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 حتــت شـعــار: 

 "2030لضمان حتقيق أهداف التعليم للجميع الدولية واحمللية اجملتمع املدنيمنظمات توحيد وتعبئة جهود "

 الرتبوي واالئتالف اليمين للتعليمتنظم اجلمعية العلمية اليمنية لإلدارة التعليمية ومركز البحوث والتطوير 

 واحلملة العاملية للتعليم والشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حالة الطوارئ (ACEA) للجميع للتعليم العربية احلملة بالتعاون مع  

 بعنوان: ةالندوة الدولي

 ”على التعليم العام يف اليمن 19-وكوفيد احلربتأثريات جائحيت " 

افق:  خميسيوم ال   4م الساعة: 32/9/2021املو
ً
 (ZOOMبتوقيت صنعاء، عبر منصة )عصرا

 

 امللف التعريفي واملداخالت للمشاركني يف الندوة
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 :املقدمة ➢

واالجتماعي ألفرادها، وبالتالي  ،واملادي ،تتفق املجتمعات الدولية على أهمية التعليم كونه أداة مهمة لالستقرار العاطفي    

ا في املجاالت االقتصادية يضمن لها بقاء   واملظاهر الحضارية، لكن في حالة عدم  ،أطول في الصفوف األولى بين دول العالم، وتحديد 

ومنذ سنوات تعاني  االستقرار فإن التعليم يقع ضحية هذه األزمات اإلنسانية، ويفقد أولويته حتى ضمان السلم واألمن في األرجاء.

 بخطيرة تهدد  تداعياتظم التعليمية في املنطقة العربية الن  
م
لفية وأهداف تحقيق أهداف األ نحو اض ي قدم  فشل تلك األنظمة في امل

بالرغم من اإلنجازات العددية التي حققتها معظم الدول العربية في قطاع التعليم، حيث تمكنت التنمية املستدامة والتعليم للجميع، 

من تحقيق هدف توفير التعليم االبتدائي للجميع، بما في  منتصف العقد األول من القرن الحادي والعشرينول غالبية هذه الدول بحل

وارتفعت املعدالت  ،ا في العالم. وكانت الفوارق بين الجنسين شبه معدومة في تلك الفترةعد من بين البلدان األقل نمو  ذلك اليمن الذي يم 

 اأيض   اوقد سجل تقدم   ،(2010و 2000)بين عامي %(95%( إلى )90)التعليم االبتدائي باملدارس منالصافية اللتحاق األطفال في سن 

%( إلى 62)ارتفعت املعدالت الصافية اللتحاق األطفال في سن التعليم الثانوي باملدارس منو  ،في معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي 

 هذه اإلنجازات لم ن أال إ .1خالل الفترة نفسها %(70)
م
 ت

 
إلى تعرض تلك يرجع السبب في ذلك  ولعلل بالنجاح بل وتم عكس منحناها،كل

 الدول إلى جائحتين:
 

حيث تفرض األوضاع السياسية في املنطقة العربية تداعيات على قطاع التعليم، بدرجات  ؛ولى تتمثل في الصراعاتلجائحة ال ا

، في جملة م2020م وعام 2019خالل تفاعالت الثلث األخير من عام  ا، على نحو ما برز جلي  اليمن متفاوتة وأشكال مختلفة، وخاصة في

دد من طالب املدارس في من األبعاد، منها تزايد انخراط طالب املدارس والجامعات في االحتجاجات الشعبية، واستقطاب مقاتلين جم 

وامليلشيات املسلحة، ومحاولة تغيير الهوية املجتمعية، وتصدع الكيانات األسرية، وتدمير املنشآت  ،صفوف الجماعات املتطرفة

بسبب العجز في املوارد املالية، وتوقف  ؛واملرافق التعليمية من فصول دراسية ومكاتب إدارية، والعجز عن طباعة الكتب الدراسية

 ،نتيجة سياق الصراعات مسلحة كانت ؛دت االنعكاسات التي طالت قطاع التعليمصرف مرتبات املعلمين والكوادر التربوية. وقد تعد

اليمن، في عدم توافر الفرص الكافية  العربية، مثلما هو حادث فيأو سياسية،  وتساهم األوضاع داخل مناطق الصراعات املسلحة 

٪من 20فالدول التي تعاني من الصــراعات املستمرة لديها )للتعليم في مراحله املختلفة، واستهداف البنى التحتية واملرافق التعليمية،

وهو ما يؤدي إلى تأثر قطاع التعليم  (2٪من األطفال غير امللتحقين باملدارس في العالم50األطفال في سـن الدراسـة االبتدائية لكن لديها 

 اسمه لصالح أحد األطراف عسكري  أو ح ااألفق فرص لتسوية الصراع سياسي   وتعرضه لعواقب وخيمة، السيما أنه ال تلوح في
 
، فضال

ز  عن الظروف االقت ِّ
حف 

  لالنضمام إلى الجماعات املسلحة بعد الوعود املالية التي تقدم لهم. اصادية السيئة التي تمثل مم

صنف يبالتخلي عن املدرسة، و  ابل املنظمات الدولية واملعنية بالفئات التي حكم عليها قسر  للبيانات التي تم رصدها من ق   اووفق       

 ،بسبب احتمالية افتقار الدولة املستضيفة للبنى التحتية ؛ن بصفة عامة من أكثر الفئات املعرضة لفقدان خيار التعليمو الالجئ

صعوبة  واملوارد واملؤسسات الالزمة الستقبالهم، إضافة إلى عدم وجود برامج خاصة تراعي ما أضاعوه من املراحل الدراسية، إلى جانب

وزيادة الفاقد  في سنوات الدراسة اومن أكثر البلدان التي شهدت ضياع  ؛ تلقي التعليم بلغتهم األم، وتدريسهم بلغة الدولة األجنبية

والعراق وليبيا، وتعرضت فيها املدارس لإلغالق أو التدمير أو تحولت إلى ثكنات ومعتقالت عسكرية ومراكز  ،واليمن ،سوريا؛ التعلمي هي

 إيو 
م
 .مةهد  اء لالجئين أو الفارين من القصف واملنازل امل

 

تقدر مجموعة املنظومة التعليمية، إذ  تدهور  فيم 2011فقد تسببت الصراعات السياسية والعسكرية الدائرة منذ عام  ،اليمن ففي    

لى التعليم. وهذا العدد يشــــــمل إمليون طفل في حاجة ماسـة  3.7ومنهم  ،مليون طفل بحاجة إلى مســاعدات تعليمية 4.7ن نحو أالتعليم ب

 عن إغالق مراكز ملحو األمية وتعليم الكبار، وتعرض املراكز التعليمية للنهب واملصادرة، ؛  مليون طفل خارج املدارس 2حوالي 
 
فضال
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مدرســة غير صــالحة  (2500)بنحو عة التعليم أن ما يقدر تؤكد بيانات مجمو ، حيث وهو ما يقود إلى تقويض قطاع التعليم اليمني

ا دمرت ( مدرسة 256منها )لالستخدام بسـبب النزاع في اليمن،  مدرســة تعرضـت  (1520و)بســـبب الغارات الجوية أو القصـف،  اكلي  تدمير 

مدرسـة ال تزال تحتلها الجماعات املسلحة. وأكثر من مدرســة من بين كل  (23و) ا،مدرسـة تأوي النازحين داخلي   (167و) ،جزئية ألضرار

و العائدين لديها قدرة محدودة على أن املدارس في التجمعات املستقبلة للنازحين أثالث مدارس تعرضـت للضـرر أو التدمير. كما 

 لى األمإالوافدين من أبناء النازحين. وال يزال االفتقار  ةاســتيعاب الطلب
 
 حيثاألطفال إلى املدارس.  أمام وصــول ا ا كبير  ان يشـكل عائق

وقد  2011منذ أن بدأت األزمة اليمنية في عام  (حالة 426التحقق من  تعليمية )تماعتداء على مؤســســات  (762)اإلبالغ عن أكثر من

 2016عام تسببت الحرب في اليمن في توقف صرف املرتبات للمعلمين وللكوادر التربوية منذ 
 
 اا سيئة، نظر  م، وجعلهم يواجهون ظروف

وتدهور الحافز املعنوي للمعلمين، وهو  ،وغياب فرص العمل ،لالنعكاسات املالية والنفسية الناتجة عن عدم الحصول على الرواتب

ساتذة واملدرسين السيما في ظل ما يؤثر على استقرار األسر، بل وتشير بعض الكتابات اليمنية إلى تزايد معدالت االنتحار في أوساط األ 

م قبل األوان 2019-2018إلى  2017-2016وبسبب انتهاء األعوام الدراسية من بداية  وغياب أي بدائل منظورة. ،شعور عميق باليأس

ترض أن إضافة إلى انقطاع رواتب املعلمين وغيابهم عن املدارس تقلص عدد األيام والساعات الدراسية عن األيام الطبيعية؛ حيث يف

ساعات في اليوم الواحد ليصبح إجمالي  (6)بمتوسط ( يوم 141تكون عدد األيام الفعلية التي يقضيها الطالب/الطالبة في املدرسة )

يوم  100( ساعة دراسية؛ في حين انخفض متوسط عدد األيام الدراسية في ظل غياب املعلمين إلى ما يقارب 846الساعات الدراسية )

 ( ساعة.300بمتوسط ثالث ساعات في اليوم الواحد لتصبح عدد الساعات )

ب انتشار فيروس كورونا (،19-جائحة كوفيد تمثل في ظهور ما يسمى )ت والجائحة الثانية ، في 2020مطلع العام  COVID)- (19تسبِّ

% من الطلبة امللتحقين 80 - 60بلد حول العالم، أي أن ما بين  161مليار طفل وشاب عن التعليم، وذلك في  1.6انقطاع أكثر من 

واليونيسف، حيث قامت بلدان عديدة  ،من البنك الدولي ا لتقارير كلباملدارس انقطعوا عن الذهاب إلى مدارسهم وجامعاتهم وفق  

(.  وأجبرت A ،2020، واليونسكو 2020مما أثر في تعليم الدارسين )البنك الدولي،  ؛بإغالق املدارس والجامعات في كثير من مناطقها

مليار متعلم(  1.5% )أكثر من 89ن حكومات دول العالم على إغالق املؤسسات التعليمية مما تسبب في حرما (19كوفيد )جائحة كورونا

ة لتلقي التعليم الوجاهي )اليونسكو 188من  شير اإلحصائيات الصادرة عن وت(. B  ،2020دولة من الوصول إلى املؤسسات التعليميِّ

بسبب  اتضررو ية متعلم في املنطقة العرب( مليون 96.16)حوالي منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو " بأن هناك 

  ة.الخفي ءالعدوا ههذ

ط لها وهي التدريس عن بعد في وفي محاولة لتدارك هذه التداعيات     
ِّ
سات بخوض تجربة كبيرة غير مخط قامت العديد من تلك املؤسِّ

وفي ذات الوقت الحد من  ،( من أجل ضمان استمرارية الدروس2020)خليف،  Emergency Remote Educationحاالت الطوارئ 

وأعضاء  ،األمور ولياء أو  ،أن التحول املفاجئ للتدريس عن بعد في حاالت الطوارئ أدى إلى صدمة وتوتر لدى الطالب إال انتشار الفيروس.

طراف، باإلضافة الهيئة التدريسية، سواء كانت على الصعيد الشخص ي أو املنهي، ملا تحتاج إليه العملية من جهود مضاعفة من كلِّ األ 

إلى عدم االستقرار النفس ي بسبب تفش ي الوباء، إلى جانب عدة معيقات غير عادية لطالب املدارس والجامعات: كعدم توفر الوقت 

إذ تمثلت أكبر (.2020لخ )عفونه وآخرون، إمة املحتوى الرقمي، ...ءفرص، ضعف البنية التحية، عدم مالال ؤاملناسب، عدم تكاف

ضعف األوضاع املعيشية واالقتصادية لجزء كبير من املواطنين، وعدم وصول  ا النوع من التعليم في املنطقة العربية فيالتحديات لهذ

نترنت إلى كل املناطق البعيدة عن مراكز املدن، وعدم قدرة وسائل اإلعالم الجماهيري على خلق تفاعل شبيه بما يجري في تغطية اإل 

 
 
التي يقبع غالبها في أسفل السلم بمؤشرات التعليم  ،اكل هيكلية تعاني منها األنظمة التعليمية العربيةعن مش الفصول التقليدية، فضال

%من سكان املنطقة العربية يفقدون لإلنترنت بحسب  43نترنت في املنطقة العربية، إال أن الدولية. وبالرغم من انتشار استخدام اإل 

ا التقنيات التي يتيحها التعليم اإللكتروني، وال ، كما أن العديد من الدول لم تختبر سابق  UNDPإلنمائيابيانات برنامج األمم املتحدة 
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ا إال في بعض دول النفط الغنية، بل لم تستطع دول عربية كثيرة ا، وال تتركز الناجحة منها جزئي  تزال التجارب العربية متواضعة جد  

أن جامعات عريقة عبر العالم اعتمدت املحاضرات الرقمية منذ أكثر من عقد حتى إدخال التعليم عن بعد في النظام الجامعي، رغم
 

ة شهدت تباينات، اختلف املكان، لكن تشابه الزمان، زمان الجائحتين: توجد  ،وخالصة ملا سبق     والصراعات،  ،كوروناسياقات عدِّ

م األولويات في حاالت، وضحية قلة املوازنات، أو تباين الرؤى  داٍم،ففي اليمن صراع 
ِّ
والتعليم أكبر املتضررين، فهو ليس على سل

مية، والفاقد ر  حقائق مم  واالجتهادات، وفي أحسن الحاالت ضحية غياب التشريعات.
م
عل يميِّ الت  عل 

على التعلمي في ظل تراكم الفاقد  - الت 

تجاوز عدد األطفال غير إذ  على قارعة الطريق، والتعلم جعل التعليم -وأضعافها من عمر الصراعمدار عامين من عمر الجائحة، 

، في حين في سن العليم الثانوي  (%32)منهم في سن التعليم االبتدائي، و(%10)مليون طفل،(16)امللتحقين باملدارس في املنطقة العربية

نسبة األطفال امللتحقين  به تبلغ، في الوقت الذي التعليم الثانوي  (%40)قل منأو من التالميذ التعليم االبتدائي،  (%84)ينهي نحو

 فقط في املنطقة العربية وتنخفض هذه النسبة كثير   (%47)بل االبتدائيقلسنة في التعليم 
 
لى إوتصل في اليمن  ا في البلدان األقل نموا

وباقي الفئات  ،ناهيك عن التمييز ضد ذوي اإلعاقة ،الريفية والحضريةلى الفوارق الواضحة بين املناطق إ(، هذا باإلضافة %10)ما دون 

قصاءاألكثر عرضة للتهميش واإل

ا  املنظمة لعقد هذه الندوة الدولية اتالجه سعىت؛ العديد من الدول ومنها اليمنبالنظم التعليمية في  تثار الكارثية التي لحقلآل ونظر 

بالتقييم، والطموح بالرؤية االستشرافية؛ في ظل ما كشفت عنه جائحة كورونا من تعميق ألزمة لربط التساؤل بالتحليل، والتشخيص 

  
مي جل التراكمي لألزمات فاقم الفاقدكانت قائمة باألصل، فالسِّ

م
عل يميِّ الت  عل 

ألهمية التعليم في بناء املجتمعات  اونظر   .اليمن في الت 

للوقف على مدى تأثير جائحتي ه الندوة لعقد هذ ابضرورة املض ي قدم  وتحقيق أهداف التنمية الشاملة واملستدامة، وشعورنا 

ميفي زيادة الفاقد  19-وكوفيدالصراعات سياسية كانت أو مسلحة 
م
عل يميِّ الت  عل 

بهدف  ؛ئحتينالتي تعاني من تلك الجا اليمنفي  الت 

ميمن الزيادة في نسبة الفاقد للحد  للتدخالت الواجب القيام بها في املدى املنظور ة التشخيص والتحليل، مع بلورة رؤي
م
عل يميِّ الت  عل 

 .الت 
 
 

 :للندوة العام الهدف ➢

ميي زيادة الفاقد فعلى التعليم العام في اليمن وتأثيرات ذلك  19 -كوفيد جائحة و  والحرب رصد مدى تأثير الصراع
ُ
عل

َّ
عِليمّي الت

َّ
 .الت

 .للحد من تلك التأثيرات وبلورة رؤى للتدخالت الواجب القيام بها
 

 :فرعيةال الهداف ➢

ميالتأصيل ملفهوم الفاقد  •
م
عل يميِّ الت  عل 

 في التعليم العام. الت 

 .أثناء األزمات اليمنفي  والنظم التي تحكم عملية التعليمالسياسات تحليل  •

 .اليمنفي  مي لطلبة التعليم العامزيادة الفاقد التعل فية يالصراعات املسلحة والسياس التعرف على دور  •

ميفي زيادة الفاقد  19 -وفيد التعرف على تأثيرات جائحة ك •
م
عل يميِّ الت  عل 

 .اليمنفي لطلبة التعليم العام  الت 

على  19 –مواجهة تلك املخاطر من الصراعات وجائحة كوفيد في اليمن في بالتعليم دور الحكومات والجهات املعنية التعرف على  •

ميالفاقد 
م
عل يميِّ الت  عل 

 .الت 

 19 –الصراعات وجائحة كوفيد  نتيجةدور املنظمات الدولية ومنظمات املجتمع املدني املحلية ملواجهة تلك املخاطر التعرف على  •

مي على الفاقد ا
م
عل يميِّ الت  عل 

 .في اليمن الت 

مينسبة الزيادة في الفاقد في مقدمتها الحد من  التأثيراتتلك  منللحد اليمن تصورات ملساعدة برؤى و الخروج  •
م
عل يميِّ الت  عل 

 الت 

 .19 –كوفيد نتيجة الصراعات وجائحة 

                                                             
 .2050-2020بناء املستقبل  -الحملة العربية للتعليم، تقرير توجهات مستقبل لتعليم في املنطقة العربية 6

 .2020التقرير العربي للتنمية املستدامة  7
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•  
م
ميطر عملية للتدخل في الحد من الزيادة في الفاقد وضع أ

م
عل يميِّ الت  عل 

ء للحكومات واملنظمات الدولية للبدوتقديمها  ،في اليمن الت 

 األخذ بها في خططهم ومشاريعهم املستقبلية لدعم التعليم.في 
 

 

 :الندوة محاور  ➢

 واقع التعليم العام في اليمن قبل بداء الصراعات والحروب املسلحة. :املحور الول  •

ميزيادة الفاقد على التعليم العام في اليمن وتأثير ذلك في مسلحة كانت أو سياسية : تأثير الصراعات املحور الثاني •
م
عل يميِّ الت  عل 

 .الت 

ميفي زيادة الفاقد  19-تأثير جائحة كوفيد  املحور الثالث: •
م
عل يميِّ الت  عل 

 .في اليمن الت 

 لتأثيرات التصدي واملنظمات الدولية ومنظمات املجتمع املدني الوطنية في الرسمية اتاملؤسسالحكومات و دور  املحور الرابع: •

 .املستمرة في اليمن في ظل األزمات التعلميقد لفاالزيادة في ا ، والحد من19-الحرب وجائحة كوفيد 

 لتطبيقها. اليمنم الذاتي، والتعليم املدمج ومدى جاهزية كتروني، والتعليم عن بعد، والتعللاألنظمة التعليمية البديلة كالتعليم اإل املحور الخامس: •

ميالفاقد على زيادة 19-أثناء الصراعات وكوفيد للتعليم املوازنات والتمويلتأثير : املحور السادس •
م
عل يميِّ الت  عل 

 في اليمن. الت 

على التعليم العام والحد من زيادة الفاقد  19-في مواجهة تأثيرات الصراع وجائحة كوفيد تجارب بعض الدول  املحور السابع: •

مي
م
عل يميِّ الت  عل 

 في اليمن. الت 

ميالفاقد لنسبة الزيادة في  املستقبلية للتصديالرؤى والحلول : الثامناملحور  •
م
عل يميِّ الت  عل 

نتيجة الصراعات وجائحة  اليمن في الت 

 وأي أزمات مستقبلية. 19-كوفيد
 

 الفئة املستهدفة: ➢

 الحكومات.  القرار وممثلوصناع  •

 األكاديميون والباحثون في الجامعات ومراكز األبحاث التربوية.  •

 .علميالت  التعليمي ن بالشأن و هتماملتربويون و ال •

 التعليم في حالة الطوارئ.خبراء في مجال ال •

 منظمات املجتمع املدني العاملة في مجال التأثير في السياسات العامة.  •

 منظمات املجتمع املدني العاملة في مجال التعليم.  •

 الوطني. ى عاملة في مجال التعليم على املستو الدولية النظمات املممثلو  •

 إعالميون وصحفيون ووسائل إعالم.  •

 لجان أولياء األمور ونقابات املعلمين. •
 

 تائج املرتقبة:الن ➢
 .19-نتيجة الصراعات؛ وظهور جائحة كوفيد في التعليم العام في اليمن التعلميالفاقد على قطاع التعليم بشكل عام وحجم  التأثيراتتحديد حجم  •

مي الفاقدتلك التأثيرات وخطورة  بخطورة الوعي زيادة •
م
عل يميِّ الت  عل 

  والحاجة الت 
م
 .وطأته من للحد إجراءات التخاذ لحةامل

 .التعليم العام في اليمنفي عليمي الفاقد التتلك التأثيرات وحجم دراسات حديثة حول حجم نتائج تقديم  •

 .والتجارب تبادل الخبرات خالل من التعلم في الفجوات بتقليص املعنية الجهات التزام لضمان القطاعات املتعددة املشاركة تحفيز •

مي ا الفاقد وتعويض لتقييم املمكنة العمل وخطط االستراتيجيات تحديد •
م
عل يميِّ الت  عل 

 .والحكومة املدرسة مستوى  على الت 
 

 :موعد االنعقاد للندوة ➢

 .شجرينت(بتوقيت مساءً 4 – 1( بتوقيت صنعاء، من)مساءً  7 – 4) ةمن الساع .م9/2021/( 23: )خميسال يوم •
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 ان:املك  ➢

ا من خالل منصة لكتروني  إ جلسات الندوةسيتم عقد  19-ا للظروف االستثنائية التي يعيشها العالم بسبب انتشار كوفيدنظر  

(ZOOM:حيث سنحاول من خالل العمل والتعلم عن بعد ضمان تحقيق التالي ،) 

 .املفهوم: فهم املواضيع الرئيسية وأبعادها املختلفة ✓

 .استخدام أفضل وأنجع وسائل التحليلات من /التحليل: تمكين املشاركين ✓

 .دون استثناءعن بعد وضمان إشراك الجميع  لندوةأثناء جلسات االعدالة واملساواة في الفرص  ✓

 .االعتماد على النقاش والحوار وتبادل وجهات النظر أكثر من نقل املعلومات والبيانات ✓

 .مسبٍق  تفاصيل، واملواد النظرية بشكٍل والندوة وبرنامج الات بأجندة /االعتماد على تزويد املشاركين ✓

 :كاملباشر عبر الفيس بو  البث ➢

ر عليه التسجيل في ال
 
عن طريق البث املباشر على ندوة ال حضور  من ZOOM منصة على املحدودة األماكن بسبب ندوةسيتمكن كل من تعذ

 /https://m.facebook.com/ACEAorg الرابطصفحة الحملة العربية للتعليم للجميع على الفيس بوك. أنقر 
 

 اللغات: ➢

 .باللغتين الفورية الترجمة خدمة وستتاح .واإلنجليزية العربية باللغتينندوة ال جرى تس
 

 : ندوةرنامج للب
نامج  3( ومدته حوالي )Zoomاللقاء سيعقد عىل منصة ) ح: ساعات(، وفيما يىلي البر  التفصيىلي المقبر

الوقت 
المخصص 

 للفقرة

 عنوان الفقرة المتحدث

 مقدمة وترحيب في الحضور  - منسق ومقرر الندوة -د.يوسف سلمان الريمي 5

 اليمني كلمة االئتالف التربوي  - د. عصام العلفي 5

 كلمة الحملة العربية للتعليم للجميع - أ.رفعت صباح 5

 للتعليم في اليمنكلمة املنظمات الدولية الداعمة  -  10

 د. يوسف سلمان الريمي 30

 اليمن -مركز البحوث والتطوير التربوي 

 تأثيرات الصراع والحرب على التعليم العام في اليمناملداخلة الولى:  -

 شنقا حلقة - املشاركين 15

 الخطيبمحمد مطهر خليل  30

 اليمن - جامعة صنعاء

على التعليم العام في  19-تأثيرات جائحة كوفيداملداخلة الثانية:  -

 اليمن وزيادة الفاقد التعليمي التعلمي.

 حلقة نقاش - املشاركين 15

 أ.د. حمود السياني 30

كبير الباحثين بمركز البحوث والتطوير التربوي واستشاري دولي 

 اليمن- التربوية تفي تخطيط السياسا

دور الحكومات واملنظمات املحلية والدولية في املداخلة الثالثة:  -

على التعليم العام في اليمن،  19-مواجهة تأثيرات الحرب وكوفيد

وجوانب القصور والتحديات والرؤى العاجلة واملستقبلية ملواجهة 

 تلك التأثيرات.

