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متهيد
بي  املواَءمة  يف  ترتكز  اليت  والتحدايت  املعوقات  من  العراق كثرياً  يف  املهين  التعليم  يواجه 
خمرجات هذا النوع من التعليم وحاجات سوق العمل املستقبلية، فضاًل عن اإلمهال الواضح وما 
العمل، والنظرة  لتوفري فرص  الوزارات  التنسيق بي  يرافقه من اخنفاض يف اإلنتاج احمللي، وغياب 
املتدنية للتعليم املهين على أساس األدىن مقارنة مع التعليم اجلامعي، وكذلك ظروف سوق العمل 

احلالية غري القادرة على استيعاب تلك املخرجات.
تتصف العالقة بي التعليم املهين ومتطلبات السوق بعدم التوازن بي مناهج التعليم والتدريب 
واحتياجات التنمية وسوق العمل، فضاًل عن غياب التخطيط واإلدارة يف إعداد قوة عمل مؤهلة 
للتعامل مع التغريات املتسارعة وانعكاساهتا على طبيعة احتياجات سوق العمل، وعليه سائر خرجيي 

التعليم املهين الذين يواجهون مشكلة البطالة، ويبحثون عن فرص عمل بعيدة عن اختصاصاهتم.
تسلِّط هذه الورقة الضوَء على الفجوة بي التعليم املهين ومتطلبات سوق العمل، وتستعرض 
راته، فضاًل عن التحدايت اليت تواجه سوق العمل من  واقع التعليم املهين مبكوانته وأهدافه ومؤشِّ
حيث القوى النشطة اقتصادايً، ومؤشرات معدل البطالة، وتفرتض الدراسة وجود عالقة عكسية 

بي خرجيي التعليم املهين، ومتطلبات سوق العمل. 
أواًل: التعليم املهين الواقع املنسي. 

التعليم املهين ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة هو نظام تعليمي تتضمن خطته الدراسية مواد 
نظرية عامة، ومواد نظرية تطبيقية وتدريب عملي تكون فيه مدة التعليم ثالث سنوات بعد إكمال 
مرحلة الدراسة املتوسطة، حيصل فيها الطالب على املهارات والقدرات، إذ يضم مخسة ختصُّصات: 

)زراعي، وصناعي، وجتاري، وفنون تطبيقية، واحلاسبات(.

التعليم المهني وسوق العمل في العراق
كيف يمكن ردم الفجوة بين التعليم المهني ومتطلبات 

سوق العمل؟ 
أحمد خضير حسين*

*  قسم الدراسات االجتماعية يف مركز البيان.
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يُعدُّ قطاع التعليم والتدريب املهين الوسيلة اليت متكِّن املشاركي من اكتساب املهارات العملية 
واإلدارية وفهمها، ومتكِّنهم من العمل يف مهنة، أو جمموعة من املهن احملدَّدة، إذ تُوفَّر هذه املهارات 
العملية يف جمموعة واسعة من اإلعدادات عن طريق مقدمي اخلدمات التعليمية والتدريبية املختلفة 
يف كال القطاعي العام واخلاص، ويزوِّد التعليم املهين املشاركي ابملهارات املهنية اليت ال غىن عنها 
العالقات الشخصية،  الذايت والثقة ابلنفس، وتعزيز  العمل واحلياة، كالوعي  الفعَّالة يف  للمشاركة 
واملواطنة، ومهارات االتصال والتواصل، والرايدة)1(، وميكن القول إنَّ أمهية التعليم املهين وهدفه ميكن 

