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 مركز الدراسات واإلعالم الرتبوي

وجه نشاطه لخدمة القضايا التربوية والتعليمية في للجمهورية يمنظمة مجتمع مدني غير ربحية متخصصة في الدراسات و اإلعالم التربوي ، 

قانون رقم م  طبقا ل 2102(  2) م  وحصل على ترخيص رقم  2102/ 6/5اسمه في وزارة الشئون االجتماعية والعمل في  اليمنية سجل

  .م  2110( 0)

ويؤدي  في بناء نظام تربوي قادر على إحداث التنمية المجتمعيةلإلسهام  ،والتربية اإلعالمية  اإلعالم التربوي  يفي مجال الريادة :الرؤية 

 . دورا رائدا في النهضة 

مستوى الجودة و  التربوية ورفعيسعى المركز من أجل نظام تربوي قادر على إحداث التنمية المجتمعية من خالل التوعية بالقضايا :الرسالة 

لتنفيذ  سعىو ي وتربية إعالمية متميزةيجاد إعالم تربوي مهني ومحترف ،، كما يعمل إل والتعليمية  إشراك المجتمع في إنجاح العملية التربوية

في  فوءةك ، معتمدا على خبرات متخصصة و أهدافه بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية

 المجالين التربوي واإلعالمي

 :األهداف 

                                                                       .العناية بإعداد الدراسات والبحوث ،و رصد المعلومات الخاصة بالجانب التربوي( 1 

 .العمل على التأهيل والتوعية بالقضايا التربوية ( 2

 رفع مستوى الجودة وإشراك المجتمع في إنجاح العملية التربوية والتعليمية (2

  وتربية إعالمية متميزة  العمل على إيجاد إعالم تربوي مهني ومحترف( 2

 :مل المركز من أجل تحقيق أهدافه من خالل وحدات إدارية نوعية ومتخصصة كالتالي يع: وحدات املركز

 تسهم هذه الوحدة في تعزيز الوعي بقضايا التربية و التعليم وترسيخ الحقوق التعليمية واإلعالمية من خالل ا : وحدة التوعية اإلعالمية
 لنشر الصحفي وااللكتروني ، واإلنتاج البرامجي اإلذاعي والتلفزيوني وبما يخدم األهداف الرئيسية للمركز 

تعمل هذه الوحدة من خالل فريق بحثي متخصص إلعداد التقارير والبحوث والدراسات المتعلقة  : وحدة الدراسات والبحوث وقياس الرأي

العموم وبالتربية اإلعالمية واإلعالم التربوي على وجه الخصوص ومعرفة االراء والتوجهات ذات بالشأن التربوي والتعليمي على وجه 
 .الصلة بالشأن اإلعالمي والتعليمي 

يمتلك المركز كادرا مدربا من التربويين واإلعالميين ينفذون دورات متنوعة في المجال التربوي التعليمي  : وحدة التدريب والتأهيل

 . واإلعالمي
ينفذ المركز من خالل هذه الوحدة حمالت إعالمية ،وتنظيم مؤتمرات وفعاليات مختلفة كما يقدم خدمة  وحدة احلمالت اإلعالمية والتوثيق

 .لصحفي وااللكتروني المتكاملة للمنظمات والمؤسسات التعليمية واألكاديمية المختلفة وكافة المهتمين التوثيق 

يسعى المركز عبر هذه الوحدة إلى تنفيذ مشاريع تعزز من الجودة في المؤسسات التربوية  ة اجملتمعيةوحدة املعايري واجلودة واملشارك

والتعليمية ، وتطوير قدرات االفراد والمؤسسات في تطبيق الجودة وتمكين المجتمع من الرقابة الفاعلة والمشاركة في صناعة السياسات 
 .التعليمية 

هذه الوحدة لتهيئة البيئة المالئمة للتكنولوجيا الحديثة وإعداد الخطط والبرامج التي تساهم في تعزيز الوعي تسعى : وحدة التعليم االلكرتوني

 .بكيفية استثمارها لخدمة التعليم واستخدامها على الوجه األمثل
 

 : العنوان 
 تعز محافظة  –الجمهورية اليمنية 

 559062400900:تلفون 

 559062400900: فاكس 

 11667775670620/11667772266252أو  55906 616060419:   جوال

 @gmail.com albaheri2012أو  semcenter3@gmail.com: البريد االلكتروني 

 

https://www.facebook.com/S.E.M.C11/?ref=bookmarks 
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  :لمقدمة ا

 م الاذي دشانته  2105 ومع انقضااء عاام  ،عامها الثاني  دخلت الحرب ، فبعد أنظرفا دقيقا وحرجا في اليمن يواجه التعليم 

ف امهلاة تحقياق أهاد   ه انقضااء والاذي تنتهاي ب  كعاام للتعلايم    رسميا_حكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح  -اليمنية الحكومة 

للتعلايم  األرقاام التاي تعكال الوااع الكاارثي      وياأتي هاذا التقريار للوقاوف علاى أهام المؤشارات        ؛ ( EFA)التعليم للجميع 

 .والبعد الحقوقي  ، البعد االقتصادي التنموي : هما ينيبشكل خاص انطالقا من بعدين أساس( وي االساسي والثان)العام 

 :مرجعيات التقرير 

 :تم اعداد التقرير في اوء المرجعيات التالية 

 م 05/02/2105حتى م 2102سبتمبر 20الفترة من  تحليل بيانات الرصد الذي أجراه المركز خالل( 0

 نتائج التقارير والدراسات التي أعدها المركز ( 2

 تحليل البيانات واألرقام والتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم أو الوزارات ذات العالقة ( 2

 م  2102-2105نتائج التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية خالل العام ( 2

 تعز  -الرصد الذي أجرته نقابة المعلمين ( 5

 :الفترة الزمنية للتقرير 

م مع الرجوع في بعض األحيان الى مرحلاة ماا   05/02/2105 -2102سبتمبر 20يركز التقرير على الفترة الزمنية من 

 .قبل الحرب لتوايح حجم التداعيات السلبية للحرب على التعليم 

 :اإلطار الجغرافي 

مانهم  ( 2102)مليون نسامة   2556الجمهورية اليمنية الواقعة في طرف شبه الجزيرة العربية والتي يقدر عدد سكانها ب 

( 2102)فاي  % (70)دون سن الخامسة ، ويعيش الغالبية العظمى من السكان %07دون سن الثامنة عشرة سنة و50%

قرياة وهاو ماا يمثال     ( 6115111)تنوعاة والباالع عاددها    امن القرى المتناثرة عبار تضااريل الايمن الم   في الريف غالبا 

 .تحد أما الحكومة في تحقيق نتائج مراية في التعليم 

 : الطار الموضوعيا

 واألساساي  األساساي  قبال  باإدارة التعلايم   والتعلايم  التربياة  وزارة تقاوم  .وزارات ثاالث  إشاراف ب الايمن  فاي  التعلايم  ُيادار 

 والتادريب  الفناي  التعلايم  إدارة (MOTEVT) بعاد  المهني والتدريب الفني التعليم وزارة تتولى حين في ، العام والثانوي

 والبحا   العاالي  التعلايم  وزارةوالياة   تحات  فيقاع  ، الجامعي التعليم أما .سواء حد على الثانوي وبعد ألساسيبعد االمهني 

 محو أما .المجتمع كليات إدارة المهني والتدريب الفني التعليم وزارة تتولى ، 2004 عام ومنذ.  (MOHESR)العلمي

 .والتعليم التربية وزير عليها ويشرفLAEO))الكبار وتعليم األمية محو جهاز اختصاص امن فيقع األمية ،

وعنادما نطلاق لفظاة التعلايم هناا      الذي يخضع إلشراف وزارة التربياة والتعلايم    العامالتعليم لذا فإن التقرير سيقتصر على 

 .فإننا نقتصر على هذا النوع من التعليم دون غيره 
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 :عن التعليم العام 

 (256215026)مليااون طالااب وطالبااة ماانهم ( 651115111)قرابااة فااي الاايمن عاادد الطلبااة الملتحقااين بااالتعليم العااام  بلااعي

مدرساة فاي عماوم    (065707)حاوالي  ألف في التعليم الثاانوي يتوزعاون علاى    ( 6615226)في التعليم األساسي ومليون 

ألاف معلام ومعلماة    ( 2015760)ألف منهم (2125217)الجمهورية ، فيما يصل عدد موظفي وزارة التربية والتعليم إلى 

% 7255)روااة أهلياة بنسابة    ( 266)نهاا  م رواة( 510)في عموم الجمهورية إلى عدد رياض األطفال وصل كما  .

