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 معلومات أساسية

 
OPS_TABLE_BASIC_DATA بيانات أساسية عن المشروع .أ 

 البلد رقم المشروع اسم المشروع األساسي )إن ُوجد(رقم المشروع 

 

االبتكارات من أجل التعلم في 

 عن المتأخرة  المحافظات العراقية

 األخرى المحافظات

P175721 العراق 

 المنطقة تاريخ التقييم المقدر تاريخ النشر المقدر مجال الممارسة )األساسي(

 لشرق األوسط وشمال إفريقيا 2021ديسمبر  27 2022يناير  31 التعليم

 أداة التمويل المقترض )المقترضون( الوكالة المنفذة 
 

 تمويل مشروع استثماري وزارة المالية وزارة التربية

 
 هدف )أهداف( التنمية المقترح

 

 في عفا  ض األكثر االبتدائية المرحلة طالب بين والحساب والكتابة القراءة مهارات وتحسين والرياضيات العربية اللغة لمعلمي التدريس ممارسات لتعزيز

 .المتأخرة العراقية المحافظات

 
 المكونات

 لتدريس مهارات القراءة والكتابة والحساب المبكرة االبتدائية  المرحلة في والرياضيات العربية اللغة لمعلمي ممارسات التدريس تعزيز

 لخدمة الطالب أثناء تعلمهم في المنزل أو في المدرسةدعم أولياء األمور والمدارس بأدوات تعلم مخصصة 

 بناء القدرات لقادة المدارس ومديريات التربية ووزارة التربية وفي مجال المراقبة والتقييم

 
OPS_TABLE_FCC 12 لفقرةا في الموضحة القدراتفي مجال  قيودفي حاالت ال أو للمساعدة الملحة الحاجة لحاالت السياسة شروط استثناءات بتطبيق المشروع هذا معالجة تتم 

 .10.00الكتيب التشغيلي  من

 نعم

 
 بيانات تمويل المشروع )مليون دوالر أميركي(
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 التكلفة اإلجمالية للمشروع 10.00

 التمويل اإلجمالي 10.00

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/مؤسسة التنمية الدولية 0.00

اتمويلثغرةل  0.00  

 
   

 التفاصيل

 التمويل من خارج مجموعة البنك الدولي

 الصناديق االئتمانية 10.00

 صندوق إعادة إعمار العراق 10.00

 
   

 تصنيف الخطر البيئي واالجتماعي

 معتدل

 
  

 القرار
 

Click here to enter text.    
 
 
 
 

 قرار آخر )حسب االقتضاء(

 
 

 ب. المقدمة والسياق

 
 سياق البلد

 سياق البلد .أ
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عقدين من بدء حرب  حوالي بعد التي طال أمدها.هشاشة العراق أوجه  ازديادالسياسية األخيرة إلى وأدت األزمات الصحية واالقتصادية الكلية 

ً روثمو اً اقتصاد، وجيوسياسيةالسياسي، ومخاطر  واالنقسامعدم االستقرار  اً فيالعراق، ال تزال البالد عالقة في فخ الهشاشة وتواجه تزايد  توجهه ا

ً خاصاً قطاع، والدولة  المواطنين.و بين الدولة اً متزايداً انقسامو ،متزايدة، واضطرابات اجتماعية اً ضعيف ا

يعتمد  .لتحديات الهيكليةالوجود المستمر للعراق، على الرغم من في ااتية األخيرة لسوق النفط إلى تحسين الوضع االقتصادي ؤأدت الظروف الم

 على صعيداالنتعاش األخير . مع 1من إيرادات الميزانية %91من الصادرات و %95، حيث يمثل النفط الخام اقتصاد العراق بشكل كبير على النفط

ً ، مدفوع20212سنوي في النصف األول من عام على أساس  %0.9بنسبة نمواً االقتصاد العراقي  حقق ،أسعار النفط في حين  ،الخدمات بتحسن ا

المزدوجة في أعقاب الصدمات ، وذلك %16، انكمش االقتصاد بنسبة 2020في عام . +بحصص إنتاج أوبك مقيد الناتج المحلي اإلجمالي النفطيأن 

ديالت مما يقلل من قدرة الحكومة العراقية على إجراء تع ،على األجور والتحويالت الكبيراإلنفاق مقيدة بال تزال الميزانية . للوباء وانهيار سوق النفط

في جور خاصة تلك المتعلقة بالكهرباء واألوب - تزيد المتأخرات الكبيرةو. متدنيةنوعية بخدمات  ويؤدي إلى ،مالية أو تحفيز االقتصاد بشكل أكبر

مو الناتج نمن المتوقع أن يظل متوسط  ،السريعةصالحات اإلمن الضغوط على المالية العامة للعراق. في غياب  -والمعاشات التقاعدية  القطاع العام

 مماعلى االقتصاد ونقص المياه والكهرباء  دلتا 19-يدكوفبسبب تأثير متغير ، 23-2021في  %3غير النفطي السنوي أقل من اإلجمالي المحلي 

 يؤثر على الزراعة والصناعات.

مل خاصة بين الشباب، والتي من المحتوبتقديم الخدمات وارتفاع معدالت البطالة،  مالءمةأدت التحديات االقتصادية والسياسية في العراق إلى عدم 

على المهارات ذات الصلة إلى جانب الفرص المحدودة لبرامج التدريب  ،جود قطاع خاص ناشئأدى و أن تكون قد تفاقمت بسبب األزمات األخيرة.

خص واحد من هناك شحيث  -ترتفع في العراق الشباب لدى بطالة نسبة ال، إلى تدهور النتائج االقتصادية واالجتماعية في العراق. كانت بالوظائف

. لم اليومحتى  وحالة من االضطراب 2019جماهيرية في أكتوبر احتجاجات قيام مما أدى إلى  - 20193 في عامعن العمل عاطل كل أربعة شباب 

والكتاب األبيض بشأن  2021ال سيما مع اعتماد ميزانية  ،بعض التقدمإحراز وعلى الرغم من  ،تتمكن الحكومة من زيادة فرص العمل بشكل كبير

نفيذ جمود الميزانية ومعدالت تأوجه  فقد أدى كل من، . باإلضافة إلى ذلكحتى اآلنهذه التحديات حل لم يتم إيجاد ، لاإلصالحات المالية واالقتصادية

ً  4الميزانية المنخفضة   النمو االقتصادي.المتعلقة ب تحدياتال وتفاقمالتقدم ، إلى إعاقة تاريخيا

نوات بعد س غير متناسب على األطفال والمناطق األكثر فقراً. ركان لها أثفي العراق، حيث  بشكل كبير على رفاهية األسر 19-كوفيدجائحة  تأثر

نخفض دخل األسر من العمالة . ا19-كوفيد ، مع توقع تدهور الظروف بسبب آثار جائحةأصبح العراقيون أكثر عرضة للخطر ،من الصراع والنزوح

تشير توقعات البنك . 19-كوفيد اإلغالق العالمي والتباطؤ االقتصادي بسبب جائحة نتيجةوغير العمالة بسبب التباطؤ االقتصادي وانخفاض التحويالت 

 4.5تمثل ذلك في يو. 20185-2017 عام في %20مقارنةً بـ %31.7، مما أدى إلى ارتفاع معدل الفقر إلى %11.7الفقر زاد بنسبة  الدولي إلى أن

فقر قبل األزمات. يواجه األطفال زيادة أعلى في حالة الفي أصالً يعيشون شخص ون ملي 6.9إضافة إلى  ،فقير إضافي نتيجة لألزمات شخص مليون

ً عام 18لئك الذين تقل أعمارهم عن مما يرفع معدل الفقر بين أو ،%15.8معدالت الفقر بنسبة  (. من 2020 .نيسف والبنك الدولي)اليو %37.9إلى  ا

-كوفيد لجائحةب التأثير غير المتناس كالً من ، فإنالشامل. ومع ذلك والتلقيحقتصادي تعاش االبعد االن بشكل تدريجيالفقر  يتراجع تصاعدالمتوقع أن 

الناجمة ة عدم المساواو، فقدان الدخل والوصول إلى الخدماتعلى صعيد خاصة وب، الجائحةقبل انتشار  وضعفاءفقراء األشخاص الذين كانوا  على 19

 .لفترة طويلة في المستقبل عن ذلك، سيستمر

 
 السياق القطاعي والمؤسسي 

 
ً ضروري اً أمر البشري المال رأس تنمية تعد  من احدةو يمتلك العراق أن إال ،العراق في الهشاشة على والتغلب المستدام االقتصادي النمو لتحقيق ا

 لبشريا المال رأس في العالم أنحاء جميع في البلدان استثمرت ،الماضية العقود مدى على. رأس المال البشري في إجمالي الثروة من حصص أدنى

