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المنتدى االجتماعي العراقي:

يف الع�ام 2013، انبث�ق املنت�دى االجتامع�ي العراقي باعتب�اره فضاء 
مفتوح�ا حل�ركات ومنظ�امت وأف�راد يؤمن�ون بالعدال�ة االجتامعية 
وحقوق اإلنس�ان، إيامن�ا بجوانبها السياس�ية - املدني�ة، االجتامعية 
واالقتصادي�ة والثقافي�ة، ليس�عى من أج�ل بناء جمتمع م�دين يكون 
مس�امها يف بناء وترس�يخ الدول�ة املدنية يف العراق، وه�و فضاء غري 
حكوم�ي يتم من خالل�ه وفيه تدش�ن ح�وارات ديمقراطية تناقش 
األف�كار وتص�وغ املقرتح�ات، فيه تتب�ادل اخل�رات وتتفاعل حول 
القضايا املجتمعية املختلفة، كل هذا يتم من قبل احلركات االجتامعية 
واجلمعي�ات  واملهني�ة  العاملي�ة  والنقاب�ات  واالحت�ادات  العراقي�ة 
باإلضاف�ة إىل منظامت املجتمع املدين وممثل�ن ملتطوعات ومتطوعي 
ف�رق ومس�ارات املنت�دى، و طي�ف كبري م�ن املتضامن�ن الدولين 
واملب�ادرة الدولية للتضامن مع املجتم�ع املدين العراقي، وتأيت والدة 
املنتدى االجتامعي العراقي كتتويج للمس�امهات العراقية الفاعلة يف 
حرك�ة املنتدى االجتامعي العاملي، أردنا ل�ه أن يكون مميزا بالتعددية 
والتنوع بعيدة كل البعد عن أش�كال التمييز بسبب اجلنس أو العرق 
أو القومية أو األصل أو اللون و الدين واملذ هب واملعتقد، كذلك ال 

جمال للتمييز بناء عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي.
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مسار التعليم في المنتدى اإلجتماعي العراقي:

مس�ار التعليم هو إحدى املسارات التي تشكل املواضيع التي يعمل 
عليه�ا املنتدى، يضم املس�ار ناش�طات وناش�طن ومنظ�امت مهتمة 
بحق التعليم يف العراق ومضامينه، كأحد حقوق االنسان التمكينية، 

وكهدف من أهداف التنمية املستدامة.

منظمة أفق للتنمية البشرية:

ه�ي منظم�ة غي�ر حكومي�ة وغي�ر ربحي�ة وذات نف�ع ع�ام، تس�عى 
ال���ى االرتق���اء بحق���وق االنس���ان وحتقيق مب���دأ التعاي��ش 
الس���لمي، وف���ق مفه���وم املواطن���ة وادارة التن��وع الثق��ايف 
وبن��اء الس��الم، م�ن خ��الل الرتكي�ز عل��ى املش��اريع التنموي�ة 
الت�ي تس��اعد الفئ�ات املس�تفيدة عل�ى التواص�ل واالندم�اج م�ع 
املجتم��ع، وهتيئ��ة الف��رص الالزم��ة لذل�ك، كم�ا تس��عى ال�ى 
حتقيق العدال�ة يف االنتق�ال الدميقراط�ي بكاف�ة مس��اراته. مقره�ا 
الرئيس�ي يف العاصم�ة بغ�داد، وتعم�ل يف مجي�ع حمافظ�ات الع�راق 
وه�ي مس��جلة يف دائ�رة املنظامت غري احلكومية، واالحتاد االوريب، 
وتلت��زم بع��دة مب��ادئ امهه�ا املعاه��دات واالتفاقي�ات الدولي�ة 
املتعلق�ة بحق�وق االنس�ان، وتلت�زم باحليادية واالس�تقاللية وع�دم 

التميي�ز والعم�ل االجتامعي والت�وازن اجلندري.
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»ذهبت للمدرس�ة، ق�رأت دريس، وتناول�ت الغداء..ثم قرأت ما 
كتبت لوالدي وكان سعيدًا به«)1)، يبدو هذا النص عاديًا، كأي يشء قد 
يكتبه طالٍب يصف به يومه يف املدرس�ة وبعد عودته منها، لكن احلقيقة 
أن هذا النص املرتجم عن السومرية، يعود لطالب عاش يف العراق قبل 

4000 سنة.

 للنّص هذا دالالت عديدة يمكن أن تستشف منه، لكن األهم هو 
أن روت�ن الطالب اليومي، مل يتغري كثريًا وكأن النّص يرشح يوَم طالب 
يعي�ش يف الوقت املعارص، اإلختالف الوحيد أن املدرس�ة قدياًم كانت 
تس�مى بي�ت األلواح -أل�واح الطن- والبناي�ة املدرس�ية كانت طينية 
أيضًا، رغم أن هذه األخرية الزالت كام كانت قبل 4000 آالف سنة يف 

بعض احلاالت يف جنوب العراق.

اختي�اري للن�ص ه�ذا كافتت�اح ملقدمت�ي هل�ذه املراجع�ة يف أص�ل 
ومضم�ون احل�ق يف التعليم يف العراق، كام أس�لفت، ل�دالالت النّص 
الكث�رية، فالن�ص توثي�ق لتأري�خ طوي�ل متوات�ر يف املس�رية التعليمية 
العراقية، التي بدأت بكل تأكيد قبل تأريخ اللوح الطيني املذكور سالفًا، 
وواستمرت من بعده يف الظهور يف ُلقى طينية أخرى، واستمرت حتى 

(1( Samuel Noah Kramer, «Schooldays: A Sumerian Composition Relating to 
the Education of a Scribe,» Journal of the American Oriental Society 69, vol. 4 
(Oct-Dec 1949(: 199-215.
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عصور النهضة العلمية يف العرص العبايس. هذا التأريخ العلمي الطويل 
حاف�ز لنا عىل العمل من أجل احلفاظ عىل س�معة العراق العلمية، وأن 

نكون امتدادًا طبيعيًا لتأريخ تربوي عتيد.

إن النظ�رة املعمق�ة بحق التعليم يف العراق س�تعطينا رؤية موس�عة 
حلال�ة التعليم لدينا، فالبحث يف ج�ودة التعليم، أو يف االنفاق عليه، أو 
يف بنيته التحتية، هو بحٌث يف احلق بتعليم جيد ومنصف وشامل. وهذا 
الس�بب الرئييس ال�ذي دفعنا للنظ�ر يف أصل هذا احلق، وه�ذه النظرة 
مل تقت�رص ع�ىل املنظوم�ة القانونية ورصي�د العراق الضام�ن للحقوق، 
ب�ل تعدت�ه للنظر يف االس�رتاتيجية الوطني�ة للتعليم، ويف حال�ة التنمية 
يف الع�راق ب�ام يتعلق باهل�دف الرابع، اإلختيار هل�ذه املواضيع بالذات، 
ج�اء بعد بح�ث يف الطريقة األفضل لتغطية املوضوع بش�كل أش�مل، 
واالختي�ار وقع عىل أن يكون الرصيد القانوين واخلطط االس�رتاتيجية 
والتنموية هي الطريق األمثل هلذه التغطية، وهبذا نعتقد بشكل كبري أننا 
غطينا زوايا مهمة من هذا املوضوع، س�تكون خطوة يف اجتاه تبني رؤية 

جديدة ملسار العملية التعليمية يف العراق، بالنسبة لنا عىل األقل.

اليوج�د مف�ٌر م�ن أن نعمل ع�ىل اجياد رؤي�ة بديلة إلنف�اذ احلق يف 
التعليم يف العراق، آخذين بعن االعتبار أن عدد املستفيدين من التعليم 
االويل يف العراق آخ�ذ بالزيادة، فالعراق دولة فتّية نصفها من األطفال 
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المقدمة

واليافع�ن)1). كام وأننا مدينون لذاك الطالب الس�ومري املواضب عىل 
درس�ه، والذي دون يومياته يف لوٍح طيني قبل أربعة آالف س�نة، موثقًا 

تأرخيًا تعليميًا منظاًم قد يكون األقدم يف العامل بأرسه.

ه�ذه املراجع�ة ج�اءت بع�د ورش حوارية موس�عة م�ع اصحاب 
االختصاص، وبعد زيارات ولقاءات بمعنين بملف التعليم بالعراق، 
وس�تكون انطالقة لعمل مس�ار التعليم يف املنتدى االجتامعي العراقي، 
واملس�ار ه�و حاض�ٌن للعم�ل ع�ىل القضاي�ا الرتبوي�ة والتعليمية، ويف 
مركزه�ا أن يكون احلق يف التعليم اجليد واملنصف والش�امل هو الغاية 
الت�ي يس�عى هل�ا اجلمي�ع، فال يوجد اس�تثامر أج�دى من االس�تثامر يف 

االنسان نفسه.

ه�ذه املراجع�ة ما كانت لرتى النور لوال الدع�م املميز من رشكاءنا 
من املنظامت، ولوال مساعدة الزميالت والزمالء ممن ينشطون يف العمل 

عىل احلق يف التعليم، فشكرًا للجميع، وأمتنى أن أكون قد وفقت.

وسام ابراهيم عنرب
املدير التنفيذي ملنظمة أفق

منسق مسار التعليم يف املنتدى االجتامعي العراقي

)1) تقديرات س�كان الع�راق للفرتة من 2015-2030، اجله�از املركزي لإلحصاء، 
وزارة التخطيط العراقية
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الفصل األول
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جيم�ع املنظ�رون احلقوقي�ون، ب�أن احل�ق يف التعليم هو أح�د حقوق 
االنس�ان، لكنّه�م خيتلفون يف املدى، والكيفي�ة، وتفاصيل تقنية أخرى 
س�أتعرض هل�ا الحقًا، فمن املهم أن أعّرج عىل مطل�ع حديثنا، وهو أن 
ح�ق التعليم يب�دو بدهييًا ومنصوص عليه يف القان�ون الدويل والقانون 
املح�ي العراق�ي، إال أنن�ي ال أحتاج ألنبه الق�ارئ الفط�ن اىل أنه أحد 
أكثر احلقوق تعرضًا لالنتهاك يف العراق، وس�نبن أيضًا يف هذا الفصل 
مواط�ن اخلل�ل والضع�ف واالنته�اكات هلذا احل�ق، وما ه�ي مواطن 

االخفاق.

يع�ّرف احلقوقيون احلق يف التعليم بأش�كال خمتلفة، بعضهم يعّرفه 
كأن�ه احلق يف تلقي املعرفة، دون أن يضّمن فيه احلق يف نقلها، والبعض 
اآلخر يس�تثني احل�ّق يف ت�داول املعلوم�ة واملعرفة بن األق�ران، لكني 
وجدُت تعريف عيس�ى بريم ش�اماًل حل�ٍد كبري حيث يق�ول: »حق كل 
إنس�ان يف أن يتلق�ى الق�در الذي يريد م�ن العلم عىل قدم املس�اواة مع 
غريه من األفراد دون متييز ألي سبب من األسباب، وأن يكون له احلق 
يف تعليم وتلقن غريه من العلم واملعرفة، ونقل أراءه لألخرين والتعبري 

عنها بحرية ودون قيود«.)1)

)1) عيسى بريم، حقوق االنسان واحلريات العامة، ط1، دار املنهل اللبناين، بريوت، 
2011، ص407.
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وهن�اك نص�وص ضم�ن التعليق�ات الص�ادرة ع�ن جل�ان األم�م 
املتح�دة املختصة حول احلق يف التعليم، يمكن أن تكون مرش�دًا لنا يف 
فه�م مدلول احل�ق يف التعليم، كام ورد يف التعلي�ق رقم 13 والصادر يف 
ال�دورة احلادية والعرشين لس�نة 1999، عن جلنة احلق�وق االقتصادية 
واالجتامعي�ة والثقافي�ة، حيث نّص عىل: »إن احل�ق يف التعليم حق من 
حقوق اإلنس�ان يف حد ذاته، وهو يف نفس الوقت وس�يلة ال غنى عنها 

إلعامل حقوق اإلنسان األخرى، والتعليم، بوصفه حقًا متكينيًا«.

تقص�د اللجنة يف كون احل�ق يف التعليم، حقًا »متكيني�ًا« هو أنه حٌق 
الزٌم لتمّك�ن اإلنس�ان من احلصول عىل حقوق�ه األخرى. هذا املفهوم 
مرتبٌط بخاصية مهمة حلقوق اإلنس�ان وه�ي الرتابط، لكن مادة التميز 
هنا، هو أن التعليم جواٌب لكّل س�ائٍل عن كيفية متكن جمموعة أو فرد 
م�ن حٍق ما، تقريب�ًا يف كّل مرة. ويرد احلق يف التعلي�م ضمن متطلبات 
متك�ن املرأة، ويف احلق يف العمل، يرد أيضًا يف كّل مرافق التنمية. وهذا 

ما ملسناُه فعليًا يف عملنا غرَي مرة.

م�ضمون احلق يف التعليم

 يشمل احلق يف التعليم كل من االستحقاقات واحلريات، بام يف ذلك: 
احل�ق يف التعليم االبتدائ�ي املجاين واإللزامي، واحل�ق يف تعليم ثانوي 
مت�اح للعموم ويف متناول اجلمي�ع )بام يف ذلك التعلي�م التقني واملهني 
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والتدريب(، واألخذ تدرجييا بمجانيته، واحلق يف املس�اواة يف احلصول 
عىل التعليم العايل والذي جيب أن يوفر عىل حس�ب قدرة االس�تيعاب، 
واألخ�ذ تدرجييا بمجانيت�ه، وتوفري التعليم األس�ايس لألفراد الذين مل 
يكمل�وا التعلي�م االبتدائي، كذلك احلق يف التعلي�م ذي النوعية اجليدة 
س�واء يف امل�دارس احلكومي�ة أم يف املدارس اخلاص�ة، وحرية اآلباء يف 
اختيار مدارس ألوالدهم والتي تتفق ومعتقداهتم الدينية واألخالقية، 
وحري�ة األف�راد واهليئ�ات يف إنش�اء وإدارة مؤسس�ات التعليم املبارش 
وفق�ا للمعايري الدنيا التي تضعها الدول�ة للحرية األكاديمية للمعلمن 

والطالب.

�ضمات احلق يف التعليم

مل�ا كان ح�ق التعلي�م من حقوق اإلنس�ان الت�ي أقرهت�ا العديد من 
الترشيع�ات الدولي�ة، ل�ذا فق�د كان موضوع�ا لكث�ري م�ن املؤمت�رات 
وامللتقي�ات والن�دوات واللجان املختصة عىل املس�توى الدويل، والتي 
تناولت تعميق دراسته كمفهوم، وتأصيل البحث يف متطلباته، وحتديد 

أفضل السبل لبلوغ غاياته. 

يف تقريره�ا ح�ول احلق يف التعلي�م، ذكرت املق�ررة اخلاصة لألمم 
املتحدة املعنية باحلق يف التعليم كاترينا توماشفسكي، أربعة من السامت 
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األساسية حلق التعليم، وهذه السامت األساسية هي)1):

● التوافر:

وتقصد به رضورة أن تتوافر البنى التحتية املادية الالزمة ملامرس�ة 
التعليم، ويشمل ذلك املباين املعدة للتعليم بكافة مرافقها )قاعات 
الدرس وفقا للقياسات املعتمدة، غرف اإلدارة، املخترات، مياه 
صاحل�ة لل�رشب، مص�ادر مس�تمرة لإلن�ارة والتدفئ�ة والتريد، 
القاعات الرياضية وملحقاهتا، املراس�م واملس�ارح، الساحات.. 
الخ(، ويش�مل ذل�ك أيضا توافر ع�دد كاٍف من امل�وارد البرشية 
املؤهل�ة تأهيال علميا وفنيا جيدا لإلدارة والتعليم، وكذلك توافر 
الرام�ج التعليمي�ة املناس�بة واملتطورة، م�ع اعتامد طرائ�ق تعليم 
حديث�ة وناجح�ة، وما إىل ذلك من مس�تلزمات تتطلبه�ا العملية 

التعليمية. 

● اإمكانية االلتحاق:

 تتضمن إمكانية االلتحاق بالتعليم ثالثة عنارص أساسية وهي: عدم 
التميي�ز، وإمكانية االلتحاق املادي )امكاني�ة الوصول(، وإمكانية 
االلتح�اق من الناحي�ة االقتصادية. فينبغي أن يك�ون الوصول إىل 

)1) التعليق رقم 13 من الوثيقة E/C.12/1999/10 الصادرة عن املجلس االقتصادي 
واالجتامعي التابع لألمم املتحدة – جلنة احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 

الدورة احلادية والعرشين )نوفمر- ديسمر 1993(، ص3.
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املؤسس�ات التعليمية يف متناول اجلميع، وال سيام أضعف الفئات، 
م�ن غري التعرض ألي متييز وفق أس�س اجلن�س، والعرق، واملوقع 
اجلغ�رايف، والظ�روف االقتصادي�ة، واإلعاقة، واملواطن�ة أو مركز 
اإلقامة، واالنت�امء إىل أقلية، أو دين، أو االعتقال، أو امليل اجلنيس، 
م�ن مجل�ة أس�س أخرى. ك�ام ينبغ�ي أن تقع امل�دارس عىل مس�افة 
آمن�ة ومعقولة م�ن املجتمعات املحلي�ة أو املناطق النائية، وُيس�هل 
الوصول إليها عر الوسائل التكنولوجية العرصية. وال بّد أيًضا أن 
يك�ون التعليم يف متناول اجلميع من الناحية املادية، والدول مطالبة 

باألخذ تدرجييا بمجانية التعليم يف مراحله كافة.

● املقبولية:

 جي�ب أن تك�ون املناه�ج الدراس�ية وأس�اليب التدري�س مقبول�ة 
للط�الب، ولآلب�اء، يف احلاالت املناس�بة، وهذا خيض�ع لألهداف 
التعليمية الش�املة املتمثلة يف التعلي�م واملعايري التعليمية الدنيا التي 

حتددها الدولة.

● قابلية التكّيف:

 جي�ب أن يكون التعليم مرًنا كي يتس�نى ل�ه التكيف مع احتياجات 
املجتمعات املتغرية واالس�تجابة الحتياج�ات الطالب يف حميطهم 

االجتامعي والثقايف املتنوع.
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احلق يف التعليم يف القانون العراقي

النص عىل احلقوق يف الدس�تور والقوانن ض�امن إلنفاذها، أو عىل 
األقل هو ال�زاٌم قانوين، يدين اجلهات املعطلة هلذه احلقوق. النص عىل 
احلق يف التعليم متوافق مع هذه القاعدة يف نواٍح عدة، فهو إلزام قانوين 
للدول�ة، وال�زاٌم ل�ذوي األطفال، وح�ق أوالدهم وبناهت�م عليهم بأن 

ينالوا نصيبهم من التعليم.

