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مقدمـــــة

تمعي،المجالوضععلىثقيل  عبئا  المتواصلةاالزماتفرضت

البرامجوالخططلمساراتكبيرا  تحديا  اإلرهابضدالحربكلفةوشكلت

اراألعموإعادةالتنميةأولوياتمعالحربأولوياتتزاحمتإذالتنموية،
اهدافبتحقيقطوعياالعراقوالتزم.واالجتماعيالتنموياإلنفاقوعموم

لشعبــهاحترامــا،2030باجندةعالميــاالمعروفـــةالمستدامـــةالتنميـــة

الحياةيـــةنوععلىالسيطرةفيالهميتهــاونظرا  ،فيـهيعيشالذيوللعالم

بلدنــاثرواتاستمراريـــةعلىالحفاظمعومستدامـــةسليمـــةبيئـــةفي
.القادمـــةللجيالوصوالوديمومته



2030االطر للمتابعــة والتنفيذ والمراقبـــة الجندة التنمية المستدامــــة 

التنميـة اجل السعي على المستوى الوطني لتهيئة إطار مؤسسي لمتابعــــة تنفيـذ اهـدافمن 

المستدامـــة على الصعيدين االتحادي والمحلي ، تم تشكيل لجنتين للتنميـــة( 2030اجندة )المستدامــة 

الحكومـات برئاســة وزير التخطيط وهما اللجنة الوطنية للتنميـــة المستدامـــة الممثلـة بكـل الـوزارات و

نجـاز المحلية في المحافظات مهمتهـــا رصد أهداف التنميـــة المستدامــة واعداد تقرير وطني حـول اال

مــن المتحقــق عــن طريــق الفــرق التخصصيـــــة التابعـــــة لهــا ،إذ يعنــى كــل فريــق بمجموعـــــة محــددة

ـــة  ـــة المستدامــ ـــة للتنميــ ــوطين االهــداف العالميــ ــى ت ــم تعمــل عل ــى 2030االهــداف حي والعمــل عل

رفـع توفيرهـــا مع الجهات المعنيــــة فضـل عـن توزيـع االنشطــــة والبـرامج علـى الايـات االجنـدة و ت

سياسـات اللجنـــة الوطنيــة تقاريرهـــا الى خليـــة متابعــة االهداف والتي دورهـــا توجيــه البرامج وال

وتقديمهــــــا الـــى مجلـــ  الـــوزرا  اللرارهــــــا والتـــزام الـــوزارات 2030الوطنيـــة لتحقيـــق اجنـــدة 

ـــا فــي االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة والقطاعيــــة والسياســات التن فيذيـــــة فــي والحكومــات بتنفيذهــ

.مؤسسات الدولة كافــة



2030المستقبل رؤيـــة مقترحــة لعراق 

2030العراقورؤيــةالمستدامــةالتنميـــةطريقخطىعلىالعزمعقدواالعراليون

كنانسان) والحكمدالـــةبالعينعممستدامـــةوبيئةمتنوعوالتصادموحدومجتمعامنبلدفيُممَّ

المستقبلاالستشرافاطاروهي.2030لعراقمستدامـــةوحلولتنمويمسارالنهـــا،(الرشيد

وطنووالمشاريعالقراراتاتخاذعندومرجعيـــةوالمبادئالقيموتجسيداليـــهنصبوالذي

.المستدامـــةالتنميـــةالهداف

عاليـــةدةبجومتوافرتعليمركيزةعلىتقومالمستدامــةالبشريــةالتنميــةورؤيـــة

درجـــةوعلىوالكفا ةالقدرةمتناميـــةتعليميـــةتربويــةمنظومــةفيالركيزةهذهوتتمثل

فيتصبوهيوالمعرفــةااللتصادوتعزيزالعملسوقمتطلباتتؤمنوالجودةالقيمفيعاليـــة

وتعزيزللجميعوالشاملالمنصفالتعليمضمان،المستدامـــةالتنميـــةاهدافمنالرابعالهدف

.الحيــــاةمدىالتعليمفرص



تحقق لحد االن مـــا 

في الخطط السنويـــة لوزارة 2030اعتمــاد أجندة التنميــة المستدامـــة 1.
.التربيـــة 