                                                           
 .2020حصص في عام 1
 2021المرصد االقتصادي للعراق، خريف  2
3 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=IQ 
 لتنمية البشرية في العراققطاعات امراجعة اإلنفاق العام ل ،(2019-2015فقط من الميزانية االستثمارية ) ٪20، يتم تنفيذ في المتوسط 4
 (2020 .في العراق )البنك الدولي واليونيسف والفئات الضعيفة اءعلى الفقر 19-تقييم تأثير كوفيد 5
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(. 2018 ،وآخرون النج) العالم أنحاء جميع في الثروة إجمالي من( %64) األكبر الحصة اليوم البشري المال رأس يشكلو. االقتصادي للنمو كمحرك

 المال رأس عن ويُعبَّر .المتقلب النفط قطاع على كبير حد إلى تعتمد الحكومية اإليرادات تزال وال ،التنويع إلى العراقي االقتصاد يفتقر ،ذلك ومع

 حاجة ثمة. إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في األدنى ويُعتبر ،فقطمنها  %15 يشكل هوو ،الثروة إجمالي من مئوية كنسبة للعراق البشري

 .االقتصادي االزدهار تحفيزبهدف  العراق في البشري المال رأس في لالستثمار ماسة

 إنتاجيته من فقط %41 إلى ،المتوسط في ،اليوم العراق في المولود الطفل يصل. التعلم أزمة ثمة العراق في البشري المال رأس أزمة قلب في

ً وفق ،يكبر عندما المحتملة  في البشري المال رأس مؤشرات أدنى أحد العراق يمتلك(. 2020 الدولي البنك) الدولي للبنك البشري المال رأس لمؤشر ا

 أن العراقي طفلال يتوقع أن يمكن ،الحالية االلتحاق معدالت على بناءً ف. المؤشر لهذا المحسوبة التعليم نتائج إلى كبير حد إلى ذلك يُعزىو ،المنطقة

بحسب  معدلة دراسية سنوات 4.0 فقط الطفل هذا سيحقق ،يتم اكتسابه الذي التعلم مقدار في التفكير عندف ،ذلك ومع. التعليم من فقط سنوات 6.9 يكمل

ال يُترجم إلى مهارات  المدرسة في يتم قضاؤه الذي( في األصل المنخفض) الوقت من %40 فإن ،لذلك ونتيجةً . 18 سن بحلول (LAYS) لتعلما

ً تعليمي مستوى ويُعتبر ذلك(. 2020 الدولي البنك) إنتاجية ً منخفض ا  .يقياإفر وشمال األوسط الشرق منطقة في األدنى وهو ،للقلق مثير بشكل ا

 لمالتع أساس تُعتبر وهي –بشكل مناسب  األساسية المهارات عاجز عن نقل تعليمي نظام إلى الهيكلية الكفاءة وعدم الصراع من سنوات أدت

 ىاألول في الصفوف الرياضيات وتقييم (EGRA) 2012 ىاألول للصفوف القراءة مهارات تقييم – للتعلم تقييم أحدث يسلط 6.المهارات وتنمية

 (EGMA)، عدب اكتسبوا قد تقييمهم تم الذين الطالب يكن معظم لم ،الثالث الصف حتى 7.التأسيسية السنوات في الكبيرة التعلم فجوات على لضوءا 

 من( 28.7) الثالث الصف طالب ثلث ولم يتمكن حوالي 8.%90 بفهم ون بعدال يقرأ نسبة الطالب الذين تخطتحيث  – الكافية األساسية المهارات

 من %41 نيتمك ولم ،)تقييم القراءة للصفوف األولى( للتو قرأوهكانوا قد  الذي للعمر المناسب النص حول صحيح بشكل واحد سؤال على اإلجابة

 هذه أن حين فيو. (الصفوف األولى)تقييم الرياضيات في  صحيح بشكل طرحال لعملية حسابية في واحد سؤال على اإلجابة من الثالث الصف طالب

 خطرل عرضة أكثر هم والذين ،اً ضعف األكثر الطالب لدعم الكبيرة الحاجة على الضوء تسلط أنها إال ،عفذوي األداء األض الطالب تمثل النسب

 .التعليم نظام من التسرب

 شاركةالم زادت. االبتدائي تعليمهم األكثر فقراً فقط الطالب نصف أكمل حيث ،الماضية السنوات خالل االبتدائية المدارس من الطالب تسرب زاد

 في االبتدائية المدرسة سن في طفل ماليين 6 حوالي بين ومن 2018.9 عام في %92 حوالي إلى 2000 عام في %76 من االبتدائي التعليم في

 ةالماضي السنوات خالل العراق في االبتدائي التعليم إتمام معدلوقد انخفض  11.طالب 500,000 حواليب عدد َمن هم خارج المدرسة يقدر 10،العراق

 ،ةاالبتدائي المرحلة يكملن األخير الصف في المسجالت الفتيات من فقط %73 ، وهو أمر مثير للقلق.2018 في فقط %76 إلى 2011 في %84 من

 .االبتدائية المرحلةمن األسر األكثر فقراً  الطالب من فقط %54 فيما يكمل

 مخاطروعلى زيادة  األطفال تعلم على مدمرة آثار المتكافئة وغير المحدودة بعد عن التعلم فرص باإلضافة إلى ا  مؤخر المدارس إلغالق سيكون

 من ٪75 من ألكثر متقطع بشكل المدارس إغالقب كورونا فيروس تسبب ،2020 فبراير منذ .ا  تهميش األكثر الطالب بين خاصةوب - الطالب تسرب

 لذينا ولئكوبشكل خاص أل العليا الصفوف في للطالب األولوية بعد عن التعلم فرص أعطت. عراقي طالب مليون 11 من أكثر على أثر مما ،الوقت

 انعدام التعليم خدمات إلى العادل غير الوصول فقد عزز ،أخرى بعبارة 12.ثراء   األكثر األسر والذين ينتمون إلى التكنولوجيا إلى الوصول إمكانية لديهم

                                                           
 .1 الملحق انظر ،التعليم قطاع عن األساسية المعلومات من لمزيد6 
ً  مثيليةت غير عينة على الوكالة األميركية للتنمية الدولية تقييم القراءة للصفوف األولى وتقييم الرياضيات للصفوف األولى من قبل تنفيذ تم 7  . المحافظات من وطنيا

ً دولي للمقارنة القابل الوحيدالقراءة للصفوف األولى وتقييم الرياضيات للصفوف األولى  تقييم يعد  .اآلن ىحت العراق فيه شارك الذي بالطال لتعلم ا

 الخاصة القراءة فهم أسئلة من أكثر أو ٪ 80 على صحيح بشكل اإلجابة يمكنهم ،بفهم األطفال يقرأ عندما أنه اً عموم المقبول من ،تقييم القراءة للصفوف األولى في 8 

 (.2012 الدولية للتنمية األميركية الوكالة. )صحيح بشكلفهم القراءة  أسئلة من أكثر أو ٪80 على أجابوا الثالث الصف طالب من ٪7.3. بهم

المسح العنقودي  نم للعراق( للتسجيل وكيل المعدلة، الصافية الحضور نسب) الزمني واالتجاه الحضور بيانات تتوفر. التسجيل معدالتالحكومة العراقية  تنشر ال9 

 .2018وحتى عام  2000متعدد المؤشرات الخاص باليونيسف من عام 

 2018/2019العام الدراسي 10 

 ". واشنطن العاصمة، البنك الدولي.Public Expenditure Review of Human Development Sectors: Education Chapter. "2021البنك الدولي. 11 

ً وفق 12   يذهبونكانوا  أطفال لديها التي األسر بين من ،(2020 عام في العالمي األغذية وبرنامج الدولي البنك أجراه الذي) العراق في التردد عالي الهاتف لمسح ا

. خاصةال مدارسمن طالب ال معظمهمو ،2020 سبتمبر في تعلم أو تعويض أنشطة أي في شاركوا أطفالهم أن إلى فقط %23 أشار ،اإلغالق قبل المدرسة إلى

 (.2020 العراق، في التردد عالي الهاتف مسح)
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انخفاض  ىإل أدت هذه المحدودة التعلم فرص أن إلى التقديرات تشير. ا  ضعف األكثر الطالب بين سيما ال ،المدرسي التسرب خطر من زاد مما ،المساواة

. وآخرون الدولي البنك) فقط سنوات 4 يبلغ أصال   منخفض أساس خط، من التعلم حسب المعدلة الدراسة سنواتمن  1.1 - 0.8 بين إضافي يتراوح

 .التعلم من" ضائع عام" من أكثر العراق في الطالب يواجه ،في الواقع(. متوقع صدوره قريبا  

ً تهميش األكثر الطالب على التركيز مع ،ومبتكر سريع دعم إلى حاجة هناك ،2021 وفمبرن أوائل في العراقية المدارس فتح إعادة مع  للتخفيف ا

