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  وتقدم المجتمعات البحث العلمي اساس بناء
  

  االستاذ الدكتور عبد ذیاب العجیلي

  وزیر التعلیم العالي والبحث العلميمعالي 

  

تتقدم االمم بما تقدمھ النخب العلمیة من اسھامات في بناء المجتمع ، ولم یتقدم مجتمع دون الولوج في ساحات المعرفة 
وھل یستوفي الذین یعلمون . ل للوصول الى تنمیة مستدامة واقتصاد معرفي قوي وتمكنھ من عملیات االستنباط والحلی

واولي العلم یحضون بمراتب عالیة ویرفع اهللا منازل العلماء وللنھوض بمجتمعنا العراقي والعربي . والذین ال یعلمون 
وربطھا في خدمة التنمیة وخدمة فیجب التركیز على استثمار العلم في بناء المجتمع من خالل تسلیح ابنائھ بالمعرفة 

  .المجتمع وایجاد حلول لمشاكلھ المتعددة في الصناعة والزراعة والثروة الحیوانیة واالنتاج والطاقة والبیئة والمیاه 

ان استخدام العلم والمعرفة یؤدیان الى تنظیم اركان الحیاة ضمن نظام مترابط وتتفاعل عناصره لخلق اقتصاد معرفي 
  :ف وعالي الجودة وحیاة اجتماعیة منتظمة ، ومن اجل ذلك البد مراعاة مایلي قلیل التكالی

وضع رؤیة استراتیجیة ھادفة لالنتقال باالقتصاد من النمط التوزیعي غیر المنتج الى النمط االنتاجي الفعال  •
ولة ومؤسساتھا والى معالجة التشوھات واالختالالت التي تسبب بھا الوضع السابق في االعتماد الكلي على الد

وتعاظم النزعة االستھالكیة الى اعادة بناء النظام التربوي والتعلیمي واتخاذ التدابیر المناسبة لتعدیل اتجاھات 
االفراد منذ الصغر نحو ثقافة العمل واالنتاج والتفكیر واالعتماد على النفس وغرس التربیة المھنیة في 

اكثر مرونة لیستوعب مسارات تقنیة وتطبیقیة ومجتمعیة  المناھج وفي الحیاة المدرسیة وجعل التعلیم
 .باالضافة الة الثقافة االساسیة والعامة 

 

التركیز على التعلیم الذي یساعد على بلورة اسس ومرتكزات االستنتاج واالستنباط ولیس على التعلیم التلقیني  •
 .داع وفتح باب الحوار العلمي وتعمیقھ لیساھم في فتح باب االبتكار واالب

  

یعد التعلیم ركیزة التنمیة الرئیسیة في عصر العولمة فھو الذي یحدد القدرة التنافسیة لالقتصاد نظرًا الن عامل  •
المعرفة اصبح احد الناصر االساسیة لالنتاج ومحددًا لالنتاجیة كما یقوم التعلیم بدور رئیس في المحافظة على 

 .الھویة الثقافیة والحضاریة 
 

تقلیدي یصاب سریعًا بتقادم المعارف والمھارات ویؤدي بالتالي الى انحسار وضمور الموارد ان التعلیم ال •
البشریة بینما التعلم مدى الحیاة عامل اساسي في التنمیة المستدامة كونھ یحافظ على حیویة وتجدد التعلیم 

االسالم في عصور الدولة  ویضمن مداومة تنمیة الموارد البشریة ، وھذا مایؤكد علیھ دیننا الحنیف وتعالیم
 .االسالمیة ، كن عالمًا او متعلمًا وال تكن ثالثًا فتخسر والعلم یتطایر مالم یتعاھده حاملھ 

  

ادارة الجامعات والكلیات سواء حكومیة او خاصة مطالبة بتوفیر القوى البشریة المؤھلة تأھیًال جیدًا من خالل  •
العلمیة والتدریب واكتساب المعارف والخبرات التي تتزاید الحاجة ماتقوم بھ من امداد لھذه القوى بالمھارات 

الیھا بتطور المجتمع وسرعة تتابع التغیرات واالبتعاد عن التركیز على القشور او التعلیمات التي ال تتماشى 
 .وتوجھات المجتمع واستخدام اسلوب المرونة والمناورة الھادفة في التفكیر 
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ومات واتساع رقعتھا اصبحت المادة المعرفیة من الضخامة یستحیل تغطیتھا بالمناھج مع تقدم تكنولوجیا المعل •
الدراسیة مما یتطلب المامًا كافیًا من قبل متابعي ومعدي البرامج التعلیمیة باسس نظریة المعرفة ومھارات 

وني القائم على مبدأ استخدام مخططات المفاھیم والشبكات الداللیة مما یتطلب استخدام ما یعرف بالمنھج الحلز
ان ایة مادة تعلیمیة یمكن تدریسھا في مراحل العمر المختلفة مع استمرار عملیة التبحر المعرفي بدًال من طابع 

