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اإلصدارات:
كتاب حركة تمكين المرأة من أجل السالم )سويب( بالتعاون مع مركز سالمة لمصادر ودراسات المرأة.• 
كتاب توثيقي عن حركة الممرضات في السودان بتمويل من مركز سالمة لمصادر و دراسات المرأة.• 
كتاب توثيقي لمنظمة المنار الطوعية.• 
أعداد مرشد توجيهي للصحفيين للكتابة من منظور حقوقي.• 
إعداد دليل تدريبي للصحفيين وإعداد مرشد توجيهي للمراسلين والمراسالت الشعبيين• 
دراسة عن البرامج اإلذاعية من منظور النوع االجتماعي• 
إصدارة نساء ببنين السالم.• 
دراسة حول العنف تجاه الصحفيات• 
دراسة حول التغطية الصحفية لقضايا حقوق اإلنسان في اإلعالم• 
تقارير دورية حول اتجاهات اإلعالم في قضايا مختلفة• 
)11( إصدارة غير دورية عكست العمل الميداني المشترك بين الصحفيين والمراسلين /ت الشعبيين في مناطق مختلفة • 

, إضافة ألنشطة المركز المتعددة . 

إرشاف :
 

املحررون:

حنان مويس 	 
 أيوب حسني	 
شداد ضو البيت	 
معز فضل حسون	 
فدوي عبد الرحمن 	 
نضال فيصل	 
رماح الرشيد	 
عبد املؤمن عمر	 
محمد عبد املجيد	 
عثمان فضل الله	 
نذيرة مويس	 
فاطمة أحمد عبد الله	 
عوض مصطفي	 
خالد محمد آدم	 

ســعى المركــز لتحقيــق أهدافــه تلــك عــن 
طريــق التدريــب فتــم تنظيــم عــدد مــن 

 : منهــا  التدريبيــة  الــدورات 
ــن  ــي الصحفي ــع الوع ــة يف رف 1. دورات تدريبي
و الصحفيــات و عــدد مــن القيــادات املحليــة يف 
مفهــوم النــوع االجتماعــي و املواثيــق الدوليــة 
ــة  ــؤولية االجتماعي ــوق اإلنســان و املس لحق

لإلعــام 
2. دورات تدريبيــة يف التثقيــف االنتخابــي و 

ــا (  ــرأة )الكوت ــية للم ــاركة السياس املش
النــوع  مفهــوم  حــول  تدريبيــة  دورات   .3

اإلذاعيــة  والربامــج  االجتماعــي 
ــة  ــة الصحفي ــول التغطي ــة ح 4. دورات تدريبي

ــي  ــور حقوق ــن منظ م

كما عمل المركز على إعداد :
حقــوق  مفاهيــم  لتعزيــز  تدريبــي  دليــل 

اإلعــام  يف  اإلنســان 
دليــل تدريبــي نحــو صحافــة حساســة تجــاه 

قضايــا املجتمــع وأكثــر إنســانية 
املراســلن  تجربــة  حــول  وثائقــي  فيلــم 

لشــعبين ا
ــي  ــد تدريب ــداد مرش ــدد إع ــز اآلن بص واملرك

للمراســلن / ت الشــعبين
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 االجاس والبيئة املدرسية

خاصـة  املـدارس  يف  االكتظـاظ  عمليـة  تعتـر 
الطرفيـة منهـا مـن اهـم املشـاكل حيـث يعاني 
الطالب مـن التكـدس الواضح يف الفصـول وعدم 
وجـود اماكـن الجالسـهم ممـا يضطـر التالميـذ 
للجلـوس عـي النوافـذ احيانا ويفرتشـون االرض 

يف احيـان اخـري. 

ويف ضاحيـة الثـورة بمدينـة أم درمـان العريقـة 
توجـد مدارس تضم بـني جدرانها زهـاء "100" 
تلميـذ لـكل فصل درايس عـن ذلك يقول االسـتاذ 
محجـوب عثمـان إن االكتظـاظ الطالبـي يـؤدي 
املعلومـة  تتعلـق بتوصيـل  إىل مشـكالت كبـرة 
للطـالب حيـث تـرز معانـاة االسـتاذ يف التأكـد 
مـن اسـتيعاب جميـع الطالب للمـواد الدراسـية 
بدرجـة معقولة عـالوة عـى الصعوبـات املتعلقة 
الواجبـات  يخـص  فيمـا  الفصليـة  باملتابعـة 
الدراسـية واملشـاركة التي تعطي حافـزاً للتالميذ 
يف سـبيل النجـاح والتفـوق. مشـراً إىل أن حالـة 
االزدحـام تفـرض مشـكالت كبـرة يف اإلجـالس 
حيث يتـوزع الطالب عـى "كنبـات" متهالكة إن 

لـم يجلـس بعضهـم عـي االرض , ولـذا تجدهم 
يف الغالـب األعـم منشـغلني باختيـار وضعيـات 

جلـوس مريحـة عوضـاً عـن متابعـة الدرس.

أوليـاء  جبـل  بمحليـة  السـالم  دار  ضاحيـة  يف 
ال يقـل الوضـع صعوبـة عـن أم درمـان حيـث 
تـرتاوح اعـداد الطـالب يف بعـض املـدارس مـن 
"70 – 100" تلميـذاً. يقول االسـتاذ  "ت. ع" إن 

ُ
 والبيئة

ُ
الُمعلُمون والتالميذ

ي عن الُسؤال 
ْ
ِن

ْ
التعليُم في السوداِن الواقع ُيغ

يُعانـي ُجـلُّ مـدارس السـودان من مشـكات كبرية اولهـا الحـق يف التعليـم ) مجانيـة التعليم 
( التـي اقرهـا دستور السودان االنتقايل لسـنة 2005م يف املادة )13( يف الفقرة )1()2 . والـذي 
يعتـربه املهتمـون باملسـالة التعليميـة قانوناً غـري مفعـل وال يتم العمـل به. وتتفاقم مشـاكل 
التعليـم لتشـمل املناهـج التعليميـة  التـي تتغري من فـرة الخـري دون مراعاة لواقـع او الفئة 
العمريـة  للتاميـذ ودرجـة اسـتيعابهم للـدروس. امـا البئيـة املدرسـية يف املـدارس فحدث وال 
حـرج تفتقـر املـدارس البسـط املقومـات فهنـاك اطفـال يفرشـون االرض يف تحت االشـجار 
وفصـول بـدون اسـواروعدم وجـود حمامات تتناسـب مـع االعـداد الهائلـة للتاميـذ واوضاع  
سـيئة للمعلمـن تعقبهـا  هجـرات مسـتمرة لهم بحثا عن سـبل كسـب العيـش يف دول اخري. 
ويظهـر بوضـوح االكتظـاظ يف الفصـول الدراسـية يف املناطـق الطرفيـة مـع تتعـدد اسـباب 
مشـاكل التعليم يف السـودان. ويعـد العامل األكـرب من ورائهـا اقتصادي حيـث أن غالبية االرس 
فقـرية وتضطـر إىل ارسـال ابنائهـا وبناتهـا إىل مـدارس الحكومـة وذلـك لعجزهـا التـام عـن 

إلحاقهـم باملـدارس الخاصـة ذات الرسـوم الباهظة. 
وبسـبب عوامـل الحرب والجفـاف نزحـت آالف األرس السـودانية إىل العاصمـة الخرطوم ,ضف 
إىل ذلـك أن عوامـَل اقتصاديـة قضـت عـى الطبقة الوسـطى وجعلـت غالبية السـودانين تحت 

خـط الفقـر وبالتايل ال يجـد األهايل بـداً من التعليـم الحكومي عـى عاته.  

 حنان : ايوب: صابرين 
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اعـداد التالميـذ الذي يفـوق الطاقة االسـتيعابية 
للفصـول يـؤدي إىل ضغـط كبـر يف الخدمـات 
واملرافـق كــ "الحمامـات" وهـذا يؤثـر يف عـى 
انتشـار  حاالت  إىل  ويقـود  النظافـة  مسـتويات 
التلـوث, منوهـاً إىل ملمح أخر لظاهـرة االكتظاظ 
واملتمثـل  يف وجـود أخطـار صحية عـى التالميذ 
حيـث تتحـول أمـراض كاالنفلونـزا واألمـراض 

الجلديـة إىل أمـراض معديـة.

 أمـا يف ضاحيـة الحـاج يوسـف يف محليـة رشق 
االكتظـاظ  فـإن  الخرطـوم  بالعاصمـة  النيـل 
يفـرض واقعاً مدرسـياً شـديد القتامـة. و تنعدم 
ىف معظم املـدارس مردات الـرب, وحتى موارد 
امليـاه محليـة الصنع "األزيـار" ال تكفـي جميع 
الطـالب الذيـن يتدافعـون للحصول عـى جرعة 

مـاء وينجـم عن ذلـك تلـوث مصـادر املياه.

يقـول االسـتاذ باملنطقـة محمـد جـاد الـرب: ) 
الـرب  كافيـة ألغـراض  ميـاه  توفـر  إن عـدم 
واالسـتخدام اآلدمـي ترتتـب عليـه اوضـاٌع بيئٌة 
سـيئٌة ويـؤدي إىل تلـوث األطعمـة واملروبـات. 
وإذا وضعـت مـع نواقـل األمراض لـك أن تتخيل 

خطـورة األوضـاع.

ويف منطقـة مايـو جنوبي الخرطـوم تفرض كثر 
مـن املـدارس عـى طالبها تنـاول وجبـة االفطار 
داخـل الحرم املـدريس إمـا بدعـوى الحفاظ عى 
النظـام أو ألجـل االيفـاء بالتزامات مـع اصحاب 
البيـع  احتـكار  إىل  يعمـدون  الـذي  الكافرتيـا 
للطـالب يف مقابل توفر وجبة مجانية لالسـاتذة.

الرئيـي  الحـل  إن  محجـوب  االسـتاذ  يقـول 
بنـاء  يف  يكمـن  املـدارس  يف  االكتظـاظ  ملشـكلة 
بفصـول  املوجـودة  وتعزيـز  اضافيـة  مـدارس 
جديـدة بينمـا ينـادي "س. ع" بتحديـد اعـداد 
املقبولـني يف الفصـل الـدرايس األول أما االسـتاذ 
جـاد الـرب فيطالب  بحـل أكثـر عمليـة وذلـك 
باملطالبـة بزيـادة أعـداد املعلمـني بما يتناسـب 

مـع اعـداد التالميـذ.

ويف فصـل الخريـف تتضاعـف مشـكلة الفصول 
الدراسـية وبحسـبان أن املـدارس الطرفيـة ذات 
مبانـي قديمـة أو مقامة من مـواد محلية الصنع, 
ولـذا فإنهـا تكـون آيلـة للسـقوط مـا يتسـبب 
يف تعطيـل الدراسـة بالكامـل ويف حالـة ثانيـة 
باكتظاظ الطـالب عى الفصول السـليمة رشيطة 

أن تكـون الحصص بمبدأ التناوب.     

