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 مقدمة  

العالم ،حيث يعتبر الحصول على تعليم جيد من الحقوق األساسية لكل طفل،  لم تعـد أهميـة التعليـم محل جدل في  أي منطقة مـن  

%، ويعد األطفال هم الفئة    60يعتبر تدني مستوى التعليم أحد أهم عوامل التخلف في اليمن ، فاألمية تصل في اليمن إلى أكثر من  

تهم أو الحرمان من التعليم لتضرر عدد كبير من املدارس،  األكثر تضررا بالحرب في اليمن، سواء من خالل الجوع واألوبئة التي تهدد حيا

عالوة على أزمة التعليم العام ومحدودية إمكانيات التعليم الخاص والبدائل املتاحة، ولقد عانت مدارس اليمن وجامعاتها ومؤسساتها  

 .التعليمية وخاصة مدن الجنوب من انتهاكات الحوثيين

تؤثر علي التعليم بطرق كثيرة ، ومن أضرارها مايطال التعليم من طالب وموظفين من تهديدات    ان إنعدام األمن والصراعات املسلحه

أو   التعليمية  املنشآت  تدمير  الحوثية، السيما  املسلحة  الجماعات  في  األطفال  تجنيد  و  السكان  ، غيرتشريد  نفس ي وجسدي  أذي  أو 

تدريبية   میادین  لتكون  يتضرر    ،وصاراستخدامها  نفسه  أو  التعليم  التمييز  لبث  وسيلة  أو  الحربية  للدعاية  كأداة  استخدامه  من 

 التحريض على الكراهية .

م  إن اآلثار الناجمة عن استمرار النزاع املسلح في اليمن باإلضافة الى الهجمة األخيرة على التعليم املتمثلة في جائحة كورونا سيكون له

 .السالمة النفسية والبدنية لألطفال واملراهقين في اليمنآثارا مدمرة وطويلة األمد على العملية التعليمية و 

 التعرف على دور النزاعات املسلحة على حرمان أطفال اليمن من التعليم    إلى تسعى الدراسة  

 القانون الدولي اإلنساني والدستور اليمني   في   الحق في التعليم
 

والثقافية التي    االقتصادية واالجتماعية  ق أهم الحقو جدال فيها  بل من     اليعتبر الحق في التعليم من حقوق اإلنسان األساسية التي  

حيث إن الحق في التعليم كفلته العديد من املواثيق الدولية  واإلعالنات   ى حقوقه األخر من أجل التمتع بجميع  لإلنسانيجب توفيرها 

 ل فرد في املجتمع.  كت ل ال واملعاهدات والبروتوكو 

ينص القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني وقانون الجنايات الدولية على ضمان حماية الحق في التعليم وحماية التعليم في ظروف 

 اعات املسلحة. انعدام األمن والنز 

 الحق في التعليم بحيث يكون:   تكريسمن اإلعالن العاملي لحقو ق اإلنسان: فقد تم  26فوفقا للمادة 

وينبغي     يا مزايكون  التعليم ابتدائي إلباملجان وأن  حله األولى واألساسية  مراأن يكو ن التعليم في    التعليم ويجب ل شخص الحق في  كل

 .  الكفاءةأن يعمم التعليم الفني واملنهي  وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم املساواة التامة للجميع وعلى أساس 

إنماء   اإلنسان  شخصية  إنماء  هو  التربية  من  وتعزيزالهدف  اإلنسان تر اح   كامال  والتسامح    ام  التفاهم  وتنمية  األساسية  والحريات 

 العنصرية أو الدينية  وزيادة مجهود األمم املتحدة لحفظ السالم.  الشعوب والجماعات  والصداقة بين جميع 

 دهم . ال الحق األول في اختيار نوعية التعليم الذي يقدم ألو  لألباء
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ثل: القراءة ميرمي إلى تلبية احتياجات التعلم األساسية    للجميع وهو :    يعرف باإلعالن العاملي لتوفير التعليم  (1999)  نإعالن جوميت

( الذي  واالتجاهاتت والقيم  اوحل املشكالت  واملضامين األساسية للتعلم) مثل :املعارف  واملهار    الشفهي والحسابوالتعبير  والكتابة  

مة  وللمساهمة بشكل فعال في التنمية  وتحسين نوعية  ا ر بكوالعيش والعمل    ، يحتاجه البشر من أجل البقاء  ولتنمية كافة قد ارتهم  

