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 لالستخدام الرسمي فقط 
 
 

 YE-72143تقرير رقم: 

 
 
 

 لمشروعلالمسبق تقييم الوثيقة 
 

 ةالمقترحللمنحة 
 

 سحب خاصةحقوق مليون وحدة  43.1بمبلغ 
 

 (مليون دوالر أمريكي 66)ما يعادل 
 

 للجمهورية اليمنية 
 

 من أجل
 

 األساسي تطوير التعليم ل الثاني مشروعال
 
 

 2013 يناير 18
 
 

 وال يعني هذا أي نتيجة مفترضة. مجلس المديرين التنفيذيين. ينظر فيهاهذه الوثيقة ُتنشر للجمهور قبل أن 
ويجوز تحديث هذه الوثيقة بعدما يدرسها مجلس المديرين التنفيذيين وسوف ُتنشر الوثيقة المحدثة للجمهور وفق 

  المعلومات.سياسة البنك بشأن الحصول على 
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 أسعار العملة المقابلة
 

 (م2012نوفمبر  30)سعر الصرف الساري بتاريخ 
 

 ريال يمني = وحدة العملة
 دوالر أمريكي 1 = ريال يمني 215.52

 وحدة حقوق سحب خاصة 1 = دوالر أمريكي 0.65
 

 السنة المالية
 ديسمبر 31 –يناير  1

 

 االختصارات
 

AWP Annual Work Plan  العمل السنويةخطة 
BEC Basic Education Coordinator منسق التعليم األساسي 
BEDP Basic Education Development Project مشروع تطوير التعليم األساسي 

BEDP II Second Basic Education Development Project تطوير التعليم األساسي ل الثاني مشروعال 
CAS Country Assistance Strategy إستراتيجية المساعدة القطرية 
CBY Central Bank of Yemen البنك المركزي اليمني 
CCT Conditional Cash Transfer التحويالت النقدية المشروطة 
CGS Curriculum and Guidance Sector قطاع المناهج والتوجيه 
CLP Community Livelihoods Project  المجتمعمعيشة مشروع تحسين 
CSS Comprehensive School Survey المسح التربوي الشامل 
DA Designated Account الحساب الخاص 

DEO District Education Office مكتب التربية والتعليم بالمديرية 
DFID United Kingdom’s Department for International 

Development 
 البريطانيةوزارة التنمية الدولية 

DPs Developmental Partners شركاء التنمية 
EA Environmental Assessment التقييم البيئي 

ECD Early Childhood Development تنمية الطفولة المبكرة 
ECE Early Childhood Education تعليم الطفولة المبكرة 
EFA Education For All التعليم للجميع 

EFA - 
FTI 

Education For All – Fast Track Initiative  مبادرة المسار السريع –التعليم للجميع 

EGRA Early Grade Reading Assessment تقييم القراءة للصفوف األولى 
EIRR Economic Internal Rate of Return معدل العائد الداخلي االقتصادي 
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EMIS Education Management Information System نظام معلومات اإلدارة التربوية 
EMP Environmental Management Plan خطة اإلدارة البيئية 
EPA Environmental Protection Agency وكالة الحماية البيئية 

ERDC Education Research and Development Center مركز البحوث والتطوير التربوي 
FM Financial Management اإلدارة المالية 

GCC Gulf Cooperation Council مجلس التعاون الخليجي 
GDP Gross Domestic Product  الناتج المحلي إجمالي 
GEO Governorate Education Office مكتب التربية والتعليم بالمحافظة 
GeS General Education Sector قطاع التعليم العام 
GES Girls Education Sector  الفتياتقطاع تعليم 
GOY Government of Yemen الحكومة اليمنية 
GER Gross Enrollment Rate معدل االلتحاق اإلجمالي 
GNI Gross National Income  القوميالدخل إجمالي  
GNR Government of National Reconciliation حكومة الوفاق الوطني 
GPI Gender Parity Index مؤشر التكافؤ بين الجنسين 
HBS Household Budget Survey مسح ميزانية األسرة 
ICB International Competitive Bidding مناقصة تنافسية دولية 
IDA International Development Association المؤسسة الدولية للتنمية 
IFR Interim Financial Report تقرير مالي فصلي 
IMF International Monetary Fund صندوق النقد الدولي  

IMSC Inter-Ministerial Steering Committee لجنة التسيير الوزارية 
ISN Interim Strategy Note اإلستراتيجية المرحلية مذكرة 
IDPs Internally Displaced Persons  داخليًاالنازحون 
LIB Limited International Bidding مناقصة دولية محدودة 

MDGs Millennium Development Goals اإلنمائية لأللفيةهداف األ 
MDTF Multi-Donor Trust Fund  متعدد المانحين استئمانيصندوق 
MICS Multiple Indicator Cluster Survey المسح المحوري للمؤشر المتعدد 

MOCSI Ministry of Civil Service and Insurance وزارة الخدمة المدنية والتأمينات 
MOE Ministry of Education وزارة التربية والتعليم 
MOF Ministry of Finance وزارة المالية 

MOSAL Ministry of Social Affairs and Labour وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
MOPIC Ministry of Planning and International 

Cooperation 
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

MOU Memorandum of Understanding مذكرة تفاهم 
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MTEF Medium Term Expenditure Framework إطار النفقات متوسط المدى 
MTRF Medium Term Results Framework إطار النتائج متوسط المدى 
NASS National Assessment System for Students  التقييم الوطني للطالبنظام 
NBEDS National Basic Education Development 

Strategy 
 اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي

NCB National Competitive Bidding مناقصة تنافسية محلية 
NER Net Enrollment Rate معدل االلتحاق الصافي 
NEVY National Education Vision for Yemen في اليمن الرؤية الوطنية للتعليم 

NGSES National General Secondary Education 
Strategy 

 اإلستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي العام

NPV Net Present Value صافي القيمة الحالية 
ODA Official Development Assistance المساعدة التنموية الرسمية 
PAD Project Appraisal Document  المشروعالمسبق تقييم الوثيقة 
PAU Project Administration Unit of the Ministry of 

Education 
 وحدة إدارة المشروع بوزارة التربية والتعليم

PDO Project Development Objective الهدف التنموي للمشروع 
PD Partnership Declaration إعالن الشراكة 
PFS Project’s Financial Statements القوائم المالية للمشروع 
PMU Project Management Unit of the Public Works 

Project 
 وحدة إدارة المشروع لمشروع األشغال العامة

POM Project Operations Manual  المشروع عملياتدليل 
PRSP Poverty Reduction Strategy Paper  إستراتيجية الحد من الفقروثيقة 
PWP Public Works Project مشروع األشغال العامة 
RFTC Rural Female Teacher Contracting التعاقد مع معلمات الريف 
RPF Resettlement Policy Framework إطار سياسة إعادة التوطين 

SEDGAP Secondary Education Development and Girls 
Access Project 

 الفتياتمشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق 

SWF Social Welfare Fund صندوق الرعاية االجتماعية 
TIMSS Trends in International Mathematics and 

Science Study 
  دراسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات

TPMA Third Party Monitoring Agent  تابع للغير مراقبةوكيل 
TPSD Transitional Program for Stabilization and 

Development 
 البرنامج االنتقالي لالستقرار والتنمية

TQS Training and Qualification Sector قطاع التدريب والتأهيل 
TO Technical Office المكتب الفني 
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USAID United States Agency for International 
Development 

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
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 ورقة بيانات وثيقة تقييم المشروع
 الجمهورية اليمنية

 تطوير التعليم األساسي الثاني لمشروع ال

 وثيقة تقييم المشروع
. 

 ياالشرق األوسط وشمال أفريق

 أفريقيا قطاع التنمية البشرية للشرق األوسط وشمال

. 

 معلومات أساسية
 إدارة الحكم المحلي%(، 20%(، اإلدارة الحكومية المركزية )70التعليم االبتدائي ) القطاع:  2013 يناير 18التاريخ: 

(10)% 

 %(20%(، النوع االجتماعي )80التعليم للجميع ) المواضيع:  المدير العام القطري: هارتويج شيفر

دير ــــام/ مـــدير عـــم
 الزين مراد اع:ـــــالقط

 تقييم جزئي -B فئة التقييم البيئي: يورجينسن / ستين الو

    P130853: الرقم التعريفي للمشروع

   وسيلة اإلقراض: قرض استثماري محدد

  براهامكامل رئيس الفريق: 

 ؟ الالمحلية التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعاتهل يشمل المشروع على أي من مكونات 

  الهل المشروع مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية: 

. 

 الجمهورية اليمنيةوزارة التخطيط والتعاون الدولي، المستلم: 

 : وزارة التربية والتعليمالمسؤولةالجهة 

: وحدة إدارة جهة االتصال
 المشروع

  :لصفةا 

بريد   رقم التلفون:
 إلكتروني:

 

. 

 2018/ 2/ 28 تاريخ النهاية: 2013 /14/2 تاريخ البداية: المشروع:فترة تنفيذ 

 2013/ 3/ 1 التاريخ المتوقع للنفاذ:

 2018/ 8/ 31 :لإلقفالالتاريخ المتوقع 

. 

 بيانات تمويل المشروع )مليون دوالر أمريكي(



 x 

 أخرى [ ]  منحة [ X ] قرض [ ]

 ضمانة [ ] دين [ ]

 ن/ أخرىوللقروض/ الدي

  66.0 إجمالي تمويل البنك  72.0 الكلفة اإلجمالية للمشروع:

  0.0  الفجوة التمويلية:  6.0  إجمالي التمويل المشترك

 

 المبلغ )مليون دوالر أمريكي( مصدر التمويل

 6.0  المستلم

 66.0 : جديدالمؤسسة الدولية للتنمية

 0.0  الفجوة التمويلية

 72.0 اإلجمالي

. 

 المتوقع )مليون دوالر أمريكي(اإلنفاق 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنة المالية

 0.4 14.0 15.8 14.0 12.4 9.2 0.2 سنوي

 66.0 65.6 51.6 35.8 21.8 9.4 0.2 تراكمي

. 

 للمشروعالتنموية  أو األهداف الهدف

 التعليم األساسي في محافظات ومدارس مختارةالطلبة وتحقيق تكافؤ الفرص في تّعلم الهدف التنموي للمشروع هو مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين 

. 

 المكونات

الكلفة )مليون  اسم المكون
 دوالر أمريكي(

 26.0 المكون األول: تحسين جودة التعليم األساسي وتعزيز أداء الطالب

 36.6 العاليةالجودة ذي المكون الثاني: تحسين عدالة االلتحاق بالتعليم 

 5.6 المؤسسيةالقدرات المكون الثالث: تطوير 

 3.8 المكون الرابع: إدارة المشروع

. 

 االمتثال

 السياسة

 [X] ال [ ] نعم أخرى هامة؟نواٍح هل ينحرف المشروع عن إستراتيجية المساعدة القطرية في المحتوى أو في أي 

. 
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 [X] ال [ ] نعم البنك؟ هل يتطلب المشروع أي استثناءات من سياسات

 [ ] ال [ X ] نعم على ذلك؟إدارة البنك هل تمت موافقة 

 [X] ال [ ] نعم على أي استثناء من السياسة؟ مجلس اإلدارةهل تم التماس موافقة 

 [ ] ال [X] نعم هل يلبي المشروع المعايير اإلقليمية للجاهزية للتنفيذ؟

. 

 ال نعم المشروع أحدثهاسياسات الوقاية التي 

  OP/BP 4.01 Xالتقييم البيئي 

 OP/BP 4.04  X الموائل الطبيعية

 OP/BP 4.36  X الغابات

 OP 4.09  X اآلفاتمكافحة 

 OP/BP 4.11   X الموارد الثقافية الطبيعية

 OP/BP 4.10  X السكان األصليون

  OP/BP 4.12  X القسريالتوطين إعادة 

 OP/BP 4.37  X سالمة السدود

 OP/BP 7.50  X في المياه الدولية المقامةالمشاريع 

 X  (*)س OP/BP 7.60 في المناطق المتنازع عليها المقامة المشاريع

 األطراف في المناطق المتنازع عليهالمطالب النهائي  التأثير على الفصلالبنك يعتزم المشروع المقترح، ال مساندة من خالل  )*(

. 

 القانونيةالمواثيق 

 مرة واحدة التكرار: 2013/ 3/ 1 الموعد النهائي: ال متكرر: شروط سريان النفاذ االسم:

نقطة محورية للقرائية في الصفوف ، األساسيمنسق للتعليم كٍل من: ( تعيين 2للهيئة؛ ) مقبولةبطريقة دليل عمليات المشروع  أقرت وزارة التربية والتعليم( 1) وصف الميثاق:
 للهيئة. قبولةومؤهالت مومسؤوليات مهام  وفق، ومنسق فني لمركز البحوث والتطوير التربوي األولى

. 

 تكوين الفريق

 موظفو البنك

 UPI الوحدة التخصص الصفة االسم

 CTRLA 17700 مسؤول شؤون مالية مسؤول شؤون مالية حسين هيدا

 MNSHE 77344 التنفيذالعمليات/  عملياتمسؤول أول  محمود جمال الدين

 MNSHE 86528 العمليات/ التنفيذ عملياتمسؤول  سيلين قافاش

 MNSWA 92157 جتماعيةاالوقاية ال استشاري كاستيللو ديلإسبرانزا كونسيبسون 

 MNSHE 95680 العمليات/ التنفيذ محلل عمليات كارين بيزاني

 MNSHE 211012 العمليات/ التنفيذ عملياتمسؤول  عبد الرحمن محمد عبد اهلل الشرجبي
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 MNSHE 266710 العمل رئيس فريق أخصائي تعليم أول براهامكامل 

 MNSHE 277001 التعليم أخصائي تعليم مياجيماتومومي 

  HDGPE التعليم أخصائي تعليم أول هيلين أبادزي

  MNSHE التعليم أخصائي تعليم أول مورينوخوان مانويل 

  AFTEE التعليم استشاري فرناندو كارترايت

 LEGEM 289007 مستشار قانوني مستشار أول دانييل مالك روسا

  LEGAM مستشار قانوني مستشار أول نيكوالي سوبوتين

 MNAPR 300530 المشتريات استشاري شيفندرا كومار

 MNAFM 324944 اإلدارة المالية إدارة ماليةأخصائي  معاذ الربيدي

  SASED التعليم/ التحليل االقتصادي التعليم ي في مجالاقتصادخبير  شينساكو نومورا

  MNSHD التعليم استشاري وانيادزينه 

 MNCYE 325638 اإلدارة برامج ةمساعد أسماء صالح الحنشلي

 MNSEN 339558 بيئيةالوقاية ال أخصائي شؤون بيئية مايسويكو يوشيج

 MNAFM 364192 إدارة مالية محلل محلل إدارة مالية صالح قاسم المناري

 MNAPR 364899 المشتريات محلل مشتريات سميرة الحارثي

  HDGPE التعليم ، الشراكة العالمية للتعليمأول تعليم أخصائي إيقاليا زافيراكو

  MNSSD جتماعيةاالوقاية ال أول أخصائي تنمية اجتماعية عبد الوهاب السياني

 موظفون من خارج البنك

 المدينة المكتبهانف  الصفة االسم

. 

 المواقع

 مالحظات فعلي مخطط الموقع القسم اإلداري األول الدولة
. 
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 أواًل: السياق اإلستراتيجي

 البلدسياق  .أ 
 
في  البلدانفقر أ أحداليمن  مازال ،االقتصادية واالجتماعيةشرات ؤالمالكبير في التحسن من على الرغم  .1

مليون  24نحو سكانها ويبلغ عدد  ،في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة العربيةالجمهورية اليمنية تقع  العالم.
نصيب يبلغ . اكبير ارتفاعاالفقر يرتفع معدل انتشار حيث  يةالريفالمناطق في يسكنون منهم % 76قرابة  ،نسمة

في المتوسط  اأمريكي ادوالر 2321 مقابلم( 2010)عام  اأمريكي ادوالر 1070 الفرد من إجمالي الدخل القومي
في معدالت لديها أعلى الالتي  من بين البلدان العشرةاليمن و. الشريحة األدنى من الدول متوسطة الدخلفي للفرد 

: مستويات سوء التغذيةعلى ألالمرتبة الثالثة عالميًا  كما يحتل البلد. على مستوى العالم انعدام األمن الغذائي
انون من سوء كل عشرة أطفال يعوأكثر من طفل من  ،التقزم% من األطفال دون سن الخامسة يعانون من 58

على مؤشر التنمية البشرية لبرنامج  2011عام دولة في  187من بين  154اليمن المرتبة واحتل  ،التغذية الحاد.
 م إلى1970عام سنة في  41.6التقرير أن متوسط العمر المتوقع ارتفع من أظهر كما . األمم المتحدة اإلنمائي

 .، ويحاكي العمر المتوقع للمرأة االتجاه العام2010سنة في عام  62.7
 
 لتنمية.الرئيسية لمجاالت الالسياسية واالقتصادية األخيرة أثرها البالغ على كافة و كان لألزمة األمنية .2

النزاعات خلَّفت قد و. 2011وحتى نوفمبر  2011من فبراير واسعة النطاق وحادة اضطرابات اليمن من  ىعان
 ،ارتفاع أسعار السلعوالوقود مع الغذاء باإلضافة إلى النقص الحاد في  ،ال تزال مستعرةواالضطرابات التي 

% وزاد عدد 10.5 بنسبةانكمش االقتصاد من األزمة، خالل تلك الفترة و. بدون حماية الكثير من الفقراء
لتخطي هذه و% من السكان. 50لتصل نسبتهم إلى  نقاط مئوية 8 نسبةتحت خط الفقر بالذين يعيشون األشخاص 

هشة، وبوصف اليمن دولة  ين.دوليين والقليمين الشركاء اإلقوي مدعم هناك حاجة ل ،المرحلة االنتقالية الصعبة
عادة استقرار واست على وجه السرعةها االجتماعية واالقتصادية تعداعادة بناء قإلهائلة احتياجات فإن لديه 

 .يالكل قتصاداال
 
 وفاق وطنيحكومة تشكيل بعد توقيع المبادرة الخليجية، تم . صعبةسياسية انتقالية مر اليمن بمرحلة ي .3

واإلعداد  ،دستوريةإصالحات إجراء فت، من بين أمور أخرى، بلُِّكو، 2011ديسمبر أوائل في  انتقالية
المعقدة والصعبة  والعمل على استقرار األوضاع األمنية واالقتصادية ،2014العامة المقبلة في أوائل لالنتخابات 
، العدالة واإلنصافو، الحوكمةلتحسين االجتماعية الملحة مطالب الضرورة تجاوبها مع  وإلى جانبفي البلد. 
في  صراعا إقليميا دام طويال تواجه حكومة الوفاق الوطنيفإن ، انفتاحًاأكثر مجتمع والوصل لتوظيف، الوفرص 

بالرغم من هذه و. يةجزيرة العربالالقاعدة في شبه وظهور تنظيم شمال، وحركة انفصالية في الجنوب، ال
عدم المؤدية إلى العوامل لبدء في معالجة لفرصة الوفاق الوطني حكومة لدى ، الخطيرةالتحديات األمنية 

سيطرة و، واألعمال غير الرسمية بطالةمن العالية يتضمن مستويات  لذيالصراع االجتماعي ااالستقرار و
 .يةالقبلالمحسوبية ونظام  ،الدولة على االقتصاد
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 والمؤسسي القطاعيالسياق  .ب 
 
عن  اإال أنه مازال بعيد ،الحصول على التعليم األساسيفرص في توسيع تقدمًا ملحوظًا اليمن  حقق .4

 1999 /1998% في 62األساسي من بالتعليم معدل االلتحاق إجمالي ارتفع و للجميع.االبتدائي تحقيق التعليم 
لتعليم االلتحاق الشامل باعن تحقيق  البلد بعيدًامازال ك، لمع ذو. 2011 /2010% في 86 يقاربما  إلى

سنة خارج  14 – 6مليون طفل من الفئة العمرية  1,8هناك  ،2005لمسح ميزانية األسرة  وفقًافاألساسي: 
معدالت استكمال فإن بالنسبة ألولئك الذين يتلقون التعليم، والعدد في ارتفاع مستمر. هذا و ،النظام التعليمي
يصلون إلى  فقط مرحلة التعليم األساسينصف عدد الذين يدخلون الصف األول من  إذ إنة؛ الدراسة منخفض

 كان 2010 /2009الصف السادس في إتمام معدل )الصف التاسع(. كما أن نهاية مرحلة التعليم األساسي 
من األطفال العديد والعديد من األطفال لم يرتادوا المدرسة قط،  وألن% للذكور(. 71و ،% لإلناث%51 )61

، فإنه اسريعتزايدا الدراسة سن عدد األطفال في نه من المتوقع أن يزداد ألاآلخرين يتسربون في وقت مبكر، و
جميع األطفال ُيكمل للجميع لضمان أن بالتعليم  لأللفية الخاصةاإلنمائية  هدافاألحقق اليمن يأن  المرجحمن غير 

 .2015ام بحلول عاالبتدائي تعليمهم  إناثًاو ذكورًا
 
وذلك  ال تزال العدالة واإلنصاف في الحصول على التعليم تشكل تحديًا،، من التحسن الكبيررغم العلى و .5

أو بين  سواء بين الجنسين أو بين الفئات االجتماعية من خالل التباين المستمر في مؤشرات التعليم الرئيسية
و 1998/ 1997بين ارتفاعا ملموسا التعليم األساسي ب الفتياتالتحاق وقد ارتفع معدل  المناطق المختلفة.

مع و% في التعليم الثانوي. 23% إلى 16التعليم األساسي، ومن % في 76% إلى 42من ، 2011/ 2010
مؤشر يتفاوت وأخرى. من محافظة إلى  كبيرة وتتفاوت في المساواة بين الجنسينالقائمة الفجوات تزال ال ذلك، 

البيانات تظهر كما . ةفي صعد 0,59منخفض عند في صنعاء إلى  0,97من مرتفع عند التكافؤ بين الجنسين 
هناك أيضًا  اإلدارية أن الفجوات في معدل االلتحاق بين المديريات في إطار بعض المحافظات هي كبيرة أيضًا.

التقليدي، يمي النظام التعلمن كبر من غيرهم لإلقصاء أفئة متنامية من األطفال المهمشين المعرضين لخطر 
إلى المدن باإلضافة إلى الريف وتضم هذه الفئة األطفال من ذوي األصول األفريقية "األخدام" والمهاجرين من 

 .1991/ 1990الخليج في بعد حرب إلى اليمن عادوا المهاجرين الذين 
 
فقد ُصنف . كبيرة جودة التعليم تحدياتتواجه  .كبير المجال الذي لم يحصل فيه تقدم يجودة التعليم ه .6

دراسة االتجاهات دنى مرتبة من بين جميع الدول المشاركة في اختبار أفي في اليمن الرابع الصف طالب 
اليمن المرتبة األخيرة في واحتل دولة مشاركة،  36من بين  2007( لعام TIMSS) الدولية للعلوم والرياضيات 

للمعيار المرجعي % من الطالب اليمنيين حتى 94يصل  ولماختبارات الرياضيات. اختبارات العلوم وكٍل من 
المعيار الوصول إلى  من% من الطالب اليمنيين 92فشل و ،في الرياضيات لألداء "منخفض" المحدد عالميا

األولى نتائج الفإن بالرغم من التحسن الطفيف، و. في مادة العلوم عالميا المحدد "منخفض" لألداء المرجعي
للطالب يعزى األداء الضعيف و. أكدت المستويات المتدنية للطالب اليمنيين 2011لعام  (TIMSS)الختبارات 

هذا المستوى المتدني في و. لعدم قدرة الطالب على قراءة أسئلة االختبار ( جزئيًاTIMSSاليمنيين في اختبارات )
مثل  ،دراسات األخرىبعض المسوحات وال هأكدتمهارات القراءة عند الطالب، خاصة في المناطق الريفية، 
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األخيرة التي أجرتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومنظمة متعدد المؤشرات والدراسات  المحوريالمسح 
بب في تفاقم الوضع يتسقد من أن التوسع المخطط له في االلتحاق هناك خطر و. (2)ملحق رعاية األطفال 

 .كافيةد موارومالئم دون تخطيط بوتخفيض جودة التعليم في حال تم تنفيذها 
 
أظهر النظام التعليمي في اليمن  .يةالتعليم اتخدمتقديم العلى  تأثيرالبالد ألزمة التي مرت بها كان ل .7

، بما في ذلك تنفيذ بنجاح م2011 /2010تم إكمال العام الدراسي فقد . 2011مرونة قوية خالل أزمة عام 
كان  ،ذلك، على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها البلد. ومع الشاملاالمتحانات العامة والمسح التربوي 

يتضمن ذلك إلحاق الضرر ببعض المباني المدرسية و، على قطاع التعليمم أثر سلبي 2011لنزاع عام 
علمين والكادر تغيب الموارتفاع حاالت  ،انعدام األمنبسبب  المدارسبعض ر الوصول إلى ذتعو ،احتاللهاو

 تأثرت القدرةعام وبوجه . 2011 /2010 الدراسي يتم إكمال المنهج الدراسي المقرر في العاماإلداري، ولم 
ميزانية الدولة. على  ةالحاد كذا القيودوالنزاع  الناجمة عناالضطرابات المؤسسية لوزارة التربية والتعليم بسبب 

جراء مشرد  214,000حوالي شخص باإلضافة إلى  390,000 حواليبسبب األزمة النازحين وصل عدد و
المخاوف كما تغيرت أولويات األسر بسبب زيادة  الفئة العمرية المدرسية.في % 30الصراعات السابقة، منهم 

لتالميذ ليستهان به على الحالة النفسية  الأثر األزمة االقتصادية. كما أن هناك الناجمة عن  والمصاعباألمنية 
 .والمعلمين

 
تتناول اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي التي اليمنية في الحكومة إستراتيجية تم تأطير  .8

 في التعليم األساسي.اإلنصاف والكفاءة حسين الوصول إلى الجودة ولتمل اإلصالحات الرئيسية اشعلى نحٍو 
 في مختلف مستويات التعليم. يةقضايا التعليملمعالجة الالحكومة ست إستراتيجيات مختلفة ، أقرت 2002في عام 

 ،( إلى زيادة االلتحاق في التعليم األساسي2015 - 2003تهدف اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي )
عام بحلول في اليمن  سنة 14 – 6% ممن هم في الفئة العمرية 95إلى  ،الريفيةللفتيات وفي المناطق خاصة 
هداف إلى خطة تلك األإطار النتائج متوسط المدى لترجمة بإعداد وزارة التربية والتعليم كذلك قامت . 2015

عشر يشمل إطار النتائج متوسط المدى ودعم شركاء التنمية لقطاع التعليم. وتكامل إطار لدمج تشكيل عملية و
والكفاءة في تتناول جميع الجوانب المتعلقة بااللتحاق، واإلنصاف، والجودة ركائز أساسية من األنشطة التي 

ه من غير المرجح تحقيق األهداف الرئيسية لإلستراتيجية الوطنية أنلحقيقة بإدراك الوزارة  خدمات التعليم العام.
التي  زمةاألأثر إلى  باإلضافةالرئيسية، التأخير في تنفيذ اإلصالحات ، و2015بحلول لتطوير التعليم األساسي 

 ةلمرحلة األخيرلمراجعة إطار النتائج متوسط المدى تعمل الوزارة حاليًا على  ،2011 مر بها البلد في عام
، ضمن اإلطار من هذه المراجعةالغرض و(. 2015 - 2013)الوطنية لتطوير التعليم األساسي إلستراتيجية ل

يتعلق فيما األهداف الرئيسية ( تحديث أعليم األساسي، هو: اإلستراتيجي لإلستراتيجية الوطنية لتطوير الت
( األخذ بعين ج وضع تركيز أقوى على الجودة؛( ب ؛مالكبين الجنسين، ومعدالت اإلالمساواة وااللتحاق، ب

 .والصراعات المتعلقة بها 2011عام أزمة أثر االعتبار 
 
أن اليمن بالرغم من  توافق وتناغم المانحين.عالية من يتميز قطاع التعليم األساسي في اليمن بدرجة  .9

(، 2010مليون دوالر أمريكي في  28اإلنمائية الرسمية )للمساعدات  الفرد على مستوى نصيب متلق متدن
للتعليم األساسي على الداعمون الخارجي. وقع شركاء التنمية التمويل من هذا على حصة كبيرة التعليم يحصل 
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الوطنية لتطوير التعليم لإلستراتيجية فقًا القطاع ولدعم والتناغم توافق أكبر من اللضمان قدر شراكة إعالن ال
الوطنية اإلستراتيجية تنفيذ التربية والتعليم لمراقبة مع وزارة منتظمة اجتماعات يعقد شركاء التنمية و. األساسي

جمع قد مراجعة سنوية مشتركة تيتم عللقطاع. كما هم وتنسيق دعملتطوير التعليم األساسي، وتبادل المعلومات 
السلطات المحلية، وشركاء التنمية والمنظمات و، المعنية بالتعليموالوزارات األخرى  ،قيادة وزارة التربية والتعليم

مشروع تطوير التعليم األساسي ويعد الخطة السنوية للقطاع. إقرار غير الحكومية ذات الصلة وذلك لمناقشة و
مع خطط متماشيين كالهما والمنحة الثالثة لمبادرة المسار السريع للتعليم للجميع البنك الدولي  الذي يمولهالحالي 

 لتعليم األساسي.لتطوير االوطنية اإلستراتيجية طار إوزارة التربية والتعليم و
 

 تحقيق أهداف المستويات العليافي المشروع إسهام  .ج 
 

التي ناقشها  2014 – 2013 الخاصة باليمن المرحليةاإلستراتيجية مذكرة المشروع مع  يتسق .10
 هذه من األولى الركيزة مباشر بشكل المشروع ويتناول. 2012 نوفمبر 13مجلس المديرين التنفيذيين في 

لدعم مرحلية إستراتيجية  ًامؤخرالدولي اعتمد البنك  وقد : تحقيق مكاسب سريعة وحماية الفقراء.المذكرة
من شأنها أن تعمل على تحقيق نتائج ملموسة على مساعدة الحكومة في اليمن من خالل المرحلة االنتقالية 

والفوائد المستدامة ة المدى إلصالحات متوسطلألسس وضع افي حين يتم ، استقرار البلد على المدى القصير
دمات االجتماعية على الخإلى دعم الحصول اإلستراتيجية المرحلية لمذكرة  األولىالركيزة هدف توة المدى. بعيد

األهداف في تحقيق تلك  امباشرإسهاما المقترح المشروع سيسهم والموثوق لتلك الخدمات. والتوصيل  األساسية
 ،الخدمات التعليمية على المدى القصيرتقديم الحكومة في ضمان استمرارية للمستويات العليا من خالل مساعدة 

 ،الهشالسياق الرغم من على وجودة التعليم على المدى المتوسط. لتحسين تدخالت أساسية  يساندفي حين س
/ 2011و  2011/ 2010مرونة وقدرة تكيفية قوية حيث تم استكمال العامين الدراسيين قطاع التعليم أظهر 
 رغم ،التأخيرمع  ،البنك الدولي التي يمولهابشكل طبيعي تقريبًا، ولم يتم توقيف تنفيذ المشاريع القائمة  2012
 .للصرفالمؤقت التعليق 

 
 أدرك برنامج اليمن االنتقالي الحكومة.إستراتيجية مع  تصميم المشروع المقترح يتماشى أيضًا .11

 الجمع بينالمجال في في هذا هدفه الرئيسي  حددأهمية الموارد البشرية و( 2014 – 2012التنمية )لالستقرار و
 اإلستراتيجياتاالستفادة من البنية التحتية مع تحسين الجودة وإجراءات بناء القدرات وتعزيز  في توسعال

 والتعليم ، تقوم وزارة التربيةالسياقهذا ضمن و والصحة. في التعليمخصوصًا القائمة التفصيلية القطاعية 
شركاء المقدمة من  المساعداتو يستثمار الحكوملالأساس كون بمثابة بتحديث إطار النتائج متوسط المدى لي

. اإلنمائية لأللفية فيما يتعلق بالتعليمهداف األ حو تحقيقتسريع اإلنجاز نالبلد في بغية مساعدة دعم التعليم لالتنمية 
التحصيل لزيادة في التعليم األساسي عادلة تعليمية توفير فرص  فيلبرنامج القطاع هذا الهدف األسمى ويتمثل 

اقترحت و. 2017 – 2013القطاع للفترة  لتطويرسيسهم المشروع في دعم البرنامج العام و. للطالبالتعليمي 
مليون دوالر  233هذا البرنامج القطاعي بكلفة إجمالية تقدر بنحو يمول شركاء التنمية التربية والتعليم أن وزارة 
يركز في المقام األول على جودة س المؤسسة الدولية للتنميةتمويل تم االتفاق مع الحكومة على أن و. أمريكي
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شركاء تنمية ر عّبقضايا اإلتاحة واإلنصاف. على يكون لمنحة الشراكة العالمية للتعليم تركيز أقوى سوالتعليم 
 للبرنامج. ًاإضافي تموياًلوقد يقدمون  اهتمامهم بالبرنامجعن  (KfWبنك التنمية األلماني ) ن مثلوآخر

 
أتي يللعام السادس على التوالي، على المساواة بين الجنسين. تركيز خاص لمشروع المقترح سيكون ل .12

وهو مؤشر ، 2011للعام في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين من بين جميع البلدان اليمن في المرتبة األدنى 
التمكين و، التحصيل التعليميوالمشاركة والفرص االقتصادية،  فيمساواة بين الجنسين ال حاالت عدم مركب من

 المساواة بين الجنسينمع تركيز خاص على اإلدماج، تكثيف المشاركة وإن . والبقاءالصحة و، السياسي
في الحال كان  وكما . قيد اإلعدادالمرحلية اإلستراتيجية مذكرة توجه الرئيسية التي  المبادئأحد هو  ،والشباب

المساواة بين الجنسين تعزيز مشروع المقترح على السيعمل مشروع تطوير التعليم األساسي، المرحلة األولى ل
وتدخالت محددة تستهدف  ،التوعية المجتمعيةالمشاركة ومن خالل جودة عالية ذي في الحصول على تعليم 

 وخاصة في المناطق الريفية.الفتيات 
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 األهداف التنموية للمشروعثانيًا: 

