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  العراق     
أجل تحسين  لنهج النظم منالتقرير الوطني 

 2013نتائج التعليم 
 تنمية قدرات القوى العاملة                

 

 اإلطار االستراتيجي الحالة

 
هناك افتقار إلى القيادة على المستويين الفردي الكامن": تم تقييم اإلطار االستراتيجي بأنه في المستوى "

) من خالل االستراتيجية WfDبالرغم من زيادة التوعية بأهمية تنمية قدرات القوى العاملة (والمؤسسي 
الوطنية للتربية والتعليم العالي التي أطلقت مؤخرا، ومسودة استراتيجية التعليم والتدريب الفني والمهني 

)TVETويات استراتيجية ). وال يلعب أرباب العمل أو قطاع الصناعة سوى دورا محدودا في تحديد أول
تنمية القوى العاملة، رغم إعرابهم عن اهتمامهم الملح لتحقيق ذلك. وعلى الرغم من توافر عدد كبير من 
اللجان التنسيقية ألصحاب المصالح، إال إن هذه اللجان ال تتمتع بصالحيات، أو بروتوكوالت عمل، أو 

 سلطات واضحة.

 اإلشراف على النظام 

 
: يعتمد تمويل الجهات المختصة بتقديم الكامن"اإلشراف على النظام بأنها في المستوى "تم تقييم عملية 

التدريب على الموازنة العامة السنوية، وليس على األداء أو تقييم االحتياجات. وحتى اآلن، لم يتم وضع 
ات واعتمادها، إطار وطني للمؤهالت، باإلضافة إلى عدم توافر معايير للكفاءة، أو طرق الختبار المهار 

أو نظم العتماد التعليم والتدريب الفني والمهني ، والذي ال يعترف بالتعليم المسبق، كما أن الروابط 
ضعيفة بين مختلف البرامج التدريبية والتعليمية. وتهدف استراتيجية التعليم والتدريب الفني والمهني  إلى 

 مج الحالية.تحسين هذه الروابط، وتناول سوء التصور العام للبرا

 تقديم الخدمات 

 
تتمتع الجهات المختصة بتقديم التدريب الكامن": تم تقييم عملية إتاحة الخدمات بأنها في المستوى "

بالقطاع العام بدرجة محدودة من االستقاللية. وفي الوقت ذاته، يقل عدد الجهات المختصة بتقديم 
البيروقراطية، ونقص الطلب، وضعف القطاع الخاص. وباإلضافة التدريب بالقطاع الخاص، وذلك جراء 

إلى ذلك، فإن الروابط تعتبر محدودة بين المؤسسات التدريبية، وأصحاب العمل، والمؤسسات البحثية؛ 
ناهيك عن أن قطاع الصناعة ال يتدخل في تصميم المناهج ومواصفات المعايير؛ كما أن تعيين المديرين 

في الحسبان خبرتهم في المجال. يضاف إلى ذلك عدم وجود نظام بيانات متكامل والمدربين ال يأخذ 
للتعليم والتدريب الفني والمهني ، كما أن مقدمي التدريب غير ملزمين بتقديم البيانات بشكل منتظم حتى 

 يتسنى مراقبة األداء المؤسسي، أو تقييمه، أو تحسينه.
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  الموجز التنفيذي

هناك شعور سائد في العراق بالحاجة الملحة، على مستوى 
القطاعين العام والخاص، إلى تحسين مستوى تنمية قدرات 

 1القوى العاملة، وتعزيز الروابط بين التعليم ومكان العمل.
بيد أن البلد ال يمتلك استراتيجية أو خطة عمل واضحة 
فيما يتعلق بتنمية قدرات القوى العاملة، إذ إن هياكل تنمية 
قدرات القوى العاملة القائمة في العراق ال تمتلك الصالحية 
أو جداول األعمال الواضحة التي تمكنها من المضي قدمًا 

ابط الالزم في هذا الصدد. باإلضافة إلى ذلك، فإن الرو 
توافرها بين برامج التعليم والتدريب الفني والمهني وغيرها 
من أنواع التعليم أو مكان العمل تعد محدودة، وهو ما 

فيما  كامنةترتب عليه تصنيف العراق بأنه في مرحلة 
يتعلق باألبعاد الثالثة الخاصة بتقييم تنمية قدرات القوى 

ائج التعليم العاملة في نهج النظم من أجل تحسين نت
)SABER وهي: اإلطار االستراتيجي، واإلشراف على ،(

  النظام، وتقديم الخدمات.

شارك العراق في مبادرة تنمية قدرات القوى العاملة في 
إطار نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم، وهي أداة 
جديدة من أدوات البنك الدولي وتعمل على توفير توثيق 

وامل المؤسسية التي تؤثر على أداء وتقييم للسياسات والع
، بغية جمع نظاميةأنظمة التعليم والتدريب بصورة 

المعلومات التي يمكن أن تفيد الحوار الدائر في البالد 
بشأن كيفية تحسين السياسات واألساليب الخاصة بتنمية 
قدرات القوى العاملة. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة 

المصالح الرئيسيين فبما  المبذولة للتشاور مع أصحاب
يتعلق بتنمية قدرات القوى العاملة، وٕاعداد بيان دقيق لنظام 
تنمية قدرات القوى العاملة في العراق، إال إن نقص األدلة 
الموثقة جعل إعداد هذا التمرين ينطوي على تحديات. 
يوثق هذا التقرير، بقدر المستطاع، السياسات والمؤسسات 

داخل  القوى العاملةمية قدرات التي تلعب دورا في تن
القطر، كما أن دقة المعلومات التي تم جمعها في هذا 
التدريب قد تم التحقق منها من خالل االجتماع الرسمي 

                                                            
رير ال يتضمن اإلقليم الخاضع هذا التق 1

 لحكومة آردستان اإلقليمية.

الذي تم عقده مع أصحاب المصالح الرئيسيين في مسألة 
آيار/مايو،  23تنمية قدرات القوى العاملة (المنعقد في 

2013.(  

صحاب المصالح الرئيسيين في تنمية يستهدف هذا التقرير أ
قدرات القوى العاملة ويقدم تحليًال منهجيًا لعمل نظام تنمية 
قدرات القوى العاملة في العراق في الوقت الحاضر. 
وباإلضافة إلى ذلك، يدرس التقرير اآلثار المترتبة على 
النتائج التي يخلص إليها، ويقدم مقترحات بخصوص 

تعين على العراق اتخاذها، بناء الخطوات التالية التي ي
على خبرات العديد من البلدان األخرى التي توجد لديها 

  أنظمة قائمة ومتطورة لتنمية قدرات القوى العاملة.
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  مقدمة  .1

يقع العراق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد 
ية اضطرابات شهد البلد على مدار العقود الثالثة الماض

سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى. نالت الحرب العراقية 
إلى عام  1980اإليرانية التي وقعت خالل الفترة من عام 

، ثم العقوبات 1990، ثم غزو الكويت في عام 1988
إلى  1991االقتصادية التي فرضت خالل الفترة من عام 

في عام  ، وأخيرًا الحرب العراقية التي اندلعت2003عام  
وما أعقبها من اضطرابات مستمرة قد أثرت بشدة  2003

على التنمية االقتصادية والبشرية لبلد كان يعد في 
سبعينيات القرن العشرين واحدًا من دول العالم األسرع 

  نموًا.

يواجه العراق العديد من التحديات التي تعوق مسيرة التنمية 
رؤية واستراتيجية المستدامة، بما في ذلك االفتقار إلى 

اقتصادية، والموازنات العامة التي تعتمد بشكل كامل تقريبا 
على عائدات البترول، وضعف القطاع الخاص، وارتفاع 
معدالت البطالة، ونقص العمالة الماهرة (وال سيما بين 
الشباب). ومن ثم، انضمت إدارة التعليم المهني التابعة 

وسط العراق إلى مبادرة ) في MoEلوزارة التربية والتعليم (
الخاصة  2"نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم"،

بالبنك الدولي، إلثراء معلومات حوار السياسات حول 
القضايا المهمة سالفة الذكر وتوثيق الوضع الخاص بنظام 
تنمية قدرات القوى العاملة. ومن شأن تحليل سياسات تنمية 

سط العراق المطروحة قدرات القوى العاملة ومؤسساتها بو 
في هذا التقرير مساعدة إدارة التعليم المهني وغيرها من 
أصحاب المصالح في تحديد الثغرات الموجودة في 
السياسات وتحديد الخطوات الالزمة لوضع استراتيجية 
وطنية لتنمية قدرات القوى العاملة. ويغطي هذا التقرير 

  وسط العراق فقط وال يتضمن إقليم كردستان.

يعتمد هذا التحليل التشخيصي على أداة جديدة استحدثها و 
البنك الدولي ويطلق عليها "نهج النظم من أجل تحسين 

                                                            
للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن "نهج  2

النظم من أجل تحسين نتائج التعليم" انظر 
http://www.worldbank.org/education/saber. 

، والتي تعتبر "تنمية قدرات القوى العاملة - نتائج التعليم
جزءا من مبادرة نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم. 
يتمثل الهدف من هذه األداة في توفير توثيق وتقييم 
للسياسات والعوامل المؤسسية التي تؤثر على أنظمة التعليم 

. وتشتمل أداة نهج النظم من أجل نظاميةوالتدريب بصورة 
تنمية قدرات القوى العاملة على  -تحسين نتائج التعليم

التعليم والتدريب المهني األولي، والمستمر، والمستهدف، 
تركز إلى والذي يتم تقديمه من خالل عدة قنوات، كما أنها 

حد كبير على البرامج التي تقدم للمرحلة الثانوية ومرحلة ما 
  بعد الثانوية.

  اإلطار التحليلي

تستند هذه األداة إلى إطار تحليلي يعمل على تحديد ثالثة 
أبعاد وظيفية لسياسات تنمية قدرات القوى العاملة 

  3ومؤسساتها:

ويشير إلى القيام بالدعم، اإلطار االستراتيجي،  )1(
والشراكة، والتنسيق، فيما يتعلق بالهدف المتمثل 
في تحقيق االتساق بين تنمية قدرات القوى 
العاملة في المجاالت حاسمة األهمية وأولويات 

  التنمية الوطنية؛
ويشير إلى الترتيبات التي اإلشراف على النظام،  )2(

يخضع لها التمويل، وضمان النوعية، ومسارات 
وٕاشارات المعلومات التعلم التي تشكل الحوافز 

المؤثرة على خيارات األشخاص، وأصحاب 
العمل، ومقدمي التدريب، وغيرهم من أصحاب 

 المصالح؛ 
إلى تنوع الجهات  تقديم الخدمات، وتشير )3(

المختصة بتقديم التديب، وتنظيمها، وٕادارتها، 
سواء كانت حكومية أم غير حكومية، والتي 
 تحقق نتائجها على أرض الواقع، من خالل

تمكين األفراد من اكتساب المهارات المالئمة 

                                                            
النظم من أجل  نهج "لالطالع على شرح إطار  3

تنمية قدرات القوى  -تحسين نتائج التعليم
 .2013" وآخرين Tanالعاملة" انظر "
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الحتياجات سوق العمل وذات الصلة بطبيعة 
 الوظيفة.

البعض،  وهذه األبعاد الثالثة، إذا ما اجتمعت مع بعضها 
تتيح إجراء تحليل منهجي لطريقة عمل نظام تنمية قدرات 
القوى العاملة ككل. ينصب التركيز في إطار نهج النظم 

تنمية قدرات القوى العاملة  -من أجل تحسين نتائج التعليم
على الهياكل المؤسسية وممارسات صنع السياسة العامة، 

لسياسات، وما تكشفه بشأن قدرة النظام على تكوين مفهوم ل
باإلضافة إلى صياغتها، وتنسيقها، وتطبيقها، حتى يتسنى 

  تحقيق النتائج في 
  رض الواقع.أ

:  األبعاد الوظيفية وأهداف السياسات في إطار 1الشكل رقم 
تنمية  -نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم

 القوى العاملةقدرات 

  
  Tan et al. 2013: المصدر

هذه األبعاد من ثالثة أهداف ويتألف كل بعد من 
للسياسات، تتماشى مع الجوانب الوظيفية الهامة التي 
تطمح أنظمة تنمية قدرات القوى العاملة إلى تحقيقها 

). وتنقسم أهداف السياسات بدورها إلى إجراءات 1(الشكل 
السياسة المنفصلة وموضوعاتها التي تظهر المزيد من 

  4التفاصيل المتعلقة بالنظام.

                                                            
عامة على لالطالع على نظرة  2انظر الملحق  4

 هيكل اإلطار.

م جمع المعلومات الالزمة للتحليل بواسطة أداة جمع ويت
بيانات هيكلية خاصة بنهج النظم من أجل تحسين نتائج 

تنمية قدرات القوى العاملة. وهذه األداة مصممة  -التعليم
لكي تجمع الحقائق، ألقصى درجة ممكنة، وليس مجرد 
اآلراء حول سياسات تنمية قدرات القوى العاملة 

كل موضوع تطرح أداة جمع البيانات ومؤسساتها. وفي 
مجموعة من أسئلة الخيارات المتعددة، والتي يتم اإلجابة 
عليها استنادا إلى أدلة موثقة ومقابالت مع مصادر 
معلومات مطلعة. تتيح اإلجابات بدورها إمكانية إعطاء 
تقدير لكل موضوع على مقياس من أربع نقاط مقابل 

رفة المتاحة بشأن عناوين معيارية قائمة على المع
يتم احتساب  5).2الممارسات العالمية الجيدة (الشكل 

متوسط درجات الموضوعات حتى يتسنى الحصول على 
درجات أهداف السياسات، التي يتم تجميعها بعد ذلك في 

تتم بلورة النتائج بعد التحقق من صحتها  6.درجات األبعاد
معلومات من قبل نظرائهم الوطنيين، ومن بينهم مصادر ال

  أنفسهم.

                                                            
العنواين المستخدمة لتسجيل البيانات  5

. وآما هو الحال في 3موضحة في الملحق 
البلدان األخرى، يقوم بتجميع البيانات باحث 
وطني رئيسي مع فريقه أو فريقها، استنادا 

؛ 4إلى المصادر المشار إليها في الملحق 
الدرجات من قبل فريق البنك ويتم تسجيل 

الدولي المعني بنهج النظم من أجل تحسين 
تنمية قدرات القوى العاملة.  -نتائج التعليم
لالطالع على تفاصيل الدرجات  5انظر الملحق 

لالطالع على قائمة باألشخاص  6والملحق 
المعنيين بجمع البيانات وتسجيل الدرجات 

 والتثبت منها، وآتابة التقارير.
 
ألن الدرجات المرآبة هي متوسطات  نظًرا 6

للدرجات األساسية، فإنها نادرا ما تكون 
أرقام صحيحة. وبالنسبة ألية درجة مرآبة، س 
على سبيل المثال، يستند التحويل إلى 
التصنيف الفئوي الموضح على الغالف، إلى 

 1.75≤ س ≤  1.00تطبيق القاعدة التالية: 
، إلى 2.50 ≤< س  1.75يتحول إلى "آامن"؛ 

"؛ راسخ إلى " 3.25≤ < س  2.50"ناشئ"؛ 
 ". متقدم إلى " 4.00≤ < س  3.25و
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:  قواعد تقييم درجات نهج النظم من أجل تحسين 2الشكل رقم 

 تنمية قدرات القوة العاملة - نتائج التعليم 

 
 Tan et al. 2013المصدر: 

ويلخص الجزء المتبقي من هذا التقرير النتائج الرئيسية 
تنمية  -لتقييم "نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم

العاملة" في وسط العراق، كما يتعرض بالتفصيل القوى 
لنتائج كل بعد من األبعاد الوظيفية الثالثة. ولكي توضع 
هذه النتائج في سياقها، يعرض الفصل التالي لمحة 

  مختصرة عن البنية االجتماعية واالقتصادية للبالد.
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  السياق المحلي   . 2

 18من  العراق هو بلد اتحادي يقع في غرب آسيا، ويتألف
وعلى الرغم من الثناء الذي كان يحظى به  7محافظة.

العراق فيما مضى بسبب ثرواته وآفاقه االقتصادية الواعدة، 
إال إن استمرار االضطرابات السياسية واالقتصادية منذ 

قد أعاق قدرة البالد على تحقيق إمكانياتها،  1980عام 
فالهجمات على البنية التحتية الهامة للنفط خالل حرب 

البلد خسائر فادحة في العوائد، وأثرت بشكل كلفت  2003
جذري على اقتصاده المعتمد على النفط. وبالرغم من بلوغ 

 2006العنف ذروته خالل الفترة ما بين بين عامي 
وبدت الهجمات على البنية التحتية للنفط وكأنها  2007و

قد توقفت، إال إن التوتر السياسي ظل قائما في شتى أنحاء 
نه رغم استمرار االضطراب السياسي، من البالد. بيد أ

 9المتوقع أن يتحقق نمو في الناتج المحلي اإلجمالي بواقع 
، 2017و 2013في المائة خالل الفترة ما بين عامي 

ويرجع ذلك بصفة عامة إلى تعافي قطاع النفط، باإلضافة 
 8إلى الدور المتزايد الذي تلعبه شركات النفط األجنبية.

ا أن يسمح نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومن المتوقع أيض
  بزيادة اإلنفاق الحكومي وانخفاض معدل البطالة.

مليون نسمة  34يبلغ عدد سكان العراق  :الديموغرافيا
في المائة،  3تقريبا، ويعتبر معدل نمو سكانه، الذي يبلغ 

أحد أكبر معدالت نمو السكان في المنطقة بل وفي العالم 
في المائة تقريبا من  38، كان 2008وفي عام  9أجمع.