إجيازها على النحو اآليت: 
أمهية التعليم املهين

يشكِّل التعليم املهين أحد فروع نظام التعليم الثانوي، ولكن إبدارة منفصلة، وميتلك الطالب 
املهنية؛  املهارات  يتلقُّون  إذ  املتوسطة،  املرحلة  بعد  مباشرة  املهين  الثانوي  للتعليم  االختيار  حق 
لتهيئتهم إىل االنضمام يف املهن املختلفة بعد خترُّجهم يف مدارس التعليم املهين)2(. وله مكانة متميزة 
التنمية، كما ميثل أهم عناصر الوصل واالرتباط  حتتلُّ سلم األولوايت؛ ملا له من عالقة مبشاريع 
بي النظام التعليمي وسوق العمل، إذ أصبح التعليم املهين يؤدِّي دوراً مهماً وحمورايً يف تسيري دفة 
احلياة االقتصادية واالجتماعية بوصفه أحد الروافد األساسية يف إعداد املالكات الوطنية، ومكافحة 
البطالة، ورفع مستوى املعيشة، وحيتل هذا النوع من التعليم أمهيًة كبريًة يف الدول املتقدمة، حىت 
ضرورًة  املهين  التعليم  بوصف  القطاع  هذا  من  حصتها  ألخذ  توجهت  قد  اجلامعات  بعض  أنَّ 
اجتماعيًة، ولعلَّ جتربة الياابن خري دليل، إذ تكفل قطاع الصناعة هناك بتوفري معظم برامج التعليم 
الفين والتدريب املهين وذلك بنسبة تصل إىل )%75( من تلك البامج، أمَّا الباقي فيخصص من 
وزارة الرتبية من جانب، ومن جانب آخر يكون التعليم املهين وثيق الصلة بي األهداف الرتبوية من 

انحية، وبعامل سوق العمل من انحية أخرى، وله صفات منها ما يلي: 
جيب أن يستمر يف التطوير والتحديث يف الوسائل واألساليب ومواكبة التطورات.	 
أن يكون ذا مردوٍد اقتصادي عاٍل، وحياول املزج يف مواقع العمل والتدريب.	 

1- Atchoerena, D. Delluc, A. )2001( Revisiting Technical and Vocational Education 
in Sub - Saharan Africa: an update on trends innovations and challenges. Paris.

2-عبدالستار رائف، دور خمرجات التعليم املهين يف االستجابة ملتطلبات سوق العمل يف العراق، اجمللد4/ العدد9، جملة جامعة 
األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية، 2012، ص409.
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أن يكون ختطيطه منسجماً مع البيئة ويوفر السالمة األمن للعاملي والتجهيزات.	 
أن يرتبط ارتباطاً مباشراً بسوق العمل واحتياجاته.	 
أن يقدِّم خدمات عملية لقاء أجور تدفع من قبل اجلهات املستفيدة سواًء أكانوا أفراداً، 	 

أم شركات، أم مؤسسات)3(.
مؤشرات التعليم املهين

شكَّلت أول مديرية عامة للتعليم املهين عام 1972 ويف عام 1975 صدر القانون رقم 
)198( بتأسيس املؤسسة العامة للتعليم املهين، وكان عدد املدارس بداية أتسيسها )15( مدرسة 
واإلانث  الذكور  من  الطلبة  عدد  وكان  جتارية،  مدراس  و)5(  زراعية،  مدرسة  و)15(  صناعية، 
)2500 طالب صناعي( و)1500( طالب زراعي، و)500( طالب جتاري، ويف عام 1992 
صدر أمر بتحويل املؤسسة العامة للتعليم املهين إىل مديرية عامة مرتبطة بوزارة الرتبية؛ بسبب ظروف 

العراق السياسية، وتدهور إمكانياته االقتصادية.
يبني جدول رقم )1( مؤشرات التعليم املهين يف العراق )4(

األعوام
2019-20182020-20172019-20162018-20152017-20142016-2015التعليم املهين

223267280305314316عدد املدارس

220025272589262026952777عدد شعب الصفوف
145241663716281150321688117613عدد الطلبة املقبولني اجلدد

446965113853003500395060352131عدد الطلبة املوجودين

215126791888155816071280عدد الطلبة التاركني

عدد أعضاء 
1054911371111591124510976107411اهليئة التدريسية

3- طارق علي العايّن، ونصري أمحد، الشراكة يف مؤسسات التعليم والتدريب املهين وسوق العمل، املكتب العريب للمعارف، القاهرة، 
2017، ص119.

qi.vog.tisoc.www :4- وزارة التخطيط، مؤشرات التعليم، اجلهاز املركزي لإلحصاء، العراق، على الرابط اإللكرتوين

http://www.cosit.gov.iq
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	 )306( مدرسة للعام الدراسي 2019/2020، منها )بلغ عدد املدارس املهنية )316
مدارس   )9( موزعة على  الريفية  املناطق  مدارس يف  احلضرية، و)10(  املناطق  مهنية يف  مدرسة 
ارتفع  السابق  الدراسي  العام  مع  مجيعها  املهنية  املدارس  ومبقارنة  زراعية،  مدرسة  و)1(  صناعية 
عدد املدارس املهنية بنسبة )%1(، إذ كان عددها )314( مدرسة مهنية على مستوى احلضر 
والريف، وارتفع أيضاً عدد املدارس املهنية يف الفرتة )2015/2016- 2020-2019( بنسبة 