 أهداف المشروع .أ 
 

هدف الللقطاع مع تركيز خاص على الجودة.  ألهداف العامةفي تحقيق اسيسهم المشروع المقترح  .13
في التعليم األساسي وتحقيق تكافؤ الفرص  الطلبةتّعلم مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين  هو:لمشروع التنموي ل

بعضها على المستوى  ،التدخالتمن مزيج سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل و. مختارةفي محافظات ومدارس 
( أ: ، هيأربعة مكوناتمن لمشروع يتكون اومستهدفة. المدارس أو المناطق الخر في اآلالوطني والبعض 

في الحصول على تعليم ذي جودة  المساواة( تحسين ب التالميذ؛تحسين جودة التعليم األساسي وتعزيز أداء 
 الرئيسية للمكونينالتدخالت ستركز و( دعم أنشطة إدارة المشروع. د ؛المؤسسية للقطاع ( تطوير القدرةج؛ عالية

 حضرموت( باإلضافة إلى، وحجة، الحديدة، صنعاء، دن، علحج، تعز، بإمحافظات ) ياألول والثاني على ثمان
( ب ؛(نوبالشمال والج)( التمثيل اإلقليمي ألمعايير التالية: ، تم اختيارها بناًء على ا(أمانة العاصمةمدينة صنعا )
( ج؛ (ولحج مشروع تطوير التعليم األساسي )الحديدةفي إطار التي بدأت الرئيسية التدخالت استدامة الحاجة إلى 

 .الراهنةألوضاع األمنية نظرًا لالوصول سهولة 
 

 لمشروع المستفيدون من ا .ب 
 

ن من ين المباشريالمستفيداألطفال اليمنيون الملتحقون بالتعليم األساسي وأسرهم هم من المتوقع أن يكون  .14
من  المدارس المستهدفة فوائد إضافيةفي المناطق وطالب الفي المناطق الريفية والفتيات ستجني كما . المشروع

في . أما المجتمع حوافز نقدية، وأكثر تأهياًلومعلمين ، أفضل ليميةمرافق تعتدخالت محددة للمشروع تتضمن 
وسهولة  العدالة واإلنصافعلى من أيتمتع بدرجة  محسنةنظام تعليم أساسي ذي جودة من  يدتفسفسيمجمله 

 ،المعلمونبما فيهم والتعليم على المستويين المركزي والمحلي، وزارة التربية موظفو يستفيد كما س. لوصولا
 .لمشروعتدخالت االمكتسبة من خالل من المهارات حيث سيستفيدون  ؛من المشروعغير مباشر على نحٍو 

 

 مؤشرات النتائج الرئيسية .ج 
 

 :للمشروع هي التنمويالمؤشرات المقترحة للهدف  .15
 

في مدارس متماثلة مختارة الذين اكتسبوا مهارات القراءة  النسبة المئوية لطالب الصف الثالث (1
اكتسبوا خبرة يكون الطالب قد حيث  ،يتم تقييم مهارات القراءة في الصف الثالث .األساسية

 أثرذو  ،خلفية الطالب مجردوليس  ،االنتظام المدرسي أنكافية في النظام التعليمي للتأكد من 
المئوية نسبة من خالل الالقراءة  سيتم قياس التحسن في مهاراتيمكن قياسه. على أداء الطالب 
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مدرسة  150مخصص يتم إجراؤه في  اختبارفي  الحاصلين على درجة محددة سلفًالطالب ل
 هذا التدخل.من خالل الملموس التقدم مختارة لقياس  محورية

 تسهممن المتوقع أن  .فضلأبيئة تعليمية  الذين تتوفر لهم الطالب في المدارس المختارة عدد (2
المستهدفة من مدارس الوالتعلم في للتعليم بيئة أفضل إيجاد للمدارس في المحسنة التحتية البنية 

الطالب الملتحقون بالمدارس التي تم إعادة تأهيلها أو توسيعها من خالل  سيكونو. المشروع
 دد المستفيدين سنويًاعمراقبة وستتم . المحسنةمن هذه المرافق التعليمية  ينالمستفيدهم  المشروع

 لمشروع. إنجاز االمسوحات المدرسية وتقارير من خالل 

التي محافظات  الثماني في المائة بنسبة عشرة في متوسط مؤشر التكافؤ بين الجنسين تحسن (3
مؤشر التكافؤ بين الجنسين هو مؤشر و .وفي مدينة صنعاء )"أمانة العاصمة"(يتدخل فيها 

مع تحسن مستوى المساواة كلما اقترب  ،الجنسيناإلتاحة لكال لقياس المساواة في معياري 
 التي يستهدفهالمحافظات الجنسين في اتحسن مؤشر التكافؤ بين وقد . 1 المؤشر من العدد

من و. خمس سنواتفترة على مدى  0,77 إلى 0.70من مشروع تطوير التعليم األساسي 
تعزيز التحاق بمشروع تطوير التعليم األساسي ذات الصلة توسيع تدخالت يكون لالمتوقع أن 

مراقبة ستتم و. المختارة في المحافظاتمماثل ثر أالمقترح وحضور الفتيات في إطار المشروع 
 ربية والتعليم.لوزارة الت السنويبين الجنسين من خالل المسح التربوي التكافؤ مؤشر 

، المتوسط مع المؤشرات األساسية للقطاعالمستوى الهدف التنموي للمشروع ومؤشرات تتوافق مؤشرات  .16
المشروع في ومراقبة لنتائج التفصيلي اإلطار ويرد المشروع. وسياق بنطاق وثيقة الصلة إلى حد كبير  وهي

 .1الملحق رقم 
 

تعلم مع تركيز خاص التدريس ونتائج الممارسات تحسن ( أالنتائج األساسية المتوقعة بشكل عام هي:  .17
في التعليم األساسي مع أفضل  بيئة تعليميةإلى وصول تحسن ال( ب؛ على مهارات القراءة في الصفوف األولى

مشاركة مجالس اآلباء واألمهات رفع مستوى ( جفي مناطق التدخل؛ بين الجنسين التفاوت أوجه تقليص 
وزارة التربية والتعليم في إدارة ومراقبة  اتقدرتحسين ( 4 في المدارس؛قدرات مع تعزيز الوالمجتمعات 

 .القطاع
 

 ثالثًا: وصف المشروع

 مكونات المشروع .أ 
 (2في الملحق رقم  يرد)الوصف التفصيلي 

 
مليون دوالر  26 :جماليةاإلتكلفة ال) التالميذتحسين جودة التعليم األساسي وتعزيز أداء  األول:المكون  .18

ويتمثل  (.االحتياطيةمتضمنة المبالغ  ،أمريكيمليون دوالر  24: المؤسسة الدولية للتنميةتمويل ؛ أمريكي
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رئيسي على نحٍو  ،التعليم األساسي جودةفي تحسين  وزارة التربية والتعليممساعدة  فيالهدف من هذا المكون 
وقد . لدى الطالباللبنة األساسية للتعليم المستقبلي على مهارات القراءة التي تعتبر قوى األتركيز من خالل ال

لدى الطالب في عملية التعلم تحسين يهدف إلى شامل للمناهج  إصالحبإجراء التربية والتعليم وزارة  بدأت
في مهارات القراءة  معالجة الفجواتفي التربية والتعليم المشروع وزارة وسيساند م. اللغات والرياضيات والعلو

تطوير المناهج تتضمن من األنشطة شاملة سيمول هذا المكون مجموعة و. ياتوفي قمة األولالتي صنفت 
المدارس والموجهين في مختلف يري ومدالمعلمين من  68000حوالي تدريب وكذلك وسائل التعليم والتعلم و

 – 1األساسية في الصفوف القراءة  قدراتساب تكبهدف تحسين اتقييم الطالب عملية  إلىالبلد باإلضافة  أنحاء
تطوير معايير من خالل في تحسين ممارسات التدريس التربية والتعليم هذا المكون جهود وزارة سيدعم كما . 3

 مديري المدارسومعلمين الالزم للموظفين الجدد من الالتمهيدي ريب التدتوفير للكادر التربوي ومهنية 
 .االجتماعيين واألخصائيينوالموجهين 

 
 36,6التكلفة اإلجمالية: جودة عالية ) تعزيز المساواة في الحصول على تعليم ذيالثاني:  المكون .19

متضمنة المبالغ  ،أمريكيمليون دوالر  33,3: المؤسسة الدولية للتنمية؛ تمويل أمريكيمليون دوالر 
 يثمان في المساواة في الحصول على تعليم ذي جودة عاليةتعزيز الهدف من هذا المكون هو  .(االحتياطية
من خالل تدخالت وذلك مدرسة  ،200نحو باإلضافة إلى ، "(العاصمة أمانة)" مدينة صنعاءو مستهدفةمحافظات 

الالزمة التجهيزات واألثاث و األشغال المدنية( أ ما يلي: سيمول المشروع. تعالج عوامل العرض والطلب
 48في إضافي فصل دراسي  500حوالي في المدارس المختارة في المدن وضواحيها ) االزدحاملتخفيف 

( تدخالت ب؛ محوريةمدرسة  150 حوالي مدرسة( وتحسين بيئة التعلم المادية لألطفال من خالل إعادة تأهيل
في توسع الومن معلمات الريف، معلمة  700حوالي من خالل توظيف وتدريب لتعزيز العدالة واإلنصاف 

الدعم لمجالس اآلباء تقديم ( ج ؛مشروع تطوير التعليم األساسي الذي يمولهبرنامج التحويالت النقدية المشروطة 
تطوير منح توفير بما في ذلك  ،عيةالقدرات على مستوى المدارس وتعزيز المشاركة المجتملتعزيز واألمهات 

 مشروع تطوير التعليم األساسي(. التي يدعمهامدرسة  60)متضمنة الـ مدارس  210لما يقارب  المدارس
 

أمريكي؛ تمويل  مليون دوالر 5,6 :جماليةاإلكلفة التتطوير القدرة المؤسسية للقطاع )الثالث: المكون  .20
هذا المكون الغرض من  (.االحتياطيةمتضمنة المبالغ  ،أمريكيمليون دوالر  5,2 :المؤسسة الدولية للتنمية

خدمات تعليمية ذات جودة لتقديم كفاءة وببفاعلية دارة مواردها قدرات وزارة التربية والتعليم إلتطوير مساندة هو 
دارة معلومات اإلنظام  نشروالتربية والتعليم إعادة هيكلة وزارة خاص، بوجه  ،هذا المكونسيساند وعالية. 

للمعلمين تطوير أطر السياسات باإلضافة إلى  مشروع تطوير التعليم األساسيالذي تم تطويره في إطار التربوية 
باإلضافة وتعلم القراءة. الفتيات م يتعلالوعي حول رفع لتواصل إستراتيجية تطوير ، وتنمية الطفولة المبكرةول

أطلقت للتعليم )الرؤية الوطنية للتعليم في اليمن( التي وحدة مر رؤية وطنية المكون تطويهذا سيساند إلى ذلك، 
الخدمات االستشارية، والتدريب والرحالت واألثاث، و: التجهيزات، . سيمول هذا المكونالدولي بدعم من البنك

نظام معلومات ( نشر ب؛ ( تحديث وإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليمأ: ما يليلمساندة المطلوبة  الدراسية
( إعداد د ؛واإلدارة ،والتخطيط ،تصميم السياساتالتربية والتعليم في وزارة  ات( تطوير قدرج اإلدارة التربوية؛

 .ة ذات الصلةحأصحاب المصلجميع الرؤية الوطنية للتعليم في اليمن والتشاور مع 
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المؤسسة الدولية ؛ تمويل أمريكيمليون دوالر  3,8 :جماليةاإلتكلفة الإدارة المشروع )الرابع:  المكون .21
مساندة  فيالغرض من هذا المكون يتمثل  (.االحتياطيةمتضمنة المبالغ  ،أمريكيمليون دوالر  3,5 للتنمية
إنجاز المشروع تقارير وإعداد  المالية والتعاقدية اتبالمسؤولي لالضطالعالوزارة بوحدة إدارة المشروع  وتدعيم

الدولي بين البنك  اتفاقية التمويل الساريةهو مطلوب وفق ما بحسب وفي الوقت المناسب فاعل على نحو 
ووحدة  وزارة التربية والتعليمبالتشغيلية لوحدة إدارة المشروع ما يلي: النفقات والحكومة اليمنية. سيمول المكون 

موظفي  ةاألنشطة التدريبية لتعزيز قدروالمكتبية،  التجهيزاتصيانة واألشغال العامة، بمشروع إدارة المشروع 
أنشطة ووإدارة المشروع،  المالية والتعاقديةعلى تأدية مهامهم  وزارة التربية والتعليمبوحدة إدارة المشروع 
مرتبات و، وزارة التربية والتعليمبإدارة المشروع بوحدة العاملين  نستشاريياال أجوروالمراجعة والتدقيق، 

 .وتقييم أنشطة المشروعمراقبة مراجعة ووورش العمل ذات العالقة بل العامة، موظفي مشروع األشغا
 

 تمويل المشروع .ب 

 قراضاإلأداة 
 

المؤسسة الدولية  منحةمن خالل وسيتم تمويله  ،المحدد االستثماريالقرض  أداةسيستخدم المشروع  .22
على مدى المحددة  االستثماريةالقطاع من خالل سلسلة من القروض بمساندة الدولي البنك يقوم و. للتنمية

طبيعة األنشطة التي  فضاًل عنلحالة وقدرة القطاع  نظرًااألنسب هي وهذه األداة السنوات العشر الماضية، 
 .المشروعيساندها 

 تكلفة المشروع وتمويله
 

سيقوم البنك و. متضمنة المبالغ االحتياطية ،مليون دوالر أمريكي 72تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع  .23
الحكومة تساهم ساإلجمالية للمشروع( و% من التكلفة 92 مليون دوالر أمريكي )حوالي 66الدولي بتقديم مبلغ 

، بحسب ما هو محدد في بعض األنشطة المفاوضات بأنأثناء تم االتفاق ودوالر أمريكي.  ماليين 6بمبلغ اليمنية 
 كامل من خالل التمويل النظير.بالوزارية، سيتم تمويلها لجنة التسيير ال التي أقرتهاخطط العمل السنوية 

 

 مكونات المشروع

تكلفة 
 المشروع

 ردوال )مليون
 أمريكي(

تمويل 
المؤسسة 

 الدولية للتنمية
)مليون دوالر 

 أمريكي(*

تمويل 
 الحكومة

)مليون دوالر 
 أمريكي(

 2.4 23.5 25.9 التالميذتحسين جودة التعليم األساسي وتعزيز أداء  .1
 1.7 17.5 19.2 (3-1)لصفوف والكتابة لتحسين مهارات القراءة  .1.1
 0.5 5.0 5.5 والتعلم التعليمممارسات  .1.2
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 مكونات المشروع

تكلفة 
 المشروع

 ردوال )مليون
 أمريكي(

تمويل 
المؤسسة 

 الدولية للتنمية
)مليون دوالر 

 أمريكي(*

تمويل 
 الحكومة

)مليون دوالر 
 أمريكي(

 0.2 1.0 1.2 التالميذتقييم تعلم  .1.3
    
 2.8 32.6 35.5 عالي الجودةتعزيز المساواة في الحصول على تعليم  .2

 1.7 19.4 21.1 بيئة التعلم .2.1
 0.9 10.7 11.6 المساواة في الوصول إلى التعليم تعزيز .2.2
 0.2 2.6 2.8 لمدارس والمجتمعات المحليةلالمساندة تقديم  .2.3

    
 0.4 5.2 5.6 المؤسسية للقطاعالقدرات تطوير  .3

 0.1 0.6 0.7 والتعليم تحديث إدارة قطاع التربية .3.1
 0.2 1.8 2 دارة التربويةمعلومات اإلنظام  .3.2
 0.1 2.8 2.9 والسياسات لتربوياالتخطيط  .3.3

    
 0.3 3.5 3.8 المشروعإدارة  .4
    

 5.9 64.8 70.8 التكاليف األساسية
 0.1 1.1 1.1 االحتياطيات المادية

 0 0.1 0.1 السعريةاالحتياطيات 
        

 6 66 72 التكلفة اإلجمالية للمشروع
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد الفائدة خالل التنفيذ

    
كما  ،مليون دوالر 66منحة الـ من المسموح بها النفقات % من 100 المؤسسة الدولية للتنمية*ستمول منحة 

 تفاقية التمويل.امحدد في  وه
 

 أهداف البرنامج ومراحله .ج 
 

   ال ينطبق هنا. .24
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 المشروعفي تصميم  والمجّسدةالدروس المستفادة  .د 
 

المستفادة من تنفيذ مشروع تطوير التعليم التالية الدروس  االعتبارتم األخذ بعين  المشروععند تصميم  .25
 :األساسي والمشاريع التربوية األخرى في اليمن

 
في تحسين الوصول إلى المعلمين فر االعرض كالبنية التحتية للمدارس وتوجانب أهمية عوامل  (1

في تحسين البنية المساهمة ( أ سيقوم المشروع بـ: ،تركيز على الجودةالباإلضافة إلى و. التعليم
بما في ذلك المباني  ،للموارد المتاحةاألمثل  ستخداماال( دعم ب ؛دد من المدارسفي عالتحتية 

 .والمعلمونالمدرسية 

. التحاق وحضور الطالب بالمدارساستدامة الدور الحاسم للمشاركة المجتمعية في ضمان و (2
مشروع تطوير التعليم الذي تم البدء فيه ضمن دعم وتوسيع نطاق الاستدامة بالمشروع  قومسيو

 اآلباء واألمهات. لمجالساألساسي 

 ساندها. إن أثر األنشطة العامة التي تحسين الجودةالقائم على المدخالت لنهج الفاعلية عدم  (3
على أن  توجد شواهدال أواًل، مثار شك. لتحسين النوعية مشروع تطوير التعليم األساسي 

تحسين إلى أديا قد مشروع تطوير التعليم األساسي  اللذين ساندهماالتوجيه والمعلمين تدريب 
الكفاءة في بدون أي تحسن مؤشرات الجودة على مستوى البلد ضعيفة ًا، ما زالت تدريس. ثانيال

( TIMSS) دراسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات اختبار داء في تدني األمع الداخلية 
رئيسي على نحٍو مع التركيز الكفاءة على ى المشروع المقترح النهج القائم سيتبنو. 2001لعام 

 على القراءة.

نظرًا  ،والكتابة الحاجة إلى إنشاء نظام تقييم وطني يركز على المهارات األساسية للقراءة (4
المقترح تطوير سيدعم المشروع و. في هذه المرحلة لليمناالختبارات الدولية مالءمة  لضعف

االمتحانات الوطنية كما سيدعم تحسين  ،الصف الثالثفي لمهارات القراءة  تقييم وطنيآلية 
 العامة للصف التاسع.

. زمام القيادة في تصميم المشروعلتولي دعم الفريق النظير من خالل  االلتزام بالمشروعضمان  (5
الكاملة إلعداد مقترحات المشروع في مراحل المسؤولية فريق وزارة التربية والتعليم تولى 

المؤسسة الدولية هذه المقترحات مع فرق مختلفة من مناقشة  تتموواإلعداد للمشروع. التحديد 
ورغم اختالف النتيجة النهائية لتصميم المشروع عن  ،خريناآلتنمية الوشركاء  للتنمية

 .بالكاملللنظراء تماما مملوكة  افإنه ،لوزارةاألولية ل اتمقترحال

 م مشروع تطوير التعليم األساسييصمتم ت. إعطاء األولوية للبساطة في تصميم المشروع (6
تغطي نشطة شاملة من األمع مجموعة لمشروع منهجية الدعم القطاعي الشامل باعتباره تمهيدا 
التنمية. شركاء أقرها وزارة التربية والتعليم وللتدخالت التي حددتها األولوية معظم مجاالت 
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نتيجة وتم تعديله أثناء إعادة هيكلة المشروع. نسبيًا وإطار نتائج ضعيف النهج نتج عن هذا و
 مجموعة محدودة من األنشطة.سيكون المشروع المقترح أكثر بساطة ب لذلك،

القائمة إلى حقيقة الدروس المستفادة من المشاريع التربوية تشير  ة.ترتيبات التنفيذ الحالي استخدام (7
ترتيبات التنفيذ بسيطة إذا كانت في حينه و اسلستنفيذ المشروع أن يكون  ه من المرجحنأ

ترتيبات  تطوير التعليم األساسيل الثاني مشروعاللذلك، سيستخدم . المنفذين لجميع اجيدومفهومة 
يتولى بأن وحيد اختالف مع مشروع تطوير التعليم األساسي المستخدمة في مشابهة لتلك تنفيذية 

تطوير التعليم  اتفي مشروعكما هو الحال  ،األشغال المدنيةتنفيذ شروع األشغال العامة م
 .والمرحلة الثالثة للمنحة التحفيزية لمبادرة المسار السريعالفتيات، والتحاق  ،الثانوي

 

 : التنفيذرابعًا

 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية .أ 
 

تطوير التعليم األساسي الثاني ل مشروعالعن تنفيذ المسؤولة الحكومية الجهة وزارة التربية والتعليم هي  .26
المالية اإلدارة مسؤولية  بالكامل التي ستتولىوزارة التربية والتعليم، بالمشروع ( وحدة إدارة 1: من دعمب

وزارة التخطيط التابع لألشغال العامة مشروع ا( 2 (؛األشغال المدنية أنشطة)باستثناء لمشروع ل والتعاقدية
أثبتت وقد لمشروع. الثاني لالمكون في إطار  األشغال المدنيةتنفيذ مسؤولية ، الذي سيتولى والتعاون الدولي
والمرحلة الثالثة لمنحة مبادرة الفتيات تطوير التعليم الثانوي والتحاق في تنفيذ مشروع فاعليتها ترتيبات مماثلة 

ترتيبات نفسها الخاصة بشروط وأحكام بلتعليم األساسي تطوير االثاني لمشروع المع  رمتستالمسار السريع، وس
تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التربية والتعليم والتخطيط و. الفتياتمشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق 

 .تطوير التعليم األساسيالثاني لمشروع المنهما في ظل  كٍلومسؤوليات ر ادوأ توضيحوالتعاون الدولي ل
 

تطوير التعليم األساسي ومشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق ل الحالي مشروعالكما هو الحال مع  .27
تحت التوجيه واإلشراف العام للجنة تسيير وزارية تطوير التعليم األساسي الثاني لمشروع ال، سيعمل الفتيات

مشروع ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المالية،  :برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن
 العامالتنسيق باإلضافة إلى ذلك، سيتولى عملية وزارة التربية والتعليم. المشروع بووحدة إدارة  ،ألشغال العامةا

بقرار من وزير التربية متفرغ بالكامل يتم تعيينه  لتعليم األساسيلللمشروع على المستوى الوطني منسق 
مركز تنسيق كون بمثابة وسي ،موقع هذا المنسق في المكتب الفني في وزارة التربية والتعليمسيكون و .والتعليم
، منسق التعليم األساسي، من خالل المكتب الفني وسيتولى .تطوير التعليم األساسيالثاني لمشروع للرئيسي 
 مشروعالبوجه عام والوطنية لتطوير التعليم األساسي لإلستراتيجية الداعمة تنسيق جميع األنشطة  مسؤولية

المستويين خاص والتي تنفذها الجهات المختلفة بوزارة التربية والتعليم على بوجه تطوير التعليم األساسي ل الثاني
ودمج تجميع  عنمسؤواًل  ، من خالل منسق التعليم األساسي،كذلك سيكون المكتب الفنيو. المركزي والمحلي
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قطاع التعليم األساسي في خطط العمل السنوية أن أنشطة والتأكد من  وزارة التربية والتعليمعمل السنوية لخطط ال
 توافقة مع األهداف العامة لقطاع التعليم.متسقة وم

 
التنسيق على مستوى ستتولى المناطق التعليمية بالمحافظات والمديريات التي يعمل فيها المشروع  .28

المناطق ستقوم  ،وزارة التربية والتعليمالمشروع بوحدة إدارة بدعم من و. الترتيب، على المحافظات والمديريات
( ب؛ ( ضمان تنفيذ المشروع في المحافظات والمديريات المستهدفةأ: بما يليبالمحافظات والمديريات  التعليمية
األشغال ومشروع ع روارة المشإد ةدورية( بالتنسيق مع وحدإنجاز رير من خالل تقاالمشروع )تنفيذ سير مراقبة 
 العامة.

 
من  ًامستوى معيناألول المكون المخططة في إطار بعض األنشطة تمثل . األولالمكون  أنشطةتنسيق  .29

المكون يعد على وجه الخصوص، و. من التنسيق والخبرة الفنية ًايعالمستوى تطلب الذي يوالتعقيد  االبتكار
، )قطاع المناهج أطراف فاعلة رئيسيةثالثة  يتضمنعالي األهمية  تدخال ات القراءة()مهار. 1.1رقم الفرعي 

مركز يكون بمثابة شخص ستقوم وزارة التربية والتعليم بتعيين لذلك، . (آخرونشركاء تنمية ، وقطاع التدريبو
رقم  الفرعي المكونسيتم تنفيذ و .يتم تنفذيها بطريقة منسقةاألطراف الفاعلة مختلف تدخالت للتأكد من أن  تنسيق
تحت  ة،دولي ةفني ةبمساعد االستعانةبما في ذلك من الخبرة  ًاييتطلب مستوى عالالذي  التالميذ(،تقييم تعلم ) 1.3

تعيين أيضًا سيتم ودعم فني كبير من مركز البحوث والتطوير التربوي. بلالمتحانات اإلدارة العامة مسؤولية 
وزارة التربية مع ويكون النظير الرئيسي الفني الفريق  يقودالتربوي لمنسق فني من مركز البحوث والتطوير 

 ي المكون الفرعي.فيتم إشراكهم س ذينواالستشاريين الدوليين ال والتعليم
 

تطوير التعليم األساسي والمرحلة الحالي لمشروع الكما هو الحال في  .التعاقد مع معلماتمخطط تنفيذ  .30
في إدارة برنامج  وزارة التربية والتعليمالمشروع بستستمر وحدة إدارة ، السريعالثالثة لمنحة مبادرة المسار 

التعاقد مع المعلمات عمليات باستخدام دليل تطوير التعليم األساسي الثاني لمشروع السيقوم و. معلماتالالتعاقد مع 
 أيضا تمولمنحة مبادرة المسار السريع. المرحلة الثالثة تطوير التعليم األساسي ومشروع  حاليًايستخدمه الذي 

ومنحهن المعلمات وزارة التربية والتعليم )في تدريب ومسؤوليات  أدوارتوضح بالتفصيل توقيع مذكرة تفاهم 
في الخدمة المدنية( ووزارة  وإضافتهنالمعلمات الشهادات( ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات )في توظيف 

 المعلمات(.هؤالء توظيف لتمويل توفير الالمالية )في 
 

ستكون وحدة إدارة المشروع . لوحدة إدارة المشروع بوزارة التربية والتعليم المالية والتعاقديةالمسؤولية  .31
المؤسسة الدولية وعملية المشتريات للسلع والخدمات وفقًا للوائح وأنظمة وإجراءات اإلدارة المالية عن مسؤولة 

باإلضافة إلى ذلك، ستقوم وحدة إدارة المشروع بتقديم التوجيه والدعم وبناء القدرات حيثما كان ذلك . للتنمية
المناطق مطلوبًا لموظفي وزارة التربية والتعليم المعنيين بالمشروع على المستوى المركزي وعلى مستوى 

بشأن  البنكعن التواصل مع ة مسؤولبالمحافظات والمديريات. كذلك ستكون وحدة إدارة المشروع  التعليمية
واإلشراف فيذ التنفي واسعة اكتسبت الوحدة خبرة وقد بعثات اإلشرافية. الفي جميع القضايا التنفيذية، وستشارك 

من خالل بانتظام استمر تعزيز كفاءة كادرها الحالي و ،المؤسسة الدولية للتنمية التي تمولهاالمشاريع على 
تعزيز قدرات أنشطة في دعم تطوير التعليم األساسي الثاني لمشروع السيستمر والسابقة.  االستثمارعمليات 
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تقديم التقارير عن مسؤولة ستكون الوحدة ذلك،  إلىإدارة المشاريع. باإلضافة جوانب مختلف الوحدة في موظفي 
ألشغال العامة( وتقارير المراجعة السنوية للبنك بمشروع االجزء الخاص  باستثناء)ربع السنوية المرحلية المالية 
 .في الفترات المحددة لتقديمهاالدولي 

 
 األشغال المدنيةعن تنفيذ مسؤوال سيكون مشروع األشغال العامة . ألشغال العامةمشروع امسؤولية  .32

، ومن ثموزارة التربية والتعليم. ب روعمع وحدة إدارة المشالوثيق بالتنسيق الثاني المكون في إطار المدرجة 
 لىصواًل إجميع مراحل عملية الشراء ولالجودة وضبط مراقبة  عنمسؤواًل األشغال العامة ع ومشرسيكون 

لألنشطة واإلنفاق اإلدارة المالية والقيام بمهام  ،إرساء العقود ومن ثم تصفية مستخلصات ومدفوعات المقاولين
مع وحدة إدارة مسؤوليته تحت الواقعة بتنسيق تنفيذ األنشطة مشروع األشغال العامة قوم سيوذات الصلة. 

اإلنجاز تقارير الجزء الخاص به من تقديم و وزارة التربية والتعليمذات الصلة في واإلدارات النظيرة ع والمشر
مة في بعثات اإلشراف ألشغال العاامشروع شارك يوزارة التربية والتعليم. كما سبع ووحدة إدارة المشر إلى

 المشتركة.
 

العام لعمليات لدليل ل المؤهلة التي يتضمنها المشروع وفقًاجميع األنشطة سيتم تنفيذ . العملياتدليل  .33
قبل وزارة من هذا الدليل وإقرار من إعداد  االنتهاءمن المتوقع والمتفق عليه مع الحكومة اليمنية. المشروع 

الشروط المرجعية عمليات المشروع . كما سيتضمن دليل النفاذحيز المشروع  مع دخولالتربية والتعليم 
يتم  ماحالاألنشطة البدء في تنفيذ بحيث يمكن خالل السنة األولى من المشروع لالستشارات التي سيتم تنفيذها 

 .النفاذحيز  المشروععن دخول عالن اإل
 

الدولي تظل قدرة البنك  ،األمنيةالمخاوف  بسبب. من قبل البنك الدولي شراف على تنفيذ المشروعاإل .34
)وكيل رقابي( للمراقبة ليكون وكيال مع طرف ثالث  التعاقدسيتم ومحدودة.  ميدانية إشراقيةبعثات القيام بعلى 

ع ومراقبة اريللمشتنفيذ المادي الرقابي بمراقبة الالوكيل لمساعدة البنك الدولي في مراقبة تنفيذ المشروع. سيقوم 
الوكيل البيئية المتفق عليها. كما سيقوم الموقعة ومراعاة اإلرشادات االجتماعية وللعقود ترتيبات المشتريات وفقًا 

من قبل لدعم مراقبة وتقييم المشاريع على أرض الواقع وذلك  أثرهانتائج المشاريع وحول بجمع بيانات الرقابي 
الوكيل يقوم من المتوقع أيضًا أن واليمنية. مع الحكومة  سيقوم البنك بمشاركة نتائج هذه التقييماتوالبنك. 
الوكيل يبدأ  أن وُيتوقعالمشاريع. مراقبة قدراتهم في من أجل تحسين بنقل الخبرة الفنية لموظفي الحكومة الرقابي 

 البنك الدولي. عمل فريقإلى  ةوسيقدم تقاريره مباشر 2013نهاية عام بحلول الرقابي عمله 
 

 وتقييمها  النتائجمراقبة  .ب 
 

مراقبة وستتم . وتقييمه لمراقبة المشروع ًاأساس 1في الملحق  الواردمراقبة النتائج والإطار استخدام  يتمس .35
ونتائج  ،ة الرسميةيبيانات الحكوممن خالل الومؤشرات النتائج المتوسطة التنموي للمشروع مؤشرات الهدف 

اإلنجاز تقارير  إلىباإلضافة ات الصفية، مالحظال، وتقارير المشروعالتحصيل التعليمي التي يدعمها تقييمات 
 وزارة التربية والتعليم.بع ووحدة إدارة المشر التي تقدمها
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اإلنجاز التي تتلقاها من تقارير  البنك الدولي على وزارة التربية والتعليمبع ووحدة إدارة المشر وستطلع .36

بالمحافظات والمديريات المناطق التعليمية ستقوم وذات الصلة. المحافظات والمديريات ب المناطق التعليمية
وزارة التربية بع ووحدة إدارة المشر إلىاإلنجاز  ريراورفع تق التنفيذ على مستوى المحافظةبمراقبة سير 

وستحرص الوحدة على طلب ال البنك الدولي عند إلىتقارير المحافظات ستقوم الوحدة بدورها بإرسال و .والتعليم
وزارة التربية والتعليم التنفيذ المرفوعة لسير حول سنوية التقاريرها نصف بهذه التقارير من إرفاق ملخص فني 

 وزارة التربية والتعليمبع ووحدة إدارة المشرعن موافاة مسؤوال ألشغال العامة مشروع اويكون الدولي. والبنك 
 .إنجاز المشروعتقارير ليتم تضمينها في  2.1المكون الفرعي  في إطار المدنيةاألشغال بذات الصلة بالمعلومات 

 
من المدخالت الحاسمة تعتبر  هاواستخداموإدارتها  هاتدوينو البيانات جمعأن تدرك وزارة التربية والتعليم  .37

تخصيص الموارد، ووضع ويات، واألولتحديد و ،التعليم األساسيالثاني لتطوير لمشروع اإلستراتيجي لللتطوير 
سيسهم المشروع والمدارس. و ،المحافظات، والمديرياتوعلى مستوى ، يمستوى المركزالالخطط السنوية على 

لتحسين  هامديريات مدارسوالمستهدفة في المحافظات ، خصوصًا وزارة التربية والتعليمبناء قدرات تعزيز في 
تعتبر المسوحات والبيئة المدرسية. اإلتاحة ووالتحسين الذي يتبعه في توسيع  ،جمع وتحليل البياناتعملية 
الوزارة نظرًا الستخدام و. عامبوجه السنوية مصادر رئيسية للمعلومات بالنسبة للمشروع وللقطاع  التربوية

التربوي مبسطة للمسح  تطوير نسخة، تم الماضيةالخمس السنوات على مدى نوعين مختلفين من المسوحات ل
هذه  باستخدامتعهدت الوزارة ويونسكو. الـمساعدة من مشروع تطوير التعليم األساسي وبدعم من الشامل 

 .2013 /2012العام  من السنوي ابتداًءالتربوي سح استخدامًا منهجيًا للمالنسخة المبسطة 
 

 ةـــدامـتـاالس .ج 
 

 ،والنزاعات في بعض المناطق ،األمنم اانعد بينما اليزال التحول السياسي في اليمن جاريا، فإن .38
ًا إلى حٍد كبير معتمد يالحكومباإلضافة إلى ذلك، مازال اإلنفاق التعليمية.  ةالخدمعلى تقديم يواصالن التأثير 

 ةالمالياالستدامة ثر سلبي على أالتي كان لها األخيرة ألزمة السياسية واالقتصادية نتيجًة لعلى التمويل الخارجي 
قوي بأهدافها للتعليم  التربية والتعليم إظهار التزاموزارة واصلت ، الصعبةالفترة هذه الرغم من  علىوللبلد. 

