
 

إطالق حملة العودة إلى المدارس لمنح فرصة أخرى لألطفال الذين تركوا المدارس، بما فيهم  
 أطفال الالجئين السوريين، للحصول على التعليم 

  
لى تعليم جيد شامل  ع صوللحأطفال الالجئين السوريين ل دعم  ألجل (REIP) سياسة تكامل تعليم الالجئين  قّدمت ُابتداًء من هذا العام،

 .  العراق كوردستاناندماجهم ومشاركتهم في الحياة المجتمعية في إقليم  عزيزوت  ، ومستدام من خالل النظام العام
 

ي إقليم ك  -  2022أيلول    20أربيل،  
ي حكومة إقليم كردستان العراقو بمناسبة العام الدراسي الجديد ف 

بية ف  اك مع  و ، أطلقت وزارة التر ردستان باالشتر

كاء التعليم  ال،طفال   انقذوا ومنظمة  (،  UNHCR)، والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي    اليونيسف "حملة العودة إىل التعلم"    ،وشر
ي ذلك    ارسلألطفال خارج المد

كائها   مجددا الحملة    هذه  تؤكد و .  الجيد للحصول عىل التعليم  الالجئي    طفال  ال بما ف  ام وكاالت المم المتحدة وشر  التر 

ي تم تبنيها من قبل حكومة إقليم كوردستان  (REIPبدعم تنفيذ سياسة تكامل تعليم الالجئي   )
ليم للجميع من أجل مستقبل  تحت شعار: "التعو .  التر

ي أربيل، أقيم حفل اإلطأفضل!"
ي مدرسة بهاري نوي ف 

ي تستضيف، الق ف 
.   التر  أطفال الالجئي   السوريي  

ي أقليم كوردستان العراق، السيد االن حمه سعيد، مؤكدا أهمية حصول جميع الطفال للحصول الوب  هذه المناسبة، رّصح معاىلي  
بية ف  ئ  وزير التر متكاف 

ي مستقبل أفضل."
م بالوصول إىل الطفال من الفئات الضعيفة ونساعدهم عىل تحقيق أحالمهم ف  كائنا، نلتر    عىل التعليم، قائال: "بدعم من شر

،  هذا العام الدومع بداية   ي مدارس حكومة إقليم كلتحاق للالتسجيل واالمن  ميع الطفال الالجئي    ج مكن  سيتراسي
ردستان. ستضمن وزارة  و دراسة ف 

ي إقليم كوردستان
بية ف  كاء التعليم،  العراق  التر بية والمدارس وشر ي بيئات تعليمية مرحبة.    عىل التعليم،  جميع الطفالحصول  ، بالتعاون مع مديريات التر

ف 
ف بها رسميم بتعلالسيتلقر الطفال  كمان ة ا )السورانية والبادينييلغات المناهج الدراسية المعتر ي حكومة إقليم   يةواآلشورية والتر

ية والعربية( ف  واإلنجلت  
 . العراق ردستانو ك

ي هذا الخصوص،  
ي  وف 

ي التعليم،  : العراق  –  يونيسفالقالت تيجا فاالندنغهام، رئيسة قسم التعليم ف 
،    سواء   "لكل طفل الحق ف  ،  أو  الرسمي غت  الرسمي

نت أو التعليم السواء   نطبق  والتعلم. وهذا ي  رسا، بغض النظر عن خلفيته أو وضعه. تريد اليونيسف أن يلتحق جميع الطفال بالمدحضوريعتر اإلنتر
، و ا عىليضا أ ر تعليم الالجئي   سيامل ، فإن تنفيذ سياسة تكبناًء عىل ذلكلالجئي  

ّ
قا  مستقبال  وف . ستواصل اليونيسف دعم وزارة  مشر لألطفال الالجئي  

بية  ام بإيصال جميع الطفاللتنفيذ هذه السياسةالتر ي نظام التعليم هو خطوة  شمول"إن ، وأضافت قائلة: "للتعليم الجيد ، وااللتر 
الطفال الالجئي   ف 

 " . واحدة نحو مجتمع شامل

:  -سيد جان من جهته، قال ال "إنها لمسؤوليتنا الجماعية أن نبذل كل جهد  نيكوالس بيوز، ممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي  
ي السماح لألطف

