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1 ملخص العراق التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة

الملخص

السياق العام وقطاع التعليم

ي بالنفط 
يمتد العراق عىل مساحة تقارب 438,317 كيلوم�ت مربع ويقدر عدد سكانه بحوالي 34.2 مليون )سنة 2012(. والعراق غ�ن

ن الأعىل عالمياً بنحو 143 مليار برميل. وقد سجل  ي حيث تبلغ إحتياطه النفطي المثبت والذي هو من ب�ي
عىل نحو إستثنا�أ

ي إرتفاع نصيب 
ي خالل السنوات الثالث الماضية تطوراً ملحوظاً بنسبة نمو تفوق %8.5 والذي بدوره ساهم �ن

قتصاد العرا�ت الإ
ي عام 2013.

ي 2005 إل 6,700 دولر �ن
الفرد من إجمالي الناتج المحىلي من حوالي 1,300 دولر �ن

ي حدود %18 سنة 2005، إلّ 
ات الإجتماعية، مثل معدل البطالة الذي تقلص ال %11 بعد أن كان �ن ورغم تحّسن بعض المؤ�ش

أن الضغوط الديموغرافية ل تزال قائمة وحادة، إذ يمثل عدد السكان تحت سن 15 سنة أك�ش من %40 من مجموع السكان، فيما 
ي )%18.9 سنة 2012 مقارنة بـ %22.9 سنة  ي العراق وإن تراجعت نسبته بشكل نس�ب

بقي الفقر من أهم المشاغل الإجتماعية �ن
ي بعض المحافظات.

، وتجاوزت نسبة %40 �ن ي
2007( إل أن النسبة لتزال مرتفعة عىل المستوى الوط�ن

ي محافظات إقليم كوردستان الذي 
ي العراق المركز نسبة الـ %20 وهي نسبة مرتفعة كمثيلتها �ن

أما الأمّية، فقد تجاوزت نسبتها �ن
ي المنطقة 

ي سبقت أحداث عام 1991 يمتلك نظاماً تعليمياً من أفضل الأنظمة �ن
ة ال�ت ي الف�ت

ي من الأمّية أيضاً. وكان العراق �ن
يعا�ن

ة الذهبية  ة من 1970 إل 1984 بالف�ت حيث إنخفضت نسبة الأمية للفئة العمرية 45-15 سنة إل أقل من %10 وسّميت الف�ت
انية. إلّ أن مخلفات  ن نفاق الحكومي عىل التعليم نسبة %20 من الم�ي لتحاق إل نسب عالية، وبلغ الإ بسبب إرتفاع معدلت الإ
ي تتالت منذ الثمانينات أدت إل إضعاف البنية التحتية وإعاقة تقديم الخدمات الإجتماعية، فعا�ن قطاع التعليم 

الحروب ال�ت
ة من 1990-2003. من تدهور ملحوظ خالل الف�ت

قليم. بلغ عدد  ي كل من المركز والإ
بية �ن ي ال�ت

اف وزار�ت  وقد شهد قطاع التعليم تطوراً ملحوظاً منذ عام 2004 وذلك بإ�ش
ي جميع المراحل الدراسية 9.5 مليون طالب سنة 2013، إحتوتهم 28,730 مدرسة، وقام بتدريسهم أك�ش 

ن �ن الطلبة المسجل�ي
ي عدد الطالب خالل العام الدراسي 2004-2005، 

من 550 ألف عضو هيئة تدريسية. وهذه الأرقام تؤ�ش عىل زيادة لفتة �ن
ي جميع المراحل الدراسية هو 6.5 مليون طالب، إحتوتهم 20,508 مدرسة وقام بتدريسهم 

ن �ن حيث كان عدد الطلبة المسجل�ي
343,614 عضو هيئة تدريسية.

المنهجية والمقاربة

ي طورتها المبادرة العالمية لالأطفال خارج المدارس 
ستبعاد المدرسي وذلك وفقاً للمنهجية ال�ت يهتم هذا التقرير بتحديد الإ

ستبعاد من خمسة أبعاد هي:  )OOSCI(، ويتكون الإ

ي المدارس قبل الأبتدائية أو الأبتدائية
ي والذين ليسوا �ن

بتدا�أ ي سن التعليم قبل الإ
البعد 1: الأطفال �ن  •

بتدائية أو العدادية ي المدارس الإ
ي الذين ليسوا �ن

بتدا�أ ي سن التعليم الإ
البعد 2: الأطفال �ن  •

بتدائية أو الثانوية ي المدارس الإ
عدادي الذين ليسوا �ن ي سن التعليم الإ

البعد 3: الأطفال �ن  •
بتدائية ولكنهم عرضة للترسب من المدرسة ي المدرسة الإ

البعد 4: الأطفال الذين هم �ن  •
ي المرحلة الأعدادية ولكنهم عرضة للترسب من المدرسة

