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يف ظل احلرب اليت تشهدها اليمن منذ قرابة سنتني أضحى التعليم العام يف بلدنا يف وضع بالغ اخلطورة ، ففضال عن 

وسيلة من وسائل احلرب بيد األطراف التداعيات اجلسيمة اليت خلفتها احلرب على التعليم فقد أصبح التعليم ذاته 

وتزداد خطورة ذلك مع استمرار احلرب ومتددها اىل مناطق ، لتكريس كل ما هو سيء يف الواقع  و أداة املتصارعة

 .  جديدة داخل البلد

العام  هذا التقرير يهدف إىل تقييم وضع التعليم العام يف اليمن على املستويني الوطين و احمللي )احملافظات( خالل  

الكمية والنوعية الرمسية وغري  -م .معتمدا على جمموعة واسعة من مصادر البيانات 5102- 5102الدراسي املنصرم 

الستخراج معلومات أساسية بشأن نطاق وحجم خطورة الوضع التعليمي يف املناطق املختلفة وتقدمي -الرمسية

 على املستويات الثالثة احلكومي والوزاري واملدرسي . اللعوائق اليت تعترض التعليم و احللول املمكنة هل  حتليل

 و لسهولة العرض عمد التقرير اىل تقييم وضع التعليم يف احملافظات ضمن ثالث مناطق رئيسية هي :

    شبوة (.-اجلوف  -مارب -البيضاء -"املنطقة امللتهبة " وتضم مخس حمافظات هي )تعز  -0

احملافظات التالية )عدن ، حلج ، حضرموت، الضالع،   حلكومة الشرعية وتضماملنطقة اليت تقع حتت سيطرة ا -5

 أبني (.

   املنطقة اليت تقع حتت سيطرة مجاعة احلوثي وقوات الرئيس السابق وتضم بقية احملافظات اليمنية .-3

مع شركائها من املنظمات الدولية واحمللية خالل العام  يبني التقرير أنه على الرغم من اجلهود واالجراءات اليت بذلتها الوزارة

مدرسة يف عموم اجلمهورية مغلقة أي أن هناك مدرسة و أحدة مغلقة من بني 0211م فقد بقيت  5102- 5102الدراسي املنصرم 

  ./.01كل عشر مدارس عاملة بنسبة 

 ريا ../.مدمرة أو حمتلة عسك55./.منها متضررة بشدة أو بشكل متوسط ، و 33

( سنة من مواصلة تعليمهم أي أن هناك طالب من 01-2مليون وثالمثائة طفل يف سن التعليم العام)0.3وهو ما تسبب يف حرمان 

 ./. .55بني كل مخسة طالب يف سن التعليم العام امللتحقني بالتعليم مل يتمكنوا يف مواصلة تعليمهم ما نسبته 

نزحوا مع   ./. وما يصل امجاله اىل أكثر من مثامنائة ألف طفل02سن أي ما يعادل و هناك واحد من كل ستة أطفال يف نفس ال

تعليمهم يف غري مدارسهم إما يف مدارس حكومية أو يف مراكز تعليمية تفتقد  اأسرهم اىل مناطق أكثر أمنا داخل البالد وتلقو

 للحد االدىن من مواصفات البيئة املدرسية .

ة املقيدين بالتعليم العام هم يف وضعية البقاء على قيد املدرسة ومل يتلقوا أي تعليم يذكر رغم ./. من إمجايل الطلب31و أن 

 على نتائج النجاح. حصوهلم

 ./. من املعلمني وموظفي التعليم هم من متكنوا من أداء عملهم خالل العام الدراسي إما بشكل كلي أو متقطع .31وأن 

 لطلبة أقل من املتوسط العام على املستوى الوطين .ها ااوأن الساعات الدراسية اليت تلق

