
ال عام دراسّي جدید: العنف یغلق أبواب مدارس الیمن، ویحرم المدرسین من تقاضي رواتبھم لعاٍم كامل، ویھّدد بحرمان 4.5 ملیون طفل من التعلیم

 
 

 
بیان صادر عن ِخیْرت كاباالري، المدیر اإلقلیمي للیونیسف في الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 
 

عمان، 18 تشرین األول/أكتوبر 2017- "بعد أكثر من عامین ونصف من تجّدد النزاع في الیمن، یوضع موضوع تعلیم 4.5 ملیون طفل مّرة أخرى على
المحّك، مّما یضیف صعوبة أخرى إلى قائمة طویلة من المصاعب المریرة التي یتحملھا األطفال. بینما لم یتلق ثالثة أرباع المدرسین رواتبھم منذ ما یقرب

 
من عام كامل، فقد أدى العنف إلى إغالق واحدة من كل عشر مدارس في مختلف أنحاء البالد.

"منذ تّموز/یولیو 2017، تّم تدمیر 1600 مدرسة بشكل جزئّي أو كلّي، واستخدمت 170 مدرسة ألغراض عسكریة أو كمأوًى للعائالت النازحة. ما یقدر

 
عدده بـ2 ملیون طفل ھم منقطعون عن المدرسة.

"تفتح المدارس أبوابھا عادة في األول من أیلول/سبتمبر، لكّن بدایة العام الدراسي قد تأّجلت عدة مرات إلى جانب وجود نقص كبیر في الكتب المدرسیة

 
والمواد المدرسیّة األخرى.

" أزمة الرواتب دفعت المدرسین التخاذ تدابیر قاسیة جّداً للبقاء على قید الحیاة. تعّرض حسن غالب، وھو مدّرس عمل على مدى العشرین عاماً الماضیة
في مھنة التعلیم وھو المعیل الوحید لعائلتھ المكونة من أربعة أفراد، للّطرد من منزلھ مع أطفالھ. اضّطر حسن أن یبیع ما تبقّى من أثاث بیتھ لكي یطعم أفراد

عائلتھ ویعالج شقیقتھ المریضة. "كیف یمكنني أن أصل إلى المدرسة إن كنت ال أملك أجرة المواصالت؟ كیف یمكنني أن أعلّم إن كنت أنا نفسي في

 
ضائقة؟" قال حسن متسائالً.

 
"أكثر من 166,000 مدّرس من مختلف أنحاء الیمن یطرحون نفس السؤال یومیّاً.

 
"أّما األطفال الذین یستطیعون االلتحاق بالمدارس، فقد أثر سوء التغذیة وصدمة النزوح والعنف على قدراتھم التعلیمیّة تأثیرا بالغاً.

"بدون بیئة التعلم والحمایة التي توفرھا المدارس، سیزداد عدد الفتیان والفتیات الیمنیّین المعّرضین ألن یكونوا في وضع ھّش یدفعھم للتجنید في القتال أو

 
للزواج المبكر - مع ما لذلك من عواقب على حیاتھم الغّضة، والتي ال یمكن إصالحھا فیما بعد.

"إن الجھود اإلنسانیة الجاریة ال تتعّدى كونھا نقطة في محیط المعاناة التي یعیشھا الیمن. لقد آن األوان ألن یضع أطراف النزاع رفاه األطفال في المرتبة
األولى. تدعو الیونیسف جمیع األطراف في جمیع أنحاء الیمن إلى حمایة المدارس والتوقف عن استخدامھا في القتال، وإلى العمل معاً إلیجاد حّل عاجل

 
ألزمة الرواتب كي یتمكن األطفال من التعلّم.

"بینما تعمل الیونیسف مع شركائھا بشكل وثیق من أجل الحفاظ على نظام التعلیم من االنھیار، فإنّنا نحّث المانحین على تقدیم مساعداتھم ودفع الحوافز

 
للعاملین في سلك التعلیم والصّحة وغیرھم من الموظفین المدنیّین الذین یقدمون الخدمات الحیویّة لألطفال.

"لقد تحّمل أطفال الیمن من المعاناة ما ال ینبغي ألّي إنسان أن یتحّملھ. التعلیم ھو السبیل الوحید لتأمین مستقبل أفضل لھم، ویساعد على وضع الیمن على

 
مسار السالم".

 
 

 
###

 
 مالحظات للمحّررین

دعمت الیونیسف 1.4 ملیون طفل في جمیع أنحاء الیمن من خالل إعادة تأھیل المدارس وتوفیر المواد المدرسیة. لقد استفاد ما یقرب من نصف ملیون طفل
من الدعم النفسي-االجتماعي مّما یمّكنھم من التعامل مع الصدمات النفسیة التي یتعّرضون إلیھا، ویوفّر لھم الشعور بالروتین والحیاة الطبیعیة عندما ال تكون

 
المدرسة متاحة لھم.

 
 

 
عن الیونیسف

تعمل الیونیسف في بعض األماكن األكثر صعوبة في العالم، للوصول لألطفال األكثر ھشاشة.  في 190 دولة ومنطقة، نعمل من أجل صالح كّل األطفال،

 
وفي كّل مكان لبناء عالم أفضل للجمیع.

 
www.unicef.org :للمزید من المعلومات حول الیونیسف وعملھا من أجل األطفال، یمكنكم زیارة الموقع اإللكتروني التالي

 
YouTube و Facebook , ،Twitter  تابعوا الیونیسف على

 
 

 
للمزید من المعلومات یرجى االتّصال مع:

 
+962-79-109-6644 ،Lelkurd@unicef.org ،لینا الكرد، مكتب الیونیسف اإلقلیمي
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