 .في حالة الطوارئ للتعليم مداخالت املنظمات الدولية الداعمة  - منسق الشبكة –أيمن قدوري  .أ 5

 حلقة نقاشية - للمشاركين في الندوة 25

 فالشات سريعة واختتام -  5
 

 

  

https://m.facebook.com/ACEAorg/
https://m.facebook.com/ACEAorg/
https://m.facebook.com/ACEAorg/
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 املداخالت للمشاركني يف الندوة:

 

 املداخلة الولى:

 اليمن.الصراع والحرب على التعليم العام في  يراتأثت عنوان املداخلة:

 د. يوسف سلمان أحمد الريمي مقدم املداخلة:

 اليمن -رئيس شعبة التخطيط بمركز البحوث والتطوير التربوي  الصفة والجهة:
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اقع   :التعليم العام في الجمهورية اليمنية قبل بدء الصراع والحرباملحور الول: و

تم تطوير وتعزيز التعليم العام في اليمن في مختلف الجوانب األمر الذي أسهم في تحقيق  2010 – 2000خالل الفترة من عام 

إنجاز كبير وعلى وجه الخصوص في مجال إتاحة التعليم األساس ي والثانوي واالقتراب من تحقيق العدالة واإلنصاف في توفير 

 التعليم للجميع. وسنستعرض في هذا الفصل أهم جوانب التطوير: 

 :
ً
 االستراتيجية:السياسات والخطط أوال

تم إعداد وتنفيذ العديد من االستراتيجيات لتطوير مختلف مراحل وأنواع التعليم ومن هذه  2010إلى  2002خالل الفترة من 

 االستراتيجيات

ات اليمن الدولية إلى تحقيق األهداف الوطنية والتزام وتسعى .2015-2003األساس ي  التعليم لتطوير الوطنية اإلستراتيجية •

 اإلنفاق وإطار ،2006 عاماملدى  متوسط النتائج إطار وضع الصدد، هذا م،2015نحو تعميم التعليم األساس ي بحلول عام 

؛ 2007 و 2003 عامي والعلوم في للرياضيات الدولية ، واملشاركة في دراسة االتجاهات 2007املدى في عام  متوسط

ووضعت الحكومة أربعة مخططات  املدارس. إلنشاء كقواعد الفنية واملعايير املدارس توزيع بيانات خرائط قاعدة واستخدام

 مدارس في الفتيات الستبقاء مشروطة تحويالت نقدية وتوفير الريفية، املناطق في مدرسات مع التعاقد وهي التجربة طور  في

 .املجتمعية املشاركة تشجيع جانب إلى منح مدرسية وإنشاء األساس ي، التعليم

 وعادل النوعية عالي ثانوي  تعليم توفير اإلستراتيجية إلى : وهدفت2015 -2007 الثانوي  للتعليم الوطنية اإلستراتيجية •

 التالية التحديات مع اإلستراتيجية التعامل ترتب ذلك، إلى باإلضافة .العمل وسوق  العالي التعليم لالنتقال إلى التكلفة وفعال

  2015 عام حتى

 . 2015 -2011لطفولة املبكرة الوطنية ل  اإلستراتيجية  •

 .2012-2000األمية اإلستراتيجية الوطنية ملحو  •

 ( 2014 – 2004تطوير التعليم املنهي والفني )الوطنية لاإلستراتيجية  •

 االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب  •

 بالنوعية يتميز العالي للتعليم نظام إلستراتيجية إلى خلقوتهدف ا : 2006 العالي التعليم لتطوير الوطنية اإلستراتيجية •

 درجة على برامج والكفاءة ويوفر بالفعالية ويتسم وأفقيا، رأسيا وانفتاحها املسارات وتعدد واسعة النطاق ومشاركة الجيدة

 ،“.باليمن الحياة نوعية من يحسن كما للمجتمع، والخدمات والتعلم والبحث التدريس توفير في التميز ويعكس الجودة من

العديد من السياسات وزارة التربية والتعليم  اتخذتر تنفيذ إستراتيجيات التعليم العام، ا، وفي إط2013وحتى  2002خالل الفترة من 

 االلتحاقوأصدرت العديد من القرارات ونفذت عدد من البرامج في كل من جانبي العرض والطلب على التعليم بهدف رفع معدالت 

بشكل عام وخفض فجوة النوع االجتماعي في التعليم، وتوفير التعليم لجميع األطفال مع تركيز على توفير متطلبات تعليم األطفال من 

، وتمثلت هذه الجهود في التالي: 
َ
 الفئات األشد حرمنا

 توفير البنية التشريعية والقانونية: .أ

، ومن استثناءحيث تم إصدار عدد من التشريعات أو القرارات الهادفة توفير بيئة قانونية إلصالح التعليم وتوفيره للجميع دون 

 هذه القرارات:

( والذكور في 6-1م، بشأن اإلعفاء من الرسوم الدراسية لإلناث في الصفوف )2006( لعام 41قرار مجلس الوزراء رقم ) •

 (.3-1الصفوف )
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جلس الوزراء بربط الدرجة الوظيفية باملدرسة، لتجاوز مشكلة النزوح الكبير للمعلمين من املناطق الريفية والنائية إصدار م •

 إلى املناطق الحضرية بعد حصولهم على الدرجة الوظيفية.

أدوارها في جوانب م، بشأن توفير ميزانية تشغيلية للمدارس، لتتمكن من القيام ب2008( لعام 279إصدار القرار الوزاري رقم ) •

التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم ومواجهة القضايا التربوية ذات الخصوصية بكل مدرسة، إضافة إلى القيام بالصيانة 

 البسيطة.

إعادة النظر في القواعد والشروط واملعايير الخاصة باختيار وتعيين اإلدارة املدرسية واملوجهين وإعادة توزيع املعلمين، بما  •

 أفضل الكوادر التعليمية وأكثرها كفاءة. اختيارهم في يس

 ، بشأن اعتماد العمل بالئحة مجالس اآلباء واألمهات املعدلة، لتوسيع أدوار2009( لسنة 262إصدار القرار الوزاري رقم ) •

 عليم بجودة عالية.مسؤوليات املدارس واملجتمع املحلي في جوانب التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقويم لتقديم خدمة التو 
 

 تعزيز قدرات املستويات املحلية )مدرسة ومجتمع محلي(:  .ب

نفذت الوزارة سياسات هادفة لتعزيز قدرات املستويات املحلية لإلسهام في جوانب التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم لتوفير 

 تعليم جيد للجميع، وتمثلت هذه السياسات في:

عد برنامج التطوير : حيث القائـم علـى املدرســةتنفيذ برنامج التطوير  .أ على املدرسة من املنهجيات التي تضمنتها  مالقائ يم

كونه يرتكز على طلب العملية التعليمية والتربوية واملدرسة ومحيطها الداخلي  األساس ي اإلستراتيجية الوطنية للتعليم 

والخارجي ، والهدف  من هذا البرنامج هو رفع قدرة املدارس على إدارة العملية التعليمية وتحسينها وتطويرها وصوال إلى تحقيق 

ن فيها إلى جانب مساهمة ودعم املجتمع املحلي معايير الجودة الشاملة  ويأتي ذلك من خالل رفع قدرات املدارس والعاملي

للعمل سويا لتطوير نوعية التعليم في مناطقها، وبشكل مختصر إعطاء املدرسة قدر واسع من االستقاللية في  إدارة شئونها 

ة البشرية من حيث التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم الذاتي  والتفكير بما يخدم عملية التطوير وتوظيف موارد املدرس

واملالية في وجود نظام من الشفافية واملحاسبة والتقييم الذاتي.  وبعد نجاح عملية التدريب عملت الوزارة على تعميم البرنامج 

 لذلك تم إعداد اإلطار املنهجي لتنفيذ برنامج التطير القائم على املدرسة، والذي  ى املستو على 
 
الوطني بشكل تدريجي، وتمهيدا

 .2013املراجعة السنوية الثامنة املنعقدة في صنعاء في مايو تم عرضه في 
 

 حشد ودعم املدارس واملجتمع املحلي لتحسين بيئة عمل املدرسة ومحيطها، عن طريق: .ب

، تطورت فيا بعد لإلنشاء قطاع لتعليم الفتاة يتكون من ثالث إدارات عامة يةلمشاركة املجتمععامة لوتفعيل إدارة  تأسيس •

 .واملتابعة والتقييم والدراساتهي: تعليم الفتاة، واملشاركة املجتمعية 

 إعداد وإصدار الئحة مجالس اإلباء واألمهات. •

 تشكيل وتفعيل مجالس األباء واألمهات في معظم مدارس الجمهورية. •

تدريب أعضاء مجالس األباء واألمهات في الجوانب املتعلقة بتنفيذ جميع مسئولياته لعملية تحسين املدارس الخاصة بإعداد  •

 واملصادقة على التقارير املالية الشهرية وامللخصات املالية للمدارس. باملدارس،ودعم ومتابعة تنفيذ خطط التحسين 

 خياطة والصناعات الغذائية وصحة الحيوانتدريب األمهات في مجاالت محو األمية وال •

 من املشرفين في مجال الصحة والخدمة االجتماعية. تدريب عدد •
 

 . تخصيص ميزانية تشغيلية للمدارس: 3

م بشأن إعداد مقترحات إلعادة النظر في النفقات التشغيلية والرأسمالية 2007( لعام 158بناء على أمر مجلس الوزراء رقم )

 للمجالس املحلية واألجهزة التنفيذية في الوحدات اإلدارية، والقرارات الالحقة له ذات الصلة، ونتائج االجتماع املشترك ملجلس الوزراء
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م، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة األخ/نائب رئيس الوزراء للشئون 22/5/2008املنعقد يوم الخميس بتاريخ ومحافظي املحافظات 

 .وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء اإلدارة املحلية، واملالية، والتربية والتعليم والخدمة املدنية –االقتصادية
 

افق املدرسية: .ج  تحسين البنية التحتية واملر

 األثاث إلى إضافة األخرى  واملساحات الدراسية الفصول  توفير خالل من املدرسية واملرافق التحتية البنية تعزيز على الوزارة عملت

  الستخدامها املطلوبة واملعدات
 
 الوزارة عملت ذلك ولتحقيق الخاصة. اإلحتياجات ذوي  واألطفال الفتيات خاصة الطلبة لحاجات وفقا

 التالي: على

الخاصة. بحيث تم تعديل  االحتياجاتوإيجاد مباٍن مدرسية أكثر إستجابة ملتطلبات ذوي  املدرسية،تطوير تصاميم املباني  •

 من مكونات املبنى املدرس ي.
 
 أساسيا

 
 جزءا

 
 املخططات اإلنشائية للمدارس لتصبح املمرات الخاصة باملعاقين جسديا

 في تصميم املرافق والتسهيالت املساعدة لتجعل ا •
 
 أساسيا

 
 وعلى وجه الخصوص للفتيات وإعتبارها مكونا

 
 وأمنا

 
ملدرسة أكثر ترحيبا

املباني املدرسية الجديدة، كما أن الوزارة تسعى إلضافة هذه التسهيالت للمدارس القديمة. وهذه التسهيالت تتمثل في الحمامات 

بناء أسوار ملدارس البنات واملدارس املختلطة خاصة املعلمات، و الخاصة بالطالبات وتوفير املياه لها وأماكن استراحة للطالبات و 

 املدارس الواقعة في أسواق أو جوار الطرق العامة.

أكبر في عملية الصيانة والترميم وتوفير أدوات الصيانة الالزمة دورا وضع نظام للصيانة والترميم، يقوم على أساس إعطاء املدارس  •

 توفير لكل مدرسة )صندوق الصيانة(، وأي
 
يزانية التشغيلية التي يستخدم جزء منها لتنفيذ الصيانة العاجلة والبسيطة في املضا

وفي نفس الوقت يساعد على تحسين البيئة املدرسية، ويجعل  استخدامه، بما يحافظ على املبنى املدرس ي، ويطيل من فترة املدارس

 خاصة بالنسبة للفتيات 
 
 وأمانا

 
 الخاصة. االحتياجاتوذوي املدرسة بيئة أكثر ترحيبا

 الخاصة. االحتياجاتتدريب املعلمين واإلدارة املدرسية على التعامل بحساسية نحو متطلبات تعلـيم الفتـاة، وذوي  •
 

 جتماعي على التعليم: رفع مستوى الطلب اال  .د

التي تتحملها األسر كنتيجة إلرسال  ولتنفيذ هذه السياسة تم تنفيذ عدد من البرامج تستهدف خفض الكلفة املباشرة أو غير املباشرة

 أبنائهم وبناتهم للمدرسة، ومن هذه البرامج:

بناتهم وأوالدهم إلى املدارس، وهذه الحوافز  على إرسال. برنامج الحوافز املنزلية: ويقوم هذا البرنامج على توزيع حوافز لتشجيع األسر 1

وتوفير الحقيبة املدرسية بما يسهم في تخفيف العبء املالي املطلوب من  تتمثل في التغذية املدرسية، الحوافز النقدية املشروطة،

 التحاقاألسر إللحاق بناتهم وأوالدهم في املدارس. هذه الحوافز تساعد في تخفيف الكلفة التي تتحملها األسر األقل دخال نتيجة 

مرحلة التعليم األساس ي. وتهدف  استكمالبها حتى  رواالستمرابناتهم وأبنائهم بالتعليم األساس ي وتحفزهم على إلحاقهم باملدارس 

عن طريق زيادة الطلب االجتماعي على التعليم من خالل مساعدة  عدد األطفال خارج املدرسة إلى خفضسياسية الحوافز املدرسية 

مرحلتي التعليم  استكمالاألسر الفقيرة على إلحاق اطفالها بالتعليم األساس ي الحكومي وتشجيعهم على االستمرار في املدرسة حتى 

 األساس ي والثانوي. 

مرحلة التعليم األساس ي  استكمالحتى  واستمرارهمتصميم وتنفيذ عدد من حمالت رفع الوعي املجتمعي بأهمية إلحاق في املدرسة  .2

 االحتياجاتطفال ذوي والثانوي، مع التركيز على رفع الوعي املجتمعي بأهمية التعليم للفئات املحرومة واملتمثلة في الفتيات، واأل 

الخاصة، واألطفال املهمشين وـطفال الشوارع. حيث نفذت حمالت التوعية مستخدمة مختلف الوسائل املرئية واملسموعة 

املجتمعي للفئات املحرومة في  الوعيواملقروءة. كما تم تصميم دليل إرشادي لكيفية تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم حمالت رفع 

 املحلية.إطار املجتمعات 

 من التعليم األساس ي.  3-1والذكور في الصفوف  6-1إلغاء الرسوم الدراسية التي يتم تحصيلها من الفتيات في الصفوف الدراسية   .3

 التعاقد مع املعلمات للمناطق الريفية النائية، وتدريبهن قبل أن يتم قبلوهن كمعلمات مؤهالت من قبل الخدمة املدنية. .4

 % من مجموع املوظفين الجدد كل عام.30الوظائف التربوية الجديدة بحيث تجاوزت أكثر من رفع نصيب اإلناث من   .5
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 رفع قدرة النظام التعليمي على إدماج الطفال من ذوي االحتياجات الخاصة: .ه

 وفي سبيل ذلك عملت الوزارة على تنفيذ التالي:

حيث عملت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ سياسة قائمة على دعم إلحاق األطفال ذوي  تبني مفهوم التعليم الجامع، .1

االحتياجات الخاصة، من خالل تبني سياسة التعليم الجامع الذي يهدف إلى توفير تعليم للجميع في إطار املدرسة العادية مع 

وقدرات الطلبة.   ولتحقيق ذلك نفذت الوزارة عدد من األنشطة املوجهة لتحقيق هذا املبدأ، من خالل التركيز  مراعاة حاجات

على مبدا التربية الجامعة. وتهدف أنشطة املشروع إلى تشجيع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة على االلتحاق بالتعليم وتحسين 

رفع كفاءة املعلمين  ل االهتمام بتوفير تجهيزات ومستلزمات خاصة بهؤالء االطفال،نوعية الخدمة التعليمية املقدمة لهم من خال

مستوى ديوان  الشاملة علىوتدريبهم حول التعامل مع االطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم الالزم إلدارة التربية 

 الوزارة واملحافظات وزيادة وعي املجتمع بأهمية التعليم لهذه الفئة. 

 يشارك فيه جميع الطفال ويعاملون فيه معاملة متساوية .2
ً
. ويشتمل ذلك على تغيير أسلوب ضمان أن تصبح املدرسة مكانا

تناول مفهوم التعليم. فالتعليم الجامع هو أسلوب يدرس كيف يمكن تغيير النظم التعليمية لكي تلبي احتياجات مجموعة 

ز على  متنوعة من املتعلمين. وهو يعني تحسين نوعية
ِّ
التعليم من خالل زيادة فعالية املعلمين، وتعزيز املنهجيات التي ترك

الدارسين، وتطوير الكتب الدراسية واملواد التعليمية املناسبة، وضمان بيئة مدرسية مأمونة وصحية لجميع األطفال. ويعتبر 

.تعزيز الروابط بين املعلمين، والطالب، واآلباء، واملجتمع املحلي من أجل تط
 
 أيضا

 
 حيويا

 
 وير بيئات تعلمية شاملة أمرا

 على أساليب التعامل وجذب الفتيات وذوي االحتياجات الخاصة لاللتحاق باملدارس. تدريب املعلمين .3

اقع تعليم الفتيات والفئات .4  ذوي االحتياجات الخاصة في إطار نظم املعلومات التربوية. إدماج املؤشرات املساعدة في إبراز و

 ارة العامة للتربية الشاملة.إنشاء اإلد .5

 وضع إستراتيجية لتطوير التربية الشاملة. .6

 إجراء الفحوصات الطبية، وتوزيع املعينات التعليمية على الطلبة. .7
 

 

 التوسع في برامج محو المية وتعليم الكبار: .و

 بهدف خفض عدد االميين من البالغين وتوفير التدريب لهم تم تنفيذ عدد من البرامج منها:

 واألمهات بأهمية التعليم ومحو األمية. اآلباءرفع مستوى الوعي لدى  .1

 التوسيع في تنفيذ برامج محو األمية األبجدية مع التركيز على اإلناث،  .2

 على حد  سواء. النسويةتنويع أنشطة التدريب املقدمة ملراكز التدريب االساس ي واملراكز  .3

 األمية على نحو  أفضل.تحسين بيئة التعليم التعلم وتطوير مناهج محو  .4

 مراجعة وتحديث برامج إستراتيجية محو األمية وتعليم الكبار. .5

 من خطط الوزارة على املدى املتوسط والقصير  اعتماد .6
 
من عام  ابتداءوزارة التربية والتعليم محو األمية وتعليم الكبار جزءا

 للتمويل، حيث تمول هذه الخطط بالشر  ، مما2007
 
 مهما

 
 اكة بين الحكومة اليمنية واملانحين.يتيح مصدرا

، وتساهم املبادرة في بلوغ  35التي تتبناها منظمة اليونسكو في  Lifeاشتراك اليمن في "مبادرة القرائية من أجل التمكين"  .7
 
بلدا

مثل في "تحقيق أهداف دكار، السيما الهدف الثالث منها" تلبية احتياجات التعلم لكافة الصغار والراشدين" والهدف الرابع املت

 % في مستويات محو أمية الكبار" والهدف الخامس املتمثل في "املساواة بين الجنسين في التعليم".  50تحسن بنسبة 
 

 

 :تجويدهالبدء بتوسيع التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة، والعمل على  .ز

 وتم ذلك من خالل:
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، والذي تمثل مرحلة الطفولة املبكرة أحد محاور هذه 2015-2006تطوير واعتماد اإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب  .1

 اإلستراتيجية.

 .2015-2011اإلستراتيجية الوطنية للطفولة املبكرة  واعتمادإعداد  .2

 تعزيز وتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بالطفولة املبكرة. .3

 من خطط الوزا .4
 
، 2007من عام  ابتداءرة على املدى املتوسط والقصير إعتماد وزارة التربية والتعليم الطفولة املبكرة جزءا

 للتمويل، حيث تمول هذه الخطط بالشراكة بين الحكومة اليمنية واملانحين. مما
 
 مهما

 
 يتيح مصدرا

 إنشاء اإلدارة العامة ملركز تنمية الطفولة املبكرة. .5

 سنوات. 5-3إعداد وثيقة املنهج وآدلة املربيات للفئة العمرية  .6
 

 (:وتأهيل املعلمين واإلدارة املدرسية )أثناء وقبل الخدمةتدريب  .ح

 وتم التدريب من خالل تنفيذ األنشطة التالية

تكثيف التدريب في أثناء الخدمة: ويهدف التدريب إلى توفير التدريب بأسلوب عملي وتطبيقي، يركز على نقاط الضعف  .1

 من مع
 
ال بدءا  لبقية صفوف املرحلة األساسية، 3-1لمي الصفوف)الشائعة للحصول على تأثير ومردود سريع وفعِّ

 
( صعودا

ومن ثم مديري املدارس واملوجهين وتوفير التدريب على املستوى الالمركزي بغرض تقوية القدرة املؤسسية للتدريب على 

 للحجم الكبير من املعلمين املطلوب تدريبهم وفي وقت قصير. وق
 
د شكلت ما مستوى القاعدة مع خفض كلفة التدريب نظرا

" كمواقع للتدريب حيث غطت هذه املدارس جميع أنحاء البالد، والفكرة أن كل مدرسة يجب أن باملدارس املحوريةسميت "

 
 
 في مدرسة محورية، واملدرسة املحورية يتم اختيارها من بين املدارس األعضاء لتصبح املدرسة الرئيسة ومكانا

 
تكون عضوا

املحورية يلزم أن تكون في موقع متوسط وسهل الوصول إليه، ولديها تجهيزات جيدة، باإلضافة للتدريب، وعليه فإن املدرسة 

إلى تعاون مدير املدرسة واستعداده أن تقوم مدرسته بهذا الدور. ولرفع القدرة املهنية على املستوى الالمركزي يتم اختيار 

محددة، باإلضافة إلى تلقي  هاملحور نفسه، بمعايير مهنية وخبراتي املدربين لتنفيذ البرامج التدريبية من املعلمين واملوجهين من

 التدريب املناسب لتنفيذ البرامج التدريبية. 

تأهيل املعلمين في أثناء الخدمة، تعمل وزارة التربية والتعليم على تنفيذ "املشروع" الوطني لتأهيل املعلمين" الذي يهدف عامة  .2

علمات في أثناء الخدمة إلى درجة البكالوريوس باستخدام نظام التأهيل املنتظم في املعاهد إلى رفع مؤهالت جميع املعلمين وامل

عد.  العليا إلعداد وتدريب املعلمين، وكليات التربية، ونظام التأهيل عن بم

لضمان ربط  وضع وتطوير آلية للتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكليات التربية .3

مخرجات مؤسسات إعداد وتدريب املعلمين باحتياجات سوق العمل )مدارس التعليم العام( وقد تم إصدار قرار مجلس 

 م بتشكيل لجنة تنسيق بين هذه الجهات.2007( لسنة 86الوزراء رقم )

 ف املشاركة املجتمعية.تدريب مديري املدارس في مجال االتجاهات الحديثة في اإلدارة املدرسية، التخطيط باألهدا .4

 تدريب مدراء مكاتب التربية في املديريات في مجال املشاركة املجتمعية، ومهارات اإلتصال. .5

 ، التخطيط، املتابعة والتقويم.اآلليتدريب كوادر اإلدارة العامة في املحافظات املستهدفة في مجال الحاسب  .6
 

: مجال التقدم املحرز قبل الصراع والحرب:
ً
 ثانيا

 و جودة( و برغم التقدم املحرز في التعليم حيث حقق التعليم في 
 
حاول اليمن االستجابة ملتطلبات التنمية من خالل التعليم )انتشارا

 اليمن  مندو التسعينات زيادة في عدد املدارس  والطالب  خاصة الفتيات والفئات املحرومة على مستوى الريف والحضر.

