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   1صفحة   )الملحق االحصائي( حساب وتحليل مؤشر رأس المال البشري  د. بيداء رزاق حسين الزيدي 

ن الزيدي * . د حساب وتحليل مؤشر رأس المال : بيداء رزاق حسي 

ي ي العراق HCI البشر
ن
  (2020-2003) للمدة للبنك الدولي ف

 المحتويات 

 : مقدمة. 
ً
      اوال

ي  : مؤشر رأس المال البشر
ً
 للبنك الدولي  HCI ثانيا

ي  : مؤشر جودة رأس المال البشر
ً
 ثالثا

 االختبارات الدولية. ( درجات 1-3)

(2-3 . ي التعليم العالي
   ( مجال الدراسة ف 

 :
ً
.  رابعا    البطالة والخريجي  

: االستنتاجات. 
ً
  خامسا

 مصادر الورقة. 

ي 
 الملحق االحصائ 

 االشكال  قائمة 

ي 1الشكل ) ي العراق ( نسبة مؤشر رأس المال البشر
 .  2020وبعض بلدان المنطقة لعام للبنك الدولي ف 

ي العراق 5معدل وفيات األطفال دون  (2الشكل )
 (. 2020 -2003والبلدان المقارنة للمدة ) سنوات ف 

ي العراق وبعض بلدان المنطقة عام 3) الشكل
    2020( سنوات الدراسة المتوقعة ف 

ي ا4) الشكل
ي سن المدرسة غي  الملتحقي   بالمدرسة ف 

 .  2020لعراق لعام ( عدد األطفال ف 
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   2صفحة   )الملحق االحصائي( حساب وتحليل مؤشر رأس المال البشري  د. بيداء رزاق حسين الزيدي 

   مقدمةال:  أول 
 العتمااادع  شااكل   اماال  عاا  

ً
ي العااراق ماان الناار؛ العاااالرت نداارا

استخاااراو وـصاديااار سلعاااة  يعد النمو االقتصااادي ف 
اـيجية واحااادة )النفااات( والتااا  ـتعااار  باسااتمرار سل ـقلباااات أساااواق الاانفت العالميااة  أد   اا ا االعتماااد  اساايت

( سل سعاقااة النماااو االقتصاااادي 19-الرصااااعات المتةااررة والتاااوـرات السياساااية وأومااة جائحة) وفيااادسل جاناا  
ي العااراق  و 

يال المسااتدام ف  ي رأس المااال البشاار
ة ف  ي  أومااة  بااي 

ق األوساات الاا ت )الاا ي  ااان ماان أوائاال بلاادان الشاار
ي عقدي السبعينات والثمانينات(

ي قطاعي الصحة والتعليم ف 
 استثمرت ف 

ي جوان  مختلفة  وبخالف ال
 وضعيف الدخل ف 

َ
  شا

ً
وة النفطيةت يبدو العراق بلدا   وسوف لنير

ً
يةون قادرا
ي  ممااا يتطلاا  ـنميااة رأس 

ي المسااتقبل عاا  مواااالة االعتماااد عاا  الاانفت للحفااال عاا  المسااتو  المعمياار
ف 

ي و اااو أمااار الباااد منااات لتحقياااق النماااو االقتصاااادي المساااتدام تصااااديي   بعاااض االق نصاااائ حسااا   الماااال البشااار
.  . 1العراقيي    ي

ة حول االقتصاد العرافت ي ـقاريرع األخي 
ي الراي البنك الدولي ف 

ي يشار ها ف 
   2وال ت

 البنااك الاادولي  و لااك الن األخااي  
ي العااراق ساانختار مااؤشر

ي ف  وألجل حساب وـحلياال مااؤشر رأس المااال البشاار
ي أمرين مهمي   : األول يتعلق 

ات األخر  ف  ي للبنااك الاادولي يختلف عن المؤشر
بةون مؤشر رأس المااال البشاار

ي للجياال القااادم و ااو مااا يدهاار ماان خااالل اعتماااد  ي حساااباـت رأس المااال البشاار
افية س  يعتمااد ف   ا نداارة استشاار

ات ـهاام األطفااال المولااودين حاليااا  أمااا األماار  ات مستقبلية  متوست ساانوات الدراسااة المتوقعااة ومااؤشر متغي 
ي فيتعلااق الواااف الصااحة عااا

ات االخااار  الثااائ  ي  فعاا  عةااخ المااؤشر ي ـقيااايم رأس المااال البشاار
 أساساايا ف 

ً
مال

ي ماان خااالل  ي ـقياايم رأس المااال البشاار
ات جو رية ووحياادة ف  ات التحصيل العلمي فقت متغي 

ي ـعد مؤشر
ال ت

ي المراحاااااال التعليميااااااة الرسااااااامية  وأل ميااااااة الجواناااااا  الصااااااحية ل طفااااااال الااااااا ين 
معاااااادالت القيااااااد الماااااادرعي ف 

ي ال
ي التقياااايم   ماااا سااااتتناول سااايةونون ف 

ي وجااااا  أخااا  ا ف  ي الناااااب رأس الماااال البشااار
 ف 
ً
 أساسااايا

ً
مساااتقبل عااااامال

ي العراق. 
ي )نوعية التعليم( ف  ين لقياس وـحليل جودة رأس المال البشر  الباحثة مؤشر

عمبر الممييب   بارق شببر ود. )د. وهيئة التحرير لفريق ادارة الشبكة واالئمتنانواخيراً، كل الشكر والتقدير 

يا دعب  ليببا    عيى المهود المبذولبة مبا ا بل اسبتمرار الشببكة ولمبا يقبدمو  مباواالستاذ همام مسكون ( 

 فمزاه  هللا خير المزاء.. نتاج عيم  كبير االقتصادييا الشباب و

 

 
 
ي  ثانيا  للبنك الدولي HCI : مؤشر رأس المال البشر

ي البلااد  
 عاان سنتاجيااة الجياال القااادم ماان القااو  العاملااة ف 

ً
ي للبنااك الاادولي ـصااورا

يقاادم مااؤشر رأس المااال البشاار

ي عاا  وفااق مااؤشر رأس  ي النمااو االقتصااادي   س  يواجاات العااراق أومااة رأس مااال  شاار
و ااو عاماال رئاامخ يسااهم ف 

 
ي بحثت الموسوم "  ع  سبيل المثال   1

ي العالم  الد تور ع  مروا ف 
التبعات المتوقعة وـوجهات  –التحول نحو سنتاو واستهالك الطاقات “النديفة” ف 

ي شور نالدول المصدرة للنفت" الم 
   2021/ 11/ 29ع  موقع شبةة االقتصاديي   العراقيي   ف 

: المراد االقتصادي للعراق  ربيع  ع  سبيل المثال "ـقرير البنك 2    : تسخي  مكاس  عائدات النفت من أجل النمو المستدام"2022الدولي

http://iraqieconomists.net/ar/2021/11/29/%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2021/11/29/%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7/
http://iraqieconomists.net/ar/2022/06/17/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%84/
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ي  للبنك الدولي  HCIالمال البشر
ي العراق عام   (*)

سوف لن يتمةن من ـحقيااق  2020 فان الطفل المولود ف 

  مقارنة بمعدل سنتاجية ـبلااغ ) 18%( من انتاجيتت  معدل عندما يبلغ من العمر41أكير من )
ً
ي 57عاما

%( ف 

ي العراق من الي   أدئ  المعدالت 
ي ف  ق األوست وشمال افريقيا وبااه ا فان مؤشر رأس المال البشر منطقة الشر

ي المنطقة
ي ا37ماعدا اليمن) ف 

  .دناعألشكل %(  ما ف 
 

ي العراق وبعض بلدان المنطقة لعام  (1الشكل )
ن
ي للبنك الدولي ف  2020نسبة مؤشر رأس المال البشر

 

                  capital-https://www.albankaldawli.org/ar/publication/human    

ي الملحاااق  (1) يشاااي  الجااادولو 
ي ف 

ي اإلحصاااائ  فاااا؛ ماااؤشر رأس الماااال البشااار ي  HCI ال نتاااائه مهماااة االرو اااا اـر
ف 

 ولكن دون المستو  المطلوب.  2020%( عام 0.41سل ) 2003%( عام 0.27العراق من)

 

ي  مااا 
ي احتمااال البقاااب عاا  قيااد الحياااة  فاا  

ي المكاساا  المتواضااعة للعااراق ف  يعةااخ مااؤشر رأس المااال البشاار

( عااااام 41.4) ( ماااان2020-2003الماااادة )حااااي   انخفااااض معاااادل وفيااااات األطفااااال دون ساااان الخامسااااة خااااالل 

ق  أال مولود حي   1000لكل 2020( عام 25.1) سل  2003 ي منطقة الشر
انت ما يزال اع  بةثي  من ندرائت ف 

 
ي ) *)  ي عاام HCI( مؤشر رأس المال البشر

ـام سطالقات ف  ي عير االقتصاادات    جازب   2018(:  و مقياس دولي يقمخ المةونات الرئمسة لرأس المال البشر
ي  و؛ رأس المااال البشار ي الااي   )  157الرعايااة البناك الاادولي و اان ي اام مان مشار اوؤ ماؤشر رأس المااال البشار ي ) 1و 0دولاة  ياايت

ـام الواااول 1(  س  يعا   ( أناات 
اا مااان اإلمكاناااات و)  اااـهم 0سل الحاااد األقنا ااال فيااات ـحقياااق سمكانا ااالم يمةااان لجمياااع األطفا اايااااع التقااادم نحاااو عا ااالمي لتشا  لااا لك  و اااو جهاااد عا

( الحاااد االدئ 
ي الاا ي يمةاان ل طفااال الاا ين ولاادوا اليااوم أن يتوقعااوا بلوغاات بحلااول عيااد ماايالد م الثااامن عشاار  ويساالت مااؤشر رأس الكاملااة. قياااس رأس المااا ل البشاار

