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  صنعاء.في طالب یجلسون على أرضیة الفصل الدراسي في مدرسة مزدحمة 

  (صورة: محمد عوض / منظمة رعایة األطفال)
 

 المستقبل على المحك 
  

 التعلیممن مون ومحرأطفال الیمن 
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  ملخص عن الحالة اإلنسانیة وحمایة األطفال:   )1
  

 21,2الیوم ك لھنام. 2015تدھورت الحالة اإلنسانیة في الیمن شھر بعد شھر منذ اندالع الصراع المسلح الحالي في مارس 
یون طفل یواجھون مستویات غیر مل 10 حوالي ممن عدد السكان) بحاجة إلى المساعدة اإلنسانیة بما فیھ %82ملیون نسمة (أو 

  مسبوقة من المعاناة. 
  

تعلیم مالیین من  الصراعق أعافقد ، الغذاء والمیاه النقیة والرعایة الصحیة والخدمات األساسیة األخرىفي نقص الباإلضافة إلى 
تعلیم باألزمة المستمرة مما یزید نقاط ومستقبلھم للخطر. لقد تأثر الحصول على التعلیم وجودة ال طورھماألطفال وعرض ت

وإغالق  عدم وجود األمن وعدم االستقرار  بسببملیون طفل منذ عدة أشھر  1,8إعاقة تعلیم تمت  كماالضعف في ھذا القطاع. 
ً من قبل المجموعات المسلحة واستخدامالمدارس وتدمیر المنشآت التعلیمیة من جراء الھجمات واستخدام   ھاالمدارس عسكریا

. ھناك الیوم حوالي )2(مدرسة إما متضررة او مسكونة او مغلقة 1600ھناك على األقل ف. )1(من قبل النازحین محلیاً كمساكن 
 طفال الذین لم یحصلوا على التعلیمملیون من األ 1,6باإلضافة إلى  )3(طفل ال یحصلون على التعلیم بسبب الصراع 560,000

  . )4(قبل ھذا الصراع قط
  

  
  
  
  
  
  

عزوف الفتیات عن التعلیم مما أدى إلى تفاقم الفجوة التعلیمیة  ىلإ ىادعدم وجود األمن فأن  وحتى عندما یتم إعادة فتح المدارس
ردیئة جودة على االغلب تعلیم ذا یتلقى األوالد والفتیات ما كالتي كانت أصالً موجودة سلفاً قبل ھذا الصراع. وعند الفتیات 

 الدراسیة إلى المستلزماتاألزمة الحالیة نتیجة ازدحام الفصول الدراسیة بالطالب ونقص المدرسین المؤھلین واالفتقار  بسبب
  الدراسیة.  المناھجكتب األساسیة بما فیھا الطاوالت والكراسي و

  
الضوء على أھمیة التعلیم لتنمیة األطفال ورعایتھم في الوقت الذي یتعرض فیھ األطفال للخطر. یساھم  ھذا الملخصیسلط 

التعلیم ذو الجودة في إنقاذ األرواح أثناء األزمات اإلنسانیة وحمایة األطفال من مخاطر العنف المتزایدة واالنتھاك واالستغالل. 
للتعلیم في ضمان  فعلى الرغم من الدور المھمدعم التعلیم. وااللتزام بتمویل أن یتم یجب ان تكون المدارس آمنة ووللقیام بھذا 

استھدفت  ضررة في صنعاء. لقد تضررت المدرسة بالضربات الجویة التيأحد الفصول الدراسیة المت

 نفس المنطقة. (صورة: محمد عوض / رعایة األطفال)
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 التعلیم الطارئ خطة حتى اآلن لتزوید  )5(ملیون دوالر 27مبلغ من  %2تم التعھد فقط بنسبة فقد تنمیة ورعایة وسالمة األطفال 
  م. 2016عام ل

 

  :  ھانوأم توفر المدارسضمان   )2
  

الضربات الجویة والمواجھات البریة بشكل كبیر التعلیم في الیمن وأدى ذلك إلى إغالق المدارس في كل أنحاء البالد في أعاقت 
تم تأجیل بدء العام و. )6(طالب وطالبة لالمتحانات الوطنیة بسبب الصراع 600,000لم یخضع  یولیوم. في 2015أبریل ومایو 

شھرین من سبتمبر إلى نوفمبر بسبب عدم األمن واستخدام النازحین للمدارس كسكن واستخدام  2016-2015سي الدرا
  المدارس من قبل المجموعات المسلحة مما أدى إلى فقدان مالیین األطفال التعلیم لشھرین إضافیین. 