 والمعلمين لمدارسمن ا الدعم ذلك في بما - التعليمية الخدمات لتقديم المبتكرة الحلول تعتبر. المدرسي التسرب من المزيد ومنع التعلم فقدان من

 عن تعلماللم يتمكنوا من الحصول على  الذين ،اً ضعف األكثر لألطفال خاصةبو ،للجميع التعلم لضمان ضرورية - سواء حد على الرعاية ومقدمي

 االتصاالتو المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية. التكنولوجيا إلى الوصول إمكانية لديها التيو حاالً  األفضل ألسرل األفضليةتعطي  الفرص هذه. بعد

 األكثر ألطفالا وخارجه تمكن اإلنترنت عبر المحتوى لتوفير مختلط نهج استخدام يضمن أن يمكنو. للغاية متكافئ غير إليها الوصولكما أن  ،مشتتة

 ً  الهواتفي أ ،اً انتشار األكثر واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا منأداة  من االستفادة الدعم هذا لمثل يمكنو. المستمر التعلم إلى الوصول من ضعفا

. لمدارسا فتح إعادة عند حتى بذلك القيام في واالستمرار المنزل في أطفالهم تعلم لدعم طريقة أفضل على الرعاية مقدمي تدريب مع 13،المحمولة

ً غالب ،نفسه الوقت في  وبالتالي ،األوسع المدرسي والمجتمع األمور وأولياء المعلمين بين التنسيق وظيفة لخدمة اً تجهيز أفضل المدارس تكون ما ا

 .أسرع بشكل اً ضعف األكثر الطالب إلى الوصول يمكنها

 
 ج. هدف )أهداف( التنمية المقترح

 
 )األهداف( اإلنمائي )وثيقة تقييم المشروع( الهدف
 في عفاً ض األكثر االبتدائية المرحلة طالب بين والحساب والكتابة القراءة مهارات وتحسين والرياضيات العربية اللغة لمعلمي التدريس ممارسات لتعزيز

 .المتأخرة العراقية المحافظات
 

 النتائج الرئيسية

 
لتدريس مهارات القراءة والكتابة االبتدائية  المرحلة في والرياضيات العربية اللغة لمعلمي التدريسممارسات  تعزيز: 1 المكون

 والحساب المبكرة 
 األنشطة 

 هة واستخدام الدروس الموج معلمي اللغة العربية والرياضيات في المرحلة االبتدائية على طرق التدريس المنظمة تدريب

 التكوينية  التقييمات والحساب وتنفيذلمهارات القراءة والكتابة 

 هينالموج المعلمين قبل من المعلمين وتدريب( لوجه وجها  و الرقمي) األقران من تعلمال خالل من المستمر التعلم تنفيذ. 
 

 المرحلية والنتائج المخرجات 
 الموجهة والدروس المنظمة التدريس طرق على المعلمين تدريب. 

 المعلمين قبل من ا  شكلي الطالب تقييم. 

 الممارسة ومجتمعات األقران من التعلم تنفيذ. 

 المعلمين للتدريب المستمر تلقي. 
 
 . دعم أولياء األمور والمدارس بأدوات تعلم مخصصة لخدمة الطالب أثناء تعلمهم في المنزل أو في المدرسة2المكون 

 األنشطة 

 القراء والكتابة والحساب لتعزيز القراءة من أجل االستمتاع. تطوير تزويد طالب المرحلة االبتدائية بكتيبات تكميلية لتعلم 

 .تطوير مواد إرشادية )عبر اإلنترنت وخارجه( لمساعدة أولياء األمور/ مقدمي الرعاية في تعلم أطفالهم ورفاههم 

                                                           
 (2019من األسر )اليونيسف  %99المتوفرة لدى  13 
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 لطالب.تقديم منح دراسية من أجل توفير المستلزمات األساسية لتلبية االحتياجات الملحة للمعلمين والمدارس وا 

 
 المخرجات والنتائج المرحلية 

  في مجالَي القراءة والكتابة والحساب. التعويضطالب مختارون يشاركون في صفوف 

 .كتيبات تكميلية لتعلم القراءة والكتابة والحساب مقدمة لطالب المرحلة االبتدائية 

  .تطوير مواد وأدوات إرشادية لدعم تعلم األطفال 

 

 لقادة المدارس ومديريات التربية ووزارة التربية وفي مجال المراقبة والتقييم. بناء القدرات 3المكون 

 األنشطة 

 .إعداد كتيب مخصص للمنح الدراسية وتدريب لجان إدارة المدارس 

 .دعم تنفيذ استراتيجية التقييم الوطنية والمشاركة في تقييم دولي واسع النطاق 

 ين على مستوى مديريات التربية.إعادة تحديد دور المشرفين التربويين المتواجد 

 .تصميم أنظمة مراقبة وتقييم المشاريع لتتبع تعلم الطالب وأداء المعلمين 

 المرحلية والنتائج المخرجات 
 الدراسية للمنح مخصصة كتيبات تطوير. 
  القائمة على المدرسةعلى اإلدارة  المدارس إدارة لجان أعضاءتدريب. 
  التربويوضع أحكام مرجعية جديدة للمشرف. 
 مسح اإلنجاز الوطني.في الصفوف متماشية مع  تقييمال أدوات تطوير 
 النطاق واسع دولي تقييم في العراق مشاركة. 

 والتقييم المراقبة أنظمة وضع. 

 مختارة في المشاريع تدخالت تقييم. 
 

 نتائج هدف تطوير المشروع
 

 المدارس وقادة التربية وزارة قدرة تحسين
 التدخالت تقييم 

 المتأخرة المحافظات في ضعفاً  األكثر االبتدائية المرحلة طالب بين والحساب والكتابة القراءة مهارات تحسين
 للطالب والكتابة القراءةب اإللمام درجات 
 للطالب الحساباإللمام ب درجات 

 المحسنة التدريس ممارسات
 التدريس ممارسات تقييمات 

 
 د. وصف المشروع

 

 مكونات المشروع

ً  األكثر االبتدائية المرحلة طالب المشروع يدعم  ،تأخرةم عراقية محافظات ثالث في المبكرة والحساب والكتابة القراءة مهارات اكتساب في ضعفا

 ممارسات تعزيز إلى لمشروعل 1 المكون يهدف .التربية ووزارة مديريات التربية عن فضالً  ،الرعاية ومقدمي والمعلمين المدارس دعم خالل من

 األمور أولياء دعم إلى 2 المكون يهدف. القراءة والكتابةو الحساب مجال في في المرحلة االبتدائية والرياضيات العربية اللغة لمعلمي التدريس

 المدارس لقادة القدرات بناء دعم إلى 3 المكون يهدف. المدرسة في أو المنزل في تعلمهم أثناء الطالب لخدمة مخصصة تعليمية بأدوات والمدارس

 .والتقييم في مجال المراقبةو التربية ووزارةمديريات التربية و
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 المحدودللتنفيذ  الزمني واإلطار اإلصالح والتعافي وإعادة إعمار العراق صندوق من أمريكي دوالر ماليين 10 البالغ الصغير التمويل لمغلف ا  نظر

 رأكب مستقبلية عمليات على والقدرة األدلة قاعدة وبناء التنمية أثر تعظيم إلى المشروع يهدف ،(23السنة المالية -21السنة المالية ) عامين مدةب

 : على التركيز خالل من

 تهميشا   راألكث للطالب الدعم لتقديم (المثنى ،القادسية ،ميسان) تأخرا   األكثر الثالث العراقية المحافظات في االبتدائية المدارس اختيار .1

 العربية للغة معلّم 500,4و ابتدائي طالب 270.000 المشروع من سيستفيد 14.التعلم في لمساواةل المتزايد التدهور من وللتخفيف ،وحاجة  

 العربية اللغة ومعلمي الطالب من ٪40 حوالي ذلك ويمثل. متأخرة محافظات ثالث في مختارة ابتدائية مدارس 804 في والرياضيات

 15.الثالث المحافظات من محافظة كل في والمدارس والرياضيات
 القراءة اتمهار اكتساب يصبحففي خالف ذلك، . الطالب لتعلم األهمية بالغة تعتبر والتي ،االبتدائية المرحلة لطالب األساسية المهارات .2

 األكثرو الضعيف األداء ذوي الطالب تخلف إلى فعليا   يؤدي مما ،التعلم فجوات تتسع ما ا  وغالب ،السن في الطالب تقدم مع صعوبة أكثر

 16.ا  ضعف
 الجاريةة التجريبي المدرسية اإلدارة برامج على البناء خالل من ،والتكييف بناء  عليها واستكمالها الجارية والعمليات المبادرات على البناء .3

في  لتنميةل رئةالطا عمليةال إطار في تطويرها تم التي المعلمين تدريب مواد وتكييف بعد عن التعلم تدابير وتكملة ،اليونيسف من المدعومة