على والبقاء إعداد خطة تربوية محكمة للقطاع، ووذلك من خالل تحديث إطار النتائج متوسط المدى، األساسي 
على الوزارة يشكك في قدرة قد فإن ذلك استمر الوضع الصعب للبلد، في حال وارتباط وثيق مع شركاء التنمية. 

تطوير التعليم الثاني لمشروع السيستمر  ،هذا الخطرمن أجل معالجة و. هاقفالريخ ااالستمرار في المشروع بعد ت
على وجه الخصوص، و .القدرات المؤسسية والفنية للوزارةالتي تعمل على بناء في دعم األنشطة األساسي 

كذلك الحفاظ على المنح المقدمة توظيف المعلمات ودامة تدابير محددة الستات ويتضمن تصميم المشروع إجراء
جنبًا إلى جنب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشركاء التنمية من كٌل يعمل  ،للمدارس. باإلضافة إلى ذلك

المساعدة الفنية والدعم من من خالل مزيج إدارة االقتصاد تحسين لمساعدة الحكومة اليمنية في وثيق على نحٍو 
 المالي.

 



 16 

 المخاطر الرئيسية وإجراءات التخفيف منها: خامسًا

 ملخص معدالت المخاطر .أ 
 

 المعدل المخاطر المعدل المخاطر
  مخاطر المشروع  بالشركاءالمخاطر المتعلقة 

يتوقع وجود ال المخاطر المتعلقة بالشركاء: 
 كبيرةأية قضايا 

منهجية المشروع يتضمن التصميم:  متوسط
  جديدة مبنية على الكفايات

 متوسط

 الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذمخاطر 
وزارة : لدى ةبيئيالو ةجتماعياال 

خبرة جيدة في إدارة  التربية والتعليم
 ةيالبيئالقضايا 

 منخفض

قدرة  وزارة التربية والتعليملدى القدرة: 
 محدودة

: هناك تنسيق جيد انحالبرنامج والم كبير
ولكن تدخالت الـشراكة المانحين بين 

 العالمية للتعليم لم يتم تحديدها بعد

 متوسط

عدم : مخاطر من التدخل السياسي وةكموالح
 .للمساءلةآليات وجود 

قد ال يكون : استدامة األداءمراقبة و كبير
استدامة على لدى الوزارة قدرة 
 تدخالت المشروع.

 كبير

 كبير الكلي للتنفيذالخطر   
 

 فـــــوصـــال .ب 
 

هي ، وةكموالحوقضايا القدرة بسبب كذلك و ،البلدسياق الكلي لهذه العملية كبير بسبب خطر التنفيذ إن  .39
 تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:

 
في البلد الوضع أن في حين . في البالدلوضع األمني ا بسبمحدود من قبل البنك الدولي  إشراف (1

بعثات القيام بعن البنك الدولي يعوق حاليًا المستوى العالي النعدام األمن فإن  نسبيًا،مستقر 
للمراقبة ليكون وكيال طرف ثالث االستعانة بستتم للتخفيف من هذا الخطر، و. ميدانية إشراقية

تضمن تس. على أرض الواقعلمشاريع اليمن المنتظمة لضمان الرقابة والمتابعة )وكيل رقابي( 
توصيل مراقبة و، البنية التحتية أشغالمواقع مراقبة مراقبة الطرف الثالث، على وجه التحديد، 

 استخدام االستثمارات المادية للمشروع.و ،السلع والخدمات

على مدى إدارة المشاريع في تحسن قدرة الوزارة من رغم على ال. المحدودةاإلدارية القدرة  (2
لبذل جهود  ( انعدام الحافزأ: على األقل سببينلضعيفة  فإنها تظلالعشر الماضية، السنوات 

وحدة ( مازالت ب ؛بالمشاريع التي يمولها المانحونعند موظفي الخدمة المدنية العاملين  إضافية
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على نحٍو تعاني من فقدان كبير لموظفيها ويرجع ذلك وزارة التربية والتعليم إدارة المشروع ب
 ،المخاطر ههذللتخفيف من و. جاذبيةأساسي إلى حقيقة أن مرتبات موظفي الوحدة أصبحت أقل 

في في بناء قدرات وزارة التربية والتعليم تطوير التعليم األساسي الثاني لمشروع السيستمر 
وزارة مع حاليًا البنك الدولي يعمل كما  ،لتحفيز الموظفينمجاالت إدارة المشاريع مختلف 

تعديل سلم األجور معالجة وحقيبة مشاريع البنك الدولي على ولجنة مراجعة أداء  التربية والتعليم
 .الكفؤة والمؤهلة الكوادروالمرتبات للحفاظ على 

التنسيق بين قضايا . قد تظهر ووزارة التربية والتعليم مشروع األشغال العامةالتنسيق بين  (3
تم التوقيع على  ،من هذا الخطرللتخفيف و .والتعليمووزارة التربية  مشروع األشغال العامة
 .قبل المفاوضات التخطيط والتعاون الدوليووزارة التربية والتعليم  ةمذكرة تفاهم بين وزار

 
 .هامنإجراءات التخفيف لمخاطر وويتضمن تفاصيل اإطار تقييم المخاطر التشغيلية  4الملحق رقم يوضح  .40
 

 المسبق التقييم خالصةسادسًا: 

 الماليةاالقتصادية والتحليالت  .أ 
 

 ،جدوى اقتصاديةذو المشروع المقترح أن ( 6الملحق انظر ) والمنافعللتكاليف األولي التحليل يظهر  .41
وقد ُوجد أن معدل %. 10معدل خصم قدره  % وذلك بافتراض12.2ويبلغ معدل العائد الداخلي االقتصادي له 

أعلى من المعدل ذاته لمشروع تطوير التعليم األساسي الثاني لمشروع اللتصميم العائد الداخلي االقتصادي 
األطفال المزيد من ( أ :المشروع منفوائد تأتي  اإلتاحة فقط.استثماراته حول جميع بديل تتمحور بتصميم 

خفض عدد  ، وبالتاليالتسربخفض الرسوب وما يؤدي إلى متعليم الجودة تحسن ( ب ؛األساسييكملون التعليم 
بالتحسن في معدل  يتأثر تأثرًا كبيرًا وجد أن معدل العائد الداخلي االقتصاديكما المستثمرة لكل خريج. السنوات 

األولى سنة  15الـ خالل التكاليف السنوية اإلضافية والمتكررة بعد اكتمال المشروع، تتراوح بالطالب. البقاء 
% من ميزانية التعليم األساسي في عام 6حوالي  التي تمثل ،مليون دوالر 6,3و 4,9المشروع بين  اقفالبعد 

الذين تم توظيفهم المعلمين ارتفاع مرتبات وواألثاث،  األشغال المدنيةصيانة كلفة تتضمن التكلفة الكلية و. 2015
 م التعلم كل عامين.القيام بتقييوتكلفة  ،البرامج الجديدة مثل منح المدارسكلفة توالمشروع، من خالل 

 

 نيالتحليل الف .ب 
 

 2009على نتائج التقييم الشامل للقطاع الذي تم في تطوير التعليم األساسي ل الثاني مشروعاليرتكز  .42
، من بين عدة أمور التقرير أوصىوقد . 2010في للتعليم في اليمن  ي القطريقطاعال تقريرالونشرت نتائجه في 

( ب االستدامة المالية للتعليم الشامل؛( لضمان معلمون ،( ترشيد استخدام الموارد )مدارسأبالتالي: أخرى، 
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. كما واالستيعابخاصة القراءة  ،للمهارات األساسية األطفالفي الصفوف األولى لضمان اكتساب  االستثمار
مشروع تطوير التعليم  التي يدعمهاالتي تمت لتقييم عدد من التدخالت التقييمية المشروع من الدراسات سيستفيد 
 المعلمين، وبرامج تدريب معلمات الريفبرنامج والنقدية المشروطة، التحويالت برنامج مثل  ،األساسي

 والموجهين.
 

(. 2اكتساب الطالب اليمنيين مهارات القراءة )انظر الملحق حول ن يحديثتقييمين المشروع من استفاد  .43
مسح  -( SABER)نظام للنتائج التربوية المعيارية نظام التقييم والمقارنة كذلك استفاد تصميم المشروع من 

أظهر المسح وقد ومن ضمنها اليمن.  أفريقيافي سبع دول من منطقة الشرق األوسط وشمال نفذ الذي  علمينالم
من المجاالت ولتحقيق نتائج تعلم قوية.  علمينالم لسياساتكافية  ك عناصرلال يمتنظام التعليم في اليمن أن 

األهم من . ةالمدرس ةوقياد ،الحوافزو، المراقبةوالتوزيع، و ،لخدمةالمعلمين قبل اريب تد :ضعفللهذا ااألساسية 
هذا سيساعد و. تعلم التالميذتحسين المعلمين يهدف إلى إطار واضح ومترابط لسياسات يتوفر ال ذك كله، 

 اإلطار.وتنفيذ هذا تطوير على المشروع وزارة التربية والتعليم 
 

 اإلدارة المالية .ج 
 

من المشاريع  األشغال العامة عددومشروع اوزارة التربية والتعليم ب روعالمشإدارة وحدة من كٌل نفذت  .44
تضمنت و. والتدقيق تقارير المراجعةهناك أية تقارير متأخرة من ليس و البنك وكان أداؤهما مرضيًا. التي يمولها

الهادفة إلى تعزيز الرقابة المالحظات  من اضمن تقارير التدقيق والمراجعة عددالصادرة خطابات اإلدارة 
 تصميم هذا المشروع المقترح.تقييم وعند  االعتبارخذ هذه المالحظات في أتم  ة، وقدالداخلي

 
اإلدارة وحدة إدارة المشروع بوزارة التربية والتعليم ومشروع األشغال العامة مهام من كٌل ستتولى  .45

بموجب  ًاتعمل جيدمالية  إدارةأنظمة لدى كال الوحدتين ا. ممنه كٍلمسؤولية المالية لألنشطة الواقعة تحت 
المعامالت جميع تدوين على  اسياسة المحاسبة النقدية وقادرتبع ي اليآ امحاسبي انظام( أ :، تتضمنمنهجية محمية

مبنية  ةالداخليبة الرقأنظمة مقبولة ل( ج؛ خبرةال يو( كوادر إدارة مالية من ذب؛ تقارير مختلفة حولها وإخراج
مراجعتها يتولى  ،قوائم مالية سنوية( تقارير مالية ربع سنوية وه؛ لإلدارة المالية دليال( د؛ إجراءات موثقةعلى 
عليه توافق و 1الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبةيختاره مراجع خارجي مستقل  ، على التوالي،هاوتدقيق

 لشروط مرجعية متفق عليها. وفقًا المؤسسة الدولية للتنمية
 

المؤسسة بموافاة من وحدة إدارة المشروع بوزارة التربية والتعليم ومشروع األشغال العامة كٌل ستستمر  .46
ربع سنة كل  بعد نهاية يومًا 45في موعد ال يتجاوز  غير مدققةربع سنوية مرحلية بتقارير مالية  الدولية للتنمية

لضمان و. تقويمية سنةكل ريخ انتهاء امن تأشهر تجاوز ستة يال في موعد  مدققةوقوائم مالية سنوية تقويمية، 
لدى البنك  األمريكيالدوالر بخاصين منفصلين سيتم فتح حسابين  ،تنفيذالفي عملية التمويل بسهولة للبدء توفر 

                                                 
 .مكتب التدقيق والمراجعة الحكومي 1
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مشروع األشغال من وحدة إدارة المشروع بوزارة التربية والتعليم وكل ستديرهما بصنعاء والمركزي اليمني 
 .منفصلعلى نحٍو العامة 

 
مع األخذ بعين االعتبار ترتيبات اإلدارة وطبيعة المخاطر المتأصلة في نظام البلد والمشروع نظرًا ل .47

الكلية المالية اإلدارة فقد تم تقييم درجة مخاطر  ،الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذفي  سلفًاالمطبقة المالية 
التي  المالية والتعاقديةاألنظمة على االعتماد المخاطر التخفيف من إجراءات . تتضمن كبيرة للمشروع على أنها

)أي ترتيبات المشتريات  وحدة إدارة المشروع بوزارة التربية والتعليم ومشروع األشغال العامةمن كٌل  تقبلها
بناء قدرات  إلى باإلضافة (،وفاعلبغرض مراقبة استخدام التمويل على نحو مالئم المطبقة والترتيبات المالية 
لتدقيق الداخلي لدى وزارة التربية والتعليم بما في ذلك تقوية نظام الوزارة الخاص بالتعامل وظيفة المراجعة وا

لإلدارة المالية موضحة في مخاطر أي للتخفيف من المالية المصممة ترتيبات اإلدارة مع الشكاوى. تفاصيل 
 .3الملحق رقم 

 

 المشتريات .د 
 

سيتم تنفيذ المشتريات في إطار هذا المشروع بما يتماشى مع إرشادات المشتريات الخاصة بالبنك:  .48
 لإلنشاء الدولي البنك من قروضفي إطار  االستشارية غير والخدمات واألعمال السلع مشتريات :"اإلرشادات

 واالستعانة اختيار :إرشادات"و ،2011 يناير في والمؤرخة "للتنمية الدولية المؤسسة واعتمادات ومنح والتعمير
 للتنمية الدولية المؤسسة من واعتمادات ومنح والتعمير لإلنشاء الدولي البنك من قروضفي إطار  باالستشاريين

، وكذلك األحكام المنصوص عليها في اتفاقية 2011 يناير في المؤرخة "الدولي البنك من المقترضين قبل من
من وحدة إدارة المشروع بوزارة التربية والتعليم ومشروع األشغال كٌل المشتريات ملية بعالتمويل. وستقوم 

 2.1تحت المكون الفرعي رقم  األشغال المدنيةأنشطة  عنمسؤواًل العامة. سيكون مشروع األشغال العامة 
على الوحدتين  وكلتا. األخرىنشطة عن جميع األمسؤولة وزارة التربية والتعليم إدارة المشروع بوحدة وستكون 

 وحدة إدارة المشروع بوزارة التربية والتعليم حاليًاتقوم إذ الدولي؛ الخاصة بالبنك المشتريات  إجراءاتبدراية 
مشروع تطوير التعليم (، BEDP P076185) مشروع تطوير التعليم األساسي) بتنفيذ ثالثة مشاريع تربوية

 FTI III) المرحلة الثالثة لمبادرة المسار السريع( وSEDGAP P089761) الفتياتالثانوي والتحاق 
P114253)، مشروع تطوير التعليم الثانوي )بتنفيذ مشروعين تربويين مشروع األشغال العامة شارك كما ي

 تم تدريب موظفي المشتريات في كال الوحدتين.و .(المرحلة الثالثة لمبادرة المسار السريعو الفتياتوالتحاق 
 

أكد التقييم تمتع الدولي. لبنك بامن فريق المشتريات المشتريات تم تقييم قدرة الوحدتين في مجال  .49
في موظفي الوحدتين ات قدرتعزيز كما حدد خطوات لزيادة  ،المشروع مشترياتالوحدتين بالقدرة الكافية لتنفيذ 
الخاصة بالبنك المشتريات  اتإجراءحول رسمي الدريب مزيد من التتوفير ( أ مجال المشتريات من خالل:

سقوف جديدة للعقود التي ستستخدم طرق مشتريات  إضافة (ب"؛ االستشاريين اختيار" و "للسلع واألعمال"الدولي 
إدارة المشروع وحدة  الستشاراتدولي مستشار مشتريات ( توفير جاإلطارية والتعاقد المباشر؛  اتمثل االتفاق
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في إدارة المشروع بوزارة التربية والتعليم إلرشاد وحدة "دليل المشتريات" ( تطوير د ؛وزارة التربية والتعليمب
 .حزم المشترياتلكل  مكتملةاالحتفاظ بسجالت ( التأكد من ه؛ اليومية لديها المشترياتأنشطة 

 

 (اإلجراءات الوقائية)بما في ذلك  االجتماعيالجانب  .ه 
 

 االنتقاليةلتتخطى المرحلة المانحين من  ةقويمساعدة  إلىوقت مضى  أيكثر من اآلن أاليمن بحاجة إن  .50
هناك العديد من مع ذلك، و .واالقتصادية االجتماعيةقاعدتها خاص لمساعدتها في إعادة بناء وعلى نحٍو الحالية 

. ومن تطوير التعليم األساسيالثاني لمشروع العلى تنفيذ  تؤثر أيضًالعملية إعادة البناء التي والعقبات عوائق ال
الخدمات على تقديم ر النزاع أّث .من المحافظاتالعديد التحديات األمنية السائدة في والعقبات هذه العوائق 

الكثير منها  إلىالوصول تعذر و ية،المدرسإلحاق الضرر أو احتالل المباني ، وعلى وجه الخصوص التعليمية
المؤسسية لوزارة التربية والتعليم  باإلضافة إلى القدرةوالطالب  معلمينمن ال وتغيب الكثير ،بسبب انعدام األمن

يتضمن الملحق رقم و. االضطرابات التي ولدها النزاع وكذا القيود الحادة على ميزانية الدولةبسبب التي عانت 
وزارة أظهرت العوائق والعقبات، الرغم من كل هذه  وعلى. االجتماعيتفاصيل حول التحليل مزيدًا من ال 7

لتحسين لتعليم الحاجة لمع التركيز على  ،نحو التعليم األساسي والحكومة اليمنية التزامًا ثابتًا والتعليم التربية
 خاص.بوجه العاملة القوى عام وبوجه التنمية البشرية 

 
تطوير التعليم األول لمشروع العلى الدروس المستفادة من تنفيذ  المقترحالمشروع تصميم اعتمد  .51

، عدم المساواة في التعليمالحد من نه من بين جميع أهداف المشروع، يظل أإلى هنا تجدر اإلشارة و ،األساسي
الفتيات مكانة لمفاهيم والتقاليد الثقافية هناك عائقان هما اللمشروع. في ااألكثر تحديًا هو خاصًة بالنسبة للفتيات، 

توفر المدارس سواء في ( أ: رئيستين الستهداف ذلك آليتين باالعتبارفي األسرة وتوفر المدارس. يجب األخذ 
 .ما بعد الصفوف األولى إلىمواصلة دراستهن للفتيات بلسماح بال األسرة ارج( رغبة ببالقرب منها؛  أوالقرية 

 ،معلماتوللمدارس، أفضل  صواًلالتدخالت التي توفر وإن خاصة في المناطق الريفية.  أهميةلهذه العوامل و
بدون و. الثانيالمكون  أهميةومن هنا تأتي ، المشروع أهدافتحقيق المفتاح لمعية معززة تعتبر ومشاركة مجت

وراء لسعي من أجل اتنظيم المجتمعات المحلية فمن الواجب . قائمةستظل العوائق الثقافية  ،مشاركة مجتمعية
ارتفاع نسبة األمية بين  نإبث روح ملكية المشروع لديهم. والمشروع  أهميةشرح والنساء لمشاركة الرجال 

النساء البالغات على وجه وفي اتخاذ القرارات. الفاعلة لمشاركة المجتمعية لعوائق الهم أحد أالكبار يعتبر 
لضمان الخصوص هن الشريحة السكانية التي ينبغي أن تكون محور تركيز تدابير وإجراءات االستهداف القوية 

 .وأهدافهروع كبر بملكية المشأ وإحساس أوسعمشاركة 
 

، معلماتالتحديد واختيار وتدريب هو فالتحدي اآلخر الذي يعتبر قويًا وذا صلة بتنفيذ المشروع أما  .52
لوزارة المحدثة  رقاماألحيث تشير بالحاجة الكبيرة للمعلمات؛  االستخفافيمكن ال  خاصًة في المناطق الريفية.

إن حيث  ؛لمشروععناصر مراقبة احد أيكون هذا  أنيجب ومعلمة.  4,500نحو  إلىإلى الحاجة التربية والتعليم 
على مستوى البلد  التجارب في إحداث تغيير وفارقإحدى المدربات قد يكون المعلمات تحقيق عدد كبير من 

 بأكمله.
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 اإلجراءات الوقائية

 
 OP4.12 منشور سياسة العمليات قضايا تستدعي تطبيق أيالمشروع  ال يتضمن ،في الوقت الراهن .53

 أو ةالتوسعفقط على تقتصر  األنشطة نالتوطين نظرًا ألإلطار سياسة إعادة  حاجة ( والالقسريةالتوطين  إعادة)
إطار سياسة ويعتبر . أراٍضأية الحصول على  ال تتطلبوالتي القائمة التأهيل ضمن ساحات المدارس  إعادة

من خالل تتم  لألراض االحتياجتغطية  تكان ،ي الماضيف. فشاماًلم 2009في التوطين الذي تم إعداده إعادة 
اختيار مناقشة وتتم . هذه التعامالت على النحو المطلوب وفي حينهق يتوثتم و ،المجتمعات المحليةمن تبرعات 

خالل بعثة لتأكيد اتم وة. يدارة البيئاإلفي خطة  تهاوصيان هاالالزمة لتشغيلالمتطلبات الموقع، وبناء المرافق و
 أو ةعلى التوسعفقط التنفيذ يقتصر نظرًا ألن مشروع التنفيذ أثناء كبيرة  آثار أييتوقع وجود أنه ال التقييم على 

 إعدادمن  مشروع األشغال العامةوقد انتهى . مملوكة بالفعل أراٍضعلى المقامة  الحالية مدارسلالتأهيل ل إعادة
وكانت تلك الخطة  ،بعين االعتبار الدروس المستفادة من التجارب السابقةمع األخذ خطة إدارة البيئة ونشر 
 لبنك الدولي.مقبولة ل

 
ال يتوقع حدوث  ،على البيئةأثر لمدارس االتأهيل  وإعادةأنه قد يكون لألنشطة المتعلقة بتوسعة في حين  .54
عملية البنك سياسة ًا لوفق Bة يالبيئفئة في الالمشروع يصنف  ،مشروع. لذلكالكبيرة خالل تنفيذ تأثيرات  أي

حافل  سجل مشروع األشغال العامةلدى . اجزئي اتقييميتطلب  وهو ما ،(OP 4.01التقييم البيئي )الدولي بشأن 
مبادرة لمنحة المرحلة الثالثة والفتيات مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق ة ليدارة البيئاإلعداد وتنفيذ خطة إل

الحد من خالل تعزيز إجراءات ة الحالية يدارة البيئاإلخطة قام مشروع األشغال العامة بتحديث و. السريعالمسار 
 أنهاكما  ؛لطالبحيوية وضرورية لتحقيق التنمية الشاملة لمن المخاطر المتعلقة بالصرف الصحي التي تعتبر 

 .مراحيض نظيفةبسبب عدم وجود من المدارس الفتيات في منع تسرب أيضًا ستساعد 
 

منظمات غير المن الشركاء حضره عدد من  2012أغسطس  13عام في  يتشاورلقاء تم عقد  .55
على التربية والتعليم من قطاعات والموظفون المعنيون  ،من مجالس اآلباء واألمهات أعضاءوحكومية، ال
تم الدولي المتعلقة باإلفصاح، البنك إرشادات ولسياسات  وفقًاوالمحافظات. على مستوى و يمستوى المركزال

الدولي المعلومات الخاص بالبنك  دار النسختين في موقعكلتا نشر لغة العربية وتم إلى الترجمة الملخص التنفيذي 
مشروع األشغال وقع اإللكتروني لوزارة التربية والتعليم موالا على مكما تم عرضه .2012سبتمبر  6في وذلك 
موقع خاص لكل سيتم إجراء تقييم إعادة التأهيل/ التوسعة، مواقع  اختيار ما يتمحالو. 2012سبتمبر  5في  العامة

ة ويتم إرسالها للبنك يالبيئ دارةاإلمن خطة باعتبارها جزءا تعبئة ورقة فحص بيئية يتم إعدادها عن طريق 
آخر يركز على  تشاوريلقاء عقد أيضًا سيتم و. في التدخل المادي الفعليقبل البدء الدولي للموافقة عليها 
بأعمال البناء والتشييد يعتبر عملية  إن إجراء المشاورات قبل البدء .المختارةالمواقع المجتمعات المحلية في 

من خالل مرحلة التنفيذ  أثناءاآلثار البيئية المتعلقة بمخاطر الإدارة وستتم . إلزامية في مشروع األشغال العامة
الموصوفة خطة الرقابة )بما في ذلك ورقة الفحص البيئي لكل مشروع فرعي( وف إجراءات التخفيتباع تدابير ا

 المشروع.عمليات دليل في ة يدارة البيئاإلالرئيسية لخطة تضمين العناصر سيتم وة. يدارة البيئاإلفي خطة 
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 ال يوجد. .56
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 : إطار النتائج والمراقبة1الملحق 
 مشروع تطوير التعليم األساسي المرحلة الثانيةالجمهورية اليمنية: 

 
 األهداف التنموية للمشروع  

 التنموي للمشروع بيان الهدف  

 تّعلم الطلبة وتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم األساسي في محافظات ومدارس مختارةالهدف التنموي للمشروع هو مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين   

  . 

 مؤشرات الهدف التنموي للمشروع  

نتائج على مستوى الهدف المؤشرات 
وحدة  أساسي التنموي للمشروع

 األساس القياس
مصدر البيانات/  التكرار قيم األهداف التراكمية

 المنهجية
جمع مسؤولية 
 الوصف البيانات

السنة  السنة الثانية السنة األولى
 الثالثة

السنة 
 لرابعةا

السنة 
 الخامسة

السنة 
     السادسة

مؤشر األول للهدف التنموي: نسبة الطالب ال
في الصف الثالث في مدارس المجمع 

المختارة والذين اكتسبوا مهارات القراءة 
 األساسية

سيتم تحديده  x x x سيتم تحديده الحقًا سيتم تحديده الحقًا نسبة مئوية 
 الحقًا

x تقرير أداء الطالب مرتان 

 وزارة التربية
/ قطاع والتعليم

المناهج والتوجيه/ 
مركز البحوث 

 والتطوير التربوي

 نسبة الطالب الحاصلين
على درجة محددة سلفا في 
اختبار معدل/مكيف مبني 

على تقييم القراءة للصفوف 
األولى وأسلوب االختبار 

 باستخدام العينات

المؤشر الثاني للهدف التنموي: عدد الطالب 
في المدارس المختارة الحاصلين على بيئة 

 تعلمية أفضل
X x 150,00 0 رقم 

0 
 تقرير اإلنجاز سنوي  250,000 200,000 150,000

وزارة التربية 
/ المكتب والتعليم

 الفني

عدد الطالب الدارسين في 
المدارس التي تم إحدى 

توسيعها أو إعادة تأهيلها 
 من قبل المشروع

الثالث للهدف التنموي: حدوث زيادة المؤشر 
% في مؤشر التكافؤ بين الجنسين 10قدرها 

محافظات المختارة باإلضافة إلى  يفي الثمان
 سنوي 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.8 0.8 رقم 

المسح المدرسي 
 الشامل

وزارة التربية 
/ المكتب والتعليم

 الفني

الذكور من  إلىنسبة اإلناث 
 الطالب الملتحقين بالتعليم
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 ة.أمانة العاصم
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 مؤشرات النتائج متوسطة المدى

وحدة  أساسي متوسطة المدى )المكون األول(النتائج 
 األساس القياس

مصدر البيانات/  التكرار قيم األهداف التراكمية
 المنهجية

جمع مسؤولية 
 الوصف البيانات

السنة  السنة الثانية السنة األولى
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

السنة 
 الخامسة

السنة 
     السادسة

مؤشر األول: برنامج مهارات القراءة تم ال
 تنفيذه

عدم وجود برنامج   نص 
 لمهارات القراءة

تمت مراجعة منهج 
اللغة وتطوير مواد 

 التعلم

تم تدريب 
من  63000

مدرسي 
 3-1الصفوف 

على القراءة 
 السريعة

تدريب  تم
68000 
من 

مدرسي 
الصفوف 

على  1-3
وحدة 

مهارات 
منهج 
اللغة 
 العربية

إنتاج التقرير 
حول 

ممارسات 
من  معلمينال

واقع مالحظة 
الفصل 
 الدراسي

مراجعة وتقييم 
كلي لمواد التعلم 

 والتدريس
 تقرير اإلنجاز  

قطاع المناهج 
/ مركز والتوجيه

البحوث والتطوير 
وحدة إدارة التربوي 

وزارة المشروع ب
 التربية والتعليم

مؤشر نوعي يلخص سير 
العمل في تنفيذ برنامج 

 مهارات القراءة

كفاءة ذوو المدرسون الجدد  المؤشر الثاني:
أعلى بسبب برنامج التدريب الذي تلقوه عند 

 بدء العمل 
 تقرير اإلنجاز سنوي 25,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 رقم 

وحدة إدارة 
وزارة المشروع ب

/ التربية والتعليم
قطاع التدريب 

 والتأهيل

الجدد  معلمينالعدد الكلي لل
 امحترف االذين تلقوا تدريب

تقرير  -عند بدء توظيفهم 
 اسير العمل سيتضمن تقييم

على المالحظات داخل  امبني
 الفصول الدراسية

المؤشر الثالث: تأسيس نظام تقييم مبنى 
على أساس العينات لتقييم مهارات القراءة 

األساسية لطالب الصف الثالث على 
المستوى الوطني لتوفير نتائج دقيقة لكل 

 محافظة 

 عدم وجود اختبار نص 

اختبار القراءة 
للصف  ياألساس

الثالث تم االنتهاء من 
 2013إعداده في 

نتائج اختبارات 
تم  2013

 تحليلها

نتائج 
اختبارات 

تم  2013
 توزيعها

 

اختبار القراءة 
للصف الثالث تم 

االنتهاء من 
إعداده في 

2017 

نتائج اختبارات 
تم  2017

تحليلها 
 وعرضها

 تقرير اإلنجاز سنوي

قطاع المناهج 
/ مركز والتوجيه

البحوث والتطوير 
وحدة إدارة التربوي 

وزارة المشروع ب
 التربية والتعليم

مؤشر نوعي يلخص سير 
العمل في تنفيذ برنامج 

تقييم مهارات طالب الصف 
 الثالث

األسئلة بنك تطوير المؤشر الرابع: 
اسع في اللغة العربية المتحانات الصف الت
 والرياضيات والعلوم

 نص 
ال يوجد بنك 

لألسئلة المتحانات 
 لصف التاسعا

    
مكونات البنك 

 تم تجميعها

أدوات 
االختبار تم 

 تكوينها
 تقرير اإلنجاز سنوي

قطاع المناهج 
/ مركز والتوجيه

البحوث والتطوير 
وحدة إدارة التربوي 

مؤشر نوعي يلخص سير 
امتحانات العمل في تحسين 

 الصف التاسع 
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وزارة المشروع ب
 التربية والتعليم
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وحدة  أساسي النتائج متوسطة المدى )المكون الثاني(
 األساس القياس

 قيم األهداف التراكمية
 التكرار

مصدر البيانات/ 
 المنهجية

جمع مسؤولية 
 الوصف البيانات

 السنة الثانية السنة األولى
 السنة
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

السنة 
 الخامسة

السنة 
 السادسة

البيئة التعليمية تحسنت في  لمؤشر الخامس:
حمة المختارة وذلك بسبب دالمدارس المز

 بناء فصول دراسية إضافية
 تقرير اإلنجاز سنوي 500 500 500 300 100  0 رقم 

وحدة إدارة 
وزارة المشروع ب

/ التربية والتعليم
مشروع األشغال 

 العامة

عدد الفصول الدراسية 
التي تم بناؤها في 

حمة دالمدارس المز
 حاليا

التعليمية تحسنت البيئة  المؤشر السادس:
في مدارس التجمع المختارة وذلك بسبب 

 إعادة تأهيلها
 تقرير اإلنجاز سنوي 150 150 100 50 20  0 رقم 

وحدة إدارة 
وزارة المشروع ب

/ التربية والتعليم
مشروع األشغال 

 العامة

مدارس التجمع التي عدد 
 إعادة تأهيلها تتم

المؤشر السابع: عدد الطالبات الالتي 
 التحويالت النقدية المشروطةيستلمن 

للحضور األفضل واألداء باعتبارها حافزا 
 ارتفع في الحديدة ولحج

 تقرير اإلنجاز سنوي  25,000 25,000 40,000 40,000 40,000 40,000 رقم 

قطاع تعليم 
وحدة / الفتيات

إدارة المشروع 
وزارة التربية ب

 والتعليم

العدد اإلجمالي للفتيات 
المنتفعات من برنامج 
التحويالت النقدية 

في كل من  المشروطة
 الحديدة ولحج

تم التعاقد إضافيات المؤشر الثامن: معلمات 
 معهن وتعيينهن في المناطق المستهدفة

 تقرير اإلنجاز سنوي 700 700 500 300 0 0 0 رقم 

قطاع تعليم 
وحدة / الفتيات

إدارة المشروع 
وزارة التربية ب

 والتعليم

عدد المعلمات الجدد 
اإلضافيات المتعاقد 

أكملن معهن والالتي 
التدريب التأهيلي لذلك 

المناطق الريفية في 
 المستهدفة
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وحدة  أساسي النتائج متوسطة المدى )المكون الثالث(
 األساس القياس

 قيم األهداف التراكمية
مصدر البيانات/  التكرار

 المنهجية
جمع مسؤولية 
 الوصف البيانات

 السنة الثانية السنة األولى
السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