سنة، وقد زاد حجم الشريحة السكانية  15السكان تحت سن 
إلى  15التي في سن العمل (أي التي تتراوح أعمارها من 

في المائة في عام  48عاما) بخطى مستمرة من  64
في المائة  58و 1997في المائة في عام  53إلى  1987

  2008.10في عام 

                                                            
إقليم آردستان، الذي يغطي ثالثة من  7

محافظة،  18محافظات العراق، البالغ عددها 
(أربيل ودهوك والسليمانية)، يخضع لحكومة 

 آردستان اإلقليمية، وال يتضمنه هذا التقرير.
 .2013 قتصاديةوحدة التحريات اال 8
 .2012العراق، الجهاز المرآزي لإلحصاء  9

 .2010العراق، وزارة التخطيط  10

التي يمكن التعويل  توافر البياناتنظرا لعدم  :البطالة
عليها، فإن األرقام الرسمية للبطالة تتباين بدرجة كبيرة. 

 2003) في عام CSOأجرى الجهاز المركزي لإلحصاء (
أحدث استقصاء رسمي عن البطالة، وقد ورد في هذا 

وفي  11في المائة. 28االستقصاء أن معدل البطالة قد بلغ 
) تقديرات MOPرة التخطيط (السنوات الالحقة، وضعت وزا

كثيرا ما كانت تتعارض مع غيرها من األرقام الرسمية. 
، سجل االستقصاء الذي أجرته شبكة 2011وفي عام 

في المائة.  8) معدل بطالة يبلغ IKNالمعارف العراقية (
وبالرغم من ذلك، صرحت وزارة التخطيط، في أوائل عام 

ائة، وتتألف هذه في الم 33، بأن معدل البطالة بلغ 2012
في المائة بال  22في المائة بال عمل و 11النسبة من 
وفي غضون أشهر، قامت وزارة التخطيط  12عمل ثابت.

في المائة، كما أعلنت لجنة  16بتعديل رقمها ليصبح 
 25االقتصاد واالستثمار البرلمانية عن معدل بطالة يبلغ 

  في المائة.

صيب األكبر في وكانت المناطق الريفية هي صاحبة الن
البطالة، وسجلت أعلى المعدالت في محافظتي ذي قار 
واألنبار، بينما كانت أقل المعدالت في محافظات كركوك، 

، ترتفع 3وكما هو مبين في الشكل  13وأربيل، ونينوى.
معدالت البطالة بين الشباب على نحو مثير للقلق. ويشكل 

ى المهارة التنوع فيما بين الشباب من حيث التعليم ومستو 
تحديا آخر يواجهه االقتصاد العراقي، كما أن أربع وعشرين 
في المائة من المدرجين في القوى العاملة غير متعلمين، 

في المائة، وقد حصل  41وال يستطيع القراءة منهم سوى 
 14في المائة آخرين على شهادة التعليم االبتدائي فقط. 43

وباإلضافة إلى ذلك، أظهر استقصاء شبكة المعارف 
أن البطالة ترتفع بشكل أكبر بين  2011العراقية لعام 

الشباب المتعلمين تعليما عاليا. وحرصا على التصدي لهذا 
- 2010خطة التنمية الوطنية العراقية، الواقع، فقد قررت 

تبني مجموعة من السياسات بغرض تثقيف الشباب  2014
    مكانية توظيفهم.وزيادة إ

                                                            
 .2010العراق، وزارة التخطيط  11
 .2011المعارف العراقية شبكة  12
 .2011شبكة المعارف العراقية  13
 .2010العراق، وزارة التخطيط  14
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 :  معدل البطالة في العراق3الشكل رقم 

 
 2011المصدر:  شبكة المعارف العراقية 

ونظرا لعدم توافر مصادر للبيانات يمكن التعويل عليها، 
فإنه من غير الممكن تحديد عدد الرجال والنساء العاملين 
في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، 

، بأن 2012صرحت وزارة التخطيط، في آيار/مايو وقد 
مليون شخص يعملون في القطاع العام على أساس  3.5

دائم، بينما يعمل مليون شخص آخرين بعقود مؤقتة، 
مليون شخص في قوات  1.5ويعمل ما يقرب من 

تشير التقديرات بالرغم من ذلك إلى أن نسبة  15األمن.
 30الموظفين المستخدمين من جانب الحكومة تتراوح بين 

  16في المائة من العاملين العراقيين. 40و

يرجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي  النمو االقتصادي:
على مدار السنوات القليلة الماضية إلى عائدات النفط، 

لنمو حقيقي ومستدام. ومن ثم، ولذلك فإنه ال يعد انعكاسا 
يعد نمو الناتج المحلي اإلجمالي في العراق معرضا 

 23لالنهيار في حالة وقوع أية أزمة أو صدمة. وحيث إن 
في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فإن التنمية 
المستدامة في العراق ال تزال بعيدة عن المستوى المطلوب 

وفي السنوات األخيرة،  17نين.لتحسين نوعية حياة المواط
                                                            

 شبكة االقتصاديين العراقيين. 15
http://iraqieconomists.net/ar/2012/06/12/ 

بينما تشير تقديرات وحدة التحريات  16
في المائة من  33) إلى أن 2013االقتصادية (

العاملين من الموظفين الحكوميين، يشير 
استقصاء شبكة المعارف العراقية إلى أن 

 في المائة. 40النسبة تقترب من 
 
 .2012 الجهاز المرآزي لإلحصاءالعراق،  17 

غاب الوفاق والتنسيق والتعاون عن السياسة االقتصادية 
في العراق، وقد انطبق ذلك على وجه الخصوص على 
السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى تفاقم حدة البطالة، 

  والتضخم، وشيوع الفساد اإلداري.

من السيطرة ويواجه العراق، الذي يمر اآلن بمرحلة انتقالية 
المركزية إلى األسواق األكثر انفتاحا، العديد من التحديات 

  االقتصادية، ومن بينها ما يلي:

طبيعة االقتصاد العراقي، حيث إن قطاع  )1(
في  44استخراج وتصدير النفط الخام يمثل 
في  93المائة من الناتج المحلي المتولد، و

  18المائة من إجمالي الصادرات.
المستورد من السلع المعروضة  الزيادة في الجزء )2(

 في السوق العراقي بالمقارنة بالجزء المحلي.
الدور المحدود للقطاع الخاص في عملية  )3(

التنمية، والذي يستدل عليه من تدنى نسبة 
مشاركته في النشاط االقتصادي، وخلق فرص 
العمل، وتغطية الطلب المحلي المرتفع، وتوليد 

القطاع  االستثمارات، مما ترتب عليه فقد
الخاص مرونته وقدرته على االستجابة السريعة 

خطة التنمية الوطنية للتغييرات التي استهدفتها 
ما لم يتم إنشاء بيئة ، 2014- 2010العراقية، 

 عمل مالئمة وجذابة.

على الرغم مما يحظى به هذا القطاع من أهمية   :التعليم
في الدستور العراقي، والخطط اإلنمائية، والسياسات 
االقتصادية، إال إن هناك مؤشرات على عدم استجابته. 
وتظهر البيانات النقص الكبير في عدد المدارس، 

في المائة  7وانخفاض معدالت االلتحاق بالمدارس، (
في  36لمدارس االبتدائية، وفي المائة با 91بالحضانة، و

في المائة في التعليم  18المائة بالتعليم الثانوي األدنى، و
)، ناهيك عن انخفاض 2009الثانوي األعلى في عام 

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة (واحد من كل خمسة 

                                                            
 2010العراق، وزارة التخطيط  18
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عاما، ال  49و 10عراقيين، ممن تتراوح أعمارهم بين 
  19يجيدون القراءة والكتابة).

ختلف وضع التعليم العالي عما سبق، فقد اتجه التعليم وال ي
العالي إلى التوسع الرأسي في الجامعات (أي زيادة عدد 
الجامعات والكليات)، وذلك على حساب جودة البرامج 
التعليمية المقدمة. فالمهارات التي يكتسبها الطالب تختلف 
بشكل بين عن تلك التي يتطلبها سوق العمل، كما أن 

التعليم العالي أولت االهتمام األكبر للعلوم  مؤسسات
اإلنسانية، وليس للبرامج العلمية والفنية. وباستثناء خريجي 
المدارس، والكليات، والجامعات، الطبية والصحية، فإنه ال 
توجد أية ضمانات لتوظيف خريجي مرحلتي التعليم الثانوي 

  أو العالي في القطاع العام.

   

                                                            
والعراق، وزارة  2012الحكومة العراقية،  19

 .2010التخطيط 
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  وتأثيرات السياسات النتائج األساسية . 3
يلقي هذا الفصل الضوء على النتائج التي تم التوصل إليها 
من تقييم نظام تنمية قدرات القوى العاملة في العراق، وهو 
التقييم الذي استند إلى أداة نهج النظم من أجل تحسين 

تنمية قدرات القوى العاملة وٕاطاره التحليلي.  -نتائج التعليم
لسياسات، والمؤسسات، والممارسات وينصب التركيز على ا

 -في ثالثة أبعاد وظيفية مهمة لصنع السياسات وتطبيقها 
اإلطار االستراتيجي، واإلشراف على النظام، وتقديم 

  الخدمات.

وحيث إن هذه الجوانب مجتمعة تخلق البيئة التشغيلية التي 
تُتخذ فيها القرارات المتعلقة بالتدريب من قبل األفراد، 

، والجهات الخاصة بتقديم التدريب، سواء والشركات
الحكومية وغير الحكومية، فإنها تؤثر تأثيرا مهما على 
النتائج الملحوظة لتنمية المهارات. وقد عملت أنظمة تنمية 
قدرات القوى العاملة القوية على وضع إجراءات وممارسات 
ذات طابع مؤسسي من أجل التوصل إلى اتفاق على 

التعاون والتنسيق، وٕاعداد المعلومات  األولويات، وتحقيق
التقييمية بشكل روتيني للمحافظة على استمرار االبتكار 
والتطوير.  وعلى النقيض من ذلك، تتسم األنظمة الضعيفة 
بالتفتت، وازدواج المجهود، واالستفادة المحدودة من 

  الخبرات.

 -توفر نتائج تقييم نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم
ية قدرات القوى العاملة الموجزة أدناه، أساسا الستيعاب تنم

الوضع الحالي لنظام تنمية قدرات القوى العاملة في وسط 
العراق، كما توفر أساسا لمناقشة األفكار المتعلقة بكيفية 
  تعزيز هذا الوضع على أفضل نحو خالل السنوات القادمة.

نظرة عامة على درجات تقييم نهج النظم من 
تنمية قدرات القوى  - سين نتائج التعليمأجل تح
  العاملة

النتائج اإلجمالية لوسط العراق فيما يتعلق  4يعرض الشكل 
باألبعاد الوظيفية الثالثة في نهج النظم من أجل تحسين 

وقد تم تصنيف  20تنمية قدرات القوى العاملة. -التعليم
فيما يتعلق باإلطار الكامن العراق في المستوى 

، واإلشراف على النظام، وتقديم الخدمات. االستراتيجي
وتشير النتائج إلى أن تنمية قدرات القوى العاملة لم تصبح 
بعد من أولويات الحكومة العراقية. ففي ظل غياب توقعات 
اقتصادية محددة وتأثيراتها على نوعية المهارات المطلوبة، 
ال توجد استراتيجية واضحة أو خطة عمل لتنمية قدرات 

العاملة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود لجنة القوى 
تنفيذية تعمل على تنسيق اإلجراءات المتخذة من قبل 

القوى العاملة، وآليات  أصحاب المصالح في تنمية قدرات
التمويل التي تتميز بالفعالية والكفاءة، وضمان جودة عملية 
تقديم التدريب، يفسر أيضا مستوى التطور الحالي لنظام 

  تنمية قدرات  القوى العاملة في العراق.

وعلى الرغم من توفر العديد من اللجان التنسيقية بين 
الجهات المختصة بتقديم خدمات التعليم والتدريب 
الحكوميين الرئيسيين، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، 
ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة 

والقطاع الخاص، إال أنه ال تتوافر جداول أعمال التخطيط، 
واضحة، أو بروتوكوالت عمل، أو التزامات قانونية، أو 
اتساق في العمل، كما أن هذه اللجان ال تتمتع بأية سلطة 
على أعضائها التنفيذيين، الذين ال يتمتعون بدورهم 
بصالحية تنفيذ توصياتهم، ومن ثم تفتقر هذه اللجان إلى 

  االستدامة. كل أشكال

ويعتمد التمويل الحكومي للمؤسسات التعليمية والتدريبية 
بشكل تام على الموازنة العامة السنوية، مع عدم إجراء أي 
تقييم ألثار هذا التمويل. ويفتقر العراق إلى إطار وطني 
للمؤهالت، وٕالى نظم االعتماد، كما أنه ال ُيعترف بالتعليم 

المستويات المختلفة لبرامج المسبق، والروابط محدودة بين 
  التعليم والتدريب الفني والمهني .

ال يسهم أرباب العمل، أو قطاع صناعة التعليم، أو 
الجهات غير الحكومية المختصة بتقديم الخدمات التعليمية 
سوى بجهد ضئيل، إن وجد، في عملية التعليم والتدريب. 

                                                            
 .5النتائج الكاملة موجودة في الملحق  20
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، وال لم تحدد الحكومة أهدافا أو حوافز لتنمية المهارات
تتمتع المؤسسات الحكومية سوى بدرجة محدودة من 
االستقاللية لمزاولة األنشطة الخاصة بتنمية قدرات القوى 
العاملة. ولم يتم وضع نظام شامل للمعلومات خاص 
بالجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة بتقديم 
التدريب، كما أن مراقبة البرامج وأداء النظام تتسم 

  بالضعف.

  ار المترتبة على السياساتاآلث
أبدت الحكومة العراقية خالل السنوات القليلة المنصرمة 
اهتماما أكبر بتنمية قدرات القوى العاملة والتعليم والتدريب 
الفني والمهني ، ونتيجة لذلك، تم وضع أربعة مبادرات 
هامة بشأن السياسات، ولكنها ال تزال في حاجة إلى 

  الدعم: التطبيق، أو التفعيل، أو 

، تم تشكيل لجنة عليا للتعليم 2010في عام  )1(
والتدريب الفني والمهني في لجنة المستشارين 
التابعة لمجلس الوزراء. معظم أصحاب 
المصالح في تنمية قدرات القوى العاملة، بما في 
ذلك وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي 

التخطيط، والبحث العلمي، ووزارة العمل، ووزارة 
واتحاد رجال األعمال العراقيين، واتحاد 
الصناعات العراقي، يتم تمثيلهم في اللجنة العليا 
للتعليم والتدريب الفني والمهني ، ولكن لألسف 
هذه اللجنة ال تتمتع بأية صفة قانونية وال تمتلك 
بروتوكوالت عمل، كما أنه ليس لديها أية سلطة 

تنمية قدرات القوى التخاذ القرارات فيما يتعلق ب
العاملة، أو التعليم والتدريب الفني والمهني. 
ولكي تصبح هذه اللجنة فعالة، فإنه من األفضل 
أن يتم ترقيتها إلى مستوى اللجان المستقلة، التي 
تتمتع بصالحيات ومسؤوليات واضحة فيما 

 يتعلق باإلشراف على النظام.
ة االستراتيجية الوطني ، تم تدشين2012في عام  )2(

- 2011للتربية والتعليم العالي في العراق، 
إال إن هذه االستراتيجية، باإلضافة إلى ، 2020

، 2014-2010، خطة التنمية الوطنية العراقية

، 2017-2013ومسودة خطة التنمية الوطنية 
ال تشير إلى أي تحول في السياسات التدريبية 
والتعليمية من أجل تعزيز النهج المدفوع 

لطلب لتنمية المهارات. وينصح باعتبارات ا
مسودة خطة التنمية الوطنية باستعراض 

حتى يتسنى التعرف  وتعديلها 2013-2017
على التوقعات االقتصادية للعراق ومعالجتها. 

االستراتيجية وفي نفس الوقت، يجب تكييف 
الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق 

لكي تتضمن السياسات وخطط  2011-2020
لعمل الالزمة لتحديد المهارات المطلوبة لتحقيق ا

التنمية االقتصادية للبالد، وٕايجاد الطرق الالزمة 
 لتلبية هذه االحتياجات.

وهناك مجهودات كبيرة  2012منذ أوائل عام  )3(
تبذل من أجل وضع استراتيجية للتعليم والتدريب 
الفني والمهني، من خالل الحصول على 

من أصحاب  مدخالت من مجموعة متنوعة
المصالح التابعين للقطاعين العام والخاص. وقد 
تم إعداد مسودة لوثيقة استراتيجية التعليم 
والتدريب الفني والمهني ، مما يعد إسهاًما فعاًال 
في تنمية قدرات القوى العاملة. ومن المتوقع أن 
يتم االنتهاء من وضعها واعتمادها في عام 

تراتيجية من ويمكن تعزيز مسودة االس 2014.21
خالل تحويل التركيز من وضع مفاهيم 
للسياسات إلى تطبيق السياسات. وفيما يلي بيان 
لما يمكن أن تتضمنه التعزيزات واإلضافات 
المحددة لمسودة استراتيجية التعليم والتدريب 

 الفني والمهني :
تشكيل لجنة لتنمية قدرات القوى العاملة    ) أ(

 في العراق بشكل قانوني.
تحديد االتجاه نحو استقاللية المؤسسات    ) ب(

التعليمية والتدريبية الحكومية، والتمويل 
 المعتمد على تقييم األثر.

                                                            
العراق، اللجنة التنسيقية العليا للتعليم  21

 .2013والتدريب الفني والمهني 
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(ج) إشراك أصحاب العمل وصناعة التعليم في 
  تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية.