)%18.4( إذ كان عددها )267( مدرسة مهنية يف العام الدراسي )2015/2016(.
	 الدراسي للعام  كلها  للصفوف  شعبة  مجيعها   )2777( املهنية  املدارس  يف  توجد 

2019/2020 تتوزَّع على املدارس الصناعية، والتجاري، واحلاسوب، وتقنية املعلومات، والفنون 
التطبيقية، والزراعية، بنسب على التوايل )%56.1(، و)%22.2(، و)%14.1(، و)6%(، 
و)%1.9( يف حي كان عدد الشَُّعب )2695( شعبة يف العام الدراسي )2018/2019( وهذا 
الدراسي )2018/2019(،  العام  يعين أنَّ هناك ارتفاعاً يف عدد الشَُّعب )2695( شعبة يف 
 -2015/2016( الفرتة  ويف   ،)3%( بنسبة  الشَُّعب  عدد  يف  ارتفاعاً  هناك  أنَّ  يعين  وهذا 
2019/2020( ارتفع عدد الشَُّعب املوجودة يف مدارس التعليم املهين بنسبة )%10( إذ كان 

عددها )2527( شعبة يف العام الدراسي )2015/2016(. 
	 بلغ عدد الطلبة املقبولي اجلدد يف املدارس املهنية كلها )17613( طالب وطالبة للعام

الدراسي )2019/2020(، وكانت نسبة اإلانث منهم )%29(، يف حي شكَّل عدد الطلبة 
املقبولي يف املدارس الصناعية نسبة مقدارها )%54.3(، ويف املدارس التجارية بنسبة )21.2%(، 
ويف مدارس احلاسوب وتقنية املعلومات فقد بلغت نسبة )%16(، أمَّا يف مدارس الفنون التطبيقية 
فقد بلغت )%7(، أمَّا املدارس الزراعية فنسبتها )%4.3(، إذ كان عددهم )16881( طالب 
وطالبة، وارتفع أيضاً يف الفرتة )2019/2020-2015/2016( بنسبة )%6(، إذ كان عددهم 

)16637( طالب وطالبة يف العام الدراسي )2015/2016(.
	 بلغ عدد الطلبة املوجودين يف املدارس املهنية كّلها )52131( طالب وطالبة للعام الدراسي

)2019/2020(، إذ شكَّلت نسبة اإلانث منهم )%26.4(، وشكَّل عدد الطلبة املوجودين 
يف املدارس الصناعية نسبة مقدارها )%56(، تليها املدارس التجارية بنسبة )%21.4(، مث يف 
مدارس احلاسوب وتقنية املعلومات )%15.2(، مث مدارس الفنون التطبيقية بنسبة )%6(، وأخرياً 
يف املدارس الزراعية )%2(، وقد ارتفع عدد الطلبة املوجودين بنسبة )%3( عن العام الدراسي 
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السابق، إذ كان عددهم )50603( طالب وطالبة، وارتفع عددهم يف الفرتة )-2015/2016
2019/2020( بنسبة )%2(، إذ كان عددهم )51138( طالب وطالبة يف العام الدراسي 

.)2015/2016(
	 أظهرت النتائج أنَّ عدد الطلبة التاركي بلغ )1280( طالب وطالبة يف العام الدراسي

)2019/2020( نسبة اإلانث منهم )%35.1(، ويشكِّل عددهم يف املدارس الصناعية أعلى 
بنسبة  التجارية  املدارس  تليها يف  التاركي،  الطلبة  بلغت )%48.3( من إمجايل عدد  إذ  نسبة، 
)%28( يف مدارس احلاسوب وتقنية املعلومات، إذ بلغت نسبتها )%12(، مث يف مدارس الفنون 
التطبيقية بنسبة )%8(، وأخرياً املدارس الزراعية بنسبة )%5(، وقِد اخنفض عدد الطلبة التاركي 
عددهم  إذ كان  بنسبة )20.3%(،  السابق  الدراسي  العام  مع  مقارنة  املهنية كلها  املدارس  يف 
التاركي  الطلبة  عدد  واخنفض   ،)2018/2019( الدراسي  العام  يف  وطالبة  طالب   )1607(
إذ كان عددهم )2679(  بنسبة )52.5%(،  الفرتة )2015/2016-2019/2020(  يف 