ووصلت عادد مراكاز   . ألف طفال وطفلة ( 26676)رواة من اجمالي عدد الرياض ، ويبلع عدد االطفال فيها حوالي ( 

 ا.ألف دارسا ودارسة (0015521)مركز في عموم الجمهورية فيها (2560)محو األمية 

 :االطار القانوني 

الدولي اإلنساني وقاانون الجناياات الدولياة علاى اامان حماياة الحاق فاي التعلايم وحماياة التعلايم فاي             ينص القانون الدولي والقانون 

 .ظروف انعدام األمن والنزاعات المسلحة 

 المرحلة في والتعليم والتربوية، الثقافية والمؤسسات المدارس مختلف للقانون بإنشاء وفقًا الدولة تكفله جميعًا للمواطنين حق التعليم

 (.2ةماد :الدستور) والمهني الفني التعليم في بالتوسع األمية وتهتم محو على الدولة وتعمل إلزامي ، األساسية

 التعليم األساسي توفير في الدولة مسئولية القانون ويؤكد . المواطنين لكل أساسي حق التعليم أن إلى تشير العام التعليم قانون مواد

 من10،14،  9، 8 6،7،:نصوص المواد من هذا ويتضح . سنة 02إلى  6 من العمرية للفئة اليمن أطفال لكل الجيدة النوعية ذو

  :العام التعليم قانون

 لجمياع  وتاوفره  الدولاة  تكفلاه  األساساية  اإلنسان من حقوق األساسي التعليم فإن ، اإلنسان تطوير استثمار أنة على عالوة:  6المادة

 .المواطنين

 المدرساة  تعتبار . دراساية  مرحلاة  كال  في التعليم لظروف والملبية الجمهورية أنحاء كل في الكافية المدارس الدولة تبني 7 : المادة

 . التعليمية األخرى المدخالت وكل بالمكتبات وتجهز وتزود الطالب كل تستوعب عندما للغرض كافية

مجلال   يصادق عليها لخطه طبقا تدريجيا المبدأ هذا الدولة وتحقق . الدولة وتكفله مراحله جميع في مجاني التعليم يعتبر:  8 المادة

  . الوزراء

 الظاروف االقتصاادية   االعتباار  فاي  أخاذه  التعلايم  فاي  المتسااوية  والفارص  االجتماعياة  العدالاة  تحقياق  علاى  الدولاة  تعمال :  9الماادة 

  .للمدارس أبنائهم إرسال من األسر بعض تمنع قد التي واالجتماعية

  .المختلفة التعليم جميع مراحل في الصحية بالعناية الدولة تهتم(  10)المادة

 بين السياسة التعليمية تربط .والمتابعة التقييم المناهج ، صياغة التخطيط ، في علمية أسل على مبنية التعليمية السياسة (14(المادة

 توزياع  فاي  والعدالاة  نظاام التعلايم   فاي  التاوازن  تحقياق  علاى  وتعمال  التخصاص  قبال  ما تعليم في الفنية والمهارات النظرية المعرفة

 .التعليم في إدارة الالمركزية تحقيق وكذا والمديريات المحافظات بين التعليم وإمكانيات خدمات

 هيكل التقرير

رئيساية  اعتمد التقرير على بعدين رئيسين هما البعاد االقتصاادي التنماوي والبعاد الحقاوقي مان خاالل التركياز علاى أربعاة محااور            

 :وهي 

 اليمن خارج األلفية  -

 .وزارة خارج سلطة الحكومة الشرعية  -

 أطفال خارج أسوار المدارس  -

 تعليم خارج أولويات المجتمع  -
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 :اليمن خارج األلفية : أواًل 

 إطار عام

 .جميعها في إحداث تنمية حقيقية ترتكز على اإلنسان  بااللتزام بأهداف التنمية األلفية والتي تصبدولة تعهدًا  006امن  2111وقعت اليمن في سبتمبر 

 :أهداف األلفية 

مان ساكرتارية األمام المتحادة وصاندوق      مؤشرًا لقياس التقدم نحاو األهاداف التنموياة األلفياة تام تبنياه باالتوافق باين خباراء           20غاية و 00أهداف و 0إطار من 

 .النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية والبنك الدولي 

 :وتشمل األهداف الثمانية اآلتية 

 .تحسين التعليم األساسي الشامل ( 2    .القضاء على الفقر والجوع ( 0

 .خفض نسبة وفيات األطفال ( 2  .تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ( 2

 .مكافحة فيروس نقص المناعة والمالريا وبعض األمراض ( 6  .تحسين الصحة اإلنجابية ( 5

 .تطوير شراكة عالمية للتنمية ( 0    .امان االستدامة البيئية ( 7

 :أهداف التعليم العام للجميع 

أهاداف التعلايم للجمياع التاي حاددت       وذلك لدراسة التقادم المحارز فاي تحقياق    م بدكار السنغال 2111أبريل  20-26ُعقد المؤتمر العالمي للتربية في الفترة من 

 .م 0661في مؤتمر تايالند 

 :وهي وقد خرج المؤتمر بالتزام المشاركين جميعًا بتحقيق أهداف التنمية للتعليم للجميع 

 .في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين الرعاية التربوية على نحو شامل توسيع ( 0

 .االبتدائي من الحصول على التعليم م تمكين جميع األطفال 2105العمل على أن يتم بحلول ( 2

 .خالل االرتقاء بكافة البرامج للصغار والراشدين امان تلبية حاجات التعليم الكافية ( 2

 .م 2105في مستويات محو أمية الكبار بحلول % 51تحقيق تحسين نسبة  (2

 .وتحقيق المساواة م 2105في مجال التعليم االبتدائي والثانوية بحلول  إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين ( 5

 .للجميع وامان االمتياز تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم ( 6

 :م 4554خطة الوزارة القطاعية في التعليم 

مان الصاندوق   لتكون اامن أول مجموعاة مان عشار دول تحصال علاى تمويال        اعتمدت الوزارة خطة قطاعية واختيرت اليمن م 2105لتحقيق التعليم للجميع 

 .لتوفير التعليم للجميع  (FTI)السريع التحفيزي لمبادرة المسار 

 :م 4552توقيع إعالن الشراكة 

 يكا مان الماانحين   شار  02وقعات وزارة التربياة والتعلايم ووزارة التخطايط والتعااون الادولي ماع        المقدم لقطاع التعلايم  لضمان مزيد من التنسيق للدعم اإلنمائي 

 .أموالهم لخدمة التعليم وتوجيه نسيق جهود المانحين يهدف اإلعالن إلى ت

 :م 4510-4511برنامج المسار السريع لتحسين أهداف التنمية األلفية 

ومعطياات   هو برنامج متكامل وخطة عمل تنفيذية لمدة ثالث سنوات يتكون من أولويات مختارة في إطار أهاداف األلفياة اإلنمائياة جارى تكييفهاا فاي ظاروف       

مان خاالل وااع أولوياات     ياسات والبرامج والمشاريع والتدخالت التي تساهم في تحقياق أكثار مان هادف فاي حن واحاد       تنموية تقوم على أساس التكامل في الس

 .لالستهداف الجغرافي بحسب معايير مناسبة توجه إلى المناطق األكثر احتياجًا للتدخالت على مستوى المديريات 

بانفل المرحلاة إلاى    وتخفايض فجاوة االلتحااق الصاافي باين الجنساين       م 2105بتدائي فاي حلاول   للتعليم اال%( 62)إلى تحقيق نسبة وفي التعليم هدف البرنامج 

07 %. 