البعد 5: الأطفال الذين هم �ن  •
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قليم،  ي كل من المركز والإ
بية �ن ي ال�ت

ي وزار�ت
بوي �ن ي جمعها قسم الإحصاء ال�ت

دارية ال�ت وقد إعتمد التقرير تحليالً للبيانات الإ
ي نّفذها الجهاز 

بالإضافة ال بيانات وزارة التخطيط. كما إستفاد التقرير أيضأً من بيانات ونتائج المسوحات الإجتماعية ال�ت
ي العراق 

قتصادي لالأ�ة �ن ي وزارة التخطيط بالتنسيق مع المنظمات الدولية مثل: المسح الإجتماعي والإ
المركزي لالإحصاء �ن

ات  ي العراق )IHSES2 2012(؛ وكذلك المسح العنقودي متعدد المؤ�ش
قتصادي لالأ�ة �ن )IHSES1 2007(؛ والمسح الإجتماعي والإ

شارة إليه أن هذه الدراسة تقدم وصفاً وتحليال لظاهرة عدم إلتحاق  MICS3 لسنة 2006 وMICS4 لسنة 2011. ومما تجدر الإ
ي إقليم كوردستان بشكل 

ي العراق-المركز و�ن
ي العراق ككل، ومن ثم تقدم وصفاً وتحليالً لهذه الظاهرة �ن

الأطفال بالمدرسة �ن
ي 

طار. وقد تم إعتماد تلك المقاربة الثالثية الأبعاد �ن ي هذا الإ
ي نفذت �ن

ن عن الدراسات السابقة ال�ت منفصل. وهي بهذا تتم�ي
مختلف أجزاء التقرير، وذلك بقصد عرض بيانات إقليم كوردستان بالمقارنة مع بيانات المركز والحرص عىل تقديم صورة شاملة 

وموحدة للعراق برمته.

ستبعاد من المدرسة  الأبعاد الخمسة للإ

ستبعاد من المدرسة لسنة 2013: ي ملخصاً لأهم النتائج المتعلقة بالأبعاد الخمسة لالإ
يقدم الجدول الآ�ت

ستبعاد من المدرسة )2013(  جدول: ملخص الأبعاد الخمسة للإ

 
 

المجموعالولدالفتيات

%العدد%العدد%العدد

الأطفال خارج المدرسة

) ي
بتدا�أ ي سن الخمس سنوات )قبل الإ

376,79075.4400,57333.6777,36375.7البعد 1 : الأطفال �ف

345,50879.2366,14679.3711,65479.3العراق – المركز

31,28249.434,42852.165,71050.7إقليم كوردستان

بتدائية( ف 6-11  سنة )الإ اوح أعمارهم ب�ي 323,09511.3162,0095.4485,1048.3البعد 2 : الأطفال الذين ت�ت

309,56812.5151,0815.7460,6499.0العراق – المركز

13,5273.710,9282.824,4553.2إقليم كوردستان

ف 12-14 سنة )المتوسطة( اوح اعمارهم ب�ي 449,16435.0202,19216.4651,35625.9البعد 3 : الأطفال الذين ت�ت

423,98438.3190,42218.0614,40628.4العراق – المركز

25,18014.211,7706.736,95010.5إقليم كوردستان

1,149,04924.8764,77516.01,913,82420.3مجموع الأطفال خارج المدرسة

1,079,05926.8707,64917.01,786,70821.8العراق – المركز

69,98911.557,1269.1127,11510.3إقليم كوردستان

الأطفال المعرضون لخطر الترسب من المدرسة

بتدائية 447,90215.7450,22413.6898,12614.6البعد 4 : الأطفال الملتحقون بالمرحلة الإ

416,14716.9399,55613.8815,70315.2العراق – المركز

31,7558.350,66812.082,42310.2إقليم كوردستان

55,1987.0104,5948.7159,7928.0البعد 5 : الأطفال الملتحقون بالمرحلة المتوسطة

44,6907.292,8439.4137,5338.6العراق – المركز

10,5086.011,7515.522,2595.7إقليم كوردستان

ف لخطر الترسب من المدرسة 573,08915.7611,94413.61,185,03314.5مجموع الأطفال المعرض�ي