طالب وطالبة يف العام الدراسي )2015/2016(.
يبيِّ الشكل رقم )1( عدد الطلبة التاركي َوْفق اجلنس يف التعليم املهين

مجههههههه  يعههههههه ريا  ه هههههههريا اههههههه    ،ي هعكههههههه ي يا ههههههه ا  يا اج  يهههههههريامسههههههه رييإ%(يمههههههه يي48.3اه ههههههه ي)يي،يإذنسههههههه ر
مثي يمههههههه ا  يا  مهههههههوعيييي،%(12ذياه ههههههه ينسههههههه اك ي)إيي،و  معهههههههريا ملهومههههههه  %(ي يمههههههه ا  يا  سهههههههوسيي28)

ا  ههههههميعهههههه ريا  ه ههههههريا اهههههه    ييييوقهههههه  ييي(،%5)ا هههههه ا  يا   اععههههههريامسهههههه ريييي%(،يوأخهههههه ا ي8)ا ا  ع عههههههريامسهههههه ريي
ذي هههههههه عيعهههههههه رهرييإيي،%(20.3م   نههههههههريمهههههههه يا ملهههههههه زيا   اسهههههههه يا سهههههههه اتيامسهههههههه ري)ييهكهههههههه  يا هههههههه ا  يا كمعههههههههري 

يي ييوا  ههههههههميعهههههههه ريا  ه ههههههههريا اهههههههه    يي،(2018/2019ملهههههههه زيا   اسهههههههه ي)وس   ههههههههري يا يي (يس  هههههههه1607)
(يي2679ذي ههههههههههههههههههههه عيعههههههههههههههههههههه رهري)إيي،%(52.5(يامسههههههههههههههههههههه ري)2019/2020-2015/2016ا  هههههههههههههههههههههاني)

ي.(2015/2016س   يوس   ري يا مل زيا   اس ي)

ي  ا مشي يا املهعريا ك ييو ْفت(يع ريا  ه ريا ا    ي1)يي قريييا شا ي    

ي
عههههه زي هههههوف يفههههه  يع ههههه ي  يههههه يا ههههه ا  يا كمعهههههر،يوغ هههههو يمسههههها  هكريا كههههه ،يوعههههه زيوجهههههوري ملععمههههه  ي ه ه هههههرييييع يإ)

عههههه يقههههههرياها ههههه زيا  و هههههريس يههههه يا ههههه ا  يا كمعهههههريأسههههه  سي ههههه ف يا  ه هههههرييييفضههههه  يا اخههههه ج يمههههه يا اخصهههههليا كههههه ،يي
عهههههه يما ه  عههههه ي ههههه يي  هههههريا اع جههههه  يي هههههلاييم  ههههه يا ها ههههه زييهههههلريا  ئهههههريوا ا عههههه يييي،ىليا ملههههه وايعههههه يا املههههههعريا كههههه إ

يسههههها  ريمههههه يمكههههه  ا يييي  اههههه  ييا ههههه  ههههه عييا ييو  ملعههههه صههههه ن ييأي:يا مل ههههه يعهههههه ي شههههه ع يا مل مههههه يوا ااسهههههوا يا هعهههههر،يي
يا  ه ريا  ي (.

(يمهههههههه   يوم  سههههههههري هملهههههههه زيي10741)ييهكهههههههه ظكهههههههه يعهههههههه ريأعضهههههههه ءيااعئههههههههريا ا  يسههههههههعري يا هههههههه ا  يا كمعههههههههري 
نسههههههه ريأعضههههههه ءيااعئهههههههريا ا  يسهههههههعري ييييوقههههههه يظكههههههه ي ع ييي،%(47 يمهههههههمكري) (ينسههههههه ريا 2019/2020ا   اسههههههه ي)

ا هههههه ا  يا صههههههم ععريوا هههههه ا  يا اج  يههههههريومهههههه ا  يا  سههههههوسيو  معههههههريا ملهومهههههه  يوا هههههه ا  يا   اععههههههريومهههههه ا  يا  مههههههوعيي

1855

1363

10491034

831 824

525509573
449

2020-2019عام 2019-2018عام 2018-2017عام 2017-2016عام  2016-2015عام 

ذكور

اناث

)إنَّ عدم توفري فرص عمل خلرجيي املدارس املهنية، وغموض مستقبلهم املهين، وعدم وجود 
تعيينات للطلبة املتخرجي من التخصص املهين، فضاًل عن قلة اهتمام الدولة خبرجيي املدارس املهنية 
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الفئة والرتكيز على  التعليم املهين، لذا ينبغي االهتمام بذه  أسباب تدفع الطلبة إىل العزوف عن 
متطلباهتا مبا يالئم احتياجات األسواق احمللية، أي: العمل على تشغيل املعامل واملصانع وتفعيل 