ولكـن بالرغـم مـن الحلـول املبذولـة واملعلومـة 
أرض  عـى  تنزيلهـا  فـإن  االكتظـاظ،  ملشـكلة 
بسـبب  املنـال  صعـب  أمـراً  تـزال  مـا  الواقـع 
تخـي املسـؤولني عـن واجباتهـم تجـاه العملية 

البـالد. يف  التعليميـة 

تترواح أعداد التالميذ في 
المدارس الطرفية ما بين 
)70 إلى 100( في الفصل 

االكتظاظ يتسبب في 
أخطار صحية للتالميذ 
كاإلنفلونزا واألمراض 

الجلدية المعدية

المدارس الطرفية 
معظمها آيلة للسقوط 
تتعطل فيهاالدراسة 

بالكامل في فصل الخريف
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 الحائـط الرشقي املتهالك هو عنوان ملدرسـة 
"م" بحـي الربكـة يف منطقـة الحاج يوسـف 
الدخـول  جدوى  مـن  ال  أصبحـت  وبفضلـه 

للمدرسـة عـرب بواباتها الرئيسـة.

إدارة املدرسـة اسـتقبلتنا بـكل ترحاب وبدت 
يف  وذلـك  املعلمـن  مـن  حـارضة  الحفـاوة 
حضـور احد أعضـاء املجلس الربـوي والذي 
رسد تفاصيـل معاناتهم من تدهـور األوضاع 
"مـا  بقولـه  ذلـك  كل  واختـر  باملدرسـة 

ترونـه بأعينكـم يكفيكـم عن السـؤال".

وعنـد جلوسـنا مع مدير املدرسـة ذكر لنـا الكثر 
تعانـي  املدرسـة  ان  موضحـا  التفاصيـل  مـن 
مـن تدهـور مريـع يف البيئـة املدرسـية الداخلية 
والخارجيـة. وقـال : ) إن تهـدم األسـوار جعلهـا 
فضـاءاً كبـراً وطريقاً للمـارة لتقصر املسـافات 
بـني األحياء السـكنية ومرتعـاً للحيوانات والكالب 
الضالـة بيـد أنه اشـار إىل تكفل إحـدى املنظمات 
ببناء السـور الذي يمثل سـاتراً للفصـول وحافظاً 

للتالميـذ داخـل الحـرم املدريس.

يف الجانب الغربي من املدرسـة نجد سـوقاً صغراً 
واندية للعـب الـورق "الكوتشـينة" و"الضمنة" 
التـي اصبحـت مصدراً لالزعـاج والضوضـاء, ما 
افقـد التالميـذ الرتكيـز لتداخل اصوات االسـاتذة 
والالعبـني. امـا الفصـول الدارسـية فهـي عبارة 
عـن سـقيفة مـن الزنـك ال تقـي حـرارة الصيف 
وال زمهريـر الشـتاء. وقال مدير املدرسـة "نعاني 
من عـدم وجود النوافـذ واالبـواب يف الفصول مما 
يعـرض التالميـذ لخطر االتربـة والريـاح وتعايل 

االصوات"(

عـدد  هنـاك  كان  املديـر  مـع  جلوسـنا  واثنـاء 
مـن التالميـذ تـرتواح اعمارهـم مابـني السـابعة 
والثانيـة عر مـن العمر يقومـون بجمع جواالت 
البعـض  ببعضهـا  وربطهـا  الفارغـة  االسـمنت 

لتقيهـم مـن الـرد القـارس.

 ويف جانب املناشـط املدرسـية ذكر مدير املدرسة 
بانـه ال وجود للمناشـط املدرسـية وذلـك النعدام 

كل مـا مـن شـانه اثـراء النشـاط املـدريس ولكن 
هنـاك بعـض االنشـطة الجماعيـة ككـرة القـدم 
والكـرة الطائـرة. ولكنه نـوه إىل ان هـذه األلعاب 
يف حاجـة ايل ميـدان وقوائـم "عراضـات". ومـن 
الجمبـاز  رياضـة  فهنالـك  باملدرسـة  املناشـط 
حيـث يقوم احـد املعلمـني بتدريـب التالميذ وإن 
كان يف املقـدور القـول إن االنشـطة البدنيـة تجد 
بعضـاً من الحظ فإنـه يف املقابل تنعدم االنشـطة 

الثقافيـة بمـا يف ذلـك الصحـف الحائطية.

وعـن املنهـج الـدرايس قـال املديـر: )ان املنهـج 
الحـايل مناسـب لتالميـذ الصفـني االول والثانـي 
لكنـه غـر مناسـب لتالميـذ الصف الثالـث وذلك 

الدارسـية.( املـواد والكتب  لكثـرة 

معانـاة  هنـاك  ان  املعلمـني  احـد  ذكـر  بـدوره 
كبـرة يف توفر ميـاه الرب باملدرسـة وقال : )إن 
الحصـص املتوفرة غـر كافية وغـر منتظمة. بيد 
أنـه اوضح أن هناك وجبة مدرسـية يتـم توفرها 
مـن قبـل بنـك الطعـام ممـا سـاعد يف اسـتقرار 

اليـوم الـدرايس واملواظبـة وعـدم الترسب.

 مدرسة )م( بالحاج يوسف: 

ليس من رأى كمن سمع !
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 نعمات: فاطمة : محاسن 

العقوبة البدنية والترسب

ال تـزال العقوبـة البدنيـة يف املدارس السـودانية 
حقـوق  ودعـاة  الرتبويـني  بـني  جـدل  محـل 
اإلنسـان وعـى الرغم مـن اعتبار »جلـد الطالب/

ــــات« عمالً مدانـاً من محاكم الطفـل يف البالد 
إاّل ان بعـض األصـوات تظـل تنادي بأنه وسـيلة 

تربويـة ال بديـل عنها.

وال تـزال العقوبـة البدنيـة معمول بهـا يف بعض 
والتعليـم  الرتبيـة  وزارة  قـرار  رغـم  املـدارس 
القـايض بتجريـم هـذا الفعل غـر املتمـايش مع 

باملرة. اإلنسـان  حقـوق 

يدافـع املعلـم »محجـوب عثمـان« عـن العقوبة 
رشيطـة  مجديـة  تأديـب  وسـيلة  بحسـبانها 
أال تتسـبب يف ايـذاء التالميـذ. وينـادي عثمـان 
بوضـع ضوابـط للعقوبـة وعقوبـات ملـن يفرط 
يف اسـتخدامها ويتبنـى هذا املنحى مسـؤولون يف 
الدولـة يـرون إن التوقـف عـن عقوبـة الجلد قاد 

إىل خسـارة املـدارس لدورهـا الرتبـوي.

بيـد أن االسـتاذة »د. ن« مـن منطقة دار السـالم 
تذهـب إىل أن الغـاء العقوبـة الجسـدية تـم بعد 
مراجعـات عديدة حيـث أن العقوبة ادت يف اوقات 
سـابقة إىل اصابـات الطالب/ــــات باصابـات 
عضويـة خطـرة كمـا وترتبـت عليها مشـكالت 

نفسـية أثرت عـى كامل مسـتقبلهم.

يذكر أن االسـاتذة يسـتخدمون يف عقاب التالميذ 
السـماكة  شـديدة  امليـاه  وخراطيـم  الهـراوات، 
واحياناً السوط املسـتخدم لجلد املاشية، وأغصان 
األشـجار. ضـف إىل ذلك الصفـع بواسـطة اليد.

تحدثنـا »د. ن« بـأن أكثر االثـار الجانبية لتوقيع 
عقوبـة الجلـد بحـق الطالب/ــــات يف منطقة 
املـدريس  التـرسب  ظاهـرة  هـي  السـالم  دار 
بسـبب  اكثرهـا  اسـباب  لعـدة  املتزايدة  حاليـاً 

العقوبـة البدنيـة.

بيـد أن تسـاؤالً واضحـاً يطـل عند هـذه النقطة 
ومتعلـق ببواعـث امسـاك اوليـاء أمـور الطالب 

العقوبة البدينية تتسبب في تسرب التالميذ من مدارسهم 

المعلمون يستخدمون خراطيم المياه 
والسياط واحيانا الصفع باليد  
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عـن التجـاوزات التـي يرتكبهـا االسـاتذة فيمـا 

يتصـل بعقوبـة الجلد. 

يقول  »كبـايش طـه« أحـد اوليـاء أمـور الطالب 
بمنطقـة الحـاج يوسـف، إن  عـدم تبليغـه عـن 
االسـتاذة املتورطـني يف توقيـع عقوبـة »الجلـد« 
دفـع  عـدم  موضـوع  يف  خاصـة  ابنائـه،  ضـد 
الرسـوم الدراسـية نابـع من خوفه من مشـكالت 
»ممكـن  وقـال  الحقـاً  تطالهـم  قـد  اكاديميـة 

يقصدوهـم«. االسـاتذة 

وبالرغـم مـن إعمـال قرار وقـف العقـاب املدني 
ومعرفـة كثريـن بمواصلـة اسـتخدامه يف عـدد 
مـن املدارس فإن اضابـر وزارة الرتبيـة والتعليم 
ال تشـهد تسـجيالً كثـراً مـن الحـاالت عـن هذه 
اصحـاب  االسـاتذة  لكـون  التجاوزات,أحيانـاً 
العمـل  لبروقراطيـة  وتـارة  وتربويـني  رسـالة 
الحكومـي التـي تعـوق دون وصـول الشـكاوى 

بالرسعـة املطلوبـة بجانـب الخـوف مـن أن تتم 
حـال  يف  االسـاتذة  بواسـطة  التالميـذ  معاقبـة 

التبليـغ عـن أحـد زمالئهـم أو وزميالتهـن.

وتـؤدي العقوبـة البدنيـة إىل اثـر نفـي عميـق 
يـؤدي إىل مقـت العمليـة التعليميـة حـد مغادرة 
مقاعـد الـدرس, وربمـا يـزرع يف قلـب التلميـذ 
حقـداً عـى املجتمـع غـر قابـل للتطبيـب بينما 
تكثـر عند الطالبـات حاالت االكتئاب. وقد يسـوق 
التوبيـخ البدنـي إىل فشـلهن االكاديمـي ومـن ثم 
إىل القبـول بالـزواج وهن مـا يزلن بعـد طفالت.

وتشـكو اطـراف الخرطوم مـن ظاهـرة الترسب 
املـدريس. بعـض االسـباب التـي تقـود إىل هـذه 
البدنيـة،  الظاهـرة متصلـة باسـتمرار العقوبـة 
ولكـن توجـد أسـباب ثانيـة متعلقـة بمغـادرة 
الطـالب للفصـول الدراسـية نتيجـة عجزهم عن 
دفـع الرسـوم واتجـاه بعضهم إىل العمـل »عمالة 
األطفـال« العالـة ذوويهـم محـدودي الدخل  وال 
يـزال انعـدام عنـر الرقابة سـواء من املدرسـة 
أو األرسة سـبباً رئيسـاً يف الترسب املـدريس هكذا 

تقـول »ع. ت« مـن منطقـة دار السـالم.