  
أكدت األمم فقد ، من المدارس عن الخدمة إلى خروج عدد كبیر ىتضرر المدارس وتدمیرھا نتیجة ھجمات أطراف الصراع أد

على المنشآت التعلیمیة بما فیھا المدارس وموظفي القطاع قصف جوي و ھجمة 51سجلت  2015 العام خالل ھان المتحدة
ربعة أطفال في ضربة جویة موظف من وزارة التربیة والتعلیم وأ 13م على سبیل المثال قتل 2015. في أغسطس )7(التعلیمي

على مكتب المدرسین في عمران عندما كانوا یعدون االمتحانات لآلالف من األطفال الذین افتقدوا نھایة العام الدراسي بسبب 
  . )8(الصراع

  
یجب تم تصنیف الھجمات على المدارس من قبل مجلس األمن التابع لألمم المتحدة من بین االنتھاكات الجماعیة الستة التي 

. في بعض الحاالت یزعم ان بعض الھجمات في الیمن كانت متعمدة وتخرق القانون )9(حمایة األطفال منھا أثناء الصراع
اإلنساني الدولي الذي بموجبھ یجب حمایة المدنیین والمنشآت المدنیة الحیویة. قامت منظمة العفو الدولیة بالتحقیق حول خمس 

ثبت ان ھذه الضربات الحدیدة وحجة وصنعاء و اتم في محافظ2015وأكتوبر طس ضربات حدثت في الفترة ما بین أغس
إلى الخوف من الضربات الجویة والعملیات العسكریة األرضیة في الیمن وبالتالي أدى . )10(استھدفت بشكل مباشر المدارس

  حرص اآلباء على بقاء أطفالھم بالمنازل. 
  
على تقریر منظمة  اً بناءو ،إلى إعاقة عمل المدارس وإعاقة التعلیم وتعریض حیاة األطفال للخطرعسكري االستخدام ال دىأ

. تستخدم ھذه المدارس لغرض التعلیم ولكن )11(م2015حالة مثبتة لالستخدام العسكري للمدارس في عام  50ھناك فالیونیسیف 
م عندما 2016ینایر  5حادثة بتاریخ  سجلتجوم من قبل القوات المعادیة كما إلى ھدف عسكري معرض ألي ھیمكن تحویلھا 

تم استخدامھا كقاعدة من قبل قوات الحوثي في صنعاء  مكفوفینضربت قوات التحالف العربي بقیادة السعودیة مجمع لمدرسة ال
  . )12(شر. الموظفین وطالب یبلغ من العمر الثامنة عات بین إلى إصابالضربة وأدت 

  

 
  

یحضر سامي* وصالح* وسعید* المدرسة في صنعاء بعد نزوحھم من صعدة وتعز وعدن. نزح سامي البالغ من 

تي یقع فیھا منزلنا سوف یتم استھدافھا بالضربات ھناك أخبار ان المنطقة الكانت أشھر. " 9سنة منذ  12العمر 

فرد  25 مع وانعدام المواصالت ینبغي ان نتحرك قبل حلول الظالم. على الرغم من صعوبة التحرككان الجویة و

وخین منطقتنا في اللیلة التي غادرنا فیھا ضرب صارف ،كنا محظوظینفقد أطفال  10من أسرتي الكبیرة بما فیھا 

  ودمر جزء من منزلنا ودمر مدرستي". [صورة: محمد عوض / رعایة األطفال]. 
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 1,3 ممن الیمنیین بسبب الصراع بما فیھ 10من كل  1نزح . كما تم استخدام عدد كبیر من المدارس كسكن من قبل النازحین
اني العامة مثل المدارس مما أدى إلى توقف أن الكثیر ممن نزحوا من دیارھم بحثوا عن مالجئ في المبكما  )13(ملیون طفل

ً أو إرغام النازحین المحلیین والطالب لتقاسم المنشآت. بناًء على تقریر وزارة التربیة   والتعلیم فيالمدارس عن العمل تماما
دید ألنھا كانت مسكونة من قبل النازحین في بدایة العام الدراسي الجأبوابھا فتح مدرسة من  446م لم تستطیع عدد 2015أكتوبر 

بعض استمرت . )15(مدرسة من ھذه المدارس مغلقة 184م تم إخالء بعض المدارس وبقیت 2016. وفي فبرایر عام )14(
م بشكل سلبي في العمل ولكن تم تخفیض عدد الحصص الدراسیة وتأثرت جودة التعلیالمدارس المسكونة من قبل النازحین 