 :م 4510عام التعليم 

أوائل طالب وطالبات الثانوياة العاماة قارارًا تاريخياًا فاي أول تدشاين رسامي        حفل تكريم  فيأعلنت حكومة الكفاءات م 22/00/2102ثنين الموافق في يوم اال

وباذلك فقاد عكال هاذا القارار التازام الحكوماة بنقال التعلايم إلاى           ينااير فاي حفال فاي عادن      0ودشانته رساميا فاي    م عاماًا للتعلايم ،   2105باعتبار عاام  لتوجهاتها 

 .ة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بمجال التنمية البشريصدارة برنامجها ، وفي إطار أولويات وتوجهات وااحة المعالم تصب في استيعاب 
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والذي حدد ثمانية أهاداف تضامن تحقياق    م 2111عام انظمت اليمن إلى برنامج أهداف التنمية األلفية التابع لألمم المتحدة 

انطالقا مان االساتثمار فاي اإلنساان     أهم الخدمات االساسية للمواطن اليمني وتمكن البالد من االستمرار في البناء التنموي 

 .مليون دوالر أمريكي (011)قرابة أنفق على البرنامج قد وعن طريق التعليم والتدريب 

م نهاية الفرصة التي منحت لليمن كي تتمكن مان تحقياق تنمياة حقيقياة ترتكاز علاى بنااء االنساان          2105يمثل نهاية العام 

لتحظاى  باعتباره عنصرا مهما و راس المال الحقيقي إلحداث التنمية ، وقد اختيرت اليمن من امن عشر دول في العالم 

 فما الذي حققته اليمن في قطاع التعليم وما هي االنعكاسات السلبية للحرب على فشل البرنامج ؟ بهذه الفرصة

 :االستراتيجيات /السياسات  -أ

 ذلاك  وتام . أعلنت الحكومة اليمنية التزامها بتحقيق أهداف التنمية األلفية ، وواعت لذلك إستراتيجيات وطنياة وقطاعياة   

 تحقياق األهاداف   تساتهدف  المادى  طويلاة  اإلساتراتيجيات  مان  سلسالة  بإعاداد  والتعلايم  التربياة  وزارة مباشارة  خاالل  مان 

 التزامات اليمن الدولية تحقيق على وتعمل اليمن ، في البشرية القوى قدرات وتطوير التعليم ، مجال في الوطنية والرؤى

 مان  عادد  وتطاوير  إعاداد  تام  الغارض  ولهاذا  .األلفياة  وأهاداف  للجمياع ،  التعلايم  أهاداف  التزامهاا بتحقياق   خاالل  مان 

  :هي اإلستراتيجيات المختلفة وهذه التعليم بمراحل الصلة ذات اإلستراتيجيات

 م 2125الرؤية االستراتيجية لليمن ( 0

 م(2105-2112)االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي ( 2

 م(2105-2117)نوي االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثا( 2

 م (2105-2101)االستراتيجية الوطنية لتطوير الطفولة المبكرة ( 2

 م (2101-2112)استراتيجية لتطوير التعليم الفني والمهني ( 5

 م(2101-2116)استراتيجية تطوير التعليم العالي والبح  العلمي ( 6

 (م 0660)كبار التي تم إعدادها مراجعة وتعديل االستراتيجية الوطنية لمحو األمية وتعليم ال( 7

 .حقيقي للتعليم وتطوير وتأمين التعليم االساسي بما يكفل حمايته ورفع كفاءته  اصالح كل هذا من أجل احداث

وإن كاان مان المحتمال    م 2105بحلول تمكن من تحقيق أهداف التنمية األلفية لن تتقول مؤشرات ما قبل الحرب أن اليمن 

 .استخدام اإلنترنت مجال التعليم األساسي ونجاح جزئي في تحقيق 

الايمن  ( 2102)حيا  عاد تقريار التعلايم فاوق الجمياع       مجاال التعلايم   وبرغم أن اليمن كانت قد حققت نجاحات محدودة في 

ال أن تاداعيات الحارب التاي أشاعلتها     إالتعلايم للجمياع لكنهاا تساير فاي خطاى ثابتاة        ف تحقياق االهادا  البعيادة عان   من الدول 

ت أجهضات المشاروع وحكما    م 2100 وقبلها تداعيات ثاورة فبرايار   م 2102سبتمبر  20ات الحوثي االنقالبية في مليشي

من خاالل المؤشارات التالياة يتضاح حجام التاداعيات الخطيارة للحارب علاى التعلايم وإفشاال بارامج             .بالموت والفشل  عليه

 :التنمية 

% 52إلاى  ( 2102)كاان قاد وصال إليهاا عاام     %72حقيقاي مان   انخفض معدل االلتحاق بالتعليم األساسي بشاكل  ( 0

 056(  % 20)م ، وهاو ماا يعناي زياادة األطفاال خاارج المدرساة مان          2105 -2102في بداية العام الدراساي  

وبهذا تكون اليمن قاد فشالت فشاال ذريعاا فاي تحقياق أهاداف التنمياة         . مليون طفل  256%( 27)مليون طفل إلى 
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م وبهاذا تكاون الايمن فاي ذيال قافلاة االلتحااق        2105 فاي نهاياة  % 011ق نسابة التحااق   األلفية التاي حاددت تحقيا   

 ..بالتعليم تماما في منطقة الشرق األوسط 

وهام الغالبياة العظمااى مان األطفااال دون سان الخامسااة غيار ملتحقااين باالتعليم المبكاار ، ويتوقاع أن يرتفااع        % 65( 2

على تدمير عدد كبير من مدارس ريااض األطفاال اااافة الاى     م حي  عملت الحرب 2106العدد مع بداية العام 

وهااو مااا ساايحرم الكثياار ماان ( التعلاايم االهلااي والخاااص )اعتماااد التعلاايم فااي هااذه المرحلااة علااى القطاااع الخاااص 

األطفااال فااي هااذه الساان ماان االلتحاااق بالماادارس نظاارا الرتفاااع نساابة الفقاار والناازوح وتضاارر عاادد كبياار ماان       

 .المدارس األهلية 

نقطاة حيا    .( 05)نقطة في التعليم األساساي إلاى   .( 72)ارتفاع فجوة النوع االجتماعي في التعليم االساسي من ( 2

لعب الجانب األمني وحاالت النزوح من المدن الى الريف على زيادة هذه الفجاوة كماا أن لغيااب مادارس البناات      

األمار الاذي سيوساع الفجاوة فاي       ء المعيشاة وعدم وجود معلمات في الريف ااافة الاى ارتفااع نسابة الفقار وغاال     

 .السنوات القادمة 

مركازا فاي   (2560)وصالت إلاى    مراكاز محاو األمياة وتعلايم الكباار     وبرغم أن %( 62) تصل نسبة األمية إلى ( 2

 .المراكز هذه في جميع  اف العمل تمامتسببت الحرب في ايقافقد  عموم الجمهورية

  دولة في العالم(060)من بين ( 052)اليمن في المرتبة ( 2100)يضع تقرير التنمية البشرية ( 5

 :جودة النظام التعليمي وكفاءته  -ب

كمال المرحلاة التعليمياة ،   معدالت إعادة الصف ،والتسرب ، وإ تقاس كفاءة أي نظام تعليمي من خالل عدة مؤشرات مثل

 .التعليمي في اليمن ولو أخذنا مؤشر التسرب يمكن لنا أن نستنتج مدى كفاءة النظام 

وبااين الريااف والحضاار  ىرماع تفاااوت بااين محافظااة وأخا  %( 752)إلااى  االبتاادائيحيا  تصاال نساابة التساارب فاي التعلاايم   

 .ناث والذكور واإل

حيا  تلعاب عوامال كثيارة فاي جعال األطفاال        .من طلبة التعلايم األساساي عرااة لخطار التسارب      %( 06)كما أن هناك 

وعدم جاذبياة المدرساة    اع نسبة الفقر وسوء التغذية والعوامل االجتماعية والسياسية واألمنيةارتف: يتركون المدرسة منها 

 .السلوكيات الخاطئة للمعلمين بعض و

كشفت مشاركة اليمن في الدراسة الدولية المقارنة مستوى التحصايل الدراساي المتادني للطاالب فاي ماادتي العلاوم         -