( مدرسة بزيادة 14,975م الى )2005/2006( مدرسة لترتفع في عام 13,477م )2001/2002ام املدارس في الع كان عددفقد  

( مدرسة 16,912م الى )2013 /2012( مدرسة لترتفع في العام 374.5( مدرسة بمتوسط السنة الواحدة )1490قدرها )
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م 2015/2016صل في العام ( مدرسة لت276.6م بمتوسط سنوي ما يقارب )2005/2006( مدرسة عن عام 1937بزيادة )

 .( مدرسة178( بنقص )16,734الى )

( 32,890م الى )2013( طفل وطفلة ليرتفع في العام 29,856م )2009/2010كما بلغ عدد امللتحقين برياض االطفال في العام  

 .( طفل وطفلة14,476م الى )2016/ 2015ال عام( طفل وطفة حيث انخفض في 3034طفل وطفلة بزيادة قدرها )

( طالبة عن العام 1,106,337( طالبة بزيادة قدرها )2,566,166م )2015/2016بلغ عدد التحاق الفتيات في املدارس في عام  

 .م2001/2002

وهو أخر عام  2015وحتى  2003ونتيجة للبرامج السابقة نجد أن مؤشرات التعليم األساس ي والثانوي تحسنت خالل الفترة من 

أدى إلى تباطئ  2011ية على املستوى الوطني.  على الرغم من أن األزمة والصراع الذي ظهر في عام تتوافر له إحصاءات تربو 

سيكون تأثيرها أكبر بكثير وأدت إلى تراجع كبير في املؤشرات  2015تحسن هذه املؤشرات وأن الحرب الذي بدأت في مارس 

 مليون طفل. 2املحققةـ وارتفاع أعداد األطفال خارج املدرسة إلى أكثر من 

 قبل بداية الحرب   على اليمن: 2015جدول بأهم مؤشرات التعليم املحققة للتعليم الساس ي والثانوي ومحو المية في عام 

 إناث ذكور  مجموع املؤشر مسلسل

 %62.4 % 67.1 %64.8 الساس يمعدل القبول الصافي في الصف االول  1

 0.93 نقطة لصالح الذكور  7فجوة النوع االجتماعي للقبول الصافي  2

 %80.4 %91.1 %85.8 ( املرحلة االساسية6-1االلتحاق الصافي للتالميذ للصفوف من ) 3

 0.88 (6-1فجوة النوع االجتماعي لاللتحاق الصافي للصفوف من ) 4

 %89 %101.7 %95.5 ( املرحلة االساسية6-1االلتحاق اإلجمالي للتالميذ للصفوف من) 5

 0.87 (6-1فجوة النوع االجتماعي لاللتحاق اإلجمالي للصفوف من) 6

 %74.7 %87.9 %81.5 الساسيةااللتحاق الصافي للتالميذ في املرحلة  7

 0.85 فجوة النوع االجتماعي لاللتحاق الصافي في التعليم الساس ي 8

 %78.6 %93.1 %86 الساسيةااللتحاق اإلجمالي للتالميذ في املرحلة  9

 0.84 فجوة النوع االجتماعي لاللتحاق اإلجمالي للتعليم الساس ي 10

 % 67.1 %62.4 %64.8 معدل القبول الصافي في الصف االول الثانوي  11

 1.08 فجوة النوع االجتماعي للقبول الصافي في الصف االول الثانوي  12

 %57.9 %40.4 %49.4 معدل القبول االجمالي في الصف االول الثانوي  13

 1.43 فجوة النوع االجتماعي لاللتحاق اإلجمالي في الصف االول الثانوي  14

 %38.4 %28.1 %33.4 االلتحاق الصافي للتالميذ في املرحلة الثانوية 15

 1.37 فجوة النوع االجتماعي لاللتحاق الصافي في التعليم الثانوي  16

 %49.3 %35.4 %42.5 الثانويةااللتحاق اإلجمالي للتالميذ في املرحلة  17

 1.39 فجوة النوع االجتماعي لاللتحاق اإلجمالي في التعليم الثانوي  18

 172455 885 180540 بلغ عدد امللتحقين بمراكز محو االمية )( الذكور )( اإلناث )( اناث 19

البرامج واالستراتيجيات التي كنا نعقد األمل على إال أنه ولألسف وبسبب الحرب توقفت معظم تلك املشاريع مما أدى الى توقف معظم 

 على عملية التنمية  وعلى رأسها التع
 
ليم أننا سنتمكن من تنفيذها التقدم أكثر الى االمام باإلضافة الى التحديات املزمنة األكثر تأثيرا

 والتي سيتم ايضاحها بشكل تفصيلي حتى تتضح الصورة كاملة .
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 الثاني: تأثيرات الصراع والحرب على قطاع التعليم العام في اليمن: املحور 

 

عندما يتعرقل التعليم إلى تأثير الصراع والحرب على تعليم األطفال في اليمن بعنوان  2021أشار تقرير اليونيسف، الصادر في يوليو  

ماليين شخص يتواجدون في أكثر من  4أكثر من  نزوحسبب في يفي تصاعٍد مستمر، و يزال ال حيث أوضح أن الصراع والحرب في اليمن 

مع وجود  قيد الحياة. وال يزال الوضع األمني مريعا وال يمكن التنبؤ به، مخيم عشوائي وهم بحاجة إلى دعم عاجل للبقاء على 1,500

كما تزداد ، ات التعليم األساس يخدم إلى الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك تقديم قيود شديدة على ايصال املساعدات اإلنسانية

أما . يعيشون تحت خط الفقر 2014 البيانات أن حوالي نصف سكان اليمن كانوا في العام حدة الفقر في هذه البلد، حيث تشير أحدث

أطفال  10 لومن بين ك . في املائة 80الوطني ارتفعت إلى حوالي  فتشير التقديرات إلى أن معدالت الفقر على الصعيد في الوقت الراهن

 بسبب  .دخل كاٍف لتلبية احتياجاتهم األساسية أطفال لدى أسر ليس لديها 8يعيش أكثر من 
 
وقد تفاقم هذا الوضع الصعب أصال

للوباء  واملزيد من الناس. باإلضافة إلى ذلك، ستكون اآلثار الجانبية كورونا مما أدى إلى توسيع دائرة الفقر لتشمل املزيد وباء فيروس

 على مختلف متاحي الحياة  .الطويل املدى على استجابة تنفيذ األطفال كبيرة والتي من املرجح أن تتطلبعلى 
 
وقد أثر هذا الوضع سلبا

 االقتصادية والصحية والتعليمية. وسوف نستعرض في التالي بعض تأثيرات الحرب والصراع على التعليم العام )األساس ي والثانوي(.

: أثر الحرب على 
ً
 إتاحة التعليم:أوال

االلتحاق بالجماعات  عرضة ملخاطر عمالة األطفال أو في املدارس، يكون األطفال أكثر عندما تتوقف العملية التعليمية .1

القوات  طفل في اليمن ضمن 3,600تم تجنيد أكثر من 2021وفبراير  015نن2وخالل الفترة ما بين مارس  .املسلحة

  17و  5تتراوح أعمارهم بين  املائة من أطفال اليمن ممن في 17انخرط  ،2013وفي العام  .والجماعات املسلحة
 
 1,3 - عاما

بسبب  العاملين في الوقت الراهن األطفال يكون هناك املزيد من عمالة األطفال. ومن املحتمل أن في –مليون في املجموع 

 26طفل خالل الفترة ما بين  3,336ل حيث قتل ولم يسلم أطفال اليمن من القتتشهده اليمن  االنهيار االقتصادي الذي

، عندما يتعرقل التعليم: تأثير النزاع على تعليم األطفال في 2021اليونيسف، يوليو ) 2021فبراير  28إلى  2015مارس 

   اليمن(.

مدرسة إما تم تدميرها بشكل كامل أو جزئي أو  (2507)إلى أن  ويشير تقرير اليونيسفتأثرت الكثير من املدارس بسبب الحرب  .2

على حصول أكثر من خروج هذا العدد من املدارس ثر وأ. (2021)اليونيسف،  املسلحينتم استخدامها من قبل النازحين أو 

ى تكون ( طالب وطالبة على التعليم ،  ويتطلب عودتها إلى الخدمة التعليمية أعمال بناء وترميم وصيانة وتأثيث حت1486449)

هذه املدارس فمنهم من لم يستطع مواصلة التعليم ومنهم  إلى طالبقادرة على تقديم الخدمة التعليمية كما امتدت األضرار 

  تسرب.من نزح إلى مناطق أمنة حتى يلتحق بالتعليم ، أو 

 أو استخ .3
 
 أو جزئيا

 
دمها من قبل الجماعات املسلحة باإلضافة إلى خروج عدد كبير من املدارس عن الخدمة نتيجة تدميرها كليا

 على إمكانية توفير  أو كسكن
 
للنازحين، فإن الحرب أدت إلى توقف عملية التوسع في بناء وصيانة املدارس األمر الذي أثر سلبا

 قبل الحرب. املدارس تدمير املدارس، فقد أدت الحرب إلى عدم استكمال بناء 
 
 ملا كان قائما

 
وتجهيز الخدمة التعليمية وفقا

املدارس والفصول الدراسية التي كان مخطط بناءها واستثمارها ملواجهة زيادة مستوى االلتحاق للبنين والبنات في مختلف 

 محافظات الجمهورية.

 على دفعها ألبنائه وأثرأدت الحرب إلى تدهور الوضع االقتصادي في البلد وارتفاع األسعار األمر الذي زاد من أعباء األسرة  .4
 
ا سلبا

 للتعليم وجعل لتوفير الغذاء األولوية على التعليم.

 للبالد ومعاناة للكثير من األسر  .5
 
ارتفاع معدالت الرسوب والرسوب حيث أدت الحرب إلى نشؤ مصاعب اقتصادية كبيرة جدا

دى ذلك إلى أن حيث فقد الكثيرون أعمالهم ومصادر أرزاقهم، وأصبح توفير الغذاء والدواء هو الهم األكبر ملعظم األسر وأ

تعليم األبناء لم يعد من أولويات كثير منهم بل ودعت الحاجة إلى الدفع باألبناء والبنات إلى العمل حتى يساعدوا أسرهم في 
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توفير لقمة العيش الضرورية وقد عجزت كثير من األسر من توفير املتطلبات الدراسية ألبنائهم وبناتهم من دفاتر وأقالم 

والذي بدوره انعكس في ارتفاع عدد الطالب والطالبات الذين تسربوا من املدارس كما أن االلتحاق في  وحقائب وزي مدرس ي 

.
 
 كبيرا

 
 الصفوف األولى شهد تراجعا

لم يظهر تراجع في رتبة الجمهورية  2017-2016و 2012-2011بين  على الرغم من ان تقرير مؤشرات التنافسية لألعوام ما .6

 2011االلتحاق بالتعليم األساس ي والثانوي، اال أن هناك مؤشرات تدل على أن االزمة التي بدأت في عام اليمنية بالنسبة ملعدل 

أثر سلبي على اإلنجازات التي تم تحقيقها في رفع معدالت االلتحاق بالتعليم االساس ي  2015وتحولها إلى حرب شاملة عام 

 والثانوي ويبرز ذلك خالل التالي:

من ضعف عدد األطفال الذين لم يلتحقوا  ويعتبر هذا الرقم أكثرفل الوصول إلى التعليم، مليون ط 2ال يستطيع  •

 ، 890,000حيث بلغ عددهم حينها  2015العام  باملدارس في

مليون طفل بحاجة  11.3، كما أن هناك للحصول على التعليمطارئ  مليون بحاجة إلى دعم 8.1 هناك ما يزيد عن •

، عندما يتعرقل التعليم: تأثير النزاع على تعليم األطفال في 2021)اليونيسف، يوليو إلى مساعدات إنسانية 

 اليمن(.

 للصراع واألطفال النازحين ملخاطر أكبر تحول دون التحاقهم  •
 
يتعرض األطفال الواقعين في املناطق األكثر تعرضا

 باملدارس أو مواصلتهم للدراسة.

  هناك •
 
األخيرة  اآلونة في مدارسهم من تسربوا الذين أو امللتحقين باملدارس غير األطفال أن من متزايد قلق أيضا

  للدراسة يعودون  ال قد
 
 .بشكل صحيح دعمهم يتم لم إذا اطالقا

 

 

: أثر الحرب على جودة التعليم:
ً
 ثانيا

. لقد تعرضت أدت الحرب إلى حدوث تداعيات سلبية غير مباشرة على التعلم وجودة التعليم حتى عندما يكون التعليم 
 
املدرس ي متاحا

املدارس لألضرار وسيطرت عليها جماعات مسلحة أو استخدمها النازحون للحصول على مأوى. وتعرض املعلمون والطالب للقتل 

وبات من الصعب للغاية ضمان جودة التدريس والتعليم في هذه األجواء، ومن أهم التأثيرات السلبية  .واإلصابات والصدمات النفسية

 رب على التعليم العام ما يلي:للح

 ، 2016-2015التوقف عن التعليم وعدم استكمال دراسة املناهج الدراسية خاصة في الفصل الثاني من العام  .1

لم يتسلموا رواتبهم بشكل منتظم ملدة أربع  - أو ثلثي العاملين في مجال التدريس –معلم ومعلمة  171,600ما يقدر بنحو  .2

بل أخرى إلعالة أسرهم، األمر الذي يعرض ما يقرب من  ماليين طفل  4سنوات، وبالتالي التوقف عن التدريس إليجاد سم

، عندما يتعرقل التعليم: تأثير النزاع على 2021اليونيسف، يوليو م اليمن )إضافي لخطر فقدانهم فرص الحصول على التعلي

 عدم :آثارها ومن اليمن، في التعليمية العملية تقوض التي التهديدات أخطر من املرتبات أزمة إنتعليم األطفال في اليمن(. 

وبعض  املدرسة، إلى النقل تكلفة دفع في صعوبة يواجهون  االستعداد للتدريس لديهم من وحتى املعلمين، دوام انتظام

  تعمل ال املدارس
 
 .التعليم مخرجات على أثر مما الدراس ي تدريس املنهج اكتمال عدم إلى إضافة .املعلمين غياب بسبب إطالقا

شحة املوارد  عدم تمكن الوزارة من طباعة وتوزيع الكتاب املدرس ي وهو الوسيلة األهم في العملية التعليمية وذلك بسبب .3

والذي بدوره خلق مصاعب جمة في استيراد أوراق الحصار البري والجوي والبحري املعتمدة للتعليم من امليزانية العامة، و 

، خطة التعليم 2019)وزارة التربية والتعليم،  الطباعة واألحبار وغيرها من املواد الكيماوية الخاصة بعمليات الطباعة

 االنتقالية(.

مثلة في األثاث من كراس ي تدمير البيئة املدرسية الالزمة لعملية التعليم والتعلم من خالل تدمير التجهيزات املدرسية املت .4

معمل علوم، إضافة إلى التجهيزات  300معقد مدرس ي، وأكثر من  61,380وطاوالت جلوس للطلبة حيث تم تدمير ما يزيد عن 
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)وزارة التربية والتعليم، محور جودة  األخرى من معامل حاسوب، وتجهيزات األنشطة املدرسية ووسائل التعليم والتعلم

 .ة لخطة التعليم االنتقالية(التعليم: ورقة خلفي

 فقد أدى استمرار القصف وتهديم املدارس واملنازل واملؤسسات العامة والخاصة نتج  .5
 
 واجتماعيا

 
تدهور حالة الطلبة نفسيا

عنه مشاهد مرعبة ومحزنة للمجتمع بأكمله وعلى وجه الخصوص الوضع النفس ي واالجتماعي صغار السن من الطالب 

 والطالبات مما سبب ل
 
هم الكثير من التوتر النفس ي والعيش في حالة من الرعب النفس ي واالجتماعي، ويعتبر كل ما سبق معيقا

ضعف الستمرارهم في البيئة الدراسية والتعلم ملا ترسب في أذهانهم ونفسياتهم من قلق وخوف وفزع، األمر الذي أدى إلى 

 قدرات الطلبة على مواصلة الدراسة واالستيعاب والفهم. 

كتظاظ وازدحام الفصول الدراسية فنتيجة للحرب اضطرت أعداد كبيرة من السكان في املناطق املستهدفة للنزوح إلى مناطق ا .6

مستضيفة، وبطبيعة الحال فإن الطالب والطالبات كانوا من ضمن هؤالء النازحين فقد تركوا مناطق سكنهم ومدارسهم إلى 

 
 
 كبيرا

 
على املدارس في املناطق املستضيفة للنازحين، حيث تجاوز متوسط الطلبة في أماكن أخرى، األمر الذي مثل ضغطا

طالب، وهذا األمر مثل صعوبة للمعلمين في التعامل مع هذه االعداد الكبيرة. إضافة إلى ذلك فإن  100 – 80الفصل الواحد 

للكثير من التدمير وتعذر استمرار  النزوح أدى إلى استخدام املدارس كأماكن إليواء النازحين األمر الذي جعلها تتعرض

 ..)وزارة التربية والتعليم، محور جودة التعليم: ورقة خلفية لخطة التعليم االنتقالية( العملية التعليمية

أدت الحرب الى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في اليوم مما قلل من قدرة الطلبة على مراجعة دروسهم وإعداد  .7

سهم انقطاع التيار الكهربائي في عدم قدرة املدارس على استخدام البرامج والوسائل التعليمية التي أية، كما الواجبات املنزل

 يتم عرضها من خالل التلفزيون. 

نتيجة لتدمير الحرب للكثير من املؤسسات الخدمة مثل الكهرباء واإلنترنت واالتصاالت أصبح التعليم في املدرسة واملنزل  .8

 ية مصادر املعرفة والتدريب على املهارات املناسبة لسوق العمل وذلك نتيجة للتالي:يعاني من محدود

تعتبر إمكانية الوصول إلى اإلنترنت في املدارس واملنازل شبه معدومة حيث أن اليمن تعتبر من أخر الدول بالنسبة  •

 لتوافر إمكانية الوصول لألنترنت.

 واالتصاالت الحديثة في التعليم.محدودية استخدام تقنية املعلومات  •

•  
 
تدني مستوى التدريب للمعلمين والطلبة على استخدام االنترنت وتقنية املعلومات واالتصال باعتبارها جزء  مهما

 في العملية التعليمية.

س وتقديم الدعم أدت الحرب إلى تقليص عدد ومستوى تنفيذ زيارات اإلشراف التربوي ملتابعة سير العملية التعليمية في املدار  .9

للمعلمين األمر الذي حد من استمرار متابعة الوزارة لنوعية التعليم املقدم في املدارس. من املالحظ محدودية الزيارات 

النطاق الجغرافي للعاملين  إطاراملدرسية التفتيشية السنوية املنفذة وهي حاليا محصورة في نطاق املحافظات واملديريات وفي 

)وزارة التربية والتعليم، محور جودة التعليم: ورقة خلفية لخطة التعليم  ياب املوارد املالية لالنتقالوبالذات في ظل غ

 وغالبا ما تستهدف الزيارات املدرسية املنفذة ما يلي:االنتقالية(، 

الوظيفي  متابعة االنضباط الوظيفي لإلدارة املدرسية والقوى العاملة باملدارس والرفع بحاالت الغياب واالنقطاع •

 ومتابعة اجراءات تنفيذ اقساط الخصم على الغياب 

 فحص السجالت املدرسية االدارية واملالية وتزويد االدارة املدرسية بالتغذية الراجعة حول النتائج  •

 التحقيق والتقص ي في املشكالت املدرسية املحالة اليها  •

 اعداد ورفع التقارير الدورية الختامية حول ادائها  •

 ة في االشراف على تنفيذ االختبارات املدرسية والعامة املشارك •
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، بما في ذلك واألوبئة تفش ي األمراضتراجع مستوى املعيشة وتدنى الخدمات الصحية وبالتلى الى إلى والحرب أدى الصراع  .10

في املائة  48حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، كان  591،100، كان هناك 2017حمى الضنك والكوليرا. وحتى آب / أغسطس 

مرافق غير قادرة على تقديم  10 -6سنة.  يعمل النظام الصحي بأقل من نصف طاقته، حيث أن  15منها من األطفال دون سن 

 تأثرت إمدادات املياهمحافظة". كما  16، "توفر الخدمات واملرافق الصحية العاملة في خدمات صحة وغذائية لألطفال

 2015والصرف الصحي والنظافة الصحية بشدة بأضرار مادية بسبب الحرب. وأظهرت دراسة أجراها البنك الدولي في عام 

وعدن وتعز قد تضررت، بما في ذلك أبراج املياه في املائة من املياه والصرف الصحي التي تم تقييمها في مدن صنعاء  43أن نحو 

  ومحطات ضخ املياه ومحطات املعالجة وصهاريج املياه ومعدات مختبر املياه وخزانات الوقود.

أسهمت الحرب في توقف إعداد وتنفيذ االستراتيجيات الهادفة إلى تطوير التعليم، واقتصار الخطط على مواجهة أثار الحرب  .11

ر الذي أدى إلى غياب االستراتيجيات والسياسات الهادفة لتطوير التعليم ولتحقيق أهداف التنمية على التعليم، األم

 وذلك يبرز من خالل: 2030املستدامة 

توقف تطوير املناهج الدراسية لتستوعب املهارات الالمعرفية املطلوبة للقرن الحادي والعشرين والقائمة على  •

نسان، املساواة، العدل والسالم ونشر القيم الدينية والوطنية وممارسة مفاهيم التنمية املستدامة، حقوق اال

 املواطنة العاملية.

أنشطة التدريب والتطوير للمعلمين بما يسهم في تعزيز وتحسين أداء املعلمين وطرائق التدريس  تراجعتكما  •

الحياة، حل املشكالت بطرق لتعمل إكساب الطلبة مهارات القرن الحادي والعشرين املتمثلة في: التعليم مدى 

 سلمية، إعالء ثقافة السالم ونبذ العنف، املساواة بين الجنسين واحترام التنوع الثقافي.

على الرغم من أن اليمن عملت على تجويد التعليم وتحسين جودة النظام التعليمي خالل العقد األول من القرن الحادي  .12

والخطط لتطوير التعليم ودعم بنية السياسات املرجعية للتعليم ووضع العديد والعشرين من خالل إتباع املنهج اإلستراتيجي 

من األنظمة واملعايير لتعزيز كفاءة وجودة إدارة العملية التعليمية ورفع معدالت االلتحاق خاصة بين الفتيات ولكن بدء 

 نتج عنه: 2015وتصاعد الصراع وشن الحرب في عام  2011األزمة في عام 

 الجهود وتنفيذ الخطط واالستراتيجيات التي تم إعدادها. عدم استمرار •

 حيث لم يتم إعداد إستراتيجيات وخطط لتطوير التعليم ورفع  •
 
توقف نهج التخطيط االستراتيجي الذي كان متبعا

 .2015معدالت االلتحاق وتجويد التعليم بعد عام 

: أثر الحرب على تحقيق مبدأ املساواة واالنصاف في توفير 
ً
 التعليم: ثالثا

يعتبر التعليم حق أساس ي لجميع األطفال والشباب والكبار، بصرف النظر عن العمر، أو الجنس، أو األصل العرقي، أو اللغة، 

من  26فالحق في التعليم أصبح قضية عاملية، حيث تنص املادة  .أو الدين، أو الرأي، أو اإلعاقة، أو املركز االجتماعي أو االقتصادي

على أن التعليم حق أساس ي. وهو حق تكرر تأكيده في عدد من املعاهدات والوثائق التي تم  1948اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام 

 ، أهمها على وجه التحديد:1948إصدارها 

تمييز في مجال التعليم تنص على واجب الدول في توسيع الفرص التعليمية لتشمل بشأن مكافحة ال 1960اتفاقية اليونسكو لعام  .1

 .جميع األشخاص الذين ما زالوا محرومين من التعليم االبتدائي

برز مبدأ  1966ويؤكد العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام  .2 على الحق في التعليم للجميع، كما يم

 مي املجاني.التعليم اإللزا

اتفاقية حقوق الطفل، وهي من اتفاقيات حقوق اإلنسان التي صادق عليها أكبر عدد من الدول، تنص على حق الطفل في  .3

م، وبالتالي 
ِّ
 عن االلتزامات إزاء أهداف التعليم، وتقر بأن املتعلم يشكل محور تجربة التعل

 
عدم التمييز ضده. وهي تعبر أيضا

 .لتعليم وأساليبه التربوية، وفي أسلوب إدارة املدرسة بشكل عامفإن ذلك يؤثر في مضمون ا
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أما على املستوى الوطني، فقد حدد دستور الجمهورية اليمنية في الفصل الثالث حقوق املواطنين بالتعليم وواجبات الدولة                

 ( تنص على "تكفل الدول24باألسس االجتماعية والثقافية املادة )
 
 واجتماعيا

 
 واقتصاديا

 
ة تكافؤ الفرص لجميع املواطنين سياسيا

 وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك"، بينما حددت املادة مادة )
 
( من الدستور أن التعليم والصحـة والخدمات االجتماعية أركان 32وثقافيا

 54ادة )وفي امل .أساسية لبناء املجتمع وتقدمه يسهم املجتمع مع الدولـة فـي توفيرهـا
 
( من الدستور أكد التعليم حق للمواطنين جميعا

 للقانون بإنشاء مختلف املدارس واملؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في املرحلة األساسية إلزامي، وتعمل الدو 
 
لة تكفله الدولة وفقا

ة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من االنحراف وتوفر له على محو األمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني واملنهي، كما تهتم الدولة بصور 

كما أعتبر الدستور أن التعليم في  .التربية الدينية والعقلية والبدنية وتيهئ له الظروف املناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع املجـاالت

وسع فيه، كونه من الحقوق التي كفلها الجمهورية اليمنية من الخدمات االجتماعية الضرورية التي تعمل الدولة على نشره والت

 تكفله الدولة بإنشاء مختلف 37الدستور، فقد أشارت املادة )
 
( من دستور الجمهورية اليمنية إلى أن: "التعليم حق للمواطنين جميعا

ه التربية الدينية املدارس واملؤسسات الثقافية والتربوية وتهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من االنحراف وتوفر ل

 والعقلية والبدنية، وتهيئة الظروف املناسبة لتنمية ملكاته في جميع املجاالت".
 

، 8، 6م في مواده 1992أغسطس  11م واملصادق عليه في مجلس النواب في 1992وحدد القانون العام للتربية والتعليم لعام 

 تكفله الدولة وتيسره لكل أبناء الشعب  ، املبادئ والسياسات التعليمية القائمة على اعتبار10، 9
 
 إنسانيا

 
، وحقا

 
 بشريا

 
التعليم استثمارا

 بما يحقق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص، كما تهتم الدولة بالرعاية الصحية واملدرسية لكل مراحل التعليم. كما حددت 
 
مجانا

يير العلمية في التخطيط ووضع املناهج والتقويم واملتابعة، والربط في ( من القانون أن السياسة التعليمية ترتكز على املعا14املادة )

التعليم قبل التخصص ي بين املعارف النظرية واملهارات الفنية وعلى تحقيق التوازن في النظام التعليمي، والعدل في توزيع الخدمات 

( على ضرورة 28ة التعليمية. كما يؤكد القانون في املادة رقم )واإلمكانيات التعليمية بين املحافظات واملناطق وعلى الالمركزية في اإلدار 

االهتمام بالتربية الشاملة حيث تنص على أن "تنش ئ الدولة املدارس واملؤسسات التعليمية الخاصة لتعليم املعوقين ورعايتهم وتوفر 

في التكيف مع املجتمع واإلسهام في مجال  لهم التعليم األساس الذي يتالءم مع كل حالة من حاالت اإلعاقة لغرض تمكين املتعلم

 نشاطاته، وتنظم الالئحة نظام التعليم ومناهجه".
 