في أحد المدارس في مدیریة التعزیة في محافظة فعلى سبیل المثال و. القاطنین في المدارس یقت حیاة النازحینوبنفس الوقت أع
  . )16(أخلت األسر النازحة محلیاً الفصول الدراسیة لبضعة ساعات كل یوم لكي یتم السماح بالتدریس تعز

  
  

  : )17(المتأثرة بالصراع في محافظة إب المدارس
  

مدیریة  18 شمل بواسطة مؤسسة الیمن للتنمیة واالستجابةم 2016بالصراع تم إجراء تقییم في مارس  ةفي محافظة إب المتأثر
مدرسة استخدمت كمالجئ من  66المدارس  مدرسة تأثرت بالصراع ومن بین ھذه 94ووجد ان مدیریة  20من إجمالي عدد 

 وعددھا مع وجود النازحین المحلیین بینما تم إخالء المدارس المتبقیة تعملمدرسة ال تزال  24قبل النازحین المحلیین ومنھا 
 6منھا ة الضربات الجویة نتیج اخرى 17مدرسة ودمرت  28تضررت بینما ، مدرسة ولكنھا تحتاج إلى إعادة تأھیل 42

  بسبب المواجھات المسلحة بین القوات المتحاربة.  ھاتم تدمیرمدرسة  11و مدارس تم استھدافھا وتدمیرھا بشكل مباشر
  
  

  
  توصیات:

  
مسلحة والمجموعات المسلحة على القوات ال تأثیرالذین لھم  ینبغي على األمم المتحدة والحكومات المحلیة والشركاء اآلخرین

  القیام باآلتي: 
  التندید بشدة ضد انتھاكات القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان بما فیھا الھجمات على المدارس واالنتھاكات

طلب من األطراف التقید بالتزاماتھا بموجب القانون الدولي ودعم لجنة دولیة الالجماعیة األخرى ضد األطفال و
 لة للتحقیق في تقاریر ھذه االنتھاكات. مستق

  على المناطق السكنیة دعوة كافة أطراف النزاع لوقف استخدام األسلحة المتفجرة التي تؤثر بشكل واسع النطاق
 المدارس.  بما في ذلكالضرر بالمدنیین والبنیة التحتیة  وإلحاقلغرض تفادي األثر التدمیري 

 وضمان ان تكون المدارس آمنة لعودة الطالب  فوراً  التي یستخدمونھا خالء المدارسإلع دعوة كافة أطراف النزا
وفق إرشادات حمایة المدارس وذلك وإصدار األوامر للقادة بعدم استخدام المباني المدرسیة او عقارات المدارس 

 إلرشادات). من االستخدام العسكري أثناء الصراعات المسلحة (ا والجامعات
  

 یجب على السلطات الحكومیة الیمنیة القیام باآلتي:
  إبداء التزام سیاسي واضح لحمایة الطالب والمدرسین من أي ھجمات وحمایة المدارس من االستخدام العسكري من

وإطارات عملیة  معینةاإلرشادات إلى سیاسة  تحویلبما فیھا  )18(خالل المصادقة على (إعالن المدارس اآلمنة)
وتجمیع البیانات عن الھجمات على الطالب وموظفي قطاع التعلیم والمنشآت ومساعدة الضحایا ودعم البرنامج 

 اإلنساني الذي یدعم استمرار التعلیم أثناء الصراع. 
 ي. أولویة تحدید مساكن بدیلة للنازحین الذین یسكنون المدارس بدعم من السلطات المحلیة والمجتمع اإلنسان 

  
  
  الحصول على تعلیم ذو جودة:  )3
  

عندما تم إعادة تأھیل المدارس وإعادة فتحھا أمام الطالب ففاقم الصراع التحدیات الحالیة المتعلقة بجودة التعلیم والحصول علیھ. 
یشمل األقلیات  للمجموعات المنعزلة والمھمشة. وھذاك عدة تحدیات لتقدیم تعلیم ذو جودة عالیة لألطفال والوصول لھنا تتبق

والفتیات والنازحین المحلیین واألطفال من المجتمعات الریفیة الذین ال یحضرون المدارس حتى قبل  )19(العرقیة مثل المھمشین
  الصراع المسلح الحالي. 