 كمـا ال يخفـى عـى أحـد األجـواء غـر الصحية 
املحيطـة بالعمليـة التعليمية وقد تدفـع –أحياناً- 
الطالب/ـــــات إىل االنجـراف وراءها كتعاطي 
املمنوعـات كمـا أن محليات واليـة الخرطوم -عى 
املشـاهدة  نـوادي  منعـت عمـل  املثـال-  سـبيل 
نهـاراً وفرضت رقابة عـى محـالت االنرتنت التي 

يتـرسب لها الطـالب اثنـاء الـدوام املدريس.

العقوبة البدنية تسبب 
حاالت االكتئاب للطالبات 
و فشلهن اكاديميا  

وقبولهن  بالزواج وهن ما 
يزلن بعد طفالت
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مجلس اآلباء والرسوم

املجلـس الرتبـوي )مجالـس االبـاء (  كمـا كان 
لقيامـه  الهـدف االسـايس  يطلـق عليـه سـابقا 
يف  املحتلفـة  املـدارس  ادارات  مسـاعدة  هـو 
ايل  املعلمـني  مرتبـات  مـن  احتياجاتهـا  توفـر 
الطباشـروعمليات االجـالس ومسـاعدة التالميذ 
الذيـن يعجـزون عن سـداد الرسـوم الدراسـية. 
لكـن تصبـح القضية االساسـية بحسـب الجولة 
املجلـس  اعضـاء  معظـم  ان  بهـا  قمنـا  التـي 
الرتبـوي عادًة مـا يكونوا معينني مـن قبل ادارت  
التعليـم ممـا ينفي الغرض االسـايس مـن قيامها 
وهـو االنتخاب والقدرة عي املسـاعدة واملسـاهمة 

 . دية ملا ا

عنـد جولتنـا عـي بعـض املـدارس يف مناطـق 
كمـال  القومية  يقـول  العاصمـة  يف  مختلفـة 
جبـل  محليـة  مـدارس  معلم  باحـدي  محمـد 
دوره  يتمثـل  الرتبـوي  املجلـس  ان   (  : اوليـاء 
االسـايس يف  مسـاعدة ادارة املدرسـة يف استكمال 
النواقص ويسـاهم عـى إنجاح العمليـة التعليمية 
بمشـاركة أوليـاء أمـور تالميذ املدرسـة وأضاف 
»لكـن نالحظ عدم اسـتجابة بعـض أولياء األمور 
لدعـوات تكويـن املجالس الرتبويـة ومن املعروف 
فيهـم  تتوفـر  ان  يجـب  املجالـس  أعضـاء  أن 
صفـة الخريـن وأصحاب املهـن الحرفيـة حيث 
يكـون لـه مقـدرة يف التواصـل معهم  اجتماعيـا 
واقتصاديا«موضحـا ان إشـكاليات تلـك املجالس 
تتمثـل يف وجـود شـخصني أو ثالثـة يف املجلـس 
الرتبـوي وال يحققـون أهدافـه ومنهم مـن يكون 
لهـم مصلحـه يف وجودهـم كأفـراد داخـل تلـك 

املجالـس الرتبويـة.«(

يف منطقـة الحـاج يوسـف بمحليـة رشق النيـل 

يتكـون املجلـس الرتبـوي مـن 12 مـن املعلمني 
املعينـني باملدرسـة باالضافـة للمتعاونـني ومـن 
يقضـون فـرتة الخدمـة الوطنية باملدرسـة و)3( 
تحسـني  يف  املجلـس  ويسـاعد  املتطوعـني  مـن 
التـي  الترعـات  عـر  وذلـك  املدرسـة  ظـروف 

تجمـع مـن املقتدريـن مـن اهـل املنطقـة.

امـا يف واليـة الجزيـرة فـإن املجالـس الرتبويـة 
املـال  بتوفـر  تقـوم  معينـة  جهـة  تعتـر 
ابتـداءاً  وصيانتهـا  املدرسـة  لتسـير  الـالزم 
بيئتهـا  وتحسـني  الطباشـر  من  االثاثـات  ايل 
عـر الجهـد الشـعبي. تقـول األسـتاذة سـامية 
محمـود إن جميـع مسـاهمات التالميـذ تـرف 
باكملهـا داخل املدرسـة وهي التكفـي  يف الغالب 
االعـم باالضافـة ايل انهـا تعتر  قانونيـة بحكـم 
ان  املجالـس فرضتهـا بطريقه قانونيـة من آباء 
التالميـذ وتحكمها لوائـح من الجهات الرسـمية.

يف محليـة رشق النيـل اوضحـت األسـتاذة نـازك 
يدفعهـا  التـي  الدراسـية  الرسـوم  أن  الطيـب 
الرتبـوي  املجلـس  بواسـطة  فرضـت  الطـالب 
وقدرهـا 60 جنيهـاً للتلميـذ يف العـام الـداريس 
للمعلمـات  ورصفهـا  باالقسـاط  دفعهـا  ويتـم 
املتعاونـات كحوافـز وهـن الالئـي تم االسـتعانة 
باالضافـة  املعلمـات  يف  حـاد  لنقـص  بهـن 
لبعض  املعلمـات الالئـي يقمـن بـاداء الخدمـة 
الوطنيـة وتضطـر املدرسة  لالسـتعانة بهن بعد 
انتهـاء فـرتة الخدمـة الوطينـة بسـبب النقـص 

الحـاد يف املعلمـني بشـكل عـام

بواليـة  الحصاحيصـا  محليـة  تعانـي  فيمـا 
اآلبـاء  مجالـس  تعـاون  عـدم  مـن  الجزيـرة 
وضعـف اسـهاماته املالية خـالل العـام. وتقول 
دينـا حسـن وهـي طالبـة متفوقة انهـا تتعرض 
للطـرد يف بعـض األحيـان النهـا لم تسـدد مبلغ 

إشكاليات المجالس التربوية تتمثل في وجود 
أشخاص ال يحققون أهدافه و يكون لهم 

مصلحه في وجودهم كأفراد 

نقص المعلمين في بعض المدارس يتطلب من المعلم 
الواحد  تدريس 15 مادة في 5 صفوف
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يف  معهـا  يـدرس  اخـاً  لديهـا  الن  جنيهـاً   400
ذات املدرسـة ممـا يتطلـب عـى ارستهـا سـداد 
األصغـر  اخيهـم  بخـالف  جنيهـاً   800 مبلـغ 
الذي  يـدرس يف مرحلـة األسـاس ومطلـوب منه 
سـداد مبلـغ 200 جنيهـاً واضافـت )احيانـاً ال 
اتمكـن مـن مراجعة الـدروس مع زمالئـي النني 

ال افهـم منهـا شـئ بسـبب الغيـاب املتكـرر(

بينمـا ذكـرت حنـان ابوبكر وهـي والـدة أحدى 
تأتـي  ابنتهـا احيانـاً  ان  املدرسـة  التلميـذات يف 
للمنـزل وهي مطرودة  من املدرسـة بسـبب عدم 
سـداد الرسـوم املقررة وهـي 400 جنيهـاً، دون 
مراعـاة لظروفهـم اإلقتصادية، واشـارت إىل انهم 
يعتمـدون عـى رزق اليـوم باليـوم يف معاشـهم 
الوجبـة  مصاريـف  لديهـم  التتوفـر  واحيانـاً 
الواحـدة يف اليـوم وانـا كل همي ان تتلقـى ابنتي 
مجانيـة  ايـن  حنـان  وتسـاءلت  جيـداً.  تعليمـاً 
التعليـم التـي تتحدث عنهـا الحكومـة؟ وهل من 

اليملـك املـال ليـس مـن حقـه ان يتعلم؟.

املعلمة باملدرسـة زينب سـليمان قالـت ان الفصل 
احيانـاً يكـون بـه 10 تلميـذات تعرضـن للطرد 
وهـو عـدد كبر  وانهم يعانـون من اعـادة رشح 
الـدروس للتلميـذات بعـد عودتهـن وان املعلمني 
طـرد  بسـبب  الحصـص  ايقـاف  اليسـتطيعون 
باملنهـج وبموعـد  مرتبـط  ذلـك  التلميـذات، الن 

اإلمتحانـات.

امـا فيمـا يتعلـق بمجانيـة التعليـم فقـد اكـدت 
صعوبـة ذلك نسـبة لحاجة املدرسـة إىل طباشـر 
واوراق ومعينـات أخـرى تمتـد حتـى الكهربـاء 
وامليـاه إضافـة للبيئـة املدرسـة، كمـا شـكت من 
عـدم وجـود سـور للمدرسـة األمر الـذي يجعلها 
الذيـن  )البهائـم( واألشـخاص  عرضـة لدخـول 

اليأبهـون لحرمهـا.

فيمـا اوضـح رمضـان حمـاد مـن مجلـس اآلباء 
انهـم قـد قـرروا فـرض 50 جنيـه شـهرياً عـى 
التلميـذات بالرغم من علمهـم بالظروف  الصعبة 
التي تعانـي منها بعـض االرس )لكننا مضطرين( 

عي حـد قولـه, لذلـك بحكـم ان مسـؤولية تعلم 
ابنائهـم تقـع عـي عاتقهـم مضيفا حتـي صيانة 
املدرسـه نحـن مسـؤولون عنها  تماما بـل ذهب 
حمـاد ايل اكثـر مـن ذلـك يف القـول نضطـر يف 
بعـض االحيـان السـتقطاع جـزء مـن مرتبـات 

الوضع. لتسـير  املعلمـني 

يف محليـة امبـدة بأمدرمـان قـال مديـر إحـدى 
املـدارس أن جملـة مـن التحديات تواجـه العملية 
التعليميـة واولهـا مجانيـة التعليـم التـي تنادي 
بهـا املحلية وال تطبقه عـى أرض الواقع باإلضافة 
لوجـود نقـص يف عـدد املعلمـني واملعلمـات مـا 
يتطلـب مـن املعلـم الواحد  تدريـس 15 مادة يف 

5 صفـوف .

كمـا تحـدث املديـر عـن عجـز املحليـة واملجلس 
والرتبـوي يف توفر التزامـات املعلمـني واملعلمات 
املتعاونـني ومعلمـي الخدمـة الوطنيـة مـا دفـع 
مبلـغ  بدفـع  التالميـذ  ملطالبـة  املدرسـة  إدارة 
ال تسـتطيع  الـذي  الوقـت  يف  20 جنيه  شـهرياً 
الغالبيـة منهـم مـن توفـر هـذا املبلـغ يف ظـل 

الواقـع املعيـي الحـايل.

واوضح املديـر إن مكتب التعليـم باملحلية يفرض 
الـدرايس  يف  العـام  بدايـة  يف  جنيهـاً   20 مبلـغ 
أمـور  أوليـاء  الـذي ال يسـتطيع  غالبية  الوقـت 
التالميـذ توفرهـا. وهنـا يقـوم بعـض املعلمـني 
بطـرد التالميـذ املتعرسيـن عـن الدفـع ومنعهم 
مكتـب  إن  ايل  للمدرسـة مشـرا  الحضـور  مـن 
املدرسـة  الرتبوي  يطالـب  واملجلـس  املحليـة 
بصيانـة املدرسـة وتشـييد مرسح بـدون ميزانية 
واضحـة لتقـع تكلفـة الصيانـة التـي تقـع عى 
كاهل التالميـذ يف ظل الظروف املعيشـية الصعبة 

التـى يعانـي منهـا أوليـاء أمـور التالميذ.

