لالستخدام مع االختيار وتقييم املوظف�ن وترقيا��م واستخدامها.  صب املناتطو�ر أوصاف  ال��اية��  عندئذ

ور�ما توحيدها.   التعليميجب البحث �� التسميات والعناو�ن واملر�ح�ن السابق�ن لألعضاء التنفيذي�ن �� وزارة  

م،  عاشرف ، ومشرفتلف (باللغة اإلنجل��ية) كممخ�ش�ل  والهيئاتيوصف رؤساء األقسام واملراكز حيث 

ي إ�� إجراء عمليات  من شأن إعادة الهي�لة التنظيمية أن تؤدّ و ، ورئيس. ، ومدير عاممشرفومدير، ومدير 

 .و�مكن تثبيت العناو�ن املناسبة ع�� ذلك . منصب حسابية تتعلق بوزن الوظيفة ل�ّل 

وعمليات    البشر�ة،وارد  وامل  واالتصاالت،، بما �� ذلك تكنولوجيا املعلومات  �خطط التشغيلية �� جميع ا�جاالتا  .3

وتجديد العمليات واإلجراءات األخرى يمكن أن تنبع من ا�خطة   والتقييم، والرصد  ،املدر��يّ  التفتيش

 .االس��اتيجية املفصلية

 51التعليم لوزارة التنظيمية الهي�لة عادةرسم توضي�ّ� إل : 8 الش�ل 

يس اق��احا لرسم مثا�ّ�. مالحظة: هذا هي�ل توضي�� فقط ول 51
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 التخطيط •

 التدقيق •

 القانونية •

 الفساد م�افحة •

 التطو�ر •

 العالقات •

 التشريعية

 املرأة تمك�ن •

 والهيئات املراكز •

 والرصد البحث

 والتقييم

 التخطيط •

 التدقيق •

 القانونية •

 الفساد م�افحة •

 التطو�ر •

 التشريعية العالقات •

 املرأة تمك�ن •

 والهيئات املراكز •

 والتقييم والرصد البحث

 التخطيط •

 التدقيق •

 القانونية •

 الفساد م�افحة •

 التطو�ر •

 العالقات •

 التشريعية

 املرأة تمك�ن •

 والهيئات املراكز •

 والرصد البحث

 والتقييم

 االبتدائي التعليم •

 الثانوي  التعليم •

 والتفتيش اإلشراف  •

 املدر��ي

 ا�خدمة أثناء التدر�ب •

 امل�ي والتطو�ر

 التوجي�ي االرشاد •

 ر�اض األطفال •

الطفولة تنمية  •

 املبكرة

الدعم النف��ي  •

 واالجتما��

 االحتياجات ا�خاصة •

ا�خدمات  •

ماعية وال�حة االجت

 املدرسية

 مشرف •

 املالية •

 املوارد البشر�ة •

تكنولوجيا  •

املعلومات 

 واالتصاالت

 التعاون الدو�� •

 التعليم ا�خاص •

 االمتحانات •

 وسائل اإلعالم •

 املرافق •

 االحتياطيات •

 ضمان ا�جودة

 اإلشراف 
ّ
 فتيش املدر��يّ والت

كة �� مراقبة ا�جودة وضما��ا تحديد  عقد ندوة وورشة عمل حيث يمكن �جميع أطراف وزارة البيئة املشار  .4

األطراف  و والسماح بتحديد املسؤوليات واملساءلة وتوفيقها وتخصيصها.  ��م،اإلجراءات واإلجراءات ا�خاصة 

 ��: املشاركة 

 ، دات للمؤسسات التعليمية واملهنيةاملركز الوط�ي لضمان ا�جودة و�صدار الشها •

 األداء، مكتب املتا�عة وتقييم  •

 ،ج والبحوث ال��بو�ةمركز املنا�  •

 التعليم،املركز العام للتدر�ب وتطو�ر  •

 ،هيئة التفتيش ال��بو�ة •

 ، قسم التعليم األسا��ي •

 ، و قسم التعليم الثانوي  •

 .ممثلو امل�اتب اإلقليمية التمثيلية ورؤساء املدارس •

وز�ر التعليم

املستشارون 

املتخصصون 
نواب الوزراء

املدير التنفيذي

العمليات واإلدارة

خدمات الطفولة 

رة والدعم 
ّ

املبك
املتخًصص

التعليم األسا��يّ  التعليم العا��ّ 
مل�ي التعليم والتدر�ب ا

والتق�ي

ا�حوكمة 

واالس��اتيجية
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ارستھ �ش�ل أوثق  وتحس�ن مصداقيتھ ومواءمة مم املدرسية، طلب املساعدة ا�خارجية �� إصالح نظام املراقبة  .5

 .من البحثا مز�د يحتاج هو أمر ف ،يماثلھأو ��يء  ذلك،كيف يمكن تحقيق أّما مع النموذج الدو��. 

ال سيما بالنظر إ�� مقدار التفاعل واملناقشة وا�خالف وتبادل ا�حديث خالل مناقشات املنتدى لهذا  (يبدو  .6

عة لوزارة التعليم ال يقضون وقًتا �افًيا �� مناقشة  التا� والهيئات رات واملراكز موظفي معظم اإلدا البحث) أّن 

، وتحديد أرضية مش��كة والعمل ع�� تبادل فهم األف�ار واملثل العليا. املشا�ل  و�ثارة مواطن اإلش�االت  القضايا،

  لذلك،و 
ّ
  وأنھ يمكن التعليم،صال شاملة أعد��ا وزارة ُيق��ح أيًضا دمج الندوات وورش العمل األخرى �� خطة ات

قضايا فة �� املنظمة وحول وظائف و إ�شاء ��يء �شبھ سلسلة مستمرة من "قاعات املدينة" ع�� مستو�ات مختل

 .عددا من األغراض يل القبمنتديات من هذا  تخدم وسوف عليم نفسها. �� مقر وزارة التّ  مختلفة

 ةاملوارد البشر�ّ 

يجب أن ي�ون تحس�ن أداء  ف ليبيا،للتالميذ �� هو تحس�ن النتائج التعليمية  التعليمإذا �ان الغرض من وزارة  .7

سي�ون تقديم املعاي�� املهنية الوطنية للمعلم�ن �أساس لل��خيص وضمان  و املعلم�ن من ب�ن أهم األهداف. 

  من الوا�ح أّن و م للمدرس�ن. هذه املعاي�� يمكن أيضا أن تقّد و ا�جودة وتحس�ن األداء خطوة رئيسية إ�� األمام. 

 .تطلب خ��ة خارجيةوقد ت  التعليمھ يحتاج إ�� مبادرة �شمل جميع اإلدارات �� وزارة  مناقشتھ ولكنّ تم  تهذا األمر  

البطالة  ال الذين �عانون من نقص وعدد املعلم�ن / العّم  األجور،تواجھ وزارة التعليم تحديات كب��ة �� نظام  .8

هذه القضايا بطر�قة مت�املة وليست  �جب أن ت�ون هناك خطة متماسكة ملعا�جة و  .األداءومستو�ات  ا�جزئّية 

مش��كة للموارد البشر�ة تحدد اإلجراءات الفور�ة �� سياق   اس��اتيجية وضع  التعليم�نب�� لوزارة و مجزأة. 

  تحس�نو ؛  وظيفق التقوم عليھ حقو ت�ي تتناول اإلطار التنظي�ي الذي  التغي��ات ع�� املدى املتوسط والطو�ل وال

دعم  و ؛ ائف يدعم ترتيبات األجور املنقحةمخطط قوي لتصنيف الوظووضع ؛ عدد العمال و�شرهابيانات 

؛ وال��ك�� ع��  هداف الفردية واألهداف املؤسسيةالروابط ب�ن األ �عز�ز و ؛ توظيف / ال��قية ع�� أساس األداءال

 .تحس�ن اختيار ومهارات وتدر�ب ذوي املسؤوليات اإلدار�ة

�جب  و شأن من يتعامل مع ا�جوانب ا�ختلفة لنظام املوارد البشر�ة. وضوح � التعليميجب أن ي�ون لدى وزارة  .9

د اس��اتيجية املوارد البشر�ة املق��حة وال�ي تم تطو�رها لتعز�ز األداء ودعم األهداف العامة لوزارة  أن تحّد 

  س��اتيجية اال تطو�ر املش��ك لهذه ال ومن شأن. لالس��اتيجيةالتعليم من املسؤول عن تقديم امل�ونات ا�ختلفة 

 .رة نظام املوارد البشر�ة�� إدا -فجوات الأو   - زدواجية اال تداخل أو ال مواطن د  أن يحّد 

 ة اليّ املدارة  اإل 

  ئي��ي بامل�اتب اإلقليمية وال�جان نظًرا لوجود القليل من اإلرشادات / التشريعات حول كيفية اتصال املكتب الر  .10

 .استشار�ة�بالغ أك��  و�جراءات اتصال و خالل تصميم عملية هناك مجال للتحس�ن من ف، املراكز / املعاهد /

   املعا�جة املزدوجة للنفقات التشغيلية واإلنمائية �� تحٍدّ  .11
ّ
من املركز (وزارة    ع�� مستوى البلد ال يمكن معا�جتھ إال

  ة إ�� حّد أن تخفف هذه املش�ل التعليميمكن لوزارة  ذلك، رئيس الوزراء). ومع ومكتب ، املالية، وزارة التخطيط
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ؤون اإل  قسم اإلدارت�ن، ما من خالل مطالبة 
ّ

بالعمل �ش�ل   واالس��اتيجية  وقسم التخطيط دار�ة واملالية الش

 أوثق
ّ

 .ص مش��كة ألغراض الوزارة ا�خاصة، لتبادل املعلومات و�عداد جداول م�خ

 إذا بدأت �� ��جيل أّي  التعليم ستستفيد وزارة  .12
ً
ست�ون  و نفقات.  مند كبّ توما  التعليمجزء من وزارة  أيضا

التعليم إدخال  مراقبة األداء �� مجال يمكن لوزارة كما أّن عمليات االستحواذ من مستودع األصول وا�حة. 

معدل العائد لھ   ، حيث أّن ثلة ع�� مستوى الوزارات املركز�ةلم تكن هناك مبادرة مما و�ن، ح�ى تحسينات فيھ

 .مص�حة �� حد ذاتھ

 صات درات �� تخصّ بناء الق يجب أن يتمّ  .13
ّ

ؤون املالية العامة (وخاصة مع امل�اتب واملدارس  مختلفة من إدارة الش

اإلقليمية وكذلك �� قطاعات أخرى من القطاع) و�� تخصصات أك�� عمومية مثل مهارات الكمبيوتر. حيثما �ان  

 الصلة،ى ذات ت املركز�ة األخر ، والهيئالتعاون مع وزارة املالية، وزارة القوى العاملةسيتم ذلك باممكًنا. و ذلك 

  يمكن تدر�ب املوظف�نكما  هو ما تطلبھ هذه الو�االت من الوزارات التنفيذية.    ي�ون محتوى التدريسلضمان أن  

،  ًضا تبادل معارفهمبل يمك��م أي فحسب، لن يصبحوا أك�� مهارة  بحيث، املناسب�ن كمتخصص�ن �� مجاال��م

 .عن ا�خدمات املقدمة وأك�� تحّمال للمساءلةمن املسؤولية وسي�ونون أك�� عرضة لتحمل املز�د 

 الصد و رّ وال ،ءحصااإل 
ّ
 قييم ت

مثل قسم التخطيط   مركز�ة،يجب أن تتاح لإلدارة الفعالة لإلن��نت (ال�ي يبدو أ��ا ال تملكها) إدارة  .14

 .ا لآلخر�نو�جب عل��ا �شر خططها و�بالغه األقسام األخرى،�عتمد ع�� معلومات من  واالس��اتيجية،

ل إ�� قرارات  �جب التوصّ . و من الضروري إجراء تقييم مفصل ألدوار ومسؤوليات التفتيش واإلشراف املدر��يّ  .15

�مجرد أن ت�ون الواليات  و مش��كة حول كيفية إعادة هي�لة ذلك لتجنب التداخل واإلغفاالت �� العملية. 

وضمان تأم�ن   أك�� فعالية، تقييم و  درصو  لعملية إحصاءيجب تطو�ر قواعد و�جراءات مكتو�ة  وا�حة،

  ومكتب رئيسالّتخطيط    وزارةمع  ذلك بالتعاون    يجب أن يتّم   املثالية،من الناحية  و املشاركة ب�ن شرائح الوظيفة.  

� آليات اإلبالغ  ينب�� االتفاق ع�كما مع جهود ا�ح�ومة �ش�ل عام.  التعليمح�ى تتما��ى جهود وزارة الوزراء 

ات واملعاي�� والتوقيت  تحديد ا�خطو أيضا �جب و �شكيل أساس قانو�ي.  ، سيتمّ �ذا لزم األمروتبادل البيانات، و 

يجب إجراء التثليث (مع امل�اتب   أيًضا، و ، باإلضافة إ�� نظام اتصال وا�ح لضمان املتا�عة املستمرة. واملساءلة

 . ة للوضعلتجنب وجود صورة خاطئ اإلقليمية واملدارس وا�خ��ين اآلخر�ن) عند الضرورة

16.  
ّ

، بحيث يمكن قياس األداء  والنتائجدخالت بمؤشرات ا�خرجات رات ال�ي تركز ع�� املينب�� استكمال املؤش

 
ً
 .واإلنجازات حقا

، ينب�� إقامة روابط وا�حة ب�ن التخطيط االس��اتي�� والشر�ات الصغ��ة بمجرد وجود من�جية متفق عل��ا .17

 .واملتوسطة

 .ومات األداء و�دارة األداء كذلكيجب ر�ط اإلدارة املالية بمعل .18

ف كيف �ساهم املوظفون الفرديون واإلدارات الفردية ��  ان واستكشر�ط األداء ب�ن قطاع التعليم وأداء املوظف� .19

 الواسعة.  قطاعيةالهداف األ تحقيق  
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صات  التخصّ �� صات وأيًضا �� هذه التخصّ  املعني�نينب�� أن �عمل وزارة التعليم من أجل بناء قدرات موظف��ا  .20

وتر األساسية ونظام املعلومات اإلدار�ة  لة (مثل إدارة املشاريع واإلحصاءات ومهارات الكمبياألخرى ذات الصّ 

، يجب أخذ املشورة ا�خارجية �ع�ن االعتبار (ع�� سبيل  عند الضرورةو وقواعد البيانات األخرى ذات الصلة). 

أو شر�اء التنمية   ا�خارج،صة من ليبيا أو �� سات متخصّ مؤّس أو  ا�خارج،املثال من خالل خ��اء من ليبيا أو �� 

،  سات والوظائف املماثلة �� ا�خارجد ي�ونون مفيدين �ش�ل خاص �� إقامة روابط مع املؤّس ، الذين قالدولي�ن

 ). تسهيل ا�جوالت الدراسية أو التوأمة مشاريعل

 
ّ
 صاالتتكنولوجيا املعلومات واالت

والنظر �� إعادة  -رقمنة املنا�ج الدراسية واالنتقال إ�� التعلم التفاع��  - ا�حالية  إعادة النظر �� املبادرات  .21

تخصيص امل��انية والطاقة نحو ز�ادة الوصول إ�� أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ا�حديثة ال�ي تدعم  

 .ألمية املعلوماتية، ال سيما من خالل �عز�ز محو اأفضل جودة�عليم و�علم 

ع�� الوز�ر وكبار املسؤول�ن إعداد اس��اتيجية وا�حة للتحول الرق�ي �� وزارة التعليم �عا�ج احتياجات   ينب�� .22

النظام اإلي�ولو�� لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األساسية إ�� جانب رسم مسار متوسط وطو�ل األمد نحو  

  .لتعلمواالتصاالت �� التعليم وادور أك�� أهمية لتكنولوجيا املعلومات 

ينب�� ع�� الوز�ر وكبار املسؤول�ن وضع سياسات و�جراءات ومعاي�� تنظم مواد وأساليب التعليم والتعلم   .23

��ا�ي وحماية البيانات  القائمة ع�� تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعدات واستخدام الشب�ات واألمن الّس 

را�ات ب�ن القطاع�ن العام  املش��يات والتعاقد والشودورات حياة املستندات و  وتخز���ا واملعلومات الرقمية 

، والروابط مع السياسة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لضمان الوصول واإلنصاف  وا�خاص

 .والشفافية

مل �آلية تخطيط  توضيح وظائف مركز املعلومات والتوثيق وتوف�� األدوات الالزمة ومستو�ات املوظف�ن ل�ي �ع .24

 .كنولوجيا املعلومات واالتصال املركز�ة لوزارة التعليموتنسيق لت

إجراء عمليات تقييم منتظمة لالحتياجات ومراقبة استخدام أصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخاصة   .25

 .�� الفصول الدراسية للمشاركة �� التحس�ن املستمر واإلصالح القائم ع�� البيانات

واالتصاالت  ن توف�� الدعم الف�ي ال�ا�� والتدر�ب ع�� تكنولوجيا املعلومات تمك�ن مركز املعلومات والتوثيق م .26

