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بعض الحقوق محفوظة

هــذا العمــل هــو نتــاج عمــل موظفــي مجموعــة البنــك الدولــي. وال تشــكل النتائــج والتفســيرات واالســتنتاجات الــواردة 
فــي هــذا العمــل بالضــرورة وجهــات نظــر البنــك الدولــي، او مجلــس مديريــه التنفيذييــن، او الحكومــات التــي يمثلونهــا.

هــذا العمــل هــو نتــاج عمــل قطــاع الممارســات العالميــة للتعليــم فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي 
البنــك الدولــي وتضمــن ناتالــي الهيــر، إليزابيــث ســيدميك، وهنــاء عّضــام الغالــي.

وال يضمــن البنــك الدولــي دقــة، أو اكتمــال أو حداثــة البيانــات التــي يتضمنهــا هــذا التقريــر وال يتحمــل البنــك الدولــي 
ــتخدام  ــدم اس ــتخدام أو ع ــق باس ــا يتعل ــؤولية فيم ــات أو مس ــي المعلوم ــات ف ــاء أو تناقض ــن أخط ــؤولية ع أي مس
ــات  ــميات والمعلوم ــوان والمس ــدود واألل ــي الح ــا. وال تعن ــوص عليه ــتركة المنص ــتنتاجات المش ــات أو االس المعلوم
ــب البنــك الدولــي علــى الوضــع القانونــي ألي  ــر أي حكــم مــن جان األخــرى المبينــة فــي أي خريطــة فــي هــذا التقري

ــا. ــدود او قبوله ــذه الح ــد له ــة او تأيي منطق

وال تتضمــن هــذه الوثيقــة مــا يشــكل او يعتبــر قيــدا علــى او تخليــا عــن االمتيــازات او الحصانــات التــي يتمتــع بهــا البنــك 
الدولــي، فجميعهــا محفــوظ علــى نحــو محــدد وصريــح.

الحقوق واألذون

هــذه المطبوعــة تخضــع لحقــوق التأليــف والنشــر. يحــث البنــك الدولــي علــى نشــر المعرفــة، لذلــك يمكــن اعــادة انتــاج 
هــذا العمــل كليــًا أو جزئيــًا بمــا فــي ذلــك لألغــراض الغيــر التجاريــة، مــع االلتــزام بشــروط االســناد الكامــل لهــذا العمــل. 
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إن تنميــة رأس المــال البشــري ضــرورة لتحقيــق النمــو 
االقتصــادي المســتدام فــي العــراق. وعلــى مــدار العقــود 
القليلــة الماضيــة، اســتثمرت البلــدان فــي مختلــف أنحــاء 
ــو  ــة النم ــع عجل ــري لدف ــال البش ــة رأس الم ــي تنمي ــم ف العال
االقتصــادي. واليــوم يشــكل رأس المــال البشــري النســبة األكبر 
 Lange et( ــم ــروة علــى مســتوى العال ــي الث )64%( مــن إجمال
ــوع، وال  ــى التن ــر إل ــي يفتق ــاد العراق ــن االقتص al. 2018(. لك
تــزال اإليــرادات الحكوميــة تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى قطــاع 
مــن  البشــري  المــال  رأس  نســبة  وتبلــغ  المتقلــب.  النفــط 
ــبة  ــى نس ــي أدن ــط، وه ــراق 15% فق ــي الع ــروة ف ــي الث إجمال
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وهنــاك حاجــة 
ماســة إلــى االســتثمار فــي رأس المــال البشــري وتطبيــق 
إصالحــات فــي قطــاع التربيــة لتحفيــز االزدهــار االقتصــادي فــي 

ــراق. الع

المــال  رأس  أزمــة  صميــم  فــي  التعليــم  أزمــة  وتأتــي 
ــة  ــات جائح ــبب تداعي ــت بس ــي تفاقم ــراق، والت ــري بالع البش
كورونــا علــى تقديــم الخدمــات التعليميــة. فالطفــل المولــود 
ــن  ــط م ــط 41% فق ــي المتوس ــيحقق ف ــوم س ــراق الي ــي الع ف
إمكانياتــه اإلنتاجيــة عندمــا يكبــر، وفقــا لمؤشــر البنــك الدولي 
ويشــهد   1.)World Bank 2020( البشــري  المــال  لــرأس 
البشــري  المــال  رأس  أدنــى مؤشــرات  واحــدا مــن  العــراق 
ــزى األداء  ــرق. وُيع ــدان المش ــن بل ــى بي ــة واألدن ــي المنطق ف
ــد  ــى ح ــري إل ــال البش ــر رأس الم ــي مؤش ــراق ف ــف للع الضعي
كبيــر إلــى نواتــج التعليــم المحســوبة فــي هــذا المؤشــر. 
واســتنادا إلــى معــدالت االلتحــاق الحاليــة، مــن غيــر المتوقــع 
أن يكمــل الطفــل العراقــي ســوى 6،9 ســنة مــن ســنوات 
ــم  ــذي ت ــم ال ــدار التعل ــى مق ــر إل ــد النظ ــن عن ــة. ولك الدراس

1  يقيـس مؤشـر النمـو البشـري حجـم رأس المـال البشـري المتوقـع أن يحصـل عليـه طفل مولـود اليـوم حتى بلوغه سـن الثامنة عشـر. 
وهـو يحـدد مسـتوى إنتاجيـة الجيـل القـادم مـن العمالـة مقارنـًة بمعيـار إتمـام التعليـم والتمتـع بموفـور الصحـة. 

الموجز
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تحصيلــه بالفعــل، فــإن هــذا الطفــل لــن يحّصــل ســوى 4،0 مــن 
ــن  ــى س ــم حت ــدار التعّل ــب مق ــة حس ــة المعّدل ــنوات الدراس س
18 عامــا. ونتيجــة لذلــك، فــإن 40% مــن الوقــت )المنخفــض 
أصــال( الــذي يقضيــه هــذا الطفــل فــي المدرســة ال يترجــم 
إلــى مهــارات إنتاجيــة عندمــا يدخــل هــذا الطفــل إلــى ســوق 
العمــل )World Bank 2020(. ومنــذ شــهر شــباط 2020، تســبب 
ــا فــي إغــالق المــدارس كليــا أو جزئيــا  تفشــي فيــروس كورون
فــي جميــع أنحــاء العــراق ممــا أثــر علــى أكثــر مــن 11 مليــون 
ــن  ــن 75% م ــر م ــدارس ألكث ــالق الم ــع إغ ــي. وم ــب عراق طال
الوقــت خــالل الســنة الدراســية 2021/2020، والفــرص المحــدودة 
وغيــر المتكافئــة للتعلــم عــن بعــد، يواجــه األطفــال انخفاضــًا 
ــم،  ــدار التعّل ــب مق ــة حس ــة المعّدل ــنوات الدراس ــي س ــر ف آخ
ومــن المرجــح أن يكــون هــذا اإلنخفــاض بمثابــة »ســنة ضائعة« 

.)Azevedo et al. 2021( مــن التعلــم

البشــري  المــال  رأس  تنميــة  مســتويات  تراجــع  وأدى 
ــة  ــارات ذات الصل ــاب المه ــرص اكتس ــص ف ــب نق ــى جان إل
بالوظائــف إلــى تدهــور النواتــج االقتصاديــة واالجتماعيــة. 
ــات  ــي االحتجاج ــيا ف ــببا رئيس ــة س ــدل البطال ــاع مع وكان ارتف
التــي وقعــت فــي أنحــاء العــراق قبــل األزمــة الصحيــة الراهنــة 
)تشــرين األول 2019(. ويبلــغ معــدل البطالــة بيــن الشــباب الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامــا إلــى مســتوى مثيــر للقلــق 
لعــام 2019(.  الدوليــة  العمــل  )تقديــرات منظمــة  عنــد %25 
وهــذه النســبة أعلــى مــن المتوســط الســائد فــي المنطقــة 
)22%( ومــن المتوســط الخــاص بشــريحة الدخــل )22%( )تقديــرات 
إن ضعــف مشــاركة   .)2020 لعــام  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
ــي  ــام تعليم ــج نظ ــد نتائ ــن أح ــل م ــوق العم ــي س ــباب ف الش
اليــوم.  العمــل  ســوق  يتطّلبهــا  التــي  المهــارات  يلبــي  ال 
وســيؤدي إغــالق المــدارس فــي اآلونــة األخيــرة والفــرص 
ــنة  ــى »س ــد إل ــن بع ــم ع ــة للتعل ــر المتكافئ ــدودة وغي المح
 .)Azevedo et al. 2021( ــح ــى األرج ــم عل ــن التعل ــة« م ضائع
ــبة 5% أو 31  ــاض بنس ــى انخف ــك إل ــل ذل ــح أن يص ــن المرج وم
مليــار دوالر2 مــن مســتوى الدخــل مــدى الحيــاة - ممــا يــؤدي 
ــى  ــع عل ــراد والمجتم ــى األف ــلبي عل ــادي س ــر اقتص ــى تأثي إل
حــد ســواء. وتراجعــت النتائــج االقتصاديــة واالجتماعيــة بســبب 
هــذه المســتويات المنخفضــة مــن رأس المــال البشــري، التــي 
غذتهــا ســنوات مــن الصــراع، وإغــالق المــدارس علــى الصعيــد 