عدم تعاون مجالس اآلباء 
وضعف اسهاماته المالية خالل 
العام. يؤدي لطرد التالميذ من 

قاعات الدراسة
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 حنان : صابرين :نعمات 

أوضاع املعلمن

تسـاهم اوضاع املعلمني بشـكل كبـر يف مدارس 
مـدارس  يف  التالميـذ  تحصيـل  عـي  االسـاس 
االسـاس ففـي معظم واليـات السـودان وخاصة 
املناطـق الطرفيـة للعاصمـة الخرطـوم توصف  
معظـم اوضـاع املعلمني باملأوسـاوية بـل تفتقر  
كثر مـن  املـدارس للمعلمـني مما يجعـل وزارة 
الوطنيـة  الخدمـة  بطـالب  لالسـتعانة  التعليـم 
واملتطوعـني وتعتمـد معظـم املدارس عـي معلم 
واحـد فقط يقـوم بتدريس جميع املـواد يف صف 
واحـد باالضافـة للعامـل الرئيـس وهـو العامل 

االقتصـادي والـذي زاذ مـن هجـرات املعلمني. 

تعانـي منطقـة دار السـالم بمحلية جبـل اولياء 
من مشـكلة نقـص املعلمـني مما يدفع  بـادارات 
متعاونـني  بمعلمـني  االسـتعانة  املـدارس 
ويعتر  نقـص املعلمـني يف مـدارس دار السـالم 
مـن أكثـر املشـكالت تعقيـداً األمر الذي يتسـبب 
السـلبي  والتاثـر  التعليميـة  العمليـة  اعاقـة  يف 
عـي املسـتوي التعليمـي للتالميـذ ويـرتاوح عدد 
معلـم.   10 إىل   8 مابـني  املـدارس  يف  املعلمـني 
بينمـا تحتاج املدرسـة لنحو 16 معلـم عى األقل 
إضافـة لعـدم متابعـة اوليـاء األمـور للتالميـذ 
وقلـة عدد املـدارس وقـد اتخذت بعـض املدارس 
قـرارا بعمل املدرسـني بنظام الدوامـني لتعويض 
النقـص مما يرهـق املعلم نتيجـة للعمل املتواصل 

ومسـاء. صباحاً 

: ) إن ضعـف  املعلمـة انعـام محمـد قالـت 
االدارات يتمثـل يف سـيطرة بعـض الشـخصيات 
السـيما  املـدارس  داخـل  االداري  النظـام  عـى 
الخاصـة, وذلـك مـن خـالل التقـرب لصاحـب 
املدرسـة  من ثم التدخـل يف عمل بعـض املعلمني 
ذلـك  أن  شـأنهم.واعترت  انعام  مـن  والتقليـل 
يدمـر املدرسـة يف ظـل عـدم اهتمـام صاحبهـا 
عـى  بالحـرص  املعيـني  بعـض  وايهامه  مـن 
مصلحـة املدرسـة )لكـن يف الحقيقـه انـه ليـس 
االفضـل بـل هو اقـل من يعمـل داخل املدرسـة( 

بحسـب انعـام.

عرفـة تـاج الديـن معلمـة يف احدي مـدارس دار 
السـالم  تحدثت عـن ضعـف الرواتـب يف بعض 
املـدارس مقارنة مـع املـدارس الحكومية األخرى 
يف ظـل عـدم وجـود تامـني او ضمـان اجتماعي 
إضافـة لضغط العمـل وتحميل املعلـم او املعلمه 
اذا  حتـى  التالميـذ  ورسـوب  نجـاح  مسـؤولية 
كان التلميـذ حديـث التسـجيل يف املدرسـة اوتـم 

تسـجيله يف نفـس العام.

اجتماعيـة لحـاالت  تتـم دراسـات  واضافـت  ال 
التالميـذ )ربمـا يكـون التلميـذ لديـه مشـكالت 
سـابقة ومرتاكمـة يف القـراءة والكتابـة ملشـاكل 
تراعـي  ال  االدارات  بعـض  لكـن  ارستـه  داخـل 
االويل  او  االختبـار  رسـوبه  يف  وبمجـرد  ذلـك 
ادارات  بعـض  تتحـول  الشـهري  االمتحـان 
املعلمـات(  او  املعلمـني  مسـاءلة  ايل  املـدارس 
عـن  تسـأل  ال  اإلدارات  ان  واشـارت  عرفة  ايل 
السـبب وملـاذا رسـب التلميـذ؟ واحيانـا يكـون 
همهـا جـودة العمـل ونجاحـه، ولكـن يف بعض 
االحيـان يكون  ذلـك خصمـاً عـى سـر العملية 
التعليمـة بينمـا تميل املـدارس الخاصـة لتعيني 
املعلمـات أكثـر مـن املعلمـني الن املعلـم يطلـب 
راتـب اكـر ولكـن املعلمـات يقبلـن براتـب اقل

عـن  الحديـث  ان  اوضـح  قاسـم  عـي   املعلـم 
النـه  ابـدا  يفـرح  وال  اليـرس  املعلـم  اوضـاع 
حـد  عـى  مجتمعـه  يف  سـخرية  محـل  اصبـح 
اليـه  ال  مـا  مسـؤولية  محمال  الدولـة  وصفـه 
األول  الداعـم  شـك  )الدولة  بـال  املعلم  قائـال 
تهتـم  وال  دوره  تجهـل  الذي  ظلـت  للمعلـم 
به  متجاهلـة أنـه جزء مـن املؤسسـات الخدمية 
املنتجـة وظـل مهمـال  املؤسسـات  مـن  وليـس 
اليسـتطيع  اصبـح  أن  متدهـورة  إيل  واوضاعـه 

) كامـال  بـدوره  القيـام 

ولـم يستثني  قاسـم  املجتمع والـذي قـال انـه 
يتحمـل جـزءا كبـرا مـن تدهـور اوضـاع املعلم 
للوضـع  إضافـة  دوره  مـن  بالتقليـل  وذلـك 
اإلقتصـادي الـذي قـال انـه اصبـح غر جـاذٍب 

عدد المعلمين في بعض المدارس ال يتجاوز ال8 لمدارس تحتاج ل16 معلم 

اجر المعلم لم يعد يكفيه ألبسط مقومات الحياة مما 
يضطره للعمل بنظام الدوامين
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ملهنـة التعليـم ممـا دفـع الكثريـن لهجـر املهنة 
سـواء بالبحث عـن مهن أخري اوالهجـرة للخارج 

ممـا ادى لتزايـد عـدد املعلمـني الغـر مؤهلني.

املعلمـة دريـة الياس قالـت رغم الشـعارات التي 
يطلقهـا العديـد من الناس عـن ان املعلم شـمعه 
أعظـم  يمتهـن  وانـه  لتضـئ لآلخريـن  تحـرتق 
مهنـه يف التاريـخ. لكنهـا تـرى انـه ما مـن كلمة 
تعر عـن ذلك اإلنسـان ولـن تجـد كل ماقيل عن 
تدنـي أوضـاع املعلمـني يف بالدنـا او يف غرها لن 

الواقع. تمثـل 

واضافت  )املعلـم ارتـى لنفسـه مهنـة ال تقبل 
يقـول  فالبعـض  أوضاعـه  الدائم  عـن  الجـدل 
أن األجـر الزهيـد الـذي يتقاضـاه مقابـل عملـه 
كايف بحكم ارتضائـه ملهنـة يبتغـي فيهـا األجـر 

والجـزاء مـن عنـد الله(.

لـم يعـد يكفيـه ألبسـط  املعلـم  وتابعـت اجـر 
مقومـات الحيـاة وقـد يقـول البعـض أن مهنـة 
التعليـم لم تعد كسـابق عهدها والسـبب الرئيي 
يف ذلـك أن املعلمـني غـر مدركـني ملا وصـل إليه 
حـال التعليـم وذلـك ألسـباب عديـدة قـد يكون 

املعلـم جـزء منها

وتلفـت دريـة ايل ان مهنـة التعليـم تحتـاج  إيل 
"العمليـة  يخـص  مـا  جميـع  يف  النظـر  أعـادة 
التعليميـة" واليحتاج إيل شـعارات واملعلم  يحتاج 
إيل النظـر  يف قضايـاه واوضحـت أن وضع املعلم 
املتدنـي يختلـف كثـراً عـن غـره مـن الرائح 
االخـرى املهملـة. واضافـت )يذهب الكثـرون إىل 
أن التعليـم بـات مهنـة مـن ال مهنـة له نظـرا ملا 

وصـل إليـه وضعـه البائس(.

مـن ناحيتهـا قالـت املعلمـة فاطمة هاشـم : ) إن 
تأخـر الرواتـب وضعفهـا مـن املشـكالت التـي 
تواجـه املعلمـني إضافـة للمعانـاة يف توفر وجبة 
اإلفطـار وعدم وجود مسـاواة بـني الراتب والعمل 
الـذي يؤديـه. وأضافـت "املعلم بصفـة عامة هو 
الـذي يقوم بحـل املعضـالت التي تواجـه التلميذ 

لجعلـه يف أفضـل حاالته"(.

وكـذا الحـال يف منطقـة الحـاج يوسـف بمحلية 
اوضاعـاً  املعلمـون  يعانـي  حيـث  النيـل  رشق 
احتياجاتهـم  التفـي  سـيئة ويتقاضـون رواتبـاً 
بهـدف  أخـرى  مهـن  يف  للعمـل  يدفعهـم  ممـا 
زيـادة دخلهـم وذلك بحسـب ماذكـر العديد من 

املعلمـني الذيـن يعملـون يف مـدارس املنطقـة.

يف محليـة امبـدة بـأم درمـان اشـتكت معلمـة 
متعاونـة يف احـدى املـدارس مـن ضعـف املبلـغ 
الـدرايس  العـام  خـالل  تتقاضـاه  الـذي  املـايل 
يف  جنيـه   100 مبلـغ  تتقـاىض  انهـا  وذكـرت 
بدايـة كل عـام وان هـذا العـام ارتفـع املبلـغ إىل 
200 جنيهـاً لكنهـا أكـدت انهـا سـوف تذهـب 
إىل مكتـب التعليـم باملحليـة بغرض السـؤال عن 
حقوقهـا املاليـة مشـرة ايل ان املعلمـني باملناطق 
الطرفيـة ال يحرضون للمدرسـة عدا مـرة واحدة 
خـالل الشـهر, وهنا يقـع امـر العمليـة الرتبوية 
واملعلمـني  الجـدد  الخريجـني  عـى  والتعليميـة 

املتعاونـني.

أمـا يف واليـة الجزيرة فـإن نقص املعلمـني يؤدي 
للمعلمـني  املقـررة  الحصـص  عـدد  زيـادة  إىل 
طاقاتهـم  واسـتهالك  عليهـم  اعبـاء  باضافـة 
تأهيـل  عـدم  أن  إىل  جهودهم  إضافـة  وتشـتت 
وتدريب املعلـم له اثره الكبـر يف عملية التحصيل 

وان ذلـك يـؤدي لتدنـى مسـتوى التعليـم.

