
 

 

 2021  اليوم العالمي للتعليم

 أفضل في العراق  م  ينا المشترك بإعادة بناء فرص تعلالتزام  

 

 2021  الثاني/ يناير كانون  24

 ومصلحة عامة ومسؤولية عامة  ،التعليم حق من حقوق اإلنسان

 

أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم   ، هذا الحق دراك إدراًكا للمسؤوليات الجماعية للحكومات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي في إ

 . لتذكيرنا باستمرار بدور التعليم في تحقيق السالم والتنمية المستدامة ،يناير يوًما دوليًا للتعليممن كانون الثاني/  24

  أظهرت  ، في جميع أنحاء العالم بما في ذلك العراق  كورونا" هو الموضوع الرئيسي لهذا العام. جائحة"استعادة وتنشيط التعليم لجيل 

في هذا  بناء مستقبل مزدهر. و مدى أهمية التعليم في التماسك االجتماعي، والرفاهية  للمدارس إغالقمن  وما نتج عنها 19- كوفيدجائحة 

  – المتحدة للثقافة والتعليم والعلوم  األمممنظمة و (UNHCR) اإلنسان لحقوق لألمم المتحدة اليوم تدعو كل من المفوضية السامية 

(  WFP)  المتحدة  لألممالعالمي  األغذية وبرنامج(  UNICEF)   اليونيسيف –  للطفولةالمتحدة  األمممنظمة و (UNESCO)  اليونسكو

يتناسب   وبماواستدامة،  مرونة  أكثرجل نظام تعليمي أالحكومة وكذلك المجتمع الدولي في العراق لالستثمار المستمر في التعليم من 

  الجهود من اجل   وبذل  ممعهاألمم المتحدة في العراق التزامها بدعم الحكومة وجميع الشركاء والعمل  وتؤكد العراق. في  التعلّم واحتياجات 

 . كل متعلم على فرص تعليمية جيدةضمان حصول 

طويلة المدى  ر إغالق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية وانقطاع العديد من برامج محو األمية والبرامج التعليمية ي العراق، أثّ ف

حصولهم  بل أثر أيًضا على   ،بالنسبة لألطفال، لم يؤثر ذلك على قدرتهم على التعلم فحسبومليون متعلم في العراق.  11على أكثر من 

  االتحادية العراق ، عملت األمم المتحدة عن كثب لدعم حكومة الجائحةمنذ بداية تفشي ووخطط الدعم الصحي اإلضافية.   التغذية على نظام 

مبذولة لضمان  من الجهود ال لمدارس كجزء  ل آمن   ووضع إطار إلعادة فتح   ،وحكومة إقليم كردستان لتقليل تأثير االنقطاع في التعليم

 . بطريقة آمنة استمرار التعليم

إنتاج  و، اإلنترنتبوابات تعليمية عبر و،  (ETVة )تعاونت اليونسكو واليونيسيف مع الحكومة العراقية في إنجاز قناة تلفزيونية تعليمي و

بما في ذلك البعض في المجتمعات   ،ماليين طفل ومراهق 4ما ال يقل عن   تمكنو.  التلفزيونية ومواد التعلم الذاتي وبث الدروس

دعمت اليونسكو واليونيسف معًا الحكومة والشركاء من المنظمات غير الحكومية  و. الحصول على التعليممن مواصلة تمكنوا ، المستضعفة

في محافظات    للمدارسمنتسبين الغير ذلك األطفال في مخيمات النازحين ومناطق العائدين وك  طفالً   192,312  تعليم لضمان استمرار

 . والدراسة عن بعد والتعلم من المنزل  حضوريامن خالل نهج مدمج يجمع بين التعلم ، وذلك وصالح الدين األنبار وأربيل ودهوك

في    صموداً لجعل أنظمة التعليم أكثر  – دعوة لالستيقاظ كورونا بمثابة  جائحةكانت "  :قال باولو فونتاني، ممثل اليونسكو في العراق و

المعلمين   ت األنظمة على االبتكار لضمان استمرار التعليم، وتحدّ أجبرت الجائحة واستدامة. لقد   ،وأكثر شموالً ومرونة ،مواجهة األزمات

الى االستجابة   إضافة  العراق، وفي في المنزل.  م ي على تقديم دعم التعلواألمهات اآلباء  تف مع المناهج التربوية عن بعد وأجبر للتكّي 

عن المدمج م ي التعل علىتدعم اليونسكو تدريب المدربين والمعلمين  ،للمعلمين والطالب والكمامات توفير المطهرات والقفازات الفورية ل

عبر اإلنترنت في المناطق  التي تواجه التعليم تحديات الو منها للقيودوإدراًكا  ، تعزيز منصات التعلم اإللكتروني. عالوة على ذلكو بعد

جميع المراحل من األول   في  الموادتلفزيونية لجميع والشركاء لتطوير وبث دروس  ربية الريفية والنائية، تعمل اليونسكو مع وزارة الت 

 " .البالد  أنحاءمن تسعة ماليين طالب في  أكثركما يصل التعليم البديل الى ،  اإلعدادياالبتدائي وحتى السادس 

