
 

 

 

 

 

ي اعداد 
بية ف  بدعم من المفوضية األوروبية، اليونيسف تدعم المحافظات ووزارات التر

ي العراق
بوية وتحديث عملية جمع البيانات لتحسي   جودة التعلم ف   خططها التر

 
(  25بغداد، العراق،  اكة مع اليونيسكو،  – 2020أيلول )سبتمتر بدعم مالي من المفوضية األوروبية، وبشر

ي تقوم بها.  تدعم اليونيسف السلطات
بوية التر عىل مستوى المحافظات لتحسي   خطط التدخالت التر

ن المسؤولي   
ّ
ي العمل عىل تحقيق ال مركزية التعليم مما يمك

ام اليونيسف ف  ي سياق التر 
ي هذا ف 

ويأتر
، ، والمعلمي   بويي   والمجتمعات المحلية، ويتيح لهم توجيه التعلم بما يخدم االحتياجات الخاصة  التر

م بالتالي تعليما بجودة عالية. 
ّ
، ويقد  باالطفال واليافعي  

 
ي الحكومة االتحادية، ووزارة تربية اقليم 

بية ف  إضافة إل ما تقدم، تدعم اليونيسف أيضا وزارة التر
ي تأسيس نظام رقمي جديد ال 

م البيانات ويخزنها، ليس هذا كوردستان، ف 
ّ
دارة البيانات من شأنه أن ينظ

ل تلك البيانات، وينتج تقارير متنوعة حول قطاع التعليم تكون متاحة لجميع 
ّ
فحسب، بل ويعالج ويحل
 المعنيي   بقطاع التعليم. 

 
كاؤها ال EMISيعرف النظام بـ "نظام معلومات ادارة التعليم"، أو ) طالق هذا (، وتخطط اليونيسف وشر

 ، ي محافظات بغداد، واالنبار، والنجف، والقادسية، وذي قار، والبرصة، وميسان والمثت 
ي النظام ف 

أول ف 
 األمر. 

 
ي العراق، السيدة حميدة السيكو قائلة: "ال يسعنا إال أن نؤكد عىل مدى 

أوضحت ممثلة اليونيسف ف 
ي العراق. وإذا ما ت

م  اطالقم أهمية هذه المشاريــــع لقطاع التعليم ف 
ّ
هذا النظام الجديد، فإنه سيقد

هم 
ّ
اع القرار، معلومات تربوية بالغة األهمية وسهلة الوصول، وتمكن

ّ
، ومديري المدارس، وصن للمعلمي  

ي الوقت ذاته 
ي مصلحة تالميذهم."بوفاعل،  من اتخاذ القرارات بشكل شيــــعف 

 ما يّصب ف 
 

ي ذمديرية عامة  11عملت اليونيسف حتر اآلن مع 
بية، بما ف  ي بغداد، وذي قار، لللتر

بية ف  ك مديريات للتر
ي مجال التحليل والتخطيط القائم عىل األدلة. كما تخطط اليونيسف 

والقادسية، من أجل بناء قدراتها ف 
، ستقوم اليونيسكو باعدادها.  ، مراعية للنوع االجتماعي  الطالق وحدات تدريبية للمعلمي  

 
ي بلد إن تدخالت من هذا القبيل ت

 بالغة األهمية ف 
ّ
ل بقيكالعراق،   عد

ّ
ت جودة التعليم فيه أدت  من المعد

ي شهدت نزاعات مسلحة سابقا، فضال عن  ،المتوقع. حيث ارتفعت معدالت التشب
ي المناطق التر

ف 
ي تعمل بدوامي   

ي اليوم الواحد، وبصفوف مكتظة يصل فيها أارتفاع عدد المدارس المزدوجة التر
و ثالثة ف 

ي الصف الواحد.  60طلبة إل عدد ال
 طالبا ف 

 
كائنا  وأضافت السيدة السيكو قائلة: "بينما يستعد التالميذ للعودة للتعلم هذا الخريف، فإن عملنا مع شر
بوي. كما أنه سيساعد عىل ضمان  ي النظام التر

بالغ األهمية للتصدي للعديد من االخفاقات التعليمية ف 
ي الحصول عىل مستقبل / يم الذي سيطّور من فرصهطفلة عىل نوع التعل/ حصول كل طفل

فرصها ف 
كائنا األوربيي   لتقديمهم الدعم لنا."  أفضل، ونحن ممتنون لشر

 
ي عمل اليونيسف 

ي سياق الهدف العام الذي يرمي ال المساعدة هذا ويأتر
تحسي   نتائج التعلم  عىلف 

ي العر 
ئ لجميع البنات والبني   ف   . 2021اق بحلول عام ودعم التعليم الشامل والمتكاف 



 

 

 

 

 

 

 

#### 

 عن اليونيسف: 

تحرص اليونيسف على دعم حقوق كل طفل ورفاهيته في كل شيء نقوم به. نعمل، بالتعاون مع شركائنا، في 

دولة وإقليما، لكي نترجم هذا االلتزام إلى افعال عملية واقعية، مع تركيز جهودنا بشكل خاص على الوصول  190

 .ينتمون إلى الفئات األكثر ضعفا وهشاشة واقصاًء، من أجل جميع األطفال، وفي كل مكانإلى األطفال الذين 

 

 لمزيد من المعلومات حول اليونيسف وعملها من أجل األطفال ، تفضلوا بزيارة موقعنا 

https://www.unicef.org/iraq/ 

 

 :االتصال بـ للتواصل االعالمي، يرجى

 زينة عوض ، مديرة االتصاالت في العراق 

 zawad@unicef.orgالبريد األلكتروني: 

 0238 964782782+ رقم الجّوال: 
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