-2117-2112)سااة بتالميااذ الصااف الرابااع لااثالث دورات متتاليااة  والرياااايات حياا  شاااركت الاايمن فااي الدرا

وفي كل مرة احتلت اليمن الموقع األخير من بين جميع الادول المشااركة التاي تاراوح عاددها فاي كال        ( م 2100

( عادم قادرة الطلباة علاى قاراءة االسائلة       )وعند تحليل النتائج اتضح باأن التاأخر القرائاي   .دولة (61-21)مرة بين 

مما جعل الوزارة وشركاء التعليم يصاممون  .ليمن المشاركين كان من أهم االسباب التي أدت إلى إخفاقهم لطلبة ا

لمعالجااة المشااكلة اال أن الحاارب الجاريااة عملاات علااى عرقلااة مسااار      ( نهااج القااراءة  )برنااامج القااراءة المبكاارة  

 . المشروع

سابعمائة وخمساين سااعة    مائة وخمسين ساعة مان  إاافة إلى تقليص عدد الساعات الدراسية التي وصلت إلى ثالث -

 .وألف ساعة على المستوى العالمي دراسية على المستوى المحلي 
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 .م أن اليمن امن الدول التي ال تمتلك أدنى مواصفات ومعايير الجودة  2105 "دافوس"تقول مؤشرات  -

 :تمويل التعليم  -ج 

ماا تنفقاه الحكوماة     فاي الايمن تشاير التقاارير الدولياة أن     هناك اغوط متصااعدة علاى الماوارد المالياة المخصصاة للتعلايم       

 رإلرشااد لمباادرة المساار الساريع لتاوفي     الادليل ا والمحاددة فاي   %  21أقل من النقطة المرجعية البالغة  ية على التعليماليمن

 .التعليم للجميع 

م  2102سابتمبر   20الحاوثي علاى السالطة الشارعية     و في ظل الحرب والحصار الذي تعيشه اليمن مناذ انقاالب جماعاة    

توجيههاا لصاالح    مؤسساات الدولاة و  علاى   الساطو  حيا  عمادت جماعاة الحاوثي إلاى      علاى التعلايم  المالياة  تزداد الضاغوط  

مان  %(  21)ميزانية التعلايم البالغاة   من % 21ثر من أكالحوثية الجماعة  تففي قطاع التعليم صادر. مجهودها الحربي 

تنفياذ انشاطتها وامتنعات ألشاهر     عاجزة عان  التربية والتعليم وزارة األمر الذي جعل ،  م 2105 الحكومةالعامة  موازنةال

جعال  مماا  ألاف طالاب وطالباة    (611)الباا  عاددهم   جراء االمتحانات الوطنية لطلبة الصاف التاساع والثالا  الثاانوي     عن ا

الماوظفين إلجاراء االمتحاناات حيا  وصالت االساتقطاعات مان        علاى  تلجأ الى فارض اساتقطاعات غيار شارعية      الوزارة

 .مليار ريال واعفيها من موظفي الوزارات المدنية االخرى قرابة رواتب موظفي وزارة التربية والتعليم الى 

تشاير التقاارير الرسامية    حيا   ( شاركاء التعلايم   )الماانحين  بشكل كبير علاى  في اليمن يعتمد تمويل التعليم إاافة إلى ذلك 

من األماوال المخصصاة   % 76ما نسبته ساهمون بم أن الممولين الخارجيين ي2102الصادرة عن وزارة التربية والتعليم 

 إلااى توقااف شااركاء التعلاايم عاان العماال وخساارت الاايمن  الراهنااة قااد أدت الحاارب، ووأنشااطة الااوزارة ساانويا خطااط  لتنفيااذ

سابتمبر ووااع   20مان أماوال الماانحين حيا  انساحب كلفاة الماانحين والمماولين للتعلايم بعاد            %(62)أكثر مان   م2105

 .لرئيل هادي تحت االقامة الجبرية ا

، كماا  المنظمات والدول المانحاة  الكثير من األموال التي تضخها كما أن انتهاء فترة التعليم للجميع واأللفية ستخسر اليمن 

 .يهدده باالنهيار أنها ستخسر الكثير من الخبرات الفنية وهو ماي جعل النظام التعليمي أمام تحد حقيقي 

 :القطاعات التي أغلقت أبوابها أبرز 

 مشروع دعم التعليم االساسي  -

 برنامج التعليم في الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع االشغال العامة  -

 .النقدية ومستوى معيشة المجتمع مشروع المساعدات  -

 

 :( قبضة المليشيا )وزارة خارج سلطة الحكومة الشرعية : ثانيا 

مؤسسااات الدولااة وكاناات وزارة التربيااة والتعلاايم   المساالحة الحوثيااة الجماعااة م اجتاحاات  2102ساابتمبر 20منااذ انقااالب 

ليم فاي الايمن أزماة حقيقياة مثال األزماة التاي يمار         بمؤسساتها وموظفيها وطالبها وقودا للحرب المستعرة ، فلم يواجه التع

 :الحوثية بحق التعليم  جماعةسنتطرق هنا الى أبرز االنتهاكات التي مارستها ال.  بها اليوم
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  :البنية التحتية للتعليم ( 1

 .فيها تب التربوية والمحتويات المادية يقصد بالبنية التحتية للتعليم المدارس والمباني التعليمية والمكا

 :التحتية للتعليم العام قبل الحربوضع البنية ( أ 

لم تكن البنية التحتية للتعليم في اليمن قبل الحرب الراهناة كماا ينبغاي وهاو ماا تسابب بحرماان حالف الطلباة مان االلتحااق           

منهااا كمبنااى المصااممة ( 06570)بااالتعليم حياا  تقااول اإلحصاااءات الرساامية بااأن عاادد الماادارس فااي الجمهوريااة اليمنيااة  

مدرساة بادون مبناى مدرساي فهاي إماا فاي عشاش أو تحات صافيح أو تحاات           (525)ألاف مدرساة فيماا    (02750)مدرساي  

حمامااات "مدرسااة باادون مرافااق صااحية  ( 2615)ماادارس مغلقااة أو قيااد التشااييد و  (215)شااجرة أو فااي ركاان مسااجد و 

د دراساية أي أنهام يفترشاون األرض    باال مقاعا   طالاب ملياون  ( 2111111)مدرسة بدون معامل و(02205)و "وغيرها 

المدرساية   ةيب وغارف اإلدار لفضال عن التجهيزات األخرى التي تفتقدها الغالبية العظمى من المدارس كا التلفاون والادوا  

 .والنت والحاسوب وحالت التصوير والطابعات واإلذاعة المدرسية 

حالف الطلباة أماا إذا أاافنا    أماام  ال عن تحقيق االنصااف  فضاتاحة التعليم  و كل هذا أثر سلبا على تحقيق فرصة االلتحاق

المتناثرة في الايمن وساوء التوزياع للمادارس فاإن ذلاك يمثال         ىوطبيعة القرالصعبة إلى ذلك طبيعة التضاريل الجغرافية 

 .تحد أخر يزيد من حرمان الطلبة من التعليم 

 :على البنية التحتية للتعليم وآثارها الحرب تداعيات ( ب

مماا تسابب فاي    ما يمثل رباع مادارس الجمهورياة     مدرسة في عموم الجمهورية( 2711)إغالق إلى الراهنة الحرب أدت 

م وتاام اعتماااد 0105-2102وإكمااال العااام الدراسااي  ماان مواصاالة التعلاايم   وطالبااة مليااون طالااب( 050)  حرمااان قرابااة

( 0505)ألحقت الحرب أارارا مختلفة في أكثار مان    كما ، نتائجهم بناء على نتائج الفصل الدراسي األول من العام ذاته

مدرساة  ( 266)تخدمت قراباة  مدارس تضررت بشكل جزئاي فيماا اسا   ( 721)كليا وت مدرسة تدمر (065)مدرسة منها 

عدد الطلبة الاذين يرتادونهاا بملياون    يصل متوسط ، مدرسة ألعمال عسكرية (022)استخدمت يواء النازحين و مراكز إل