ي تشكل الها نتائه الصحة والتعليم الحالية سنتاجية الجيل القادم من العماال ويؤ اد أ مياة االساتثما
ي ال وب ع  الكيفية ال ت رات الحةومياة المال البشر

ي. والمجتمعية   ي رأس المال البشر
 ف 
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https://www.albankaldawli.org/ar/publication/human-capital
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يااران عااام س( 14.1( السااعودية و)6.5( األردن و)15.1( لبنااان و)7.5( و)20.1) فريقيا نحااو أاألوست وشمال  

 (. 2   ما يوضحت  لك شكل رقم )2020

ي العراق والبلدان المقارنة للمدة ) 5( معدل وفيات األطفال دون  2الشكل )
ن
 ( 2020 -2003سنوات ف

https://databank.albankaldawli.org/source/world-development-indicators 

ي يعاازا باألساااس سل المحصااالت ال اا يلة ( ان ضااعف مااؤشر رأس الماا 1ماان الجاادول ) أي ااا  يالحاا و  ال البشاار

للتعليم)ساانوات الدراسااة المتوقعااة(  فعاا  وفااق اليانااات ووارة التخطاايت لمعاادالت االلتحاااق بالماادارس  فاا ن 

ي حصاااال  معاااادل متوساااات نحااااو 
 –2003( ساااانة ماااان التعلاااايم الماااادرعي خااااالل الماااادة ماااان)6.4) الطفاااال العاااارافت

فااع سل)2013-2003) عليم المدرعي خالل المدة( سنوات من الت5.9(  س  حصل ع )2020 ( 6.9(  ثم اـر

(  وعنااد مقارنااة العااراق مااع بعااض دول المنطقااة  نجااد ان 2020 -2014سنوات من التعليم المدرعي للمدة)

( 
ً
ي سنوات الدراسة المتوقعااة ماان العااراق مااثال

ي مرصاا 11.1معدم الدول هي اع  معدل ف 
( 12.4و) ( ساانة ف 

ي السعودية و)
ي الشكل )11.3سنة ف 

ق األوست وشمال افريقيا   ما ف  ي منطقة الشر
 (. 3( سنة ف 
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 ماان خااالل االختبااارات أما س ا  أ
ً
ي العااراق مقاسااا

 ف 
ً
ي االعتبار مقدار التعلم ال ي حصل عليت التلمي  فعليا

خ نا ف 

ة   3  المعيارية ( سنوات دراسية فقاات 3.5)نحو فانت حصل ع  سنوات دراسية عندما بلغ سن الثامنة عشر

(  ونتيجااة لاا لك 2020-2014) ( سنوات دراسية فقت للماادة4) ( وحصل ع  2003-2013)  خالل المدة

ي 6.9) ( ماان مجماار؛ الااا2.8) ( ساانوات و 5.9) ( من مجماار؛ الااا2.4)  فان
ي يم اايها الطفاال العاارافت

 ( ساانوات الاا ت

ي المدرسااة أي نحاااو)
جم سل مهاااارات سنتاجيااة يحتاجهاااا عنااادما 40ف  %( ـعااد فجاااوة ـعليمياااة وضااائعة  وال ـااايت

ي الجدول )
 . (2يلتحق بصفوف القو  العاملة    ما ف 

ي العراق وبعض بلدان المنطقة عام ( 3الشكل )
ن
 2020سنوات الدراسة المتوقعة ف

 

 
−The World Bank.(2020). The Human Capital PROJECT  Washington. 

 

 
 ال  3

ً
ااارا ة  واعتبا اار ااا عناااد بلوغااات سااان الثامناااة عشا ااان للطفااال أن يتوقاااع الحصاااول عليها ي يمةا

ااة الااا ت اانوات الدراسا ااا عااادد سا اايم عااا  أنها ااة التعلا ااتم قيااااس  ميا ااااع يا ـجا
, والحد األقن للقيمة المحتملة  و  ي

  و او ماا يقابال الحاد األ 14معدالت االلتحاق بالمدرسة للبلد المع  
ً
قنا لعادد سانوات الدراساة الممةان ـلقيهاا عاماا

ي ماان الممةاان أ
ي ساان الرابعااة  يااتم قيااس ساانوات الدراسااة المتوقعااة الا ت

ة ماان قباال طفاال يبادأ مرحلااة مااا قباال المدرساة ف  ن يكملهااا عناد بلاارن ساان الثامنااة عشار
ي ساان ال

ة ماان قباال طفاال يباادأ مرحلااة مااا قباال المدرسااة ف  ي ماان أطفااال اليااوم عنااد بلااوغهم ساان الثامنااة عشاار
رابعااة, ويااتم قياااس ساانوات الدراسااة المتوقعااة الاا ت

ي سااان الرابعاااة( عاا
ي ف 
اايم االالتاادائ  ااة قباال التعلا ااة التعليميا ا  باادب المرحلا ااافيت ة )با اار ااا أطفااال الياااوم عناااد بلااوغهم سااان الثامنااة عشا ن طرياااق جماااع الممةاان أن يكملها

اوؤ  ة  بحيث ـيت  حاد  أقنا و او الساائد   14القيمة الي   افر)عدم االلتحاق بالتعليم( ومعدالت االلتحاق بالتعليم من سن الرابعة ح ت سن السابعة عشر
ي الادول المتقدماة ت أماا جاودة التعلايم فتقااس ماان خاالل اعتمااد درجاات االختباار مان واقاع نتااائه االختباارات الدولياة للطاالب وـحريلهاا سل

مقيااس موحااد  ف 
ي دراسااة الرياضايات والعلااوم) لنتاائه الااتعلم ,وـقاااس  ا ع البيانااات الوحاادات الرنااامه اختباار ا

 TIMSS )Trends of the Internationalالـجا ااات ف 
 Mathematics and science studies   اوؤ القاايم الااي

ـايت سااتخدم درجااات االختباار لتحرياال ساانوات الدراسااة  625و 300  س  
خ
ي جميااع البلادان, وت

ف 
اااة ااا  الكميا ااايم عا اااة التعلا اااا يعةااااخ نوعيا اااة بما ااانوات ـعليميا اااة سل سا ااانوات المتوقعا ب سا اااالل    ااان خا اااالتعلم ما اااة با اااة المعدلا ااانوات الدراسا ااا  سا اااول عا اااتم الحصا , ويا

ي قيماة االختباارات سل) 
ي االختبااار  625الارقم  (  قيماة قصاو و625الدراساة المتوقعاة ف 

ي يمةان أن يحصال عليهاا الطالا  ف 
  او مجمار؛ النقاال القصاو  الا ت

ي العاراق لعاام 
ي أجريا  ف 

(  ويمثال الفارق الاي   السانوات المتوقعاة والسانوات المعدلاة الفجاوة التعليمياة. للم يااد 363)  2012   وتشاكل قيماة االختباارات الا ت
 (. ي  . 24(. ص2020االطال؛ ع  : اندوق النقد العرئر

6,9

11,1 11,4
10,5 11,6 12,4

11,7 11,3
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ي العاااااااراق فقاااااااد بااااااادأ باساااااااتعادة المساااااااتو  الااااااا ي  اااااااان عليااااااات عاااااااام 
 2000امااااااا العمااااااار المتوقاااااااع عناااااااد الاااااااوالدة ف 

  س  بلغ )70و و)
ً
 عام  70.6(عاما

ً
 لعام 68.6) مقارنة با  2019( عاما

ً
فع معدل 2003( عاما ت وبمع   اخر اـر

 ماان ) 60بقاااب البااالغي   حااا ت عماار
ً
ي الجااادول  2019( عاااام 0.844سل ) 2003( عااام 0.828عاماااا

(  16)  مااا ف 

ي 2020عام 19-  ع النسبة انخف    شكل   بي  نتيجة  وفيد أنوـعتقد الباحثة  
 ف 
ً
  س   ان التاا ثي  واضااحا

 ف كير س  شكلوا قرابة50) ع  األشخاص ال ين ـبلغ أعمار م
ً
رباااب %( من الوفيات الناجمة عن ال95) ( عاما

 من الجدول )(   6: 2021)مندمة الصحة العالمية 2020ـموو)يوليو( 3لغاية  
ً
التحساان  (1 ما يالح  أي ا

فعاا  النساابة ماان ي نساابة األطفااال دون الخامسااة غااي  المتقاازمي    س  اـر
ي ف  سل  2003( عااام 0.663) التاادريير

ة لمست ااا  نتيجاااة ـحقياااق ـغطياااة خااادمات التلقاااي  2019( عاااام 0.874) د لقااااؤ الخنااااق والكااازاو النسااابة  باااي 

ي عامي 
( ف  ي
( عااام 0.862ع  التوالي  ثم انخف   النساابة سل ) 2019 2018والسعال الديكي )اللقاؤ الثالئر

وـحريااااال المفاااااارو الطبياااااة ومراكاااااز التلقاااااي  ال عاااااالو المصااااااالي   بالفايروس)نعمااااااة 19-نتيجاااااة  وفياااااد 2020

 (. 65: 2021واخرون  

ي   ا االطارت ان المواطن الع
ي لم يستفد  شكل  متساٍو ماان ـلااك المكاساا  المتواضااعة  عاا  الاارغم ماان وف 

رافت

ي 
ي الاااوالدة والرضاااع ودون سااان الخامساااة قاااد ـحسااان   شاااكل  ملحاااول ف 

ان معااادالت وفياااات األطفاااال حااادي ر

ي المناااااطق الغربيااااة والشاااامالية ساااابب  
ا؛ ف   ان  ااااروف الااااي  

ا
ية وضاااامن الفًااااة األعاااا  ثااااراًب  اال المناااااطق الحرصاااا 

ي متوست العمر المتوقع لكل من البالغي   واألطفال  موجات  بي  
 ف 
ً
وؤ وـدفق الالجًي   وأثرت سلبا  