، و�ناء القدرات �� امل�اتب اإلقليمية لتوف�� التدر�ب أثناء ا�خدمة للمعلم�ن ع�� استخدام  ملوظفي وزارة التعليم

 .متكنولوجيا املعلومات واالتصاالت �� التعليم والتعل
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ّ
 اليةا�خطوات الت

تمكن هذا التقييم من ا�حفاظ ع�� التكيف واملرونة بطر�قة سمحت للفر�ق   ليبيا،من الظروف السائدة ��  غم ع�� الرّ 

هذا النشاط قادر ع�� إنتاج بيانات عالية ا�جودة لتقييم   ا يدل ع�� أّن مّم  التعليم،بمواصلة عملھ مع مسؤو�� وزارة 

واملوظفون الذين عمل معهم   التعليم لم يكن مسؤولو وزارة  ذلك،عالوة ع�� و راعات. القدرات �� حاالت األزمات والصّ 

وافع كب��ة  ولد��م دأيضا ، بل �انوا ممتن�ن للغاية اون�ن وحر�ص�ن ع�� املشاركة فحسبمتع فر�ق التقييم من البداية

قييم واملسؤول�ن.   ى ذلك إ�� تطو�ر عالقات مثمرة للغاية ب�ن فر�ق الت. وقد أدّ التخاذ نتائج هذا التقييم ع�� محمل ا�جّد 

ا�حفاظ ع�� هذه العالقات والتعاون املستمر هو أنجع    هم �� اتفاق باإلجماع ع�� أّن   ولذلك فإّن فر�ق التقييم واملسؤول�ن

يشارك فر�ق التقييم أيًضا �� هذا القسم قائمة  و �� ��اية املطاف.  فرقا  هذا    �شاط تقييم القدرات ق  أن يحق لضمان  وسيلة  

فيما ي�� ثالث خطوات إضافية يجب  و ة التقنية ال�ي يمكن تقديمها ع�� الفور من قبل مانح�ن آخر�ن. مختصرة باملساعد

 :أن يتخذها هذا التقييم �� حالة وجود دعم لھ

سيتم  و : تم تحديد احتياجات وأ�شطة جمع البيانات املتبقية �� القسم أعاله. أ�شطة التقييم اإلضافية .1

توافر ، و يانات حسب الظروف �� ليبيا وتو�سفيھ جمع املز�د من الب  الذي يتّم تحديد الطر�قة واإلطار الزم�ي 

 .، وأولو�ات وزارة التعليم وا�جهات املانحةاألفراد والبيانات املعلقة

هناك حاجة إ�� حزمة تصميم حلول رسمية تتضمن   تالية،: كخطوة التعاونيةحزمة تصميم ا�حلول  .2

اتخاذها ملعا�جة الفجوات �� القدرات املذ�ورة �� هذا   التعليم لوزارة  تفاصيل اإلجراءات ا�حددة ال�ي يمكن

�مكن أن �ستند ا�حلول إ�� ا�حلول ا�حتملة املق��حة  و عاون مع الوز�ر وكبار موظفي وزارة التعليم. التقر�ر بالتّ 

ة املشاركة واحتمال  �� هذا التقر�ر وتطور أك�� بالتعاون املباشر مع مسؤو�� وزارة التعليم من أجل ز�ادة �سب

 . التنفيذ

ألدوات الالزمة لتنفيذ حزمة  يم ع�� الدعم وا من أجل ضمان حصول موظفي وزارة التعل  دعم تنفيذ ا�حلول: .3

، حيث من األفضل قضاء �عض رة التعليم، هناك حاجة إ�� دعم مستمر للعامل�ن واإلدارات ا�ختارة �� وزاحلول 

سيتم تفصيل طبيعة ون�ج أ�شطة الدعم �� و يدانية �� هذه ا�خطوة. الوقت �� طرابلس وكذلك �� امل�اتب امل

 .الظروف األمنية �� طرابلس عامال مهما حسب حزمة تصميم حلول 

 ئيسيّ ا�جاالت الرّ 
ّ

 ة ة الفور�ّ نيّ ة للمساعدة الف

ليم �� ليبيا �شأن ا�جاالت  فيما ي�� �عض االق��احات املقدمة من فر�ق التقييم إ�� املانح�ن والشر�اء ا�حتمل�ن لوزارة التع

 :ذات االحتياجات العاجلة واملصا�ح املش��كة

 .التخطيط الشامل والتعاو�ي طو�ل األجل ومواءمة مهمة مش��كة ب�ن الوزارات .أ 

ل��ك��  وكذلك اإلجراءات املكتو�ة وأطر اإلبالغ ملراق�ي املدارس واملشرف�ن ال�ي تحول ا واملوارد، التدر�ب واملعدات  .ب

 .نحو دعم املعلم واملعلم الرئي��ي�� ع�� االمتثال من ال��ك 
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م معلومات  نظل  نفيذ واإلدارة للنظام اإلي�ولو��شاملة ومستمرة من أجل التحس�ن املتواصل والتمساعدة فنية   .ت

،  ماجھ �� أنظمة التمو�ل واملرتبات، و�دة واإلجرائية واألجهزة وال��امج)بما �� ذلك ا�جوانب البشر�(  إدارة التعليم

 
ّ

 .خطيط القائم ع�� األداءع�� البيانات والتّ فافية العامة واتخاذ القرارات القائمة و�نتاج تقار�ر لغرض الش

املساعدة القانونية والتقنية �� عالقات العمل واملوارد البشر�ة (خاصة بأنظمة التعليم العام) لوضع   .ث

و�عادة   التعليمعاملة ا�حالية �� وزارة اس��اتيجيات قص��ة ومتوسطة وطو�لة األجل إلعادة توظيف القوى ال

 .علم�ن ونقابات املعلم�ن وا�خدمة املدنية ووضعها ع�� الطر�ق نحو رؤ�ة مش��كة لإلصالحتدر���ا بالتعاون مع امل

إدراج م��انية وزارة املالية واإلدارات املالية واملوظف�ن �� أ�شطة إدارة الشؤون املالية ا�ح�ومية ا�حالية   .ج

 .ة املمولة من املانح�نواملستقبلي

ية العامة وخاصة حول تطبيق املوازنة القائمة ع�� األداء و�ناء قدرة املساعدة الفنية �� إدارة الشؤون املال .ح

 .الوظيفة املالية لت��ير طلبات م��اني��ا �ش�ل أك�� شمولية و�قناعا من أجل ا�حصول ع�� املوارد ال�ي تحتاجها

مية املوارد البشر�ة  عات لتصميم وتنفيذ و�دارة برامج الدرجات �� اإلدارة العامة وتنتقديم املساعدة الفنية ل�جام .خ

 .والرصد والتقييم مللء هذه القدرات البشر�ة املهمة �� وزارة التعليم والوزارات األخرى 

 
ّ
 ة نفيذ اإلضافيّ إرشادات الت

ابق من خالل صياغة جدول  �حة �� القسم الّس فر�ق التقييم أيًضا إرشادات إضافية لتنفيذ ا�حلول ا�حتملة املو  ر طوّ 

ا لـ "جانت" �ش�� إ�� جدول زم�ي محتمل  ر)  حل (امل�حق    يحدد األدوار ا�حتملة لإلدارات واملوظف�ن ل�ّل 
ً
كما أصدروا مخطط

سوف تحتاج  و مل�حقات توضيحية و�جب استخدامها كنقاط انطالق فقط. هذه اوست�ون ز). وترتيب اإلجراءات (امل�حق 

 . موظفيھعاون مع وز�ر التعليم وكبار � مز�د من التطو�ر بالتّ إ�
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 املالحق

 املص�حة  أ�حاب مشاورات قائمة:  أ  امل�حق

 عدد املستجو��ن القسم الوقت التوار�خ #

1 

2 

 2019مارس  3األحد 

 2019مارس  4االثن�ن 

14:00 

14:00 

 ا�جلس الثقا�� ال��يطا�ي ليبيا

وثيق، مركز تدر�ب املعلم�ن وال�جنة الوطنية للعلوم مركز املعلومات والت

 والتعليم والثقافة

1 

6 

 3 إدارة املوارد البشر�ة بوزارة التعليم 15:00 2019مارس  4االثن�ن  3

 2 املعلم�نإدارة مركز تدر�ب  16:00 2019مارس  4االثن�ن  4

 3 مركز املنا�ج 17:00 2019مارس  4االثن�ن  5

 2 مركز االمتحانات الوطنية 18:00 2019س مار  4االثن�ن  6

 1 قسم التخطيط واالس��اتيجّية 09:30 2019مارس  5الثالثاء  7

 2 الهيئة الفنية والتقنية 11:30 2019مارس  5الثالثاء  8

 1 قسم التمو�ل 12:30 2019مارس  5الثالثاء  9

 1 البنك الدو�� ليبيا 14:00 2019مارس  5الثالثاء  10

 1 قسم املتا�عة 14:30 2019مارس  5الثاء الث 11

 1 (تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) إصالح التعليم 16:00 2019مارس  5الثالثاء  12

 1 التعليميةهيئة املرافق  16:30 2019مارس  5الثالثاء  13

 2 أ�اديمية الدراسات العليا، هيئة البحوث والتكنولوجيا 17:00 2019مارس  5الثالثاء  14

 1 ال�جنة الوطنية للعلوم والتعليم والثقافة 10:00 2019مارس  6األر�عاء  15

 2 مدير�ة املرفقات الثقافية وشؤون البعثات 11:00 2019مارس  6األر�عاء  16

 1 قسم التوثيق واملعلومات 12:00 2019مارس  6األر�عاء  17

 2 قسم املدارس ا�خاصة 13:00 2019مارس  6األر�عاء  18

 2 قسم ال��بية ا�خاصة 14:00 2019مارس  6األر�عاء  19

 1 قسم الشؤون القانونية 15:00 2019مارس  6األر�عاء  20

 2 املرأة ودعمهاتمك�ن  16:00 2019مارس  6األر�عاء  21

 2 املكتب اإلقلي�ي بنو�ل مصراتھ،املكتب اإلقلي�ي  17:00 2019مارس  6األر�عاء  22

 1 يونيسف ليبيا 20:00 2019س مار  6األر�عاء  23

 4 جامعة طرابلس 09:00 2019مارس  7ا�خميس  24

املعلومات واالتصاالت التا�عة لوزارة ال�جنة االستشار�ة لتكنولوجيا  11:00 2019مارس  7ا�خميس  25

 التعليم

2 

 1 (LTT) ليبيا لالتصاالت والتكنولوجيا 12:00 2019مارس  7ا�خميس  26

 11 مركز بيانات وزارة التعليم وتكنولوجيا املعلومات 15:00 2019ارس م 7ا�خميس  27

 2 االمتحانات الوطنيةمركز بيانات مركز  16:00 2019مارس  7ا�خميس  28

 8 مدارس �� طرابلس ةخمسومدراء إدارة التعاون الدو��  16:30 2019مارس  7ا�خميس  29

 1 وز�ر 18:00 2019مارس  7ا�خميس  30

 2 ال�جنة الوطنية للعلوم والتعليم والتكنولوجيا 14:00 2019مارس  7يس ا�خم 31

 1 ليبيا وا�جزائر وتو�س) IBMآي. �ي. أم (  19:00 2019مارس  7ا�خميس  32

 72العدد اإلجما�� للمستجو��ن:  32العدد اإلجما�� ملقابالت ومنتديات النقاش: 
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   ونموذج التحليل التقييم تخطيط : ب  امل�حق

 القدرات البشرّ�ة
 

ر القدرة
ّ

 سؤال/مؤش
 االسا��ّي: درجة القدرة

ّ
 الهدف ا�خط

 مستوى األولوّ�ة

 متوّسط، منخفض)(عاٍل، 

1 2 3 4 5   

1         

ة املطلو�ة (النموذج + املوقع:
ّ
  األدل

طة (الوثائق/األ�خاص):
ّ
  املصادر ا�خط

  املصادر الفعلّية

ق
ّ
ة املوجودة (موث

ّ
  ة/تمت مناقش��ااألدل

2         

ة املطلو�ة (النموذج + املوقع:
ّ
  األدل

طة 
ّ
  (الوثائق/األ�خاص):املصادر ا�خط

  املصادر الفعلّية

قة/تمت مناقش��ا
ّ
ة املوجودة (موث

ّ
  األدل

3         

ة املطلو�ة (النموذج + املوقع:
ّ
  األدل

طة (الوثائق/األ�خاص):
ّ
  املصادر ا�خط

  ر الفعلّيةاملصاد

قة/تمت مناقش��ا
ّ
ة املوجودة (موث

ّ
  األدل

4         

ة 
ّ
  املطلو�ة (النموذج + املوقع:األدل

طة (الوثائق/األ�خاص):
ّ
  املصادر ا�خط

  املصادر الفعلّية 

قة/تمت مناقش��ا
ّ
ة املوجودة (موث

ّ
  األدل
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ّ
 امل�حق ت: مجاالت ال�

ّ
 رات �ك�� واملؤش

 مجال ال��ك�� املكون الفر�� املؤشر

 عدد وأدوار املوظف�ن

 القدرات البشر�ة

 التخطيط االس��اتي�� والسياسة

 القدرة الفنية للموظف�ن

 القيادة والثقافة

 )HRMإدارة املوارد البشر�ة (

 )HRDتنمية املوارد البشر�ة (

 ) للمهامSOPsإجراءات التشغيل القياسية (

 ةالقدرات املؤسسي

 وزارة والّتعليماألدوار واملسؤوليات �� 

 التنظي�يالهي�ل 

 خطة العمل / التشغيل

 الروابط مع الوزارات األخرى 

 امل�اتب واإلقامة

 قدرات البنية التحتية 

 املعدات واملواد

 )ICTتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (

 البيانات

 املالية

 الهي�ل التنظي�ي

 القدرات البشر�ة

 وا�حاسبة املالية

 التدقيق الداخ�� وا�خار��التعاون مع 

 إرشادات مكتو�ة و�جراءات لهذه الوظيفة

 املؤسسات ذات الصلة وترسيمها

 سياسات التمو�ل / امل��انية السنو�ة

 الّتخطيطووزارة املشورة واملساعدة الفنية من قبل وزارة املالية 

 ة الفنية ومبادرات بناء القدراتاملساعد

 املالية املركز�ة واالنتقالوظيفة 

 قواعد االتصال واإلبالغ

 امللكية

 املسائلة

 القدرة القيادية ملوظفي التمو�ل بوزارة التعليم

 القدرات املؤسسية

 موظفو الوظيفة املالية

 معرفة ومهارات املوظف�ن

 تنسيب املوظف�ن

 �ب املوظف�ن أثناء ا�خدمةتدر 

  

 استقرار املوظف�ن / التحو�رات

 يتم إبالغ املوظف�ن

 املوارد املالية

 سكن موظفي الوظيفة املالية قدرات البنية التحتية

 املعدات واللوازم / املواد
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 وسائل النقل

 ال��امج املالية املتخصصة

 تمادها وتنفيذهاش�ل وهي�ل إعداد امل��انية واع

 اإلنفاق ا�جديدة واملدخراتمبادرات 

 آلية تخصيص األموال ل�ل منطقة و�ل مدرسة

 اإلدارة املالية

 تنفيذ املوازنة واإلدارة و�عداد التقار�ر

 توقيت ومرونة النفقات

 مبادرات اإلنفاق ا�جديدة واملدخرات

 التوقيت

 اإليرادات

 املوظف�نا�حاسو�ية ب�ن محو األمية 

 القدرات البشر�ة

  )ICTتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (

 �وادر متخصصة �� تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والدعم

 التدر�ب وا�خ��ة �� استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت �أداة �عليمية

 نظم وسياسات إدارة البيانات
 القدرات املؤسسية

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتسياسة 

 النفاذ إ�� أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات

 االتصال �شبكة اإلن��نت قدرات البنية التحتية

 موارد التعليم والتعلم

 القدرات البشر�ة  

 املوارد البشر�ة 

 

  

 القدرة املؤسسية

 

 التوقعات ومتطلبات الوظيفة

 ألجور والدرجاتاهيا�ل 

 توظيف املوظف�ن والتعيينات

 التدر�ب قبل ا�خدمة واإلعداد

 النشر وتوزيع املوظف�ن

 اإلدارة الفعالة والقيادة

 إدارة أداء العامل

 التدر�ب أثناء ا�خدمة

 تحف�� املوظف�ن

  

 مرافق ومعدات

 ا قدرات البنية التحتية

  

 وال�جالتة املوارد البشر�ة إدار نظم معلومات   

 مساحة املكتب واملوقع 

 عدد وأدوار املوظف�ن

 القدرات البشر�ة
 اإلشراف والتفتيش

 القدرة الفنية للموظف�ن

 القيادة والثقافة

 إدارة املوارد البشر�ة

 ETDتنمية املوارد البشر�ة / 

  سسيةالقدرات املؤ  إجراءات التشغيل القياسية للمهمة 
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 األدوار واملسؤوليات �� وزارة ال��بية