 .التتابع والخطیة في عملیة تخطیط المناھج التقلیدیة 
  

تعین ان تصاغ من اجل ان تحقق ایة رؤیة في التعلیم لمستھدفاتھا التنمویة وفق ثقافة النھوض باالمة ی •
 :وتوظف مھام وادوار التعلیم في المجاالت االتیة 

 

تحقیق حاجات وضرورات المشاركة بمعناھا الواسع وتاكید الحریات متطلبا لالبداع والشفافیة  .1
 .والدیمقراطیة بوصفھا ادوات ناجعة تضمن كفاءة التنظیم المجتمعي 

 .بدأ المثل في التبادل والتنافس باالسواقاعتماد مفھوم االستقالل والحركة واالختیار وتاكید م .2
  .تطویر وتوسع مفھوم واسالیب التعلیم والتعلم مدى الحیاة .3

  .التطویر المؤسسي المستمر لمنظومة التعلیم والتربیة والقیم . 4

التركیز على الدور التربوي للمدرسة خصوصًا في مرحلة التعلیم االساسي حیث یعتبر دورھا محوریًا . 5
ألة التنشئة االجتماعیة وفي تنمیة وعي الناشئین بھویتھم العربیة واالسالمیة وانتمائھم الوطني في مس

  .وفي ادراكھم لقضایا عصرھم ومشكالتھ 

  .االعالء من شأن المكانة االجتماعیة للعلماء والمفكرین واالدباء . 6

ع للعمل وربط كفاءة منظومة ربط المنتج من التعلیم باحتیاجات سوق العمل وفي اطار تقسیم متوق. 7
التعلیم بالمنافسة في توسیع وتنمیة قاعدة الموارد وابتكار المشروعات التنمویة ودعم قطاع االعمال 

  .الصغیر والمتوسط ووزارة التعلیم االن قد وضعت خططًا وبدأت في تنفیذھا بما یضمن خدمة المجتمع 

ل واالسفادة من الخبرات المتراكمة في الجامعات اعداد المناھج الدراسیة حسب متطلبات سوق العم. 8
  .العالمیة 

استجابة للتحدیات التي تواجھ النظانم التعلیمي في عالقتھ بالواقع االقتصادي وما یعانیھ من ضعف في . 9
تطابق مخرجاتھ مع متطلبات سوق العمل وافتقارھا للمرونة الكافیة للتكیف مع احتیاجاتھ المتغیرة التي 

طورات االنفتاح على االسواق والمنافسة الدولیة واستثمارًا للفرص المتاحة فان ذلك یتوجب من فرضتھا ت
قادة التعلیم التركیز على قضایا التنمیة البشریة والتنشئة االجتماعیة التي تتیح للمجتمع فرص االستفادة 

  :من مھارات وخبرات ابنائھ وفق ھذا یتوجب اتباع ما یلي 

  

 .حتیة للتربیة والتعلیم بما یواكب التطورات الحدیثة تحدیث البنیة الت •
 

اعتماد سیاسة التنمیة البشریة المتواصلة التي تؤمن زیادة القدرات والكفاءات والمھارات واستیعاب التقنیة  •
 .وتطویر البنیة التحتیة في مجال المعرفة وتكنولوجیا المعلومات 
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تطویر سبل االستثمار البشري مع االھتمام بقضایا البحث والتطویر بما یخدم السیاسة التعلیمیة وسیاسة  •
 .االستخدام االمثل في المجاالت التي ترصن نوعیة العمل وتضمن زیادة انتاجیتھ 

 

عن طریق  تحدیث مناھج التعلیم العام والتقني والعالي وربط التعلیم بالصناعة والزراعة وخدمة المجتمع •
المشاركة الفعلیة في انشاء حاضنات االعمال الجامعیة والتقنیة وزیادة االستثمار المباشر في البحث العلمي 

 .ونقل التكنولوجیا 
  

تطویر برامج التعلیم بحیث یشمل التعلیم عن بعد والتعلیم االفتراضي والتدریب والتطویر اثناء الخدمة وتطویر  •
على الحفظ واالستظھار ،االبداع،والتأمل ، والتفكیرالناقد وتعزیز مفاھیم الحوار المناھج الدراسیة القائمة 

 .واالنفتاح واحترام الرأي والرأي االخر 
االھتمام باللغات وخاصة اللغة العربیة وتطویرھا والتركیز على تعلیم اللغات االجنبیة الرائجة والترجمة منھا  •

لمیة وتعزیز مساھمة المجتمع المدني والتي من شأنھا دعم العملیات والیھا من اجل التواصل مع الثقافات العا
 .التعلیمیة والمشاركة في التدریب وتنمیة المھارات 

 

وضع سیاسات تھتم بتنمیة مھارات الموھوبین والمتمیزین من اجل االستفادة من قدراتھم في عملیة التنمیة  •
ر المؤسسات المعنیة بالرعایة االجتماعیة عامة والبناء وھذا یتطلب ایضا وضع سیاسات تھدف الى تطوی

ورعایة ذوي االحتیاجات الخاصة تحدیدًا حتى یتسنى ادماجھم في المجتمع ومساھمتھم في تنمیة واتاحة 
 .الفرص امامھم للعمل 