ة من الي 

 
ً
ة الي   المحافدات  س  سجل متوست العمر المتوقع للمحافدة األف ل حاال  مما أد  سل وجود ـباينات  بي 

 77) )ديااال( نحااو 
ً
 والمحااافدتي   األسااوأ حاااال

ً
 لعااام ( ع70) )الموااال ود ااوك( نحااو  ( عامااا

ً
ت أي ان 2020امااا

ي  7الفرق 
ي قطا؛ 31: 2019 سنوات )ووارة التخطيت والتعاون اإلنمائ 

(.  ما يسجل العراق نتائه ضعيفة ف 

  يحتااال 2019الصاااحة ناجماااة عااان ساااوب الخااادمات الصاااحية  وعااا  وفاااق ماااؤشر المعلوماااات الصاااحية لعاااام 

ي ـااااوفي  الرعايااااة الصااااحية  س  حصاااال عاااا  
بااااة متدنيااااة ف  (   مااااا أد  انتشاااااار 10) ( درجااااة ماااان2.5) العااااراق مـر

سل سضااااعاف ـااااوفي  الخاااادمات الصااااحية الجياااادة  والساااايما للفًااااات ال ااااعيفة  وـفااااااقم  19 -فااااايروس  وفيااااد

ية عام  ي 19.8) سل خسااارة سجماليااة قاادر ا  2020الالمساواة القائمة  وتشي  اليانات ـقرير التنمية البشر
%( ف 

ي ا
ية  سب  الالمساواة ف  ي متوساات العماار المتوقااع  سااب  ويااادة 15.9) لعراق  مااع خسااارةالتنمية البشر

%( ف 

ي الالمساااواة )الرنااامه اال 
ي (  72: 2020ماام المتحاادة اإلنمااائ 

ي ف  ان جائحاااة فااايروس  ورونااا أثاارت  شااكل سااال ر

ي العراق  س  سجل نحو 
ي ف  ( الااف حالااة 16) ( مليون حالة ساابة مؤ دة وحااوالي 1.2) واقع رأس المال البشر

ي الحاااااالت المرضااااية 2021 لغايااااة نهايااااة شااااهر أيااااار وفاااااة 
  ومااااا ياااازال العااااراق عرضااااة لخطااااورة عاليااااة ـتمثاااال ف 

  شااكل غااي  مباااشر ماان 
ً
ة ولكاان أي ااا بطااة الهاا ع الجائحااة  لاامخ فقاات ماان خااالل اثار ااا المباااشر والوفيااات المـر
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ي األرواؤ األولريااة هي الحااد ماان ا خااالل العاا ب الاا ي ـنقلاات الجائحااة عاا  الندااام الصاايي  س   اناا 
لخسااائر ف 

 خااادمات التلقاااي  ل طفاااال أو أاااابح  دون المساااتو  األمثااال  
ً
 ساااب  الربااااب  ونتيجاااة لااا لكت ـوقفااا  ماااثال

ي يمةااان الوقاياااة منهاااا باللقاحاااات  و اااو ماااا اد  سل انخفاااا  سمكانياااة 
ي األمااارا  الااا ت

و اااو ماااا ي ياااد خطااار ـفيااار

ي سالسااااال التوريااااد ا
فااااا؛ معااااادالت الحصااااول عاااا  الخااااادمات الصااااحية واالضااااطرابات ف   سل اـر

ً
لصاااايي عموماااااا

اياادة للمصاااالي   باااألمرا  غاااي  19-الوفيااات ألسااباب غااي   وفياااد  
فعاااة والميت   وـااـربت الخطااورة بالنساا  المـر

 عاااان فقاااادان 
ً
وؤ  ف ااااال المعدياااة  ووجااااود مجموعااااة ماااان الساااكان الهشااااة المعرضااااة للخطاااار جااااراب الفقااار والااااي  

وتسهم الفجوات الرعاية الصحية   الحواجز المالية أمامالدخل  سب  األثر االقتصادي ال ي أد  سل ويادة  

ي الوق  الحالي وع  
ي العراق ف 

ي ف  ي ـد ور نتائه رأس المال البشر
ي االلتحاق بالتعليم ف 

ة والمستمرة ف  الكبي 

اوؤ أعماااااار م الاااااي   2.1) الماااااد  الطريااااال  س  يوجاااااد ماااااا يقااااادر النحاااااو 
( سااااانة خاااااارو 6-17) ( ملياااااون طفااااال ـااااايت

 عام 987.598)  من نصفهم من الفًة العمرية الثانرية نحو المدرسة  ما يقرب 
ً
لمي ا   ومن الالف  2020(ـ 

ية ولاامخ الريفيااة  تشاااكل 57) لالنتباااع ان نحااو  ي المناااطق الحرصاا 
%( ماان األطفااال خااارو المدرسااة يعمشااون ف 

ي المناااطق الريفيااة   مااا م60) %(  ونحااو 58نساابة االناااه فيهااا نحااو )
وضاا  %( ماان االناااه خااارو المدرسااة ف 

ي الشكل )
 (. 4 لك ف 

ي العراق لعام 4الشكل )
ن
ن بالمدرسة ف ي سن المدرسة غي  الملتحقي 

ن
 2020( عدد األطفال ف

 
ي العراق للعام الدراعي  

ي والثانوي ف 
  المديرية العامة للتخطيت  2020/ 2019المصدر: الجهاو المر زي لإلحصاب  سحصاب التعليم االالتدائ 

بوي  قسم اإلحصاب     غداد: ووارة التخطيت.   ب2020اليت

ي العاااااراق وهي مااااان 
 ف 
ً
ي وتسااااام )رياااااا  األطفاااااال( مااااانخفض أي اااااا

 ماااااا ان الوااااااول سل التعلااااايم قبااااال االالتااااادائ 

ي وهي مرحلة غي  الزاميااة  
 لتقبل مرحلة التعليم االالتدائ 

ً
 وعاطفيا

ً
ي اعداد الطفل فةريا

 ف 
ً
المراحل المهمة جدا

11-6المرحلة االبتدائية من  14-12المرحلة المتوسطة من  17-15المرحلة الثانوية من 

151073 184425
324882126611 119306

724411

129372 188246

225772

100463
92726

162534

ريف-ذكر 

ريف -انثى 

حضري-ذكر 

حضري-انثى 

987598

584703
507519
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ي سن 
وعاا  مااا  2020%( فقت عام 10.8الخامسة سل ريا  األطفال نحو )س  ـبلغ نسبة ح ور األطفال ف 

( نحااو ) ) الاا  ر واالناا ر ي  ال الجنسااي  
%( عاا  التااوالي  وـاانخفض 10.6%( و)11.0يبدو ان النسبة متماثلة ف 

ي الفًة العمرية
%( فقت من األطفال التحقوا الريا  األطفال 2.4( سنوات س  ـصل سل )3-4) النسبة أكير ف 

 2020عااام 
ا
وة  س  ال يحرصااا  اال ي  اا ع المعااادالت عااادم المساااواة مااان حيااث مكاااان الساااةن ومااؤشر الاااير

  وـخااا  

ية 0.3) ي المناااطق الحرصاا 
شاار اقاارانهم ف  %( فقت من أطفال الريف بمرحلة مااا قباال المدرسااة  أي مااا يعااادل عخ

 مااان ناحياااة مساااتو  المعمشااة س  التحاااق نحاااو 
ً
فاااال الرياااا  %( فقااات مااان األط6.7)   مااا يتبااااين التفااااوت أي اااا

ة( مقارنة با ) ي الجاادول27.5األطفال من فًة )االش الفقي 
ي االلتحاااق 3) %( األكااير ثااراب  مااا ف 

(   اا ا الر ااود ف 

ي يواجه
ي الاااا ت هاااااا خااااالل الساااانوات األول للطفااااال يجسااااد الفاااارص ال اااااائعة للااااتعلم وـنميااااة رأس الماااااال البشاااار

ي   العااراق 
بطااة بااالموقع الجغااراف  والحالاااة االجتماعيااة واالقتصااادية وتشاامل معدااام  مااا ـااتج  التفاوـاااات المـر

ة 35) س  يحرصاا  نحااو  مسااتريات التعلاايم) االالتدائيااة والمتوسااطة والثانريااة(  %( فقاات ماان أطفااال االش الفقااي 

%( فقت من أطفال 44ش األكير ثراب  ويص  القول نفست ع  )%( من أطفال األ 77)  سل المدارس مقارنة با

ية    مااا ياانخفض باااطراد معاادل الح ااور سل 64.5ا)المناطق الريفية مقارنة ب %( ماان أطفااال المناااطق الحرصاا 

ي المرحلااة االالتدائيااة سل )92الماادارس مااع ـقاادم العماار  س  انخفااض ماان )
ي المرحلااة المتوسااطة 58%( ف 

%( ف 

ي المرحلة الثانرية33ثم سل )
ي الجدول  %( ف 

 . (4)  ما ف 

 

 عاا  
ً
ي والثااانوي   ف التعلاايم وينطوي التحليل أي ااا

ي اعااداد الماادارس االالتاادائ 
ي ف  فااا؛ النساا ر عاا  الاارغم ماان االـر

بيااااة  2020( مدرسااااة عااااام 17551سل ) 2004( مدرسااااة عااااام 11129االالتدائيااااة ماااان ) اال ان ـقااااارير ووارة اليت

ي األالنياااة المدرساااية للعاااام الااادراعي 
ي المرحلاااة االالتدائياااة  نااااك 2020-2019) تشاااي  سل عماااق العجاااز ف 