المعلمون ببعض المناطق 
الطرفية يحضرون 

للمدرسة مرة واحدة خالل 
الشهر 



إصدارة توزع مجانا    •

ية
حف

ص
ت ال

دما
لخ

ق ل
ألل

ز ا
رك

م

12

يف  الرتبويـة  املجالـس  أن  كوكـو  وأوضـح 
التالميـذ  امـور  اوليـاء  مـن  املدارس  تتكـون 
انفسـهم لكـن كوكـو يـرئ )مـن االجـدر ان يتم 
االعـالن باالنتخـاب عـن تكويـن املجلس  ملـا لـه 
مـن صالحيـات عالقـات تربوية ما بني املدرسـة 
اوليـاء  القضايـا باالنابـة عـن  والبيـت وحسـم 
امـور التالميـذ لكن ما يحـدث االن هنـاك تعيني 
اليكـون  الشـخاص  ربما  الرتبـوي  للمجلـس 
لديهـم القـدرة عي خدمـة املدراس بـل يصبحوا 

عائقـا وعبيئـا عليهـا .

املـدارس  ادارات  ضاربـا مثـال عـى ذلـك بـان 
تفـرض مبلـغ )2( جنيه عـي كل تلميذ اسـبوعيا 
او  االحـد  جنيـه   2( مختلفـة  مسـميات  تحـت 
الكهربـاء او املـاء( وتصـل يف بعـض االحيان ايل 
)10( جنيهـات يف االسـبوع ممـا جعلـت كثـر 
تمكـن  لعـدم  املدرسـة  التالميذ  يترسبـون مـن 
ذويهـم مـن دفـع املبالـغ املفروضة  مما يسـبب 

لهـم مشـكالت نفسـية وتدنـي التحصيـل.

واشـار كوكو إىل وجود مشـكالت كبـرة بمدارس 
االسـاس الطرفيـة منها البيئـة املدرسـية املتمثلة 
املدرسـة  امليـاه ونظافـة  الحمامـات ودورات  يف 
واالجـالس يف الفصول التـي تفوق العـدد املثايل.

 البيئـة املدرسـية سـيئة جـداً والفصـل الدرايس 
يضـم ما بـني )60( ايل )80( طالباً، ومياه الرب 
موجـودة يف الراميل واالزيـار ويف بعض املدارس 

مبـارشة  وال  املواسـر  مـن  يربـون  الطـالب 
توجـد مـردات. ويضيـف كوكـو هناك مشـكلة 
بالنسـبة للوجبـات التـي يشـرتيها التالميـذ من 
صحـي  غـر  طعـام  فهـي  املتجولـني  الباعـة 
وملـوث بسـبب االتربـة وعـدم حفظهـا بشـكل 
املعويـة. التالميذ  للنـزالت  مما  يعـرض  جيـد 
ناصحـا برضورة ان يشـرتي التلميـذ الطعام من 

مـكان صحـي ونظيـف داخل املدرسـة.

وقـال كوكو )يف زمـن الخريف تتعـرض املدارس 

حوار مع معلم
 احمـد كوكـو معلـم يف مـدارس كمبوني، تحـدث بحكـم خربتـه يف التعليـم وليـس 
مـدارس كمبونـي تحديـداً وقـال : ) إنه عيل الرغم مـن وضوح نص مجانيـة التعليم 
لعـام 2005 اال ان هنـاك انتهـاكات واضحـة  يف العمليـة التعليميـة وااللتفـاف عيل 

التعليم مجانيـة 

ويقـول كوكـو "يعمـل القائمون عيل امـر التعليم بجمـع املسـاهمات املالية بغرض 
رسـوم دوريـة كل يـوم احـد يف اإلسـبوع مـن التاميـذ /ات  باملدارس عـيل وجـه 
الخصـوص املـدارس الطرفية تكـون بغـرض التسـيري ورشاء الطباشـري والكهرباء 
واصـاح االجـاس وترميـم الفصول التـي تتهالك اثناء العـام الـدرايس باالضافة ايل 

ان الحكومـة دائمـا ال تعلـن رسـميا عـن ميزانية واضحـة موضوعـة للتعليم. (
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للسـقوط وكذلـك الحمامـات واليحـدث ترميم اال 
بعد ان تسـقط االمطار وال تضع الـوزارة ميزانية 

واضحة لرتميم املـدراس اسـتعدادا للخريف(.

أمـا بخصـوص مـا يؤسـس حـول املدرسـة من 
بنيـان بغـرض االسـتثمار مـن دكاكـني وورش. 
لفت كوكـو إىل الضوضاء واالزعاج اثناء الدراسـة 
ممـا يؤثـر بشـكل واضح عـي تحصيـل ودرجة 

التالميذ. انتبـاه 

مدرسـية  انشـطة  وجـود  عـدم  كوكـو  انتقـد 
كالرياضـة والجمعيـات املدرسـية املختلفة والتي 
وتقديـم  قدراتـه  لبنـاء  التلميـذ  عليهـا  يعتمـد 

ابداعاتـه.

مضيفـا يف الوقـت نفسـه إىل أن املعلمـني يعانون 
ضعـف املرتبـات ممـا يضطرهـم لبحـث طـرق 
ووسـائل اخـري لرفـع دخلهـم املـادي مثـل ان 
يعمـل املعلـم بمدرسـة اخـرى مـن اجـل زيادة 
الكبـرة  للمعانـاة  باالضافـة  اليومـي  دخلـه 
مـن ازمـة السـكن واملواصـالت مـن البيـت ايل 
تأهيـل  إن عـدم  ,موضحـا  وبالعكـس  املدرسـة 
املعلمـني واالسـتعانة بطـالب الخدمـة الوطنيـة 
معظـم  كـرى.ألن  مشـكلة  يعـد  التدريـس  يف 

املعلمـني يلجأون للتدريـس يف املـدراس الخاصة 
اثنـاء الـدوام بنظـام القطعـة لتحسـني وضعهم 
املـادي، وأضـاف )يحـدث ايضـا العكـس ففـي 
املـدراس الحكوميـة نسـبة لنقـص املعلمني يدفع 
مديـر املدرسـة للمعلـم بنظـام الحصة مـن مال 
املجلـس الرتبـوي) مدفوعـة االجـر ( بحكـم ان 
االدارة مطالبـة يف نهايـة العـام بانهـاء املنهج يف 
الوقـت املحدد  بغـض النظـر عـن كيـف تكملته  
ممـا ادى إىل)نظـام الحشـو ( لتدنـي املسـتوي 

للطالب.  التعليمـي 

وأكـد كوكو عـى أن االرتقـاء بالتعليـم يف مدارس 
مرحلـة االسـاس يفـرض عـي الدولـة ان تضـع 
ميزانيـة واضحـة ومحددة  تدفـع للمـدارس مع 
بدايـة العـام الدرايس  باالضافـة العـادة النظـر 
يف املناهـج التعليميـة املوضوعة للطـالب ومراعاة 
اعمـار الطالب ودرجـة تحصيلهم واعطـاء اهمية 
قصـوي لتدريـب املعلمـني وتعديـل اجورهـم و 
خاصة  باملعلمـني  تشييد  سـكنات  يف  املسـاعدة 
جـوار املدرسـة التـي يعمل فيهـا املعلـم لتجنب 
مناطـق  مـن  التحـرك  رهـق  املعلمـني  معانـاة 
سـكنهم البعيـدة للمـدارس التـي يعملـون فيها.
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الربملان : الخرطوم

     أقـرت وزيـرة الرتبيـة والتعليـم اسـيا محمـد 
بمـدارس  اإلجـالس  نسـبة  عبـد الله  بضعـف 
 "30%" بنسـبة  فجـوة  ووجـود  االسـاس 
مـن   "53%" نسـبة  ان  إىل  إضافـة  باملـدارس 
املـدارس ال تتمتـع بالكهرباء. وقالت : ) إن نسـبة 

توفـر املياه بهـا تبلـغ "%92.8" وتوفر السـور 
"%52.8" وتبلـغ نسـبة االسـتيعاب بمـدارس 
القبـول  معـدل  ويبلـغ   ،"71.4%" االسـاس 
ان  إىل  مشـرة   ،"86.1%" نسـبة  الظاهـري 
نسـبة اإلجـالس العامـة بمرحلة تعليم األسـاس 
يف عامـي "2016ـــــ2017م" بلغت "70%" 

وزيرة التربية والتعليم : 

فجوة اإلجالس بمرحلة تعليم  
األساس بلغت 30%
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)."30%" بنسـبة  اإلجـالس  يف  بفجـوة 

وقالت آسـيا عبدالله يف بيـان أداء وزارتها للنصف 
األول مـن العـام الحـايل ان واقـع التعليـم الحايل 
يشـهد تقـداً مضطـرداً حيـث بلـغ عـدد مدارس 
)18024(مدرسـة وبلـغ عدد  املعلمني  االسـاس 
املدربـني بمرحلـة االسـاس )111970( معلما يف 
السـودان بنسـبة %60.4 كاشـفة عـن خطتهـا 
للعـام املقبـل بالرملـان مؤخرا ان مـن رضوريات 
وزارتهـا للعام املقبـل تفعيل قـرار إلحاق روضة 
بـكل مدرسـة اسـاس وتفعيـل برنامـج التعليـم 
االلكرتونـي وتجريبـه إضافة اىل تكملـة القرارات 
والتريعـات الخاصـة بالتعليـم ودعـم املروع 
الوطني للتغذية املدرسـية. مشـرة اىل ان وزارتها 
تسـعى لسـد الثغرات واكمـال النقـص يف التعليم 
الفـرتة املقبلـة داعيـة اىل رضورة بـذل مزيـد من 
بمـدارس  املدرسـية  البيئـة  لتحسـني  الجهـود 

االساس.

 حق التعليم

ال يعتر حق التعليم من الحقوق األساسـية 
و لـد ا ت  ا هد ملعا وا ثيق  ملوا ا جميع  كفلتها  تي 

لتريعات  وا تر  لدسـا ا إلقليمية وكذلك  وا لية 
ولعل أهمية الحـق يف ال ىف العديد من الـدول . 

تمكـني  ىف  يف التعليـم  تعليم تكمن يف دور الحـق 
الحقوق االخري ومن هذا املنطق وهـذ وتقويـة 
ومجانيتـه ه  القضايا اعتر الحق يف التعليـم 

  وإلزاميته موضوعا عاماً وخاصاً .

ويعرتف بالتعليم بشكل متزايد بوصفه واحداً م
ن أفضل االستثمارات املالية التي يمكن للدول تج
ر بها .ولكن أهمية التعليم ليست أهمية عملية فح
سب فالعقل املثقف واملستنر والنشط القادر عى ا
ن يمتع بحريتة هو العقل املناط به.كما أن هنالك 
التزامات سياسية مهمة يف جانب التعليم إىل جان

ب القانون الوطنى والدوىل. 



وقد وردت يف دستور السـودان االنتقايل لس
.)2( نة 2005م يف املادة )13( يف الفقـر )1( 

)1()أ( ترعى الدولـة ال نص عليها املـادة )13( 
تعليم عى كافة مسـتوياته يف جميع إنحاء الس
ودان وتكفل مجانية التعليم والزاميته يف مرحـل

ة األسـاس وبرامج محو األمية.