(د) تحسين التصور العام للتعليم والتدريب الفني 
  والمهني.

  هالت وٕانشاء (ه) وضع إطار وطني للمؤ 

  أنظمة اعتماد.

(و) إنشاء نظم معلومات شاملة للتعليم والتدريب 
من أجل المؤسسات التدريبية والتعليمية 

  الحكومية وغير الحكومية.

، أصدر البرلمان قانون مجلس 2009) في عام 4( 
الخدمة االتحادي، وكان الهدف الرئيس من هذا القانون هو 

ولة عن التطوير المهني إنشاء منظمة مستقلة تكون مسؤ 
والتوظيف في القطاع العام. ولكن لألسف لم يتم إنشاء 
 هذه المنظمة حتى اآلن.

  
الدرجات التقيمية على مستوى :  4الشكل رقم 

 البعد

  
يقدم تفسيرًا للمقياس على المحور األفقي. 2 رقم الشكلمالحظة: 
تحليل للبيانات التي تم جمعها باستخدام  يستند إلىالمصدر: 
تنمية قدرات  -نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم استبيان 

.العاملة وىالق  

    



 2013نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم |                           العاملة وىتنمية قدرات القالعراق | 

13 
 

المواءمة بين تنمية قدرات  القوى .  4
العاملة واألولويات االقتصادية واالجتماعية 

  الرئيسية

إن تنمية قدرات القوى العاملة ليست هدفا في حد ذاته، 
ولكنها تعتبر مدخال لتحقيق أهداف أوسع نطاقا، تتمثل في 
تعزيز إمكانية التوظيف وزيادة اإلنتاجية؛ وٕازالة القيود التي 
تفرضها محدودية المهارات على نمو أنشطة األعمال 
وتنميتها؛ وزيادة النمو االقتصادي الكلي ورفع مستوى الرفاه 
 االجتماعي. يعرض هذا الفصل بإيجاز المطامح،

واألولويات، واإلصالحات االقتصادية واالجتماعية للعراق 
قبل عرض تفاصيل نتائج تقييم نهج النظم من أجل تحسين 

تنمية قدرات القوى العاملة فيما يتعلق  - نتائج التعليم
باإلطار االستراتيجي واآلثار المترتبة عليه من حيث 

  السياسات.

ة المطامح، واألولويات، واإلصالحات االقتصادي
  واالجتماعية األساسية

يعتمد االقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على عائدات النفط، 
في المائة من أموال الموازنة  90حيث يأتي أكثر من 

العامة السنوية من إنتاج النفط وتصديره. وفي تموز/يوليو 
، دشنت العراق أولى خططها الخمسية الوطنية منذ 2010

إلى  2010ا بين عامي ، والتي تغطي الفترة م2003عام 
. وتتمثل رؤية هذه الخطة للعراق في أن يصبح بلدا 2014

فعاال يعمل وفقا آلليات السوق، وقوة اقتصادية إقليمية 
كما تهدف  22تكمل االقتصاد العالمي وتكون جزءا منه".

الخطة إلى تمكين العراق من "استخدام موارده االقتصادية، 
م بالفعالية والكفاءة بغية البشرية والطبيعية، على نحو يتس

الحصول على اقتصاد تنافسي ومتنوع يلعب فيه القطاع 
  الخاص دورا قياديا في خلق الثروة وفرص العمل".

وتتضمن األهداف االستراتيجية الرئيسية للخطة الوطنية 
  ما يلي: 2010-2014

                                                            
 .24العراق، وزارة التخطيط،  22

في  9.37زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل  )1(
األربع التي تغطيها  المائة سنويا خالل السنوات

 الخطة.
تنويع االقتصاد من خالل الزيادة التدريجية  )2(

لمشاركة قطاعات أخرى بخالف قطاع النفط في 
وال سيما قطاعات  -الناتج المحلي اإلجمالي 

وأيضا من  –الزراعة، والصناعة، والسياحة 
 خالل زيادة مشاركة  القطاع الخاص.  

شباب رفع معدل العمالة، وال سيما بين ال )3(
والنساء، من خالل تفعيل دور القطاع الخاص 

 في التوظيف.

مبادئ عديدة  2014-2010وتتضمن الخطة الوطنية 
  للسياسات فيما يتعلق بتنمية قدرات القوى العاملة:

من الممكن أن تساهم برامج التدريب والتأهيل  )1(
المتقدمة في تمكين القوى العاملة العراقية، ورفع 

نحو يتسق مع احتياجات  مستوى مهاراتها، على
سوق العمل العراقي ويكمله، ومن ثم رفع معدل 

 المشاركة في النشاط االقتصادي.
إن التأكيد على دور المرأة االقتصادي، من  )2(

خالل اعتماد استراتيجية لتحسين أوضاعها 
االقتصادية واالجتماعية من الممكن أن يؤدي 
إلى تمكينها وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لها، 
باإلضافة إلى زيادة مشاركتها في النشاط 

 االقتصادي.
يحتاج الشباب العراقي إلى تمكينه وتشجيعه  )3(

على المشاركة الفعالة في المجاالت الداعمة 
 لمسارات التنمية المستدامة.

لضمان فعالية سياسة التوظيف، يجب تحقيق  )4(
توازن بين عرض العمالة والطلب عليها. وعلى 

احتياجات الدولة من القوى خطة التنمية أن تقيم 
العاملة المتاحة وأن تضمن دقة اتجاهاتها 

 القطاعية، الكمية والنوعية. 
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)، مع اعتبار 2011ولقد عبرت سياسة العمالة الوطنية (
المبادئ سالفة الذكر إطار لها، عن هدف الحكومة المتمثل 
في وضع استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب الفني والمهني 

اء مجلس وطني لتنسيق عملية تنفيذها. وقد تتضمن ، وٕانش
مسؤوليات المجلس أيضا توجيه المزيد من "السياسات 
الوطنية المتعلقة بتنمية المهارات والقدرات، وفقا 

وباإلضافة  23لالحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل".
إلى ذلك، تركز السياسة على الحاجة إلى: (أ) إنشاء إطار 

ؤهالت من خالل عملية تسترشد بالتواصل وطني للم
المستمر مع أصحاب العمل، والعاملين، ومؤسسات التعليم 
والتدريب الفني والمهني؛ و(ب) تحسين جدوى التعليم 
والتدريب الفني والمهني  من خالل إدخال التطورات 

  التعليمية والتكنولوجية في البرامج التدريبية.

االستراتيجية العراقية ، اعتمدت الحكومة 2012وفي عام 
وهي )، 2022-2012الوطنية للتربية والتعليم العالي (

المبادرة التي تم إعدادها بمساعدة منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة األمم المتحدة 
للطفولة (اليونيسيف)، والبنك الدولي. ورغم أن هذه 

تامة على التعليم والتدريب االستراتيجية ال تركز بصورة 
الفني والمهني ، إال إنها وضعت أهدافا خاصة بااللتحاق 
بالتعليم الفني والمهني، كما وضعت تصورا لالستثمارات 

مدرسة مهنية،  100الرأسمالية الالزمة ترميم أكثر من 
منشأة للمدراس المهنية، والكليات  250وبناء أكثر من 

وباإلضافة إلى ذلك، يعمل  24والمعاهد والجامعات الفنية.
العراق، بمساعدة كل من االتحاد األوروبي والمجلس 
الثقافي البريطاني، على وضع استراتيجية وطنية للتعليم 
والتدريب الفني والمهني تهدف إلى "تقديم صورة واقعية 

                                                            
لعليا للتعليم العراق، اللجنة التنسيقية ا 23

 .13، 2013والتدريب الفني والمهني 
وفقا لالستراتيجية ينبغي رفع صافي معدل  24

االلتحاق بالتعليم المهني، خالل العقد 
في المائة،  10في المائة إلى  2القادم، من 

وآذا رفع صافي معدل االلتحاق بالتعليم 
 14العالي (بما في ذلك التعليم الفني) من 

في المائة (الحكومة  20في المائة إلى 
 ).2012العراقية 

للتدريب، والتعليم الفني والمهني، في العراق ... واستطالع 
   25".الفرص المتاحة لهذا القطاع

تصنيفات نهج النظم من أجل تحسين نتائج 
تنمية قدرات القوى العاملة المعني  -التعليم

  باإلطار االستراتيجي
إن دور تنمية قدرات القوى العاملة في تحقيق المطامح 
االجتماعية واالقتصادية للبالد، في إطار نهج النظم من 

العاملة"، تنمية قدرات القوى  -أجل تحسين نتائج التعليم
يتحقق من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم أهداف 
السياسات الثالثة التالية: (أ) تحديد االتجاه االستراتيجي 
لتنمية قدرات القوى العاملة؛ (ب) تعزيز نهج تنمية قدرات 
القوى العاملة المدفوع باعتبارات الطلب؛ و(ج) ضمان 

درات  القوى العاملة التنسيق بين القيادات الرئيسية لتنمية ق
وأصحاب المصالح الرئيسيين فيها. ويرد أدناه شرح 
لتصنيفات وسط العراق فيما يتعلق بأهداف السياسات 
المذكورة أعاله، ويليه نظرة تأملية على آثارها على حوار 

  السياسات.

وبناء على البيانات التي تم جمعها في استقصاء نهج 
تنمية قدرات القوى  -مالنظم من أجل تحسين نتائج التعلي

العاملة، حصل وسط العراق على تصنيف إجمالي بلغ 
فيما يتعلق ببعد اإلطار االستراتيجي (الشكل كامن) ( 1.1

). وتعد هذه النتيجة متوسط التصنيفات الخاصة بأهداف 5
السياسات األساسية فيما يتعلق بما يلي: (أ) تحديد اتجاه 

(ب) تعزيز نهج تنمية  )؛1.0تنمية قدرات القوى العاملة (
)؛ 1.0قدرات القوى العاملة المدفوع باعتبارات الطلب (

و(ج) تعزيز التنسيق حاسم األهمية لتنمية قدرات القوى 
  ).1.3العاملة (

   

                                                            
العراق، اللجنة التنسيقية العليا للتعليم  25

 .8، 2013والتدريب الفني والمهني 
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: تحديد االتجاه االستراتيجي 1هدف السياسة رقم 
  لتنمية قدرات القوى العاملة

ية لتنمية يلعب القادة دورا مهما في بلورة رؤية استراتيج
تتماشى مع األوضاع الفريدة للبالد  القوى العاملةقدرات 

والفرص المتاحة أمامها، باإلضافة إلى أن مناصرتهم لهذه 
القضية والتزامهم تجاهها يجذب الشراكات وأصحاب 
المصالح من أجل الصالح العام، وينشئ دعما حكوميا 

ضمن لألولويات الرئيسة لتنمية قدرات القوى العاملة، وي
حصول القضايا الهامة على العناية الواجبة في حوار 
السياسات. ومع أخذ هذه األفكار في االعتبار، فإن هدف 

هو تقييم مدى قيام القيادات العليا، في  1السياسة رقم 
الحكومة والقطاع الخاص، بالدعم المستمر ألولويات تنمية 
قدرات القوى العاملة من خالل عمليات ذات طابع 

  ي.مؤسس

فيما يتعلق بهدف الكامن ُصنف العراق في المستوى 
، مما يعكس االفتقار إلى القيادة سواء على 1السياسة رقم 

المستوى الفردي أو المؤسسي، فالمؤيدين الظاهرين لتنمية 
قدرات القوى العاملة، سواء من الحكومة أو مجتمع رجال 

عزير األعمال، إما غائبين أو ال يتخذون إجراءات محددة لت
أولويات استراتيجية تنمية قدرات القوى العاملة. والمؤيد قد 
يكون قائدا حكوميا أو غير حكومي، ويكون لديه رؤية 
خاصة بتنمية قدرات القوى العاملة، ويعمل على مناصرتها 
بشكل متواصل. والتنسيق بين المناصرين يجب أن يعتمد 
 على عمليات روتينية ذات طابع مؤسسي، وأن يتم في

إطار تدخالت متكاملة على نحو جيد لتعزيز جدول أعمال 
سياسة تنمية قدرات القوى العاملة االستراتيجية عبر 

  قطاعات  االقتصاد.

وعلى الرغم من قلة المناصرين الظاهرين في وسط العراق، 
االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي إال إن إعداد 

يجية الوطنية للتعليم )، ومسودة االسترات2011-2020(
يشير إلى اهتمام أصحاب والتدريب الفني والمهني ، 

المصالح المختلفين بالتصدي للتحديات التي تواجهها البالد 
  فيما يتعلق بتنمية قدرات القوى العاملة.

: تعزيز نهج تنمية قدرات 2هدف السياسة رقم 
  القوى العاملة المدفوع باعتبارات الطلب

لتنمية قدرات القوى العاملة يتطلب إجراء  إن الدعم الفعال
تقييمات موثوق بها للطلب على المهارات، وٕاشراك 
أصحاب العمل في صياغة جدول أعمال البلد فيما يتعلق 
بتنمية قدرات القوى العاملة، باإلضافة إلى تقديم الحوافز 
ألرباب العمل دعما لتنمية مهاراتهم. ويتضمن هدف 

فكار باإلضافة إلى وضع معايير هذه األ 2السياسة رقم 
لمقارنة النظام تبعا لمدى تطبيق السياسات واتخاذ الترتيبات 
المؤسسية من أجل: (أ) توضيح الطلب على المهارات 
والمجاالت التي تواجه قيود حرجة؛ و(ب) إشراك أصحاب 
العمل في وضع أولويات تنمية قدرات القوى العاملة، وفي 

  عاملين.دعم رفع مستوى مهارات ال

فيما يتعلق بهدف  الكامنوالعراق مصنف في المستوى 
، حيث إنه ال يوجد أي تقييم رسمي 2السياسة رقم 

إلمكانيات الدولة االقتصادية وانعكاس هذه اإلمكانيات 
على المهارات. ومن ثم، لم يتم تحديد القيود الحرجة فيما 

خطة التنمية يتعلق بالمهارات. وعلى الرغم من تدشين 
إال إنها ال تشتمل على ، 2014-2010وطنية العراقية، ال

استراتيجية أو خطة عمل واضحة لتنمية قدرات القوى 
العاملة، كما أنها ال تقدم أية حوافز لتنمية المهارات ورفع 
مستواها. ويذكر أن المعلومات الوحيدة المتاحة بخصوص 
المهارات المطلوبة هي جهود وزارة التخطيط في تحديد 

الموظفين المطلوب استخدامهم لدى الجهات عدد 
الحكومية، ولكنها لم تتضمن أية معلومات عن أية مهارات 

  محددة أو أية نبذات عامة عن الوظائف.

وعلى الرغم من وجود عدة لجان تنسيقية معنية بالتعليم 
والتدريب الفني والمهني، وتنمية قدرات القوى العاملة والتي 

وأعضاء في صناعة  تضم عدد من أصحاب العمل
التعليم، إال إن الشركات ترى أن دورها في تحديد أولويات 
تنمية قدرات القوى العاملة محدود. وباإلضافة إلى ذلك، 
فإن عدم توفر أية دراسات سوقية تتناول التباين بين عرض 
المهارات والطلب عليها يجعل من الصعوبة بمكان وضع 
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مع البيانات الالزمة خطط استراتيجية. وخالل اجتماعات ج
تنمية قدرات  -لنهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم

القوى العاملة، التي تم عقدها مع عدد من أصحاب 
المصالح المختلفين، تم التعبير عن شعور عام بالحاجة 
الملحة إلى إجراء هذه األنواع من الدراسات، وٕالى تحويل 

و التركيز على مهمة المؤسسات التعليمية والتدريبية نح
  احتياجات السوق.

: تعزيز التنسيق حاسم األهمية 3هدف السياسة رقم 
  من أجل التنفيذ

إن ضمان اتساق الجهود المبذولة من قبل أصحاب 
المصالح المتعددين والمعنيين بتنمية قدرات القوى العاملة 
مع األولويات االجتماعية واالقتصادية الرئيسة للدولة يعتبر 

ف الهامة للتنسيق االستراتيجي، فهذا التنسيق أحد األهدا
يتطلب عادة قيادة على مستوى عال بدرجة كافية من أجل 
التغلب على العوائق التي تحول دون التعاون المشترك بين 

 3القطاعات أو بين الوزارات. يستعرض هدف السياسة رقم 
مدى تطبيق السياسات واتخاذ الترتيبات من أجل تحديد 

لمسؤوليات المرتبطة بالعمل المنسق فيما يتعلق األدوار وا
  باألولويات االستراتيجية.

فيما يتعلق  الكامنوالعراق مصنف أيضا في المستوى 
. وبخالف أصحاب المصالح غير 3بهدف السياسة رقم 

الحكوميين، توجد لدى الوزارات والجهات الحكومية 
المسؤولة عن تنمية قدرات القوى العاملة صالحيات 

 8حة وأدوار محددة بموجب القانون، فالقانون رقم واض
لسنة  22الخاص بوزارة العمل، والقانون رقم  2006لسنة 

 40الخاص بوزارة التربية والتعليم، والقانون رقم  2011
الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  1988لسنة 

كل هذه القوانين تحدد األدوار المنوطة بهذه الوزارات في 
  عملية التعليم والتدريب الفني والمهني .