(   فااا  

ي )4476جااز بمقااادار)ع
ي ف 
ي )3963( الناياااة   و نااااك اودواو ثناااائ 

ي ف 
 424( الناياااة  واودواو ثاااالئر

ً
( الناياااة  ف اااال

ماااايم6639( مدرسااااة غااااي  اااااالحة  و)2441( مدرسااااة طينيااااة  و)1097عاااان ) )ووارة  ( النايااااة بحاجااااة سل اليت

بية   (  مما وضع الندام التعليمي امام مهمة سد العجز ماان األالنيااة 22:  2020اليت
ً
المدرسااية فحساا ت ف ااال

 عاان  لاااك اوديااااد مهمااة االحاااالل ل النياااة غاااي  الصااالحة او ا يلاااة للساااقول   ماااا يبلااغ عااادد الطلباااة الموجاااودين

ا غااي  جيااد بالمقااايمخ 23.02) وبمعاادل 2020( ـلمي  عااام 6733501)  لكاال ماادرس  ويعااد مااؤشر
ً
%( ـلمياا ا

ي 
يم الثاااانوي  وعاا  الااارغم مااان ويااادة عااادد المااادارس امااا التعلااا %(. 16 ـحااادد النساابة سل أقااال مااان )الدوليااة الااا ت

  أن سال    2020( مدرساااااااااااااة عاااااااااااااام 8612سل ) 2004( مدرساااااااااااااة عاااااااااااااام 3567الثانرياااااااااااااة مااااااااااااان )
ً
 نااااااااااااااك عجااااااااااااازا

ي )2415بمقااادار)
ي ف 
ي )1214( الناياااة و نااااك اودواو ثناااائ 

ي ف 
( الناياااة   ماااا ان  نااااك 140( الناياااة  واودواو ثاااالئر

 عن وجود ( الناي1547( الناية غي  االحة  و)313)
ً
ميم  ف ال بية   ( الناية طينية20) ة بحاجة لليت )ووارة اليت

 عاااااام 3258718)  (   ماااااا يبلاااااغ عااااادد الطلباااااة الموجاااااودين35: 2020
ً
%( 18.74) وبمعااااادل 2020( ـلميااااا ا
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ي ـحاادد النساابة سل أقاال ماان )
ا غي  جيد بالمقااايمخ الدوليااة الاا ت  لكل مدرس  ويعد مؤشر

ً
%(   مااا ان 16ـلمي ا

ي اليااوم مقارنااة مااع يااوم معدم المدا
ي الفصل الدراعي ألربااع ساعات فقاات ف 

ي وق  أقل ف 
ي العراق ـقن 

رس ف 

ي الساااانة 
ي معداااام البلاااادان المجاااااورة   مااااا أن عاااادد أيااااام الدراسااااة ف 

 ف 
ً
دراعي ال يقاااال عاااان ساااا  ساااااعات يوميااااا

 سل
ً
 عاااام  151 الدراسااية انخفااض أي ااا

ً
 مااان متوساات ماادة مندماا 29)   أي أقاال بااا2019يومااا

ً
ة التعااااون ( يومااا

م )180والتنمياااااااااة البااااااااااالغ)
 
ي الااااااااااتعل

ي ساااااااااااابة الطااااااااااالب التاااااااااا خر ف 
ا يسااااااااااهم ف    ممااااااااااا

ً
( )البنااااااااااك EdDataII( يومااااااااااا

ي  ل جائحة  ورونا. 72: 2020الدولي 
 (  وخااة وان الخسارة ستةون أكير ف 

 

ي قطااا؛ التعلاايم الااي   فًااات األطفااال والشااباب  وقااد ـاارك بع ااهم  لقد سبب  جائحة  ورونا 
اياادة ف  خسااائر ميت 

  ونتيجة 
ً
ي العديااد ماان األطفااالالمدرسة ولم يعودوا اليها ابدا

دون سمكانيااة الااتعلم  ممااا  إلغالق الماادارس عااائ 

النجااااؤ سل مرحلاااة البلااارن  الجيااال الحاااالي المهاااارات واألدوات الحياـياااة الالوماااة لالنتقاااال سل فقااادان قاااد ياااؤدي

ي اجرا ااااااااا البناااااااك الاااااااادولي سل احتمااااااااال خسااااااااارة 
وسااااااابل العاااااااامش المسااااااااتدامة  وتشااااااااي  عملياااااااات المحالاااااااااة الاااااااا ت

( ( ساانة ماان وساانوات الدراسااة المعدلااة حساا  الااتعلم   معاادل  نتيجااة إلغااالق الماادارس  وييت ااز 0.9حااوالي

( 
ً
ي المناطق الريفية وبي   االش األكير فقرا

 (. Human Rights Watch  2021:51,الت ثي  األكير ف 

 ثا
ً
ي: لثا ين  مااا: : مؤشر جودة رأس المال البشر ؤ الباحثااة اسااتخدام مااؤشر ي   ا الجزب من ـحليلنا  ـقيت

ف 

ي من الم
ي التعليم العالي ال ت

  معقااوال   درجات االختبارات الدوليةت ومجاالت الدراسة ف 
ً
كن ان ـعطينااا ووونااا ما

ي العراق. 
ي ف  ٍن لتقييم جودة رأس المال البشر سَّ   مقياس محخ

ي أندماااة واساااعة النطااااق درجااات البتبااارات الدوليااة (1-3)
: عااا  الاارغم مااان عااادم وجاااود مشااار ة للعاااراق ف 

ت ـجعل مثاال  اا ع المقارنااات اااعبة للغايااة   مقياااس  ي مغااز  لجااودة 
ً
التعلاايمت ولكاان لتقييم الطالب دوليا

ي عااام 
ي ـقياايم نوعيااة التعلاايم ف 

(  س  2020-2003خااالل الماادة ) 2012ـتوفر مشااار ة واحاادة فقاات للعااراق ف 

 Early Grade Reading( EGRA) ـاااام ـحليااااال الياناااااات ـقيااااايم مهاااااارات القااااارابة للصااااافوف األول

Assessment(وـقياايم مهااارات الرياضاايات للصاافوف األول  EGMA )Early Grade Mathematics 

Assessment ي لم يتمةنوا 52.4 هرت النتائه ان أكير من النصف وبنسبة )أ  و
%( من طالب الصف الثائ 

كاااير ماان ثلاااث الطاااالب الااا ين ـااام ـقيااايمهم مااان قااارابة  لماااة  ماان قااارابة الكلماااات غاااي  الم لوفاااة   ماااا لااام ياااتمةن أ

ي المهمااااة الفرعيااااة لطالقااااة القاااارابة الشاااافرية وبنساااابة
ي و)%34.0) واحاااادة ف 

%( للصااااف 17.0( للصااااف الثااااائ 

ي الشكل )
ي  اا ع المهمااة   مااا 5الثالث  ما ف 

ة ماان الاادرجات الصاافرية ف  (  وانعةخ  لك ماان خااالل نساابة  بااي 

ي  ااانوا يقاار ون  شااعة أقاال 
لة الفهاام القاارائ  ان الطلبااة الاا ين لاام يتمةنااوا ماان اإلجابااة عاان سااؤال واحااد ماان أساًا

ي الدقيقاااة  مماااا يااادل 
ن معدااام الطاااالب الااا ين ـااام ـقيااايمهم لااام يةتسااابوا المهاااارات أمااان  لمتاااي   ااااحيحتي   ف 
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( فقااد EGMA) مااا ـقياايم مهااارات الرياضاايات للصاافوف األولأاألساسااية الكافيااة للقاارابة بطالقااة مااع الفهاامت 

 مااان  أنأ هااارت النتاااائه 
ً
ي ماااادة الرياضااايات بااادال

ي يتعلمهاااا األطفاااال ف 
ي الطريقاااة الااا ت

 ف 
ً
ا   باااي 

ً
الحفااا  ياااؤدي دورا

ي ـعتمااد عاا  المعرفااة اإلجرائيااة أنأـ اا  فهمهااا  س  
ي المسااائل الاا ت

ي  - الطااالب لااديهم أداب جيااد ف 
المعرفااة الاا ت

ي حااي    اا ا 
  األدابيااتمةن حفدهااا  ف 

ً
 وـطبيقااا

ً
ي ـتطلاا  فهمااا

ي المسااائل الاا ت
-USAID,2012:14) أقاال بةثااي  ف 

17 .) 

 

ي 5شكل )
ن
ي الصفوف األول ف

ن
ي أداة تقييم القراءة ف

ن
 2012العراق لعام ( الدرجات الصفرية ف

 
USAID.)2012(. Education Data for Decision Making (Ed Data II): Iraq Education Surveys–

MAHARAT Final Report  Washington P20.  

(2-3 ) : ي التعلاايم العاااالي
ن
ي مجااال الدراسااة ف

ي التخصصاااات العلمياااة ف 
 نسااابة االلتحااااق باااالتعليم الجاااامصي ف 

َّ
سن

ي عااا  مقابااال  و لنوعياااة  رأس الماااال البشااار العلاااوم اإلنساااانية والعلاااوم االجتماعياااة يمةااان الندااار سليهاااا  ماااؤشر

ي النمااو 
ا  أن متخصني الكليات العلمية مسا متهم أقو  ف  اعيد التعليم العالي  والمنطق وراب   ا االفيت

ي العراق ـحظ  *()االقتصادي من متخصني علم االجتما؛ والعلوم اإلنسانية
برية والدراسات    وف  العلوم اليت

)باسااااتثناب  اإلنسااااانية بالنساااابة األعاااا  ماااان االختصااااااات مااااع نساااا  أقاااال بةثااااي  ماااان االختصااااااات العلميااااة

ي الدراسااات 24-19) بعمر  2020ان معدم التخصصات الدراسية للطلبة عامالصحة(   
( سنة قااد ـووعاا  ف 

برية20.2)  االنسانية نحو  ي العلوم اليت
ي التخصصات  أما %(   14.8)  %( وف 

 واالقتصادية فقد بلغ   اإلداريةف 

ي حاااااي   لااااام ـتعاااااد النسااااابة )12. 9)
ي ـخصصاااااات ـةنولوجياااااا المعلوماااااات والحاسااااابة والعلاااااوم 7.5%(  ف 

%( ف 

 عاان الزراعااة والبيطاارة
ً
يائية والهندسية والعمارة والبناب ف ااال : 2020)ووارة التخطاايت  الحياـية والعلوم الفي  

 سل  (    ا المستو  المتواضع24
ً
ي اقسام العلوم والتةنولوجيا يعااود جزئيااا

من التحاق الطالب الجامعيي   ف 

 
ي الكلياات العلمياة  ـةاون معادالت النماو الهاا ( Murphy Sheleifer and Vishng: 1991يوضا  )  (  *)  أعا  أن الادول  ات النسابة األعا  مان خاريير

و ا من أقسام العلوم اإلنسانية.  ي يتخرو اغل  دارسخ
 من الدول ال ت

- Murphy, Shleifer, and Vishny. 1991. “The Allocation of Talent: Implication for Growth.” Quarterly Journal of 
Economics (106) 2: p503 –530. 