وتعراات  ات ألارار مختلفة يعدد كبير من مكاتب التربية والتعليم في المحافظات والمدير تعرضة ، كما طالب وطالب

. وتعرات مطاابع الكتااب المدرساي بعادن لإلحاراق     وإتالف بعض الوثائق الخاصة بالطالب ، والسلب كثير منها للنهب 

ناوفمبر الماااي   0رين على بدءه الفعلي في هومضي ششهرين قرابة م 2106-2105ورغم تأخر العام الدراسي الحالي 

، كماا أن  مدرساة فاي محافظاة تعاز     ( 211)رسة في عموم الجمهورية مغلقة منها أكثر مان  مد(2051)ما تزال أكثر من 

 .علن دون كتاب مدرسي العام الدراسي ُأ
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 يوضح عدد المدارس المتضررة في الجمهورية ونوع الضرر( 1)جدول 

 االجمالي ألعمال عسكرية ايواء نازحين تدمير جزئي تدمير كلي البيان

 1515 134 466 720 195 العدد

 
 يوضح عدد المدارس المتضررة في كل محافظة ونوع الضرر ( 2)جدول 

 االجمالي ألعمال عسكرية ايواء نازحين تدمير جزئي تدمير كلي المحافظة

 81 8 50 21 2 إب

 123 - 105 13 4 أبين

 180 14 12 146 8 األمانة

 49 3 12 28 6 البيضاء

 225 50 79 78 18 تعز

 8 - - 5 3 الجوف

 73 - 20 42 11 حجة

 22 - 5 8 9 الحديدة

 22 - 22 - - حضرموت

 38 5 3 25 5 ذمار

 31 2 10 15 4 شبوة

 117 - - 24 93 صعدة

 24 2 - 17 5 الضالع

 230 15 22 185 8 عدن

 36 5 7 21 3 عمرحن

 95 12 56 21 6 لحج

 82 11 30 39 2 مأرب

 6 - 6 - - المحويت

 25 - 25 - - ريمة

 49 7 2 32 8 صنعاء

 1515 134 466 720 195 اإلجمالي
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 :االستنتاجات 

من المدارس المتضررة هي من مدارس مراكز المدن أو ما يعرف بمدارس الطاوق التاي تتمياز بالكثافاة     % 70( 0

طالاب األمار الاذي أحادث ااغط       011 – 71الطالبية حي  يتراوح متوساط الطلباة فاي الفصال الواحاد ماا باين        

مادارس  نقاص ال فضاال عان   على مدارس االرياف التي تفتقر الى التأهيل الجيد ونقص المعلمين وتدني مؤهالتهم 

األمر الذي سيقلل من فرص االلتحاق بالتعليم كما أنه سيوسع فجاوة  نقص الحاد في المعلمات الخاصة بالبنات وال

 .( اناث-ذكور)النوع 

 فاي  علاى المادارس الحكومياة خصوصاا    من اغط الطلبة في التخفيف  اكبير ايلعب التعليم األهلي والخاص دور( 2

بنسابة  (ريااض األطفاال   )عاد الحااان األول للتعلايم المبكار     كماا تُ  تتمياز بالكثافاة الطالبياة ،    المدن الرئيسية التاي 

األهلياة   حيا  وصالت عادد المادارس    في عادد كبيار منهاا ،    جسيمة  وقد تسببت الحرب بإحداث أارار %(72)

إجمااالي ماان % 00520نساابة مدرسااة تمثاال  25فااي مدينااة تعااز وحاادها إلااى  ماان الحاارب المتضااررة  والخاصااة

 ،هاذه المادارس   فضاًل عن الخسائر التي منيات بهاا   مدرسة ، (222)المدارس األهلية في المحافظة البالع عددها 

مع ارتفاع نسبة الفقر وفقدان الكثيار مان االبااء ألعماالهم     و على رسوم الطلبة ،الذي يعتمد تمويلها  نظرا لضعف

حقيقاي أماام اساتمرار هاذه المادارس فاي عملهاا األمار الاذي          ونزوح حالف الطلبة الى األريااف يكاون هنااك تحاد     

  .سيكون له انعكاسات سلبية على التعليم في الوقت القريب 

المالحا  أن المحافظاات    ار فمان اار باين محافظاة وأخارى فاي اال     تفاوتا وااحا( 2)في الجدول  رقاماأل تظهر( 2

إلااى م 2102بااالتعليم فيهااا  المسااجلين د الطلبااة مااثال التااي يصاال عااد  (تعااز )التااي تتميااز بنساابة التحاااق عاليااة ك   

 ، تعااد ماان المحافظااات االكثاار تضااررا خصوصااا إذا مااا قارنااا حجاام الضاارر    ألااف طالااب وطالبااة  (0115111)

وإذا مااا أخااذنا فااي الحساابان أن الحاارب لاام تضااع    بعاادد الطلبااة الااذين يرتادونهااا المباااني المدرسااية الحاصاال فااي 

أو (عاادن )حاليااا ك انساابي اأوزارهااا بعااد فااي المحافظااة مقارنااة بمحافظااات أخاارى تحااررت وهااي تشااهد اسااتقرار 

كماا أن المحافظاات التاي     ،(األماناة  )ك  محافظة مازالت تحت قبضة المليشيات الحوثياة لكنهاا مساتقرة نوعاا ماا     

أكثار المحافظاات    هي األخرى( حجة -الجوف –صعدة )ـكمن التعليم األكثر حرمانًا وتعرف بالمحافظات النائية 

( صاعدة )النائية تضررا على التوالي األمر الذي سايزيد مان حرماان أطفالهاا مان التعلايم خصوصاا فاي محافظاة          

األولاى فاي عادد     التي تحتل المرتبةأو محافظة حجة  االتي تعد منطقة عسكرية متوقفة فيها العملية التعليمية تمام

 .في سن التعليم األساسي( 202،111)م إلى 2102في عام  وصلواطفال خارج المدارس والذين األ

فاي أكثار مان     ةشاتعل ملات نياران الحارب    اإن مجريات األحداث في اليمن ال تنبئ بحل قريب يلاوح بااألفق فماا ز   ( 2

المسالحة ماا    جماعاتخصوصا وأن ال للتعليم في البنية التحتية الارارمن ا اث مزيدوحدبمحافظة وهو ما ينبئ 

 . تعليم منطلقا ألعمالها العسكريةمدارس ومؤسسات ال زالت تتخذ

التعليم أولوية في هاذه المرحلاة الصاعبة ولاو سالمنا بحادوث اساتقرار         لحكومة الشرعية والمانحين ال يعطونإن ا( 5

عمال الحكوماة األمار الاذي يعناي أن أثاار        فاإن هنااك قطاعاات أخارى ساتكون لهاا أولوياة فاي        في الوقت القريب 

 .الحرب ستستمر لسنوات قادمة 
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 :الطلبة ( 4

حين تتعرض حياة وسالمة الطلبة للتهديد فلن يكون في وسعهم ممارسة حقهم في التعليم ولن يكون في مقدورهم "

 "الوصول إلى مدارسهم بأمان

 أبرز االنتهاكات التي تعرض لها الطلبة 
 (12-0)ألف طفل قتلوا الغالبية العظمى منهم من األطفال في سن المدرسة (1555)أكثر من 

 ألف طفل اغلبهم من االطفال في سن المدرسة (1005)اصابة وجرح ما يزيد على 

 سنة تعرضوا لالحتجاز من المليشيات الحوثية ( 16_15)طفل أعمارهم بين ( 415)

 فها جندتهم المليشيات في صفو( 4055)أكثر من 

 م4510-4512أغلقت مدارسهم أبوابها بسبب الحرب وحرموا من اكمال عامهم الدراسي طالب وطالبة  (1.8)قرابة 

 قرابة مليون طالب وطالبة تضررت مدارسهم 

  مليون(1.8)يقدر عدد الطلبة الذين نزحوا مع أسرهم الى آماكن أكثر أمنا في البالد ب 

 .عشرة ألف طالب وطالبة (15.555)أسرهم خارج البلد ب يصل عدد الطلبة الذين نزحوا مع

 