 الهي�ل التنظي�ي

 خطة العمل / التشغيل

 الروابط ب�ن املسؤول�ن اإلقليمي�ن واملدارس

 امل�اتب واإلقامة

 قدرات البنية التحتية

 املعدات واملواد

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 املركبات / السفر

 املالية

 اإلحصاء والرصد والتقييمتقييم قيادة مهمة 

 القدرات البشر�ة

  املراقبة

  

  

  

  

  

 اإلحصاء والرصد والتقييمتوظيف أعوان مهمة 

 استقرار املوظف�ن والتعيينات

 معرفة ومهارات املوظف�ن

 املوظف�نتنسيب 

 تدر�ب املوظف�ن أثناء ا�خدمة

 تحف�� املوظف�ن

 الغ املوظف�نيتم إب

 الهي�ل التنظي�ي

  القدرات املؤسسية

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 إرشادات مكتو�ة و�جراءات لهذه الوظيفة

 املؤسسات ذات الصلة وترسيمها

 املؤسسات األخرى املشورة واملساعدة الفنية املقدمة من 

 املساعدة الفنية ومبادرات بناء القدرات

 املركز�ة واالنتقال ء والرصداإلحصاوظيفة مهمة 

 قواعد االتصال واإلبالغ

 املسائلة

 املوارد املالية
 قدرات البنية التحتية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اإلحصاء والرصدإقامة موظفي مهمة 

 وسائل النقل

 املعدات واللوازم / املواد

 تخصصامل اإلحصاء والرصد ا�حاسو�يبرنامج مهمة 

 اإلحصاء والرصدش�ل ونطاق وعمق مهمة 

 الرقابة والتدقيق

 توقيت
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 لالّس�� الذاتّية : ثامل�حق  
ّ
 قييم  فر�ق الت

 وول الدكتور مارك ويستون 

ا�جتمعية  الدكتور وول هو ممارس ومستشار يتمتع بخ��ة كب��ة �� ا�جاالت اإل�سانية والتنمو�ة والتعليمية والعالقات 

و�شمل مؤهالت التعليم العا�� ا�خاصة بھ شهادات �� التعليم والعلوم االجتماعية والعالقات  .عسكر�ة والشرطةوال

الصناعية واألخالق؛ والديبلومات الفنية واملهنية �� اإلدارة والتدر�ب واإللك��ونيات. �ان الدكتور أ�اديمًيا، و�� وقت سابق  

ا م�لًفا �� ا�جيش ا
ً
 ا�� و�� األصل �ان تاجًرا.  لنظامي األس�� ضابط

 عبد ا�حكيم عمر كمي�� 

ومتخصص  ،  خب�� �� قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص مع خ��ة ح�ومية وتجار�ة كب��ة

لوجيا  والتخطيط االس��اتي�� لتكنو �� العقود العامة وا�خاصة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية الدولية، 

 املعلومات واالتصاالت �� قطاع التعليم، والشرا�ات مع ك��ى شر�ات ال��مجيات واألجهزة الدولية.

 نيدا تركيتش إزم��ليا 

عاًما �� مجال   15خب��ة اقتصادية حاصلة ع�� درجة املاجست�� �� الدراسات االقتصادية الدولية وصاحبة خ��ة تقدر ب 

وتخصصت �� تنسيق عملية املوازنة،   العامة، ا لتقديم املشورة �شأن إدارة املالية سنة من حيا�� 12ارات. كرست االستش 

و�جراء تقييمات ��خيصية ومراجعات ألنظمة إدارة الشؤون   واقعية،ووضع تقديرات أك��  بامل��انية،ور�ط التخطيط 

لبشر�ة �� الوزارات والهيئات والصناديق  بناء القدرات التنظيمية وا  املالية العامة، كما أن لد��ا �سع سنوات من ا�خ��ة ��

واملسائل  ا�خارجة عن امل��انية واملؤسسات اململوكة للدولة وال��ملانات. اضاف��ا ا�� الفر�ق تتمثل �� تجر�ة �� املسائل املالية  

 والتقييمات.سنوات �� إجراء املراجعات  بامل��انية ضمن قطاعات التعليم �� جملة من البلدان مع خ��ة أر�ع املتعلقة

 أندرو سنودن 

ص �� تخطيط القوى  وهو متخصّ   البشر�ة،يمتلك أندرو سنودن خ��ة كب��ة �� مجال القيادة واالستشارات �� مجال املوارد  

وتطو�ر القيادة والتغي�� التنظي�ي. تحمل أندرو املسؤولية ع�� مستوى مجلس   امل�افآت،وأنظمة  األداء، و�دارة  العاملة،

ارة املوارد البشر�ة / تنمية املوارد البشر�ة �� عدد من مؤسسات القطاع العام الك��ى �� اململكة املتحدة ولديھ  اإلدارة �� إد

ة واألداء. شهر أندرو بال��اغماتية والتسليم �� عملھ  حيث �� التعامل مع األساليب الثقافية ا�ختلفة �� اإلدار  دولية،خ��ة 

 �� طلبات العمل اإلضا�� أو عروض التعي�ن الدائم. كمستشار. أدت معظم املهام تقلدها إ

 الدكتور أندرو إ�شتاين 

قطاعات، مع الر�ادة  خب�� �� تصميم وتنفيذ تقييمات األداء والتأث�� ملشاريع التنمية واملساعدات اإل�سانية الدولية �� عّدة  

اف الف�ي �جموعة من التقييمات  �� مجال البحوث و�حوث الشباب. كما تقلد الدكتور مناصب قيادة الفرق واإلشر 

والدراسات وقّدم املساعدة الفنية �� تقييمات األداء، واألساليب ا�ختلطة، وجمع البيانات وتحليلها النو��، و�عليم وتنمية  

ات والن�اعات. ساهم الدكتور أيضا �� تطو�ر األعمال وقد شارك �� عّدة مجتمعات داخلية  الشباب، وسياقات األزم 

 للممارسة وقيادة الفكر.وخارجية 

 



111     |     Libya MOE HICA Final Report  usaid.gov 

 Annex E: Data Collection Tools

LIBYA MINISTRY OF EDUCATION CAPACITY ASSESSMENT 

Planning and Management of Financial Resources 
Protocol for interviews  

Date, time and place: 

Interviewer: 

INTRODUCTION AND CONSENT 

Thank you for taking the time to meet with me today. My name is: Naida Trkić-Izmirlija and I work for a 
research firm based in the United States called Social Impact. 

Social Impact has been contracted by the United States Agency for International Development (USAID) to 
work with the Libyan Ministry of Education (MOE). Our aim is to conduct a human and institutional capacity 
assessment in order to assist the MOE in providing better support to its staff, and in more effectively planning 
for the future. 

We believe that your insights into and perspective on planning and management of financial resources in the 
MOE can assist us gain a better understanding of this complex topic. To cover this, we will look at MOE 
human, organizational, and infrastructural capacities. 

Your participation in this interview is completely voluntary. You may choose to withdraw at any time or 
not answer any question. Our report will present our findings only in general terms, and the notes we 
collect from you now will be kept strictly confidential. We will not attribute any information we provide 
in public reports to you without your expressed, written permission. 

Do you any questions for me? 

In case you have any further questions or comments our team leader is: Dr. Andrew I. Epstein; Tel: +1 
703 465 1884 x245; E-mail:  aepstein@socialimpact.com 

THANK YOU FOR PARTICIPATING 
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GENERAL GUIDELINES 

 

 Please ensure that you understand these questions fully before attempting to answer them. Our 
team are at your disposal to clarify if needed.  

 Please aim to answer all questions. Should there be questions that do not pertain to your 
particular department or position, please note it in your reply. 

 We have marked spaces for your answers bright blue. Please do not make changes or write 
anywhere but in these fields. 

 If deemed useful, we can provide you with a sample illustrative answer. 

 Please support your answers with suggested corroborating evidence, i.e. provide the team with 
copies of such documents. 

 These questions are to be completed to the best of your knowledge. While we encourage you to 
confirm your answers with your co-workers, that is not essential as there is no expectation that 
they will reflect the reality 100 percent. 

 We are seeking technical input / information and for our purposes, your responses must not be 
signed off by your supervising manager. 

 Answers will be treated confidentially, and we encourage you to be frank, especially in sections 
about weaknesses and where your opinion is sought about possible improvements. 

 For purposes of this assessment, we shall apply the following definition: 
“The finance function is tasked with managing Ministry’s financial assets, by planning, 
budgeting, auditing, accounting for and controlling them, in order to facilitate efficient 
operations of the Ministry. It is also tasked with personnel payroll and producing financial 
statements. The finance function must not be equated with the finance department, for some 
of these tasks might be responsibility of other organizational units.” 

 

INTRODUCTORY QUESTIONS 
 

What are your name and e-mail address, and could you briefly describe your current position and how 
long you have worked in this field? 
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QUESTIONS ABOUT HUMAN CAPACITIES 
 

H1 Leadership of MOE finance function  @A&F, HR 
Does the finance function of MOE have a manager with min. 5 yrs. of experience in that position? 
What would you regard as most important qualifications of that manager? 
Would you say this manager is motivated and if so, by what (e.g. job security, paycheck, fun envi-
ronment, growth opportunities, loyalty, appreciation, eagerness to learn, shares the same values as 
MOE, feels right for that job)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Manager’s biography 

• Performance appraisal 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

H2 Staffing of the finance function @A&F, HR 
How many staff are engaged in MOE’s finance? Explain if the actual number is different from the 
approved one. How feasible do you find the approved numbers (explain)? 
How are these positions distributed? 
Are all staff actively employed (not seconded, studying abroad, or elsehow prevented from carrying 
out their daily duties within the function)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Structure of the finance 

function (approved and 
actual) 

• For each segment of the 
structure: number of staff and 
their positions (approved vs. 
actual) 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

H3 Staff stability / turnover @A&F, HR 
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What is the percentage of staff who have left MOE in the last 10 years?52  
How large was that percentage in the finance function? What were the main reasons for their leaving 
(e.g. layoff/redundancy, dismissal, end of contract, voluntary)?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Percent of staff who left 

MOE 
• Percent of staff who left 

the finance function 
• Overview of reported 

reasons for leaving 
Score provided by the interviewer (0-3):  

Priority attached:  
 

H4 Knowledge and skills of staff @A&F; HR; MoF; MoP; 
Supreme Audit Bureau (SAI) 

Would you say that, overall, MOE finance staff have knowledge, experience and skills their jobs require? 
 

If not, are there particular areas staff generally lack knowledge in (which ones)?  
Are there particular staff with little relevant knowledge (in which sub-section)? How does the 
function handle that? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Scopes of Work (SOWs) 

for individuals/sub-
departments or department 
(in lieu: overview of duties 
and responsibilities) 

• Overview of staff 
qualifications 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

 

H5 Placement of staff @A&F, HR 
Generally speaking, do you think MOE finance staff are placed properly and use and share their 
knowledge? What do you reckon would enable them to use their knowledge even better and share 
it more openly with their peers?  
Is the situation same throughout the whole function? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • N/A  

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 
52 Does the interviewee think a period of 5 years would be more adequate than 10 years? This period would be used 
throughout the entire questionnaire/interview, unless mentioned otherwise. 
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H6 In-service training of staff @ HR 
Does the HR Department assess training needs of finance function staff regularly (using what 
methodology/procedures)? What is the participation rate of finance function staff in those trainings, in 
other words, what percent of finance staff is usually included in trainings, and what is it for MOE staff 
overall? 
How is the decision made which staff will receive training and who will be trained first? 
Who conducts such trainings and how often?  
How much is spent on training of finance staff per year, typically? Are allocated funds earmarked (i.e. 
cannot be spent for any other purpose)? Do you consider this level of funding sufficient?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • SOPs regulating in-service training 

• Overview of staff trained and basic 
info about trainings  

• Aver. participation rate of 
finance staff and for MOE overall 

• Relevant section of budget 
request/ approved budget/ exe-
cution 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

H7 Staff motivation @A&F, HR 
Would you say that finance staff at MOE are motivated sufficiently? Are their motifs aligned with their 
work, financial and non-financial incentives exist, and overall work environment is positive? Is the 
situation same throughout the whole function? 
Do you think other ways of motivation would be more successful (which ones) and do you believe 
they could be applied in practice?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • N/A  

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

H8 Staff are informed @A&F, HR 
Do you think MOE finance staff are sufficiently informed about what they are expected to do as part of 
their jobs (e.g. through SOWs, SOPs, or verbally)? What do you think would help them understand it even 
better? 

Would you say they are sufficiently informed about how well they perform (e.g. through regular and 
systematic performance appraisals or feedback by supervisors)? Is such feedback provided regularly? How 
do you think could MOE managers communicate their feedback to staff better? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Sample SOP 



116     |     Libya MOE HICA Final Report    usaid.gov 
 

• Sample SOW/job descript. 
• Sample performance appraisal  

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

QUESTIONS ABOUT INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL CAPACITIES 
 

O1 Organizational structure @A&F 
Does MOE have an approved organizational structure? Does the actual situation differ? If there are 
discrepancies or you are not aware of or familiar with the approved structure, kindly describe how is 
MOE structured (list departments/units and how they relate).  
Where is the Admin & Finance Affairs Department located in that structure? How is that 
department structured, in particular its finance part (are there sub-departments, what are their 
mutual relationships, how many staff does it have and at what positions)? Please state if there are 
discrepancies between actual and approved. 
Are there any other segments within MOE that have financial responsibilities and can therefore 
be considered part of the finance function? 
Would you say the existing approved structure enables effective functioning of the finance 
function? If not, why and how could it be improved? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Approved organizational 

structure of MOE 
• Structure of A&F Dept., 

with details about the 
finance segment (incl. 
positions and numbers of 
staff in each unit) 

• Discrepancies between 
approved and actual  

• SOW of the function 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O2 Collaboration with Internal Controls and Audit  @A&F; SAI 
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Does MOE have internal control and internal audit functions? Do they check finance affairs? In 
what way and how often? Is the finance function provided findings and recommendations once it has 
been checked? Does it act upon those and reflect them in future operations and is that compulsory? 
What consequences does it face if it fails to do so? 
Does the finance function deliver all information requested/reports and on time?  
Does the Libya Audit Bureau audit the function? In what way and how often? Does the finance 
function share all information requested and on time? Are Bureau’s findings considered and 
recommendations acted upon? Is it compulsory and what consequences are faced if not? 
 
In your view, how could this cooperation be improved? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Relevant laws and SOPs 

• Reconciliation what was 
asked for against what was 
submitted (and when) for 
last 5 years (2014-2018)  

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O3 Written guidance and procedures for the function @A&F 
Is there written guidance regulating affairs of the finance function (e.g. law regulating financial affairs in 
ministries, SOW for the function, SOPs for specific tasks and procedures, annual operational plan and 
possibly a mid-term plan)? 
Is this guidance followed? If partially, explain which parts are and why others are not. 
Would you say this guidance enables efficient functioning of the function? If partially, please explain 
which parts do and why others do not. 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Law regulating financial 

affairs in ministries 
• SOW for the function 
• SOPs for key tasks and 

procedures 
• Most recent (2017-2019) 

strategies and operational 
plans. 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O4 Related institutions and their demarcation @A&F; MoF; MoP 
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Is there clarity how affairs of the finance function fit in the “wider picture” (i.e. in the context of MOF, 
MOP, OPM, Presidency, Parliament etc.)? 
 
Is there clarity about roles of each of the above institutions when it comes to financial management of 
the education sector? If partially, please explain.  
Do you think there is room for improvement in the cooperation between these stakeholders and if 
so, how?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Relevant 

laws/SOWs/SOPs  
• Relevant reports 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O5 Policies for funding / annual budget @A&F; MoF; MoP 
How are funding policies and expenditure ceilings determined for the overall budget and items within? 
Who sets them? Based on what information? What regulates that process? Would you say there could 
be improvements made to it (how)? 
Would you say the MOE has, overall, sufficient financial resources to operate efficiently (if not, where 
are financial bottlenecks)? Is it usually allocated all funds it requests (what lines are typically underfunded 
and why)? Does it usually spend all funds it is allocated (what percent of the approved budget gets 
usually spent and what budget lines are underspent and why)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Organic budget law 

• Budget instructions / circulars 
sent to budget users by 
MOF/MOP regulating budget 
preparation 

• SOPs/instructions regulating 
the Fiscal Framework 

• Most recent available: 
- Fiscal framework  
- Budget request by MOE 

(and MOF/MOP’s feedback 
provided)   

- Approved budget plan  
- Budget execution  

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O6 Advice and technical assistance by MOF and MOP @A&F, MoF, MoP 
Does MOE have formal liaisons/ points of contact within MOF and MOP for purposes of budget 
preparation, execution and reporting? How often does interaction occur, on what topics, and who initiates 
it? Is it useful and how could it be improved further? 
If not, why do you think are there no formal liaisons and are there other persons within these institutions 
substituting? How does MOE cope with that?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
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 • SOPs/instructions regulating 
the liaison between MOE 
finance function and 
MOF/MOP  

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O7 Technical assistance and capacity building @A&F 

Has the Admin and Finance Department received any technical assistance (advice, capacity building or 
equipment) in the last 5-10 years, by Libyan authorities such as MOF, MOP, OPM, Audit Bureau, 
development partners or the private sector? 
 