رغ�م هذا، فإن اإلش�ارات األوىل قانونيًا للح�ق يف التعليم جاءت 
يف منتص�ف القرن املايض تقريبًا، فلم يورد القانون األس�ايس العراقي 
لعام 1925 )وهو أول دس�تور للبالد عقب إنش�اء احلكم الوطني( أي 
ذك�ر حل�ق التعلي�م، واكتف�ى بالنص يف املادة السادس�ة ع�رشة منه عىل 
من�ح »الطوائف املختلفة حق تأس�يس املدارس لتعلي�م أفرادها بلغاهتا 

اخلاصة«.

ال�ضمان الد�ضتوري

النصوص القانونية العراقية أدرجت التعليم ضمن مادهتا احلقوقية 
مبك�رًا، ن�ّص دس�تور مجهورية الع�راق املؤق�ت لس�نة 1964 عىل »أن 
التعلم حق للعراقين مجيعًا تكفله الدولة بإنش�اء خمتلف أنواع املدارس 
واجلامعات واملؤسسات الثقافية والرتبوية والتوسع فيها. وهتتم الدولة 
خاص�ة بنمو الش�باب الب�دين والعق�ي واخللقي وترشف ع�ىل التعليم 
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العام وتنظم شؤونه بقانون وهو يف مراحله املختلفة يف مدارس الدولة 
وجامعاهت�ا ومعاهده�ا باملجان«. تكرر التأكيد ع�ىل احلق يف التعليم يف 
دس�توري 1968، و1970، رغ�م أن ن�ص دس�تور 1970 أورد مفهومًا 
جدي�دًا ه�و »التعلي�م الليي«، وهو مفه�وم يبن أن امل�رشع كان يف نيته 
تقدي�م خيار التعلي�م املتزامن مع العمل، لدرايته ب�أن العمل قد يعوق 
احل�ق يف التعلي�م، والعكس صحيح. أم�ا قانون إدارة الدول�ة العراقية 
للمرحل�ة االنتقالية لس�نة 2003 فق�د قرن احلق بالتعلي�م باحلفاظ عىل 
األمن والعناية الصحية والض�امن االجتامعي، وألزم الدولة ووحداهتا 
احلكومي�ة وبضمنه�ا األقالي�م واملحافظ�ات والبلدي�ات واإلدارات 
املحلي�ة وبح�دود موارده�ا، ومع األخذ باحلس�بان احلاج�ات احليوية 

األخرى أن تسعى لتوفري الرفاه وفرص العمل للشعب.)1)

خص�ص دس�تور العراق بعد التغيري واملس�تفتى علي�ه يف )2)2005، 
امل�ادة الرابعة والثالثون من�ه بفقراهتا األربع حلق التعلي�م، فهو بعد أن 
وصف التعليم بأنه عامل أس�اس لتقدم املجتم�ع وحق تكفله الدولة، 

)1) ح�ق التعلي�م يف العراق يف ضوء خمرجات التعليم األويل للعام الدرايس 2015-
2016 د. عبد املنعم عبد الوهاب العامر، مدير مؤسس�ات تعليمية خاصة، البرصة، 
العراق بحث مش�ارك يف مؤمتر تطوير األنظمة التعليمية العربية املنعقد يف طرابلس 

2019، ونرش يف كتاب أعامل املؤمتر الصفحة 47.

)2) الدستور العراقي الدائم.
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قرر إلزامية التعليم يف املرحلة االبتدائية وجمانيته يف كافة املراحل وألزم 
الدولة بمكافحة حمو األمية، أما الفقرة الثالثة فحثت الدولة عىل تشجيع 
البحث العلمي لألغراض السلمية فيام خيدم اإلنسانية كام كفلت الفقرة 
الرابعة التعليم اخلاص واألهي عىل أن ينظم بقانون. نص املادة )34(: 

»أوالً: التعلي�م عام�ٌل أس�اس لتق�دم املجتم�ع وح�ٌق تكفل�ه 
الدول�ة، وه�و إلزام�ٌي يف املرحل�ة االبتدائي�ة، وتكف�ل الدولة 

مكافحة األمية. 

ثانيًا: التعليم املجاين حٌق لكل العراقين يف خمتلف مراحله. 

ثالث�ًا: تش�جع الدول�ة البحث العلم�ي لألغراض الس�لمية بام 
خيدم اإلنس�انية، وترع�ى التفوق واإلب�داع واالبتكار وخمتلف 

مظاهر النبوغ. 

رابعًا: التعليم اخلاص واألهي مكفوٌل، وينظم بقانون.«

ك�ام وأن هن�اك نصوص دس�تورية أخ�رى متعلقة بالتعليم بش�كٍل 
مب�ارش، مثل املادة الرابعة أوالً والتي نّصت ع�ىل: »أوالً: اللغة العربية 
واللغة الكردية مها اللغتان الرس�ميتان للعراق، ويضمن حق العراقين 
بتعلي�م أبنائه�م باللغ�ة األم كالرتكامني�ة، والرسياني�ة، واألرمني�ة، يف 
املؤسس�ات التعليمي�ة احلكومية، وفق�ًا للضوابط الرتبوي�ة، أو بأية لغة 
أخ�رى يف املؤسس�ات التعليمية اخلاصة«. كذلك امل�ادة 29 ثانيًا والتي 
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نص�ت ع�ىل: »ثاني�ًا: لألوالد ح�ٌق ع�ىل والدهي�م يف الرتبي�ة والرعاية 
والتعلي�م...«.. وامل�ادة 114 والتي حتدثت عن اختصاصات الس�لطة 
اإلحتادي�ة وس�لطات اإلقلي�م، وذك�رت يف سادس�ًا: »سادس�ًا: رس�م 
السياس�ة التعليمية والرتبوية العامة بالتشاور مع األقاليم واملحافظات 

غري املنتظمة يف إقليم«..

حق التعليم �ضمن القوانني واالأنظمة والتعليمات العراقية)))

● قان�ون حم�و األمي�ة رق�م 153 لس�نة 1971 - لالط�الع، قان�ون 
ملغ�ى- ذك�ر يف أس�بابه املوجب�ة » أن التعلي�م أداة فعال�ة خت�دم خطط 
التنمية االقتصادية واالجتامعي�ة، ولكون العراق من الدول التي تعاين 
م�ن حماذي�ر األمية وخماط�ر اجلهل، وقد أنش�أ هذا القان�ون هيئة تدعى 
اهليئة العليا ملحو األمية، يكون مقرها مدينة بغداد برئاس�ة وزير الرتبية 
أو م�ن خيول�ه وعضوية أعضاء ع�ن كل من ال�وزارات واهليئات ذات 
العالقة وتتمتع اهليئة بالشخصية املعنوية، وباالستقالل املايل واإلداري 

وهلا أن تفتح فروعًا يف سائر أنحاء القطر.

● قانون التعليم اإللزامي رقم 118 لسنة 1976 الذي جاء يف أسبابه 
املوجب�ة: أن�ه ينبغي ال�رشوع فورًا بوض�ع خطة إلزامي�ة التعليم يف 

)1) قاعدة الترشيعات العراقية، جملس القضاء األعىل
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املرحلة االبتدائية وهتيئة مستلزمات البدء بتنفيذه، خالل السنوات 
اخلمس التي تي صدوره يف كل أنحاء العراق. عىل أن يتم االنتقال 
إىل إلزامي�ة التعلي�م يف املرحل�ة املتوس�طة وضم�ن خط�ة متدرجة 
وصاع�دة. ش�مل القانون مجلة من األحكام ;جع�ل التعليم إلزاميا 
وجمانيا يف مرحلة الدراس�ة االبتدائية جلميع من أكمل السادسة من 
العم�ر عند ابتداء الس�نة الدراس�ية، وألزم ويل األم�ر بإحلاق أبنائه 
بامل�دارس االبتدائية، كذل�ك ألزم الدولة بتوف�ري كافة اإلمكانيات 
املطلوب�ة لتوفري جمانية التعليم وإلزاميت�ه وعد القانون وزارة الرتبية 
املس�ؤولة ع�ن سياس�ة التعليم االبتدائ�ي ووضع اخلط�ط لتحقيق 
الزاميته وتطوير جوانبه الفنية، واإلرشاف عىل س�ري أعامله امليدانية 
يف س�ائر أنحاء الدولة، يف ضوء السياس�ة الرتبوية املقررة وبصورة 
متكامل�ة مع خط�ط التنمي�ة القومية، مع إيق�اع عقوب�ة الغرامة أو 
احلبس أو كالمها عىل ويل األمر املتكفل فعاًل برتبيته يف حالة خمالفة 

أي من أحكامه.

● قان�ون احلمل�ة الوطنية الش�املة ملح�و األمية اإللزام�ي رقم 92 
لس�نة 1978، الذي عد األّمي هو كل مواطن جتاوز اخلامسة عرش، 
ومل يتعدى اخلامس�ة واألربعون س�نة من العم�ر وال يعرف القراءة 
والكتاب�ة ومل يص�ل إىل املس�توى احلض�اري، الذي يعن�ي مهارات 
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الق�راءة والكتاب�ة واحلس�اب عىل أن تك�ون هذه املهارات وس�يلة 
لتطوي�ر مهنت�ه ورفع مس�توى حياته ثقافي�ا واجتامعي�ًا واقتصاديًا، 
يف س�ياق املعارصة من ناحية ولتمكينه من ممارس�ة حقوق املواطنة 

والتزاماهتا باالشرتاك يف صنع القرارات وأداء الواجبات العامة.

● قانون محاية املعلمن واملدرس�ن واملرشفن واملرشدين الرتبوين 
رق�م )8( لس�نة 2018، ق�د نختل�ف يف م�دى صل�ة ه�ذا القان�ون 
باحل�ق يف التعلي�م يف أصل�ه كحق، لكن أس�باب الترشي�ع توضح 
مدى ارتباط�ه كام وضحها املرشع، وهي: »هي�دف هذا القانون إىل 
م�ا ي�أيت: أوالً: محاية املعلم�ن واملدرس�ن واملرشفن واملرش�دين 
الرتبوين م�ن االعت�داءات واملطالبات العش�ائرية واالبتزاز جراء 
قيامهم بأعامل الوظيفة الرس�مية أو بس�ببها«، وه�ذا ما هيمنا، ففي 
كث�ري من األحداث املوثقة، تتع�رض األرسة التعليمية لضغوطات 
واعتداءات، بعضها حتى من مس�ؤولن رسمين، جتعل من القيام 
بدوره�م يف تقدي�م اخلدم�ة التعليمي�ة أمرًا صعب�ًا، أم�ا اذا اعملنا 

املعايري القياسية برصامة، فسيكون مستحياًل.

● قان�ون حم�و االمية رق�م )23( لس�نه 2011، هيدف ه�ذا القانون 
اىل القض�اء عىل االمية م�ن خالل تنفيذ مرشوع حم�و األمية، وذكر 
القان�ون يف مادت�ه الرابع�ة: »تؤس�س يف وزارة الرتبية هيأة تس�مى 
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)اهلي�أة العليا ملحو االمية( يرأس�ها وزير الرتبية تتمتع بالش�خصية 
املعنوي�ة ويكون مقره�ا يف بغ�داد ويمثلها الوزير أو م�ن خيوله«.، 
ونص يف املادة الثامنة: »يؤسس يف وزارة الرتبية جهاز تنفيذي ملحو 
األمية يرأس�ه موظف بدرجة خاصة يرشحه رئيس اهليئة العليا من 
موظف�ي وزارة الرتبية ويتم تعيينه وفق�ًا للقانون«، تكون مهام هذا 

اجلهاز حسب املادة التاسعة:

1. أوال: وض�ع اخلط�ط مل�رشوع احلمل�ة وتنفيذه�ا ومتابعتها 
وتقويمها.

2. ثاني�ا: تنس�يق األعامل بن تش�كيالت اجله�از وبن اجلهات 
ذوات العالقة.

3. ثالث�ا: إع�داد وتدريب العاملن يف جمال حم�و األمية وتطوير 
مناهج الدراسة وطرقها ووسائلها. 

4. رابع�ًا: انج�از املعامالت اخلاصة باألمور اإلدارية وش�ؤون 
األفراد والقانونية واملالية والتجهيزات. 

5. خامس�ًا: اقرتاح م�رشوع املوازنة الس�نوية واملالك وعرضه 
عىل اهليأة إلقراره.

● قان�ون وزارة الرتبية رقم )22( لس�نة 2011 والذي نّص يف املادة 
الثالثة عىل وظيفة ومهام وزارة الرتبية العراقية، وهي: 
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1. أوال: وضع السياس�ة الرتبوية املوجهة ألنش�طتها بالتش�اور 
مع األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف اقليم.

2. ثاني�ا: إع�داد اخلط�ط الرتبوي�ة املتكامل�ة يف إطار الفلس�فة 
الرتبوية املقررة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. 

3. ثالثا: وضع برنامج إعداد املعلمن وتدريبهم والتنس�يق مع 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتطوير هذه الرامج.

4. رابعا: فتح رياض األطفال واملدارس عىل اختالف مراحلها 
وأنواعها وأدارهتا والعناية بالتعليم األهي واألجنبي.

5. خامس�ا: هتيئ�ة املعلم�ن واملدرس�ن واملرشف�ن الرتبوي�ن 
واملسؤولن عن إدارة العملية الرتبوية واإلرشاف عليها وإعادة 

تدريبهم أثناء اخلدمة وتطوير قدراهتم املهنية والعلمية. 

6. سادس�ا: إع�داد املناهج الدراس�ية ملراحل التعلي�م وأنواعه 
وهتيئ�ة وس�ائلها وكت�ب الدراس�ة فيه�ا وتطويرها اس�تنادًا إىل 

البحوث العلمية والدراسات واالجتاهات الرتبوية احلديثة. 

7. س�ابعا: العناي�ة بالرتبي�ة الديني�ة واخللقية ب�ام يضمن غرس 
القيم النبيلة السامية واحلميدة.

8. ثامنا: وضع نظم واساليب التقويم واالمتحانات، واإلرشاد 
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الرتبوي، والنفيس، واملهني.

وتوف�ري  الكب�ار  تعلي�م  ومراك�ز  املعاه�د  إنش�اء  تاس�عا:   .9
مستلزماهتا.

10. ع�ارشا: العناية بالرتبية الرياضية والفنية واالهتامم بالرتبية 

الصحي�ة للطالب وبالرتبي�ة البيئية وتوف�ري اخلدمات الصحية 
والتغذية املدرسية. 

11. حادي عرش: تنشيط التعامل والتفاعل بن املدرسة وبيئتها 

املحلية بالتنس�يق مع املجالس البلدية وتعزيز دور جمالس اآلباء 
واملعلمن. 

12. ثاين عرش: إعداد البحوث والدراسات والقيام بالتجارب 

الرتبوية والعلمية واالفادة من نتائجها يف تطوير النظام الرتبوي 
والتعليمي. 

13. ثال�ث ع�رش: التنس�يق والتعاون مع املؤسس�ات التعليمية 

والرتبوي�ة والثقافية واملنظامت املهني�ة ومنظامت املجتمع املدين 
لتعزيز العملية الرتبوية وتطويرها. 

14. راب�ع عرش: توثيق العالقات الرتبوي�ة والثقافية مع الدول 

العربية واإلس�المية واألجنبية واملنظامت العربية واإلس�المية 
واإلقليمية والدولية املعنية يف شؤون الرتبية والثقافة والعلوم. 
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15. خام�س عرش: توفري األبنية املدرس�ية وتش�ييدها وادامتها 

مع اجلهات ذوات العالقة.

● قان�ون منح�ة تالمي�ذ وطلبة امل�دارس احلكومية رقم )3( لس�نة 
2014، ص�در هذا القانون كام ُذكر يف األس�باب املوجبة بغية زيادة 

نس�بة التح�اق التالمي�ذ والط�الب يف امل�دارس واحلد م�ن ظاهرة 
الترسب وحتسن دخل األرسة.)1)

● قانون نقابة املعلمن يف اجلمهورية العراقية رقم )7( لسنة 1989.

● قان�ون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة رقم 38 لس�نه 
2013، أش�ارت امل�ادة 15 من القان�ون اىل دور وزارة الرتبية والتي 

تتوىل ما يأت���ي:

أ - تأم�ن التعلي�م االبتدائ�ي والثانوي بأنواعه ل�ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة حس�ب قدراهتم وبرامج الرتبية اخلاصة 

والدمج الرتبوي الشامل والتعليم املوازي.

ب - اإلرشاف ع�ىل املؤسس�ات التعليمي�ة الت�ي تعن�ى برتبي�ة 
وتعليم ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة.

ج- إعداد املناهج الرتبوية والتعليمية التي تتناس�ب واستعداد 

)1) قاعدة الترشيعات العراقية، جملس القضاء األعىل
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ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة.

د- حتدي�د وتوف�ري التجهي�زات االساس�ية الت�ي تس�اعد ذوي 
االعاقة واالحتياجات اخلاصة عىل التعليم والتدريب جمانًا.

ه��- توف�ري امل�الكات التعليمي�ة والفني�ة املؤهل�ة للتعامل مع 
التالمي�ذ والطلب�ة ومنحها املخصص�ات املهني�ة املطلوبة ومن 

مرحلة الطفولة املبكرة.

● قانون احلوانيت املدرسية رقم 54 لسنة 2008 »لتوفري احتياجات 
امل�دارس واملعاهد التابعة لوزارة الرتبي�ة ولتنمية روح التعاون بن 
اهليئات التعليمية والتدريس�ية والطلبة والعاملن فيها ولإلفادة من 

املردودات املتحققة من هذه احلوانيت، رشع هذا القانون«.

● نظ�ام ري�اض االطف�ال رق�م 11 لس�نة 1978 »هت�دف ري�اض 
االطف�ال اىل متكن االطف�ال الذين أكملوا الرابع�ة من العمر حتى 
غاي�ة السادس�ة من�ه من النم�و الس�ليم وتطوي�ر ش�خصياهتم من 
جوانبها اجلس�مية والعقلية، بام فيها النواح�ي الوجدانية واخللقية، 
وفق�ًا حلاجاهت�م وخصائ�ص جمتمعه�م، ليك�ون يف ذل�ك اس�اس 
صالح لنش�أهتم نشأة سليمة والتحاقهم بمرحلة التعليم االبتدائي، 
ومتابعة تربية أنفسهم وتعمل رياض االطفال لتحقيق ذلك اهلدف 

عىل ما يي:
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● توف�ري الرعاية االنس�انية الوافي�ة، وجعلها امت�دادًا وتكمياًل 
للرعاية االبوية الس�ليمة بام يبعث الثق�ة واالطمئنان يف نفوس 

االطفال. 

● تنظي�م االح�وال الرتبوي�ة واالجتامعي�ة، واتاح�ة الف�رص 
لي�امرس االطف�ال الفعالي�ات املناس�بة هلم بنش�اط ذايت س�ليم 

ويستمتعوا باللعب املهذب البهيج. 