القطاع اخلاص لكي يستفاد من مهارات الطلبة اخلرجيي(.
ومدرسة  مدرس   )10741( املهنية كلها  املدارس  يف  التدريسية  اهليئة  أعضاء  عدد  ظهر 
للعام الدراسي )2019/2020( نسبة اإلانث منهم )%47(، وقد ظهر أبنَّ نسبة أعضاء اهليئة 
املعلومات واملدارس  التجارية ومدارس احلاسوب وتقنية  الصناعية واملدارس  املدارس  التدريسية يف 
الزراعية ومدارس الفنون التطبيقية هي )%67( )%20.4( )%7( )%3( )%3( على التوايل، 
اخنفض عدد أعضاء اهليئة التدريسية يف املدارس املهنية عن العام الدراسي السابق بنسبة )2.1%(، 
إذ كان عددهم )10976( مدرس ومدرسة يف العام الدراسي )2018/2019(، واخنفض يف 
الفرتة )2015/2016- 2019/2020( بنسبة )%6(، إذ كان عددهم )11371( مدرس 
ومدرسة، وقد بلغ نصيب عضو اهليئة التدريسية الواحد من الطلبة )5( طالب/تدريسي، وتتفاوت 
قيمة هذا املؤشر يف فروع املدارس املهنية ففي كل من املدارس الصناعية )4( طالب/ تدريسي، 
الفنون  مدارس  تدريسي، ويف  )5( طالب  التجارية  املدارس  تدريسي ويف  )2( طالب/  والزراعية 
التطبيقية فقد بلغ هذا املؤشر )10( طالب / تدريسي، أمَّا يف مدارس احلاسوب وتقنية املعلومات 

فقد بلغت )11( طالباً/ تدريسياً.
مكوانت التعليم املهين يف العراق

يضم التعليم املهين يف العراق مخسة مكوانت رئيسة، هي)5(: 
ويضم 	  املختلفة  الفنية  املهنية  التعليم  فروع  على  الغالب  التعليم  وهو  الصناعي:  التعليم 

وصيانة  والكهرابء،  »اللحام«،  واملعادن  وسيارات،  عام،  )ميكانيك  اآلتية:  االختصاصات 
احلاسبات، وتكنولوجيا صناعية، واتصاالت، وجنارة قوالب خشبية، وتبيد وتكييف هواء، وبناء 
وإنشاءات، وسباكة، وصناعات كيمياوية، وصناعات غذائية، وخزف وسرياميك، ورسم هندسي، 
وغزل ونسيج-، وطباعة، ومكننة زراعية(، ويبلغ عدد طالبه لألعوام الدراسية 2019-2020 
الذكور )27232(، واإلانث )1898(، مبا جمموعه )29130( طالب، ويوجد الفرع الصناعي 

الدراسي 2020-2019، مديرية اإلحصاء االجتماعي والرتبوي،  للعام  العراق  التعليم املهين يف  الرتبية، إحصائيات  5- وزارة 
مجهورية العراق، 2020، ص2-3.



9

التعليم املهين وسوق العمل يف العراق

يف )189( مدرسة تشكل أعلى نسبة )60%(.
التعليم التجاري: يضم التعليم التجاري اختصاصات متنوعة تشمل ثالثة، هي: )إدارة، 	 

الذكور   2019-2020 الدراسي  للعام  طلبته  عدد  وبلغ  الفنادق(  وإدارة  والسياحة  وحماسبة، 
بنسبة  مدرسة  ويضم )102(  طالب،   )11184( مبا جمموعه   )6637( واإلانث   ،)4511(

.)23.3%(
احلاسوب 	  )جتميع  وهي:  اختصاصات  أربع  يضم  الذي  املعلومات:  وتقنية  احلاسوب 

وبلغ  احملمول(  واهلاتف  احلاسوب،  وأجهزة  اإللكرتونية،  واإلدارة  احلاسوب،  وشبكات  وصيانته، 
عدد طلبته للعام الدراسي 2020-2019 الذكور )5842(، واإلانث )2059( مبا جمموعه 