ب/ يحق ألي فرد او جماعة إنشـاء ورعاية الم
دارس الخاصة واملوسسـات التعليمية االخري ف
ي كل املستويات حسـب املعاير والروط الت

ي يحددها القانـون.

2/ تعبئ الدولة املوارد والطاقات العامة والـخ
اصة والشـعبية من اجل التعليم وتطوير البح

ث العلمي وخاصة البحث من اجل التنميـة.

وكذلك نصت دسـاتر عديدة يف الدول العربية 
بينها جمـه لزاميته من  لتعليم وا ا نية  عى مجا
ورية مر –اإلمارات – العراق مما الشـك يف
ه ان املواثيق واملعاهدات الدولية واإلقليميـة أرس
علمية نبيلة والحقوق والكـرا ت قيم ومبـادئ  

مة اإلنسانية.

وردت يف املادة )26( 1.2.3 من اإلعان 
العاملي لحقوق اإلنسان 1948.

1/ لكل شـخص الحق يف التعليم ويجب ان يو
فر التعليم مجانا عى األقل يف مرحلته االبتـدائ

ية واألساسية ويكون التعليم األسـاىس إلزاميا.

متاحـاَ   ملهني  وا لفني  ا لتعليم  ا يكون  وان   /2
للعمـوم.

لت ا ف  يسـتهد ن  ا يجب  لتعليم  ا حق  ن  ا  /3
لتفاهم والـت ا يعزز  للفرد وان  ملة  لكا ا نمية 
وجميع  ألمم  ا جميع  بني  قة  ا لصد وا مح  سـا
عـى  يؤكد  ن  وا ينية  لد وا ية  لعنر ا ت  لفئا ا

. لسـالم  ا حفظ  تعزز  لتي  ا النشطة  ا

اما العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصــــا
دية والثقافية واالجتماعية 1966 ورد يف مادتـه

ا )13( )14(

*اتفاقية حقوق الطفل 1959 املادة )29(

* اتفاقية القضاء عى جميع إشـكال التمييز ال
عنري املادة )7(

* اتفاقية اليونسـكو ملكافحة التميز يف التعليم 
1960املادة )1(

2/ مجانية التعليم :
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Year 2005, says in Article 13, paragraph (1) 

(a)   The State shall promote education at 
all levels all over the Sudan and shall ensure 
free and compulsory education at the primary 
level and in illiteracy eradication programs.

(b)   Every person or group of persons 
shall have the right to establish and maintain 
private schools and other educational 
institutions at all levels in accordance with the 
conditions and standards provided by law.

(2)   The State shall mobilize 
public, private and popular resources and 
capabilities for education and development of 
scientific research, especially Research and 
Development. The constitutions of almost all 
the Arab countries provide for free education 
including Egypt, the United Arab Emirates 
(UAE), Iraq…etc.

No doubt that the international and regional 
conventions and treaties have established noble 
values and principles for education, human 
rights and dignity.

Article 26 (1.2.3) of the Universal Declaration 
of Human Rights 1948 says:

(1) Everyone has the right to education. 
Education shall be free, at least in the 
elementary and fundamental stages. 
Elementary education shall be compulsory. 
Technical and professional education shall be 
made generally available and higher education 
shall be equally accessible to all on the basis 
of merit.

(2) Education shall be directed to the full 
development of the human personality and to 
the strengthening of respect for human rights 
and fundamental freedoms. It shall promote 
understanding, tolerance and friendship among 
all nations, racial or religious groups, and shall 
further the activities of the United Nations for 
the maintenance of peace.

(3) Parents have a prior right to choose the 
kind of education that shall be given to their 
children.

The International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights 1966, Article (13, 
14) cites

* Convention on the Rights of the Child 1959 
Article (29)

* Convention on the Elimination of All Forms 
of Racial Discrimination Article (7)

* UNESCO Convention against Discrimination 
in Education 1960 Article (1)

2 / Free Education:

The right to primary education: As 
formulated in Article 13 (2) (a), primary 
education has two distinctive features: it is 
“compulsory” and “available free to all”
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Asia Abdullah said in her Ministry 
performance statement for the first half 
of the current year, that the education is 
witnessing a steady progress, whereas, the 
number of primary schools reached 18024 
with 111970-trained teachers at 60.4%. She 
highlighted her Ministry plan for the next 
year including the activation of the decision to 
attach a kindergarten to each primary school 
and testing and activating the e-learning 

program. She said he Ministry plan will 
also see the completion of the decisions and 
legislations on education and supporting the 
national project for school meal, noting that 
her Ministry is striving to bridge the gaps and 
fill the shortages of education in the coming 
period. She urged for exerting further efforts 
to improve the primary schools environment.

 The Right To Education 

The right to education is one of the 
fundamental rights guaranteed by all 
international and regional charters and 
conventions as well as the constitutions 
and legislations of almost all countries. The 
importance of the right to education lies in 
its role in empowering and promoting the 
other rights. From this dais and for its support 
to the other rights, the right to the free and 
compulsory education is a public and private 
concern. Education is increasingly recognized 
as one of the best financial investments by 
the states. Nevertheless, the importance of 
education is not only practical. The educated, 
enlightened and active mind can enjoy and 
advocate for the freedoms, besides there 
are political commitments to deliver on the 
right to education as well as the international 
and national laws provisions for it as an 
unequivocal intrinsic human right. 

The Interim Constitution of Sudan of the 
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Minister of Education: 
30% Seating Gap In Primary 

Schools,,

The Parliament, Khartoum

Minister of Education, Asia Mohammed 
Abdullah acknowledged the seating gap in 
primary schools, which she said reached 30% 
in schools, besides 53% of schools do not have 
electricity. She nevertheless said the water 
provision amounts to 92.8% in the schools and 

that 52.8% of them have surrounding walls.

She said enrollment in the primary stage 
amounted to 71.4% whilst the apparent 
acceptance rate reached 86.1% pointing out 
that the overall rate of seating in the primary 
education stage in 20162017 is 70% with a gap 
of 30%.
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the noise that interfere with teaching, which 
distracts the pupils attention and adversely 
affects their academic achievements.

He criticized the lack of school activities such 
as sports and the various school associations, 
which help build the pupils/students abilities 
and creativities.

He noted that the teachers suffer from poor 
salaries forcing them to find other ways and 
means to raise their income, such as the 
teaching in another school in addition to the 
great suffering from the crises of housing and 
transportation to and from the schools. He 
described the lack of teachers qualification and 
using the civil service conscripts in teaching 
as a major problem leading the majority of 
teachers to go to teach in private schools 
during the working hours on the period basis 
to improve their financial status.  Adding; “the 
contrary also happens in some government 
schools, whereas the principal pays the 
teachers from the Educational Council’s 
money, on proportion basis (although is 
already paid for) due to the lack of teachers 
since the management is required to finish 

the curriculum on time regardless of how. 
Saying this has nurtured the (stuffing system), 
which leads to the low educational level of the 
pupils/students.

Koko stressed that the improvement of 
education in primary schools requires the State 
to allocate specific budget to be paid to the 
schools at the beginning of the academic year. 
He also urged for the revision of the curricula 
in conformity with the age groups and levels 
of comprehension of the pupils and paying 
utmost attention to the teachers’ training 
and qualifying, improving their salaries and 
providing them with proper housing near their 
schools to spare them the suffering from long 
distance commuting to and from the schools.
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Koko explained that the schools’ 
educational councils consist of the 
parents of the pupils, but he sees 
“it is better to elect the councils 

members rather than appointing them for 
they have educational powers and relations 
between the school and the families, besides it 
resolves cases on behalf of the parents. He said 
the appointment of the Educational Council 
members brings in people who may be unable 
to serve schools, and even become a barrier 
and a burden on them.

He gave as an example, the SDG2 Sundays’ 
levies imposed by school administrations on 
every pupil under different names, like ‘the 
Sunday SDG2’, ‘the electricity or water bill.’  
It sometimes amounts up to SDG10 a week, 
which forced many pupils to drop out of school 
for their parents cannot afford the imposed 
amounts causing psychological problems and 
low achievement.

Koko cited several major problems in the 
schools in the peripheral areas schools, 
including the school environment, such 
as unhygienic toilets, school cleaning, 
overcrowded classroom with 60 to 80 plus 
pupils in a classroom. 

 The school environment is very deteriorated 
with the drinking water is in barrels in some 
schools and some other the pupils drink from 
the taps directly due to the lack of coolers. 
He also pointed to the health risks imposed 
by buying breakfast from peddlers, which 
could be contaminated for bad processing 

and handling and poor preservation exposing 
the pupils to intestinal flu and other 
gastrointestinal problems advising the pupils to 
buy food from healthy and clean places inside 
the school.

Koko said: “In the autumn season, the schools 
building and lavatories face the hazard of 
falling down and repairmen only takes place 
only after the rain falls, wondering why 
the Ministry does not allocate a budget for 
schools maintenance in preparation for the fall 
season,”.

With regard to the buildings around the schools 
for the purpose of investment including shops 
and workshops, Koko drew the attention to 

Interview with a Teacher
Ahmed Koko, a teacher at the Kamboni schools. He spoke based on his experience in 
education and not with regard to the Kamboni schools specifically. He said although the 
Interim Constitution of 2005 clearly provides for free education for all, but there were 
clear violations in the educational process and twisting around the right to free education

Koko said the education officials collect financial contributions from the pupils as 
periodic fees on Sundays, particularly in the peripheries to cover the operational costs, 
buying chalk, electricity, maintenance works, repairmen of sofas and classrooms for the 
government does not officially announces budget allocations for education.
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deterioration of the conditions of the teachers 
by reducing or abandoning its role to exercise 
pressure on the decision-makers. He said 
the poor income has turned the education 
profession unattractive and even forced many 
teachers to abandon the profession to other 
occupations or to migration abroad, which 
led to an increased number of unqualified 
teachers.

Female schoolteacher, Doria Elias said despite 
the glittery slogans that many people say 
such as ‘the teacher is a candle burning to 
light up to others’ and that ‘the profession of 
teaching is the greatest profession in history’. 
Nevertheless, this human being who, no word 
can sufficiently describe is ironically suffering 
from terribly deteriorating conditions in our 
country that all the talk about them does not 
describe part of the reality, she stressed.

She added: “The teacher has chosen a 
profession not subject to a constant debate 
about his/her condition,”. “Some people say 
that he/she the low wage is sufficient because 
added to the reward from allah.”

Doria went on saying: “The teacher’s wage 
is no longer sufficient for part of the basics 
of life. Some may say that the profession of 
teaching is no longer the same for teachers 
are not aware of the state the education has 
reached for many reasons, which the teacher 
may be part of.

She said that the education profession needs 
through reconsideration away from slogans 
and scientifically address the issues of the 
teachers since the deteriorating conditions 
of the teacher are very different from those 
of the other neglected segments to save the 
profession from being the career of those 
who have no otherwise professions due to its 
miserable situations.”