السنة 
 الخامسة

السنة 
 السادسة

إعادة هيكلة وزارة التربية  المؤشر التاسع:
 والتعليم تم تبنيه وتنفيذه

تبني هيكل ولوائح  صفر نص 
 الوزارة الجديدة

األثاث 
والتجهيزات تم 

توفيرها 
للهياكل 
 الجديدة

 

تم استكمال  
 نحو تدريب
موظف  2,000

تابعين للوزارة 
ومكاتبها في 
المحافظات 
 والمديريات 

 

  

المكتب 
وحدة إدارة الفني/

وزارة المشروع ب
 التربية والتعليم

 

حالة خطة تحديث وزارة 
 التربية والتعليم

نظام إدارة المعلومات  المؤشر العاشر:
مستوى الالتربوية يتم العمل به على 

 المحافظاتعلى مستوى و يالمركز
 تطوير النظام نص 

ال تفعيل النظام بما 
% من 50عن  يقل

على وظائفه 
 يالمركزالمستوى 

وفي ثالث 
 محافظات تجريبية

تفعيل النظام 
بشكل كلي 

المستوى على 
وفي  يالمركز

ثالث محافظات 
 تجريبية

تفعيل 
النظام 

بشكل كلي 
على 

 المستوى
 يالمركز

وفي ما ال 
يقل عن 

 % من50
 المحافظات 

تفعيل النظام 
بشكل كلي 

على 
 المستوى

وفي  يالمركز
 جميع

 المحافظات 

النظام يتم العمل 
به على 

مستوى ال
 يالمركز

مستوى الو
 المحلي

   

المكتب 
وحدة إدارة الفني/

وزارة المشروع ب
 التربية والتعليم

 

مؤشر نوعي لمراقبة 
في تنفيذ  سير العمل

نظام إدارة المعلومات 
 التربوية

المؤشر الحادي عشر: السياسات الرئيسية 
 تم تبنيها ويتم تنفيذها

 نص 
عدم وجود 

 سياسات

إستراتيجية 
الخاصة التواصل 

وزارة التربية ب
تم  والتعليم

تطويرها ويتم 
 تنفيذها

أطر السياسات 
 معلمينلل

وللتعليم 
الخاص 
بالطفولة 
المبكرة تم 
 تطويرها

وزارة 
 التربية
 والتعليم
تأخذ 

خطوات 
حاسمة 

نحو تنفيذ 
أطر 

السياسات 
 معلمينلل

وللتعليم 
في 

أطر 
السياسات 

 معلمينلل
وللتعليم 
الخاص 
بالطفولة 

المبكرة يتم 
 تنفيذها

  

  تقرير اإلنجاز 

مؤشر نوعي لمراقبة 
سير العمل في تطوير 

وتنفيذ سياسات أساسية 
من بوصفه جزءا 

وزارة إستراتيجية 
متوسطة  التربية والتعليم
 المدى
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المرحلة 
المبكرة 
 للطفولة

المؤشر الثاني عشر: الرؤية الوطنية للتعليم 
 في اليمن تم تبنيها

 نص 
عدم وجود 

 سياسات

الرؤية الوطنية 
للتعليم في اليمن 

 تم إعدادها

التشاور الوطني 
حول الرؤية 

الوطنية للتعليم 
في اليمن تم 

استكماله وتبني 
 الرؤية

 

   

 تقرير اإلنجاز 

المكتب 
وحدة إدارة الفني/

وزارة المشروع ب
 التربية والتعليم

 

مؤشر نوعي لمراقبة 
سير العمل في تطوير 
الرؤية الوطنية للتعليم 

 في اليمن
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 الوصف التفصيلي للمشروع: 2الملحق 
 تطوير التعليم األساسي الثاني لمشروع الالجمهورية اليمنية: 

 
مليون دوالر  26التكلفة اإلجمالية: وتعزيز أداء التالميذ )المكون األول: تحسين جودة التعليم األساسي 

الهدف من  (.مليون دوالر أمريكي، متضمنة المبالغ االحتياطية 24: المؤسسة الدولية للتنميةأمريكي؛ تمويل 
من خالل التركيز على مهارات  األساسي في تحسين جودة التعليم وزارة التربية والتعليمهذا المكون هو مساعدة 

غيرهم من و معلمين. كما سيدعم المكون تدريب البمثابة اللبنات األساسية للتعلم في المستقبلالتي تعتبر  ،القراءة
 باإلضافة إلى تطوير آليات تقييم الطالب. ةادر التربويوالك
 

تمويل  ؛مليون دوالر أمريكي 19,5 التكلفة اإلجمالية:: مهارات القراءة والكتابة )1.1المكون الفرعي 
 (.متضمنة المبالغ االحتياطية ،مليون دوالر أمريكي 18: المؤسسة الدولية للتنمية

 
صفوف األولى. التعلم الطالب للقراءة في تعزيز المكون الفرعي وزارة التربية والتعليم في هذا سيساعد  .1

 المشروع التدخالت التالية:سيساند 
 

كبر أ سيخصص المنهج المنقح وقتًا. 12ـ  1مراجعة منهج مادة اللغة العربية للصفوف  (1
وسيتضمن تدريس الطريقة  الحروف،على التعرف على أقوى تركيز وسيكون له  ،للقراءة
 ستفيدسي. لتزويد الطالب بالتغذية الراجعةتكوينية حتوي على تقييمات صفية يكما س ةالصوتي

سبل كسب العيش مشروع  التي يتولىلقراءة المتسارعة ل الوحدة التدريبيةالمنهج الجديد من 
 ؛، تطويره حاليا(USAID)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  للمجتمع، الذي تموله

لمادة اللغة العربية للصفوف التعليمية والوسائل مراجعة الكتب الدراسية، أدلة التدريس والمواد  (2
 ؛3ـ  1

منهج اللغة  حولالمدارس، والموجهين  يريمدو، معلمينمن ال 68,000حوالي تدريب ودعم  (3
األدلة  ستفيدت. س3ـ  1مهارات القراءة لدى الطالب في الصفوف المنقح ونهج تحسين العربية 

باعتباره  سبل كسب العيش للمجتمعتطويره مشروع يتولى التدريبية من البرنامج التدريبي الذي 
من  المحوريةالمدارس على مستوى و ةالمدرسعلى مستوى المستمر المهني من التطوير جزءا 

من المتوقع تدريب و. التدريبو ،المالحظات الصفيةوالمهني الدورية، خالل لقاءات التطوير 
سبل كسب العيش للمجتمع في مشروع  فيمن الكوادر وغيرهم  معلمينمن ال 5,000حوالي 

 ؛المتسارعةقراءة ال وحدة

باإلضافة  ،3ـ  1المشروع مراجعة مناهج مادتي الرياضيات والعلوم للصفوف من سيساند كما  (4
بوصفها التعليمية للصف األول والوسائل والمواد المعلمين أدلة وإلى مراجعة الكتب الدراسية، 

 لمنهج التعليم األساسي.أوسع من عملية إصالح جزءا 
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المؤسسة تمويل  ؛مليون دوالر أمريكي 5,5 الية:التكلفة اإلجم) التعليم: ممارسات 1.2المكون الفرعي 

 (دوالر أمريكي متضمنة المبالغ االحتياطيةماليين  5: الدولية للتنمية
 
( أهذا المكون الفرعي جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير ممارسات التدريس من خالل: سيساند  .2

( ب والمرشدين؛ ،الموجهينو، ي المدارسريمدو، معلمينتطوير معايير مهنية وإطار للتدريب أثناء الخدمة لل
واألخصائيين الموجهين و، مديري المدارسو، معلمينالللموظفين الجدد من  التمهيديتوفير التدريب 

ة التي تواجه يالقضايا الرئيسإحدى هي أن تدني نوعية التدريس التربية والتعليم االجتماعيين. تدرك وزارة 
يفتقرون إلى  ،من كليات التربيةأولئك الذين تخرجوا في ذلك بما  ،حديثي التوظيف معلمينالقطاع. معظم ال

المشروع بتصميم من بمساندة لتدريس. ستقوم الوزارة المهنية األساسية والضرورية لممارسات المهارات وال
معاهد تدريب المعلمين. تنفيذه يتولى يمتد من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع  للموظفين الجدد تمهيديبرنامج تدريب 
وذلك من خالل  علمينلمالصفية لممارسات الثر التدريب على مستوى أالمكون الفرعي تقييم هذا كما سيتضمن 

 .الصفية للمالحظةأداة موحدة 
 

المؤسسة الدولية تمويل ؛ مليون دوالر أمريكي التكلفة اإلجمالية:) التالميذتقييم تعلم  1.3المكون الفرعي 
 (متضمنة المبالغ االحتياطية ،مليون دوالر أمريكي: للتنمية

 
 :، همانينشاطين رئيسي الفرعيالمكون هذا سيساند  .3
 

 التي االختبار واتالتقييم من أد سيستفيدالصفوف األولى.  فية ئيتصميم وتنفيذ تقييم القرا 
 منمدرسة  200 نحوعينة من في  تنفيذه للمجتمع وسيتم العيش كسب سبلمشروع  طورها

لمشروع. ل الثانيالمكون إطار  فيالتي سيتم إعادة تأهيلها  محوريةمدرسة  150ضمنها 
في نهاية العام  إجراؤهيتم  .بالحروف األساسية المعرفة( اختبار أ ما يلي: سيمول المشروع

لصفوف لتعديل وحدة القراءة  بهدف ،على طالب الصف األول 2014/ 2013 الدراسي
مرتين خالل إجراؤه  يتم .قراءةالاختبار  (ب ؛1.1المكون الفرعي إطار  فياألولى المدعومة 

 مساندةتضمن التستدخالت المشروع.  أثرعمر المشروع لطالب الصف الثالث بهدف تقييم 
ذلك من بناء ب يرتبط وما االختبارتحليل نتائج  إلىباإلضافة  االختبار تنفيذتصميم المسح و

المشاركين كليهما في تنفيذ  مركز البحوث والتطوير التربويو قطاع المناهج والتوجيهقدرات 
 .يالمكون الفرع هذا

  للغة العربية والرياضيات والعلوماألسئلة الصف التاسع من خالل إنشاء بنك امتحانات تعزيز، 
من المؤسسة بمساندة األسئلة الذي تم تطويره بنك بناًء على لصف السادس اتنفيذ اختبار وكذا 

 نظام التقييم الوطني للطالب.في إطار مشروع  (GIZة للتعاون الدولي )األلماني
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مليون دوالر  36,6 التكلفة اإلجمالية:) تعزيز المساواة في الحصول على تعليم ذي جودة عالية الثاني:المكون 
 (االحتياطيةمتضمنة المبالغ  ،أمريكيمليون دوالر  33,3: المؤسسة الدولية للتنميةتمويل  ؛أمريكي

 
جودة من خالل تدخالت عالي الالحصول على تعليم المساواة في الهدف من هذا المكون هو تسهيل  .4

 .الفتياتالعرض والطلب للتعليم األساسي مع تركيز خاص على تعليم كاًل من تستهدف 
 

تمويل  ؛أمريكيمليون دوالر  22,4 التكلفة اإلجمالية:: تحسين البيئة المادية للمدارس )2.1المكون الفرعي 
 (االحتياطيةمتضمنة المبالغ  ،أمريكيمليون دوالر  20,2: المؤسسة الدولية للتنمية

 
في المناطق  عاليةجودة ذي المساواة في الحصول على تعليم تعزيز هو  هذا المكون الفرعيالهدف من  .5

فصل  500بناء من خالل المستهدفة وذلك من خالل تحسين البيئة المادية للمدارس. سيتم تحقيق هذا الهدف 
معامل العلوم مثل ، وتوفير التجهيزات )مدرسة محورية 150 تأهيلإعادة ومدرسة،  48دراسي جديد في 

الصوتية( لمدارس تدخالت المشروع. ستستهدف  األجهزةمثل األدوات وتعليمية )والوسائل المواد والوالحاسوب( 
ز، لحج، عدن، صنعاء، الحديدة، حجة، وحضرموت باإلضافة إب، تعالتالية:  يالثمانهذه التدخالت المحافظات 

 إلى أمانة العاصمة.
 

من خالل التدخالت المستهدفة لجانب الطلب في الوصول إلى التعليم المساواة تعزيز  :2.2 الفرعي المكون
مليون دوالر  10,5: المؤسسة الدولية للتنميةتمويل  ؛أمريكيمليون دوالر  11,4 التكلفة اإلجمالية:)

 (االحتياطيةمتضمنة المبالغ  ،أمريكي
 
وتشجيع الفرص التعليمية العدالة واإلنصاف في الحصول على تعزيز هو  هذا المكون الفرعيالهدف من  .6

استمرارية وتوسيع التدخالت المستهدفة لجانب الطلب التي من خالل التعليم األساسي وبقائهن في الفتيات  التحاق
( تأسيس 1ما يلي: تطوير التعليم األساسي. تتضمن األنشطة الرئيسية األول لمشروع التجريبها في إطار تم 

اإلطار ومن ثم تعميمه إضفاء صبغة مؤسسية على الحوافز بهدف برامج مختلف إطار سياسات شامل يغطي 
 توزيعلتوظيف وتدريب و ياتلريفمعلمات اال( تنفيذ برنامج التعاقد مع 2 على المستوى الوطني في نهاية األمر؛

لتعليم  التحويالت النقدية المشروطة( ضمان استمرارية برنامج 3 ؛معلمة إضافية في المناطق الريفية 700
تطوير األول لمشروع الضمن  40,000المستفيدين الحاليين البالغ عددهم  خدمة في الستمراريات من خالل االفت

المستفيدين الجدد للسنتين التاليتين من من  25,000 إضافةمن ثم و ،سنواتالتعليم األساسي وذلك لمدة ثالث 
صندوق الرعاية إلى مستفيد  40,000 مستفيدين األوليين بعددالـيؤول تمويل  أنمن المتوقع والمشروع. 
دية للفقراء. برنامج الحكومة للمعونات النق الذي يدير حاليًاوالعمل  االجتماعيةالشؤون التابع لوزارة  االجتماعية

مستفيد  25,000لعدد الوصول التوسع ومن سيتمكن المشروع  ،المستفيدينهؤالء  انتقالحالما يتم ضمان و
 الحديدة ولحج. ن مستهدفتين هماإضافي في محافظتي

 
ً  ألن نسبة  .7 عدد التسرب من  الرتفاع% وذلك 30اإلناث في المناطق الريفية تقل عن  التحاقنظرا

المتدنيتين. الدراسة  واستكمال االلتحاقيهدف لمعالجة نسب  التحويالت النقدية المشروطةالمدارس، فإن برنامج 
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في لحج مدارس  210حواالت نقدية مشروطة في أكثر من تطوير التعليم األساسي ل األول مشروعالقدم  وقد
ً  على مدرسة في الحديدة وذلك لتحفيز الفتيات واأله 66و  االلتحاقالي في المناطق المحرومة واألكثر فقرا

نها تحتوي على أوهي الفئة العمرية المالحظ  9-4 معد لتنتفع منه الفتيات في الصفوف والبرنامجبالمدرسة. 
ً   –معدالت تسرب عالية. ويتم تطبيق البرنامج في المدارس التي ال يقل عدد طالبها  ً  وإناثا عن  –ذكورا

 ما بينأعادت التحاقها بأي صف  أووفيها فصول لطالب الصف الثامن. ويحق ألي طالبة ملتحقة  بًاخمسين طال
تحصل على الحواالت النقدية عن كل عام دراسي يتم استكماله مع قبول الرسوب لمرة واحدة  أنالرابع والتاسع 

اجتياز  إلى% باإلضافة 80فقط خالل عمر البرنامج. ويشترط للحصول على الحوالة معدل حضور ال يقل عن 
يحصلن على معدل تي الللطالبات ال إضافية إنجازهناك مكافأة  ،الفصل الدراسي. وللتشجيع على تعليم افضل

 7,000على مبلغ  6 -4 طالبات الصفوفوتحصل . 9 -6 النهائية للصفوف من االختباراتفي أكثر  أو% 65
 40 ما يعادلريال ) 8,000على مبلغ  9 -7 ( في السنة ويحصل طالبات الصفوفادوالر 35ريال )ما يعادل 

. وتحصل الفتاة على مبلغ دوالرًا 120ة الواحدة ( في العام على أال يتجاوز المبلغ الذي تتقاضاه األسرادوالر
كل ثالثة أشهر خالل العام باقي المبلغ بداية العام الدراسي لتوفير المواد المدرسية ويتم دفع في ريال  3,000

 التحويالت النقدية المشروطةوالمنافع التابعة وأساليب تطبيق برنامج  االختيارمراجعة معايير وستتم  الدراسي.
 تطوير التعليم األساسي.ل األول مشروعالسيتم إجراؤه عند نهاية الذي وفقا لتقييم النتائج وذلك 

 
الدروس المستفادة  االعتباربعين  ليأخذ التحويالت النقدية المشروطةبرنامج عمليات دليل سيتم تحسين  .8

وستستمر عملية بناء القدرات للفريق الفني والتشغيلي  ،تطوير التعليم األساسياألول لمشروع المن خبرة 
التحويالت النقدية ، سيظل برنامج االجتماعيةللبرنامج. ومن المخطط انه وبعد التسليم لصندوق الرعاية 

تحت إشراف قطاع تعليم الفتاة في وزارة التربية والتعليم وذلك عبر منسق خاص بالبرنامج. وقد تم  المشروطة
وزارة  إضافةوالعمل )مع احتمال  االجتماعيةالشؤون اهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة مذكرة تفوضع 

في حتى  تعاون معهااليستمر هذا  أنحالياً  فمن المتوقع تقدم المساندة وألن وزارة المالية هي التي أنه المالية إال 
  .وجود مذكرة تفاهم رسمية( غير

 
الحكومة اليمنية في تطوير إطار لتخطيط وتنفيذ ومراقبة وتقييم برامج  هذا المكون الفرعيسيساند كما  .9

بالتعليم. وهناك عدد من البرامج  االلتحاقتحفيزية متعددة لتشجيع الفتيات وطالب الفئات المحرومة األخرى من 
األوروبي،  تحاداالومثل اليونيسف،  ،عبر شركاء التنمية أو ًةالتي تديرها حاليا وزارة التربية والتعليم مباشر

والتي تمنح حوافر  – أخرىبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمات غير حكومية و، االجتماعيةصندوق الرعاية و
. وسيكون التحويالت النقدية المشروطةالتغذية المدرسية، وومثل توزيع حزمة األدوات المدرسية،  ،مختلفة

الطابع المؤسسي  استمراريةمج مع الرؤية لتعزيز هذه البراوفاعلية الهدف من اإلطار هو تحسين استهداف 
 . للمشروع

 
 550تم تدريب تطوير التعليم األساسي األول لمشروع ال: ضمن ياتالريفمعلمات الالتعاقد مع  برنامج .10

المدارس معلمات في  على الشهادة وتم تعيينهنمنهن  525 حصلتوقد  من خالل دبلومة مدتها سنتانمعلمة 
اربع وقد وفر المشروع هذا البرنامج في  .موظفات تابعات لوزارة التربية والتعليم اآلنوجميعهن  العامة؛

ً  لتقرير والحديدةذمار، وشبوة، ومحافظات )الجوف،  الذي يحتوي على بيانات على مستوى  2010(. ووفقا



 34 

ورش العمل التابعة لوزارة التربية والتعليم فقد حصل ارتفاع في نسب  إحدىالمدرسة والذي تم عرضه خالل 
. كما يشير التقرير ريفياتفي التعليم في المدارس التي انتفعت ببرنامج التعاقد مع معلمات  واالستمرار االلتحاق

ية التنفيذ راضيات بأعمالهن. وبالنسبة آللوأنهن مع المدرسة التي تعاقدن معها  يستمررنالمعلمات  أن إلى
 يبتغطية المدارس في الثمانتطوير التعليم األساسي الثاني لمشروع الوالجدول الزمني للبرنامج، فسيقوم 

يجب على النساء المتقدمات  للمشروع األول ) مثل أنه االختيارمحافظات المستهدفة وسيتم اإلبقاء على معايير 
..... )التفاصيل إلخثانوية إتمام المرحلة الون لديهن شهادة تكوأن  نفسها يكن )أن يتم اختيارهن( من المنطقة أن

 أنكما  االستمراريةالوظيفة مرتبطة بالمدرسة وذلك لضمان  أنموضحة في دليل اإلجراءات الحالي(. كما 
مقابلة تتم الموجهين ثم  أوحيث يتم الترشيح من قبل مجلس اآلباء واألمهات  امدارة جيد االختيارعملية 

بالمديرية والمحافظة. ويتم تدريب من يتم  المناطق التعليميةالمرشحات من قبل لجنة خاصة مع موظفين من 
خالل الصيف ليتم بعد ذلك التعاقد معهن من قبل مجالس اآلباء أشهر اختيارهن لمدة تتراوح بين شهرين وثالثة 

إعادة تتم  تكان ،تطوير التعليم األساسيول لاألمشروع في إطار الويتم توزيعهن على المدارس.  واألمهات
مبادرة  برنامجكما هو الحال في فقط للتدريب، هذ المشروع سيعتمد سنتين  أنالتدريب لمدة ثالث سنوات إال 

اختبار نهائي  يجرىيوم عمل ومدة العقد سنتين. ثم  90 أوأشهر  4مدة التدريب  إجماليالمسار السريع. ويكون 
توظيفها ( يتم إلخ.. .زيارات الموجهين غير المعلنة،وبقية معايير البرنامج )الحضور، از تجتازه وتجتومن 
ً  لسير العمل الطبيعي، يتم تجديد العقود كل ستة في  ارسمي  –ويتم دفع المرتبات أشهر الخدمة المدنية. ووفقا

ويتم تحويل المرتبات عبر على دفعات كل ثالثة أشهر خالل السنة.  – أمريكيدوالر  100 والتي هي حاليًا
 أيحواالتهن بموجب البطاقة الشخصية. وحتى اللحظة، لم يتم اإلبالغ عن  باستالممكاتب البريد وتقوم المعلمات 

 الحواالت البنكية بديال باالعتبار. ويمكن األخذ أياممشاكل جدية فيما يتعلق بتحويل الراتب غير التأخير لبضعة 
يتم  أنخاصة في حال وجود فروع بنكية في المناطق الجغرافية المستهدفة. ومن المخطط في المشروع الجديد 

معلمة والالتي سيتم تدريبهن على  700خالل فترة العقد وذلك لعدد  اأمريكي ادوالر 145 إلىزيادة الراتب 
المدة اإلجمالية  أن أيخالل سنتين. يتم إنهاء عملية التوظيف لكل مجموعة  أنعلى  ،مجموعتين متساويتين

  .سنواتأربع معلمة ستكون  700المطلوبة لتوظيف الـ 
 

 وجعله برنامجًاالريف بتولي برنامج التعاقد مع معلمات  وزارة التربية والتعليمتقوم  أنمن المخطط  .11
يتم  أنمج. فالهدف هو مؤسسيا بشكل كلي. وفي الحقيقة فقد أمنت وزارة التربية والتعليم ميزانية هذا البرنا

ً  وقد وفرت وزارة المالية بندا خاصا بهذا النشاط في الميزانية وذلك  1000 -400من  توظيف معلمة سنويا
كل عام ويمثل برنامج التعاقد مع  معلمينوظيفة جديدة لل 5,000وفقا لمذكرة تفاهم بين الوزارتين. يتم توفير 

هذا التوجه بمساندة % من إجمالي الوظائف الجديدة سنويا. وسيقوم المشروع  20-10ما نسبته ريفيات معلمات 
  .وزارة التربية والتعليمفي  ذا طابع مؤسسيالقوي لجعل هذا البرنامج 

 
 التكلفة اإلجمالية:الدعم للمدارس ومجالس اآلباء واألمهات والمجتمعات المحلية )تقديم  :2.3 الفرعي المكون
متضمنة المبالغ  ،أمريكيمليون دوالر  10,5: المؤسسة الدولية للتنميةتمويل  ؛أمريكيمليون دوالر  11,4

 (االحتياطية
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تطوير قدرات المدارس والمجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ ومراقبة  إلى هذا المكون الفرعييهدف  .12
واليونيسف تطوير التعليم األساسي األول لمشروع البرامج في إطار  بدؤهاالتطورات المدرسية والتي تم 

. وبالبناء على عمل مشروع تطوير التعليم األساسي التأسيسي والناجح في الدولي للتعاون اليابانية والوكالة
توسيع المنح لتشمل  إلى مشروع تطوير التعليم األساسي المرحلة الثانيةبرنامج التطوير الكلي للمدارس، يهدف 

مدرسة  150الـ  إلىالمشروع مع ذات المستفيدين باإلضافة  استمراريةمدرسة تمثل  60منها مدارس  210
أما على مستوى المجتمعات المحلية، فسيقوم المكون الفرعي  .2.1المعاد تأهيلها في المكون الفرعي  محورية
والتي سيتم  المستهدفةمن مجالس اآلباء واألمهات في المحافظات  2,000تكوين وتدريب وتفعيل بمساندة 
  .ضمن مشروع تطوير التعليم األساسي امجلس الحالية المؤسسة والمفعلة كلي 4,000الـ  إلى إضافتها

 
قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء إدارة عامة تطوير التعليم األساسي األول لمشروع المن خالل  .13

وأيضا على مستوى المحافظات والمديريات وذلك لرفع مستوى  الوزارة المركزيةفي  المجتمعيةللمشاركة 
  ً المشاركة المجتمعية من خالل مجالس اآلباء واألمهات. ومعظم المدارس لديها هذه المجالس إال انه ووفقا

أعمق في إحداث مشاركة  هذا المكون الفرعييتسبب  أنللوزارة فال يعمل جميعها بفاعلية. ومن النتائج المتوقعة 
 المدرسة. تستند علىوتنفيذ خطط تطوير وإدارة  إنتاجقبل مجالس اآلباء واألمهات في  من
 

 استمراريةمدرسة تمثل  60منها مدارس  210على توسيع المنح لتشمل  هذا المكون الفرعيسيعمل  .14
 2.1المعاد تأهيلها في المكون الفرعي  مدرسة محورية 150الـ  إلىالمشروع مع ذات المستفيدين باإلضافة 

الطالب وتقوم عبر بعض  أعدادفالوزارة تدرس القدرة المتاحة للمنح المبنية على  ؛للتعليم األساسي والثانوي
في اختبار بتجربة هذه المنح على مستوى صغير  ،الدولي للتعاون اليابانية والوكالةمثل اليونيسف  ،الممولين
تطوير ل األول مشروعال الذي يمولهدروس المستفادة من برنامج التطوير الكلي للمدارس . وتشير اللفاعليتها

وجود منافع كبيرة وخاصة من خالل إشراك مجالس اآلباء واألمهات. ويعتمد برنامج  إلى التعليم األساسي
 إلىمحددة موكلة  دوارألالفاعل حد بعيد على المشاركة والمساءلة المجتمعية للتنفيذ  إلىالتطوير الكلي للمدارس 

ذلك، فإن المشاركة والقدرة القوية للمجتمع المحلي  إلىالمدارس. باإلضافة  احتياجاتالمجتمع المحلي في تحديد 
، والتعاقد مع المعلمة يتم من خالل واالختبار، االختيارإن حيث ريفيات هام جدا لبرنامج التعاقد مع معلمات أمر 

وممثلي مجلس اآلباء واألمهات. كما أن هناك مساءلة  ،موظفي التربيةوة، لجنة مشتركة من مدير المدرس
  .التوقيع على عقود المعلماتمسؤولية مجتمعية تنتج عن تحميل رئيس مجلس اآلباء واألمهات 

 
في تنفيذ منح التطوير  نفسها آلية المشروع األولالمشروع الثاني لتطوير التعليم األساسي سيستخدم  .15

المشروع( يركز على األدوار  يمولهالصادر عن المدرسة. وتقوم المدارس المختارة بحضور تدريب جماعي )
حالما تتم المصادقة على خطة ولخ. إ.. .،اإلدارة المدرسيةوإعداد الموازنات المدرسية، ويات، مسؤولوال

ة واحدة في بداية العام الدراسي )سبتمبر( لتقوم المدارس دفع أمريكيدوالر  1,500المدرسة، يتم تحويل مبلغ 
بتنفيذ الخطط المصادق عليها وتتأكد اللجان من التنفيذ الناجح لتلك الخطط. ويتم حالياً  استخدام مكاتب البريد في 

ارة التربية اذا كان ذلك مناسباً  لوز التجاريةالتحويل عن طريق البنوك  باالعتبارتحويل تلك المنح ويمكن األخذ 
 ال تختلفوالتعليم ومع التواجد المشتت لمكاتب البريد في بعض المناطق )علما بأن رسوم التحويالت البنكية 

( البنية التحتية، أعن رسوم البريد(. وتتضمن المنح المدرسية في الوقت الحالي ثالث فئات للمصاريف:  اجوهري
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( دعم مجالس اآلباء واألمهات جإلخ؛ ..األرشفة المدرسية واإلدارية( ب ؛التجهيزاتواألثاث، ودورات المياه، و
واألنشطة المدرسية. وال حدود قصوى ألي فئة بل يتم تقسيم المصاريف وفقا ألولويات كل مدرسة. وبعد ثالث 

مشروع تتواله وزارة التربية والتعليم وفي السنة الثانية من ال أنسنوات من بدء تنفيذ هذا المشروع، فالمتوقع 
 الهيئات الحكومية ذات الصلة. إلىستقوم الوزارة بتحديد آلية انتقال هذا البرنامج 

 
تمويل ؛ أمريكيمليون دوالر  5,6 التكلفة اإلجمالية:تطوير القدرة المؤسسية للقطاع ) الثالث:المكون 

 (.االحتياطيةمتضمنة المبالغ  ،أمريكيمليون دوالر  5,2 المؤسسة الدولية للتنمية
 

 خدماتهذا المكون هو تطوير قدرة القطاع على التخطيط، واإلدارة، والمراقبة والتقييم إلنتاج من الهدف  .16
  للموارد المتاحةالفاعل  االستخدامالقدرة على  إلىتعليمية ذات جودة عالية باإلضافة 

 
 ؛أمريكيمليون دوالر  0,7 التكلفة اإلجمالية:) ة والتعليمتحديث إدارة قطاع التربي: 3.1المكون الفرعي 

 (االحتياطيةمتضمنة المبالغ  ،أمريكيمليون دوالر  0,6 :المؤسسة الدولية للتنميةتمويل 
 

الهدف من هذا المكون هو تعزيز جهود الوزارة في تنفيذ خطة التحديث الخاصة بها والتي ستنتج من  .17
على منجزات الدعم أنشطته  المكوناألساسي. وسيبني هذا للتعليم  األول مشروعالالدعم الفني القائم حاليًا ضمن 

هيكل تنظيمي تفصيلي لها على المستوى  إلىلوزارة التربية والتعليم باإلضافة  االفني التي ستتضمن تقييم
من خدمات  ما يلزمهذه المهام من خالل توفير  إنجازوعلى مستوى المحافظات. وسيتقدم المكون في المركزي 
وعلى المستويات المحلية والتي ستساعد في  يمستوى المركزالأثاث، وتدريب على وتجهيزات، و، استشارية

ية تنفيذ هذا المكون على المكتب الفني التابع لوزارة التربية مسؤولوستقع  تنفيذ الهيكل الجديد.و دعم التغيير
 .2016نهاية عام مع وتنفيذ الهيكل الجديد هذا  اعتماديتم  أنوالتعليم. ويتوقع 

 
تمويل  ؛أمريكيدوالر  امليون التكلفة اإلجمالية:التربوية )اإلدارة نظام معلومات  :3.2المكون الفرعي 

 (االحتياطيةمتضمنة المبالغ  ،أمريكيمليون دوالر  1,8 :المؤسسة الدولية للتنمية
 

األول مشروع الفي إطار تنفيذ نظام إدارة المعلومات التربوية المطور  هذا المكون الفرعي يساندس .18
ومن  ،2012يصبح النظام جاهزا خالل ديسمبر  أنحاليا. من المتوقع  اختبارهوالجاري تطوير التعليم األساسي ل

في ربط الوزارة المركزية بثالث محافظات ومن ثم ربطها ببقية  2013يتم استخدام النظام في  أنالمخطط له 
من مكاتب المديريات وذلك من  امكتب 150النظام بـ . وسيقوم المشروع بتمويل ربط 2014المحافظات في 

سيمول المشروع تأسيس نظام وطني لهويات  ،ذلك إلىخالل توفير األجهزة والتدريبات التخصصية. باإلضافة 
. وسيشرف 2015بحسب نظم المعلومات الجغرافية في  متسلسلالطالب والمسح السنوي للمدارس ومسح سنوي 

ارة التربية والتعليم على هذا المكون من خالل قسمي التخطيط وإدارة نظم المعلومات في المكتب الفني التابع لوز
 ية تنفيذ النظام الوطني لهويات الطالب.مسؤولفي تحمل  قطاع المناهج والتوجيهحين سيشترك المكتب الفني من 
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تمويل  ؛أمريكيمليون دوالر  2,9 التكلفة اإلجمالية:)والسياسات التخطيط التربوي  :3.3المكون الفرعي 
 (االحتياطيةمتضمنة المبالغ  ،أمريكيمليون دوالر  2,8 المؤسسة الدولية للتنمية

 
تعزيز قدرات الوزارة في التخطيط وصنع السياسات. وسيتم تنفيذ هذا  إلى هذا المكون الفرعييهدف  .19

 وإعدادوتدريب الموظفين المرتبطين بصنع السياسات، والتخطيط  االستشاريةعبر تمويل التجهيزات، والخدمات 
قد تلقوا التدريب الموظفون وعند نهاية المشروع يكون أنه والتواصل. ومن المتوقع الفاعل الموازنات، والتنسيق 

 حليةالمالالزم في جميع هذه المجاالت. كما سيتم توفير دليل إجراءات على المستوى المركزي وعلى المستويات 
( بناء القدرة المؤسسية في التخطيط أ: ما يليهذا المكون  يساندالمراقبة والتقييم. وسووذلك لكل من التخطيط، 

الخارطة  وإعدادوالمراقبة والتقييم على المستوى المركزي وعلى المستويات المحلية )التخطيط الجزئي 
نوية ونظام اإلدارة المالية والذي يشمل بناء قدرات الموازنات الس إعداد( تعزيز قدرة الوزارة في ب ؛المدرسية(