 ارات مستنيرة  ومواصلة التعلم.  ر ياتهم  واتخاذ قح

من العهد الدولي الخاص بالحقو ق املدنية والسياسية على أنه يحظر بالقانون الدعوة إلى الحرب أو الدعوة إلى    20تنص املادة    كما 

رب  حوهذا يعني أن الدعوة إلى ال   ،لعنف  هية القومية أو العنصرية أو الدينية باعتبارها تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو اكراال

أو من خالل موظفي التعليم )خطاب املعلم على   مج التعليمية (ا أو البر   الكتب هية عن طريق املواد التعليمية)  ار كأو التحريض على ال

  ن ويجب أ،   رئ االستثنائيةت الطواال سبيل املثال (غير مسموح به على اإلطالق  حتى في حا
 
بأي شكل من   تسمح أساليب التدريس أيضا

 .املرتبطة بالتعليم املحظورة في القانون الدولي لحقو ق اإلنسان لنهاياتأشكال العنف مثل العقاب الجماعي الذي يعد أحد ا

  سبق يتضحوفي ضوء ما 
 
 التعليم .   اإلنسان  الذي يكفل الحق في  ق و أن التعليم يحظى بالحماية بموجب القانون الدولي لحق  جليا

   التعليم وباعتبارهفالحق في  
 
   حقا ملزما

 
في   األطرافيجب أن يحترم من الدول  فإنه  نصت عليه املعاهدات الدولية واإلقليمية؛    قانونا

  التعليم بشكل فوري أوللحق في    الكامل ويتعين على هذي الدول اتخاذ الخطوات امللموسة الالزمة لتحقيق اإلعمال  ،    هذي املعاهدات 

فيما  حيث معقولة  يسمح  زمنية  فترة  من    ،غضون  األدنى  الحد  لتلبية  الجهود  كافة  بذل  الدول  على  يتعين  الحرب؛  في سياقات  وحتى 

ستفادة من املساعدة والعون الدولي لتحقيق  اوعند الضرورة؛ يجب على الدولة    ،  األساسية املرتبطة بإعمال الحق في التعليم  االلتزامات

 .  إعمال الحق في التعليم

   األكثرابعة حماية الحق في التعليم لألطفال ر من اتفاقية جنيف ال  24املادة    وتكفل
 
الذين تيتموا أو افترقوا عن    الحروب وهمفي    ضعفا

ف الحرب اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تيسير التعليم  واتاحته في جميع الظروف لألطفال دون اوتوجب املادة على أطر   ، عائالتهم  

ء األطفال إلى أشخاص اليجب أن يعهد أمر تعليم هؤ و الخامسة عشرة من العمر  ممن تيتموا أو افترقوا عن عائالتهم بسبب الحرب   

 . القاعدة تشكل جزءا من القانون الدولي العرفي  هوهذك ،ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها ما أمكن ذل

: مادة   الدستور اليمني   ( الدولة وفقا للقانون بإنشاء مختلف املدارس واملؤسسات  التعليم حق  (    ۲وينص  للمواطنين جميعا تكفله 

 . الثقافية والتربوية ، والتعليم في املرحلة األساسية إلزامي ، وتعمل الدولة على محو األمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني واملنهي

 ل املواطنين .  مواد قانون التعليم العام تشير إلى أن التعليم حق أساس ي لك

 .  سنة  14إلى    1ويؤكد القانون الدولي مسئولية الدولة في توفير التعليم األساس ي ذو التوعية الجيدة لكل أطفال اليمن للفئة العمرية من  

 من قانون التعليم العام :   10،14،  9،  7 6،8ويتضح هذا من نصوص املواد : ، 

ال  6املادة   تعليم األساس ي من حقوق اإلنسان األساسية تكفله الدولة وتوفره لجميع  : عالوة على أنة استثمار تطوير اإلنسان ، فإن 

 املواطنين.
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: تبني الدولة املدارس الكافية في كل أنحاء الجمهورية وامللبية لظروف التعليم في كل مرحلة دراسية تعتبر املدرسة كافية للغرض    7املادة  

 باملكتبات وكل املدخالت التعليمية األخرى . عندما تستوعب كل الطالب وتزود وتجهز 

: يعتبر التعليم مجاني في جميع مراحله وتكفله الدولة ، وتحقق الدولة هذا املبدأ تدريجيا طبقا لخطة يصادق عليها مجلس   8املادة  

 الوزراء. 

في االعتبار الظروف االقتصادية واالجتماعية    : تعمل الدولة على تحقيق العدالة االجتماعية والفرص املتساوية في التعليم أخذه   9املادة  

 التي قد تمنع بعض األسر من إرسال أبنائهم للمدارس. 