 P155732(.17(العراق 
 طارإ في محتمل نطاق لتوسيع وعلى المستوى المحلي ،المحافظات مستوى وعلى ،على المستوى الوطني القدرات وبناء التقييم دمج .4

 18.أكبر برنامج أو مستقبلية عملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 انظر أيضاً "االستهداف" 14 

 انظر أيضاً "المستفيدون من المشروع" 15 

بيفاك. م. س. التعلم استمرارية لضمان الجائحة أثناء خاصة ،الطالب تقدم وقياس األساسية المهارات على التركيز أهمية على الضوء الحديثة األبحاث تسلط 16 

 بحوث. األطفال تعلم مستويات مع التعليم وتكييف األساسية للمهارات األولوية إعطاء األنظمة على يجب ،التعليم نتائج على19-كوفيد آثار من للتخفيف .2020

 IB_2020/01-RISE-g/10.35489/BSGhttps://doi.or. 20/01 العدد موجز(. RISE) التعليم نظم تحسين

 انظر أيضاً "الدروس المكتسبة"17 

 انظر أيضاً المراقبة والتقييم 18 

https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-IB_2020/01
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المشروع إطار في الرعاية مقدمي/  األمور وأولياء والمدارس والمعلمين الطالب دعم: 1الرسم   

 

 

 
: تعزيز ممارسات التدريس لمعلمي اللغة العربية والرياضيات في المرحلة االبتدائية لتدريس مهارات القراءة والكتابة والحساب المبكرة 1المكون 

 مليون دوالر أمريكي( 2.8)

 يف والرياضيات العربية اللغة من قبل معلمي المبكرة والحساب والكتابة القراءة مهارات تدريس جودة تحسين في المكون هذا من يتمثل الهدف

 وتوجيههم متدريبه يتمالذين  ،االبتدائية المرحلة معلمي من كفاءة أكثر كادر تطوير دعم إلى المكون هذا إطار في األنشطة تهدف. االبتدائية المدارس

ً مع ويعملون ،محليين متخصصين قبل من فعال بشكل  معلم 4500 يحوال المكون هذا وسيدعم .طالبلدى ا والحسابالقراءة والكتابة  نتائج لتحسين ا

ً مدرب 90 وحوالي ،االبتدائية المدارس في رياضياتو عربية لغة ً رئيسي ا ً معلم 1608 و للمعلمين ا تربويين في مديريات  مشرفين 5 وحواليمرشداً  ا

 .التربية

واستخدام الدروس الموجهة لمهارات القراءة  والرياضيات في المرحلة االبتدائية على طرق التدريس المنظمةمعلمي اللغة العربية  تدريب 1.1

 التكوينية  التقييمات والكتابة والحساب وتنفيذ

 ةباإلضاف .الطالب تعلم لمسار أساسية مهارات وهي ،المبكرة والحساب والكتابة القراءة لمهارات التدريس ممارسات الفرعي المكون هذا سيعزز

 نوثرالمتع القراء ذلك في بما ،صفوفهم في الطالب جميع احتياجات لتلبية 19"الصحيح بالمستوى التدريس"لـ المعلمين الفرعي المكون سيدعم ،ذلك إلى

                                                           
 على التركيز مع ويتعارض ذلك. للطالب الفردي التعلم مستويات لرفع التدريس ويكيف الطالب تعلم مستوى على يركز نهج هو" الصحيح بالمستوى التدريس" 19 

 تتوافق أال تملالمح من حيث ،كوفيد بعد ما سيناريو في ويُعتبر ذلك مفيداً بشكل خاص. للطالب الفعلية التعلم مستويات عكسي ال قد يذوال ،الدراسية المناهج

  المعلمين على: تدريب

 والحساب والكتابة القراءة في طرق التدريس المنظمة 

 التعويضوالتعلم العالجي/برامج  التكوينية التقييمات تنفيذ 

 في المدرسة:

 التعلم من األقران للمعلمين 

 اإلرشاد والتوجيه المستمر للمعلمين 

 الدعم في التعلم العالجي 

 اإلمدادات المدرسية األساسية لالحتياجات الطارئة 
 

 في المنزل:

 كتيب تعلم القراءة والكتابة للطالب 

 مالحظات إرشادية ألولياء األمور/مقدمي الرعاية 

 ور لدعم تعلم األطفالالمتابعة مع أولياء األم 

 تدريب قادة المدارس على اإلدارة القائمة على المدرسة 

  المعلمين المرشدينتدريب المشرفين التربويين على توجيه 

  تدريب موظفي وزارة التربية ومديريات التربية على المراقبة والتقييم والتقييمات

 المحسنة )التقييمات في الصفوف والواسعة النطاق(

نموالمعل  

 ميسر من قبل

 المدارس ميسر من قبل

 أولياء األمور ومجتمع المدرسة

وزارة التربية، مديريات 

 التربية وقادة المدارس
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الناتجة  المحتملة رةالكبي التعلم خسائر لمراعاة التعليمية ممارساتهم وتكييف ،تعلمهم في( تعويضي أو عالجي) إضافي دعم إلى يحتاجون الذين وأولئك

المبكرة والعمل  والرياضيات والكتابة القراءة في الطالب تعلم مستوياتمن  للتحقق الرئيسية التشخيص أداة التكوينية التقييمات . تُعد19-عن كوفيد

 تكوينية يمتقي أدوات تطوير الفرعي المكون هذا سيدعم ،العراق في اً جد مبكرة مرحلة فيال تزال  التكويني التقييم ممارسات ونظراً إلى أن. عليها

 والحساب ةتعليم القراءة والكتاب حول الموجهة والدروس المنظمة التدريس طرق إلى األنشطة وتستند. عليها المعلمين وتدريب االستخدام وسهلة بسيطة

 التدريس نموذج نفس وتنفذ تمويل إضافي – من أجل التنميةالطارئة  في مشروع العمليات التعليم مكون إطار في تطويرها تم والتي مبكر وقت في

 .فعاليته أثبت والذي ،التعاقبي

تعليم  في ةالمنظم التدريسطرق  تكييف( 2. )للمعلمين التصحيحي الدعمو التكويني التقييمأدوات  تطوير( 1: )يلي ما المحددة األنشطة تشملس

ً مدرب 90 حوالي تدريب (3تمويل إضافي. ) – من أجل التنميةمشروع العملية الطارئة  إطار في المبكر والحساب القراءة والكتابة ً رئيسي ا  طرق في ا

. التقنيةالمساعدة  ق معبالتنسي التعويضي/  التصحيحي والدعم التكويني والتقييم ،(مبكر وقت في والحساب تعليم القراءة والكتابة) المنظمة التدريس

 3ت التربية في مديريا) مديريات التربية مستوى علىالرئيسيين  المدربين قبل من والرياضيات العربية للغة ابتدائي معلم 4500 حوالي تدريب( 4)

 20(.محافظات

 .الموجهين المعلمين قبل من المعلمين وتدريب( لوجه ووجها   الرقمي) األقران التعلم من خالل من المستمر التعلم تنفيذ 1.2
 

 لمتأثرةا األخرى البلدان في نجاحه ثبتقد أو العراق في جديد أمر وهو - األقران من والتعلم والتوجيه المستمر التدريب الفرعي المكون هذا سيدعم

 وتبادل يهوالتوج المعلمين لتدريب المنتظمة المتابعة أهمية على الضوء المعلمين تدريبب المتعلقة األبحاث من كبيرة مجموعة تسلط 21.بالصراع

مديريات  مستوى علىن التربويون مشرفوويتمتع ال 22.الطالب وتعلم التدريس لممارسات الفعال التحسين أجل من المعلمين بين الممارسات أفضل

 .المحافظات مستوى علىالتوجيه  جهود تنسيقوإتاحة  المعلمين توجيه في للمدارس اإلرشاد لتقديم بكل ما يلزم التربية

ً مجتمع" المختلفة األنشطة ستوِجد  هودج على بناءً  .التربويين والمشرفين والمعلمين والمعلمين المرشدين المدارس مديري بين" للممارسة ا

 شخص والمدربون 4,500الذين يقارب عددهم  والرياضيات العربية للغةمعلمو ا سيتلقى ،23تمويل إضافي – من أجل التنميةالطارئة  مشروع العمليات

 معلم 4500 ـل المنهجية المشاركة هذه تنفيذ سيتم. والمشاركة المستمر التعلم فرصب تزويدهم وسيتم والتوجيه، التدريب 1 الفرعي المكون إطار في

 لتبادل واتساب مجموعة محادثات أو األسبوعية االجتماعات خالل من المثال سبيل على ،وخارجها اإلنترنتشبكة  عبرمن األقران  التعلم خالل من