ــة الفــرص المتاحــة أمــام الشــباب.  الوطنــي، ومحدودي

ــو  ــز النم ــذه وتحفي ــة ه ــادر الهشاش ــى مص ــب عل وللتغل
االقتصــادي المســتدام الــذي يحركــه رأس المــال البشــري، 
ال يمكــن إحــداث التغييــر إال مــن خــال برنامــج إصــاح 
شــامل يعالــج أوجــه الضعــف فــي قطــاع التعليــم ويشــجع 
تســريع  عمليــة  إن  التعلــم.  علــى  التركيــز  تجديــد  علــى 

2  متوسـط خسـارة الدخـل السـنوي لكل طالب )نسـبة مـن اإلجمالي(، القيمـة الحالية لخسـائر الدخل مـدى الحياة بالنسـبة لجميع الطالب 
)بمليـارات الـدوالرات(. حسـابات البنك الدولي تسـتند إلـى Azevedo, Geven, Goldemberg, Hasan, and Iqbal. 2020. األداة القطرية 

لمحـاكاة التأثيـر المحتمـل إلغـاق المـدارس بسـبب فيـروس كورونا علـى نواتج التعليـم والتعلم، النسـخة 5. 
3  انظر )GOI )2020، صفحة 63. 

وتيــرة تراكــم رأس المــال البشــري هــي فــي صميــم أهــداف 
ــدة  ــن ح ــف م ــى التخفي ــاعد عل ــي تس ــادي والت ــو االقتص النم
العــراق  التــي وضعتهــا حكومــة  الفقــر، وهــي االهــداف 
)GOI 2019(. ويتلخــص أســاس هــذه الجهــود فــي المبــدأ 
القائــل بــأن التعليــم يمّكــن النــاس مــن انتشــال أنفســهم مــن 
ــة  ــة واالجتماعي ــاة االقتصادي ــن الفقــر، ويســهم فــي الحي براث
هــدف  يكــون  أن  وينبغــي  االســتقرار.  ويعــزز  والسياســية، 
ــات التنميــة طويلــة األجــل هــو  اإلصالحــات االقتصاديــة وأولوي
ــى اقتصــاد قــادر علــى مواجهــة الصدمــات  ــل العــراق إل تحوي
أن  العــراق  وبوســع  للجميــع.  شــامل  واقتصــاد  والتحديــات 
ــة الحاليــة،  ــدروس المســتفادة مــن األزمــة الصحي يســتخدم ال
مــن أجــل تحويــل التعافــي إلــى فرصــة، و»بنــاء مســتقبل 
ــم لألطفــال األشــد فقــرا  ــر فــرص التعل أفضــل«، لضمــان توفي
ــد  ــة بع ــا ومرون ــر إنصاف ــي أكث ــام تعليم ــاء نظ ــا. إن بن وضعف
ــع األطفــال ومــن شــأنه أن  ــم لجمي ــا يكفــل التعل أزمــة كورون

ــتقبل.  ــي المس ــم ف ــرة التعل ــّرع وتي يس

الحكومــة  نشــرتها  التــي  اإلســتراتيجية  الورقــة  وتقــّر 
إلــى  بالحاجــة   2020 العراقيــة فــي شــهر تشــرين األول 
التعلــم  فــي  تســهم  التــي  العوامــل  مختلــف  تحديــد 
ــذ  ــة للتنفي ــاح قابل ــط إص ــع خط ــارات، ووض ــة المه وتنمي
المــال  رأس  مؤشــر  انخفــاض  ويرجــع  نوعيتهــا.  لتحســين 
البشــري إلــى حــد كبيــر إلــى تدنــي نواتــج التعليــم، ممــا يشــير 
ــة،  ــات التعليمي ــودة الخدم ــي ج ــرة ف ــور كبي ــه قص ــى أوج إل
التــي تخفــق فــي تعزيــز التعلــم والمهــارات علــى جميــع 
ــات أبعــاد اإلنصــاف،  مســتويات التعليــم. وتشــمل هــذه التحدي
والحوكمــة،  والجــودة،  التعليــم،  خدمــات  علــى  والحصــول 
والتقييمــات، والتمويــل فــي جميــع مســتويات التعليــم. وتقــر 
الورقــة اإلســتراتيجية لإلصــالح التــي أعدتهــا حكومــة العــراق 
بأنــه، باإلضافــة إلــى اســتمرار وزيــادة االســتثمارات فــي البنيــة 
ــم  ــام للتعل ــن االهتم ــد م ــالء المزي ــب اي ــم، يج ــة للتعلي التحتي
ومواءمــة المهــارات مــع احتياجــات ســوق العمــل. وتــدرك 
إعــداد إســتراتيجية وطنيــة  إلــى  الحاجــة  العــراق  حكومــة 
ــة  ــى األدل ــى تحليــالت قائمــة عل ــب تســتند إل ــم والتدري للتعلي
ــم الرئيســية التــي تســهم  والشــواهد لمدخــالت قطــاع التعلي
فــي التعلــم وتنميــة المهــارات.3 وتقتــرح هــذه المذكــرة 
قابلــة  إصالحــات  العــراق  فــي  التعليــم  بإصــالح  المتعلقــة 
ــم  ــذ تســتهدف المدخــالت الرئيســية فــي قطــاع التعلي للتنفي

ــارات.  ــة المه ــم وتنمي ــين التعل ــل تحس ــن أج م
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فضــا عــن ذلــك، يتطلــب تعزيــز رأس المــال البشــري اتبــاع 
ــاح فــي  ــط باإلص ــة يرتب ــاع التربي ــاح قط ــامل إلص ــج ش نه
ــة  ــد الصح ــرى- وبالتحدي ــرية األخ ــة البش ــات التنمي قطاع
ــه  ــز أوج ــدف تعزي ــف- به ــة والوظائ ــة االجتماعي والحماي
التــآزر والتنســيق وضمــان أكبــر أثــر ممكــن علــى التنميــة. 
ويوضــح الرســم التوضيحــي 1 العناصــر الرئيســية لإلصالحــات 
الناجحــة التــي يمكــن أن تعــزز رأس المــال البشــري مــن خــالل 
ــي  ــات ف ــذه اإلصالح ــل ه ــة. وترد تفاصي ــاع التربي ــات قط إصالح
القســم التالــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، يبــرز الرســم التوضيحــي 1 
أيضــا الروابــط مــع القطاعــات األخــرى في العــراق، مع التســليم 
بالحاجــة إلــى نهــج متعــدد القطاعــات للنهــوض بإصالحــات 

مســتدامة وتعزيــز رأس المال البشــري.

 الرسم التوضيحي 1:
 عملية إصاح الموارد البشرية: مجاالت التركيز في إصاحات قطاع التربية والروابط 

مع اإلصاحات الرئيسية األخرى في القطاع

توفير سبل الوصول 
إلى التعليم 

زيادة اإللتحاق بالمدارس 
وإتمام الدراسة حسب 
مستوى التعليم وفي 

المناطق الحضرية 
والريفية، توفير البنية 

التحتية الضرورية للتعليم 

حوكمة النظام التعليمي، والمساءلة، والكفاءة 

إستراتيجية التعليم وإطار التقييم، نظم البيانات في عملية وضع 
السياسات القائمة على األدلة والشواهد، اإلدارة المدرسية 

المركزية، سياسات البنية التحتية للمدارس وتوزيع المعلمين، 
إصالح اإلدارة المالية العامة وإدارة النفقات العامة 

الجودة والماءمة 

ممارسات المعلمين، 
المهارات التأسيسية مثل 

القراءة والحساب في 
الصفوف األولى، خدمات 
تنمية الطفولة المبكرة 
عالية الجودة، مهارات 

الشباب

الحماية اإلجتماعية 
والوظائف 

المهارات التي توفرها 
الشركة: التلمذة الصناعية 
والتحويالت النقدية للفئات 

األكثر ضعفا 

الصحة والتغذية 

برامج مكافحة سوء 
التغذية ومساندة الحصول 

على الرعاية الصحية 
األساسية

 مساندة الفئات األشد ضعفًا 
واألولى بالرعاية 

 اإلنتقال من الدراسة إلى 
العمل 

 التدريب العملي والمهني

المهارات التي يوفرها التعليم 
العام، والتعليم والتدريب 

المهني والفني والتعليم العالي 
 المهارات المطلوبة 

 الفجوة بين المهارات 
ومتطلبات سوق العمل

 إستعداد الطالب للتعلم 
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وضع إستراتيجية لقطاع التربية تركز على التعلم و»بناء مستقبل أفضل«
· وضع إستراتيجية وطنية للتربية والتدريب	
· وضع إستراتيجية للتقييم تحدد أهداف التقييمات في الفصول الدراسية بغية 	

