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اإلنسان والتعليم والتنميةالعالقة بين

اإلنسان هو ثمرة التنمية مثلما هو بذرتها

اإلنسان هو غاية التنمية مثلما هو وسيلتها

اإلنسان هو العامل الحاسم في التطوير، ألنه المتغير المكون له

والفاعل فيه

كة فكراً وسلوكاً ومشار: اإلنسان ذاتهويرتطا في التكنولوجياستثمار

 ً ورأياً ونقداً وإبداعا

علم االقتصادية في الدول المتقدمة وأساسها هو التالتنمية اساس

والتعليم

 بلداياإلنسان هو المورد االستراتيجي الرئيس في



2030رأس المال البشري في رؤية العراق 





( النتائج)االهداف النوعية : التعليم قبل الجامعي : اوالا 

االلتحاقنسبةزيادة:االولالهدف✓

منزايدةالمتاالعدادالستيعابالالزمةوالمستلزماتاالبنيةتوفير:الثانيالهدف✓

الطلبة

التعليميالنظامكفاءةتحسين:الثالثالهدف✓

.جاذبةمدرسيةبيئةلخلقالتربويةوالمستلزماتالخدماتتوفير:الرابعالهدف✓

.الدراسيةالمناهجتحديثفيالتربويةالتقنياتتطوير:الخامسالهدف✓

المهنيللتعليمالتنمويالدورتعزيز:السادسالهدف✓

المدارسفياإلداريةالحوكمةاستخدامفيتطوير:السابعالهدف✓

الصحيةوالرعايةواالجتماعيالتربوياالرشادتطور:الثامنالهدف✓

المعتمدةوالتقويماالختباراتأساليبتطور:لتاسعاالهدف✓

االرهابمنتضررتالتيللمناطقاالميةمحومشاريعدعم:لعاشراالهدف✓

منتضررتالتيالتربويةللمؤسساتالحياةاعادة:عشرالحاديالهدف✓

االرهاب

التعليمفيااليجابيةوالقيمالتماسكتعزيز:عشرالثانيالهدف✓

2022–2018التربية والتعليم في خطة التنمية الوطنية 



(النتائج)االهداف 

ا  :  التعليم الجامعي-ثانيا

ةالعراقيللجامعاتالدوليالتصنيفتحسين:عشرالثالثالهدف➢

العراقيةللجامعاتاألكاديميالجانبتطوير:عشرالرابعالهدف➢

الخاصالقطاعمعالشراكةتعزيز:عشرالخامسالهدف➢

المناطقفيالجامعاتوتأهيلاعمارإعادة:عشرالسادسالهدف➢

المحررة



2031-2021االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 

:إلى2031-2021للفترةالعراقفيالعاليللتعليمالوطنيةاإلستراتيجيةتهدف•

البشريالمالرأستحسينوبالتاليالتعليمجودةتحسين•

التعلموالتدريسجودةوتحسينالعالميالتصنيفإلىللوصولالعاليالتعليممؤسساتدعم•

االعتمادعلىللحصولالسعيفيالمؤسساتدعمخاللمنوخاصةالقطاعداخلوالبحث

سينلتحواضحةً جهودً بذلمؤخرا ًالعراقيةالجامعاتبدأتوقد.الدوليوالبرامجيالمؤسسي

QS"تصنيفاتمثلالدوليةالتصنيفاتفيأسمائهاظهوربدءمعوأدائهاسمعتها Rankings"

Round"و"Webometrics"و University Rankings"و"Times Higher

Education World University".

ودعمليالعاللتعليمأهليةمؤسساتإنشاءتشجيعطريقعنالقطاعضمنااللتحاقمعدالتزيادة•

.الموازيالقبولنظام

.المحررةالمناطقوفيحديثا ًالمنشأةخاصةالتعليميةالمؤسساتداخلالتحتيةالبنيةتحسين•

وبناءسات،المؤسعبرالمعلوماتتكنولوجياوتحسين،العلميللبحثوالماليالتقنيالدعمتوفير•

.والشراكاتالدوليالتعاونوتشجيع،التدريسهيئةأعضاءقدرات



تم تصميم أنموذج محاكاة للوقوف على 

هد الوضع الراهن لقطاع التعليم من قبل المع

سكو الدولي للتخطيط التربوي التابع لليون

ية ضمن اعداد االستراتيجية الوطنية للترب

(  2031-2021)والتعليم 



نموذج المحاكاةأاهم فرضيات 
لمرتقبةهناك ثالثة مؤشرات لتقدير األموال المتوفرة لقطاع التعليم أثناء تنفيذ االستراتيجية ا