● مالحظة نموهم وتطوير ش�خصياهتم وفهمها، وجعل ذلك 
اساس�ًا حلس�ن تنش�ئتهم وتربيتهم عىل مكارم االخالق والقيم 

االنسانية الرفيعة وتنمية قدراهتم ومهاراهتم«.

● نظ�ام املدارس االبتدائية رقم 30 لس�نة 1978 املعدل »يعمل 
التعلي�م االبتدائ�ي وفقا ألح�كام هذا النظام، ع�ىل متكن مجيع 
اطفال العراق ابتداء من اكامهلم السادسة من العمر، من تطوير 
ش�خصياهتم بجوانبها اجلس�مية والفكرية واخللقي�ة والروحية 

وليصبحوا مواطنن سليمي اجلسم والعقل واخللق..«.

● نظام املدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1977 املعدل

● نظ�ام جمال�س االب�اء واملعلم�ن رق�م 1 لس�نة 1994 »هيدف 
املجلس اىل:
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1( توثيق الصالت بن البيت واملدرسة وتطوير العالقات االنسانية 

فيها واشاعة التكافل االجتامعي والتضامن ومساعدة االخرين. 

2( تعمي�ق الوع�ي الوطني والعلمي والرتب�وي والثقايف والصحي 

بام يؤدي اىل حتس�ن البيئة املحلية وجيعل املدرس�ة مركز اش�عاع يف 
املجتمع. 

3( تعزيز غرض املبادئ السامية والقيم العربية االسالمية االصيلة 

يف نف�وس الط�الب واالستش�هاد بالن�امذج التارخيي�ة واملع�ارصة 
للش�خصيات العربية ذات الس�لوك االنس�اين الراقي وتش�جيعهم 

عىل االقتداء هبا. 

للط�الب  الس�لوك االجتامع�ي  اح�كام وضب�ط  4( االس�هام يف 

واملعلمن داخل املدرسة وخارجها وبخاصة ما يتصل بالعالقة بن 
الطالب واملعلم واصول التعام�ل بينهام واالهتامم بالنظافة واملظهر 

والتزام احلشمة وعدم الترج.

5( اإلسهام يف تطوير املدرسة علميا واجتامعيا والسعي إىل توفري أو 

سد بعض احتياجاهتا بالوسائل املتاحة«.

● تعليامت نظام جمالس االباء واملعلمن رقم 1 لسنة 1994

● تعليامت رقم 42 لسنة 1990 اخلاصة بمدارس اليافعن
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● نظام املكتبات املدرسية رقم 54 لسنة 1974

● تعليامت احلوانيت املدرسية رقم 1 لسنة 2010

● نظام االمتحانات العامة رقم 18 لسنة 1987

● الق�رار 132لس�نة 1996 معاقبة كل من أفش�ى او تداول بصورة 
غري مرشوعة اسئلة االمتحانات الرسمية.

● تعلي�امت رق�م 1 لس�نة 1983 )بش�أن امتحان�ات نص�ف الس�نة 
واالمتحانات النهائية(

● تعلي�امت رق�م 2 )بش�أن الدرج�ات املقارب�ة لدرج�ة النج�اح 
الصغرى(.

● تعليامت رقم 3 )بش�أن جلان تدقيق نتائج االمتحانات للصفوف 
غري املنتهية(.

● تعليامت رقم 4 )بش�أن احتس�اب االختب�ارات الصفية واليومية 
والشهرية( .

● تعلي�امت رقم 5 )بش�أن تبلي�غ نتائج االمتحان�ات وتنظيم قوائم 
الصفوف(.

االمتحان�ات  قضاي�ا  يف  التحقي�ق  )بش�أن   6 رق�م  تعلي�امت   ●
والشهادات(.
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● تعليامت رقم 7 )بشأن سجالت الدرجات(.

● تعليامت رقم 8 )للطالب املشرتكن يف االمتحانات العامة(.

● تعليامت رقم 9 )مراقبي االمتحانات العامة(.

● تعليامت رقم 10 )مديري مراكز االمتحانات العامة(.

● تعليامت رقم 11 )اعضاء جلان الفحص والتدقيق(.

● تعليامت رقم 12 )مديري مراكز الفحص(.

● تعليامت رقم 13 )اخلاصة باللجان الطبية(.

● تعليامت رقم 14 )اشرتاك اخلارجين يف االمتحانات العامة(.

● تعليامت رقم 15 )املديريات العامة للرتبية(.

● تعليامت رقم 16 )تنظيم مراكز االمتحانات العامة(.

● تعليامت رقم 17 )بشأن تنظيم الوثائق املدرسية(.

● تعليامت رقم 18 )اخلاصة بتنظيم الوثائق وتصديقها(.

● تعليامت رقم 19 )ترمجة وتصديق الوثائق(.

● تعليامت رقم 20 )أسس متابعة نتائج االمتحانات العامة(.

● تعليامت رقم 21 )تطوير اساليب التقويم(.
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● تعليامت رقم 22 )اخلاصة بمتابعة املستويات العلمية(.

● تعليامت رقم 23 )اخلاصة بأعداد الطالب الناجحن ونس�بهم يف 
االمتحانات املدرسية(.

● تعليامت رقم 24 )استخدام البطاقة املدرسية(.

● نظام التعليم االهي واالجنبي رقم )5( لسنة 2013.

● تعلي�امت رق�م 1 لس��نة 2014 اخلاص�ة بمن�ح اج�ازة تأس�يس 
املدارس األهلية واألجنبية.

● تعليامت رقم 2 لسنة 1987 احلفاظ عىل الوثائق املعدلة بالتعليامت 
)خاص بوزارة الرتبية(.

احلق يف التعليم �ضمن االتفاقيات والعهود الدولية امللزمة)))

● العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 
امل�واد 13 و 14 للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية 
والثقافي�ة أمهي�ة خاصة ضم�ن اإلطار القان�وين لألمم املتح�دة، وتعد 
امل�ادة 13 ه�ي املادة األكثر ش�موال حول احل�ق يف التعلي�م، وتقر هذه 
امل�ادة بح�ق اجلمي�ع يف التعلي�م دون متيي�ز م�ن أي نوع، وتض�ع إطار 

)1) حس�ب مدون�ة املق�رر اخلاص لألم�م املتحدة املعن�ي باحلق يف التعلي�م )احلق يف 
التعليم(.



38

ضمانات حق التعليم في العراق

عم�ل لتحقيق اإلعامل الكامل هلذا احل�ق، بحيث حددت التايل: جعل 
التعلي�م االبتدائ�ي إلزامي�ا وإتاحت�ه جمان�ا للجمي�ع، وتعمي�م التعليم 
الثانوي بمختلف أنواعه وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل املناسبة 
والس�يام باألخذ تدرجييا بمجاني�ة التعليم، جعل التعلي�م العايل متاحا 
للجميع عىل قدم املس�اواة، تبعا للكفاءة، واخت�اذ التدابري الالزمة ملحو 
األمية وحتسن جودة التعليم. تنص هذه املادة أيضا عىل حرية اآلباء يف 
اختيار نوع التعليم الذي يريدونه ألبنائهم واحلرية يف إنشاء املؤسسات 
التعليمي�ة وإدارهت�ا وفق�ا للمعايري الدني�ا التي وضعته�ا الدولة. تنص 
امل�ادة 14 ع�ىل التزامات الدول�ة يف اعتامد خطط عم�ل من أجل ضامن 
تعليم ابتدائي إلزامي إذا مل تكن قد فعلت ذلك بعد. هناك أيضًا تفسري 
اللجن�ة املعنية باحلق�وق االقتصادية واالجتامعي�ة والثقافية املادتان 13 
و14 من العهد يف تعليقن عامن رئيسين: التعليق العام رقم 13: احلق 
يف التعلي�م )املادة 13(، والتعلي�ق العام رقم 11: احلق يف التعليم )املادة 
13(، والتعلي�ق العام رقم 11: خطط عم�ل من أجل التعليم االبتدائي 

)املادة 14(، وتعليقات عامة أخرى ذات صلة بتفسري املادتن 13 و14.

● اتفاقي�ة حق�وق الطف�ل )امل�واد 28 و29( تنطب�ق اتفاقي�ة حقوق 
الطف�ل ع�ىل األطف�ال دون س�ن 18، وتع�رتف بالتعليم كح�ق قانوين 
ل�كل طفل عىل أس�اس تكافؤ الفرص. وتنص امل�ادة 28 عىل أن يكون 
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التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا جمانا للجميع، وتش�جيع تطوير ش�تى 
أش�كال التعلي�م الثانوي وإتاحته�ا للجميع وتوفريها وجع�ل التعليم 
الع�ايل متاح�ا للجمي�ع ع�ىل أس�اس القدرات، ك�ام وتن�ص أيضا عىل 
وج�وب التزام الدولة باختاذ التدابري الالزمة لتش�جيع احلضور املنتظم 
يف املدارس، وتنص أيضا عىل تشجيع التعاون الدويل يف األمور املتعلقة 
بالتعلي�م، وبخاص�ة هب�دف اإلس�هام يف القض�اء عىل اجله�ل واألمية 
وتيس�ري الوص�ول إىل املعرفة العلمي�ة والتقنية. حتدد امل�ادة 29 أهداف 
التعلي�م وتع�رتف بحرية اآلب�اء يف اختيار ن�وع التعليم ال�ذي يريدونه 
ألبنائهم واحلرية يف إنش�اء املؤسسات التعليمية وإدارهتا وفقا للمعايري 
الدني�ا التي وضعتها الدولة. كام وفرست جلن�ة حقوق الطفل املادة 29 
م�ن اتفاقية حقوق الطفل يف تعليقها العام رقم 1: أهداف التعليم، ويف 

تعليقات عامة أخرى ذات صلة تفرس املادتن 28 و29.

● اتفاقي�ة القض�اء عىل مجيع أش�كال التمييز ضد امل�رأة )املادة 10( 
تع�د اتفاقية القضاء عىل مجيع أش�كال التمييز ضد املرأة )س�يداو( هي 
القانون الدويل حلقوق املرأة. وتكفل املادة 10 حقهن يف التعليم، وتعزز 
املس�اواة بن اجلنس�ن ومنح كل امرأة حقوق متس�اوية مثل الرجل يف 
جمال التعليم، من مرحلة ما قبل املدرسة إىل التعليم العايل التقني، وهذا 
يعن�ي ي إمكاني�ة الوص�ول إىل التعليم والف�رص يف التوجيه الوظيفي 
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واملهن�ي، واملنح التعليمية أو غريها من املنح الدراس�ية وبرامج التعليم 
املتواصل )تعليم الكبار( وحمو األمية، وتنص أيضا عىل القضاء عىل أي 
مفه�وم نمطي للنوع االجتامع�ي عن أدوار الرجال والنس�اء عىل مجيع 
املس�تويات ويف مجيع أش�كال التعليم. مل تعتمد اللجن�ة املعنية بالقضاء 
عىل التمييز ضد املرأة توصيات عامة حمددة بش�أن املادة 10، ولكن من 
اجلدير بالقراءة التوصية العامة رقم 28: االلتزامات األساس�ية للدول 
األط�راف بموجب املادة 2 من اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز 

ضد املرأة.

● اتفاقية القضاء عىل مجيع أش�كال التمييز العنرصي )املواد 5 و7( 
حتظ�ر االتفاقي�ة الدولي�ة للقضاء عىل مجيع أش�كال التميي�ز العنرصي 
التميي�ز العن�رصي عن�د التمت�ع بحق�وق اإلنس�ان، ب�ام فيه�ا احلقوق 
االقتصادي�ة واالجتامعي�ة والثقافي�ة. وتكف�ل املادة 5 احل�ق يف التعليم 
للجمي�ع، دون متيي�ز بس�بب الع�رق أو الل�ون أو األص�ل القوم�ي أو 
اإلثني، وتش�جع املادة 7 الدول عىل اخت�اذ تدابري ملكافحة التحيز الذي 
ي�ؤدي إىل التميي�ز العنرصي يف جمال الرتبية والتعلي�م، وتعزيز التفاهم 
والتس�امح والصداق�ة بن األمم واجلامع�ات العرقي�ة أو اإلثنية. تنرش 
جلن�ة القض�اء ع�ىل التميي�ز العنرصي توصي�ات عامة لتفس�ري احلق يف 
التعليم: التوصية العامة رقم 27 بش�أن التمييز ضد الغجر وفيها قس�م 



41

ضمانات الحق في التعليم

عن التدابري يف ميدان التعليم )الفقرات 17-26( والتوصية العامة رقم 
34 بش�أن التمييز العنرصي ضد الس�كان املنحدرين من أصل أفريقي 

وفيها قس�م ع�ن تدابري خاصة يف جمال التعلي�م. وتعتر التوصية العامة 
رقم 30 بش�أن التمييز ضد غري املواطنن هي أيضا ذات صلة، والسيام 

الفقرة 30 و31 املتعلقة باحلق يف التعليم )الفقرة 66-61(.

● العه�د ال�دويل اخلاص باحلق�وق املدنية والسياس�ية )امل�ادة 18( 
يضم�ن العهد الدويل اخل�اص باحلقوق املدنية والسياس�ية حرية الفكر 
والوج�دان والدي�ن يف التدريس يف املادة 18، ويقر بحرية اآلباء لضامن 
التعليم الدين�ي واألخالقي ألوالدهم وفقا لقناعاهتم اخلاصة. فرست 
جلنة حقوق اإلنسان املادة رقم 18 يف تعليقها العام رقم 22 حرية الفكر 

والوجدان والدين.

● اتفاقية حقوق األش�خاص ذوي اإلعاقة، تسّلم الدول األطراف 
بح�ق األش�خاص ذوي اإلعاق�ة يف التعلي�م. وإلعامل ه�ذا احلق دون 
متييز وعىل أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول األطراف نظاما تعليميا 

جامعا عىل مجيع املستويات وتعلام مدى احلياة موجهن نحو ما يي:

1. التنمية الكاملة للطاقات اإلنس�انية الكامنة والش�عور بالكرامة 
وتقدير الذات، وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

والتنوع البرشي.
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2. تنمية ش�خصية األشخاص ذوي اإلعاقة ومواهبهم وإبداعهم، 
فضال عن قدراهتم العقلية والبدنية، للوصول هبا إىل أقىص مدى.

3. متكن األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة الفعالة يف جمتمع ُحر.

كام وحترص الدول األطراف يف إعامهلا هذا احلق عىل كفالة ما يي:

1. ع�دم اس�تبعاد األش�خاص ذوي اإلعاق�ة من النظ�ام التعليمي 
العام عىل أس�اس اإلعاقة، وعدم اس�تبعاد األطف�ال ذوي اإلعاقة 
م�ن التعلي�م االبتدائ�ي أو الثان�وي املجاين واإللزامي عىل أس�اس 

اإلعاقة.

2. متكن األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول عىل التعليم املجاين 
االبتدائي والثانوي، اجليد واجلامع، عىل قدم املس�اواة مع اآلخرين 

يف املجتمعات التي يعيشون فيها.

3. مراعاة االحتياجات الفردية بصورة معقولة.

4. حص�ول األش�خاص ذوي اإلعاقة عىل الدع�م الالزم يف نطاق 
نظام التعليم العام لتيسري حصوهلم عىل تعليم فعال.

5. توف�ري تداب�ري دعم فردي�ة فعالة يف بيئات تس�مح بتحقيق أقىص 
قدر م�ن النمو األكاديمي واالجتامعي، وتتف�ق مع هدف اإلدماج 

الكامل.
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● االتفاقي�ة اخلاص�ة بمكافح�ة التمييز يف جم�ال التعليم، ألغراض 
ه�ذه االتفاقي�ة، تعن�ي كلم�ة »التمييز« أي مي�ز أو اس�تبعاد أو قرص أو 
تفضي�ل ع�ىل أس�اس العن�رص أو اللون أو اجلن�س أو اللغ�ة أو الدين، 
أو الرأي سياس�يا وغري س�يايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو 
احلال�ة االقتصادي�ة أو املولد، يقصد منه أو ينش�أ عنه إلغاء املس�اواة يف 

املعاملة يف جمال التعليم أو اإلخالل هبا، وخاصة ما يي:

1. حرمان أي ش�خص أو مجاعة من األشخاص من االلتحاق بأي 
نوع من أنواع التعليم يف أي مرحلة.

2. قرص فرض أي ش�خص أو مجاعة من األش�خاص عىل نوع من 
التعليم أدين مستوي من سائر األنواع.

3. إنش�اء أو إبقاء نظم أو مؤسس�ات تعليمية منفصلة ألش�خاص 
معين�ن أو جلامعات معينة من األش�خاص، غري تل�ك التي جتيزها 

أحكام املادة 2 من هذه االتفاقية.

4. فرض أوضاع ال تتفق وكرامة اإلنسان عىل أي شخص أو مجاعة 
من األشخاص.
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تقييم الر�ضيد القانوين العراقي اخلا�ص بالتعليم

الرصي�د القان�وين العراقي الرتب�وي بصورة عامة يمك�ن أن يكون 
م�ن األفض�ل يف املنطق�ة، لكن�ه ك�ام أش�ارت »االس�رتاتيجية الوطنية 
للتعليم«، يعاين من القدم والتداخل يف االختصاصات والرتهل لكثرة 
ه�ذه القوان�ن واألنظم�ة، واحلل لي�س بترشيع�ات جدي�دة فقط، بل 
بمراجع�ة جدية ق�د جتعل من هذه املنظومة أكثر مالئمة للمس�تجدات 
االجتامعي�ة واالقتصادية والثقافية وغريها م�ن العوامل، كام أن الكثري 
من هذه القوانن واألنظمة كان جزًء من منظومة فكرية ترشيعية تعتمد 
األيدولوجي�ا احلزبي�ة والروباغان�دا األحادية التي أثرت يف الفلس�فة 
الترشيعية ملختلف القطاع�ات، وربام يكون القطاع الرتبوي هو األكثر 

تأثرا.

من�ذ ترشيع الدس�تور العراق�ي، مل يت�م مراجعة املنظوم�ة القانونية 
بش�كل جدي، عىل الرغم من تعديل الكثري من األنظمة والقوانن، اىل 
أن املنظوم�ة ال تراجع جزئيا بل من املهم قراءهتا ضمن الس�ياق العام، 
لتأشري مواطن اإلخفاق، ومواطن االبتعاد عن َهدي الدستور العراقي 

وقواعده واشرتاطاته.