23,4

52,4

34
22,6

13,7

30
42

17 13,4 8,7

أصوات الحروف الكلمات غير المألوفة الطالقة في القراءة 
الشفوية

الفهم القرائي الفهم االستيعابي

aالصف الثاني  bالصف الثالث 
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ي 
 مؤسساااات التعلااايم العااااالي واحتياجاااات ساااوق العمااال نتيجاااة ل ااا  مخرجااااات ف 

مشاااكلة عااادم الموابماااة الاااي  

ي ـتصااااعد اليهاااا الحاجاااة  مثاااال  لاااك 
ي بعاااض التخصصاااات الااا ت

ـخصصاااات ال يحتاجهاااا ساااوق العمااال وعجاااز ف 

( وهي  ا رة مزمنة ولمس  وليدة انخفا  اعداد ا ي )ـجاري  اناعي  وراعي
ي التعليم الثانوي المه  

لطلبة ف 

ي ـعرقل ا
ي العراق ألسباب منها يعود سل القواني   الجامعية ال ت

ي  اا ع االوضا؛ الرا نة ف  الجرابات امام خااريير

الاارغم ماان أ ميتهااا   وبع ها ا خر يعود سل عوامل طرد سوق العماال لمثاال  اا ع التخصصااات عاا  المدارس

ي العااااراق   وبع ااااها االخاااار يعااااود سل النداااارة الساااالبية للمجتمااااع سل التعلاااايم 
ي بلااااد يسااااص للتنميااااة ف 

المطااااردة ف 

ي التعلااايم الثااانوي والتعلااايم الجاااامصي )مندمااة العمااال العربياااة  
ي الوااافت خياااار مااان ال خيااار لااات ف 

ي والتقااا  
المهاا  

 عااان  لااك ان مندوماااة التعلاايم وا13:  2020
ً
امه (  ف ااال ي ماان ـقاااادم الاااير

ي  اـهااا ـعاااائ 
ي والتقااا  

لتااادري  المهاا  

ي 
ة ف  ي اساااواق العمااال   وـواجاات ااااعربات  باااي 

ات والتطاااورات التقنيااة ف  والمنااا ه وضاااعف اسااتجاالتها للمتغاااي 

مواكبااة التطاااورات التقنياااة ألساااباب عااادة مااان الينهاااا ااااعربة ـحاااديث االجهااازة التدريبياااة لشااا  الماااوارد  وعااادم 

ي ـغيااااي  المنااااا ه  القااادرة عاااا  الناااااب قاااادرات
الكاااادر التعلاااايمي لمواكبااااة المسااااتجدات التقنياااة   وعاااادم المرونااااة ف 

ي الماادارس المهنياااة ماان
-2005) ( طااالب عاااام14707) التدريبيااة   س  انخف اا  اعااداد الطلباااة الملتحقااي   ف 

 عاااااام )12755( سل )2004
ً
( سل 272(  عاااااا  الااااارغم ماااااان وياااااادة عاااااادد المااااادارس ماااااان )2020-2019( طالباااااا

 سل )7794(  وويادة اعداد الهي ة التعليميااة ماان )316)
ً
ي الجاادول10741( مدرسااا

(  5) ( للماادة نفسااها  مااا ف 

ي النساااابة وااااال سل 
ي نساااابة الطلبااااة الملتحقااااي    انمااااا  ااااان  ناااااك انحسااااار  ف 

ـاااا  عاااا   لااااك نمااااو ف  لكاااان لاااام ييت

 عااان الطاقاااة االسااااتيعاالية لإلعاااداديات المهنياااة
ً
ي ماااان ا *()النصاااف  ف اااال

اوؤ والااا ت لمالحااا  أن اإل ااادار الهاااا ياااايت

اوؤ الاااااااي   
بحاااااادود النصاااااااف والثلااااااث أي ان حجااااااام عاااااازوف الطلباااااااة لعااااااان االلتحاااااااق باإلعاااااااداديات المهنيااااااة يااااااايت

ي قبل عام 9000( و)15000)
 ان   2003( طال  وطالبة. والبد من االشارة سل أن عدد طلبة التعليم المه  

ي )ب عاااداد م اااااعفت  فعااا  ساااابيل المثاااالت بلااااغ عااادد طلبااااة ال
ي عاااام129986تعلااايم المهاااا  

ي  1990( ف 
)الطااااائ 

2015 :47 .) 

 

ي العااراق مااان خاااالل اساااتحداه 
امااا عااا  مساااتو  مخرجااات التعلااايم العاااالي فقاااد ـناماا  الطاقاااة االساااتيعاالية ف 

فااع عاادد ا ماان ي اـر
جامعااة عااام  35 سل 2004جامعااة حةوميااة عااام  17 الم يد من الجامعااات الحةوميااة الاا ت

ي  اال جامعااة ماان  ثم امتداد   ا ال2020
 2004 ليااة حةوميااة عااام 189 توسع لمشمل ويادة عاادد الكليااات ف 

ي اودادت هي االخاار  2020 لية عااام   369  سل
  وقااد ساااند  اا ا التوجاات المسااار التوسااصي للكليااات اال ليااة الاا ت

 
( طالا  وطالباة لكال مرحلاة دراسايةت أي سن سجماالي الطاقاة االساتيعاالية للمادارس المهنياة 30000) سن الطاقاة االساتيعاالية للمادارس المهنياة بحادود  (  *) 

 طال  وطالبة. للم يد راجع المصدر:  ( 90000) بحدود 

ااارا يم  - اااعد سالا ااارحيم  سا اااد الا اااباؤ داود. )  عبا ااادي  اا اااد  العبيا اااد الحميا اااد عبا اااد  ويا اااد المجيا ااايم 2010عبا اااع التعلا اـيجية (. واقا ااايت ي واسا
ااا   اااالحتالمها مجلااااة   ساا

برية   بغداد: مر ز البحوه والدراسات 9  العدد  3  المجلد  دراسات تربوية بية  ص  -اليت  . 163ووارة اليت
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 عاااان  لااااك ـوجااااد)2020 ليااااة عااااام   160سل 2004 ليااااات ا ليااااة عااااام   10ماااان
ً
( وحاااادة للتعلاااايم 261  ف ااااال

بياااة والتعلااايم العاااالي  منهااااا)الماااواوي 
ي اليت
ي ـمنحهاااا  ااال ماااان ووارئت

( 26ـمااان  شاااهادات معادلاااة للشااااهادات الااا ت

ي و)
( اعدادياااة ـماااريض وقبالاااة وـولياااد. 50معهااادا يمااان  شاااهادة الااادبلوم الماااواوي لشاااهادة  يااا ة التعلااايم التقااا  

ي 
(   مااااا ان 3:  2020خطاااايت  ( مدرساااة دينيااااة ـماااان  الشاااهادة االالتدائيااااة والثانرياااة) ووارة الت185) فيماااا البااااافت

 من
ً
 عام 368753) اعداد الطلبة الموجودين شهدت ـزايدا

ً
ي   2020( عام 846132) سل 2004( طالبا

 ما ف 

ي جاااودة مؤسسااااات التعلاااايم العاااالي هي ـحقيااااق االرقااااام 6الجااادول )
(  وعاااا  الاااارغم مااان ان المعااااايي  المهمااااة ف 

ب الهياااا ة التدريسااااية والمحااااددة للتخصصااااات الطبيااااة القياسااااية العالميااااة لنساااابة اعااااداد الطلبااااة ألعااااداد اع ااااا 

ي لاام ـؤخاا  النداار 30-20( والعلااوم االنسااانية بااا)15( والتخصصات الهندسية والعلااوم الرصاافة بااا)10با)
(  والاا ت

ي 
ي مد  الاانقف ف 

االعتبار عند استحداه االقسام العلمية او الكليات او الجامعات  ويت   من الجدول االئت

ي مناات بعااض الجامعااات عدد التدريسيي   ال ي 
 16.65) بمعاادلـعااائ 

ً
ا %( طالاا  لكاال أسااتا   و اا ا يعااد مااؤشر

ي ـحدد النسبة سل )
 %(. 10غي  جيد بالمقايمخ الدولية ال ت

ي الطاقااااة االسااااتيعاالية للكليااااات الحةوميااااة واال ليااااة لاااام يقابلاااات ـوسااااع نااااوعي ي خاااا  النداااار 
ان التوساااع الكاااامي ف 

ي فاااارو؛ 60المتخاااارجي   ماااان التعلاااايم الثااااانوي  س  ان )االعتبااااار ـخصصااااات الطلبااااة 
%( يتااااابعون ـخصصااااات ف 