 ( تهتم الدولة بالعناية الصحية في جميع مراحل التعليم املختلفة. 10املادة ) 

املتابعة تربط السياسة التعليمية  ( السياسة التعليمية مبنية على أسس علمية في التخطيط ، صياغة املناهج ، التقييم و   14املادة )  

بين املعرفة النظرية واملهارات الفنية في تعليم ما قبل التخصص، وتعمل على تحقيق التوازن في نظام التعليم والعدالة في توزيع خدمات  

 وإمكانيات التعليم بين املحافظات واملديريات وكذا تحقيق الالمركزية في إدارة التعليم . 

 عليم في اليمن  تدهور أوضاع الت 

 

 
 
في  153كان ترتيب اليمن  فقد شهد اليمن تطور التعليم خالل الفترة التى سبقت الحرب األهلية حيث  تمكنت  اليمن  من احراز تقدما

ر التنمية البشرية  2015العام  
ّ
أّن   189من أصل    2020عام    179، لكنها تراجعت  املرتبة  (HDI) في مؤش عاُت إلى 

ّ
  دولة، وتشير التوق

ن من تحقيق أّي هدف من أهداف التنمية املستدامة 
ّ
، ويرجع تدهور التعليم في اليمن    2030بحلول العام   (SDGs) اليمن لن يتمك

بشكل كبير ؛ بسبب الحرب األهلية ، التي أدت إلى نزوح آالف األسر، وتدمير عدد من املدارس بشكل كلي أو جزئي، فضال عن تدهور  

ا في  االقتصادية  أكثر من  األوضاع  أصبح  أن  الحوثي   %82لبالد، بعد  مليشيات  انقالب  بعد  إنسانية  بحاجة ملساعدات  اليمنيين  من 

 .2015االنقالبية على الدولة، وإسقاطها للعاصمة صنعاء في سبتمبر 

وق، نتيجة لتدمير  أدى اندالع الحرب في البالد في أغلب محافظات الجمهورية اليمنية، إلى تدهور العملية التعليمية بشكل غير مسب 

عدد كبير من املدارس وتضررها إما بشكل كلي أو جزئي، فضال عن تحويل الكثير منها إلى ثكنات عسكرية، وعدم انتظام الرواتب الذي  

 .أدى إلى انقطاع عدد كبير من املدرسين عن العمل

وتفش ي األمراض، إلى خروج أكثر من مليوني طفل من    كما أدى الوضع املزري في اليمن، بما في ذلك الصراع املستمر والكوارث الطبيعية

لقد ساهمت    ،خطر التسرب"مليون طالب كانوا مسجلين في املدارس قبل جائحة كورونا، هم اآلن عرضة ل  5.8املدرسة، باإلضافة إلى أن  

ح في اليمن بين مارس 
ّ
مّيةفي تدمير العملّية   2020وديسمبر  2015الحرُب والصراُع املسل

ّ
 .   التعل

را
ّ
بّين مؤش 

ُ
ُت  ويمكن القول إن الحرب التي تشهدها اليمن، كانت بمثابة الضربة املوجعة األشد، التي تعرض لها التعليم في البالد، حيث ت

َص عدُد الساعات الدراسّية، إذ   ضمن الدول التي ال تمتلك أدنى مواصفات اليمن   أّن   2020دافوس  
ّ
الجودة في التعليم ،وشهدت تقل

  350وصل إلى 
 
ّي، و 750ساعة، مقارنة

ّ
 0ساعٍة على املستوى العاملّي   1000على املستوى املحل
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 2020وديسمبر   2015مارس  الهجمات الحوثية ضد املدارس اليمنية

قبل محافظة مأرب   من  "هاون"  قذائف  باستخدام  الصاروخي  بمحافظة   االستهداف  الحوثية   املليشيات 

 .مأرب على مدرسة امليثاق وسط املدينة

 مديرية حيس 

 

 . مدرسة  42مدراس من إجمالي    3قلصت النزاعات املسلحة عدد املدراس في مديرية حيس إلى  

، حيث قام الحوثيون بشن   إلى ثكنات عسكرية  املدارس  بقية  الجماعات الحوثية  وحولت 

بالعبوات   املدارس   من  العديد  تفجير  و  النهضة،  في مدرسة  الطالب  أثناء وجود  هجماتهم 

 .  "درسة "الكفاحالناسفة وكان آخرها م

 تعز  

 