وهناك العديد من اللجان التنسيقية القائمة التي تضم 
ممثلين ألصحاب المصالح المختلفين. أوال، يوجد داخل كل 
وزارة من الوزارات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني 

والمهني  (وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي 
العلمي، ووزارة العمل) لجنة تنسيقية ُتمثل فيها  والبحث

الوزارتان األخريتان، باإلضافة إلى جهات أخرى حكومية 
وغير حكومية، مثل وزارة التخطيط، ووزارة المالية، والقطاع 
الخاص. وهذه اللجان تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق 
بين أصحاب المصالح، من أجل دعم السياسات وخطط 

لخاصة بالوزارة المعنية. ومن ناحية أخرى، هذه العمل ا
اللجان ليس لديها اختصاصات أو بروتوكوالت عمل 
واضحة، وال تتمتع سوى بقدر محدود من السلطة، أو ال 
تتمتع بأية سلطة على اإلطالق. ونتيجة لما سبق فإن 
الجهود التي تبذلها هذه اللجان في التنسيق االستراتيجي 

بالتنفيذ، ونادرا ما تؤدي إلى إحراز  تواجه مشكالت تتعلق
  تقدم ذي معنى.

وثانيا، تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتعليم 
والتدريب الفني والمهني بناء على توصيات إحدى ورش 
العمل التي نظمتها لجنة المستشارين التابعة لألمانة العامة 
لمجلس الوزراء بشأن ادماج مؤسسات التعليم والتدريب 

. 2010لفني والمهني في العراق، والتي انعقدت في يناير ا
وتكمن مهمة هذه اللجنة في تهيئة "اإلجراءات المناسبة 
للتنسيق بين المنظمات الثالث الرئيسية المسؤولة عن 
التعليم والتدريب الفني والمهني، وتنظيم عالقتها بالقطاع 
الخاص من أجل توجيه المناهج والبرامج التعليمية 

تدريبية نحو احتياجات السوق الحالية والمستقبلية وٕايجاد وال
الطرق المالئمة لتحديد احتياجات السوق من خالل الجهاز 

ومما يؤسف  26المركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط".
له عدم إجراء أية دراسات سوقية منذ ذلك الحين، كما أن 
 هذه اللجنة ال تتمتع بصالحية تنفيذ التوصيات التي

  تصدرها اللجنة العليا للتعليم والتدريب الفني والمهني.

وعلى الرغم من ذلك، فإنه خالل المناقشات المتعلقة بجمع 
تنمية  - بيانات نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم

قدرات القوى العاملة، والتي دارت مع أصحاب المصالح 
الحكوميين وغير الحكوميين، كانت هناك دعوة واسعة 

                                                            
 .2010لسنة  28قرار مجلس الوزراء رقم  26
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نطاق إلنشاء هيئة للتعليم والتدريب الفني والمهني لتتولى ال
اإلشراف على تنفيذ استراتيجيات وخطط التعليم والتدريب 
الفني والمهني وتنسيقها. وهذا الجهد تدعمه المفوضية 
األوروبية، التي تساعد في وضع استراتيجية للتعليم 

  والتدريب الفني ولمهني.

  اآلثار المترتبة على النتائج
ال يحظى العراق في الوقت الحالي سوى بقدر ضئيل من 
التأييد، والرؤية، والتنسيق فيما يتعلق بتنمية قدرات القوى 
العاملة. ومن ناحية أخرى، يبدو أن أصحاب المصالح 
المعنيين بتنمية قدرات القوى العاملة والتعليم والتدريب الفني 

ة تحقيق والمهني  أصبحوا أكثر وعيا بهذا العجز، وبأهمي
الموائمة بين تنمية قدرات القوى العاملة واألولويات 
االقتصادية واالجتماعية الرئيسة. ويؤكد أصحاب 
المصالح، بشكل خاص، على الحاجة إلى تدعيم اللجنة 

   .التنسيقية العليا القائمة برفعها إلى مستوى
  

اللجان المستقلة، وتكون مهمتها واضحة ومتمثلة في دعم 
تنمية قدرات القوى العاملة وخطط العمل  استراتيجيات
  الخاصة بها.

ويمكن لمستوى التنمية في العراق، فيما يتعلق ببعد اإلطار 
االستراتيجي، أن يستفيد من اإلجراءات المختلفة التي يتم 
اتخاذها عادة في أنظمة تنمية قدرات القوى العاملة األكثر 

  تقدما. وهذه اإلجراءات تتضمن ما يلي:

أولويات الدولة االقتصادية وتقديم برامج  تحديد )1(
تحفيزية واضحة لرفع مستوى المهارات في 

 القطاعين العام والخاص.
إجراء دراسات لسوق العمل، وتحديد اآلثار  )2(

 المترتبة على نتائجها فيما يتعلق بالمهارات.
وضع خطة وطنية لتنمية قدرات القوى العاملة  )3(

 في العراق.
 للمهن المختلفة.وضع تصنيف معياري وطني  )4(
 إنشاء جهاز وطني لمراقبة سوق العمل. )5(
تحفيز القطاع الخاص على االنخراط في تقديم  )6(

  خدمات التعليم والتدريب الفني والمهني.

  

  

 

العراق بشأن بعد اإلطار تنمية قدرات القوى العاملة لوسط  -نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم :  تصنيفات 5الشكل رقم 
 اإلستراتيجي

 

 يقدم تفسيرًا للمقياس على المحور األفقي. 2: الشكل رقم مالحظة
 تنمية قدرات القوى العاملة. - باستخدام استبيان نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم المصدر: يستند إلى تحليل للبيانات التي تم جمعها 

1 2 3 4

االتجاه.  1

.  يقوده الطلب2  

.  التنسيق3  
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  إدارة نظام تنمية قدرات القوى العاملة.  5

تتضمن األدوار المهمة التي تمارسها هيئات تنمية قدرات 
القوى العاملة تعزيز التمويل الفعال والعادل لالستثمارات 
في تنمية قدرات القوى العاملة لتسهيل اكتساب األشخاص 
للمهارات الفعالة وتمكين أصحاب العمل من القطاعين 
العام والخاص من تلبية احتياجاتهم من العمالة الماهرة في 
الوقت المناسب. يكمن الهدف من ذلك في تقليل العوائق 
النظامية التي تحول دون اكتساب المهارات، وكذلك تقليل 
التباينات بين عرض المهارات والطلب عليها إلى الحد 
األدنى. ويبدأ هذا الفصل بوصف مختصر لكيفية تنظيم 
وٕادارة نظام تنمية قدرات  القوى العاملة قبل عرض النتائج 

تنمية  -التفصيلية لنهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم
م قدرات القوى العاملة فيما يتعلق باإلشراف على النظا

واآلثار المترتبة على هذه النتائج من حيث السياسات 
  بالنسبة للعراق.

  المشھد المؤسسي العام

هناك اتفاق واسع النطاق بين أصحاب المصالح في العراق 
حول أهمية تنمية قدرات القوى العاملة، باعتبارها إحدى 
أدوات تحسين اإلمكانيات االجتماعية واالقتصادية للبالد، 

توجد في العراق أي جهة معنية مسؤولة عن  ورغم ذلك ال
وضع استراتيجية لتنمية قدرات القوى العاملة أو تحديد أدوار 
أصحاب المصالح المختلفين أو مراقبة احتياجات السوق 

  فيما يتعلق بتنمية قدرات القوى العاملة.

وتعتبر وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي هما الجهتين الرئيستين اللتين تقدمان التدريب، أما 
المؤسسات غير الحكومية فمساهمتها محدودة للغاية. وتركز 
وزارة التربية والتعليم على التعليم المهني في المرحلة 

لتعليم المهني التابعة الثانوية، من خالل المديرية العامة ل
للوزارة، كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولة 
عن التعليم والتدريب الفني والمهني  فيما بعد المرحلة 
الثانوية، والذي يدار من قبل مؤسسة التعليم الفني. وتعتبر 
وزارة العمل ثالث أهم جهة تقدم خدمات التعليم والتدريب 

وتقوم بهذا الدور من خالل إدارة التدريب الفني والمهني، 
المهني التابعة لها. وهناك وزارات وجهات حكومية أخرى 
تقدم تدريبات مستمرة على نطاق محدود لموظفيها، البالغ 
عددهم أربعة مليون موظف، وعلى أساس العرض وليس 
الطلب. وال تحصل كافة الوزارات والجهات الحكومية على 

وازنة العامة السنوية، مع عدم وجود التمويل إال من الم
إجراءات محددة لتخصيص األموال، ومع تدني مستوى 

  المراقبة والتقييم.

 - تصنيفات نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم
تنمية قدرات القوى العاملة بشأن اإلشراف على نظام 

  تنمية قدرات القوى العاملة

 - التعليم يحدد إطار نهج النظم من أجل تحسين نتائج
تنمية قدرات القوى العاملة ثالثة أهداف للسياسات وثيقة 
الصلة فيما يتعلق بآليات اإلشراف من أجل التأثير على 
خيارات األشخاص ومقدمي التدريب وأصحاب العمل: (أ) 
ضمان الكفاءة والعدالة في التمويل؛ (ب) ضمان المعايير 

ويع ذات الصلة التي يمكن التعويل عليها؛ و(ج) تن
  مسارات اكتساب المهارات.

وبناء على البيانات التي تم جمعها من خالل استقصاء 
تنمية قدرات  - نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم

 1.3القوى العاملة، حصل العراق على تصنيف كلي يبلغ 
). تعد 6فيما يتعلق باإلشراف على النظام (الشكل كامن) (

داف السياسات الضمنية: هذه الدرجة متوسط تصنيفات أه
)؛ ضمان المعايير 1.3ضمان كفاءة التمويل وٕانصافه (

)؛ وتنويع 1.3ذات الصلة التي يمكن التعويل عليها (
  ).1.3مسارات اكتساب المهارات (

: ضمان كفاءة التمويل 4هدف السياسة رقم 
  وٕانصافه

تتطلب تنمية قدرات القوى العاملة القيام باستثمارات ضخمة 
للموارد من قبل الحكومة، واألسر، وأرباب العمل. ولضمان 
استخدام هذه الموارد بشكل فعال، فإنه من المهم دراسة 
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مدى تطبيق السياسات واتخاذ الترتيبات المؤسسية من 
أجل: (أ) ضمان التمويل المستمر للبرامج الفعالة في 
التعليم والتدريب الفني والمهني األولي والمستمر 
والمستهدف؛ (ب) اإلشراف على عدالة التمويل وتقييمها؛ 
و(ج) تعزيز الشراكات مع أصحاب العمل من أجل تمويل 

  تنمية قدرات القوى العاملة.

فيما يتعلق بهدف السياسة رقم كامن ُصنف العراق في مستوى 
التمويل الحكومي للوزارات  . وبرغم الزيادات المستمرة في4

المسؤولة عن التعليم والتدريب األولي والمستمر (وزارة العمل، 
ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، 
إال إن هذا التصنيف المنخفض يعكس االفتقار إلى إجراءات 
محددة لتخصيص األموال. ال يتم استخدام معدالت االلتحاق 

لتعليم وتوظيف المتخرجين والعوائد في تقييم أثر تخصيص با
الموارد المالية. يعتمد كل من التمويل والتمويل المتكرر للتعليم 
والتدريب األولي والمستمر، الذي تجريه الوزارات والجهات 
المختلفة على الموازنة العامة السنوية وليس على األداء، كما 

فرها وموافقة الهيئات أن تخصيص األموال يخضع لمدى توا
  التابعة لوزارة المالية، ومجلس الوزراء، والبرلمان.

وال يلعب القطاع الخاص سوى دورا محدودا، أو ال يلعب 
أي دور على اإلطالق، باستثناء حاالت قليلة، في تمويل 
برامج التعليم والتدريب الفني والمهني. كما أن الشراكات 

ليست شائعة. ومن  بين مقدمي التدريب وأصحاب العمل
ناحية أخرى، وقعت وزارة العمل مؤخرا اتفاقا مع شركة شل 
للبترول لرفع مستوى مهارات الموظفين المحليين العاملين 
في قطاع النفط. ووافقت وزارة العمل على توفير خبراء 
التدريب والمنشآت الالزمة له، بينما تساهم شركة شل 

ا. ويعتبر التعاون بين للبترول بخبرتها، ومعداتها، وتمويله
وزارة العمل وشركة شل للبترول مثاال جيدا للشراكة بين 
القطاع العام والقطاع الخاص، ويمكن أن يؤخذ كنموذج 
لشراكات مستقبلية أخرى.

:  ضمان المعايير المالئمة 5هدف السياسات رقم 
 والموثوقة 

طائفة واسعة من  القوى العاملةتنمية قدرات تشمل نظم 
التدريب والتي تقوم بتقديم دورات تدريبية خدمات مقدمي 

لنظام يقوم اعلى مختلف المستويات وفي شتى الميادين. 
الطالب من توثيق ما بتمكين الفعال للمعايير واالعتماد 

تعلموه من ناحية وتمكن أرباب العمل من تحديد العمال 
فإنه من وبالتالي  من ناحية أخرى. المالئمةذوي المهارات 

تقييم وضع  5بالنسبة لهدف السياسات رقم  المهم
السياسات والمؤسسات للقيام باآلتي: (أ)  وضع معايير 

؛ (ب) ضمان مصداقية اختبار المهارات للكفاءة موثوقة 
وٕاصدار الشهادات؛ و (ج) وضع وٕانفاذ معايير االعتماد 

  للحفاظ على جودة تقديم التدريب.

بالنسبة  كامنالتصنيفي للعراق في مستوى يأتي الترتيب 
لهذا الهدف من السياسات.  وتعد النتيجة متسقة مع افتقار 

اختبار و  ومعايير الكفاءة،، إلطار المؤهالت الوطنيةالبالد 
ونظم االعتماد. ومع ذلك، أنتجت  والشهادات المهارات

) في ILOوزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (
إلى معايير  جديدا استنادا تدريبيا برنامجا 33 2011

أخرى قيد  22لى إالكفاءة واختبار المهارات إضافة 
لم يتم تنفيذ هذه البرامج ، من المؤسف أنهاإلعداد. 
حتى اآلن بسبب االفتقار إلى التمويل، باستثناء التدريبية 

مشروع تجريبي صغير في محافظة النجف حيث يوجد 
في قطاع  الموظفين المدربين تدريبا جيداير على طلب كب

من خالل  في هذه الحالة، كان التنفيذ ممكناالضيافة. و 
اتفاق بين الحكومة المحلية وقطاع الضيافة الخاص، ووزارة 

بموجبه التزمت األخيرة بتوفير برامج التدريب والذي العمل 
  والتمويل المرتبط بها.
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الكتساب : تنويع المسارات 6هدف السياسات رقم 
  المهارات

في بيئات اقتصادية ديناميكية يكون  العمال بحاجة إلى 
اكتساب مهارات وكفاءات جديدة، فضال عن تحديث 

على العاملين مهاراتهم طوال حياتهم المهنية. يتم خدمة 
أفضل وجه من خالل نظام ذو تعليم أولي ومستمر عالوة 

ير على تدريب يعزز التعلم مدى الحياة من خالل توف
مسارات واضحة ومرنة للتنقل عبر الدورات التدريبية والتقدم 

من التدريب، وٕامكانية الوصول إلى  العلياإلى مستويات 
ألولئك بالنسبة أما البرامج في المجاالت األخرى. 

االعتراف  تعد نظم، بالفعل القوى العاملةالمنضمين إلى 
رفع مستوى ببالتعلم المسبق ضرورية للسماح لألفراد 
فإن هدف  لذامهاراتهم وتعلم مهارات جديدة بكفاءة. 

وجود السياسات و تطبيق  مدىقييم هو ت 6السياسة رقم 
 التقدم: (أ) تمكين من أجل المؤسسات على أرض الواقع

من خالل مسارات التعلم المتعددة، بما في ذلك طالب 
مسارات التدريب الفني والمهني؛ (ب) تيسير االعتراف 

علم المسبق؛ و (ج) تقديم خدمات الدعم المستهدفة، ال بالت
  سيما بين الفئات المحرومة.

نهج النظم من أجل تحسين نتائج تصنيفات :  5الشكل رقم 
لوسط العراق بشأن بعد اإلطار  العاملة وىتنمية قدرات الق -التعليم 

  اإلستراتيجي

  
 المحور األفقي.يقدم تفسيرًا للمقياس على  2 رقم الشكل: مالحظة

تحليل للبيانات التي تم جمعها باستخدام  يستند إلىالمصدر: 
تنمية قدرات  -نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم استبيان 

  .العاملة وىالق
  

بالنسبة  كامنيأتي الترتيب التصنيفي للعراق في مستوى 
عدم  التقيمية . توضح هذه الدرجة6لهدف السياسة رقم 

في مسار التعليم  للعامليناالعتراف بالتعلم المسبق 
برامج  الترابط بينوالتدريب الرئيسي، فضال عن سوء 

ال يعترف نظام التعليم في و التدريب والتعليم المختلفة. 
عن طريق وسائل بديلة للعاملين العراق بالمعرفة المكتسبة 

 أقل رسمية، كما أنه من الصعب االنتقال من مسار وأ
التعليم المهني إلى التعليم الفني أو األوساط األكاديمية. 
عالوة على ذلك، هناك دعم محدود للتنمية المهنية 

مسودة عتزم توالوظيفية في القطاعين الخاص والعام. 
التدريب الفني والمهني تحسين التعليم و  استراتيجيةمشروع 

سوء الترابط بين مختلف برامج التدريب والتعليم، ومعالجة 
  التصور العام للبرامج الحالية من خالل اإلجراءات التالية:

الفني التدريب التعليم و ) تحسين الحوار بين مؤسسات 1(
  العمل. أصحاب/ودوائر الصناعة والمهني 

بالتنسيق مع دوائر الحتياجات السوق ) االستجابة 2(
  الصناعة وأصحاب العمل.

مقدمي التعليم حتى يتسنى لالمعارض المتجولة ) تنظيم 3(
، وحتى يثبت أرباب موالتدريب الفني والمهني إثبات قدرته

  المهارات. رفع مستوىالعمل إمكانيات 

وأرباب العمل في وضع  دوائر الصناعة) إشراك 4(
أعضاء في وبصفتهم المناهج الدراسية والتوجيه واإلرشاد، 

  مجلس إدارة مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني.

