
 
 

 بيان صحفي  

 

افق على تخصيص مبلغ   مليون دوالر أميركي للتعليم في حاالت الطوارئ لصالح األطفال    2صندوق »التعليم ال ينتظر« يو

 والشباب الالجئين في شرقي السودان 

 

 للزيادة املفاجئة في أعداد الالجئين الفاّرين من العنف في منطقة تيغراي اإلثيوبية،  
ً
سُيستخَدم التمويل املقّدم من صندوق »التعليم استجابة

اقعة في شرقي   في مستوطنات الالجئين الو افق املياه والصرف الصحي  ال ينتظر« لبناء مراكز تعليمية تمس الحاجة إليها وتوسيع نطاق مر

 السودان 

  

ينتظر« وافق    –   ، نيويورك2021كانون الثاني/يناير    22 »التعليم ال  التعليم    صندوق  أميركي لدعم  اليوم على تخصيص مبلٍغ قدره مليوني دوالر 

الطارئ على ضما التمويل  اإلثيوبية. وسيساعد هذا  تيغراي  العنف في منطقة  الفاّرين من  الطوارئ لصالح األطفال والشباب  ن  السريع في حاالت 

واإلعدادية، والث االبتدائية،  املراحل  الجّيد في  التعليم  إتاحة  ملا ال يقل عن  استمرار  الالجئين في مستوطنات    5,800انوية،  من األطفال والشباب 

 الالجئين في املناطق الشرقية من السودان.

 

 في تيغراي ما يقرب من  
ً
الجئ على الفرار من ديارهم والبحث عن األمان والحماية عبر الحدود في السودان.   60,000وقد أجبر القتال الذي نشب مؤخرا

ل األطفا
ّ
في املائة من الالجئين، وتخطط مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين االستجابة لتقديم املساعدة إلى ما يصل   30ل أكثر من  ويمث

 الجئ في شرقي السودان بحلول منتصف هذا العام.  100,000إلى 

 

، ينضّم صندوق »التعليم ال ينتظر« إلى حكومة
ً
السودان ووكاالت األمم املتحدة واملجتمع املدني في إطالق نداٍء  ومع وصول املزيد من الالجئين يوميا

مليون دوالر أميركي الالزمة    6.6مشترٍك بين الوكاالت إلى الجهات املانحة والقطاع الخاص واملؤسسات الخيرية من أجل سّد الفجوة التمويلية املقدرة بـ  

 للتعليم في حاالت الطوارئ شرقّي السودان. 

 

تع الطوارئ وفي معرض  في حاالت  للتعليم  العاملّي  الصندوق  ينتظر«،  ال  »التعليم  قالت ياسمين شريف، مديرة صندوق  الجهود،  ليقها على هذه 

جبروا على الفرار من منازلهم وليس في ُجعِبهم 
ُ
سوى املالبس التي  واألزمات التي طال أمدها: "هؤالء الفتيات والفتيان األبرياء هم ضحايا النزاع. وقد أ

يلة  تستر أجسامهم. وقد انفصل الكثيرون عن عائالتهم وعانوا من العنف والجوع والصدمات النفسية التي يعجز اللسان عن وصفها في الرحلة الطو 

ية يموغير املأمونة إلى املخيمات في شرقي السودان". وأضافت: "سنعمل مع شركائنا على ضمان أن يستطيع هؤالء الالجئين الوصول إلى بيئات تعل

م إمكانية الوصول إلى   -بما في ذلك التعليم الجّيد في املراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية    - شاملة ومأمونة وواقية  
ُّ
وضمان أن توفر مرافق التعل

 اض األخرى. « واألمر 19-مرافق املياه والصرف الصحي املراعية لالعتبارات الجنسانية واإلعاقة للمساعدة في منع انتشار فيروس »كوفيد

  

https://www.educationcannotwait.org/


 من قبل  12سيجري تنفيذ منحة صندوق »التعليم ال ينتظر« لالستجابة الطارئة األولى خالل  
ً
  400,000)  منظمة اإلغاثة اإلسالمية العاملية  شهرا

و  أميركي(،  لالجئين  دوالر  النرويجي  و    600,000)املجلس  أميركي(  الطفولة  دوالر  إنقاذ  و   500,000)صندوق  أميركي(،  املتحدة  مفو دوالر  األمم  ضية 

 دوالر أميركي(، وذلك في إطار شراكة وثيقة مع حكومة السودان.   500,000)السامية لشؤون الالجئين 

 

 لكل طفل
ً
 ضروريا

ً
، وال  ومن جانبه، قال أكسل بيسشوب، ممثل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين في السودان: "ُيعّد التعليم أمرا

ا  أولئك  باألمل سيما  الشعور  التعليم يجلب  الالجئين، فإّن  بالنسبة لألطفال  التعلمية.  ر حيواتهم وفرصهم  أوطانهم وشهدوا تضرُّ ّردوا من 
ُ
لذين ش

. إّن الدعم السخي املقدم من صندوق »التعليم ال ينتظر« يتيح لنا وللشركاء البن
ً
زامات اء على التواالستقرار والفرصة للتطلع إلى مستقبٍل أكثر إشراقا

م في غضون ثالثة أشهر من النزوح".
ُّ
 املنتدى العاملي لالجئين الرامية إلى عودة األطفال إلى التعل

 

فهذه   وقال عبد هللا فاضل، ممثل اليونيسف في السودان: "من الضروري للغاية أن ُيزّود األطفال بمساحاٍت تعليميٍة طارئة مؤقتة عند تهجيرهم.

