الرجوع اىل املدرسة

نظرة عامة
نظرا الن العام الدرايس الجديد يقرتب برسعة ،حددت مجموعة التعليم عددا من القضايا الرئيسية التي يجب حلها حتى
يتمكن األطفال من االلتحاق واالستمرار بها التعليم:
ال توجد حاليا قدرة كافية الستضافة األطفال يف مرافق املدرسة الحالية
هناك نقص يف املواد التعليمية التي تساعد يف جودة التعليم
املدارس الثانوي غري كافية الستيعاب النازحني
عدم مدارس كافية لتعليم اللغة العربية يف إقليم كردستان العراق
املعلمون ال يتحصلون عىل رواتبهم باستمرار  ،مام تسبب يف نقص يف املعلمني
بعض العائالت تفتقر إىل املعلومات الالزمة إللحاق أطفالهم باملدارس

ملعالجة هذه القضايا و لضامن املحافظة عىل حق األطفال ىف التعليم و العودة إىل املدرسة
هذا العام الدرايس نود أن الوصول إىل رشكائنا لتنفيذ التوصيات التالية:
املدى القريب:
وينبغي أن توفر وزارات التعليم خرائط واضحة تبني قدراتها الحالية من حيث املساحة
التعليمية وحدود ذات الصلة .وهذا سوف يساعد الجهات الداعمة وضع األولويات املناطق
املستهدفة  /املدارس.
يجب أن تشتمل الرؤية يف خطة طوارئ املدى البعيد والقريب عىل الخدمات التعليمية
البديلة مثل التعليم الغري رسمي وبرامج التقوية التعليمية .
يجب أن وضع خطة طوارئ عىل مستوى الحكومة يف أقرب وقت ممكن ،للتدفقات املحتملة،
واالحتياجات التعليمية عىل املدى الطويل.
معايري الشبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ يجب أن تفهم وتوضع يف االعتبار
لالستجابة للطوارئ يف املستقبل.
يتعني عىل الحكومة العراقية للموافقة عىل امليزانية وتخصيص املوارد عىل التعليم داخل
وخارج إقليم كردستان .

حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان
و وزارات التعليم

فورا:
عىل وزارة الرتبية والحكومات الوفاء
بالتزاماتها لضامن إعطاء النازحني الفرص
الكافية للجلوس لالمتحانات خالل أشهر
الصيف ،وبالتايل يتمكن األطفال من
االلتحاق بالعام الدرايس املقبل .كام يجب
إبالغ املعلومات للجمهور.
يجب وزارات الرتبية وحكومتي العراق
وإقليم كردستان التنسيق مع مركز اتصال
النازحني لتبادل املعلومات ذات الصلة
للسامح لألطفال ملواصلة تعليمهم مبا
يتامىش مع األهداف املذكورة أعاله.
يجب دعم الحكومة العراقية وحكومة
إقليم كردستان جهود العاملني يف املجال
اإلنساين من خالل بناء مدارس إضافية يف
إقليم كردستان الستيعاب املجتمع املضيف
واألطفال النازحني يجب أن يتم ذلك مع
األخذ يف االعتبار االحتياجات اللغوية
واملناهج املناسبة.

يجب عىل وزارة الرتبية والتعليم إعطاء
الكافية ألرس األطفال الذين مل يتم
تسجيلهم لضيق املساحة وضامن تسجيلهم
يف مدارس أخرى.
يجب عىل حكومتي العراق وإقليم كردستان
االستمرار يف املساعدات للنازحني مثل
استعابهم يف املدارس بدون مستندات
رسمية واستخراج املستندات الجديدة
املطلوبة لهم .
يجب عىل الحكومة العراقية دعم الرشكاء
يف املجال اإلنساين نحو تحسني توزيع
الكتب املدرسية من خالل توفري املعلومات
(مثل مستوى االحتياجات املطلوبة يف
األماكن املختلفة) وتسهيل االتصال من
بتعيني شخص اتصال معني.

إىل الجهات املانحة
فورا:
يجب عل املانحني إعطاء األولوية لتمويل التعليم يف التمويل لحاالت الطوارئ.
هناك حاجة ماسة إىل زيادة عدد املرافق التعليمية املناسبة واملواد .التعليم وحده ال يكفي .توفري البيئة التعليمية املناسبة
ألطفال مع توفري جودة التعليم يساعد األطفال عىل االستفادة القصوى من الخدمات التعليمية كام يجب إدخال الخدمات
األخرى التي تناسب احتياجات األطفال مثل الخدمات االجتامعية والنفسية خصوصا يف الطوارئ.
ومبا إن أمكانية وزاريت الرتبية يف بغداد و إقليم كردستان ضعيفة  ،يجب عىل الجهات املانحة أن تنظر يف التمويل عىل
أن تسمح للمنظامت الغري الحكومية بدفع حوافز للمعلمني .
يجــب عــى املانحــن متويــل التعليم الثانوي الذي تنقصه اإلمكانية حاليــا الن املدارس الثانوية مل تكن ضمن األولويات
يف االســتجابة اإلنســانية ،وبالتايل ليس هناك ما يكفي من التعليم مام ســيحد من تطور األطفال ويجعلهم عرضة
لالستغالل واإلساءة.

الرشكاء يف املجال اإلنساين
فورا:

ينبغي أن يتم أمداد مركز االتصال الجديد للنازحني باملعلومات الالزمة فيام يختص مبواقع املدارس وطرق االلتحاق باملدارس
وغريها بالتعاون التام مع وزارة الرتبية حكومة العراق .
يجب أن يكون التعليم الغري الرسمي  /الخيام والتعليم الرسمي يف زمن واحد لتجنب مشاكل االعتامد يف مرحلة انتقالية من
غري النظامي إىل التعليم الرسمي.
يجب إعطاء األولوية التعليم الثانوي.

املدى القريب:
توفري دروس اللغة الكردية لسن ما قبل املدرسة حتى يتمكن الطالب الراغبني لاللتحاق املدارس الكردية حكومة إقليم كردستان.
التضحية والتحمل لضامن توفري أنشطة التعلم يف بيئات الطوارئ الحادة .عىل سبيل املثال .من خالل وحدات التعليم املتحركة.
اتبــاع املتفــق عليــه مــن املعايري واملبادئ التوجيهيــة الحكومة لضامن التوزيع العادل للخدمات لجميع املســتفيدين ،واملســاواة
يف حوافز املعلمني.
معايري الشبكة الدولية للتعليم يف حاالت الطوارئ يجب أن تفهم وتوضع يف االعتبار لالستجابة للطوارئ يف املستقبل.