 ./. كما يفيد استطالع ملعلمني .21وأن التحصيل العلمي اخنفض اىل أقل من 

( تعرضوا للتعنيف إما يف 03-2./. من الطلبة يف سن )21املركز يف مدينة تعز أن   أجراها  وقد أفادت نتائج دراسة استطالعية

 وتتباين هذه املؤشرات بني حمافظة وأخرى ،م أو من قبل اناس اخرين علميهمن قبل اسرهم او من قبل م
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يعيش ثلث جمموع األطفال احملرومني من مواصلة التعليم يف مخس حمافظات ملتهبة هي تعز والبيضاء مارب واجلوف 

 مجايل املدارس املغلقة يف اجلمهورية ../. من إ31وشبوة حيث تصل نسبة املدارس املغلقة يف هذه احملافظات اىل 

مدرسة 311ففي حمافظة تعز احملافظة االوىل من حيث الطلبة املسجلني بالتعليم العام على مستوى اجلمهورية هناك 

./. مدمرة أو تستخدم 51مغلقة ما يعادل ربع امجايل املدارس يف احملافظة وربع املدارس املغلقة يف اجلمهورية منها

ألف طالب وطالبة من 511متوسطة مما تسبب يف حرمان قرابة  شديدة أو ألضرار./. تعرصت 32  رية وعسك ألعمال

مواصلة تعليمهم وهو ما جيعلها االوىل يف احلرمان من التعليم من حيث عدد الطلبة على مستوى اجلمهورية .كما أن 

تعليمهم بعيدا عن مدارسهم بسبب نزوحهم  اقو./.من طلبة احملافظة الذين متكنوا من التسجيل يف التعليم تل52هناك 

اىل مناطق اخرى فدرسوا اما يف مدارس املناطق اليت نزحوا اليها أو يف مبادرات ومراكز تعليمية تفتقد للحد االدىن من 

 املواصفات املدرسية .

على رفع عدد االطفال ومتدد الصراع اىل أغلب مديريات احملافظة   ض على مدينة تعزولقد لعب احلرب واحلصار املفر

احملرومني من التعليم يف تعز .فقد تعرضت مدارس ومبادرات للقصف يف ساعات التعليم .كما ادير التعليم من صنعاء او 

من خارج املدينة فقد كان لقرار تعيني مدير عام ملكتب التربية يف احملافظة دور كبري يف التالعب باملخصصات املالية 

./. يف 01من  الدعم املقدم من املنظمات الدولية و يف ارتفاع نسبة املعلمني املتغيبني اىل اكثر ملدارس و توجيه برامج

متطوع وهم يف الغالب يفتقدون للخربة والتدريب 0211من  بأكثرمديريات املدينة الثالث مما جعل املدارس تستعني 

 د املعلمون .اجليد مما كان له انعكاس سليب على التحصيل العلمي للطلبة كما يؤك

تسبب  ./. مما11ويف حمافظة اجلوف تسبب الصراع يف غياب املعلمني القادمني من خارج احملافظة والذين يصلون اىل 

 احداث شلل يف العملية التعليمية يف املدارس اليت بقيت عاملة .يف 

 ة هذا االشكال .ملعاجل ة كما أن الثقافة اجملتمعية وارتفاع نسبة االمية اسهمت يف ضعف االستجابة اجملتمعي

ويف حمافظيت مارب والبيضاء سامهت البيئة القبلية وارتفاع حدة الصراع يف انضمام مئات االطفال ممن تركوا 

 مدارسهم للقتال يف صفوف االطراف املتصارعة رغم بقاء بعضهم على قيد املدرسة .