متابعة التقدم الفردي للطالب، وإجراء تقييمات واسعة النطاق لتوجيه وإثراء 
السياسات التربوية

إصالحات قطاع التعليم العراقي

االستجابة في مواجهة األزمة: التخفيف من حدة الخسائر المباشرة
· تعزيز المهارات األساسية لإللمام بالقراءة والكتابة والحساب خالل السنوات التأسيسية	
· استخدام نهج مبتكرة بهدف دعم التعلم الذاتي التكميلي عند الشباب في مراحل التعليم 	

الثانوي والتعليم المهني
· دعم األطفال األكثر احتياجًا من خالل تأمين موارد إضافية، على سبيل المثال، من خالل المنح 	

المدرسية أو برامج التحويالت النقدية

تحسين المهارات التأسيسية لتحديد مسار للتعلم- من خال تحسين الوسائل 
التعليمية وتعزيز ممارسات المعلمين التي تدعم التعلم لكافة األطفال

· إعداد وسائل التدريس والتعلم لمرحلة التعليم قبل المدرسي والصفوف المبكرة 	
لبناء مهارات تأسيسية قوية

· تعزيز إستراتيجيات التدريس القابلة للتكيف من أجل اإللمام بمهارات الحساب والقراءة 	
والكتابة في الصفوف األولى وتقديم الدعم النفسي االجتماعي

التركيز على االستثمارات التي تشتد الحاجة إليها، مع ضمان االستخدام 
األفضل للموارد

· دعم إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية للمدارس في المناطق األكثر حرمانا لتوسيع 	
فرص الحصول على التعليم قبل االبتدائي واإلعدادي

· تعزيز االستفادة من البنية التحتية الحالية في المدارس لتحسين جودة التعليم في 	
ظل القيود القائمة على الموازنة

· زيادة الكفاءة في توزيع المعلمين ومراجعة ممارسات توظيفهم بغية تحسين 	
جودة التعليم

تحسين حوكمة قطاع التعليم واتخاذ القرارات القائمة على الشواهد واألدلة
· تحسين التخطيط والقدرات اإلدارية والحوكمة في قطاع التعليم	
· تعزيز الشفافية في تمويل التعليم وربطه بالنواتج	
· تعزيز استقاللية المدارس في إدارة أموالها	

ربط المهارات باحتياجات سوق العمل
· إعداد برامج االنتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل من خالل تيسير دخول 	

خريجي الجامعات إلى سوق العمل وتحسين قابليتهم للتوظيف
· مواءمة برامج التعليم العالي وحوكمتها مع المعايير الدولية، ومتطلبات 	

سوق العمل
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التحديات التي تواجه قطاع 
التربية ومجاالت اإلصالح 

التحديات أمام قطاع التربية

4  ال يلبـي العـراق الحـد األدنـى مـن المعاييـر الدوليـة لتمويـل التعليـم العام المتفـق عليها فـي المنتدى العالمـي للتعليـم 2015، الذي 
دعـا البلـدان إلـى تخصيـص مـا ال يقـل عـن 15% إلـى 20% مـن إجمالـي اإلنفـاق العـام علـى التعليـم لتحقيـق الهـدف الرابـع مـن أهداف 

 .)UNESCO 2016( التنميـة المسـتدامة المتمثـل فـي توفيـر التعليـم الجيـد المنصـف والشـامل للجميـع
5  المعلومات قدمتها وزارة التعليم للبنك الدولي خالل مشاورات جرت في أغسطس آب 2020.

6  ال تتوفـر سـوى بيانـات محـدودة وقديمـة إلـى حـد كبيـر عـن التعلـم وتكويـن المهـارات نظـرا ألن وزارة التربيـة ال تقيـس أداء النظـام 
منهجـي.  بشـكل  التعليمـي 

7  13% فقـط مـن األطفـال الذيـن تتـراوح أعمارهـم بيـن 3 و4 سـنوات يمضـون على مسـار سـليم في اكتسـاب مهـارات القـراءة والكتابة 
.)UNICEF 2018( والحسـاب 

8  استنادا إلى نتائج تقييم القراءة بالصفوف األولى وتقييم الحساب في الصفوف األولى لعام 2012.
9  تتـراوح فـي العـراق سـاعات التدريـس فـي المـدارس التي تعمـل بنظام الـدوام الواحـد أو الدواميـن )الصفيـن الثاني والثالـث( بين 543 
و634 سـاعة )USAID 2012(، فـي حيـن بلـغ متوسـط وقـت التعليـم اإللزامـي لطـالب المرحلـة االبتدائيـة فـي بلـدان منظمـة التعـاون 

والتنميـة االقتصاديـة 794 سـاعة سـنويا. 

يعود انخفاض مؤشر رأس المال البشري إلى حد كبير إلى 
كبيرة  قصور  أوجه  إلى  يشير  مما  التعليم،  نواتج  تدني 
جميع  في  وتقديمها  التعليمية،  الخدمات  جودة  في 
المستويات. إن معدل اإلنفاق الحكومي في العراق عند %9،7 
األوسط  الشرق  منطقة  في  اإلقليمي  المتوسط  عن  يتخلف 
وشمال أفريقيا الذي يبلغ 14%، ومتوسط اإلنفاق في الشريحة 
 World(  %14،8 يبلغ  الذي  الدخل  متوسطة  البلدان  من  العليا 
إلى  الحاجة  إلى  التربية  وزارة  تقديرات  وتشير   4.)Bank 2021
10 آالف مبنى مدرسي إضافي لسد النقص الحالي في البنية 
التحتية التعليمية ومواجهة النمو المتوقع في عدد الطالب. 
ويمثل هذا النقص في البنية التحتية الحاجة إلى 70% إضافية 
البنية  الكبير في  النقص  المدرسية.5 وإلى جانب  المباني  من 
اإلنصاف،  أبعاد  األخرى  التحديات  تشمل  التعليمية،  التحتية 
والحوكمة،  والجودة،  التعليمية،  الخدمات  على  والحصول 
ويعد  التعليم.  مستويات  جميع  على  والتمويل  والتقييمات، 
نسبيا،  منصفا  العراق  في  االبتدائي  التعليم  على  الحصول 
إذ أن 92% من األطفال يلتحقون بالمدارس االبتدائية. ومع ذلك، 
هناك تفاوتات كبيرة في الحصول على التعليم قبل االبتدائي، 
الذي ال يحصل عليه سوى 11% من األطفال في سن الخامسة. 
وال تزال معدالت االلتحاق، التي تبلغ 58% و33% في المرحلتين 
المال  رأس  تنمية  تعوق  التوالي،  على  والثانوية  اإلعدادية 

 .)UNICEF 2018( البشري على نطاق واسع

تدني  إلى  العراق  في  المتوفرة  المحدودة  البيانات  تشير 
التعليم.6  نظام  ينقلها  التي  والمهارات  التعلم  مستويات 
المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  التعلم  في  الفجوة  هذه  وتبدأ 
العراقيين.7  لألطفال  التعليمي  المسار  طول  على  وتستمر 
االبتدائية  المدارس  في  للغاية  المتدنية  التعلم  نتائج  وتظهر 
أن الطالب ال يفهمون إلى حد كبير المواد المناسبة لعمرهم 
العراق  في  التعليم  وقت  قصر  من  بالرغم   8.)USAID 2012(
وفقا للمعايير الدولية، فإن العديد من المدارس تعمل فترات 
بالبنية  لحقت  التي  األضرار  إلى  جزئيا  ذلك  ويرجع  متعددة، 
أداء  في  جدا  منخفض  وقت  قضاء  إلى  يؤدي  مما  التحتية، 
قائمًا،  الخلل  هذا  يزال  ال   9.)OECD 2014( والتعلم  الواجبات 
ثلث األطفال  )ما يقرب من  إلى معدالت رسوب كبيرة  وُيترجم 
الملتحقين بالمدارس الثانوية أكبر من السن( ومعدالت تسرب 
مرتفعة )21% من الطالب في سن التعليم الثانوي تسربوا من 
الحضور  معدالت  عن  فضال  اإلعدادية،  المدارس  في  التعليم( 
فقط  تقريبا  األطفال  )ثلث  الثانوية  المدارس  في  المنخفضة 
 UNICEF(  ) المدرسة  إلى  يذهبون  الثانوي  التعليم  سن  في 
في  العالي  التعليم  يواجه  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .)2018
العراق عدة تحديات تحول دون مواكبة هذا القطاع لالتجاهات 
االجتماعية  للتنمية  المحلية  لالحتياجات  واالستجابة  العالمية 
واالقتصادية. وفي حين تضاعف عدد الملتحقين بالمدارس خالل 
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السنوات 15 الماضية، ال يزال الحصول على التعليم العالي في 
العراق منخفضا نسبيا مقارنة ببلدان المنطقة األخرى.10

