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مقدمـــــة
فرضت االزمات المتواصلة عبئا ثقيل على الوضع المجتمعي،
وشكلت كلفة الحرب ضد اإلرهاب تحديا كبيرا لمسارات الخطط والبرامج
التنموية ،إذ تزاحمت أولويات الحرب مع أولويات التنمية وإعادة األعمار
وعموم اإلنفاق التنموي واالجتماعي .والتزم العراق طوعيا بتحقيق اهداف
التنميـــة المستدامـــة المعروفـــة عالميــا باجندة  ، 2030احترامــا لشعبــه
وللعالم الذي يعيش فيـه  ،ونظرا الهميتهــا في السيطرة على نوعيـــة الحياة
في بيئـــة سليمـــة ومستدامـــة مع الحفاظ على استمراريـــة ثروات بلدنــا
وديمومته وصوال للجيال القادمـــة.

االطر للمتابعــة والتنفيذ والمراقبـــة الجندة التنمية المستدامــــة 2030
من اجل السعي على المستوى الوطني لتهيئة إطار مؤسسي لمتابعــــة تنفيـذ اهـداف التنميـة
المستدامــة (اجندة  )2030على الصعيدين االتحادي والمحلي  ،تم تشكيل لجنتين للتنميـــة المستدامـــة
برئاســة وزير التخطيط وهما اللجنة الوطنية للتنميـــة المستدامـــة الممثلـة بكـل الـوزارات والحكومـات

المحلية في المحافظات مهمتهـــا رصد أهداف التنميـــة المستدامــة واعداد تقرير وطني حـول االنجـاز
المتحقــق عــن طريــق الفــرق التخصصيـــــة التابعـــــة لهــا ،إذ يعنــى كــل فريــق بمجموعـــــة محــددة مــن
االهــداف حيــم تعمــل علــى تــوطين االهــداف العالميـــــة للتنميـــــة المستدامـــــة  2030والعمــل علــى
توفيرهـــا مع الجهات المعنيــــة فضـل عـن توزيـع االنشطــــة والبـرامج علـى الايـات االجنـدة و ترفـع
اللجنـــة الوطنيــة تقاريرهـــا الى خليـــة متابعــة االهداف والتي دورهـــا توجيــه البرامج والسياسـات
الوطنيـــة لتحقيـــق اجنـــدة  2030وتقديمهــــــا الـــى مجلـــ

الـــوزرا اللرارهــــــا والتـــزام الـــوزارات

والحكومــات بتنفيذهـــــا فــي االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة والقطاعيــــة والسياســات التنفيذيـــــة فــي

مؤسسات الدولة كافــة.

رؤيـــة مقترحــة لعراق المستقبل 2030
العراليون عقدوا العزم على خطى طريق التنميـــة المستدامــة ورؤيــة العراق 2030
(انسان ُم َّمكن في بلد امن ومجتمع موحد والتصاد متنوع وبيئة مستدامـــة ينعم بالعدالـــة والحكم
الرشيد ) ،النهـــا مسار تنموي وحلول مستدامـــة لعراق  .2030وهي اطار االستشراف المستقبل

الذي نصبو اليـــه وتجسيد القيم والمبادئ ومرجعيـــة عند اتخاذ القرارات والمشاريع ووطن
الهداف التنميـــة المستدامـــة.
ورؤيـــة التنميــة البشريــة المستدامــة تقوم على ركيزة تعليم متوافر بجودة عاليـــة

وتتمثل هذه الركيزة في منظومــة تربويــة تعليميـــة متناميـــة القدرة والكفا ة وعلى درجـــة
عاليـــة في القيم والجودة تؤمن متطلبات سوق العمل وتعزيز االلتصاد والمعرفــة وهي تصب في
الهدف الرابع من اهداف التنميـــة المستدامـــة  ،ضمان التعليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز

فرص التعليم مدى الحيــــاة .

مـــا تحقق لحد االن
.1
.2
.3

.4

اعتمــاد أجندة التنميــة المستدامـــة  2030في الخطط السنويـــة لوزارة
التربيـــة .
تطوير لدرات العاملين في مجال متابعـــة وتنفيذ االجندة  2030من
خلل ورش عمل داخليـــة وخارجيـــة.
العمل على دمج أجندة التنميـــة المستدامــة  2030مع خطط التنمية
الوطنيـــة الخمسيـــة ( )2023-2018لقطاع التعليم ،واستراتيجية الحد
من الفقر والبرنامج الحكومي الجديد ( ،)2022-2018واستراتيجيـــة
التعليم القادمـــة.
وضع برنامج عمل لتكييف الايات ومؤشرات الهدف الرابع  2030/الى
الايات ومؤشرات وطنيـــة بالتنسيق مع وزارة التخطيط .