من 2030تطوير لدرات العاملين في مجال متابعـــة وتنفيذ االجندة 2.
.خلل ورش عمل داخليـــة وخارجيـــة

مع خطط التنمية 2030العمل على دمج أجندة التنميـــة المستدامــة 3.
حد التعليم، واستراتيجية اللقطاع ( 2023-2018)الوطنيـــة الخمسيـــة 
، واستراتيجيـــة (2022-2018)الحكومي الجديد من الفقر والبرنامج 

.التعليم القادمـــة

الى 2030/وضع برنامج عمل لتكييف الايات ومؤشرات الهدف الرابع 4.
.الايات  ومؤشرات وطنيـــة بالتنسيق مع وزارة التخطيط 



تحقق لحد االن مـــا 

تحديد المؤشرات الوطنية الخاصـــة برصد الهدف الرابع والعمل على. 5
توفرها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للحصا  من خلل اجرا  المسوحات

.االحصائيـــة اللزمة بدعم من المنظمات الدوليـــة

.استكمال األطر والبنى اللزمـــة لتنفيذ ومتابعـــة االجندة . 6

ت المشاركـــة مع جميع الشركا  المتمثلين بالوزارات الساندة والمنظما. 7
ـة الدوليـــة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات االلليميـــة المعنيــ

ـة مع وضع البلد ، والدوليـــة للتشاور والتنسيق بافضل الصيغ للتنفيذ بالموائمــ
لوجيا واالستفادة من الدعم المقدم لتطوير القدرات ووسائل التنفيذ والتكن

.المتاحـــة 

ية المستدامــة عقد دورات توعويـــة لتثقيف العاملين في التعليم باجندة التنم. 8
.التعليم/ ورفع الوعي والمعرفة باهمية الهدف الرابع والاياته 2030



/ في مجال السياسات المتعلقـــة بالهدف الرابع

2030التعليم 

ضمان التعليم الجيد)•

المنصف والشامل 

للجميع وتعزيز فرص

التعلم مدى الحياة 
(للجميع



اساسيـــة للتعليم من اجل التنميـــة مرتكزات 

:المستدامـــة

رص فرص التعليم للجميع من خلل تحقيق العدالــة والمساواة في فاتاحــة 1.

ليم التلميذ من التعليم النظامي مع االهتمام بالتعليم النوعي وتعليم الفتيات وتع

ـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة والموهوبين واالطفال في ظل الظروف الحرج
.والتوسع في التعليم الير النظامي وتعليم الكبـــار

.خاصـــةتشجيع التعليم الخاص من خلل التوسع في فتح المدار  االهليـــة ال2.

اجات السوق التوسع في فتح تخصصات جديــــدة في التعليم المهني لمواكبـــة ح3.
.المحلية

:االتاحــــة –اوالً 



وحقوق المناهج الدراسية بثقافـــة السلم ونبذ العنف ومفاهيم المواطنـــةاثرا  1.
.االنسان وتمكين المرأة والحفاظ على البيئة واستدامـــة الموارد 

ق المعايير تحسين نوعيـــة التعليم بتوفير معايير تقييم االدا  المؤسسي وف2.
.الالدوليـــة وتنمية لدرات ومهارات العاملين في لطاع التعليم في هذا المج

الدوليـــة تحديم اساليب التقويم واالمتحانات ومشاركــة العراق في االختبارات3.
.