على   - التربية  قطاع  في  الكبيرة  القصور  أوجه  أدت  وقد 
جميع المستويات - إلى ارتفاع البطالة بين الشباب، والتباين 
وانخفاض  العمل،  سوق  ومتطلبات  المهارات  بين  الكبير 
النمو  تعرقل  أمور  وكلها  العمل،  قوة  في  المشاركة 
االقتصادي في العراق. ويبلغ معدل البطالة بين الشباب في 
الفئة العمرية 15-24 عامًا ILO 2019( %25(. وفي عام 2019، بلغ 
للنساء  وبالنسبة   .%45 العاملة  القوى  في  المشاركة  معدل 
معدالت  أدنى  من  واحدة  وهي   ،%12 من  أقل  النسبة  كانت 
المشاركة النسائية في العالم )ILO 2020(. ويسلط هذا الضوء 
على اإلحباط الواسع في التطلع للحصول على عمل، مما ساهم 
في االضطرابات االجتماعية التي وقعت مؤخرا. وتسود البطالة 
في  العالي  التعليم  مؤسسات  خريجي  بين  النشاط  وانعدام 
العراق، وفرص العمل في القطاع العام محدودة بينما ال يزال 

القطاع الخاص في مرحلة مبكرة من التنمية. 

االستثمارات  من  المزيد  إلى  الحاجة  تشتد  حين  وفي 
رأس  تنمية  لتحفيز  العراق  في  والمهارات  التعليم  في 

10  بلـغ معـدل االلتحـاق بالتعليـم العالـي بالنسـبة للفئـات العمريـة ذات الصلة 18،1% فـي 2016-2017 مقابـل 42،2% فـي األردن و47،9% في 
لبنـان و57،7% فـي السـعودية. 

هذه  تكون  أن  فابد  االقتصادي،  واالزدهار  البشري  المال 
على  يركز  شامل  إصاح  ببرنامج  مصحوبة  االستثمارات 
التعلم. وفي حين تدعو الحاجة إلى ضخ المزيد من االستثمارات 
في البنية التحتية التعليمية، وغيرها من المستلزمات الضرورية 
لتحسين جودة التعليم، يجب أن يقترن ذلك بإصالحات رشيدة تركز 
حوكمة  تحسين  خالل  من  البشري  المال  برأس  النهوض  على 
قطاع التربية من أجل تزويد الشباب العراقي بالمهارات الالزمة 
التعليم  على  التركيز  عدم  إن  والمستقبلية.  الحالية  للوظائف 
واالستثمار فيه سيكون فرصة ضائعة للنمو االقتصادي والرخاء 

المشترك مما يهدد مستقبل أجيال من أطفال العراق. 

الرئيسية  اإلصاح  مجاالت  التالية  األقسام  وستعرض 
العراق  في  وحوكمته  التعليم  جودة  لتحسين  الضرورية 
اإلصالح  مجاالت  وتستند  والمهارات.  التعلم  تعزيز  أجل  من 
األجل،  والمتوسطة  القصيرة  التوصيات  عن  فضال  المقترحة، 
إلى أولويات الحكومة، وهي الورقة اإلستراتيجية لإلصالح التي 
أعدتها حكومة العراق، مع االستفادة من أحدث تحليالت قطاع 
التنمية  مجال  في  العام  اإلنفاق  استعراض  سيما  وال  التربية، 

البشرية، وغير ذلك من البحوث المتاحة. 

اإلصالحات في قطاع التربية

1. التخفيف من حدة الخسائر المباشرة 
في التعلم ومنع المزيد من التسرب من 
الدراسة )االستجابة في مواجهة األزمة(

التخفيــف مــن حــدة الخســائر فــي التعلــم مــن خــال نهــج 
مــع  المحلــي،  المجتمــع  باعتبــارات  مدفــوع  تعليمــي 
التركيــز علــى الطــاب األكثــر احتياجــا. ومنــذ فبرايــر شــباط 
ــا إلــى إغــالق كلــي وجزئــي للمــدارس  2020، أدت جائحــة كورون

فــي أنحــاء العــراق ممــا أثــر علــى مــا يقــارب 11 مليــون طالــب. 
ــر مــن 75% مــن العــام الدراســي،  ومــع إغــالق المــدارس ألكث
الطــالب مــن »ســنة ضائعــة مــن  يعانــي  أن  المرجــح  مــن 
التعلــم«، ومــن خفــض فــي ســنوات الدراســة المعدلــة بحســب 
ــن  ــرى م ــية أخ ــنة دراس ــن 0،9 س ــل ع ــا ال يق ــم بم ــدار التعل مق
 Azevedo et al.( ــنوات ــل تبلغ 4،0 س ــة بالفع ــدة منخفض قاع
2021(. لكــن تقديــم حلــول مــن قبــل المجتمــع المحلــي لتعزيز 
ــائر  ــن الخس ــف م ــن أن يخف ــة يمك ــات التعليمي ــم الخدم تقدي
المباشــرة فــي التعلــم ويحــول دون المزيــد مــن حاالت التســرب 
مــن الدراســة. فعلــى ســبيل المثال، يمكــن أن يضمن اســتخدام 
ــت أو  ــبكة اإلنترن ــر ش ــوى عب ــم المحت ــن تقدي ــع بي ــج يجم نه
مــن خارجهــا حصــول األطفــال األكثــر احتياجــا علــى التعلــم 
المســتمر. ويمكن لمثــل هــذه المســاندة االســتفادة مــن 
ــف  ــرا - الهوات ــر توّف ــا المعلومــات واالتصــاالت األكث تكنولوجي
المحمولــة- التــي يمتلكهــا 99% مــن األســر، مــع تدريــب أولياء 
األمــور علــى ســبل دعــم تعلــم أطفالهــم فــي المنــازل علــى 
أفضــل وجــه ممكــن، واالســتمرار فــي دعمهــم عندمــا تعيــد 

.)UNICEF 2018( ــا ــح أبوابه ــدارس فت الم
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ينبغـي أن ينصـّب التركيـز فـي المـدارس االبتدائيـة علـى تعزيز 
المهـارات األساسـية لإللمام بالقـراءة والكتابة والحسـاب خالل 
السـنوات التأسيسـية، وذلـك بتوفيـر مـواد القـراءة والحسـاب 

التكميليـة للطـالب، ومـواد التدريـس والتدريـب للمعلمين. 

التحركات الفورية للتصدي لألزمة وما بعدها، يمكن  في إطار 
لتطوير  الدعم  وتقديم  المعلمين،  تدريب   )1( ذلك  يشمل  أن 
للمعلمين،  االرشادية  الدروس  وتوفير  التكويني،  التقييم 
في  للطالب  والحساب  القراءة  في  تكميلية  مواد  توفير   )2(
لضمان  تكميلية  دراسية  فصول  وتنظيم  األولى،  الصفوف 
استمرار الطالب األكثر عرضة لخطر التسرب في المدارس، )3( 
استخدام أدوات التواصل، بما في ذلك عبر شبكة اإلنترنت ومن 
خارجها، كي يتسنى ألولياء األمور تقديم أفضل مساندة لتعلم 
أطفالهم في المنزل ومواصلة دعمهم عند استئناف الدراسة 

في المدارس.

فيما يتعلق بالتعليم الثانوي والمهني، يمكن للنهج المبتكرة 
أن تدعم التعلم الذاتي للشباب من خالل توفير محتوى تعليمي 
وتدريس  تعلم  مساندة  مع  للطالب،  الجودة  عالي  تكميلي 

المهارات الحياتية والوظيفية. 

في إطار التحركات الفورية للتصدي األزمة وما بعدها،  	
التكميلي عن  الذاتي  التعلم  )1( دعم  ذلك  أن يشمل  يمكن 
المصادر  مواد  خالل  من  المحتوى  من  المزيد  إتاحة  طريق 
حول  الهاتف  عبر  الرسائل  مثل   - المنسقة  المفتوحة 
مواد  إعداد  و)2(  المجانية،  الرقمية  والتطبيقات  المكتبات 
الحياتية  المهارات  لتعزيز  المعلمين  وتدريب  التدريس 

والوظيفية ضمن المناهج الدراسية الحالية.

كما ينبغي توفير موارد إضافية، على سبيل المثال، من خالل 
األطفال  ألكثر  النقدية،  التحويالت  برامج  أو  المدرسية  المنح 
عن  االنقطاع  لخطر  المعرضين  أولئك  استمرار  لضمان  احتياجا 
الدراسة، الذي تفاقم بسبب األزمة الصحية الحالية، في التعليم 

وانتقالهم للصفوف الدراسية التالية. 