الدوليالنقدصندوقتخميناتعلىيعتمدالذيللعراقاإلجماليالمحليالناتجنمو•

يبلغسنوينمو  معدلمتوسطيليه،(٪2.25بمعدلزيادة)  2026عامحتى

ا (3.3٪) 2031عامحتىتقديريا

يفطفانخفاضافتراضمعاإلجماليالمحليالناتجمنالحكومياإلنفاقنسبة•

(٪40)عندلتستقر(٪42.3)والبالغة2020لعامالقيمةعن٪2.3بنسبة

2031عامبحلول

ي،اإلجمالالحكومياإلنفاقمنوالتدريبالتعليمعلىالحكومياإلنفاقنسبة•

(٪17)حواليإلى2019لعام(٪12)منالجاريةللنفقاتتزدادأنوالمتوقع

(٪7)حواليإلى(٪1)مناالستثمارياإلنفاقوارتفاع،2031لعام

يرتفعسوالتدريبالتعليمعلىاإلجماليالعاماإلنفاقفإنالفرضيات،هذهظلفي•

عراقيدينارتريليون(20)إلى(9)من

2020امالعفيجرتالتيالدوليالبنكقبلمنالعاماإلنفاقلمراجعةالماليةلوزارةالتابعالمفتوحالميزانيةمسحموقعمنالماليةالبيانات



الخيارات االستراتيجية
استيعابيعبتوسسيسمحاستخدامهاوكفاءةللتعليمالماليةالتخصيصاتزيادةإن•