ي التخصصااات 40علمية و)
ي الجامعات والمعا ااد ف 

ي حي   ييت ز الطلبة المقبولون ف 
%( من الفرو؛ األدالية  ف 

ب ماان  %( وال يلتحااق ماانهم بالتخصصااات العلميااة والهندسااية اال نحااو 70) االنسااانية واألداليااة  وبنساابة ـقاايت

ي ان30)
ي 30) %( فقت    سب  محدودية الخيارات وعدم استيعاالها مما يع  

%( من الطلبة ال ين درسوا ف 

ي الجامعات مما سي يع ع  الشباب المقبولي   خااارو رغباااـهم 
ي ف 
الفر؛ العلمي سيلتحقون التخصف انسائ 

يعات والقاااواني   فراااة ـحقيااق امنياااـهم العلميااة  الاا ي ـاام التخطاايت لاات باا رادع فوقيااة فرضااتها علاايهم ال تشاار

الجامعيااة وقصااور النيااة التعلاايم التحتيااة وعاادم مسااايرة الندااام التعلاايمي للتطااورات العلميااة والمعرفيااة )ووارة 

 (.  36: 2020التخطيت  
 

 :
 
ن  رابعا  البطالة والخريجي 

ي العااراق ماان ناحيااة قااابليتهم للحصااول عاا  عماال سل ثالثااة ل
ف الخريجااون ف 

ا
ن : 2010)الحلااو   أااانافقااد اااخ

8 :) 

 ألنهاام يمثلااون حاجااة فعليااة  .أ
ً
م مؤسسااات الدولااة التعيياانهم مر  يااا الصاانف األول: الخريجااون الاا ين ـلاايت 

 الطبية. لها  االختصااات 

 مااااااان حاجاااااااة الدولاااااااة والقطاااااااا؛ الخااااااااص  .ب
ً
: الخريجاااااااون الااااااا ين يمثلاااااااون جااااااازبا ي

المساااااااتمرة  الصااااااانف الثاااااااائ 

 الهندسية.    االختصااات
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م الدولااااة التعي الثالااااث: الصاااانف  .و ياااانهم لمحدوديااااة الحاجااااة سل خاااادماـهم ويقااااع ضاااامن خريجااااون ال ـلاااايت 

ي ـتفاااااااق 
ات الااااااا ت يحة معدااااااام الخاااااااريجي   العااااااااطلي   نتيجاااااااة لعااااااادم اماااااااتالكهم الماااااااؤ الت والخاااااااير الشااااااار

ي  الحقيقياااة واحتياجاااات ساااوق العمااال 
ي بعاااض النشااااطات الهامشاااية ف 

مماااا ي اااطر  اااؤالب سل العمااال ف 

 قطاعي الخدمات والتوويااااع . 
 

ي ويعد الصنف الثالث معدمهم م ي تشااكل نساابة اعاا  ماان خااريير
ي ـخصصات العلوم االنسانية وال ت ن خريير

ي العااراق )
( االماار الاا ي خلااق عاادم ـااواون الااي   حاجااة 7: 2020يونسااةو  الالتخصصااات العلميااة والتطبيقيااة ف 

 االقتصادي. سوق العمل من مخرجات الجهاو التعليمي مع حاجة النشال 

   

اياااااد المجااااااميع الكلياااااة ألعاااااداد ا ي وبااهاااا ا ـيت 
لطلباااااة المتخاااارجي   مااااان الجامعاااااات العراقياااااة و يااااا ة التعلااااايم التقااااا  

ي ـوفي  
 امام سوق العمل س ا فشل ف 

ً
ا   بي 

ً
والكليات اال لية ويمثل العدد الكبي  منها الشباب الخريجي   ـحديا

 مااااان مصااااادر اساااااتبعاد الشاااااباب  ماااااا  لهاااام فاااارص العمااااال الالئاااااق 
ً
وبااااا لك سااااايةون ساااااوق العماااال  اـااااات مصااااادرا

وة النفطية الناضبة. سيتحمل االق ي مصدر ا الير
 تصاد والمجتمع  لف ـبديد النفقات التعليمية ال ت

 

 
ً
ي العااااراق وـحدياااادا

فااااا؛ المسااااتو  التعلاااايمي ف   مااااع اـر
ً
وعاااا  مسااااتو  سخاااار ـتناساااا  معاااادالت البطالااااة طرديااااا

 ان البطالاااة ـاااؤثر 29-15) للفًاااات العمرياااة
ً
ي حقيقاااة  شاااكل غاااي  ( سااانة وماااا يفااااقم خساااارة رأس الماااال البشااار

 عاا  التعلااايم الجااامصي الااا ين ـاازداد احتمالياااة عاادم ـاااو يفهم  وبااي   اااااحاب 
متناساا  الاااي   فًااات الحااااالي  

ت وقاد يسااود االعتقاااااد أنااات  لماااا وادت درجاااة ـعلياااام الشخاااف وادت فارااتاااات فااا  الحصاااول علااا  التعليم االدئ  

 بالنسباااة للعاااراقت فرااة عمال منااسباة  ولكاان  ااا ا االمااار لياااخ دقيقاا 
ً
يالحاا  انخفااا  نسباااة البطالاااة اليااان  س  اا

 أقل مان المتوست )االالتدائية(
ً
  شكل  نسباااة العاااطلي   عاان العماال ماان فًاة العاطلياان الا يان يحملون ماؤ اال

ي حي   بلغ  نسب  2020%( لعااام  10.3)  حملة الشهادة االالتدائياة نحو 
ة من مجمر؛ العاطلي   عاااان العمل  ف 

%(  مااا 23.8) %(  وحملة شهادة البكااالوريوس نحااو 17) العاطلي   ممن يحملون شهادة الدبلوم ف ع  نحو 

ي الجااادول)
 (  ساااجل عناااد الخاااريجي   الجاااامعيي   الشاااباب)ال  ور( اعااا  معااادل للنشاااال االقتصاااادي نحاااو 7ف 

ي قطاااا؛ البنااااب والتشاااييد  2020عاااام  %(82.3)
ي يبااا  الااا ين تساااتوعبهم سااااعات العمااال ف 

دو انهاااا الفرااااة )الااا ت

الوحياادة المتاحااة امااام الشااباب( والخاادمات والعماال غااي  المااندم  خااااة وان  يفيااة حصااول الخااريجي   عاا  

ي القطااا؛ غااي  الرساامي ـحكمهااا العالقااات العائليااة والشخصااية نساابة )
ي أ %( 52. 5فراااة عماال ف 

ة ف  مااا الخااير

ي أو 8.7دة نساابة )%( يليهااا عاماال مسااتو  التعلاايم أو الشااها18.0العماال فتشااكل نساابة )
%( امااا الت  ياال الفاا  

ي فيةون نسبة
ي الفًااات 13.4%( فقت وشكل  عوامل أخر  ما نسبتت )4.5) المه  

%(  امااا نساابة البطالااة ف 

 بالمقارنااة مااع الفًااات العمريااة ) 45( سنة و)33-40العمرية )
ً
( ساانة  اناا  متدنيااة جاادا ( ساانة 29 –15ف كير
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فاااع عاان المعااادل ) ( مماااا يدهاار ان معااادل البطالاااة %( سااواب  انااا  7فلاام يـر الشاااهادة )اعداديااة او دبلاااوم فاا كير

 
ً
فاعا  (. 48:  2020التخطيت   )ووارة .للفًة الشباالية أكير اـر

( 29-15)بعماار %( ماان العاااملي   الشااباب 36)فاا ن  (•)ماار  اـاات س ا مااا أردنااا التطاارق للعمالااة الناقصااة ونجااد األ 

 يقعاااااون ـحااااا   ااااا ا 
ً
وـنتشااااار  اااااا رة العمالاااااة الناقصاااااة الاااااي    وي المساااااتريات التعليمياااااة  التصااااانيف شخصااااا

/ يقاارأ ويةتاا  بلااغ نحااو) ( ساانة ونحااو 29 -15)العمريااة %( للفًااة 23. 4المتدنيااة بالدرجااة االول  ماان اميااي  

%( للفًاااااة 19)نحاااااو مل اماااااا  وي التعلااااايم دون االعااااادادي فمشااااا  سااااانة فااااا كير  15%( للفًاااااة العمرياااااة 20. 5)

 هي أقاال بالنساابة لحملااة الاادبلوم  15%( للفًة العمرية 16. 1( سنة و)29 -15)  العمرية
ي حي  

ف كير سنة  ف 

ي الجاادول )  ساانة فاا كير  15%( للفًة العمريااة 8.8( سنة و)29 -15%( للفًة العمرية )13.  9)نحو  
( 8 مااا ف 

ي  لااك ان فاارص الحصااول عاا  عماال محاامي وباادوام  اماال
ي حااي    ويعاا  

فااا؛ المسااتو  التعلاايمي  ف  ـاازداد مااع اـر

 أقاال ماان 
ً
 الساااعات ان نساابة أعاا  ماان العاااملي   ماان االميااي   أو  وي المسااتريات التعليميااة األدئ  ـعماال عااددا

ي اعمال موسمية أو مؤقتت وغي  
 ف 
ً
ي حقيقااة االماار  نالحاا  ان التاادري  للعاااملي   حلقااة  محمية. و  ا غالبا

وف 

ي االقتصاااااد ا
ي   عاااا  الااارغم ماااان ساااصي الحةومااااة ال معالجاااة سفااااة البطالاااة بجديااااة مااان خااااالل مفقاااودة ف 

لعااارافت

ي ـم  
مجموعة اليات ـبنتها ووارة العمل والشؤون االجتماعية من الينها ـفعيل مراكز التشغيل والتدري  ال ت

عتهااا ووارة العمااال  وقااد حققاا  ـ 2003سعااادة العماال الهااا بعاااد عااام  ي شر
لاااك ماان خاااالل عاادد ماان األندماااة الاا ت

 ولكاان يباادو ان  اا ا التقاادم مااا ياازال 
ً
ي معاادالت تشااغيل العاااطلي   للاا  ور واالناااه معااا