 المدرسة في دونموجو ألنهم ينالمعلم ممارسات على للتأثير للتغيير نيالرئيسي الفاعلون نوالموّجه نوالمعلم وسيشكل. الممارسات وأفضل الخبرات

 باإلضافة. إرشادية مالحظات ونويقدم منتظمة فحوصات ونسيجر نالذي المدرسين المساعدين من بدعم يومي أساس على المعلمين توجيه ويمكنهم

ً أيض سيتم ،ذلك إلى  المدرسة مستوى لىع الموجهين مع بانتظام وسيتواصلون كمدربين التعليم مديريات مستوى على التربويين المشرفين تدريب ا

 من تدريبن أو ثالثة تدريبات منظمة لمدة يوم واحد" المدربين" من المجموعة هذه ستتلقى 24التوجيه. جودة وضمان المحافظات بين بالتنسيق للسماح

 يتمثل) المدارس مديري بين" ممارسة مجتمع" فعال بشكل سبق ما كل سيوجد. الدراسي العام خالل المدرسين المساعدينو الرئيسيين المدربين قبل

 لتيا المرشدين، والمعلمين والمعلمين ،(ذاتها حد في المجموعة من جزء تشكيل من بدالً  الحضور وتشجيع الممارسة مجتمع إنشاء دعم في دورهم

 بين والتعلم التبادل من بيئة لخلق بانتظام مشاركتهاو الطالب تعلم تحسين كيفية حول الممارسات وأفضل الراجعة والتغذية المالحظات توفير فيها يتم

 .الدراسية صفوفهم من المعلمين" نقل" دون التدريس جودة تحسين في الفرعي المكون هذا من الهدفيتمثل و .المدرسة موظفي

                                                           
 .للطالب الدراسي الصف لمستوى الدراسية المناهج توقعات مع الفعلية التعلم مستويات

 في) محافظاتهم يف المعلمين بتدريب المدربون هؤالء يقوم ثم ،العاصمة في المعلمين مدربي أو الرئيسيين المدربين بتدريبدوليون  استشاريون/  خبراء يقوم 20 
ً (. التربية مديريات  .والمعلمين الخبراء كبار بين( المدربون) فقط واحدة طبقة هناك ،فعليا

 (.2014الدولية )( والوكالة األميركية للتنمية 2010انظر الوكالة األميركية للتنمية الدولية )21 

 (.2018) فيوليتا ،أرانسيبيا ؛.إ ماري ،بريدينغ ؛.ك ديفيد ،إيفانز ؛آنا ،بوبوفا 22 

  المبكرة والعاطفية االجتماعية والمهاراتمهارات القراءة والكتابة والحساب  على معلم 5000 بتدريب بدورهم قاموا اً مدرب 95 درب والذي 23 

 هؤالء ألن اً نظرو. واإلشراف ،والعاملين ،المدرسية التحتية والبنية ،الكمية على اآلن حتى المحافظات مستوى على التربويون المشرفون يركز ،العراق في 24 
 خبرتهم من باالستفادة اهتمامها عن التربية وزارة أعربت فقد ،كمعلمين إنجازاتهم على بناءً  اختيارهم تم والذين ،الخبرة ذوي المعلمين كبار من هم المشرفين

 .والمعلمين للمدارس والتوجيه النوعية المدخالت من المزيد ليشمل دورهم وتوسيع أكبر بشكل
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 الخطط ذلك في بما ،األقران من التعلم حول للمعلمين( والمطبوعة الرقمية) اإلرشادية المالحظات تطوير( 1) :يلي ما المحددة األنشطة ستشمل

 من قبل المدرسين المساعدين تدريبتقديم ال( 2) الصفية المراقبة أدوات ذلك في بما المرشدين للمعلمين التوجيه/  اإلرشاد مواد تطوير( 2. )األسبوعية

 تسهيلية وكيف ينالمعلم توجيه مجال في( مدرسة 804 مجموعه لما مدرسة لكل 2) مدرسة لكل األقل على اثنينمرشدين ومشرفين تربويين  ينلمدربَ 

 .الدراسي العام خالل الموجهين المعلمين مع ةالمنتظم التحققإجراء عمليات و الالزمة الموارد( 3. )األقران من التعلم

 لتقنيةا والمساعدة اإلرشادية والمالحظات التدريب مواد وتوزيع وإنتاج التدريب وتكاليف التقنية المواد تطوير 1 بالمكون المرتبطة التكاليف تشمل

 .الصلة ذات والتكاليف التقييمتكاليف  3 المكونيغطي . واإلشراف

 (أميركيمليون دوالر  5.6الطالب أثناء تعلمهم في المنزل أو في المدرسة ) خدمةمخصصة ل تعلّمأدوات بأولياء األمور والمدارس  : دعم2المكون 

تقديم دعم تعليمي مخصص للطالب ومقدمي  إلىهذا المكون  يهدف، 2022-2021مع استمرار اعتماد نهج التعلم المدمج في العام الدراسي 

في المدرسة أو عن بُعد في المنزل، من  مباشرةً . سيوفر هذا المكون خدمات مخصصة، الطالب أينما كانوا يتعلمون لمساعدةالرعاية والمدارس 

زمة بشكل والمعدات الال المستلزماتلتوفير  المنح الدراسيةالمستوى الصحيح، وعلى ، ومواد القراءة اإلضافية المستهدفة التعويضخالل صفوف 

التعلم عن  .ومع إغالق المدارس بصورة متقطعة، وتفاوت فرص19-كوفيددارس نتيجة بعاجل من أجل الحد منزيادة فقدان التعلم بسبب إغالق الم

يكون لتقييم واستهداف الموارد والمعدات حيثماتم تجهيز المدارس على أفضل وجه التعلم عن بعد بشكل كبير بين المناطق والمحافظات،  رقبعد وط

شخص من الطالب ومقدمي الرعاية  270.000، وحوالي 804االبتدائية المختارة البالغ عددهاهناك حاجة ماسة إليها. سيدعم هذا المكون المدارس 

 لهم في المحافظات الثالث المتخلفة.

أساسية  القراءة مهارة .القراءة من أجل االستمتاعلقراءة والكتابة والحساب لتعزيز تعلم التزويد طالب المرحلة االبتدائية بكتيبات تكميلية  2.1

ي المنزل ف واإلرشاد على صعيد القراءةلباب للتعلم في كافة المجاالت. ومع ذلك، فإن العديد من األطفال في العراق لديهم القليل من الخبرة تفتح ا

د هذا . سيستفي25والقراءة من أجل االستمتاع، والتي ثبت أن لها آثار إيجابية كبيرة على صعيد اكتساب مهارات القراءة والكتابة في مرحلة مبكرة

ورقية المثبتة، لالمكون الفرعي من خيارات التكنولوجيا اإللكترونية الحالية، على سبيل المثال المكتبات اإللكترونية على شبكة اإلنترنت، والمبادرات ا

صاحبة ألولياء المواد الم افة إلىباإلضتعلم القراءة والكتابة والحساب عالية الجودة ومناسبة ألعمار األطفال، لمثل سلسلة القراء الصغار لتوفير مواد 

 األمور/مقدمي الرعاية لدعم تعلم األطفال.

. وستضمن المتابعة المنتظمة 26هذه المواد المصاحبة شاملة ألنها تدعم أولياء األمور بغض النظر عن مستواهم التعليمي ومهاراتهم على صعيد القراءة

منظمي المجتمع، استمرار أولياء األمور بتقديم الدعم للطالب )انظر من خالل مع أولياء األمور، على سبيل المثال من خالل الرسائل النصية أو 

دراسي. توزيعها على الطالب طوال العام ال(. ستكون المواد المناسبة للعمر عبارة عن سلسلة من الكتيبات التكميلية )القراء الصغار( يتم 2.2المكون 

غالقها وسيتم تسليمها للطالب إما من خالل المدرسة مباشرةً، أو من خالل المدارس إلى مقدمي الرعاية في حال استمرار إغالقها أو الحاجة إلى إ

 .2021/2022خالل العام الدراسي 

( 2. )تقنيةالالقراءة والكتابة والحساب )سلسلة القراء الصغار( من خالل المساعدة علم ت ( تكييف/اختيار كتيبات1)ستشمل األنشطة المحددة ما يلي: 

 .كتيبات على المدارسال/توزيع إصدار

. لمواجهة تحديات إغالق ورفاههم أطفالهمتطوير مواد إرشادية )عبر اإلنترنت وخارجه( لمساعدة أولياء األمور/مقدمي الرعاية في تعلم  2.2

ء االمدارس نتيجة جائحة كوفيد وتمكين األهالي من دعم تعلم أطفالهم بشكل أفضل، سيوزع هذا المكون الفرعي الموارد التي ستوجه وتدعم أولي

ترنت ارات المتاحة على اإلنخيالفي ذلك  سيستفيد المشروع من أدوات االتصال المبتكرة، بمااألمور في مساعدة أطفالهم على التعلم في المنزل. 