ولوياتأتعكسمختلفةأشكاالً التوسعهذايتخذوقد.الحكوميالتعليمقطاع

الدراسيلعاملالتعليممستوياتلجميعالرئيسةالتعليممؤشراتوبموجب.متنوعة

اعدادتم2031لعامالمتوقعةوالمؤشرات2019-2018األساسي

.سيناريوهين

أيدون2031عامحتىالعراقيالتعليمنظامتطوريوضحاألولالسيناريو•

.السياساتفيرئيسةتغييرات

علىلتعليمالنظامواقعيولكنهطموحاتطويراالثانيالسيناريويبيّنحينفي•

حسينتإلىتهدفاستراتيجيةاستثماراتخاللمنالقادمة،العشرالسنواتمدى

ويتناول.يالتعليمالنظامفيالداخليةالكفاءةعدمومعالجةوجودتهالتعليمتوفر

التعليميلموقفاتحليليعكسهاالتيالرئيسيةالتحدياتأيضا ًالثانيالسيناريو

وسياسات2031-2021الوطنيةاالستراتيجيةأولوياتمنمستوحىكونه

.العراقيةللحكومةالرئيسيةالتنمية



:العامةياسةالسفياالتيةالرئيسةالتطوراتمتابعةالثانيالسيناريويقترحاذ•

يادةزخاللمناالبتدائيقبلماالتعليمطلبةبينالمدرسياالستعدادزيادة•

التيواألطفال،رياضمنالحكوميالتعليمحصةزيادةعبربالمدارسااللتحاق

.صغيرةذلكمعستظل

.2027عامبحلولاالبتدائيالتعليممنالطلبةجميعتخرجضمان•

منربكثيأكبرعددالستيعاباإلعداديةالمرحلةفيالمهنيالتعليمتوسيع•

ادسالس)عشرالثانيالصفإكمالبعدالعملسوقدخوليمكنهمالذينالطلبة

مراعاةمعالعالي،التعليمفيالفنيالتدريبعلىالحصولأو(االعدادي

.الوطنياالقتصاداحتياجات

منةعاليمستوياتعلىالحفاظمعالعالي،التعليمفيالطلبةعدداستقرار•

وقسيتطلبهاالتيالمجاالتنحوالطلبةمنالمزيدوتوجيهالخاصالتعليم

.العمل

معلمللكالطلبةعددمتوسطتقليلخاللمنواإلشرافالتدريسظروفتحسين•

.المهنيالتعليمباستثناءالفرعيةالقطاعاتجميعفي



:إلىتهدفبرامجعدةلتنفيذاألموالتخصيصيتمس

لمتأثريناوالمتعلمينالبناتبينخاصةالتسجيلوزيادةالمتعلمينبينالتبايناتمنالحد•

.والفقروالنزوحبالحروب

.التعليمقطاعفيإدماجهمأجندةمنكجزءاإلعاقةذويلألطفالأفضلرعايةتوفير•

.المدرسةليإالمستندةاإلدارةخاللمنالتعليمجودةتحسين•

المالقابلمالقيمةلرفعالتعليمإدارةمستوياتجميعفيوالرقابةاإلدارةفيالحوكمةتحسين•

.القطاعأداءورفع

االبتدائيةالمدارستالميذجميعليشملالمدرسيةالتغذيةببرنامجاالرتقاء،البرامجهذهتتضمن

جميعلمدرسيةمنحوتوزيعاألطفال،رياضيرتادونالذينضعفاااألكثرواألطفالالحكومية،

مرحلةالفيالدراسيةالمنحوتوفيروالثانوية،االبتدائيةوالمدارسالحكوميةاألطفالرياض

منللتالميذكتب3)االبتدائيةالمرحلةفيالمدرسيةللكتبوكذلكالعاليوالتعليماإلعدادية،

،(ادسالسالصفإلىالرابعالصفمنطالبلكلكتبوسبعةاالبتدائي،الثالثحتىالروضة

للتعليمالدراسيةالموادمنومجموعة،(5)اإلعداديوالمستوى،(5)المتوسطوالمستوى

التنفيذيةالخططفيالمتوقعةونتائجهاومحتواهاالبرامجلهذهالدقيقالنطاقتحديدسيتم.المهني

.2021-2031الوطنيةاالستراتيجيةعنوالمنبثقةسنواتثالثأمدهاالتي



و بموجب السيناريو الثاني ، تفترض

ي أن اإلنفاق الحكومي اإلجمالاالستراتيجية 

تريليون دينار 11على التعليم سيرتفع من 

٪ من اإلنفاق 10حوالي )2019عراقي لعام 

تريليون دينار 20إلى حوالي ( الحكومي

٪ من اإلنفاق 15)2031عراقي لعام 

(الحكومي اإلجمالي



نفاق على بموجب السيناريو الثاني فان النمو المتوقع لنسبة اال

:كما في الجدول االتي2031الى 2019التعليم للسنوات من 



2021سنةحسب القطاع الفرعي منةاجمالي النفقات المتكررة والرأسمالية الكلي

في الزيادة األكبر في النفقات المتكررة هي)بالمليار دينار عراقي2031ولغاية 

.(التعليم المهني





التعليم ما قبل االبتدائي

هم من المتوقع أن يصل عدد سكان العراق الذين تتراوح أعمار

مليون نسمة بحلول عام 2.7سنوات إلى زهاء 5و4بين 

تثمار ويتوقع السيناريو الثاني نموا كبيرا في االس. 2031

الحكومي في التعليم قبل االبتدائي، وإن كان ذلك من 

.  مستوى منخفض للغاية



التعليم االبتدائي

6بينأعمارهمتتراوحالذينالعراقسكانعدديصلأنالمتوقعمن

السيناريووبحسب.2031عامبحلولنسمةماليين7قرابةإلىسنة11و

جميعأنأي)االبتدائيللتعليمالشاملةالتغطيةتحقيقالمتوقعمنالثاني،

كاملةحلقةيكملونعاما11و6بينأعمارهمتتراوحالذينالعراقفياألطفال