عملي�ًا يمكنن�ا حتدي�د نق�اط مهمة، متث�ل مالحظاتنا ع�ىل املنظومة 
القانونية الرتبوية العراقية، وأمهها:
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ل�دى العراق رصي�د ممتاز من القوانن واألنظمة الت�ي تتيح له أداًء 
جيدًا حلد كب�ري يف قطاع الرتبية والتعليم، كام وأن العراق وقع وصادق 
ع�ىل أغلب االتفاقيات والروتوكوالت اخلاصة بالتعليم. وهذا مؤرش 
جي�د عىل رغبة يف أن يك�ون قطاع التعليم يف الع�راق مواكبًا من حيث 

اإلعامل الكامل للحق يف التعليم.

● بمراجع�ة مدقق�ة للمنظومة القانونية العراقية، س�نرى أن الكثري 
م�ن األنظم�ة والقوان�ن الس�ارية حت�ى اآلن، صدر قب�ل أكثر من 
30 س�نة، وه�و وقت طويل مّر دون مراجع�ة أو تعديل ملعظم هذه 

القوان�ن، مث�ال عىل ذلك قان�ون التعليم االلزامي رقم 118 لس�نة 
1976، ع�ىل الرغ�م م�ن تعديله س�نة 1988مل تطرأ تغي�ريات تذكر 

علي�ه، وبق�ي يف أصله كام تم ترشيعه منذ 43 س�نة حت�ى كتابة هذه 
الس�طور. أدرك متامًا أن الترشيع قد يدوم لسنوات أطول من هذا، 
لكننا يف التوصيات س�نبن س�بب ذكرنا هل�ذا املوضوع كمالحظة، 
وال بأس من التنويه اىل أن اخلالصة لرأيي هو أن العملية التعليمية 
عملي�ة إنس�انية، أي أهن�ا مرتبطة باإلنس�ان بش�كل وثي�ق، بحاجة 
لتطوي�ر وتكيي�ف يصاح�ب ويزام�ن تط�ور اإلنس�ان وجمتمع�ه 
والتغريات املصاحب�ة للتحوالت االجتامعي�ة األخرى. فضاًل عن 
أن احلكوم�ات الس�ابقة مل يك�ن من أولوياهتا وض�ع معايري حقوق 
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االنسان والتنمية املستدامة ضمن موجهات الترشيع، لذلك نعتقد 
بأن مراجعة يف ضوء متبنيات العراق اجلديدة أمر رضوري.

● أحصينا 47 قانون ونظام وتعليامت مصدرة لتنظم عمل املنظومة 
الرتبوي�ة، وه�ذا يس�بب ارب�اك ومؤرش عىل ع�دم تناغ�م وتكامل 
القوانن واألنظمة الرتبوية، حتى أن اإلسرتاتيجية الوطنية للتعليم 

أشارت هلذا يف تقييمها.

● اهلي�كل التنظيمي اإلداري املّقر وفق القوانن واألنظمة العراقية، 
هي�كل عم�ودي يعتمد بش�كل كبري ع�ىل املركزية االداري�ة، األمر 
الذي يبعده عن الفعالية اإلدارية، وحيرمه من املرونة واحلركية التي 

تتسم هبا أنظمة إدارة التعليم احلديثة.

● هناك قوانن وأنظمة تم ترشيعها لكنها مل جتد طريقها اىل املكاتب 
التنفيذي�ة بعد، مث�ل قانون منحة تالميذ وطلب�ة املدارس احلكومية 
رقم )3( لس�نة 2014، وقانون محاية املعلمن واملدرسن واملرشفن 
واملرش�دين الرتبوي�ن رق�م )8( لس�نة 2018، وألس�باب خمتلفة، 
أغلبه�ا يتعلق بالتخصيص املايل، وعدم وجود موارد كافية لتمويل 
تنفيذ هذه القوانن، وهذه احلجة غري مقبولة من الناحية القانونية.

● إن تطبيق بعض القوانن مل يكن بش�كل كامل، وبالذات يف جمال 
تطبيق الزامية التعليم، ويف جمال اعامل اتاحة الفرص لذوي اإلعاقة 
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وذوي االحتياج�ات اخلاص�ة ليك�ون هل�م ف�رص يف التعليم. هذا 
التطبيق غري املكتمل للقوانن، ولألنظمة يعد أحد مشاكل اإلعامل 

الكامل حلق التعليم يف العراق.

● العشوائية والتخبط واالرجتال يف األنظمة والقرارات والرؤى يف 
إدارة العملية التعليمية دون وجود اس�تقرار ألنظمة التعليم، فمرة 
يس�تحدث نظام لفص�ل التعلي�م االحيائي والتطبيقي يف الدراس�ة 
االعدادية، ثم يتم ايقافه، ومرة يكون هناك دور ثالث لالمتحانات 
العامة، ومرة يتوقف، وهذه احلالة القلقة وغري املستقرة تؤثر بشكل 
يسء ع�ىل الطلب�ة واألرسة التعليمي�ة، وعىل املؤسس�ات اإلدارية، 
لذل�ك نعتق�د ب�أن نظام�ًا جديدًا موح�دًا ومس�تقرًا ينظ�م العملية 

التعليمية أمر جوهري.

● مل يتم مراجعة القوانن واألنظمة العراقية اخلاصة بالتعليم بشكل 
ج�ّدي، لتكييفها مع معايري احل�ق يف التعليم الدولي�ة، هذه املعايري 

التي حددهتا االتفاقيات الدولية التي وقع وانضم العراق هلا.

● التعلي�م األه�ي يف الع�راق أصب�ح قطاع�ًا ضخ�اًم، ومل يعد نظام 
التعلي�م األه�ي واألجنب�ي رقم 5 لس�نة 2013 قادرًا ع�ىل تنظيمه، 
أه�م األس�باب التي جتعل م�ن القانون رضورة ه�و أن الرقابة عىل 
التعلي�م اخلاص إجراء متداخل االختصاص�ات، بن وزارة الرتبية 
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الت�ي تنظم اجلانب التعليمي والتنظيمي اخلاص باملدارس اخلاصة، 
ووزارة العم�ل املس�ؤولة ع�ن عالق�ة صاح�ب العم�ل بموظفيه، 
ومؤسسات أخرى كدوائر البلدية وجمالس احلكم املحي التي تنظم 

عملية انشاء املدارس واختيار موقعها.

التو�ضيات
اإلعامل الكامل للحق بالتعليم يستلزم مراجعة جدية للمنظومة 
القانوني�ة العراقي�ة اخلاصة هبذا املجال، ه�ذه املراجعة تتضمن 
إع�ادة النظ�ر بالقوانن النافذة، إضافة لس�د النقص يف الرصيد 
القان�وين اخل�اص باحل�ق يف التعلي�م. ه�ذه املراجع�ة س�تكون 
مكتملة بارشاك مجيع اجلهات ذات العالقة، ابتداًء باملؤسسات 
الرسمية، واألرسة التدريس�ية، مرورًا باملجتمع املدين، وانتهاًء 
بمتلقي اخلدمة التعليمية وهم الطالب وذوهيم، وهذه املراجعة 

تتضمن عدة عنارص أساسية، أمهها:

● تفعي�ل القوانن التي تم ترشيعها بالفعل، واملعطلة ألس�باب 
خمتلفة أمهها عدم ادراجه�ا يف املوازنة املخصصة لوزارة الرتبية 

العراقية.

● مراجع�ة القوانن واألنظم�ة الرتبوية، ودم�ج الكثري منها يف 
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قانون واحد، لس�هولة املتابعة والتطبيق وضامن عدم التضارب 
والتسويف.

● أخذ تكييف القوانن واألنظمة الرتبوية مع العهود واملواثيق 
الدولي�ة بع�ن االعتب�ار عن�د اج�راء املراجع�ة هل�ذه القوان�ن 

واألنظمة.

● توزيع الصالحيات اإلدارية وكرس اهلرمية املتحكمة يف إدارة 
األنظمة الرتبوية.

● مراجع�ة موق�ف الع�راق م�ن ع�دم االنض�امم ملعاه�دات 
وبروتوكوالت دولية وإقليمية، متعلقة باحلق يف التعليم بشكل 

مبارش أو غري مبارش.

● تس�هيل عملي�ة الوص�ول للتعلي�م ع�ر تس�هيل إج�راءات 
فق�دوا مستمس�كاهتم  الذي�ن  للطلب�ة  التس�جيل وااللتح�اق 
الثبوتي�ة، وتذلي�ل العقب�ات ع�ىل س�اكني خمي�امت النازح�ن، 
واجراء مراجعة ج�ادة بأنظمة قبول الطلبة تتالءم مع الظروف 

االجتامعية والسياسية يف العراق.

● مراجع�ة قان�ون الزامي�ة التعلي�م بش�كل خ�اص، وتعديل�ه 
ليش�مل التعليم الثان�وي، أو جزًء من�ه، تنفيذًا لقان�ون التعليم 
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اإللزامي رقم 118 لس�نة 1976، والذي رصح بأن االنتقال اىل 
الزامية التعليم يف املرحلة املتوس�طة سيتم بشكل تدرجيي، وهو 

أمر مل حيدث منذ ترشيع القانون قبل 43 سنة.

● تطبي�ق القوان�ن واألنظمة واملعاه�دات الدولي�ة التي تعنى 
بح�ق األش�خاص ذوي اإلعاقة بالتعليم، وه�ذا احلق يتضمن 

صفوفًا خاصة، وتدريسيون مدربون هلذا الغرض.

● االس�تقرار والثب�ات يف األنظم�ة التعليمي�ة املبني�ة عىل رؤية 
واسعة وبعيدة املدى، واالبتعاد عن االرجتال والعشوائية.

● استثامر اخلرات والكفاءات والطاقات املتوفرة لدى املجتمع 
املدين العراقي، يف عملية إعامل احلق بتعليم جيد، وهذا يتطلب 
أن يك�ون املجتمع املدين حارٌض عر ممثلي�ه يف اللجان الدائمة، 

كعضو مراقب، أو كاستشاري.

● اع�داد التقاري�ر الدوري�ة املقدم�ة للج�ان اخلاص�ة بتطبي�ق 
االتفاقي�ات الدولي�ة، وأخ�ذ التوصي�ات املقدم�ة م�ن اللجان 
وال�دول األعض�اء بش�كل جدي، ونرش ه�ذه التقاري�ر للعلن 

ضمن موقع وزارة الرتبية، ونرشها عر وسائل اإلعالم.

● تطبي�ق قان�ون العم�ل رقم 37 لس�نة 2015 بش�كل جدّي يف 
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تنظي�م العالقة بن املدرس�ن واملعلم�ن والعاملن يف املدارس 
األهلية وإدارات املدارس، عر ارشاك وزارة العمل والشؤون 
االجتامعي�ة، وع�ر مراجع�ة نظام امل�دارس األهلي�ة، وحتويله 
لقان�ون متكام�ل ينظم هذه العالق�ة وفق قان�ون العمل ويدير 
عملي�ة الرقاب�ة عىل القطاع التعليمي اخلاص ب�ن وزارة الرتبية 

ووزارة العمل.

● ض�م مدريس ومعلم�ي املدراس األهلية لنقاب�ة املعلمن، أو 
إجي�اد كيان مواٍز هلا، خللق قوة تفاوضي�ة هلم قادرة عىل املطالبة 

بحقوقهم وانصافهم.

● حل أكر مش�كلة قانونية لدى وزارة الرتبية عر إجياد فرص 
توظيف للمحارضين باملجان، بشكل عاجل، ال بحلول مؤقتة 
غري مقبولة، عىل أن يتم األمر بش�كل جاد ورسيع وعادل، فال 
يمك�ن تري�ر وج�ود أكثر م�ن 200 ألف حمارض يعمل بش�كل 
جم�اين، أو بمبالغ زهي�دة، وفق ق�رار مؤقت عند انته�اء توقيته 

ستعاد املشكلة للظهور.
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لضمان التعليم

الفصل الثاني
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أصدرت اللجنة املش�ّكلة بأمر من رئيس جملس الوزراء سنة 2012، 
وبرئاس�ة نائب رئيس جملس ال�وزراء وعضوية وزاريت الرتبية والتعليم 
الع�ايل والبح�ث العلم�ي وجهات ومؤسس�ات أخرى االس�رتاتيجية 
الوطني�ة للرتبية والتعليم العايل والبحث العلم�ي، الوثيقة املهمة هذه، 
توض�ح رؤية الدول�ة حلال�ة التعليم يف وقت�ه، وحتدد مس�ارات العمل 
لتطوي�ر القط�اع التعليمي حتى ع�ام 2020. لإلس�رتاتيجيات الوطنية 
ارتب�اط وثي�ق باحل�ق يف التعلي�م، واالس�رتاتيجية الوطني�ة للتعليم يف 
الع�راق ليس�ت اس�تثناًء بالتأكيد، فقد اس�تندت وحس�ب مقدمتها يف 
»الس�ياق العام« للدس�تور العراقي والعهود واملواثي�ق الدولية اخلاصة 
باحل�ق يف التعليم، لذلك فمراجعة احل�ق يف التعليم بالعراق دون تقييٍم 

إلسرتاتيجيته لن يكون مكتماًل.

تتكون جلنة اإلرشاف عىل اعداد االسرتاتيجية من 14 عضوًا، برئاسة 
نائ�ب رئي�س جمل�س ال�وزراء، وعضوي�ة وزراء التعليم الع�ايل، الرتبية، 
املالية، التخطيط، والوزراء باالختصاصات املذكورة من اقليم كردستان، 
اضافة لرؤس�اء جلان الرتبي�ة والتعليم العايل الرملاني�ة وغريهم. أّما جلنة 
اخل�راء واالستش�ارين فتكون�ت من 28 عض�و، معظمهم مستش�ارون 
يف ال�وزارات املذك�ورة أع�اله. م�ا هيمنا فعاًل ه�و جلنة الصياغ�ة، والتي 
تشكلت من مخسة أشخاص يشغلون مناصب حكومية معظمهم أساتذة 
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جامعيون يف اإلدارة والتخطي�ط. واللجنة األخرية هي اللجان الفنية من 
وزاريت الرتبية، والتعليم العايل وضمت 15 عضوًا.

ه�ذه اللجان الثالث تكونت من 62 عض�وًا، كانت جلنة اإلرشاف 
بالكامل من الرجال، وضمت جلنة اخلراء واالستشارين 4 نساء فقط، 
وجلن�ة الصياغ�ة ضّمت 5 رج�ال، واللجنة الفنية ضّمت 3 نس�اء فقط 
م�ن أصل 15 عضوًا. أي أن اللجان الثالث كانت تضم 55 عضوًا من 

الرجال، و7 من النساء.

رؤي�ة االس�رتاتيجية الوطني�ة للتعليم نّص�ت عىل: » نظ�ام تربوي 
وتعليم�ي يوف�ر ف�رص التعلي�م والتعلي�م للجميع بام حيق�ق متطلبات 
املجتم�ع املتح�ر ويس�هم يف بناء االنس�ان ويرس�خ مب�ادئ املواطنة 

الصاحلة والديمقراطية وحقوق االنسان«.)1)

واحلقيق�ة أن الرؤية التي وضعتها االس�رتاتيجية جدي�رة بالتقدير، 
ورب�ام تكون األنضج من بن الرؤى التي اطلعنا عليها يف دول املنطقة. 
النقطة الوحيدة التي وجدنا أنفس�نا ملزمن باإلشارة هلا، هو أن فرص 
التعلي�م للجميع عبارة ناقص�ة، دون أن يوّضح اإللزام االس�رتاتيجي 

بأن »التعليم اجليد« هو الغاية.

)1) االسرتاتيجية الوطنية للرتبية والتعليم العايل يف العراق.
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ك�ام ح�ددت االس�رتاتيجية مخ�س منطلق�ات أساس�ية للغاي�ات 
االسرتاتيجية، وهي:

● تعليم يؤمن بتكافؤ الفرص.

● تعليم ذو جودة عالية.

● تعليم يسهم يف التنمية الشاملة.

● تعليم حيقق متطلبات املجتمع املتحر.

● منظومة تعليمية فاعلة ودينامية.

يف اإلسرتاتيجية الوطنية ويف فصل )املتابعة والرقابة والتقويم( كتبت 
اللجنة املؤلِفة: »تكتس�ب مراحل تنفيذ اخلطط الوطنية واالسرتاتيجية 
الش�املة أو القطاعي�ة أمهيتها بوصفها متثل حال�ة الفصل بن أن تكون 
ه�ذه اخلط�ط واالس�رتاتيجيات جم�رد وثائ�ق مكتبية يت�م وضعها عىل 
الرف�وف أو أن تك�ون بمثابة خارط�ة طريق ذات رؤي�ة واضحة املعامل 
يمكن أن تسهم يف تطوير واالرتقاء بمتطلبات التنمية الوطنية أو تطوير 
قطاع معن«. وهذا النص دالٌّ عىل أن هاجس التسويف واإلمهال كان 
حارضًا لدى جلنة الصياغة والكتابة، وربام هذا اهلاجس منطقٌي يف ظل 
األهداف العالية التي تم وضعها يف االس�رتاتيجية، ويف بعض األحيان 
غ�ري الواقعية التي وضعتها االس�رتاتيجية ملس�ار التعليم يف الس�نوات 
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الثامن التي هي جمال اخلطة الزمني.

من أوىل األعذار التي يمكن أن نلتمس�ها للجنة امُلعدة للوثيقة، هو 
أن االس�رتاتيجية الوطني�ة اعرتض جم�ال تطبيقها، ح�رب العراق ضد 
التنظي�م املتطرف التي بدأت بوادرها يف هناية العام 2013، وتصاعدت 
بش�كل كبري ج�دًا يف منتص�ف ع�ام 2014، إضافة النخفاض أس�عار 
النفط بش�كل كبري تزامن مع احلرب املذكورة، هذا الظرف االستثنائي 
ال�ذي امتد لغاي�ة 2018، ربام يكون ق�د حكم عىل ه�ذه الرؤية املبالغة 

بطموحها قبل أن تشهد طريقها للتنفيذ.

هذه الظروف خلقت مش�اكل كب�رية يف القطاع التعليمي منها أزمة 
الن�زوح الكبرية التي صاحب�ت جرائم التنظي�امت اإلرهابية، واملعارك 
التي دارت يف س�ت حمافظ�ات عراقية، ومما ال خيفى ع�ىل فطنة القارئ 
أن مجيع هذه الظروف أدت لتعطيل تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للرتبية 

والتعليم بشكٍل يسمح بإحداث أثر واضح.