Who provided such assistance? When was it provided and for how long? Was it provided at the right 
time? Was the assistance recipient-driven and based on real needs? Were conditions attached to it (and if 
so, what type)?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • MOUs/list of cooperation 

or technical assistance 
projects implemented so far 
or committed in near future, 
along with basic data 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O8 Central finance function and devolution @A&F 
Are all finance-related tasks and responsibilities of the education sector dealt with centrally, i.e. from 
MOE? What role, if any, do sub-national levels of government (regions) and bodies/institutions that 
are under MOE (e.g. universities, schools, inspectorates etc.) have in that?  
Are responsibilities of all these parties (MOE departments, regions, etc.) clearly defined? 
 

Would you say there is room for improvement in the cooperation between these stakeholders 
(how)?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Relevant laws/SOWs/ 

SOPs 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O9 Communication and reporting rules @A&F 
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Are finance-related communication and reporting between all education sector segments that are 
involved in finance regulated through specific rules? Do such rules exist in writing (and if so, in what 
document)? Are these rules known to all segments involved (if so, how have they been communicated) 
and is that repeated regularly, especially if staff turnover is high?  
Are these rules adhered to (if not, why not, and in that case, what substitutes for them)?  Is the situation 
the same throughout the whole function (i.e. across all segments)? Is the situation same with all types of 
rules? Would you say there is room for improvement in this respect and if so, how? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Laws/SOWs/SOPs regu-

lating communication and 
reporting 

• Control/audit reports and 
findings dealing with com-
munication and reporting  

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O10 Ownership @A&F; MOF; MOP; SAI 
Is MOE granted sufficient flexibility to manage its budget effectively and timely? If not, why not (e.g. too 
few or unskilled staff, technology not available, legislation stipulates that MOF/MOP assume that role 
instead of MOE etc.)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Laws/SOWs/SOPs about 

budget execution 
• Control/audit reports and 

findings dealing with budget 
execution 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

 

O11 Accountability @A&F; MOF; MOP; SAI 
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Does the finance function prepare financial plans and development projects itself (in the format 
prescribed by MOF and MOP and on time) or is that done by MOF and MOP on MOE’s behalf?  
Does the finance function cooperate with Internal Controls and Audit and External Audit (Audit 
Bureau), i.e. prepares and shares information requested, reviews findings and follows-up 
recommendations? 
Are public debates organized to obtain input from the civil society? Is MOE given the opportunity to 
defend its budget request before MOF and MOP (representing the Cabinet/the Government)? 
Does MOE require its segments to report regularly on their performance, e.g. based on education 
sector’s or departmental KPIs? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Laws/SOWs/SOPs regu-

lating accountability 
• Control/audit reports and 

findings dealing with 
accountability 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

QUESTIONS ABOUT INFRASTRUCTURAL CAPACITIES 
 

I 1 Financial resources @A&F; MOF 
Would you say the finance function has sufficient financial resources to function effectively?  
How does the function prepare its part of the budget request?  
Is it usually allocated all funds it requests (if not, what lines are usually under-funded and what 
explanation is provided by decision-makers)? Does it usually spend all funds it is allocated during 
the fiscal year (if not, what percent of the allocation is spent and what lines are underspent)?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Budget request prepared 

by the func-
tion/department 

• Approved budget for the 
function 

• Budget execution of the 
function 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I2 Accommodation of the finance function @A&F 



122     |     Libya MOE HICA Final Report    usaid.gov 
 

Kindly describe accommodation (buildings and offices – their size, state and location) used by the 
finance function. 
Would you say the finance function has accommodation of size, state and location that allows efficient 
functioning and collaboration with relevant stakeholders?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Overview of accom-

modation used 
• Relevant part of the budget 

request of the function/ 
dept. 

• Relevant part of approved 
budget 

• Relevant part of budget 
execution 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I3 Equipment and supplies/materials @A&F; ICT 
Kindly describe equipment (phones, computers, internet, UPSs, printers, copying machines etc.) and 
supplies the finance function has at its disposal. 
Would you say such equipment and supplies/materials (quantity, quality, state, location) allow efficient 
functioning and collaboration with relevant stakeholders (why not)?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Overview of assets 

(equipment etc.) used  
• Relevant part of the budget 

request of the function/ 
dept. 

• Relevant part of approved 
budget 

• Relevant part of budget 
execution 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I4 Specialised financial software @A&F; ICT  
Kindly describe what specialized financial and other software the finance function uses? 
Do all relevant staff in the function have access to that software (training, software, license, access rights, 
computer, desk, connectivity)? If not, why not?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Part of the budget request of 

the function/ department 
that relates to financial soft-
ware 
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• Relevant part of the 
approved budget 

• Relevant part of the budget 
execution 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I5  Transportation @A&F 
Kindly describe what transportation the finance function needs to perform its duties? 
Are all relevant staff within the function provided adequate and sufficient transportation (vehicles, fuel, 
allowances, tickets etc.)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Overview of vehicles etc. 

used 
• Relevant part of the budget 

request of the function/ 
dept. 

• Relevant part of approved 
budget 

• Relevant part of budget 
execution 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

 

I6 Timeliness @A&F, MOF, MOP, SAI 
Does the finance function receive relevant information (requests for funding, execution reports, bank 
reconciliations etc.) from other departments and centers and sub-ordinates (regional offices, schools 
etc.) timely? If not, why not? 
 

Does the finance function submit its reports and other information timely (why not)?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Budget calendar 

• Relevant SOPs and instructions 
provided by MOF/MOP 

• If available, list of key deliverables 
received from subordinate units 
in 2018, along with deadlines and 
submission dates 

• If available, list of key deliverables 
due to MOF, MOP, SAI in 2018, 
along with deadlines and submission 
dates 

• Relevant audit reports  

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  
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I7 Financial administration @A&F, MOF, MOP, SAI 
Do elements of MOE’s financial management (economic, organizational and functional classification of 
the budget; detail of chart of accounts; split of the budget into salaries, operational and development 
budget; split of responsibilities between MOF and MOP; split of responsibilities between MOE and its 
sub-ordinates etc.) allow effective financial administration? If not, what could be improved, in your 
opinion? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Relevant laws and SOPs 

• Sample approved budget, 
illustrating the split into budget 
chapters and economic, organiza-
tional and functional classification 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I8 
Form and structure for budget preparation, adoption 
and execution 

@A&F; MOF; MOP; SAI 

Is there a budget calendar (list of steps with deadlines and institutions responsible), agreed between 
relevant stakeholders, which budget users (including MOE) are obliged to adhere to? Does that calendar 
streamline budget preparation, approval, execution and reporting? 
Does MOE receive instructions/guidelines/circulars from MOF and MOP that provide sufficient 
guidance for preparation of budget request and budget execution and reporting? Do you regard them as 
useful? Are they provided timely?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Budget calendar 

• MOF/MOP circulars for 
budget users 

• Audit Bureau reports dealing 
with this issue 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I9 Buget execution, management and reporting @A&F; MOF; MOP; SAI 
Kindly describe MOE’s disbursement mechanisms/process? Are they timely and efficient (if not, why 
not)? Are expenditures tracked below the MOE level, ideally down to the school level (if not, why not)?  
 

How does MOE record its commitments? Are they recorded prior to issuing the payment order? What 
actions does MOE take to avoid overspending (e.g. effective aggregate and transactions controls) and are 
such actions successful (if not, why not)? 
 

Kindly describe government’s banking arrangements. Are they conducive to efficient operations of 
MOE (if not, why not)? Is MOE obliged to process its funds using Government’s Payment System and 
the Single Treasury Account and is that done (if so, are there any problems)? 
Please describe the way MOE manages and controls its cash. Would you say that is conducive to efficient 
operations for MOE (if not, why not)? Do you think MOE has adequate controls in place to prevent 
problems (elaborate)? 
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How does MOE record its financial transactions? Do you consider that method effective? How are 
monthly and annual accounts prepared? Do you think there are ways to improve that (elaborate)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • SOPs regulating budget 

execution, management and 
reporting 

• Audit reports dealing with 
these issues 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I10 Timeliness and flexibility of spending @A&F; MOF; MOP; SAI 
Does MOE receive its budget appropriation by the deadline stipulated in legislation (if not, why not)? 
Do you consider that deadline realistic, i.e. does it allow MOE to operate effectively?  
 

Kindly describe how flexible spending of the budget is? Can switches be made within budget 
categories (and how)? Between different categories (and how)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Laws and SOPs regulating 

this area 
• Relevant audit reports 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I11 Fund allocation mechanisms per region and per school @A&F 
How is the decision made how much funds each region (and within that, school) will receive from the 
budget? Are you aware of official fund allocation mechanisms (e.g. a per-capita formula) and would you be 
able to provide more information about it (what factors it uses etc.)? Would you say the formula is fair in 
that it reflects the relative needs of each region and school? Are there problems with using it (elaborate)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Relevant laws/SOPs 

• Relevant audit reports 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  
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I12 New spending initiatives and savings @A&F; MOF; MOP 
What incentives are in place to save public funds? 
What happens with appropriated funds MOE saves/does not spend? Can such funds be used for other 
purposes during the same FY (if so, what mechanism is used - virements)? Have MOE done that in the past? If 
not, could MOE count on these funds in the following year (or would their new budget be reduced by that 
amount)? 
 

Is MOE usually successful in making its case before MOF/MOP when requesting funds for new initiatives 
(if not, why not)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Relevant laws/SOPs 

• Relevant audit reports 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I13 Raising revenues @A&F; MOF, SAI 
What revenues does MOE raise? What source do these revenues come from (government, private sector, 
donors etc.)? Are there problems with certain types of revenues? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Relevant laws/SOPs  

• Revenues chapter of the 
budget (plan, approved and 
execution) 

• Relevant audit reports 
Score provided by the interviewer (0-3):  

Priority attached:  

 

FOLLOW-UP QUESTIONS 
 

Could you tell me if there are any other persons you recommend we speak about the above 
issues as part of this assessment?  
 

Do you have any suggestions or recommendations that might improve our methodology for this 
research? What else can we do to better understand this topic?  
 

Is there anything further that you would like to add on this topic? 
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INTERVIEWER’S OBSERVATIONS 
 

Where there any concepts or questions that the respondent seemed to find hard to understand 
or misinterpreted? 
 

Did the respondent seem knowledgeable about the topic? 
 

Are there any key follow-up questions, topics or participants based on this interview? 
 

Were there any major sensitivities (personal, personnel, political) raised that relate to this 
topic? 
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LIBYA MINISTRY OF EDUCATION CAPACITY ASSESSMENT 
 
Research, Monitoring & Evaluation (RM&E) 
Protocol for interviews with MOE RM&E function  
 
 

Date, time and place:  

Interviewer:  

 

INTRODUCTION AND CONSENT 

 

Thank you for taking the time to meet with me today. My name is: Naida Trkić-Izmirlija and I work for a 
research firm based in the United States called Social Impact. 

Social Impact has been contracted by the United States Agency for International Development (USAID) to 
work with the Libyan Ministry of Education (MOE). Our aim is to conduct a human and institutional capacity 
assessment in order to assist the MOE in providing better support to its staff, and in more effectively planning 
for the future. 

We believe that your insights into and perspective on planning and management of financial resources in the 
Ministry can assist us gain a better understanding of this complex topic. To cover this, we will look at MOE 
human, organizational, and infrastructural capacities. 

Your participation in this interview is completely voluntary. You may choose to withdraw at any time or 
not answer any question. Our report will present our findings only in general terms, and the notes we 
collect from you now will be kept strictly confidential. We will not attribute any information we provide 
in public reports to you without your expressed, written permission. 

Do you any questions for me? 

In case you have any further questions or comments our team leader is: Dr. Andrew I. Epstein; Tel: +1 
703 465 1884 x245; E-mail:  aepstein@socialimpact.com 

 

THANK YOU FOR PARTICIPATING 



129     |     Libya MOE HICA Final Report    usaid.gov 
 

GENERAL GUIDELINES 

 

 Please ensure that you understand these questions fully before attempting to answer them. Our 
team are at your disposal to clarify if needed.  

 Please aim to answer all questions. Should there be questions that do not pertain to your 
particular department or position, please note it in your reply. 

 We have marked spaces for your answers bright blue. Please do not make changes or write 
anywhere but in these fields. 

 If deemed useful, we can provide you with a sample illustrative answer. 
 Please support your answers with suggested corroborating evidence, i.e. provide the team with 

copies of such documents. 
 These questions are to be completed to the best of your knowledge. While we encourage you to 

confirm your answers with your co-workers, that is not essential as there is no expectation that 
they will reflect the reality 100 percent. 

 We are seeking technical input / information and for our purposes, your responses must not be 
signed off by your supervising manager. 

 Answers will be treated confidentially, and we encourage you to be frank, especially in sections 
about weaknesses and where your opinion is sought about possible improvements. 

 For purposes of this assessment, we shall define “Research, Monitoring and Evaluation (RM&E)” as 
“a process that helps MOE improve its performance and achieve results it is obliged to achieve by 
existing Libyan legislation. It promotes transparency, accountability and delivery of the promises 
made to the people of Libya. It provides an overview of the performance of MOE, analysis of 
money spent, targets achieved and an explanation of poor performance and where it occurred. It 
establishes the link between past, present and future actions, with the goal of improving current 
and future management of outputs, outcomes and impact.”  

 

INTRODUCTORY QUESTIONS 
 

What are your name and e-mail address, and could you briefly describe your current position and how 
long you have worked in this field? 
 

QUESTIONS ABOUT HUMAN CAPACITIES 
 

H1 Leadership of the RM&E function  @RM&E, HR 
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Does the RM&E function of MOE have a manager with min. 5 yrs. of experience in that position? 
 

What would you regard as most important qualifications of that manager? 
 

Would you say this manager is motivated? If so, what motivates him/her (e.g. job security, salary, fun 
environment, growth opportunities, loyalty, appreciation, eagerness to learn, shares the same values as 
MOE, feels right for that job)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Manager’s biography 

• Performance review 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

H2 Staffing of the RM&E function @RM&E, HR 
How many staff does MOE’s RM&E function have? Explain if the actual number is different from the 
approved one. How feasible do you find the approved numbers (explain)? How are these positions 
distributed? 
 

Are all staff actively employed (not seconded, studying abroad, or elsehow prevented from carrying out 
their daily duties within the function)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Structure of RM&E function 

(approved and actual) 
• For each segment of the 

structure: number of staff and 
their positions (approved vs. 
actual) 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

H3 Staff stability / turnover @RM&E, HR 
What is the percentage of staff who have left MOE in the last 10 years?53  
 

How large was that percentage in the RM&E function? What were the main reasons for leaving (e.g. 
layoff/redundancy, dismissal, end of contract, voluntary)?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Percent of staff who left 

MOE 
• Percent of staff who left 

the RM&E function 
• Overview of reported 

reasons for leaving 
Score provided by the interviewer (0-3):  

Priority attached:  
 

 
53 Adapt if the interviewee believes a period of 5 years would be more adequate than 10 (This period would be used 
throughout the entire questionnaire/interview, unless mentioned otherwise.) 
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H4 Knowledge and skills of staff @RM&E, HR 
Would you say that, overall, MOE RM&E staff have knowledge, experience and skills their jobs require? 
 

If not, are there particular areas they generally lack knowledge in (which ones)? Are there 
particular staff with little relevant knowledge (in which sub-section)? How does the function handle 
that? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • SOWs for individuals/ sub-

departments or department 
(in lieu: overview of duties 
and responsibilities) 

• Overview of staff 
qualifications 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

H5 Placement of staff @RM&E, HR 
Generally speaking, do you think MOE RM&E staff are placed properly and use and share their 
knowledge? What do you reckon would enable them to use their knowledge even better and share 
it more openly with their peers?  
 

Is the situation same throughout the whole function? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • N/A  

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

H6 In-service training of staff @ HR 
Does the HR Department assess training needs of RM&E staff regularly (using what 
methodology/procedures)? What is the participation rate of RM&E function staff in those trainings, in 
other words, what percent of RM&E staff is usually included in trainings, and what is it for MOE staff 
overall? How is the decision made which staff will receive training and who will be trained first? 
 
Who conducts such trainings and how often? How much is spent on training of RM&E staff per year, 
typically? Are allocated funds earmarked (i.e. cannot be spent for any other purpose)? Do you consider 
this level of funding sufficient?  

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • SOPs regulating in-service 

training 
• Overview of staff trained and 

basic info about trainings  
• Aver. participation rate of RM&E 

staff and for MOE overall 
• Relevant section of budget 

request/ approved budget/ exe-
cution 
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Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

H7 Staff motivation @RM&E, HR 
Would you say that MOE RM&E staff are motivated sufficiently? Are their motifs aligned with their 
work, financial and non-financial incentives exist, and overall work environment is positive? Is the 
situation same throughout the whole function? 
 