 لذلك تنظر الجمهورية اليمنية إلى أن التربية الجامعة )الشاملة( هي حق 
 
كل طفل في التعليم وضمان حقوق التحاقه لووفقا

أن تلبي هذه املؤسسات احتياجاته وتستجيب لها، وتكفل للجميع  باملؤسسات التعليمية العامة بغض النظر عن الفروق الفردية على

 من األطفال
 
 رفيع املستوى في ظل مناهج تعليمية مالئمة، وأساليب تربوية متطورة، وإيجاد املدرسة الرحبة التي ال تستثني أحدا

 
 تعليما

هلهم للمستقبل، كمواطنين قادرين على املساهمة )عاديين، معاقين، متفوقين، محرومين( وتقدم لهم برامج تتناسب مع قدراتهم وتؤ 

 بشكل فعال في خدمة أنفسهم ومجتمعهم.
 

 :لكن الحرب أدت إلى اإلخالل بتوفير التعليم للجميع من خالل

 ملواصلة التعليم .1
ً
هذا بشكل خاص  يؤثر حيث سببت الحرب تقليل الفرص املتاحة للعديد من الطفال واليافعين الكثر ضعفا

على األطفال في املناطق الريفية واملجتمعات النازحة واملناطق التي يصعب الوصول إليها في اليمن. وقد يمتد خطر الحرمان من 

 بالقضاء على التقدم املحرز على مر العقود ال سيما في جانب تعليم الفتيات
 
 .التعليم إلى ما بعد الجيل الحالي مهددا

 بنتائج الحرب، حيث يسعى أكثر من كان النازحين أكث .2
 
طفل نازح في سن الدراسة جاهدين من أجل الحصول على  523,000ر تأثرا

 .التعليم بسبب ضيق مساحة الفصول الدراسية الحالية

الفتيات تأثرن أكثر لعدم شعور األسر باألمان والخوف على بناتهن في املدارس أو أن الطريق إلى املدرسة محفوف باملخاطر  .3

 ما يتم إخالءها عند 
 
 إلى املدرسة، أو ألن بعض املدراس توجد بالقرب من منطقة نزاع وغالبا

 
 وإيابا

 
 طويال ذهابا

 
وتستغرق وقتا

اندالع القتال. كانت الفتيات في الصفوف الثانوية أكثر عرضة لالنقطاع عن الدراسة لعدة أسباب، وفي أغلب األحيان، لم تشعر 

ن في املدارس أو لم يشعرن بالراحة في الذهاب إلى املدارس التي تخلو من املعلمات أو املراحيض ودورات املياه هؤالء الطالبات باألما
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، فبعد أن 2015، 2010فقد انخفضت مؤشرات التكافؤ بين الجنسين في املرحلة الثانوية بين األعوام  .املستقلة لتدبر شؤونهن

( أصبح لصالح الذكور في عام 1.1بواقع ) 2010ول الثانوي لصالح اإلناث في عام كان مؤشر التكافؤ ملعدل القبول في الصف األ 

(، كما أنخفض مؤشر التكافؤ بين الجنسين في معدالت البقاء حتى الصف الثالث الثانوي لنفس الفترة  من 0.99بواقع ) 2015

خفض مؤشر التكافؤ بين الجنسين في معدل ( من مجموع الطلبة امللتحقين في الصف األول الثانوي، وأن0.66( إلى ) 0.68)

، على الرغم من أن معدل استكمال الصف الثالث 2015( عام 1.03إلى ) 2010( عام 1.09استكمال الصف الثالث الثانوي من )

.  كما ة(، خطة التعليم االنتقالي2019)وزارة التربية والتعليم،  1الثانوي ظل لصالح اإلناث، حيث وأن معدل االستكمال أكبر من 

 على فرص حصول الفتيات 
 
أثر انقطاع العديد من املعلمين واملوظفين التربويين عن العمل نتيجة عدم دفع رواتبهم الشهرية سلبا

 .محافظة 13على التعليم في 

حيث أصبحت إمكانية تأمين وصولهم إلى املدارس أو في املدارس أقل من ذي قبل، كما أن  تأثر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة .4

 اسرهم أصبحت منشغلة عنهم وبمتابعة تعليمهم بالبحث عن أساسيات الحياة من طعام مسكن وملبس.

صبحت تواجه صعوبات في توفير تأثر األطفال من األسر التي تعاني من التهميش أو الفقر نتيجة أن الحرب أدت إلى أن هذه األسر أ .5

الغذاء األمر الذي جعل الكثير منهم يتسربون من املدارس والعمل ملساعدة أسرهم على توفير متطلبات الحياة الضرورية من 

 طعام ومالبس ونحوها.
 

 شن الحرب على اليمن أدت الى: وبالتالي فإنه على الرغم من أن اليمن استطاعت تقليص فجوة االلتحاق في التعليم االبتدائي اال ان تبعات

 تقليص فرص التحاق الفتيات باملدارس مقارنة بالذكور. •

 ارتفاع معدالت التسرب خاصة بين اإلناث واألطفال والفقراء واألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة. •

 سحبر الذي أسهم في تراجع اهتمام األسر بالتعليم لصالح توفير أساسيات الحياة األخرى من طعام ومأوى وكساء، األم •

الكثير من األسر ألوالدها وبناتها من املدارس للعمل وكسب دخل يساعد األسرة على الحياة أو مساعدة األسرة في األعمال 

 الزراعية وأعمال الراعي وجلب املاء.

: أثر الحرب على إدارة العملية التعليمية:
ً
 رابعا

املناطق الجنوبية  جديد فيتبني نظام لالختبار  2015/2016لم يتم الحفاظ على تجنيب التعليم الصراعات القائمة فقد تم في عام 

 للقرارات  والشرقية في
 
املحافظات التالية )عدن، أبين، لحج، شبوة، حضرموت واملهرة والضالع وسقطرى( حيث تم تنفيذ االختبار وفقا

 التالية:والتعاميم الصادرة 
 

والذي بموجبه تم تعديل نظام توزيع درجات  م / بشأن تعديل الالئحة العامة لالختبارات 2016ـ  3ـ 17(  بتاريخ 1قرار وزاري رقم )  .1

 على أساس اعتماد  اختبارات الشهادات االساسية والثانوية 
 
 لنتائج الطالب 80الذي كان قائما

 
% من الدرجة الكلية لكل مادة وفقا

% من الدرجة الكلية لكل مادة تحسب كأعمال سنة. وتم تعديل نظام معدل الدرجات هذا ليصبح في 20في االختبارات النهائية و 

  للتالي: للجدول  وفقااملحافظات الجنوبية والشرقية 

ــــــــــــــام املعـــــــــــــــدل للدرجـــــــــــــاتالنظــــ    ـــ

 على مستوى الشهادة االساسية تحتسب الدرجات النهائية بحسب النسب التالية (1

 املجموع االختبار النهائي الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع

% ( من النتيجة 20)

 النهائية للمادة الدراسية

%( من النتيجة 20)

 النهائية للمادة الدراسية

%( اختبار داخلي 10)

 تقيمه املدرسة

 %( معدل تراكمي100) %( اختبار وزاري 50)

 على مستوى الشهادة الثانوية: (2

 املجموع االختبار النهائي الصف الثالث الثانوي  الصف الثاني الثانوي  الصف االول الثانوي 

% ( من النتيجة 20)

 النهائية للمادة الدراسية

% ( من النتيجة 20)

 النهائية للمادة الدراسية

% ( اختبار داخلي 10)

 تقيمه املدرسة

 % ( معدل تراكمي100) %( اختبار وزاري 50) 
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العامة في الجمهورية اليمنية لنظامين  )تاسع( والثانويةوهذا األمر أدى إلى إخضاع التالميذ املتقدمين الختبارات الشهادة االساسية 

 .تقويميين من حيث أسس وضوابط التقويم وآلياته واجراءات تنفيذه واصدار نتائجه وشهاداته

  أدت الحرب الى:

اضعاف دور وجودة اإلدارة املدرسية وقدرتها على التخطيط واملتابعة والتنفيذ األمر الذي قلص من دور املدارس في تحقيق التوسع  .2

 التعليم وتجويده واالستجابة للحاالت الطارئة وتوفير التعليم في إطار ظروف األزمة والصراع. في

 كان املعلمين من أكثر الفئات التي تضررت من األزمة وذلك من خالل: .3

 م وحتى اآلن.2016توقف صرف رواتب معظم املعلمين منذ نهاية عام  •

 تأخر وعدم استمرارية صرف رواتب بقية املعلمين. •

 توقف برامج التدريب والتطوير املستمر للمعلمين والتي كانت تتم بكثافة قبل األزمة. •

 تناقص أعداد املعلمين نتيجة لنزوح وهجرة عدد منهم داخل اليمن أو إلى دول أخرى. •
 

: أثر الصراع والحرب على املوارد املالية املخصصة للتعليم العام:
ً
 خامسا

 على لإلنفاق أولوية تعطي العامة املوازنة كانت الحرب قبلامليزانية العامة للدولة، ف تدني املوارد املخصصة للتعليم من .1

  باعتباره التعليم
 
 في التعليم قطاع على اإلنفاق لقد شكل .للسكان الرفاه تحقيق فرص وزيادة والدخل اإلنتاجية لرفع أساسا

، تقلص إعطاء التعليم األولوية في 2015في مارس  . ولكن نتيجة للحرب التي بدأتالعامة النفقات إجمالي من%15حدود 

امليزانية وتوقفت ميزانية التعليم في الجوانب املتعلقة بامليزانية االستثمارية املوجهة لبناء وترميم املدارس في البداية، بل وصل 

 فقط ليس توقف إلى لعامةا املالية في السيولة أزمة أدت ، 2016 شهر سبتمبر منذالحال للميزانية الجارية للتعليم.  ف

  ولكن االستثمارية النفقات
 
  املرتب ضآلة رغم فيها العاملين ومرتبات معظم التعليمية املرافق تشغيل نفقات أيضا

 
 .أصال

 مرتباتهم يستلموا لم البالد في إجمالي املعلمين من % 72 يمثلون  محافظة، 13 في معلم 173,419 أن تحديدا أكثر وبصورة

 .اليمنيين الطالب إجمالي من % 79 على يؤثر وهذا ،2016 رأكتوب منذ

تدني كبير في حجم الدعم املقدم من شركاء التعليم للتعليم األساس ي والثانوي، حيث أدت الحرب إلى انسحاب الكثير من  .2

جايكا( والدعم املقدم من الشركاء الداعمين ومنهم البنك الدولي، اململكة املتحدة، هولندا، والوكالة اليابانية للدعم الدولي )

 وزارة الخارجية اليابانية. 

تحول جزء كبير من دعم شركاء التنمية إلى تقديم املساعدات اإلنسانية بسبب حالة الطوارئ والحرب الدائرة في اليمن،  .3

 والحاجة إلى العمل على إنقاذ األرواح والحماية أكثر من الحاجة إلى دعم الجوانب التنموية.

 من املوارد املخصصة لتطوير العملية التعليمية إلى ترميم وإصالح أدى تدمير ا .4
 
ملدارس وتخريبها إلى الحاجة إلى توجيه مزيدا

املباني املدرسية، التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، أو لشراء وتوفير بدائل لألثاث والتجهيزات التي تم تدميرها أو سرقتها 

 من املدارس.

 الخالصة:
مدرسة إما تم تدميرها بشكل كامل أو جزئي أو تم  (2507) تدمير قرابةالصراع والحرب على التعليم العام في اليمن، أبرزها:  تاثيرات .1

ارتفاع اعداد ؛ ( طالب وطالبة على التعليم1486449حصول أكثر من )املسلحين، وتسبب ذلك في عدم استخدامها من قبل النازحين أو 

ا يقدر بنحو (. وتوقيف مرتبات م2021(مليون طفل عام 2م، إلى أكثر من)2015(طفل عام 890.000ام من)املتسربين من التعليم الع

بل أخرى إلعالة ، وتسبب ذلك في توقفهم عن التدريس 2016التدريس من عام أو ثلثي العاملين في مجال  –معلم ومعلمة  171,600 إليجاد سم

عدم تمكن الوزارة من  ،اليمنطفل إضافي لخطر فقدانهم فرص الحصول على التعليم  ماليين 4أسرهم، األمر الذي يعرض ما يقرب من 

العامة.  امليزانيةطباعة وتوزيع الكتاب املدرس ي وهو الوسيلة األهم في العملية التعليمية وذلك بسبب شحة املوارد املعتمدة للتعليم من 
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تدمير البيئة املدرسية الالزمة لعملية التعليم والتعلم الكتاب لسبعة طالب.  %(. أي اصبح88وبلغت نسبة العجز في طباعة الكتاب املدرس ي )

معقد مدرس ي،  61,380من خالل تدمير التجهيزات املدرسية املتمثلة في األثاث من كراس ي وطاوالت جلوس للطلبة حيث تم تدمير ما يزيد عن 

حاسوب، وتجهيزات األنشطة املدرسية ووسائل التعليم والتعلم )وزارة  معمل علوم، إضافة إلى التجهيزات األخرى من معامل 300وأكثر من 

 و  .التربية والتعليم، محور جودة التعليم: ورقة خلفية لخطة التعليم االنتقالية(
 
 واجتماعيا

 
. وارتفاع عدد الطلبة تدهور حالة الطلبة نفسيا

(طالب. وتسببت الحرب 100-80يصل العدد في الفصل الواحد من)في الفصول الدراسية بسبب النزوح وتوقف الدولة عن بناء املدارس ل

 في توقف عملية التطوير والتحديث في املناهج والخطط االستراتيجية للتعليم العام في اليمن.

 .بالذكور  تقليص فرص التحاق الفتيات باملدارس مقارنةفقد تسببت الحرب في  :تحقيق مبدأ املساواة واالنصاف في توفير التعليماالخالل ب .2

تراجع اهتمام األسر بالتعليم لصالح و  .ارتفاع معدالت التسرب خاصة بين اإلناث واألطفال والفقراء واألطفال من ذوي االحتياجات الخاصةو 

ل توفير أساسيات الحياة األخرى من طعام ومأوى وكساء، األمر الذي أسهم في سحب الكثير من األسر ألوالدها وبناتها من املدارس للعم

وتسببت الحرب في اضعاف دور  .وكسب دخل يساعد األسرة على الحياة أو مساعدة األسرة في األعمال الزراعية وأعمال الراعي وجلب املاء

ه وجودة اإلدارة املدرسية وقدرتها على التخطيط واملتابعة والتنفيذ األمر الذي قلص من دور املدارس في تحقيق التوسع في التعليم وتجويد

برامج التدريب والتطوير املستمر للمعلمين والتي كانت  توقف تجابة للحاالت الطارئة وتوفير التعليم في إطار ظروف األزمة والصراع.واالس

  تناقص أعداد املعلمين نتيجة لنزوح وهجرة عدد منهم داخل اليمن أو إلى دول أخرى.، تتم بكثافة قبل األزمة

 نفقات  2016من عام  السيولة في املالية العامة أدت أزمة وفي مجال املوارد املالية: .3
 
إلى توقف ليس فقط النفقات االستثمارية ولكن أيضا

. وبصورة أكثر تحديدا أن 
 
محافظة،  13معلم في  173,419تشغيل املرافق التعليمية ومرتبات معظم العاملين فيها رغم ضآلة املرتب أصال

تدني  % من إجمالي الطالب اليمنيين. 79، وهذا يؤثر على 2016لم يستلموا مرتباتهم منذ أكتوبر  % من إجمالي املعلمين في البالد 72يمثلون 

 كبير في حجم الدعم املقدم من شركاء التعليم للتعليم األساس ي والثانوي، حيث أدت الحرب إلى انسحاب الكثير من الشركاء الداعمين ومنهم

لوكالة اليابانية للدعم الدولي )جايكا( والدعم املقدم من وزارة الخارجية اليابانية.  تحول جزء البنك الدولي، اململكة املتحدة، هولندا، وا

ذ كبير من دعم شركاء التنمية إلى تقديم املساعدات اإلنسانية بسبب حالة الطوارئ والحرب الدائرة في اليمن، والحاجة إلى العمل على إنقا

 من املوارد املخصصة األرواح والحماية أكثر من الحاجة إلى دع
 
م الجوانب التنموية. أدى تدمير املدارس وتخريبها إلى الحاجة إلى توجيه مزيدا

لتطوير العملية التعليمية إلى ترميم وإصالح املباني املدرسية، التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، أو لشراء وتوفير بدائل لألثاث 

 من املدارس.والتجهيزات التي تم تدميرها أو سرقتها 
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 :ثانيةالاملداخلة 

 اليمن. على التعليم العام في 19 -جائحة كوفيديرات أثت عنوان املداخلة:

 خليل محمد مطهر الخطيبد.  مقدم املداخلة:

 اليمن -جامعة صنعاء  –أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي املساعد  الصفة والجهة:
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 مقدمة:

بلد معظم مواطنية تحت خطي الفقر الدولي والوطني. كان خط الفقر العاملي حوالي دوالر في  19-ال يمكن تصور ماذا سيصنع كوفيد     

تم رفع  2015$ عند مستويات القوة الشرائية ثم في عام م1.25رفع هذا الخط الى  2008لكن البنك الدولي في عام  واحد للفرد في اليوم

م خط الفقر الوطني واملقدر  2005مدت اليمن بناء على مسح األسرة في عام $(، اما خط الفقر الوطني   اعت1.95خط الفقر الدولي الى )

م ظل السكان الذين يقعون تحت خط الفقر 2016/2018$(. وبحسب تقرير اهداف التنمية املستدامة 2.75للفرد الواحد باليوم)

%من سكان الجمهورية اليمنية  7.4دولي م كان نسبة من يقعون تحت خط الفقر ال1998الدولي بتصاعد من أدني الى اعلى ففي عام 

 في االرتفاع ليصل في العام 2014% في العام 18.8ليرتفع الى 
 
 % من اجمالي السكان. 30.55م الى 2018م وظل مستمرا

م اتضح ان نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر الوطني يتزايدون بشكل  2016/2018وبحسب تقرير اهداف التنمية املستدامة    

م ليضل في حالة ارتفاع تصاعدي من االدنى الى األعلى 2014% في عام 48.6م الى    1998% في عام 41.8مخيف حيث ارتفع حجمه من 

% من اجمالي عدد السكان. اضافة الى تأثيرات الحرب وبحسب نشرة الناتج املحلي للجهاز املركزي 78.8م الى 2018ليصل في العام 

مليار  71.5ترليون ريال أي ما يعادل  15.4م 2018الى  2015الخسائر االقتصادية التراكمية خالل الفترة م حيث بلغت  2018لإلحصاء 

 دوالر.

وبحسب نشرة املستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بلغت الخسائر      

مليار دوالر. وبحسب تقرير برنامج االمم املتحدة اإلنمائي في  66.7م( الى  2018- 2015عام )التراكمية في الناتج املحلي اإلجمالي في ال

م فسوف يصنف اليمن 2022تقرير ه بعنوان )تقييم اثار الحرب في اليمن على تحقيق اهداف التنمية املستدامة إذا استمر القتال الى 

 كأفقر بلد في العالم.

والتي تمثل اهمية كبرى  19-قتصادي فيما يخص تحويالت املغتربين بعد االعالن عن الوباء العاملي كوفيداما ما يتعلق بالجانب اال      

سواء من حيث تدفقات النقد االجنبي الذي يفوق القروض الخارجية  واالستثمار االجنبي املباشر واملساعدات الخارجية و تميزه  

% من تحويالت املغتربين 70االن توقف اكثر من  19-ل الحرب  وفي ظل كوفيدباستقرار  نسبي وعدم تضرره من دورات الصراع خال

م )وذلك بحسب نشرة املستجدات  2016( مليار دوالر والتي تغطي نفقات ماليين السكان ابتداء من 3.4م  )2017املقدرة  في عام 

لى احد اهم افراد االسرة داخل املنازل وسيمثل الراعي م(  اما في حالة اعالن الحجر املنزلي سيتحول الجوع  ا2018االقتصادية  العدد 

 داخل االسر والذين يمثلون مصدر الدخل الوحيد لتلك 
 
االول ليحل محل رب األسرة حيث سوف يتوقف جميع الناشطين اقتصاديا

 األسر مما يؤدي الى كارثة انسانية.

 :الصحي الوضع .1

فأن  HERAMSاما وضع اليمن في الجانب الصحي فأنه ليس بأحسن حال وبحسب نتائج تقييم نظام رصد توافر املوارد الصحية     

% من اجمالي تلك املديريات تعد ضمن األشد 61مديرية أي ما يساوي  333( مديرية من مديريات الجمهورية اليمنية البالغ عددها 203)

( مرفق صحي تأثر بالحرب وأصبح غير عامل او عامل بشكل جزئي بسبب األضرار 2477حية كما ان)احتياجا للخدمات والرعاية الص

 او نقص في االدوية واملوارد وعدم امكانية وصول اليها محدودة بسبب الظروف االمنية.

لديهم  فأن معظم االطفال  %  من  اطفال املدارس يعانون من انعدام االمن الغذائي مما يؤثر على عملية انخفاض مستوى املناعة50

ة الذين يأتون الى املدارس في حاله غذائية متدنية و ان نسبة التقزيم والهزال املالحظ عليهم عالية مما يؤثر على عدم قدرتهم على مقاوم

يل التصنيف التكاملي ( كما اظهر تحل -حمى الضنك   -املالريا  –التوفية  –األمراض واألوبئة املنتشرة في اليمن وعلى رأسها )كوليرا 

% من اجمال 53( مليون شخص يمثلون نسبة 15.9( ان ما يقارب من) 2019يناير  – 2018الخاص باألمن الغذائي في ديسمبر ) 

 ففي معظمها  ال يوجد فيها مياه وال نظام 
 
السكان يعانون من انعدام االمن الغذائي إضافة الى ان البنية الصحية للمدارس متدنية جدا

 صحي وال ادوات نظافة مما يساعد على انتشار االمراض وانتقال العدوى بين االطفال. صرف
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 :19-وضع املعلم االقتصادي في ضل كوفيد .2

 

ان وضع املعلم واالدارة التعليمية واملدرسية قد ازداد سوء  من خالل املؤشرات السابقة والذي  نستنتج  منه ان املعلم في اليمن ضل 

 والتعليم هي مهنته تحت خط الفقر 
 
 على أدائه املنهي في املدرسة خاصة

 
الوطني او الدولي وان راتبه في انخفاض دائم مما ينعكس سلبا

الوحيدة التي ال يمكن ان يحصل على أي دخل اخر  كما هو حال الطبيب واملهندس .....الخ  لذلك فهو بحاجة الى  حافز  يؤمن مطالب 

ه وهو في حاله جيده حيث ان راتبة وان تم صرفه شهريا فأنه ال يمكن ان يواجه املتطلبات الضرورية الحياة ليتمكن من اداء رسالت

للطعام فقط وانه في ظل ذلك الراتب سيضل بحاجة الى قيمة امللبس و املسكن واملاء والدواء  اضافة الى تكاليف اطفاله الخاصة، من 

كحافز شهري لدعم راتبه الذي ال يكفي سداد ايجار املنزل الذي يسكنه  كي $ 200خالل تشخيصنا لوضع املعلم فانه بحاجة الى 

 ماء ( . –طعام  –يستطيع مواجه النفقات االساسية )مسكن 

 :19-الطالب في ظل كوفيد .3

ان تدني قدرة املعلمين على تقديم تعليم ذات مشاركة عالية ومعارف عالية بسبب ضعف تدريبهم وتأهيلهم فالطالب داخل الصف 

الدراس ي يضلون امام معلميهم كالخشب املسندة يختبئ الطالب غير املشارك خلف الطالب املشارك مما يؤدي الى ضعف املشاركة 

 الكلية حيث معظم املعلمين يقدم نوع من انواع التعليم ذات املشاركة املتدنية واملعارف املتدنية اضافة الى ان املعلمين  لم  يسبق ان

 ينعكس عليهم نفس الخصائص فاذا كانوا اليوم في ضل تعاملوا مع برامج و 
 
نظم تعليمية خارج اطار الصف الدراس ي فأن الطالب ايضا

يشعرون بالسرور  و السعادة نضرا ألغالق املدارس كونها اصبحت بالنسبة لهم ليست جاذبة و مرحبة  19اغالق املدارس بسبب كوفيد

ن املدرسة على تلبية رغباتهم . والسؤال الذي يجب ان نضعه امامنا هل لدى االطفال أو فقد وجدوا ان الشارع والرفاق اكثر  قدرة  م

اولياء امورهم قدرة على التعامل مع انظمة جديده يتم التخاطب معهم بها عن بعد دون اتصال مباشر ان الطالب واولياء امورهم لم 

قبل التفكير في أي خطوة في هذا الجانب ان يتم وضع انظمة سهلة يسبق لهم ان تعاملوا مع انظمة تعليم عن بعد لذلك فأن الواجب 

 من املعلمين الطالب واولياء امورهم.
 
