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   LOREM IPSUM 
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Total children  
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Total people  
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 "  19-"كوفيد التعليم ضمن سياق

إن أكبر عدد من األطفال الذين ال يذهبون إلى المدرسة وأعلى معدل لهؤالء األطفال في منطقة 

مليون طفل ممن   3.6الشرق األوسط وشمال أفريقيا قاطبة، موجود في السودان. ويصل العدد إلى  

وأكثر من نصف هؤالء األطفال   -ممن ال يذهبون إلى المدرسة  سنة،    13و  5تتراوح أعمارهم بين  

 .هم من الفتيات

بسبب إغالق المدارس   ،مليون طالب في جميع أنحاء السودان  8.1أكثر من    أصيب بضرر بالغلقد  

 ".19-"كوفيد نتيجة جائحة

ال تزال معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة منخفضة في السودان، ال سيما بين الشابات: وبشكل عام، 

سنة هنَّ  24و 15اء اللواتي تتراوح أعمارهن بين في المائة من الفتيات والنس 45.2فإن حوالي 

يّات  .أُّمِّ

يفهمون ما يقرؤونه. وأقل من نصف   فقط  أقل من نصف طالب الصف الثالث الذين يمكنهم القراءة

بالمائة( يمكنهم أن يَحلّوا بالشكل الصحيح مسألة حسابية في جمع األرقام على   46األطفال )

 لمائة فقط يمكنهم حل مسألة طرحٍ على المستوى األولّي البسيط. با 40المستوى األولّي البسيط، و

بإدارة برنامج لتقييم وضع المياه والصرف الصحي   2019-2018قامت وزارة التعليم في العام 

٪ فقط من المدارس لديها مياه صالحة للشرب،  45.5والنظافة الوطنية في المدارس، ليتبيّن أن 

٪. وتبلغ نسبة ممارسة غسل اليدين حوالي  50.8ُمّحسَّن إال بنسبة  بينما ال يتوفر الصرف الصحي ال 

٪ من المدارس إلى الصابون لغسل اليدين بالشكل الصحيح. هناك  57.1٪، بينما يفتقر 56.5

اختالفات واسعة في إمكانية الحصول على هذه اإلمكانيات بين والية وأخرى وبين المناطق 

 . ذلك من آثار خطيرة على الصحة العامة علىمع ما يترتب  –الحضرية والريفية 
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 ستجابةاال

 

مواصلة التعليم من واسطة إتاحة  تدعم اليونيسف وزارتي التعليم االتحادية والوالئية في السودان ب

خالل التعاون مع التلفزيون واإلذاعة الوطنيين. بما في ذلك توفير التعلم اإللكتروني عبر منصات 

، إلى جانب Facebook بوك"،-و"فيس YouTubeتيوب" -، من ضمنها "يورقمية مختلفة

 .لوصول إلى جميع الطالبا ، لتحقيقالمواد الورقية

بية والتعليم مراجعات فورية لطالب الصف الثامن والصف  يشمل دعم اليونيسف لوزارة التر

 توفّر الوقاية. المتحانات في بيئة آمنة ا تقديمالحادي عشر، ودعم الطالب ل

 

الرئيسية الرسائل  
 

3,600,000  

المدرسة إلى يذهبون ال طفل   

 

8,100,000  

إغالق بسبب تضرر طالب  

    المدارس
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يّات والنساء الفتيات من أُّمِّ  
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الصابون إلى تفتقر المدارس من  
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2020  يوليو /تموز  

 عملدنيا لالمعايير ال كي تضعل ياتالوالوزارة التعليم الفيدرالية و ةتعمل اليونيسف مع وزار

منع العدوى  بروتوكوالتالعمل وفق لك بما في ذ ،على وجه التحديد ،اآلمنبالشكل لمدارس ا

التي يجب أن تكون جاهزة بحلول إعادة افتتاح  ، المياه والصرف الّصحي والنظافةو ،ومكافحتها

هذا المناوبات . ويشمل  2020أكتوبر  تشرين األول/  -سبتمبرأيلول/  منالمقترح  المدرس في الوقت  

، وتوفير مرافق المياه والصرف  المدن والريفبين مدارس ما م وإعادة توزيع المعلمين يالتعلفي 

 .الصحي والنظافة في كل مدرسة

 

مع التركيز  ،تعمل اليونيسف على دعم تدخالت المياه والصرف الصحي والنظافة في المدارس

أهيل وتوسيع دعم إعادة التوغسل اليدين، وتوفير لوازم النظافة، ممارسة بشكل خاص على 

 .ذلك حيثما أمكن، خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة

 

 الرسائل الرئيسية

 

المدرسة، يزداد تعرضهم للعنف الجسدي   إلى األطفال فيها  تطول الفترة التي ال يذهبعندما 

  ة ل اأكثر عرضة لعمويصبح هؤالء األطفال تدهور صحتهم العقلية. وت ،والعاطفي والجنسي

فإن تفويت األكثر تهميًشا، لألطفال بالنسبة ومن دائرة الفقر.  همخروج تاحتماال ، وتقلّ األطفال

إلى نتائج سلبية قد تستمر مدى يمكن أن يؤدي  –لبضعة أسابيع فقط كان ذلك حتى لو  - الدراسة

 ،المتوقعمن أكثر انخفاًضا عمر متوسط  مناألطفال الذين يفتقرون إلى التعليم قد يشكو الحياة. 

 أكثر سوًءا مما لو كانوا يذهبون إلى المدرسة. نتائج صحية من و

 

دقيقة  المعلومات  بالمشاركة  ال  المحلّي هي  مجتمعكمن خاللها  دعم  التي يمكنك أنت أن تطرق  ال  من

وغسل   التباعد البدنيّ العادات المهمة مثل وممارسة  "19-"كوفيد وعي حول مخاطرنشر الو

مساعدة في  والنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم الحكومة االنتقالية إننا . متكّرراليدين بشكل 

 .أينما كانواو -اتصال باإلنترنت  دون في المنزل أو عبر اإلنترنت أو - مواصلة الطالب لتعلّمهم

تأمين لى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة تشكل تحديًا لع صول  ح الفجوة الواسعة في الإن  

المياه والصرف ألوضاع  الوطنيةالتقييم تُستخدم نتائج وف آمنة ونظيفة في المدارس. سبيئة 

أولويات تدخالت المياه الصحي والنظافة العامة في المدارس لتوجيه تعبئة الموارد وتحديد 

 احتياًجا. أكثرهامع التركيز على  ،والصرف الصحي والنظافة في المدارس

 

 هو، وهو الموعد الذي ال يزال معلّقًا ،دة فتح المدارس بشكل آمنإعا إن هذا الوقت، الذي يسبق

ما يمكن أن تواجه اآلن التخاذ إجراءات لجعل المدارس أكثر أمانًا وأكثر مرونة لُمتاحة فرصة 

 من أزمات في المستقبل.
 

 
 

 

 

 للمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بـ:

 

 fnaib@unicef.org +249 912 177 030 ،السودان -فاطمة نائب، اليونيسف 

  saismail@unicef.org +249 965 101 246السودان،  -سلمى إسماعيل، اليونيسف 
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