)7901(، ويضم )11( مدرسة بنسبة )4%(.
فيها 	  تنتشر  اليت  احملافظات  يف  منتشرة  مدارسه  عام  اختصاص  وهو  الزراعي:  التعليم 

أبحدث  وجتهيزه  واالنتشار  ابالزدهار،  متيَّزت  مبراحل  مرَّ  وقد  العذبة،  واملياه  الزراعية،  األراضي 
التقنيات، وبلغ عدد طلبته للعام الدراسي 2020-2019 الذكور )764( واإلانث )67( مبا 

جمموعه )831( طالب، ويضم )10( مدارس بنسبة )3.2%(. 
تعليم الفنون التطبيقية: وهو التعليم خيتص يف دراسة التدبري املنزيل والفنون البيتية وتربية 	 

واإلانث   ،)13( الذكور   2019-2020 الدراسي  للعام  طلبته  عدد  وبلغ  والديكور،  الطفل 
)3108( مبا جمموعه )3121( طالب، ويضم )4( مدارس بنسبة )1.3%(.

أهداف التعليم املهين
ُيشري قانون العمل العراقي لعام 2015 ضمن املادتي )24، و25( إىل أنَّ هدف التدريب 
املهين هو تدريب َمن هم يف سن ما قبل التشغيل، وتزويدهم ابخلبات الفنية جلميع أنواع العمل؛ 
إلمداد قطاعات العمل املختلفة مبا حتتاج إليه من مهارات فنية ذات اختصاص، وتطوير املستوايت 
لسنة   )3( رقم  املهين  التعليم  نظام  يقابلها  واإلنتاجية)6(،  املهنية  الكفاءات  مستوى  ورفع  الفنية، 
النظرية  الدراسة  عن طريق  وعملياً  علمياً  مؤهلة  فنية  إعداد مالكات  إىل  يهدف  الذي   2002
والتدريب العملي والتطبيق امليداين، لسد متطلبات سوق العمل، أو مواصلة الدراسة يف اجملاالت 

6- قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، مجهورية العراق، ص14-15.
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املهنية املختلفة، فضاًل عن متكي الطلبة من فهم احلقائق واملعلومات املهنية وتطبيقاهتا يف احلياة 
العملية بوسائل حديثة، وعد العمل ركيزة من ركائز التنمية والرتبية، وال سيَّما العمل اليدوي، ومتكي 
الطلبة من ممارسته داخل املدرسة وخارجها بوصفها وسيلة فاعلة من وسائل التدريب، وتنمية الروح 
التعاونية ومشاركة الطلبة يف النشاطات مبا خيدم اجملتمع، ويطوِّر قدراهتم اإلنتاجية اجلماعية، وتفهيم 
الطلبة مبادئ اقتصاد السوق، والعالقات مع القطاع اخلاص؛ لتلبية احتياجاته من االختصاصات 

املهنية)7(.
اثنياً: سوق العمل يف العراق: التحدايت وعدم املواَءمة.

استعرضنا فيما سبق مؤشرات تتعلَّق ابلتعليم املهين يف العراق، واليت تعبِّ عن أمهية التعليم 
املهين ومؤشراته، فضاًل عن مكوانت التعليم املهين وأهدافه، لذا سنوجز أهم التحدايت اليت تواجه 

سوق العمل، وعدم مواَءمته مع خمرجات التعليم والتدريب املهين َوْفقاً لآليت:
القوى النشطة اقتصادايً 

ُتشرُي إحصائيات اجلهاز املركزي العراقي إىل أنَّ عدد السكان يف العراق لعام 2021 بلغ 
إانث،  و)20.380.658(  ذكور،   )20.810.479( على  يقسَّم  إذ   ،)41.190.658(
أي: إنَّ هناك تقارابً بي اجلنسي، يف حي بلغت نسبة السكَّان من الفئة العمرية )64-15 سنة(. 
بلغ معدل النمو السكاين )%2.30(، وهو معدل يفوق كثرياً من بلدان العامل املتقدِّمة، 
والذي ال يتجاوز )%2.2(، يف حي بلغ معدل النشاط االقتصادي للسكان )15 سنة فأكثر( 
ا منخفضة وهي من أوطأ النسب املشاركة يف النشاط االقتصادي يف العامل.  )%41.39(، إذ إنَّ
يقابلها نسبة مسامهة الذكور يف النشاط االقتصادي هي حبدود )%72(، يف حي مل متثل نسبة 