 :االستنتاجات 

نازوح حالف الطلبااة ماع أساارهم إلااى أمااكن حمنااة فااي الابالد أو خارجهااا حارم الكثياار ماانهم مان مواصاالة تعلاايمهم       ( 0

الطلباة ،  خصوصا أن أغلب النزوح كان الى االرياف التي تفتقد إلى المادارس المؤهلاة الساتقبال عادد كبيار مان       

واختالف البيئة التعليمية والعادات االجتماعية وعدم االستقرار ، كما تارفض بعاض اإلدارات المدرساية اساتقبال     

 .يحملون وثائقهم التعليمية رغم صدور تعميم من الوزارة بذلك  الطلبة ألنهم ال

ألاف طفال فاي سان     ( 5015111)ملياون مانهم  ( 052)تفتقد شريحة كبيارة مان المعااقين الاذين يصال عاددهم إلاى        ( 2

ماانهم غياار ملتحقااين بالماادارس هااذه الشااريحة الكبياارة ماان الطلبااة تتركااز    % 20ساانة (02_6)التعلاايم األساسااي 

كما أن عدد كبير من هذه المدارس تضاررت حيا  وصال عادد     ، المدارس الخاصة بهم في المدن دون األرياف 

خصوصا أن عملياة دماج المعااقين فاي المادارس      ، مدارس ( 0)مدارس المعاقين المتضررة من الحرب في تعز 

مازالت تواجه تحديات كبيرة ومتداخلة منها تصميم المبنى المدرسي والمنهج التعليمي وتاوفير الكراساي والمعلام    

 . المدرب

مان تحصاايلهم الدراساي لهاذا العاام وربماا لساانوات      و يادفع األطفاال فااتورة الحارب الراهنااة مان صاحتهم النفساية       ( 2

المدرسااي يمكاان أن  -ة وأن معظاام ماادارس الاايمن ال يوجااد فيهااا متخصصااون فااي اإلرشاااد النفسااي    الحقااة خاصاا 

 فكثياار ماان أطفااال الرواااة وتالمااذة التعلاايم العااام     . يساااعدوا فااي تاادارك التااداعيات الدراسااية الساالبية للحاارب     

التركياز   استشهدوا في الحرب أو أصيبوا بجروح أو إعاقات شكلت صدمة إلخاوتهم وزمالئهام قاد تصارفهم عان     

 . وطلبة ّاخرون دمرت مدارسهم أو انتقلوا إلى مدارس أخرى جديدة. على عملية التعلم
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 :المدرسون / المعلمون ( 1

يمثل انعدام األمن تحد كبير يهدد حياة وسالمة المعلمين وموظفي التعليم بشكل عام ويمنعهم من الوصول الى "

 "مدارسهم ألداء عملهم وتوفير التعليم لطلبتهم

 أبرز االنتهاكات التي تعرض لها المعلمون 

 معلما ومعلمة في تعز وإصابة العشرات ( 05)معلم ومعلمة في الجمهورية منهم  يتمأ( 455)قتل ما يزيد عن 

 وتهجير عشرات المعلمين قسريا خاصة في محافظتي صعدة وعمران نزوح آالف المعلمين الى أماكن أمنه في البلد 

م لتوجهاتهم الفكرية المخالفة 4510ثالثة ألف وخمسمائة معلم ومعلمه في محافظة ذمار وحدها خالل شهر ابريل (1055)توقيف رواتب 

 .لتوجهات الجماعة الحوثية 

كموا توم اختطواف العشورات وهوم      وإخفوائهم قسوريا   والتربوويين بموا فويهم قيوادات تربويوة      على احتجاز مئات المعلمين  جماعة الحوثيأقدمت 

 ن أعمالهم التربوية يؤدو

 بوابها هم ألمدارسلية والخاصة جراء الحرب وإغالق تسريح آالف المعلمين من المدارس األه

لم يستطع مئات المعلمين من الوصول الى مدارسهم ألداء عملهم فيما تعورض الوبعل للقتول واإلصوابة وهوم فوي مدارسوهم أو فوي طوريقهم          

 إليها 

عمل استقطاعات غير شرعية من رواتب الموظفين ومنهم المعلمين حيث وصلت االستقطاعات التي فرضت  أقدمت المليشيات الحوثية على

 .على موظفي وزارة التربية والتعليم خالل شهر واحد إلى مليار ريال بحجة دعم االمتحانات وضعفيها من موظفي الوزارات االخرى 

مما عرض الموظفين ومنهم المعلمين الى ابتزازات من قبل موظفي البريد ( عدن  –تعز )إغالق مكاتب البريد العام في بعل المحافظات ك

 .و المناديب و مناديب المناديب حتى يحصلوا على رواتبهم وقد صودرت رواتب البعل لشهور 

 :االستنتاجات 

الغيااب فاي   غياب الضابط اإلداري سايزيد مان تغياب المعلماين عان مدارساهم ففاي دراساة ساابقة بلغات نسابة             إن ( 0

يغيبااون يوميااا وهااو مااا يهاادر الكثياار ماان   معلاام ومعلمااة ألااف( 275111)أي أن هناااك % 06صاافوف المعلمااين 

 .الساعات التعليمية

يعاني المعلم اليمني مان الضاغوط المالياة وهاو ماا جعال كثيار مان المعلماين ينصارفون عان تادريل الطلباة إلاى               ( 2

أعمال إشرافية ووظائف إدارية شكلية تتيح لهم ممارسة أعمال أخرى إلى جانب وظيفتهم الرسمية ، ففي دراساة  

فناي وإداري  موظف ( 051)هناك  وجد أنم (2105)مطلع أجراها مركز الدراسات واإلعالم التربوي في تعز 

فيما وصال عادد الماوظفين     -موظفي المكتب فقط وليل الموظفين التابعين للمكتب_مكتب تربية محافظة تعزفي 

موظااف وهااذا العاادد يفااوق االحتياااج الفعلااي للمكتااب ثالثااة الااى أربعااة   ( 251)داخاال مكتااب مديريااة المظفاار إلااى 

، سااتوى المعيشااي وارتفاااع نساابة الفقاار وارتفاااع االسااعار     سااتمرار الحاارب وتااردي الم أاااعاف ،ممااا يجعاال ال 

 .االختالالت هذه زيد من مضاعفة تداعيات ت

مان   %52تعد مؤهالت المعلمين المتدنية من المؤشرات المهمة على عدم كفاءة التعلايم فاي الايمن ،حيا  يحمال      ( 2

المعلمين مؤهالت دون الجامعية األمر الذي يساتدعي مضااعفة الجهاود الرسامية لتادريب وتأهيال المعلماين وإذا        

تنفاذ  لام  م 2105 العاام  فاان  التدريبياة للمعلماين    كانت الوزارة قد عملت مع شركاء التعليم على كثير من البرامج

 .الوزارة أي برنامج تدريبي للمعلمين 
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 .علمين وعدم استقرارهم إاافة الى سوء التوزيع عائقا أما تحقيق االنصاف في التعليم يمثل نزوح المت( 2

مان معلماي   % 67تعتمد المحافظات النائية على معلمين وافدين من المحافظات األخرى فعلى سابيل المثاال فاإن    ( 5

واااع االمنياة   محافظة الجوف من خارج المحافظاة األمار الاذي يجعال عملهام فاي تلاك المحافظاات فاي ظال اال          

 .مستبعدة وهو ما سيترتب عليه حرمان حالف الطلبة من التعليم 

 

 توجيه التعليم ( 2

  "الحربي للدعاية واإلعالنكوسيلة عندما تستخدم المدرسة فحسب بل أو توقفها عن العمل في تدمير المدارس  الخطورة ليس"

 أبرز االنتهاكات التي أقدمت عليها المليشيات بهدف توجيه التعليم 
تعين ممثل للجماعة في الوزارة وبعل مكاتبها ال صلة لهم بالعمل التربوي والتعليمي ومن خارج موظفي الوزارة فيما بعضهم ال يحملون 

 مؤهالت ودرجات وظيفية 

توجيوه مختووم بخوتم    : الى الووزارة تلزمهوا بممارسوة انتهاكوات تخودم الجماعوة منهوا        توجيهات ( اللجنة الثورية) أصدرت الجماعة الحوثية 