530,82617.2549,52514.21,080,35115.5العراق – المركز

42,2637.662,4199.8104,6828.8إقليم كوردستان

ملحظة:  بسبب تقريب أعداد التقديرات ال الأعداد الطبيعية، قد يختلف حاصل جمع الأعداد المنفصلة عن العدد الجمالي )1+ أو 1-(
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وتظهر نتائج الدراسة أن عدد الأطفال الذين هم بعمر الخمس سنوات خارج المدرسة – سواء كانت المرحلة التمهيدية أو 
777 ألف طفل، منهم 712 ألف طفل يقيمون بمحافظات العراق-المركز، بينما يقيم أقل من 66 ألف  بتدائية – قد بلغ حوالي الإ
ي سن 5 سنوات موجودون خارج المدارس. وتضاهي 

ي محافظات إقليم كوردستان. وهنا يتضح أن حوالي ثالثة أرباع الأطفال �ن
�ن

ي إقليم كوردستان. ومن 
هذه النسبة %80 من عدد أطفال العراق بإستثناء إقليم كوردستان، بينما تتقلص إل أقل من %51 �ن

ي حيث 
بتدا�أ ي التعليم قبل الإ

ات )MICS4( ضعف مستويات التسجيل �ن ناحية أخرى تؤكد نتائج المسح العنقودي متعدد المؤ�ش
ن بالتعليم قبل  بتدائية سنة 2011 كانوا ملتحق�ي إن حوالي %5 فقط من الأطفال الذين إلتحقوا بالصف الأول من المدرسة الإ

ي السنة السابقة.
ي �ن

بتدا�أ الإ

ن 6 ال 11 سنة هم خارج المدارس ول يتمتعون بخدمة  اوح أعمارهم ب�ي ن النتائج أيضاً أن حوالي 485,000 طفل ت�ت وتب�ي
ي هذا 

يحة العمرية. ويتضح �ن تعليمية رسمية. ويشكل هؤلء الأطفال ما نسبته %8.3 من مجموع الأطفال ضمن تلك الرسش
ستبعاد من المدرسة وجود فوارق تتعلق بالنوع الإجتماعي حيث يصل معدل إستبعاد الفتيات إل حوالي ضعف  البعد من الإ

ي العراق-المركز أك�ش من ضعف معدل 
ستبعاد �ن معدل إستبعاد الأولد. وفضالً عن ذلك فقد أظهرت النتائج أيضاً أن معدل الإ

ي إقليم كوردستان، وتتطابق تلك النسب مع نتائج المسح )MICS4( المنجز سنة 2011 مع تسجيل تناقص 
ستبعاد المسجل �ن الإ

ن عام 2011 وعام 2013 بـ 1.3 نقطة مئوية. ستبعاد ب�ي ي نسب الإ
�ن

ن 14-12 سنة خارج المدرسة بأك�ش من 650 ألف طفل. منهم 614  اوح أعمارهم ب�ي وقد قّدرت الدراسة عدد الأطفال الذين ت�ت
. ويبلغ  ن ي محافظات إقليم كوردستان، ويشكل عدد الفتيات قرابة الثلث�ي

ي محافظات العراق-المركز، وحوالي 37 ألف �ن
ألف �ن

ي إقليم 
ي العراق-المركز و%89.5 �ن

ن المناطق )%71.6 �ن لتحاق بالتعليم المتوسط %74.1 مع تباين هام ب�ي ي نسبة الإ
مجموع صا�ن

ن 12 ال 14  اوح ب�ي ي أن أك�ش من ربع عدد أطفال العراق الذين ت�ت
ن الفتيات )%65.0( والأولد )%83.6(. وهذا يع�ن كوردستان( وب�ي

ن بالمدرسة، وتمثل هذه النسبة %28.4 من إجمالي عدد أطفال  العراق بإستثناء إقليم كوردستان، حيث  سنة هم غ�ي ملتحق�ي
ستبعاد لكل من الفتيات والأولد، حيث يبلغ معدل  تتقلص النسبة إل أقل من %11. ويشمل هذا البعد نسب مختلفة من الإ

ي استخرجت 
إستبعاد الفتيات %35.0 بينما يبقى معدل إستبعاد الأولد بحدود %16.4. ويالحظ تطابق وتناسق تلك النتائج ال�ت

.)MICS4( دارية مع نتائج المسح إعتمادا عىل البيانات الإ

ستبعاد، يمكننا إستنتاج الخالصة الآتية: ومن تحديد الأبعاد الخمسة لالإ

ي العراق-المركز.
ستبعاد من المدرسة بجميع أبعادها هي ظاهرة ل يستهان بها خاصة �ن إن ظاهرة الإ  •

ي 
ي كل من العراق-المركز وإقليم كوردستان، حيث ل يحظى التعليم قبل البتدا�أ

إن البعد الأول هو أك�ش الأبعاد أهمية �ن  •
بالأولوية، ومن ضمنه التمهيدي.

