
السودان
صحيفة وقائع قطاع التعليم 

في السودان، أكثر من 1.8 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6-13 سنة خارج المدرسة
من كتاب اإلحصاء السنوي للتعليم 2009-2010 )وزارة التربية والتعليم االتحادية -السودان(

المحور اإلنساني؟

أنحاء 	  جميع  في  األساسية  المدارس  في  طفل   150,000 تسجيل 
السودان.

 	
توفير المواد التعليمية ولوازم التعليم لعدد 350,000 من األطفال، بما 	 

في ذلك عدد 185,500  من الفتيات.
 	
تسجيل 40,000 طفل وشاب من الذين يتعرضون لخطر البقاء خارج 	 

مظلة التعليم في برامج بديلة للتعلم.
 	
لألطفال 	  النوعي  التعليم  لتوفير  المعلمين   من   5,500 تدريب 

السودانيين.
 	
توفير وجبات مدرسية ألكثر من مليون من األطفال السودانيين.	 
 	
في 	  المشاركة  على  والمعلمين  اآلباء  جمعيات  من   1,700 تدريب 

إدارة المدارس. 

ماهو الوضع؟

أكثر من 1,8 مليون طفل في سن الدراسة )56٪ منهم من اإلناث( 	 
ما بين ستة وثالثة عشر عاما من العمر في السودان خارج المدرسة.

 	
النيل 	  في  النزاع  بسبب  تعليمهم  إنقطع  طفل   165,000 من  أكثر 

األزرق وجنوب كردفان وأبيي.
 	
79,6٪ من األطفال الرحل خارج المدرسة ويحتاجون لتعليم خاص 	 

يستجيب لنمط حياتهم المتنقل.
 	
أكثر من 35,600 طفل في وواليات النيل األبيض، وكسال، وسنار 	 

إنقطع تعليمهم في عام 2012 بسبب الفيضانات.

%

األطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس )النسبة المئوية( 
النسبة المئوية لألطفال )مابين األعمار 6 – 13 و 14- 16( الذين لم يلتحقوا قط بالمدارس 

 

 

 

   

المئوية  النسبة  السكان  مجموعات  بين  التربوي  الفاقد 
لألطفال الذين لم يلتحقوا قط بالمدارس )كل السودان(
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لذلك  متحدين رغبة في خدمة األطفال. ونتيجة 
ففي هذا العام بلغ عدد الطالب 2,900 في جبل 
مثل  الثامن  الصف  إلمتحانات  سيجلسون  مرة 
أنحاء  وكل  دارفور  غرب  في  اآلخرين  األطفال 

السودان.

على الصعيد الميداني

أبريل 2012. شمال دارفور:

في  للنازحين  مخيم  في  تعيش  علي  آدم  فاطمة 
نرتتي، وهي بلدة في جبل مرة في دارفور، والتي 
اندالع  منذ  كبير  حد  الى  إليها  الوصول  تعذر 
القتال في دارفور في عام 2004. وبينما اقترب 
تساءلت  الماضي،  الربيع  في  االمتحان  وقت 
فاطمة عما إذا ما كان سيكون بمقدورها الجلوس 
وعدم  األمن  إستتباب  عدم  وأعاق  إلمتحانها. 
ذلك  في  بما  المعونة،  تقديم  اإلقليمي  االستقرار 

خدمات التعليم للشباب.

المنطقة  في  للمدارس  كان  فقد  لذلك،  ونتيجة 
المعلمين  تدريب  وكان  للتطور.  ضئيلة  فرص 
في حده األدنى ومواد الفصول الدراسية شحيحة. 
ملتزمة  تزال  ال  والمعلمين  المجتمعات  أن  غير 
وعلى  التعليم.  على  األطفال  حصول  بضمان 
الرغم من استمرار حالة عدم االستقرار الحالية، 
كانت اليونيسيف قادرة على توفير بعض المواد 

التعليمية والدعم للمدارس في المنطقة.

إلمتحانات  فاطمة  جلست   ،2012 مارس  في 
االمتحانات  تجر  أن  وضمان  الثامن.  الصف 
كان إنجازًا ال يستهان به فقد قامت  اليونيسيف 
لنقل  بالوالية  والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالتنسيق 
االمتحانات إلى جميع أنحاء المنطقة مع ضمان  
وصول األوراق والمشرفين في الوقت المناسب. 
وكان هذا هو وقت الوحيد من السنة حين عمل 
المتمردون، والحكومة، والمجتمع اإلنساني معا، 

معلومات القطاع الرئيسية

التربية  وزارة   : المسؤولة  الحكومية  الجهة 
والتعليم

إنقاذ  منظمة  اليونيسيف،   : الرائدة  الوكالة 
الطفولة 

عدد المشاريع: 35 

المستفيدون: 
1,067,198 من األطفال والشباب	 
5,500  من المعلمين	 
1,700 من جمعيات اآلباء و المعلمين   	 
15 منظمة غير حكومية	 

إحتياجات التمويل 
84,818,879

دوالر أمريكي

 معلومات االتصال

وجدان آدم :
wigdana@ecaf.savethechildren.

 se
عبد اهلل البدري:

  afta.badri@yahoo.com  
09087844100

مريم ضيف اهلل
 hotmail.com@mariamde20010

0912173335