 وبسيطة يتعامل معها كال

 اما ما يتعلق بالثر االقتصادي الذي لحق السرة: .4

وضع االنساني واستمرار  انقطاع بسبب الحرب  وتأثيره على التعليم حيث لم يعد التعليم يمثل أي اولوية لألسرة بسبب تفاقم ال     

املرتبات وتدهور سعر الصرف الذي ادى الى ضغوط تضخمية فاقمت حدة االزمة االنسانية والحياة املعيشية لألسرة فقد ارتفع سعر 

ساعدة م ثم ارتفعت تكلفة الحد األدنى للسلة الغذائية امل2014% مقارنة بالعام 180م بنسبة بلغت 2019صرف الدوالر في سبتمبر 

م واصبح املواطن على حافة املجاعة وذلك وفق احداث 2014% مقارنة بعام 115( ريال بنسبة زيادة 37,421للبقاء على قيد الحياه الى )

 م.       2012(IBCتقديرات التصنيف املتكامل ملراحل االمن الغذائي)

م فأن 2019راسات والتوقعات االقتصادية اكتوبر وبحسب نشرة   املستجدات االقتصادية واالجتماعية الصادرة عن قطاع الد

( مليون 20( مليون شخص بحاجة الى مساعدة في املياه واالصحاح البيئي و )17.8( مليون طفل بحاجة الى مساعدة انسانية )12.4)

ئي حيث جاءت اليمن ( مليون شخص يعانون من انعدام شديد في االمن الغذا9.6شخص يعاني في اليمن من انعدام االمن الغذائي و )

مديرية يواجه  45دولة على املستوى العالم في مؤشر الجوع العاملي كما اكتشفت بؤر للجوع الكارثي في  117من أصل  116في املرتبة 

. 238000فيها 
 
 شخص خطر املوت جوعا
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 على نظام التعليم العام في اليمن: 19-أثر جائحة كوفيد .5

ولم يكن اليمن بمنــــأى عن ذلــــك وقرر اغالق  النظَم التعليميــــة في جميع أنحــــاء العــــالم 19-جــــائحــــة فيروس كوفيــــد طــــال تــــأثير

ضــــــــــــــافت هذه الجائحة أعباء إضــــــــــــــافية كارثية ال يمكن مواجهتها باإلمكانات والقدرات املتاحة م. في اليمن أ2020مارس  16املدارس في 

. ويمكن أن يتم 
 
نتيجة للمشاكل املتراكمة والعميقة على جميع مكونات العملية التعليمية بجميع أبعادها حسب ما تم توضيحه سالفا

 (:2021على النحو التالي)البنك الدولي،  19-يجة جائحة كوفيدايجاز االثار اإلضافية املترتبة على العملية التعليمية نت

قبل املوعد املحدد لها  الطلبة وجه فيمدرسة(  16734جميع املدارس في اليمن ) حيث تسببت الجائحة في أغالق :التعلم توقف .أ

-تعليمي فاقد عنها تجن تعليمية فرص على الحصول  من مليون طفل 6ما يزيد عن  حرمان بحوالي شهرين، وهذا تسبب ذلك في

 يواجهون  وقد مهيئين، غير االمور  ولياءأ معظم أن مع املعلم محل األمر ولي سيحل حينها. وتطورهم نموهم على سيؤثر كبير تعلمي

.  وقامت وزارة التربية الحياة تطلباتتوفير مب وانشغالهم( منهم لألميين خاصة) قدراتهم ملحدودية نتيجة املهمة هذه أداء في صعوبة

 م.2019/2020والتعليم بإنها العام الدراس ي واالعتماد على نتيجة امتحانات الطلبة في النصف األول من العام الدراس ي

ــــرب معدالت ارتفاع .ب ــ ــ ــ ــ  2 من أكثر تســـــــــــــرب عنه نتج 19-كوفيد قبل اليمن في املتدهور  التعليمي للوضـــــــــــــع نتيجة :التعليم عن التسـ

فقـــد تســـــــــــــبـــب ذلـــك في ارتفـــاع معـــدالت التســـــــــــــرب للتجـــاوز  عنهـــا املترتبـــة واالثـــار الجـــائحـــة هـــذه ظـــل وفي التعليم، عن طفـــل مليون 

 (مليون طالب وطالبة، بعد مرور عام من الجائحة.3)

اليومي، وقد تسببت جائحة % منهم ذات دخل 90يمثل نسبة  الذي أمورهم، أولياء يوفره ما على الطالب اعتماد بسبب :التغذية .ج

وهذا تســـــــــــــبب في ، 2016في تقليص/انقطاع هذا الدخل، والبعض منهم موظفين حكوميين منقطعة مرتباتهم من عام  19-كوفيد

وقد إشارة منظمة الغذاء املناسب.  عدم توفروتؤثر على حالتهم الصحية بسبب  مجاعة حالة من الطلبة واملعلمين ماليين معاناة

(مليون طفل في 8(مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مســــــــــــــاعدات غذائية عاجلة، منهم قرابة)12الصـــــــــــــحة العاملية أن هناك قرابة )

    سن التعليم.

ــائــل) التعليميــة البــدائــلوصـــــــــــــول إلى تـكـافؤ فرص ال عــدم .د ــ ــ ــ ــ ــ ــ كهربــاء(  -)تجهيزاتعــدم توفر اإلمكــانــات املــاديــة  إن (:إلكترونيــة وسـ

، تســـبب خاصـــة للمناطق النائية معقبة أمام اســـتمرار التعل تمثل باإلنترنت الجيد االتصـــال أو التكنولوجيا إلى الوصـــول  وضـــعف

  مناسب مع وضعهم في ظل ضعف االمكانيات.في حرمان العديد من الطلبة من الحصول على تعليم 

ا البـديلـة، الخيـارات غيـابظـل  في :الطفـال رعـايـة نظم في الثغرات .ه ترك مـا غـالبـ   عنـد وحـدهم األطفـال العـاملين من األمور  أوليـاء يم

 باملخاطر محفوفة سلوكيات إلى ذلك يؤدي وقد ،والبعض منهم يضطر للخروج من املنزل للبحث عن مصدر دخل املدارس إغالق

 من التعليم. الطلبةوتسرب 

 فقد أضافة الرواتب، انقطاع ظل في باليمن الخاصة لألوضاع نتيجة :واملعلمين الطلبة أمور  لولياء االقتصادية املوارد انعدام  .و

 كان الذي الدخل مصــــادر وانعدام االعمال لتقليص نتيجة التربويين واملوظفين الطلبة أمور  ألولياء اضــــافي عبئ 19-كوفيد جائحة

 .الدنيا حدودها ضمن متوفر

ـــغط وقوع .ز ــ ــ ــ ــــحي النظام على كبير  ضـ ــ ــ نتيجة للحرب الدائرة أصــــــــــبحت العديد من املرافق الصــــــــــحية خارج الجاهزية وأصــــــــــبح  :الصــ

وســــــببت املزيد من الضــــــغط على النظام الصــــــحي  19-النظام الصــــــحي عاجز عن تقديم الخدمات الصــــــحية وجاءت جائحة كوفيد

التعــامــل مع  حول ضـــــــــــــعف البيئــة الصـــــــــــــحيــة داخــل املــدارس وتــدني الوعي لــدى الطلبــة واملعلمين وأوليــاء امورهم خــاصـــــــــــــــة في ظــل 

 على ان يصـــــــابوا بالعدوى، وتســـــــبب ذلك في ارتفاع 
 
الجائحة، وهذا تســـــــبب في منع بعض األســـــــر أبنائها من الذهاب للمدارس خوفا

 ة.نسب التسرب وزيادة الفاقد التعليمي التعلمي لدى الطلب

ـــغط زيـادة .ح ــ ــ ــ ــ  الطلبـة بين املبـاشـــــــــــــر االتصــــــــــــــال على تعتمـد تعليميـة ظمـةأن على اليمن العتمـاد نتيجـة :التعليميـة النظمـة على الضــ

 الفصــل خارج التعليم لتقديم تعليمية بدائل ايجاد يتطلبنتيجة الجائحة  املدارس اغالق نإف الدراســ ي، الفصــل إطار في واملعلم

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/Ø¬Ø§Ø¦ØØ©_Ù�Ù�Ø±Ù�Ø³_Ù�Ù�Ø±Ù�Ù�Ø§_2019â��20
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/Ø¬Ø§Ø¦ØØ©_Ù�Ù�Ø±Ù�Ø³_Ù�Ù�Ø±Ù�Ù�Ø§_2019â��20
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 الكلفة عالية املادية ومتطلباتها االنظمة تلك ببناء يتعلق فيما ســـــواء االنظمة هذه لتوفير التعليمي النظام على الضـــــغط يزيد مما

 .معها يتناسب بما التعليم في العاملين قدرات وتكييف امليدان في وتطبيقها

  إضافة :التحتية البنية تضرر  .ط
 
، اضافت جائحة كوفيد مزيدا

 
من الضرر من خالل استخدام عدد من  الى املدارس املتضررة سابقا

وقد  2020أبريل  30محافظات حتى  9مدرســـــة في  50ـــــــــــــــــــ املدارس كحجر صـــــحي. حيث بلغت املدارس املخصـــــصـــــة كحجر صـــــحي ال

م. وقد تســــــبب إغالق تلك املدارس في حرمان الطلبة املســــــجلين فيها من 2021عام  ة( مدرســــــ300ارتفع هذا العدد ليصــــــل حوالي )

 االستمرار في التعليم وتسربهم وزيادة في الفاقد التعليمي لديهم.
 

  الكثر  الفئات .6
ً
 :التعليم على 19 - كوفيد تأثير  من تضررا

  األكثر األطفال      
 
 على األوالد لتعليم األولوية العائالت تعطي. الفتيات سيما وال الريفية، املناطق في يعيشون  الذين أولئك هم ضعفا

 األمن انعدام بسبب املدرسة إلى بناتهم إرسال من مخاوف األمور  أولياء لدى. املدرسة خارج الفتيات تكون  أن املرجح ومن الفتيات،

عد املعلمات ونقص والفقر  والصرف املياه ومرافق منفصلة مراحيض وجود عدم أن إلى التقارير تشير. املنزل  من املدارس بين املسافة وبم

 األطفال زواج من أعلى مخاطر باملدرسة امللتحقات غير الفتيات تواجه. املدرسة من الفتيات لتسرب رئيس ي سبب هو والنظافة الصحي

 االستجابة خطة تسعى ولذلك، .املسلحة القوات أو الجماعات في للتجنيد كبير لخطر األوالد يتعرض أخرى، ناحية من. املنزلي والعنف

  األطفال أكثر على خاص بشكل التركيز مع البلد، في طفل لكل املستمر التعلم توفير إلى 19- كوفيد لفيروس التعليمية
 
 واألطفال ضعفا

ا للوصول  فرصة الخطة تعد النحو، هذا على. إليها الوصول  يصعب التي املناطق في  الذهاب من يتمكنوا لم ربما الذين أولئك إلى أيض 

 .التسرب لخطر عرضة سيكونون  أو املدرسة إلى

( لطلبة 4-12للصفوف ) قيام وزارة التربية والتعليم بتصميم برنامج التعليم عن بعد للدروس التعويضية •

 :19-ملواجهة جائحة كوفيد  التعليم العام

التي صــــــــــــــاحبـت انتشــــــــــــــار -" حواجز الزمـان واملكـان، جـاءت دعوات "التعلم عن بعـد"19اجتـاح وبـاء كورونـا املســـــــــــــتجـد "كوفيـد مثلمـا     

 لتجتاح هي األخرى حواجز املكان والزمان. -الفيروس

ا لالرتقــاء إلى عوالم مختلفــة عن طريق شـــــــــــــبكــات اإلنترنــ ت الفســـــــــــــيحــة، اجتيــاح مكــاني جعــل من غيــاب الحواجز املكــانيــة الثــابتــة مثــار 

ا عن ســــــــــــرعة الوصــــــــــــول إلى حيز مكاني ربما كان 
 
واجتياح زماني امتلك أدوات التخلص من روتين الذهاب واإلياب ومزاحمة اآلخرين بحث

 أضيق مما تحتمله رحابة العقول.

ار الفيروس الذي تحت عنوان "اضطراب التعليم بسبب فيروس كورونا املستجد والتصدي له"، ذكر تقرير لـــــــــ"اليونسكو" نتيجة انتش

ا لألطفال والشــــباب الذي انقطعوا عن الذهاب إلى املدراس والجامعات وغيرها من املؤســــســــات التعليمية في معظم  ا قياســــي  ســــجل رقم 

بلدان العالم ملنع انتشـــــــــــار الفيروس أو الحتوائه. وإذا ما لجأت هذه البلدان إلى إغالق املدارس والجامعات على الصـــــــــــعيد الوطني، فإن 

 لتعليم في كثير من البلدان سيؤثر على ماليين األطفال والشباب.ا

والجمهورية اليمنية كغيرها من البلدان التي توقفت بها الدراســـة وتوجهت إلى البحث عن البدائل التعويضـــية لطالب وطالبات مدارس 

العدوان على البالد والذي امتد اثرة على العملية  التعليم العام في املرحلتين األســاســية والثانوية والتي تعاني أصــال من إشــكالية بســبب

 التعليمية بشكل كبير، ويأتي هذا البرنامج إلى تنفيذ توجهات قيادة الوزارة في هذا الجانب بتوظيف الوسائل والتقنيات املتاحة التابعة

 (.2020، )وزارة التربية والتعليم م.لوزارة التربية والتعليم، واملتمثلة في البث التلفزيوني واإلذاعي واإللكتروني بشكل عا

عد باســـــتخدام وســـــائل وبدائل تعويضـــــية  فكرة البرنامج: ❖ تتمثل فكرة البرنامج في ربط الطالب بالتعليم، من خالل التعليم عن بم

للطالب من خاللها يتمكن الطالب من الحصـــــــــول على دروس تعليمية وهو في منزله باســـــــــتخدام الوســـــــــائل املمكنة مثل االتصـــــــــاالت 
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التصـــــــــــــــال والتواصـــــــــــــــل، وتبــادل املحتوى التعليمي وتطبيقــاتــه الرقميــة واملرئيــة الحــديثــة التي توفر للمعلمين واملتعلمين بيئــة آمنــة ل

 واملسموعة. 

  مبررات البرنامج: -

 توقف العام الدراس ي قبل نهايته كتدابير وقائية جائحة فيروس)كورونا(. -

 م.2020العدد الكبير من الحصص الدراسية التي توقفت دون اكمال العام الدراس ي ملنتصف شهر مارس وابريل  -

ا لترابط املعارف واملفاهيم والخبرات في املقررات الدراسية وتسلسلها. -  الحاجة إلى استكمال املنهج نظر 

توظيف تقنيات العصــــــــر لضــــــــمان اســــــــتمرارية التعليم، من خالل فرص التعلم الذاتي عبر شــــــــبكة االنترنت ووســــــــائل االتصــــــــاالت  -

.
م
 وإذاعيا

 
 الحديثة، وبث املحتوى التعليمي تلفزيونيا

خلق فرص تعويضـــــــــــية تعليمية لتعليم الطلبة أثناء األزمات والكوارث الطبيعية لتحســـــــــــين مســـــــــــتوى التحصـــــــــــيل  الهدف العام: ❖

العلمي لديهم واســـــــــتمرار العملية التعليمية واســـــــــتكمال العام الدراســـــــــ ي من خالل املنصـــــــــة التعليمية ووســـــــــائل االعالم املســـــــــموعة 

 واملرئية.

 الهداف الخاصة: ❖

 تعويضية لتعليم الطلبة أثناء األزمات والكوارث الطبيعية.خلق فرص  -

 تخفيف اآلثار الناجمة عن األزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا. -

 تفعيل املوقع الكترونية )املنصات التعليمية( التابعة لوزارة التربية والتعليم. -

عليم العام واملفاهيم والحقائق املعارف الالزمة، وفقا إكســــــــــــاب املتعلمين املســــــــــــتهدفين في املرحلة األســــــــــــاســــــــــــية والثانوية من الت -

 للمنهج املدرس ي واالسهام في رفع مستوى التحصيل العلمي لديهم.

 انتاج حلقات تعليمية متلفزة وإذاعية والكترونية كدروس تفاعلية للمرحلتين األساسية والثانوية. -

 التوجيه واإلشراف التربوي(. -درسيةاإلدارة امل -أولياء األمور  -املعلمين-)الطالب املستهدفين: ❖

 املواد املستهدفة: ❖

 اللغة العربية. - القران الكريم وعلومه. -

 االجتماعيات. - التربية اإلسالمية. -

 اللغة اإلنجليزية. - الرياضيات. -

 املواد الفلسفية. - العلوم. -
 

 والثانوي.( من مراحل التعليم األساس ي 4-12يتم استهداف الصفوف ) الصفوف املستهدفة: ❖

يتم تنفيـــذ البرنـــامج من خالل مراحـــل ثالث مراحـــل وهي التصـــــــــــــميم والتنفيـــذ  مراحـــل وخطوات وآليـــة تنفيـــذ البرنـــامج: ❖

 واملتابعة والتقييم حسب اآلتي:

: تصميم البرنامج: يتم في مرحلة التصميم اآلتي: 
ً
 أوال

في املواد  12-4يتلقـاهـا الطالب للمرحلـة التعليميـة تحـديـد االحتيـاجـات التعليميـة للطالب من خالل تحـديـد الـدروس التي لم  .أ

 ( يوضح خالصة عددية بالحصص الدراسية على مستوى كل مادة وصف دراس ي.1املستهدفة واملذكورة بعالية. ملحق رقم )

 تحديد الوسائل/ القنوات/ البدائل املمكنة التي تساهم في إيصال الدروس الى املستفيدين وتتمثل في اآلتي: .ب

  -التعليمية: املنصة .1
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انتشاء دروس الكترونية عبارة عن شروحات الدروس التعويضية ومقاطع فيديو قصيرة تخدم الشرح واملحتوى التعليمي لكل مادة على 

 عبر وسائل االعالم واالتصال املختلفة إذاعية وتلفزيونية ووسائل التواصل االجتماعي ورسائل الـ 
 
 .SMSحدة ويتم الترويج لها إعالميا

 ميزاتها:م ➢

 سهوله االستخدام والوصول اليها. -

 دعم الهاتف الجوال ويمكن تجميلها على الهواتف الذكية. -

 تساعد الطالب على تبادل اآلراء واألفكار مما يساعد على التفكير اإلبداعي. -

 يمكن املعلمين من إنشاء فصول افتراضيه -

 املعلم والطالب.تساعد على اجراء املناقشات الجماعية وتبادل املعلومات بين  -

 .رقيمة تحتوي على مصادر تعلمه توفر مكتب -

 ة.توفر بنك أسئل -

 التغذية الراجعة للطالب. -

 عاملية االستخدام في التعليم واالنتشار الواسع. -
 

 السلبيات : ➢

 التصل الى جميع املستهدفين. -

 عدم توفر خدمة الكهرباء واالنترنت في املناطق النائية ومناطق الصراع. -

 تكاليف االنترنت.ارتفاع  -

 املستفيدين:عدد  .2

 .%60ـ الى من املتوقع وصول عدد املستهدفين  -
 

  التعليمية:القناة  .3

يتم انتــاج دروس تعليميــة تعويضـــــــــــــيــة للمواد العلميــة واألدبيــة بحســــــــــــــــب طبيعــة املــادة وب هــا عبر القنــاة التعليميــة والتي تبــث برامجهــا 

 املختلفة.باستمرار عبر خارطة برامجية تعليمية يتم النرويج لها عبر وسائل االعالم 

 املنازل تتوفر لديهم شاشة عرض تلفزيونية.معظم املناطق. و تغطي معظم والصورة، بين الصوت  مميزاتها: تجمع •

 املشروحةانقطاع الكهرباء ومحدوديتها لدى فئة كبيرة من الطالب. عدم مقدرة الطالب على استعداه الدرس  سلبياتها: •

 و  بعد البث اال عبر االنترنت.
 
 لعدم وجود قنوات أخرى مساعدة. صعوبة في بث دروس تعويضية لجميع املراحل نظرا

 %.40نتوقع وصول نسبة املستفيدين الى  املحتمل: تفيدين عدد املس
 

 

يتم انتاج دروس تعليمية تعويضـــــــــية للمواد األدبية بحســـــــــب طبيعة املادة وب ها عبر اثير اإلذاعات املحلية والتي املحلية: اإلذاعات  .4

 وسائل االعالم املختلفة.تبث برامجها باستمرار عبر خارطة برامجية يتخللها برامج تعليمية يتم الترويج لها عبر 

 مميزاتها: ➢

 وصول البث اإلذاعي الى مناطق واسعة ونائية. •

 شريحة كبيرة من املواطنين يمتلكون جهاز الراديو ورخص ثمنه. •

 تخاطب مخيلة الطالب. •

 سهولة االنتقال واالستماع عبر املذياع في أي مكان سهل او جبل. •

 كلفة زهيدة في استهالك الطاقة. •
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 السلبيات: ➢

 انها ال تخاطب كل حواس الطالب وتعتمد على االستماع فقط. •

 املواد. تنساب كلال  •

 المور:طباعة وتوزيع ملخصات للكتب وارشادات لولياء  ➢

يتم اعداد الدروس التعويضـــية التي تم اعدادها الكترونيا في ملزمة الكترونية لكل صـــف دراســـ ي وطباعتها ورقيا وتوزيعها  •

 خيمات النازحين.الى املناطق النائية وم

وســــــائل التواصــــــل االجتماعي )تليجرام، وتس آب .. إلخ( يتم من خاللها انشــــــاء مجموعات تواصــــــل تعليمية على مســــــتوى  •

القيـــادات التربويـــة والتوجيهيـــة واملعلمين كال على حـــدة وانزال الشـــــــــــــروح والـــدروس واملقـــاطع التعليـــة بعـــد نشـــــــــــــرهـــا على 

 جديد.اليوتيوب واملنصة التعليمية ونشر كل 

 مميزاتها: ➢

 متوفرة لدى فئة كبيرة جدا من املجتمع •

 سهولة نشر الدروس والروابط التعليمية نصيا ومرئيا وسمعيا واالحتفاظ بها. •

 وسيلة متنقلة وسهلة االستخدام  •

 اإلمكان القيام بكل ما سبق من نشر منصات تعليمية او تلفزيونية او إذاعية عبر هذه الوسيلة •

 صغيرة الحجم وسهول االنتقال  •

 السلبيات: ➢

 تكلفة خدمة االنترنت مرتفعة مقارنة بدول العالم. •

 الوضع املادي لفئة كبيرة صعبة خصوصا في ضل انقطاع الرواتب •

 املنفذة:الجهات  ➢

للتعليم االلكتروني( والتنســـــــــيق مع قطاع التدريب والتأهيل و أ.ع. لألعالم والقناة  املناهج والتوجيه ) أ.ع. الرئيســـــــــ ي قطاعجهة التنفيذ 

 التعليمية.

 اآلتي: واملسئوليات فيالدوار   ➢

 مسؤولية قطاع املناهج والتوجيه في االعداد لخطة العمل وتنفيذها بالشراكة مع الجهات ذات العالقة. -1

ليمية تنفيذ البرامج التلفزيونية واالذاعية ونشـــــــــــــرها بالنســـــــــــــيق مع اإلدارة مســـــــــــــؤولية اإلدارة العامة لألعالم والقناة التع -2

 العامة للتوجيه واإلدارة العامة للتعليم االلكتروني.
 

: تنفيذ البرنامج: يتم في مرحلة التنفيذ اآلتي: 
ً
 ثانيا

واملعلمين الفنين املختصــين كال في  إعداد املواد التعليمية لكل وســيلة من وســائل إيصــال الدروس من قبل األكاديميين واملوجهين .1

 مجاله وسيتم التنفيذ وفق املراحل التالية:

 اعداد مادة تدريبية عن كيفية اعداد املواد التعليمية )السمعية والبصرية واملقروءة( والتدريب عليها. -

عدد املواد التي  ( يوضـــــح2انتاج املواد التعليمية بحســـــب نوعها والوســـــيلة التي ســـــتوصـــــلها للمســـــتفيدين. ملحق رقم ) -

 البث.سيتم انتاجها بحسب نوعيتها ووسيلة 

تحــديــد القنوات والوســـــــــــــــائــل النــاقلــة للــدروس وعمــل خطط تنفيــذيــة معهــا بعــدهــا تنفيــذ حملــة توعويــة لتقــديم الــدعم للطالب  .2

ارطة البرمجية في كل واملعلمين وأولياء األمور بشـــــــأن اســـــــتخدام األدوات الوســـــــائل وعن آلية وبرنامج العمل مع تحديد قائمة بالخ

 وسيلة.
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 بث املواد التعليمية حسب الوسائل والبدائل املمكنة واملحددة بعالية. .3
 

: متابعة وتقييم البرنامج: 
ً
ســـــــــــتتم متابعة تنفيذ البرنامج من خالل لجنة تســـــــــــيير مشـــــــــــتركة برئاســـــــــــة وزير التربية والتعليم ثالثا

مـاعـات منتظمـة ملتـابعـة التنفيـذ. كـذلـك ســـــــــــــيتم متـابعـة التنفيـذ من قبـل وعضـــــــــــــويـة وكالء القطـاعـات املعنيين وســـــــــــــتعقـد اللجنـة اجت

 القطاعات املعنية كال فيما يخص وسيتم رفع تقارير منتظمة الى لجنة التسيير حول ذلك.

كذلك ســـــيتم تشـــــكيل مجموعات وتعزيز التواصـــــل من خالل تشـــــكيل مجموعات تضـــــم معلمين واولياء أمور ومديري املدارس واملراكز 

 يمية لغرض متابعة التنفيذ وتبادل الخبرات ومناقشة استراتيجيات مواجهة صعوبات التعلم.التعل

 في نهاية البرنامج سيتم تقييم التجربة ورصد الدروس املستفادة منها واعداد تقرير نهائي سيتم مشاركته مع الجهات ذات العالقة.