عشرات املدارس يف  ام الدراسي فقد توقف التعليم يفويف حمافظة شبوة رغم اهنا كانت بعيدة عن الصراع يف بداية الع

من ثالثة  ألكثرويف احملافظات اليت تقع حتت سيطرة احلكومة الشرعية فقد تأخر بدء العام الدراسي ، النصف الثاين 

فرغم املسامهة اليت قدمتها دول ومنظمات يف ترميم مئات املدارس يف عدن وبعد  ،اء حضرموتنأشهر باستث

ايل املدارس املغلقة ./. من امج01نوعا ما عن االضرار فقد مثلت نسبة املدارس املغلقة يف هذه احملافظات   حضرموت

 تعليمهم حتت خيام أو يف مدارس بديلة . افهناك ثلث طلبة التعليم العام يف حمافظة أبني تلقو، باجلمهورية 

المر الذي جعل تطبيع الوضع التعليمي واعادة االطفال اىل النازحني ا إليواءويف حلج حتولت غالبية املدارس اىل مراكز 

 املدارس من الصعوبة مبكان كما تسبب حبدوث أضرار كبرية يف املدارس .

 مدرسة ابواهبا .52ويف الضالع بقيت بعض املناطق ملتهبة وتصاعدت اعمال عنف متقطعة مما ادى اىل اغالق أكثر من 

الت االمين حالة خوف لدى االهايل مما جعلهم ميتنعون عن ارسال اوالدهم ويف حمافظيت عدن وحضرموت خلق االنف

 .كما عمدت بعض الفصائل املسلحة لفرض توجهاهتا املتشددة على املدارس . ألشهراىل املدارس 

من ./32ويف احملافظات اليت تقع حتت سيطرة مسلحي مجاعة احلوثي وقوات الرئيس السابق تبلغ نسبة املدارس املغلقة 

 إمجايل املدارس املغلقة على مستوى اجلمهورية
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./.من امجايل طلبة اجلمهورية احملرومني من 22وميثل الطلبة احملرومني من مواصلة تعليميهم يف هذه احملافظات 

 مليون طالب وطالبة .0.3التعليم خالل العام الدراسي املنصر الذين يصل عددهم اىل 

حيث تصل نسبة املدارس املغلقة يف حمافظة  ىافظات العشر من حمافظة اىل اخرويتباين وضع التعليم يف هذه احمل

األوىل من بني هذه احملافظات يف املدارس   ./. من امجايل مدارس احملافظة وهو ما جيعلها32صعدة اىل أكثر من 

حمافظيت  بة الثانية والثالثة ، تليها يف املرتاملسلحة املغلقة .فقد ترك آالف الطلبة مدارسهم والتحقوا جبماعة احلوثي 

  ./.من املدارس املغلقة تتوزع على بقية احملافظات بتفاوت.31و   ./. على التوايل2./. و 01بنسبة   حجة وعمران

ورغم االبقاء على املناهج الدراسية يف هذه احملافظات فقد عملت مجاعة احلوثي املسلحة على استخدام التعليم يف كثري 

 تسيطر عليها لتكريس افكارها الطائفية وتعزيز تواجدها السياسي وخدمة عملها العسكري من أجل من املناطق اليت

 تنشئة جيل جديد من املناصرين هلا .

 واستخدمت املدارس يف بعض االحيان لتجنيد االطفال للقتال احلي مما سيكون له اثر طويل االمد على صاحل االطفال .

 

ستمرار التعليم يف كثري من املناطق دة و بيئة احلرب الغري مواتية الاستمرار احلرب وتوسعها اىل مناطق جديإضافة اىل 

سها تقليص ميزانية التعليم أهناك جمموعة من التحديات الداخلية واخلارجية اليت تواجه التعليم العام على ر فإن

رية وغياب املاحنني الذين تعتمد عليهم الوزارة بشكل كبري يف واستخدام االموال املخصصة للتعليم لصاحل االعمال العسك

 .  متويل التعليم

 ،عنه من انقسام حاد داخل الوزارة و تداخل املعايري السياسية بالتربوية وما نتج  إضافة اىل ضعف آليات احلماية

واضحة للعمل يف الوضع الراهن القدرات االدارية على العمل يف حالة الطوارئ وافتقار الوزارة خلطة   وضعف كفاءة

