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 السودان في الطارئ التعليم مجال في اليونيسيف جھود يدعم األوروبي اإلتحاد

توصل اليونيسيف ومفوضية االتحاد األوروبي إلى إتفاقية ثنائية بمبلغ مليون يورو لدعم التعليم في حاالت  – 2016 ديسمبر 12 الخرطوم،
  من األطفال ذوي الھشاشة والمتأثرين بالنزاعات في السودان. 10000الطوارئ ألكثر من 

 لمھددينا األطفال منح إنالسودان قائلة، " ي وقد صرحت صوفي باتاس، رئيسة مكتب إدارة العون اإلنساني لإلتحاد األوروبي (إيكو) ف
والغذاء والماء والتحصين، ويستحق ھؤالء  بالسكن تزويدھم أھمية نفس في م أمرتعليمھ لمواصلة الفرصة الطوارئ وحاالت بالنزاعات

 المفوض أن كما ميزانيتنا، من المائة في 4 بنسبة الطوارئ حاالت في للتعليم الكلياألطفال أن نستثمر في مستقبلھم. وقد زدنا تمويلنا 
في المائة في عام  6األسبوع الماضي برفع ھذه النسبة إلى  إلتزم ستيليانيدس، كريستوس األزمات، ارةوإد اإلنساني للعون األوروبي

  ".ھناك ھائلةال إلحتياجاتا ضوء فيجزء من ھذه الموارد لليونسيف في السودان  وسيُخصص. 2017

 تتسم بالحماية. ووفق خطة السودان لإلستجابة  اإلنسانية طبيعيةلألطفال في حاالت الطوارئ بيئة  يُوفرلكل طفل، ووالتعليم ھو حق 
ت مليون طفل يحتاجون  للتعليم في حاال 1,5ماليين طفل في عمر المدرسة في واليات متأثرة بالنزاعات، منھم  4الطارئة، يعيش نحو 

  االجتماعي.-النفسيلدعم الطوارئ، ول

 وسيُساعد  دعم األوروبي إتاحة التعليم ألطفال النازحين المتأثرين بالنزاعات، والمجتمعات المستضيفة لھم، والالجئين في كاريو في شرق
من خالل تشييد المدارس المزودة بمرافق المياه والصرف الصحي  ،الميرم في غرب كردفانودارفور، وطويلة في شمال دارفور، 

، وتزويدھا بمواد التدريس والتعليم. وسيُعنى ھذا الدعم إضافة إلى ذلك بتدريب وبناء قدرات المعلمين وروابط المعلمين واآلباء اإلصحاحو
  بُغية تعزيز جودة التعليم.

لمفوضية األوروبية بين ا الشراكة االستراتيجية استمرار أنوقد صرح عبد هللا فاضل، الممثل القطري لليونيسيف في السودان بھذه المناسبة "
 كل أن نحوالتأكد أخرى ھامة خطوة ھو الدعم ھذا وأن ھشاشة، السودان أطفال أكثر لبعض التعليم إتاحة له أھمية بالغة فيواليونيسيف 

  التمتع بحقه في التعليم". يستطيع المناخ، تغير وآثار بالنزاعات المتأثرين خاصة السودان، في طفل

  

___________________________________________________________________________ 

 :ب اتصل المعلومات، من للمزيد

 aparker@unicef.org الخرطوم،اليونيسيف،  ،الخارجية والعالقات واإلعالم االتصال فسم رئيسة باركر، أليسون

 ahummeida@unicef.org،اليونيسيف الخارجية، والعالقات واإلعالم االتصال، مسؤولة حميدة، عائشة

 