( تطوير الوزارة إلطار شامل لسياسات التدريس والتعليم في مرحلة الطفولة ج ؛قسم الرقابة الداخلية في الوزارة
. الفتياتتواصل شاملة لقطاع التربية متضمنة حمالت زيادة التوعية بتعليم إستراتيجية ( تطوير وتنفيذ د ؛المبكرة

تعمل الوزارة  أنعلى وتنسيق أنشطته،  هذا المكون الفرعيوسيعنى المكتب الفني التابع للوزارة باإلشراف على 
من إعداد الوثائق الخاصة بإطار سياسات التدريس والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  االنتهاءعلى ضرورة 

تطوير رؤية تعليمية متكاملة  ذا المكون الفرعيه يساندس ذلك، إلى. باإلضافة 2016في  استخدامهاوالبدء في 
البنك. وسيمول المشروع بمساندة لوزارة التربية والتعليم )الرؤية الوطنية للتعليم في اليمن( والذي دشن إعدادها 

أنشطة التشاور مع  إلىوورش العمل والزيارات الدراسية المتعلقة بإعداد هذه الرؤية باإلضافة  االستشارات
 ذات الصلة.األطراف 

 
المؤسسة الدولية تمويل  ؛أمريكيمليون دوالر  3,8 التكلفة اإلجمالية:إدارة المشروع ) الرابع:المكون 

 (.االحتياطيةمتضمنة المبالغ  ،أمريكيمليون دوالر  3,5 :للتنمية
 

وتحمل  اليهإالوزارة للقيام بالمهام الموكلة بهذا المكون هو دعم وتقوية وحدة إدارة المشروع الهدف من  .20
: ما يليالمحددة. سيمول المكون  أوقاتهايتها في إدارة المشروع ورفع تقارير سير العمل بكفاءة وفي مسؤول

ووحدة إدارة المشروع في األشغال العامة،  وزارة التربية والتعليمالمصاريف التشغيلية لوحدة إدارة المشروع في 
على  وزارة التربية والتعليمبلتعزيز قدرة وحدة إدارة المشروع  األنشطة التدريبيةوصيانة األجهزة المكتبية، و

وحدة إدارة المشروع  استحقاقات استشارييوجعة والتدقيق، مهام المراوالوظيفية وإدارة المشروع، مهامها تأدية 
 ورش إلىمرتبات موظفي مشروع إدارة المشروع في األشغال العامة، باإلضافة و، وزارة التربية والتعليمب

 .العمل الخاصة بمراجعة ومتابعة وتقييم أنشطة المشروع
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 : ترتيبات التنفيذ3الملحق 
 تطوير التعليم األساسي الثاني لمشروع الالجمهورية اليمنية: 

 
 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية للمشروع

 
 لتطوير التعليم األساسيالمشروع الثاني ة عن تنفيذ مسؤولوزارة التربية والتعليم هي الهيئة الحكومية ال .1

ة عن إدارة جميع أعمال المشروع مسؤوللتكون  التربية والتعليم وزارةبع وإدارة المشر وحدة( 1: مساندة منمع 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي  – مشروع األشغال العامة( 2؛ األشغال المدنيةالموكلة ماعدا األنشطة المتعلقة ب

 الترتيباتهذه من المشروع. فقد أثبتت  2تحت المكون رقم  األشغال المدنية ة عن تنفيذمسؤولوالتي ستكون 
المرحلة الثالثة والمرحلة الثالثة من منحة الفتيات مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق في تنفيذ فاعليتها  نفسها

نفسها حكام األشروط وبالبنفس  الثاني لتطوير التعليم األساسي المشروعوسيتم تنفيذ هذا  لمبادرة المسار السريع
. وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي التربية الفتياتمشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الخاصة ب

المشروع الثاني لتطوير التعليم ية كل منهما في ظل مسؤولوالتعليم والتخطيط والتعاون الدولي لبيان دور و
 .األساسي

 
ومشروع تطوير التعليم  تطوير التعليم األساسيكما هو الحال مع مشروع  المشروع:اإلشراف على  .2

تحت إشراف وتوجيه  سيعمل المشروع الثاني لتطوير التعليم األساسيالحاليين، فإن الفتيات الثانوي والتحاق 
وزارة والوزارات برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن وزارة المالية،  منلجنة توجيه مشتركة 

وزارة التربية والتعليم. كما أن ب روعووحدة إدارة المش مشروع األشغال العامةوالتخطيط والتعاون الدولي، 
هو )منسق التنسيق الكلي للمشروع على المستوى الوطني سيقوم به شخص مخصص لهذا الغرض دون غيره 

التعليم األساسي( والذي سيتم تعيينه بقرار من وزير التربية والتعليم على أن يكون موقع هذا المنسق في المكتب 
تطوير التعليم الثاني لمشروع لالرئيسي ل مركز التنسيقالفني في وزارة التربية والتعليم وسيمثل هذا الشخص 

 المناطق التعليميةوالمديريات التي سيشملها المشروع عبر . وسيتم التنسيق على مستوى المحافظات األساسي
قرار رسمي حالما تتم من خالل  من المتوقع أن يتم تشكيل لجنة التسيير الوزاريةوالرئيسية في المحافظات. 
 المصادقة على المشروع.

 
على األقل مرة كل أربعة أشهر وسيترأس اللجنة وزير التربية  لجنة التسيير الوزاريةسينعقد اجتماع  .3

هداف األالسياسات المتعلقة بتحقيق وإقرار ( مراجعة أة عن: مسؤولأو من يخوله باإلنابة عنه وستكون  والتعليم
مشروع )الواردة ضمن خطة العمل السنوية العمل السنوية للخطط وإقرار ( مراجعة بالتنموية للمشروع؛ 

( التوجيه في حل القضايا التي تخص تنفيذ المشروع د ؛المشروعتنفيذ ( مراقبة سير ج ؛ة التربية والتعليم(لوزار
 .اللجنة سكرتيروزارة التربية والتعليم بدور وحدة إدارة المشروع بأثناء سير العمل فيه. وسيقوم مدير 
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 التنظيمي لشركاء التنفيذالهيكل 
 

 
 

  

 وزير التربية والتعليم

 مشروع األشغال العامة

قطاعات وزارة 

 التربية والتعليم

 

وحدة إدارة 

 المشروع

مكاتب التربية والتعليم 

 بالمحافظات

مكاتب التربية والتعليم 

 بالمديريات

 المجتمعات المحلية المدارس

وزير التخطيط 

 والتعاون الدولي
لجنة 

التسيير 

 الوزارية

 إشراف

 تنسيقدعم/ 

 مالحظات

 المكتب الفني
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 عن تنسيق جميع مسؤوالعلى المستوى الوطني، سيكون المكتب الفني عبر منسق التعليم األساسي  .4
المشروع الثاني بشكل خاص  وتساندبشكل عام اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي تساند األنشطة التي 

مكاتبها  أوالوحدات المختلفة لوزارة التربية والتعليم على مستوى المركز والتي تنفذها  لتطوير التعليم األساسي
 وزارة التربية والتعليمية تجميع خطط العمل السنوية لمسؤولفي المناطق األخرى. كما سيتحمل المكتب الفني 

ي في تلك األنشطة المتعلقة بقطاع التعليم األساس أنالتأكد من  مسؤوال عنوسيكون منسق التعليم األساسي 
الخطط متوافقة مع األهداف العامة لقطاع التعليم. كما سيقوم المنسق بمشاركة تقارير سير تنفيذ المشروع التي 

 المشروع الثاني لتطوير التعليم األساسيفي المحافظات والمديريات المساهمة في  المناطق التعليميةتصلها من 
ألشغال العامة. وسيكون الوصف الوظيفي لمنسق ومشروع ا موزارة التربية والتعليالمشروع بإدارة  دةمع وح

مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق التعليم األساسي شبيها بالوصف الوظيفي لمنسق التعليم الثانوي في 
 .مع فارق التركيز على التعليم األساسيالفتيات 

 
التعليم األساسي التأكد من قيام القطاعات التالية بإنجاز مهامها وفقا إلجراءات وزارة التربية  منسقوعلى  .5

 والتعليم:
 

 أقسامفي قطاع المشاريع في الوزارة وفي سيتولى،  سالمعني بخريطة توزيع المدارفريق ال (1
وزارة التربية في المكتب الفني التابع ل واالتصاالتالتخطيط واإلحصاء وتقنية المعلومات 

المشروع  التي يستهدفهابجمع البيانات المطلوبة والمتعلقة بنطاق ومراحل األنشطة  ،والتعليم
وذلك في المحافظات والمديريات والمدارس الواقعة ضمن  الثاني لتطوير التعليم األساسي

في المكون  المعني بخريطة توزيع المدارسالفريق سيشارك  ،خاصوعلى نحٍو المشروع. 
دعم بناء قدرات الموظفين على المستوى المركزي  إلىمن المشروع الهادف  3.3الفرعي 

البرمجة، وباألنشطة المتعلقة بالتخطيط،  أيضاومستوى المحافظات والمديريات. وسُيعنى الفريق 
إعداد  إلىباإلضافة  ،جمع وتحليل البياناتواإلحصاء، و ،خريطة توزيع المدارسإعداد و

صة بإنشاء وتوسعة المدارس ووفقا للمتغيرات الرئيسية. وسيتم تضمين هذه التقارير الخا
 المشاريع في خطط األعمال السنوية لوزارة التربية والتعليم.

المشروع الثاني في  التحويالت النقدية المشروطةسيقوم بتنسيق توسع مشروع  قطاع تعليم الفتاة (2
المشروع ومن  التي يستهدفها واألمهات في المدارسمع مجالس اآلباء  لتطوير التعليم األساسي

وسيقوم بتقديم تقارير سير التنفيذ في  ،خالل مكاتب التربية المعنية في المحافظات والمديريات
 منسق التعليم األساسي. إلى هذا المكون الفرعي

تطوير ل انيالث مشروعللالتابع  اتسيقوم بتنسيق توسع برنامج اإلناث الريفي قطاع التعليم العام (3
. حيث سيقوم هذا البرنامج برفع مستوى المساواة من خالل توظيف وتدريب التعليم األساسي

معلمة ريفية. كما سيقوم قطاع التعليم العام بتنسيق الدعم الفني المساند لتطوير سياسات  700
 التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
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فيما يخص  األولكل عام لعملية تنفيذ المكون سيعمل على التنسيق وبش قطاع المناهج والتوجيه (4
تدخالت  أنلضمان  مركز تنسيقتطوير المنهج ومواد التعليم والتعلم. وستقوم الوزارة بتعيين 

منسق. على نحو )مهارات القراءة( يتم تنفيذها  1.1األطراف المختلفة تحت المكون الفرعي 
المدارس  مديريوالموجهين و معلمينال ية تدريبمسؤولوسيقوم منسق من قطاع التدريب بتولي 
"تقييم تعلم الطالب" والذي يتطلب مستوى خبرة  3.1والمستشارين. أما المكون الفرعي رقم 

ومع الدعم  لالختباراتية اإلدارة العامة مسؤولفسيتم تنفيذه تحت رعاية و ادولي افني اودعم امتقدم
 .مركز البحوث والتطوير التربوي الفني الذي يقدمه

سيقوم بالتنسيق لتنفيذ أنشطة بناء القدرات الخاصة بتحسين ممارسات  قطاع التدريب والتأهيل (5
( وذلك فيما يتعلق بتطوير 1.2التدريس والتعلم داخل الفصول الدراسية )المكون الفرعي 

ال في  أموحدات التدريب وتوصيلها للمدارس سواء تلك الواقعة ضمن نطاق المشروع 
فة ومن خالل مكاتب التربية المعنية في المحافظات والمديريات. أما ما المحافظات المستهد

التدريب فسيقوم القطاع  وأدلةتطوير مواد  إلىيخص اختيار المدربين ومطوري المواد باإلضافة 
من الخبرات ذات الصلة والمتوفرة في قطاعات الوزارة األخرى )كـقطاع المناهج  باالستفادة

التعليم العام( والمؤسسات و، الفتياتقطاع تعليم و، البحوث والتطوير التربويمركز ووالتوجيه، 
هذه القطاعات  مديريالتعليمية )الجامعات ومعاهد الدراسات العليا( وبالتنسيق المباشر مع 

هذا والمؤسسات. كما سيقدم قطاع التدريب والتأهيل تقارير سير تنفيذ األنشطة التدريبية في 
في المحافظات  المناطق التعليمية التي ترفعهابناء على التقارير الميدانية و المكون الفرعي

 منسق التعليم األساسي. إلىوسيقوم القطاع برفع هذه التقارير  ،والمديريات ومشرفي المديريات

 
في  المناطق التعليميةالتنسيق على مستوى المحافظات والمديريات التي سيشملها المشروع سيتم عبر  .6

المناطق ستقوم  وزارة التربية والتعليموحدة إدارة المشروع بمساندة ومع  ،ات ومكاتبها في المديرياتالمحافظ
( ب ؛( ضمان تنفيذ المشروع في المحافظات والمديريات المستهدفةأبالمحافظات والمديريات بالتالي: التعليمية 

وحدة إدارة المشروع بوزارة متابعة سير المشروع )عبر رفع تقارير دورية عن سير العمل( وذلك بالتنسيق مع 
 .التربية والتعليم

 
والمرحلة الثالثة من منحة  BEDP. كما هو الحال مع مشروع ياتيفرالمعلمات الالتعاقد مع  برنامجتنفيذ  .7

وزارة التربية والتعليم في إدارة برنامج وحدة إدارة المشروع بستستمر  التعليم للجميع ــ مبادرة المسار السريع
باستخدام دليل التعاقد مع المعلمات  المشروع الثاني لتطوير التعليم األساسي. وسيقوم ياتمعلمات ريفمع التعاقد 

المسار التعليم للجميع ــ مبادرة  منحة المرحلة الثالثة منو مشروع تطوير التعليم األساسيحالياً   الذي يعمل به
يات كل من وزارة التربية والتعليم )في تدريب مسؤولو أدوارحيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتفصيل  السريع

في الخدمة  وإضافتهن معلماتومنحهن الشهادات( ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات )في توظيف ال معلماتال
 توظيف المعلمات(. المدنية( ووزارة المالية )في تمويل
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، وبدءاً  من العام االستمرارية. لضمان والمنح المدرسية التحويالت النقدية المشروطةبرنامج  استمرارية .8
تطوير التعليم مشروعا  التي يمولهاالثالث لتنفيذ المشروع، ستقوم الحكومة بتولي تمويل المدارس المستفيدة 

على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية األساسي األول والثاني. وقد تم التوقيع 
 .يات في نقل التمويل للموازنة الحكوميةمسؤولتشرح األدوار وال

 
 أنشطة. ستسهل الوحدة تنفيذ وزارة التربية والتعليموحدة إدارة المشروع بل المالية والتعاقديةية مسؤولال .9

شراء السلع والخدمات و( من خالل اإلدارة المالية، 2تحت المكون  المدنيةاألشغال  أنشطةالمشروع )ماعدا 
الوحدة  فستقومذلك  إلىباإلضافة  .المؤسسة الدولية للتنمية وإجراءات( ووفقاً  ألنظمة االستشاراتوالدعم الفني )

ـُلب( التوجيه وتقديم الدعم وبناء القدرات أينما أ :بـ الصلة ذوي والموظفين  والتعليموزارة التربية  مديريل ط
( دعم المحافظات ج ؛( تنفيذ ومراقبة المؤشرات الخاصة بالمدخالت والمخرجاتب ؛في المحافظات والمديريات

( معالجة ه ؛المتعلقة بتنفيذ المشروع 2بمذكرات التفاهمااللتزام ( ضمان د ؛في تطوير وتنفيذ خططها التنفيذية
السنوية لوزارة التربية والتعليم والبنك الدولي بما  ( إعداد ورفع التقارير نصفو ؛القضايا الظاهرة خالل التنفيذ

( رفع التقارير المالية ربع السنوية )ماعدا ما ز ؛في ذلك األسس والقيم لمؤشرات تنفيذية محددة بحسب المكون
( وتقرير المراجعة السنوي للبنك الدولي في أوقاتها المحددة. أما فيما يخص مشروع األشغال العامةيخص 

ة مسؤولستظل  وحدة إدارة المشروع،من خالل  ،الذكر أن وزارة التربية والتعليمبفمن الجدير  2المكون رقم 
ية باإلضافة إلى عن إعداد تصاميم المدارس الموحدة، وضع المعايير الموحدة للقوائم والتصاميم والمواصفات الفن

 .مشروع األشغال العامة التي ينفذهامراقبة األنشطة 
 

التي  المشاريعوزارة التربية والتعليم خبرة كبيرة في اإلشراف على وحدة إدارة المشروع بلقد اكتسبت  .10
من خالل عمليات االستثمار  ةادرها الحاليوحيث استمر تعزيز كفاءة ك وتنفيذها، المؤسسة الدولية للتنمية تمولها

وحدة إدارة المشروع ادر ودعم تعزيز قدرات ك األساسي فيالمشروع الثاني لتطوير التعليم السابقة. وسيستمر 
 .في مجال إدارة المشاريع

 
ة عن رفع تقاريرها الدورية مسؤول. ستكون الوحدة وزارة التربية والتعليموحدة إدارة المشروع بتقارير  .11

نصف السنوية عن سير العمل باإلضافة إلى تقارير المراجعة المطلوبة إلى البنك الدولي وذلك في أوقاتها 
 المؤسسة الدولية للتنميةالمحددة. كما ستشارك الوحدة وبشكل كلي في المهام اإلشرافية المشتركة وستتواصل مع 

 متعلقة بالتنفيذ.وشركاء التنمية عن جميع األمور ال
 

 2المدرجة تحت المكون رقم  األشغال المدنية. ستتولى هذه الوحدة تنفيذ مشروع األشغال العامةية مسؤول .12
وعلى نحو ووحدات الوزارة ذات الصلة.  وزارة التربية والتعليموحدة إدارة المشروع ببالتنسيق المتواصل مع 

( اختيار الشركات االستشارية الخاصة للقيام أ :ما يليية مسؤول مشروع األشغال العامةتحمل يس ،أكثر تحديدا
                                                 

( مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعلـيم  2( مذكرة التفاهم بين وزارة التربية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ 1يتضمن ذلك ما يلي:  2
علـيم ووزارة  ( مذكرة التفاهم بـين وزارة التربيـة والت  3برنامج المعلمات الريفيات؛  بخصوصووزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية 

ان الشؤون االجتماعية والعمل )صندوق الرعاية االجتماعية( ووزارة المالية بخصوص انتقال برنامج التحويالت النقدية المشروطة لصـندوق الضـم  
 وزارة التربية والتعليم.( مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بخصوص تحويل برنامج المنح المدرسية إلى ميزانية 4االجتماعي؛ 
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األشغال ( تنفيذ ج ؛األشغال المدنية( القيام بأعمال الشراء والتعاقدات فيما يخص ب ؛بمسح وجرد مواقع المشروع
ة المالية ( القيام باإلدارد ؛)إعادة تأهيل وتوسيع الفصول الدراسية( بما في ذلك اإلشراف على المواقع المدنية

عن مراقبة وتولي مسؤوال  مشروع األشغال العامةكون يس ؛ومهمة الصرف لألنشطة المتعلقة بذلك. وبالتالي
فية وصرف مستخلصات ضبط الجودة لجميع مراحل عملية الشراء وصوال إلى منح العقود ومن ثم تص

 .لجنة التسيير الوزاريةكة واجتماعات في البعثات اإلشرافية المشتر مشروع األشغال العامةشارك المقاولين. وسي
 

وحدة إدارة المشروع . سترفع هذه الوحدة تقارير التنفيذ والمراقبة إلى مشروع األشغال العامةتقارير  .13
وزارة التربية وزارة التربية والتعليم وفقا لآللية المتفق عليها بين الطرفين. وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين ب

كل طرف وقواعد  دوارألبيان مهام و مشروع األشغال العامةع التابعة لها ووووحدة إدارة المشر والتعليم
وحدة التي سيتم فيها ذلك لنفسها الكيفية ب مشروع األشغال العامة. وسيتم مراجعة وتدقيق حسابات بينهاالتعامالت 

عن تقديم تقاريره المالية مسؤواًل  العامةمشروع األشغال كون يوزارة التربية والتعليم. كما سإدارة المشروع ب
وزارة التربية والتعليم( وتقرير المراجعة السنوي وحدة إدارة المشروع ب أنشطةربع السنوية )فيما عدا ما يخص 

 وزارة التربية والتعليم وذلك في الوقت المحدد لذلك.وحدة إدارة المشروع بالمدقق الخاص ب الذي يتولى مراجعته
 

تنفيذها وفقا  سيتم المشروع الثاني لتطوير التعليم األساسي. جميع األنشطة الواقعة ضمن ياتالعملأدلة  .14
هذا الدليل عند  إعدادمن  االنتهاءيتم  أنلدليل إجراءات المشروع المتفق عليه مع الحكومة اليمنية. ومن المخطط 

منها  االستفادةالمتوقع  باالستشاراتالبدء بالمشروع. كما سيحتوي هذا الدليل على الشروط المرجعية الخاصة 
 أنخالل العام األول من المشروع وذلك ليتسنى البدء في أنشطة المشروع فور اإلعالن عن البدء فيه. كما 

التحويالت النقدية وتوفير  ياتمعلمات الريفالمثل التعاقد مع  ،2.2األنشطة المدرجة ضمن المكون الفرعي 
التي اآلباء واألمهات سيتم تنفيذها جميعا وفق أدلة اإلجراءات الخاصة بكل منها للفتيات ودعم مجالس  المشروطة

والدليل  ياتمعلمات الريفالوهي دليل إجراءات التعاقد مع  .تطوير التعليم األساسياألول لمشروع ال طورها
ألدلة التي تغطي ودليل إجراءات منح تطوير المدارس. وهذه ا التحويالت النقدية المشروطةالتشغيلي لبرنامج 

برامج المذكورة ستكون جزءا من  للثالثةمتكامل تفاصيل التنفيذ وإجراءات الصرف والمراقبة والتقييم على نحٍو 
 .المشروع إجراءاتدليل 

 
 اإلدارة المالية والصرف والمشتريات

 
 اإلدارة المالية

 
المقترح  الثاني لتطوير التعليم األساسيلمشروع لإجراء تقييم لترتيبات اإلدارة المالية  2012تم في يوليو  .15

الخاصة  االحتياجاتقدرات الجهات المنفذة للمشروع وبالتالي تقديم المساعدة في تحديد  تقييموذلك لغرض 
بترتيبات اإلدارة المالية المطلوبة لتنفيذ المشروع. وقد تم إجراء تقييم تفصيلي لقدرات اإلدارة المالية لكل من 

وكانت نتائج ذلك التقييم مرضية ومقبولة  مشروع األشغال العامةوزارة التربية والتعليم ووع بوحدة إدارة المشر
 .لدى البنك الدولي
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تم األخذ بعين االعتبار استخدام أنظمة البلد أي نظام وزارة التربية والتعليم في تنفيذ الترتيبات إلدارة  .16

البلد تحتاج إلى  أنظمةظام اإلدارة المالية للمشروع فإن وبسبب نقاط الضعف في نأنه مهام المشروع الموكلة إال 
البنك. ويعمل المشروع الحالي  التي يمولهافيه في تنفيذ المشاريع  االمزيد من التعزيز والتطوير ليكون موثوق

أمينا بوصفها البنك الدولي على رفع قدرة الحكومة على القيام بدورها  الذي يمولهلتحديث اإلدارة المالية العامة 
للمال العام في المستقبل. وبالرغم من ارتفاع قدرة وزارة التربية والتعليم في إدارة المشاريع خالل العشر سنوات 

فمرتبات موظفي  ؛الماضية، تظل هناك صعوبات يواجهها البلد في نظام إنجاز المهام الموكلة للحكومة بثقة
أي حافز إلنجاز مهامهم. المانحون  يمولهاالخدمة المدنية متدنية مما ال يعطي الموظفين العاملين على مشاريع 

وباإلشارة إلى جهود تطوير أنظمة البلد، فالمشروع المقترح يوفر العديد من األنشطة التي تهدف إلى تعزيز قدرة 
ت مختلفة من إدارة المشاريع بما في ذلك قسم التدقيق والمراجعة موظفي وزارة التربية والتعليم في مجاال

 .الداخلي في الوزارة
 

والذي  BEDP (PO76185)المشروع المقترح هو امتداد للمشروع الحالي لتطوير التعليم األساسي  .17
مقترحة في ال األشغال المدنيةبتنفيذ  سيقوم مشروع األشغال العامة. 2012ديسمبر  31سيتم االنتهاء منه في 

وزارة التربية والتعليم بتنفيذ كل ما عدا ذلك ووفقا إلجراءات اإلدارة المالية وحدة إدارة المشروع بحين ستقوم 
مشروع تطوير التعليم الثانوي المعمول بها حالياً . وكلتا الوحدتين تشاركان حاليا في تنفيذ مشاريع قطاع التعليم )

( FTI III – P114253) المرحلة الثالثة لمبادرة المسار السريعو( SEDGAP-P089761) الفتياتوالتحاق 
إدارة األمور المالية وعمليات الصرف الخاصة بأنشطة كل منهما بحسب ما أوكل لكل وحدة الوحدتان وستتولى 

استخدام ومن أعمال متعلقة بالمشروع )مثل عمل القيود المحاسبية ورفع التقارير باستخدام نظام محاسبي آلي، 
إدارة عملية الصرف بما في ذلك إدارة وإجراءات وضوابط داخلية مناسبة ومبنية على دليل إجراءات مقبول، 

 .(الحساب المخصص لكل منهما مع إدارة المدفوعات الخاصة بالمنحة ولجميع األنشطة المختلفة
 

( أنظمة أويتضمنان:  ويستخدمان مبدأ حماية األصول اكال الوحدتين لديهما أنظمة إدارة مالية تعمل جيد .18
التقارير ورفع قيد جميع العمليات/المعامالت المختلفة  علىسياسة المحاسبة النقدية وقادرة تتبع محاسبية آلية 

( نظام تحكم ورقابة داخلي مقبول ويعتمد على إجراءات ج ؛خبرةذوي ادر إدارة مالية و( كب بشأنها؛المختلفة 
مراجع  هامراجعتها وتدقيقيتولى ( تقارير مالية ربع سنوية وقوائم مالية سنوية ه ؛( الئحة لإلدارة الماليةد ؛موثقة

 عليه المؤسسة الدولية للتنميةوبشرط موافقة  3خارجي مستقل يقوم باختياره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
 .وفقا لشروط مرجعية متفق عليها

 
من المراجع  معتمدةبتقارير مالية ربع سنوية )غير  المؤسسة الدولية للتنميةالوحدتان في تزويد ستستمر  .19

وقوائم مالية سنوية معتمدة من المراجع  بعد انتهاء كل ربع تقويمييوماً   45الخارجي( خالل فترة ال تتجاوز 
السنة. ولضمان توفر السيولة  أشهر بعد انتهاء كل سنة تقويميةالخارجي وذلك خالل فترة ال تتجاوز ستة 

الدوالر األمريكي لدى البنك المركزي اليمني وستقوم بعملية التنفيذ سيتم فتح حسابين مخصصين الالزمة لبدء 

                                                 
 أعلى هيئة تدقيق ومراجعة في الحكومة(.مكتب الحكومة الخاص بالتدقيق والمراجعة ) 3



 45 

ترتيبات اإلدارة المالية الموصوفة في وقد ُصممت مستقل عن الحساب اآلخر. على نحٍو كل وحدة بإدارة حسابها 
 .المشروعهذا الملحق للحد من آثار مخاطر اإلدارة المالية التي تم تحديدها لهذا 

 
 استخدام أنظمة البلد من خالل تعزيز قدرات قسم التدقيق والمراجعة الداخلي في وزارة التربية والتعليم

 
 2007-2008عبر المساعدة الفنية من البنك الدولي تم إجراء تقييم لإلنفاق العام والمساءلة المالية في  .20

التدقيق الداخلي والتي تمثل لفاعلية  +Dٌأعطيت العالمة  وذلك لتقييم أداء وظائف إدارة المال العام في اليمن وقد
تم تحقيق تقدم في تأسيس أنه ورغم  .أدنى عالمة ممكن الحصول عليها في "تقييم اإلنفاق العام والمساءلة المالية"

التحدي في كيفية صياغة يظل وحدات تدقيق ومراجعة داخلية في الوزارات والمحافظات الرئيسية في الحكومة، 
لى ذلك فإن جودة تقارير التدقيق إإجراءات تضمن حسن اإلدارة واإلشراف على وحدات التدقيق هذه. باإلضافة 

والمراجعة وتنفيذ نتائج وتوصيات تلك التقارير أمر متغير وغير معمول به بصفة مستمرة. ويقدم البنك الدولي 
العام( وذلك لدعم الحكومة على تأسيس وظائف الفني عبر مشروع تحديث المالية العامة )إدارة المال مساندته 

 التدقيق الداخلي لديها وعلى أسس الممارسات الدولية.
 

جيد نتيجة تدني قدرته على نحٍو يعمل  والمراجعة الداخلي في وزارة التربية والتعليم ال التدقيققسم  .21
ال يتم تنفيذها فإنه هناك خطة لهذا القسم  أنوالمتمثلة في انعدام المهارات الفنية والموارد المطلوبة. وفي حين 

ويجري  على أساس كل حالة على حدة بسبب عدم وجود ميزانية لتنفيذ تلك الخطط. وبالتالي فالقسم يعمل
وزارة داخل من شكاوي من مكتب الوزير ل إحالتهفي استجابة لما يتم  التحقيق ويرفع التقارير لمكتب الوزير

 .محددة إشراقيةوأحياناً  ألغراض رجها، من خا أوالتربية والتعليم 
 

 وزارةمن المشروع المقترح سيساهم في تعزيز وتقوية قسم التدقيق الداخلي في  3.3المكون الفرعي  .22
القيام به على مستوى البلد عبر مشروع تحديث إدارة المال  ما يتممتكامل مع على نحٍو التربية والتعليم وسيعمل 

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والبنك والذي سيتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة المالية،  الذي يساندهالعام 
 :ما يليووزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وسيتم تحقيق ذلك عبر 

 
رف ومهارات موظفي قسم التدقيق الداخلي في وزارة التربية والتعليم ليتسنى للقسم لعب اتطوير مع .أ

لحديث. سيتم تجهيز قسم التدقيق الداخلي بأجهزة تقنية المعلومات المناسبة كما دور قسم التدقيق ا
سيتم تدريب عدد من موظفيه ليصبحوا مدربين في وظيفة التدقيق الداخلي ووحدات وعمليات 

 إجراءات الضوابط الداخلية. 

خلي والبدء في تعزيز قدرة التدقيق الداخلي للوزارة لتطوير منهجية ودليل إجراءات للتدقيق الدا .ب
لدعم تطوير دليل  استشاريةتطبيقه خالل عمر المشروع. وستقوم بعد ذلك الوزارة بالتعاقد مع شركة 

 العمل في ذلك. أثناء االتدقيق الداخلي وتطبيقه إلعطاء موظفي القسم تدريب
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من باعتباره جزءا  وفاعاليلعب قسم التدقيق الداخلي في الوزارة دورا مناسبا  أنهي  المتوقعةالنتيجة  .23
وجود مهام  إلىمن التحقيق في الشكاوي والرد عليها  االنتقالاإلطار الكلي للضوابط الداخلية. ويتضمن هذا 

بالتزامن مع أنه أهداف يجب تحقيقها مع نهاية كل عام. ومن المتوقع و تدقيق دورية مبنية على خطط سنوية
ادرين على إجراء تدقيقات داخلية متوافقة مع الممارسات التدقيق الداخلي قموظفو سيكون  ،نهاية المشروع

 الدولية الجيدة في هذا المجال.
 

بإعادة إنشاء وتنظيم  المتعلق 2010لسنة  5القرار الجمهوري رقم االعتبار  المساندة فيهذه  تصميم يأخذ .24
كل التنظيمي لوحدات المراجعة الدولة بإنشاء الهي أجهزةوظيفة المراجعة الداخلية. والقرار يلزم الوزارات وبقية 

القوانين واإلجراءات الخاصة بها. وسيتم إنشاء الهيكل التنظيمي لقسم المراجعة الداخلية  إلىالداخلية باإلضافة 
في وزارة التربية والتعليم مع القوانين المنظمة لها عبر صدور قرار من وزير التربية ومصادق عليه من وزارة 

 نات وبالتنسيق مع وزارة المالية.الخدمة المدنية والتأمي
 

 المحاسبة والمراجعة الداخليةوالتوظيف، والتنفيذية،  الكيانات .
 

