
تحسين الوضع االجتماعي  :شروع إصالح التعليم والتدريب التقني واملنهي بين االتحاد األوروبي واليونسكوملاملرحلة الثانية 

 من ا واالقتصادي
ً
 لشباب في العراقللفئات األكثر ضعفا

 

من خالل املؤسسات  والتدريب التقني واملنهي املحّسنةسيضمن املشروع الوصول الشامل إلى خدمات تطوير مهارات التعليم  

من الفئات األكثر يساهم في تحسين فرص العمل والوضع االجتماعي واالقتصادي للشباب س، مما مقدمة الخدمة في العراق

 في العراق
ً
 .ضعفا

الثانية من املشروع الوطني إلصالح التعليم ماليين يورو للمرحلة  خمسةوقع االتحاد األوروبي واليونسكو اتفاقية جديدة بقيمة 

 .والتدريب التقني واملنهي

ستعمل املرحلة الثانية من برنامج إصالح التعليم والتدريب التقني واملنهي على تقوية وتوحيد السياسات واألنظمة التي تم  

ستوى املومن خالل تطبيقها على  لعراقعلى مستوى املحافظات في اسياسات التطويرها في املرحلة األولى من خالل دمجها في 

بغداد . وسينصب التركيز على إنشاء مراكز التميز املنهي في خمس مدارس مهنية تابعة لوزارة التربية في  واملدارس هدااملعفي  املحلي  

محوًرا لتطبيق . ستكون هذه املؤسسات التسعة  تقنيةأربع جامعات  باإلضافة إلى الشراكة مع  دهوك واملوصل وكربالء والبصرة  و 

واألنظمة للمرحلة األولى من البرنامج، والعمل بشكل مكثف مع الوزارات واملديريات  مكون الحوكمة من السياساتمخرجات 

املحلية وموظفي املدارس والجامعات لتطوير مراكز التميز املنهي كنموذج ومورد للمؤسسات واملحافظات األخرى من أجل تعميق 

. وسيشمل العمل على مستوى التنفيذ للبرامج بشكل مباشر مع املستهدفين من الشبابريب التقني واملنهي  ممارسة التعليم والتد

تجديد ورش عمل مختارة للسماح بإجراء التقييمات القائمة على الكفاءة واملزيد من التدريب العملي ذي الصلة بما يتماش ى مع 



الزراعة والبناء والضيافة، مع قطاع إضافي واحد لتكنولوجيا املعلومات  املناهج الجديدة. القطاعات االقتصادية املختارة هي

واالتصاالت، بناًء على دليل الحاجة إلى كفاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في سوق العمل وتحليل املهارات القطاعية التي 

 .من املشروع أجريت في املرحلة األولى

الح التعليم والتدريب التقني واملنهي، املمول أيًضا من قبل االتحاد األوروبي وتنفيذه تعتمد املرحلة الثانية على مشروع إص

على مخرجات املرحلة رئيس الوزراء. هيئة املستشارين التابعة ملكتب تحت قيادة  العراقية اليونسكو ، بالشراكة مع الحكومة

على املستوى الوطني، بما في ذلك نظام ضمان جودة التعليم   على دعم تطوير سياسة وأنظمة التعليم والتدريباألولى والتي ركزت  

املطلوبة في سوق  املهارات احتياجاتمسح والتدريب التقني واملنهي وإطار عمل مؤهالت التعليم والتدريب التقني واملنهي. بناًء على 

 العمل، 
ً
ثانوي وما بعد الثانوي في مجاالت البناء معايير مهنية ومناهج ومواد تعليمية للتدريب في املستوى الوالتي طورت أيضا

 .والزراعة والضيافة

ستستمر هذه املرحلة الجديدة من املبادرة في دفع إصالح التعليم والتدريب التقني واملنهي في العراق من خالل تطوير قدرات "

مقدمي التعليم والتدريب التقني واملنهي. سيتيح لنا ذلك إجراء تحسينات ملموسة في تقديم وضمان الجودة في توفير التعليم 

الكفاءات التي يحتاجون إليها لالنضمام إلى القوى العاملة بمهارات مفيدة في  شباب العراقتالي منح والتدريب التقني واملنهي، وبال

 .حياتهم املهنية واقتصادنا ومجتمعنا " التعليم العالي د. حامد أحمد

فير تعليم إن خلق فرص العمل هو أحد املجاالت األساسية لدعم االتحاد األوروبي للعراق. أعتقد أنه من خالل ضمان تو "

وتدريب تقني ومنهي عالي الجودة، سيكون لدى العراق قوة عاملة ماهرة ومستعدة جيًدا لدعم االقتصاد. التعليم ليس فقط 

وسيلة ملهارات أفضل ألن سياسات التعليم والتدريب الفعالة يمكن أن تعزز أيًضا التنمية الشخصية، وتشجع املواطنة النشطة 

  فرص وتقوي 
ً
 عن تعزيز اإلدماج والتكامل االجتماعيين. سيدعم هذا املشروع كل هذه األهداف من خالل تزويد املساواة، فضال

 .الشباب العراقي باملعرفة والخبرة الالزمة لدعم النمو االقتصادي لبلدهم ". مارتن هوث ، سفير االتحاد األوروبي في العراق

، سيعمل هذا املشروع على تطوير قدرات في املرحلة األولى ني واملنهيالتعليم والتدريب التق مشروع إصالح بناًء على إنجازات"

والتوظيف   فرص العملموفري التعليم والتدريب التقني واملنهي لتقديم برامج تدريب عملية وعالية الجودة موجهة بالكامل نحو  

تطوير السياسة إلى تنفيذها من لعمل على من اتجاه القد تحول التركيز وأضاف " ممثل اليونسكو ، باولو فونتاني.قال الذاتي." 

تحسين قدرة مؤسسات التعليم والتدريب التقني واملنهي للوفاء باملعايير بالقيام ذلك أجل زيادة توظيف الشباب العراقي. يتطلب 

ذه هي الطريقة الدولية للتعليم الجيد والتعلم مع مواكبة احتياجات سوق العمل سريعة التطور ومتطلبات املهارات. نعتقد أن ه

التي يكون لها أكبر تأثير على خلق فرص العمل للشباب وبالتالي للمساعدة في استقرار املجتمع العراقي. نحن ممتنون لالتحاد 

  ".األوروبي على دعمه السخي املستمر ، وللسلطات العراقية على شراكتهم القوية
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