
 

 اإلعالمي  البيان  

 امللتقى األول للتعليم يف ظل حاالت الطوارئ

 2021أبريل 8الخميس  زووم  ال  ىلع منصةاملنعقد  

 ملألم وأالتعليم اليمني  بعنوان :  

عقدت الوكالة اليمنية  طارق سالم العكبري    /التربية والتعليم اليمني الدكتورتحت رعاية كريمة من معالي وزير  
يف ظل حاالت    امللتقى األول للتعليم يف اليمن  والتنمية   شراكة لل  للتنمية وجمعية الوصول اإلنسانية الدولية  
الخميس الثامن من شهر    الطوارئ االفتراضي    منصةىلع    م2021بريل  إ يوم  جمعية    كل من   وبالشراكة مع الزوم 

من          125يكا وبحضور ومشاركة عدد   العاملية وجمعية بيور هاندز بأمرسيرا  كالوشركة    بالكويت  اإلنساني  التميز
  ا انطالقو  ألم وأمل وتحت شعار التعليم اليمني  ،املنظمات والجمعيات واملؤسسات املحلية واإلقليمية والعاملية  

ال انقاذ العملية التعليمية أرضا وإ اليمن الجريح    شعور باملسؤولية املجتمعية تجاه من  دراسة    و  نسانا ومحاولة 
 ىلع حاضر ومستقبل اليمن   وتأثيرهاواقع التعليم اليمني اليوم واالطالع ىلع حجم االضرار الناتجة عن الحرب 

 وهدف امللتقى إلى:  

 واقع التعليم اليمني اليوم مع بيان األضرار الناجمة عن الحرب وتأثيرها ىلع حاضر ومستقبل اليمن.  استعراض  -

إلى ثالث   - املتوسط من سنة  القصير واملدى  املدى  العاجلة وامللحة ىلع  املشاريع  وإعداد مصفوفة  تحديد 

 سنوات.

التعلم تبادل الخبرات بين   - املشاركين من املنظمات املحلية والدولية يف دعم مشاريع التعليم وفقا ملعايير 

 يف ظل حاالت الطوارئ. 
 يف هذا امللتقى بالعديد من املخرجات والتوصيات أبرزها ما يلي:   ونوقد خرج املشارك.

 من الجهات املنظمة  ضرورة اإلسراع يف تنفيذ حزمة املشاريع املقدمة  -
 التوصية برفع مخصصات املشاريع التعليمية ضمن تعهدات املانحين يف إطار خطة االستجابة اإلنسانية . -
 د . النأي بالتعليم عن االستقطاب السياسي يف إطار توحيد القرار التعليمي يف عموم البال-

 النفسية والصحية للطالب واملعلم الناتجة عن الحرب وزيادة االنفاق يف دعم هذا الجانب  معالجة اآلثار  -



 ضرورة االهتمام بالتعليم االلكتروني واالستفادة من تجارب النجاح ..-

ضرورة التعاون املثمر والتكامل بين الجانب الرسمي ممثلة يف وزارة التربية والتعليم ومؤسسات املجتمع  -
 املدني . 

الوكالة اليمنية الدولية للتنمية, وجمعية الوصول اإلنساني بدور املتعهدين والذين    أشادت ويف نهاية امللتقى  
 للعملية التعليمية لليمن  املساهمة بدؤ مسيرة 

   8/4/2021بتاريخ  امللتقى األول للتعليم يف ظل حاالت الطوارئ صادر عن 

 الوكالة اليمنية الدولية للتنمية

 ###  للشراكة والتنمية جمعية الوصول اإلنساني 