لألس�باب الس�ابقة نعتقد أن تقييم اس�رتاتيجية التعليم التي تنتهي 
يف 2020 س�يكون غ�ري جمٍد، فأس�باب ع�دم تنفيذها س�تكون حارضة 
دائاًم، واألجدى برأيي هو أن نبدي مالحظاتنا لالس�رتاتيجية القادمة، 
والتي نعتقد أن االس�رتاتيجية الوطنية األوىل كانت تفتقرها. أوىل هذه 
املالحظ�ات ه�ي أن تكون األه�داف أكثر واقعي�ة، وقابل�ة للتحقيق، 



59

الخطة االستراتيجية لضمان التعليم

ومتس�قة م�ع رؤي�ة احلكومة العراقي�ة لتمويله�ا. هذا يقودن�ا ملالحظة 
مهم�ة، وه�ي أن االس�رتاتيجية م�ن امله�م أن تغطي ف�رتة زمنية أقرص 
من 10 س�نوات، بالنظر لتقلبات الظ�رف العراقي التي ال يمكن التنبؤ 
هب�ا، إضاف�ة العت�امد العراق ع�ىل النفط كممول ش�به وحي�د لإلنفاق 
احلكوم�ي، وقد رأين�ا يف العرش س�نوات املاضية أن أس�عار النفط غري 
قابل�ة للتوق�ع عىل املدى البعي�د، ويفضل أن تكون مدة االس�رتاتيجية 
لدورة برملاني�ة واحدة، تلتزم احلكومة هبا وبتحقي�ق أهدافها، مع رؤية 
وخط�ة لتجديده�ا يف ح�ال جتدي�د الثقة باحلكوم�ة بع�د االنتخابات. 
وه�ذا ال�رأي العتب�ارات كثرية أعتقد أهن�ا خاصة بوض�ع العراق، مع 
معرفت�ي ب�أن عل�وم اإلدارة احلديثة تويص ب�أن اخلطط االس�رتاتيجية 
طويل�ة األم�د هي األكثر فعالي�ة، لكن رأيي هنا نابع م�ن طبيعة النظام 
الس�يايس واإلداري يف الع�راق ال�ذي يعيد النظر، أو رب�ام هيمل الكثري 
م�ن ال�رؤى واخلطط يف حال�ة التغيري، وعدم االس�تمرارية أو الوقوف 
خل�ف اخلطط االس�رتاتيجية س�يكلفنا وقتًا وجهدًا كب�ريان يف كل مرة 
نعد خطة جديدة، إضافة ملس�تجدات الظروف التي تفرضها األوضاع 
غ�ري املس�تقرة للع�راق ع�ىل مجيع األصع�دة. وس�بب اختيارن�ا لدورة 
برملاني�ة واحدة رغم قرصها، هو قراءتنا للرام�ج احلكومية التي تبنتها 
حكوم�ات خدم�ت خ�الل ف�رتة تنفي�ذ االس�رتاتيجية، والغري�ب أن 
برناجم�ًا واحدًا منها مل يرش لالس�رتاتيجية الوطني�ة للتعليم!، هلذا نعتقد 
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أن اإلدارة العراقي�ة ملؤسس�ات الدول�ة يف الوقت احل�ارض، هي عملية 
مقطوعة، وتعتمد بش�كل مبارش عىل م�ن يقف خلف املرشوع، ال عىل 

املرشوع نفسه، لذلك فاخلطط قصرية األمد فرصها أفضل بكثري.

يف االسرتاتيجية الوطنية السابقة، تقول جلنة الصياغة أهنا استعانت 
بش�كل كبري بمس�اعدة ثالث منظ�امت دولية مهمة، وهي اليونس�كو، 
اليونيس�يف، والبن�ك الدويل، واالس�تعانة هبذه ال�وكاالت واملنظامت 
املهم�ة ذات اخل�رة الواس�عة أمٌر غاي�ة يف األمهية، لكن م�ن املهم جدًا 
أن يؤخ�ذ بع�ن االعتبار االس�تعانة باملنظامت والنقاب�ات املحلية ذات 
اخلرة الكبرية باألوضاع التعليمية العراقية، وهذا يشمل نقابة املعلمن 
ونقابة األكاديمين العراقين، إضافة ملنظامت وحتالفات مهتمة وعاملة 
يف جم�ال الرتبي�ة والتعليم، وهلا اخلرة الواس�عة يف العم�ل عىل احلق يف 
التعلي�م، والتخطيط املؤس�يس واالس�رتاتيجي، دون نس�يان أن يكون 

هناك متثيل مناسب للمرأة يف جلان االعداد لالسرتاتيجية الوطنية.

نعتقد أن االسرتاتيجية الوطنية اجلديدة جيب أن حتتوي عىل جداول 
زمنية دقيقة، بأهداف واضحة، تش�مل بش�كٍل أس�ايس خططًا ملراجعة 
املنظومة القانونية، والتطوير املؤس�يس، بش�كل مس�تعجل حتى يكون 

هناك نافذة زمنية كافية لتحقيق بقية األهداف بشكل فعال ومتوازن.

أمهي�ة التنس�يق ب�ن وزاريت الرتبي�ة والتعلي�م الع�ايل، ونق�رتح أن 
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يتم العمل بام اقرتحته االس�رتاتيجية الوطنية الس�ابقة بأن يتم تش�كيل 
املجل�س الوطني للرتبي�ة والتعليم العايل، فرأي�ي أن العملية التعليمية 
ه�ي عملي�ة مس�تمرة ال تنته�ي بدخ�ول الطال�ب للجامع�ة، وال تبدأ 
من حلظة دخوله هلا، بل إهنا عملية مس�تمرة تس�تلزم تنس�يقًا مس�تمرًا، 
ومس�تقرًا، وفع�االً، ك�ام وأرج�و أن يفس�ح املجل�س الفرص�ة جلمي�ع 
اجلهات الفاعلة والقادرة عىل املس�اعدة يف أن يكون هلا حضور بش�كل 
دوري، إلبداء الرأي واملساعدة، كالنقابات ومؤسسات املجتمع املدين 

والوزارات واجلهات األخرى ذات العالقة.

م�ن املهم أيض�ًا أن تش�مل االس�رتاتيجية الوطني�ة للتعليم، وضع 
رؤي�ة واضح�ة للتعليم اخلاص، تتس�ق م�ع اخلطة املوضوع�ة للتعليم 
يف امل�دارس واجلامعات احلكومي�ة، فبدون وجود التناس�ق بن هذين 
القطاع�ن، ال يمكن أن تكون العملية التعليمي�ة ككل جتربة متكاملة، 
وهذا التنظيم يش�مل أعداد املدارس، والرؤية لتطوير أداءها ورسالتها 
وس�د الفجوة بن ج�ودة التعليم بن االثنن. وضع االس�تثامر يف جمال 
التعلي�م عن بعد بش�كل جدي يف احلس�بان عند كتابة اخلط�ة اجلديدة، 
فاذا تعلمنا شيئًا من أزمة اجلائحة، فأن التحول نحو التكنلوجيا وطرق 
الوص�ول األس�هل للخدم�ة التعليمي�ة لي�س رفاهية، بل ه�و رضورة 
ملح�ة، إضاف�ة اىل رضورة وجود منصة الكرتوني�ة تراعي اخلصوصية 
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واالم�ن الرقمي، وس�هولة الوصول، وهذا يقودنا ل�رورة أن تكون 
اخلطة متكاملة، لتش�مل تطوير األداء املؤس�يس الرقمي والتحول نحو 
رقمن�ة اإلدارة التعليمي�ة، وتطوي�ر أداء املعلمن واألس�اتذة يف املجال 
التكنلوجي، واالس�تثامر يف بيئة رقمي�ة متكاملة. األخذ بعن االعتبار، 
أه�داف التنمية املس�تدامة، وبالتأكيد اهلدف الراب�ع وكيفية رفع معدل 

النمو يف مؤرشات التنمية بام خيص الرتبية والتعليم.
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عّين�ت األمم املتحدة س�نة 2017 مقررًا خاصًا باحل�ق يف التنمية وهو 
الدبلومايس املرصي س�عد الفرارجي، وهذا يأيت ضمن مساعي االمم 
املتح�دة جلعل التنمية البرشية هي اهلدف الرئي�يس هلا وللعمل يف مجيع 
العامل. وتعتر الوثيقة األوىل التي نّصت عىل احلق يف التنمية هي إعالن 
احلق يف التنمية 128/41 لسنة 1986 جاء يف املادة األوىل منه: »احلق يف 
التنمية حق من حقوق اإلنس�ان غري قابل للترصف وبموجبه حيق لكل 
إنس�ان وجلميع الشعوب املشاركة واإلس�هام يف حتقيق تنمية اقتصادية 
واجتامعية وثقافية وسياسية والتمتع هبذه التنمية التي يمكن فيها إعامل 
مجي�ع حقوق اإلنس�ان واحلريات األساس�ية إعامال تام�ا«. وقد حصل 
احل�ق يف التنمي�ة منذ ذلك احل�ن قيمة ارش�ادية، نجد ذل�ك يف اعالن 
ريو اخلاص بالبيئة والتنمية لس�نة 1992 وإعالن فيينا، وخطة وأهداف 
االم�م املتحدة االنامئي�ة 2030. كذلك نجده يف اتف�اق باريس إليقاف 
التغري املناخي، كام ومتت االشارة له يف امليثاق العريب حلقوق االنسان.

 غالب�ًا ما يتم فه�م احلق يف التنمي�ة عىل أنه عملي�ة اقتصادية بحتة، 
بينام يؤكد احلق يف التنمية عىل التنمية الش�املة االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية والسياسية، ويكون الشعب ال احلكومات ورجال االعامل يف 
ب�ؤرة اهتاممه�ا. كام ويؤكد احل�ق يف التنمية عىل خلق بيئ�ة عاملية وحملية 
صاحل�ة وصحي�ة ألع�امل مجي�ع حق�وق االنس�ان واحلري�ات العامة، 
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جلمي�ع االفراد يف مجي�ع البلدان، وهي بذلك تؤكد ع�ل احلقوق املدنية 
والسياس�ية واالقتصادي�ة واالجتامعي�ة والثقافي�ة عىل حد س�واء، عر 
توس�يع خي�ارات االف�راد وحتقي�ق الرفاه هل�م. ورغم أن اع�الن احلق 
يف التنمي�ة غ�ري مل�زم قانون�ًا لك�ن مبادئه االساس�ية منص�وص عليها 
يف القوان�ن الدولي�ة امللزم�ة، يف ميث�اق االم�م املتح�دة ويف النصوص 
والعه�ود االخ�رى. يواجه احلق يف التنمية الكث�ري من العقبات حددها 

املقرر اخلاص يف ثالث نقاط: 

● التس�ييس: بع�د أكثر من 30 عام�ا عىل اعتامد احل�ق يف التنمية ما 
زالت الدول منقس�مة يف تفس�ري مفه�وم احلق، وهن�اك اختالفات 
حول االلتزام النس�بي لتحقيق التنمية وحول املعايري واالجراءات 

اخلاصة بالتنمية. 

● االفتقار اىل املشاركة: وهذا ناتج عن االنقسام السيايس واملستوى 
املنخفض من املش�اركة من جان�ب وكاالت االمم املتحدة يف محاية 

واعامل احلق يف التنمية.

● االجتاهات العاملية السلبية: وهذا يتضمن اجتاهات معوقة ألعامل 
احل�ق يف التنمية كاألزم�ة املالية العاملية وازمة الطاق�ة وازمة املناخ، 
والع�دد املتزاي�د م�ن الك�وارث الطبيعي�ة، والفس�اد وخصخص�ة 

اخلدمات العامة وتدابري التقشف وغريها.
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أص�درت احلكومة العراقي�ة يف 2019 تقريره�ا الطوعي األول حلالة 
التنمي�ة، ويف 2021 أص�در تقريره الثاين، خطوة كه�ذه أكدت أن العراق 
ملتزم بشكل رس�مي -عىل األقل- بتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ما 
يعنينا بالتأكيد هو اهلدف الرابع: ضامن التعليم اجليد، املنصف والشامل.

ولكي نراجع ما حققه العراق هبذا الش�أن ونقيم رؤية املؤسس�ات 
املعني�ة ومنجزها، نحن بحاجة لعرض رسيع، ملاذا يتضمنه هذا اهلدف 

وما هي مقاصده.

الهدف الرابع، احلق يف تعليم جيد ومن�ضف و�ضامل

الع�امل يف داكار، بالس�نغال، يف  2000، اجتم�ع  يف نيس�ان/أبريل 
منت�دى التعلي�م العاملي واعتمد س�تة أه�داف ترمي إىل توف�ري التعليم 
للجميع. وألزم ذلك االجتامع الدول األعضاء يف األمم املتحدة بام يي:

1( توسيع نطاق الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة.

2( تعميم التعليم االبتدائي.

3( حتسن إمكانيات الوصول إىل تعلم املهارات احلياتية.

4( حتقيق حتسن بنسبة 50 يف املائة يف إملام الكبار بالقراءة والكتابة.

5( حتقيق املساواة بن اجلنسن.

6( تعزيز جودة التعليم.
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 وبعد ذلك ببضعة أش�هر، تم وضع ثامنية أهداف إنامئية لأللفية يف 
األم�م املتح�دة. وظهر من بن األهداف اإلنامئي�ة لأللفية هدف تعميم 
التعلي�م االبتدائ�ي )اهل�دف 2 م�ن األه�داف اإلنامئية لأللفي�ة( وغايٌة 
تتعل�ق بتحقي�ق املس�اواة بن اجلنس�ن يف التعلي�م، كجزء م�ن اهلدف 

املتعلق باملساواة بن اجلنسن ومتكن املرأة )اهلدف 3(.

يف 2015، وبع�د نقاش�ات طويل�ة، وخت�وف م�ن أن التعلي�م اجليد 
ل�ن يك�ون ضمن األهداف اإلنامئي�ة لأللفية، تم اعت�امده كهدٍف رابع، 
وهو أمر مهم جدًا، ولرشح أسباب االرتياح هلذا االعرتاف، يمكن أن 
ن�ؤرش اىل أن وجود التعليم ضمن هذه األهداف، س�يؤدي اىل تصاعد 
االهتامم بتحسن مؤرشات التعليم يف الدول امللتزمة برامج التنمية، أن 
تقوم الدول بتحقيق تقدم يف جماالت مل تكن ضمن أولوياهتا، كتحسن 
بيئ�ة التعّلم، أو تعليم الفتي�ات، وغريه من األمور، وبالتأكيد هذا يعني 
أن تق�وم الدول املانحة، بتخصيص جزء من مس�امهاهتا يف حتس�ن بيئة 
التعلي�م يف ال�دول الفقرية، ع�ر برنامج األمم املتح�دة اإلنامئي وباقي 

وكاالت األمم املتحدة، والوكاالت واملنظامت ذات االختصاص.

مقا�ضد الهدف 

1. ض�امن أن يتمّت�ع مجي�ع البن�ات والبنن والفتي�ات والفتي�ان بتعليم 
ابتدائ�ي وثانوي جماين ومنص�ف وجّيد، مما ي�ؤدي إىل حتقيق نتائج 
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تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 2030.

2. ض�امن أن تت�اح جلمي�ع البنات والبن�ن فرص احلصول ع�ىل نوعية 
جي�دة من النامء والرعاي�ة يف مرحلة الطفولة املبك�رة والتعليم قبل 
االبتدائ�ي حت�ى يكون�وا جاهزين للتعلي�م االبتدائ�ي بحلول عام 

.2030

3. ض�امن تكافؤ فرص مجيع النس�اء والرج�ال يف احلصول عىل التعليم 
املهني والتعليم العايل اجلّيد وامليس�ور التكلف�ة، بام يف ذلك التعليم 
اجلامع�ي، بحلول عام 2030 الزيادة بنس�بة كبرية يف عدد الش�باب 
والكبار الذين تتوافر لدهيم املهارات املناس�بة، بام يف ذلك املهارات 
التقني�ة واملهني�ة، للعمل وش�غل وظائ�ف الئقة وملب�ارشة األعامل 

احلرة بحلول عام 2030.

4. القض�اء عىل التفاوت بن اجلنس�ن يف التعلي�م وضامن تكافؤ فرص 
الوص�ول إىل مجي�ع مس�تويات التعلي�م والتدريب املهن�ي للفئات 
الضعيفة، بام يف ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية 
واألطفال الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030.

5. ضامن أن تلّم نسبة كبرية مجيع الشباب من الكبار، رجاالً ونساء عىل 
حد سواء، بالقراءة والكتابة واحلساب بحلول عام 2030<
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6. ضامن أن يكتس�ب مجيع املتعّلمن املعارف واملهارات الالزمة لدعم 
التنمي�ة املس�تدامة، بام يف ذلك بجملة من الُس�ُبل م�ن بينها التعليم 
لتحقي�ق التنمي�ة املس�تدامة واّتب�اع أس�اليب العي�ش املس�تدامة، 
وحقوق اإلنس�ان، واملساواة بن اجلنسن، والرتويج لثقافة السالم 
والالعنف واملواطنة العاملية وتقدير التنوع الثقايف وتقدير مس�امهة 

الثقافة يف التنمية املستدامة، بحلول عام 2030.

7. بن�اء املراف�ق التعليمية التي تراعي الفروق بن اجلنس�ن، واإلعاقة، 
واألطف�ال، ورف�ع مس�توى املراف�ق التعليمي�ة القائمة وهتيئ�ة بيئة 

تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع.

8. الزيادة بنس�بة كبرية يف عدد املنح املدرس�ية املتاحة للبلدان النامية 
ع�ىل الصعيد العاملي للبلدان النامية، وبخاصة ألقل البلدان نموا 
وال�دول اجلزرية الصغرية النامية والبل�دان األفريقية، لاللتحاق 
بالتعلي�م الع�ايل، ب�ام يف ذلك من�ح التدريب املهن�ي وتكنولوجيا 
املعلومات واالتص�االت، والرامج التقنية واهلندس�ية والعلمية 
يف البل�دان املتقدمة النمو والبل�دان النامية األخرى، بحلول عام 

.2020

9. الزيادة بنس�بة كبرية يف عدد املعلمن املؤهلن، بام يف ذلك من خالل 
التع�اون الدويل لتدري�ب املعلمن يف البلدان النامي�ة، وبخاصة يف 
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ا والدول اجلزري�ة الصغرية النامي�ة، بحلول عام  أق�ل البلدان نم�وًّ
(1(.2030

تقرير العراق الطوعي االأول حول اأهداف التنمية امل�ضتدامة

بعد االس�تعراض املس�بق املبس�ط، يمكننا ق�راءة تقري�ري العراق 
األول والث�اين، والل�ذان ص�درا س�نة 2019، و2021، س�نرتك تقيي�م 

التقرير الثاين لفقرة قادمة، وسنركز اآلن عىل التقرير األول.

رّك�ز تقرير الع�راق األول عىل ثالث فئ�اٍت دون غريها يف تقريره، 
وهي: النازحون، ذوو اإلعاقة، والفقراء. دون أن يبن أس�باب اقتصار 
التقرير عىل هذه الفئات دون غريها، فلم يتطرق التقرير اىل حالة تعليم 
الفتي�ات مثاًل، بل أن فلس�فة التقس�يم هذه مل تراع�ي أن تقدم توضيحا 
للقضايا بش�كل جم�رد، بعيدًا ع�ن التقس�يامت االجتامعي�ة واجلندرية، 
حي�ث مل ُيفِرد التقرير موضوعا إللزامية التعليم، ومعدالت االلتحاق، 

وغريها من املواضيع التي تقع يف صميم اهلدف الرابع.