ية المكتوبة قوخارجه، مثل تنبيهات الرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية المباشرة للمتابعة، وتطبيقات الهواتف الذكية إلخ.، إلى جانب المواد الور

ض بغ ألولياء األمورن هذه األدوات متاحة والمطبوعة، بحسب الظروف المحلية، من أجل المتابعة المنتظمة مع أولياء األمور وتقديم الدعم. ستكو

سيعتمد هذا المكون الفرعي على قنوات التنفيذ التي تم وأشكال مختلفة، بما في ذلك المواد المرئية والمسموعة. وفق النظر عن مستوى تعليمهم 

 Save The Childrenو Sesame Street ومبادرات الشركاء اآلخرين، على سبيل المثال مبادرات من التربية إنشاؤها مع مبادرات مديريات

                                                           
 National Literacy Trust (2006)القراءة من أجل االستمتاع، 25
 (2020(، كنوير وآخرون )2013انظر فيرنالد وآخرون )26



 

The World Bank لدوليالبنك ا  

 (P175721) من أجل التعلم في المحافظات العراقية المتأخرة عن المحافظات األخرى مشروع االبتكارات 

 

 

 

  
Nov17, 2021 Page 12 of 17 

 

تم إجراؤها كجزء من برنامج دعم الحماية االجتماعية في  ومبادرة تجريبيةفي المملكة المتحدة،  Education Endowment Foundationو

الدولي بشأن دعم ممارسات أولياء األمور والطالب في التعلم في المنزل في البنك  الممارسات العالمية للحماية االجتماعية والعمل قطاعالتابع لالعراق

 وإشراكهم.ة أولياء األمورستسبق المواد حملة إعالمية في المناطق المستهدفة لزيادة مشاركة المجتمع وتوعيوفي محافظتين في العراق. 

أولياء دعم لأدوات تطوير ( 2. )وإشراكهم أولياء األمورفي المناطق المستهدفة لزيادة وعي  إعالمية( حملة 1: )ستشمل األنشطة المحددة ما يلي

األمور من ( المتابعة المنتظمة مع أولياء 3، بما في ذلك اإلشارة اإلرشادية إلى الكتيبات. )(عبر اإلنترنت وخارجهتعلم األطفال ورفاههم )األمورفي

 الرسائل النصية. تنبيهاتمثال من خالل ، على سبيل الخالل المساعدة التقنية

 

رعي سيعتمد هذا المكون الفللمعلمين والمدارس والطالب.  الملحةالحتياجات لتلبية اتوفير المستلزمات األساسية دراسيةمن أجل تقديم منح  2.3

 - من خالل إجراء تحويل مباشر من وزارة التربية التابع لليونيسف لتقديم المنح إلى المدارسالتجريبي 27على برنامج اإلدارة القائمة على المدرسة

التجريبي التابع لليونيسف في العراق هو برنامج شامل يساهم  اإلدارة القائمة على المدرسةبرنامج و. 28إلى حساب المدرسة فريق إدارة المشروع

تيح للمجتمعات المحلية فرصة المشاركة في حل المشاكل إلى الالمركزية على مستوى المدرسة، مما ي الكاملةفي االنتقال التدريجي من المركزية 

تعلم والمشاركة لالمحلية التي تؤثر على جودة التعليم ألطفالها. يركز برنامج اإلدارة القائمة على المدرسة على تحسين جودة البيئات المدرسية ونتائج ا

إلى أن برنامج 29تقييم تأثير البرنامج  توّصل(. 2019مين )اليونيسف، المجتمعية من خالل لجان إدارة المدارس ورابطات أولياء األمور والمعل

، المصلحة باإلدارة القائمة على المدرسة التجريبي حّسن بيئة التعلم، وأدى إلى زيادة دعم أولياء األمور لتعلم األطفال وتحسين التنسيق بين أصحا

يكون  ، من المتوقع أنالتعويضالتركيز اإلضافي على صفوف  وإلى جانبرسة. خلق قنوات لتحسين الدعم للطالب األكثر ضعفاً داخل المدكما 

دوالرات  6صيغة نصيب الفرد ) المنح الدراسية. ستتبع هذه تعلم الطالب واستبقائهملبرنامج اإلدارة القائمة على المدرسة تأثيرات إيجابية على 

علم مع التركيز على ضمان استمرارية الت التعويضكل عاجل باإلضافة إلى برامج أميركية لكل طالب( وستمول المستلزمات والمعدات المطلوبة بش

التي سيتم دفعها مرتين، على أساس  المنح الدراسيةمدارس من  804طالب في  270,000لجميع األطفال. سيستفيد جميع الطالب البالغ عددهم 

 سنوي.

 

 

 .المدفوعة للمدارس مرتين على أساس سنوي المنح الدراسية( 1: )ستشمل األنشطة المحددة ما يلي

 واإلشراف. التقنية، والمساعدة المنح الدراسية/مقدمي الخدمات، وتوفير المواد، والخبراء االستشاريينتشمل  2التكاليف المرتبطة بالمكون 

 

 مليون دوالر أميركي(. 1.6والتقييم )المراقبة في مجال و التربية ووزارة التربية، ات: بناء القدرات لقادة المدارس ومديري3المكون 

ييم قالهدف من هذا المكون هو تعزيز قدرة وزارة التربية على المستوى الوطني، ودعم وزارة التربية ومديريات التربية في إنشاء نظام شامل لت

يع دور بفعالية، وتوس المنح الدراسيةإدارة التعلم ونظام مراقبة وتقييم على نطاق أوسع، وتعزيز قدرة قادة المدارس في المناطق المستهدفة على

ابتدائية مختارة، ومدراء هذه المدارس وممثلي لجنة برنامج اإلدارة  مدارس 804وسيدعم هذا المكون حوالي  .المرشدينالمشرفين لدعم المعلمين 

                                                           
محافظة على مدى ثالث سنوات  11مدرسة في  1,027تم إطالق برنامج اإلدارة القائمة على المدرسة التجريبي المشترك بين وزارة التربية واليونيسف في 27

تحسين المدارس، تألف البرنامج من تدريب للمدراء والمعلمين، وتوفير المواد اإلرشادية، وتطوير خطة (. 2019/2020، 2018/2019، 2017/2018دراسية )

 (2019وإجراء تحويالت نقدية مدرسية )اليونيسف 
 اإلدارة المالية.لمزيد من التفاصيل حول مراقبة تحويل األموال واستخدامها، يرجى مراجعة قسم 28
 تقرير تقييم برنامج اإلدارة القائمة على المدرسة التابع لليونيسف.29
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مسؤوالً من مديريات التربية  15مديرية التربية وستوىعلى ماً مشرف 15مسؤواًل من وزارة التربية، و 20القائمة على المدرسة، باإلضافة إلى حوالي 

 لكل من المحافظات الثالث(. 5)

ل من كيسلط عدد كبير من األبحاث الدولية الضوء على اآلثار اإليجابية ل. المدارسمخصص للمنح المدرسية وتدريب لجان إدارة  كتيب إعداد 3.1

. لم يتم إدخال الالمركزية 30على تعلم الطالب وتحفيز المعلمين واالستخدام األكثر كفاءة للموارد المدارسالمدرسة واستقاللية  القائمة علىإلدارة ا

. حتى ةاألساسي المستلزمات، لكن المدارس لم تتلق بعد بشكل مباشر األموال التي من شأنها أن تسمح لها بشراء 2019في عام  اً في العراق إال مؤخر

هي هدف لوزارة التربية وحكومة العراق  برنامج اإلدارة القائمة على المدرسة، فإن ممارسات إدارة أكثر المركزية دريجياً إلىباالنتقال تو، مع ذلك

سيعتمد وفي أمس الحاجة إليها.  هيالتي  المستلزماتمستوى من المرونة للمدارس الختيار  يساهم ذلك في توفيرالالمركزية.  ها حولفي إطار خطط

وبناء  31يةالمنح الدراستنفيذ كتيبالذي تدعمه اليونيسف لتزويد المدارس المختارة ب اإلدارة القائمة على المدرسةبرنامج  هذا المكون الفرعي على

 برامج األساسية للطالب وتغطية التكاليف لتوفير المستلزمات، لشراء 2دمة في إطار المكون التدريب، واستكمال الموارد المالية المقالقدرات/

 االستلحاق./التعويض

على  لجان المدارس( تدريب المدراء/2بما في ذلك النفقات المؤهلة. ) لمنح الدراسيةل كتيب ( تكييف/إعداد1: )ستشمل األنشطة المحددة ما يلي

 على المدرسة. اإلدارة القائمة

المستمرة  قنيةالتدة ا المكون الفرعي على المساعسيعتمد هذدعم تنفيذ استراتيجية التقييم الوطنية والمشاركة في تقييم دولي واسع النطاق.  3.2

ً . لم يشارك العراق مطلقةستراتيجية التقييم الوطنيازارة التربية في تطوير إطار عمل و لدعم الدولي التي يقدمها البنك ييم دولي واسع ي تقفي أ ا

ألول واركة، مشمن أجل العي الدعم المالي للعراق هذا المكون الفرمحدثة لتحسين التعلم في البالد. سيوفر حاجة ماسة إلى بيانات تعلم بالنطاق وهو 

لطالب الصف  2023، وهي دراسة ستجرى عام (TIMSS" )االتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم")، في تقييم دولي واسع النطاق مرة

ر في ، غير متطوخاصة التقييم التكوينيبنفسه، فإن التقييم الصفي، و الوقت (. في32(IEA)لجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربويلالرابع وتابعة

أكثر أهمية في  تأصحب للطالبلدى بناًء على مستويات التعلم  التعليموتكييف  بشكل مستمر تقييم تعلم الطالبمين إلى اجة المعلّ ح كما أنالعراق. 