Do you think other ways of motivation would be more successful (which ones) and do you believe 
they could be applied in practice? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • N/A  

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

H8 Staff are informed @RM&E, HR 
Do you think MOE RM&E staff are sufficiently informed about what they are expected to do as part of 
their jobs (e.g. through SOWs, SOPs, or verbally)? What do you think would help them understand it even 
better? 
 
Would you say they are sufficiently informed about how well they perform (e.g. through systematic 
performance appraisals or feedback by supervisors)? Is such feedback provided regularly? How do you think 
could MOE managers communicate their feedback to staff better? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Sample SOP 

• Sample SOW/job description 
• Sample performance 

appraisal 
Score provided by the interviewer (0-3):  

Priority attached:  
 

QUESTIONS ABOUT INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL CAPACITIES 
 

 

 

 

O1 Organizational structure @RM&E 
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Does MOE have an approved organizational structure? Does the actual situation differ? If there are 
discrepancies or you are not aware of or familiar with the approved structure, kindly describe how is 
MOE structured (list departments/units and how they relate).  
 

What segments of MOE are involved in research, monitoring and evaluation and therefore constitute the 
RM&E function of MOE? How do these segments relate organizationally? What are their mutual 
relationships, how many staff do they have and at what positions? Please state if there are discrepancies 
between actual and approved. 
 

Would you say the existing approved structure enables effective functioning of the RM&E function? If 
not, why and how could it be improved? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Approved organizational 

structure of MOE 
• Structure of the RM&E function 

(including positions and 
numbers of staff in each unit) 

• Discrepancies between 
approved and actual  

• SOW of the function 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O2 Written guidance and procedures for the function @RM&E 
Is there written guidance regulating affairs of the RM&E function (e.g. law regulating RM&E in ministries, 
SOW for the function, SOPs for specific tasks and procedures, annual operational plan and possibly a mid-
term plan)? 
 

Is this guidance followed? If partially, explain which parts are and why others are not. 
 

Would you say this guidance enables efficient functioning of the function? If partially, please explain which 
parts do and why others do not. 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Laws regulating RM&E in 

ministries 
• SOW for the function 
• Key SOPs  
• Most recent (2017-2019) 

policies, strategies and 
operational plans 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

O3 Related institutions and their demarcation @RM&E, MOP/OPM 
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Is there clarity about how the affairs of the MOE RM&E function fit in the “wider picture” (in the 
context of MOP, OPM, Presidency, Parliament etc.)?  
 
Is there clarity about roles of each of the above institutions when it comes to RM&E in the 
education sector? If partially, please explain.  
 

Do you think there is room for improvement in the cooperation between these stakeholders and if 
so, how? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Relevant laws/SOWs/SOPs  

• Relevant reports 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O4 
Advice and technical assistance provided by other 
institutions @RM&E, MOP/OPM 

Does MOE have formal liaisons/ points of contact within relevant stakeholders (MOP, OPM, 
development partners etc.) for purposes of reporting and exchanging information about education 
statistics, research, monitoring and evaluation? How often does interaction occur, on what topics, 
and who initiates it? Is it useful and how could it be improved further? 
 
If not, why do you think are there no formal liaisons and are there other persons within these 
institutions substituting? How does MOE cope with that? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • SOPs/instructions regulating 

the liaison between MOE 
RM&E and liaisons 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O5 Technical assistance and capacity building initiatives @RM&E 

Has the RM&E function received any technical assistance (advice, capacity building or equipment) 
in the last 5-10 years, by Libyan authorities such as MOP, OPM, Statistics and Census Bureau, Audit 
Bureau, development partners or the private sector? 
 
Who provided such assistance? When was it provided and for how long? Was it provided at the 
right time? Was the assistance recipient-driven and based on real needs? Were conditions 
attached to it (and if so, what type)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 



135     |     Libya MOE HICA Final Report    usaid.gov 
 

 • MOUs/list of cooperation or 
technical assistance projects 
implemented so far or com-
mitted in near future, along 
with basic data 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O6 Central RM&E function and devolution  @RM&E 

Are all RM&E-related tasks and responsibilities of the education sector dealt with centrally, i.e. from 
MOE? What role, if any, do sub-national levels of government (regions) and bodies/institutions that 
are under MOE (e.g. universities, schools, inspectorates etc.) have in that?  
 

Are responsibilities of all these parties (MOE departments, regions, etc.) clearly defined? 
 

Would you say there is room for improvement in the cooperation between these stakeholders 
(how)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Relevant 

laws/SOWs/SOPs 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O7 Communication and reporting rules @RM&E 
Are communication and reporting between all education sector segments that are involved in RM&E regulated 
through specific rules? Do such rules exist in writing (and if so, in what document)? Are these rules known to 
all segments involved (if so, how have they been communicated) and is that repeated regularly, especially if 
staff turnover is high?  
 
Are these rules adhered to (if not, why not, and in that case, what substitutes for them)?  Is the situation 
the same throughout the whole function (i.e. across all segments)? Is the situation same with all types of 
rules? Would you say there is room for improvement in this respect and if so, how? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Laws/SOWs/SOPs regu-

lating communication and 
reporting 

• Control/audit reports and 
findings dealing with com-
munication and reporting 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

O8 Accountability @RM&E, MOP/OPM, SAI 
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Does the RM&E function prepare analyses and reports prescribed in approved regulations? Are 
such documents prepared timely? Are they shared with relevant stakeholders, timely and in the 
agreed format? If not, why not?  
 

Does MOE require its segments to report regularly on their performance, e.g. based on education 
sector’s or departmental KPIs? 
 

Would you say there is room for improvement in this respect and if so, how? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Laws/SOWs/SOPs regu-

lating accountability 
• Control/audit reports and 

findings dealing with 
accountability 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

 

QUESTIONS ABOUT INFRASTRUCTURAL CAPACITIES 
 

I 1 Financial resources @RM&E, A&F 
Would you say RM&E function has sufficient financial resources to function effectively?  
 

How does the function prepare its part of the budget request?  
 

Is it usually allocated all funds it requests (if not, what lines are usually under-funded and what 
explanation is provided by decision-makers)? Does it usually spend all funds it is allocated during 
the fiscal year (if not, what percent of the allocation is spent and what lines are underspent)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Budget request prepared by 

the function/department 
• Approved budget for the 

function 
• Budget execution of the 

function 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I2 Accommodation of the RM&E function  @RM&E 
Kindly describe accommodation (buildings and offices – their size, state and location) used by the 
RM&E function. 
 

Would you say the RM&E function has accommodation of size, state and location that allows efficient 
functioning and collaboration with relevant stakeholders? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
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 • Overview of accommodation 
used 

• Relevant part of the budget 
request of the 
function/department 

• Relevant part of approved 
budget 

• Relevant part of budget 
execution 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I3  Transportation @RM&E 
Kindly describe what transportation the RM&E function needs to perform its duties? 
 
Are all relevant staff within the function provided adequate and sufficient transportation (vehicles, fuel, 
allowances, tickets etc.)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Overview of vehicles etc. used 

• Relevant part of the budget 
request of the 
function/department 

• Relevant part of approved 
budget 

• Relevant part of budget 
execution 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I4 Equipment and supplies/materials @RM&E, ICT 
Kindly describe equipment (phones, computers, internet, UPSs, printers, copying machines etc.) and 
supplies the RM&E function has at its disposal. 
 

Would you say such equipment and supplies/materials (quantity, quality, state, location) allow efficient 
functioning and collaboration with relevant stakeholders (why not)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Overview of assets 

(equipment etc.) used  
• Relevant part of the budget 

request of the function/ dept. 
• Relevant part of approved 

budget 
• Relevant part of budget 

execution 
Score provided by the interviewer (0-3):  

Priority attached:  
 

I5 Specialised RM&E software  @RM&E, ICT, MOP/OPM 
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Kindly describe what technical solutions/specialized software the RM&E function uses to operate, i.e. to 
carry out its research work? Are these software packages compatible among each other and with other MIS’ 
used by MOE (e.g. E-learning, GESL etc.)?  
 
Are scope and limitation of each of these MIS known, it is known how they complement each other and 
what software/modules are missing (and it is clear how the gap will be filled and with what resources – 
time, staff, training and funds)? 
 
Are (managerial) responsibilities clear? Do all relevant staff in the function have access to that software 
(training, software, license, access rights, computer, desk, connectivity)? If not, why not?  
 
Do staff use RM&E MIS actively? Are outputs used for analyses aimed at predefined purposes? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Part of the budget request of 

the function/department that 
relates to RM&E software 

• Relevant part of the 
approved budget 

• Relevant part of the budget 
execution 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I6 Format, scope and depth of RM&E  @RM&E, MOP/OPM, SAI 
Would you say that MOE has elements of effective RM&E in place (procedures, allocation of tasks, form 
and structure, templates, performance indicators etc.)? Have all these been approved officially? Are 
provisions in place how they could be changed, if needed (and has there been some experience with 
that)? 
 
Are these elements aligned, in other words, is there no duplication, confusion or omission among them? 
 
Are relevant staff involved experienced in utilizing them and do they utilize them effectively? Do MOP 
and other stakeholders assist when the RM&E function expresses that need? 
 
What could be improved in this process, in your opinion? 
 
Does MOE have formulated and agreed performance indicators? Does it use those to measure its 
progress and success? How have these indicators been agreed within MOE and outside of it? Has MOE 
ever changed (amended, added, dropped) any of its indicators (if so, how has that process gone)? What 
could be improved in this respect, in your opinion? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Relevant SOPs 

• Relevant document listing 
education sector’s 
performance indicators  
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• Relevant assessments/ 
reports 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I7 Control and audit @RM&E, MOP/OPM, SAI 
Does the RM&E function check, clean and triangulate (i.e. cross-check) data received from different de-
partments, centers, regional offices and/or schools, before it uses it for analysis and reports? 
 
Are the work/processes of the RM&E function and information/reports it produces audited (by whom)? 
Are corrective actions undertaken when shortcomings are detected? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Laws and SOPs regulating 

this area 
• Relevant audit reports 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  

 

I8 Timeliness @RM&E, MoP/PM Office, SAI 
Kindly describe RM&E function’s data collection, processing, analysis and reporting 
mechanisms/processes? Are they timely and efficient (if not, why)? 

Information and views provided: Corroborating evidence: 
 • Relevant SOPs  

• Relevant audit reports 

Score provided by the interviewer (0-3):  
Priority attached:  
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FOLLOW-UP QUESTIONS 
 

Could you tell me if there are any other persons you recommend we speak about the above 
issues as part of this assessment?  
 

Do you have any suggestions or recommendations that might improve our methodology for this 
research? What else can we do to better understand this topic?  
 

Is there anything further that you would like to add on this topic? 
 

 

INTERVIEWER’S OBSERVATIONS 
 

Where there any concepts or questions that the respondent seemed to find hard to understand 
or misinterpreted? 
 

Did the respondent seem knowledgeable about the topic? 
 

Are there any key follow-up questions, topics or participants based on this interview? 
 

Were there any major sensitivities (personal, personnel, political) raised that relate to this 
topic? 
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Libya Ministry of Education Capacity Assessment 
Human Resources Management and Development 

 

Interview Protocol 
 
 
Date, time and place:            

Interviewer:             

Interviewee / respondent:          

Interviewee’s position:          

Interviewee’s email:          

 

Introduction and Consent 

Thank you for taking the time to meet with me today. My name is:     and I 
work for a research firm based in the United States called Social Impact. 

Social Impact has been contracted by the United States Agency for International Development 
(USAID) to work with the Libyan Ministry of Education (MOE). Our aim is to conduct a human and 
institutional capacity assessment in order to assist the MOE in providing better support to its staff, and 
in more effectively planning for the future. 

We believe that your insights into and perspective on the management and development of teachers 
and other workers in the Ministry can assist us gain a better understanding of this complex topic. To 
cover this, we will look at MOE human, organizational, and infrastructural capacities. 

Your participation in this interview is completely voluntary. You may choose to withdraw at any time 
or not answer any question. Our report will present our findings only in general terms, and the notes 
we collect from you now will be kept strictly confidential. We will not attribute any information we 
provide in public reports to you without your expressed, written permission. 

Do you any questions for me? 

In case you have any further questions or comments our team leader is: 

Dr. Andrew I. Epstein 

+1 703 465 1884 x245 

 aepstein@socialimpact.com 

 

THANK YOU FOR PARTICIPATING 

Introductory Questions 

Observational Notes Analytic Memos 

Can you briefly describe your current position and role? 

mailto:aepstein@socialimpact.com
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How long time have you worked in this field and what other positions have you had? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What would you highlight as some of the main strengths of the MOE in relation to the 
management and development of teachers and other workers? 
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What would you highlight as some of the main challenges facing the MOE in relation to the 
management and development of teachers and other workers? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional and Organizational Capacities 

Observational Notes Analytic Memos 

Indicator 1(a): Staff Recruitment – Are the pay rates and conditions of employment for teachers 
and other workers clear and universally adopted? 

 

Prompts: Pay/grading structures (professional through to manual); written terms and conditions 
(hours of work, leave entitlements, sick pay, pensions etc.); working conditions and resources; 
regularity of salary payments; criteria for additional allowances (active service, additional duties etc.); 
promotion criteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 1(b): Staff Recruitment – Are there clear recruitment processes for teachers and other 
MOE workers and are these always followed? 
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Prompts: Agreed minimum entry requirements at each job level; generic or individual job 
descriptions; process for advertising vacancies; process for approving new 
appointments/promotions; central and regional roles; adherence to processes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 2: Preparation for Government Employment – Are there arrangements for 
communicating with schools/universities to better prepare students for government jobs, 
especially teaching?  

 

Prompts: Liaison arrangements with universities; discussions about curriculum and numbers needed 
(e.g. more math and science teachers required), work placements are organized as part of the 
formal education period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 3: Staff Deployment – Are there arrangements for deploying and retaining teachers and 
other workers where they are needed and are these arrangements effective?  

 

Prompts: Policy documentation; staff lists by location; transfer policy and approval process; policy on 
reserve workers (just teachers?); incentives to encourage workers into hard-to-fill areas; retention 
strategies. 
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Indicator 4: Effective Management/Leadership – How effective is the selection and training of 
managers?  

 

Prompts: Criteria for the appointment of head teachers and other managers; selection processes; 
training of managers; involvement of managers in decisions to recruit, discipline etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 5: Monitoring Performance – How is the performance of teachers and other workers 
monitored?  

 

Prompts: Performance standards (licensing? certification?); evidence of pupil outcomes; probation 
processes; system of regular performance reviews which are reported/monitored; link between 
performance and promotion; discipline (including absence) and grievance processes which are 
monitored. 
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Indicator 6: Staff Development – How are teachers and other workers supported to improve 
their performance?  

 

Prompts: Clear expectations (standards; job descriptions; objectives); training needs assessments; 
in-service training and staff development arrangements; reviews of effectiveness; resources allocated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 7: Staff Motivation – How are teachers and other workers motivated/encouraged to 
perform at a high level? 

 

Prompts: Clear expectations (standards; job descriptions; objectives); incentives for good 
performance in place and utilized; sanctions for poor performance are in place and are applied. 
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Indicator 8: Clarity about HR System – How are responsibilities for different parts of the HR 
System (see above) distributed between the MOE (HR, Planning, Payroll etc.), regional offices 
and other government ministries/ other agencies? 

 

Prompts: Published remits/functions; organization charts; flow charts/decision trees; role of trade 
unions; private sector – e.g. recruitment agencies; involvement of development agencies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 9: HR Processes/Records – Within each HR ‘function’, are there documented 
processes and arrangements for record keeping and are these generally adhered to?  

 

Prompts: HR organizational structures; documented approval processes; how workers are placed 
on payroll, receive allowances; allowances are stopped when no longer appropriate; removed from 
payroll; associated work instructions. 
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Indicator 10: Monitoring the HR System – Who has responsibility for monitoring the performance 
of the HR system? 

 

Prompts: Data on workers/teachers is maintained (deployment, vacancies, absence levels etc.) and 
monitored; HR policies and procedures are reviewed for effectiveness; process for approving 
new/changed HR processes and procedures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human Capacities 

Observational Notes Analytic Memos 

Indicator 1: Number & Roles of Staff – How many staff work in the MOE HR functions [to be 
better identified: central departments, regional offices and other agencies] and are their roles 
clearly defined? 

 

Prompts: What different offices do; how many staff are there; org chart, staff lists, job descriptions – 
for MOE staff, teachers, school support staff, contracted staff. 
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Indicator 2: HR Staff Qualifications and Technical Skills – Are there qualification requirements for 
HR staff at different levels of responsibility and are these requirements complied with? 

 

Prompts: Job descriptions (generic or individual); requirements for specialist training; records of 
individual qualifications; monitoring of individual performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 3: HR Staff Objectives/Feedback – Do HR staff have clear objectives and feedback? 