5 
 

  
  
  

  
 
  
  
  
فتیات ومعدالت إكمال على الرغم من زیادة معدالت تسجیل الفحضور الفتیات المنخفض إلى المدارس مشكلة طویلة األمد.  دیع

حیث كانت نسبة تسجیل الفتیات قبل  اظل التباین بین الجنسین كبیرفقد التعلیم األساسي في الیمن بشكل كبیر في العقد الماضي 
ان الفجوة  نم حیث بیّ 2016في مارس  ن. تم إجراء تقییم في محافظة عد)20(%72مقارنة بنسبة تسجیل األطفال  %62الصراع 

طالب في  100فتاة إلى كل  76 بنسبة الفتیات واألوالد الذین یحضرون المدارس قد اتسعت على األقل في تلك المحافظة بین
عدم وجود األمن بسبب الصراع فقد ضاعف  بناًء على التقییمو. )21(قبل الصراع 100إلى  92المدارس المختارة مقارنة بنسبة 

  . )22(واالقتصادیة وحال دون إرسال الفتیات إلى المدارس المعوقات االجتماعیة والثقافیة
  

كما للخطر. معرضین أثر كبیر على جودة التعلیم والحد من الفوائد التي یقدمھا التعلیم لألطفال عندما یكونون لصراع لكما ان 
طوة ومحاولة لضمان استمرار األطفال في خوعدد المنشآت المدرسیة المتاحة للتعلیم. من تضرر وتدمیر المدارس قلص 

النازحین في التعلیم أصدرت وزارة التربیة والتعلیم توجیھات للمدارس لقبول الطالب النازحین وحتى وان كانت وثائقھم 
إلى وجود العدد القلیل من المنشآت الدراسیة واستقبال األطفال النازحین في المدارس أدى فإن . ومع ذلك )23(التعلیمیة مفقودة

بحد ذاتھا قبل ھذه األزمة حیث ان تقییم ازدحام الفصول الدراسیة كان مشكلة ، كما أن ازدحام الفصول الدراسیة بشكل كبیر
ً من قبل وزارة على ضعف العدد األوھو طفل في كل فصل دراسي تقریباً  68المدارس في عدن وجد ان ھناك  المحدد سلفا

المدرسین والطالب من كما ان ھناك نقص حاد في الوسائل التعلیمیة لكال . )24(طالب 45-40 بین والمقدر بما التربیة والتعلیم
األوراق او توزیعھا بسبب نقص في الوقود في بعض المناطق وكذلك المناھج الدراسیة التي ال یمكن طباعتھا بسبب نقص 

ن أم. كما 2016م ومطلع عام 2015لسعودیة خالل عام بسبب الحصار على الشحن المفروض من قبل التحالف العربي بقیادة ا
جودة التدریس ردیئة بسبب نقص المدرسین كما أن ھناك نقص في الكراسي والسبورات البیضاء والمعدات األساسیة األخرى. 

  غیاب المدرسین. في عالیة النسب الالمؤھلین والمدربین بشكل كافي و
  

اع المسلح الوحشي یواجھ الطالب والمدرسین تحدیات نفسیة جدیدة. توفر المدارس في ظل العیش لمدة عام كامل من الصر
الذي اإلحساس باالستقرار الذي یعطي األطفال االحساس باألمل حول مستقبلھم وفي نفس الوقت یخفف آثار الضغط النفسي 

اح في السنوات القادمة. یفتقر المدرسین وموظفي قطاع یؤثر على قدرة األطفال االجتماعیة والنفسیة والفكریة للتعلیم والنج
التأقلم والتعافي ولغرض ، التعلیم حالیاً إلى المھارات المحددة الالزمة لدعم االحتیاجات االستثنائیة لألطفال المتأثرین بالصراع

یر المھارات الفكریة والحیاتیة من ھذه التجارب یحتاج األطفال للدعم النفسي االجتماعي وبیئة محمیة مناسبة حیث یتم تطو
  والعودة إلى الحیاة الطبیعیة بعد التعرض إلى الضغوط النفسیة. 

ال]في مدرسة متضررة بصنعاء [صورة: محمد عوض / رعایة األطف یحضرن للدراسة فتیات   
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األنشطة الترفیھیة والدعم النفسي االجتماعي األساسي لتمكین األطفال من تطویر قدرات التكیف مع  وفیرھناك حاجة كبیرة لت
ات الصغیرة التي تعاني من مشاكل نفسیة كبیرة بسبب الصراع قد تكون الواقع والصدمة والضغط النفسي. بالنسبة للمجموع

  ھناك حاجة لخدمات الدعم اإلضافیة. 
  