  

وضع سیاسات تعلیمیة وتدریبیة تستند الى اھداف واقعیة تستوفي معاییر الجودة الشاملة واالعتماد الدولي  •
 .تسھم في تمكین المتدربین من اكتساب مھارات ومعارف جدیدة تتطلبھا بیئة العمل و

 

 .تفعیل سیاسات تمكین المرأة وصیاغة استیراتیجیة متكاملة ترفع من نسبة مشاركتھا في سوق العمل  •
  

اب وصقل وضع سیاسات متكاملة توفر بنیة تحتیة وتؤدي الى اعداد برامج كفیلة بتنمیة قدرات االطفال والشب •
 .مواھبھم وابتكاراتھم 

 

وضع سیاسة مدروسة ومحكمة لمجابھة معدالت البطالة بین الشباب وارتفاع نسبة الفقر واعطاء تلك الشریحة  •
الھامة في المجتمع االمل في الحیاة من خالل العمل على توفیر فرص عمل مجزیة بالقطاعین العام والخاص 

 .انعكاساتھا على المجتمع من الناحیتین االقتصادیة واالجتماعیة مما یقلل من مخاطر معدالت البطالة و
  

التقویم المستمر الداء المتعلمین والمتدربین في مؤسسات التعلیم وتوفیر نظم للتغذیة الراجعة عبر مستویات  •
من ثقافة  النظام التربوي واعتماد اسالیب التقویم البدیل بدًال من اختبارات التحصیل احادیة الجانب واالنتقال

القیاس الى ثقافة التقویم الشامل وتوفیر المصادر والمقومات الالزمة لتفعیل نماذج التقویم االكثر شموًال 
 .واتساعًا 
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تحسین المؤشرات الكمیة والنوعیة التربویة بما ینسجم مع المعاییر المعتمدة دولیًا والصادرة عن المنظمات  •
النظام التعلیمي ومستلزماتھ وتوفیر بیئة داعمة للتعلیم وقائمة  الدولیة لضمان جودة مدخالت ومخلرجات

 .على التنافس بین المؤسسات التعلیمیة على كافة المستویات 
  

ترسیخ مفاھیم البیئة وحمایتھا في المناھج الدراسة على امتداد مراحل التعلیم من اجل خلق اجیال واعیة  •
جیھ مؤسسات المجتمع المدني ووسائل االعالم في تنمیة باھمیة البیئة وتعمل على المحافظة علیھا وتو

الوعي البئي وخلق الكوادر والقدرات الالزمة لتحقیق تلك الغایة ووسائل االعالم في تنمیة الوعي البیئي 
 .وخلق الكوادر والقدرات الالزمة لتحقیق تلك الغایة واستخدام الوسائل الكفیلة في الحفاظ على بیئة نظیفة 

 

بالتدریب واعطاء استقاللیة كاملة للمؤسسات االنتاجیة والخدمیة في اعداد عناصر مستعدة وجاھزة  االھتمام •
 .للعمل بحیث تعد برامج التدریبوفق االحتیاجات الواقعیة 

  

االھتمام ببرامج التنمیة البشریة في المناطق النائیة او مایعرف باسم التنمیة المكانیة المتوازنة او الریفیة  •
 .تكون ھذه المناطق بیئة طالردة ویتم اعتماد مبدأ التخصصات المكانیة او التقسیم المكاني للعمل  بحیث ال

 

التركیز في التعلیم العالي على التخصصات العلمیة الحدیثة التي یتطلبھا اقتصاد المعرفة وتسھم في انجاز  •
لوث وادارة الموارد المائیة والطلب عملیة التنمیة المستدامة مثل الطاقة الجدیدة والمتجددة والتصحر والت

 .البدیل وطلب االسرة 
  

تحقیق االمان الصحي بصفتھ حق من حقوق المواطنة ونوع من انواع االستثمار البشري الذي یسھم في  •
استقرار المجتمع وزیادة قدراتھ االنتاجیة ویمكن تقییم مستوى ھذا االمان باستخدام مؤشرات قیاسیة مثل 

 توقع للفرد ومعدالت الوفیات بین االطفال وخط الفقر متوسط العمر الم
 

االستثمار البشري في جوانب االمان الصحي وتعزیز مفھوم الرعایة الصحیة المستمرة والشاملة للجمیع وان  •
 :تتناسب تكالیفھا مع امكانات افراد المجتمع المادیة وذلك من خالل 

  
 

 .تحسین عدالة الرعایة الصحیة  .1
 .وبئة واالمراض المعدیة القضاء على اال .2
 .التحكم في السیطرة على االمراض .3
 .تحسین الوصول الى ماء نظیف صالح للشرب .4
 .توفیر خدمات الصرف الصحي  .5
 .ضمان توفیر الغداء والمسكن الصحي  .6
استمراریة المحافظة على تدقیق المعلومات عن مستویات صحة االفراد والمجتمع ومساندة االبحاث  .7

  .االسرة  ذات العالقة بصحة