:مرتكزات اساسيـــة للتعليم من اجل التنميـــة المستدامـــة

:الجودة –ثانيــــاً 



.واالداريـــةواالشرافيـــةالتعليميـــةالهيئاتتدريب.4

برامجزيزلتعوالمعلوماتاالتصاالتوتكنلوجياالتقنيالتقدممناالستفادة.5

عددجازانعنفضلالدراسيـــةللصفوفالحوسبـــةادخالخللمنالعامالتعليم

وزارةفيواالتصاالتالمعلوماتبمركزالخاصـــةوالبرامجالمشاريعمن

لبرنامجيةاألساسالمكوناتإحدىتعدالتيااللكترونيةالحكومةكبوابةالتربيـــة

فيينالعامللدراتتطويربرنامجوالمعلوماتيةالشبكةعلىالعراليةالحكومة

,لياآلالحاسبلقيادةالدوليةالرخصةمشروعوالحاسوب،اميةومحوالتعليم
Student)التربويالمعلوماتادارةكنظامااللكترونيةاالنظمةمنعددبنا 

Information ManagementSystem)SIMSفيللعاملينالنظاميتيحإذ

دارةانظامعنفضل  ,مرافقهاكافةوالمدار والمبانيادارةإمكانيةالتعليم
.االفراد

:مرتكزات اساسيـــة للتعليم من اجل التنميـــة المستدامـــة

:الجودة –ثانيــــاً 



:ميعللجتعزيز فرص التعلم مدى الحيــــاة –ثالثـــاً 

.رعايــة التلميذ في المناطق المحررة وفي مناطق النزوح، عبر برنامج التعليم الطارئ1.

والذي تضمن 2030التعليم / اعتماد برنامج استراتيجيـــة الحد من الفقر ، لتحقيق الهدف الرابع 2.

.تــاهيل المدار  في المناطق الفقيرة والتركيز على مدار  الفتيات•

ضمان توفير التعليم االساسي للطفال النازحين الفقرا  •

رات برامج محو االميـــة في المناطق الفقيرة مع تجهيز مراكز مجتمعيـــة لمحو االميـــة وتعليم مها•
.  الحياة

.اعطا  اولويـــة في تدريب معلمي المناطق الريفيــة •

.سيـــةتمكين مخرجـــات التعليم العام وربطهـــا بمتطلبات التعليم العالي من خلل المناهج الدرا3.

بتقديم منح وهبــات للمدار  ( مجال  االبا  والمعلمين )مشاركة المجتمع المحلي من خلل 4.

.الستخدامهـــا في تحسين البيئــة المدرسيـــة وتحفيز الطلب والمعلمين

:ـــةتم تحديد مرتكزات اساسيـــة للتعليم من اجل التنميـــة المستدام



اسات المستقبليـــة في مجال السيالرؤى 

ملبيـــة تنقــيح وتطــوير منــاهج التعلــيم لتكــون مواكبـــــة للمســتجدات العالميــــة و1.
.الحتياجات كل الفئات المستفيدة 

.زيادة فرص الحصول على التعليم االساسي 2.

.تطبيق مفاهيم واساليب الجودة والتطوير االداري 3.

) تدامـــة تفعيل الشراكـــات واستقطاب الدعم ألجل تحقيـق اهـداف التنميــــة المس4.
( .2030التعليم / الهدف الرابع 

يصـل الـى علـى التعلـيم مـن االنفـاق العـام للدولــــة لالسنوي زيادة نسبـــة االنفاق 5.
.نسب اعلى من النسب الحاليـــة لسد الحاجات المتناميــة للتعليم 

ـــة لت6. ــذ مشــاريع تربويــ ـــة لتنفي ــدم مــن المنظمــات الدوليــ ــدعم المق ــادة ال ــق زي حقي

ـــع  ـــدف الراب ـــيم / اله ـــن 2030التعل ـــي المحافظـــات المتضـــررة م ، وخاصـــة ف
.االحتلل



مـــة تحديـــات تحقيق التنميــة المستدا

2030

لهــــا ان تركــة ثقيلـــة تجاوزت الثلثــة عقود مـن الزمـان البـد وان تتـر  ظل•

ثيــر ، إذ علــى المســيرة التربويـــــة فــي العــراق وينــال منهــــا لطــاع التربيـــــة الك