 ف 
ً
 نساابيا

ً
المكاـاا  ـقاادما

 الي   التدري  
ً
 لعدم انتشار ثقافة العمل من خالل المةت  اال النطاق محدود    لك يتم الربت حاليا

ً
خجوال

ي ـقدمها الووارة
 (. 54: 2020العمل والشؤون االجتماعية  )ووارة  والحصول ع  القرو  الممشة ال ت

 

  :
 
 الستنتاجات  بامسا

ي ويعود سب  ـلك األومة سل الرصاعات المتتاليااة والعنيفااة   .1 ي رأس المال البشر
يواجت العراق أومة ف 

 عاااا  قطاااااعي الصااااحة والتعلاااايم  ممااااا أد  سل ضااااعف 
ي وغااااي  الفعااااال او المتكاااااف  

واالنفاااااق غااااي  الكاااااف 

ي المواونااة االـحادياااة وـ ،االسااتثمار فيهمااا
توضاا  مالماا   ااا ع األومااة ماان خااالل الناااود االنفاااق العااام ف 

فااا؛ النفقاااات التشااغيلية ة ـااتلخف باـر ي مااان تشااو ات  ثاااي 
ي ـعااائ 

%(ت مقارنااة بالنفقاااات 70نحاااو) الاا ت
 

أو ان يعمل عماًل اضافيًا   عمله نفسهان يزيد ساعات اضافية في في   غبساعة اسبوعيًا وير  34من يعمل    : هي كل( العمالة الناقصة •)  
إلى جانب عمله الحالي أو ان يغير عمله بسبب عدم كفايةة اججةوأ أو بسةبب عملةه الحةالي ج ي ناسةب ومأهالألةه أو  نةه عمةل موسةمي   

  بغةةةداو: وحاأ  IKN-2020معرفةةةة العةةةرا   . للمزيةةةد اج ةةةال: علةةةى : الكزةةةاح المركةةةز  لح صةةةا   ن ةةةا   مسةةة   ةةة  ةاو عرضةةةي مأقةةة 
 .25ال خطيط  ص
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ي 2020-2003%(  متوساات للماادة)30االستثمارية نحو) ( وب اامنها االنفاااق عاا  رأس المااال البشاار

 . ع  التعليم والصحة والبحث والتطرير وغي   لك ال ي يت من االنفاق

ي  .2 ي عااا  وفاااق ماااؤشر رأس الماااال البشااار للبناااك الااادولي  فاااان  HCIيواجااات العاااراق أوماااة رأس ماااال  شااار

%( ماان انتاجيتاات  معاادل عناادما يبلااغ 41لن يتمةن من ـحقيق أكااير ماان ) 2020الطفل المولود عام 

  مقارنة بمعدل سنتاجية ـبلغ 18من العمر
ً
ق األوست وشمال افريقيا57) عاما ي منطقة الشر

 . %( ف 

ي قطااااا؛ التعلاااايم الااااي   فًااااات األطفااااال والشااااباب  وقااااد ـاااارك  .3
اياااادة ف  سااابب  جائحااااة  ورونااااا خسااااائر ميت 

  ونتيجاااة 
ً
دون  إلغاااالق المااادارس عاااائ  العدياااد مااان األطفاااالبع اااهم المدرساااة ولااام يعاااودوا اليهاااا ابااادا

 الجيل الحااالي المهااارات واألدوات الحياـيااة الالومااة لالنتقااال سل فقدان سمكانية التعلم  مما قد يؤدي

 . النجاؤ سل مرحلة البلرن وسبل العمش المستدامة

ي  .4
 مؤسساااات التعلااايم العاااالي واحتياجاااات ساااوق العمااال نتيجاااة ل ااا  مخرجاااات ف 

عااادم الموابماااة الاااي  

ي ـتصاعد الي
ي بعض التخصصات ال ت

وبااهاا ا  ،ها الحاجةـخصصات ال يحتاجها سوق العمل وعجز ف 

ي 
ايااااد المجاااااميع الكليااااة ألعااااداد الطلبااااة المتخاااارجي   ماااان الجامعااااات العراقيااااة و ياااا ة التعلاااايم التقاااا    

ـيت

 امام سوق العماال س  فشاال 
ً
ا   بي 

ً
والكليات اال لية ويمثل العدد الكبي  منها الشباب الخريجون ـحديا

ي ـوفي  فرص العمل الالئق لهم
  . ف 

 

  لية االدارة واالقتصاد جامعة البرصة  االقتصاد قسم )*( بريجة 
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ي 
 
 الملحق الحصائ

 

 ( العراق   (1الجدول  ي 
ف  الدولي  للبنك  ي 

البشر المال  رأس  )مؤشر    -2003للمدة 

2020 

( للعراق    (2الجدول  التعليمية  والفجوة  المعدلة  الدراسة  سنوات  للمدة  حساب 

(2003-2020 .) 

ي التعليم قبل  3الجدول )
ي )( معدل الح ور ف 

ي العراق االالتدائ 
 ريا  األطفال( ف 

ي العراق.  4الجدول )
ي المدارس حس  مستو  التعليم ف 

 ( معدل الح ور ف 

ي  (5الجدول )
ي والتعليم الثانوي العام ف 

ات التعليم المه     العراق. مؤشر

ي العراق 6الجدول )
ي ف 
ات التعليم الجامصي والتق  

   ( مؤشر

ي العراق (7الجدول )
   معدل البطالة حس  التحصيل العم ي ف 

( األفراد    ( 8الجدول  العمرية  ـوويااااع  الفًات  حس   ناقصة  بعمالة  العاملي   

ي العراق لعام 
 2020والتحصيل العلمي ف 
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 (2020  -2003( مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي في العراق للمدة)1جدول )ال

 

 ت المؤشر  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 MR A)) احتمال البقاء عىل قيد الحياة حتى سن الخامسة  0.958 0.959 0.960 0.961 0.962 0.963 0.964 0.965 0.966 0.967 0.968 0.970 0.971 0.971 0.972 0.973 0.973 0.973

 (𝐘𝐒سنوات الدراسة المتوقعة )  5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9

B 
363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

)درجة  التعلم  مقدار  حسب  المعدلة  الدراسة  سنوات 

 (𝐃𝐒)البتبار المنسق(

ن حتى عمر 0.828 0.824 0.820 0.816 0.812 0.816 0.820 0.824 0.828 0.832 0.834 0.836 0.838 0.840 0.842 0.843 0.844 0.844   60معدل بقاء البالغي 
 
 (𝐀𝐒)عاما

C 
ن   0.663 0.800 0.752 0.725 0.711 0.730 0.722 0.760 0.779 0.780 0.785 0.781 0.790 0.795 0.820 0.874 0.874 0.862  (𝐔𝐒)نسبة األطفال دون الخامسة غي  المتقزمي 

ي 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34  0.36 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41  مؤشر رأس المال البشر

 

 

 

 



 

 
 

 منجزات االقتصاديين الشباب 
 

 

 
   2صفحة   )الملحق االحصائي( حساب وتحليل مؤشر رأس المال البشري  د. بيداء رزاق حسين الزيدي 

 

 ( 2020-2003) حساب سنوات الدراسة المعدلة والفجوة التعليمية للعراق للمدة: ( 2) جدول

 المدة

سنوات  

الدراسة  

 المتوقعة 

 

النسبة إل اعىل 

 (14قيمة )

ي 
اإلنجاز فن

البتبارات 

الموحدة  

 )الجودة( 

النسبة إل اعىل 

 قيمة

(625) 

  المعدلة بجودةسنوات الدراسة 

 التعليم
 الفجوة التعليمية 

2003-2013 5.9 5.9/14 ≅ 0.5 363 363/625 ≅ 0.6 5.9 ∗ (363 625⁄ ) = 3.5 5.9 − 3.5 = 2.4 

2014-2020  6.9 6.9/14 ≅ 0.4 363 363/625 ≅ 0.6 6.9 ∗ (363 625) = 4.1⁄  6.9 − 4.1 = 2.8 

 الباحثة باالعتماد ع :  سعداد المصدر: من 

- The World Bank.2021. The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19  

Washington P142. 

 

ي : ( 3جدول )
ي التعليم قبل البتدائ 

ن
ي العراق للمدة معدل الحضور ف

ن
 ( 2020 -2005) )رياض األطفال( ف

 سنوات  5عمر  ( سنوات 3-4اشهر ) 59-36

2020 2015 2010 2005 2020 

 المجمر؛  10.8 3.7 2.5 3.8 2.4

 الجنخ    ر  11.0 3.8 2.2 4.0 2.2

 ان ر  10.6 3.6 2.7 3.6 2.5

 المنطقة  حرص   14.3 5.2 3.6 3.3 3.4

 ريف  3.1 0.9 0.9 1.1 0.3

مؤشر  األشد فقرا  2.7 - - 1.1 0.5

وة   فقي   6.7 - - 1.1 1.1 الير

 متوست 11.4 - - 2.8 2.7

 ثري  12.4 - - 7.5 4.0

 األكير ثراب  27.5 - - 9.8 4.6

 (  بغداد: ووارة التخطيت. 2020-2007المصدر: الجهاو المر زي لإلحصاب  المجموعة اإلحصائية السنرية للسنوات )
 ( اليانات غي  متوفرة.  -)  -
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   3صفحة   )الملحق االحصائي( حساب وتحليل مؤشر رأس المال البشري  د. بيداء رزاق حسين الزيدي 

 

 

ي العراق : ( 4جدول )
ن
ي المدارس حسب مستوى التعليم ف

ن
 (2020  -2005)  للمدة  معدل الحضور ف

 

 ووارة التخطيت. (  بغداد:  2020-2007)للسنوات  المصدر: الجهاو المر زي لإلحصاب  المجموعة اإلحصائية السنرية  

  