For her part, schoolteacher Fatima Hashim 
cited the delay and weakness of the salaries 
as one of the so many problems facing the 
teachers in addition to the suffering in the 
provision of breakfast, saying the teacher poor 

salary does not commensurate the work. “The 
teacher, in general, is the one who solves the 
dilemmas facing the students to make them in 
the best shape.”

Likewise, the schoolteachers in Al-Haj Yousef 
area in the Eastern Nile Locality suffer the 
same poor conditions and their salaries do not 
meet part of their basic needs, which leads 
them to practice other occupations to increase 
their income, according to many teachers in 
the areas.

In Umadah Locality in Omdurman, a 
cooperating schoolteacher complained of 
the small amount of money she receives, 
saying she was paid SDG100 at the beginning 
of each academic year which she said was 
raised to SDG200 this year, vowing to go to 
the Locality Education Office to ask about 
her financial dues. She pointed out that the 
teachers in peripheral areas do not show up at 
school except once during the month, which 
puts the educational process on the new 
graduates and the cooperating teachers.

In the state of El Gezira, the shortage in the 
numbers of teachers prompts the schools 
administrations to increase in the number 
of periods to the teachers, which adds more 
burdens on them, exhaust and disperse their 
energies. Whilst, the lack of qualification 
and training of the teachers has a significant 
adverse impact on the academic levels of the 
students/pupils and leads to the deterioration 
of the educational process.

Some Teachers In 
peripheries Come 
To Schools Once A 

Month,,
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 Hanan, Sabreen, Nemat

Poor Teachers’ Conditions!

Adverse conditions impair the education 
of primary school pupils. In most states of 
Sudan, especially in the peripheries as well 
as the outskirts of the capital Khartoum, the 
conditions of most schoolteachers can be 
described as tragic and even many schools 
lack teachers, which prompts the Ministry of 
Education to use the national service conscripts 
and volunteers. Some schools, however, rely 
on only one teacher to teach all the subjects 
of the class (grade) for the economic factor, 
among others, have fueled increasing influxes 
of schoolteachers’ migration.

Dar El-Salam area in Jebel Awliya’a suffers 
from schoolteachers’ shortage, which 
prompts the schools’ administrations to use 
cooperating teachers. The lack of teachers 
in Dar El-Salam schools is one of the most 
complicated problems, which often disrupts 
the educational process with negative impact 
on the academic level of the pupils. In schools 
that need 16 teachers, at least, there are only 
8 to 10 teachers in addition to the lack of 
follow-up to pupils by parents and the small 
number of schools. Some schools have taken a 
decision that teachers work two-shift a day to 
compensate for the shortage, which exhausts 
the teacher who has to work mornings and 
evenings.

Female schoolteachers, Ena’am Mohammed 
attributed the weakness of the administrations 
to the dominance of some personalities on the 
administrative system in the schools, especially 
in the private ones, by getting closer to the 
school owner and then interfering in the work 
of some teachers and even underestimate 
them.  She threatened that such would destroy 
the school amid the thoughtlessness of the 
schools owners, who trust those who pretend 
to be serving the school’s interest (But in fact 
they are not the best, and they may be even 
the worst and the least working in the school), 

according to Ena’am.

Arafa Taj Eddin, a female schoolteacher Dar 
El-Salam decried the poor salaries in some 
public schools compared to other public ones 
amid the absence of a social insurance or 
security. She also complained of the pressure 
of the workload and holding the male/female 
teacher responsible for the success or failure of 
the pupils even if the pupil is admitted late in 
the academic year.

She cited the lack of study of the social cases 
of the pupils, arguing; “the pupil might have 
previous accumulated reading and writing 
problems due to problems within his/her 
family. However, some administrations do not 
consider this and once he/she fails an exam, 
some schools’ administrations hold the teacher 
accountable, without any proper investigation 
to find out the real reason(s). They do not mind 
the quality of teaching or trying to improve it, 
which adversely affects the entire process.”  
Arafa said the private schools tend to appoint 
female teachers for the male teachers require 
more salary while the female teachers because 
the teacher requests a salary but the teachers 
accept to work for less salary.

 Schoolteacher Ali Qasim said talking about 
the conditions of the teachers is neither 
amusing nor pleasant and even draws mockery 
in the local community, as he put it. He held 
the State responsible for the deteriorated 
conditions of the teacher. He said “the state 
should have been the first and foremost 
supporter of the teacher, but it is nevertheless 
ignoring his/her vital role and remained caring 
less for him/her and disregarding that he/she 
is part of the service rather than productive 
institutions. Although, the teachers feed the 
productive and leadership institutions with 
educated cadres, by they have remained 
neglected to suffer in very deteriorated 
conditions which render him/her unable to play 
his/her role in full.”

Qasim did not exempt the society, which he 
said bears a large part of the blame for the 

Schools Needing 16 Have Only 8 Schoolteachers,,,

Teacher’s Salary No Longer Covers Part of Basic 
Needs, Has To Work Two Shifts,,,
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without taking into account their economic 
circumstances. She pointed out that they 
depend on living making day by day and 
sometimes they do not have the expenses of 
one meal a day, however “All what concerns 
me is for my daughter to receive a good 
education,” inquiring “where is the free 
education of which the government is talking? 
Does the one, who has no money, have no 
right to learn?

Female schoolteacher, Ustaza/ Zeinab 
Suleiman said that the class sometimes 10 
students are expelled from the class, which is 
a large number, saying they suffer for having 
to re-teach the missed lessons to the expelled 
students after the return, arguing that the 
teachers cannot stop teaching because of the 
expulsion of students for they have an exam 
date to catch.

As for the free education, she dismissed 
it as too difficult since the school needs 
chalk, paper and other aids that extend even 
to electricity and water in addition to the 
school environment. She complained of the 
school lack of a surrounding wall, which 
makes it open to the intrusion of animals and 
indifferent people.

Ramadan Hammad of the Parents› Council 
said they had to impose SDG50 a month on 
each girl, although they knew the difficult 
circumstances experienced by some families, 
“but we are obliged”, as he put it, because the 
burden of their children education rests with 
them, adding “even the school maintenance 
we are fully responsible for.“ He went even 
further saying; “we sometimes have to deduct 
part of the teachers› salaries to manage the 
situation.”

In Umbeda Locality in Omdurman, a school 
headmaster cited a number of challenges 

facing the educational process to the forefront 
of which is the free education called for 
but not ironically executed by the Locality 
in addition to the shortage in male/female 
schoolteachers, which forces the one teacher 
to teach 15 subjects in 5 classrooms.

The director also talked about the failure 
of the Locality and the educational council 
to deliver to the collaborating teachers and 
the conscripts of the national service, which 
prompted the school administration to ask 
the students to pay SDG20 each per month, 
“although we know that most of them cannot 
afford this amount in light of the current living 
conditions.

He said the Locality Education Administration 
imposes SDG20 on each student at the 
beginning of the academic year although the 
majority of the parents cannot afford it so 
some teachers expel the insolvent students. He 
pointed out that the Locality Administration of 
Education and the Education Council require 
the school to carry out the school maintenance 
works and build a theater without no budget 
allocations thus such costs fall on the students/
pupils in light of the presents difficult living 
conditions.Shortage of Teachers 

Forces the One Teacher 
to Teach 15 Subjects in 
5 Classrooms In Some 

Schools
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Educational Councils Plagued By Members with Personal 
Stake Rather Than Public Interests 

Parents› Councils and No Cooperation, 
Weak Financial Contributions Causes Pupils 

Expulsions from Classrooms

Awad, Ahmed, Osman

Parents’ Council and Fees

The Educational Council (formerly “the 
Parents› Councils”), main objective is to assist 
the schools managements in finding their 
needs such as the teachers’ salaries, chalk, 
pupils’ seating and providing assistance to the 
pupils/students who cannot pay the tuition 
fees. Regardless of the above-mentioned, our 
tour to the schools showed that the majority 
of the councils’ members are appointed by 
the education administrations, which negates 
the essential purpose that requires them to be 
elected and capable to deliver and affluent 
enough to make financial contributions.

In the course of our tour of some schools 
in different areas in the national capital, we 
probed the problems of these councils. Ustaz/ 
Kamal Mohammed, a schoolteacher in Jebel 
Awliya’a Locality, said the Educational 
Council’s main role is to help the school 
administration to complete the shortcomings 
and to contribute to the success of the 
educational process with the participation of 
the parents of schoolchildren. He pointed out: 
“However, some parents and guardians do not 
respond to the invitations for the formation 
of the educational councils. The council’s 
members must be affluent philanthropists and 
craftsmen to communicate with them socially 
and economically.” He cited the problems of 
those councils to include the presence of two 
or three members not interested in achieving 
its goals and may even have a personal stake in 
being a council member.

In Al-Haj Yousef area, in the Eastern Nile 
Locality, the Educational Council consists of 
12 schoolteachers in addition to collaborators 
and national service conscripts serving their 
period in the school and (3) volunteers. The 
Council helps improve the school›s conditions 
through donations from local affluent residents.

In the State of El Gezira, however, the 
educational councils are appointees to 
provide the necessary operational money 
to schools to cover the maintenance works, 
the furniture, chalk and improvement of the 
school environment through the popular effort. 
Ustaza/ Samia Mahmoud, a schoolteacher 
said the pupils/students contributions do not 
cover for the school needs in most cases. She 
defended the contributions as legal and were 
legally imposed by the councils’ on the parents 
and governed by regulations from the official 
authorities.

In the Eastern Nile Locality, Ustaza/ Nazek 
Al-Tayeb explained that the tuition fees 
paid by the pupils/students were imposed by 
the Education Council at SDG60 per pupil/
student in the academic year to be paid in 
installments. She said the contributions 
covered the incentives to the collaborating 
and national service conscript female teachers, 
whose assistance was sought to fill the gap of 
the severe shortage of female teachers. The 
school for use after the end of the period of 
national service because of the acute shortage 
of teachers in general

Al-Hassaheissa Locality in El-Gezira State 
is suffering from the educational councils’ 
lack of cooperation and poor financial 
contributions during the academic year. Dina 
Hassan, an outstanding student, said she was 
expelled from class several times for failure 
to pay SDG400 for she has a brother at the 
same school which means her family had 
to pay SDG800 in addition to their primary 
school brother who had to pay SDG200. She 
added:»Sometimes I cannot catch up for when 
I review the lessons with my colleagues I 
do not understand anything because of the 
frequent absence.”

Meanwhile, Hanan Abu Bakr, a mother of 
a girl student, said that her daughter was 
expelled from school several times for 
failure to pay the prescribed SDG400 fees, 
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Corporal Punishment Leads 
to Female Pupils/Students 

Depression, Academic Failure 
and Submission to Underage 

Marriage

area, said he feared the schoolteachers 
reprisal if he reported on their abuse of the 
bodily punishment of “flogging” against his 
children, especially with regard to the failure 
of payment of the tuition fees. He attributed 
his unwillingness to report on the abuses to 
his fears of expected retribution and even 
academic problems, arguing: “The teachers 
may target us.”

Despite the publicized decision to stop the 
bodily punishment in the schools, the Ministry 
of Education has too little number of reports 
in its records. The little or no reporting is 
sometimes due to the pretext that the teachers 
have a mission as educators or because of 
the bureaucracy that hinders or delay the 
complaints in addition to the fears of the 
students/pupils from further penalties and even 
reprisals by the teachers if they report on their 

abuses or those of their colleagues.