ـــــة واجهــــــت المؤسســات التربويـــــة العراليــــة أنمـــــاط مــن التحــديات الداخلي

ــــة  ــــة وبيئيـ ــــة واجتماعيــ ــــة والتصاديــ ــــات سياسيــ ـــا ازمـ ــــة منه والخارجيــ

:وابرز التحديات . وامنيـــة انعك  على كفا ة االدا  المؤسساتي 



مـــة تحديـــات تحقيق التنميــة المستدا

2030

.وجود فجوات في مراحل التعليم 1.

.التزال االميـــة تشكل العائق االكبر2.

.ضعف البنى التحتيــة لقطاع التعليم 3.

ات ضعف المؤامــة بـين مخرجـــات النظـام التعليمـي واحتياجـ4.
.سوق العمل 

ق علـى ضـعف االنفـاق علـى التعلـيم ، اذ تراوحـت نسـبة االنفـا5.
ـــة  ــاق العــام للدولــ ــيم مــن االنف ــاتج % (  7-6)التعل ومــن الن

وان هـذه ( .2016-2010)للمدة %( 4-3)المحلي االجمالي 
الحاصــلة النســبة التناســب الحاجــات المتناميــة للتعلــيم والزيــادة

.في معدالت التحاق الطلبة 



ا خطة العمل المستقبليـــة للجنـــة الوطنية العلي

للتنميـــة المستدامـــة 
لعـراق في خطط التنميــة الوطنيــة لقطاع التعليم فـي ا2030دمج اجندة •

فـــي ضـــو  التقـــارير والمؤشـــرات المتاحــــــة ومـــا يتـــوفر مـــن مؤشـــرات 
.وبرامج بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكوميــة الساندة 

وائمـة استمرار العمـل مـع الفـرق التخصصيــــة واللجـان الفرعيــــة فـي م•
.الغايات حسب الخصوصيـــة الوطنية ومتابعــة تنفيذ االجندة 

تــدى اســتكمال التقريــر الــوطني الطــوعي االول لمشــاركة العــراق فــي المن•
ــــاكيد تضـــمين 2019السياســـي رفيـــع المســـتوى لســـنة  والعمـــل علـــى تـ

نميـــة التقريـــر الهميــــــة التعلـــيم للـــروابط بـــين هـــدف التعلـــيم واهـــداف الت
ــي هــي محــور اســتعرا  عــام  ـــة االخــرى الت ــ  . 2019المستدامــ وذل

ــ ـــة وحــق اساســي م ـــة كاملــ ـــة عامــة ومسؤوليــ ــيم منفعــ ــار التعل ن باعتب
ى والحقـوق االخـراالنجـازات حقوق االنسان واسا  مهم لضمان تحقيق 
.الضروريــة للسلم والتنميـــة المستدامـــة
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عامةصورةبالمؤشراتوتقويملنجاحاالساسيةالعملياتمنالرصدتعتبرعملية

رالبةالماناذالمستدامةالتنميةمؤشراتمنالرابعالهدفمؤشراتوبالتحديد

عقباتالوتخطياللزمةالحلولوايجادالمشكلتتحديدالىتقودناالمستمرة

.التجاربمناالستفادةعنفضل  

الزمةةسليمدوريةبياناتانتاجواجبنامنلإلحصا المركزيالجهازفينحن

اريةادسجلتكانتسوا   القطاعاتمختلفعنوالسياساتالخططلصياالة

المسوحتنفيذطريقعناواالخرىوالمؤسساتالوزاراتمعبالتعاون

.الميدانيةاإلحصائية

16
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ق واساليب جمع ائطر
البيانات