مـــا تحقق لحد االن
 .5تحديد المؤشرات الوطنية الخاصـــة برصد الهدف الرابع والعمل على
توفرها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للحصا من خلل اجرا المسوحات
االحصائيـــة اللزمة بدعم من المنظمات الدوليـــة.
 .6استكمال األطر والبنى اللزمـــة لتنفيذ ومتابعـــة االجندة .
 .7المشاركـــة مع جميع الشركا المتمثلين بالوزارات الساندة والمنظمات
الدوليـــة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات االلليميـــة المعنيـــة
والدوليـــة للتشاور والتنسيق بافضل الصيغ للتنفيذ بالموائمـــة مع وضع البلد ،
واالستفادة من الدعم المقدم لتطوير القدرات ووسائل التنفيذ والتكنلوجيا
المتاحـــة .
 .8عقد دورات توعويـــة لتثقيف العاملين في التعليم باجندة التنمية المستدامــة
 2030ورفع الوعي والمعرفة باهمية الهدف الرابع والاياته  /التعليم.

في مجال السياسات المتعلقـــة بالهدف الرابع /
التعليم 2030
• (ضمان التعليم الجيد
المنصف والشامل
للجميع وتعزيز فرص
التعلم مدى الحياة
للجميع)

مرتكزات اساسيـــة للتعليم من اجل التنميـــة
المستدامـــة:
اوالً – االتاحــــة :
 .1اتاحــة فرص التعليم للجميع من خلل تحقيق العدالــة والمساواة في فرص
التعليم النظامي مع االهتمام بالتعليم النوعي وتعليم الفتيات وتعليم التلميذ من
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة والموهوبين واالطفال في ظل الظروف الحرجـــة
والتوسع في التعليم الير النظامي وتعليم الكبـــار.
 .2تشجيع التعليم الخاص من خلل التوسع في فتح المدار االهليـــة الخاصـــة.
 .3التوسع في فتح تخصصات جديــــدة في التعليم المهني لمواكبـــة حاجات السوق
المحلية.

مرتكزات اساسيـــة للتعليم من اجل التنميـــة المستدامـــة:
ثانيــــا ً – الجودة :
 .1اثرا المناهج الدراسية بثقافـــة السلم ونبذ العنف ومفاهيم المواطنـــة وحقوق
االنسان وتمكين المرأة والحفاظ على البيئة واستدامـــة الموارد .
 .2تحسين نوعيـــة التعليم بتوفير معايير تقييم االدا المؤسسي وفق المعايير
الدوليـــة وتنمية لدرات ومهارات العاملين في لطاع التعليم في هذا المجال.
 .3تحديم اساليب التقويم واالمتحانات ومشاركــة العراق في االختبارات الدوليـــة
.

مرتكزات اساسيـــة للتعليم من اجل التنميـــة المستدامـــة:
ثانيــــا ً – الجودة :
 .4تدريب الهيئات التعليميـــة واالشرافيـــة واالداريـــة.
 .5االستفادة من التقدم التقني وتكنلوجيا االتصاالت والمعلومات لتعزيز برامج
التعليم العام من خلل ادخال الحوسبـــة للصفوف الدراسيـــة فضل عن انجاز عدد
من المشاريع والبرامج الخاصـــة بمركز المعلومات واالتصاالت في وزارة
التربيـــة كبوابة الحكومة االلكترونية التي تعد إحدى المكونات األساسية لبرنامج
الحكومة العرالية على الشبكة المعلوماتية و برنامج تطوير لدرات العاملين في
التعليم ومحو امية الحاسوب ،و مشروع الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ,
بنا عدد من االنظمة االلكترونية كنظام ادارة المعلومات التربوي ( Student
 SIMS) System Information Managementإذ يتيح النظام للعاملين في
التعليم إمكانية ادارة المباني و المدار و كافة مرافقها  ,فضل عن نظام ادارة
االفراد .