 يرأسهاإدارة مالية دى كٍل من وحدة إدارة المشروع بوزارة التربية والتعليم ومشروع األشغال العامة ل .25
وُيزود وأمين صندوق.  ،المحاسبينكبير محاسبين يشرف على مجموعة من ويدعمه مدير مالي مؤهل وذو خبرة 

كما أن  .المؤسسة الدولية للتنميةكل موظف بوصف وظيفي ونسخة من سياسات وإجراءات الصرف الخاصة ب
إلعانته. وتقوم المراجعة الداخلية بتوفير موظفون ه ديلكل وحدة قسم تدقيق ومراجعة داخلية يرأسه مدير ول

الضوابط الداخلية في تنفيذ المشاريع الفرعية والعمليات التشغيلية. إال أن ضوابط إضافية عبر مراجعة ومراقبة 
هناك حاجة لتحسين تقارير المراجعة الداخلية ألنها مرتكزة على التقرير قبل الحدث ودورة التقارير غير 

يجب أن يتخذ ، والذي بدوره ااالعتيادية. ومن المفترض أن يقدم مدير المراجعة تقاريره إلى مدير الوحدة دوري
الخطوات الالزمة كلما أمكن لحل أي قضايا عالقة. ومن المفترض أن تكون التقارير قبل الحدث مقارنة ببعد 

تلك وفاعلية تكون مبنية على المخاطر المحتملة. وخالل البعثات اإلشرافية سيتم مراجعة جودة وأن الحدث 
يبات المتعلقة بالتوظيف مناسبة إلدارة األموال المستلمة من الترتُتعتبر التقارير من قبل أعضاء البعثة. القدرات و

 مستمر.على نحٍو البنك الدولي والممولين. وسيستمر البنك بمراقبة هذه القدرة 
 

بأنظمة محاسبية آلية مقبولة وتتبع أساس المحاسبة على النقدية، ولها القدرة على تسجيل  الوحدتانتتمتع  .26
مثل التقارير ربع السنوية والتقارير المالية السنوية المراجعة. وتقوم  ،رير المطلوبةجميع المعامالت، وإنتاج التقا

مصادر واستخدامات األموال بحسب الفئة وبحسب بتحديد  التقارير المالية ربع السنوية المأخوذة من النظام
ة إلى كشف حساب الحسابات باإلضاف ،توقعات التدفقات النقدية للربعين القادمينوالمسحوبات النقدية، والنشاط، 

 .البنكية المخصصة
 

دليل إجراءات موثق في دليل  على اللضوابط داخلية ومبني مقبوال انظام مشروع األشغال العامةمتلك ي .27
الممارسات والضوابط الحالية للوحدة والتي سيتم االستمرار فيها في المشروع المقترح مناسبة وتعتبر الوحدة. 
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. وللوحدة عشرة فروع األشغال المدنيةاآلثار الناتجة عن أي مخاطر متعلقة بأنشطة من مالئم على نحٍو وتحد 
عن المراقبة واإلشراف على  مسؤولتغطي جميع المحافظات. ولكل مكتب ثالثة موظفين من ضمنهم مدير 

ات غير الحكومية جميع المشاريع الفرعية الموكلة للمنطقة. باإلضافة إلى ذلك فالوحدة تعين االستشاريين والمنظم
ين األساسيين لمراجعة والتأكد من تحقق التنفيذ الحاصل في المشاريع الفرعية ورفع تقاريرهم إلى مدير مسؤولوال

 التي يقدمهاالمكتب. وتتضمن المراجعة تقييم جودة العمل المنجز كما يقوم االستشاري بالتوقيع على الفواتير 
عن المراقبة الدورية  مسؤولعليقاته أو تحفظاته. ويظل مدير المكتب هو الالمقاول والمصادقة عليها و/أو كتابة ت

لتنفيذ المشاريع الفرعية والتحقق من إنجاز األعمال عند االنتهاء منها ليقوم بالتوقيع على الفواتير وإرسالها إلى 
رة المالية في الوحدة مكتب الوحدة الرئيسي في صنعاء للمصادقة عليها وبدء عملية تجهيز الدفع. وستقوم اإلدا

 المرتبطة بالعملية. المالية والتعاقديةبتولي جميع الجوانب 
 

على إجراءات موثقة في  انظام ضوابط داخلية مبنيوحدة إدارة المشروع بوزارة التربية والتعليم تستخدم  .28
دليل اإلجراءات المالية والذي تم تحديثه وتحسينه ليتواءم مع حجم الوحدة اآلخذ في االتساع ومع التعقيدات 

في عملياتها المختلفة. ويظهر الدليل نظام رفع التقارير في الوحدة وطبيعة الفصل بين المهام بين موظفي القائمة 
المناطق وزارة التربية والتعليم ووحدة إدارة المشروع بستنفذها لمشروع المقترح اإلدارة المالية. أغلب أنشطة ا

وزارة التربية والتعليم بتنفيذ المهام الموكلة وحدة إدارة المشروع بوستقوم  في المحافظات المعنية. التعليمية
رة المؤسسية" وستتبع جودة التدريس والتعلم" و"تعزيز القدوضمن المكونات الخاصة بـ "البيئة التعليمية، 

 المالية والتعاقديةإجراءات الدفع الخاصة بالبنك الدولي. وستقوم اإلدارة المالية في الوحدة بتولي جميع الجوانب 
 المرتبطة بتلك األنشطة.

 
مخصصات لكل  ستضمسيتم تحديد آلية توزيع تكلفة المشروع المقترح في اتفاقية تمويل المشروع والتي  .29
إعداد التكلفة  ستتولى اإلدارة المالية. المشروع بوزارة التربية والتعليم ومشروع األشغال العامةوحدة إدارة من 

تتم مدير المشروع. وأي مدفوعات يتم صرفها تحت بند التكاليف التشغيلية ويصدق عليها التشغيلية السنوية 
جميع الوثائق المساندة من أصول  على أن يتم إرفاق ،مراجعتها واعتمادها من المدير المالي ومدير المشروع

ً  مما سيتحقق من صحته المراجع الخارجي. ستقوم  المستندات لجميع التكاليف التشغيلية والتي ستكون جزءا
وزارة التربية والتعليم بتعزير الضوابط الداخلية على المصاريف التشغيلية كما ستقوم وحدة إدارة المشروع ب

 .ية عن استهالك تلك التكاليف التشغيلية ومشاركة تلك التقارير مع البنكتفصيلربع سنوية بإعداد تقارير 
 

. المؤسسة الدولية للتنمية التي تمولهالألصول الثابتة لجميع األصول  مقبوال كلتا الوحدتين سجالتمتلك  .30
يتضمنه سنويا بما  التسوية الخاصة باألصول الثابتة والمواقع واالستخدامات الفعلية )جرد األصول(ويتم إجراء 

مصادر مختلفة والتي تمولها وبالتالي سيتم رفع تقرير بجميع األصول الثابتة  ،ذلك من فحوصات ميدانية مفاجئة
ً  مما سيتحقق من صحته المراجع الخارجي. وسيتم تعزيز سجالت األصول الثابتة من خالل  وستكون جزءا

عريفي الخاص باألصول وأن جميع بيانات األصول محدثة التأكد من أن جميع أصول المشروع عليها الالصق الت
 .من بدء المشروعاألولين في السجالت. وسيتم إجراء هذا خالل الشهرين 
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 ؛( تدفق النقودأ: ما يليأدلة اإلجراءات المالية الحالية والمحدثة باستمرار من واقع تجارب التنفيذ تغطي  .31
( الدليل المحاسبي )شجرة د ؛المحاسبي وآليات الضبط الداخلي ( النظامج ؛( السياسات المالية والمحاسبيةب

 ؛( ترتيبات المراجعةو ؛( التقارير المالية )بما في ذلك من هيئة التقارير الخاصة باإلدارة المالية(ه ؛الحسابات(
د ( مخصصات العهي ؛المشتريات (ط ؛( التنظيم والتوظيف لوظائف اإلدارة الماليةح ؛( إعداد الموازناتز

 .للمكاتب الفرعية والمحاسبة الخاصة لتصفية تلك العهد
 

 التدفقات النقدية .
 

ة عما تم تخصيصه لها من أموال المشروع المقترح وذلك من مسؤولكل وحدة من الوحدتين ستكون  .32
أسماء وسيتم إرسال الدوالر األمريكي. بخالل الحسابين المنفصلين والمخصصين لهما في البنك المركزي 

المخولين بالتوقيع على هذه الحسابات مع نماذج توقيعاتهم للبنك الدولي قبل استالم طلب السحب األول على 
إجراءات الدفع الخاصة و والسحوبات من الحساب المخصص وفقا لرسالة الدفع اإليداعاتكل ستتم الحساب. و

بإعداد  مشروع األشغال العامةلتعليم ووزارة التربية واوحدة إدارة المشروع ببالبنك الدولي. وستقوم كل من 
الوثائق المساندة للعملية. على أن يتم فتح حساب  ابالتوقيع مرفقا بهالمخولون  التي وقع عليهاطلبات السحب 

فرعي بالريال اليمني لكل حساب من الحسابين المخصصين للوحدتين بحيث يصبح لكل وحدة حساب مخصص 
 لريال اليمني.بالدوالر األمريكي وحساب فرعي با

 
خمسين ألف  بمقداربتوفير عهد مالية لمكاتبها الفرعية  مشروع األشغال العامةقوم يس ،ذلك إلىباإلضافة  .33

يتم الحقا تصفية هذه العهد وعكسها على  أنمن دفع المصاريف التشغيلية الصغيرة على لتمكينها ريال 
 .اكل ثالثين يوم االمصاريف. وسيتم تصفية العهد الممنوحة للحساب الفرعي دوري

 
قوم بضمان جودة األعمال من ي، فساألشغال المدنيةعن تنفيذ مشروع األشغال العامة مسؤول  وحيث إن .34

م توفيرها عادة قبل موعد الدفعة األخيرة للمقاولين. الخاصة باألعمال المنجزة والتي يت االستشاريخالل تقارير 
 .% من قيمة العقد5بضمانة صيانة قدرها  االحتفاظويجب على الوحدة 

 
 التقارير المالية .
 

 ستكون التقارير التالية مطلوبة في هذا المشروع: المؤسسة الدولية للتنمية إلجراءاتوفقا  .35
 

وزارة التربية وحدة إدارة المشروع بيتطلب المشروع المقترح تقديم كل من  :ةربع سنوي (1
المراجع الخارجي  صدق عليهاتقارير مالية ربع سنوية  مشروع األشغال العامةوالتعليم و

من تقارير سير عمل بوصفها جزءا منفصل أو على نحٍو  المؤسسة الدولية للتنميةوإرسالها إلى 
ضمن التقارير المالية وأن توضح األموال المخصصة لها أن تغطي المشروع. وعلى كل وحدة 

المرحلية قائمة مصادر واستخدامات األموال بحسب فئة المصاريف وبحسب المكون موضحا 
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التدفقات النقدية المتوقعة خالل الربع، وتقرير المصاريف الفعلية مقارنة وفيها األموال المستلمة، 
باإلضافة إلى مذكرة التسوية البنكية الخاصة بالحساب  ،شاطبالمصاريف التقديرية بحسب الن

للمؤسسة الدولية المخصص. وسيتم استخراج هذه التقارير من النظام المحاسبي ويجب إيصالها 
من نهاية الربع. كما سيتم إرفاق التقرير المالي المرحلي بتقرير ربع  ايوم 45خالل  للتنمية

 التشغيلية.سنوي تفصيلي عن استخدام التكاليف 

سيتم إعداد القوائم المالية السنوية وفقا للمحاسبة النقدية مع اإلفصاح عن االلتزامات  :ةسنوي (2
التقرير وستكون جزءا مما سيقوم المراجع الخارجي بمراجعته تاريخ المالية غير المدفوعة في 

انتهاء السنة تاريخ والمصادقة عليه. وسيتم إرسال هذه القوائم إلى البنك خالل ستة أشهر من 
( قائمة مصادر واستخدامات األموال أالمالية. وستتضمن القوائم المالية الخاصة بالمشروع 

( جداول ب ؛موضحة مصادر األموال المستلمة ومصاريف المشروع بحسب فئة المصاريف
 ؛مالئمة لتصنيف مصاريف المشروع بحسب المكون والتي تظهر األرصدة السنوية والتراكمية

( مذكرة التسوية البنكية الخاصة بالحساب المخصص لتسوية رصيد أول العام مع رصيد نهاية ج
 العام.

وزارة وحدة إدارة المشروع بمن  من كٍلسيكون مطلوبا  صحيفة تتبع االلتزامات الشهرية: (3
إعداد وإرسال قائمة التزامات المشروع الشهرية  مشروع األشغال العامةالتربية والتعليم و

: قائمة التعاقدات التي توضح المبالغ ما يليعلى أن تتضمن تلك القائمة  ،سسة الدولية للتنميةللمؤ
 إعداد التقرير.تاريخ المدفوعة والمبالغ التي تم االلتزام بها تحت كل فئة وذلك حتى 

 
 المراجعة والتدقيق .
 

 الخاصة بالمشروع المقترحمراجعة القوائم المالية سيتولى مراجع خارجي مستقل من القطاع الخاص  .36
 لدىوسيقوم أيضا بمراجعة التقارير المالية المرحلية )الربع سنوية(. على أن يكون هذا المراجع الخارجي مقبوال 

الحالي وعلى نقاط التعليم البنك الدولي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وبناء على الخبرة مع مشروع 
يتم إعداد شروط مرجعية واسعة النطاق وإرسالها إلى البنك الدولي لغرض ضعف ومخاطر المشروع المحددة فس

المقترح. ويجب أن يغطي تقرير في المشروع الحصول منه على خطاب "عدم االعتراض" وذلك عند البدء 
 المراجع الخارجي )والمقدم باللغتين العربية واإلنجليزية( جميع مكونات وأنشطة المشروع المشمولة في اتفاقية
التمويل وأن يكون معدا وفقا لمعايير المراجعة المقبول بها دوليا. وسيشمل تقرير المراجعة والرأي القوائم المالية 

مذكرة التسوية واالستخدام للحساب البنكي المخصص باإلضافة إلى استخدامات الدفع وللمشروع المقترح، 
رة لبيان المالحظات والتعليقات واالختالالت المباشر. كما يجب على المراجع إعداد الخطاب الموجه لإلدا

الخاصة بالنظام وإجراءات الضبط الداخلي والتي يعتبرها المراجع هامة كما يجب عليه تقديم توصياته إلصالح 
 .تلك االختالالت

 
 ترتيبات الصرف .
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مقدمة  دفعةعلى  مشروع األشغال العامةوزارة التربية والتعليم ووحدة إدارة المشروع بكل من سيحصل  .37

المحددة( ستورد إلى الحساب  المؤسسة الدولية للتنميةمبدئية )وفقا لخطاب الصرف وعلى أال تتجاوز أسقف 
. وسيتم استخدام للمؤسسة الدولية للتنميةالبنكي المخصص وسيتم استهالك تلك الدفعة عبر إرسال طلبات السحب 

. وسيتحمل مدير كل وحدة مع المدير المالي ولية للتنميةللمؤسسة الدالحساب المخصص وفقا للسياسات التشغيلية 
ية جميع عمليات الصرف. ومطلوب توقيع شخصين اثنين على أي مسؤولية إدارة الحساب المخصص ومسؤول

 .طلب من طلبات السحب على أن يكونا مدير الوحدة والمدير المالي لها
 

لتمويل أنشطة  استخدامهاعائدات المنحة وفقا إلجراءات الصرف التقليدية للبنك وسيتم سيتم صرف  .38
فع المقدمة أو العهد، الدُّوالمشروع من خالل إجراءات الصرف المعمول بها حاليا وهي الدفع المباشر، 

المالي قائمة طلبات السحب الخاصة باالستعاضة أو التعزيز ويجب أن يرفق باالستعاضة وااللتزام الخاص. و
وفقا لإلجراءات الموصوفة في خطاب الصرف وإجراءات الصرف الخاصة بالبنك الدولي. وسيتم  ،المصروفات

لتكون استخدام التقارير المالية المرحلية )الربع سنوية أو النصف سنوية( غير المراجعة والقوائم المالية السنوية 
ض الصرف. على أن يكون الحد األدنى لطلب الدفع المباشر أو للتقرير المالي وال يمكن استخدامها ألغراآلية 

 .% من السقف المحدد للدفعة المقدمة20االستعاضة ما يعادل 
 

 اقفالتاريخ البنك بالمصروفات مستوفية الشروط والخدمات المقدمة والمستكمل توصيلها عند  وسيلتزم .39
 اقفالتاريخ المشروع. وسيتم منح فترة سماح قدرها أربعة أشهر لسداد المصاريف غير المدفوعة والمتكبدة قبل 

 .المشروع
 

ألف دوالر أمريكي بأثر رجعي لغرض القيام باألنشطة الضرورية  300تمويل بمبلغ  هناكسيكون  .40
تاريخ وحتى  2013يناير  1من اتفاقية التمويل والتي ستتم بين الفترة من  1والواجب احتسابها تحت الفئة رقم 

 إلجراءات الشراء المعتمدة. التوقيع على اتفاقية التمويل. ولن تتم االستعاضة إال للمشتريات التي تم تنفيذها وفقا
 

 الخاصالحساب 
 

بفتح وإدارة حساب  مشروع األشغال العامةو وزارة التربية والتعليموحدة إدارة المشروع بستقوم كل من  .41
في دفع مساهمة المنحة في  استخدامهوذلك لدى البنك المركزي اليمني ليتم  األمريكي الدوالربمخصص ومستقل 

دوالر أمريكي وتتحمل كل وحدة ماليين  3يكون سقف الحساب الواحد  أن. على المعتمدةمصاريف المشروع 
 ية إرسال طلبات التعزيزات المالية الشهرية لحسابها مدعمة بالمستندات المؤيدة الالزمة.مسؤول

 
 الحسابات الفرعية
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وحدة سيتم فتح حسابين فرعيين لدى البنك المركزي اليمني على أن يكونا تحت اإلدارة المستقلة لكل من  .42
وحدة الحساب الفرعي الخاص بستكون عملة . مشروع األشغال العامةو وزارة التربية والتعليمإدارة المشروع ب
مشروع األشغال الحساب الفرعي ل عملة ستكونالريال اليمني في حين  والتعليموزارة التربية إدارة المشروع ب

الدوالر األمريكي. وسيتم إجراء الحواالت المالية إلى هذه الحسابات الفرعية وفقا لتوقعات التدفقات النقدية  العامة
على قائمة المصاريف.  على أن يتم توثيق تلك التوقعات بناًءالوحدتان  والتي تعدهاالقادمة  اللتسعين يوم

تكاليف التشغيل المتراكمة، وات الخارجة من الحسابات الفرعية مصاريف التدريب، وستغطي المدفوع
دوالر  5,000المنح المدرسية، والعقود االستشارية الصغيرة التي ال تتعدى و، التحويالت النقدية المشروطةو

عليها مدير الوحدة والمدير المالي لها. ويمكن استعاضة ما يتم يوقع للعقد الواحد. وسيتم الدفع عبر شيكات 
عملية دفع على أن تكون العملية موثقة بمستندات مؤيدة ويجب أن يتم تمت صرفه من الحسابات الفرعية كلما 

إظهار التسوية الخاصة بالحسابات الفرعية في مذكرة التسوية البنكية الخاصة بكل حساب مخصص )المرفق رقم 
خطاب الدفع(. على أن تكون المدفوعات من الحساب الفرعي مشمولة بنظام الضبط الداخلي ومراجعة ل 6

المراجع الخارجي. ويجب أن يتحمل "المستفيد" جميع المخاطر المصاحبة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية 
المكاتب  مديريلفرعي أو إلى أثناء إجراء الحواالت من الحساب المخصص )بالدوالر األمريكي( إلى الحساب ا

أي مبالغ متبقية في الحساب الفرعي )بما في ذلك من مبالغ بالريال اليمني والتي والفرعية )بالريال اليمني(. 
 يجب تحويلها إلى الدوالر األمريكي( يجب توريدها جميعا في نهاية المشروع إلى الحساب المخصص.

 
 بيان النفقات

 
المراجع  الحديع المستندات المؤيدة المتصلة بالعقود التي تزيد مبالغها عن إلى البنك جمأن يرسل يجب  .43

( 2 ؛اقل لألعمال أو أمريكيألف دوالر  300( 1آنفا ماعدا المصاريف الخاصة بالعقود ذات القيمة التقديرية: 
ألف دوالر  50( 4 ؛االستشاريةاقل للشركات  أوألف دوالر أمريكي  100( 3 ؛ألف دوالر أمريكي للسلع 200

منح التطوير ومنح التدريب، والمصاريف التشغيلية اإلضافية،  إلىاألفراد باإلضافة  لالستشارييناقل  أو أمريكي
قائمة المصروفات. سيتم حفظ المستندات المؤيدة للمصروفات لالناتج عن المدارس والتي سيتم المطالبة بها وفقا 

 أووالمراجعة من قبل المراجع الخارجي  لالسترجاعون قابلة وبسهولة تك أنلدى وحدة المشروع المعنية على 
على كل  A & Bالبعث اإلشرافية الدورية للبنك. وتنطبق ترتيبات وتدابير تدفق األموال المحددة في المخططين 

ية أدناه عمل A. ويلخص المخطط مشروع األشغال العامةو وزارة التربية والتعليموحدة إدارة المشروع بمن 
المصروفات الحساب المخصص عبر طلبات السحب لتمويل  إلى المؤسسة الدولية للتنميةتدفق التمويل من 
من  المصروفات المؤهلة للمشروعطلبات الدفع من الحساب المخصص لتغطية  اعتماد. وسيتم المؤهلة للمشروع

وزارة المالية للمصادقة عليها  إلىقبل مدير الوحدة المعنية والمدير المالي لها. وسيتم إرسال هذه الطلبات 
نظام إدارة معلومات  استخداموذلك من خالل  ،دفعها من الحساب المخصص في البنك المركزي واعتماد

 .رونيةالقروض والهبات التابع لوزارة المالية والذي يعتبر آلية دفع إلكت
 

بنك لناه تدفق األموال من المؤسسة الدولية للتنمية إلى الحساب الفرعي في ادأ B يلخص المخطط .44
الصلة من خالل طلب ذي إلى الحساب الفرعي  الحساب المخصص تحويالت منوستكون ال .المركزي اليمني
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األشغال العامة إلى وزارة المالية وزارة التربية والتعليم / وحدة إدارة مشروع بتتقدم به وحدة إدارة المشروع 
 .وزارة المالية لىإ من خالل إرسال هذا ا لطلب ا الفرعيينمالوحدتان بسداد النقص في حسابيه وسوف تقوم

في القرض والمنحة والوحدتان ليس لهما الحق  معلومات إدارة خالل نظام النقص انفالوحدتان سوف تسد
وتكون متاحة.  يحين موعد التسوية وتكون الوثائق المساندة أنالفرعيين إال حسابيها  لىإبالمبلغ المقدم المطالبة 

الدفعات للنفقات المؤهلة )مستوفية للشروط بحسب اللوائح المالية المعمول بها( وفي إطار المشروع المقترح. 
مع  التنفيذالهيئة المسؤولة عن إدارة من مدير ( ُصكوك) ي من خالل شيكاتالنفقات من الحساب الفرعوتكون 

 .مديرها المالي
 

لقد قدم البنك الدولي آلية الصرف هذه لجميع المشروعات المدعومة وتحت هذه  اإللكتروني: الصرف .45
عمالء من خالل نظام اتصال  يتم فحصها وتحويلهاجميع التحويالت/ تكون مصحوبة بوثائق مساندة واآللية، 

 ل تنفيذ المشاريع.يوتسه كثيرا ع الصرفيتسرإلى  هذهمعامالت الصرف تؤدي البنك الدولي عبر اإلنترنت. 
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 الحوكمة
 

المذكورة  المالية والتعاقديةإن الترتيبات  .موارد المشروع المقترح فيؤثر يأن  لحوكمةلضعف ايمكن  .46
التدقيق الداخلي ونظام معالجة الشكاوى، ورفع  بتدعيم قدرات إجراءات الحماية المقترنة آنفًا، بما في ذلك

 الشفافيةولضمان . التقارير وترتيبات التدقيق الخارجي المصممة سلفا قد صممت لتخفيف هذه المخاطر
على البنك الدولي أن يعمل مع وزارة التربية والتعليم عن كثب ليساعد تقوية نظام معالجة شكاوي  ،والمساءلة

عن المخالفات  المجهول غ(التربية والتعليم لكي يسمح برفع التقارير )اإلبالزارة بومشروع الوحدة إدارة 
 قد تم تصميمها لمعالجة مخاطر مختلفة بطبيعة المكونات. والشكاوى. باإلضافة إلى ذلك، فإن معايير التخفيف

 ياتالريف معلماتالالتعاقد مع  ،2.2مثل المكون الفرعي  ،األنشطة المؤهلة في إطار المشروعتشمل فمثال، 
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النقدية المشروطة للبنات ودعم مجالس اآلباء واألمهات. هذه األنشطة سوف تنفذ وفقا لألدلة  بتوفير التحويالت
)دليل المتعاقدات معلمات الريف( "  الموجودة المتعاقبة والتي طورت في إطار مشرع تطوير التعليم األساسي

أن وحدة إدارة إلى ودليل منحة تطوير المدرسة. باإلضافة  ،المشروطة"الدليل العملي لنظام تحويل النقود 
تتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مستقل وبشروط مرجعية مقبولة للبنك ومع اتساع نطاق  سوف المشروع

ء يمول بنا والذي 2.1التدقيق في امتثال ضوابط العملية الداخلية المرتبطة بهذه األنشطة بالنسبة للمكون الفرعي 
طرف ثالث أداة رصد ليشرف على الموقع ويستخدم إعادة تأهيل مدارس، وتوفير المعدات، وفصول جديدة، 

 ورصد أعمال البنية التحتية، وتسليم البضائع والخدمات ويوافق التفتيش المادي مع التقرير المالية.
 

 إشراف البنك
 

 المقترح جنب إلى جنب مع إشرافه الشاملاإلدارة المالية للمشروع يتولى البنك الدولي اإلشراف على  .47
 سوف تجرى على األقل مرتين في السنة. اإلشرافية والبعثاتعلى المشروع، 

 
 خطة عمل اإلدارة المالية

 
 :المالية يتم إنجازها كما اتفق عليه مع المستلم خالل بعثة التقييم اإلدارةخطة عمل  .48
 

 يةمسؤولال ينتهي بتاريخ النشاط م

1 
يتم تقديم برنامج المحاسبة للمشروع المقترح وإعداد يتم 

مسودة التقرير المالي المؤقت للمؤسسة الدولية للتنمية 
 بحلول المفاوضات.

 تم
وحدة إدارة 

المشروع/ مشروع 
 األشغال العامة

2 
وزارة التربية والتعليم نظام األصول الثابتة تطرح 

 مستخدمة أرقام البطاقات لجميع األصول.
 النفاذبعد شهرين 

وحدة إدارة 
 المشروع

 
 ترتيبات المشتريات

 
إدارة بمساعدة )مشروع األشغال العامة( وحدة  تطوير التعليم األساسيل الثاني مشروعالتنفيذ يتم  .49

وقد  المشتريات بنجاح حتى اآلن. تمكن كال المشروعين من تنفيذ أنشطة لقد .وزارة التربية والتعليمالمشروع ب
مرتبطا باإلدارة المالية. وعلى طورت وحدة إدارة المشروع نظاما قويا لمعلومات اإلدارة من أجل المشتريات 

مرن الستيعاب  اإلدارة فإن نظام معلوماتالعدد الكبير للعقود التي تتعامل معها وحدة إدارة المشروع  الرغم من
للمشتريات لكل من وحدة إدارة  الدوري الالحقاالستعراض . إن ، وعند وجودهاالحاجة التغييرات بحسب

عليم ومشروع األشغال العامة التي أجراها موظفو البنك تستخلص أن جميع أنشطة تالتربية والبوزارة مشروع ال
المشتريات تتم بطريقة مرضية. وأن القدرات المتوافرة حاليا تؤكد مدى كفايتها لتلبية احتياجات المشروع. سيتم 

في المشروعات التي تنفيذ المشتريات في إطار المشروع وفقا "إلرشادات بشأن منع ومكافحة االحتيال والفساد 
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 2006أكتوبر  15"، والمؤرخة المؤسسة الدولية للتنمية واعتمادات ومنح البنك الدولي لإلنشاء قروض مولها ت
وفقا إلرشادات  ،األعمال والخدمات االستشاريةومشتريات البضائع، ستنفذ و .)"إرشادات مكافحة الفساد(

لبضائع والخدمات غير االستشارية وفي إطار قروض البنك مشتريات ا اإلرشادات:" المؤسسة الدولية للتنمية
واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية بواسطة مقترضي البنك الدولي المؤرخة يناير  لإلنشاء والتعمير الدولي
شركات أو أفرادا وفقا" إلرشادات البنك الدولي: اختيار وتوظيف سواء كانوا ؛ االستشاريينويتم اختيار ، 2011

ومنح المؤسسة الدولية للتنمية من قبل  واعتماداتوالتعمير لإلنشاء  المستشارين في إطار قروض البنك الدولي
كل عقد بالنسبة ل، والمنصوص عليها في االتفاقية القانونية. 2011يناير المقترضين من البنك الدولي" مؤرخة 

واألطر الزمنية،  ستشاري، والتكاليف المقدرة،المنحة، وبحسب طريقة الشراء، وطرق اختيار اال يتم تمويله من
)المستفيد( ومؤسسة التنمية الدولية وتدرج في خطة  بين المستلمعليها يتم االتفاق  ،وخطة المشتريات السابقة

االحتياجات لبيان المشتريات. وسوف يتم تحديث خطة المشتريات سنويا على األقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، 
 للتنفيذ والتحسين الالزم في القدرات المؤسسية.الحقيقية 

 
فصل  500عقود األعمال في إطار المشروع سوف تشمل باألساس بناء  -: والسلعمشتريات األعمال  .50

مدرسة من المدارس العنقودية )التجمعات( في المحافظات  150دراسي إضافي في المدارس المزدحمة، وترميم 
وسوف تشمل البضاعة ولن  ،(أمانة العاصمةمدينة صنعاء)اء، الحديدة، حجة، عدن، صنع،التالية: إب، تعز، لحج

المكتبات ووسائل التعلم السمعية و ،تكون مقتصرة على توفير معامل العلوم الضرورية ومعامل الحاسوب
مقدرة  عقود متعددة بإجمالي تكلفةظل )األشرطة( التعليمية ومواد التعلم والحزم الضرورية للطالب المعاقين في 

دوالر أمريكي سوف  5000000)إنشاءات( تكلف إلى أقل من  األشغال المدنيةعقود  .)16920000بالدوالر )
دوالر أمريكي،  5000000العطاءات التنافسية الوطنية. عقود األشغال تقدر بقيمة  تمنح من خالل إجراءات

وف تمنح من خالل العطاءات التنافسية دوالر أمريكي والتي س 5000000وعقود البضائع تقدر بقيمة أعلى من 
دوالر أمريكي  50000دون السلع  دوالر أمريكي. وعقود 200000عقود األشغال تقدر بقيمة دون و ،الدولية

معادلة يمكن شراؤها خالل إجراءات التسوق حيث يتم التماس ماال يقل عن ثالثة عروض. وجميع عقود 
من  والموافقة المسبقةمراجعة لل تخضعوسوف ه عادلما يدوالر أمريكي أو ماليين  5األشغال تقدر بقيمة فوق ال 

دوالر أمريكي، وكل االتفاقيات اإلطارية  500000وكل عقود السلع التي تفوق قيمتها  .المؤسسة الدولية للتنمية
 بغض النظر عن قيمتها، ستخضع للمراجعة والموافقة المسبقة من المؤسسة الدولية للتنمية.

 
المشروع سوف يتم هذا في إطار  التي يتم الحصول عليها االستشارية: الخدمات االستشاريين راختيا .51

 االستشاريةالخدمات  اختيار أ(: ما يلي ،لكن ليست مقتصرة على ،تشمليمكن أن و وأفرادتقديمها من شركات 
 ب( المدارس في المحافظات المختلفة، وترميملإلنشاءات اإلشراف، وضمان الجودة( والتصميم، و)المسح، 

ومحليين لوضع المبادئ  إقليميين التعاقد مع استشاريين ج(، الهيكل التنظيميإلعداد االستشاريين  اختيار
 التربية( من كوادر وزارة 2065استشاريين لتصميم مواد التدريب ويدربون) د( ،التوجيهية )اإلرشادات(

 للجمع ولنشر المعلومات المتعلقة بالحافز المنزلي.تصميم دليل وأدوات  (ه، والتعليم
 

 اختيارسواء كان شركة أم فردا وفقا إلرشادات المؤسسة الدولية للتنمية في  االستشاري اختيارسوف يتم  .52
، أمريكيدوالر  300000جميع العقود فوق  ،بالنسبة للشركات .(2011)المؤرخ يناير  االستشاريينوتوظيف 
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 تكلفةالالقائم على االختيار يمكن استخدام و .في آن واحد الجودة والتكلفةباستخدام طريقة يتم شراؤها سوف 
المقدر روتينية ال القياسية او طبيعةالصغيرة ذات الللعقود  االستشاريقائم على أساس مؤهالت ال االختيارو ،األقل

ويمكن أن تتشكل قائمة مختصرة بالشركات  .ما يعادلهاأو  أمريكيدوالر  300000دون ال  أن تكون تكلفتها
يمكن  ،الواحد للعقددوالر أمريكي أو ما يعادلها  300000االستشارية، للخدمات المقدر أن تكون تكلفتها دون ال 

جميع  .ينباالستشاريرشادات الخاصة اإلمن  2.7كلية من استشاريين وطنيين وفقا ألحكام الفقرة تتشكل أن 
من المؤسسة الدولية للتنمية. المسبقة مراجعة لل تخضع أمريكيدوالر  300000فوق  ريةاالستشاالخدمات  عقود

الخاص بإرشادات ( v) لقسملتختار على أساس مقارنة السير الذاتية وفقا سالفردية  االستشاريةوجميع المهام 
 .االستشارييناختيار 

 
 أنشطة التدريب

 
 .. إلخ..الرحالت الدراسية،وولن تكون مقتصرة على: إجراء ورش العمل،  تشملسوف  .53
 

 :القائمة أدناه( : األسقف لطرق الشراء المعمول بها )ال تقتصر علىسقف المراجعة المسبقة .54
 

 سقف قيمة العقد طريقة الشراء م
المراجعة المسبقة، 
 بالدوالر األمريكي

مناقصة تنافسية دولية ومناقصة دولية  1
 محدودة )بضائع(.

 500000أكثر من 
 دوالر أمريكي

جميع العقود 
 دوليةالمناقصات الو
عقدين تنافسيين أول و

 .وطنيين

دون أو يساوي  مناقصة تنافسية وطنية )بضائع( 2
دوالر  500000

 أمريكيا
دون أو يساوي  التسوق )بضائع( 3

دوالر  500000
 أمريكي

دوالر  200000>  تسوق)أشغال( 4
 أمريكي

 

دوالر  500000>  أتفاق األطر 5
المبلغ اإلجمالي أمريكي 

 األعلى لكل اتفاقية

جميع االتفاقيات بغض 
 النظر عن القيمة.

أكبر من أو يساوي  مناقصة تنافسية دولية 6
دوالر  5000000

 أمريكي
 

 5,000,000< =  5000000أقل من  )أشغال(  مناقصة تنافسية وطنية 7
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المراجعة المسبقة،  سقف قيمة العقد طريقة الشراء م
 بالدوالر األمريكي

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي
 الكل  عقود مباشرة 8

 
 ملخص حزم المشتريات المخططة للثمانية عشر شهرًا األولى للتنفيذ.

