
 

 

  التعلي()ّ  الواقع
ّ

 كوردستان إقليم 67 0نالسور3ّ  جئ0نلال

  

قليم الثالث، باإلضافة Pم NO محافظات اإل، GعFش ثلثاوريألف ال<= س ٢٥٠يقارب  ماردستان العراق و قليم 'إ ّم ضي

 طفالاأل  من) 70%(، طفالاأل و  pساءمن ال Pم%) 70(دPوك والسليمانية. و عة بdن أرcيل, مات موّز مخيّ  ة^سع \Wع]م عّز إWX تو 

  .األسا���ّ  التعليم NO لdنم~ّ{  عام ) 12 - 6 ( بdن أعمارPم تvwاوح

ن NO ت ال�� Gعا�ي م��ا الطالب السورّ�و املشكال  ة NO اإلقليم، وأPّم ييحاول Pذا التقر�ر ^سليط الضوء ع\W واقع العملية التعليم

 اإلقليم. 

 

 أوّ 
ً
 NO اإلقليم:  الواقع التعلي��ّ  -ال

ع\W  عdن �ش�ل أسا���ّ لبة، موّز ) طالب وطا٣٢.١٩٨( مدارس اإلقليملdن d NOن الالجئdن امل~ّ{ السور�ّ  الطالبعدد يبلغ 

 ممحافظات؛ ا¢{زء األك�v من الطالب والطالبات مت ثالث
َ
ترcية اإلقليم ع\P Wذه  ^شرف وزارة .NO1 دPوك ّم ركز NO أرcيل ومن ث

عتمد Pذه   م��اج املدارساملدارس، ̂و
ً
 عرcي ا

ً
 خاصّ  ا

ً
 ،ومساªّي  وNO �عض املدارس صبا»Nّ  ،والدوام للسور�dن مساªّي  ،قليماإلNO  ا

ش�ل منفصل،   عقود من خالل "سيفFاليون" من منظمة الطفولة ل Pذه املدراسوتموّ  ̄و
ّ
 . سdناملدرّ  مع تةمؤق

 اعداد املدارس اعداد الطالب ا²³افظة

 ة/طالب 16088 أرcيل
مدارس NO  ثالث ( م��ا مدرسة 28

 )داراشكرانم مخيّ 

 ة/طالب 12796 دPوك
مدارس  (من ضم��ا سبع مدرسة 18

  )ماتNO مخيّ 

 ة/طالب 3314 السليمانية
مدارس NO مخيم  ( م��ا ثالث مدارس 9

 )بار��ا

 56 32.198 ا³{موع

 

 

 
ً
 NO اإلقليم:  املشكالت ال�� Gعا�ي م��ا القطاع التعلي��ّ  أPّم  -ثانيا

																																																													
  2019، في آذار إقلیم كوردستان يعن مركز تنسیق األزمات المشترك, التابع لوزارة الداخلیة ف ةصادراإلحصاءات  -1	



 

  حيث والدPم إWX املدارس،أمواصالت  مصروف من 'وردستان قليمإ NO الطالب أPاG NXعا�ي -
ّ
 'ل نقل طمتوّس  في�ل

  طالب
ً
  ش]ر�ا

ً
  ال�� املدارس، 'ون $)85 - $40 ي ما بdنأ( عرا¾N دينار 100000 إWX 50000  تقر�با

ّ
 العرcية باللغة م^عل

عيدة دةومحّد  قةمتفرّ  أماكن NO تقع  .  السور�dن الطالب سكن عن ̄و

 واملرتبط �عوامل م��ا الوضع االقتصادي املvwدّ : ب الدرا���ّ الÁسرّ  -
ّ

دفع إWX مر الذي يضطّرPم , األ جئdن NO اإلقليمي لال

والذي تراجع  ،نھ اليو�سيف للطالبل مصار�ف القرطاسية الذي 'انت تؤّم م ع\W تحّم عدم قدر�Âل، أطفال]م للعمل

 
ّ

 مؤخ
ً
 . را

  ة بماجّم فات ب، خلق لدى األPاNX تخوّ ع\W الطال ) الصورانية(قليم بفرض مناÅÆ اللغة ال�وردية قرار ح�ومة اإل -
ّ
ق يتعل

 . )نجيةااللË{ة الكرم(بمستقبل أبنا�Êم، حيث اللغة املعتمدة لدى الكرد السور�dن 
ً
بدأت بتطبيقھ NO الصفوف  وفعليا

WXالدراسية األو. 