يم الوطنية يجية التقيستراتعمل ا أطر بتنفيذ في البدءسيدعم هذا المكون الفرعي وزارة التربية ووخسائر التعلم المحتملة.  19-كوفيدأعقاب أزمة 

ي إطار المكون مواد التقييم التكويني والتدريب ف إلىهذه األطر  وستستند. التقييم الصفيلتطوير  التقني، وتحديداً من خالل توفير الدعم الخاصة بها

1. 

للصف  2023(TIMSS)االتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم  دراسة في( الدعم المالي للمشاركة 1: )ليستشمل األنشطة المحددة ما ي

 لتطوير أدوات التقييم الصفي. التقنية( المساعدة 2الرابع )رسوم المشاركة(. )

 مرشدينال المعلمين لدعم الجديدة وظائفهم فيمساعدتهم والمتواجدين على مستوى مديريات التربية  نالتربويين المشرفي دور تحديد إعادة 3.3

 التربية زارةو من التعليم خدمات تقديم سلسلة طول الجودةعلى ضمان الضروري ومن – رئيسيةللعراق أولوية التعليم جودة تحسين يعد. المدارس في

 إلجراء لبالدا أنحاء جميع في المدارس زيارة مقتصرا  على التربوي المشرف دور أصبح الحالي، الوقت في. المدارس وصوال  إلى مديريات التربية إلى

 راسخ نظام لديه العراقو 33.الخارجية التدريبات إلى المعلمين إحالة الغالب وفي المعلمين، وتحديدا   وموظفيها، لمدرسةعلى ا عامة إشرافعمليات 

 4يارتين إلى ز بين ما التربويون المشرفون يجري المختارة، الثالث المحافظات في. وزيارتها المدارس لإلشراف على وطنية توجيهية مبادئيتضمن 

 المنتظمة، المدرسية للزيارات به المعمول النظام على بناء  و. 34تربوي مشرفل لك معلما   115و 60 بين تراوحمعدل يب أسبوع، كل مدرسية زيارات

                                                           
تكون  الباً ماغكبر في القرارات المتعلقة بالمناهج والتقييمات وتخصيص الموارد األستقاللية االادي والتنمية أن "، وجدت منظمة التعاون االقتصعلى سبيل المثال30

 (.2011، نظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ال سيما عندما تعمل المدارس ضمن ثقافة المساءلة )ملطالبتؤدي إلى تحسينأداءا
 المدرسية. المخصص للمنح الكتيبفي قائمة بالنفقات المؤهلة  إدراجسيتم 31
عت وزارة التربية في العراق وقّ . للصف الرابع 2023(TIMSS)"االتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم"دراسةيهدف العراق إلى المشاركة في 32

 .2021لهذا الغرض في عام  (IEA) لجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربويامذكرة تفاهم مع 
 يتم اختيار المشرفين التربويين وتعيينهم من قبل المديريات العامة للتربية في المحافظات.33
 مشرفاً. 56مشرفاً، المثنى  195مشرفاً، القادسية  130عدد المشرفين التربويين لكل محافظة: ميسان 34
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 لىإ وحده اإلشراف دور من للتحول التربويين المشرفين اختصاص/عمل نطاق مراجعة المشروع سيدعم الدولية، الممارسات مع لتوافقومن أجل ا

 .الصفوف في المعلمين ومراقبة المرشدين للمعلمين المشورة تقديمل الدعم وظيفة

 .التوجيه( توفير التدريب على 2لمشرفين التربويين. )ا نطاق اختصاص( مراجعة 1: )ستشمل األنشطة المحددة ما يلي

التدريب  جاليفي م تالتدخال، سيدعم هذا المكون الفرعي تقييم الً أو. ينلتتبع تعلم الطالب وأداء المعلم المشاريع. تصميم أنظمة مراقبة وتقييم 3.4

في  مديرية التربيةولدعم وزارة التربية  تقنيةالمساعدة النشطة. ثانياً، سيوفر المكون األ توسيع نطاقنشطة، من أجل األتقييم تأثير  خاللوالتعلم، من 

ومستويات رضا المعلمين عن التدريب الذي تم تلقيه. وسيشمل ذلك أدوات مراقبة لمهارات القراءة والكتابة  التعليمالمراقبة المنهجية للتعلم وممارسات 

ييمات التعلم تق واالستناد إلىترنت و/أو خارج اإلنترنت من خالل االستفادة من أساليب التقييم المبتكرة عبر اإلن األولىوالحساب في الصفوف 

أجل  مشروع العمليات الطارئة منل. يعتمد هذا المكون الفرعي على منصة جمع البيانات المتنقلة التي تم إنشاؤها في إطار مكون التعليم 35الموجودة

ً الذي يوفر فرص(EODP-AFالتمويل اإلضافي) –التنمية   .سريعة لجمع البيانات ا

والتقييم وتوفير التدريب لمسؤولي وزارة  المراقبةتكييف أدوات (2).)المساعدة التقنية( ( تطوير وتنفيذ التقييم1: )ستشمل األنشطة المحددة ما يلي

 والتقييم. المراقبةعلى  ومديرية التربيةالتربية 

 والمواد والتدريب واإلشراف ونفقات التشغيل. التقنيةالمساعدة  3تشمل التكاليف المرتبطة بالمكون 

 
 

 السياسات التشغيلية القانونية 

  تحفيز؟

 OP 7.50مشاريع حول الطرق المائية الدولية  ال

 OP 7.60مشاريع في المناطق المتنازع عليها  ال

 عن تقييم المخاطر والتأثيرات البيئية واالجتماعية ملخص

 

 

 
ذات الصلةهي المعيار البيئي (ESS)للمشروع تأثيرات بيئية محدودة وتم تصنيف المخاطر البيئية على أنها متوسطة. والمعايير البيئية واالجتماعية 

ظروف العمل، (بشأن العمالة وESS2البيئية واالجتماعية، والمعيار البيئي واالجتماعي ) والتأثيرات(بشأن تقييم وإدارة المخاطر ESS1واالجتماعي )
( بشأن الصحة والسالمة في ESS4( بشأن فعالية الموارد ومنع التلوث وإدارته، والمعيار البيئي واالجتماعي )ESS3والمعيار البيئي واالجتماعي )

لمشروع في تمويل ( بشأن مشاركة أصحاب المصلحة والكشف عن المعلومات. من المتوقع أن يساهم اESS10المجتمع، والمعيار البيئي واالجتماعي )
رنت وخارجه، إلنتأنشطة مثل بناء القدرات والمساعدة التقنية، وتوفير مواد القراءة التكميلية في المنزل، وتنفيذ أدوات االتصال، بما في ذلك عن طريق ا

 المدارس، وتقديم المنح لتلبية االحتياجاتأولياء األمور من دعم تعلم أطفالهم في المنزل على أفضل وجه واالستمرار بدعمهم عند إعادة فتح حتى يتمكن 
طة باستخدام هذه الموارد تبالفورية للمعلمين واألسر، بما في ذلك مستلزمات التعليم والتعلم، ومواد القراءة التكميلية لتعزيز القراءة. والتأثيرات البيئية المر

 .19-فيدكو والناجمة عنالصحة والسالمة المهنية المعتادة مخاطرمدة صالحية المعدات، وهي إدارة النفايات الصلبة، وإدارة النفايات اإللكترونية عند انتهاء 

                                                           
مؤشر تأمين  نسخة من، أو للصفوف األولى وتقييم الرياضيات في الصفوف األولىلتقييم القراءة آخر  اً بعد. يمكن أن يكون إما تنفيذ م اتخاذ قرار محددلم يت35

 ،2017، والذي تم تنفيذه في العراق في عام ( الذي يقوده المواطنونASERالتقرير السنوي حول وضع التعليم )  لمجموعة البنك الدولي أو ( التابعة SDIالخدمات )