كما یساھم الحضور إلى المدرسة في الحمایة من انتھاكات حقوق اإلنسان بما فیھا التجنید العسكري واستخدام األطفال من قبل 
واالستغالل  )25(م2015حدة زاد خمسة أضعاف في الیمن منذ مارس المجموعات المسلحة والذي حسب أرقام األمم المت

. وعالوة على ذلك تستطیع المدارس توفیر مكان )26(في الیمن معتادانوالزواج المبكر لألطفال وكالھما عمالة الواالنتھاك مثل 
على  ةظفاحماأللغام األرضیة والخطر التوعیة حول  مثلخطیرة  لعیش في مثل ھكذا بیئةم مھارات یحتاجونھا للألطفال لتعل

  الصحة ومیاه الصرف الصحي. 
  
  
  

  : )27(أثر الصراع المسلح في نظام التعلیم في محافظة عدن
  

افة م أغلقت ك2015للتعلیم قبل الصراع. ومع ذلك أثناء مارس  انسبیجید مقارنة بالمحافظات األخرى لدى محافظة عدن سجل 
المدارس بسبب المواجھات المسلحة واستخدام النازحین كمساكن لھذه المدارس واستخدامھا من قبل المجموعات المسلحة. 

من المدارس  %90م تم إعادة فتح 2016یوم من العام الدراسي. في ینایر  160 إلى 90طفل من  127,500وكنتیجة لذلك فقد 
منظمة رعایة األطفال  بقیادة التعلیممشترك الحتیاجات  تقییم ،تزال ھناك تحدیات كبیرة الفالتقدم ھذا المغلقة. على الرغم من 

 8مدیریات من إجمالي  6مدرسة في  18 م في2016شھر ینایر  فيتم اجراءه التعلیم ت العاملة في المنظمامجموعة صالح ل
  ن التقییم اآلتي:بیّ و مدیریات في عدن

   
 طفل بعمر دراسي في عدن خارج المدرسة.  35000 ما یعادلأي أطفال  5واحد من كل  يبق 
  أنھن من المجتمعات الفقیرة  ونمن الذین ال یحصلون على التعلیم وأقترح المشارك %61كانت الفتیات تمثل

 والمھمشة. 
 یفتقر في التقییم من المدارس المختارة  %72یة في كافة الفصول الدراسیة. كان ھناك نقص حاد في المناھج الدراس

 ) تماماً للمنھج الدراسي. من األول الى الثالث( ةالدراسی وففي الصففیھا األطفال 
 التقییم ھا في تم إجراء أولیاء األمورمقابالت مع قبل الصراع. من المشكلتین  تانقص وغیاب المدرسین واستمرت كل

إلى المدارس بشكل منتظم والسبب في ذلك عدم الرضا بالوظیفة  نمن المدرسین ال یحضرو %30ان  تقدر
 والرواتب المنخفضة التي تجعلھم یبحثون عن عمل إضافي لزیادة مداخیلھم. 

  أصبحت و طالب قبل الصراع 54مدرس واحد لعدد  كانت النسبةحیث  %26زاد ازدحام الفصول الدراسیة بنسبة
 طالب بعد الصراع.  68مدرس واحد لعدد 

 كافي من دورات المیاه. ھناك عدد قلیل العدد غیر الھناك مشكلة یواجھا الطالب وھي عدم توفر میاه الشرب اآلمنة و
 . ة عن بعضھا البعضلدیھا منشآت ودورات میاه للطالب والطالبات منفصل توفرتفي التقییم من المدارس المختارة 

  مدرسة مختارة  18مدرسة من بین  12 واليعلى الرغم ان حف ،للطوارئوالتخطیط تفتقر أغلب المدارس لالستعداد
أدخلت مواضیع جدیدة متعلقة بالطوارئ مثل التوعیة بمخاطر األلغام األرضیة والوقایة من مرض اإلیدز والصحة 

 18 بین مناطالقا غیر موجودة كانت في ست مدارس ووالحمایة إلى المنھج الدراسي ولكنھا كانت محدودة والتغذیة 
 مدرسة مختارة. 

  طفال بسبب األ ھالضغط النفسي االجتماعي الذي یواجھعلى اشتملت والتي من التقییم مخاوف الحمایة األخرى تبین
عدم وجود األمن والخوف من إطالق النار والتفجیرات والمضایقة الجنسیة وخصوصاً ضد الفتیات من قبل 

  . )28(المتسكعین
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  التوصیات: 
  

العمل على القیام  لتعلیماالمنظمات العاملة في المشتركة في مجموعة طراف األیجب على وزارة التربیة والتعلیم بدعم من 
  بالتالي: 

  
 توفیرتوفیر بیئة آمنة وجودة تعلیمیة من خالل إعادة تأھیل البینة التحتیة وتوفیر منشآت تعلیم مؤقتة عند الحاجة و 

 معدات المدرسة والوسائل التعلیمیة. 
  وإنشاء فصول دراسیة بدیلة حتى یتمكن األطفال الذین عن الدراسة قفوا تولتحدید األطفال الذین ایصالیة أنشطة تنفیذ

ینبغي ان یكون ھناك تركیز خاص على الفتیات والمجموعات المھمشة االلتحاق بالتعلیم الرسمي. من افتقدوا الدراسة 
 بما فیھا األطفال ذوي اإلعاقة. 