ن  بتدائية غ�ي ملتحق�ي ي سن الإ
ة من الأطفال �ن ي العراق-المركز، حيث ل تزال نسبة كب�ي

ي مصدر قلق �ن
يبقى البعد الثا�ن  •

ي هذا المجال.
بالمدرسة، وهذا يظهر صعوبة تحقيق أهداف الألفية �ن

ي إقليم 
ي البعد الثالث �ن

لقد تمّكن تطبيق نظام إلزامية التعليم الأساسي من الحد من عدد الأطفال خارج المدرسة �ن  •
كوردستان.

ن كل ستة تالميذ  ستبعاد من المدرسة، حيث أن حوالي تلميذ واحد من ب�ي أما البعد الرابع فيمثل منبعاً ل يستهان به لالإ  •
بتدائية. معرض لخطر الترسب من المدرسة قبل الوصول إل السنة السادسة من المرحلة الإ

بتدائية والمتوسطة. ن الإ ي المرحلت�ي
ن الفتيات والأولد ل تزال قائمة �ن الفوارق النوعية ب�ي  •

ظاهرة عمالة الأطفال

ي سوق العمل يعد عنرصاً 
ي تؤهلهم للدخول �ن

لزامي الجيد ال أن يصلوا للسن ال�ت ي والإ
إن حصول الطفال عىل التعليم المجا�ن

ن   اوح أعمارهم ب�ي ن نتائج MICS4 أن أك�ش من %6 من الأطفال الذين ت�ت قتصادي لالأطفال. وتب�ي ستغالل الإ ي مكافحة الإ
أساسياً �ن

ي عمالة الأطفال، أّي مايُقّدر بـ 580 ألف طفل. وترتبط ظاهرة عمالة الأطفال بالأولد )%7.3( أك�ش 
5 ال 14 سنة منخرطون �ن

ي كوردستان(. وإذا 
ي محافظات العراق-المركز )%7.1 مقارنة بـ %2.2 �ن

من إرتباطها بالفتيات )%5.4( كما تتمركز بصفة أوضح �ن
ي المدارس إلّ أنها ل تستثنيهم، حيث تبلغ نسبة عمالة الأطفال لدى 

ن �ن كانت ظاهرة عمالة الأطفال تقل عند التالميذ الملتحق�ي
ن المسح العنقودي  ن المقارنة ب�ي ن بالمدارس. وتب�ي ن بنحو %5.5 مقارنة بنسبة %9.5 لدى أقرانهم الغ�ي ملتحق�ي التالميذ الملتحق�ي

لسنة 2011 وسنة 2006 أن ظاهرة عمالة الأطفال قد تقلصت بصفة ملحوظة، حيث إنخفضت نسبة العمالة من %10.5 سنة 
ي كل الحالت يبقى الفقر هو أحد أهم الأسباب الموجبة لظاهرة عمالة الأطفال. فقد بينت 

2006 إل %6.4 سنة 2011. و�ن
. اجع إل %2.7 لدى الأ� الأغ�ن ن لالأ� الأك�ش فقراً تصل إل %10.7 بينما ت�ت النتائج أن نسبة عمالة الأطفال المنتم�ي
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ي وكذلك ع�ب إنشاء 
ي العوق العقىلي والبد�ن

بوية لالأطفال ذوي الحتياجات الخاصة ع�ب معاهد متخصصة �ن وتقدم العناية ال�ت
بية  بية الخاصة. وتش�ي الإحصائيات المدرسية إل أن عدد المدراس المزودة بصفوف ال�ت ي المدارس العادية لل�ت

فصول مندمجة �ن
بية الخاصة قد بلغ 17,000. لكن رغم هذا  ن من دروس ال�ت الخاصة قد بلغ حوالي 1,660 مدرسة، وأن عدد الأطفال المنتفع�ي

ن  ي قرابة %92 من المدارس. ويتب�ي
بية الخاصة �ن بية الخاصة محدودة حيث ل توجد صفوف تع�ن بتالميذ ال�ت بقيت نسبة إنتشار ال�ت

ن 2 ال 14 سنة  اوح أعمارهم ب�ي ات لسنة 2006 أن قرابة %15 من الأطفال الذين ت�ت من نتائج المسح العنقودي المتعدد المؤ�ش
ن 5 ال 14 سنة والذين يعانون  اوح أعمارهم ب�ي ، أن عدد الأطفال الذين ت�ت عاقة عىل الأقل. أي بمع�ن يعانون من نوع واحد من الإ