يم الحوافز المالية واإلدارية لكيانات القطاع الخاص ) تقد5(
المهتمة باالستثمار في مؤسسات التعليم والتدريب الفني 

  والمهني.
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) وضع مستويات ونظام للحوافز لخريجي التعليم 6(
والتدريب الفني والمهني قابلة للمقارنة مع الخريجين 

  األكاديميين.

  اآلثار المترتبة على النتائج
لبعد الخاص المعني باالتصنيف الكامن لوسط العراق 

يشير إلى أن هناك العديد من  باإلشراف على النظام
النظم  معالمالتحسينات التي يمكن إدخالها. وبالنظر إلى 

في البلدان  القوى العاملةالقائمة والمتقدمة لتنمية قدرات 
تمويلية آلية األخرى، يمكن للعراق أن تنظر في استحداث 

االلتحاق لتعليم والتدريب الفني والمهني المستند إلى ل
إطار . فإن إنشاء والعوائد بالمدارس، وتوظيف الخريجين 

للعراق، مع معايير الكفاءة واختبار  المؤهالت الوطنية
الشهادات ونظم لالعتماد، يمكن أن يساعد على و المهارات 

لمختلفة برامج التعليم والتدريب اوترابط تيسير الربط البيني 
. وتشمل االقتراحات القوى العاملةمن أجل تنمية قدرات 

باإلشراف األخرى للمضي قدمًا فيما يتعلق بالبعد الخاص 
  :على النظام

) تحفيز رفع مستوى المهارات  في القطاع الخاص، 1(
وتعزيز الشراكات بين الجهات المختصة بتقديم التدريب 

واستقرار  وأرباب العمل بغية ضمان تبادل الخبرات
  التمويل.

 ) وضع مناهج مستندة إلى الكفاءة للدورات التدريبية.2(
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إدارة تقديم الخدمات من أجل الحصول   .6
  على نتائج على أرض الواقع

الحكومية وغير الحكومية  المختصة سواء تعد الجهات 
من خاللها بتقديم التدريب بمثابة القنوات الرئيسية التي يتم 

الخاصة ببلد ما  القوى العاملةترجمة سياسات تنمية قدرات 
إلى نتائج على أرض الواقع. ولذا يقدم هذا الفصل لمحة 
موجزة عن تكوين الجهات المختصة بتقديم الخدمات وأنواع 
الخدمات المتاحة في النظام قبل تقديم النتائج التفصيلية 

تنمية  - نتائج التعليمالنظم من أجل تحسين الخاصة بنهج 
المعنية بتقديم الخدمات وآثارها بالنسبة  القوى العاملةقدرات 

  لوسط العراق.

  تقديم خدمات التدريبعلى نظرة عامة 
يعد التعليم االبتدائي في العراق إلزامي بموجب القانون. 

ينقسم التعليم الثانوي في وسط العراق إلى دورتين، مدة و 
تتبع دورة المستوى المتوسط كل منهما ثالث سنوات. 

المناهج المشتركة وتنتهي بشهادة الدراسات المتوسطة عند 
 إعداديةعامًا. ويعقبها دورة  14لوغ الطالب ما يقرب من ب

أما . ما والتي تتطلب أن يختار الطالب مسار وتخصص
ختيار من اليكون للطالب الخيار لفداخل المسار المهني، 

الزراعة، والصناعة، والفنون بين أربعة تخصصات: 
ما ، تلقي 2009-2008وفي عام  التطبيقية والتجارة.

مدرسة مهنية  289ألف طالب التدريب في  60يقرب من 
وسط العراق. وتركزت نسب في مختلف أنحاء عامة 

االلتحاق بصفة خاصة في التخصصات الصناعية 
ين والتجارية، كما هيمن عليها المتدربين من الذكور القادم

  .27من المناطق الحضرية

                                                            
بيانات مقدمة من المديرية العامة للتعليم  27

 المهني التابعة لوزارة التربية والتعليم.

تتاح للعديد من خريجي التعليم الثانوي والمهني فرصة 
مواصلة التعليم الفني و/أو التدريب في المؤسسات العامة. 

 ادور للجهات غير الحكومية المختصة بتقديم التدريب 
في التعليم والتدريب الفني المهني بعد المرحلة  امحدود

، كانت مؤسسة التعليم الفني 2011بحلول عام  الثانوية .
برامج مدتها والتي قامت بتقديم  فنيا معهدا 27تدير 

سنوات  4كلية فنية قدمت برامج مدتها  16سنتين، و 
 100دورات التعليم العالي. ثم التحق حوالي فضال عن 

كل ألف طالب وطالبة في برامج مؤسسة التعليم الفني في 
والصحة، والزراعة، واإلدارة،  مجاالت الهندسة،من 

في المئة من  75حوالي  التحاقوالمعلوماتية والفنون. وتم 
  .28هؤالء المتدربين في برامج مدتها سنتين

نهج النظم من أجل تحسين نتائج تصنيفات 
المعنية  القوى العاملةتنمية قدرات  - التعليم

  بتقديم الخدمات
نهج تصنيفات  تركز أهداف السياسات لهذا البعد في إطار

القوى تنمية قدرات  -  النظم من أجل تحسين نتائج التعليم
على الجوانب الثالثة التالية لتقديم الخدمات: (أ)  العاملة

تمكين التنوع والتميز في تقديم التدريب؛ (ب) تعزيز 
في برامج التدريب العامة؛ و الحتياجات السوق المالئمة 

األدلة للحصول على (ج) تعزيز المساءلة القائمة على 
النتائج. وترد أدناه تصنيفات أهداف السياسات الثالث هذه 

  يليها انطباع على آثارها بالنسبة لحوار السياسات.

نهج النظم استنادًا إلى البيانات التي تم جمعها من استبيان 
القوى تنمية قدرات  - من أجل تحسين نتائج التعليم

 إجمالي  لى تقديرعمنطقة وسط العراق  حصلت، العاملة
بعد الخاص بتقديم الخدمات فيما يتعلق بال(كامن)  1.4 بلغ

                                                            
التعليم العالي بيانات مقدمة من وزارة  28

 والبحث العلمي
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درجات أهداف النتيجة بمثابة متوسط ). تعد هذه 7(الشكل 
  السياسات األساسية: 

)؛ 1.6تقديم التدريب ( عملية (أ) تمكين التنوع والتميز في
في برامج التدريب الحتياجات السوق (ب) تعزيز المالئمة 

)؛ و (ج) تعزيز المساءلة القائمة على األدلة 1.5( العامة
  ).1.0للحصول على النتائج (

يتم تفسير درجات التقييم من خالل مجموعة محدودة من 
المتوقع تحقيقها من قبل مقدمي خدمات التدريب.  األهداف

وجدير بالذكر أن معدالت الرسوب، التخرج والتوظيف، 
فضال عن رضا صاحب العمل والمتدرب ليست من بين 

هناك عدد قليل جدًا من الحوافز كما أنه هذه األهداف. 
للمؤسسات العامة أو الخاصة لتحسين أدائها. فاللمؤسسات 

اختيار  حيث أنها ال تستطيعلية محدودة استقاللها العامة 
وٕاغالق البرامج، أو توظيف وفصل  إدخالالمتدربين، 

الموظفين. كما أن للجهات المختصة بتقديم التدريب روابط 
لصناعة ومعاهد و دوائر اضغيفة مع أرباب العمل، 

نظم جمع البيانات ورصدها تجزأ  فضال عنالبحوث. 
الحكومية المختصة بتقديم  لجهات الحكومية وغيرالمعنية با
  التدريب.

: تمكين التنوع والتميز في 7هدف السياسة رقم 
  عملية تقديم التدريب

لذلك بدقة، به الطلب على المهارات من المستحيل التنبؤ 
الجهات المختصة بتقديم وجود مجموعة متنوعة من ف

 القوى العاملةتنمية قدرات أنظمة سمة من سمات  التدريب
الجهات  الذي تواجههيتمثل التحدي و القوية حول العالم. 

تخفيف من الغير الحكومية المختصة بتقديم التدريب في 
التنظيم  تتضمنأخرى للبرنامج  وجود أجندةالربح أو  دوافع

أما . الحتياجات السوق لضمان الجودة والمالئمة المناسب
ريب، النسبة إلى الجهات الحكومية المختصة بتقديم التدب

الرئيسي في قدرتها على االستجابة للطلب  الشاغليتمثل 
يعد تحقيق و على المهارات من أرباب العمل والطالب. 

 تهامساءلالصحيح بين استقاللية المؤسسات و التوازن 
النهج لمعالجة هذا الشاغل.  يأخذ هدف السياسة  إحدى
للنظام  ويعطي معياراهذه األفكار بعين االعتبار،  7رقم  

:  من أجل للترتيبات المؤسسية والسياسات المعمول بها فقاو 
(أ) تشجيع وتنظيم الجهات غير الحكومية المختصة بتقديم 
التدريب، و (ب) تعزيز التميز في عملية تقديم التدريب 
العام من خالل الجمع بين الحوافز واالستقاللية في إدارة 

  المؤسسات العامة.

بالنسبة  كامنالمستوى الفي  يأتي الترتيب التصنيفي للعراق
. وتعكس هذه النتيجة المساهمة 7لهدف السياسة رقم 

المحدودة من الجهات غير الحكومية المختصة بتقديم 
سوق التدريب. وهناك العديد من العقبات  في الخدمات

والمعوقات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في 
توفير التدريب. وتشمل هذه العقبات المستوى العالي 
للبيروقراطية، وانخفاض الطلب، ووجود قطاع خاص 
ضعيف األداء. ال توجد تدابير قائمة لضمان جودة 

الخاصة المسجلة الخدمات التي تقدمها معاهد التدريب 
معهدًا، كما أنه لم يتم وضع أي  52والتي يصل عددها 

  أهداف لألداء.

لجهات لال تقدم الحكومة حوافز (مالية أو غير مالية) 
التعليم والتدريب  بتقديمالمختصة الحكومية وغير الحكومية 

لتحسين جودتها.  لمؤسسات التعليم ومعاهد التدريب 
أو إغالق  إدخالوقدرتها على الحكومية استقاللية محدودة 

البرامج يعتمد على توافر األموال، وعدد الطالب 
يتم اتخاذ  –، والموافقة من السلطات العليا الملتحقين

األساسية أو  يةدراسات السوقالالقرارات دون القيام بإجراء 
، كان لمختلف معاهد 2003النتائج التحليلية. قبل عام 
هني القدرة على توليد األموال التعليم والتدريب الفني والم
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. تم المالئمةمن خالل األنشطة بما في ذلك إنتاج السلع 
مجموعة محدودة جدًا إلى إضعاف قدرتها على القيام بذلك 

  .2003من األنشطة بعد عام 

: تعزيز المالئمة في برامج 8هدف السياسة رقم 
  التدريب العامة

مؤسسات التدريب العامة بحاجة إلى معلومات موثوقة عن 
مطالب المهارات الحالية والناشئة من أجل الحفاظ على 

المالئمة الحتياجات ظروف السوق. ولذا  بيرامجهمروض ع
فإنه من المنشود لمؤسسات التدريب العامة إنشاء والحفاظ 

رابطات الصناعة، و على العالقات مع أرباب العمل، 
يعد هؤالء الشركاء بمثابة مصدر و البحوث.  ومؤسسات

لكل من المعلومات بشأن كفاءات المهارات، والخبرة، 
والمشورة في تصميم المناهج الدراسية، والمواصفات الفنية 
لمرافق ومعدات التدريب. كما أنها يمكنها المساعدة على 
خلق فرص التدريب في مكان العمل للطلبة، وتواصل 

. يأخذ هدف واإلداريينالنسبة إلى المعلمين التنمية المهنية ب
المعمول بها بعين االعتبار الترتيبات  8السياسة رقم 
من التدريب العام لجهات المختصة بتقديم بالنسبة إلى ا

الصناعة والخبراء دوائر : (أ) االستفادة من مدخالت أجل
والمدربين من اإلداريين في تصميم البرامج، و(ب) تعيين 

  ، ودعم تنمية قدراتهم المهنية.المالئمةت ذوي المؤهال

هدف لتنمية بالنسبة لل الكامنمستوى ال في يأتي تقييم
. توجد صالت محدودة جدًا بين مؤسسات 8السياسة رقم 

التدريب العامة وأرباب العمل. فالمثال الوحيد الجدير 
بالذكر هو االتفاق بين إدارة التعليم المهني بوزارة التربية 
والتعليم والمؤسسة العامة للصوف لتدريب الطالب في 

عة الصنادوائر من جانب  مشاركةال يوجد أي و . مصانعهم
في تصميم المناهج الدراسية أو في تحديد المعايير من 

الروابط بين مقدمي خدمات وتعد أجل مرافق التدريب. 

قد تطلب إدارة  التدريب العامة والمؤسسات البحثية نادرة.
دعم من جامعة التكنولوجيا في بغداد التعليم المهني ال

 نادرًا ما يحدث. ذلكلوضع المناهج الدراسية، ولكن 

 ومعلميتشمل المعايير المتاحة لتوظيف رؤساء  ال
صناعة، الفي مجال مسبقة مؤسسات التعليم والتدريب خبرة 

للنهوض بقدراتهم الفنية  معمول بهوال يوجد أي نظام 
  واإلدارية.

:  تعزيز المساءلة المبنية على 9هدف السياسة رقم 
 األدلة للحصول على النتائج

المنهجي لتقديم الخدمات أمرا رصد تعد عملية التقييم وال
يتطلب إنجاز هذه و لضمان الجودة وتحسين النظام.  هاما

المهام جمع البيانات وتحليلها من مجموعة متنوعة من 
اإلبالغ عن البيانات على مستوى  يقومالمصادر. 

ضمان تحقيق من السلطات المختصة  ي بتمكينالمؤسس
ثل هذه مكما أن مقدمي الخدمات النتائج المتوقعة. 

مكن هذه السلطات من تحديد الثغرات أو البيانات تُ 
التحديات التي تواجه عملية تقديم التدريب أو في مجاالت 

إجراء فإن الجيدة.  باإلضافة إلى ذلك، ات الممارس
للبرامج الرئيسية الدراسات االستقصائية والتقييمات الدورية 

تساعد على تقوم بتوليد المعلومات التكميلية التي يمكن أن 
تعزيز مالئمة وكفاءة النظام ككل. يأخذ هدف السياسة رقم 

بعين االعتبار هذه األفكار عند تقييم الترتيبات الخاصة  9
بالنظام لجمع البيانات واستخدامها لتركيز االهتمام على 

تقديم مجال والكفاءة واالبتكار في  ،نتائج التدريب
  الخدمات.

للغاية بالنسبة  كامنالستوى لعراق في ما تقييم درجاتأتي ي
جميع الجهات المختصة بتقديم ف. 9لهدف السياسة رقم 

الحكومية وغير  –خدمات التدريب في وسط العراق 
تفتقر إلى نظم بيانات مترابطة ومتكاملة.  –الحكومية 
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عن فمقدمي الخدمات غير مطالبين باإلبالغ المنهجي 
لبيانات اإلدارية األساسية التي يمكن استخدامها لرصد ا

االتجاهات وتقييم األداء المؤسسي وتحسينه أو تحليل 
  .والقضايا على مستوى النظام

  اآلثار المترتبة على النتائج
نمية المعني ببعد تقديم الخدمات يشير المستوى الكامن للت

وسط العراق بالحاجة إلى النظر في سبل التحسين في 
على جبهات عدة. استنادًا إلى خبرة نظم تنمية قدرات 

الراسخة والمتقدمة في كافة أنحاء العالم،  القوى العاملة
  والتي يمكن أن تشمل اآلتي:

) زيادة استقاللية مؤسسات التعليم والتدريب الفني 1(
  والمهني.

مؤسسات  فيوالمعلمين  للمدراء) تحديد معايير التعيين 2(
التعليم والتدريب الفني والمهني، وتزويدهم بفرص التنمية 
المهنية على أساس منتظم.

الخاص على كافة العام و ) تعزيز الشراكة بين القطاعين 3(
  المستويات.

) إنشاء نظام معلومات شامل للتعليم والتدريب الفني 4(
  والمهني.

تصة للجهات المخمن أجل ) وضع نظام للرصد والتقييم 5(
  بتقديم التعليم والتدريب الفني والمهني.