الواقع بأسلوب علمي ومدروس  تشخيصواالفتقار ملهارات مجع البيانات واملعلومات وتصميم االستبيانات اليت تسهم يف 

وتساعد على اختيار اآلليات املناسبة للتدخل يف حل االشكاليات القائمة إضافة اىل ذلك حالة الترهل االداري وغياب 

رجية اليت تصل داري ،و تشتت اجلهود لعدم تناسق جهود الوزارة مع جهود املنظمات الداخلية واخلاآليات الضبط اإل

 اىل حد التأكل . حياناًأ

من االمكانيات  أما على املستوى املدرسي فتربز التحديات يف ضعف كفاءة املعلمني ،وافتقار بعض املدارس للحد االدىن

واملواصفات الالزم توفرها يف البيئة املدرسية و غياب التكيف املدرسي والضغط على مدارس االرياف بسبب الزنوح 

 للكتاب املدرسي .وتقليص ساعات الدوام املدرسي واالفتقار 

وح الداخلي جيعل التعليم خارج والزن لألهايلمية املرتفعة والثقافة اجملتمعية والوضع االقتصادي الصعب كما أن حالة األ

 اولويات الكثري من االسر يف هذه املرحلة .

   

 

العمل على احلد من االنتهاكات املستمرة حبق التعليم ودعوة أطراف الصراع اىل احترام القانون االنساين الدويل  -0

 ، العسكرية مألعماهلوعدم شن هجمات على املدارس واملرافق التعليمية او استخدامها 

ويتطلب ذلك ضغط قوي من قبل منظمات اجملتمع املدين احمللية والدولية يصاحبها خلق وعي عام بالقوانني اخلاصة 

 حبماية التعليم اثناء الزناعات واحلروب ومحالت اعالمية متنوعة .

تمع املدين على تبين دعم البحث عن بدائل لتمويل التعليم واشراك االهايل والشخصيات التجارية ومنظمات اجمل-5

 .املدارس والبحث عن شركاء جدد

يث يضم مبادرات تعليمية يف املساجد واالحياء العمل على توسيع نطاق التعليم بطريقة رمسية وغري رمسية حب-3

جديدة ومبتكرة حبيث تغطي   السكنية مبا ميكن من اتاحته للجميع وبدون رسوم دراسية ، وخلق مبادرات تعليمية

لك البد من االستفادة من ناطق امللتهبة وتعمل على جتاوز الظروف اليت متنع وصول الطالب اىل املدرسة ومن ذامل
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 االلتحاق بالتعليم . لألطفالت وشبكات التواصل االجتماعي يف تقدمي تطبيقات جديدة تتيح االنترن

الضغط مبختلف الوسائل ملنع االنقسام احلاصل يف الوزارة وايقاف أي تعينات جديدة يف أي مناصب ادارية يف  -3

وهنا ال بد من تفعيل دور النقابات التعليمية   الوزارة والعمل على جتاوز االبعاد السياسية يف اي قرارات مستقبلية

 بفاعلية يف هذا الدور . لإلسهام

للتعليم يف حالة الطوارئ تركز على البعد احلقوقي وتضمن سرعة تعايف النظام التعليمي بعد  جيةاستراتياعداد  -2

  احلرب على ان تراعي هذه االستراتيجية التوجهات الدولية للعمل يف حالة الطوارئ .