وفي إطار التحركات الفورية للتصدي لألزمة وما بعدها،  	
يمكن أن يشمل ذلك تقديم منح للمدارس أو تطوير برامج 
فقرا  األكثر  المدارس  تستهدف  والتي  النقدية  التحويالت 
التدريس  مستلزمات  ذلك  في  بما  الموارد،  من  وحرمانا 
والتعلم، ومواد المطالعة التكميلية لتعزيز مهارات القراءة.

2. تحسين المهارات التأسيسية لتحديد 
مسار للتعلم- من خال تحسين الوسائل 
التعليمية وتعزيز ممارسات المعلمين 

التي تدعم التعلم لكافة األطفال.

قبل  التعليم  لمرحلة  والتعلم  التدريس  وسائل  إعداد 
تأسيسية  مهارات  لبناء  المبكرة  والصفوف  المدرسي 
قوية. إن المناهج العراقية الحالية تجاوزها الزمن إلى حد كبير 
وال تركز بصورة كافية على التعلم والمعرفة واالبتكار، أو نقل 
وسائل  تكمل  أن  وينبغي  والعشرين.  الحادي  القرن  مهارات 
الدراسية  المناهج  إصالح  عملية  الجديدة  والتدريس  التعلم 
وإدخال مهارات  المتبقية  المواد  حاليا من خالل إصالح  الجارية 
القرن الحادي والعشرين، مثل المهارات االجتماعية والعاطفية 
وليس  والمهارات  واالبتكار  المعرفة  والتركيز على  والرقمية، 
الدمج،  مواضيع  لدعم  الدراسية  المناهج  وتحسين  الشهادات، 
للفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة والفئات المهمشة.  وال سيما 
التماسك  مواضيع  يعزز  أن  الجديد  للمحتوى  يمكن  كما 

االجتماعي والتنوع والتسامح. 

في األجل القصير، يشمل ذلك إعداد وسائل تعلم وتدريس  	
الصفوف  في  التأسيسية  المهارات  تنمية  تساند  تكميلية 
إلى  ذلك  يستند  أن  ويمكن  االبتدائي.  التعليم  من  األولى 
اإلجراءات قصيرة األجل للتصدي لألزمة، التي ركزت على أشد 
المؤسسي  الطابع  إضفاء  خالل  من  وذلك  احتياجا،  األطفال 

على األنشطة الناجحة وضمان توفيرها لجميع األطفال. 

على  	 هذا  يشتمل  الطويل،  إلى  المتوسط  األمد  في 
ضوء  في  الوطنية  الدراسية  للمناهج  شاملة  مراجعة   )1(
المهارات  واكتساب  بالتعلم  يتعلق  فيما  واضحة  أهداف 
إنتاج وسائل  و)2(  والعشرين،  الحادي  القرن  وإدخال مهارات 
الصفوف  لجميع  والمتسقة  الجديدة  والتعلم  التدريس 

الدراسية.

أجل  من  للتكيف  القابلة  التدريس  إستراتيجيات  تعزيز 
اإللمام بمهارات الحساب والقراءة والكتابة في الصفوف 
يفتقر  االجتماعي.  النفسي  الدعم  وتقديم  األولى 
ومتسق  منهجي  بشكل  المستمر  التدريب  إلى  المعلمون 
وكاف لضمان تعّلم الطالب، وال سيما في المراحل التأسيسية 
االجتماعي.  النفسي  الدعم  تقديم  من  ولتمكينهم  المهمة، 
ويمكن استخدام ُنهج مبتكرة لتدريب المعلمين أثناء الخدمة 
تدريس  للمدرسين وقدرتهم على  التربوية  المهارات  لتحسين 
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المناهج المعدلة، واستخدام إستراتيجيات التدريس التكييفية، 
وإجراء التقييمات في الفصول الدراسية لمتابعة تقدم الطالب، 
التدريس.  في  أساليبهم  تكييف  على  المعلمين  ومساعدة 
ويمكن أن تشمل هذه المساندة إعداد خطط الدروس، ووسائل 
المهني،  والتطوير  المستمر  والتدريب  المساعدة،  التعلم 

ومجموعات دعم األقران.

على  	 المعلمين  تدريب  ذلك  يشمل  القصير،  األجل  على 
على  التركيز  مع  للتكيف،  القابلة  التدريس  إستراتيجيات 
األولى،  الصفوف  في  والحساب  والكتابة  بالقراءة  اإللمام 
إلى  ذلك  يستند  أن  ويمكن  االجتماعي.  النفسي  والدعم 
اإلجراءات قصيرة األجل المستمدة من التصدي لألزمة التي 
الطابع  إضفاء  خالل  من  احتياجا،  األكثر  األطفال  على  تركز 
الناجحة وضمان توفيرها لجميع  المؤسسي على األنشطة 

األطفال.

تطوير  	 ذلك  يتضمن  الطويل،  إلى  المتوسط  األمد  في 
يعزز  أن  تضمن  المعلمين  لتدريب  شاملة  إستراتيجية 
الطالب،  يركز على  التعلم من خالل استخدام نهج  التدريس 
التطوير  وتشجيع  للتكيف،  قابلة  تدريس  وإستراتيجيات 
المهني المستمر )انظر أيضا القسم 3(. ويجب أن تولي هذه 
واستمرارهن  الفتيات  لتعليم  خاصا  اهتماما  اإلستراتيجية 
في مقاعد الدراسة، ألنهن أكثر عرضة للتسرب من التعليم 

خالل انتقالهن الى المراحل التعليمية متقدمة. 

3. التركيز على االستثمارات التي 
تشتد الحاجة إليها، مع ضمان 

االستخدام األفضل للموارد 11

في  للمدارس  التحتية  البنية  وتأهيل  بناء  إعادة  دعم 
على  الحصول  فرص  لتوسيع  حرمانا  األكثر  المناطق 
البنية  احتياجات  وتمثل  واإلعدادي.  االبتدائي  قبل  التعليم 
المدرسية.12  المباني  من   %70 قدرها  إضافية  نسبة  التحتية 
استهداف  على  المتاحة  المحدودة  الموارد  تركيز  وينبغي 

11  استرشادا باستعراض البنك الدولي المقبل لإلنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية لعام 2020.
12  باإلضافـة إلـى ذلـك، تحتـاج نحـو 50% )6961 مبنـى مدرسـيا( مـن المبانـي المدرسـية وعددهـا 14032 العاملـة حاليـا إلـى إعـادة تأهيـل 
ومـوارد إضافيـة لتلبيـة المعاييـر األساسـية للسـالمة والنظافـة، مثـل شـبكات الصـرف الصحـي، ومـا إلـى ذلـك. المعلومـات قدمتهـا 

وزارة التربيـة إلـى البنـك الدولـي خـالل مشـاورات فـي أغسـطس آب 2020.

نطاق  لتوسيع  خاص  اهتمام  إيالء  مع  حرمانا،  األكثر  المناطق 
بين  سيما  وال  والثانوي،  االبتدائي  قبل  التعليم  على  الحصول 

األطفال من األسر منخفضة الدخل وفي المناطق الريفية. 

تعزيز االستفادة من البنية التحتية الحالية في المدارس 
على  القائمة  القيود  ظل  في  التعليم  جودة  لتحسين 
تتجاوز  التعليم  في  االستثمار  احتياجات  ألن  ونظرا  الموازنة. 
أن  يمكن  الموازنة،  في  المتاحة  المخصصات  كبير  حد  إلى 
في  التعليم  خدمات  تقديم  في  القصور  أوجه  معالجة  يساعد 
الموازنة.  القائمة على  القيود  التعليم في ظل  تحسين جودة 
وألن الطلب على البنية التحتية المدرسية الجديدة يتجاوز بكثير 
العرض والتطورات الحالية في البنية التحتية، يجب إنشاء آلية 
خيارات  ذلك  في  بما  المدارس،  تشييد  بشأن  األولويات  لتحديد 
استخدام البنية التحتية القائمة، لسد النقص العاجل. ويتطلب 
المبادئ  تتضمن  المدارس  لبناء  سياسة  اعتماد  أيضا  ذلك 
التوجيهية للتخطيط الوطني وتصميمات محسنة تتوافق مع 
المعايير الدولية للمساعدة في تهيئة بيئات مواتية للتحصيل 

التعليمي. 

لبناء  	 سياسة  إعداد   )1( ذلك  يشمل  القصير،  األجل  في 
أن  لضمان  األولويات  لتحديد  آلية  اعتماد  و)2(  المدارس، 
االحتياجات  على  الجديدة  المدارس  تشييد  مشاريع  تركز 
في  المدارس  من  االستفادة  آليات  تقلل  وأن  إلحاحا،  األكثر 
المزيد  التحاق  وتضمن  االكتظاظ  من  الرئيسية  المحافظات 

من الطالب بالمدارس. 