 

Prompts: Job descriptions; org charts; work plans; performance reviews; incentives and sanctions. 
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Indicator 4: HR Staff Training – Do HR workers receive in-service training? 

 

Prompts: Training needs identified through performance review; individual training records; 
departmental/section training in new/changed processes/procedures; review of training 
effectiveness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 5: HR Staff Turnover and Absence – Are turnover/absence levels in the HR functions 
higher or lower than is usual across the public service? 

 

Prompts: Stability of HR functions; are HR staff particularly highly motivated/demotivated by their 
roles or by their leaders? 
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Infrastructural Capacities 

Observational Notes Analytic Memos 

Indicator 1: HR Management Information – What systems are in place to record information on 
teachers and other MOE workers, including personal information and their work location? 

 

Prompts: What information is held centrally and at regional offices; is it linked; HRMIS systems; 
management of paper records; link between HR systems and payroll systems; requirements to 
report worker data; audits of records/pay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 2: Equipment (Including ICT) – What equipment, including ICT, is used to support the 
HR function and is it fit for purpose? 

 

Prompts: ICT equipment in place; software for records and processes; networks/internet for 
communications and processing staff; use of mobile technologies; training on ICT for HR staff. 
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Indicator 3: Offices and Accommodation – Describe the offices and accommodation used and 
explain any deficiencies or problems? 

 

Prompts: Clean, maintained, well located, adequate adjacent office space with required services; 
good proximity to related offices; good access for users. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 4: Transport & Travel – How is transport and travel arranged to facilitate the 
movement of workers and HR records? 

 

Prompts: Sufficient, suitable, serviceable vehicles; training for drivers; petrol allowances. 
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Follow-up Questions 

Can you tell me if there are any specific persons you recommend we speak with as part of this 
assessment?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you have any suggestions or recommendations that might improve our methodology for this 
research? What else can we do to better understand this topic? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are there any key contextual things related to Libya and the education sector that you think we 
should know or look into? 
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Is there anything further that you would like to add on this topic? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations 

Where there any concepts or questions that the respondent seemed to find hard to understand 
or misinterpreted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did the respondent seem knowledgeable about the topic? 
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Are there any key follow-up questions, topics or participants based on this interview? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Were there any major sensitivities (personal, personnel, political) raised that relate to this 
topic? 
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Libya Ministry of Education Capacity Assessment 

School Inspection & Supervision 

 

Interview Protocol 

Date, time and place:            

Interviewer:             

Interviewee / respondent:          

Interviewee’s position:          

Interviewee’s email:          

 

Introduction and Consent 

Thank you for taking the time to meet with me today. My name is:     and I 
work for a research firm based in the United States called Social Impact. 

Social Impact has been contracted by the United States Agency for International Development 
(USAID) to work with the Libyan Ministry of Education (MOE). Our aim is to conduct a human and 
institutional capacity assessment in order to assist the MOE in providing better support to its staff, and 
in more effectively planning for the future. 

We believe that your insights into and perspective on school inspection & supervision can assist us gain 
a better understanding of this complex topic. To cover this, we will look at MOE human, organizational 
and infrastructural capacities. 

Your participation in this interview is completely voluntary. You may choose to withdraw at any time 
or not answer any question. Our report will present our findings only in general terms, and the notes 
we collect from you now will be kept strictly confidential. We will not attribute any information we 
provide in public reports to you without your expressed, written permission. 

Do you any questions for me? 

In case you have any further questions or comments our team leader is: 

Dr. Andrew I. Epstein 

+1 703 465 1884 x245 

 aepstein@socialimpact.com 

THANK YOU FOR PARTICIPATING 

 

Introductory Questions 

Observational Notes Analytic Memos 

Can you briefly describe your current position and role? 

mailto:aepstein@socialimpact.com
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How long time have you worked in this field and what other positions have you had? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What would you highlight as some of the main strengths of the MOE in relation to school 
inspection & supervision? 
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What would you highlight as some of the main challenges facing the MOE in relation to school 
inspection & supervision? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional and Organizational Capacities 

Observational Notes Analytic Memos 

Indicator 1: Division of Labor – How is school inspection and supervision carried out in Libya? 

Prompts: Workflow analysis and role clarity / emphasis, stakeholders analysis, formal lines of 
communication and responsibility. 

DOL across the ministry, PDs, work flow diagram, reporting, consequences, QA, use of reports, 
coverage of schools. 
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Indicator 2: Standard Operating Procedures – What SOPs and other documented processes 
support this task? 

Prompts: SOPs, inspection checklists, inspection types, reports, remedial action plans, inspection 
schedules. 

Work process, findings, reports, remedial actions, disciplinary, support, audience / clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 3: Organizational Structure – What team / department structure is used to do this 
work? 

Prompts: MOE, SIS, RO charts; network diagram. 

Org. chart (OA, OB, OD), shared understanding, other org links, main & sub-office locations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 4: Work Plan – What specific work / business plans are used for this task? 
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Prompts: Operational plan, stakeholder analysis, network diagram, SWOT analysis 

Plan process and document, KPIs, M&E, R&D, mission, goals, values, ETD, philosophy / approach. 
Balanced score card: internal business processes, customers / clients, financial, and learning & 
growth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 5: Links to ROs and Schools - How is the inspection and supervision task linked to the 
work of ROs and schools? 

Prompts: Map of TQM / QA process, case studies – examples. 

Confirm approach and method, relationship, utility of work to school and RO, RO role in 
supervision. 
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Indicator 6: Development Partners – What work is being done with international donors and 
development partners in relation to school inspection and supervision? 

Prompts: Liaison with development partners and donors (UNICEF, WB, EU, BE Tripoli, GTZ, etc.). 

Needs analyses, development plans, program plans from partners relating to MOE policy and 
strategic planning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human Capacities 

Observational Notes Analytic Memos 

Indicator 1: Number & Roles of Staff – How many staff work in school inspection and supervision 
and what are their specific roles? 

Prompts: Org. chart, staff roll, position descriptions (PDs). 

Org. chart, staff table, PDs, staffing levels, work flow, custom & practice. 
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Indicator 2: Staff Technical Ability – What specialist inspection and supervision skills and 
knowledge do the staff have? 

Prompts: Annual personnel performance reports, customer / client F/B, staff formal qualifications & 
experience. 

KSA / performance assessment & management data, customer F/B, CVs / work history. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 3: Leadership & Culture – How would you describe the culture of the staff team / 
department performing this function? 

Prompts: Annual reports, workplace environment, QA / TQM processes, staff support services, 
M&E process and use, disciplinary cases. 

Internal comms, learning and service org culture, morale, absenteeism, staff turnover, continual 
improvement. 
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Indicator 4: Human Resource Management – How are staff selected, rewarded, remunerated, 
disciplined and appraised? 

Prompts: Documented formal HR procedures, PDs, annual performance reports, disciplinary 
findings. 

Recruitment and selection process, PDs, incentives, performance management, safety, pay and 
allowances, higher duties. 
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Indicator 5: Human Resource Development / Education, Training & Development – How are staff 
developed? 

Prompts: Training plan, individual development plans, annual reports and remedial plans. 

Pre- & in-service training, job enrichment, cross training, disciplinary process, higher duties, salaries 
and allowances, pay grades, learning and growth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructural Capacities 

Observational Notes Analytic Memos 

Indicator 1: Offices and Accommodation – Describe the offices and accommodation used and 
explain any deficiencies or problems? 

Prompts: Clean, maintained, well located, adequate office space with required services. 

Location, fit for purpose (power & WASH), maintenance, signage, security, cleanliness, location and 
environment, co-location / multi-user. 
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Indicator 2: Equipment & Materials – What specialist equipment is held, and what else is required, 
to complete this function? 

Prompts: Sufficient, suitable, serviceable equipment, consumables and training for task. 

Inspection equipment, cameras, T&L handouts, forms, business cards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 3: Information & Communication Technology – What ICT support is required and what 
is available to complete this function? 

Prompts: Sufficient, suitable, serviceable equipment, consumables and training for task. 

Computers & peripherals, mobile phones, power, internet / connectivity, data handling & storage. 
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Indicator 4: Transport & Travel – How is transport and travel arranged to facilitate inspection 
and supervision services? 

Prompts: Sufficient, suitable, serviceable vehicles, consumables & training for task; travel vote, 
remote area access. 

Radius of operations, inspection schedules, travel & accommodation arrangements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 5: Finances – Explain how the non-payroll finances of this function are forecast, 
allocated and acquitted? 
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Prompts: Annual budget, annual allocation of funds, performance-based budgeting, short-fall 
management plans. 

Budget, discretionary spending, out-of-pocket. 
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Follow-up Questions 

Can you tell me if there are any specific persons you recommend we speak with as part of this 
assessment?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you have any suggestions or recommendations that might improve our methodology for this 
research? What else can we do to better understand this topic? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are there any key contextual things related to Libya and the education sector that you think we 
should know or look into? 
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Is there anything further that you would like to add on this topic? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations 

Where there any concepts or questions that the respondent seemed to find hard to understand 
or misinterpreted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did the respondent seem knowledgeable about the topic? 

 

 



172     |     Libya MOE HICA Final Report    usaid.gov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are there any key follow-up questions, topics or participants based on this interview? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Were there any major sensitivities (personal, personnel, political) raised that relate to this 
topic? 
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Libya Ministry of Education Capacity Assessment 

Strategic Planning and Policy 

 

Interview Protocol 

Date, time and place:            

Interviewer:             

Interviewee / respondent:          

Interviewee’s position:          

Interviewee’s email:                      

 

Introduction and Consent 

Thank you for taking the time to meet with me today. My name is:     and I 
work for a research firm based in the United States called Social Impact. 

Social Impact has been contracted by the United States Agency for International Development 
(USAID) to work with the Libyan Ministry of Education (MOE). Our aim is to conduct a human and 
institutional capacity assessment in order to assist the MOE in providing better support to its staff, and 
in more effectively planning for the future. 

We believe that your insights into and perspective on strategic planning and policy can assist us gain a 
better understanding of this complex topic. To cover this, we will look at human, organizational, and 
infrastructural capacities. 

Your participation in this interview is completely voluntary. You may choose to withdraw at any time 
or not answer any question. Our report will present our findings only in general terms, and the notes 
we collect from you now will be kept strictly confidential. We will not attribute any information we 
provide in public reports to you without your expressed, written permission. 

Do you any questions for me? 

In case you have any further questions or comments our team leader is: 

Dr. Andrew I. Epstein 

+1 703 465 1884 x245 

 aepstein@socialimpact.com 

THANK YOU FOR PARTICIPATING 

 

Introductory Questions 

Observational Notes Analytic Memos 

Can you briefly describe your current position and role? 

mailto:aepstein@socialimpact.com


175     |     Libya MOE HICA Final Report    usaid.gov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How long time have you worked in this field and what other positions have you had? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What would you highlight as some of the main strengths of the MOE in relation to strategic 
planning and policy? 
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What would you highlight as some of the main challenges facing the MOE in relation to strategic 
planning and policy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional and Organizational Capacities 

Observational Notes Analytic Memos 

Indicator 1: Division of Labor – How is the strategic planning and policy function carried out in 
MOE? 

Prompts: Workflow analysis and role clarity / emphasis across the MOE, stakeholders analysis, 
formal lines of communication and responsibility. 

DOL across the MOE (PRI 1 Q), PDs, work flow diagram, partners, comms plan, participation, 
followers. 
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Indicator 2: Standard Operating Procedures – What SOPs support and guide the performance of 
this function? 

Prompts: SOPs, inspection checklists, inspection types, reports, remedial action plans, inspection 
schedules. 

Work process, policy / SOP, comms, participants, data paths, consequences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 3: Organizational Structure - What team / department structure is used to do this 
work? 

Prompts: MOE-wide org chart, department org chart. 

Org. chart, shared understanding, other org. links (finance, ICT, Ros / schools), EMIS data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178     |     Libya MOE HICA Final Report    usaid.gov 
 

Indicator 4: Business / Operational Plans - What specific work / business plans are used for this 
task? 

Prompts: Operational plan, stakeholder analysis, network diagram, SWOT analysis. 

Plan process and participation, mission, goals, KPIs, M&E, R&D, ETD, values. Balanced score card: 
internal business processes, customers / clients, financial, and learning & growth. Organizational 
communications / planning dissemination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 5: National Partners – Which national partner organizations and ministries are involved 
in this function? 

Prompts: LOs, clear data links, checks and balances, PFM process, fora 

National partners (planning, labor, finance), links to municipalities, SDGs (Global Goals including 
SDG 4). 
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Indicator 6: Development Partners - What work is being done with international donors and 
development partners in relation to school inspection and supervision? 

Prompts: Liaison with development partners and donors (UNICEF, WB, EU, BE Tripoli, GTZ, etc.). 

Needs analyses, development plans, program plans from partners relating to MOE policy and 
strategic planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human Capacities 

Observational Notes Analytic Memos 

Indicator 1: Number & Roles of Staff - How many staff work in strategic planning and policy and 
what are their specific roles? 

Prompts: Org. chart, staff roll, position descriptions (PDs). 

Org. chart, staff table, PDs, staffing levels, work flow, custom & practice. 
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Indicator 2: Staff Technical Ability - What specialist planning and policy skills and knowledge do 
the staff have? 

Prompts: Annual personnel performance reports, customer / client F/B, staff formal qualifications & 
experience. 

KSA / performance management data, CVs / history, customer F/B, policy traction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 3: Leadership & Culture - How would you describe the culture of the staff team / 
department performing this function? 

Prompts: Annual reports, workplace environment, QA / TQM processes, staff support services, 
M&E process and use, disciplinary cases. 

Internal comms, organizational learning, org. culture, morale, absenteeism, continual improvement. 
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Indicator 4: Human Resource Management - How are staff selected, rewarded, remunerated, 
disciplined and appraised? 

Prompts: Documented formal HR procedures, PDs, annual performance reports, disciplinary 
findings. 

Recruitment and selection process, PDs, incentives, performance management, safety, salaries and 
allowances, pay grades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 5: Human Resource Development / Education, Training & Development - How are staff 
developed? 

Prompts: Training plan, individual development plans, annual reports and remedial plans. 

Pre- & in-service training, cross training, job enrichment, discipline, higher duties. Learning and 
growth. 
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Infrastructural Capacities 

Observational Notes Analytic Memos 

Indicator 1: Offices & Accommodation - Describe the offices and accommodation used and 
explain any deficiencies or problems? 

Prompts: Clean, maintained, well located, adequate office space with required services. 

Location, fit for purpose (power and WASH), maintenance, signage, security. 
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Indicator 2: Equipment & Materials - What specialist equipment is held, and what else is required, 
to complete this function? 

Prompts: Sufficient, suitable, serviceable equipment, consumables and training for task. 

Office fit out, printing, forms, specialist equipment, PR materials, business cards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 3: Information & Communication Technology - What ICT support is required and what 
is available to complete this function? 

Prompts: Sufficient, suitable, serviceable equipment, consumables and training for task. 

Computer & peripherals, mobile phones, power, internet – connectivity. 
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Indicator 4: Data – What is the process by which planning data is acquired, used and managed to 
ensure that planning is effective? 

Prompts: Data inflow from MOE departments and schools, data from other govt agencies. 

Hard data, national development strategy (projection, prediction simulation), SDGs, MOP & MOF 
links. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator 5: Finances - Explain how the non-payroll finances of this function are forecast, 
allocated and acquitted? 

Prompts: Annual budget, annual allocation of funds, performance-based budgeting, short-fall 
management plans. 

Budget, discretionary spending, out-of-pocket. 
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Follow-up Questions 

Can you tell me if there are any specific persons you recommend we speak with as part of this 
assessment?  

 

 

 

 

 

 

 

Do you have any suggestions or recommendations that might improve our methodology for this 
research? What else can we do to better understand this topic? 
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Are there any key contextual things related to Libya and the education sector that you think we 
should know or look into? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is there anything further that you would like to add on this topic? 
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Observations 

Where there any concepts or questions that the respondent seemed to find hard to understand 
or misinterpreted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Did the respondent seem knowledgeable about the topic? 

 

 

 

 

 

 

Are there any key follow-up questions, topics or participants based on this interview? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Were there any major sensitivities (personal, personnel, political) raised that relate to this 
topic? 
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 Annex F: Education Vote Compared to Total 2019 Budget

Institution Revenues Chapter I Chapter II Chapter III Chapter IV 

Regional offices for 
Education 

0 5,750,000,000 40,000,000 

Libyan Academy and 
24 universities 

9,532,000 807,350,000 160,600,000 

National 
Commissions for 
VET 

0 518,000,000 24,200,000 

MOE Cabinet 0 394,000,000 13,000,000 

Educational 
Inspection Service 

83,000,000 800,000 

27 Other centers, 
commissions and 
research institutes 

1450000 44200000 11715000 

Educational Facilities 
Authority 

0 19,300,000 2,750,000 

National Center for 
Examinations 

18,000,000 800,000 

National Agency for 
Technical and 
Vocational 

1,000,000 3,500,000 1,650,000 

Quality Assurance 
Center and 
accreditation of 
educational and 
training institutions 

400,000 1,100,000 500,000 

Information and 
Documentation 
Center at the 
Ministry 

0 430,000 735,000 

National 
Commission for 
Education, Culture 
and Science 

0 260,000 600,000 

Total for the vote 12,382,000 7,639,140,000 257,350,000 200,000,000 500,000,000 

Percent of total 
vote exp. 