مسامهة اإلانث سوى )13.30%()8(.
إصالحية يف جمال  إجراءات  اختاذ  جتاه  التغافل  حالة  استمرار  االقتصادية  املؤشرات  تؤكِّد 
قيمته  مؤشر  على  العراق  إذ حصل  احمللية،  األعمال  أنشطة  ممارسة  بيئة  االقتصاد خاصة ضمن 
مل  إذ  الدويل،  البنك  من  الصادر  األعمال 2019/2020  أنشطة  ممارسة  تقرير  )صفر( ضمن 

7- عالء حسي صبي، التعليم املهين، دار الكتب والواثئق، بغداد، 2017، ص31-32.
8-تقرير ممارسة األنشطة االقتصادية، صحيفة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، البنك الدويل، 2020، ص1.
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تستهدِف العراق جمال االقتصاد اخلاص أبية خطط تطويرية، أو إصالحية يف هذه الفرتة، يف حي 
توقفت نسبة ودرجة سهولة ممارسة األنشطة االقتصادية يف العراق عند حدود )44.7( نقطة من 
أصل )100( نقطة، يف الفرتة نفسك، وهي نسبة قليلة قياساً بنسب اقتصادايت أكثر أتزُّماً من 
العراق كاقتصاد الضفة الغربية، وقطاع غزة مثاًل، إذ حقَّق نسبة بلغت )59.7( نقطة، و)60( 

نقطة يف 2019-2020)9(.
مؤشرات معدل البطالة 

يعاين العراق من ارتفاع مضطرد يف نسبة العاطلي عن العمل، خصوصاً بي الشباب من 
خرجيي مدارس التعليم والتدريب املهين، واجلامعات، ومحلة الشهادات العليا، واستمرَّ هذا االرتفاع 
وتظهر  عاماً،  بي )15-30(  أعمارهم  ترتاوح  الذين  الشباب  فأكثر  أكثر  السلبية  آاثره  لتطال 
اإلحصائيات الرمسية أنَّ معدل البطالة الرمسي -حاليًا- بلغ متوسط قيمته )%13.74( من إمجايل 
قوة العمل )15 عاماً فأكثر( عام 2020، ووصل على صعيد فئة الشباب الذكور )%10( مقارنة 
املتوسطة لإلانث  القيمة  بلغ  العاملي )%6.43( على أساس )181( دولة، يف حي  ابملتوسط 

)%30.59( مقارنة ابملتوسط العاملي اليت بلغت )%8.40( على أساس )181( دولة)10(.
ومع أتكيد املواثيق والعهود الدولية الفرص املتكافئة واملشاركة ابحلياة االجتماعية والسياسية، 
سياسة  يف  للدولة  العامة  السياسة  عن  فضاًل   ،2005 لعام  الدائم  العراقي  الدستور  عن  فضاًل 
التشغيل الوطنية 2014-2010، وخطة التنمية الوطنية 2017-2013 واإلسرتاتيجية الوطنية 
ة ترابطاً مباشراً بي بطالة الشباب واالستقرار االجتماعي  للشباب 2020-2013)11(، إال أنَّ مثَّ
واالقتصادي والسياسي يف بلد معي، إذ حبث تقرير موجز لعام 2013 صدر عن البنك اإلفريقي 
للتنمية يف بياانت من )24( دولة انمية، ووجد ترابطاً بي البطالة وانعدام االستقرار السياسي)12(.

9 - Ahmed kudhair Hussein, the reality of entrepreneurship among Iraqi youth- 
opportunities& challenges, iq forum of policy making consultants- London, 2021, 
p5.

10- أمحد خضري حسي، واقع الشباب العراقي يف جمال البطالة: أرقام وإحصائيات، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2021، 
ص3.

11-عدانن ايسي مصطفى وآخرون، مرااي سوسيولوجيا: الشباب والبيئة »جدلية التمكي والتسكي« بغداد، 2016، ص89.
12- أمحد خضري حسي، واقع الشباب العراقي يف جمال البطالة: أرقام وإحصائيات، مصدر سابق، ص4.
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الفجوة بني التعليم املهين وسوق العمل
يعاين النظام التعليمي من ضعف ارتباطه ابلتخطيط االقتصادي عموماً، ومن غياب التنسيق 
معه يف أغلب األحيان، أي: عدم االنسجام بي خمرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وترجع 
مشكلة عدم املوائمة بي اخلرجيي وسوق العمل إىل عدم الرتابط بي مناهج البامج األكادميية، 
التعليم  خمرجات  بي  للتنسيق  مؤسسية  منهجية  وغياب  التعليمية،  العملية  خمرجات  ومهارات 
ومتطلبات السوق احمللي واإلقليمي، فضاًل عن عدم انسجام املناهج العملية مع احتياجات أسواق 
العمل احمللية، واإلقليمية والعاملية فضاًل عن عدم االنسجام مع اجتاهات أسواق العمل املستقبلية 