وللبح�ث يف مدى حتقيق الع�راق للهدف الرابع من أهداف التنمية 
املستدامة، س�يكون لنا وقفة مع عنارصه املذكورة ضمن عنوان اهلدف 
نفس�ه، فاهلدف ذك�ر أن التعليم: جيد ومنصف وش�امل، هي العنارص 

)1) برنامج األمم املتحدة اإلنامئي، املوقع الرسمي
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املكونة للهدف الرابع، لذلك سنراجع معًا هذه العنارص.

اأ- التعليم اجليد:

قدم الس�يد كيش�ور س�ينغ املقرر اخلاص املعني باحل�ق يف التعليم، 

تقريرًا بعنوان »اإلج�راءات املعيارية لتوفري تعليم جيد« يف أيار 2012، 

عم�اًل بق�رارْي جمل�س حق��وق اإلن�س�ان 4/8 و3/17، وح�ّدد في�ه 

موض��وع وضع قواعد ومعايري جلودة التعلي�م باعتباره أحد املواضيع 

املطروح�ة للدراس�ة خ�الل فت��رة واليت�ه. ويبح�ث التقري�ر القواعد 

واملعاي�ري الوطني�ة والدولي�ة، وكذل�ك ال�سياس�ات املتعلق��ة بجودة 

التعلي�م. ويؤكد املق�رر اخلاص احلاجة إىل تش�جيع اعت�امد قواعد عىل 

الصعي�د الوطن�ي إلقرار احل�ق يف التعليم اجليد، بام يتامش�ى مع اإلطار 

القانوين ال�دويل حلق�وق اإلن�سان واملبادرات ذات الصلة عىل الصعيد 
الوطني واإلقليمي والدويل.)1)

التقري�ر تضمن العنارص الرئيس�ية الت�ي تتناوهلا القواع�د واملعايري 

الوطنية جلودة التعليم، وسنس�تخدمها كمرجعية يف تقييمنا ملدى حتقق 

عنرص اجلودة يف التعليم يف العراق.

)1) تقرير املقرر اخلاص املعني باحلق يف التعليم، الس�يد كيش�ور س�ينغ: اإلجراءات 
A/HRC/20/21 ،2012 املعيارية لتوفري تعليم جيد«، 2 مايو/أيار



73

الضمان التنموي

معايري جودة التعليم:

). البيئة املادية: حتتاج املدرس�ة القائمة ع�ىل احلقوق واملواتية لألطفال 
تواف�ر بيئ�ة تعلم س�ليمة وصحي�ة ومأمون�ة، مزودة ب�ام يكفي من 
دراس��ية ص�حي�ة.  وقاع�ات  الصح�ي  وال�رصف  املي�اه  مراف�ق 
ويتص�ل ه�ذا املوض�وع أيض�ًا بمجمل املعاي�ري املعتمدة يف تش�ييد 
املباين املدرس�ية وحتديثها. ويمكن أن تشمل متطلبات البيئة املادية 
جوانب مثل توفري املرافق األساس�ية )الرصف الصحي، ودورات 
املي�اه املخصصة لإلن�اث، واملم�رات املنحدرة املخصص�ة ل�ذوي 
اإلعاق��ة(، واهلي�اكل األساس�ية املناس�بة )اإلض�اءة واخلدم�ات 
الس�معية والس�المة واألمن ووس�ائل االتصال(. وجيب أن تكون 
املراف�ق واملع�دات املدرس�ية مالئمة م�ن حيث ل��وازم الت�دريس 
وال�صح�ة. ويقت�ي التعليم التقني واملهني مراع�اة معايري خاصة 
في�ام يتعلق باهلياكل األساس�ية، وحتدد اللوائ�ح املعمول هبا يف عدد 
م�ن البلدان. ففي اهلن�د، مثاًل، ووفقًا للقان�ون املتعلق بحق الطفل 
يف احلص�ول ع�ىل تعل�ي�م جم��اين وإلزام�ي، جي�ب أن تك�ون مباين 
امل�دارس صاحلة لكل األحوال اجلوية، وأن تتوفر فيها دورات مياه 
منفصل�ة للذكور واإلن�اث ومطبخ ومياه صاحل�ة للرشب وملعب 
حماط بس�ور آم��ن. ويف جن�وب أفريقي�ا، وضعت احلكوم�ة نظام 
م�ؤرشات تدل ع�ىل أداء اهلياكل األساس�ية يف املدارس، إىل جانب 
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معاي�ري وتدخالت ع�ىل صعيد اجلودة يقتضيها دع�م نظام تعليمي 
عادل وع�رصي، وعايل اجلودة من أجل املس�اعدة عىل تتبع التقدم 
املحرز وحتديد االحتياجات للتدخل. لتقييم هذا املعيار يف العراق، 
يمك�ن أن ن�ؤرش اىل أن البنية املادي�ة )البنية التحتي�ة( يف العراق يف 
حال�ة خ�راب، وه�ذا كالم يف تقرير نرشت�ه اليونيس�ف حيث ذكر 
التقرير املنشور عىل موقع الوكالة األممية: »إّن البنية التحتية للعراق 
يف حال�ة خراٍب ودمار يف أجزاء كث�رية من البالد، حيث أّن واحدة 
من كل مدرس�تن قد تّررت وحتتاج إىل إعادة تأهيل، بينام يعمل 
عدٌد أخر من املدارس يف وردياٍت متعّددة يف حماولٍة منها الستيعاب 
أكر عدد ممكن من الطالب، ممّا يتس�ّبب يف ضغوطات عىل الوقت 
القليل املخّصص للتعليم الذي حيصل عليه األطفال«.)1) باإلضافة 
لإلقرارات املدرجة يف التقرير الطوعي، ويف االس�رتاتيجية الوطنية 
للتعليم، يمكننا أن نقيم بشكل واضح أن هذا املعيار غري متحقق.

2. حجم الصفوف ونسبة التالميذ إىل املدرسني: يمثل حجم الصفوف 
ونسبة التالميذ إىل املدرسن مؤرشًا هامًا آخر من مؤش�رات جودة 
التعلي�م. فالصف�وف املكتظ�ة خت�ل بج�ودة التعليم يف ع�دة بلدان 
نامية. واحلد من أحج�ام الصفوف العالية الكثافة يساعد املدرسن 

(1( https://2u.pw/fpcAk
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ع�ىل أداء واجبه�م ع�ىل نحو أفض�ل، كم��ا ي�س�اعد التالميذ عىل 
التعل�م أكثر. وحتدد املعاي�ري، يف بعض األحيان، وق�ت الت�دريس 
املخ�ص�ص للط�الب يف خمتلف مراح�ل التعلي�م، إىل جانب عدد 
األي�ام الت�ي ي�داوم فيه�ا املدرس�ون يف إط��ار أداء واجبه�م. وقد 
استخدمت بعض البلدان هذا املؤرش إما يف شكل صك قانوين ملزم 
أو كغاي��ة أو هدف. ففي اهلند، ين�ص القانون املتعلق بحق الطفل 
يف احلص�ول ع�ىل تعليم جماين وإلزام��ي عىل اعتامد نس�بة 40 إىل 1 
كح�د أقىص لعدد التالميذ مقابل كل مدرس من الصف األول إىل 
الص�ف اخلامس، ونس�بة 35 إىل 1 من الصف الس�ادس إىل الثامن 
من مرحل��ة التعل�ي�م االبتدائي، وتوظيف مدرس�ن متخصصن 
يف العل�وم والرياضيات واللغات والعل�وم االجتامعية، وناظر كل 
مدرس�ة يتجاوز عدد طالهبا 100 طالب. ويف فنلندا، تويص وزارة 
التعليم والثقافة بأن يرتاوح عدد التالميذ يف كل فصل بن 20 و25 
تلمي�ذًا م�ن ال�ص�ف األول إىل ال�صف الس�ادس؛ ويف رصبيا، ال 
يتجاوز عدد التالميذ يف الفصل الواحد 25 تلميذا؛ أما يف فرن�س�ا، 
فيبلغ هذا العدد يف املتوس�ط 7,22 تلميذًا. وتس�عى مجهورية كوريا 
إىل خفض نس�بة تالميذها إىل مدرس�يها لتص�ل بحلول عام 2020 
إىل املتوس�ط املس�جل يف بل�دان منظمة التعاون والتنمي�ة يف امليدان 
االقتص�ادي. وأم�ا يف قطر، فاهلدف هو بلوغ نس�بة ترتاوح بن 13 



76

ضمانات حق التعليم في العراق

و15 تلمي��ذًا لكل م�درس. وهنا جيب اإلش�ارة اىل أننا ال نمتلك 
معي�ارًا واضحًا ملعرفة جودة التعلي�م، فال يوجد صٌك قانويٌن ملزٌم 
يمكن أن حيدد ما هو التعليم اجليد بصورة عامة، ويمكننا االستفادة 
بشكٍل كبري من التجارب هذه، بأن يكون لنا معايري وطنية واضحة 

جلودة التعليم، ملزمة قانونًا.

3. اإلطار املعياري ملهنة التدريس: حتدد الدول عادة معايري للمؤهالت 
أو اخلرات الدنيا التي تتطلبها ممارس�ة مهن�ة التدريس. وينبغي أن 
يش�مل احلد األدن�ى لألهلية من حيث الكف�اءات املطلوبة يف مهنة 
التدريس ش�هادة جامعية عىل األقل، كام ينبغي أن تلتزم الس�لطات 
ل�ن  احلكومي�ة ب�أالّ توظ�ف يف امل��دارس س�وى املدرس�ن املؤهَّ
ب�ن. يف فرنس�ا، يقت�ي العم�ل بمهن�ة التدري�س اخلضوع  واملدرَّ
لتدري�ب أويل مكافئ لدرجة املاجس�تري يف إح�دى اجلامعات. ويف 
�ل للت�دريس.  نيجريي�ا، متثل ش�هادة نيجريي�ا يف التعليم أدنى مؤهِّ
كم��ا حّددت فنلن�دا واململكة املتحدة لريطاني�ا العظمى وأيرلندا 
الش�املية احل��د األدنى مل�ؤهالت القب�ول يف مهن�ة التدريس بام يف 
ذلك اخلض�وع لتدريب خاص قبل التوظ�ف يف املدارس. تدريب 
املدرسن أثناء اخلدمة رشط دائم ليس لتدارك النقص يف مؤهالهتم 
فحس�ب، بل أيض�ًا لضامن تكيف قدراهتم م�ع املتطلبات اجلديدة. 
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وجي�ب أن ي�ش�ّدد الت�دريب عل�ى املهارات الرتبوي�ة واإلملام التام 
باملواضي�ع. ك�ام أن التدري�ب يمك�ن أن يعزز قدرة املدرس�ن عىل 
االستعانة يف عملهم بتكنولوجيات املعلومات احلديثة. ففي أملانيا، 
خيض�ع الت�دري�ب ملع�ايري تدريب املدرس�ن واملتطلبات املش�رتكة 
ملحتوى الدراسات املتصلة بموضوع مع�ن وفنون التعليم يف جمال 
معن يف تدريب املدرس�ن. يف العراق ُتعتمد شهادة البكالوريوس 
كح�د أدن�ى للمؤهل ال�درايس للعم�ل كمعلم وم�درس، وهناك 
معاي�ري أخ�رى للمفاضل�ة بعضها ل�ه عالق�ة بالتقدي�ر األكاديمي 
ومع�دل التخرج اجلامعي، وبعض املعايري لي�س هلا عالقة باملؤهل 
واخل�رة، كأولويات التعين لذوي الش�هداء، وغريه�ا من املعايري 
غ�ري املرتبطة بمهنة التدريس بذاهتا. نعتقد أن أس�س االختيار ملهنة 
التعلي�م، بحاجة للمراجعة، مثلام كام ونعتق�د أن مراجعة رضورية 
جيب أن تتم للتدريب أثناء الوظيفة للمعلمن واملدرس�ن، ونعتقد 
بأن�ه جي�ب أن يك�ون هن�اك م�ؤرشات ومعاي�ري للكف�اءة واألداء 
التعليمي، تعتمد باألس�اس عىل املعرفة بطرق التعليم، واملس�توى 
العلمي باملادة العلمية، وبالتحديد يف املواد التي يظهر فيها التالميذ 

معدالت نجاح أقل، أو درجات منخفضة.

4. حمتوي�ات املناه�ج الدراس�ية الوطني�ة ومعايريه�ا: تقت�ي القوانن 
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والسياس�ات يف بلدان عديدة أن حت�دد املناهج التعليمي�ة كف�اءات 
أساس�ية مش�رتكة ومعايري موحدة ع�ىل نطاق البلد كل�ه. وغالبًا ما 
حتدد وزارات التعليم وغريها من اهليئات التعليمية الوطنية املناهج 
الدراس�ية الوطني�ة بح�س�ب امل�واد الرتبوي��ة املتاح�ة للمدارس. 
وهن�ا جي�ب اإلش�ارة أن الع�راق ينتهج سياس�ة الرام�ج التعليمية 
املوحدة، ش�أنه يف هذا شأن دول مثل كوريا اجلنوبية وفرنسا، لكننا 
نش�ري هنا اىل أن وزارة الرتبية ورغم أن هلا سياس�ة حمددة يف عملية 
حتدي�ث املناه�ج، لكنه�ا تق�وم بتغيريات كث�رية خ�ارج التوقيتات 
املح�ددة، بعضه�ا مرتبط بنظام التعليم املتغ�ري، كام حصل حينام تم 
تغي�ري املواد الدراس�ية عند تغيري نظ�ام التعليم اإلع�دادي واعتامد 
النظ�ام »التطبيق�ي واألحيائ�ي«، كذل�ك هن�اك أخط�اء علمي�ة يف 
املناه�ج الرتبوية، مث�ال عىل ذلك التصحيح ال�ذي قامت به وزارة 
الرتبية حسب كتاهبا املرقم 47950 بتأريخ 25 ترشين الثاين 2018، 
حي�ث ت�م تصحي�ح 33 خط�أ فمنه�ج م�ادة الرياضي�ات للصف 
الثال�ث املتوس�ط، هذا الع�دد من األخطاء يكش�ف لن�ا أن عملية 
وض�ع املناه�ج ومراجعتها ال جتري بالش�كل الصحيح، لذلك من 
امله�م جدًا أن تكون فلس�فة وض�ع املناهج وتعديله�ا تكون ضمن 
خط�ة متكاملة تراعي املعايري العلمية الصارمة، واملعايري الواردة يف 
الدس�تور والتزامات العراق بحقوق االنس�ان والتنمية، كذلك أن 
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تبتعد عملية وضع املناهج عن املزاجية واالرجتال، وعن املكاس�ب 
املادي�ة، واللج�وء لطباع�ة املناه�ج يف املطاب�ع احلكومي�ة لتقلي�ل 

النفقات.

5. تقيي�م اإلنج�ازات يف جم�ال التعّلم: توفر عملية تقيي�م أداء الطالب 
وإنجازاهت�م م�ؤرشًا هام�ًا يدل ع�ىل نوعي�ة التعليم. يفي�د التقرير 
العامل�ي لرص�د حالة إتاح�ة التعلي�م للجميع لع�ام 2008 بأن جل 
احلكوم�ات ق�د رك�زت ع�ىل قي�اس حج�م املع�ارف األكاديمي�ة 
)العلوم واللغات والرياضي�ات(، ومدى اإلملام ب�القراءة والكتابة 
واحلس�اب، من خالل م�ا جُيرى بانتظام م�ن امتحانات عىل صعيد 
الدول�ة وعملي�ات تقيي�م عىل الصعي�د الدول. ويمكن أن تش�مل 
عملي�ات تقيي�م التعلم ع�ىل الصعي�د ال�وطني ويمكن أن تش�مل 
عملي�ات تقيي�م التعل�م عىل الصعي�د الدويل رص�د اإلنجازات يف 
مواضي�ع معين�ة؛ وعملي�ات التقيي�م القائم�ة عىل مع�اي�ري تتعل�ق 
بالف�ص�ل الدرايس أو الس�ن؛ وعمليات تقييم تق�دم التالميذ عىل 
مس�توى املدرس�ة اس��تنادًا إىل نت�ائج االختبارات أو تقييم األداء. 
باإلضافة إىل برنام�ج التقييم الدويل للطالب التابع ملنظمة التعاون 
والتنمي�ة يف امليدان االقت�صادي وبرن�ام�ج حتليل النظم التعليمية، 
تش�مل االختبارات املعروفة جيدًا ع�ىل الصعيد الدويل االجتاهات 
يف جمال الدراس�ات الدولية للرياضيات والعلوم، والدراسة بشأن 
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التق�دم يف اإلمل�ام بالق�راءة. وي�رى مق�رر األم�م املتح�دة اخلاص 
باحل�ق يف التعليم، أّن م�ن األفضل اس�تخدام املصطلحن »تقييم« 
أو »تقي�ي�م األداء« الواردي�ن يف الترشيعات والسياس�ات الوطنية 
للعدي�د م�ن البلدان، ب�دالً م�ن اس��تخدام نم��وذج »املدخالت 
واملخرج�ات«. وجت�در اإلش�ارة إىل أّن الرنام�ج ال�دويل لتقيي�م 
الط�الب التاب�ع ملنظمة التعاون والتنمية يف املي�دان االقتصادي هو 
نظام تقييم ألداء الطالب. يرى املقرر اخلاص أن من األمهية بمكان 
رص�د إنجازات الط�الب يف جم��ال ال�تعلم وتقييمها عىل أس�اس 
منتظ�م، م�ع إجراء تقيي�م ص�ارم ألداء الطالب قب�ل انتقاهلم م�ن 
التعل�ي�م االبتدائي إىل التعليم الثانوي. ومن ش�أن الرتقي التلقائي 
إىل الص�ف الت�ايل دون مراعاة إنجازات الطالب يف جمال التعلم أن 
يؤدي إىل اس�تمرار حالة ت�دين نوعية التعليم ب�ل أن يزيدها تفاقاًم. 
إن منظوم�ة التقييم الت�ي ينتهجها العراق بحاج�ة ملراجعة عاجلة، 
بالذات نظام تقييم الطالب املنتقلن من املرحلة االبتدائية للمرحلة 
املتوسطة، نظام التقييم جيب أن يعتمد معايري صارمة لتحديد مدى 
كف�اءة التالمي�ذ، حيث نالحظ م�ن عملنا يف املي�دان أن الكثري من 
احلاصل�ن ع�ىل التعلي�م االبتدائي فقط، غ�ري قادرين ع�ىل القراءة 
والكتاب�ة بش�كٍل جي�د، وهنا جيب أن نتس�اءل كيف جت�اوز هؤالء 
الط�الب مجيع املراح�ل ومهاراهتم األساس�ية يف الق�راءة والكتابة 
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متدني�ة ج�دًا؟، لإلجابة عىل هذا الس�ؤال جيب أن ن�درك أن تغيري 
األنظمة املس�تمر، والتهاون باملعايري املس�تمر، نتيجة مرور العراق 
بظروف اس�تثنائية بشكل مس�تمر تقريبًا، أدى يف أحيان كثرية لقيام 
وزارة الرتبي�ة باس�تثناءات س�محت بمرور الكثري م�ن الطلبة غري 
القادري�ن ع�ىل القيام بامله�ارات األساس�ية املتوقعة منه�م. لذلك 
نعتقد أن مراجعة جدية لنظم التقييم، مع األخذ باالعتبار أن تكون 
نظ�م التقيي�م الش�فوية التي يت�م اجراءها يف امل�دارس أكثر رصامة 
وجدي�ة مما هي عليه اآلن. وهنا أيضًا م�ن املهم أن ندرك أن وجود 
العراق ضم�ن مؤرشات وبرامج تقييم دولي�ة حمايدة، هو أمٌر مهم 
جدًا، لكن العمل عىل الصعود بمس�توى معايري التقييم الوطنية هو 

األهم واألكثر تأثريًا وقدرة عىل دفعنا نحو حتسن جودة التعليم.