تنمية  - تصنيفات نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم   :7الشكل رقم 
  لوسط العراق بشأن بعد تقديم الخدمات العاملة وىقدرات الق

  
 يقدم تفسيرًا للمقياس على المحور األفقي. 2 رقم الشكلمالحظة: 
 - نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم تحليل للبيانات التي تم جمعها باستخدام استبيان  يستند إلىالمصدر: 

  .العاملة وىتنمية قدرات الق
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  :  قائمة المختصرات1الملحق رقم 

 CSO الجهاز المركزي لإلحصاء

 DCI أداة جمع البيانات

 FTE التعليم الفنيمؤسسة 

 GDP إجمالي الناتج المحلي

 GDVE المديرية العامة للتعليم المهني

 IBU اتحاد رجال األعمال العراقيين

 IFI واتحاد الصناعات العراقي

 IKN شبكة المعارف العراقية

 ILO منظمة العمل الدولية

 MOE وزارة التربية والتعليم

 MOF وزارة المالية

 MOHESR التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 MOL وزارة العمل

 MOP وزارة التخطيط

 NQF إطار المؤهالت الوطنية

 SABER نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم

 TVET التعليم والتدريب الفني والمهني

 WfD تنمية قدرات القوى العاملة
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القوى العاملةتنمية قدرات  -:  هيكل إطار نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم 2المرفق رقم   

  نهائي 2.5الموضوع في أداة جمع البيانات  اإلجراءات المتعلقة بالسياسات هدف السياسة    

قم 
د ر
لبع
ا

جي 1
راتي
ست
 اال
طار

اإل
 

 1هـ
التوجه  تحديد

 االستراتيجي
على مستوى  القوى العاملةتقديم الدعوة المتواصلة لتنمية قدرات 

 القيادة العليا

 بغية دعم التنمية االقتصادية القوى العاملةالدعوة لتنمية قدرات  1_ م1ه
 القوى العاملةالتركيز االستراتيجي واتخاذ القرارات من قبل أنصار  تنمية قدرات  2_ م1ه

القائم  نهجال تعزيز 2هـ
 على الطلب

 الوضوح بشأن الطلب على المهارات والمجاالت حاسمة األهمية

 التقييم العام لآلفاق االقتصادية واآلثار المترتبة على المهارات 1_ م2ه

 قيود المهارات حاسمة األهمية في القطاعات االقتصادية ذات األولوية 2_ م2ه

القوى إشراك أرباب العمل في تحديد أولويات تنمية قدرات 
 وفي تعزيز رفع مستوى المهارات للعاملين العاملة

 دور أرباب العمل والصناعة 3_ م2ه

 حوافز رفع مستوى المهارات ألرباب العمل 4_ م2ه

 رصد برامج الحوافز 5_ م2ه

 3هـ
تعزيز التنسيق 
 حاسم األهمية

تنمية قدرات األدوار الرئيسية لعلى  الصبغة الرسميةإضفاء 
 بهدف تنسيق العمل بشأن األولويات االستراتيجية القوى العاملة

 أدوار الوزارات والوكاالت الحكومية 1_ م3ه

 القوى العاملةأدوار أصحاب المصلحة غير الحكوميين المعنيين بتنمية قدرات  2_ م3ه

 القوى العاملةالتنسيق لتنفيذ التدابير االستراتيجية لتنمية قدرات  3_ م3ه

قم 
د ر
لبع
ا

ظام 2
 الن
ابة
رق

 

 4هـ
ضمان الكفاءة 

والعدالة في 
 التمويل

توفير التمويل المستقر للبرامج الفعالة في التعليم والتدريب 
 المهني األولى،المستمر والمستهدف

 القوى العاملةنظرة عامة على التمويل تنمية قدرات  1_ م4ه

 )IVETالتمويل المتكرر للتعليم والتدريب المهني األولى ( 2_ م4ه

 )CVETالتدريب المهني ( التمويل المتكرر للتعليم وبرامج 3_ م4ه

 )ALMPSالتمويل المتكرر لبرامج سوق العمل النشطة المتعلقة بالتدريب ( 4_ م4ه

 اإلنصاف في تمويل برامج التدريب 5_ م4ه رصد وتعزيز اإلنصاف في تمويل التدريب

تيسير إقامة شراكات مستدامة بين المؤسسات التدريبية وأرباب 
 العمل

 6_ م4ه
 التدريب وأرباب العمل الشراكات بين الجهات المختصة بتقديم

 5هـ
 المعايير ضمان

 ذات الصلة
 موثوقةوال

 توسيع نطاق معايير الكفاءة كأساس لوضع أطر المؤهالت

 الوطنيةالمؤهالت معايير الكفاءة وأطر  1_ م5ه

 معايير الكفاءة للمهن الرئيسية 2_ م5ه

 وضع بروتوكوالت لضمان مصداقية اختبار المهارات والشهادات

 اختبار المهارات المهنية 3_ م5ه

 المهارات وٕاصدار الشهاداتاختبار  4_ م5ه

 اختبار المهارات للمهن الرئيسية 5_ م5ه

 الرقابة الحكومية لالعتماد 6_ م5ه وضع وٕانفاذ معايير االعتماد للحفاظ على جودة تقديم التدريب



 2013نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم |                           العاملة وىتنمية قدرات القالعراق | 

28 
 

 إنشاء معايير االعتماد 7_ م5ه

 متطلبات واالعتماد وٕانفاذ معايير االعتماد 8_ م5ه

 حوافز ودعم عملية االعتماد 9_ م5ه

 6هـ
تنويع مسارات 

 اكتساب المهارات

تعزيز التقدم التعليمي والنفاذيه من خالل مسارات متعددة، بما 
 في ذلك طالب التعليم والتدريب الفني والمهني

 مسارات التعلم 1_ م6ه

  والمهنيالتصور العام لمسارات التعليم والتدريب الفني  2_ م6ه
 

االعتراف تيسير التعلم مدى الحياة من خالل شهادات المهارات و 
 المسبقبالتعلم 

 صياغة شهادة المهارات 3_ م6ه

 المسبقاالعتراف بالتعلم  4_ م6ه

تقديم خدمات الدعم الكتساب المهارات من قبل العاملين 
 والباحثين عن العمل والمحرومين

 من التنمية المهنية والوظيفية الدعم لمزيد 5_ م6ه

  تقديم الخدمات ذات الصلة بالتدريب للفئات المحرومة 6_ م6ه
 

قم 
د ر
لبع
ا

ات 3
خدم

م ال
قدي
ت

 

 7هـ
تمكين التنوع 

والتميز في تقديم 
 التدريب

 تشجيع وتنظيم الجهات غير الحكومية المختصة بتقديم التدريب

 نطاق وشكلية الجهات غير الحكومية المختصة بتقديم التدريب  1_ م7ه

 حوافز للجهات غير الحكومية المختصة بتقديم التدريب 2_ م7ه

 ضمان جودة الجهات غير الحكومية المختصة بتقديم التدريب 3_ م7ه

 بتقديم التدريباستعراض السياسات المتعلقة الجهات غير الحكومية المختصة  4_ م7ه

الجمع بين الحوافز واالستقاللية في إدارة مؤسسات التدريب 
 العامة

 األهداف والحوافز للمؤسسات التدريب العامة 5_ م7ه

 ومساءلة مؤسسات التدريب العامةاستقاللية  6_ م7ه

 فتح وٕاغالق برامج التدريب العامة 7_ م7ه

 8هـ
 في المالئمة تعزيز

 البرامج التدريبية
 العامة

دمج مدخالت الصناعة والخبراء في تصميم وتنفيذ البرامج 
 التدريبية العامة

 الروابط بين مؤسسات التدريب والصناعة 1_ م8ه

 دور الصناعة في تصميم مناهج البرنامج 2_ م8ه

 دور الصناعة في مواصفات معايير المرفق 3_ م8ه

 بين مؤسسات التدريب والبحث الروابط 4_ م8ه

والمعلمين لتعزيز مالئمة برامج التدريب اإلداريين توظيف ودعم 
 العامة الحتياجات السوق

 التوظيف والتدريب أثناء الخدمة لرؤساء مؤسسات التدريب العامة 5_ م8ه

 التوظيف والتدريب أثناء الخدمة للمعلمين في مؤسسات التدريب العامة 6_ م8ه

 9هـ

تعزيز المساءلة 
القائمة على األدلة 

للحصول على 
 النتائج

توسيع نطاق توافر واستخدام البيانات ذات الصلة بالسياسات 
بهدف تركيز اهتمام مقدمي التدريب على نتائج وكفاءة التدريب 

 واستحداثه 

 البيانات اإلدارية من مقدمي خدمات التدريب 1_ م9ه

 وبيانات أخرىالمسح  2_ م9ه

 استخدام البيانات لرصد وتحسين أداء النظام والبرنامج 3_ م9ه
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  البياناتمنظومة تصنيف   :3المرفق رقم 

  

  
 :  اإلطار االستراتيجي1البعد الوظيفي رقم  

 
أهداف 
  السياسات

 

 التنمية مستوى

 متقدم راسخ  ناشئ كامن

قم 
ف ر
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1
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تيج
سترا

ه ا
تجا
ع ا
وض

 :
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إما  الظاهرين  القوى العاملةتنمية قدرة  دعاة
باتخاذ إجراءات محددة أو ال يقومون  غائبين
األولويات االستراتيجية لتنمية قدرة  لدفع

  قدما. القوى العاملة

 

بتقديم أنشطة الظاهرين الدعاة  بعضيقوم 
، القوى العاملةلتنمية قدرة  المخصصة التأييد

التدخالت الرامية إلى  بعضكما قاموا بتنفيذ  
األولويات االستراتيجية لتنمية قدرة  لتعزيز

لرصد  ال توجد ترتيبات؛ القوى العاملة
  واستعراض التقدم المحرز في التنفيذ.

 

لتنمية  المستمرةالدعوة  قادة الحكومةيمارس 
 عرضيةبمشاركة  القوى العاملةقدرة 

؛ قادة غير حكوميينمخصصة من جانب و 
وتركز دعوتهم على صناعات مختارة أو 

قطاعات اقتصادية والتي تتجلى من خالل 
صد يتم ر مجموعة من التدخالت المحددة؛ و 

ذلك من  كانالتقدم المحرز في التنفيذ، وٕان 
  .مخصصةخالل استعراضات 

 

 القادة الحكوميون وغير الحكوميينيمارس 
لتنمية قدرة  المستمرةالدعوة  على حد سواء
يعتمدون على أنهم ، كما القوى العاملة

 وذات طابع مؤسسيروتينية عمليات 
تدخالت متكاملة على إطار  للتعاون بشأن 

لتعزيز جدول أعمال سياسة تنمية  نحو جيد
االستراتيجية عبر قدرات القوى العاملة 
،  ويتم رصد واستعراض قطاعات  االقتصاد
تنفيذ من خالل العمليات الالتقدم المحرز في 

 .وذات الطابع المؤسسيالروتينية 
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االقتصادية في البالد  التوقعات تقييمال يوجد 
 ولدوائر الصناعةوآثارها بالنسبة للمهارات؛ 

 ليس لديهمدورًا محدودًا أو ال وأرباب العمل 
في تحديد األولويات  على اإلطالقدور 

كما  القوى العاملةقدرات  االستراتيجية لتنمية 
من الحكومة لرفع  محدوداً أنهم يتلقون دعمًا 
  .مستوى المهارات

 

المعنية  بعض التقييمات المخصصةتوجد 
االقتصادية للبالد وآثارها بالنسبة  بالتوقعات

بعض التدابير لمعالجة  تُتخذللمهارات؛ 
الخاصة بالمهارات حاسمة األهمية و  القيود 

 رفع مستوى(على سبيل المثال، حوافز 
العمل)؛ تبذل  أصحابالمهارات من قبل 
إلشراك أرباب  محدودةالحكومة جهودا 

 العمل كشركاء استراتيجيين في مجال تنمية 
  .القوى العاملةقدرات 

 

مصادر روتينية مستندة إلى توجد تقييمات 
ية االقتصاد التوقعاتبشأن  بيانات متعددة

طائفة تُتخذ  للبالد وآثارها بالنسبة للمهارات؛ 
 النطاق واسعةمن التدابير مع تغطية  كبيرة

 حاسمة األهمية المتعلقة لمعالجة القيود 
بالمهارات؛ تعترف الحكومة بأرباب العمل 
كشركاء استراتيجيين في مجال تنمية قدرة 

، وتضفي الطابع الرسمي على القوى العاملة
رفع مستوى المهارات ل الدعموتقدم دورهم، 

يتم تحفيز والتي المن خالل خطط 
  .استعراضها وتعديلها

 

قوية التقييمات المن مجموعة غنية  توجد
من أصحاب  العديدمن قبل  الروتينيةو 

االقتصادية للبالد  التوقعاتبشأن  المصالح
 وتوفر المعلوماتوآثارها بالنسبة للمهارات؛ 

من التدابير مع  لمجموعة واسعةأساسا 
 لمعالجة القيود النطاق تغطية واسعة 

الخاصة بالمهارات؛ تعترف حاسمة األهمية 
العمل كشركاء  بأصحابالحكومة 

القوى  قدراتاستراتيجيين في مجال تنمية 
على  الطابع الرسمي، وتضفي العاملة

 لرفع مستوى المهارات وتقدم الدعمدورهم، 
كال من شمن خالل الحوافز، بما في ذلك 

،  خاص بالمنح –نظام ضريبي أشكال 
لتقييم  منهجياستعراضها بشكل والتي يتم 

  .وفقا لذلك تعديلهاثرها ويتم أ
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 دورلصناعة/أصحاب العمل دوائر ال
على اإلطالق أو ليس لديهم دور محدودا 

في تحديد األولويات االستراتيجية الخاصة 
إما ؛ فالحكومة القوى العاملة قدراتبتنمية 
 رفع مستوىلتشجيع  تقدم أي حوافز أنها ال

المهارات من جانب أرباب العمل أو أنها ال 
تجري أي استعراضات  لمثل هذه البرامج 

  التحفيزية.

 

العمل على  أصحابالصناعة/دوائر تساعد 
 قدارتبتنمية تحديد األولويات الخاصة 

، وتقدم مخصصعلى أساس  القوى العاملة
اآلثار المترتبة لمعالجة  محدودةمساهمات 

قرارات السياسات ب المتعلقةعلى المهارات  
الرئيسية / االستثمار؛ تقدم الحكومة بعض 

لرفع مستوى المهارات ألرباب العمل الحوافز 
في و ؛ في القطاعين الرسمي وغير الرسمي

منح  فإن  -حالة وجود مخطط  ضرائب 
؛ وال يعاد النظر في برامج محدودةتغطيته 

 لتقييم أثرها. منهجيالحوافز بشكل 

الصناعة/أرباب العمل على ائر دو  تساعد 
القوى  قدراتتحديد األولويات الخاصة بتنمية 

 بعض، وتقدم روتينيعلى أساس  العاملة
لمعالجة  مختارةالمساهمات في مجاالت 

 والمتعلقةاآلثار المترتبة على المهارات  
قرارت قرارات السياسات الرئيسية / ب

من  مجموعةاالستثمار، وتقدم الحكومة 
 أصحابلكافة  لرفع مستوى المهاراتالحوافز 

منحة مع  -العمل؛ ويوجد مخطط ضريبة 
ألرباب العمل في القطاع  واسعةتغطية 

الرسمي؛ ويتم استعراض برامج الحوافز 
؛ ويتم نشر تقرير بصورة منهجية وتعديلها

المنح مع  -سنوي عن مخطط الضرائب 
  .فارق زمني

 

الصناعة/أرباب العمل على دوائر  تساعد 
قدرات  تحديد األولويات الخاصة بتنمية 

وتقدم  روتينيةبصورة  القوى العاملة
لمعالجة  متعددةفي مجاالت  كبيرةمساهمات 

 المتعلقةاآلثار المترتبة على المهارات  
قرارات قرارات السياسات الرئيسية / ب

من  مجموعةاالستثمار؛ وتقدم الحكومة 
أصحاب  لكافةمستوى مهارات لرفع الحوافز 
منح مع  -؛ ويوجد نظام ضرائب العمل

ألرباب العمل في القطاع  شاملةتغطية 
الرسمي؛ يتم استعراض برامج الحوافز 

 بشكل منهجيالمهارات  رقع مستوىلتشجيع 
، ويتم تأثيرها على المهارات واإلنتاجيةلتقييم 
وفقًا لذلك؛ يتم نشر تقرير سنوي عن  تعديلها

 .في وقت مناسبالمنح   - نظام الضرائب 
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تقوم الحكومة بتمويل التعليم والتدريب المهني األولي 
(IVET) والتعليم والتدريب المهني المستمر ،(CVET) ،

ها ال (ولكن (ALMPs) وسياسات سوق العمل الجاري تنفيذها
مؤسسات األعمال  في OJTالتدريب أثناء العمل   تمول

الصغيرة والمتوسطة الحجم) استنادًا إلى عمليات وضع 
لتسهيل  أي إجراء، ولكنها ال تأخذ المخصصةيات الميزان

الشراكات الرسمية بين مقدمي خدمات التدريب وأرباب 
ولم يتم استعراض أثر التمويل على المستفيدين من العمل؛ 

  .برامج التدريب مؤخراً 

 

التعليم والتدريب المهني األولي تقوم الحكومة بتمويل 
(IVET) والتعليم والتدريب المهني المستمر ،(CVET)،  بما)
مؤسسات األعمال  في OJTالتدريب أثناء العمل   في ذلك

سياسات سوق العمل الجاري و  الصغيرة والمتوسطة الحجم) 
التعليم والتدريب المهني تمويل ويتبع  ،(ALMPs) تنفيذها
، والتعليم والتدريب المهني المستمر (IVET)األولي 

(CVET)  التي تنطوي فقط على  الروتينيةعمليات الميزنة
مخصصات يتم  والتي تتضمن المسؤولين الحكوميين

في ميزانية السنة السابقة؛ ويتقرر بصفة عامة تحديدها 
التمويل الخاص بسياسات سوق العمل الجاري تنفيذها من 

على أساس مخصص وتستهدف  المسؤولين الحكوميينقبل 
من خالل قنوات مختلفة؛ وتتخذ  مجموعات سكانية مختارة

رسمية بين الشراكات الالحكومة بعض اإلجراءات لتسهيل 
العمل؛ كما قامت  وأصحابمقدمي التدريب الفردي 

االستعراضات التي جرت مؤخرا بالنظر في أثر التمويل على 
وٕاتمام  االلتحاق (مثل المتعلقة بالتدريب فقط المؤشرات 
حوار بين بعض أصحاب حفز الاألمر الذي التعليم)، 
  .القوى العاملة قدراتبتنمية المعنيين  المصالح

 

التعليم والتدريب المهني األولي تقوم الحكومة بتمويل  
(IVET) و التعليم والتدريب المهني المستمر ،(CVET)، 

