
 

 

النازحين  األطفال مناملحرومة لفئات اتعليم لدعمهم تشكر اليونيسف حكومة وشعب هولندا 

 املجتمعات املضيفة في العراقفي املخيمات و والالجئين 

 

مليون دوالر  6,2قيمة حكومة هولندا اليوم اتفاقية بمع اليونيسف في العراق  منظمة وقعت – 2018  أيار  15 بغداد،

 هذا . يشكل الى ديارهم بعد انتهاء الصراعالعائدين األطفال من النازحين والالجئين و تعليم برنامج لدعم 
 
 االتفاق جزءا

والالجئين في املناطق التي تأثرت  للنازحينلتوفير الدعم  الجديدةالحكومة الهولندية التي انتهجتها سياسة المن 

 .بالنزاع

 

 طف150,000، وعلى مدى ثالث سنوات، بتوفير التعليم الى كومة هولندا واليونيسفستقوم كل من ح
 
 ال

 
 والجئا

 
 نازحا

  .املستعادةناطق من العائدين الى املأو املضيفة  واملجتمعاتيعيشون في املخيمات  الذين

 

. كما مليون الجئ سوري غير قادرين على العودة إلى ديارهم ربعنتيجة للنزاع، ال يزال أكثر من مليوني نازح عراقي ونحو 

ممن ُيقدر أنهم خارج املدرسة أو أنهم ال يواظبون على ليون طفل م 3,5تسبب العنف في إيقاف مسيرة التعليم ألكثر من 

 التعليم.  ، أو فقدوا سنوات منتظماملدرسة بشكل من

 

 املناطق مع التركيز على  في الحصول على التعليم ألطفال النازحين والالجئيناسيعزز البرنامج فرص 
 
جراء  األكثر تضررا

 جودة هم في ضمانسكما سي خالل بناء أو تأهيل املدارس.  ونينوى منالنزاع والعنف مثل األنبار ودهوك وكركوك 

مباشر في  الذي يشرك املعلمين وأولياء األمور واملجتمعات املحلية بشكل  التعليم باتباع نهج اإلدارة الذاتية للمدارس 

 5.000تدريب املدارس. باإلضافة الى ذ التغييرات اإليجابية في تعليم األطفال ويزودهم باملهارات الالزمة لتحديد وتنفي

 .واملواطنة، والدعم النفس ي االجتماعي ،ومهارات الحياة ة،الحديثدريس طرق التحول على األقل  ومعلمة معلم

 

جيد لن يؤدي فقط إلى  تعليم  في الحصول على  ممثل اليونيسف في العراق: "إن مساعدة األطفال هوكينز،بيتر  يقول 

  بل ،فحسبفي الوقت الحاضر  تحقيق االنتعاش والتعافي
 
 مستقسيضمن أيضا

 
 ."أفضل لجميع األطفال بال

 

 مؤ التي زارت  العراق،السفارة الهولندية في  بأعمالالقائمة  ،مارييل خيريتس السيدة وأكدت
 
في مخيمات دارس املخرا

  املجتمعات املضيفة في دهوكفي ي املوصل ووفي مناطق العودة ف النازحين والالجئين
 
: "لقد رأيت بأم عيني حجم قائلة

لعائدين ألطفال اتوفير التعليم لمن أجل  هاطاقتفي أحيان  عديدة بضعف تعمل املدارس . املدارس التي تتحمله العبء

 . النازحينأو 
 
 كما يقلقنا عدم ت

ُ
 من الالجئين السوريين في العراق األطفال نصف ن نحو مك

 
  .الذهاب إلى املدرسةحاليا

 

  األكثر األطفال  تعلم، سنتمكن من تحسين اهمةسن خالل هذه امل، مدة بأنناوتفخر الحكومة الهولندية الجدي
 
 ضعفا

 ." في العراق



 
 

 

عالية  تعليم حلية على تقديم خدماتاملوأضعف القدرة  بالبنية التحتية للتعليملقد أضر النزاع املدمر في العراق 

وقد ضاعف  التعليمية،واملعلمين املؤهلين واملستلزمات  األبنية املدرسية النقص الحاد فيإلى األمر الذي أدى الجودة. 

 .مما جعل الحق في التعليم حلما بالنسبة للكثيرين األطفال،من حرمان 

 

# # # 

 عن اليونيسف

دولة ومنطقة، تقوم اليونيسف مع شركائها  190تحرص اليونيسف على تعزيز حقوق ورفاه كل طفل في كافة برامجها. ومن خالل عملها في 

بترجمة هذا االلتزام الى خطط عمل تركز على الوصول ببرامجها ومساعدتها الى أكثر األطفال املحتاجين واملحرومين منها، وضمان استفادة 

 أينما كانوا.  كافة األطفال

. كما يمكنكم متابعتنا  www.unicef.orgللمزيد من املعلومات حول اليونيسف وعملها من أجل األطفال، الرجاء زيارة املوقع 

 الفيسبوكو  تويتر على

 :يمكن االتصالللمزيد من المعلومات 

 laali@unicef.org، +9647809258542ق، ليلى علي، مكتب اليونيسف في العرا

 po@minbuza.nl-bag +، 9647809291309ميخيل ايملكامب، السفارة الهولندية في العراق، 

 

https://www.unicef.org/
https://twitter.com/unicefinarabic
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