ي سنة 2013. وبالمقارنة مع أعداد 
عاقة عىل الأقل، سواء خفيفة أم عميقة، هو حوالي 1.2 مليون طفل �ن من نوع واحد من الإ

ي حدود 13 ألف، فإن ذلك يمكننا من 
ي تبقى �ن

بية الخاصة وبمعاهد الأطفال ذوي الحتياجات الخاصة ال�ت الأطفال المشمولة بال�ت
بوية والمدرسية لالأطفال ذوي الحتياجات الخاصة والذين يمثلون بال  ي تقديم العناية ال�ت

أن نقف عىل مستوى العجز الموجود �ن
يحة هامة من الأطفال خارج المدرسة. شك �ش

الحواجز والسياسات

أول: البيئة المواتية

ي واقع يتسم بإرتفاع نسبة الأمية )%20.5( قد يتقلص الوعي بأهمية 
قلة الوعي بأهمية التعليم وتعليم الفتيات بوجه خاص: �ن

ن نتائج MICS4 أن  ي تطور الأفراد والمجتمع ككل. وتب�ي
التعليم بشكل عام وبتعليم الفتيات بشكل خاص كعامل مؤثر حقيقي �ن

ي إلتحاق الأطفال - وخاصة الفتيات - بالمدرسة. وتشمل 
المستوى التعليمي لالأم يمثل إل جانب الفقر أهم العوامل المحددة �ن

ي لهم أمهات أمّيات، وأك�ش من نصف عدد هؤلء الفتيات 
بتدائية أك�ش من ربع عدد الفتيات اللوا�ت ي سن الدراسة الإ

ستبعاد �ن ظاهرة الإ
ستبعاد بصفة ملحوظة مع تقدم المستوى التعليمي لالأم. لتحاق بالمرحلة المتوسطة. وتتقلص معدلت الإ ن يبلغن سن الإ ح�ي

قتصادية عىل الأرس ذات الدخل المنخفض: يعيش نحو خمس سكان العراق تحت عتبة الفقر،  جتماعية والإ الفقر ونتائجه الإ
ي أعّدت خالل هذه الدراسة أهمية 

ستشارية ال�ت ن وورشة العمل الإ ك�ي ن كل من نتائج المسوحات وإستنتاجات مجموعات ال�ت وتب�ي
ي تحديد الحالة المدرسية لالأطفال. ويعد عامل الفقر من 

اتها �ن المشاكل الإجتماعية، وبالخصوص الحالة المعيشية لالأ� وتأث�ي
ستبعاد موجودة أساساً لدى  لتحاق بالمدرسة والبقاء فيها. وقد بينت نتائج MICS4 أن ظاهرة الإ ي تحول دون الإ

أهم العوائق ال�ت
ستبعاد  ي الدارسة والتعلم، حيث تبلغ معدلت الإ

ة، وأن الأطفال المنحدرين من أ� غنية يكون حظهم أوفر �ن العوائل الفق�ي
ي المرحلة المتوسطة( معدلت الأطفال من 

بتدائية( و5 أضعاف )�ن ي المرحلة الإ
لدى الأ� شديدة الفقر قرابة 10 أضعاف )�ن

ي العراق لسنة 2012. فقد بينت النتائج تراجع 
قتصادي لالأ�ة �ن الأ�الغنية. وقد أّكدت ذلك أيضاً نتائج المسح الإجتماعي والإ

ن  لتحاق وب�ي ن معدلت الإ لتحاق ضمن مختلف مراحل التعليم مع تقهقر الحالة المعيشية لالأ�ة. وتزداد العالقة ب�ي معدلت الإ
لتحاق الصافية إل %24.4 و9.5%  عدادية، حيث تصل معدلت الإ ن المتوسطة والإ ي المرحلت�ي

ي وضوحاً �ن
وضع الأ�ة المعي�ش

يحة الإجتماعية شديدة الفقر وذلك مقارنة بـ %60.9 و%38.8 لدى الأطفال المنحدرين من الأ� الغنية. عىل التوالي لدى الرسش

ن مستواهم  ن الدخل الشهري للفقراء، وتحس�ي اتيجية شاملة لمكافحة الفقر تهدف أساساً لتحس�ي وأعد العراق منذ 2009 اس�ت
اتيجية كذلك  ن تعليمهم، وتوف�ي بيئة سكن أفضل، وحماية إجتماعية فعالة لهم. وتهدف هذه الس�ت الصحي، وتسهيل وتحس�ي
اتيجية لتخفيض نسبة الفقر من سبعة  ن النساء والرجال الفقراء. بعبارة أك�ش تحديداً، تسعى هذه الس�ت إل تقليص التفاوت ب�ي
ي المراحل 