مؤسسات  في OJTالتدريب أثناء العمل   (بما في ذلك
سوق العمل األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم) وسياسات 

التعليم والتدريب ويعد تمويل   ،(ALMPs) الجاري تنفيذها
، تتضمن متعددةويستند إلى معايير  روتينيالمهني األولي 

لتعليم دليل على فعالية البرنامج؛ ويعتمد التمويل المتكرر ل
عالوة على  الرسميةعلى العمليات والتدريب المهني المستمر 

رئيسيين، وتقديم التقارير الالمصالح من أصحاب  المدخالت
؛ يتحدد تمويل سياسات وجود فترة زمنية فارقةالسنوية مع 

 منتظمةسوق العمل الجاري تنفيذها من خالل عملية 
الرئيسيين؛  المصالحمن أصحاب  مدخالت متضمنة

تستهدف سياسات سوق العمل الجاري تنفيذها فئات سكانية و 
من خالل مختلف القنوات والتي يتم استعراضها  متنوعة

تتخذ الحكومة و ؛ محدودةالمتابعة تعد  بيد أنلمعرفة أثرها 
بين مقدمي خدمات  الرسميةإجراءات لتسهيل الشراكات 

(مؤسسية  متعددةالتدريب وأرباب العمل على مستويات 
ونظامية)؛ ونظرت االستعراضات التي جرت مؤخرا في أثر 

 المؤشرات المتعلقة بالتدريب ونتائج سوق العملالتمويل على 
الحوار بين بتحفيز االستعراضات كما قامت ؛ على حد سواء

تم و  القوى العاملةقدرات المعنيين بتنمية المصالح أصحاب 
  التوصيات. بعضتنفيذ 

 

التعليم والتدريب المهني األولي تقوم الحكومة بتمويل  
(IVET) و التعليم والتدريب المهني المستمر ،(CVET)، 

مؤسسات  في OJTالتدريب أثناء العمل   (بما في ذلك
األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم) وسياسات سوق العمل 

التعليم والتدريب ويعد تمويل   ،(ALMPs) الجاري تنفيذها
 متضمنةشاملة،  ويستند إلى معايير روتينيالمهني األولي 

استعراضة وتعديله الذي يتم و دليل على فعالية البرنامج، 
لتعليم والتدريب يعتمد التمويل المتكرر لو ؛ بشكل روتيني

 مدخالت ويتضمن الرسميةعلى العمليات المهني المستمر 
وتقديم التقارير السنوية في الرئيسيين  المصالحمن أصحاب 
الجاري ؛ يتحدد تمويل سياسات سوق العمل الوقت المالئم

من  مدخالت متضمنة نظاميةمن خالل عملية  تنفيذها
تستهدف سياسات سوق العمل و الرئيسيين؛  المصالحأصحاب 

مختلفة من خالل قنوات  متنوعةالجاري تنفيذها فئات سكانية 
لذلك؛ وتتخذ  تبعا وتعديلهاوالتي يتم استعراضها لمعرفة أثرها 

بين مقدمي  رسميةالشراكات الالحكومة إجراءات لتسهيل 
 على جميع المستوياتخدمات التدريب وأرباب العمل 

االستعراضات التي جرت  وأخذت(المؤسسية والنظامية)؛ 
من  مجموعة كاملةأثر التمويل على بعين االعتبار مؤخرا 

المتعلقة بالتدريب ونتائج سوق العمل؛ وحفزت المؤشرات 
 المصالحبين أصحاب  واسع النطاقحوار االستعراضات 

تنفيذ  عالوة على القوى العاملة قدراتالمعنيين بتنمية 
 .الرئيسيةالتوصيات 
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حوار السياسات بشأن معايير الكفاءة و/أو  يدور 
مع  مخصصالوطنية على أساس  المؤهالتإطار 

الرئيسيين؛  المصالحمن أصحاب  محدودةمشاركة 
اختبار المهارات يقوم و معايير الكفاءة؛  يتم تحديدلم 

 على أساس النظرية بصفة رئيسيةللمهن الرئيسية 
 أصحابكما أن الشهادات الممنوحة يعترف بها 

على  ضئيلفقط، ولها تأثير القطاع العام  العمل في
 وال يوجد نظام على اإلطالق؛ والعوائدفرص العمل 
  االعتماد. لوضع معايير

 

 في حوارالمصالح  من أصحاب  عدد قليليدخل 
 بشأن معايير الكفاءة و/أو إطار  مخصصالالسياسات 
 لعدد قليل منالوطنية؛ وتوجد معايير الكفاءة المؤهالت 

مقدمي التدريب  بعضمن قبل ويتم استخدامها المهن 
يقوم اختبار المهارات على أساس الكفاءة و في برامجهم؛ 
في معظمه من المهن ولكنه  عدد قليلبالنسبة إلى 

أرباب العمل في ؛ ويعترف يستند أساسا على النظرية
بالشهادات،   القطاع العام وبعضهم في القطاع الخاص

على العمالة والدخل؛ ويتم  ئيلضولكن يعد تأثيرها 
مكتب اإلشراف على اعتماد مقدمي التدريب من قبل 

؛ ويلزم أن يكون مقدمي المعنيةفي الوزارة  متخصص
ال يتم  بيد أنهالتدريب في  القطاع الخاص معتمدين، 
بصفة  اإلعالن عن معايير االعتماد أو انفاذها

الحوافز لمقدمي التدريب  بعضم يتقديتم ؛ و مستمرة
  الذين يسعون للحصول على االعتماد واالحتفاظ به.

 

في حوار السياسات بشأن المصالح  من أصحاب  العديدينخرط 
عمليات الوطنية من خالل المؤهالت  إطارمعايير الكفاءة و/أو 
المهن،  لمعظمبالنسبة معايير الكفاءة توجد و ؛ ذات طابع مؤسسي
يغطي ؛ و مقدمي التدريب في برامجهم بعضقبل  ويتم استخدامها من

من  وطائفةالمهن  بعض، في حالة تطبيقه ،الوطنيةالمؤهالت  إطار
المهن إجراءات  لمعظم اختبار المهاراتيتبع و مستويات المهارة؛ 

المعرفة النظرية  ويقوم بتقييمموحدة، ويقوم على أساس الكفاءة 
من قبل بالشهادات  وُيعترف؛ على حد سواء والمهارات العملية

العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء وقد  أصحاب
؛ ويتم اإلشراف على اعتماد مقدمي والعوائدعلى فرص العمل  تؤثر

؛ وتكون الوكالة في الوزارة المعنية وكالة متخصصةالتدريب من قبل 
مدخالت  من خاللهي المسؤولة عن تحديد معايير االعتماد 

يتم استعراض المعايير على أساس مخصص و ؛ المصالحأصحاب 
؛ يتعين أن يكون كافة حد ماويتم اإلعالن عنها أو إنفاذها إلى 

 يتم توفيركما مقدمي التدريب المتلقين للتمويل العام معتمدين؛ 
صول على حلإلى مقدمي التدريب ل والدعم المحدود الحوافز

  .االعتماد واالحتفاظ به

 

في حوار السياسات بشأن المصالح الرئيسيين أصحاب  كافةينخرط 
عمليات ذات الوطنية من خالل المؤهالت  إطار معايير الكفاءة و/أو 

ويتم المهن،  لمعظمبالنسبة معايير الكفاءة توجد ؛  طابع مؤسسي
 إطارويغطي  ؛ استخدامها من قبل مقدمي التدريب في برامجهم

 ومجموعة واسعةالمهن  معظم ،في حالة تطبيقه الوطنية،المؤهالت 
المهن إجراءات  لمعظم اختبار المهاراتيتبع و من مستويات المهارة؛ 

المعرفة النظرية  ويقوم بتقييمموحدة، ويقوم على أساس الكفاءة 
 قويةالعمل البروتوكوالت وتضمن ؛ على حد سواء والمهارات العملية

يتم و مصداقية الشهادات؛  عمليات التدقيق العشوائية والتي تتضمن
 بتحسين، وتقوم معظم أصحاب العمل قيمة الشهادات من قبلتقدير 

؛ ويتم اإلشراف على اعتماد بصفة مستمرة والعوائدآفاق فرص العمل 
؛ وتكون في الوزارة المعنية وكالة متخصصةمقدمي التدريب من قبل 

بالتشارور مع الوكالة هي المسؤولة عن تحديد معايير االعتماد 
ستعراض المعايير من خالل اتباع يتم او ؛ المصالحمدخالت أصحاب 

ويتم اإلعالن عنها وٕانفاذها بصورة  المعمول بها العمل بروتوكوالت
إلى كافة مقدمي خدمات  الحوافز والدعم يستلزم تقديم؛ روتينية
 للحصول على االعتماد واالحتفاظ به. التدريب 
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 على النظاماإلشراف  :  2البعد الوظيفي رقم 
أهداف 
 السياسات

 التنمية مستوى
 متقدم راسخ  ناشئ كامن
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 :
 

خيارات قليلة بوالمهني الفني الطالب في التعليم يتمتع 
رسمية التي الكتساب المزيد من المهارات المعدومة أو 

 أي إجراءتتجاوز المرحلة الثانوية، وال تتخذ الحكومة 
لتحسين التصور العام للتدريب الفني والمهني؛ كما أنه 

بشهادات البرامج الفنية والمهنية في  االعترافيتم ال 
البرامج الرسمية  وال تعترفالوطنية،  المؤهالتإطار 

ت التابعة لوزارة التعليم بالمؤهالت المعتمدة من قبل وزارا
المسبق االعتراف بالتعليم كما أن غير وزارة التعليم؛ 

الحكومة أي شكل من ؛ وال تقدم محدوديحظى باهتمام 
الكتساب مزيد من التطوير المهني  أشكال الدعم

  والوظيفي أو برامج تدريب من أجل  السكان المحرومين.

 

لبرامج يمكن للطالب في التعليم الفني والمهني أن يتقدموا 
؛ وتتخذ الحكومة جامعية وتوجها توجه مهني فقطغير 

للتعليم بالنسبة لتحسين التصور العام  محدودةإجراءات 
والتدريب الفني والمهني (مثل تنويع مسارات التعلم)؛ 

 شهادات البرامج الفنية والمهنية في إطار  ببعضعترف يُ و 
من المؤهالت بعدد قليل الوطنية؛ ويتم اإلعتراف المؤهالت 

البرامج   من قبلمدة من قبل وزارات غير وزارة التعليم المعت
الرسمية التابعة لوزارة التعليم؛ يعطي واضعي السياسات 

االهتمام لالعتراف بالتعلم المسبق ويقومون بتزويد  بعض
المعلومات حول هذا الموضوع؛ وتقدم  ببعضالجمهور 

لمزيد من التنمية المهنية  محدودةالحكومة خدمات 
 مراكز خدمة محلية مستقلةمن خالل ة المتوفرة والوظيفي

في نظام ما؛ وتتلقى البرامج التدريبية  دمجهاالتي لم يتم و 
  .المخصصللسكان المحرومين الدعم 

 

للبرامج الفني والمهني يمكن أن يتقدم الطالب في التعليم 
؛ تتخذ الموجهة توجه مهني بما في ذلك المستوى الجامعي

للتعليم اإلجراءات لتحسين التصور العام  بعضالحكومة 
لتدريب الفني والمهني (مثل تنويع مسارات التعلم وتحسين وا

نوعية البرنامج) وتستعرض أثر هذه الجهود على أساس 
شهادات البرامج الفنية  بمعظميتم االعتراف و ؛ مخصص

الوطنية؛ وتعترف البرامج المؤهالت  والمهنية في إطار 
من المؤهالت المعتمدة  بعدد كبيرالرسمية التابعة لوزارة التعليم 

بدون غير وزارة التعليم، وٕان كان ذلك من من قبل وزارات 
االهتمام  بعضيعطي صانعي السياسات و ؛ احتسابها

 ببعضلالعتراف بالتعلم المسبق ويقومون بتزويد الجمهور 
مكونة من  رسمية رابطة وتقدموضوع؛ المعلومات حول هذا الم

لقضايا تعليم الكبار؛  المكرساالهتمام  المصالحأصحاب 
مزيد من التنمية المهنية لل محدودةوتقدم الحكومة خدمات 

؛ شبكة متكاملة من المراكز من خالل المتاحةوالوظيفية 
وتتلقى برامج التدريب الخاصة بالسكان المحرومين الدعم 

من أجل  مخصصها  على أساس ويتم استعراض المنتظم
  .هاأثر معرفة 

 

برامج توجهها إلى التقدم لطالب في التعليم الفني والمهني ليمكن 
؛ تتخذ الحكومة أكاديمي أو مهني، بما في ذلك المستوى الجامعي

لتحسين التصور العام للتعليم  جبهات متعددةعلى  متسقةإجراءات 
والتدريب الفني والمهني (مثل تنويع مسارات التعلم وتحسين نوعية 

حملة إعالمية) من دعم باحتياجات السوق، المالءمتها و البرامج 
لتعظيم أثرها؛  روتينيبشكل هذه الجهود  وتعديلوتقوم باستعراض 

 ة في إطار شهادات البرامج الفنية والمهني بمعظميتم االعتراف و 
الوطنية؛ وتقوم البرامج الرسمية التابعة لوزارة التعليم المؤهالت 
من المؤهالت المعتمدة من قبل  عدد كبير وباحتسابباالعتراف 

غير وزارة التعليم، ويعطي صانعي السياسات اهتمامًا من وزارات 
لالعتراف بالتعلم المسبق ويقومون بتزويد الجمهور  مستديم

مكونة  وطنيةجمعية  وتقدم ،حول هذا الموضوع ةشاملبمعلومات 
الكبار؛ وتقدم  تعلملقضايا  المكرساالهتمام  المصالحمن أصحاب 

مزيد من التطوير المهني لمن الخدمات ل قائمة شاملةالحكومة 
من  يتم اتاحتهاالتي  وارد شبكة اإلنترنتبما في ذلك موالوظيفي، 

؛ وتتلقى برامج التدريب الخاصة شبكة متكاملة من المراكزخالل 
 ميزانيات متعددة السنواتمع  المنتظمبالسكان المحرومين الدعم 

 تعديلهالمعرفة أثرها ويتم  روتينييتم استعراض هذه البرامج بشكل و 
 لذلك.وفقا 
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 :  تقديم الخدمات3البعد الوظيفي رقم 

 أهداف السياسات
 التنمية مستوى

 متقدم راسخ  ناشئ كامن
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تقديم التدريب عملية في  تنوعال يوجد 

من  بصفة عامةحيث يتألف النظام 
 لقطاع العامل التابعين التدريبمقدمي 

استقاللية محدودة أو بتمتعهم مع 
التدريب  كما أن عملية تقديم؛ معدومة

تقييم رسمي، من خالل  ال يتم إثراءها 
أو  المصالحأصحاب مدخالت  وأ

  أهداف األداء.

 

تقديم عملية التنوع في  بعضهناك 
تعمل الجهات غير الحكومية التدريب؛ 

التدريب في إطار  المختصة بتقديم 
على  محدودةحوكمة و حوافز حكومية 

التسجيل والترخيص وضمان كل من 
الجودة؛ ويتم تقديم التدريب من قبل 

 بعضب التي تتمتعالمؤسسات العامة 
 ببعض والتي تم إثراءهااالستقاللية 

ومدخالت تقييمات معوقات التنفيذ، 
  واألهداف األساسية.المصالح أصحاب 

 

يعمل في تقديم التدريب؛  تنوعهناك 
، الحكوميينالتدريب غير  ومقدم

بعضهم مسجل ومرخص، في إطار 
، الحكوميةمن الحوافز  مجموعة

 نظاميةالوتدابير ضمان الجودة 
لسياسات  روتينيةاستعراضات و 

الحكومة تجاه مقدمي التدريب غير 
الخدمات من  ومقدميتميتع الحكوميين؛ 
لمجالس أغلبهم  والخاضعالقطاع العام 

يستنير و االستقاللية؛  بعضباإلدارة، 
لكل من  بالتحليل الرسميالتدريب 

أصحاب ومدخالت  ،معوقات التنفيذ
يتلقى و واألهداف األساسية؛ المصالح 

مقدمو التدريب المتخلفين عن الركب 
  المؤسسات المثالية. مكافأة، وتتم الدعم

 

في عملية تقديم  النطاق واسعثمة تنوع 
يعمل مقدمو التدريب غير التدريب؛ 

مسجل ومرخص،  أغلبهمالحكوميين، 
في إطار حوافز حكومية شاملة، 

 ،نظاميةالوتدابير ضمان الجودة 
روتينية  وتعديالتواستعراضات 

لسياسات الحكومة تجاه مقدمي التدريب 
غير الحكوميين؛ يتميتع مقدمو 

الخدمات من القطاع العام والخاضع 
 بقدر كبير منأغلبهم لمجالس اإلدارة، 

ت المتعلقة القراراوتعد  االستقاللية؛ 
 ومستنيرة محددة زمنيابتقديم التدريب 
تشتمل لقيود التنفيذ؛  بتقييم رسمي

المصالح أصحاب مدخالت 
مجموعة متنوعة من ل همواستخدام
، على تحفيز األداءمن أجل  التدابير
الدعم، والمكافآت، والتمويل  كل من 

  القائم على األداء.
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 :  تقديم الخدمات3البعد الوظيفي رقم 
 التنمية مستوى أهداف السياسات

 متقدم راسخ  ناشئ كامن
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  قليلة أو معدومةهناك محاوالت 

لتعزيز المالئمة لالحتياجات السوق في 
تشجيع من خالل برامج التدريب العامة 

دوائر الروابط بين مؤسسات التدريب و 
أو من المؤسسات البحثية الصناعة و 

خالل وضع معايير لتوظيف وتدريب 
في مؤسسات  والمعلمينالمديرين 
  التدريب.