تبني  	  )1( ذلك  يشمل  الطويل،  إلى  المتوسط  األمد  في 
المدرسية  والتصميمات  للتخطيط  التوجيهية  المبادئ 
المحسنة الواردة في سياسة البنية التحتية للمدارس في 
جميع المحافظات، )2( اعتماد آليات االستفادة من المدارس 
الرأسمالية  االستثمارات  )3( زيادة  المحافظات،  جميع  في 
من  ذلك  في  بما  للمدارس،  التحتية  البنية  في  اإلجمالية 
القائمة  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  نماذج  خالل 
األهداف  مع  تتماشى  األجل  طويلة  استثمارية  خطة  على 

المحددة في اإلستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب. 

ممارسات  ومراجعة  المعلمين  توزيع  في  الكفاءة  زيادة 
قيود  ظل  في  التعليم  جودة  تحسين  بغية  توظيفهم 
آلية أفضل إلدارة توزيع  ومن شأن اعتماد  الميزانية القائمة 
المعلمين في المحافظات أن تساعد في ضمان توزيع الموارد 
المتاحة من الموظفين على نحو أكثر إنصافا وكفاءة. وينبغي 
تركز  المعلمين  لتوزيع  سياسة  وتعتمد  تعد  أن  التربية  لوزارة 
المناطق  في  سيما  وال  منهم،  المطلوبة  األعداد  توفير  على 
نقل  لتشجيع  حوافز  نظام  وضع  في  تنظر  وأن  المحرومة، 
الريفية. باإلضافة إلى ذلك،  المدرسين، ال سيما إلى المناطق 
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إصالح  إطار  في  المعلمين  توظيف  في  النظر  ينبغي إعادة 
مؤخرا  المتبعة  الالمركزية  ضوء  في  سيما  وال  العام،  القطاع 

في توزيع المدرسين. 

لتوزيع  	 سياسة  إعداد   )1( ذلك  يشمل  القصير،  األمد  في 
وعلى  الرئيسية،  المحافظات  في  التنفيذ   )2( المعلمين، 
وجه التحديد حيث توجد فجوة كبيرة بين المناطق الحضرية 
تحقيق  لضمان  المتمرسين  المعلمين  توزيع  في  والريفية 

قدر أكبر من اإلنصاف في مدخالت التعليم.

سياسة  	 تنفيذ   )1( ذلك  يتضمن  المتوسط،  األمد  في 
)2( وضع  بناًء للحاجة،  توزيع المعلمين في كل المحافظات 
أيضا  )انظر  المعلمين  وتطوير  لتوظيف  شاملة  استراتيجية 
اإلستراتيجية  في  المحددة  األهداف  مع  تتسق   )2 القسم 

الوطنية للتعليم والتدريب. 

4. تحسين حوكمة قطاع التعليم 
واتخاذ القرارات القائمة على 

الشواهد واألدلة13 

تحسـين التخطيـط والقـدرات اإلدارية والحوكمـة في قطاع 
التعليـم. تشـكل المتابعـة المسـتمرة للتقـدم الـذي يحققـه 
الطـالب وغيـر ذلـك مـن مؤشـرات التعليـم عنصـرا أساسـيا في 
أجـل  مـن  والشـواهد  األدلـة  علـى  القائمـة  السياسـات  وضـع 
إصـالح التعليـم. ويتمثـل أحـد الجوانـب الرئيسـية فـي إضفـاء 
الطابـع المؤسسـي علـى عمليـة اتخـاذ القـرارات القائمـة على 
الشـواهد وتوجيههـا نحـو هـدف تحسـين التعلـم. وسـيتطلب 
التعليـم  إدارة  لمعلومـات  شـامل  نظـام  صـوب  التحـول  هـذا 
مـع العمـل تدريجيـا علـى بنـاء قـدرة وزارة التربيـة علـى جمـع 

13  اسـتنادا إلـى الفصـل عـن التعليـم فـي اسـتعراض البنـك الدولـي لإلنفـاق العـام علـى قطاعـات التنميـة البشـرية فـي العـراق. )انظـر 
 .)World Bank 2021

14  شـكل قطـاع التربيـة نحـو 9.7% مـن إجمالـي اإلنفـاق الحكومـي )باسـتثناء إقليـم كردسـتان العراق( فـي عـام 2019. وال يلبي هـذا الحد 
األدنـى مـن المعاييـر الدوليـة التـي  تدعـو إلـى تخصيـص مـا ال يقل عـن 15% إلـى 20% مـن إجمالي اإلنفـاق العام علـى التربيـة لتحقيق 
الهـدف الرابـع مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة المتمثـل فـي توفيـر التعليـم الجيـد المنصف والشـامل للجميـع )إعالن إنشـيون لعام 

2030 المتفـق عليـه فـي المنتـدى العالمي للتعليـم 2015(.
15  علـى سـبيل المثـال، أظهـر تحليـل حديـث لإلنفاق العام )يصـدر قريبا عن البنـك الدولـي( أن اإلنفاق ال يرتبط بانتشـار الفقر، مما يكشـف 

أن المـوارد ال تسـتهدف فعليـا أشـد المحافظـات احتياجـا، ممـا يكفـل اإلنصاف فـي الحصول علـى التعليم. 

البيانـات وتحليلهـا واسـتخدامها في اتخـاذ السياسـات القائمة 
أداء  قيـاس  تحسـين  أيضـا  ذلـك  وسيشـمل  الشـواهد.  علـى 
التعليـم وكفاءتـه فـي مختلـف المحافظـات، وتحليـل الفـروق 
فـي اإللمـام بالقـراءة والكتابـة، ومعـدالت االلتحاق/االنقطـاع 
عـن الدراسـة، والتخرج، ومعـدالت االلتحاق/التخرج فـي التعليم 
الجغرافيـة.  والمنطقـة  الجنـس  نـوع  حسـب  الثانوي/العالـي 
عـالوة علـى ذلـك، يتعيـن علـى وزارة التربيـة التركيـز علـى بناء 
التعليـم  قطـاع  فـي  الرئيسـية  للكيانـات  الداخليـة  القـدرات 
لتكـون قـادرة علـى تنفيذ المشـاريع االسـتثمارية الرأسـمالية. 
ومنـذ بـذل الجهـود الرامية إلـى تحقيـق الالمركزية عـام 2018، 
تقـع المهـام الرئيسـية لتنفيـذ الميزانيـة فـي قطـاع التربيـة 
علـى كاهـل المحافظـات. وهـذه مسـألة جديـدة نسـبيا، ولذلك 
فـإن أي بنـاء للقـدرات يجب أيضـا أن يركز على دعـم المحافظات 

فـي تخطيـط الميزانيـة وتحسـين إدارة المـوارد التعليميـة. 

في األجل القصير، يشمل ذلك )1( وضع برنامج لجمع البيانات  	
الهواتف  باستخدام  وذلك  الرئيسية  التعليم  مؤشرات  عن 
البيانات  لجمع  القدرات  بناء  الى  باالضافة  المحمولة 
إلنشاء  عمل  خطة  وضع   )2( منهجية،  بصورة  وتحليلها 
المؤشرات  تتضمن مجموعة من  المفتوحة،  للبيانات  بوابة 
وعلى  الوطني  الصعيد  على  الرئيسية  التعليمية  والنواتج 
صعيد المحافظات والمديريات والمدارس، تتاح للجميع وذلك 

بهدف تعزيز المساءلة. 

فـي األجلين المتوسـط والطويـل، يتضمن ذلـك )1( تفعيل  	
لجمـع  التعليـم  إدارة  لمعلومـات  المصـدر  مفتـوح  نظـام 
وتحليـل ونشـر مجموعـة مـن مؤشـرات التعليـم الرئيسـية 
كجـزء من بوابـة البيانات المفتوحة، واسـتخدام البيانات في 
وضـع السياسـات القائمة علـى األدلة والشـواهد، )2( إضفاء 
الطابـع المؤسسـي علـى عمليـة وضـع السياسـات القائمـة 
تسترشـد  التـي  بأكملـه،  التربيـة  قطـاع  فـي  األدلـة  علـى 
بالمؤشـرات والتحليـالت الرئيسـية من نظـام معلومات إدارة 

 . لتعليم ا

بالنواتـج.  وربطـه  التعليـم  تمويـل  فـي  الشـفافية  تعزيـز 
ال يتناسـب اإلنفـاق علـى قطـاع التعليـم فـي العـراق بصـورة 
مالئمـة مـع التعلم، فهو )1( غيـر كاف- فاإلنفاق علـى التعليم 
الالزمـة  المسـتويات  المتوسـطة ودون  المسـتويات  أقـل مـن 
المتفـق عليهـا دوليـا،14 )2( وغيـر منصـف - ال يصـل إلـى أفقـر 
اإلنفـاق  فـي  التباينـات  ترتبـط  ال  كفـؤ-  )3( غيـر  الشـرائح،15 
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ميزانيـة  فـإن  ذلـك،  إلـى  وباإلضافـة  التعليميـة.16  بالنواتـج 
االسـتثمار فـي قطـاع التعليـم ال ُتنفـذ بالكامـل كل عـام. فمنذ 
عـام 2015، لـم يبلـغ معدل تنفيـذ ميزانية االسـتثمار فـي قطاع 
التربيـة 40%. وتتعـدد أسـباب أوجـه القصـور فـي اإلنفـاق علـى 
التعليـم وال تقتصـر على قطـاع التربية. ومن بين هذه األسـباب 
القيـود علـى المشـتريات العامـة، وتوزيع المسـؤوليات ونقلها 
بيـن هيئـات القطـاع العـام ومسـتويات الحكومـة، كمـا تتصـل 
هـذه األسـباب أيضـا بالالمركزية الجزئيـة، واالفتقار إلـى القدرة 
والقضايـا  الرأسـمالي،  االسـتثمار  مشـاريع  لتنفيـذ  الكافيـة 

الموثقـة توثيقـا جيـدا المتعلقـة بالفسـاد.