احملتملة)13(. 
مع اخنفاض نو التعليم املهين والفين قياساً إىل نسبة نو التعليم األكادميي وخصوصاً على 
لضرورته  وتوسيعهما؛  والفين  املهين  التعليم  لتشجيع  الكبرية  اإلجراءات  ومع  اجلامعي،  املستوى 
الكوادر  تشكل  واليت  املتعلمة  والفنية  املاهرة  العاملة  القوى  إىل  التنمية  توفري حاجة  القصوى يف 
الوسطية ملستوايت العمل املختلفة، إذ نقص عدد طالب هذا النوع من التعليم من )65750( 
طالب لعام 2001 إىل )17617( طالب لعام 2019، وكانت نسبة اإلانث يف هذه املدارس 
أقل، مع وجود فرق كبري بي اإلانث والذكور يف جماالت دراسية عديدة يف هذا النوع من التعليم)14(، 
إذ إنَّ ابتعاد الطلبة عن التعليم الفين واملهين، وانصرافهم إىل التعليم األكادميي؛ بسبب ما يتيح هذا 
األخري من إمكانية للحصول على شهادة أكادميية )بكالوريوس( أعلى من الشهادة اليت مينحها 

التعليم الفين واملهين )دبلوم()15(.
التطور احلاصل  التدريسية، وعدم مواكبة  املايل، وقلَّة االهتمام ابلكوادر  الدعم  مع غياب 
ابملناهج احلديثة، فضاًل عن عدم وجود سوق عمل مغري وجاذب خلرجيي التعليم املهين، وجمهولية 
املعدات واألجهزة واملكائن يف  مستقبلهم، وضعف االستثمار والتدريب، وفقدان جزء كبري من 
املدارس املهنية، تبقى الفجوة وقد تزداد مع الرتهُّل احلاصل يف مدارس التعليم املهين، وعليه ينبغي 

13-عبدالرزاق عبداجلليل العيسى، وآخرون، واقع وحتدايت التعليم العايل يف العراق، مركز البيان للدراسات والتخطيط، العراق- 
بغداد، 2020، ص11.

14- األمم املتحدة البنك الدويل، التقديرات املشرتكة إلعادة البناء واإلعمار يف العراق، نيويورك، 2003، ص2.
15 - حارث حازم أيوب، وأمحد عبدالعزيز، أسباب عدم مالئمة خمرجات العملية التعليمية مع متطلبات التنمية، جملة دراسات 

موصلية، العدد 13، العراق، ص188.
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التعليم املهين وسوق العمل يف العراق

على احلكومة أن تسلِّط الضوء على هذه املدارس عن طريق البامج والندوات وختصيص ميزانية 
للنهوض بواقع مدارس التعليم املهين يف العراق.

التوصيات
التخطيط املسبق والتنبؤ أبوضاع سوق العمل واحتياجاته، وبناء ناذج تنبؤ أبوضاع سوق 	 

العمل، والتعرُّف على االحتياجات الفعلية يف املدى القريب واملتوسط، ورسم السياسات والبامج 
اخلاصة ابلتعليم والتدريب املهين.

وضع إسرتاتيجية واضحة للتدريب والتعليم جتعل املخرجات متوافقة مع متطلبات سوق 	 
العمل، وتؤخذ احتياجات وأولوايت القطاع اخلاص اآلنية واملستقبلية بنظر االعتبار)16(.

على اجلهات املسؤولة متابعة النقص احلاصل يف األجهزة واملعدات وتزيد املدارس أبجهزة 	 
ومعدات حديثة.

تشريع قانون يضمن توفري فرص عمل خلرجيي املدارس املهنية.	 
العمل على إنشاء مراكز للتوجيه املهين؛ لتوجيه الطلبة وتوعيتهم بسوق العمل ومتطلباته.	 
على اجلهات املسؤولة كوزارة الرتبية إنشاء مراكز حبوث للتعليم والتدريب املهين.	 

16- عبدالستار رائف، مصدر سابق، ص420.