، وتخفيض نسبة الأمية من %28 إل %14 من خالل تحقيق معدل إلتحاق أعىل بالتعليم �ن ن ن إل خمسة مالي�ي مالي�ي
عدادية. بتدائية والمتوسطة والإ الإ

ي تعمل 
ي العراق ستة محاور أساسية بالإضافة ال عدد من الأهداف ال�ت

اتيجية مكافحة الفقر �ن ي قطاع التعليم، تتضمن اس�ت
و�ن

. ومن ضمنها تعديل الدستور لتمتد إلزامية التعليم إل  عىل تحقيقها وهي إصدار قانون وتعليمات إلزامية التعليم الأساسي
اتيجية  ة. وتهدف الس�ت ي الأحياء الفق�ي

عدادية �ن بتدائية والمتوسطة والإ نشاء المدارس الإ المرحلة المتوسطة وإعطاء الأولوية لإ
عانة الإجتماعية  كذلك إل تعديل قانون وتعليمات شبكة الحماية الإجتماعية لربطها بتسجيل أطفال الأ� المشمولة بالإ

ي الحرصن والريف، وإتخاذ عدد من الإجراءات والأنشطة 
ة �ن ي المناطق الفق�ي

ن كفاءة التعليم �ن ؛ وإل تحس�ي بالتعليم الأساسي
ن الزراعي  ي القطاع�ي

ي بسوق العمل خاصة �ن
اً، إعداد وتطبيق مناهج لربط التعليم المه�ن . وأخ�ي ن من اجل الحد من عدد الأمي�ي

والريفي.

عتقاد السائد فيما يتعلق بدور المرأة وقبول الزواج المبكر للفتيات: يمثل الزواج المبكر عائقاً هاماً حيال مواصلة الفتاة  الإ
ي 

ي سن المرحلة المتوسطة. فقد بينت المعطيات أن تلك الظاهرة، وإن تراجعت نسبياً �ن
العراقية لتعليمها وخاصة للفتيات �ن

ي تزوجن قبل عمر 15 من %5.2 سنة 2006 
ي العراق-المركز، حيث إرتفعت نسبة النساء اللوا�ت

إقليم كوردستان، قد تفاقمت �ن
ي تزوجن قبل عمر 18 من %10 إل %23.5. وتبقى تلك النسب مرتفعة 

إل %5.6 سنة 2011. كذلك إرتفعت نسبة النساء اللوا�ت
ية، وتتقلص بصفة ملحوظة مع تحسن المستوى التعليمي لالأم. وتؤكد تلك النتائج  ي مختلف المناطق، ريفية كانت أم حرصن

�ن
ي مسألة تعليم الفتاة.

ن الأجيال وتضامنهم �ن العالقة الجدلية ب�ي
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يعات والسياسات ثانياً: الترسش

ي بالتعليم بإعتباره عامالً أساسياً لتقدم المجتمع، فقد نص عىل أن: التعليم عامل أساسي لتقدم 
لقد إهتم الدستور العرا�ت

ي هو 
بتدائية، وتتكفل الدولة بمكافحة الأمّية، وأن التعليم المجا�ن ي المرحلة الإ

المجتمع، وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي �ن
ام الدولة بكفالة ورعاية الأطفال  ذوي الحتياجات الخاصة،  ن ي مختلف مراحله. وكما نص الدستور عىل إل�ت

ن �ن حق لكل العراقي�ي
نسانية، وأن الدولة ترعى ذوي الإحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم  والعمل عىل توف�ي الحقوق الأساسية وتلبية إحتياجاتهم الإ

ي المجتمع.
بغية دمجهم �ن

بية  اتيجية الوطنية الشاملة لل�ت قليم، الس�ت ي كل من المركز والإ
، �ن بية والتعليم العالي ي ال�ت

ك، أنجزت وزار�ت ي عمل مش�ت
و�ن

بية والتعليم العالي وتطويره والمستمد من طبيعة  ي تهدف لإصالح نظام ال�ت
والتعليم العالي لالأعوام )2012 - 2020( وال�ت

، ومن حاجاته ومتطلبات تقدمه مراعياً فيه الخصوصية القومية لالأقليات بما  ي
، وبضمنه المجتمع الكوردستا�ن ي

المجتمع العرا�ت
ية والطبيعية والمالية لضمان تحقيق التنمية الشاملة  ستخدام الأمثل للموارد البرسش ي إنتاج المعرفة مع الإ

يجعله مشاركاً فاعالً �ن
بية والتعليم  اتيجية الوطنية الشاملة لل�ت ي العراق. وإحتوت الس�ت