 
 اختيار االستشاريين

 
من المؤسسة الدولية للتنمية كما المراجعة المسبقة متوقفة على  االختياررات االسابقة: قر المراجعةسقف  .55

 االستشاريين:وتوظيف  اختيارلإلرشادات:  1جاء في الملحق 
 

 مالحظات سقف المراجعة السابقة  طريقة االختيار م
دوالر  300,000 ≤ شركات استشارية )تنافسية( 1

 أمريكي
 باإلضافة إلى أول عقدين

  جميع العقود )المصدر الوحيد(  االستشاريةالشركات  2
دوالر  100,000<  )تنافسية( مستقلون أفراد استشاريون  3

 أمريكي
 

  جميع العقود )مصدر وحيد(مستقلون أفراد استشاريون  4
 

تضم فقط استشاريين وطنيين: قائمة مختصرة الستشاري الخدمات، وبحسب التقديرات  قائمة مختصرة .56
 2.7لكل عقد، وقد تشمل استشاريين وطنيين وفقا ألحكام الفقرة  دوالر أمريكي 300000>=تكلففإن الخدمات 

 من المبادئ التوجيهية لتوظيف االستشاريين.
 

 المهام االستشارية مع طرق االختيار والجدول الزمني
 

 األنشطة 

التكلفة 
التقديرية 
بالدوالر 
 األمريكي

 النهاية  البداية  االختيارطريقة 

الوطنية للمهن  المعايير تنقيح وتطوير
 التعليمية.

36,000 
 + التكلفة

 الجودة
3/2/2013 5/7/2013 

مساعدة فنية لتطوير إطار السياسة  .1
 50,000 معلمينلل

التكلفة + 
 5/6/2013 3/4/2013 الجودة
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 األنشطة 

التكلفة 
التقديرية 
بالدوالر 
 األمريكي

 النهاية  البداية  االختيارطريقة 

مساعدة فنية لتطوير حملة توعية عن  .2
عليم في مرحلة الطفولة التإستراتيجية 

 المبكرة.
 5/2/2013 20/2/2013 دولي استشاري 16,000

مساعدة فنية لتطوير خطة عمل لتنفيذ 
التعليم في مرحلة الطفولة إستراتيجية 

 المبكرة. 
 3/6/2013 3/2/2012 دولية استشارة 12,000

إعداد دليل اإلجراءات المحاسبية إلنشاء 
 لتكاليف األنشطة الوحدات القياسية

35,000 
التكلفة + 

 الجودة
15/2 

/2014 
5/7/2014 

 تقديم المساعدة الفنية لتحليل اإلنفاق العام
60,000 

التكلفة + 
 الجودة

3/2/2013 
15/4/

2013 
إعداد دليل إجرائي كامل لالعتماد وضمان 

 الجودة
 5/8/2014 3/4/2014 استشارة دولية 30,000

مهارات إستراتيجية لتطوير  مساعدة الفنية
 القراءة، وتقييم تعليم البنات.

 5/9/2013 3/5/2013 دولية استشارة 32,000

 
 خطة المشتريات

 
وزارة التربية والتعليم وتم استعراضها بمشروع الوحدة إدارة  أعدتها لخطة المشترياتالمسودة األولية  .57

وتنقيحها من قبل البنك. وسيتم تحديثها سنويا أو في وقت مبكر إذا لزم األمر لتعكس أحدث المتطلبات. لقد تم 
 .2012بالمشتريات في نشر إشعار عام 

 
 األولى بعد تفعيل المشروع: اعشر شهر ةالمخطط لها خالل الثماني المشترياتملخص عن عقود  .58
 

 الوصف م
التكلفة 

التقديرية، دوالر 
 أمريكي

طريقة 
 الشراء

البنك  مراجعة
 مالحظات )قبلية، بعدية(

ملخص حزم المناقصة التنافسية  1
 الوطنية )األشغال( )عقد متعدد(.

بناء/ إعادة تأهيل عدد من الفصول 
الدراسية في العديد من 

 المحافظات.

16,920,000 
مناقصة 
تنافسية 
 وطنية 

مراجعة 
 بعدية

عقدين أول 
سيراجعان 
 مراجعة قبلية
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 الوصف م
التكلفة 

التقديرية، دوالر 
 أمريكي

طريقة 
 الشراء

البنك  مراجعة
 )قبلية، بعدية(

 مالحظات

 ملخص المناقصة الدولية )بضائع( 2
500,000 

مناقصة 
تنافسية 
 دولية 

 كل العقود مراجعة قبلية

التنافسية ملخص حزم المناقصة  3
 400,000 الدولية )بضائع( )عقد متعدد(

مناقصة 
تنافسية 
 دولية 

مراجعة 
 بعدية

عقدين أول 
سيراجعان 
 مراجعة قبلية

ملخص للخدمات االستشارية  4
)عقود متعددة للتصميم 

 واإلشراف(.
1,080,000 

تنافسية 
 دولية 

مراجعة 
 بعدية

 

 
 تقييم قدرات المشتريات

 
وزارة التربية بمشروع اللقد تم إجراء تقييم مشتريات وحدة إدارة مشروع األشغال العامة ووحدة إدارة  .59

وشمل التقييم مكونات  الوحدتين بعناية، وفي إطار ذلك التقييم تم استعراض مكونات 2012والتعليم في سبتمبر 
الملفات وغير ذلك من األنظمة ذات الصلة، وحفظ ،واإلدارة ،منها، الهيكل التنظيمي، والمشتريات والتوظيف

 .والتقييم استعرض ما تقدم من مكونات بعناية
 

ى أساس لمراجعة واقع إدارة وحدتي األشغال ووزارة التربية والتعليم وموظفيها، في ضوء وع تتم .60
مشروع لاوحدة إدارة موظفو  أنشطة المشترياتوسينفذ . يفي الماض الموظفينتاريخ تنفيذ المشروع وأداء 

ت والموظفين المشروع الترتيبا . وسيستخدمالحاليونوحدة إدارة األشغال وموظفو وزارة التربية والتعليم ب
 .كتسبوا الخبرة باستخدام المبادئ التوجيهية للمشترياتالحاليين الذين ا

 
 من حيث تقييم مخاطر المشتريات، فالمخاطرة تعتبر "معتدلة".

 
 المقترحةاإلجراءات الرئيسية 

 
وثائق المناقصات  وزارة التربية والتعليم بالتدريب علىبمشروع التزويد موظفي وحدة إدارة  (1

يتوجب على فريق المشتريات حضور  .هم لكتابة تقارير التقييمدللبضائع وإعدا التنافسية الدولية
 العامة.اللجنة العليا للمناقصات في إطار مشروع تحديث المالية  في التدريب الذي سيعقد
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وزارة التربية بمشروع الللمسات األخيرة إلعداد دليل المشتريات من قبل وحدة إدارة اوضع  (2
والتعليم والذي يجب أن يشمل طرق المشتريات المتفق عليها سابقا. المراجعة القبلية من قبل 

عن  اإلفصاحوحل النزاعات، ومعالجة الشكاوى، وحفظ التسجيالت، والمؤسسة الدولية للتنمية، 
يجب  للتنمية. والدليل....وفقا للمبادئ التوجيهية المعمول بها في المؤسسة الدولية إلخالمعلومات 

 من فعاليات المشتريات.في فعالية أن يكون جاهزا للتفعيل مباشرة قبل البدء 

 ، والتعاقد المباشر.األطر اتفاقيةمثل  ،إضافة بدايات جديدة لعقود ستستخدم طرق مشتريات (3

تبقى كل الوثائق المتعلقة بحزمة أن ويجب  لحفاظ على سجالت كاملة لكل المشتريات.ضمان ا (4
 لإلشارة المرجعية وسهولة التمكن من مراجعتها. في ملف واحدشراء معينة معا 

 
 المراجعة البعدية وتكرار اإلشراف على المشتريات

 
بعدية واحدة للمشتريات في السنة، ويستعرض ما ال يقل عن عشرة في المائة من  بمراجعةيقوم البنك  .61

 باإلشراف على المشروع مرتين بالسنة.لشؤون التعليم البنك  فريقوسوف يقوم  %(.10مجموع العقود )
 

 الرقابة والتقييم
 

رات هدف تقييم المشروع. يتم رصد مؤشو وستستخدم لرصد 1إن إطار نتائج المشروع في الملحق  .62
والنتائج متوسطة المدى، والنتائج متوسطة المدى تقاس من  الحكومة الرسميةتطوير المشروع من خالل بيانات 

 .وإنجازاته خالل تقارير سير العمل ومستوى تقدم المشروع
 

وزارة التربية والتعليم في كل تقارير سير العمل ذات الصلة التي بمشروع ال إدارة وحدةسوف تشارك  .63
 .المديرياتوفي المحافظات  والمناطق التعليميةتتلقاها من المحافظات المستهدفة والمحافظات ذات الصلة 

ل في المديريات سير العموالمناطق التعليمية في المحافظات ي المناطق التعليمية فوسيرصد الموظفون المعنيون 
مشروع الوتقدمه على مستوى المحافظة والمديرية ويسلمون تقارير عن سير العمل وتقدمه إلى وحدة إدارة 

وستتولى وحدة إدارة المشروع بوزارة التربية والتعليم تسليم تقارير من مكاتب وزارة التربية والتعليم. ب
عن سير العمل النصف سنوي ملخصا  المحافظات إلى البنك عند الطلب وسوف تضمن أن يشتمل تقرير التنفيذ

 .فنيا عن تلك التقارير قبل أن يرسل إلى وزارة التربية والتعليم والبنك
 

لمشروع لالتربية والتعليم بأن جمع وتسجيل وإدارة واستخدام البيانات مدخالت حاسمة  وزارة وتدرك .64
تخصيص الموارد، والتخطيط وتحديد األولويات، والتطوير اإلستراتيجي، و ،تطوير التعليم األساسيل الثاني

 .المديرية، والمدرسةوالمحافظة، و ،السنوي على مختلف المستويات، المركزي
 

 ينطبق( كان دور شركاء التنمية )إذا



 61 

 
 ال ينطبق. .65
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 إطار تقييم مخاطر التشغيل: 4الملحق 
 تطوير التعليم األساسي ل الثانيمشروع الالجمهورية اليمنية: 

 إدارة البنك الدولي المرحلة: موافقة مجلس
 

  التقييم: معتدل مخاطر شركاء المشروع  .1
 هذه فإن ،، ومع ذلكالمصلحة بأصحابهناك قضايا رئيسة متعلقة  ليس الوصف:

حكومة انتقالية وإن الصورة االجتماعية والسياسية الشاملة ال تزال تتشكل. وعلى 
 إلىالمشروع سيؤدي في أن الفريق لديه أي سبب محدد يدفعه للتفكير من أن الرغم 

لدى أي من أصحاب المصلحة. ومن محدد يدفعه للتفكير بأن  رد فعل سلبي
لدى أي من أصحاب المصلحة. ومن الممكن  رد فعل سلبي إلىالمشروع سيؤدي 

الجماعات أن يكون هناك مخاطر محتملة لردود الفعل عير المتوقعة من بعض 
 .الصراعوعلى وجه الخصوص في مناطق االجتماعية 

منهما للحفاظ على التزامهما لقطاع  وزارة التربية والتعليم والبنك سيستمران في تحقيق تعاونهما الوثيق محاولة إدارة المخاطر:
 التعليم.

لم يحن الموعد  الحالة: مستمر الموعد النهائي: كالهما المرحلة: كالهما ية:مسؤولال
 بعد

 في اإلقليم بإعداد خطة القطاع والمشروع الرئيسيين تواصل وزارة التربية والتعليم إشراك أصحاب المصلحة
 تم الحالة: 2012/ 10/ 30 الموعد النهائي: اإلعداد المرحلة: كالهما ية:مسؤولال

 (والتعاقديةالمالية المنفذة ) بما في ذلك المخاطر  وكالةالمخاطر  .2
  كبيرالتقييم:  القدرات 2,1
األشغال أنشطة تنفيذ  ة عنمسؤولالجهة الهو مشروع األشغال العامة إن  الوصف:

ممن لهم موظفون ومستشارون مشروع األشغال العامة يعمل مع للمشروع.  المدنية
، . ومع ذلكيخص قدراتهم فيما رئيسيوليس هناك شاغل  خبرة في المجال المعني.

للمكونات األخرى  الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذيم هي لوالتع رة التربيةفإن وزا
ة عن مسؤولوزارة التربية والتعليم هي البمشروع الوإن وحدة إدارة  للمشروع،
للمشروع، وعلى الرغم من أنها تحسنت أكثر خالل  المالية والتعاقديةالجوانب 

 الوزارة ال تزال ضعيفة نسبيا.رات دالسنوات العشر الماضية فإن ق

ت المالية لموظفي وزارة التربية والتعليم وسيستمر بتقوية لجنة تسيير ا: سيستمر المشروع بممارسة أنشطة بناء القدرإدارة المخاطر
 ة عن تحديد األولويات(.مسؤولالمشروع برئاسة الوزير )والتي هي 

 مستمر الحالة: النهائي:الموعد  التنفيذ المرحلة: كالهما ية:مسؤولال

وزارة التربية والتعليم تمتلك قدرات وظيفية من بمشروع الإن وحدة إدارة  الوصف:
مشروع الذوي الخبرة في مجاالت أعمالهم، برغم أن مرتبات موظفي وحدة إدارة 

 .وزارة التربية والتعليم ليست تنافسيةب

لجنة مراجعة حقيبة  حاجة المشروع إلى تعديل جدول مرتبات موظفي "وحدة إدارة المشروع" سيتم تسليمه إلى إدارة المخاطر:
، 2012المشروع لوظائف برواتب أفضل. ففي آب/أغسطس  ال يتركونالموظفين المؤهلين  للتأكد من أن( CPPR المشاريع )لجنة

 ليتم ترقيتهم البنكمن موافقة  والتعليموزارة التربية ب مشروعالإدارة من موظفي وحدة  3تلقى 
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 تم الحالة: 2012/ 9/ 30 الموعد النهائي: اإلعداد المرحلة: كالهما ية:مسؤولال
أنشطة تنفيذ  وزارة التربية والتعليم علىبمشروع الإن قدرة وحدة إدارة  الوصف:

 .ضعيفة نسبيا عمر المشروعالمشتريات أثناء 
مشروع تطوير التعليم الثانوي و في إطار مشروع تطوير التعليم األساسيللمشتريات  باستشاري االستعانة تتم إدارة المخاطر:

 في إطار المشروع الثاني لتطوير التعليم األساسي.مشتريات الوحدة وإذا لزم األمر فسيستمر  لدعم موظفيالفتيات  التحاقومشروع 
الخبراء  "األشغال" واختيارو "السلعالشراء " الرسمي في البنك على إجراءاتمن التدريب  سيمول هذا المشروع أيضا مزيداو

 االستشاريين.
لم يحن الموعد  الحالة: 2013/ 7/ 31 الموعد النهائي: التنفيذ المرحلة: العميل ية:مسؤولال

 بعد
ووحدة وزارة التربية والتعليم بمشروع السوف تحافظ وحدة إدارة  (-i :إن ترتيبات اإلدارة المالية سوف تشمل التالي إدارة المخاطر: كال كياني التنفيذ. سليمة فيإدارة مالية  يتطلب المشروع الوصف:

إلدارة ( نظام داخلي مقبول ii؛ التي يمولها البنك تنفيذ المشروعاتالموظفين من ذوي الخبرة في على مشروع األشغال  إدارة
(  v؛ )( الحفاظ على حساب بنكي منفصل ألموال المنحةiv ؛محاسبة آلية مقبولة أنظمة (iii ؛أموال المشروع وأصوله بكفاءة استخدام

البنك قانوني خارجي. وسيبقى مجلس ا مويدققه امسنوي يراجعه وبيان مالي ،البنك إلى هوتسليمتقرير مالي فصلي مؤقت  إعداد
 الداخليةالمشروع تعزيز وظيفة تدقيق الحسابات  يساندذلك، سوف  إلى الحاجة. باإلضافةحسب  على توفير الدعم والتدريب محافظا

 لوزارة التربية والتعليم.
لم يحن الموعد  الحالة: 2013/ 3/ 1 الموعد النهائي: التنفيذ المرحلة: العميل ية:مسؤولال

 بعد
  التقييم: كبير اإلدارة .3.1

والرقابة من جنب قيادة هناك خطر من التدخل السياسي، وانعدام المساءلة  الوصف:
 .وزارة التربية والتعليم

وفرق المهام خالل الدراسات  يتم إعداد المشروع من قبل وزارة التربية والتعليم وبدعم من البنك ومستشاريه، من إدارة المخاطر:
قد المهام أن فريق  إلىوزارة المالية، باإلضافة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وممثلين من وحدة إدارة المشروع،  التي تضم

بعثات التعريف بالمشروع وإعداده. فقد أعد فريق وزارة  أثناءالكبير  التربية والتعليم موظفي وزارة شهد الملكية من التعاون بين وفد
 المقترح.مشروع بالوالتعليم الملتزم جدا  وزير التربيةالقوية لدارة اإلوالتعليم وتمت تعبئته تحت  التربية

 مستمر الحالة: مستمر الموعد النهائي: كالهما المرحلة: العميل ية:مسؤولال
العامة والصندوق  األشغالبين مشروع  انهناك منافسة وتنسيق ضعيف الوصف:

 .األشغال المدنيةاالجتماعي للتنمية ووزارة التربية والتعليم لمكون 
يات مسؤولالعامة لتوضيح قواعد العمل وال األشغالتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ومشروع تم  إدارة المخاطر:

 العامة. األشغالمشروع ووحدة إدارة المشروع، و: وزارة التربية والتعليم، ةالثالث لألطراف
لم يحن الموعد  الحالة: 2012/ 12/ 31 الموعد النهائي: التنفيذ المرحلة: العميل ية:مسؤولال

 بعد
 لجنة التسيير الوزارية الداخلية في المشروع إلىتقديم الشكوى  ألليةسيتم بناء نظام إدارة المخاطر: مشروع الهناك سوء فهم بين وزارة التربية والتعليم ووحدة إدارة كان  الوصف:
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لم يحن الموعد  الحالة: الموعد النهائي: كالهما المرحلة: كالهما ية:مسؤولال المشروع الحالي. ذلك على أن يؤثر في الماضي، ويمكن والتعليموزارة التربية ب
 بعد

في ظل  العامة السيماتقدم يذكر في تحقيق إصالح في اإلدارة المالية ال  الوصف:
 الوضع السياسي الراهن.

ومع ذلك فإن تصميم المشروع المقترح سيعتمد على الوحدتين اللتين  أن يعزز نظام الدولة، يمكن أن يتفق مع المتلقي إدارة المخاطر:
 التربية والتعليم ووحدة مكون األشغال)البناء والتشييد( رةاوزبمشروع الحدة إدارة وأي  ،بالفعل إنشاؤهماتم 
 مستمر الحالة: الموعد النهائي: كالهما المرحلة: كالهما ية:مسؤولال

  المشروعمخاطر  .3
  التقييم: معتدل التصميم .3.1

تطوير المشروع نسخة مكررة من مشروع  يعتبر هذاال  الوصف:
)الجودة ( سوف يدخل بعض  2األساسي والتحديد، المكون  التعليم

اليمن ) مثل النهج القائم على كفاءة  الجديدة فياألدوات والمفاهيم 
 (التعلمالمناهج وتقييم مخرجات 

( من قبل وزارة التربية والتعليم وسوف يكون هناك عملية iiتطوير التعليم األساسي )الثاني لمشروع اليتم إعداد  المخاطر:إدارة 
تعزيز قدرات لالبنك الدولي وقتا طويال يستغرق  والتعليم وسوفوظفي وزارة التربية موالمفاهيم وآليات التنفيذ من لألدوات  قبول

 الممارسات الجديدة.لفهم واستيعاب هذه  موظفي الوزارة
 مستمر الحالة: الموعد النهائي: التنفيذ المرحلة: كالهما ية:مسؤولال

حيث  "نهج البرنامج"وزارة التربية والتعليم والبنك الدولي يستخدمان إن  الوصف:
هذا من  األجزاءفلن تمول المؤسسة الدولية ، نهج شامل لكل القطاع والبالديتم اتباع 
 أخرىأجزاء  شركاء التنمية في مرحلة متأخرة لتمويليأتي ن أ . ويحتملالبرنامج

 من البرنامج.

 كثير منهم من بعثات التعريف، .تمثيال كامال في المجلس فيما يخص إعداد المشروعممثلون إن شركاء التنمية  إدارة المخاطر:
الطابع  لضمان قبولن فريق المهمة سيستمر بتعاونه مع شركاء التنمية بقوا على علم بسير المشروع وتقدمه. إوآخرون  ،واإلعداد
 .التكاملي

 مستمر الحالة: الموعد النهائي: التنفيذ المرحلة: البنك ية:مسؤولال
 في مجاالت ليست آمنةللتدخل  المشروعيحتاج  البرنامج قدباستخدام نهج  الوصف:

 .حاليا
يتم تنفيذ المشروع على  . وسوفبالبالدفي مناطق جغرافية آمنة التدخل أوال سيختار المشروع ، وباعتبارها أولوية إدارة المخاطر:

 للمرحلة التالية إذا ما تردى الوضع األمني في منطقة معينة. بالنسبة المستهدفةالمناطق  تتغير أنيمكن مراحل، و
 مستمر الحالة: الموعد النهائي: كالهما المرحلة: العميل ية:مسؤولال

  التقييم: منخفض االجتماعية والبيئية .3.2
أثر على  له قد يكون الحمامات وترميمها واستخدام/وبناؤهاتشييد المدرسة  الوصف:

 .البيئة
ة. يالبيئدارة اإلمن أعد خطة هو أنشطة المباني اإلنشاءات(،  عنمسؤوال إن مشروع األشغال العامة )الذي سيكون  إدارة المخاطر:

لرصد مدى توفر  االستشاريين وسيتم تعيينالحالية  ةيدارة البيئاإلخبرة في تنفيذ خطة  االمباني واإلنشاءات لهوحدة إدارة مكون و
 .ةيدارة البيئبخطة اإل االلتزام

لم يحن الموعد  الحالة: 2013/ 6/ 30الموعد النهائي:  التنفيذ المرحلة: العميل ية:مسؤولال
 بعد

  معتدلالتقييم:  البرنامج والمانح .3.3
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 األساسيبالرغم من االهتمام الكبير من شركاء التنمية تجاه برنامج التعليم  الوصف:
الخاص به وال يتعاون  أعمالهيتبع كل شريك جدول  أنككل، هناك خطورة من 

دوالر سيتم  نمليو 300. وقد تم تحديد برنامج ب اآلخرينتماما مع الشركاء 
قيد  تمويله جزئيا من قبل منح وكالة التنمية الدولية والشراكة العالمية للتعليم وهو

تجربة مشروع  أظهرتاإلعداد. ولم يتم تحديد تمويل إضافي بعد. ومع ذلك فقد 
 أولويات أن األساسيومشروع تطوير التعليم الفتيات تطوير التعليم الثانوي والتحاق 

 .التي تم التعهد بها قد يتم سحبها واألموالمتأرجحة  وتمويل شركاء التنمية

من البرنامج سيتم تمويله من خالل عمليتين منفصلتين لوكالة التنمية  اجزء أن، على اإلعدادخالل مهمة  االتفاقتم  إدارة المخاطر:
التنموية للمشروع على  األهدافلشركاء التنمية. وستركز  أخرىالدولية والشراكة العالمية للتعليم ولن تكون منوطة بمدخالت 

يقرروا تمويل جزء من  أنعليهم  -اآلخرينمع شركاء التنمية  األنشطةجل ضمان تكامل أومع ذلك، ومن  .مدخالت المشروع فقط
قيام بهذا التنسيق من السابق في سيستمر شركاء التنمية بالمشاركة في كافة نواحي اإلعداد والتنفيذ للبرنامج. وقد تم ال -البرنامج.

ومشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق الفتاة من خالل المراجعة السنوية المشتركة ومجموعات  األساسيمشروع تطوير التعليم 
. األزمةبعد جل التقييم االقتصادي واالجتماعي المشترك الذي تم إعداده أتعاون شركاء التنمية من  إلىالتعليم المنتظمة. باإلضافة 

 .في تنسيق المانحينفاعاًل  ، تعمل وزارة التربية والتعليم عمالوأخيرا
 مستمر الحالة: الموعد النهائي: كالهما المرحلة: البنك والعميل ية:مسؤولال

البناء  إلى المشروع الثاني لتطوير التعليم األساسي أنشطةتحتاج بعض  الوصف:
التي لم تكتمل بعد )  األساسي المرحلة األولى مشروع تطوير التعليم إنجازاتعلى 

 .مثل نظام معلومات اإلدارة التربوية(

 ًانتائج المشروع أساستكون  إمكانية أنلضمان  األساسييتابع فريق العمل عن كثب اكتمال مشروع تطوير التعليم إدارة المخاطر: 
 .تطوير التعليم األساسيالثاني لمشروع لل

 مستمر الحالة: 2013/ 6/ 30 الموعد النهائي: كالهما المرحلة: البنك  ية:مسؤولال 
  التقييم: كبير التوصيل واستدامتهالرقابة على  .3.4

لدى وزارة التربية والتعليم القدرات المؤسسية الفنية والمالية  ال يكونقد  الوصف:
 المشروع بعد تاريخ انتهائه. استدامةلدعم 

ذلك، سيتم التعامل مع  إلىتنفيذ المشروع. باإلضافة  أثناءسيتم بناء القدرات المؤسسية والفنية لوزارة التربية والتعليم  إدارة المخاطر:
ومع  لضمان االستدامة في تصميم المشروع ) مثل التعاقد مع المعلمات ومنح المدارس(خالل فترة تنفيذ المشروع. المتخذةالتدابير 

 على المشاريع في اليمن. ادائم اليمن، تعتبر االستدامة المالية خطرذلك، نظرا للوضع المالي ل
لم يحن الموعد  الحالة: الموعد النهائي: التنفيذ المرحلة: العميل ية:مسؤولال

 بعد
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 : خطة دعم التنفيذ5الملحق 
 تطوير التعليم األساسي الثاني لمشروع الالجمهورية اليمنية: 

 ونهج )طريقة( دعم التنفيذإستراتيجية 
 
المشروع على أساس طبيعة األنشطة المحددة له، والدروس المستفادة من مساندة خطة  تطويرلقد تم  .1

 .وفقا إلطار تقييم مخاطر العمليات ؛ومسيرة)تاريخ المشروع (مخاطر المشروع، العمليات في البالد والقطاع
 عملية تنفيذ المشروع.مساندة احتياجات  لضمان أن يستمر في تلبيةالمشروع مرة في السنة وسيتم استعراض و
 
التنفيذ على السياق )االجتماعي والسياسي إستراتيجية . لقد تم تطوير ونهج دعم التنفيذ إستراتيجية .2

 9من  نأساسي يتكوواالقتصادي( الحالي في اليمن حينما أصبح وجود البنك الدولي محدودا وبحضور فريق 
عدم مستويات فإن السيطرة نسبيا قيد أن الوضع في اليمن وفي حين موظفين تحت قيادة ممثلي البنك في البلد. 

فإن خارج البلد. لكن, تدار من ال تزال عالية والبعثات اإلشرافية ال تزال تعمل األ انعدامتنبؤ والقدرة على ال
الواقع ستكون حرجة لتحديد قضايا التنفيذ  أرضكثب والمتابعة ألنشطة المشروع على  نالرقابة عضمان 

ملية الرصد كما فالبنك حاليا يفكر في طرف ثالث يقوم بع، ولتحقيق ذلك .ومعالجتها بالوقت المناسب والمفترض
التقارير عن عملية الرصد والرقابة إلى البنك يرفع  والوكيل الرقابي. الدول الهشة األخرىهو معمول به في 

الدولي وهذه الوكالة يتم توظيفها أو تجنيدها للمهمة لضمان زيارات منتظمة إلى مواقع المشروع إلجراء فحص 
 في المجال. ميداني والحصول تغذية راجعة من أصحاب المصلحة

 
ن يالفنية في وضعها الصحيح لتمكموظفي المشروع والقدرات إن السنة األولى ستكون حاسمة لضمان أن  .3

 .على المستويين العام والمهنيأفضل تعلم نتائج تربوية تقديم المشروع من 
 
ب الوقت غ ميدانياوالذين يعملون العمليات  وكذلك مسؤولياإلدارة المالية والمشتريات  إن أخصائيي .4

البنك هؤالء, بالتعاون مع قائد فريق وأخصائيو  .التنفيذ الناجحمساندة سوف يلعبون دورا جوهريا في  الراهن
 للوزارة وبحسب الوقت المحدد سلفا.وفاعال منهم أن يقدموا دعما مكثفا يتوقع المهمة وفريق العمل 

 
شبه سنوية والتي تتم خارج البلد مساندة خالل السنة األولى, سيكون للمشروع بعثات  التنفيذ:مساندة خطة  .5

الوضع األمني يسمح بذلك. وسوف تجري الزيارات الميدانية باستخدام أداة رصد من قبل كان إذا  ،أو داخلها
 على سنوية ستركزإن البعثات شبة ال رير منتظمة إلى فريق البنك الدولي.اطرف ثالث والذي يقوم بتقديم تق

مساندة وسيتضمن  ،استعراض أداء المشروع مقابل إطار التقدم المحرز باتجاه ما تم التخطيط له من أعمال
لية والمشتريات المنصوص ابعثات التنفيذ رصد وزارة التربية والتعليم امتثال الوزارة إلجراءات اإلدارة الم

من الزيارة اإلشرافية, تقدم وزارة التربة والتعليم من خالل  وقبل شهر واحد.عليها وضمانات المبادئ التوجيهية
البنك الدولي تقريرا مرحليا شامال عن أنشطة المشروع لضمان جودة عالية ودعم  إلىوحدة إدارة المشروع 
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يتكون فريق البنك الدولي من اختصاصيين في التربية, واالقتصاد , واإلدارة  .شامل في ضوء تصميم المشروع
 الوقت.ذلك ة. يتم تحديد الضمانات وتنفيذ المشروع بفريق محدد لكل بعثة على أساس المتطلبات في المالي

 
 بحسب الجدول الزمني في مارس لزيارة المشروع اإلشرافية من المقرر إطالق بعثة البنك الدولي .6

وزارة التربية والتعليم ووحدة إدارة مشروع اإلنشاءات لمساندة تنفيذ منتظمة مساندة بعثات وستتبعها  .2013
 والمباني 

شاملة وقد تم تضمينها خطة البنك الدولي والحكومة اليمنية الخاصة بدعم نصف فصلية سوف تتم مراجعة 
كبيرة رغم أنها سوف تناقش ويتم االتفاق عليها فاعل تنفيذ لمساندة الموارد السنوية المطلوبة ستكون المشروع. 

 إدارة البلد. مع القطاع ووحدة
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 : التحليل االقتصادي والمالي6الملحق 
 تطوير التعليم األساسي الثاني لمشروع الالجمهورية اليمنية: 

 
 السياق المالي وسياسات الحكومةأواًل: 

 
خالل العقد الماضي, وضعت الحكومة أولوياتها بتوسيع فرص التعليم أخذا في  سياسات الحكومة: .1

في توسيع تغطية  بالء حسنااليمن قد أبلى و .االعتبار التحديات الجغرافية والديمغرافية الهامة والقدرة المحدودة
قبل مجلس الوزراء في تطوير التعليم األساسي الوطني من إستراتيجية فرص التعليم النظامي ثم المصادقة على 

وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى الزيادة في عدد الملتحقين, وعلى وجه الخصوص للبنات وفي  ,2003عام 
. فمنذ 2015سنة بحلول عام  (14-6% من الفئة العمرية )95المناطق الريفية لتصل نسبة الملتحقين إلى 

رزت الحكومة تقدما كبيرا في تعزيز بيئات السياسات. صياغة اإلستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي, أح
تطوير التعليم األساسي الوطنية واعترافا بالفجوة المالية )بين الواقع المالي إستراتيجية واستنادا إلى مبادئ 

(. أعدت الحكومة خطة معقولة 2015للجمهورية اليمنية وبين الطموح المتمثل في تحقيق غاية تعميم التعليم في 
التعليم شراكة بلدان لتتلقى تمويال من  (10أدى ذلك باليمن ليتم اختيارها في المجموعة األولى من)ووق بها موث

طورت وزارة التربية  .التربية(أجل المسار السريع والتي أعيدت تسميتها مؤخرا )بالشراكة العالمية من  -للجميع
في  (2007نفقات النصف سنوي ال)وإطار  (2006نتائج النصف سنوي الوالتعليم تجربة رائدة بصياغة) إطار 

تطوير التعليم األساسي الوطنية بترجمة األهداف إستراتيجية إلى مزيد من تفعيل كانت تهدف من ذلك و اليمن.
نتائج النصف سنوية الإطار تم تطوير , 2011طويلة األجل إلى خطط عمل سنوية ومتطلباتها التمويلية. في عام 

 تطوير التعليم األساسي الوطنية.إستراتيجية لتوفير خارطة طريق لتحقيق أهداف  (2015-2011الثاني للفترة )
 
السياسية آثار سلبية متعددة على  2011: لقد كان الضطرابات 2011االضطرابات السياسية في عام  .2

دهورة, وانخفاض نظام التعليم في اليمن عن طريق أنشطة االنكماش االقتصادي الحاد وبيئة االقتصاد الكلي المت
(تخريب مباني المدارس 1المتدهورة بما في ذلك )التعليمية توصيل الخدمات وتحصيل اإليرادات العامة 

( زيادة تغيب المعلمين والموظفين 3) ؛عدم إمكانية الوصول إلى المدارس بسبب انعدام األمن ( 2 (؛ واحتاللها
(تأخيرات في تسليم المباني 5)؛ 2010/2011العام المدرسي ( عدم استكمال المناهج الدراسية في 4) ؛اإلداريين

القائم القدرة المؤسسية الشاملة لوزارة التربية والتعليم بسبب الصراع وقد تأثرت المدرسية, والمعدات, واألدوات. 
 واالنقطاع عن األعمال والقيود المفروضة على الميزانية.

