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ي لمنع جيل بأكمله من فقدان التعليم
 
 يحتاج التعليم إىل دعم فوري وتعاون

ي اليمنورقة موقف الحملة العربية للتعليم 
 
 حول أزمة التعليم ف

 احتفل العالم قبل أقل من أسبوع باليوم الدولي للسالم  
ن ي حي 

ن
، ال تزال ميةلمحو األوفي مطلع الشهر  باليوم العالمي  ؛ ف

ي 
ن
ن  263ال يزال هناك أكثر من  طفال.خاصة األ؛ وزارها على الشعب اليمنيتحط أ اليمنالحرب ف مليون طفل غث  ملتحقي 

ي اليمن وحدها موجودون منهم ين مليونأ، و من المحزن 1في العالمبالمدارس 
ن
 يظل هذا الرقم في تزايد كل دقيقة. ! 2ف

ي عام مرت بها اأزمة إنسانية  اليمن أسوأ تعتبر 
ن
ي  2018لمنطقة. ف

ن
مؤشر الدول قائمة ، احتلت اليمن المرتبة الرابعة ف

 لبيانات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، يحتاج و  . 3وصنفت كدولة تستدعي االستنفار العالي ، الهشة
ً
وفقا

ون مليون  الخسائر إلضافة إل العديد من إل المساعدة والحماية اإلنسانية. با(من السكان  ٪75)شخص اثنان وعشر

لى نزوج سكاني غير إاليمن أدت  بفإن حر، على المدنيين اإلنسان  لحقوق الجسيمة  واالنتهاكات الهائلة في األرواح 

جراء النزاعات األوالد والبنات وأصيب اآلالف من  لقت 4االجتماعية. الخدمية و  التحتية للبنية  انهيار اقتصادي ،  مسبوق

ي 
ن
تل ما ال يقل عن  2018يوليو وحده من عام ، وف

ُ
 وُجرح  21، ق

ً
ي عدة محافظات عنيفة آخرون خالل هجمات 82طفال

ن
 ف

ن مارس إذ إنه كما تم الزج باألطفال في المواجهات المباشرة بين أطراف النزاع.  . يمنية ، تم تجنيد  2018ويونيو  2015بي 

 من قبل الجماعات المسلحة.  2635أكثر من 
ً
 5طفال

التدهور المستمر  والحملة العالمية للتعليم عن صدمتها تجاه الحملة العربية للتعليم يعبر كل من االئتالف اليمني للتعليم، 

ي اليمن. 
 
ي الوضع التعليمي ف

 
ي اليمن نحن نعي التحديات  ف

ن
ن من األطفال الذكور واإلناث ف ي تواجه الماليي 

لممارسة  الهائلة الت 

٪ من جميع المدارس األساسية والثانوية( وما 21مدرسة ) 3584إغالق أكثر من ؛ إذ تم األساسي المجانيحقهم في التعليم 

ي طفل ال يحصلون عىل التعليم )ما يقدر بنحو 
اع(.  500.000يقرب من مليونن ن ي منذ بداية الثن

ن
وعالوة عىل  طفل إضاف

ظهر التقارير أن 
ُ
التعليم ، مثل النقل خدمة  للوصول إل طاعات أخرى من ق مليون شخص يحتاجون إل دعم  4.1ذلك ، ت

 .6والتغذية المدرسية وإمدادات المياه

جميع األطراف الدولية  من و الحملة العالمية للتعليم  الحملة العربية للتعليم كل من االئتالف اليمني للتعليم،  يطالب 

كات الجسيمة جميع االنتها الحد من  للحرب و الوقف الفوري من أجل الفعال والعاجل التعاون  ذات العالقة اليمنية و

ين أ ضد األطفال.  ي السالم ن معتثر
ن
ي اليمن هم االولويات التي يجب العمل عليها ليتمكنأمن  والتعاف

ن
 لحصول ا من  األطفال ف

 الذي يحتاجونه بشكل عاجل.  الذي يحق لهم و  عىل التعليم الجيد 

بحزم ضد استهداف األطفال  و الحملة العالمية للتعليم الحملة العربية للتعليم كل من االئتالف اليمني للتعليم،  يقف

اع ي التعليم من قبل مختلف أطراف الن  
حاالت االستهداف تم توثيق العدبد من  2017و  2013بين عامي  . وموظف 

                                                           
1 UNIESCO GEM report 2017 
2 Yemen Humanitarian Needs Overview 2017 
3 Fragile State Index-The Fund for Peace 2018 
4  Yemen Humanitarian Response Plan 2018 

 
5 Yemen Humanitarian Update Covering 16 - 26 August 2018 
6 Education  Cluster,  2017  and  OCHA  Yemen  Humanitarian Needs Overview  2018 
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 7الكادر التعليمي للقتل ، التعذيب، االحتجاز التعسفي و التهديدواالعتداء ضد الطلبة والمدرسين وسجلت حاالت تعرض فيها 

 . الحياة، و التعليمو، الحماية في األطفال حقوق مما يهدد

 نطالب بتحييدو. عن العنف واألذىبمنأىإىل إبقاء المدارس والمدرسي   وطالب األطفال النزاع أطراف ندعو جميع 