ي طالب من طلبة التاسع والثالث الثوانو (  2825)رئيس الوزراء وموقع من قبل محمد على الحوثي، يقضي بإلزام الوزارة باعتماد نتائج 

  كونهم مشغولين بأعمال جهادية)

 اد عدد من مدراء المدارس في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى وتعين اشخاص موالين لها أقدمت الجماعة الحوثية على استبع

  ارسال مرشدين دينين إلى المدارس في عمران و صعدة وصنعاء وبعل المحافظات االخرى بهدف التعبئة الطائفية وبث الكراهية

 .وملصقات طائفية تخدم الجماعة  وتوزيع مطوياترسم شعارات الجماعة على بعل جدران المدارس وأسوارها 

 .وإلزام المدارس بإحيائها وفقا لرؤية الجماعة ( المولد النبوي)استغالل المناسبات الدينية ك 

 . لجماعة الحوثيالزام بعل مدراء المدارس بإخراج الطلبة في مسيرات مؤيدة 

بجماعوة  استبدال النشيد الوطني بشعارات الجماعوة الطائفيوة أو ترديودها أثنوا الودوام المدرسوي وتشوغيل بعول االناشويد والزوامول الخاصوة            

  الحوثي

الجماعوات المخالفوة لهوم بوالفكر وبوث      األحوزاب و اقدام قيادات من الجماعة بتنفيذ زيارات الى بعل المدارس وإلقاء كلمات تحريضية علوى  

 .زيارة قوبلت بتذمر الطلبة ورفضها في أكثر من مدرسة ( 10)م 4510هية في نفوس الطلبة حيث رصد المركز من نوفمبر الماضي الكرا

تحويل المدارس في العاصمة صنعاء وبعل المحافظات الواقعة تحت سيطرتها إلى بزارات لجمع األموال من خالل االطباق الخيرية لصالح 

 . المجهود الحربي 

 

  :االستنتاجات 

بالاادمج بااين التعلاايم  " الحااوثي " جماعااة  عماالتلاام يساالم التعلاايُم ماان هيمنااة جماعااة الحااوثي ومليشااياتها المساالحة ، حياا      

العقائدي المكثف ، والتدريب العسكري المتواصل ، بهدف إعاداد جيال جدياد مان الكاوادر المسالحة وهاي بهاذه التوجهاات          

تعازز سالوكيات العناف    كماا أنهاا   ارب الهوية الوطنية وبنااء جيال مفخاخ بالطائفياة ،    على لها تعمل والتوجهات المضادة 

خصوصاا إذا ماا أخاذنا بالحسابان أن هاذا يتازامن ماع ماا         .التساامح والمحباة والتعاايش     المدنية وقايم  قيمالوالكراهية وتهدد 

مباشارة بإطالاة أماد    ن هاذا يهادد بطريقاة    ، كماا أ  المناطقيةتقوم به وسائل اإلعالم من جرف للقيم وب  للنعرات الطائفية و

 .وإعادة األعمار ، وإعاقة عمليات الحوار والحل السلمي إلى ما ال نهاية  صراعال
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سايعاني مان ارتفااع نسابة األمياة ومعادالت الجهال        اليمناي  ، فإنها تدلل على أن المجتماع   وإذا دققنا في المعطيات السابقة 

ي يعمال علاى   ة ساوف يشاّكل مناخاًا مناسابًا لتعمياق وانتشاار مظااهر التطارف الاذ         وهاذا بداها  . والتخلف وتفّشي األماراض 

،  مرّكباة  سايعاني مان كارثاة وطنياة عاماة و     اليمن ، يبدو وااحًا أن مستقبل  من هذا المنظور. تعزيزها زعماء الحرب 

لتحااوالت تمااّزق النساايج ويزيااد ماان تااداعيات هااذه ا. تتجلااى مالمحهااا فااي انتشااار ثقافااة العنااف والتطاارف والتحلاال القيمااي 

، وتنبائ بازديااد    في انحطاط القايم والمعاايير الوطنياة   التداعيات وتساهم هذه . االجتماعي وازدياد مظاهر والفقر والبطالة

، وسيكون لهذا التحّول تداعيات خطيارة علاى    مظاهر الوعي العنفي المشوه الذي بدأ يتحّول من قوة كامنة إلى قوة بالفعل

 .لحرب ، وتتعزز هذه الميول في ظل مؤشرات ال تنبئ باقتراب انتهاء ا ة ومستقبل التطور االجتماعيالوحدة الوطني

كذلك فإن التدخل في المناهج التعليمية واشتغال جماعة الحوثي في هذا االتجاه سيكون لهما بالع األثر فاي مساتقبل الايمن     

تعمياق لغاة التميياز الطاائفي والماذهبي      على  فاستنهاض الثقافة الضيقة القائمة. الثقافي ، وعلى تماسك مكوناتها المجتمعية

يماّثالن تهديادًا باالع الخطاورة لتماساك      ؛  أو محاولاة ادماجهاا فاي المنااهج    ، مادارس  الوالوعي الديني المتطرف فاي إطاار   

وخطااورة هااذه التحااوالت علااى المرحلااة . الااوعي االجتماااعي الااذي اسااتند تاريخيااًا إلااى مباادأ التعااايش والسااالم االجتماااعي 

 .، تكماااااااااااان فااااااااااااي أن الشااااااااااااباب واألطفااااااااااااال يشااااااااااااكلون حواملهااااااااااااا االجتماعيااااااااااااة األساسااااااااااااية   المقبلااااااااااااة

، سايكون أصاعب    فإن التخلص مان ثقافاة العناف والقتال    . كان نزع السالح بعد انتهاء الحرب فيه كثيرًا من الصعوبة وإذا

، وتعميق حادة الشاعور الطاائفي والاديني      تحديدًا في ظل اشتغال العديد من أطراف الصراع على نشر ثقافة العنف. بكثير

 . والعشائري والجهوي

 :مدارس أطفال خارج أسوار ال: ثالثا 

 فاي الرياف ،   اإلقاماة  (أنثى)الجنل  نوع العمر ، : هي المدرسة األطفال خارج كون باحتمالية المرتبطة الخصائص من

 منااطق النازاع   األطفاال فاي  و  األطفاال ،  عمالاة ووارتفااع نسابة الفقار     الوالادين  تعلايم  ومساتوى  ومؤشار الثاروة المتادني   

 .اإلعاقة ذوي منواألطفال (األخدام ) المهمشين واألطفال 

خاارج  فاي سان التعلايم    ملياون طفال   ( 056)هنااك  كاان  كماا ينبغاي   قبال الحارب الراهناة    الايمن  لم يكن واع األطفاال فاي   

 لعاام  العربياة  بالادول  للجمياع الخااص   للتعلايم  اإلقليماي  التقريار  يظهار  العربياة ،  المنطقاة  بادول  المقارناة  وعند، المدرسة 

 الملتحقاين  غيار  )سانة  11 -6 ( األطفاال  عادد  فاي  األولى تحتل المرتبة اليمن أن اليونسكو منظمة عن الصادر م 2102

  .العربية الدول بالمدارس في الملتحقين غير الطالب عدد إجمالي من % 0650شكلت  وبنسبة م ، 2100عام  بالمدارس

 عادم  إلاى  للمدرساة سانة  (00-6) الطاالب لتارك   الرئيساي  السابب  يعاود  االجتماعية ، الحماية لرصد الوطني للمسح ووفقا

 انخفااض  يعكال  مماا  ، التعلايم  فاي  راغباين  يكوناوا  لام  أنهم %(2252)وأفاد % ( 2756( التعليم تكلفة تحمل على القدرة

 عادم  للتسرب الرئيسي السبب كانسنة (02-02) الُعمرية الفئة في باألطفال يتعلق وفيما .لألطفال التعليمي النظام جاذبية

 فاي  األباوين  مسااعدة ثام  %( 07) التعلايم  تكلفاة  تحمُّال  علاى  القادرة  عادم  يلياه  ،%( 2056)المدرسة إلى بالذهاب االهتمام