 املوازنة املالية للمشروع: ❖
 ( يوضح تفاصيل املوازنة.3$. ملحق رقم )015.594الكلفة التقديرية للمشروع: 

 الفترة الزمنية للمشرع: ❖

 م.2020يو شهر للفترة من: ابريل  الى: يون 3سيتم تنفيذ املشروع خالل 

 خطة االحتياجات من الدروس املطلوبة للمواد الدراسية ❖
 خطة االحتياجات من الدروس املطلوبة للمواد الدراسية(: 1جدول رقم )
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 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 3 8 6 رابع أساس ي 1

 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 20 6 9 8 خامس أساس ي 2

 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 6 8 6 سادس أساس ي 3

 42 0 0 0 15 0 0 0 0 0 4 2 6 9 6 سابع أساس ي 4

 33 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 3 6 10 5 ثامن أساس ي 5

 31 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 2 4 8 6 تاسع أساس ي 6

 65 6 3 4 13 0 0 0 0 0 0 13 10 8 8 أول ثانوي  7

 64 8 3 4 11 0 0 0 0 0 0 11 11 8 8 ثاني ثانوي علمي 8

 36 0 0 0 11 0 0 0 10 10 0 5 0 0 0 ثاني ثانوي ادبي 9

 57 5 4 5 12 0 0 0 0 0 0 10 4 8 9 ثالث ثانوي علمي 10

 42 0 0 0 12 6 10 10 0 0 0 4 0 0 0 ثالث ثانوي ادبي 11

 525 19 10 13 85 6 10 10 10 10 56 102 56 76 62 اإلجمالي للدروس 12

 (.2020، 19-( لطلبة التعليم العام ملواجهة جائحة كوفيد 4-12برنامج التعليم عن بعد للدروس التعويضية للصفوف ) املصدر: وزارة التربية والتعليم،
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 إنتاج الدروس التلفزيونية واالذاعية:
 التالية توضح عدد الدروس واملواد واملعلمين واملوجهين املشاركين في إعداد دروس تلفزيونية.الخالصة العددية (: 2جدول)إنتاج دروس تلفزيونية: .1.1

 اللغة العربية التربية اإلسالمية القران الكريم اللغة اإلنجليزية املنطق االحياء الكيمياء الفيزياء  العلوم الرياضيات الصفوف م

 م
 

س
و ر

لد
ا

ن 
مي
عل

امل
ن 

هي
وج

امل
 

س
و ر

لد
ا

ن 
مي
عل

امل
ن 

هي
وج

امل
 

 
س

و ر
لد

ا
ن 

مي
عل

امل
ن 

هي
وج

امل
 

س
و ر

لد
ا

ن 
مي
عل

امل
ن 

هي
وج

امل
 

س
و ر

لد
ا

ن 
مي
عل

امل
ن 

هي
وج

امل
 

س
و ر

لد
ا

ن 
مي
عل

امل
ن 

هي
وج

امل
 

س
و ر

لد
ا

ن 
مي
عل

امل
ن 

هي
وج

امل
 

س
و ر

لد
ا

ن 
مي
عل

امل
ن 

هي
وج

امل
 

س
و ر

لد
ا

ن 
مي
عل

امل
ن 

هي
وج

امل
 

س
و ر

لد
ا

ن 
مي
عل

امل
ن 

هي
وج

امل
 

رابع  1

 أساس ي
16 1 1 18 1 1 0 0 0 0 0 0  0 0 

 
0 0 0 0 0 0 6 1 1 8 1 1 3 1 1 

خامس  2

 أساس ي
20 1 14 0 0 0 0 0  0 0 

 
0 0 0 0 0 8 0 9 0 6 0 

سادس  3

 أساس ي
16 1 11 1 0 0 0 0  0 0 

 
0 0 0 0 0 6 0 8 1 6 0 

سابع  4

 أساس ي
2 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0  0 0 

 
0 0 0 15 1 1 6 1 1 9 1 1 6 1 1 

ثامن  5

 أساس ي
3 0 5 0 0 0 0 0  0 0 

 
0 0 0 4 0 5 0 10 1 6 0 

تاسع  6

 أساس ي
2 0 4 0 0 0 0 0  0 0 

 
0 0 0 7 1 6 0 8 0 4 0 

 1 1 10 1 1 8 1 1 8 1 1 13 0 0 0 1 1 6  1 0 3 1 0 4 0 0 0 1 1 13 أول ثانوي  7
ثاني ثانوي  8

 علمي
11 0 0 0 4 1 3 1  8 0 0 0 0 11 1 8 0 8 0 11 0 

ثاني ثانوي  9

 ادبي
5 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 

ثالث  10

ثانوي 

 علمي

10 1 0 0 5 0 4 0  5 0 0 0 0 12 1 9 1 8 1 4 1 

ثالث  11

 ثانوي ادبي
4 0 0 0 0 0 0 0  0 0 1

0 

1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 

اإلجمالي  12

 العام
102 6 3 56 3 2 1

3 

1 1 1

0 

1 1  1

9 

1 1 1

0 

1 1 85 5 2 62 4 3 76 6 3 56 4 3 

 489 اإلجمالي للدروس التلفزيونية 14
        

 
                  

 32 اإلجمالي ملعلمين 15
        

 
                  

 
 20 اإلجمالي املوجهين

        
 

                  

 الخالصة العددية التالية توضح عدد الدروس واملواد واملعلمين واملوجهين املشاركين في إعداد دروس إذاعية.(:3جدول) إنتاج دروس إذاعية: .2
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 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 8 1 1 6 رابع أساس ي 1

 0 0 0 0 0 0 6 0 9 0 8 خامس أساس ي 2

 0 0 0 0 0 0 6 1 8 0 6 سادس أساس ي 3

 0 0 0 1 1 15 1 0 6 1 1 9 1 1 6 سابع أساس ي 4

 0 0 0 1 4 0 6 0 10 0 5 ثامن أساس ي 5

 0 0 0 0 7 1 4 1 8 0 6 تاسع أساس ي 6

 0 0 0 1 1 13 1 1 10 1 1 8 1 1 8 أول ثانوي  7

 0 0 0 1 11 0 11 0 8 1 8 ثاني ثانوي علمي 8

 0 0 20 0 11 0 0 0 0 0 0 ثاني ثانوي ادبي 9

 0 0 0 1 12 1 4 1 8 0 9 ثالث ثانوي علمي 10

 4 4 16 0 12 0 0 0 0 0 0 ثالث ثانوي ادبي 11

 4 4 36 2 5 85 3 4 56 3 6 76 3 4 62 اإلجمالي 12

 315 اإلجمالي للدروس االذاعية 14
           

 23 اإلجمالي للمعلمين 15
           

 
 15 للموجهيناإلجمالي 

           

 (.2020، 19-( لطلبة التعليم العام ملواجهة جائحة كوفيد 4-12برنامج التعليم عن بعد للدروس التعويضية للصفوف )املصدر: وزارة التربية والتعليم، 

  



- 34 - 

 خطة االحتياج من الدروس والفنيين العداد دروس الكترونية: ❖
 يوضح خطة االحتياجات من الدروس والفنيين إلعداد دروس الكترونية: (:4)جدول 

 م

ف
فو

ص
ال

 

 اللغة اإلنجليزية اللغة العربية التربية اإلسالمية القران الكريم االحياء الكيمياء الفيزياء العلوم الرياضيات
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رابع  1

 أساس ي
16 1 1 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
6 1 1 8 1 1 3 1 1 0 0 1 

خامس  2

 أساس ي
20 1 14 1 0 0 0 0 0 0 

 
8 0 

 
9 0 

 
6 0 

 
0 0 

 

سادس  3

 أساس ي
16 1 11 1 0 0 0 0 0 0 

 
6 0 

 
8 1 

 
6 0 

 
0 0 

 

سابع  4

 أساس ي
2 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
6 1 1 9 1 1 6 1 1 15 1 1 

ثامن  5

 أساس ي
3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

 
5 0 

 
10 0 

 
6 0 

 
4 0 

 

تاسع  6

 أساس ي
2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 

 
6 0 

 
8 1 

 
4 0 

 
7 1 

 

أول  7

 ثانوي 
13 1 1 0 0 0 4 0 1 3 0 1 6 1 1 8 1 1 8 1 1 10 1 1 13 1 1 

ثاني  8

ثانوي 

 علمي

11 1 0 0 4 0 3 1 8 0 8 0 
 

8 0 
 

11 0 
 

11 0 
 

ثاني  9

ثانوي 

 ادبي

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

11 1 
 

1

0 
ثالث 

ثانوي 

 علمي

10 1 0 0 5 1 4 0 5 0 9 1 
 

8 1 
 

4 1 
 

12 0 
 

1

1 

ثالث 

ثانوي 

 ادبي

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

12 1 
 

1

2 

اإلجمالي 

 العام

102 7 3 56 4 2 1

3 

1 1 10 1 1 19 1 1 62 4 3 76 6 3 56 4 3 85 5 3 

اإلجمالي للدروس  

 االلكترونية

479 
                       

 33 اإلجمالي ملعلمين 
                       

 
 20 اإلجمالي املوجهين

                       

، 19-( لطلبة التعليم العام ملواجهة جائحة كوفيد 4-12املصدر: وزارة التربية والتعليم، برنامج التعليم عن بعد للدروس التعويضية للصفوف )

2020.) 
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 الخالصة: ➢
 :يالتعلمي، ما يل -، على التعليم العام في اليمن وزيادة الفاقد التعليمي19-ومن أبرز النتائج املتعلقة بتأثيرات جائحة كوفيد

مدرسة( في وجوه الطلبة قبل شهرين من انتهاء العام 16734وعددها) لقد تم اغالق جميع املدارس في الجمهورية اليمنية •

 تجن تعليمية فرص على الحصول  من مليون طفل 6ما يزيد عن  حرمان وهذا تسبب ذلك فيالدراس ي للتعليم العام في اليمن. 

 .وتطورهم نموهم على سيؤثر كبير تعلمي-تعليمي فاقد عنها

تخفيف الدوام في وزارة التربية والتعليم ومكاتب التربية باملحافظات و  جميع املعلمين واملعلمات انقطعوا عن املدارس. •

 واملديريات.

 .للحجر الصحيكمقرات  2019/2020اليمن خالل عامي مدرسة في  200لقد تم تخصيص  •

غ إجمالي عدد الدروس الذي لم يتمكن الطلبة من دراستها في املدارس بسبب جائحة حجم الفاقد التعلمي من الدروس: بل •

(درس اللغة 76( درس، التربية اإلسالمية)62( مادة دراسية، هي: القران الكريم )14( درس موزعة على )525حوالي ) 19-كوفيد

(دروس، 10س، علم االقتصاد)(درو 10(درس، علم االجتماع)56(درس، العلوم)102( درس، الرياضيات)56العربية)

(دروس، 10(درس، الكيمياء)13(درس، الفيزياء)85(دروس، اللغة اإلنجليزية)6(دروس، علم النفس)10الفلسفة)

 (درس.19األحياء)

( درس موزعة على الصفوف 525التعلمي بحسب الصفوف الدراسية فقد كان اإلجمالي )-بالنسبة للفاقد التعليمي •

(درس، الصف 47(درس، الصف السادس)57(درس، الصف الخامس)51الصف الرابع األساس ي)( كتالي: 12-4الدراسية)

-(درس، الصف الحادي عشر65(درس، الصف العاشر)31(درس، الصف التاسع)33(درس، الصف الثامن)42السابع)

الثاني  (درس، الصف57(درس، الصف الثاني عشر القسم العلمي)36(، الصف الحادي عشر القسم االدبي)64قسم علمي)

 (درس.42عشر القسم األدبي)

 2نتج عنه تسرب أكثر من  19-ارتفاع معدالت التسرب عن التعليم: نتيجة للوضع التعليمي املتدهور في اليمن قبل كوفيد •

مليون طفل عن التعليم، وفي ظل هذه الجائحة واالثار املترتبة عنها فقد تسبب ذلك في ارتفاع معدالت التسرب للتجاوز 

 .ن طالب وطالبة، بعد مرور عام من الجائحة(مليو 3)

 من الجائحة: •
ً
 من جائحة كورونا في اليمن هم  الفئات الكثر تضررا

 
  األكثر األطفالوقد كانت الفئات األكثر تضررا

 
 هم ضعفا

 .الفتيات سيما وال الريفية، املناطق في يعيشون  الذين أولئك

وفير أساليب أو أنواع تعلم بديلة لتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة، عجز الحكومات والوزارات املعنية بالتعليم في ت •

، واالعتماد على نتيجة امتحانات الفصل األول كوسيلة لعملية التقييم النهائي للطلبة. 2019/2020وانهاء العام الدراس ي 

، والتعليم االلكتروني، والتعليم عن وعدم توافر بيئة تعليمية مناسبة لتطبيق أنواع جديدة من التعليم مثل التعلم الذاتي

 بعد.

، ولكنها لم تكون قادرة 19-قيام املنظمات املحلية بتقديم مساعدات بسيطة جدا، منها دعم خطة االستجابة ملواجهة كوفيد •

ائحة على مواجهة تلك االثار بسبب حجم التمويل الكبير املطلوب من تلك املنظمات لدعم التعليم في اليمن ملواجهة اثار ج

 ، وكون الوزارات املعنية بالتعليم في اليمن وتعتمد اعتمادا كليا على الدعم املقدم من تلك املنظمات.19-كوفيد

•  
 
وقد خرجت الدراسة بمجموعة من الرؤى واملقترحات ملواجهة تلك االثار والحد من نسبة الفاقد التعليمي التعلمي حاضرا

.
 
 ومستقبال
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 القصور والرؤىاالستجابة لتأثيرات الصراع والحرب على التعليم العام في اليمن، وجوانب جوانب املحور الول: 

 املستقبلية ملواجهتها:

: الجهود الحكومية للتعامل مع تأثير الصراع والحرب على التعليم:
ً
 أوال

من آثار تلك املشكالت وتحجيم ملواجهة أثار الحرب والتحديات واملصاعب التي أفرزتها، عملت وزارة التربية على التخفيف 

 أضرارها من خالل القيام بالعديد من الجهود التي يمكن تلخيصها في اآلتي:

حصر املدارس التي تضررت من الحرب، فقد عملت الوزارة على تكوين فرق عمل متخصصة ملتابعة وحصر املدارس  .1

 بأول في جميع املحافظات، كما شكلت فرق هندسية متخص
 
صة من مكاتب التربية باملحافظات وديوان عام املتضررة أوال

الوزارة اهتمت بتقييم املدارس املتضررة وتحديد أحجام األضرار ونوعيتها وتكلفة إعادة التأهيل والترميم وكذا إعداد 

 أو أجزاء منها.
 
 رسومات فنية وجداول الكميات وتكلفة تقديرية لبناء بديل عن تلك املدارس التي دمرت كليا

من الفصول البديلة الستيعاب الطالب والطالبات الذين فقدوا فصولهم الدراسية بسبب التدمير  1000أكثر من توفير  .2

 الكلي أو الجزئي وكذا زمالئهم الذين نزحوا من املناطق املستهدفة أو الذين استخدمت مدارسهم إليواء النازحين.

لطالب والطالبات النازحين من املناطق املستهدفة وتسهيل إصدار التعليميات الصارمة إلى جميع املحافظات الستيعاب ا .3

 التحاقهم باملدارس وكذا الطالب والطالبات الذين استخدمت مدارسهم إليواء النازحين والطالب الذين فقدوا مدارسهم.

يريات واملدارس، العمل على تغطية العجز من الكتب املدرسية باستخدام كل الكتب املتوفرة في املخازن في املحافظات واملد .4

وكذا إعادة توزيع الكتب املستعادة من الطالب واملستخدمة في األعوام السابقة، كما دعت الوزارة أولياء األمور إلى إعادة 

ً  وساعدت بعض  ً  ومشجعا  الكتب املوجودة في املنازل وتسليمها للمدارس ولقد كان تجاوب املجتمع بكامله رائعا 

 ستخدمة من البيوت وإعادة فرزها وترتيبها مع الكتب املستعادة واملوجودة باملدارس.الجمعيات على جمع الكتب امل

: جهود املنظمات الدولية واملحلية واملجتمع املحلي:
ً
 ثانيا

أسهمت املنظمات الدولية واملحلية واملجتمعات املحلية في دعم جهود الحكومة للتخفيف من األثار السلبية للصراع والحرب على 

 م وذلك من خالل:التعلي

 قامت املنظمات املانحة الدعم املالي الالزم الستمرار العملية التعليمية في الجوانب التالية: .1

 تكاليف تغطية في ملساعدتهم املدارس، في واملوظفين العاملين املعلمين من 117,554 لعدد نقدية حوافز صرف •

 .والعمل التدريس في واالستمرار إلى املدرسة املواصالت

 املرحلة من عشر والثاني األساسية املرحلة من للصف التاسع الوزارية االختبارات إلجراء والتقني املالي تقديم الدعم •

 ذلك ساعد حيث مركز اختبار، 4,250 في الشخصية الحماية ومعدات التعليمية اللوازم خالل توزيع من الثانوية

27,650  
 
 .الوزارية. اختباراتهماستكمال  على املرحلتين تلك في طالبا

 .2015/2016طباعة نسبة من االحتياجات للكتب الدراسية في العام الدراس ي  •

 نفقات التنقل لإلشراف التربوي في بعض املحافظات. •

توفير مواد تعلم فردية للطلبة في مناطق النزاع بما يسهم في التخفيف من األعباء االقتصادية على األسر الناتجة عن  •

 هم بالتعليم.إلحاق أطفال
 

 العمل على تقديم الدعم الفني واملالي لتنفيذ التالي: .2

إلعداد خطط االستجابة لتوفير التعليم في أثناء الحرب والصراع واملتمثل في إعداد خطة التعليم االنتقالية لألعوام  •

2021 – 2023. 
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 الصراع والحرب.إعداد ودعم برامج التدريب للمعلمين في كيفية التعامل مع الطلبة في أثناء  •

 بناء وتنفيذ أدلة التدريب الهادف إلى التخفيف من اآلثار النفسية واالجتماعية للطلبة واملعلمين. •

دعم برامج التطوير املدرس ي القائم على بناء قدرات اإلدارة املدرسية واملجتمع املحلي في جوانب التخطيط والتنفيذ  •

 عدد من املحافظات.واملتابعة والتقييم الذاتي لخطط املدرسة في 

تقديم برامج التعليم البديلة )املرنة( لتوفير التعليم لألطفال واليافعين غير امللتحقين باملدرسة، أو أولئك الذين تسربوا  •

 من املدرسة.

دعم برامج التدريب لإلدارة التعليمية على مختلف املستويات في كيفية التخطيط واالستجابة لتوفير التعليم في أثناء  •

 صراع والحرب.ال

 نتيجة الحرب القائمة. .3
ً
 تقديم الدعم املالي إلعادة ترميم وصيانة املباني املدرسية املدمرة جزئيا

 توفير الثاث والتجهيزات ومواد التعليم والتعلم الالزمة لتجويد العملية التعليمية. .4
 

: جوانب القصور في االستجابة والتخفيف من تأثير الصراع والحرب على 
ً
 التعليم:ثالثا

 هناك جوانب قصور كثيرة أسهمت في عدم القدرة على االستجابة السريعة للحد من تأثير الصراع والحرب على التعليم منها:

عدم توفر الخطط إلدارة مخاطر األزمات كما ال تتوافر خطط إستراتيجية وتنفيذية تنظم إدارة االزمات في التعليم تحدد  .1

 األزمة وتحدد مهامه وتعمل على التنسيق بين مختلف الجهود. االشخاص واملسؤولين عن مواجهة

تدني املخصصات املالية للتعليم إلى أدنى مستوى، ويمكن القول أن مخصصات التعليم توقفت في أثناء فترة الصراع والحرب إلى  .2

 % من إجمالي املعلمين والكوادر اإلدارية.70املستوى الذي توقف معه صرف رواتب 

الصراع على استثمار كل ش يء في الصراع وعدم إيالء السلطات أو أطراف النزاع في اليمن على توفير أبسط متطلبات تركيز أطراف  .3

الحياة للمعلمين كي يقوموا بواجباتهم واالستمرار في تقديم الخدمة التعليمية فاملعلم الركيزة األساسية للعملية التعليمية وتقدم 

 أي مجتمع.

 ألطراف الصراع حيث وجدت وزارتين للتعليم واحدة في صنعاء وأخرى في عدن، ولم يتم التعامل انقسام اإلدارة التعلي .4
 
مية وفقا

 مع التعليم بحيادية حتى من قبل املسؤولين عن العملية التعليمية.
 

: الرؤى والتوصيات املستقبلية املقترحة ملواجهة تأثيرات الحرب على التعليم العام في اليمن:
ً
 رابعا

حاجة ماسة إلن تعمل الطبقة السياسية والجهات املتصارعة على تحييد العملية التعليمية، والعمل على توفير سبل هناك  .1

استمرارها وبجودة عالية بتوفير امليزانية واملتطلبات األساسية لها، والعمل على إنشاء خلية أزمة مهمتها التخطيط واالستجابة 

 لوطنية واملدنية وأولياء األمور لضمان استمرار التعليم حتى أثناء الصراعات والحروب.  لتوفير التعليم ودعم جهود املنظمات ا
 

وبما يسهم في جعل التعليم وسيلة يسهم في املساعدة على فهم األسباب الكامنة وراء الصراع العمل على إصالح وتطوير التعليم ل .2

 أساسية للحد من الصراعات واألزمات املستقبلية، من خالل التالي: 

 تحرص الدولة على معالجة وتوفير فرص تعليمية عادلة ومتساوية وجيدة للجميع يجب أن  •
 
، حضرا

 
 وإناثا

 
ذكورا

، وإيالء 
 
الفقراء، الفئات املهمشة، األطفال في مناطق خاصة الشرائح األكثر هشاشة في املجتمع )الفتيات، وريفا

النزاع، واألطفال ذوي االحتياجات، واألطفال من مختلف العراق، والطوائف والخلفيات االجتماعية 

واالقتصادية، حتى يتساوى الجميع في الحصول على فرص عمل ودخل متساوي، وبالتالي ال ينمو لدى أي شريحة 

على حقها في التعليم وبالتالي الحصول على فرص متساوية في العمل إحساس باملظلومية وعدم الحصول 

 والكسب.



- 41 - 

مراجعة املناهج الدراسية وتنقيتها من أي موضوعات أو جمل أو رسائل تحث على الكراهية والعنف ألي سبب  •

لشاملة كان والحرص أن تكون املناهج الدراسية وطرائق التعليم والتعلم مساعدة على تنمية مفاهيم التنمية ا

وتعزيز التماسك االجتماعي وروح املواطنة وتحمل املسؤولية وتعزز قدرات الناس على االعتراف بالتنوع 

 من أي مسببات لنشوء 
 
واالختالف وأهمية حل املشكالت بطرق سلمية، بما يعزز ثقافة السالم ويحد كثيرا

 األزمات املستقبلية.

ي االنفاق الن التعليم يمثل أهم وسيلة لتقوية النسيج االجتماعي من إعطاء التعليم أهمية كبيرة وأولوية كبيرة ف •

خالل رفع قيمة املواطنة واالنتماء للوطن، وتعزيز روح الصمود وصد التدخالت الخارجية من خالل أعالء قيمة 

 .االستقالل وعدم الخضوع وبناء الشخصية القوية للمواطن واالعتزاز بالنفس

على تحقيق الوحدة الوطنية من خالل وجعلها تركز ابعادها عن التأثير الديني، و  العمل على حيادية املدارس •

 . وتحافظ على الوحدة الوطنيةاليمنيين التركيز على الجوانب الوطنية التي تجمع كل 

شراف الدولة على املدارس الخاصة حتى عدم السماح بفتح مدارس على أسس دينية أو طائفية او عرقية وإ •

أشراف الدولة و املناهج التعليمية التي يتم تدريسها وحيادية هذه املدارس وتقديمها لتعليم جيد تضمن مراقبة 

على املدارس الخاصة حتى تضمن مراقبة املناهج التعليمية التي يتم تدريسها وحيادية هذه املدارس وتقديمها 

 لتعليم جيد

والحرب إلن التعليم يمثل وسيلة أساسية للوقاية من استمرار الصراع العمل على ضمان استمرارية التعليم حتى في أوقات الصراع  .3

 والحروب وذلك من خالل:

توفر أماكن االستقرار واألمان لألطفال وتمثل آلية مهمة لحمايتهم من سوء املعاملة واالستغالل من قبل الجماعات  •

 املسلحة واملتصارعة.

 اب الكامنة وراء الصراع وبالتالي العمل على تجاوزها.يسهم استمرار التعليم في املساعدة على فهم األسب •

ن هناك إمكانية للتعايش في بأيمثل تواجد وتعايش التالميذ والطلبة من خلفيات مختلفة وسيلة لتثقيف الناس  •

 املجتمع، وبالتالي يكسب املجتمع القدرة على حل مشاكلهم بطرق سلمية.

فمعنى ذلك أن مشكلة عدم التساوي في فرص العيش والقضاء على  في أوقات األزمات التعليم إذا لم يتم توفير •

 مستقبلية.صراعات  الفقر لن تكون متوفرة لدى من حرم من التعليم أثناء األزمات وسيكون ذلك مدعاة لنشؤ
 

 استخدام مختلف الوسائل التي تضمن استمرار التعليم في أثناء الصراع من خالل التالي: .4

توفير  فيووسائل االتصال الحديثة )التلفزيون، االنترنت، وسائل التواصل االجتماعي ...إلخ( استخدام التقنية  •

الحد من تأثير الصراع والحرب على إمكانية توفير كحلول بديلة تسهم في  الحروباثناء وجود صراعات أو التعليم 

 .تجويد التعليمو 

طفال واليافعين املنقطعين عن التعليم الذين ال تسمح توفير فرص تعليم بديلة مرنة وملبية لحاجات ومتطلبات األ  •

أعمراهم أو ظروفهم من االلتحاق باملدارس مثل التعليم املسرع، التعليم املنزلي، ومدارس املجتمع إلكسابهم املهارات 

 عليها، بغية وتصادق الدولة بها تعترف بين البرامج والربط للمعادلة صيغ واملعارف املطلوبة للحياة والعمل، وإتاحة

 .النظامي النظامي وغير اإلطارين في املرن  التعلم تأمين

 وشبكات املعلومات واالتصاالت تكنولوجيا استخدام أجل املناسبة من التكنولوجية باملهارات املعلمين تزويد •

 كيفية التعامل على تدريب توفير مع املصادر، النقدي مع التعامل ومهارات اإلعالمية االجتماعي، وبالدراية التواصل

 الخاصة التعليمية االحتياجات الطالب ذوو  يوجهها التي الصعوبات مع
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 استمراريةالتعليم والحفاظ على استمرارية في مراقبة املحلية  تواملجتمعا املجتمع املدنياالستفادة من جهود  •

، والعمل على حماية غير مرغوبةمراقبة العملية التعليمية والحيلولة دون وقوعها في تجاوزات و العملية التعليمية 

 األطفال، وتوفير الدعم املادي والفني للعملية التعليمية.

