العراق  -التحديث الشهري لخطة اإلستجابة اإلقليمية ( - )6شباط 2014

التعليــم

 11ألف و 191طفل بسن المدرسة األبتدائية مسجلين في التعليم
االبتدائي في المخيمات

تحليل االحتياجات:
ما زال التعليم يمثل األولوية الرئيسية لالجئين السوريين الذين لديهم اطفال ومراهقين وشباب في سن
المدرسة.

أهم أحداث شهر شباط:

كما إن الوصول البائس في المناطق الحضرية ما زال يعتبر مسألة تثير القلق نظرا لعدد االطفال الذين
تفوتهم المدرسة.

تتضمن أهم األحداث لهذا القطاع في المخيمات:

وتبين البيانات الجديدة من وزارة التربية بأن نسبة 11( %62ألف و )687طفل متسربين من
المدارس في المجتمعات المضيفة ،ومن المرجح أن تكون نسبة كبيرة منهم ممن ليس لديهم دعم أو
اليستطيعون الوصول الى المدارس الكوردية بسبب الصعوبات اللغوية.

التحاق  111ألف و 191طفل في التلعيم االبتدائي في المخيمات وتم رفع هذا الرقم بعد اكمال
المدارس الخمس الجديدة في ثالث مخيمات في دهوك وتضمنت مدرسة ثانوية واحدة.

تدريب معلمي التعليم االبتدائي والثانوي على طرق تدريس المالئمة للطفل وإدارة الصفوف
الدراسية والدعم النفسي االجتماعي .ويقدر أن يفيد المعلمون المدربون حوالي  3آالف و500
طفل.

ومن الضروري لهذا القطاع أن يكون له نهج مشترك لتلبية المطالب لهذه الفئة وخاصة في ضوء
النقص الحاد للموارد المعتمد عليها.

وبما أن قطاع التعليم يمضي قدما من مرحلة الطوارىء المؤقتة ،فينبغي زيادة التركيز على نوعية
التعليم وخاصة عدد ونوعية المعلمين .ويوجد الكثير من المعليمن غير مدربين وال مؤهلين في الوقت
الحاضر للتعامل مع احتياجات االطفال المتأثرين بالنزاع.

إنشاء رابطة األباء والمعلمين في مدارس ثالث مخيمات ومدرسة خارج المخيم مع مشاركة
 414والد في االجتماعات الشهرية .وسوف يقدم التدريب المتواصل لهذه الرابطة بمشاركة
واسعة للوالدين في المدارس ويساعد بدوره في معالجة القضايا المختلفة مثل تسرب الطالب
ونوعية التدريس وحماية الطفل والعمل كهيئة مسؤولة للمدرسة.

الالجئون السوريون في العراق:

ويقدم القطاع التدريب الى المعلمين وبناء قدرات وزارة التربية لتلبية احتياجاتهم على نطاق واسع.

عدد السكان الالجئين الحالي

عدد السكان الالجئين المتوقع نهاية 2014

225,548
400,000

تواصل قطلعات التعليم في تلبية احتياجات اطفال المدارس في المناطق الحضرية وتعمل مع
وزارة التربية لتخطيط نهج مشترك .لقد التحق هذا الشهر  7آالف و 418طفل في سن
المدرسة فيالتعليم الرسمي في مواقع خارج المخيمات ويشارك  697طفال في الصفوف غير
الرسمية التعليمية في ثالث مراكز مجتمعية في اربيل.

التقدم المحرز مقابل األهداف:

الهدف نهاية عام 2014

Total Assisted

121,850

18,609 Syrian refugee children enrolled in formal
)education (primary & secondary

18,609

Funding

االطفال في سن المدرسة المسجلون في مدارس المناطق الحضرية (حسب
المحافظة)
دهوك
5,945

التحق  18ألف و 609طفل الجىء سوري في التعليم الرسمي (االبتدائي
والثانوي)

Requeste

121,850

1,690

1,690 (968 in Feb.) children received school
supplies

132,246

3500

3,500(3310 in Feb.) children received psycho-social
* support

استلم ألف و 690طفل ( 968في شباط) المستلزمات المدرسية

اربيل
842

السليمانية
391

االطفال في سن المدرسة المسجلون حسب المخيم
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* كان عدد االطفال المبلغ عن تلقيهم الدعم النفسي-االجتماعي في الشهر الماضي خاطئا .عدد االطفال المستفيدين بناء على اولئك الذين وصلوا عبر تدريب المعليمن.

تستند األهداف على مجموع السكان المتوقع نهاية عام  2014في العراق وهو  400ألف الجىء سوري ،حيث يوجد في الوقت الحاضر  225ألف و 548الجىء سوري في العراق

أرباط  -باسيرمه  -قوشته به  -كورجوسك  -داره شكران  -عقره  -كاويالن  -دوميز
Enrolled Basic Educaiton Aged Children

االطفال في سن المدرسة االبتدائية الملتحقون

Registered Basic Education Aged Children

االطفال في سن التعليم االبتدائي
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