 % ( 00) والعمل ؛% ( 02)المنزل

مليااون طفاال عاماال ماانهم  ( 052)وكااان تقرياار حكااومي سااابق صاادر بالتعاااون مااع منظمااة العماال الدوليااة قااد كشااف بااأن     

أماا بالنسابة   .مانهم يعملاون فاي الزراعاة     % 65( سان التعلايم االبتادائي    )سانة  ( 00-5)باين  ألف تتراوح أعمارهم (266)
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سان  )سانة  ( 02-6)ألاف طفال معااق فاي سان      ( 5015111)طفال مانهم   ( 052)ب فيقد عاددهم  ألطفال من ذوي اإلعاقة ل

 المرافق في الحاصلالنقص  بسبب وذلك صفوفها في المعوقين األطفال المدارس تقبل ال قد ، ذلك ومع( التعليم األساسي

 م 2115لعاام   األسرة موازنة مسح ويشير .المدرسين  أو نيملمعال أعداد في النقص الى باإلاافة التعلم ومواد التعليمية

 . المدرسة خارج هم المعوقين طفالاأل من 41 % نأ الى

اساتراتجيات خاصاة تساتهدف األطفاال خاارج المدرساة        /وبرغم ذلك ال توجد في االستراتيجية الوطنية للتعلايم سياساات    

بعض السياسات التي واعتها الوزارة بدعم من شركائها التنمويين والتي تعالج بشكل غير مباشر بعاض االختناقاات    اعد

ماانح  رمسااتلزمات المدرسااية ،وتااوفي الالرسااوم المدرسااية ، وتقااديم التحااويالت النقديااة المشااروطة ،وتااوفير     ءالغااا: منهااا 

 .  راسية مجانية ،ورفع مستوى الوعيد

 تداعيات الحرب
 مليون طفل(4.9)مليون طفل إلى ( 1.0)ارتفع عدد األطفال خارج المدرسة من 

 حوالي مليون طفل تضررت مدارسهم بسبب الحرب وهو ما يزيد من احتمالية كونهم خارج المدرسة

 البلد بحثا عن األمن وفي الغالب يكون النزوح من مراكز المدن الى األريافالنزوح المتكرر لألطفال مع أسرهم من مكان إلى أخر داخل 

 تعرض عدد كبير من مدارس الفتيات للتدمير إضافة الى افتقار الريف للمدارس الخاصة بالفتيات

 كومية العاملةاالضرار والخسائر الكبيرة التي تعرضت لها المدارس األهلية والخاصة مما تتسبب في الضغط على المدارس الح

 .قدرة األهالي على تحمل تكلفة التعليم وانعدام الرغبة النفسية لألطفال في التعليم وانخفاض جاذبية النظام التعليمي لألطفال ضعف 

 

 االستنتاجات 

 ومساتقبلية  حالياة  سلبية حثار له كما أن ،الحياة في األساسية حقوقهمالتعليم حرمانا من  من لألطفال حرمان يمثل( 0

 .واالجتماعية االقتصادية والتنمية االستقرار على

المسلحة والمتطرفة وتوظيفهم في أعمال عناف حيا  تعتماد    ستقطاب الجماعات هؤالء األطفال عراة الاصبح ( 2

 الميليشيات المسلحة على األطفال في العمليات العسكرية ، وعادًة ما يكاون المقابال الماادي الادافع األكثار فاعلياة      

صفوفهم ، وهو ما يتجلى في مشاركة األطفال امن ميليشيات الحاوثيين وفًقاا لتقريار    إلى في استقطاب األطفال 

" ؛ فااإن األطفااال ُيشااكلون حااوالي ثلاا  عاادد قااوات    2105أيااار / فااي مااايو  " واشاانطن بوساات "نشاارته صااحيفة  

 .ألف مقاتل 26التي تضم " الحوثيين 

 

 : (التحديات)تعليم خارج أولويات المجتمع : رابعا 

 "إلى المدرسة سيختار األولى بال شك كسرة الخبز أو أن يدفع بهأن يوفر البنه :ين راخييوضع األب بين حين "

النظام التعليمي نظام فرعي من نظام عام تتحكم فيه بقياة األنظماة العقدياة والثقافياة واالجتماعياة واالقتصاادية والسياساية        

التعليم بعيادا عان البيئاة التعليمياة التاي يعايش فيهاا        عن التحديات التي تواجه والحدي  لذا ال يمكننا واألمنية سلبا و إ يجابا 

 .اليمن  هتعيش والواع األمني الراهن الذي
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إنهاا  ، أولوياتهاا تماماا   قبضاتها و  أو تسير أموره فالتعليم خاارج ليست الحكومة الشرعية هي من تشرف على التعليم اليوم 

لة أوال ، كما أن نسابة األمياة المرتفعاة والتاي تصال إلاى       مشغولة بمشكالتها االمنية وكفاحها المسلح من أجل استعادة الدو

 .حتاى فاي ظال األواااع الطبيعياة      مان االسار   ية التعليم يجعل التعليم في أخار اهتماماات كثيار   وقلة الوعي بأهم %(62)

ابنسابة   الممثلاة فاي تراجاع اإليارادات النفطياة للدولاة       اإلمكانياات ااعف  : فإذا ما أافنا إلاى هاذا التحادي تحاد أخار وهاو       

ومزاحماة  ارتفااع ساعر الصارف    م و  2102م مقارنة بنفل الفترة من العاام   2105في الربع الثاني من العام %(6652)

غيااب الشاركاء المماولين للتعلايم     فاي ظال   تقليص الموازنة الخاصاة باالتعليم   قطاعات أخرى لإلنفاق العام الذي يؤدي إلى 

كماا  . يهدد النظام التعليمي باالنهيار تماماا   األمر الذي ألعمالها العسكريةللتعليم ة المرصودة انيواستغالل المليشيات للمز

وارتفااع األساعار وفقادان سابل المعيشاة يضاعف قادرة أسار كثيارة علاى           (  %00) أن ارتفاع نسبة الفقار التاي تصال إلاى    

 .مواصلة تمويل تعليم أبنائها 

 

 يات التوص

 توصيات سريعة ومقتضبة لالسترشاد بها في مواجهة الواع الراهن نقدم هنا 

وتادريب القياادات التربوياة    على وزار التربية والتعليم االسراع بإعداد خطة عمل توازن بين التنمياة والطاوار    ( 0

 على كيفية العمل في ظل الطوار  

لادعم وإساناد    انشااء صاندوق  و حتى ال تستغل الجماعات المسلحة أموال المانحين في أعمالها العسكرية البد من ( 2

فيه ويجب أن يقوم هاذا الصاندوق بتوجياه أموالاه إلاى       مثللوزارة التربية والتعليم وإنما ت إدارتهخضع ال ت التعليم

عمله من خالل مجالل إلسناد التعليم مكونة من التربية والجهاات األخارى ذات   يقوم بالمحافظات األكثر تضررا 

 .ي خصوصا دول الخليج العرب محلين وإقليميين ودوليينجدد والبح  عن شركاء  العالقة

 إعداد دراسة مسحية بالطلبة النازحين والتحديات التي تواجههم وواع الحلول لها ( 2

  تفعيل نهج القراءة في الصفوف األولى واستكمال التدريب على البرنامج( 2

تخفيااف النفقااات اإلداريااة والباارامج القائمااة علااى االصااالح االداري والناازول بالبرنااامج الااى االطفااال مباشاارة        ( 5

 وتركيز االصالح على المستوى المحلي والمدرسي 

ارار الحاصالة فاي البنياة التحتياة للتعلايم ومسااعدة المادارس األهلياة علاى تجااوز الصاعوبات            اعداد دراسة باأل( 6

 التي تواجهها

 التوعية بحماية التعليم وتحيده في ظروف انعدام األمن والنزاعات المسلحة ( 7

 ونقابات المعلمين تفعيل االتحادات الطالبية ( 0

 .غاثة والصحة صديقة للطفولة وربط المدرسة باإل خلق مدارس( 6

منظماات المجتماع المادني لالشاتراك فاي تنفياذ        إعداد سياسة خاصة بمواجهة األطفال خارج المدرساة و تفعيال  ( 01

 .برامج خاصة بهؤالء الطلبة 

 

 