  للعملأولياء األمور واإلدارة التعليمية تعزيز قدرات  •
 
لحد من تأثير الصراعات والتواصل لوضع الخطط لمعا

 قبل املدرسة واملنزل.ورفع مستوى املتابعة وتوفير الدعم املستمر للطلبة من ، السياسية على التعليم

باعتبار التعليم وسيلة أساسية في  سياس ييجب أن تولي اليمن مسألة توفير التعليم وبجودة عالية أولوية قصوى وتعتبره التزام  .5

 تحقيق التنمية االجتماعية، وذلك من خالل التالي:

 وتطوير التعليم.تحديد التوجهات االستراتيجية إلصالح لاعتماد منهج التخطيط طويل املدى  •

% من امليزانية 22واعتماد ما ال يقل عن  بتوفير املوارد املالية لتنفيذهاللتعليم  وضع الخطة االستراتيجية اقتران •

 العامة للدولة للتعليم.

ربط التعليم بحاجات الفرد واملجتمع من خالل تحديد الغرض من التعليم على أنه تدريب وتشجيع الشباب  •

 ومسؤولين صالحين لديهم القدرة على تحقيق تنمية شاملة.ليصبحوا مواطنين 

واملتمثلة في الحرب وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية تهدف إلى التغلب على األثار السلبية التي فرضتها  •

ى تراجع معدالت االلتحاق وتدني جودة التعليم االبتدائي والثانوي، على املدى املتوسط وتهدف على املدى البعيد إل

 .2030تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة 

تعزيز برامج التأهيل والتدريب للمعلمين لتحسين أدائهم وقدراتهم في تنفيذ طرائق التعليم والتعلم الحديثة املركزة  . •

 وى العامليوالثانوي املعارف واملهارات والقدرات املستهدفة على املست األساس يعلى اكساب امللتحقين بالتعليم 

 املساواة ومراعاة عدم التمييز مبادئ التعليمية وميزانياتها والخطط القطاعية السياسات تتضمن أن على الحرص •

واملستبعدة،  الضعيفة الفئات لصالح ومركزة الهدف عاجلة استراتيجيات وتنفيذ خالله؛ وإعداد ومن التعليم في

 .املساواة نحو تحقيق املحرز  التقدم لقياس مؤشرات ووضع

مراجعة وتطوير املناهج الدراسية وخاصة مناهج الرياضيات والعلوم لضمان اشتمالها على كل املعارف واملهارات  •

.
 
، أو املستهدفة في الدول األكثر تقدما

 
 واملقدرات والقيم املتعارف عليها عامليا

املهارات القرائية والحسابية الكتابية بما يسهم  األساس يالتركيز على إكساب األطفال في الصفوف األولى من التعليم  •

 في تعزيز قدرتهم على التعليم في الصفوف الالحقة.

إيالء اهتمام أكبر لدور املعلمين الهام في استمرار تقديم التعليم في اثناء األزمات من خالل ضمان صرف رواتبهم،  •

 تأخير صرفها. وعدم اخضاع حقوقهم ومرتباتهم للصراعات والتوقف عن صرفها أو

 التسريع في حصر وترميم املباني املتضررة من األحداث، وتوفير األثاث والتجهيزات لها. •

 مباني املنشأة التعليمية في أي صراع أي كان نوعه. استخدام مبادرة تجريمإطالق  •

 ات النازحين.تدريب املعلمين واإلدارة املدرسية على اساليب التعامل مع األطفال في مناطق النزاعات ومخيم •

تعزيز الشراكة املجتمعية مع املجتمعات املحلية وتحقيق التوسع بإنشاء مجالس اآلباء واألمهات بما يعزز ملكية  •

 املدرسة من قبل املجتمعات املحلية.
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على التعليم العام في اليمن، وجوانب القصور  19-املحور الثاني: جوانب االستجابة لتأثيرات جائحة كوفيد

 املستقبلية ملواجهتها: والرؤى

 :19-أول: الجهود الحكومية وجهود وزارة التربية والتعليم ملواجهة جائحة كوفيد

 .19-قيام الوزارة بتشكيل فريق إعداد خطة االستجابة ملواجهة جائحة كوفيد .1

 توزيع االعمال املطلوبة بين أعضاء الفريق: .2

 عمل مجموعة كل تكليف وتم عمل مجموعات توزيع الفريق الى تمحيث ؛ الفريق أعضاء بين اجتماع فريق العمل تم توزيع األعمال في

 .املهام من بعدد

إقرار  ومناقشة إعداد .3 اقتراح العام الهيكل و  :االتي خالل من وذلك :الطريق خارطة واعداد الولويات و

 .الفريق على وعرضه للخطة العام الهيكل إعداد -

 .قائمة األولويات مع إقراره، وتم بإعدادها املكلف العمل فريق قبل من للخطة العام اإلطار مقترح استعراض -

 املكلف العمل فريق قبل من الخطة إلعداد الطريق خارطة مقترح واستعراض الخطة وتسليم لنشر زمني جدول  اعداد -

 .إقرارها وتم بإعدادها

  ثائق املرجعية والبيانات واالطالع عليها وتحليلها:الو  توفير .4

ات ذ، تقارير الصحة، تقرير خطة التنمية املستدامة، البيانات اإلحصائية التغذيةوتشمل على )تقرير التنمية البشرية، تقارير 

وبعد  بداية الحرب،ملستخدمة كمراكز حجر صحي، بيانات املعلمين قبل وبعد ا العالقة )بيانات املدارس املتضورة، املدارس 

، االستحقاقات املالية الغني حصل عليها املعلمون من بعد انقطاع 2016-2015حصائية للعام ، البيانات اإل 19 -جائحة كوفد 

ات العالقة بمواجهة كوفد، ذالرواتب، بيانات الكادر اإلداري والتوجيهي، بيانات مراكز محو األمية(، خطط القطاعات األخرى 

ت املنظمات الفاعلة في كتلة التعليم/مجموعة التعليم نابياوثائق تتعلق بتجارب الدول في مجال خطط االستجابة التعليمية، 

املحلية، خطة االستجابة اإلنسانية، خطة التعليم االنتقالية، الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، خطة الوزارة للعام 

ي اليمن( . حيث تم جمع الوثائق م، املستجدات االقتصادية واالجتماعية ف2020-2014، النشرة املالية لألعوام 2020-2023

املطلوبة إلعداد الخطة وتمت زيارة عدد من الجهات مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة املالية للحصول على بعض 

 الوثائق.

إقرار مقترح محاور ومكونات كل فصل من فصول الخطة: من خالل االتي: .5   اعداد ومناقشة و

 العمل.كونات كل فصل من فصول الخطة وتقديمة في اجتماع فريق مبمحاور و قامت كل مجموعة بإعداد تصور  -

ريق ومناقشة وابداء املالحظات ففي اجتماع ال هة بإعدادفتم عوض محاور ومكونا ت كل فصل من قبل مجموعات العمل املكل -

 .ريق ونائبهفرئيس ال وبحضور ريق فعليه من قبل ال

إقرار مقترح مدخالت داد عا .6  الفصول، حيث تم:ومناقشة و

 .صول فتم اعداد تصور من قبل كل مجموعة عمل بمدخالت الخطة حسب ال -

ماع الرابع وابداء تصول من قبل مجموعات العمل ومناقشتها من قبل الفريق خالل االجفض مدخالت الر تم ع  -

 .م استيعاب املالحظات والتعديالت من قبل مجموعة العملتاملالحظات و 

إقرار الخطة:عقد اجتماع لوكال الق .7  طاعات ملناقشة و

 .19-االجتماع مع وكالء الوزارة وخالل االجتماع طلب منهم إعداد خطط لقطاعات الوزارة ملواجهة كوفيد  تم -

 .مسودة الخطة نسخهما منصول على حقمنا بمتابعة القطاعات لل -
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الوزير ووكالء الوزارة ومن ثم عقد اجتماع معهم لالستماع الى مالحظاتهم وتم استيعاب ما  لنائبم ارسال مسودة الخطة ت -

 .منها في مسودة الخطة أمكن

الخطة ومشاركتها مع كتلة التعليم ومجموعة التعليم املحلية والنظر في املالحظات املقدمة منهم وعكسها على جمة مسودة تر  .8

 :الخطة

 التعليم املحلية. التعليم ومجموعة كتلة مع نجليزية ملشاركتهاالى اللغة اال  الخطةمة ترج تم -

 .تم ارسال مسودة الخطة الى شركاء التعليم إلبداء مالحظاتهم عليها -

ماع ملناقشة املالحظات واآلراء املقدمة من منظمات املجتمع املدني املحلية تتم استالم مالحظاتها ومن ثم تم عقد اج -

 .والدولية وعكسها على الخطة

 تسليم مسودة الخطة النهائية لقيادة الوزارة: .9

ادة الوزارة للطالع عليها وابداء مالحظاتهم يبعد استيعاب كافة املالحظات سيتم تسليم النسخة النهائية من مسودة الخطة لق -

 عليها ثم اقرارها.

 مشاركة الخطة مع الجهات املانحة ومتابعة التمويل: .10

تقرير أعداد وزارة التربية والتعليم، ) .لتمويلومتابعة اركتها مع الجهات املانحة االوزارة سيتم مشبعد اقرار الخطة من قبل قيادة  -

 .(2021، 19خطة االستجابة لجائحة كوفيد

( لطلبة التعليم العام 4-12وزارة التربية والتعليم بتصميم برنامج التعليم عن بعد للدروس التعويضية للصفوف ) قيام .11

 :19-كوفيد ملواجهة جائحة 

التي صاحبت انتشار -" حواجز الزمان واملكان، جاءت دعوات "التعلم عن بعد"19مثلما اجتاح وباء كورونا املستجد "كوفيد      -

 .لتجتاح هي األخرى حواجز املكان والزمان -الفيروس

ا لالرتقاء إلى عوالم مختلفة  - عن طريق شبكات اإلنترنت الفسيحة، اجتياح مكاني جعل من غياب الحواجز املكانية الثابتة مثار 

ا عن سرعة الوصول إلى حيز مكاني ربما 
 
واجتياح زماني امتلك أدوات التخلص من روتين الذهاب واإلياب ومزاحمة اآلخرين بحث

 .كان أضيق مما تحتمله رحابة العقول 

"اليونسكو" نتيجة انتشار الفيروس تحت عنوان "اضطراب التعليم بسبب فيروس كورونا املستجد والتصدي له"، ذكر تقرير لـ -

ا لألطفال والشباب الذي انقطعوا عن الذهاب إلى املدراس والجامعات وغيرها من املؤسسات التعليمية  ا قياسي  الذي سجل رقم 

الصعيد  في معظم بلدان العالم ملنع انتشار الفيروس أو الحتوائه. وإذا ما لجأت هذه البلدان إلى إغالق املدارس والجامعات على

 .الوطني، فإن التعليم في كثير من البلدان سيؤثر على ماليين األطفال والشباب

والجمهورية اليمنية كغيرها من البلدان التي توقفت بها الدراسة وتوجهت إلى البحث عن البدائل التعويضية لطالب وطالبات  -

أصال من إشكالية بسبب العدوان على البالد والذي امتد اثرة  مدارس التعليم العام في املرحلتين األساسية والثانوية والتي تعاني

على العملية التعليمية بشكل كبير، ويأتي هذا البرنامج إلى تنفيذ توجهات قيادة الوزارة في هذا الجانب بتوظيف الوسائل 

ي واإللكتروني بشكل عام. )وزارة التربية والتقنيات املتاحة التابعة لوزارة التربية والتعليم، واملتمثلة في البث التلفزيوني واإلذاع

 (.2020والتعليم، 
 

 ثانيا: الدوار التي قامت بها املنظمات املحلية والدولية ملواجهة الجائحة في اليمن:

  من املنظمات الدولية: 19مجموعة عمل لالستجابة لكوفيد .1

 النرويجي، كير، االطفال، املجلس اليونيسف، رعاية) الدولية املنظمات من 19 لكوفيد لالستجابة عمل مجموعة تشكيل تم -

GIZ )التعليم كمجموعة املانحين وبين الوزارة بين التنسيق على املجموعة هذه تعمل والتعليم. حيث التربية وزارة قيادة تحت 
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 التعليم وسائل عبر التعليم الستمرار واولوياتها لهذه الجائحة لالستجابة الوزارة خطة على واطالعهم العاملية والشراكة املحلية

 اليمن. في للوضع التعليمي واملناسبة البديلة

 اجتماعات كتلة التعليم: .2

 19 كوفيد جائحة مع سوء   زاد الذي الصعب التعليمي الوضع تلخيص تم االجتماعين هاتين وخالل التعليم كتلة مع اجتماعين عقد تم

 اهمها: وكان الجائحة ٥هذ اثار من للتخفيف الوزارة قبل من اتخاذها تم التي باإلجراءات وإبالغهم

 اليمنية. الجمهورية محافظات جميع في املدارس جميع اغالق  -

 الشخصية. والنظافة الوقاية بوسائل التوعية حمالت تكثيف  -

 القناة عبر تبث الدراسية الصفوف لجميع الثاني للترم الدراسية املناهج الستكمال تعويضية لبرامج بعد، االعداد عن التعليم  -

 مجانا. التعليمية

%.)وزارة التربية والتعليم، تقرير أعداد خطة 20 والدوام بنسبة الجمهورية باملحافظات التربية ومكاتب الوزارة في الدوام تخييف  -

 (2021، 19االستجابة لجائحة كوفيد

 اجتماعات الوزارة مع منظمة اليونيسف: .3

 إطار في تنسق بان اليونيسف وألزمت لالستجابة خطتها اليونيسف الوزارة شاركت حيث واليونيسف الوزارة بين اجتماعات عقد تم

  كالتالي: االجتماعات مخرجات ابرز  وتتلخص الوطنية الشاملة الخطة هذه

  املتوفر الدعم ان اليونيسف اوضحت -
 
ال  التعليم برنامج من دوالر الف500,000 هما 19 لكوفيد لالستجابة الوزارة لخطة حاليا

 . وعدن لصنعاء وكالهما العاملية الشراكة برنامج من دوالر مليون  15و اولى كدفعة رينتظ

 . 19 لكوفيد الفعلية االستجابة من لتحسين الوزارة تحتاجها اضافية كوادر توفير في الوزارة اليونيسف تدعم -

  املدرسية. املقاعد على واالشراف البيانات تحديث فريق كمستحقات اليونيسف في للوزارة املالية للطلبات سريعة معالجة -

 املرجعية والشروط العمل فريق بميزانية الوزارة ترسل ان على االتفاق وتم لالستجابة الوزارة لفريق بدعمها اليونيسف اوضحت -

 ٠ املكلفين. واالشخاص

 لها ليتسنى العاملية للشراكة لتقديمها 19 لكوفيد لالستجابة شاملة تعليمية خطة اعداد في االسراع الوزارة على يتوجب  -

 لتحسن الخطة ٥هذ تفعيل وامكانية الطارئة للقضايا الفعلية الوزارة خطة تلبية على يعتمد وهذا املسرع الدعم على الحصول 

 االستجابة.

 اولى كمرحلة واالنجليزية العربية باللغتين الصحية التوعية مشروع وكذا بعد عن للتعليم بمشروعها اليونيسف الوزارة شاركت  -

 . 19 لكوفيد لالستجابة طارئة

 زمنية فترات وحسب االجراءات فيها توضح 19 لكوفيد لالستجابة طريق خارطة في املض ي اليونيسف مع بالتنسيق الوزارة تعمل  -

 الوزارة اسرعت وكلما دوالر( مليون  15 العاملية) الشراكة منحة يخص فيما سريعة واستجابة انجاز تحقيق تضمن محددة

 بشكل العاملية الشراكة دعم على الحصول  استطاعت كلما الشمولية املانحين فبيها ويجدون  لالحتياجات ملبية خطة بتقديم

 . اسرع

 . 19 لكوفيد لالستجابة الوزارة لفريق اليونيسف دعم -

،عمران،  صنعاء) للمحافظات دوالر مليون  2 بتمويل األوربي االتحاد مشروع الجائحة هذه مع تزامنا للوزارة اليونيسف ارسلت  -

 وعمران صنعاء وميزانية املشروع ارسال تم حيث اجتماعات اليونيسف مع الوزارة عقدة الخصوص وبهذا(  شبوة، ابين، مارب

 ضرورة لليونيسف واكدت املشروع قبول  الوزارة رفضت وعليه الوزارة مع التنسيق دون  والتدخالت االنشطة تحديد في وتم فقط

 باملنحة خاصة وثائق واي واملعايير االهداف تتضمن ياألوروب االتحاد املتعلقة باملشروع املقدم من الوثائق كافة على حصولها

 الوزارة واولويات خطة مع املشروع تكييف ومحاولة االطالع للوزارة يتسنى كي املانح  مع املشروع ووثيقة االنجليزية باللغة
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 . الحقا اليونيسف مع ومشاركتها

  على التعليم العام في اليمن: 19-دعم مشروع إعداد خطة االستجابة العاجلة ملواجهة تأثيرات جائحة كوفيد .4

 البدائل اهم وعن التعليم العالم واستمرار في الدول  تجارب على باالطالع االستجابة فريق قام الخطة مسودة اعداد وعند

وزارة التربية ) الخطة. اعداد في كموجهات بها االستعانة تم اليمن. بحيث في التعليم اوضاع تشابه التي الدول  وخصوصا التعليمية

 ، وقد تكونت خطة االستجابة من خمسة فصول هي:  الفصل(2021، 19والتعليم، تقرير أعداد خطة االستجابة لجائحة كوفيد

 آثار من للتخفيف املطلوبة املعالجات) الرابع - الثالث والفصل (.الراهن الوضع تحليل — والسياق املقدمة) الثاني — األول 

 .(والتقييم املتابعة عمل إطار- التنفيذ ترتيبات) والسادس الخامس الفصلو .(االستجابة لخطة التنفيذي الوصف -19 كوفيد

م  ومن املتوقع 2020-2019التي أدت إلى إغالق املدارس قبل نهاية العام الدراس ي  19-لجائحة كوفيد سيناريوهات الخطة: نتيجة .5

 تم البالد منذ خمس سنوات، في واالقتصادي االستقرار السياس ي استمرار تاثيرات الجائحة لفترة أطول باإلضافة إلى انعدام

 ملرحلتين تمثل املرحلة األولى استجابة لجائحة كوفيد  تطوير
 
 واملرحلة الثانية تمثل مرحلة للتعافي 19-الخطة ليتم تنفيذها وفقا

 من الجائحة بحسب اآلتي: 

 املرحلة الولى: مرحلة االستجابة: وتتضمن أثنين من السيناريوهات، هما:

 ( االستجابة العاجلة )قصيرة املدى(:1السيناريو) ➢

م. وبالتالي سيستمر اغالق 2020( أشهر أي من شهر مايو إلى شهر أغسطس 4 -1نفترض في هذا السيناريو أن تقتصر الجائحة ما بين )

)قبل شهرين من املوعد املفترض النتهاءه(.  2020-2019املدارس ويتطلب تعويض الطلبة عن مافقدوه نتيجة توقف العام الدراس ي 

تم تنفيذ مجموعة من التدخالت من ضمنها التعليم عن بعد من خالل استخدام وسائل متنوعة )التلفاز، ومن خالل هذا السيناريو سي

الراديو، املنصة التعليمية، وسائل التواصل اإلجتماعي، ملخصات ورقية للكتب الدراسية( مما يستدعي توفير متطلبات اعداد وانتاج 

سيتم تخصيص فترة لتقديم دروس تعويضية للطلبة  2021-2020لدراس ي الجديد وايصال هذه الدورس التعويضية. ومع بداية العام ا

في املدارس من قبل املعلمون لتعزيز وتقويم ما تم تلقيه عبر الوسائل املذكورة بعاليه ويستدعي توفير حوافز للمعلمين لهذه الفترة . 

ة من مخرجات برامج  هذا السيناريو  لتكون مكملة لبرامج أيضا في هذه املرحلة سيتم تنفيذ برامج للتوعية الصحية.سيتم االستفاد

 السيناريو الثاني مع استخدام الدورس املستفادة للتحسين والتطوير.  
 

 ( االستجابة متوسطة املدى )التكيف(:2السيناريو) ➢

م. وبالتالي يتطلب تنفيذ برامج 2021-2020( شهر حتى نهاية العام الدراس ي 18 -1نفترض في هذا السيناريو استمرار الجائحة ما بين)

أوسع مكملة للسيناريو األول وأنماط تعليمية مختلفة وتشمل على بناء األساس ألنظمة تعليمية بديلة الستمرار العملية التعليمية في 

ائحة )التعليم عن بعد، التعلم الذاتي، مجموعة التعليم املصغرة، فتح املدارس وتقديم حصص دراسية مخفضة مع ظل استمرار الج

اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة. سيتم تنفيذ مجموعة من التدخالت الضرورية والالزمة لتقديم العملية التعليمية منها: توفير 

ب كل وسيلة وتنفيذها، توعية أولياء األمور واملجتمع املحلي حول أنظمة التعليم الجديدة متطلبات البرامج من إنتاج الدروس لتناس

الطارئة، بناء قدرات االدارات التعليمية حول تطبيق األنظمة الجديدة/الطارئة، بناء قدرات املعلمين واملوجهين على تقديم الخدمات /

ية الضرورية للطالب من ملخصات للكتب املدرسية وواجبات منزلية، االستمرار التعليمية بحسب الوسائل الجديدة، توفير املادة العلم

في برامج التوعية الصحية و توفير مستلزمات النظافة واملياه للمدارس وحقائب صحية للطلبة للوقاية من الجائحة، توفير برامج 

، توفير حوا
 
فز للمعلمين وتنفيذ االختبارات العامة )وفق اجراءات الدعم النفس ي واالجتماعي، توفير تغذية للطلبة األكثر احتياجا

 صحية احترازية لحماية الطلبة والكادر التعليمي( لضمان انتقال الطلبة الى املراحل التعليمية الالحقة. 
 

 : مرحلة التعافياملرحلة الثانية: 

، يتطلب تهيئة البيئة املدرسية من خالل مجموعة من عادة فتح املدارسوإل  19-نتيجة لتضرر البيئة التعليمية بجائحة كوفيد 

التدخالت مثل تحسين املرافق املدرسية، وتحديدا الحمامات وأماكن غسل االيدي، الصيانة البسيطة للمدارس، توفير التجهيزات 
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حلة السابقة لالستفادة منها واملستلزمات التعليمية والحقائب املدرسية للطلبة، استكمال برامج التوعية الصحية وإجراء تقييم للمر 

 عند حصول حاالت مشابهة. ولغرض فتح املدارس بشكل آمن، يتطلب توفير كل ما يتعلق بأمان الطالب/الطالبة خاصة 
 
مستقبال

للمدارس التي استخدمت كمراكز حجر صحي والتي يتطلب القيام بحملة صحية لضمان خلو املدرسة من آثار االستخدام قد تعرض 

ب والكادر التربوي للخطر.  بعد ذلك يتم االنتقال الى تنفيذ األنشطة والبرامج االعتيادية املدرجة في الخطط ذات العالقة صحة الطال 

 مثل الخطة االنتقالية للتعليم. 

 ابة:الستمرار التعليم العام في اليمن، التي سوف تركز عليها خطة االستج 19-النماط التعليمية املناسبة في ظل جائحة كوفيد .6

بحسب املوارد املتاحة واألوضاع الراهنة في ظل ضعف اإلمكانيات، ولضمان الوصول العادل لجميع الطالب الى الخدمات التعليمية 

 بحسب ظروف وامكانيات وقدرات الطلبة سيتم االخذ في االعتبار االنماط التعليمية التالية:

الذاتي مع الواجبات / التكاليف املنزلية املصاحبة للكتب وتزويد أولياء سيتم تزويد الطلبة بمناهج التعلم التعلم الذاتي:  .1

األمور/املعلمين بأدلة ارشادية عن كيفية مساعدة الطلبة في التعلم الذاتي. سيقوم أولياء األمور بدور امليسر لتقديم الدعم 

بة عبر الوسائل املمكنة لتقديم الدعم الفني الفني الطفالهم، كما سيقوم املعلمون بتعزيز دور أولياء األمور بمتابعة الطل

والتأكد من قيامهم بحل الواجبات/التكاليف املنزلية واستالمها منهم والتي ستكون بمثابة أداة للتقييم واالختبارات الدورية 

 لهذا النظام. 6-1)طالب النقل(. سيتم استهداف طالب الصفوف 
 
 وفقا

ا في املناطق النائية والتي ال تتوفر فيها الكهرباء والوسائل البديلة، وفي نفس سيتم تشكيلهمجموعات التعليم املصغرة:  .2

أطفال( وسيتم  8-5الوقت أولياء األمور ال يمكنهم تقديم الدعم الفني البنائهم، سيتم انشاء مجموعات صغيرة للطلبة )

باعد بين الطالب/الطالبة تدريسهم من قبل معلم في منطقة مفتوحة )مع مراعاة االعتبارات الصحية مثل الت

 لهذا النظام. 12-1والطالب/الطالبة أو املعلم والطالب/الطالبة(. سيتم استهداف طالب الصفوف 
 
 وفقا

من خالل هذ النمط سيتم استخدام الوسائل املتوفرة لتنفيذ برامج التعلم عن بعد مثل: االنترنت، التعليم عن بعد .3

بملخصات جتماعي. باإلضافة إلى ذلك سيتم تعزيز هذه الوسائل من خالل تزويد الطلبة التلفاز، الراديو، وسائل التواصل اال 

 في متابعة الطلبة عبر الوسائل الكتب الدراسية 
 
 اساسيا

 
وواجبات/تكاليف منزلية مكثفة وسيلعب املوجهون واملعلمون دورا

ذ في االعتبار اإلجراءات الصحية(( لتقديم الدعم الفني املمكنة )التلفون، وسائل التواصل االجتماعي، الزيارة للمنزل )مع االخ

ومتابعتهم في حل الواجبات/التكاليف املنزلية واستالمها منهم والتي ستكون بمثابة أداة للتقييم واالختبارات الدورية )طالب 

 لهذا النظام. 12-7النقل(. سيتم استهداف طالب الصفوف 
 
 وفقا

تقتصر  مخفضة دراسية حصص وتقديم املدارس فتحفي هذا النمط يمكن ظل إجراءات احترازية عالية:  في املدارس فتح .4

على املواد العلمية الصعبة التي تحتاج لوجود معلم وتركز على الدروس التعويضية لتلبية املهارات والكفايات التي يحتاجها 

احترازية عالية مثل تزويد املدارس بوسائل ومستلزمات الوقاية الطالب/الطالبة. وخالل هذه العملية يتطلب اتخاذ إجراءات 

والنظافة وتوزيع اليوم الدراس ي الى ثالث فترات مع تقسيم الطلبة الى مجموعات لتخفيف االزدحام بحيث يكون هناك مسافة 

على أن يقوم املعلم بمتابعة  بين طالب وآخر. بالنسبة للمواد اإلنسانية فيمكن دراستها وفق منهجية التعلم الذاتي في املنزل 

 ودعم الطالب/الطالبة ملعرفة مسار تعلم الطالب/الطالبة ذاتيا.