المرحلة  

 الثانوية
 المرحلة البتدائية  المرحلة المتوسطة 

2020 2019 2010 2005 2020 2010 2005 

 المجمر؛  85.8 90.4 92.0 49.1 48.6 58.0 33.0

 الجنخ    ر  93.8 93.2 92.7 52.8 52.5 57.5 31.0

 ان ر  89.1 87.4 90.4 45.4 44.6 57.5 35.3

 المنطقة  حرص   91.5 93.8 93.0 49.1 55.5 64.5 36.9

 ريف  77.7 83.8 88.6 24.4 33.9 44.0 24.8

مؤشر  األشد فقرا  - 78.8 84.1 - - 35.2 13.0

وة   فقي   - 90.1 92.0 - - 51.5 23.4 الير

 متوست - 93.6 92.3 - - 56.8 28.4

 ثري  - 96.1 95.6 - - 74.0 40.3

 األكير ثراب  - 97.6 96.6 - - 77.0 56.2



 

 
 

 منجزات االقتصاديين الشباب 
 

 

 
   4صفحة   )الملحق االحصائي( حساب وتحليل مؤشر رأس المال البشري  د. بيداء رزاق حسين الزيدي 

 

ي العراق : ( 5جدول )
ن
ي والتعليم الثانوي العام ف

ات التعليم المهتن  (2020-2004للمدة)مؤشر

نسبة طلبة  
ي إل  

المهتن
 )%( العام

عدد الطلبة  
ن بصف   الملتحقي 
الرابع العدادي  

 العام 

عدد الطلبة  
ن بصف   الملتحقي 
الرابع العدادي  

ي 
 المهتن

عدد أعضاء الهيأة  
 التدريسية 

عدد المدارس  
 المهنية 

 العام الدراسي 

12% 122535 14707 7794 272 2004-2005 

14% 147598 20904 10776 277 2005-2006 

13% 149694 19052 11023 276 2006-2007 

11% 191284 21393 11161 288 2007-2008 

9% 157264 14403 11931 289 2008-2009 

9% 168711 14742 12426 295 2009-2010 

10% 220609 21527 12464 294 2010-2011 

8% 202822 15991 12553 295 2011-2012 

8% 258347 19734 12745 298 2012-2013 

7% 246776 17903 12787 304 2013-2014 

- - - - - 2014-2015 

- - - - - 2015-2016 

6% 253710 16281 12169 305 2016-2017 

5% 258976 13527 11245 314 2017-2018 

4% 288645 12281 11976 314 2018-2019 

4% 290312 12755 10741 316 2019-2020 
اإلحصاب  مديرية   بوي  قسم  اليت للتخطيت  العامة  المديرية  العراق   ي 

ي ف 
المه   التعليم  سحصابات  لإلحصاب   المر زي  الجهاو  المصدر: 

بوي  للسنوات )  (  بغداد: ووارة التخطيت. 2020-2004اإلحصاب االجتماعي واليت

 ع  داعش. ( اليانات غي  متوفرة  سب  الحرب   -)  -
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   5صفحة   )الملحق االحصائي( حساب وتحليل مؤشر رأس المال البشري  د. بيداء رزاق حسين الزيدي 

 

ي العراق  : ( 6جدول )
ن
ي ف

ات التعليم الجامعي والتقتن  (2020-2004للمدة )مؤشر
 

نسبة عدد  

الطالب  

الموجودين  

إل عدد  

ن    التدريسيي 

عدد اعضاء  

الهيأة  

 التدريسية 

عدد  

الطلبة  

ن   المتخرجي 

عدد  

الطلبة  

ن   الراسبي 

عدد  

الطلبة  

ن   المؤجلي 

عدد  

الطلبة  

ن   التاركي 

عدد الطالب  

 الموجودين 

عدد  

الطالب  

ن   المقبولي 

عدد  

 الجامعات 

 العام الدراسي 

17.50 21064 74518 44239 9224 9574 368753 95305 17 2005-2004 

15.54 24459 74669 39968 11403 6688 380231 109044 17 2006-2005 

12.13 29109 75529 61081 16992 11467 353174 99822 18 2006-2007 

12.24 30109 67053 63319 15882 7901 368631 114357 19 2007-2008 

11.97 31981 69020 77481 12710 9451 382873 102581 19 2008-2009 

12.24 34008 73988 77025 13168 7215 416414 123339 19 2009-2010 

13.33 35735 93357 74832 12955 6799 476377 157560 20 2010-2011 

13.08 37404 98673 80192 10860 6708 489399 132219 31 2011-2012 

14.06 39445 99772 99542 9516 7496 554587 186134 31 2012-2013 

15.30 40993 100190 100292 8498 6564 627062 199046 31 2014-2013 

16.26 35362 100848 112507 10501 6997 574997 160013 35 2014-2015 

15.75 38643 130488 115868 11121 7873 608554 148410 35 2015-2016 

15.71 41233 144201 125381 13562 9626 647770 190292 35 2016-2017 

15.52 47913 152467 97395 16548 10437 743825 233935 35 2017-2018 

15.93 49753 148401 75892 17897 11041 792553 241268 35 2018-2019 

16.65 50791 15634 76926 14554 10759 846132 247555 35 2019-2020 
 

ي  للسنوات ) 
 بغداد: ووارة التخطيت.  ( 2020-2004المصدر: الجهاو المر زي لإلحصاب  التقرير الخاص بالتعليم الجامصي والتق  
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   6صفحة   )الملحق االحصائي( حساب وتحليل مؤشر رأس المال البشري  د. بيداء رزاق حسين الزيدي 

ي العراق للمدة ) : ( 7جدول )
ن
 (2020 -2004معدل البطالة حسب التحصيل العمىلي ف

 امي  يقرأ ويكتب  ابتدائية متوسطة  اعدادية  دبلوم بكالوريوس
السنة/ الحالة  

 التعليمية

11.5 10.7 6.9 15.8 54.6 18.3 16.4 2004 

12.4 11.9 7.1 15.5 52.9 17.2 15.5 2005 

19.8 15.5 17.2 18.2 18.3 17.5 15.8 2006 

13.9 9.8 9.7 12.7 11.9 15.5 11.1 2007 

16.1 14.6 15.2 14.2 14.98 15.8 16.7 2008 

14.8 13 9.6 10.4 11.7 11.8 12 2012 

15.9 10.1 9.8 11.1 10 9.3 8.1 2014 

20.2 16 10.9 14.2 10.4 13.5 14.6 2019 

23.8 17 12.8 16.1 10.3 14.2 12.1 2020 

ي العراق للمدة): المصدر 
-2004الجهاو المر زي لإلحصاب وـةنولوجيا المعلومات  مديرية الحسابات القومية  اإلحصائية السنرية ف 

 (  بغداد: ووارة التخطيت. 2020

 

ن بعمالة ناقصة حسب الفئات العمرية والتحصيل العلمي  : ( 8جدول )  توزيااااع األفراد العاملي 

ي العراق لعام   
ن
 )%( 2020ف

 

 فأكي   15 29 -15 المستوى التعليمي 

 20. 5 23. 4 امي / يقرأ ويكتب 

 16. 1 19 اعدادية –ابتدائية  

 8. 8 13. 9 دبلوم فأعىل 

 15. 9 20. 1 اإلجمالي 

 . 30ص  التخطيت    بغداد: ووارة IKN   2020: الجهاو المر اازي لإلحصاب   نتائه مس  شبةة معرفة العراق المصدر 

 

 البحث  مصادر 

. الرناااامه األمااام المتحااادة  .1 ي
ية لعااااام 2020)اإلنمااااائ  جدياااد التنميااااة  ق فااا أ  2020(. ـقريااار التنمياااة البشااار

, واشنطن: األمم المتحدة.  وبوسي  
ية واالنير  البشر

(.التعليم من اجل الناس والكو   , التقرير العالمي لراد التعليم , مندمة  2020  اليونسةو. ) .2
بية والعلم والثقافة: األمم المتحدة.   األمم المتحدة لليت
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   7صفحة   )الملحق االحصائي( حساب وتحليل مؤشر رأس المال البشري  د. بيداء رزاق حسين الزيدي 

. )البنك   .3 ي : واشنطن. 2020الدولي  (. معالجة اومة رأس المال البشر
وس  ورونااااا (. لوحاااة معلوماااات 2020العالمياااة. )الصاااحة  مندماااة .4 معلوماـياااة ديناميةياااة لمااار  فاااي 

ي العراق. 19 -) وفيد
 ( ف 

: 2010الجبااار. )الحلااو  داود عبااد  .5 ي التعلاايم  رسااالة ماجسااتي 
ي االسااتثمار ف 

(. دور السياسااة الماليااة ف 
 بغداد   لية االدارة واالقتصاد  جامعة بغداد. 

ي  عباااد الاااارحيم مةطاااوف .6
ي ـنم (. 2005)  الطاااائ 

ي ف 
ي العااااراق  أثاااار التعلااايم المهاااا  

ية ف  ياااة المااااوارد البشااار
: بغداد   لية اإلدارة واالقتصاد  الجامعة المستنرصية.   رسالة ماجستي 

حديد العوامل المؤثرة 2021) نعمة  مهدي و اب  جواد  ع ي محمد  حسن  ع ي عبد الز رة.  .7 (.ـ 
ي وفيات وباب  ورونا باستعمال انمو و االستجابة الثنائية  

   ليااة االدارة ديةمجلة العلوم القتصااف 
 (. 62) (  العدد 16) واالقتصاد  جامعة البرصة  المجلد 

8. Human Rights Watch, (2021). “Years Don’t Wait for Them ”Increased 
Inequalities in Children’s Right to Education Due to the Covid-19 Pandemic, 
United States of America. 

9. USAID, (2012). Education Data for Decision Making (EdData II :) Iraq 
Education Surveys–MAHARAT Final Report, Washington.  
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