 

التدريب العام من خالل  مالئمةتعزز ت
 بعضبين  غير رسميةروابط 

الصناعة دوائر و مؤسسات التدريب، 
 والتي تتضمنوالمؤسسات البحثية، 

المناهج معايير في تصميم  المدخالت
يتم تعيين المديرين و ؛ والمرافقالدراسية 
الحد األدنى من على أساس  والمعلمين

ولديهم فرص  المعايير األكاديمية
  للتطوير المهني. محدودة

 

التدريب العام من خالل مالئمة تتعزز 
مؤسسات  بعضبين  رسميةروابط 

الصناعة ودوائر ودوائر التدريب، 
أدت بدورها  والتي، والمؤسسات البحثية

بما في  عدةالتعاون في مجاالت  إلى
على  على سبيل المثال ال الحصرذلك 

المناهج الدراسية  معايير تصميم
ويتم تعيين المديرين  ؛والمرافق
الحد األدنى من على أساس  والمعلمين

ويتمتعون المعايير األكاديمية والمهنية 
على فرص  المنتظمإمكانية الحصول ب

  .ةالمهني تنمية المهارت

 

التدريب العام من خالل مالئمة  تتعزز
مؤسسات  معظمبين  رسميةروابط 

الصناعة والمؤسسات دوائر و التدريب، 
قدر  والتي أدت بدورها إلى، البحثية
 مجموعة واسعةمن التعاون في  كبير

من المجاالت؛ ويتم تعيين المديرين 
الحد األدنى من على أساس والمعلمين 

كما أنهم   المعايير األكاديمية والمهنية
 المنتظمإمكانية الحصول يتمتعون ب

تنمية المهارت فرص  مختلفعلى 
 بيانات دوائر،  بما في ذلك المهنية 
 .من أجل المعلمين الصناعة
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 :  تقديم الخدمات3البعد الوظيفي رقم 
أهداف 
 السياسات

 التنمية مستوى
 متقدم راسخ  ناشئ كامن
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لجمع البيانات وٕاعداد  محددةال توجد متطلبات 
التدريب  الجهات المختصة بتقديم إال أنالتقارير، 
ال تقوم و ؛ االخاصة به بقواعد البيانات تحتفظ

دراسات أي   بإجراء أو رعايةالحكومة 
بالمهارات أو تقييمات األثر،  تتعلقاستقصائية 

أداء النظام  ما تستخدم البيانات لرصد ونادراً 
  .هوتحسين

 

البيانات  الجهات المختصة بتقديم التدريب جمع ت
ثغرات  بشأنها وهناكتقرير  وتقوم برفع اإلدارية
الجهات غير من جانب  اإلبالغعملية في  كبيرة

بعض  وتقوم؛ الحكومية المختصة بتقديم التدريب
 بتقديم التدريبالجهات الحكومية المختصة 

 ومن ناحية أخرى تقومتقارير سنوية، بإصدار 
الدراسات  إجراءأو برعاية  أحياناً الحكومة 

ال تقوم الحكومة االستقصائية المتعلقة بالمهارات؛ 
في قاعدة بيانات المنظومة  البيانات بإدماج

أداء  لرصد البيانات اإلدارية األغلبفي ستخدم وت
 حول؛ وتنشر الحكومة معلومات وتحسينه النظام
جل أمن  بالخريجينسوق العمل الخاصة  نواتج
  البرامج التدريبية. بعض

 

البيانات  الجهات المختصة بتقديم التدريب تجمع 
وترفع تقرير بشأنها  اإلدارية وغيرها من البيانات

، ودخول الخريجين)، التوظيف(مثل إحصاءات 
اإلبالغ عملية الثغرات في  بعضهناك كما أن 

المختصة  غير الحكومية الجهات  من جانب 
الجهات الحكومية  معظم صدروتُ ؛ بتقديم التدريب

التقارير السنوية الداخلية  المختصة بتقديم التدريب
وترعى الحكومة االستقصاءات المتعلقة بالمهارات 

البيانات  دماجإب الحكومة وتقوم؛ بشكل روتيني
البيانات  واستخدام قاعدة بيانات المنظومةفي 

الدراسات والمعلومات المستمدة من  اإلدارية
وتحسين أداء النظام؛ وتنشر  لرصد االستقصائية

نواتج سوق العمل   حولالحكومة معلومات 
  .لبرامج التدريبيةمن ا للعديدالخاصة بالخريجين 

 

البيانات  الجهات المختصة بتقديم التدريب تجمع 
 هاتقرير بشأن وترفع البياناتوغيرها من اإلدارية 

الخريجين)،  ودخول، التوظيف(مثل إحصاءات 
اإلبالغ عملية الثغرات في  من عدد قليلوهناك 

المختصة  غير الحكومية الجهات  من جانب 
الجهات الحكومية  معظموُتصدر  ؛ بتقديم التدريب

متاحة تقارير سنوية  المختصة بتقديم التدريب
 إجراءأو برعاية الحكومة  وتقوم، للجمهور

و تقييمات األثر االستقصاءات المتعلقة بالمهارات 
تدمج الحكومة البيانات في و ؛  ةروتيني بصورة

، وتستخدم المحدثة المنظومةقاعدة بيانات 
، والمعلومات المستمدة من البيانات اإلدارية

بغية  وتقييمات األثر، الدراسات االستقصائية
؛ وتنشر الحكومة وتحسينه رصد أداء النظام

نواتج سوق العمل الخاصة  حولمعلومات 
شبكة لمعظم البرامج التدريبية على  بالخريجين
 .اإلنترنت



 2013نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم |                           العاملة وىتنمية قدرات القالعراق | 

38 
 

  ومصادر المعلومات المطلعةالمراجع :  4المرفق رقم 
  المراجع

Economist Intelligence Unit. May 2013. Iraq Country Report. Quarterly Report, United Kingdom. 
  

Government of Iraq. 2012. National Strategy for Education and Higher Education in Iraq, 2011-
2020. 

Iraq, Central Statistical Organization. 2012. Iraq Indicators and Figures 2012. 
. http://cosit.gov.iq/images/publications/iraqnums.pdf 

 
Iraq Knowledge Network (IKN). 2011. Labour Force Factsheet. 

. English.pdf-B%20Factsheethttp://www.japuiraq.org/documents/1582/L 
 

Iraq, TVET Supreme Coordinating Committee. September 2013. TVET National Strategy 
(Draft). 

 
Iraq, Ministry of Planning. 2010. National Development Plan for Iraq, 2010-2014.  

 
Tan, Jee-Peng, Kiong Hock Lee, Alexandria Valerio and Joy Yoo-Jeung Nam. 2013. What 

Matters in Workforce Development: A Framework and Tool for Analysis. SABER Working 
Paper Series Number 6, Education Department, Human Development Network. Washington, 

DC: World Bank. Available at http://go.worldbank.org/32GZWRY8Z0. 
 

   التشريعات

  . المعدل. 2006لعام  8العراق. وزارة العمل. القانون رقم 
  . 2011لعام  22العراق. وزارة التربية والتعليم. القانون رقم 

  . المعدل. 1988لعام  40العراق. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. القانون رقم 
  .2010لعام  28العراق. قرار مجلس الوزراء رقم 

  

  



 2013نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم |                           العاملة وىتنمية قدرات القالعراق | 

39 
 

 مصادر المعلومات المطلعة

 االسم الوظيفة المؤسسة
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  مدير عام، مديرية التعليم المهني وزارة التربية والتعليم
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مدير عام / أمين اللجنة التوجيهية لتنفيذ  مكتب نائب رئيس الوزراء
 االستراتيجية الوطنية للتعليم في العراق

 دكتور حسين علي داوود

 إبراهيم خليلالسيد عزيز  مدير عام، مديرية التدريب المهني وزارة العمل والشؤون االجتماعية

 السيد صديق غزال إبراهيم مدير، قسم المناهج، مديرية التدريب المهني وزارة العمل والشؤون االجتماعية
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 السيدة باسمة محمد صديق إدارة استراتيجيات العمالة ةمدير  وزارة التخطيط
 السيد سمير خضير هادي عضو إدارة استراتيجيات العمالة وزارة التخطيط

 السيد رجب رضا جمعة رئيس اتحاد رجال األعمال العراقيين
 دكتور عبد المعطي الخفاف مستشار اتحاد رجال األعمال العراقيين

 زنجنهحسين  السيد رئيس اتحاد الصناعات العراقي
 جواد كاظمالسيد جواد  عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي
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  القوى العاملةتطوير قدرات  -:  جدول درجات تقييم نهج النظم لتحقيق أفضل النتائج في التعليم 5المرفق رقم 
 الموضوع   اإلجراءات المتعلقة بالسياسات أهداف السياسات   13

قم 
د ر
لبع
ا

1 

1.1 

 1.0 على مستوى القيادة العليا القوى العاملةقدرات  تنميةتقديم الدعوة المستمرة  1.0 1هـ 
 1 1_م1ه
 1 2_م1ه

 1.0 2هـ 

 1.0 تحقيق الوضوح بشأن الطلب على المهارات ومجاالت القيود  حاسمة األهمية

 1 1_م2ه

 1 2_م2ه

وفي تعزيز رفع مستوى  القوى العاملةقدرات  تنميةإشراك أرباب العمل في تحديد أولويات 
 1.0 المهارات للعاملين

 1 3_م2ه

 1 4_م2ه

 1 5_م2ه

تنسيق من أجل  القوى العاملةقدرات  لتنميةإضفاء الطابع الرسمي على األدوار الرئيسية  1.3 3هـ 
 األولويات االستراتيجيةالمعني بالعمل 

1.3 

 2 1_م3ه

 1 2_م3ه

 1 3_م3ه

قم 
د ر
لبع
ا

2 

1.3 

 1.3 4هـ 

التعليم والتدريب المهني األولي، والمستمر في للبرامج الفعالة  المستقرالتمويل  تقديم
 والمستهدف 

1.6 

 معلومات 1_م4ه

 2 2_م4ه

 1 3_م4ه

 2 4_م4ه

 1.0 في تمويل التدريبوتعزيزه رصد االنصاف 

 IVET  1 5_م4ه

 5CVET  1_م4ه

 ALMP  1 5_م4ه

 1 6_م4ه 1.0 العمل وأصحابتيسير إقامة الشراكات المستدامة بين المؤسسات التدريبية 

 1.3 5هـ 

 1.5 توسيع نطاق معايير الكفاءة كأساس لوضع أطر المؤهالت

 2 1_م5ه

 1 2_م5ه

 1.3 لضمان مصداقية اختبار المهارات والشهاداتالعمل وضع بروتوكوالت 

 1 3_م5ه

 1 4_م5ه

 2 5_م5ه

 معلومات 6_م5ه 1.0 تقديم التدريبل الحودة النوعيةوضع وٕانفاذ معايير االعتماد للحفاظ على 
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 1 7_م5ه

 1 8_م5ه

 1 9_م5ه

 1.3 6هـ 

التعليم  تعزيز التقدم التعليمي والنفاذيه من خالل مسارات متعددة، بما في ذلك طالب
 التدريب الفني والمهنيو 

2.0 

 2 1_م6ه

 2 2_م6ه

 1.0 بها تعزيز النظام إلصدار شهادات المهارات واالعتراف

 1 3_م6ه

 1 4_م6ه

 1.0 والمحرومين ،والباحثين عن العمل العاملين،تعزيز الدعم الكتساب المهارات من قبل 

 1 5_م6ه

 1 6_م6ه

قم 
د ر
لبع
ا

3 

1.4 

 1.6 7هـ 

 1.8 التدريبالتي تقوم بتقديم  حكوميةالجهات غير التشجيع وتنظيم 

 3 1_م7ه

 2 2_م7ه

 1 3_م7ه

 1 4_م7ه

 1.5 الحكوميةالجمع بين الحوافز واالستقاللية في إدارة مؤسسات التدريب 

 1.5 5_م7ه

 1 6_م7ه

 2 7_م7ه

 1.5 8هـ 

 1.3 الحكومية وتقديمهاالخبراء في تصميم البرامج التدريبية و الصناعة مدخالت دوائر دمج 

 1.5 1_م8ه

 1 2_م8ه

 1 3_م8ه

 1.5 4_م8ه

الحتياجات  الحكوميةبرامج التدريب  مالئمة لتعزيز توظيف ودعم اإلداريين والمعلمين 
 السوق

2.0 

 2 5_م8ه

 2 6_م8ه

 1.0 9هـ 
البيانات ذات الصلة بالسياسات واستخدامها بغية تركيز اهتمام  اتاحيةتوسيع نطاق 

 1.0 والكفاءة واالبتكار ،مقدمي التدريب على النتائج

 1 1_م9ه

 1 2_م9ه

 1 3_م9ه
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   :  شكر وتقدير6المرفق رقم 

غريغوري ليانشينن وانغ ولورا  منهمالبنك الدولي موظفي  من المعنيينبين على أنبوري و السيد هذا التقرير هو نتاج تعاون بين 
هج النظم من أجل تحسين ن/أعضاء،  على التوالي، فريق رئيسفضال عن جي بينغ تان، ريتا كوستا وفيفيانا غوميز فينيغاس 

على أنبوري بجمع البيانات باستخدام أداة جمع السيد قام و مقره إدارة التعليم بشبكة التنمية البشرية. و  (SABER) نتائج التعليم
السيد ، كما قام (SABER-WfD) تنمية قدرات القوي العاملة     –هج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم بن الخاصةالبيانات 
قام فريق البنك الدولي بتسجيل نتائج البيانات، وتصميم ية ووضع الصيغة النهائية للتقرير.  كما باعداد المسودات األولأنبوري 

تقييمية من وتقديم مساهمات جوهرية في  الكتابة النهائية له. وقد استفاد هذا التقرير من االقتراحات والمعلومات ال ،قالب التقرير
سعد إبراهيم (المدير العام للتعليم المهني، وزارة التربية والتعليم)، السيد سعادة الدكتور محمد على تميم (وزير التربية والتعليم)، و 

سناء عبد الحسين (باحثة أولى، المديرية السيدة والدكتور طارق على جاسم (عضو اللجنة االستشارية، مكتب رئيس الوزراء)، و 
  .والتعليم وزارة التربيةالتابعة ل ة للتعليم المهنيالعام

، المطلعة المعلومات مصادريشيد فريق البحث بالدعم الذي تلقاه من جميع الذين ساهموا في التقرير واستنتاجاته، بما في ذلك 
، والمشاركين في حلقات العمل المختلفة الخاصة بالتشاور، فضال عن أعضاء آخرين من الدراسة االستقصائيةوالمجيبين على 

: ريان وهم في البنك الدولي  (SABER-WfD) العاملةالقوى تنمية قدرات   -  هج النظم من أجل تحسين نتائج التعليمنفريق 
ويعرب فريق البحث عن عميق امتنناه  للدعم المالي  فلين، كيونغ هوك لي، وجوي يونغ نام، وبرنت بارتون والكساندريا فاليريو. 

السخي المقدم من حكومة المملكة المتحدة من خالل شراكة إدارة التنمية الدولية  التابعة لها مع البنك الدولي من أجل تنمية 
 العاملة القوىقدرات  تنمية  - هج النظم من أجل تحسين نتائج التعليمنإمكانية تقديم فريق  دى بدوره إلىأوالذي التعليم 

(SABER-WfD) البشرية الدعم الفني للمحقق الرئيسي في شكل أدوات موحدة  التنمية شبكة طرأ في التابع إلدارة التعليم
دعم  قام بالعراق  -لبنك الدوليلجدير بالذكر أن  الصندوق االستئماني الوتوجيهات بشأن جمع البيانات وتحليلها واإلبالغ عنها. و 

  الخاص بالعراق.  (SABER-WfD) تنمية قدرات القوى العاملة  - هج النظم من أجل تحسين نتائج التعليمنتحليل 
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   www.worldbank.org/education/saber 

البيانات المقارنة بانتاج  )SABER( هج النظم من أجل تحسين نتائج التعليمنمبادرة  تقوم
 أنظمتهاالتعليم، بهدف مساعدة البلدان على تعزيز مؤسسات سياسات و ب المعنيةوالمعرفة 

جودة بتقييم  هج النظم من أجل تحسين نتائج التعليمويقوم ن. نظاميةالتعليمية بصورة 
سياسات التعليم مقارنة بالمعايير العالمية المستندة إلى األدلة، باستخدام أدوات تشخيصية 

هج النظم من ن. وتعطي التقارير القطرية الخاصة بـعن السياساتبيانات مفصلة و جديدة 
من  –مصلحة في النتائج التعليمية  لتي لهااجميع األطراف  أجل تحسين نتائج التعليم

لمحة  –صانعي السياسات ورجال األعمال إلى األمور  وأولياء ،والمعلمين ،اإلداريين
نحو ضمان بالدهم سياسات نظام التعليم في الجيد لتوجه السريعة وموضوعية تظهر مدى 

  األطفال والشباب.  كافةتعلم 

 في هذا العمل عنها التعبير جرى التي واالستنتاجات والتأويالت النتائجمساهمات خارجية. و هذا العمل هو نتاج لموظفي البنك الدولي 
 البنك يضمن ال. يمثلونها التي الحكومات أو الدولي للبنك التنفيذيين المديرين البنك الدولي أو مجلس نظر وجهات بالضرورة تعكس ال

 هذا في خريطة أية في الُمبّينة األخرى والمعلومات والُمسّميات واأللوان الحدود تعني وال. العمل هذا يتضّمنها التي البيانات دّقة الدولي
 الحدود لهذه قبول أو تأييد أو إقليم ألي القانوني الوضع على الدولي البنك جانب من ُحكمٍ  أي الكتاب


