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 االتحاد االوروبي يدعو السودان لتنفيذ اتفاقيات اسمرا والدوحة

 

 
 

دشن السفير توماس يوليشنى رئيس بعثة االتحاد االوروبي في السودان والسيد جيرت كابيليري ممثل منظمة اليونيسف في السودان أمس في 

التعليم األساس ي في واليات القضارف والبحر األحمر وكسال  فندق كورنثيا برنامجين بتمويل من االتحاد األوروبي لتعزيز فرص الحصول على

  .والنيل األزرق وجنوب كردفان وواليات دارفور 

ادة أهداف البرنامجين هي تحسين نوعية التعليم االبتدائي ومساعدة السودان إحراز تقدم نحو األهداف اإلنمائية لأللفية للتعليم من خالل زي

   .وصول الطالب للمدارس

دعم االتحاد األوروبي للعمل للتنمية املستدامة والسالم في السودان. وأضاف أن السودان  ل التدشين أكد السفير توماس يوليشنى في حف

  .لديه التزام دولي إلتمام تنفيذ اتفاقات السالم )أسمرة والدوحة( لتحصين السالم في كل من شرق السودان ودارفور 

االتحاد االوروبي يدعم الحلول السلمية والحوار واملصالحة والتوافق في السودان. كما أكد السفير توماس أن  وأضاف سفير االتحاد االوروبي 

ور أن االتحاد األوروبي نفذ  تعهداته  في مؤتمرات الكويت والدوحة للمانحين  للحفاظ على املساعدات اإلنسانية واإلنمائية في كل من دارف

  .على أهمية وضرورة استمرار التعاون مع الحكومة السودانية لتنفيذ برنامجي التعليم وشرق السودان. وأكد السفير توماس
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يوليشنى عن زيارة مرتقبة للسفراء األوروبيين لدارفور. وأضاف أن الغرض من الزيارة املقبلة هو تقييم التطورات في  كما أعلن السفير توماس

  .نسانية واإلنمائية في املنطقةرف على االحتياجات من املشاريع اإلدارفور و التع

 وأثنى ممثل اليونيسف في السودان، جيرت كابيليري على دعم االتحاد األوروبي لقطاع التعليم، وأكد أن التمويل قد جاء في الوقت املناسب

 81طفل خارج املدرسة و  في السودان أن هناك أكثر من ثالثة ماليين اليونيسفوسيستخدم للتغلب على بعض التحديات امللحة. وقال ممثل 

في املائة من الطالب معرضون لخطر التسرب قبل إكمال الصف الثامن. كما أن فرصة الفتاة الريفية الفقيرة في الحصول على تعليم جيد هي 

عدد االطفال  في املائة في السودان. وأضاف أن  اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم وشركاء آخرين يعملون معا بهدف الحد من 52أقل 

  .املتسربين من املدرسة والتأكد من أن كل طفل في السودان لديه حق الوصول إلى التعليم

وأضاف جيرت أنه "سيتم تخصيص األموال الالزمة لتوفير خدمات التعليم لألطفال املهمشين في واليات دارفور حيث انعدام األمن ونقص 

الحصول على التعليم  يعد من التحديات الكبيرة. ستقوم اليونيسف ووزارة التربية والتعليم بضمان استخدام األموال لتوسيع نطاق فرص 

 التغطية والوصول إلى األطفال األكثر ضعفا بما في ذلك األطفال الرحل والنازحين واألطفال املتضررين من النزاع والفتيات واألطفال ذوي 

تعمل اليونيسف مع شركائها في دارفور لتعزيز قطاع التعليم من خالل تحسين نوعية التعليم وإشراك املجتمعات املحلية للعب اإلعاقة ". س

دور فاعل في تشكيل مستقبل أطفال السودان كجزء من الجهود املبذولة لتحقيق نهاية املطاف لتحقيق التعليم للجميع وتحقيق األهداف 

  .5182ستنشر في عام  اإلنمائية لأللفية والتي

 أنه يثمن  الشراكة مع االتحاد األوروبي ووزارة التربية والتعليم لتنفيذ (SCS) وقال الطيب عمر املدير القطري ملنظمة إنقاذ الطفل السويدية

PERP لى تعليم جيد في البحر األحمر وجنوب كردفان. ووصف الطيب هذه الفرصة بمثابة تطابق كامل لرؤية عاملية ليحصل كل طفل ع

م في ويتعلم املهارات واملعارف التي يحتاجونها للنجاح في القرن الواحد والعشرين'. أن البرنامج املدشن هو تعزيز لحقوق األطفال في التعلي

العيش والتطور السودان، وتكمل جهود أخرى من قبل املنظمة وشركائها لتعزيز حقوق الطفل في الحماية والبقاء على قيد الحياة، واملشاركة و 

  .في الغذاء واألسر آمنة اقتصاديا

ل يتكون البرنامج االول املمول من االتحاد األوروبي على ستة ماليين يورو وسيتم تنفيذه من قبل  اليونيسيف في جميع واليات دارفور )شما

خمسمائة معلم ، وبناء قدرات ثالثمئة مدير وجنوب وغرب وشرق ووسط دارفور(. ، يهدف البرنامج الى تعليم مائة الف طفل، وتدريب الف و 

  .5182من موظفي إدارة التعليم بحلول عام  811مدرسة وتدريب 

مليون يورو وسيتم تنفيذه من قبل كل من اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة  85اما البرنامج الثاني فهو ممول من االتحاد األوروبي بقيمة 

عشرة االالف معلم، وبناء قدرات الف مدير مدرسة  وتدريب مائتان من أفراد إدارة التعليم. بحلول السويدية لتعليم نصف مليون وتدريب 

 وسيتم تنفيذ املشروع في جنوب كردفان، والبحر األحمر، وكسال، والقضارف والنيل األزرق. 5182عام 
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