 
% من مجموع 13/20من على التعليم ال تزال نسبيا عالية إن حصة اإلنفاق  على التعليم: العاماإلنفاق  .3

لقد شهدت الجمهورية اليمنية في اآلونة األخيرة تدهورا حادا في جمع  العقد الماضي.خالل نفقات الحكومة 
 تسببت ،2011واالضطرابات السياسية في  .2009المالية العالمية في األزمة اإليرادات, مرتين مثل أوقات 

السنة التي سبقتها مباشرة. إال أنه وعلى عنن % 12و %18ين في انخفاض إجمالي نفقات الحكومة لالحادثتكلتا 
التعليم نموا النفقات العامة على وقد نمت  .في هذه السنواتالتعليم الرغم من الصعوبات , حمت الحكومة نفقات 
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الى 2008% في عام 13من حصتها في إجمالي نفقات الحكومة ونمت خالل هذه الفترة الصعبة,  امضطرب
 .2011% في عام 19
 
تمويل التعليم الحكومي باتجاه لتأمين على الرغم من الجهود  :2015-2011إطار النتائج متوسط المدى  .4

باتجاه تحقيق  حادة الحكومة تواجه فجوة تمويليةال تزال تحقيق أهداف الحكومة طويلة األجل لتطوير التعليم, ف
وبحسب إطار النتائج النصفية متوسطة األجل  .2015التعليم األساسي الوطنية بحلول  تطويرإستراتيجية أهداف 

تطوير التعليم األساسي قد عدلت بعض الطموح المبكر. بحيث أن نسبة الملتحقين إستراتيجية فان أهداف 
ي يفرضها واقع % مراعاة للفجوة بين ما يطمح إليه وبين القدرة التمويلية الت83% إلى 95المستهدفة عدلت من 

فجوة الموارد الهامة ال تزال قائمة. وبناء على إطار فإن ورغم التعديل لألهداف المبكرة فإنه وعلى كل  .اليمن
 ،مليون دوالر أمريكي في ظل الوضع الحالي 5,924النتائج النصفية متوسطة األجل فالتكاليف التقديرية هي 

 1,395ة لذلك فان الفجوتين التمويليتين في هذين الموقفين هما ونتيج 5,337في السيناريو اإلصالحي فهي وأما 
 على التوالي. 2015و 2011دوالر أمريكي بين ماليين  808مليون دوالر أمريكي و
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 (2015 - 2011) فجوة التمويل في التعليم األساسي: 1جدول 

 مليون دوالر أمريكي
 تراكمي 2015 2014 2013 2012 2011  

 المورد مجموع
     

  
 4,529 976 929 885 881 858 التعليم األساسي

 التكلفة تدفقات
     

  
 5,924 1,454 1,304 1,192 1,047 926 سيناريو الوضع الحالي

 5,337 1,239 1,149 1,081 977 891 سيناريو اإلصالح
 فجوة التمويل

     
  

 1,395- 479- 375- 307- 166- 67- سيناريو الوضع الحالي
 808- 263- 220- 196- 96- 33- سيناريو اإلصالح

 2015-2011النتائج متوسط المدى الجمهورية اليمنية، إطارالمصدر: 
من خالل  2015ــ  2014كما تم عرضه من إطار النفقات متوسط المدى لوزارة المالية.  2015 – 2011مالحظة: غالف الموارد بين    

 وزارة التربية والتعليم.تقديرات 
 
نفقات إجمالي من  %5.3و %2.3، مول شركاء التنمية 2012و  2008ما بين  شركاء التنمية:مساندة  .5

يزداد التمويل المقدم من شركاء التنمية بشكل عام  من وباألرقام المطلقة, . (2الجدول  الحكومة على التعليم )
مليون دوالر مخططة  44,1) 2011 مليون دوالر أمريكي عام  59,9الى  2008مليون دوالر في عام  26,4
فجوة كبيرة بين ما هو مبين في إطار النتائج  هناك ال تزال هلكن اتجاه التمويل يشير إلى أن .(2012لعام 

 2011االضطرابات السياسية في وأن السنوات الماضية  5متوسطة المدى وبين اتجاه دعم شركاء التنمية خالل 
ع تطوير التعليم األساسي وشرمبما في ذلك  ،شركاء التنميةمساندات لتوقف مؤقت مسببة قد فاقمت الوضع 

 الثالثة.ومبادرة منحة المسار السريع المرحلة 
 

 مليون دوالر أمريكي           : اتجاه تمويل الحكومة والمانحين2جدول 
  2008 2009 2010 2011 2012 

 1382.7 1076.3 1043.6 1137.2 1129.2 تمويل الحكومة

 44.1 59.9 28.3 41.3 26.4 تمويل شركاء التنمية

 1426.8 1136.2 1071.9 1178.5 1155.6 إجمالي التمويل

 %3.1 %5.3 %2.6 %3.5 %2.3 % لتمويل شركاء التنمية
 المصدر: وزارة التربية والتعليم

 تعهدميزانية/  2011-2010المبالغ فعلية و  2008/2009السنتان مالحظة: 

 
 داألساسي يسانالمشروع الثاني لتطوير التعليم : إن تطوير التعليم األساسيل الثاني مشروعالإسهامات  .6

المبلغ المقترح  يمثلو ،2017إلى  2013أمريكي من  مليون دوالر 66إطار النتائج متوسط المدى بتوفير 
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وسيناريو اإلصالح وسوف الحالي  التمويل كما تم تقديرها في سيناريو الوضع % من فجوة8% أو 4.7حوالي 
 % من نفقات الحكومة على التعليم األساسي.1.3يمثل تقريبا 

 
 ثانيًا: التحليل االقتصادي وتحليل الحساسية

 
 تحليل الفوائد والتكاليف .1
 
داخلي العائد االقتصادي المعدل  ، فوصولالتكاليف من المشروع المتوقعة من المتوقع أن تفوق الفوائد .7

 قتصادية للمشروع.الجدوى االيشير إلى  %12.2إلى 
 

 الفوائد
 
من طالب التعليم أألساسي يكملون مرحلة التعليم األساسي نتيجة أكبر طالب  (أ) تأتي فوائد للمشروع من .8

تكرار اإلعادة ومعدالت الرسوب بسبب سنوات التي تستمر لكل خريج الوتخفيض  (ب)؛ تحسن نسبه المعيدين
تحسين  يساندوالمتسربين وهذا سوف يستوعب عددا أكبر من الطلبة في النظام وعلى الرغم من إن المشروع 

الجدوى االقتصادية وتحليل الفوائد يشتمل على تحسين  معلمينالنظام من خالل تحديث الوزارة وإعادة توزيع ال
 ؛معلمينتحسين النظام وتوزيع الفي ر مباشر يغتأثيرا فالمشروع يؤثر كميا لإلصالحات التربوية. وعلى كل 

 كل معلـــم. إلى ولهذا فالتحليل يؤدي من خالل تحسين نسبة الطالب
 
األطفال ال يكتسبون مهارات القراءة أن . وأظهرت الدراسات متدنيةالتعليم األساسي في اليمن جودة إن  .9

حتفاظ معدل متدن لالللدروس و عدم استيعاب وينتج عن ذلك األساسي موالكتابة في الصفوف األولى من التعلي
ربات في الصف الثالث من التعليم األساسي سالمتالنساء ( إن بين 2010مكانة التعليم )تقرير ويبين  .بالطالب

بسالسة.  4قادرات على قراءة جملة بسيطةكن % في الريف 25فقط من المنطقة الحضرية ومنهن % 30 فإن
لصفين الثاني والثالث على طالب في ا 2011أجري في أبريل الذي ، المبكرةيم القراءة في الصفوف يتقويظهر 

 ال 3% من الصف 43لحج( أن  عمران, مدرسة في ثالث محافظات )صنعاء, 40من التعليم األساسي من
ون عييستطالذين األطفال بين من أما . (2012مثلث البحث  )معهدمن النص يستطيعون حتى قراءة كلمة واحدة 

معدل في حين كان كلمة واحدة في الدقيقة  11الصف الثاني كان قراءة كلمة واحدة على األقل فمعدل فصاحة 
قراءة ات ن طالب التعليم األساسي ليس لديهم مهاركلمة في الدقيقة. هذه األدلة تبين أ 16فصاحة الصف الثالث 

 ساسي.من التعليم األ األولىكافية في الصفوف 
 

                                                 
 مثال على الجمل البسيطة التي تم االختبار عليها "الطفل يقرأ كتابا". 4
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% 40أن  2005أظهر مسح ميزانية األسرة هذا االستيعاب المتدني يؤدي إلى رسوب وتسرب الطالب.  .10
. في حين أنه في أحيان كثيرة يكون هناك جدل أن 5من األطفال تسربوا نتيجة لعدم اهتمامهم بمواصلة الدراسة

 % من الطالب فقط11، إال أن معلماتالعائق األساسي لمواصلة الدراسة هو انعدام المدارس وعدم وجود ال
 .للتسرب عرض هي األسباب الرئيسةالقضايا ذات الصلة بجانب ال% إناث( أفادوا أن 19% ذكور، 3)
 
 

 أسباب تسرب الطالب قبل إكمال الصف التاسع من التعليم األساسي :3جدول 
 إجمالي إناث ذكور  

 %11 %19 %3 (علمات، ممعلمينقضايا متعلقة بجانب العرض )عدم وجود مدارس، 
 %15 %22 %8 ألسرة غير مهتمةا

 %40 %34 %47 األطفال غير مهتمين
  616,044  326,593  289,451 عدد الطالب المتسربين قبل إكمال الصف التاسع

 %8 %8 %10 مقارنة: لم يلتحقوا بسبب عدم االهتمام
 2005ميزانية األسرة البنك الدولي باستخدام مسح موظفي المصدر: تقديرات 

 .17ـ  6التسرب يغطي األعمار و، 14ـ  6يغطي األعمار  مالحظة: عدم االلتحاق   
 

ستحسن  ( جودة التدخالتأنتيجة لثالثة أنشطة:  الداخلية ستتحسنالفاعلية يفترض التحليل االقتصادي أن  .11
( ج؛ توظيف المعلمات الفتيات من التسربسيمنع برنامج ( باالستيعاب وزيادة اهتمام الطالب بمواصلة التعليم؛ 

األسرة في  ةاالبمعدم الظروف االقتصادية ومثل  ،جانب الطلبعوامل ستعالج المشروطة النقدية  تتحويالال
 األطفال. تعليم

 
مقابل  ،على التوالي للبنات 15,7سنة لألوالد  13,6السنوات المستثمرة للمتخرج من التعليم األساسي  .12
الداخلية الفاعلية ونتيجة للتدخالت ورفع درجة جودة التعليم وطول مدة البقاء, وتحسين . 6سنوات قياسية9

. 2032على التوالي بحلول عام  لألوالد والبنات 13,6و  12,2فالسنوات المستثمرة لكل طالب ستتحسن إلى 
 اأمريكي ادوالر 157)ما يساوي  ايمني رياال 33,770وكلفة الوحدة،  هيكل التكلفة الحالييستمر وبافتراض أن 

مليون دوالر  59م، سيتمكن النظام من تحرير حوالي 2010في عام  لكل السنة لكل طالب في التعليم األساسي(
 مليون دوالر( خالل السنوات العشرين المقبلة. 13 صافي القيمة الحاليةأمريكي )

 
 التكاليف

 
 بما قيمتهأن يستثمر منه البنك الدولي اقترح مليون دوالر أمريكي،  72التكلفة التقديرية للمشروع هي إن  .13
التكلفة المتكررة والمستحدثة من المشروع ما وستتضمن . 2017م 2013فيما بين  مليون دوالر أمريكي 66

                                                 
أشياء أخرى غير عدم االستيعاب. ومع لم يسأل المسح عن سبب فقد الطالب لالهتمام. ومن الممكن أن تتضمن أسباب عدم االهتمام  5

( 14-6% فقط من الفئة العمرية )8ذلك , فالحقيقة أن نسبة األطفال الذين ال يأتون إلى المدرسة مطلقا بسبب فقدان االهتمام يمثلون 
 مدرسة.وأنه من اإلنصاف أن نفترض أن األطفال ممن هم باألصل متحمسون للدارسة يفقدون االهتمام بالدارسة وهم في ال

 /2011/ 2010و  2010/ 2009تم احتسابها بناًء على نماذج فوج التالميذ في األعوام الدراسية  6
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 ( زيادة تكلفة الصيانةببسبب مؤهالتهم األكاديمية العالية؛  معلمينومرتبات ال معلمين( زيادة عدد الأيلي: 
 ( تكلفة تقييم التعليم في كل سنتين.د ( المنح الدراسية؛جللمدارس واألثاث؛ 

 
 نتائج المحاكاة لمعدل العائد االقتصادي الداخلي

 
 %12.2وسيكون معدل العائد االقتصادي الداخلي  تيارات الفائدة.و يبين ملخصا لكل من التكلفة 4جدول  .14

باستخدام نسبة تخفيض  دوالر أمريكي مليون 14,4 تكونسنة سوف  20بعد أكثر من  صافي القيمة الحاليةوأن 
 %10 مقدارها

 
 : ملخص اتجاهات التكاليف والمنافع ومعدل العائد االقتصادي الداخلي 4جدول 

 ألف دوالر واقعية لسنوات منذ بدء المشروعا 
 1سنة  

2013 
إجمالي  20سنة  19سنة  6سنة   5سنة  4سنة  3سنة  2سنة 

 البرنامج
 زيادة من أنهوا الصف التاسع

زيادة عدد المتخرجين من الصف التاسع 
 763,326 107,326 97,082 7,531 4,782 2,765 1,287 369  بحسب المشروع

           الفوائداتجاهات 
 260,201 34,715 31,605 3,275 2,216 1,173 565 186  زيادة دخل الخريجين

الوحدة الموفرة نتيجة زيادة إجمالي تكلفة 
 59,093 11,354 9,669 135 63 25 7 1  الكفاءة الداخلية.

 65,648 12,632 10,753 150 70 28 8 1  المبالغ الموفرة الضائعة لجميع الخريجين.
 إجمالي الفوائد

 188 580 1,226 2,258 3.541 52,026 
58,70
2 384,942 

          التكاليفاتجاهات 

15,00 5,000 المشروع  كلفةت
0 

25,00
0 

20,00
0 

5,000  0 0 70,000 

 79,832 6,323 5,999 4,925 300 300 300 300 - التكاليف المتكررة 
15,30 5,000 إجمالي التكاليف 

0 
25,30
0 

20,30
0 

5,300 4,925 5,999 6,323 149,832 

15,112) (5,000) المنافع الصافية
) 

(24,720
) 

(19,074
) 

(3,042
) 

(1,384
) 

46,027 52,379 235,110 

 %12,2 معدل العائد الداخلي
 14,428 %10صافي القيمة الحالية بمعدل خصم 

 
 :فرضيات

 وبدون المشروع. ناريو مع المشروععلى الفرق بين السيمستندان الفائدة وتقدير التكلفة 
 بالنسبة لتيار الفائدة:

 وهو المعدل الطبيعي للنمو السكاني  2.8% بالصف األول يزيد االلتحاق
األساس سنة % نقطة للبنات في كل سنة ابتداًء من 0.3% نقطة للبنين و 0.2بمقدار تتحسن  (9-1) معدالت البقاء في الصفوف

2010. 
موظفي البنك حسابات ( في الشهر )ادوالر 45ريال ) 9,700الفرق في المرتبات بين من أكملوا الصف التاسع وبين األميين يساوي 

 (HBS2005الدولي وفقًا لـ 
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% 26% للذكور و73عدد الزيادة في الخريجين مضروبة في متوسط نسبة مشاركة القوى العاملة ) أساسزيادة الراتب محسوبة على 
 .(لإلناث

 تاسع غير مضمنةالفائدة المتوقعة تتولد عن الزيادة في عدد خريجي الثانوية والجامعة وذلك ألن الزيادة في خريجي الصف ال
 بالنسبة لتيار التكلفة

% من 1,5% من القيمة اإلجمالية للمباني للعشر سنين األولى و 0,5( لألعمال المدنية أأساس تكلفة الصيانة السنوية تم احتسابها على 
فصل *  500للمقعد *  دوالر 100% من قيمة التركيب وقيمة التركيب تعادل 5 –( األثاث ، بنفس القيمة للعشر سنين التي تلي ذلك

 الحكومة وتدفعهافي الفصل موزعة على خمس سنوات مدة المشروع  اطالب 30
دوالر في  2400 بافتراضالمطلوبات بسبب زيادة عدد الطالب ) معلماتويتضمن الراتب مرتبات المعلمات التي تم توظيفهن وال

 السنة( 
 سةمدر 1200دوالر للمدرسة *  2000المنح المدرسية قيمتها 

 دوالر  25,000( اختبارينيتم إجراء اختبار تقييم القراءة كل سنتين ابتداء من العام السابع وتكلف الدورة )كل 
 كل عام 0,1الطالب بمقدار  إلى معلمينافتراض ارتفاع نسبة ال

 
 تحليل الحساسية .2
 

وعن  المقدم من السابق.يتم القيام بهذا التحليل عن طريق تغيير المعايير الرئيسية من سيناريو األساس  .15
تبدو أنها  صافي القيمة الحاليةسيناريوهات هي  ةللحاالت األدنى، أربع ةاألربعطريق تغيير المعايير الرئيسية 

في ظل افتراض معدل خصم قيمته % 10.0تحت الصفر ) أي أن معدل العائد االقتصادي الداخلي هو تحت 
ستكون تحت الصفر  صافي القيمة الحاليةمخاطرة كبيرة في أن هناك  .% (، ويتم تقديم سيناريو واحد أعلى10
في سيناريو  29.9فقط مقابل  29.0إلى  28.0تحسن معدل المعلم للطالب في التعليم األساسي من  )أ(إذا 

ريال يمني للشهر  5,800من أقل األجور بين خريجي التعليم األساسي واألميين كان فرق  )ب(األساس، 
نقطة مئوية. ومن  0.1نقطة مئوية فقط مقابل  0.05التحسن السنوي في معدل البقاء لألوالد كان  )ج(الواحد، 

نقطة مئوية سنويا، سيصل معدل العائد االقتصادي  0.3ناحية أخرى، إذا كانت معدالت بقاء الفتيات تحسنت 
 .اعام 20% خالل 12.2الداخلي إلى 

 
من  البقاء في معدل حدوث تحسن ينبغي أن يؤدي إلىي الذ نوعية التعليم في حسنتال يظهر هذا التحليل .16

االستثمار العام  في الهدر سيعمل على خفض البقاء معدلتحسن و. النقديو قابلة للقياس الكمي فائدة أجل إنتاج
زيادة التعليم ل تحسن نوعية، سيتم ربط ومع ذلك في المدرسة. أثناء وجودهم فرص التكاليف للطالبانخفاض و

التعليم  خريجيزيادة عدد و المؤشرات االجتماعية. تحسين الحياة من خاللتحسين نوعية للعمال واإلنتاجية 
العوامل . لم يتم تضمين التعليم األساسي في مرحلة ما بعد زيادة معدالت االلتحاقسيعمل على  األساسي
 .االقتصادي في هذا التحليل الخارجية

 
 الفرضيات المختلفةفي إطار : ملخص السيناريوهات المختلفة 5جدول 

 أعلى أساس 4أدنى 3أدنى 2أدنى 1أدنى السيناريوهات    
             النتائج

 %13.8 %12.2 %9.8 %9.7 %9.9 %9.8 معدل العائد االقتصادي الداخلي
 الفرضيات
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في  22.5)خط األساس هو  2013معدل الطالب إلى المعلم في 
2010) 23.8 

   
24.4 

األجر الشهري بين مكملي الصف التاسع واألميين )ريال  فرق 
 يمني(

 
7,500 

  
9,700 

 التحسن السنوي في معدل البقاء لألوالد 
  

0.15% 
 

0.20% 
 %0.40 %0.30 %0.20       التحسن السنوي في معدل البقاء للفتيات 

 
 لمشروعلالعوامل الخارجية  .3
 

التنمية االجتماعية، وسوق العمل. وللتعليم القدرة على جلب فوائد والفقر، بيرتبط التعليم ارتباطًا ال يتجزأ  .17
فوائد اجتماعية واقتصادية عظيمة. وقد للتعليم  أنقبول كبير ومثبت بالتجربة  وهناكواسعة للمجتمع بأكمله. 

عنه تغيرات في والذي ينج الفتيات أظهرت عدد من الدراسات الفوائد االجتماعية للتعليم السيما أهمية تعليم 
م قياسًا لألثر 2010السلوكيات والممارسات والنتائج على الصحة والسكان. وقد قدم تقرير وضع التعليم 

(آثار التعليم المنقولة لألجيال على ب ؛( آثار التعليم على النمو السكانيأ االجتماعي للتعليم في خمس مناطق:
تعليم األب أثر ( ه ؛( أثر تعليم األم على صحة الطفلد هات؛تعليم األم على صحة األمأثر ( جالفتيات؛ تعليم 

 .واألم على الفقر
 

ولألثر االجتماعي الكبير وتكلفة الوحدة المتدنية للتعليم األساسي، فمن الممكن رفع أنه ويستنتج التقرير  .18
التعليم للجميع حتى من ناحية التكلفة وذلك عن طريق التركيز على فاعلة مستوى الفوائد االجتماعية بطريقة 

النمو السكاني، ومثل معدالت الخصوبة،  ،الفصل السادس. التعليم يحسن حياة الناس من خالل قنوات متعددة
صافي الفوائد االجتماعية للتعليم االبتدائي في أعلى مستوى لها )مستوى عال من يكون الصحة والفقر وبالتالي و

ة من التحليالت للمؤشرات االجتماعية، فإن مستوى التعليم االبتدائي الفوائد مقابل تكلفة منخفضة(. وبحسب سلسل
% من إجمالي الفوائد االجتماعية تحققت حتى مستوى التعليم 43هو ما ينتج أعلى نسبة من األثر االجتماعي )
الب ريال تقريبا للط 190,000سادس( هي الول إلى األصف الالجامعي(. تكلفة الوحدة للتعليم االبتدائي )من 

الفائدة في حين أن % للتعليم االبتدائي 22.8ريال فإن الفائدة المتوقعة هي  100,000الواحد بدون إعادة. لكل 
%. وتشير 5%، وللتعليم الجامعي 12%، وللتعليم الثانوي 11هي  (9-7)للصفوف العليا من التعليم األساسي 

 .(2010اتها عند التعليم االبتدائي )البنك الدولي هذه األرقام إلى أن الفائدة الهامشية تكون في أعلى مستوي
 

 ثالثًا: االستدامة
 

 الستمرارتؤثر على القدرة المالية  أنيظهر التحليل وجود ثالثة أنواع من التكاليف التي من المحتمل  .19
من المشروع. وتفترض تحاليل التكلفة مقابل الفائدة أن آثار اإلصالحات والتدابير  االنتهاءالتدخالت بعد 

 إلىيتم ضم هذه التكاليف المتكررة  أنالمشروع. ولذلك، فمن الضروري  انتهاءستستمر حتى بعد  االبتكارية
 تكاليف المتكررة هي:المتوقعة. وهذه ال االقتصاديةنتاج الفوائد إوذلك لتمكين المشروع من  ؛ميزانية الحكومة
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فصل دراسي إضافي عبر  500: سيقوم المشروع ببناء األشغال المدنيةالتكلفة الزائدة لصيانة  .أ
دوالر أمريكي  103,000المكون الفرعي الخاص بالتوسعة، وستتطلب صيانة هذه الفصول مبلغ 

األشغال لي تكلفة % من إجما 0,5 بافتراضمن المشروع، وذلك  االنتهاءسنويًا للعشرين سنة بعد 
 % لما يتبقى من أعوام.1,5للعشر سنوات األولى و المدنية

تي سيتعاقد المشروع معهن سيتم توظيفهن الال ياتمعلمات الريفال: معلمينفي مرتبات ال االرتفاع .ب
بين وزارة  لالتفاقمن التأهيل والتدريب الخاص بهن ووفقًا  االنتهاءالدولة وذلك بعد في رسميًا 

مليون  2,4معلمة هذه مبلغ  700التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وستكلف الـ 
 .دوالر أمريكي سنويًا

دوالر  2,000في تنفيذ منح المدارس وتقييم التعلم: يوفر المشروع ما يقارب من الـ  االستمرار .ج
بهذا النشاط يتوجب توفير  ولالستمراردرسة. م 1,200منحة للمدرسة في العام الواحد وذلك لعدد 

متكررة وابتداء من العام السادس. كما سيتطلب بوصفها تكلفة مليون دوالر أمريكي سنويًا  2,4
 ألف دوالر أمريكي كل عامين. 250في تقييم القراءة الخاص بالصف الثالث مبلغ  االستمرار

 
من المشروع  االنتهاءسنة بعد  15متكررة خالل الـ التكلفة اإلضافية السنوية التقديرية للمصاريف ال .20

. كما 2015% تقريبًا من ميزانية التعليم في العام 6مليون دوالر أمريكي والتي تمثل  6,3و  4,9تتراوح بين 
التكلفة للطالب الواحد ثابتة وذلك ألن التكلفة المضافة بسبب تدخالت المشروع سيتم التعويض  أن االفتراضتم 

 خالل تقليل عدد السنوات المستثمرة لكل خريج.عنها من 
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 التحليل االجتماعي: 7الملحق 
 تطوير التعليم األساسي ل الثاني مشروعالالجمهورية اليمنية: 

 
بالبناء على النجاح المحقق في مشروع تطوير التعليم  المشروع الثاني لتطوير التعليم األساسييقوم  .1

وكان لألحداث . الفتياتاألساسي والمشاريع األخرى التي عمدت إلى تحسين التعليم كمًا ونوعًا ال سيما تعليم 
انعكاسات سلبية على كافة مجاالت التنمية الرئيسية والتي محت الكثير من  األخيرة التي تبعت "الربيع العربي"

إلى المدقع % وارتفع عدد السكان الذين يعانون من الفقر  10,5تسبات السابقة. فقد انكمش االقتصاد بمقدار المك
نسمة باإلضافة إلى الـ  390,000% من السكان في اليمن. كما أدى النزاع إلى تشريد ما يقرب من 50

سن الدراسة. كما أن % من إجمالي هؤالء هم في 30شخص المشردين بسبب نزاعات سابقة و  214,000
الحفاظ و البقاءإستراتيجيات األسر التي لم تعان من التشريد اضطرت وبسبب الصعوبات االقتصادية إلى تغيير 

على حياتها. وقد أثرت هذه العوامل مجتمعة وبدون شك على المواطنين الذين يقطنون المناطق النائية والجبلية 
حكومة الوفاق الوطني جهودًا كبيرة تبذل بالرغم من كل هذا التي تعاني من وصول محدود للمواصالت. و

 لمعالجة عوامل عدم االستقرار بما في ذلك المعدالت المرتفعة للفقر والبطالة.
 
لذلك فاليمن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى دعم كبير من المانحين لتخطي هذه المرحلة  .2

االجتماعية واالقتصادية. إال أن هناك عوائق كثيرة لعملية إعادة االنتقالية وبشكل خاص إلعادة بناء قواعدها 
. وتتضمن هذه العوائق استمرار تطوير التعليم األساسيالثاني لمشروع الالبناء والتي تؤثر أيضا على عملية تنفيذ 

الشمال. وقد الحركة االنفصالية في الجنوب والنزاعات القبلية في وحالة انعدام األمن في كثير من المحافظات، 
مختلف أنحاء البلد على عملية توصيل الخدمات التعليمية وذلك من في أثرت النزاعات السياسية التي امتدت 

خالل تدمير بعض المدارس أو احتاللها وتعثر الوصول إلى الكثير منها بسبب انعدام األمن وتغيب الكثيرين من 
زارة التربية والتعليم بسبب االختالالت الناتجة عن الحرب كما تأثرت القدرات المؤسسية لو ،والطالب معلمينال

 والنقص الحاد في ميزانية الدولة.
 
والحكومة اليمنية التزاما ثابتا نحو التعليم  وزارة التربية والتعليمبالرغم من كل هذه العواقب فقد أظهرت  .3

خاص. وكما بوجه عام وتطوير األيدي العاملة بوجه األساسي مع التركيز على أهمية التعليم في التنمية البشرية 
تمت اإلشارة إليه في هذه الوثيقة، فإن الهدف العام لهذا المشروع هو مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين تعلم 

 الطالب ورفع مستوى المساواة في الحصول على التعليم األساسي.
 
ومن الجدير  ،تطوير التعليم األساسيول لاألمشروع الاعتمد تصميم المشروع على الدروس المستفادة من  .4

ذوي الذكر أنه ومن بين األهداف كلها، فإن خفض الالمساواة في التعليم وبالذات تلك المتعلقة بالفتيات، واألطفال 
االحتياجات الخاصة، وأطفال الشوارع يظل الهدف األكثر تحديًا لهذا المشروع. عوامل العرض والطلب معقدة 

مباشر على التحاق الفتيات في تأثيرا تلك التي على مستوى المجتمع المحلي وتؤثر هذه  بطبيعتها وخاصة
يزال المفاهيم والتقاليد الثقافية حول ال المدارس االبتدائية واستمرارهن في تلقي التعليم، إال أن العائق األساسي 
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وفر المدارس سواء في القرية أو مكان مكانة المرأة في األسرة. ويجب األخذ باالعتبار آليتي استهداف األولى ت
مقارب لها والثانية استعداد الرجال في األسرة للسماح لإلناث بمواصلة دراستهن إلى ما بعد الصفوف األولى 

فيها شوارع، فإن صعوبة  ليسلهذه العوامل أهمية خاصة في المناطق الريفية. أما المناطق التي إن القليلة حيث 
و عائق كبير جدا اللتحاق الفتيات بالتعليم. ورغم أن الوضع في المناطق الحضرية الوصول إلى المدرسة ه

العوامل الثقافية المستمرة في خفض المساواة للفتيات تظل فإن من ذلك لسهولة الوصول إلى المدارس أفضل 
 .اعائق

 
شاركة مجتمعية من المعلمات ومأكبر عدد وإلى المدارس،  أفضل إلىالتدخالت التي توفر وصواًل  تعدو .5

بدون المشاركة المجتمعية ستظل العوائق الثقافية في ومعززة ذات أهمية خاصة في تحقيق أهداف المشروع. 
لبث أهميته؛ وشرح فيالمشروع مكانها. ويجب تنظيم المجتمعات المحلية للحصول على مشاركة النساء والرجال 

المجتمع المحلي والمساعدة لمجالس اآلباء واألمهات  روح ملكية المشروع لديهم. وبسبب هذا الجانب من تنظيم
أهمية حيوية للمشروع. وبدون هذا الدعم المستهدف تضعف فرصة رفع  2.3و 2.2تكتسب المكونات الفرعية 

 مستوى التحاق الفتيات في التعليم في الفصول التي تعلو األول والثاني.
 
مع األطفال المعاقين وذلك بسبب الوصمة  وتوجد نفس الصعوبات ولكن بهيئات أخرى عند التعامل .6

االجتماعية المرتبطة بهم. وغالبًا ما يتم إخفاء هؤالء األطفال من العامة وبالتالي يحرمون من التعليم. ويجب أن 
يتم توجيه أقوى حمالت التوعية المجتمعية نحو تحسين ورفع مستوى وصول هذه الفئة من المجتمع إلى التعليم. 

أن أطفالهم ممن هم من ذوي على ن يرافق هذه الحمالت حمالت لطمأنة األهالي والتأكيد يجب أأنه إال 
االحتياجات الخاصة سيحصلون على كل الرعاية التي يحتاجونها من المدرسة. أما تحسين ورفع مستوى 

تي يتواجدون فيها الوصول لتعليم األطفال العاملين وأطفال الشوارع فال يمكن القيام به إال باستهداف المناطق ال
أهمية العمل على مستوى أكثر على ال يمكن أن نشدد  ،وتقييم أسباب عدم تلقيهم التعليم. ومرة أخرى هنا

، فإن تدني مستوى التعليم تطوير التعليم األساسياألول لمشروع الالمجتمع المحلي. وكما تم ذكره في وثيقة تقييم 
للمجتمعات المحلية في صنع القرار. الكبار من النساء وبشكل الفاعلة كبر العوائق للمشاركة أحد أللكبار هو 
وبأساليب تربوية وإعالمية متنوعة. بدون هذه فاعلة الفئات التي يجب أن يتم استهدافها بتدابير إحدى خاص هي 

تظهر المعلومات من الصعب الحصول على التوجهات نحو فوائد التربية والتعليم. وهناك أمثلة من دول أخرى 
فوائد ارتفاع عدد النساء المتعلمات وأثرهن الفاعل في المشاركة المجتمعية. وأينما وجدت مجتمعات محلية قوية، 

وتوفر  معلمينصحيح، ووجود وحضور العلى نحٍو فان تماسكها يلعب دورًا هاما في ضمان سير عمل المدارس 
 لية.المواد المدرسية واألثاث هي التي تجعل المدارس تعمل بفاع

 
مشروع الصلة يواجه تنفيذ وذو خر كبير آتحديد وتدريب معلمات وخاصة في المناطق الريفية هو تحد  .7

االحتياج العظيم للمعلمات حيث تشير أرقام الوزارة  التهوين في تقديروال يجب . تطوير التعليم األساسيالثاني ل
فمن  ؛عوامل الرقابة والمتابعة للمشروعد أحيكون هذا  أنويجب  معلمة. 4,500المحدثة إلى االحتياج إلى 

فارق على مستوى البلد و التجارب في إحداث تغييرإحدى أهم يصبح تدريب عدد كبير من المعلمات  أنالممكن 
 بأكمله.
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 يةئالوقااإلجراءات 
 
 OP4.12 منشور سياسة العمليات قضايا تستدعي تطبيق أيالمشروع  ال يتضمنفي الوقت الراهن  .8
يتم تغطيته عبر تبرعات المجتمعات المحلية والتي  ألراٍض االحتياج(. في الماضي، كان التوطين القسري إعادة)

المرتبطة بمرافق دورات المياه والمراحيض في  األشغال المدنيةتقييم ينبغي ثنائي. كما على نحٍو كانت توثق 
بناء المرافق وما تتطلبه للتشغيل و، المواقععملية اختيار  ومعالجة وتتم مناقشة. المتالك أراٍض االحتياجتحديد 

 ة.يدارة البيئاإلوالصيانة المناسبة في خطة 
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 خريطةال: 8الملحق 
 تطوير التعليم األساسي ل الثاني مشروعالالجمهورية اليمنية: 

 
 
 

 
 