في األجل القصير، يشمل ذلك وضع مجموعة من مؤشرات  	
اإلنفاق الرئيسية، بما في ذلك اإلنفاق لكل طالب في كل 
مستوى من مستويات التعليم على الصعيد الوطني وعلى 
البيانات  بوابة  على  نشرها  يتم  والتي  المحافظات،  صعيد 
إدارة  معلومات  نظام  خالل  من  جمعها  ويجري  المفتوحة 

التعليم. 

فـي األجليـن المتوسـط والطويـل، يشـمل ذلـك )1( تفعيل  	
والمسـاءلة  الشـفافية  لزيـادة  المفتوحـة  البيانـات  بوابـة 
فيمـا يتعلـق باسـتخدام المـوارد الماليـة وغيـر الماليـة، )2( 
إعـداد خطـة خمسـية إلصـالح إدارة الماليـة العامـة توضـح 
األدوار والمسـؤوليات فيمـا بيـن كيانـات القطـاع العـام فـي 
تمويـل التعليـم وتربطهـا بنواتـج قطـاع التربيـة، )3( زيـادة 
حصـة اإلنفـاق على قطـاع التربيـة في إجمالـي المصروفات 

بالموازنـة.17

تعزيز استقالية المدارس في إدارة أموالها. وفي الوقت 
باستثناء  االستقاللية  هذه  بمثل  المدارس  تتمتع  ال  الراهن، 
مع  وتماشيًا  اليونيسيف.  بمساندة  تحظى  تجريبية  مبادرة 
المرونة  إلى  المدارس  تحتاج  الدولية،  الممارسات  أفضل 
حدة  على  كل  المحلية  المجتمعات  أولويات  لمعالجة  الالزمة 
التدخالت  أنسب  لتحديد  المحلية  باألوضاع  المعرفة  وتسخير 
النهوض بمستوى  أيضا من  التعلم. والبد  أن تعزز  التي يمكن 
مديري المدارس من خالل تحسين قدرتهم على إدارة المدارس 

والمشاركة المجتمعية.

في األجل القصير، يشمل ذلك تقديم منح مدرسية ألكثر  	
أشد  تعلم  استمرار  لضمان  الموارد  من  حرمانا  المدارس 
من  باالستفادة  الدراسة،  عن  االنقطاع  لخطر  تعرضا  الطالب 
برنامج تجريبي لإلدارة المستندة إلى المدرسة الذي حقق 

نجاحا في السابق.

16  علـى سـبيل المثـال، وفـي حيـن أن اإلنفـاق علـى قطـاع التربيـة منخفـض ، فـإن بلدانا أخرى قـادرة علـى تحقيـق نتائج تعليميـة أفضل 
)نتائـج التعلـم، والوصـول( بمسـتويات مماثلـة مـن اإلنفـاق. 

17  على سـبيل المثال، خط األسـاس: 9.7% )2019(، المسـتوى المسـتهدف االسترشـادي: 12% )2022(، المسـتوى المسـتهدف االسترشادي: 
.)2025( %14

18  ال سيما فيما يتعلق باستبقاء الفتيات المعرضات لخطر التسرب من الدراسة مع انتقالهن عبر المراحل التعليمية.

مزيد  	 منح  ذلك  يتضمن  والطويل،  المتوسط  األجلين  في 
التمويل  تكييف  لضمان  للمدارس  المالي  االستقالل  من 
التعلم.  لتعزيز  خصيصا  وتصميمه  المحلية  االحتياجات  مع 
وسيتطلب ذلك إصالح مخصصات الميزانية التي تهدف لمنح 
المستقاة  الدروس  من  واالستفادة  للمدارس  اإلستقاللية 

من البرامج التجريبية لإلدارة المستندة إلى المدرسة.

5. وضع إستراتيجية لقطاع التربية تركز 
على التعلم و»بناء مستقبل أفضل«

يفتقــر  والتدريــب.  للتربيــة  وطنيــة  إســتراتيجية  وضــع 
رأس  لتنميــة  واضحتيــن  وإســتراتيجية  رؤيــة  إلــى  العــراق 
بيــن  المواءمــة  وســائل  إحــدى  وتتمثــل  البشــري.  المــال 
ــود  ــي وج ــية ف ــداف المؤسس ــة واأله ــات الفاعل ــود الجه جه
رؤيــة واضحــة وأولويــات محــددة. ويعكــف العــراق حاليــا علــى 
ــك  وضــع إســتراتيجية مــع شــركاء التنميــة، ومــن بينهــم البن
الدولــي، ســتوجه تطويــر النظــام التعليمــي فــي المســتقبل، 
ــداف  ــم أه ــتركة، )2( رس ــة مش ــع رؤي ــالل )1( وض ــن خ ــك م وذل
ومؤشــرات واضحــة تركــز علــى التعلــم وقيــاس التعلــم،18 
)3( مســاندة تعبئــة المــوارد، وضمــان اســتخدامها فــي »بنــاء 
ــي  ــة ف ــر مرون ــي أكث ــام تعليم ــاء نظ ــل« إلنش ــتقبل أفض مس
ــات يكفــل التعلــم للجميــع. وينبغــي أيضــا أن  مواجهــة التحدي
تقتــرن اإلســتراتيجية بخطــط عمــل مؤقتــة تضــع اإلســتراتيجية 
موضــع التنفيــذ فــي أطــر زمنيــة أقصــر وبشــروط أكثــر عمليــة، 

ــذ.  ــى التنفي ــز عل ــع التركي م

فــي األجــل القصير، يشــمل ذلــك )1( وضع الصيغــة النهائية  	
لإلســتراتيجية الوطنيــة للتربيــة والتدريــب )2030-2020(، )2( 
 ،)2024-2021( األولــى  المؤقتــة  التربيــة  ومواءمــة خطــة 
التــي ســتضع اإلســتراتيجية موضــع التنفيــذ فــي األجــل 
ــة  ــات العام ــة للسياس ــات واضح ــد أولوي ــع تحدي ــر، م القصي
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وأطــر التنفيــذ، والرصــد والتقييــم، وغايــات للمســاهمة 
فــي تحقيــق أهــداف ورؤى اإلســتراتيجية الوطنيــة للتربيــة 

ــب. والتدري

فــي األجليــن المتوســط والطويــل، يتضمــن ذلــك تفعيــل  	
اإلســتراتيجية الوطنيــة للتربيــة والتدريــب مــن خــالل خطــط 
ــتثمارات  ــطة واالس ــة األنش ــل مواءم ــة تكف ــة الحق مؤقت
فــي  المحــددة  واألهــداف  الرؤيــة  مــع  التعليميــة 

اإلســتراتيجية. 