6. إدارة امل�دارس القائم�ة ع�ى املش�اركة واح�رتام حق�وق اإلنس�ان: 
إن ل�إلدارة دور حم�وري يف ض�امن أن تظل املدارس بيئ�ات متاحة 
للجميع وآمنة وخالية من العنف والتحرش اجلنيس تعمل بالتعاون 
م�ع املجتم�ع املحي. وينبغ�ي أن ت�ضمن القواع��د واللوائح التي 
تنظ�م إدارة املدارس أن يكون للمجتمع املحي واآلباء واملدرس�ن 
والتالميذ تأثري ودور يف إدارة املدارس، ويف إجياد السبل والوسائل 
الكفيل�ة بتحس�ن نوعية البيئ�ة املدرس��ية. وذلك ما تق�ره توصية 
منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع املدرسن، إذ تنص 
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ع�ىل رضورة إقامة تع�اون وثيق بن الس�لطات املختصة ومنظامت 
املدرس�ن وامل�وظفن والع�امل واآلباء، وكذلك املنظ�امت الثقافية 
ومؤسس�ات التعل�م والبح�ث بغ�رض حتدي�د السياس�ة التعليمية 
وتوضي�ح أهدافها. حيث تويل دول عديدة منها أس�رتاليا وإيطاليا 
وفرنس�ا واملغ�رب أمهي�ة لن�رش قي�م حق�وق اإلنس�ان م�ن خالل 
التعل�يم. ويف أوروغواي، جيب أن ختصص كل املنش�آت التعليمية 
حي�زًا لتعلم املعارف املش�رتكة والتواصل االجتامع�ي واالندماج، 
 EFA Global( تقري�ر  ذك�ر  حي�ث  اإلنس�ان.  حق�وق  ولتعزي�ز 
Monitoring Report 2005(: »وال يمكن وصف النظم التعليمية 

الت�ي ال حترتم حقوق اإلنس�ان احرتامًا فائق�ًا وجلي�ا أهنا نظم ذات 
ج�ودة عالي�ة«. ويمك�ن أن ت�ؤدي امل�دارس دورًا حموري�ًا يف من�ع 
العنف وتعزيز ثقافة الس�لم مادامت املامرس�ات الداخلية تسرتشد 
بااللتزام ال�صارم بمب�ادئ حقوق اإلنس�ان. وال يمكن أبدًا ضامن 
توف�ري تعليم جيد إذا كانت النظم املدرس�ية تتجاه�ل حاالت عدم 
املس�اواة بن اجلنس�ن أو التمييز ضد جمموعات معينة عىل أس�اس 
االنت�امء اإلثن�ي أو الثقايف. رغ�م أن وزارة الرتبي�ة العراقية ملتزمة 
بإدم�اج مفاهيم حقوق االنس�ان يف البيئة التعليمي�ة، أال إن العمل 
املنج�ز حت�ى اآلن ال يرتقي للطم�وح، وملنظمة أف�ق للتنمية جتربة 
هب�ذا املجال حي�ث عملنا عىل ه�ذا امللف مع وزارة الرتبية بش�كل 
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موسع، ما بن تعديل املناهج الرتبوية بام يتناسب مع معايري حقوق 
االنس�ان، مع هذا تبقى بيئة املدرس�ة بعيدة حلٍد ما عن هذا التوجه، 
ف�األرسة الرتبوية التي تتعامل مع التالميذ عىل مس�توى فردي هي 
الت�ي حتدد مدى تبني هذه املعايري، بمعنى أن املعايري املتبناة من قبل 
املؤسس�ات ستبقى حبيسة الورق، إن كانت اإلدارات تتعامل وفق 
اهلوى الش�خيص واخللفية الفكرية والعقدي�ة دون مراعاة للمعايري 

املؤسسية.

7. رصد وتفتيش عمل املدارس: أيًا كان نوع املعيار املفروض، يتعن 
عىل الدول أن تطبق نظام رصد لفحص وقياس مدى االمتثال هلذا 
املعيار والتقدم املحرز يف ذلك. وتفيد دراسة أجرهتا اليونسكو أن 
»ع�دد البلدان التي رشعت يف عملية إعادة تنظيم خدمات املراقبة 
وتعزيزها يتزايد سنويا«.)1) ويف بلدان عديدة، ُيعهد إىل مؤسسات 
وطنية بتنفيذ معايري الرصد، ومن بن هذه املؤسسات، عىل سبيل 
املثال ال احلرص، معهد تطوير النوعية يف النظام التعليمي )أملانيا(؛ 
وللهيئ�ة احلكومي�ة لتوف�ري تعلي�م جي�د )التفي�ا(؛ ومعه�د تقييم 
التعلي�م والتعلم )املكس�يك(؛ واهليئة املعنية بم�ؤه�الت التعليم 

)1) »إص�الح نظام املراقبة يف املدارس حتس�ينًا لنوعيتها، الوح�دة 1، املراقبة: عنرص 
أس�ايس لض�امن نظام رص�د جيد«، املعه�د الدويل للتخطيط التعليمي، اليونس�كو، 

.2007
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التقني واملهني )موريش�يوس(؛ ووكالة معايري التعليم )أوغندا(؛ 
ومكت�ب معاي�ري التعل�ي�م )اململكة املتح�دة(. وينبغ�ي أن تكفل 
الس�لطات العامة الرصد واملس�اءلة يف مجيع احل�االت ال�تي خت�ل 
باملعاي�ري. وإذا أري�د تنفي�ذ املعايري بفعالية، فيج�ب عىل أصحاب 
املصلح�ة املعنين، بم�ن ف�يهم املدرس�ون واآلب�اء والتالميذ، أن 
يكونوا عىل وعي هبذه املع�ايري وأن ي�ش�اركوا بن�شاط يف االمتثال 
هل�ا. يف العراق تعتر املديرية العامة ل�إلرشاف الرتبوي هي اجلهة 
امل�وكل هل�ا ه�ذه املهمة، واملهم�ة هي: »ختطي�ط ومتابع�ة وتقويم 
نش�اطات التفتي�ش لدوائ�ر وزارة الرتبية يف املرك�ز واملحافظات 
واالرشاف االختص�ايص واالرشاف الرتب�وي ورياض االطفال 
وامل�دارس االبتدائي�ة والثانوي�ة العامة واملهني�ة ومعاهد املعلمن 
واع�داد املعلم�ن والفن�ون اجلميلة والري�اض واملعاه�د األهلية 
بالتنس�يق م�ع اجله�ات ذات العالق�ة«، وبرأينا فاملديري�ة بحاجة 
ألمري�ن مهم�ن، أوال اص�دار تقري�ر دوري مت�اح للجميع ملدى 
كف�اءة عمل املنظوم�ة الرتبوية، واألمر اآلخر ه�و أن تكون املهام 
حمددة بش�كل واض�ح، وأن يتم تقيي�م عمل املديري�ة وفقًا جلودة 
وكفاءة التعليم، قياس�ا بالتقارير الدورية التي يتم إصدارها. هذه 
النقطتن س�تلقي الضوء عىل قدرة املنظوم�ة الرتبوية عىل اصالح 

نفسها ذاتيًا.
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ب- التعليم املن�ضف:

اإلنص�اف يف التعلي�م يعن�ي أن كل طال�ب يتلق�ى التعلي�م الكايف 
لتط�وره أكاديمي�ًا واجتامعيا، وإزال�ة العقبات التي قد ت�ؤدي اىل عدم 
تلق�ي فرص التعليم املناس�ب للجميع بصورة متس�اوية وعادلة. ومن 
مضام�ن االنص�اف يف التعليم وف�ق اهلدف الرابع، أن�ه جيب أن تكون 
هن�اك ترشيع�ات وطنية تضمن توف�ري تعليم بتكلفة يمك�ن حتملها من 
الط�الب، وتض�ع ح�دودًا للمؤسس�ات التعليمي�ة يف قيم�ة رس�ومها 
الدراس�ية«. تتخل�ل خطة 2030 للتنمية املس�تدامة الرغبة يف »أال ُيرتك 
أح�د ب�دون تعليم«، األمر الذي س�يحفز، كام هو متوق�ع، الطلب عىل 
الرص�د العامل�ي لعدم املس�اواة ورف�ع تقارير بذلك. ويف ه�ذا الصدد، 
ُيعال�ج التقرير العاملي لرصد التعليم ثالث قضايا عر األس�ئلة التالية: 
م�ا هي الس�بل املناس�بة لقياس حالة ع�دم املس�اواة وتطورها؟ وكيف 
جُتم�ع املعلومات التي حتدد نس�بة األفراد إىل الفئ�ات ضعيفة؟ وما هي 
جوان�ب اإلنص�اف يف التعليم األوس�ع نطاق�ًا التي يمكن قياس�ها، بام 
يتجاوز مس�ألة التكافؤ. توج�د ثالثة عوامل رئيس�ية ُتعقد قياس عدم 
املس�اواة يف التعلي�م. أوالً، يمك�ن دراس�ة ع�دم املس�اواة باإلحالة إىل 
طائفة واس�عة من امل�ؤرشات فيام يتعلق، عىل س�بيل املث�ال، بالنفاذ إىل 
التعليم أو التعلم. ثانيًا، يمكن اس�تخدام قياسات خمتلفة لعدم املساواة 
ع املؤرش بن الس�كان، ولكل مؤرش مزاي�اه وعيوبه.  ملعرف�ة كيف ي�وزَّ
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ويمكن أن تؤدي القياس�ات املختلفة إىل نتائج خمتلفة بشأن درجة عدم 
املس�اواة والتغري مع مرور الوقت. ثالثًا، ينبغي لصانعي السياس�ات أن 
يعرفوا أن املؤرش يتغري بحس�ب اخلصائص الفردية، مثل الثراء، ولكن 
م�ن الصع�ب يف الغال�ب مقارن�ة ه�ذه اخلصائص ع�ر البل�دان. وقد 
اق�رتح فريق اخلراء املش�رتك بن الوكاالت املعن�ي بمؤرشات أهداف 
التنمي�ة املس�تدامة اعت�امد مؤرش التكاف�ؤ بن اجلنس�ن كمقياس عاملي 
لعدم املس�اواة يف التعليم. وهو أس�هل القياس�ات الت�ي يمكن إيصاهلا 
جلمه�ور واس�ع، وقد أثب�ت فعاليت�ه يف وصف عدم التكافؤ اجلنس�اين 
عىل م�دى عقدين من الزم�ن. ويعتر عدم التكافؤ بس�بب الثروة أكثر 
اخلصائص أو الس�امت الفردية تطرفًا التي يقيس�هًا ه�ذا املؤرش. وتبلغ 
نس�بة إمتام التعليم االبتدائي وفقًا ملؤرش التكافؤ بحسب الثروة يف الفئة 
العلي�ا من البلدان املتوس�طة الدخ�ل 0.9، و0.7 يف املرحلة الدنيا من 
التعلي�م الثان�وي و0.44 يف املرحلة العليا من التعلي�م الثانوي. ويبلغ 
ه�ذا امل�ؤرش يف البلدان املنخفض�ة الدخل 0.36 يف التعلي�م االبتدائي 
و0.19 يف املرحل�ة الدنيا من التعليم الثانوي و0.07 يف املرحلة العليا 
من التعليم الثانوي. ويعتر إنش�اء فريق مش�رتك ب�ن الوكاالت معني 
بم�ؤرشات عدم املس�اواة يف التعلي�م خطوة يف االجت�اه الصحيح ألهنا 
تس�مح بإجراء حتلي�ل متس�ق لبيانات االس�تقصاءات وجتمي�ع موارد 
البيان�ات غري املس�تغلة. وينبغي للتقدم املحرز عىل املس�توى العاملي يف 
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جمال التنسيق أن يتحقق أيضًا عىل املستوى القطري.)1)

 يف احلقيق�ة يبقى رصد انعدام املس�اواة أو مدى اإلنصاف املتحقق 
يف املنظوم�ة التعليمي�ة من املش�اكل املعق�دة التي تواج�ه الباحثن عىل 
مس�توى العامل، لذلك مثاًل يلجأ خراء اليونس�كو هلذا االختزال الذي 
ق�د يكون خماّلً يف حالة العراق مثاًل، فالعراق ربام ال يواجه مش�اكل يف 
املساواة بن اجلنسن، بقدر ما يواجهه من مشاكل أخرى تتعلق باحلالة 
االجتامعي�ة، والوض�ع االقتصادي والس�يايس. ومن مجل�ة التحديات 
الت�ي نواجهها نح�ن يف العمل عىل حتقيق املس�اواة هو ضعف البيانات 
اإلحصائي�ة التفصيلية، وهن�ا أجد نفيس مضطرًا لقلي�ل من التفصيل، 
فالبيان�ات اإلحصائي�ة وحده�ا غري قادرة عىل رس�م ص�ورة واضحة 
ملش�اكل معقدة كتحقيق املس�اواة يف جم�ال التعلي�م، وللتوضيح أروي 
لك�م قص�ة دال�ة ومعرة. يف أح�د املش�اريع التي عمل�ت عليها ضمن 
أنش�طة مس�ار الرتبية يف املنتدى االجتامعي العراقي، واخلاص بدراسة 
حول العزوف عن التعليم، كانت البيانات تشري يف أحد املناطق الريفية 
اىل أن الكثري من األهايل جيرون بناهتم عىل ترك املدرسة، هذه البيانات 
قد تؤدي لالس�تنتاج األكثر شيوعًا واملرتبط بالثقافة القروية يف املناطق 
الزراعية التي جتر البنات عىل مالزمة املنزل وترك تعليمهن، لكن عند 

)1) منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، التقرير العاملي لرصد التعليم.
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سؤال األهايل، فاألمر مل يكن هبذه البساطة يف احلقيقة، وهذا االستنتاج 
املتعج�ل بعيد عن الواق�ع متاما، واحلقيقة ه�ي أن اإلمهال الكبري الذي 
تع�اين منه هذه املناط�ق يف بنيتها التحتية، أج�ر الطالبات وأهلهن عىل 
ت�رك التعليم، ففي حالٍة من هذه احلاالت كان الطريق املؤدي ملدرس�ة 
البنات يمّر عىل قناة مائية، حالت دون أن تصل الطالبات اىل املدرس�ة، 
أس�وة بزميالهت�ن الل�وايت يس�كّن يف الضف�ة األخ�رى للقن�اة املائي�ة، 
دون ج�دوى. ويف حال�ة أخ�رى اضط�رت بعض الفتيات مم�ن يعانن 
م�ن ح�االت صحي�ة معينة ترك الدراس�ة كون مدرس�تهن غ�ري جمهزة 
بحامماٍت صحية. البيانات اإلحصائية وحدها لن ترسم صورة واقعية 
لألس�باب احلقيقة التي تؤدي لعدم املس�اواة بن اجلنسن، لذلك نحن 
بحاجة لباحثن ميدانين قادرين عىل الوصول للحقيقة ملعاجلتها بطرق 

أكثر جذرية وفاعلية.

الص�ورة األخرى التي تؤثر يف اإلنص�اف يف تلقي التعليم هو عدم 
املس�اواة االجتامعي�ة واملس�توى االقتص�ادي املتباين، ال�ذي قد يؤدي 
للحص�ول ع�ىل تعلي�م منخف�ض اجل�ودة يف مناط�ق معين�ة، أو لطبقة 
اجتامعي�ة حم�ددة، وغريها من أن�واع التمييز الطبقي. ه�ذا املوضوع يف 
احلقيقة بحاجة لبحث موس�ع للوصول اىل نتائج قد تفتح الباب لرؤية 
مغاي�رة لإلنص�اف يف التعلي�م يف الع�راق، ويمك�ن بنظ�رة اىل التوزيع 
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اجلغ�رايف للم�دارس الطيني�ة، وبنظ�رة عىل ع�دد املدارس نس�بة لعدد 
التالميذ س�يمكننا رس�م صورة واضحة لتوزيع املوارد غري العادل، أو 

ربام العادل، هذا األمر مرتوك لبحث مفصٍل آخر.