ي المسوح األسرية الت
ينفذها الجهاز 

المركزي لالحصاء

مسوح اسرية بالعينة 
م تتضمن اسئلة عن التعلي

لكل فرد من افراد االسرة 
وبما يخدم الهدف الرابع من
اهداف التنمية المستدامة

اليبيانات التعليم الع

تشمل كافة الكليات
والمعاهد

يات بيانات الطلبة تجمع من الكل
والمعاهد باستخدام جداول 
اكسل اما الهيئة التدريسة 
ة يستخدم نظام الموارد البشري
معلومات عن كل تدريسي 

البيانات التربوية

تشمل كافة المدارس
حسب المرحلة 

تجمع باستخدام استمارة 
ورقية توزع على كافة 
ها المدارس ومن ثم يتم تبويب

بجداول اكسل

يم البيانات ال تشمل محافظات الل

لعراق  كردستان لذا تعتبر بيانات ا

الير مكتملة

البيانات تشمل محافظات

بر الليم كردستان لذا تعت

بيانات العراق مكتملة

مةالبيانات التربوية والتعلي
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خللمنواالعاليوالتعليمالتربيةوزارتيمعبالتعاونللحصا المركزيالجهازيوفر1.

:منهاالرابعالهدفومتابعةرصدتخدممؤشراتسنوياالمنفذةالمسوح

العليااتوالدراسالجامعيالتعليمالىاالطفالريا منالدراسيةالمراحلحسبالتعليم

.الموازيالتعليمعنفضل  

ادراجتمابعالرالهدفومؤشراتبياناتلتوفيرواستكماال  سابقا  ذكرهتمماالىاضافة2.

:ادناهالمسوحالمثالسبيلعلى،االحصائيةالمسوحضمنالتعليممؤشرات

الفقراطتاثيرارتبمدىتبىينوالتي:العراليةلألسرةواالجتماعيااللتصاديالمسح

للسرالفقر%51يمثلاألسرةلربالتعليمانخفا معالفقرمعدالتتزداد–بالتعليم

.االبتدائيمناللاالسرةربتعليميكونالتي

المرأةمتعليعنبياناتيوفرالذي:العراليةللمرأةوالصحيةاالجتماعيةاالوضاعمسح

.تعليمهناكمالمنالنسا تمنعالتيالمشاكلعلىالضو وتسليط

التعليموالتغذويةالحالةاثرليا يمكنومنه:الهشةوالفئاتالغذائياألمنتقييممسح

رصد الهدف الرابعتجربة العراق في 
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للحصا المركزيالجهازينفذها(MICS)المؤشراتمتعددةالعنقوديةالمسوح

(اليونيسف)للطفولةالمتحدةاالمممنظمةمنبدعم

علىولةموثأدلةالمؤشراتمتعددالعنقوديالمسحمنوالمعلوماتالبياناتتوفر

تنميةالأهدافتحقيقنحوالتقدمورصداألسا خطوطلوضعالوطنيالصعيد

علىالعللةذاتوالجهاتالحكومةالمسحيساعدكذل .(SGDs)المستدامة

للمؤشراتتقديراتويقدم.البلدفياألوسعاإلنمائيةوالتحدياتالتبايناتفهم

تنفيذتمولدــالطفلنما ومستوىالتعليميةالحالةتقييمفيللمساعدةالرئيسية

واصدرتالتابلتاجهزةباستخدامMICS6-2018للمسحالسادسةالجولة

.التقريرنتائج

الهدف الرابع والمسوح العنقودية
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التنمية)التاسعالفصل-الوطنيةالتنميةخطةسنواتخم كلالتخطيطوزارةتعد