ي حكومة إقليم كوردستان قيادة حكيمة ف 
بية ف  . وقد أظهرت وزارة التر ال  ممكن لنعّبد الطريق لمستقبل أفضل لألطفال النازحي  

ي هذه الجهود التعليمية. وقد بّينت حكومة اقليم كوردستان  الالجئي   بالت
ي المدارس الحكومية، كما سمحت للمعلمي   المؤهلي   بالمشاركة ف 

سجيل ف 
ي إقليم كوردستان العراق ولدوا هنا 

." وأضاف قائال: "العديد من التالميذ الالجئي   ف  حيب بالالجئي   ي التر
  ، بعد أن تركالعراق لكل المنطقة ماذا يعت 

ة أعوام خلت. لذا فإن التعلم إىل جوار اصدقائهم الكورد سيمنحهم المزيد من الفرص لخلق أوارص  من شأنها أن تز  يد من  أهاليهم ديارهم منذ عشر
 تماسك المجتمعات." 

 
ي منظمة أنقذوا الطفال:"الطفال هم مستقبل بلدنا ومن مسؤوليتنا أن 

ي السياق ذاته، قال السيد رزكار الجاف، نائب المدير القطري ف 
نضمن  ‘أن  وف 

م عتر  وهو ما يمكن تحقيقه من خالل جلبهم إىل المدارس ومراكز التعلي  – ال يتخلف أي طفل عن حق الحصول عىل مستقبل آمن حافل باالمكانات‘ 
برصف النظر  حملة )العودة إىل التلعم( الحالية. وتعتقد منظمة أنقذوا الطفال، بوصفها وكالة تعت  بحقوق الطفال، أن التعليم حق أساسي لألطفال،  

، وعىل  ، أو كونهم مهاجرين، أو قادرين/ أو ذوي إعاقة، وبرصف النظر أيضا عن النوع االجتماعي ي
، أو الديت  ي

، دأبت منظمة  عن موقفهم اإلثت  مر السني  
." وأضاف السيد الجاف أي ، والمجتمعات المضيفة، والنازحي   ي التعليم آلالف الطفال، بمن فيهم الالجئي  

ضا:  انقذوا الطفال عىل دعم الحق ف 
ي إقليم كوردستان العراق ضمان عودة انقذوا تطلب منظمة "س

بية ف  آمنة إىل المدارس والتعلم  الطفال من الحكومة العراقية من خالل وزارة التر
ا أن أطلب من جميوهنا لجميع الطفال. 

ً
ي مجال التعليمأود أيض

ي ذلك وكاالت المم المتحدة والمنظمات غت  اع أصحاب المصلحة ف 
لحكومية  ، بما ف 

ي 
  الطفال من جميع الجوانب وإنجاحجميع  شمولومواصلة التنسيق فيما بيننا ل ،حملة العودة إىل التعلمأجندة  توجيه  الوطنية والدولية، االستمرار ف 

 ". الحملة

 
ي مقدمة اهدافها هو ضمان تحديد اال 

ي أدت إىل ترك الطفال للمدارس. فق 
طفال  تهدف حملة العودة إىل التعلم إىل التصدي إىل أبرز العوامل التر

ي سياق التعليم الرسمي أو  وتمتعهم واليافعي   ممن هم خارج المدارس، 
اضية، ف  بفرص الوصول إىل المرافق/ المنصات التعليمية الحضورية أو االفتر

  . ة أخرى من شأنها أن تعيق وصولهم إىل  يثم تتصدى الحملة إىل قضايا اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو سلوكية أو شخصغت  الرسمي
ي ق بالغسيتم إ التعليم. 

ي شأن طاع التعليم بالسلطات ف 
خارج المدرسة. لتتبع هذه  وجعلتهمأثرت عىل الطفال   كانت قد   القضايا الجديدة والناشئة التر



 

ي سيقومنظام  ثمةاإلنجازات، 
ون  ورية  الكتر قدم المحرز ، والتالمدرسة همترك  وراء سبابال ، و يافعي   هؤالء الطفال وال بشأنبتسجيل المعلومات الرص 

ي دعم الطفال حتر 
. ومن المستهدف الوصول إىل حواىلي  همتسجيل ف  ي التعليم الرسمي أو غت  الرسمي

خارج المدرسة  يافع ممن همطفل و  33000ف 
 هذا العام.   خالل الحملة

 