ج- التعليم ال�ضامل

التعلي�م الش�امل للجميع، ويعني ش�مول اجلمي�ع بحصوهلم عىل 
احل�ق يف التعلي�م، وهو مرتب�ٌط باحتياجات األش�خاص ذوي اإلعاقة 
وبالعالق�ة ب�ن تعلي�م ذّوي االحتياجات اخلاص�ة والتعلي�م العادي. 
فمن�ذ ع�ام 1990، س�اهم كفاح األش�خاص ذوي اإلعاقة يف تش�كيل 
املنظور العاملي للتعليم الش�امل، ما أدى إىل االعرتاف باحلق يف التعليم 
الش�امل يف املادة 24 من اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاق�ة لع�ام 2006. وم�ع ذلك، وك�ام أقر التعلي�ق العام رقم 4 
ع�ىل امل�ادة يف عام 2016، فإن التعليم الش�امل هو تعليم أوس�ع نطاقًا. 
فاآللي�ات ذاهت�ا ال تس�تثني األش�خاص ذوي اإلعاق�ة فحس�ب، ب�ل 
اآلخري�ن أيض�ًا اس�تنادًا إىل ن�وع اجلنس، والعم�ر، واملوق�ع، والفقر، 
والعج�ز، واالنتامء العرقي، واألصل، واللغ�ة، والدين، وحالة اهلجرة 
�جن،  أو النزوح، وامليول اجلنس�ية أو التعبري عن اهلوية اجلنس�ية، والسَّ
واملعتق�دات، واملواقف. فالنظام والس�ياق مها الل�ذان ال يراعيان تنوع 
االحتياج�ات وتعّدده�ا، وه�و ما كش�فته األزم�ة النامجة ع�ن جائحة 
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كوفيد- 19 أيضًا. أما املجتمع والثقافة فيحددان القواعد وجمرى احلياة 
الطبيعية وينظران إىل االختالف بوصفه انحرافًا. وينبغي أن يس�تعاض 
ع�ن مفه�وم االحتياج�ات اخلاص�ة بمفه�وم العوائق التي حت�ول دون 
املش�اركة والتعّلم. التعليم الشامل هو عملية جارية ومفتوحة. التعليم 
الش�امل هو عملية تس�اهم يف حتقيق هدف اإلدماج االجتامعي. مع أن 
حص�ول اجلميع عىل التعليم هو رشط أس�ايس للش�مول، هناك توافق 
أق�ل يف اآلراء بش�أن م�ا الذي يعنيه توف�ري التعليم الش�امل للمتعلمن 
املعّوقن والفئات املحرومة األخرى املعرضة خلطر االس�تبعاد. التعليم 
الش�امل للطالب ذوي اإلعاقة هو أكثر م�ن جمرد التحاقهم باملدارس. 
ش�ّكل تركي�ز اتفاقية حقوق األش�خاص ذوي اإلعاقة ع�ىل االلتحاق 
بامل�دارس حت�والً حقيقي�ًا لي�س فقط ع�ن االجت�اه التارخيي الس�تبعاد 
األطف�ال ذوي اإلعاق�ة من التعلي�م أو فصلهم ووضعه�م يف مدارس 
ل�ذوي االحتياج�ات اخلاص�ة ولك�ن أيضًا ع�ن املامرس�ة القائمة عىل 
وضعه�م يف فص�ول دراس�ية منفصلة لف�رتة طويلة أو ملعظ�م الوقت. 
غ�ري أن التعلي�م الش�امل ينطوي عىل الكث�ري من التغي�ريات يف الدعم 
امل�دريس واألخالقيات املدرس�ية. ومع أن اتفاقية حقوق األش�خاص 
ذوي اإلعاق�ة ال تعت�ر أن املدارس اخلاص�ة تنتهك أح�كام االتفاقية، 
لك�ن التقاري�ر األخ�رية الص�ادرة عن جلن�ة حقوق األش�خاص ذوي 
اإلعاقة تش�ري بشكل متزايد إىل هذا االجتاه. وقد أعطت اتفاقية حقوق 
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األش�خاص ذوي اإلعاقة احلكومات حرية الترصف يف ش�كل التعليم 
الش�امل، معرتف�ًة بش�كل ضمن�ي بالعوائق الت�ي حتول دون الش�مول 
الكامل. وعىل الرغم من رضورة الكش�ف عن املامرسات االستبعادية 
التي تقوم هبا حكومات كثرية والتي تتعارض مع التزاماهتا جتاه اتفاقية 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إال أنه ينبغي أيضًا االعرتاف بالقيود 

املفروضة عىل مدى مرونة املدارس والنظم التعليمية العادية. 

إن ش�مولية التعليم يف العراق هي اجلانب األكثر تأثرًا من اجلوانب 
الث�الث لله�دف الرابع، حي�ث تبلغ نس�بة األش�خاص ذوي اإلعاقة 
حس�ب آخر تقرير ل�وزارة الصحة -رغم أن األرقام ال حتّدث بش�كل 
مس�تمر- قياس�ًا بع�دد الس�كان ح�وايل 15 %، يف الوق�ت ال�ذي تبلغ 
في�ه النس�بة عامليًا 10 % فقط. ك�ام ذكر »تقرير عن حقوق األش�خاص 
ذوي اإلعاق�ة يف الع�راق« الذي أعده مكتب املفوض الس�امي حلقوق 
االنس�ان، مع بعثة األمم املتحدة ملس�اعدة العراق UNAMI: »وأش�ار 
األش�خاص ذوي اإلعاقة الذين متت مقابلتهم م�ن قبل بعثة يونامي/ 
مفوضي�ة حق�وق اإلنس�ان بأن وض�ع األطف�ال ذوي اإلعاق�ة ما زال 
صعب�ا. وبعضه�م ذكر بأن هن�اك مديرية ضمن وزارة الرتبية مس�ؤولة 
ع�ن إنش�اء صف�وف خاص�ة لألطف�ال ذوي اإلعاقة ضم�ن املدارس 
العام�ة، غري أن البعض يعتر هذا »ع�زال يف التعليم« بدالً من اإلدماج 
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يف التعلي�م. من جهة اخرى، فاهنم اوردوا نق�ص املدارس املتخصصة 
وأيضا حقيقة أن املدارس املتخصصة القليلة املتوفرة تغطي مس�تويات 
أساس�ية )أولية( جدا من التعليم، وال�ذي ُيرتجم بفرص تعليم حمدود 
)أو مع�دوم( لألطف�ال م�ن ذوي اإلعاق�ة. وه�ذا أثر ع�ىل اعتدادهم 
بذاهت�م، وقدرهت�م ع�ىل التعلم ح�ول حقوقه�م واملطالبة هب�ا بفاعلية، 
وبالت�ايل إدام�ة واس�تمرار دورة التمييز والتهميش لألش�خاص ذوي 
اإلعاقة يف س�ن مبكرة، والتأثري عىل قدرهتم عىل املشاركة والتفاعل مع 
اآلخرين، واملس�امهة بش�كل فعال يف مس�تقبل املجتمع العراقي«، هذا 
املقتط�ف من تقري�ر أهم ال�وكاالت األممية املعنية باحلق�وق واملختصة 
بالعراق، يوضح لنا بش�كل ش�به قاطع، أن ش�مولية التعليم يف العراق 

غري متحققة، أو لنقل إن التعليم يف العراق غري شامل.

املعايري التنموية للإنفاق على التعليم

بعد قراءتنا املس�بقة لعنارص اهلدف الراب�ع ومقاصده، فيبدو حجم 
التزام مؤسس�ات العراق الرس�مية املختصة هبذا اهل�دف، وال يبدو أن 
هناك تغريًا كبريًا حتقق يف الس�نوات األخرية، واحلقيقة، أن هناك عاماًل 
جوهريًا رئيس�يًا يمكن قياس�ه، يرب�ط مجيع ما ذكرناه يف ه�ذه املراجعة 
الرسيع�ة للقط�اع الرتب�وي يف الع�راق، وه�و »اإلنفاق ع�ىل التعليم«، 
فاإلجابة عىل كل األس�ئلة التي سألناها ألنفس�نا، وكل االستفسارات 
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الت�ي وجهناه�ا للمس�ؤولن عن املل�ف الرتبوي يف عملنا ع�ىل التنمية 
يف القط�اع الرتب�وي لع�رش س�نوات، اإلجابة كان�ت دائ�اًم: »ال يوجد 
ختصيص�ات كافي�ة«، ه�ذه اإلجاب�ة ج�اءت عن أس�ئلة ح�ول تعطيل 
القوان�ن، حول عدم تنفيذ اس�رتاتيجية التعليم الوطني�ة، وحول عدم 
التزام العراق بمقاصد اهلدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، فمن 
امله�م، بل من امللح أن نلقي نظرة فاحصة عىل هذا امللف، قبل أن ننهي 
قراءتن�ا للملف الرتبوي، فأي قراءة هل�ذا امللف دون مراجعة »االنفاق 

عىل التعليم« هي قراءة منقوصة.

أق�ر إع�الن »أنش�يون« وإط�ار العم�ل لتحقي�ق اهل�دف الرابع من 
أه�داف التنمي�ة املس�تدامة، أن امل�ؤرشات الدولي�ة واإلقليمي�ة التالية 
مؤرشات مرجعية أساس�ية، وهي ختصيص ما يرتاوح بن 4 % إىل 6 % 
م�ن ناتج اإلمجايل املحيل عىل التعليم، أو أن يتم ختصيص ما يرتاوح بن 

15 % اىل 20 % من اإلنفاق احلكومي عىل التعليم.)1)

ورغ�م اعرتاف اإلط�ار بأن لكل دول�ٍة احلق بأن تض�ع خططها بام 
يالئم وضعها وظروفها، ش�جع كذلك ع�ىل أن تكون هناك مقاربة مع 
املعاي�ري املرجعي�ة تلك، بل أش�ار اىل أن البل�دان األقل نم�وًا عليها أن 

)1) إع�الن إنش�يون - التعلي�م بحل�ول ع�ام 2030: نح�و التعلي�م اجلّي�د امُلنصف 
والشامل والتعلُّم مدى احلياة للجميع.
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تنف�ق أكث�ر متجاوزًة املعي�ار املنصوص عليه يف إعالن أنش�يون لتحقق 
األهداف املنصوص عليها يف اإلطار.

اإنفاق العراق على التعليم

يف »منت�دى التنمي�ة البرشي�ة العراقي« ال�ذي عقده البن�ك الدويل 
بالتع�اون م�ع ال�وزارات ذات االختص�اص وم�ن ضمنه�ا وزارات 
الرتبي�ة، التعلي�م، املالية، التخطي�ط وغريها، والذي أقي�م يف الثاين من 
حزيران لس�نة 2021، اس�تعرض ممثلو البنك الدويل أداء وزارة الرتبية 
قياس�ًا باالس�تثامرات واالنفاق عىل التعليم يف الع�راق، وقد ذكر ممثلو 
البن�ك ال�دويل أن نس�بة إنف�اق العراق ع�ىل قط�اع التعليم م�ن إمجايل 
االنف�اق احلكوم�ي هو 9.7 % حس�ب تقدي�رات ع�ام 2019، مقارنة 
باإلنفاق عىل التعليم يف دول اجلوار، حيث تنفق األردن مثاًل 11.6 %، 
وُع�امن التي تنف�ق 11.1 %. ومعدل االنفاق العراق�ي منخفض حتى 
ع�ن معدل االنفاق يف الرشق األوس�ط والذي يبلغ 14.0 %. ويش�ري 
التقري�ر أيضًا أن مع�دل اإلنف�اق احلكومي تراجع بش�كل كبرٍي ليصل 
ملس�توى متدٍن حتى قياس�ًا بس�نوات احلرب مع التنظي�امت اإلرهابية، 
حيث كانت النسبة يف 2015 تبلغ 12.2 %، ويف سنة 2016 بلغت أعىل 
معدل إنفاق للعراق عىل قطاع التعليم باملجمل حيث بلغت 13.6 %.

وح�ن ال يبدو أن الصورة قد تكون أس�وأ، إال أهن�ا كذلك، حيث 
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أن إنفاق العراق الضعيف هذا، يذهب س�واده األعظم عىل تعويضات 
املوظفن - رواتب - ونفقات جارية أخرى، ونسبة املوازنة االستثامرية 
هي 2 % من حصة اإلنفاق عىل التعليم فحس�ب، ونحن هنا نتكلم عن 
ِقطاعي الرتبية والتعليم العايل جمتمعن. دون أن ننس�ى أن هذه املوازنة 
االس�تثامرية الضئيل�ة واملتدنية، يعاد بعضها أو ج�زٌء كبرٌي منها للخزينة 
العامة، نتيجة عقبات توضع أمام االستثامر، أو حتى اذا تم انفاقها فإنه 

يتم بشكل غري خمطط، أو حتوم حول بعضه التساؤالت.
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تقرير العراق الطوعي الثاين حول اأهداف التنمية..
اال�ضتثمار يف التعليم عن بعد

رك�ز تقري�ر الع�راق الطوعي الث�اين والص�ادر يف س�نة 2021 عىل 
التعلي�م يف زمن اجلائح�ة، وبام أننا تناولنا بيشء م�ن التفصيل موضوع 

اهلدف الرابع، وتفاصيله، فسنركز عىل ما رّكز عليه التقرير.

يف اخلامس والعرشين من كانون الثاين لعام 2022، أعلنت بريسيال 
رودريغ�ز، نائ�ب رئي�س اختبارات االس�تعداد لاللتح�اق باجلامعات 
يف الوالي�ات املتح�دة، أن ه�ذه االختب�ارات SAT الت�ي يؤدهي�ا طلبة 
املرحل�ة النهائية يف الدراس�ة االعدادية، س�تصبح إليكرتونية بالكامل 
يف س�نة 2024، وسيقل وقت االختبار، وس�تكون أسهل يف الوصول، 
ويف أدائه�ا. هذا اخلر ه�و جزء من حتول عاملي نح�ول رقمنة التعليم، 
والتح�ول نح�و التعليم املدم�ج الذي يتيح ادخال عن�ارص التعليم عن 

بعد ضمن العملية التعليمية. 

قد يبدو احلديث عن التعليم املدمج والرقمنة وما ش�ابه، طموح ال 
تس�تطيع املؤسسات العراقية الس�عي خلفه، يف ظل وجود نقص هائل 
يف األبني�ة املدرس�ية الذي يبل�غ 10 آالف بناية مدرس�ية، ووجود 200 
مدرس�ة طينية، كام رّصح السيد فالح القييس السيد وكيل وزير الرتبية 
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لرنام�ج املحايد ع�ىل قناة العراقية، واملش�اكل الكب�رية األخرى، لكن 
التجربة املّرة التي مررنا هبا يف ظل اجلائحة، علمتنا أن االستثامر يف بنية 

حتتية رقمية، حل عاجل ورسيع للكثري من املشاكل.

يف نفس اللقاء املذكور، حتدث الس�يد الوكيل أن املعدل الذي تبنى 
ب�ه املدارس اآلن، سيس�تلزم االنتظار 15 س�نة لس�د النق�ص يف األبنية 
املدرس�ية، وهن�ا أعتقد أن م�ن اخلطري ج�دًا أن نعجز ع�ن توفري بديل 
حمتمل يف حال أصبحت األبنية املدرسية أكثر اكتظاظا بالطالب، وأكثر 
ازدحام�ا بالدوام�ات املتع�ددة، الت�ي وصل�ت أربعة م�دارس يف بناية 

واحدة، يف كثري من مناطق بغداد واملحافظات.

ل�ن أطيل ال�كالم عن رضورة اإلنف�اق عىل التعليم وبناء منش�آت 
مدرس�ية، صاحل�ة لقي�ام بيئ�ة تعليمي�ة حمرتمة، جمه�زة بوس�ائل حتفظ 
للطال�ب كرامت�ه، قب�ل أن تس�اهم يف بن�اءه وتنمي�ة مهارات�ه العلمي�ة 
والفكرية واالجتامعية. يمكن القول بشكل مؤكد أن األنظمة التعليمية 
يف مجي�ع الع�امل قد خذل�ت التالمي�ذ، أثن�اء اجلائحة، بال�ذات الصغار 
منهم، والعراق مل يكن اس�تثناًء بكل تأكي�د، وإن وزارة الرتبية العراقية 
أدارت مل�ف التعلي�م يف زم�ن اجلائح�ة بش�كل يسء ب�كل املقاييس، 
حتى باملقارنة مع مؤسس�ة تعليمية عراقي�ة أخرى، وهي وزارة التعليم 
الع�ايل، وأنا مدرك الخت�الف التحديات بن الوزارتن، عىل مس�توى 
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الرشحية العمرية للطالب، واملس�توى األكاديمي املختلف بن الكوادر 
التدريس�ية يف الوزارتن، لكن مع هذا من غري املقبول أن يكون الفارق 

شاسعًا هلذا احلد.

ف�وزارة التعلي�م العايل، بدت مس�تعدة إىل ح�ٍد ما، لدهي�ا خدمة بريٍد 
الك�رتوين للطلب�ة، ولدهي�ا »الروفاي�ل األكاديم�ي« وهو آلي�ة الكرتونية 
للتواص�ل بن الطالب وكليته، أما حن توقفت الدراس�ة، حاولت وزارة 
التعليم العايل إجياد بديل -رغم اعرتايف بأن وزارة التعليم العايل عانت من 
قصور شديد أيضًا- وكان االستقرار عىل استخدام الصفوف االلكرتونية، 
وبرام�ج املحادث�ات املب�ارشة اخلاص�ة برشك�ة Google، ه�ذه الرام�ج 
ساعدت عىل استمرار الدراسة ولو كانت دون املستوى، وتشوب العملية 
التلكؤ واألخطاء، لكن العام الدرايس بدا أفضل يف الس�نة الدراس�ية التي 

تلتها وبدت وزارة التعليم العايل مستعدة بشكل أفضل.

أم�ا وزارة الرتبي�ة، فل�م تك�ن مس�تعدة، بل أهن�ا مل تس�تثمر يف بيئة 
تعلي�م افرتاضية ولو بش�كٍل تكميي، كام حيصل يف معظ�م دول العامل، 
وحت�ى بعد أن بدأ االغ�الق نتيجة اجلائحة، مل يبدو ع�ىل وزارة الرتبية 
أن هل�ا خطة معدة مس�بقًا، أو حت�ى خطة طارئة. فق�د أعلن عن منصة 
للتعليم عن بعد »نيوتن«، ثم مل يتم تش�غيلها، حيث رصح السيد عادل 
البصييص وكيل وزي�ر الرتبية لوكالة االنباء العراقية يف منتصف كانون 
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الث�اين 2022: »الفريق الوزاري ب�دوره منح موافقات لبعض املنصات 
االلكرتوني�ة بالعم�ل رشط توف�ر ال�رشوط، م�ع تفعيل منص�ة نيوتن 
التابع�ة لوزارة الرتبية«. فمنذ أي�ار 2020 وحتى مطلع 2022، الزالت 
وزارة الرتبي�ة تعد بأن تكون هناك منصات فعالة لتكون ظهريًا للتعليم 

احلضوري، دون أن يتحقق ذلك.

ترك�ت وزارة الرتبي�ة األم�ر إلدارات امل�دارس يف النهاي�ة، كانت 
 ،Telegram بع�ض املدارس تس�تخدم برامج الرس�ائل الفورية، مث�ل
والبعض اآلخر يس�تخدم وس�ائل الكرتونية إلج�راء حمادثات مجاعية، 
وآخ�رون مل يقوم�وا بالتواص�ل م�ع طالهب�م اال لتبليغه�م بالواجبات 

وموعد االمتحان.

جتنبت احلديث عن اهناء العام الدرايس بشكل مفاجئ يف منتصفه، 
وتقلي�ص املواد الدراس�ية، وغريها م�ن اإلجراءات اإلداري�ة الغريبة، 
ألبق�ى ملتزم�ًا باحلديث ع�ن البنية التحتي�ة للتعليم عن بع�د، ونعتقد 
أن عملي�ة تطوي�ر التعلي�م، ال تعتم�د عىل املناه�ج، وط�رق التدريس 
فق�ط، وه�ذه ه�ي املواضيع التي يت�م الرتكي�ز عليها عادة، لك�ن أيضًا 
بأن يتم اس�تخدام التكنلوجيا واستثامرها يف مصلحة الطالب والعملية 
التعليمية، وبأن تكون أكثر فاعلية، أكثر رسعة، وأسهل يف الوصول يف 

أوقات األزمات وغريها.