راف على األطفال والحفاظ عليهم بشكٍل مأمون، وتحسين حصولهم على الغذاء واملاء والخدمات الصحية، وكفالة  األماكن تضمن أن يجري اإلش

تضّررين من
ُ
امل ينتظر« في دعمه األطفال  »التعليم ال  : "نحن ممتنون لصندوق 

ً
املدرس ي". وأضاف قائال الطبيعية والروتين  بالحياة  النزاع    الشعور 

 ن للوفاء بحقهم في التعليم الجيد".  النازحين إلى شرقي السودا 

 

»التعليم ال ينتظر« توسيع البنية التحتية التعليمية في مستوطنتي تونايدوب وأم را  كوبة وسوف تدعم االستجابة الطارئة األولى من قبل صندوق 

الدعم في  الطالب على  املعلمين لضمان حصول  املتخصصة، وسيجري تدريب  الخدمات  اإلعاقة من  الفتيات واألطفال ذوو  لالجئين. وستستفيد 

 الصحة العقلية والنفسية الذي يحتاجونه للتكيف مع بيئتهم الجديدة.  مجالي

 

 ### 

 

 مالحظات إلى املحررين: 

 

 استثمارات صندوق »التعليم ال ينتظر« في إثيوبيا  •

خطة االستجابة الطارئة املشتركة بين الوكاالت لالجئين، تدفق الالجئين    :مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين في السودان •

  ( 2020تشرين الثاني/نوفمبر  24من إثيوبيا )

 

 نبذة عن صندوق »التعليم ال ينتظر«: 

  

أول صندوق عاملي مخصص ينتظر«  »التعليم ال  الفاعلة   إّن صندوق  الجهات  أطلقته  أمدها. وقد  التي طال  الطوارئ واألزمات  للتعليم في حاالت 

مليون    75و  الدولية في مجال املعونة اإلنسانية واإلنمائية، إلى جانب الجهات املانحة العامة والخاصة، لتلبية االحتياجات التعليمية العاجلة لنح

 بين الجهات  طفل وشاب في سياقات النزاعات واألزمات حول ال
ً
مت أساليب االستثمار في صندوق »التعليم ال ينتظر« لبدء نهج أكثر تعاونا عالم. وُصِمّ

ال   »التعليم  اليونيسف صندوق  التعليم. تستضيف  نتائج  اإلغاثة والتنمية جهودها لتحقيق  الواقع، وضمان توحيد منظمات  أرض  الفاعلة على 

نظمة املالية واإلدارية للموارد البشرية واإلدارية لليونيسف، في حين أنَّ العمليات يديرها هيكل اإلدارة ينتظر«. وُيدار الصندوق بموجب القواعد واأل 

 املستقل الخاص بالصندوق.

 

  EduCannotWait  @YasmineSherif1  @KentPageمن خالل الحسابات التالية: @ تويترملتابعة صندوق »التعليم ال ينتظر« على موقع 

 

 www.educationcannotwait.orgويمكن االطالع على معلومات إضافية عبر املوقع الشبكي: 

https://irusa.org/
https://irusa.org/
https://irusa.org/
https://www.nrc.no/
https://www.savethechildren.org/us/where-we-work/sudan
https://www.unhcr.org/en-us/sudan.html
https://www.unhcr.org/en-us/sudan.html
https://www.unhcr.org/en-us/sudan.html
https://www.unhcr.org/en-us/sudan.html
https://www.educationcannotwait.org/tag/ethiopia/
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83331#_ga=2.78398420.1520109981.1606728005-1811607137.1601982328
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83331#_ga=2.78398420.1520109981.1606728005-1811607137.1601982328
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83331#_ga=2.78398420.1520109981.1606728005-1811607137.1601982328
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83331#_ga=2.78398420.1520109981.1606728005-1811607137.1601982328
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83331#_ga=2.78398420.1520109981.1606728005-1811607137.1601982328
http://www.educationcannotwait.org/


 

)*من  707070' إلى ECWمن خالل إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن كلمة 'صندوق »التعليم ال ينتظر« لدعم جهودنا، ُيمكنكم التبّرع إلى 

  www.pledgeling.com/ECWواليات املتحدة وكندا فقط( أو زيارة الرابط التالي: ال

 

 لالستفسارات الصحفية: 

 

 adesgroseilliers@un-ecw.org+ ،1-917-640-6820أنوك ديغروسيلير، 

 kpage@unicef.org+ ،1-917-302-1735صفحة كينت، 

 

 info@un-ecw.org: لالستفسارات األخرى 

http://www.pledgeling.com/ECW