0.14 percent 88.86 percent 2.99 percent 2.33 percent 5.82 percent 

Total GNA budget 46,800,000,000 25,285,000,000 7,975,000,000 7,000,000,000 6,540,000,000 

MOE/total GNA 
budget 

0.03 percent 30.21 percent 3.23 percent 2.86 percent 7.65 percent 
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 Annex G: Tunis Interview Participants

Interview Schedule 
Tunis – Week 1 

Day Time Respondents Team Member(s) 

Monday 
17 June 

0900-0930 • Dr. Aiman Elmahmudi, Planning Director 
• Dr. Ahmed Eshanta, Corporate Communication &

International Affairs Advisor to Minister 
• Mr. Abdulati Mohamed, CFO Deputy
• Mr Aboulkasem Saad, Internal Auditor of MOE
• Mr Abdullah Algarwad, Financial Controller
• Mr. Ramadan, Media Mgr.

Team 

0930-1230 • Mr. Abdulati Mohamed, CFO Deputy 
• Mr Aboulkasem Saad, Internal Auditor of MOE
• Mr Abdullah Algarwad, Financial Controller

• Dr. Aiman Elmahmudi, Planning Director
• Mr. Ramadan, Media Mgr.

Naida/Andrew/Translator 

Mark 

Admin. 

1400-1700 • Mr. Abdulati Mohamed, CFO Deputy 
• Mr Aboulkasem Saad, Internal Auditor of MOE
• Mr Abdullah Algarwad, Financial Controller

• Dr. Aiman Elmahmudi, Planning Director
• Mr. Ramadan, Media Mgr.

Naida/Andrew/Translator 

Mark 

Admin. 

Tuesday 
18 June 

0900-0930 • Dr. Aiman Elmahmudi, Planning Director 
• Dr. Ahmed Eshanta, Corporate Communication &

International Affairs Advisor to Minister 
• Mr. Abdulati Mohamed, CFO Deputy
• Mr Aboulkasem Saad, Internal Auditor of MOE
• Mr Abdullah Algarwad, Financial Controller
• Mr. Ramadan, Media Mgr.

Team 

Tuesday 
18 June 

0930-1230 • Mr. Abdulati Mohamed, CFO Deputy 

• Mr Aboulkasem Saad, Internal Auditor of MOE
• Mr Abdullah Algarwad, Financial Controller

• Dr. Aiman Elmahmudi, Planning Director
• Mr. Ramadan, Media Mgr.

Andrew/Abdulhakim 

Naida/Translator 

Mark 

Admin. 

Tuesday 
18 June 

1400-1700 • Dr. Aiman Elmahmudi, Planning Director 

• Mr. Abdulati Mohamed, CFO Deputy

• Mr. Ramadan, Media Mgr.

Mark/Andrew 

Naida/Translator 

Admin 

Wednesday 
19 June 

0900-0930 • Dr. Aiman Elmahmudi, Planning Director 
• Dr. Lutfi Areibi, CIO
• Mr. Abdulati Mohamed, CFO Deputy
• Dr. Ahmed Eshanta, Corporate Communication &

International Affairs Advisor to Minister 

Team 
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Wednesday 
19 June 

0930-1230  • Dr. Aiman Elmahmudi, Planning Director  
 
• Mr. Abdulati Mohamed, CFO Deputy  

 
• Dr. Lutfi Areibi, CIO 
• Mr. Ibrahim Jamil, E-Learning (Video Conference) 
 

Mark 
 
Naida/Translator 
 
Abdulhakim 

Wednesday 
19 June 

1400-1700  • Dr. Aiman Elmahmudi, Planning Director  
 
• Dr. Lutfi Areibi, CIO 
• Mr. Ibrahim Jamil, E-Learning (Video Conference) 
 
• Dr. Amal Laba, HR Director (arrived at 1500) 
• Mrs. Fathia, Minister Office (admin.) 

Mark/Naida 
 
Abdulhakim 
 
 
Andrew 

Thursday 
20 June 

0900-0930  • Dr. Aiman Elmahmudi, Planning Director  
• Dr. Ahmed Eshanta, Corporate Communication & 

International Affairs Advisor to Minister  
• Dr. Amal Laba, HR Director 
• Ms. Faten, Follow-up Dept. 
• Mr. Ahmed Rahuma, HR Deputy 
• Eng. Arwa, Budget Section   
• Mrs. Fathia, Minister Office   
• Dr. Lutfi Areibi, CIO 

Team 

Thursday 
20 June 

0930-1230  • Dr. Aiman Elmahmudi, Planning Director  
• Dr. Massuda, Training Director 
• Eng. Arwa, Budget Section   

 
• Dr. Amal Laba, HR Director 
• Mr. Ahmed Rahuma, HR Deputy 
 
• Ms. Faten, Follow-up Dept. 

Mark/Abdulhakim 
 
 
 
Andrew 
 
 
Naida 

Thursday 
20 June 

1400-1700  • Dr. Aiman Elmahmudi, Planning Director  
• Dr. Massuda, Training Director 

 
• Dr. Amal Laba, HR Director 
• Mr. Ahmed Rahuma, HR Deputy 
 
• Ms. Faten, Follow-up Dept. 
• Eng. Arwa, Budget Section   

Mark 
 
 
Andrew 
 
 
Naida 

Friday 
21 June 

0900-0930  • Eng. Adel Guma, Minister Deputy  
• Dr. Abdulmenum, Snr Strategies Advisor  
• Dr. Aiman Elmahmudi, Planning Director  
• Dr. Ahmed Eshanta, Corporate Communication & 

International Affairs Advisor to Minister  
• Dr. Ali Almuhankir, Inspection Chairman 
• Dr. Amal Laba, HR Director 
• Dr. Massuda, Training Director 
• Ms. Faten, Follow up Dept.  
• Mr. Ahmed Rahuma, HR Deputy 
• Eng. Arwa, Budget Section  
• Mrs. Fathia, Minister Office   
• Dr. Lutfi Areibi, CIO 

Team 
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Friday 
21 June 

0930-1230  • Eng. Adel Guma Minister Deputy  
• Dr. Abdulmenum, Snr Strategies Advisor  
• Dr. Massuda, Training Director 
• Ms. Faten, Follow-up Dept.  
 
• Dr. Ali Almuhankir, Inspection Chairman 
 
• Dr. Aiman Elmahmudi Planning Director  
• Eng. Arwa, Budget Section  
• Mr. Ahmed Rahuma, HR Deputy 
• Dr. Amal Laba, HR Director 
• Dr. Lutfi Areibi, CIO 
• Mrs. Fathia, Minister’s Office   

Andrew 
 
 
 
 
Mark/Abdulhakim 
 
Naida/Translator 
 
 
 
 
 
 

Friday 
21 June 

1400-1700 • Dr. Othman Mohamed, Minister 
• Eng. Adel Guma, Minister Deputy  

Team 

  
Interview Schedule 
Tunis – SI Week 2 

 
Date Time Respondents Team Member(s) 
Saturday 
22 June 

1400-1700 Dr. Abdulmenum 
Dr. Ali Almuhankir 
Dr. Massuda 
Mr. Ramadan 
Ms. Fathia 

Naida 
Andrew 
Mark 
Abdulhakim 

Sunday 
23 June 

0900-1230 Dr. Abdulmenum 
Dr. Ali Almuhankir 
Dr. Massuda 
Mr. Ramadan 
Ms. Fathia 

Naida 
Andrew 
Mark 

Sunday 
23 June 

1400-1700 Dr. Ali Almuhankir 
Dr. Massuda 
Mr. Ramadan 
Ms. Fathia 
CFO (TBA) 

Naida 
Andrew 
Mark 

Monday 
24 June 

0900-1230 British Embassy Tripoli 
British Council 

Naida 
Andrew 
Mark 

Tuesday 
25 June 

0900-1230 International donors and IPs Naida 
Mark 
Andrew 

Tuesday 
25 June 

1400-1700 International donors and IPs Naida 
Mark 

Wednesday 
26 June 

0900-1230 USAID out-brief Naida 
Mark 

Thursday 
27 June 

0900-1230 Head teacher 
Inspector 
RO manager 

Naida 
Mark 

Thursday 
27 June 

1400-1700 Head teacher 
Inspector 
RO manager 

Naida 
Mark 
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 Annex H: Fiber Optic Network in Libya

Legend:  
Green line: The system of submarine fiber-optic cables from Ras Ajdir to Musaid, of the Hatef Libya Company 
Red line: The systems of underground fiber-optic cables of the Hatef Libya Company 
Yellow line: The system of underground fiber-optic cables of the Repsol Oil Company  
Blue line: The system of underground fiber-optic cables of the Mellitah Oil & Gas Company 
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 Annex I: Schools Participating in Networking Pilot

No. School Name School Address City Coordinates 
1 Hassan Tarousha 

School 
 Fachloum Tripoli 13.202086 32.884782 

2 Mohamed Ben 
Othman School 

 Nofellin Tripoli 13.211718 32.89108 

3 Higher Institute 
for Teacher 
Education 

Bab Tajoura Tripoli 13.223807 32.891135 

4 Fajr Jadid [New 
Dawn] School 

Souk Al - Saqa 
mosque 

Tripoli 13.212748 32.882915 

5 Sarkhat Chabab 
[Young cry] 
School 

 Sidi El Masry Tripoli 13.202412 32.867056 

6 Shuhada Abu 
Maliana School 

Al- Sour [the Fence] 
Street behind the 
Islamic Museum 

Tripoli 13.182859 32.875251 

7 Chabab [Youth] 
School 

 Abu Salim / Salah 
al-Din 

Tripoli 13.164422 32.847836 

8 Tripoli Central 
School 

Gamal Abdel 
Nasser, Off Omar El 
Mokhtar Street 

Tripoli 13.17406 32.88983 

9 Libya School Al - Jamahiriya 
Street, Abu Huraida 
Island 

Tripoli 13.175616 32.879808 

10 Tripoli School Nasr Street, 
Mansoura 

Tripoli 13.165755 32.884778 

11 5 October School Borj Al Madar / 
Graji 

Tripoli 13.154635 32.871059 

12 Soqour Febrayar 
[February Falcons] 
School 

Ghout Al Shaal, al-
Amarat 

Tripoli 13.093309 32.849802 

13 March 2 Center 
for Mechanical 
Trades 

The Islamic 
Neighbourhood, 
next to the pasta 
factory 

Tripoli 13.12053 32.86188 

14 El Tadamon 
[Solidarity] School 

Al-Andalus 
neighbourhood, 
next to the light 
signal 

Tripoli 13.1497 32.86513 

15 Abi Al-Thar Al-
Ghafari School 

The Islamic 
neighbourhood, 
next to the 
residential buildings 

Tripoli 13.11639 32.85103 

16 Abdel Rahman Al-
Dakhel School 

Al-Andalus 
neighbourhood, 

Tripoli 13.14879 32.86757 
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next to Bel-Amine 
Mosque  

17 Ben Jubeir School Al-Hadhba Tripoli 13.204502 32.850302 
18 Al-Ahrar 

[Freemen] School 
Al-Hadhba Khadra, 
Abu Bakr Sediq 
Mosque 

Tripoli 13.19305 32.84597 

19 Jil Al-Tahadi [The 
defiance 
generation] School 

Ben Ghashir Tripoli 13.18846 32.87071 

20 Mousa Ben 
Naseer School 

Gharji Road, West 
Street 

Tripoli 13.149748 32.875803 

21 Al-Dribi School Al-Dribi Tripoli 13.129281 32.848361 
22 Al-Shomoukh 

Comprehensive 
Trades Institute 

Al-Jaraba street  Tripoli 13.20843 32.87534 

23 Tarek Ben Ziad 
School 

Karkarash, near the 
Mosque of Sharif 

Tripoli 13.122447 32.871996 

24 Athar 
[Archeology] 
Neighbourhood 
School   

Karkarash, Athar 
[Archeology] 
neighborhood 

Tripoli 13.110773 32.86511 

25 Al-Dhahra 
Elementary School 

Khalid Bin Walid 
Street, Al-Dhahra 

Tripoli 13.19444 32.89111 

26 Shahidat Al-Wajib 
[The Woman 
Marteer of Duty] 
School 

Ben Ashour, 
Chouhada of 
Manshiyya / Al - 
Lansheh Bridge 

Tripoli 13.20064 32.87336 

27 Omar Al-Mukhtar 
School 

Al Hadhba Blousa, 
behind Al-Hadhba 
Post 

Tripoli 13.184722 32.846389 

28 Al-Ikhlas [Loyalty] 
School  

Eastern Hadhba / 
between the wide 
street and the 
university market 

Tripoli 13.21117 32.84574 

29 Industrial Institute Ras Hassan / 
Extension of the 
Intilaka Fuel Station 
Street to Al-Hani 

Tripoli 13.214444 32.87 

30 Sarkhat Al-Horriya 
[Cry of Freedom] 
School 

Al-Jomhouria Street, 
Bab Al-Azizia Area 

Tripoli 13.17096 32.87926 

31 Najia Al-Tuwair 
School 

Ben Ashour Street, 
facing the Massarra 
clinic 

Tripoli 13.213333 32.876111 

32 School of Milad 
Abu Ali 

Zanata Tripoli 13.227222 32.871389 
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33 Der’ Al-Watan 
[National Shield] 
School 

Riyadhia, next to the 
deaf and dumb 
building  

Tripoli 13.140833 32.858056 

34 School of Itifaq 
Jerba [Djerba 
Agreement] 

Garji / Island of 
Gargi (Al-Darn) 

Tripoli 13.138888 32.870278 

35 Nahawand School Ghout al-Shaal / 
Mahalat al-Qadisiyah 

Tripoli 13.08628 32.84628 

36 Eid Al-Thar School Abuslim / Behind 
the Industrial 
Institute 

Tripoli 13.17293 32.84887 

37 Al-Intisar [Victory] 
School  

Bab al-Akkara / Al-
Karama 
neighbourhood, 
facing the Abu Madi 
Mosque 

Tripoli 13.16033 32.85486 

38 Baraim Al-
Mustaqbal [Future 
Buds] School 

Bab Ben Ghashir / 
Behind the Union 
Club 

Tripoli 13.19261 32.86625 

40 
mins 

Al-Wehda Al-
Arabiya [Arab 
Unity] School 

Al-Siyahia  Tripoli 13.08026 32.85498 

41 Abu Salim Centre   Abu Salim, next to 
the soft drinks 
factory 

Tripoli 13.16387 32.84505 

42 El Sayeda Zeinab 
School 

Abu Salim, Om-
Durman 

Tripoli 13.18394 32.85125 

43 El Farouk School Al-Hadhba Khadhra, 
Sahaba Mosque 

Tripoli 13.19156 32.84208 

44 Karkarash School 
of Life Sciences 

Karkarach, next to 
the People’s 
Security Office 

Tripoli 13.1052 32.86451 

45 School of Ahfad 
Al-Mujahedeen 
[grandchildren of 
the Mujahedeen] 

Chouhada Al-Hani Tripoli 13.22478 32.87881 

46 The School of Al-
Taher Mosque  

Damascus 
neighbourhood, 
next to Al-Chabiya  

Tripoli 13.2038 32.84504 

47 Echbiliya [Seville] 
School 

Ghout Shaal, Achra 
Street 

Tripoli 13.09408 32.85616 

48 Maitika School Al-Nasr Street Tripoli 13.17158 32.88496 
49 Hassi Massoud 

School 
Bab Akkara - near 
Al-Rahma Mosque 

Tripoli 13.1674 32.8653 

50 Ben Ashour 
School for Basic 
Education 

Ben Ashour - 
Medical Equipment 
Street 

Tripoli 13.199411 32.878989 
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51 Comprehensive 
Trades Institute 

Popular housing, Al-
Saraj 

Tripoli 13.075996 32.842088 

52 Al Taleb Thayer 
[The rebelling 
student] School 
for Basic and Med-
Level Education 

Janzur, near the 
cemetery of Sidi 
Ibrahim and the 
traffic centre of Sidi 
Ibrahim 