تم تحديد مرتكزات اساسيـــة للتعليم من اجل التنميـــة المستدامـــة:
ثالثـــا ً – تعزيز فرص التعلم مدى الحيــــاة للجميع:
.1
.2
•
•
•
•
.3
.4

رعايــة التلميذ في المناطق المحررة وفي مناطق النزوح ،عبر برنامج التعليم الطارئ.
اعتماد برنامج استراتيجيـــة الحد من الفقر  ،لتحقيق الهدف الرابع  /التعليم  2030والذي تضمن
تــاهيل المدار في المناطق الفقيرة والتركيز على مدار الفتيات.
ضمان توفير التعليم االساسي للطفال النازحين الفقرا
برامج محو االميـــة في المناطق الفقيرة مع تجهيز مراكز مجتمعيـــة لمحو االميـــة وتعليم مهارات
الحياة.
اعطا اولويـــة في تدريب معلمي المناطق الريفيــة .
تمكين مخرجـــات التعليم العام وربطهـــا بمتطلبات التعليم العالي من خلل المناهج الدراسيـــة.
مشاركة المجتمع المحلي من خلل (مجال االبا والمعلمين ) بتقديم منح وهبــات للمدار
الستخدامهـــا في تحسين البيئــة المدرسيـــة وتحفيز الطلب والمعلمين.

الرؤى المستقبليـــة في مجال السياسات
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تنقــيح وتطــوير منــاهج التعلــيم لتكــون مواكبـــــة للمســتجدات العالميــــة وملبيـــة
الحتياجات كل الفئات المستفيدة .
زيادة فرص الحصول على التعليم االساسي .
تطبيق مفاهيم واساليب الجودة والتطوير االداري .
تفعيل الشراكـــات واستقطاب الدعم ألجل تحقيـق اهـداف التنميــــة المستدامـــة (
الهدف الرابع  /التعليم . )2030
زيادة نسبـــة االنفاق السنوي علـى التعلـيم مـن االنفـاق العـام للدولــــة ليصـل الـى
نسب اعلى من النسب الحاليـــة لسد الحاجات المتناميــة للتعليم .
زيــادة الــدعم المقــدم مــن المنظمــات الدوليـــــة لتنفيــذ مشــاريع تربويـــــة لتحقيــق
الهـــدف الرابـــع  /التعلـــيم  ، 2030وخاصـــة فـــي المحافظـــات المتضـــررة مـــن
االحتلل.

تحديـــات تحقيق التنميــة المستدامـــة
2030
• ان تركــة ثقيلـــة تجاوزت الثلثــة عقود مـن الزمـان البـد وان تتـر ظللهــــا
علــى المســيرة التربويـــــة فــي العــراق وينــال منهــــا لطــاع التربيـــــة الكثيــر  ،إذ

واجهــــــت المؤسســات التربويـــــة العراليــــة أنمـــــاط مــن التحــديات الداخليـــــة
والخارجيــــــة منهـــا ازمـــــات سياسيــــــة والتصاديــــــة واجتماعيــــــة وبيئيـــــة

وامنيـــة انعك

على كفا ة االدا المؤسساتي  .وابرز التحديات :

تحديـــات تحقيق التنميــة المستدامـــة
2030
.1
.2
.3
.4
.5

وجود فجوات في مراحل التعليم .
التزال االميـــة تشكل العائق االكبر.
ضعف البنى التحتيــة لقطاع التعليم .
ضعف المؤامــة بـين مخرجـــات النظـام التعليمـي واحتياجـات
سوق العمل .
ضـعف االنفـاق علـى التعلـيم  ،اذ تراوحـت نسـبة االنفـاق علـى
التعلــيم مــن االنفــاق العــام للدولـــــة ( ) % 7- 6ومــن النــاتج
المحلي االجمالي ( )%4-3للمدة (. )2016-2010وان هـذه
النســبة التناســب الحاجــات المتناميــة للتعلــيم والزيــادة الحاصــلة
في معدالت التحاق الطلبة .