The corporal punishment leads to deep 
psychological effects and hatred of school 
or the educational process altogether so the 
pupils/students quit and may even instill 
incurable hatred of the society. As for the 
female pupils/students, they are more prone 
to depression and anxiety, which may lead to 
their academic failure and eventually submit 
to underage marriage.

Khartoum outskirts complain about the 
phenomena of dropping out of schools, 
partially due to the continuation of the 
corporal punishment, but there are some other 
reasons for dropouts such as the inability to 
pay the tuition fees or internally imposed 
levies by the schools, whilst some pupils/
student dropout to go to work “child labor” to 
support their low-income families. However, 
the lack of control by the school or the 
families is still the main reason of dropout, 
according to A.T. from Dar El-Salam.

 It is also obvious that the unhealthy 
atmospheres surrounding the educational 
process and the unfavorable school 
environment may sometimes lead male/female 
students to drift away and abuse contrabands. 
Some municipalities, for example, prevented 
the day work of the viewing clubs and 
imposed censorship on the Internet clubs to 
which the students leak from classes. 
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Corporal Punishment Causes Dropouts from Schools

Teachers Lash Pupils with Water-Hoses, 
Whips and Slap on the Face

Corporal Punishment and Quitting School

The coproral punishment in Sudanese schools 
remains a subject of debate between the 
educators and the human rights advocates. 
Although “lashing male/female pupils “is 
convicted by the child courts in the country, 
however some voices continue to call for it as 
an irreplaceable educational discipline tool.

The physical punishment is still in place 
in some schools despite the Ministry of 
Education’s decision to criminalize this totally 
incompatible with human rights act.

Schoolteacher, Ustaz/ Mahjoub Osman 
defended the corporal punishment as an 
effective means of discipline provided it causes 
no harm to the pupil. Osman calls for imposing 
controls for the corporal punishment to include 
penalties against disproportion and overuse, 
an opinion shared by some state officials 
who argue that the cessation of the flogging 
punishment cost the schools their educational 
disciplinary role.

However, female schoolteacher D.N. from Dar 

Es Salam area argued that the abolition of the 
corporal punishment was imposed after several 
careful reviews, noting that the punishment 
led to injuries and some serious psychological 
disorders that undermined the entire future of 
some pupils.

It is noteworthy that the schoolteachers use 
batons, heavy water-hoses, tree-branches 
and sometimes whips made for cattle not to 
mention the slapping with bare hand of the 
face.

Ustaza D.N. cited the most common side 
effects of the corporal punishment against the 
pupils/students in Dar El-Salam to include 
the increasing school dropout phenomenon 
which is caused by several reasons, the most 
prominent of which is the physical punishment.

A clear question, however, is why are the 
parents and guardians of pupils/students 
reluctant to report on the abuses committed by 
the schoolteachers in relation to the flogging 
punishment.

Kabbashi Taha, a father in El-Haj Yousef 

 Nemat, Fatima, Mahasin 
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The dilapidated eastern wall tells all about 
“M” school in Al-Baraka district in the El-Haj 
Yousef area and thanks to it no need to enter 
through the school gate,, 

The school management welcomed us warmly 
in the presence of a member of the Education 
Council. He detailed their suffering from 
the deteriorating situations in the school and 
summed up saying, “What you see with your 
eyes is quite enough.”

The school principal told us many details, 
explaining that the school suffered from 
a terrible deterioration in the internal and 
external school environments. He said the 
falling down enclosure walls turned the 
school in a big open space and a shortcut 
for the passersby between the residential 
neighborhoods, a playground for stray dogs 
and a pasture for animals. However, an 
organization pledged to build the surrounding 
wall as a curtain to the classrooms and 
protection for the pupils inside the school 
campus.

On the western side of the school there is a 
small market and clubs for playing cards “ 
Kuchtina” and “dominos”, which is a source 
of noise which mixes with the teachers voices 
and distracts the students attention. As for 
the classrooms, they are just shades of zinc 
that don not protect from the summer heat or 
winter cold, besides they lack windows and 

doors exposing the students to the risk of dust, 
wind and noise. While we were sitting with 
the principal, some pupils aging between 7 and 
12 were collecting empty cement sacks and 
connecting them to each other to protect them 
from the chilly.

 With regard to the school activities, the 
headmaster said that the school had no school 
activities due to the lack of facilities. He cited 
some collective activities such as football 
and volleyball, which he said they needed 
playgrounds with goal-stands and nets. The 
activities in the school include gymnastics 
with one of the teacher filling in as a couch. In 
contrast to the insignificant physical activities, 
there are no cultural activities like the wall 
newspapers.

As for the curriculum, the school director 
said that the current curriculum is suitable for 
grades one and two pupils, but it is unsuitable 
for the third grade for the too large number of 
materials and textbooks.

In turn, a teacher cited the big suffering 
in finding drinking water at the school, 
slamming the too little and irregular quotas 
as insufficient and unreliable. Nevertheless, 
he commended the Food Bank for providing 
a school meal, which he said helped stabilize 
the school day, attendance and no leakage 
(quitting school).

A teacher in School in El-Haj Yousef said: 
Eyewitness Better Than Hearsay!
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overcrowding imposes a very bleak school 
reality. In most schools, there are no drinking 
water coolers and even homemade water pots 
«Azayar» are not enough for the huge numbers 
of pupils who scramble to drink which pollutes 
the water sources.

Ustaz/ Mohammed Jadarrab, a teacher in 
the area, said:»The lack of sufficient water 
for drinking and human use creates a bad 
environment and leads to the contamination of 
food and beverages, which coupled with the 
germs transmitters and airborne contaminants 

lead to very serious situations.

In Mayo area, south of Khartoum, many 
schools make it imperative for their pupils to 
eat breakfast on campus, either on the pretext 
to maintain order or to honor obligations with 
the owners of the cafeterias who monopolize 
selling to pupils in exchange for a free meal 
for teachers.

School teacher, Ustaz/ Mahjoub said that the 
main solution to the problem of overcrowding 
in schools is to build additional schools and 
build more classrooms in the existing ones. 
Meanwhile, teacher S.A. called for limiting the 
number of admissions of fresh pupils, whilst, 
Ustaz/ Jadarrab urged for a more practical 
solution by increasing the number of teachers 
to commensurate with the numbers of pupils.

In the season of autumn, the problem of 
exacerbates since the schools buildings in 
the peripheral areas either too old or built of 
locally made materials so they are frail and 
can fall off anytime, which leads to a complete 
disruption of classes or overcrowding the 
holding up classrooms and holding classes on 
rotation.

The solutions planned to address the 
overcrowding have long being overdue for the 
officials’ procrastination and forsaking their 
duties towards the educational process and 
otherwise services in the country.

In addition to undermining the 
teacher ability to care for all 
the pupils, the overcrowding 
also poses health risks for the 
pupils such as influenza and 

infectious skin diseases.

Most schools, buildings in 
the peripheries are in poor 

conditions and crumpling so 
the classes are interrupted in 
full in the season of autumn.
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Most schools in Sudan suffer from major problems, to the forefront of which is the right 

to education (free education), provided for by the Interim Constitution of Sudan in 
2005 in article 13 in paragraphs (1 and 2), considered by those concerned with the 
issue of education inactivated law. Numerous exacerbating problems are facing edu-

cation such as the recurrent changing of the curricula without taking into account the reality, pupils 
age group or the degree of comprehension, whilst, the public schools environment is unimaginably 
deteriorated as they lack the most basic elements. In several public schools pupils are sitting on the 
ground under the shade of trees in open areas with no enclosure walls or adequate lavatories in addi-
tion to the poor conditions of teachers who often migrate in search of better means of living abroad.
The classrooms overcrowding is rampant in the peripheral areas adding to the multiple problems of 
education in Sudan. However, there are multiple problems facing the education, nevertheless, the 
biggest factor behind them is economic for the majority of families cannot afford the hefty tuitions 
of the private school so they are compelled to send their kids to the government schools because.
The conflicts and drought displaced thousands of Sudanese families to live in the outskirt of the cap-
ital Khartoum, besides some economic factors have eliminated the middle class and put the majority 
of the Sudanese people under the poverty line, therefore parents have no other option put send their 
children to the public education, though beleaguered.

Teachers, Pupils and the Environment!
Education in Sudan,,, The Reality Tells All

Hanan: Ayoub: Sabreen

Pupils Seating and School Environment

Classes overcrowding, especially in 
the peripheral areas, is one of the most 
important problems whereas pupils find 
no place to sit and some are sitting on 
the windows in some places or sit on the 
ground in other places. In Al-Thawra 
suburb in Omdurman, some schools have 
classrooms comprising around 100 pupil 
per classroom. Ustaz/ Mahjoub Osman, a 
teacher, said the pupils overcrowding leads 
to serious problems in delivering lessons 
to the pupils and teachers struggle to 
ensure that all the pupils have satisfactorily 
comprehended the lesson in addition to 
the problems associating with the follow-
up  of class duties and homework and 
proactive participation to boost in search 
of success and excellence. He indicated that 
the overcrowding imposes major seating 
problems, whereas some pupils overwhelm 
crumpling sofas and others sit on the 
ground so they are too uncomfortable to 
tune in.

In Dar El-Salaam Jebel Awlia, the situation 
is no less difficult than in Omdurman. The 
number of students ranges from 70-100 pupils. 
The too high number of pupils very much 
above the classroom capacity leads to great 
pressure on services and facilities such as the 

bathrooms, which adversely affects the levels 
of hygiene, spreads pollution and poses health 
risks such as the contraction of diseases like 
influenza and infectious skin diseases.

In Al-Haj Yousif Neighborhood, in the Eastern 
Nile Locality, in the capital Khartoum, 

 The number of pupils in 
peripheral areas schools 

ranged from 70 to 100 per 
classroom. 



إصدارة توزع مجانا    •

ية
حف

ص
ت ال

دما
لخ

ق ل
ألل

ز ا
رك

م

2

Supervision:

Amira Mahjoub

Editors:

Hanan Mousi

Ayoub Hussein

Douad Dou House

Moez Fadel Hassoun

Fadawi Abdel Rahman

Nidal Faisal

Ramah Al Rasheed

Abdul Momen Omar

Mohammed abd al majeed

Osman Fadlullah

Moose’s vow

Fatima Ahmed Abdullah

Awad Mustafa

Khaled Mohammed Adam

The Center sought to achieve its objectives through 
training. A number of training courses were organized, 
including:

1. Training courses in raising the awareness of journalists 
and journalists and a number of local leaders in the 
concept of gender and international conventions on 
human rights and social responsibility of the media

2. Training courses in electoral education and political 
participation of women (quota)

3. Training sessions on the concept of gender and radio 
programs

4. Training courses on press coverage from a human 
rights perspective

The Center also worked on preparing:

Training manual to promote human rights concepts in the 
media

A training manual towards a more sensitive and socially 
sensitive journalism

A documentary film about the experience of popular 
correspondents

The Center is currently preparing a training manual for 
public correspondents
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