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  سكان جنوب السودان يعقدون آمالهم على التعليم
 محرر التعليم للجميع من قبل 2011 يناير 11تم النشر يوم 

 
عدد من النساء واألطفال الذين عادوا إلى جنوب السودان يستريحون أمام مدرسة ابتدائية في 

  بانتيو
  )ضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينمفو/آوزياك. أ© : الصورة(

 

 

 
 العالم وعلى احتياجاتها أفضى االستفتاء الخاص باستقالل جنوب السودان هذا األسبوع إلى ترآيز االهتمام الدولي على إحدى أشد المناطق فقرًا في

وأدت عودة اآلالف من سكان جنوب السودان إلى ديارهم من الشمال والبلدان المجاورة إلى وضع المزيد من الضغوط على . الهائلة في مجال التعليم
  .نظام تعليمي يعاني أساسًا من عبء مهامه

  
وتضم هذه . 2005 جنوب البالد لمدة عقدين من الزمن وصوًال إلى عام وتلقى قطاع التعليم ضربة قاسية من جراء الحرب األهلية التي مزقت

. المنطقة أعدادًا هائلًة من األطفال غير الملتحقين بالمدارس، وهي بحاجة ماسة إلى المزيد من قاعات الدراسة والمعلمين المدرَّبين والموارد المالية
  .لنهوض بتطلعات منطقة يبدو أنها تسير باتجاه االستقاللويواجه النظام التعليمي اليوم تحديًا عظيمًا يتمثل في ا

  
مارس، والذي يتناول الروابط / آذار1 الذي سيتم إطالقه في 2011ونتطرق إلى الكثير من هذه المسائل في التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 

  .القائمة بين التعليم والنزاعات العنيفة
وصلنا إليها أن مستقبل التعليم المدرسي في المناطق المتأثرة بالنزاعات مثل جنوب السودان سيرتكز على قدرة الجهات ومن النتائج الرئيسية التي ت

  .المانحة على الوفاء بالتزامات تقديم المعونة اإلنمائية الطويلة األجل التي ستتيح إعادة بناء نظام تعليمي جيد يتسم بمقومات البقاء
  

ه اليوم الكثير من المصاعب بسبب استخدام المدارس الستيعاب األعداد الغفيرة من األشخاص العائدين إلى المدن والقرى في لكن قطاع التعليم يواج
   .انية ومنظمة إنقاذ الطفولةتظهر شرائح الصور التي أعدتها هيئة اإلذاعة البريطما جنوب السودان، وهو 

  
فقاعات الدراسة في بعض من أجزاء العاصمة خرطوم باتت شبه خالية من الطالب نظرًا إلى . وتعاني المناطق السودانية من مشكالت تعليمية أخرى

 التي تستخدمها بحاجز اللغة اإلنجليزية  آما أن األطفال الناطقين بالعربية الذين يعودون إلى الجنوب يصطدمون.عدوة سكان الجنوب إلى ديارهم
، وهو نقيض ما واجهه سكان الجنوب قبل عقدين من الزمن، في بداية الحرب األهلية، عندما ُفرضت اللغة العربية آلغة تعليم معظم مدارس المنطقة

  .دارسفي الم
  

سولومون العطاري زعيم ويؤآد الكثير من سكان الجنوب أن المدارس، شأنها شأن الطرق والمستشفيات، هي أآثر ما يحتاجون إليه، وهو ما أفاد به 
  ."ذا غوارديان"ته صحفية قرية إيمولي في مقال نشر

  
فعمد العب . ولم يتردد بعض أشهر المهاجرين من جنوب السودان، وعدد من أصدقائهم من الشخصيات المرموقة، في القيام بقسطهم من الواجب

 What is the، الذي سرد معاناته في آتاب فاالنتينو أشاك دينغأما .  في قريته توراليلبناء مدرسةآرة السلة الراحل مانوت بول إلى جمع األموال 
What") وتم . ط رأسه ماريال بايللروائي ديفيد إيغيرز، فقّدم حصته من أرباح الكتاب لبناء إحدى المدارس الثانوية القليلة في مسق") ما هي آلمة ما

الذي تناول لمدة ساعة من الوقت زيارة الممثل " دايت الين أن بي سي"برنامج تسليط الضوء على هذه المدرسة والجهود التي بذلها دينغ في 
  .جورج آلوني إلى جنوب السودان

 
 :ويمكن معاينة النص األصلي على موقع اإلنترنت التالي. مرفق إدارة المعارف في اليونسكو/صدرت الترجمة عن قطاع التربية
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