تسعىهدفا  (16)الفصلوتضمن،والتعليمبالتربيةخاص(واالجتماعيةالبشرية

والتيالنزوحمناطقعلىوتؤكد،جوانبهبكلالتعليميالنظامتحسينالىاالهداف

معدالتفيعاالرتفاجانبإلىإذالتعليم،ميدانفيسيماالاالبعادمتعددفقرمنتعاني

فيلجنسينابينالتفاوتاتملحوظوبشكلتزدادااللتصادي،والتخلفوالبطالةاألمية

التيتاالنجازامنالرالموعلى.وااللتصاديةوالسياسيةاالجتماعيةالحياةمجاالتكل

حكوماتالبذلتهاالتياإليجابيةالتنمويةالجهودورالمالماضية،العقودخللتحققت

منملهعينبغيمماالكثيرهنا يزالما،السوا علىالحكوميةاليروالمنظمات

.التعليممنظومةفياالرتقا أجل

األولويات الوطنية
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المركزيالجهازالى.2022-2012والتعليمللتربيةالوطنيةاالستراتيجيةاوكلت

)نظامقوفالكترونيةاستمارةتصميمتم.التعليمعنمؤشراتتوفيرمهمةلإلحصا 

2018آبوفيباالستراتيجيةالخاصةالبرامجتنفيذومتابعةرصدلغر (اوراكل

.2022-2012والتعليمللتربيةالوطنيةاالستراتيجيةتنفيذتقريرمتابعةاولصدر

الىاستنادا  (2030ـ2020)والتعليمللتربيةجديدةاسترتيجيةاعداديتمحاليا  

.التعليموالععلىطراتالتيوالمتغيراتالحديثةاالحصائيةالمؤشرات

االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 
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الرسميرونيااللكتالمولععلىبياناتهاوتتاحالتربويةاالحصائياتتنشرالمؤشرات

.(cosit.gov.iq)للجهاز

المرنةااللراصوعلىورليةراصدارتقارييتمكما(CD)علىمجانا  بشكلوتوزع

طلبةوالباحثين،البحثيةوالمؤسساتوالجامعاتالوزارات،النوابمجل اعضا 

.العلياالدراسات

 المؤهلةالخامالبياناتملفاعداديتمالبياناتمنفائدةاكبرتعميملغر

.بوابةضمنللجهازااللكترونيالمولعضمنوينشر(PUF)للنشر

ا للحصالمركزيالجهازعنيصدرالذيالمستدامةالتنميةاهدافتقريررصد

التعليم-عالرابالهدفوبضمنهاالمستدامةالتنميةاهدافتطوراتسنويا  يتابعوالذي

نشر البيانات
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ومستوىويةالتربللمؤسساتالتحتيةبالبنىالخاصةالمؤشراترصدصعوبة1.

.والخدميةالبيئيةالناحيةمنتأهيلها

.التعليمجودةلقيا التدريسيةالملكاتتقويميتمالاحصائيا  2.

العامةياتالمديروبع البياناتوتبادلللتسجيلالكترونيةانظمةوجودعدم3.

.اليدويالعملتستخدمتزالالللتربية

.اإلحصائيللعملاللزمةحةجالناوالمؤهلتالبشريةالقدراتنقص4.
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اوهالياسلصعوبةاماتتوفرلمالرابعالهدفمؤشراتبع انش المما6.

بدون–العراقمحافظاتكليشملالومنهامتخصصمسحالىتحتاج

ماوبرامجهفياليونسكومعهدعليهيوافقالماوهذا–كردستانالليم

عدمبببسالمؤشراتتل عنالائبالعراقيعتبرللمقارنةالدولعنينشره

معالمخاطباتخللمنللحصا المركزيالجهازسعىلذا..اكتمالها

الوطنيةاتالمؤشرالىالتعليممؤشراتبتضمينكردستانالليماحصا هيئة

.الستكمالها



الدوليةوالمنظماتاليونسكومعهدمعوالتعاونالتنسيقتعزيز

لبشريةاالقدراتبنا فيوالمساعدةالدعمتقديمفيوااللليمية

االحصائيالعملمجالفي

ا للحصاليونسكومعهداكبرالنشطةدورهنا يكوناننامل

الرابعالهدفمؤشراتلرصدالدعملتوسيع