عداد استبيانات توحيد آليات مجع البيانات واعداد مناذج حمددة جلمعها وتدريب االدارات التربوية على كيفية ا -2

وتصميم اوراق مجع البيات وكيفية حتليل البيانات حبيث يستفاد منها يف تقييم الوضع الراهن وتساهم يف تقدمي حلول 

واملنظمات  الخص منظميت اليونيسيف واليونسكوعلمية .وهنا البد من االستفادة من اخلربات الفنية اخلارجية على ا

 منصة الكترونية لسد هذه الفجوة . بإجياديف ذلك . كما ميكن التفكري  ينياألكادميالعربية واشراك املختصني 

تدريب القيادات التربوية على العمل يف حالة الطوارئ واالستفادة من الربامج اليت تقدمها املنظمات الدولية يف هذا  -1

ورفع قدرات املعلمني يف ادارة ، ة يم اليت وضعتها الوكالة الدوليجلودة التعل ىندواليت تراعي املعايري األاخلصوص 

 الصف واالرشاد النفسي مع التركيز على معلمي الصفوف االوىل .

تنسيق اجلهود اليت تقوم هبا املنظمات واملبادرات احمللية واخلارجية واجلهات الرمسية وغري الرمسية مبا حيقق  -2

املديريات الريفية اليت  وباألخصاطق االكثر حرمانا التكامل يف اداء عملها ومبا يسهم يف توسيع نطاق عملها يف املن

تعاين من الصراع .وهنا ميكن أن يقوم مكتب التربية يف كل حمافظة او مديرية مع املنظمات واملبادرات وجمالس االباء 

 بتحديد االحتياجات العاجلة ووضع االولويات ويلتزم الكل على العمل وفقها .

 التعليم والتذكري مبخاطر ترك املدارس او جتنيدهم . بأمهيةعالم واملساجد رفع مستوى الوعي عن طريق اال-0

التفكري حبلول عملية وجديدة لتغيب املعلمني وضعف االنضباط االداري بعيدا عن اخلصومات املالية اليت توظف يف  -01

 سياسية دون ان حتقق جدوى تربوية . ألغراضكثري من االحيان 

 دعم املعلمني املتطوعني .العمل على توفري  -00
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 يف تعز  ( األهليواحلكومي )تقرير الوضع التعليم اجلامعي 

 جامعة تعز –احلكومية  اجلامعات  

م 4102/4102ستكمال الفصل الثاين من العام دة الدراسة يف عدد من الكليات العو -

  .واجراء االمتحانات

% منهم من 01ن ّكطالب،  مت 010111زيد عن يعدد الطلبة املسجلني باجلامعة  -

 داء االمتحانات أ

 .طالب حباجة اىل مراكز  إيواء ومساعدات مالية عاجلة  0111هناك اكثر من  -

ثاث  أضرار كثرية يف مباين وأاحلوثيني اجلامعة فقد حدث  نتيجة لدخول -

مائة  (01101110111) مببلغبصورة عاجلة عادة التشغيل ، وُتقدر تكلفة إاجلامعة

 مليون ريال .

  جراء مبسبب تضرر مساكنهم ومنازهل أعضاء هيئة التدريس % من  01نزوح    -

هلم حىت يتمكنوا من أداء  مساكن مالئمة ، وهناك حاجة ماسة اىل اجياد حلربا

 دورهم التعليمي يف اجلامعات .

 األهلية :واملعاهد  اجلامعات 

للعمل  واملعاهد  اتالعملية التعليمية بسبب عدم مالئمة مباين اجلامع تعذر إعادة -

 احلرب .يف مناطق  هاو وقوعا

عدم قدرة املعاهد املختلفة يف احملافظة على البدء باستكمال العملية التعليمية  -

 % من املعاهد بشكل مباشر .02نتيجة تضرر 

مغلقة بسبب األضرار املباشرة على مباين اجلامعات األهلية  % من01مازال  -

 اجلامعات املختلفة.

 %  من طلبة تلك اجلامعات42و%  من اجلامعات االهلية فتحت ابواهبا ، 01هناك  -

 هم من متكنوا من العودة للعملية التعليمية . اليت فتحت ابواهبا 

% 21نة، هلية واملعاهد اىل خار  املدي% من طلبة اجلامعات األ01نزوح اكثر من  -

 . استكملوا الدراسة يف احملافظات األخرى هم من
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