خطة العمل المستقبليـــة للجنـــة الوطنية العليا
للتنميـــة المستدامـــة
• دمج اجندة  2030في خطط التنميــة الوطنيــة لقطاع التعليم فـي العـراق
فـــي ضـــو التقـــارير والمؤشـــرات المتاحــــــة ومـــا يتـــوفر مـــن مؤشـــرات
وبرامج بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكوميــة الساندة .
• استمرار العمـل مـع الفـرق التخصصيــــة واللجـان الفرعيــــة فـي موائمـة
الغايات حسب الخصوصيـــة الوطنية ومتابعــة تنفيذ االجندة .
• اســتكمال التقريــر الــوطني الطــوعي االول لمشــاركة العــراق فــي المنتــدى
السياســـي رفيـــع المســـتوى لســـنة  2019والعمـــل علـــى تـــــاكيد تضـــمين
التقريـــر الهميــــــة التعلـــيم للـــروابط بـــين هـــدف التعلـــيم واهـــداف التنميـــة
المستدامـــــة االخــرى التــي هــي محــور اســتعرا عــام  .2019وذلــ
باعتبــار التعلــيم منفعـــــة عامــة ومسؤوليـــــة كاملـــــة وحــق اساســي م ـن
حقوق االنسان واسا مهم لضمان تحقيق االنجـازات والحقـوق االخـرى
الضروريــة للسلم والتنميـــة المستدامـــة.
15

تعتبرعملية الرصد من العمليات االساسية لنجاح وتقويم المؤشرات بصورة عامة
وبالتحديد مؤشرات الهدف الرابع من مؤشرات التنمية المستدامة اذ ان المرالبة
المستمرة تقودنا الى تحديد المشكلت وايجاد الحلول اللزمة وتخطي العقبات
فضل عن االستفادة من التجارب .

نحن في الجهاز المركزي لإلحصا من واجبنا انتاج بيانات دورية سليمة الزمة
لصياالة الخطط والسياسات عن مختلف القطاعات سوا كانت سجلت ادارية
بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات االخرى او عن طريق تنفيذ المسوح

اإلحصائية الميدانية.
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البيانات التربوية والتعليمة
طرائق واساليب جمع
البيانات
البيانات التربوية
تشمل كافة المدارس
حسب المرحلة

بيانات التعليم العالي
تشمل كافة الكليات
والمعاهد

المسوح األسرية التي
ينفذها الجهاز
المركزي لالحصاء

تجمع باستخدام استمارة
ورقية توزع على كافة
المدارس ومن ثم يتم تبويبها
بجداول اكسل

بيانات الطلبة تجمع من الكليات
والمعاهد باستخدام جداول
اكسل اما الهيئة التدريسة
يستخدم نظام الموارد البشرية
معلومات عن كل تدريسي

مسوح اسرية بالعينة
تتضمن اسئلة عن التعليم
لكل فرد من افراد االسرة
وبما يخدم الهدف الرابع من
اهداف التنمية المستدامة

البيانات ال تشمل محافظات الليم
كردستان لذا تعتبر بيانات العراق
الير مكتملة

البيانات تشمل محافظات
الليم كردستان لذا تعتبر
بيانات العراق مكتملة
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تجربة العراق في رصد الهدف الرابع
 .1يوفر الجهاز المركزي للحصا بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي او من خلل
المسوح المنفذة سنويا مؤشرات تخدم رصد ومتابعة الهدف الرابع منها :
التعليم حسب المراحل الدراسية من ريا االطفال الى التعليم الجامعي والدراسات العليا
فضل عن التعليم الموازي .
 .2اضافة الى ما تم ذكره سابقا واستكماال لتوفير بيانات ومؤشرات الهدف الرابع تم ادراج
مؤشرات التعليم ضمن المسوح االحصائية  ،على سبيل المثال المسوح ادناه:
 المسح االلتصادي واالجتماعي لألسرة العرالية  :والتي تبىين مدى تاثيرارتباط الفقر
بالتعليم – تزداد معدالت الفقر مع انخفا التعليم لرب األسرة يمثل  %51الفقر للسر
التي يكون تعليم رب االسرة الل من االبتدائي.

 مسح االوضاع االجتماعية والصحية للمرأة العرالية  :الذي يوفر بيانات عن تعليم المرأة
وتسليط الضو على المشاكل التي تمنع النسا من اكمال تعليمهن.
 مسح تقييم األمن الغذائي والفئات الهشة :ومنه يمكن ليا

اثر الحالة التغذوية والتعليم
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الهدف الرابع والمسوح العنقودية
المسوح العنقودية متعددة المؤشرات (  ) MICSينفذها الجهاز المركزي للحصا

بدعم من منظمة االمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
توفر البيانات والمعلومات من المسح العنقودي متعدد المؤشرات أدلة موثولة على