 Janzur 13.033913 32.821304 

53 Janzur High School Janzur market, 
behind the Teachers 
Education College  

 Janzur 13.016976 32.826475 

54 Shohadaa 
Abourouen 
School 

Janzur, the road 
facing the cemetery 
of Zaghouani 

 Janzur 13.018748 32.808719 

55 Centre of 
Managerial 
Occupations  

Al-Siyahia, near the 
Oil Institute for 
Training and 
Rehabilitation 

 Janzur 13.067668 32.849751 

56 Al-Falouja School Chabiyat Al-Jafara / 
Al-Ghiran 
Conference / Al-
Sarj near the 
infirmary and Souk 
Al-Qana'a 

 Janzur 13.0709 32.8344 

57 Yarmouk School Janzur, Al-Wassat 
Conference, near 
Yarmouk Island 

 Janzur 13.00791 32.81406 

61 Souk El Khamis 
Amsil School for 
Boys 

Souk El Khamis 
Amsil, behind the 
gas station 

Tarhuna 13.22127 32.52652 

62 Ibn Hesham 
Primary School 

Central Janzur, near 
the Arab World 
Mosque 

 Janzur 12.98942 32.78437 

63 Faculty of 
Engineering 
Technology - 
Janzur 

Janzur / next to Sidi 
Abdel Jalil 
Neighbourhood / 
Coastal Road 

Janzur 13.02888 32.83624 

64 Jodaim School Jodaim Road, facing 
Jodaim gas station, 
coastal road and 
near the power 
station (30 KV)  

 Al-Zahra 12.80057 32.78327 

65 Al-Zawiyah Al-
Janoubia School 
(Bakhnas) 

Al-Zawiyah city near 
Salah al-Din Mosque 

Al-
Zawiyah 

12.74154 32.7295 

66 Mohamed 
Kredmin School 

Al-Zawiyah / Al-
Fassi area near Al-
Fassi cemetery  

Al-
Zawiyah 

12.71157 32.75491 
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67 Al-Wihda [Unity] 
School  

Al-Zawiyah Al-
Sabiriyah, the 
coastal road, near 
Al-Mahameed 
Mosque  

Al-
Zawiyah 

12.64405 32.75455 

68 Surman School  The centre of 
Surman, after the 
traffic light and near 
the school of 
Amhamed Al-Maqrif 

Surman 12.56192 32.76208 

69 Institute of 
Comprehensive 
Trades / Al 
Zawiyah 

Al-Zawiyah, Al-
Amal Secondary 
School Street, near 
Al-Zawiyah Security 
Directorate 

Az 
Zawiyah 

12.72801 32.76976 

70 Faculty of 
Economics and 
Political Science 

The centre of 
Surman, after the 
fodder factory and 
near the Social 
Security Fund 

Surman 12.58044 32.75542 

71 Al-Manar School Al-Harishah Al-
Shamali in the 
residential area of 
Al-Zawiyah refinery 

A- 
Zawiyah 

12.68305 32.78929 

72 Omar Bin Abdul 
Aziz School 

Omar bin Abdul 
Aziz area near Al-
Taieb Cemetry  

Al- 
Zawiyah 

12.73071 32.73183 

73 Al-Zawiyah School The Old Al-
Zawiyah, near the 
School of June 11 

Al- 
Zawiyah 

12.72564 32.75949 

74 Higher Institute of 
Hotel Services  

The city of Zuwara, 
near the intersection 
of Sidi Said 

Zuwara 12.07263 32.93702 

75 Al-Mujahid Abdul 
Hamid Al-Saghir 
School 

In the Conference 
area of the new Al-
Zawiyah and near 
the Shaada 
cemetery 

Al- 
Zawiyah 

12.73465 32.77632 

76 School of Omar 
bin Yahya 

Fassi area near the 
vegetable market in 
Al-Zawiyah 

Al-
Zawiyah 

12.71681 32.75086 

77 Jamal Abdel 
Nasser School  

Abu Sebaa area, 
facing the cemetery 
of Sidi Assaker 

Al- 
Zawiyah 

12.71092 32.76804 

78 Dhay Al-Hilal 
School  

Dhay Al-Hilal area, 
facing the Electricity 
Distribution 

Al- 
Zawiyah 

12.72211 32.77424 
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Department 
Western Region 

79 Asma bint Abi 
Bakr School 

Shouhada Al-
Zawiyah area, near 
the mosque of 
Hwaisa 

Al-
Zawiyah 

12.7417 32.75317 

83 Al-Harasha School  Al-Harasha area 
near Al-Harasha 
health center 

 Al-Zahra 12.67357 32.76412 

84 Osama bin Zaid 
School 

The area of Kersh 
Nab, near the 
infirmary and Osama 
bin Zaid Mosque 

Al- 
Zawiyah 

12.74396 32.68528 

85 Thawrat Al-Hijara 
[Stone Revolution] 
School 

Sabiriya area after 
the mosque of Said 
Jalidi  

Surman 12.64291 32.73667 

86 Abu Issa School Sabiriya area near 
Abu Bakr Al Siddiq 
Mosque 

Surman 12.62802 32.76851 

87 Jeel Jadid [New 
Generation] 
School  

Abu Al-Siba Mahalla, 
Khartoum Street 

Al- 
Zawiyah 

12.71834 32.76251 

88 Al-Amal [hope] 
Secondary School   

Samah Beach,  
Omar Mukhtar 
Street  

Az 
Zawiyah 

12.7346 32.76429 

89 Al-Maya 
Secondary School 
of Social Sciences  

Al-Maya, near the 
post office and 
electricity centre   

 Al-Zahra 12.88283 32.79147 

90 The Building of the 
Secondary School 
of Basic Sciences / 
Nouri Omar 
Khalifa 

Sabratah, city 
centre, Ali road  

Al-
Zawiyah 

12.48107 32.79324 

92 Shohada El Shat 
School 

Souk Jomaa / After 
the highway bridge  

Tripoli 13.238393 32.903309 

93 Asad Bin Al-Furat 
School 

The end of the 16 
Road – June 11   

Tripoli 13.262443 32.878357 

94 Arab School Tajoura next to the 
pedestrian bridge 
(The end of the 
highway and 
beginning of 
Tajoura) 

Tajoura 13.291135 32.870302 

96 Jaber Ben Hayyan 
School 

Ain Zara, near 
Najmuddin Mosque  

Tripoli 13.322865 32.821.975 

97 Khaled Bin Al 
Waleed School 

Ain Zara, near Shell 
Ain Zara 

Tripoli 13.282532 32.802082 

98 Ossamaa School Farnaj Island Tripoli 13.24094 32.850171 
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99 Al Qabas School Souk Jomaa / 
Mansheya next to 
the fuel station Souk 
Jomaa  

Tripoli 13.256967 32.892747 

100 Al-Ansar School Souk Jomaa, next to 
the back gate of the 
Muaitika base 

Tripoli 13.272889 32.886971 
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 Annex J: Solutions Roles Matrix

The guidance below is illustrative only. It is proposed by the AT as a starting point for discussion with the 
Minister and his senior staff to plan the implementation of proposed solutions in this report. The numbers in 
the left column correspond the numbered solutions in the Potential Solutions section of this report. 

Potential Solutions Departments/ 
Centers Involved 

Other 
Ministries/Other 
Agencies Involved 

Technical 
Assistance 
Required 

Lead Responsibility 

NB Further 
research may be 
required before all 
potential solutions 
can be confirmed   

NB This is an initial 
list which is not 
intended to be 
exclusive 

NB This is an initial 
list which is not 
intended to be 
exclusive 

Provisional 
estimates of the TA 
that might be 
required to support 
the Ministry in 
developing and/or 
implementing the 
potential solutions 

It is recognized that 
the Minister will 
determine who will 
lead specific 
streams of work, 
especially as these 
are often cross-
Ministry. The 
following are 
suggestions only. 

SPP1 (Develop 
Strategic Plan 
including 
projections) 

Planning department; 
representatives from 
all MOE departments, 
centers and 
authorities; regional 
offices 

OPM; MOF; MOP; 
MoSA; Ministry of 
Economics; experts/ 
academics; unions. 

2-year TA at
design/development 
stage, to include 
strategic plan and 
design/outline for 
operational plans + 
capacity building 
within DPS 

DPS to lead working 
group with 
representatives from 
internal and external 
stakeholders 

SPP2 (Approve 
new org. structure 
+ title
rationalization for 
senior managers) 

All departments, 
centers, authorities, 
including regional 
offices. 

OPM; MOL; Ministry 
of Restructuring; 
unions 

6-month TA -
specialists in 
organizational 
design, from MOL 
but to include 
international 
perspective. Could 
be part of SPP1, 
above. 

DPS as secretariat of 
executive steering 
group 

SPP3 (Develop 
operational plans) 

All engaged in three-
year Ministry plans 
plus annual operating 
plan for new 
departmental areas, 
following 
reorganization 

TBC See SPP1, above. DPS 

SIS4 (Hold quality 
assurance 
workshop) 

All those involved in 
quality assurance 
across MOE (see 
detail of Potential 
Solution). 

Input from university 
experts 

Use participants to 
take forward the 
roadmap arising 
from workshop.     
2-month TA to
prepare and facilitate 
workshop and help 
design roadmap. 
Need follow-up to 
ensure roadmap is 
being followed. 

Chair of SIS 
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SIS5 (Review 
inspectorate 
function) 

All involved in QA. MOF needed to 
provide financial 
support for the 
proposals 

1-year TA to advise 
on alternative 
inspection models, 
including UK 

Chair of SIS 

SIS6 (Develop 
Internal 
Consultation/Com
munication Strategy 
+ subsequent 
revision) 

Whole Ministry 
including regional 
offices and schools 

N/A 6-month TA to help 
develop an internal 
comms strategy and 
build internal 
capacity. Subsequent 
follow-up when 
Strategic Plan/new 
structure to be 
disseminated. 

Media & 
Communications 

HR7 (Introduce 
teacher standards 
and licensing) 

Whole Ministry 
including regional 
offices and schools, 
especially training 
centers, internal 
comms, planning 
department, SIS and 
legal department 

MOL; universities and 
colleges; teachers 
union 

I-year TA at 
minimum to ensure 
international 
comparability and to 
secure funding of 
development and 
consultation 
exercises. 

Chair of SIS 

HR8 (Develop an 
HR strategy) 

HR; A&F (employee 
affairs and teacher 
affairs); teacher 
training centers; 
planning office; legal 
office 

OPM; MOL; MOF; 
Parliament 

6-month TA 
expertise/designate
d person needed to 
draw on 
regional/internation
al experience but 
project to be funded 
within Government 

Deputy 
Minister/HRD to 
lead executive 
steering group to 
include key internal 
stakeholders. 

HR9 (Review HR 
responsibilities) 

As above As above Included in above. 
Clarification of HR 
roles and 
responsibilities must 
be in context of HR 
strategy 

As above 

FM10 (Review how 
financial 
information is 
exchanged within 
MOE) 

Whole Ministry, 
regional offices and 
autonomous 
institutions 

MOF; Audit Bureau; 
MOP; MOL 

6-month TA for 
process/ workflow 
(re)engineering 

A&F 

FM11 (Agree more 
unified perspective 
on OPEX & 
DEVEX) 

MOE top 
management; A&F 
and Planning 

OPM: MOF; MOP; 
Central Bank; donors 

3-month TA to 
work closely with 
MOE, MOP and 
MOF and link with 
parallel donor 
projects. 

A&F 

FM12 (Introduce 
expenditure 
recording by 
department + 
introduce a 
performance 
perspective in 
budgeting) 

A&F and Planning N/A 6 to 12-month TA A&F/DPS 
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FM13 (Build 
capacity for PFM 
and introduce 
specialisms) 

A&F and Planning; HR 
(training); Financial 
Controller; Audit; 
staff in depts, regional 
offices, schools, etc. 
who deal with 
finances/financial 
transactions 

MOF; MOP 1-year TA minimum A&F/DPS 

SME14 (Provide 
functioning ICT for 
DPS) 

Planning and IDC N/A N/A DPS 

SME15 (Agree 
SM&E roles and 
responsibilities, 
rules and 
procedures, and 
mechanisms for 
reporting and data 
exchange) 

Planning; IDC; 
Follow-Up; HR: 
regional offices; 
schools; National 
Center for Ensuring 
Quality and 
Certification 

OPM; MOL; MOP; 
General Information 
Authority 

1-year TA on 
organizational design 
and workflow (could 
be part of another 
TA assignment) 

DPS 

SME16 (Include 
output and 
outcome indicators 
in SM&E tools) 

Planning and IDC OPM; MOP; EMIS 
suppliers 

Included in 2-year 
strategic planning TA 
+ 3-month TA on 
detailed 
technological 
solutions and 
capacity building. 

DPS 

SME17 (Link 
statistics with 
strategic planning 
and M&E) 

Planning; IDC; 
representatives from 
all MOE departments, 
centers and 
authorities and 
regional offices 

OPM; MOF; MOP; 
MoSA; Ministry of 
Economics; General 
Information 
Authority; experts/ 
academics 

3-month TA at 
design/development
al stage 

DPS  

SME18 (Introduce 
performance 
management and 
link with finance) 

Planning and A&F MOP; MOF 1-year TA for 
design, development 
and initial 
implementation 

DPS to lead 
consultation and 
piloting 

SME19 (Link sector 
performance with 
employee 
performance) 

Planning; HR; Follow-
Up 

OPM; MOP; MOL 3-month TA to 
include revisions to 
annual competence 
reviews 

DPS 

SME20 (Build 
capacity of SM&E 
staff) 

Planning; HR; Follow-
Up; IDC 

OPM; MOP; General 
Information Authority 

Included in SME19 
TA 

DPS 

ICT21 (Review 
current ICT 
initiatives) 

IDC; Planning; 
Procurement; 
International 
Cooperation; 
National Committee 
for Education and 
Culture 

OPM; MOP; Auditor 
General; 
Transparency 
Committee 

6-month TA IDC 

ICT22 (Develop a 
Digital 
Transformation 
Strategy) 

IDC; Planning; 
Executive, 
representatives from 
all departments, 
centers and 
authorities and 
regional offices 

Information and 
Documentation 
Authority; system and 
service providers; 
telecommunications 
regulator; UNESCO 

6-month TA IDC 
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ICT 23 (Introduce 
policies. 
Procedures and 
standards for ICT-
based 
teaching/learning) 

IDC; Exams and 
Quality; Follow-Up; 
Planning: Legal 

Information and 
Documentation 
Authority; MOP; 
Ministry of Justice; 
Telecommunications 
Authority 

1-year TA (to link 
with roles and 
responsibilities 
projects) 

IDC (ICT Steering 
Committee) 

ICT24 (Agree 
functions and tools 
within ICT) 

IDC Suppliers and 
contractors (depends 
on extent of 
outsourcing) 

Limited to project 
management 
support 

IDC 

ICT 25 (Introduce 
regular needs 
assessments and 
monitoring of use 
of ICT assets) 

Audit; IDC; Planning; 
user departments, 
regional offices and 
schools 

World Bank; UDP; 
MOP 

World Bank already 
engaged 

IDC 

ICT26 (Provide 
technical support 
to MOE staff and 
ICT related 
training) 

HR; IDC; Planning; 
user departments, 
regional offices and 
schools 

MOL; MOP; unions; 
suppliers and 
contractors 

3-month TA to 
review training plans 

HRD/DPS 
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 Annex K: Solutions Gannt Chart

The guidance below is illustrative only. It is proposed by the AT as a starting point for discussion with the 
Minister and his senior staff to plan the implementation of proposed solutions in this report. The numbers in 
the left column correspond the numbered solutions in the Potential Solutions section of this report. 
Solution Before Year 1 Year 2 Year 3
Validation of report findings/ feasibility of solutions Minister

SPP1 (Develop Strategic Plan incl. projections)

SPP2 (Approve new org. structure + title rationalization for senior managers) DPS

SPP3 (Develop operational plans) DPS

SIS4 (Hold quality assurance workshop) SIS

SIS5 (Review the Inspectorate function)

SIS6 (Develop Internal Consultation/ Communication Strategy) M&C M&C

HR7 (Introduce teacher standards and licensing)

HR8 (Develop an HR Strategy)

HR9 (Review HR Department responsibilities) HRD

FM10 (Review how financial information is exchanged within MOE) A&F

FM11 (Agree more unified perspective on OPEX & DEVEX) A&F

FM12 (Introduce expenditure recording by department)

FM13 (Build capacity for PFM + introduce specialism)

SME14 (Provide functioning ICT for DPS) IDC

SME15 (Agree SM&E roles and resposibilities, rules and procedures, etc.)

SME16 (Include output and outcome indicators in SM&E tools) DPS

SME17 (Link statistics with strategic planning and M&E) DPS

SME18 (Introduce performance management and link with finance)

SME19 (Link sector performance with employee performance) DPS

SME20 (Build capacity of SM&E staff)

ICT21 (Review current ICT initiatives) IDC

ICT22 (Develop a Digital Transformation Strategy) IDC

ICT23 (Introduce policies, procedures for ICT-based teaching/ learning)

ICT24 (Agree functions and tools within ICT)

ICT25 (Introduce regular needs assesments and monitoring of use of ICT assets)

ICT26 (Provide technical support to MOE staff and ICT-related training)

DPS

DPS

DPS

HRD

IDC

IDC

IDC

A&F/DPS

DPS

SIS

HRD

SIS

A&F/DPS
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