 19- كوفيد جائحة آثار وتخييف ومعالجة التعليمية العملية استمرار ضمان هو الشاملة الوزارة خطة من العام االساس ي الهدف وكان

 واملتعلمين. املعلمين حماية الى يهدف االستجابة وسريع للتكيف قابل تعليمي لنظام األساس وبناء التعليم على

 املوكلة املهام انجاز من يتمكن حتى الرسمية العطل وفي الدوام وقت وخارج الدوام أوقات في متواصل بشكل الفريق عمل وقد هذا

 .(2021، 19)وزارة التربية والتعليم، تقرير أعداد خطة االستجابة لجائحة كوفيد .املحدد الوقت في البيه
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: جوانب
ً
 اليمن: في العام التعليم على 19 - كوفيد جائحة تأثير  وتقليص االستجابة دون  حالت التي القصور  ثالثا

لقد تم بناء جميع هياكل وأطر وتجهيزات وزارة التربية والتعليم على اساس تقديم الخدمة التعليمية في الحاالت الطبيعية وال           

ال في الهياكل وال في التجهيزات وال في القدرات املهنية لإلدارة التعليمية واالدارة املدرسية واملوجهين واملعلمين حيث  يوجد لدى الوزارة

 لم يسبق ان تتعاملوا مع وضع يستدعي قيامهم بإعداد وتطوير وتنفيذ برامج تعليمية للطالب عن بعد.

م والتي ضل دورها مقتصرا على تحويل املناهج 2013بالتعليم االلكتروني اال في عام ففي هيكل الوزارة لم يتم تشكيل ادارة عامة خاصة 

الدراسية من كتب ورقية الى كتب الكترونية على اقراص يتم توزيعها الستخدامها في املدارس التي يتوفر فيها اجهزة حاسوب والتي ال 

خيار الذي يجب ان يظل هو االكبر في تفكيرنا للعملية التعليمية % من اجمالي عدد مدارس الجمهورية لذلك فأن ال10يتجاوز عددها 

هو التعامل مع الطالب بشكل مباشر كونه كائن اجتماعي يأخذ ويعطي من خالل عمليات االتصال االجتماعية التي نبني من خاللها 

ورة قصوى متى ما استدعى االمر سلوكه واتجاهاته ومعارفة ليصبح مواطن صالح داخل مجتمعة وتظل عملية االتصال عن بعد ضر 

 الستخدامها.

لم يحقق اليمن األهداف اإلنمائية لأللفية  املاضيين،على الرغم من املكاسب التي تحققت في االلتحاق باملدارس خالل العقدين  -

ا عن تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام  أطفال في سن  5ون ملي 7.8من بين  اليوم،. 2030املتعلقة بالتعليم وال يزال بعيد 

ا( ، تم اإلبالغ عن  17إلى  6املدرسة )من  على األقل بسبب الصراع املستمر  400000مليون فتاة وفتى خارج املدرسة ، منهم  2عام 

ا بعد  مليون في عام  1.1من  عام،. يتزايد عدد األطفال في املدارس الذين يحتاجون إلى املساعدة التعليمية ملواصلة تعليمهم عام 

 .مليون فتى 2.6ومليون فتاة  2.1. وهذا يشمل 2019مليون في عام  4.7و  2017مليون في عام  2.3إلى  2014

 بينهم غير معروف. تتوقع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين أن ما  ذلك،وعالوة على  -
 
فإن عدد املشردين داخليا

لكن ال توجد طريقة مباشرة أو دقيقة لتتبع  املدرسة،مليون نازح هم في سن  3.9٪ من إجمالي عدد السكان البالغ 30٪ و 26بين 

إال أنه ال  التعليم،عددهم الفعلي. على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم أصدرت العديد من اللوائح لضمان حقوق النازحين في 

 .توجد آلية فعالة للوفاء بهذه الحقوق 

تم إغالق  اليمن،ل على الصعيد العاملي من الحصول على التعليم بسبب إغالق املدارس. في سياق لقد حرم الوباء ماليين األطفا -

 2.5مليون طفل )بما في ذلك  5.8مما منع  ،2020مارس  16جميع املدارس والجامعات واملعاهد التعليمية على مستوى البالد منذ 

ا ، من إنهاء العام الدراس ي  18-6مليون فتاة( ، بين  . هذا باإلضافة إلى إضرابات املعلمين في بداية العام في أجزاء 2020-2019عام 

-2019٪ فقط من الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 33مما أدى إلى حضور العديد من الفتيات والفتيان  البالد،من 

2020. 

سبب إضرابات املعلمين وتأثرت بشدة بسبب قبل األوان ب 2018-2017و 2017-2016انتهى العامان الدراسيان  ذلك،عالوة على  -

ا. بينما أدى من املتوقع  األطفال،إلى انقطاع التعليم على مستوى البالد لجميع  COVID-19 عدم دفع رواتب املعلمين أو دفعها جزئي 

ملناطق الريفية واألطفال بما في ذلك الفتيات في ا األقليات،أن يتأثر التعلم لألطفال الضعفاء )معظمهم من األطفال املنتمين إلى 

دعت وزارة التربية والتعليم املجتمع الدولي للحصول على الدعم مع  هذه،ذوي اإلعاقة( بدرجة أعلى. لالستجابة ألزمة التعلم 

 .التركيز على إنشاء فرص التعلم املنزلية البديلة

اإللكتروني أو التعلم الذاتي أو الحلول املبتكرة األخرى ال تعتبر طرق التعلم البديلة مثل منصات التعلم عن بعد والتعلم  اليمن،في  -

يجب دعم الطالب واملعلمين والهيئات الحاكمة للمدرسة مثل فرق تطوير املدارس ومجالس اآلباء  لذلك،للتعلم ممارسة شائعة. 

قنوات البديلة. عالوة على واألمهات ومقدمي الرعاية وقادة املجتمع وصناع القرار لتسهيل التعلم بشكل أفضل من خالل هذه ال

 . من الضروري بناء قدرات قسم املناهج واإلرشاد في وزارة التربية والتعليم التي سبق لها ذلك ذلك،
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ا لخطة االستجابة الوطنية لوزارة التربية في اليمن لـ -
 
أنتجت بعض البرامج املساعدة التي تم التخطيط لب ها عبر : .COVID-19 وفق

)البنك الدولي، خطة االستجابة اإلنسانية .الوطنية واملحلية ونشرها كمجموعة من التدخالت التكميليةالقنوات التعليمية 

 (.2021، 19لجائحة كوفيد

     :
 
 ومن التحديات أيضا

أنه على الرغم من التحول ملنصات التعليم اإللكتروني في بعض دول العالم خالل األزمات الصحية والطبيعية املاضية، إال       

بالنسبة لعاملنا العربي، تعتبر هذه املرة األولى التي تضطر فيها العديد من الجهات التعليمية للتحول املفاجئ لنمط تعليمي 

إن التحول املفاجئ لنظام تعليمي لم يتم تدريب الطلبة وأولياء األمور عليه  .جديد لم يتم التمهيد له بأي صورة من الصور 

شكالت كثيرة، قد تصيب الطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم باإلحباط والقلق والتوتر والخوف من يمكن أن يؤدي لتحديات وم

 
 
 .الفشل.. مما يؤدي للمزيد من الضغوط النفسية على صحتنا النفسية املنهكة أصال

ى مواجهتها من يتطلب ضرورة العمل عل الذيوالواقع أن األخذ بهذا التوجه يمكن أن تواجهه العديد من التحديات، األمر 

 :(2020الدهشان، ) أبرزها

 :بعد عن التعليم عن املتكامل والتصور  الوعي نقص .1

إذ ال بد من أن نعترف أننا لسنا مستعدين للتعامل الفعال مع هذا التحول في نمط التعليم، وبالتالي تكمن أولى التحديات التي 

عن بعد، وبالتالي ال بد أن نبدأ كأولياء أمور ومعلمين في تثقيف  نواجهها في غياب الوعي الكامل أو الجزئي عن ماهية التعليم

لعل ذلك يتطلب ضرورة مراجعة تصوراتنا عن التعليم، فقد ساد في القرنين  .أنفسنا بأنفسنا عن ماهية التعليم عن بعد

في حقيقة األمر فإن  املاضيين أن التعليم هو مسؤولية املدرسة واملدرس، وهو ما يتم بداخل الصفوف التعليمية، ولكن

 
 
  .االنخراط في العملية التعليمية التقليدية والذهاب بصورة منتظمة للمدرسة في حد ذاته ال يعتبر تعليما

 
إن التعليم ليس قائما

أن يكون للبيت واألهل  –وخصوصا في ظل األزمة  –على وجود مدرسة أو صفوف دراسية تقليدية، ولكنه عملية ممتدة ويمكن 

في تعليم أبنائهم من خالل: إتاحة الفرصة للتطبيق العملي والحياتي ملا تعلموه في مدارسهم، وتعلم مهارات ومعارف  دور فعال

 .جديدة

 :املنازل  في خاصة بعد عن والتعليم اإللكتروني التعليم إلى التقليدي التعليم من التحول  بمتطلبات الوفاء في الواضح القصور  .2

مطالبات التحول للتعليم اإللكتروني من دولة إلى أخرى، ومن جهة تعليمية ألخرى، وهناك عدة اختلفت ردود الفعل الخاصة ب

وجود بنية تحتية،  أبرزها:عوامل رئيسية في الخطط املوضوعة من قبل تلك الجهات لتحويل التعليم للفضاء اإللكتروني، من 

رة ودراية بالتعليم اإللكتروني والتعامل مع الطلبة عن بعد معلمين أكفاء لديهم خب ووجود بالفعل،بنية تقنية مناسبة ومتاحة 

 .في عملية تعليمية متكاملة، وجود خطط مسبقة ملثل هذه األزمات، توفير متطلبات التعليم عن بعد في املنازل 

 :بعد عن التعليم برامج بمتابعة أمورهم وأولياء الطالب التزام ضعف .3

في بيوتهم، ” البقاء في املنزل “غير املنطقي توقع أن األبناء سوف يتقبلون بسهولة فكرة يعتبر هذا من أكبر التحديات، ألنه من 

 –فقد كانت املدرسة في النهاية متنفسا للتعرف على األقران وقضاء الوقت املمتع معهم، وبالتالي ال بد من توقع املقاومة 

 من قبل األبناء لهذا التحول. –العنيفة 
 

: الرؤى والتوصيا
ً
 على التعليم العام في الجمهورية اليمنية: 19ت املستقبلية املقترحة ملواجهة جائحة ك وفيدرابعا

 

الدراسة،   تقترح . ولتحقيق الهدف العام، 19-ضمان مواصلة تقديم الخدمات التعليمية لكافة الطلبة في ظل جائحة كوفيد 

 :وتشمل على االتي  أولوية ثالثة  محاور ذات

 على التعليم. 19-جائحة كوفيدمعالجة وتخفيف آثار و  ،النظام التعليميية استمرار  الحفاظ علىاملحور األول:  -
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)رفع الوعي وتوفير الحماية / البيئة التعليمية  19-املحور الثاني: حماية الطالب والكادر التعليمي من اإلصابة بجائحة كوفيد -

 . اآلمنة(

 أثناء األزمات. طيط والتنسيق واملتابعة والتقييماملؤسسية للتخ القدرات املحور الثالث: تعزيز -

 جانب إلى منها، لكلِّ  توضيح موجز الفصل هذا ويقدم برامج إستراتيجية، عدة محور أساس ي إلى كل بحيث ينقسم

رات من محدود عدد
ِّ
خرجات مستوى  على املؤش

م
 .امل

 .النظام التعليميية استمرار الحفاظ على  :الول  املحور 

افر لجميع االطفال ) في سن العام من املحور األول في:  "يتمثل الهدف   وصول متكافئ  19-( واملتضررين من جائحة كوفيد 18-6يتو

إلى فرص تعليمية بديلة مرنة وكافية وتهيئة البيئة التعليمية الستعادة وضعها السابق مع مراعاة الطفال ذوي االختياجات 

 الخاصة.

 
 
ف ،الهدف الهذ وتحقيقا

ِّ
 :تسعة برامج إستراتيجية حسب اآلتي مناألول  املحور  يتأل

 واستكمالها بدروس تعويضية مع مراعاة األطفال ذوي االحتياجات الخاصةالتعلم عن بعد التعليم و  االستعانة بمصادر .1

 )التعليم عن بعد، التعلم الذاتي(.استكمال برامج التعليم البديلة  .2

وتعزيز واملناصرة الستمرار العملية التعليمية حشد األنظمة التعليمية البديلة وال توعية املجتمع املحلي وأولياء األمور على .3

  املشاركة املجتمعية. 

 كادر التعليمي على تقديم التعليم باألنظمة الجديدة والطارئة.ال قدرات بناء .4

 توفير الحوافز للعاملين في قطاع التعليم. .5

 ، مةواألدلة االرشادية الداع توفير الكتب املدرسية .6

 . دعم تنفيذ االختبارات العامة .7

 والتجهيزات الضرورية.تأمين املستلزمات التعليمية  .8

وتوفير مساحات تعليمية جديدة للمدارس املزدحمة )لتجنب تفش ي  19-ملدارس املتضررة نتيجة لكوفيدصيانة /ترميم ا .9

 االمراض(.

بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العالقة  19-املحور الثاني: حماية الطالب والكادر التعليمي من اإلصابة بجائحة كوفيد 

 )الصحة، املياه، التغذية، الحماية(.

افر الوصول إلى أماكن تعليمية صحية وآمنة لالطفال )في سن  ضررين (  واملت18-6يتمثل الهدف العام من املحور الثاني في: تو

 . 19-من جائحة كوفيد 
ً
ف ،الغاية لهذه وتحقيقا

ِّ
 :خمسة برامج إستراتيجية تتمثل في اآلتي منالثاني  املحور  يتأل

 تنفيذ برنامج التوعية الصحية. .1

 النظيفة. ياهتوفير أدوات النظافة والحقائب الصحية وامل .2

3.  
 
 . تحسين البيئة املدرسية وتهيئتها صحيا

 واملعلمين وأولياء األمور من خالل توفير الدعم النفس ي االجتماعي التربوي وبرامج لحماية األطفالتعزيز صمود الطلبة  .4

5.  
 
 توفير الحوافز النقدية والعينية للطالب املحرومين واألكثر احتياجا
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 أثناء الزمات. والتقييم واملتابعة والتنسيق للتخطيط املؤسسية القدرات تعزيزاملحور الثالث: 

الهدف العام من املحور الثالث في: تعزيز القدرات اإلدارية والتنظيمية لوزارة التربية والتعليم ملعالجة الولويات الرئيسية يتمثل 

 . وتحسين تقديم الخدمات التعليمية، وبناء الساس لنظام تعليمي قابل للتكيف وسريع االستجابة
 
ف الغاية، لهذه وتحقيقا

ِّ
 يتأل

 :برامج رئيسية تتمثل في اآلتي ثالثة منالثالث  املحور 

  واإلدارات التعليمية على كل املستويات للتخطيط واملتابعة والتقييم أثناء االزماتالوزارة  اتزيز قدر تع .1

 التنسيق مع الشركاء واملجتمعات املحلية. وعمليات التربوية املعلومات إدارة نظام تعزيز .2

 . العلمي للطلبة في املراحل املختلفة لتتبع التقدم/ األثر للتحصيلإجراء تقييمات  .3

 :املراجع ➢
العوامل املؤدية للتسرب الدراس ي من وجهة نظر املعلمين واملعلمات في املرحلة اإلعدادية  .(2004) عودة.نظمي  مصطفى،أبو  .87

- 450ينـاير  األول،العـدد  –املجلد الثاني عشر  اإلنسانية()سلسلة الدراسات اإلسالمية بمحافظة خان يونس، مجلة الجامعة 

 م..2004ص،  417

دراسات . الفاقد التربوي وأثره على تنمية املجتمعات املحلية دراسة حالة والية جنوب كردفان(. 2011)أبو البشر، ياسر عمر.  .88

 .دكتوراة –اقتصادية 

)دراسة ميدانية(.  محافظة بيشةالعوامل املدرسية واالجتماعية واالقتصادية املؤدية لرسوب وتسرب طالب املرحلة الثانوية في  .89

 م.2015األول( يناير لسنة  ، الجزء162مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

دراسة ميدانية وسط النازحين بوالية الخرطوم.  السودان:بالجريمة في  وصلته(. الفاقد التربوي 2002املنان، نادية عثمان عطا. ) .90

 .السودان ،العاملية)أطروحة ماجستير(. جامعة إفريقيا 

 (. واقع الفاقد التعليمي في بعض كليات جامعة. 2007) .الشهراني، عامر بن عبد هللاا .91

 (. تطور نظام التعليم فـي اململكة العربية السعودية. الرياض.1422الغامدي، حمدان، وعبد الجواد ، نور الدين ) .92

 https://www.maannews.net/articles/2037587 htmlا. متاح في: (.. الفاقد التعليمي...وجائحة كورون 2021الرمحي، رفاء. ) .93

 هو وكيف نعمل على الحد منه. دراسة منشورة من قبل مركز أباع املعلم، فلسطين. (. الفاقد التعليمي: ما2021جبران، وحيد. ) .94

العربية املتأثرة بالنزاعات تحليل البيانات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا. رصد أهداف التنمية املستدامة في البلدان    .95

 .2017الجزئية من املسوح األسرية. مطبوعات لألمم املتحدة تصدر عن االسكوا، بيروت: 

 https://www.internetworldstats.com/stats5.htm اإلحصائيات العاملية لإلنترنت في العالم: .96

، 30/3/2020 التحديات والفرص، مدونات البنك الدولي، (. التعليم في زمن فيروس كورونا:2020البنك الدولي ) .97

https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic 

 :األفق و التحديات كورونا:أزمة التعليم والتعلم في ظل (. 2020الدهشان ، جمال علي خليل.) .98

educ.com/author/eldahshanedtech-https://www.new 

 https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse، التعافيالتعليم: من االضطراب إلى A(2020 .) .اليونسكو   .99

 nesco.org/covid19/educationresponsehttps://en.u .(، التعليم عن بعد في جائحة فايروس كورونا2020). B اليونسكو .100

 .2050-2020بناء املستقبل  -الحملة العربية للتعليم، تقرير توجهات مستقبل لتعليم في املنطقة العربية   .101

 .2020التقرير العربي للتنمية املستدامة   (.2020املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)االسكوا(. )   .102

103. "COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)". ArcGIS. Johns 

Hopkins University. 2021 اطلع عليه بتاريخ 20 يونيو 

104. The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health – The latest 2019 novel coronavirus 

outbreak in Wuhan, China". Int J Infect Dis. 91: 264–66. February 2020. doi:10.1016/j.ijid.2020.01.009. PMID 31953166. 

https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic
https://www.new-educ.com/author/eldahshanedtech
https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/ArcGIS
https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Johns_Hopkins_University&action=edit&redlink=1
https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Johns_Hopkins_University&action=edit&redlink=1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://doi.org/10.1016%2Fj.ijid.2020.01.009
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A8%D9%85%D8%AF
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31953166


- 52 - 

105. "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19". منظمة الصحة العاملية (WHO) (Press release). 11 

March 2020.  1202يونيو 19اطلع عليه بتاريخ.   

106. "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19". منظمة الصحة العاملية (WHO) (Press release). 2021. 

.1202يونيو 15اطلع عليه بتاريخ    

107. "Wuhan Coronavirus Death Rate". www.worldometers.info. 2020 اطلع عليه بتاريخ 02 فبراير.  

108. Geneva Conventions .New York: United Nations. 1949 .  

109. "The United Nations and International Humanitarian Law: The International Committee of the Red Cross and the United Nations' 

involvement in the implementation of international humanitarian law ."International Committee of the Red Cross .ICRC. 1995-10-

19 .2021مايو   14. اطلع عليه بتاريخ   

110. Report of the Office of the High Commissioner on the outcome of the expert consultation on the issue of protecting the human rights 

of civilians in armed conflict ."United Nations  .2010.  

 (. عندما يتعرقل التعليم: تأثير النزاع على تعليم األطفال في اليمن. اليونيسف منظمة الطفولة.2021منظمة اليونيسف. )يوليو تقرير  .111

 طة التعليم االنتقالية.(. خ2019وزارة التربية والتعليم.).112

 (. محور جودة التعليم، ورقة خلفية لخطة التعليم االنتقالية، غير منشورة.2018وزارة التربية والتعليم ).113

 (. محور االتاحة واالنصاف، ورقة خلفية لخطة التعليم االنتقالية، غير منشورة.2018وزارة التربية والتعليم ).114

 (. التعليم ال ينتظر، وثيقة مقدمة للحصول على دعم من برنامج التعليم ال ينتظر.2017التعليم في الطوارئ )وزارة التربية والتعليم ومجموعة  .115

( من مرحلة التعليم العام في اليمن ملواجهة اثار توقف الدراسة 12-4(. برنامج الدروس التعويضية للصفوف )2020وزارة التربية والتعليم. ).116

 .19-بسبب ظهور جائحة كوفيد

 على التعليم العام في اليمن. 19-(. خطة االستجابة العاجلة ملواجهة اثار كوفيد 2021بنك الدولي.)ال.117

 م.2019ديسمبر  9الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في  2019التنمية البشرية  تقرير.118

(، مكتب تنسيق HNO-2019) 2019(. نظرة عام عن االحتياجات اإلنسانية 2019مكتب تنسيق الشؤن اإلنسانية لألمم املتحدة في اليمن. ) .119

 (.OCHAالشئون اإلنسانية )

 )آخر مسح تربوي على املستوى الوطني(. 2016-2015(. تقارير املسح التربوي 2016وزارة التربية والتعليم. ) .120

 .2017-2016صنعاء لألعوام  –الية لوزارة املالية النشرة امل .121

 م.2012(. تقديرات التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي 2012البنك الدولي. ).122

 .2014(. نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2014مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية، لألمم املتحدة في اليمن.).123

 م.2018للعام  6-4(. نتائج التقييم الوطني للحلقة الثانية 2018مركز البحوث والتطوير التربوي. )  .124

 م 2020العدوان"، أبريل التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم "التعليم في اليمن خمسة أعوام من الصمود في وجه  .125

 /https://reports.unocha.org/en/country/yemen: تقرير حديث عن األمم املتحدة يمكن االطالع عليه على الرابط .126

127.Rainy season threatens huge cholera spike in Yemen as conflict hampers efforts to address forgotten crisis 

https://www.oxfam.org/en/press-releases/rainy-season-threatens-huge-cholera-spike-yemen-conflict-hampers-efforts-

address 

 Yemen: The Perfectتابعه باحث أبعاد بشكل مباشر 16/4/2020تحذيرات مارك لوكوك منسق الشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة في .128

risk-target-perfect-coronavirus-0/04/10/yemenhttps://foreignpolicy.com/20219 -Target for COVID/ 

129. Report. published .2020 .by ACAPS, a nonprofit project of the Norwegian Refugee Council and Save the 

Children that publishes forecasts on the world’s most vulnerable communities. 

 

 

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/
https://web.archive.org/web/20161221113127/https:/www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jmuk.htm
https://web.archive.org/web/20161221113127/https:/www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jmuk.htm
https://web.archive.org/web/20161221113127/https:/www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jmuk.htm
https://web.archive.org/web/20161221113127/https:/www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jmuk.htm
https://reports.unocha.org/en/country/yemen/
https://reports.unocha.org/en/country/yemen/
https://reports.unocha.org/en/country/yemen/
https://www.oxfam.org/en/press-releases/rainy-season-threatens-huge-cholera-spike-yemen-conflict-hampers-efforts-address
https://www.oxfam.org/en/press-releases/rainy-season-threatens-huge-cholera-spike-yemen-conflict-hampers-efforts-address
https://foreignpolicy.com/2020/04/10/yemen-coronavirus-perfect-target-risk/
https://foreignpolicy.com/2020/04/10/yemen-coronavirus-perfect-target-risk/
https://foreignpolicy.com/2020/04/10/yemen-coronavirus-perfect-target-risk/