الصعيد الوطني لوضع خطوط األسا
المستدامة ( .)SGDsكذل

ورصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية

يساعد المسح الحكومة والجهات ذات العللة على

فهم التباينات والتحديات اإلنمائية األوسع في البلد .ويقدم تقديرات للمؤشرات

الرئيسية للمساعدة في تقييم الحالة التعليمية ومستوى نما الطفل ــ ولد تم تنفيذ
الجولة السادسة للمسح  2018 - MICS6باستخدام اجهزة التابلت واصدرت
نتائج التقرير .
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األولويات الوطنية
تعد وزارة التخطيط كل خم

سنوات خطة التنمية الوطنية  -الفصل التاسع (التنمية

البشرية واالجتماعية) خاص بالتربية والتعليم  ،وتضمن الفصل ( )16هدفا تسعى
االهداف الى تحسين النظام التعليمي بكل جوانبه  ،وتؤكد على مناطق النزوح والتي
تعاني من فقر متعدد االبعاد ال سيما في ميدان التعليم ،إذ إلى جانب االرتفاع في معدالت
األمية والبطالة والتخلف االلتصادي ،تزداد وبشكل ملحوظ التفاوتات بين الجنسين في
كل مجاالت الحياة االجتماعية والسياسية وااللتصادية .وعلى الرالم من االنجازات التي
تحققت خلل العقود الماضية ،ورالم الجهود التنموية اإليجابية التي بذلتها الحكومات

والمنظمات الير الحكومية على السوا  ،ما يزال هنا الكثير مما ينبغي عمله من
أجل االرتقا في منظومة التعليم .
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االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم
اوكلت االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم  .2022-2012الى الجهاز المركزي
لإلحصا مهمة توفير مؤشرات عن التعليم  .تم تصميم استمارة الكترونية وفق نظام (
اوراكل) لغر

رصد ومتابعة تنفيذ البرامج الخاصة باالستراتيجية وفي آب 2018

صدر اول تقريرمتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم .2022-2012
حاليا يتم اعداد استرتيجية جديدة للتربية والتعليم ( 2020ـ  )2030استنادا الى
المؤشرات االحصائية الحديثة والمتغيرات التي طرات على والع التعليم.
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نشر البيانات
 تنشرالمؤشرات االحصائيات التربوية وتتاح بياناتها على المولع االلكتروني الرسمي

للجهاز (. )cosit.gov.iq
 كما يتم اصدارتقارير ورلية وعلى االلراص المرنة ( )CDوتوزع بشكل مجانا على
اعضا مجل

النواب  ،الوزارات والجامعات والمؤسسات البحثية  ،الباحثين وطلبة

الدراسات العليا .
 لغر

تعميم اكبر فائدة من البيانات يتم اعداد ملف البيانات الخام المؤهلة

للنشر( )PUFوينشر ضمن المولع االلكتروني للجهاز ضمن بوابة .
 تقريررصد اهداف التنمية المستدامة الذي يصدر عن الجهاز المركزي للحصا
والذي يتابع سنويا تطورات اهداف التنمية المستدامة وبضمنها الهدف الرابع  -التعليم
22

 .1صعوبة رصد المؤشرات الخاصة بالبنى التحتية للمؤسسات التربوية ومستوى
تأهيلها من الناحية البيئية والخدمية .
 .2احصائيا ال يتم تقويم الملكات التدريسية لقيا

جودة التعليم .

 .3عدم وجود انظمة الكترونية للتسجيل وتبادل البيانات وبع
للتربية ال تزال تستخدم العمل اليدوي .

المديريات العامة

 .4نقص القدرات البشرية والمؤهلت الناجحة اللزمة للعمل اإلحصائي .
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 .6مما ال ش ان بع

مؤشرات الهدف الرابع لم تتوفر اما لصعوبة لياسها او

تحتاج الى مسح متخصص ومنها ال يشمل كل محافظات العراق – بدون
الليم كردستان – وهذا ما ال يوافق عليه معهد اليونسكو في برامجه وما

ينشره عن الدول للمقارنة يعتبرالعراق الائب عن تل المؤشرات بسبب عدم
اكتمالها  ..لذا سعى الجهاز المركزي للحصا من خلل المخاطبات مع
هيئة احصا الليم كردستان بتضمين مؤشرات التعليم الى المؤشرات الوطنية
الستكمالها .
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تعزيز التنسيق والتعاون مع معهد اليونسكو والمنظمات الدولية
وااللليمية في تقديم الدعم والمساعدة في بنا القدرات البشرية
في مجال العمل االحصائي
نامل ان يكون هنا دور اكبرالنشطة معهد اليونسكو للحصا
لتوسيع الدعم لرصد مؤشرات الهدف الرابع