وضــع إســتراتيجية للتقييــم تحــدد أهــداف التقييمــات 
ــردي  ــدم الف ــة التق ــة متابع ــية بغي ــول الدراس فــي الفص
للطــاب، وإجــراء تقييمــات واســعة النطــاق لتوجيــه وإثراء 
ــول  ــي الفص ــات ف ــد التقييم ــم تتوّح ــة. ل ــات التربوي السياس
الدراســية التــي تهــدف إلــى قيــاس تقــدم الطــالب ثــم التصرف 
ــن  ــي حي ــي. وف ــكل الكاف ــا بالش ــك أو تطويره ــى ذل ــاء عل بن
شــرع العــراق فــي وضــع خطــة تقييــم وطنيــة لتتبــع التقــدم 
ــات  ــي أي تقييم ــارك ف ــم يش ــه ل ــالب، فإن ــه الط ــذي يحقق ال
دوليــة واســعة النطــاق ولــم يصبــغ الطابــع المؤسســي علــى 
ولتقييــم  والتشــخيصية.  التكوينيــة  التقييمــات  اســتخدام 
اكتســاب الطــالب للمهــارات وإثــراء السياســات ذات الصلــة، مــن 
المهــم بالنســبة للعــراق بنــاء قــدرات وطنيــة واســعة النطــاق 
لتقييــم تعلــم الطــالب فــي المــواد الرئيســية وأن يشــارك فــي 
االختبــارات الدوليــة الموحــدة، مثــل دراســة االتجاهــات الدوليــة 
فــي الرياضيــات والعلــوم  )TIMSS( وبرنامــج التقييــم الدولــي 

.)c( ــالب للط

قصير  	 تقييم  تطبيق   )1( ذلك  يشمل  القصير،  األجل  في 
الرابع  الصف  في  والحساب  والكتابة  بالقراءة  لإللمام 
بشأن  عملية  بيانات  على  للحصول  العينة  نظام  على  قائم 
مستويات التعلم الحالية، )2( إعداد إستراتيجية تقييم وطنية 
تهدف إلى تحسين التعلم للجميع، وتتماشى مع األهداف 

المحددة في اإلستراتيجية الوطنية للتربية والتدريب.19

ــذ  	 ــك تنفي ــمل ذل ــل، يش ــط والطوي ــن المتوس ــي األجلي ف
إســتراتيجية التقييــم الوطنيــة، وتحديــدا )1( المشــاركة فــي 
تقييــم دولــي واســع النطــاق، )2( إضفــاء الطابع المؤسســي 
ــي  ــخيصية ف ــة والتش ــات التكويني ــتخدام التقييم ــى اس عل
التكوينيــة  التقييمــات  إجــراء   )3( الرئيســية،  الصفــوف 
ــز  والختاميــة علــى جميــع الصفــوف التــي تركــز علــى تعزي
)4( إصــالح  الدراســية،  المناهــج  مــع  وتتــالءم  التعلــم 
التعلــم  علــى  التركيــز  لضمــان  المصيريــة  االمتحانــات 

والمهــارات.

19  مـن خـالل )1( تحليـل ممارسـات ونتائـج التقييـم الحاليـة والبنـاء عليهـا، )2( االسـتفادة مـن أفضـل الممارسـات واالتجاهـات الدوليـة، )3( 
تحديـد معاييـر وأسـاليب التقييـم على مختلف المسـتويات لمتابعة األداء، )4( بناء قـدرات وزارة التربية في إجراء التقييمات واسـتخدام 

النتائـج إلثـراء اإلجـراءات التصحيحيـة ووضع السياسـات. 

6. ربط المهارات باحتياجات سوق العمل 

إعـداد برامـج االنتقـال مـن مقاعـد الدراسـة إلـى العمـل 
علـى تيسـير دخـول خريجـي الجامعـات إلـى سـوق العمـل 
وزارة  قـدرة  تعزيـز  مـع  للتوظيـف،  قابليتهـم  وتحسـين 
برامـج  تنفيـذ  علـى  العلمـي  والبحـث  العالـي  التعليـم 
تركـز علـى صقـل المهـارات. وهنـاك حاجـة إلى برامـج فعالة 
لالنتقـال مـن الدراسـة إلـى العمل نظـرا الرتفاع معـدل البطالة 
بيـن الشـباب الذيـن تتـراوح أعمارهم بيـن 15 و24 عامـا إلى %25 
)2019، منظمـة العمـل الدوليـة(، ووجـود الدالئـل علـى التبايـن 
الكبيـر بيـن المهارات المكتسـبة من خـالل التعليـم ومتطلبات 
سـوق العمـل. وتسـتلزم المواءمـة بيـن المهـارات واحتياجـات 
أسـواق العمـل إعـداد برامـج االنتقال مـن مقاعد الدراسـة إلى 
التعليـم  وطـالب  الجامعـات  خريجـي  دخـول  لتسـهيل  العمـل 
المهنـي إلـى سـوق العمـل. وفـي ظـل المـوارد المحـدودة، 
يمكـن لـوزارة التعليـم العالي والبحـث العلمي االسـتفادة من 
آليـات التمويـل المبتكـرة التـي تـم وضعهـا فـي إطـار مبـادرة 
التمويل التنافسـي التي ُأطلقت مؤخرا، والتي تقّيم الشـراكات 
بيـن مؤسسـات التعليـم العالي والقطـاع الخاص لتقديـم برامج 
التدريـب المشـتركة وضمـان تزويـد الطـالب بالمهـارات الالزمة 

للنجـاح فـي سـوق العمـل. 

التمويل  	 مبادرة  تنفيذ  ذلك  يشمل  القصير،  األجل  في 
التنافسي، وهي برنامج تجريبي أولي لالنتقال من الدراسة 
إلى العمل، تعمل على إبرام شراكة بين مؤسسات التعليم 
المشتركة.  التدريب  برامج  لتقديم  الخاص  والقطاع  العالي 
لسوق  الضرورية  المهارات  تنمية  على  يساعد  ما  وهو 
سوق  إلى  االنتقال  وتيسير  التوظيف  قابلية  وزيادة  العمل 

العمل.

إصالح  	  )1( ذلك  يتضمن  والطويل،  المتوسط  األجلين  في 
طريق  خارطة  ووضع  العالي  التعليم  مؤسسات  مناهج 
في  العمل  إلى  الدراسة  من  االنتقال  برامج  إدماج  لضمان 
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جميع البرامج الجامعية، )2( إضفاء الطابع المؤسسي على 
االنتقال  لبرامج  بالنسبة  سيما  ال  المبتكرة،  التمويل  آليات 
الصندوق  مبادرة  على  والبناء  العمل،  إلى  الدراسة  من 

التنافسي التجريبية وتوسيع نطاقها.

المعايير  مع  وحوكمتها  العالي  التعليم  برامج  مواءمة 
الدولية، ومتطلبات سوق العمل واإلستراتيجية الوطنية 
للتربية والتدريب. وتقل حاليا قدرة مؤسسات التعليم العالي 
على تعزيز المناهج الدراسية والدورات التدريبية الحالية لضمان 
الفعالة،  غير  الحوكمة  جانب  إلى  للتوظيف،  الخريجين  قابلية 
وكلها  المبتكرة،  التمويل  أساليب  ونقص  التدويل،  وقلة 
بالوظائف  المرتبطين  والدعم  التدريب  لتعزيز  أساسية  عوامل 
األمثلة على  أن تساعد  العالي. ويمكن  التعليم  على مستوى 
العالي  التعليم  وزارة  توجيه  في  الدولية  الممارسات  أفضل 
والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي في عملية إصالح 
مناهجها وكذلك في إقامة روابط مستدامة مع سوق العمل. 
ال  االقتصادي،  التمكين  عوامل  أيضا  هذا  يشمل  أن  وينبغي 
العمل.  حاليا في سوق  تمثيلهن  يتراجع  الالتي  للنساء،  سيما 
هذه  خالل  الجودة  ضمان  يكفل  أن  الدولي  لالعتماد  ويمكن 
العملية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن التعلم في مؤسسات التعليم 
العالي مهدد بسبب األزمة الصحية المستمرة، التي أدت إلى 
إغالق هذه المؤسسات لفترة طويلة، وعدم وجود برامج فعالة 

للتعلم عن بعد. 

المســاندة  	 تقديــم  ذلــك  يشــمل  القصيــر،  األجــل  فــي 
التطويــر  ذلــك  فــي  )بمــا  بعــد  عــن  والتعلــم  للتدريــس 
المهنــي ألعضــاء هيئــة التدريــس واســتخدام األســاليب 
مرحلــة  فــي  الطــالب  لكافــة  الوصــول  فــي  المبتكــرة 

العالــي(.  التعليــم 

خطة  	 وضع  ذلك  يشمل  والطويل،  المتوسط  األجلين  في 
األهداف  مع  تتماشى  العالي  التعليم  قطاع  إلصالح  عمل 
والتدريب  للتربية  الوطنية  اإلستراتيجية  في  المحددة 
واحتياجات سوق العمل، وتشجيع زيادة مشاركة المرأة في 
وعلى  للنساء.  االقتصادي  التمكين  خالل  من  العمل،  قوة 
تقترح  أن   )1( هذه  العمل  خطة  على  يتعين  التحديد،  وجه 
تعزيز  على  تعمل  مرونة  أكثر  للقطاع  حوكمة  بنية  وتنفذ 
الجامعي/ المستوى  على  المالي  واالستقالل  المساءلة 
 )3( الموارد،  من  المزيد  لحشد  آليات  إنشاء   )2( المؤسسي، 
وضع إطار وطني للمؤهالت، يحدد المعايير ويسهل انتقال 
األجل  طويلة  عمل  خطة  وضع   )4( المؤسسات،  عبر  الطالب 
لالعتماد الدولي للبرامج الجامعية، )5( تحفيز الشراكات بين 
 )6( الخاص،  والقطاع  المهني  أو  العالي  التعليم  مؤسسات 
تنفيذ برامج لتطوير تدريب المعلمين، تتماشى مع المعايير 

الدولية للتعليم والبحث.
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