طرق  أن تكون اليونيسف على  تحرصمنذ اليوم األول، " : الدكتورة باوال بوالنسيا، نائبة ممثل اليونيسيف في العراق قائلة وأوضحت 

التعلم بأكثر الطرق أمانًا. كما  األطفال هنا في العراق، وأن يتمكن األطفال من مواصلة  احتياجات وبما يتكيف  التعلم أكثر ابتكاًرا وحداثة 

مدرسة ومركز في العراق بمعدات   5,000م المدمج وقمنا بتجهيز الدراسة واالمتحانات في أكثر من ي قمنا بتدريب المعلمين على التعل

 . التطهير والوقاية " 

 



 

  نامج الوطني للتغذية المدرسية في األسبوع العالمي ووزارة التربية على إعادة إطالق البر األغذيةإعادة فتح المدارس، عمل برنامج مع و

من  والعراق.  عموم في  ةمستضعفمنطقة  11في  بتدائية طفالً في المدارس اال 255.000  لصالحالدعم مرة أخرى  وفر سي والذي   ،الماضي

المستفيدين على وجبة صحية في بداية كل يوم دراسي. من خالل البرنامج الوطني   األطفال سيحصل ، للتغذيةل البرنامج الوطني خال

األكثر   والمجتمعات الدعم للعوائل   يتم تقديمالتربية الى زيادة انتساب وحضور الطلبة بينما  ووزارةالعالمي  برنامج األغذيةهدف ي للتغذية، 

 ً الى   وإرسالهاسالل غذائية  بتنظيمالعالمي ووزارة التربية  األغذيةبرنامج قام  ، مغلقة المدارس  كانتخالل شهر رمضان عندما  و.  ضعفا

 . شخص 140.000لتصل إلى أكثر من   ،ألطفال وعائالتهممنازل ا

بين الخبرة والدعم لتحسين التعليم والتعلم والتغذية   تجمعالعالمي واليونيسف خطة عمل مشتركة  األغذيةوقع برنامج   ،2020في عام و

 األغذيةيتعاون برنامج كما ألطفال المدارس في العراق.   النهج المشترك على تعزيز الرفاه يعملو  والصحة لألطفال في سن المدرسة. 

 ةاالبتدائي  الدراسةعلى االنتقال من  فتاة  2,500في مشروع تجريبي لمساعدة حوالي   مع مديرية التربية في البصرة  العالمي واليونيسف 

ممثل برنامج األغذية العالمي في العراق عبد الرحمن   وقال . من خالل منح مالية لدعم عوائل الفتيات خالل السنة الدراسية ة إلى المتوسط

تخفيف العبء   إلى المساعدة في غذائيةالوجبات ال من  ،األطفالعندما نقدم الدعم التكميلي الذي يحتاجه و "الصحة والتعليم مترابطان.  :ميغا

 قابلياتهم خالل فترة التكوين".  إطالق بذلك نساعدهم على فإننا المالي عن العوائل،  

الحق في التعليم  سلسلة بعنوان  ضمنألمم المتحدة لحقوق اإلنسان التقرير الثاني لالسامية مفوضية النشرت  ،بمناسبة اليوم العالمي للتعليمو

يسلط التقرير الضوء على الدور الذي ال غنى عنه للفتيات المتعلمات في االستقرار  و  عراق: معوقات تعليم الفتيات بعد داعش.في ال

ومخاوف    ،األسرة، والفقرالتعليم في ومستويات  ،ويحدد كيف أن األدوار والمعايير التقليدية للجنسين ،واالنتقال والتعافي بعد الصراع

 . والصدمات النفسية ال تزال تخلق حواجز أمام وصول الفتيات إلى التعليم،  المحسوسةالحماية 

إن "التدابير الرامية إلى ضمان المساواة في   ،دانييل بيل ،لحقوق اإلنسان في العراق لألمم المتحدة وقالت ممثلة المفوضية السامية 

يقدم  وبما في ذلك السالم واالستقرار على المدى الطويل.   ،حقوق اإلنسان للمجتمع ككلفي مجال الحصول على التعليم تولد فوائد أوسع 

يهدف إلى تعزيز  كما  ،لتعليمى اعلصول ح لفي االتقرير توصيات عملية لمعالجة الحواجز المؤسسية والمجتمعية التي تواجه الفتيات 

 " . التعليم الشامل والمنصف لجميع األطفال في العراق

فرصة    19-كوفيداستجابة لجائحة  المدمجاالستثمارات التي تقوم بها الحكومة والشركاء في توفير منهجيات التعليم عن بعد والتعليم  عدّ وت 

ما يوفر بيئة تعليمية شاملة ومنصفة على المدى الطويل لجميع األطفال  م ،ةلتحويل نظام التعليم ليكون أكثر مرونة واستدامأيضاً 

 . دعم هذا المسعىب التزاماتها تأكيد األمم المتحدة في العراق  وتجدد والمتعلمين في العراق. 

 

UNESCO   

Follow us on Twitter: @UNESCOIraq 

UNICEF  

Follow us on Twitter: @UNICEFiraq 

WFP 

Follow us on Twitter: @wfp_mena 
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