  مج أنشطة الدعم النفسي االجتماعي وتدریب كافي وإعطاء األولویة لداللتمویل لضمان تلقي البرامج التعلیمیة
 في إطار البیئة التعلیمیة.  ینالمدرسین والعاملین لتحدید ودعم األطفال المتضرر

  تقدیم الدعم الكبیر وفرص التطویر المھني للمدرسین والعاملین وموظفي المدارس وإعطاء األولویة لتقدیم الدعم
لصراع. ضمان دفع أجور المدرسین والموظفین وضمان حضورھم إلى لالنفسي االجتماعي وطرق التعلیم الحساسة 

 المدرسة بشكل منتظم. 

سنة وتجلس مع أخوھا وأبوھا في خیمتھم في مخیم النازحین في  11سمیرة* ، تبلغ من العمر 

ع قبل بدایة الحرب في الیمن ، كان من الصعب الذھاب إلى حجة. "كنت في الصف الراب

المدرسة في مخیم النازحین ولكن أبي أكد لي انھ یجب أن أحضر المدرسة بشكل منتظم . منذ 

نزوحي إلى مخیم النازحین الجدید ھذا لم أستطیع الذھاب إلى المدرسة. على اي حال ال أشعر 

كل أوقات في تقدت أمي وإخواني. أشعر بالخوف أنني أحب الذھاب إلى المدرسة بعد ان اف

االنفجارات والضربات الجویة التي قتلت العدید من أسرتي. أخاف ان أخرج خارج الخیمة 

ویحدث شيء لألفراد المتبقین من أسرتي وال أرید الذھاب إلى أي مكان. كانت أمي تشجعني 

ید الذھاب إلى المدرسة البتة. على الذھاب إلى المدرسة ربما أصبح یوماً ما طبیبة. ال أر

 شول / رعایة األطفال].األ[صورة: علي 
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  وحمایة األطفال ضمان إعداد المدارس لخطط االستعداد للطوارئ وإجراءات السالمة واألمن وضمان سالمة
ما فیھا دعم التعلیم والمدرسین والموظفین اآلخرین. تدریب المدرسین حول تقدیم المواضیع المتعلقة بالطوارئ ب

 الصحة. مبادئ  رویجالنفسي االجتماعي والتخفیف من مخاطر األلغام وت
  
  التمویل:   )4
  

. ال یستطیع التعلیم )29(الطوارئ تلعب األطفال وأسرھا والمجتمعات دور كبیر في التعلیم حاالتیوصي التقریر انھ في أغلب 
على الرغم من الدور الذي یلعبھ التعلیم في بناء ولكن إذا استمر الصراع المسلح. االنتظار ویجب إعطاؤه األولویة حتى 

لم یتم إعطاء األولویة لقطاع التعلیم في الیمن ولم یتم توفیر التمویل الفعلي لھ. بموجب خطة االستجابة فالمھارات وإنقاذ األرواح 
ملیون طفل یحتاجون  3ملیون طفل من إجمالي  1,5یم الطارئ لعدد ملیون دوالر لتوفیر التعل 27,5لب مبلغ اإلنسانیة الیمنیة طُ 
في  الحق األساسي من مئات اآلالف من األطفال  منعیُ بدون ھذا التمویل المطلوب للتعلیم الطارئ سوف .  )30(إلى الدعم التعلیمي

  . التعلیم
  

لدراسیة الطارئة ویمكن توفیر أثاث المدرسة األساسي ومعدات المدرسة وأماكن تعلیم مؤقتة یمكن القیام بإصالح الفصول ا
وتوفیر فرص تعلیم بدیلة لألطفال الذین ھم خارج المدرسة وتقدیم الدعم النفسي االجتماعي. كما أن ھناك حاجة لتمویل طویل 

سین على طرق التدریس وإدارة الفصل الدراسي وضمان األمد لضمان حصول كافة أطفال الیمن للتعلیم الجید وتدریب المدر
حصولھم على راتب كافي وبناء قدرات الھیئات التعلیمیة لضمان االستمرار في النظام التعلیمي على الرغم من استمرار 