فعالةاستراتيجياتذلكسيتطلبولكن.2023عامبحلول(سنوات6مدتها

بمادائي،االبتالتعليممنالطلبةتخرجتعيقالتيالداخليةالكفاءةعدملمعالجة

لريفاوأطفالالبناتتسجيلنسبوانخفاضالعالية،الرسوبنسبذلكفي

معلمينالفائضإنكما.التعليمخارجلألطفالالعامةالنسبوارتفاعوالفقراء،

واألجوربالرواتتكاليفللصفوف،وارتفاعالمعلميننسبةارتفاعفيينعكس

القصورمنالمزيدإلىيؤديمماالمعلمين،توزيعكفاءةوعدمعام،بشكل



التعليم المتوسط

تتراوحالذينالعراقسكانعدديصلأنالمتوقعمن

نسمةماليين3حواليإلىسنة14و12بينأعمارهم

نأافتراضعلىالثانيالسيناريوإعدادتم.2031بحلول

الدراسةمنيتخرجونالذينالطلبةمن٪80حوالي

بةالطلجميع  وأنالمتوسطتعليمهميواصلوناالبتدائية

بـمقارنة2027  بحلولالمتوسطةالدراسةمنيتخرجون

2019لعامفقط57٪



االعداديالتعليم 

15بينأعمارهمتتراوحالذينالعراقسكانعدديصلأنالمتوقعمن

،2019عاممنواعتبارا.2031بحلولنسمةماليين3حواليإلىسنة17و

.اإلعداديمبالتعليالمتوسطالتعليممنتخرجواالذينالطلبةنصففقطيلتحق

إلى(وسطالمتالثالث)التاسعالصفمناالنتقالالثانينسبالسيناريوويبين

األكاديميالمسارينمنلكل2031بحلول(االعداديالرابع)العاشرالصف

ويمكن.اإلعداديالتعليمبدخولالطلبةمن٪75لحوالييسمحمماوالمهني،

الطلبةمن٪20يختاربحيثالمهنيالتعليمفياالستثمارازدادإذاذلكتحقيق

2031بحلولالعاشرالصففيالمتاحةالستةالمهنيالتعليممساراتبينمن

للتخصصاتبديلتقديمهوهناوالهدف،2019عامفي٪6بنحومقارنة

دبمجرالعملسوقبدخولإماللطلبةوالسماحالطلبة،يستقطباألكاديمية

يفدراساتهممواصلةأو(المهنيالسادسأي)عشرالثانيالصفمنتخرجهم

واألكاديميةالفنيةالجامعات



التعليم العالي
منعي،الجامقبلالتعليممنوالتخرجالتسجيلفيالكبيرةالزياداتعدب

ففي.لعالياالتعليمفيالجامعيةبالدراساتااللتحاقكثيرايتضاعفأنالمتوقع

االعداديلسادساالصفخريجيمن٪93حواليقبولتم،2020عام

الكلياتفيهؤالءمن٪27قبولوتمالعالي،التعليممؤسساتفياألكاديمي

السكانيالنموباالعتباراألخذمع2031حتىالتوجههذااستمرإذا.الخاصة

3يحوالاستيعابمنالحكوميةالعاليالتعليملمؤسساتبدفال٪،2.3البالغ

بحواليمقارنةطالب530.000منأكثر)2031بحلولالطلبةعددأضعاف

تواجههاالتيوالفنيةالماليةللقيودونظرا.(2019فيطالب182.000

خفضانيالثالسيناريويقترحالحالية،القبولمستوياتمعالحكوميةالجامعات

ويمكن.2031بحلول417.000إلىالطلبةعددلتقليل٪70إلىالقبولمعدل

يوفروالذيالمهني،االعداديبالتعليمالمقبولينأعدادزيادةخاللمنإنهالقول

من(٪100)الخريجينجميعيتوجهلنالعمل،سوقلدخولمهاراتللطلبة

العاليالتعليملدخولالمهنياالعداديالسادسالصف



تيجية التوجهات التنموية المستقبلية السترا

(2024-2022)لالعوامالموازنة 



ا لبناء مجتمع  ا قويا ضلافالتعليم العالي محركا

ومنتجةكفوءةوخلق قوة عاملة لسوق عمل 

قوفالسكانيبالتوزيعالتعليميةالخدماتربطتعزيز•

لبناءاالولويةواعطاءالمكانيةوالفجوةالحاجةاولويات

فيالمهنيةالمدارسعلىبالتركيز،المدارسوتأهيل

الفقيرةالمناطق

بعدعنيمللتعلومستجيبةمرنةتعليميةتحتيةبنىتوفير•

ةالتعليميالخدماتلتعزيزخطةوضعخاللمن(الرقمية)

عنخدمةاللتقديمالرقميةالتقنياتباستخدامالمحافظاتفي

بعد



يلوتأهتدريبمستوىورفعبعدعنالتعليمجودةضمان•

عليمالتترصينعلىوالتركيزوالطلبةالتعليميةالكوادر

االهلي

لتعليمالتطويروالتعليمالتربيةلقطاعالتخصصاتزيادة•

االفتراضي

مانلضوتقويمهاأللكترونيالتعليملجودةمعاييروضع•

المحاضرةفيومحتواهاالعلميةالمادةتطويراستمرار

األلكترونية

ا لبناء مجتمع :تكملة  ا قويا وة عاملة وخلق قافضلالتعليم العالي محركا

ومنتجةكفوءةلسوق عمل 



لرقميةاالبدائلعلىالميدانيللتدريبموسعبرنامجتنفيذ•

مانوضالتدريبيةالمراكزاعدادوزيادةالتعليميةللمالكات

لبةوالطالمالكاتجميعوتدريبلتأهيلالجغرافيانتشارها

والمعاهدوالكلياتوالجامعاتالمدارسفي

فياالفقيالتوسعخاللمنالتعليمفياالستثمارزيادة•

عددفيالكبيرةالزيادةلتواكبالحاليةالحكوميةالجامعات

الطلبة

ا لبناء مجتمع :تكملة  ا قويا وة عاملة وخلق قافضلالتعليم العالي محركا

ومنتجةكفوءةلسوق عمل 



ُشكراا إلصغائــُكم