على الصعيد  19-المشروع اإلقليمي لالستجابة لكوفيد السلع اإلقليمية المشتركة التي تم تطويرها كجزء من ناد إلىواالستمن خالل األجهزة اللوحية والهواتف 

 .(P175697)منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التابع للبنك الدولي  التعليمي في
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تماعي االجتم تصنيف المخاطر االجتماعية على أنها متوسطة. يمكن تلخيص المخاطر االجتماعية على النحو التالي: )أ( المخاطر المتعلقة باالستبعاد 

األشد فقراً واألكثر حرماناً  تقديم المنح الدراسية للمدارس (iiم المخصص للطالب في المنزل أو في المدرسة؛ الدع( iواالستهداف في نشاطين، بما في ذلك 
الوكالة  يالمخاطر المتعلقة بالعمل وظروف العمل لعمال المشروع ف( بمحدودة الموارد وبالتالي تعزيز اإلنصاف، الفي المناطق من الموارد لتحسين اإلمداد

صحة الالجنسي، ومخاطر مخاطر تعرض الشباب، بما في ذلك الشباب والنساء من الفئات الضعيفة للتحرشأو االستغالل ( ج، و(PIAللمشروع )المنفذة 
 بإعادة التوطين غير الطوعي. متعلقةلن ينتج عن المشروع أي مخاطر . 19-كوفيدى بسبب عدو (OHSالمهنية ) والسالمة

 
من القسم الثالث من سياسة البنك: بما في ذلك  12المشروع بموجب الفقرة  تجهيزوفقاً للمعايير البيئية واالجتماعية. ومع ذلك، فقد تمتم تحديد األدوات الالزمة 

 ً ماعي ي واالجتلمعيار البيئلإرجاء أدوات اإلجراءات الوقائية إلى التنفيذ. كما تقرر دمج أدوات اإلجراءات الوقائية في وثيقة واحدة. على هذا النحو ووفقا
(ESS1)ات اإللكترونية ي، سيتم إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةمن قبل الوكالة المنفذة للمشروع وسيتضمن جميع متطلبات إدارة النفايات الصلبة والنفا

ً للمعيار البيئي واالجتماعي )والصحة والسالمة المهنية.  من أجل  الوكالة المنفذة للمشروع( من قبل LMP)سيتم إعداد إجراء إلدارة العمالة ،(ESS2وفقا
ً للمعيار البيئي واالجتماعي سيتم  ،(ESS3)تحديد أنواع العمالة، وتدابير التخفيف من أي قضايا عنف على أساس النوع االجتماعي في مكان العمل. ووفقا

جتماعي منع التلوث في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. ووفقاً للمعيار البيئي واالالموارد وفوائد تغير المناخ. وسيتم وصف تدابير إدارة النفايات و فعاليةتحليل 
(ESS10) ،( سيتم إعداد خطة االلتزام البيئي واالجتماعيESCP( مع نتائج محددة وإطار زمني ومسؤوليات وخطة لمشاركة أصحاب المصلحة )SEP من)

خطة االلتزام البيئي واالجتماعيوخطة مشاركة أصحاب المصلحة قبل مفاوضات المشروع في الدولة من قبل سيتم الكشف عن الوكالة المنفذة للمشروع. وقبل 
وع، بينما قبل تقييم المشر العميل. سيتم الكشف عن خطة االلتزام البيئي واالجتماعي وملخص المراجعة البيئية واالجتماعية وخطة مشاركة أصحاب المصلحة

 مشروع.بال على موقع الويب الخارجي للبنك الدولي قبل إجراء المفاوضات الخاصةوإدارة إجراء العمالة رة البيئية واالجتماعية سيتم الكشف عن إطار اإلدا
 

 
 ه. التنفيذ                  

 
 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية

 

الكاملة ية مسؤولالويتولى  التربيةوزارة  ترأسهالقطاعات )"اللجنة االستشارية"( يقع اإلشراف على المشروع ضمن اختصاص فريق عمل متعددس

مة إلعداد والمديرية العا، والمديرية العامة للمناهجالمالية، الشؤون  قسم وسيتألف فريق العمل هذا من موظفين من صياغة السياسات وتنسيقها.عن 

تم قد وباإلضافة إلى ممثلين عن وزارة التخطيط.  في وزارة التربية واالمتحانات العامة للتقويموالمديرية ، المعلمين والتدريب والتطوير التربوي

 قرارات بشأن األنشطة وتصميم المشروع واالستهداف. واتخذ تقنيةتشكيل فريق العمل في وقت مبكر أثناء تصميم المشروع وقدم مدخالت 

ياغة عن ص الكاملةتولى المسؤولية توزارة التربية و تحت رئاسةة متعددة القطاعات للمشروع ضمن اختصاص لجنالتنفيذ اليومي مهمة قع ست

كون التخطيط، كوكالة منفذة وست ارةوز وكيل. ستعمل وزارة التربية من خالل فريق إدارة المشروع التابع لها، تحت إشراف السياسات وتنسيقها

التنسيق والتعاون في أنشطة التعليم بين وزارة التربية ووزارة التخطيط وفريق إدارة المشروع وإن مسؤولة عن التنفيذ والملكية والمساءلة عن النتائج. 

. الجارية( ASAواألنشطة الال صفية ) (EODP-AFالتمويل اإلضافي ) –مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية من خالل تنفيذ أنشطة  انراسخ

 تنفيذ األنشطة في إطار هذه المنحة.إلى سلس ال االنتقالن بووظفالحالية بما في ذلك الم الهيكلياتستسمح 

والمدارس. ية بين وزارة الترب عملية التنسيق مديريات التربية ستتولىالتنسيق وضمان الجودة.  على صعيدوظائف مهمة  ستؤديمديريات التربية

يق وتسهيل بتنس وستقوممركزياً، بما في ذلك مواد القراءة، على المدارس.  التي تم توفيرهاتنسيق وتوزيع المواد  تدعمعلى وجه التحديد، سوف 

لى األنشطة التي تتبع نهج التدريب التعاقبي الذي يتطلب توفير التدريب في موقع مركزي ع وال سيما، ينوالمدراءالتربوي ينتدريب المعلمين والمشرف

، الفضلى ارسات( وتبادل المماتالمدرسة )التنسيق داخل المحافظ القائمة علىفيذ اإلدارة تنب ما يتعلق في كذلك، ستتولى التنسيقمستوى المحافظة. 

ً  دوراً  التربية مديرياتوكذلك مع المحافظات األخرى )التنسيق بين المحافظات(. تلعب   مديريةين داخل الموجود المشرفين التربويينفي دعم  أساسيا

 مدارسالالسنوي على  اإلشراف، باإلضافة إلى المرشدينمعلمين الالمزيد من الدعم النوعي للمدارس، كدورهم المتغير لتوفير دعم ، والتربية

قييم تدوراً داعماً في ضمان تنفيذ مراقبة وتقييم أنشطة المشروع، وعلى وجه التحديد تسهيل ودعم تنفيذ  التربية اتمديري، تلعب وموظفيها. أخيراً 

 بداية ونهاية المشروع. في ينتعلم الطالب وأداء المعلم
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وأولياء  الطالب والمعلمين -ستؤدي المدارس وظيفة تيسيرية لضمان تنفيذ جميع األنشطة بشكل متماسك والوصول إلى المستفيدين المقصودين 
ً يعترف المشروع بأن المدارس غالب. األمور ً ن والمجتمع المدرسي األوسعلتنسيق بين المعلمين وأولياء األمور ل مجهزة بشكل أفضلما تكون  ا ، طاقا

ً ى الطالب األكثر ضعفوبالتالي يمكنها الوصول إل رسة. إنشاء مجتمع المما -المدارس التطوير المهني المستمر للمعلمين  ستيسربسرعة أكبر.  ا
ً ستسهل المدارس أيضو. القائمة على المدرسةتحسين المدارس وخطط اإلدارة خطط ستيسر و لة المتصلة باإلنترنت وغير المتصلم توزيع مواد التع ا
 .للتعويضومواد إضافية  صفوف وستقوم بتوفيرعلى الطالب ومقدمي الرعاية للتعلم في المنزل به 
 

 (.2022/2023و 2021/2022سيتم تنفيذ المشروع على مدى عامين دراسيين )
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 لمزيد من المعلومات االتصال                                       

 

 البنك الدولي

1818 H Street, NW 

 20433واشنطن العاصمة 

 1000-473 (202)الهاتف: 

 http://www.worldbank.org/projectsالموقع اإللكتروني: 

 

 

 
 الموافقة                                                                     

 

 ناتالي الهير رئيس/رؤساء فريق العمل:
 

 موافقة من قبل:

   مدير الممارسات/المدير:

 2022ديسمبر  29 رمزي عفيف نعمان المدير القطري: 
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