  الصراع الحالي. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

نزوحھا من تعز. عادت إلى  دسنة تعیش مع أسرتھا في لحج بع 13ریم* ، تبلغ من العمر 

المدرسة اآلن بعد عام تقریباً "أمضینا وقت طویل للوصول إلى محافظة لحج لم نلتحق أنا 

منطقة آمنة ھي ن ، ونحن اآلن نقیم في منزل أختي بلحج. ووأخواني بالمدرسة في الوقت الراھ

كنت قلقة عندما اكتشفت ان المدرسة في ھذه القریة تضررت من  في البدایةولكن عندما وصلنا 

منازلھم كفصول دراسیة وكل شخص في القریة  ىجراء الحرب. ومع ذلك فتح الناس في القر

لیم. أنا اآلن سعیدة بالحضور إلى المدرسة بعد عام واحد تقریباً من ساھم في إعادة استئناف التع

كان علي اخواني االثنین التوقف عن الدراسة إلعالة فقد  االنقطاع عن التعلیم. أنا محظوظة

 عائلتي". [صورة: جیھان باوزیر / رعایة األطفال].
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  التوصیات: 
  

  یجب على المانحین والمجتمع الدولي القیام بالتالي: 
  

 ملیون دوالر المطلوب وفق  27,5ف بالتعلیم كمكون أساسي من خطة االستجابة اإلنسانیة الیمنیة وتمویل مبلغ االعترا
م لخدمات التعلیم الطارئ لضمان حصول األطفال المتضررین من جراء 2016خطة االستجابة االنسانیة الیمنیة لعام 

ر التمویل لضمان عدم خروج كافة األطفال النازحین الصراع الحالي على فرص تعلیمیة جیدة. المضي قدماً في توفی
 من المدرسة بسبب الصراع ألكثر من شھر. 

  یجب ان یتجاوز التمویل الطویل األمد معالجة االحتیاجات اإلنسانیة الماسة ویجب ان یأخذ شكل االستثمار المتعدد
ھیئات التعلیمیة التابعة لوزارة التربیة السنوي في توفیر خدمات تعلیمیة جیدة ومعززة. وھذا یشمل بناء قدرات ال

یجب توفیر  كماوالتعلیم وتدریب وتقدیم الدعم المھني للمدرسین إلى جانب مراقبة وتقییم أداء موظفي المدارس. 
ناء لتعلیم أثعلى االتمویل لتعزیز قدرات الھیئات التعلیمیة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم لضمان حصول األطفال 

الطوارئ وتحسین إدارة التعلیم والنظام التعلیمي للحصول على المعلومات الموثوقة. وھذا یسمح بالتخطیط األكثر 
 فعالیة وصناعة القرار وتعزیز المساءلة. 

  

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

"دمرت : ل* مدیر المدرسةالمدارس المدمرة في محافظة لحج حیث كان فیصواحدة من ھذه 

مدرستنا بشكل كامل بسبب اشتداد المواجھات المسلحة في مدیریتنا. عندما ھدأ الوضع حاولنا 

م ولكن كیف تستأنف 2015استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني الذي فقدناه اثناء عام 

وكتب وال توجد الوسائل  العام الدراسي وال یوجد ھناك مباني للدراسة وال یوجد مدرسین وأثاث

  التعلیمیة األخرى. 

لقد كان الوضع یمثل تحدیاً للقیام بذلك ولكن لحسن الحظ قدم لنا أفراد المجتمع الدعم القوي. لقد 

ساعدونا في استئجار ثالثة منازل في القریة حیث ان البعض منھا غیر جاھزة وال یوجد بھا 

ال تزال أفضل من المبنى المدمر. كنا قدرین خدمات الكھرباء والماء والصرف الصحي ولكن 

على استئناف األنشطة بعد أن حصلنا على الموافقة الرسمیة من مكتب التربیة والتعلیم. ساھم 

استقبلنا كافة األطفال النازحین حتى ھؤالء المدرسین وبعض اآلباء بدفع إیجار الثالثة المنازل. 