اع وأولئك الذين لديهم نفوذ و . المساومات السياسية واألمنية العملية التعليمية عن ن ن عىل جميع أطراف الثن عليهم  يتعي 

ط بوقف الهجمات ضد المدارس ام دون قيد أو شر ن ة الحفاظ عىل المدارس كمناطق آمنو ،والمرافق التعليمية جميعا   االلث 

 .للتعلم

المعلمي   المعلمات و من  والحملة العالمية للتعليم بالعديد  الحملة العربية للتعليم يشيد كل من االئتالف اليمني للتعليم، 

ي في اليمن 
 
ين ف بأن غياب ندرك ، وكثر من عامينأمنذ  دفع رواتبهم  توقف غم ر  الصفوف المدرسية الذين ما زالوا حاض 

ن وعدم توفرهم ليس فقط بسبب  ن اليمنيي   توقف دفعالمدرسي 
ً
بسبب التهديد المباشر والتعرض للمخاطر المرتبات ، بل أيضا

ي التعليم  يدي الحكومة اليمنية و شركاءها التنمويين على دفع أنشد على  8. التسييسمخافة  و 
ن وموظفن رواتب جميع المعلمي 

البحث عن و منعا  لتسرب الكادر التعليمي و خاصة من اإلناث. كما نحثهم على حت  يتمكن األطفال من مواصلة التعلم 

ي اليمن ، ومواصلة دعم نظام التعليم
ن
بحيث يظل الكادر التعليمي و المنهج التعليمي  حلول طويلة األجل ألزمة الرواتب ف

 بعيد عن المهاترات السياسية. 

التسرب  بخصوص ديد نعنر عن قلقنا الشو الحملة العالمية للتعليم  ة للتعليمالحملة العربي االئتالف اليمني للتعليم، في نحن 

حاالت عدم ف فإن كما هو متعار المستمر للفتيات من التعليم و من تسرب المعلمات خاصة من مناطق اليمن الريفية. 

اعاتالذي تحدثه  الفقر وتفاقم مؤشرات  ،منياالستقرار األ ن لفتيات ن اأكما . قع بشكل أكثر عىل الفتيات ي حمل ثقيل الثن

ي يقعن ضحية مماراسات  ي ذلك الزواج المبكر للمجتمعات المتأثرة بالنزاعات التأقلم السلتر
ن
على اساس  والعنف القائم بما ف

 النوع االجتماعي.

ً و الحملة العالمية للتعليم  الحملة العربية للتعليم االئتالف اليمني للتعليم، في نحن  نبدي بعض حاالت حرمان من   قلقاً بالغا

ن طفال ألا وفي بعض  ،يلةهاليهم باستكمال اجراءات قانونية طوأمن حقهم التعليم و مطالبة خارج اليمن المتواجدين اليمنيي 

 .التعليمالحق في قبل أن يتم منح أطفالهم  األحيان تعجيزية

ي شركاء التنمية جميع المانحي   وو الحملة العالمية للتعليم  الحملة العربية للتعليم االئتالف اليمني للتعليم، كل من ل يحم   
 
ف

ي مسؤولية الوفاء بتعهداتهم اليمن 
 
اإلنسانية ومساهماتهم المالية  تنعكس في برامجهمعتبار التعليم أولوية قصوى اف

ي خطة االستجابة اإلنسانية لليمن. 
 
 9. التعليم قطاع  ٪ من احتياجات2تمويل أقل من  ه يتم حاليا  حيث و ان ف

وهي ؛ ليابنسبة ال تقل عن النسبة الموصى بها دو لتعليملقطاع زيادة التمويل نحث الجهات المانحة الدولية عىل كما 

ي السماح بزيارات أكثر ، نسانية في حاالت الطوارئ.من المساعدات اإل 15%
ن
 تكما نأمل أن يساهم المجتمع الدولي ف

ً
واترا

كاء التعليم    . رض الواقعألمراقبة الوضع التعليمي عىل لليمن  لشر

                                                           
7   Education Under Attack report 2018- Yemen Country Profile 
8 https://pomeps.org/2018/01/12/yemens-education-system-at-a-tipping-point-youth-between-their-future-and-present-

survival/ 

9 Several resources quote this figure including “Futures on the Line: Yemen’s children missing an education, Save the Children 2016”, a 

more updated or higher figure could not be referenced. 
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كافة الشركاء في اليمن مع اليمني للتعليم واالئتالف العمل مع والحملة العالمية للتعليم   الحملة العربية للتعليمستواصل 

ي التعليم لجميع األطفال  لمناصرة
ن
 في كل بقاع اليمن.الحق ف
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 لمزيد من المعلومات، نرجو التواصل مع:

 sawsan.acea@gmail.com -سوسن الرفاعي، منسقة السياسات و المناصرة في الحملة العربية للتعليم

 lerato@campaignforeducation.org.  -ليراتو باليندران، ضابط االتصال في الحملة العالمية للتعليم
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