 
ي إقليم كوردستانولجل 

بية ف  كاؤها دعم وزارة التر لتوفت  الوصول إىل التعليم   العراق سد هذه الفجوة التعليمية ، ستواصل وكاالت المم المتحدة وشر
 ن السوريون الالجئون. يافعو بمن فيهم الطفال وال ،لجميع الطفال

 
###  

 مالحظات للمحررين:  

 معلومات حول اليونيسف: 

ي كل مكان،  
ي العالم. فنحن نعمل من أجل كل طفل، ف 

ي العالم للوصول إىل الطفال الكتر حرمانا ف 
ي بعض أصعب الماكن ف 

ي أكتر تعمل اليونيسف ف 
ف 

 ومنطقة لبناء عالم أفضل للجميع. لمزيد من المعلومات عن اليونيسف وعملها من أجل الطفال، يرجر زيارة الموقع اإللكتر   190من  
ً
:  بلدا ي التاىلي

ون 

www.unicef.org . 

ي العراق عىل موقعنا، وعتر االنستغرام، وتويتر وفيسبوك.  
 تابعوا اليونيسف  ف 

 

  :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ

ي  عالم قسم اال ميغول ماتيوس مونوز، رئيس 
ي العراق، والمنارصة ف 

 اليونسيف ف 

+964 782 782 9238  

mmateosmunoz@unicef.org. 

 العراق،   –مونيكا عوض، أخصائية اعالم، اليونيسف 

+964 7809258545 
mawad@unicef.org 

ن )   ( UNHCRمعلومات حول المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 

وا عىل الفرار من ديارهم بسبب الرصاعتحمي المفوضية السامية لألمم المتحدة  ي  واالضطها اتلشؤون الالجئي   الشخاص الذين أجتر
د. نحن نعمل ف 

، وحماية حقوق اإلنسان الساسية ومساعدتهم عىل بناء  ل االستجابة للدعم المنقذ للحياة، ونحمي ماليي   الشخاص من خال دولة 130أكتر من 

 .مستقبل أفضل

 http://www.unhcr.org :المعلومات حول المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي   ، يرجر زيارةلمزيد من 

زيارة يرجر   ، العراق  ي 
ف  لالجئي    التعليم  خدمات  حول  المعلومات  من  -https://help.unhcr.org/iraq/en/rights-and :لمزيد 

obligations/education/ 

 

ي العراق عىلتابع المفوضية السامية لألم
 Instagram و Facebook و Twitter (UNHCRIraq) م المتحدة لشؤون الالجئي   ف 

mailto:mawad@unicef.org


 

 :ب   التصال يرجر للمزيد من المعلومات   

ي العراق،تفراس الخطيب، المتحدث الرسمي ومسؤول االتصاال 
 ، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي   ف 

khateeb@unhcr.org 

ي العراق
 شذى شكفة ، مساعدة مسؤولة اتصاالت، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي   ف 

+964770494 6384 shekfehs@unhcr.org 

   علومات حول منظمة انقذوا الطفالم

ي العراق منذ عام  
ي أكتر من  . نحن واحدة من أكتر المنظمات غت  1991تعمل منظمة أنقذوا الطفال ف 

ي تعمل ف 
دولة حول    100 الحكومية الدولية التر

ي العالم، ونستجيب لالحتياجات اإلنسانية وال
 .بالفرص حافلن بأن كل طفل يستحق المستقبل والتنمية لألطفال وأشهم مع اإليماتعاف 

ي نينوى ودهوك وكركوك وصالح الدين والنبار 
 . والبرصة ودياىل وبغداد  نقوم بتشغيل برامج متكاملة تركز عىل الطفل ف 

 (www.iraq.savethechildren.net) . انقذوا االطفال  لمزيد من المعلومات حول منظمة

 ب :  التصاليرجر للمزيد من المعلومات  

 العراق.  –منظمة أنقذوا الطفال  الحمالت والمنارصة ،  ةنور موس ، منسق

Noor.Mousa@savethechildren.org 

009647511240100 

 

اىلي ميهتا ، امج والجودة نت   العراق.  –منظمة أنقذوا الطفال   -مدير تطوير التر

nirali.mehta@savethechildren.org 

+964751124 0235 

 

 

 


