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 التعليم غير الرسمي

 ( :النظامي)الغرض من التعليم غير الرسمي 

وهذا التعليم يكون بشكل مجاني على االقل في المرحلتين االبتدائيه واالساسيه , لكل شخص الحق في التعليم  ان

لتي من وان تتاح للجميع المراحل المقبله التي تساهم في تطوير قدراتهم حسب كفاءاتهم العلميه والعمليه وا, 

كما تساهم في , حقوق والحريات االساسيه له اللشخصية اإلنسان وتعزيز  كامنةز وتطويرالقدرات اليشأنها تعز

حماية وكذلك توفير ال, تعزيز التفاهم والتسامح والتواصل مابين االفراد والمجاميع في البيئه الداخليه والخارجيه 

 ,م الحياة وتحافظ على أستمرارها الجسدية والنفسية والمعرفية التي يمكن أن تدع

ومنها أعالن حقوق االنسان وكذلك  ةبالحقوق الثقافي ةالعبارات نادت بها الكثير من االتفاقيات الخاص وهذه 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وكذلك أتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 

 .وحق الجميع بالمشاركة, وق اإلنسان وحقوق الطفل والمساواة بين الجنسينوالتي بدورها تتضمن حق, 0171

من أهم آولوياتها وخاصة في المرحلة الراهنة األهتمام باألطفال (  NIHR)أوجدت منظمة  لقهذا المنط ومن 

هم نظراً بالمدارس الرسمية في اماكن سكن احقوتولم يلسنة ( 01-6)النازحين الذين هم في سن التعليم من عمر 

صالح الدين , )مسلحة في بعض المناطق والمحافظات العراقيه وهي  صراعات  ولوجود ازمات ونزاعات 

المدارس )التحتيه لتلك المناطق ال سيما المتعلقه بالتعليم مثل  ىأدت الى تدمير البن مما  (ديالى, االنبار , نينوى 

اك في تلك النزاعات المسلحه بشكل مباشر و غير وتعرض االطفال لحاالت األشر( ـ المؤسسات التربوية 

حاالت  الىمن األطفال مباشر من خالل تجنيدهم  وأستغاللهم ضمن الجماعات المسلحة وكذلك تعرض الفتيات 

وكذلك تعرضهم الى حاالت آخرى مثل أستخدامهم كدروع بشرية وفصلهم عن ( القسري )الزواج المبكر 

اثرسلباً  مما, من عوائل الطلبه الى مناطق اكثر آمنا ةأدت الى نزوح اعداد كبيراألسباب  هذهونتيجة ل,عوائلهم 

الرسمية على تلك المناطق التي نزحوا اليها نتيجة تفاقم االزمه السكانيه وعدم استيعاب المدارس والمؤسسات 

رت سلبياً على مسار طلبة أضافًة الى عدم توفرالمالكات والمستلزمات التطويريه في هذه المؤسسات والتي اثلل

التعليم الرسمي في مناطق أقامتهم الحالية ووجود العديد من االسباب األخرى التي تقف حائآل بين الفتيان 

 :والفتيات لحصولهم على حقهم في التعليم الرسمي وهي 

 . لهمألطفالشراء اللوازم المدرسيه االساسيه والمالبس  كانيات الماديه  للعوائل النازحهـ ضعف األم0

 .ـ بعد المسافه بين المدارس المخصصه لالطفال النازحين واماكن اقامتهم 7

ـ عدم توفر مدارس كافيه ألستيعاب االطفال النازحين وحصول زخم كبير لهم بسبب تخصيص مدارس 3

 .طالبآ 60حيث يصل عدد الطالب في الصف الواحد الى  ةتناسب مع اعدادهم الحقيقيتلهم ال ةمعدود
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ـ فقدان العديد من العوائل لمستمسكاتهم الشخصيه الثبوتية اثناء نزوحهم يقف حائالً امام تسجيل ابنائهم في 4

 .جها المؤسسات التعليميه هالمدارس الرسميه وسط االجراءات البيروقراطيه التي تنت

في تعزيز األستجابة بمعايير خاصه تتبناها في مجال عملها والتي بدورها تساهم   NIHRالتزمت منظمة  وقد

 -:الشاملة وتعطي أهتماماً خاصاً لضرورة التشخيص الجيد في كافة المراحل وكما يلي

  الحصول على فرص تعليميه آمنه ومالئمه من خالل االهتمام بالصحه  :فرص التعليم غير الرسمي

 (.بيئه سليمه آمنه)والمياه والصرف الصحي والتغذيه والماؤى

 من خالل التدريب وتوفيرالمناهج الدراسيه والتطوير المهني  والدعم  :ليم الفعال تعزيز التعليم والتع

 .والتقييم

  ين والخدمة للموارد البشرية في يوتمثل التعيين واالختباروشروط التع :أداره وتدبير الموارد البشريه

 .مجال التعليم

 غرض التنفيذ والمراقبه والتقييم  من خالل اصدار السياسات واالجراءات المتبعه ل :التخطيط والتنفيذ

 .وكذلك المتابعه والدعم 

  جراءات المعموله بها من قبل الهياكل واالممارسات والوهي  :سياسه حمايه الطفلNIHR لتأكيد ل

 بأنها منظمه امنه للطفل التي من شأنها توفر االمان والسعاده لالطفال

 

  