والحياة الكريمة وتحقيق تكافؤ الفرص وتحقيق السالم �ن
ي التعليم قبل 

العالي عىل عدة أهداف وإجراءات وخيارات لتحقيق الغايات المنشودة. وفيما يتعلق بتنمية الفرص المتاحة �ن
بتدائية و70%  ي المرحلة الإ

ي رياض الأطفال و%99 �ن
اتيجية لبلوغ نسب إلتحاق صافية تصل إل %30 �ن مي الس�ت الجامعي، ف�ت

قليم. وتهدف كذلك إل رفع مستوى التعليم بما  ي الإ
ي مرحلة التعليم الأساسي �ن

ي المتوسطة )عدا إقليم كردستان( و%99 �ن
�ن

ي 
بتدائية و%3 �ن ي المرحلة الإ

بتدائية والمتوسطة ونسب الترسب إل %1 �ن ي المراحل الإ
يؤدي إل تخفيض نسب الرسوب إل %3 �ن

اتيجية لتحقيق تلك الأهداف هي: أ( تعديل الدستور بجعل التعليم  ي تبنتها الس�ت
المرحلة المتوسطة. ومن جملة الخيارات ال�ت

ة؛  ي المناطق الريفية والأ� الفق�ي
إلزاميا إل مستوى الدراسة المتوسطة )الأساسية(؛ ب( تقديم حوافز مادية للطلبة خصوصاً �ن

بوية والتعليمية المناسبة لإجتذاب  لتحاق بمراحل التعليم كافة؛ ث( توف�ي البيئة ال�ت ت( إعتماد برامج توعية المجتمع بأهمية الإ
التالميذ والطلبة.

ي العرض والطلب ثالثاً: جان�ب

أهم المعوقات المتعلقة بجانب العرض هي:

ي المناطق الريفية.
ي المدارس فضالً عن قلة عددها �ن

الدوام المزدوج �ن  •
ن والذين يتبعون طرائق تدريس تقليدية. ن غ�ي مؤهل�ي وجود معلم�ي  •
ي الصف الخامس.

ضعف فاعلية نظام تقييم التالميذ وبالأخص �ن  •
ات المدرسية والوسائل التعليمية. ن ي التجه�ي

نقص �ن  •
لتحاق  ي عدم الإ

إل جانب المعوقات المتعلقة بالعرض، فقد بينت نتائج المسوحات أن %73 و%85 من العوامل المحددة �ن
نقطاع عن التعليم سواء تعلق ذلك  ي مقدمة أسباب الإ

بالمدرسة تتعلق بمسألة الطلب. ويتضح أن عدم إهتمام الفرد والأ�ة �ن
ي 

ستثمار �ن قتصادي لالإ اجع المردود الإ ي المرحلة المتوسطة )%59.9(. وذلك نتيجة ل�ت
ي )%48.7( أو التعليم �ن

بتدا�أ بالتعليم الإ
ي ظرف يتسم بتفاقم البطالة لدى الشباب.

التعليم، فضالً عن تراجع العائد المادي للشهادات المدرسية �ن

أهم التوصيات

ي مجال السياسات:
�ف

لزامي. تفعيل بنود قانون التعليم الإ  •
ي جميع محافظات 

ن 5 سنة 14 و�ن اوح ب�ي ي ت�ت
لزامي ليشمل الفئة العمرية ال�ت توسيع نطاق الفئة المشمولة بالتعليم الإ  •

العراق.

ي رياض الأطفال والتعليم العام.
ن �ن اتيجية تدريب المعلم�ي هتمام بتطوير وتنفيذ اس�ت الإ  •

تطوير الخارطة المدرسية.  •
تقديم تسهيالت للقطاع الخاص لفتح رياض الأطفال والمدارس الأهلية.   •

بتدائية وطلبة المرحلة المتوسطة بما  متابعة تنفيذ القانون الخاص بالمنح المالية الشهرية المقطوعة لتالميذ المرحلة الإ  •
كمال دراساتهم. يساعد عىل توف�ي إحتياجاتهم الأساسية لإ
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مجة المالية ونجاح طرق  بية والتعليم من الموازنة العامة للدولة وتطوير أساليب ال�ب زيادة النفقات المخصصة لوزارة ال�ت  •
انية. ن تنفيذ الم�ي

هتمام بالأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية الخاصة لهم. إعطاء الأولوية لالإ  •
ي مجال تطوير المعاهد الخاصة بذوي الإحتياجات 

بية �ن ن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ووزارة ال�ت تعزيز التعاون ب�ي  •
الخاصة وزيادة أعدادها وتوف�ي كوادر تعليمية متخصصة لذلك وتوف�ي إمكانيات جيدة لخلق بيئة تعليمية وتوسيعها لتشمل 

جميع المحافظات.