العرcية 'ان أفضل لنا ولألطفال، اللغة ال�وردية باللË{ة  مدارس الالجئdن: " عندما 'ان التدرÏس باللغةNO  البتقول د.ج والدة أحد الط

من بداية 'انت ا إذا أّم  ،التغيvd من السنوات الدراسية التالية ست�ون صعبة ع\W األطفال إذا ما تّم  ،الصورانية من ناحية الصعوcة

 
ّ

ابة وقراءة دون معرفة املعÓÔ، وسوف يتأقلموا مع امل��اج، ولكن Pناك أطفال يتقنون اللغة كت ،ل سي�ون أفضلاألوّ  السنة من الصف

 ."قة ولكن ^عا�ي من مش�لة معا�ي اللغةوNÕ متفوّ  ،بن�� أصبحت NO الصف الثالثاف

 م]ا اليونFسف تقّد 'انت الرواتب الضÖيلة ال��  -
ّ
  ،مdنللمعل

ّ
  ،$ 250 ـر بم ما يقّد حيث يتقا×�Ó 'ل معل

ّ
 ال توف

ً
ر وال�� فعليا

 األد�ى للمعFشة NO اإلقليم،  ا¢²ّد 
ً
 إ ع\W أن الرواتب تّم  فضال

ّ
 يقاف]ا مؤخ

ً
ا²³افظات األخرى NO �عض ا²³افظات، وNO  را

 ة ك�ّل يللعملية التعليمزمة أيقاف]ا، األمر الذي يخلق إتصر�حات بPنالك 
ّ
Pذه ا¢²الة خلقت . مdن �ش�ل خاّص ، وللمعل

 لدى ح�ومة اإلقليم نقاش
ً
 ود عدم القدرة ع\W ^غطية 'ل الرواتبNO كيفية ^غطية Pذه الرواتب، مع وج ا

ّ
جاه ، والكالم بات

 
ّ
 . مdن السور�dناالستغناء عن املعل

  

 

 

 

 

  

 
ً
  التوصيات:  -ثالثا

 عFش نيؤّم  بما الرواتب ورفع ،التدر��ÝÏّ  ال�ادر دعم -1
ً
 مكر� ا

ً
 . التعلي��ّ  و الvwبوّي  السلك NO للعاملdن ا

  مدارس فتح -2
ّ

 .  ا¢{امNßّ  ^عليم]م تكملة للطالب ÓليÁسÔّ  ،لور�ااالب� ح�Ó الدراسة ملتا�عة ,املدن NO ةخاصّ  و جئdنلال

 . الشأن ذات املنظمات مع التعليم مجال NO متطوع بصفة العاملdن دعم -3

 العام بدء ع\W طو�ل وقت �عد مرور أو توافره ،العدد ناحية من املدر���ّ  الكتاب مdنأت NO صعوcات Pناك"

  XWإ ضافةباإل  ،الpشاطات من شابھ وما علمية برحالت للقيام للمدارس 'اٍف  يمادّ  دعم Pناك لFسو  ،الدرا���
ّ
 ةقل

  فاعلية وعدم ،التعليمية العملية كمالإل املدرسة مع ^عاو�áم وعدم ،بالتعليم Pلاأل  اPتمام
ّ
 بالش�ل ماتاملنظ

 ".  التعليمية و الvwبو�ة العملية دعم NO املطلوب

 حدى املدارس إمديرة 

 



 

4- W\سرب ملش�لة حل ايجاد املعنية ا¢{]ات عÁن بالتعاون  املدارس من الdن و ا²³لية السلطات بdخالل من واملنظمات الالجئ 

 . بالعموم التعليمية العملية دعم و التعليم NO العاملdن مستوى  رفع

5-  NO نdة من املعلمv�â¢ذوي ا W\العملية التعليمية.االعتماد ع 

6- N\م األصPبلد WXم إ�Âحال عود NO ية ليتمكن الطالب من اتمام مراحل التعليمcس باللغة العرÏالتدر W\اإلبقاء ع. 

 

 

 

 

	