كل شخص  ندعوالدعم لكي یستمروا في تعلیمھم. الذین لیس لدیھم وثائق دراسیة وقدمنا لھم 

لدعم إعادة بناء المدارس والتي یجب ان تكون مباني مدرسیة كافیة وآمنة ومزودة بالمعدات 

 شاشي / رعایة األطفال]وتوفیر التعلیم لكل األطفال. [صورة: منى ف
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  : ھوامشال
  
  ). 9م ، الصفحة (2015الیونیسیف ، الیمن: الطفولة تحت التھدید أغسطس   1
  ). 1م ، الصفحة (2016عة التعلیم الیمنیة ، استراتیجیة مجمو  2
  م. 2016الیونیسیف ، تقریر وضع الیمن ، أبریل   3
4  OCHA  م. 2016مایو  8) ، 11الیمن ، اإلصدار ( - ، النشرة اإلنسانیة  
  م. 2015الیونیسیف ، تقریر وضع الیمن ، أكتوبر   5
 600,000تعلیم حملة السماح لألطفال بإجراء امتحاناتھم. "الشھادة الوطنیة" ، واستھدفت م أطلقت وزارة التربیة وال2015في أغسطس   6

محافظة من إجراء االمتحانات  22محافظة من إجمالي  15) نتیجة عدم توفر األمن استطاعت فقط 12) و (9طالب في الصفوف الدراسیة (
) و 9طالب في الصفوف الدراسیة ( 600,000م استطاع أكثر من 2016من المدارس المستھدفة. في مارس  %65وتصل تقریباً لنسبة 

  ) إجراء امتحاناتھم والتخرج من مرحلة التعلیم األساسي والثانوي. 12(
  ). 3م ، الصفحة (2016الیونیسیف ، األطفال في الحافة "أثر العنف والصراع على الیمن وأطفالھا" ، مارس   7
 م.2015أغسطس  19المدیر التنفیذي للیونیسیف حول الھجوم على مكتب المدرسین في الیمن  –ك الیونیسیف "بیان بواسطة انثوني لی 8

http://www.unicef.org/media/media_82946.html  م. 2016، مایو  
  ). 2005) (1612قرار مجلس األمن رقم (  9

  م. 2015یل المثال منظمة العفو الدولیة [یتم استھداف أطفالنا بالقنابل ، المدارس تحت الھجمات في الیمن] دیسمبر أنظر على سب 10
  ). 3م ، الصفحة (2016الیونیسیف (األطفال على الحافة) اثر العنف والصراع على الیمن وأطفالھا ، مارس  11
ن) "یعرض الحوثیون المدارس الخاصة بالمكفوفین لخطر ضربات التحالف الیم –أنظر ألي تفاصیل إضافیة (ھیومان رایتس وتش  12

  م. 2016ینایر  13الجویة ویوضح مخاطر مضافة لألشخاص ذوي اإلعاقة ، 
13 UN OCHA  م. 2016"التقریر الثامن حول حركة السكان" أبریل   –، المفوضیة السامیة لالجئین ومجموعة الحمایة  
  م. 2015یسیف "تقریر حول وضع الیمن" أكتوبر الیون 14
  م. 2016فبرایر  – 2015مجموعة التعلیم الیمنیة ، المدارس المتضررة ، أغسطس  15
16 UN OCHA  ، م.2016مایو  5الیمن ، تقاسم الطالب الفصول الدراسیة مع األسر النازحة  
-displaced-shelter-classrooms-share-students-stories/yemen-stories/all-http://www.unocha.org/top

families         
  م. 2016ظة اب ، مارس مدیریة من محاف 20المؤسسة الیمنیة للتنمیة واالستجابة "تقییم المدارس من الصراع في  17
دولة من كل  50م كون ان 2015مایو  29إعالن المدارس اآلمنة التي تم فتحھا للمصادقة في مؤتمر أوسلو حول المدارس اآلمنة بتاریخ  18

  أنحاء العالم انضمت إلى اإلعالن. 
ً على كافة المستویات. یعتقد ان المھمشین المھمشین ویشار إلیھم باألخدام ویعتبرون مجتمع مھمش في الیمن ویتم تمییزھم عنصر 19 یا

  من سكان الیمن ویمثلون أدنى معدل في التعلیم وبنسبة الجھل مقارنة بأطفال الیمن.  %10یمثلون 
  ). 5م ، الصفحة (2016الیونیسیف "األطفال على الحافة" أثر العنف والصراع على الیمن وأطفالھا ، مارس  20
ة لتسجیل الفتیات في عدن استناداً على بیانات تقریر تقییم احتیاجات التعلیم المشترك (أنظر المرجع الكامل تم احتساب الفجوة الحالی 21

  أدناه). یتم ذكر فجوة تسجیل الفتیات قبل الصراع في التقییم. 
  م. 2016مارس  –مجموعة التعلیم الیمنیة "تقریر تقییم احتیاجات التعلیم المختلط" عدن ، الیمن  22
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