بتدائية مع إدراج نظام البطاقة  ي المرحلة الإ
العمل عىل إيجاد آليات عمل حديثة تؤدي إل تقليص ظاهرة الرسوب �ن  •

بتدائية إل المتوسطة،  المدرسية لتكون مرجعاً لتقييم أداء التلميذ وتقويمه، وإعادة النظر بآلية إنتقال تلميذ المرحلة الإ
ي الصف الخامس.

بوية الالزمة لتقليل نسب الرسوب �ن وإتخاذ كافة الإجراءات ال�ت

ي مجال التوعية والمشاركة:
�ف

تفعيل دور مجالس الآباء والأمهات ومنحهم الصالحيات المطلوبة.  •
ورة وأهمية التعليم لكل من  ة والمناطق النائية من المدن برصن ي الريف والمناطق الفق�ي

ن الأ� وخصوصاً �ن نرسش الوعي ب�ي  •
الفتيات والأولد.

عداد برامج  بية لإ ي وزارة ال�ت
ة الأول عىل مبادرة المصادر المختصة �ن ي الف�ت

وضع خطة للتواصل والتوعية، وقد تعتمد �ن  •
تثقيفية لالأ� وتعريفهم بقيمة التعليم والتعلم، وبيان مخاطر ترسب أطفالهم من المدرسة.

بوية وجودتها: ي مجال الخدمات ال�ت
�ف

ضافة ال إعتماد مناهج تعليمية قائمة عىل  ي الحياة اليومية، بالإ
التأكيد عىل الجانب العمىلي وعىل تطبيقات المواد العلمية �ن  •

ي 
النشاط والتكنولوجيا توفر بيئة تعليمية فاعلة وتتب�ن تشجيع التفك�ي العلمي، فضالً عن توف�ي مستلزمات هذه المناهج وال�ت

ات والتكنولوجيا. بوية الفاعلة والأبنية الحديثة والمخت�ب دارة ال�ت تضم المعلم الكفوء والإ

رشاد وتوجيه ومتابعة  بتدائية والمتوسطة، ومنحه الصالحيات الالزمة لإ ي المدارس الإ
تفعيل دور المرشد الإجتماعي �ن  •

الطالب، وخاصًة الذين هم عرضة لخطر الترسب.

ي الدوري والتوعية  ي مجال فحص التالميذ الط�ب
ن المدرسة والمستوصفات الطبية التابعة لوزارة الصحة �ن التعاون ب�ي  •

الصحية.

ي التعلم.
ي عالجي للتالميذ الذين يعانون من صعوبات �ن

توف�ي تعليم تمكي�ن  •
كمال دراساتهم داخل وخارج  ن لإ ين، وتوف�ي منح دراسية للمعلم�ي ن ن المتم�ي منح المكافآت التشجيعية للتالميذ والمعلم�ي  •

العراق.

ي أثناء الخدمة.
ن وذلك من خالل تنظيم دورات تدريبية لهم �ن تطوير كفاءة المعلم�ي  •

ي فقط.
قتصار عىل تقويم الجانب المعر�ن ستخدام الصحيح لأساليب التقويم المتنوعة، وكل حسب هدفه، وعدم الإ الإ  •

ي وتطويره وفق المعاي�ي الدولية.
الهتمام بالتعليم المه�ن  •

ح التوصيات الآتية: وإستكمال لهذه الدراسة، نق�ت

حات هذه الدراسة، وذلك لغرض تقويم وقياس ما تحقق منها المتعلق  ورة إجراء متابعة سنوية لآليات تنفيذ مق�ت �ن  •
. ن بزيادة أعداد الأطفال الملتحق�ي

ي العراق بما تتضمنه من أهداف ومحتوى للمادة العلمية وطرق التدريس وأساليب 
إجراء دراسة لتقويم المناهج المتبعة �ن  •

ي 
. وهي الأسباب ال�ت ي

بتدا�أ التقويم، لغرض تشخيص الأسباب الفعلية لرسوب التالميذ وخصوصاً تالميذ الصف الخامس الإ
يعزوها البعض إل المنهج المستخدم. ويتم إجراء هذه الدراسة ع�ب إستخدام معاي�ي عالمية متفق عليها.

ن لخطر الترسب، وذلك ع�ب القيام بدراسة بحثية ميدانية، ومن  إيجاد آلية علمية دقيقة لتحديد خصائص التالميذ المعرض�ي  •
ي إحتسابهم.

ثم يتم تحديد أعدادهم بكل محافظة إضافة إل إعتماد الإحصاء �ن
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