حالة قتل واغتيال على يد ميليشيا الحوثي، إضافة إلى    280رصد في محافظة تعز وحدها  

 حالة اختطاف وإخفاء قسري،   180

استهداف الحوثيين للمنشآت التعليمية والصحية بمدينة تعز، وذلك بقصف طال مدرسة  

 خال  21مقتل    الزبيري في حي النسيرية،
 
 وطالبا

 
ل العامين املاضيين نتيجة األلغام التي  معلما

 زرعتها ميليشيا الحوثي 

حالة قتل لطالب وطالبات في مدينة تعز منذ بداية الحرب، بسبب القصف العشوائي    500

ته امليليشيا الحوثية على املدارس والتجمعات السكانية. 
ّ
 الذي شن

 صنعاء 

 

( عدد  بتجنيد  الحوثي  العلم  57قيام جماعة  هي مدرسة  واحدة   من طالب مدرسة 
 
طفال  )

 ظة صنعاء، وقد قتلوا جميعهم في جبهات القتال واإليمان بمديرية بني حشيش شرق محاف

صنعاء العاصمة  في  اإلنسان"  حقوق  "مكتب  بلغت 2019تقرير  التي  االنتهاكات  تنّوعت   ،

، بين القتل واإلختطاف واإلصابات واإلعتداء الجسدي والتجنيد ونهب املواد    24488
 
انتهاكا

 قامة أنشطة وفعاليات طائفية. اإلغاثية واقتحام املؤسسات الصحية والتعليمية ونهبها وإ

( مدرسة إلى ثكنات وسجون عسكرية،  14مدرسة وتحويل )  21قيام ميليشيا الحوثي بتفجير  

 .قامت بها ميليشيا الحوثي 15طفال دون سن الـ 211إضافة إلى توثيق تجنيد 

    8140اعتداءات امليليشيات الحوثية بحق التعليم في أمانة العاصمة، والتي بلغت نحو  
 
انتهاكا

 .م(2020أكتوبر   4حتى  2019أكتوبر  5خالل عام واحد من الفترة )
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 محافظة الجوف 

 

 2021أشار تقرير لجنة الحقوق واإلعالم في محافظة الجوف 

حالة اقتحام للمنشآت التعليمية بين مدارس حكومية ومدارس أهلية ومدارس القرآن    176

 الكريم ومعاهد تعليمية ومعاهد تدريب،  

 حاالت تفجير وإحراق للمدارس واملؤسسات التعليمية في الجوف،   10

العسكرية    181ُسجلت   األعمال  في  التعليم  ومؤسسات  املدارس  استخدام  انتهاك  حالة 

 .ومخازن لألسلحة وسجون وأماكن للحشد والتدريب

 محافظة إب 

 

ة إب )جنوب  الجماعة اقتحمت مدرسة الشعب في قرية حفاف بمديرية النادرة، في محافظ

 .صنعاء( بغرض تحشيد مقاتلين من الطالب إلى الجبهات

فأوغل   عدن  التعليمية،  املرافق  على  الحوثية  االنتهاكات  من  األكبر  الحصة  عدن  مدينة  نالت 

 املتمردون الحوثيون في تدمير بنيتها التحتية خاصة املدارس والجامعات.

عسكرية ونقطة لقصف األحياء املدنية    دخل الحوثيون مدرسة البساتين، وحولوها إلى ثكنة 

تحويل   إلى  الجنوب،  مدن  في  الحوثية،  القوات  ولجأت  واملنصورة،  البساتين  منطقتي  في 

املدارس وفصولها الداخلية إلى مخازن لألسلحة. وكان ملدارس لحج وزنجبار ولودر الحصة  

 األكبر من الدمار الذي طال املقرات التعليمية. 

 

 الفكر الحوثي والتعليم في اليمن  

لم يكن تدهور التعليم سببه فشل دوله او أسباب طبيعية بل كان تدهور التعليم بالجنوب اليمني  ممنهج وأسبابه مفتعله ومدروسة ،  

لم يعد من املمكن  لقد تصاعد النزاع الراهن في اليمن منذ قدوم الحوثيين وألحق دمارا واسعا في نظام البالد التعليمي الهش أصال، و 

 استخدام مدرسة واحدة من كل خمس مدارس في اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع.

 : الشيعي  الفكر  اليمَن منذ عام    نشر  الظواهر  بروُز    2011يشهُد  ، ومن أهم هذه  املظاهر  املتعددة   التحوالت  والتغيرات   العديُد من 

رس  وإدارة  املراكز واملؤسسات التعليمية والثقافية في البالد، واستخداَمها في نشر الحوثيين في اليمن ، وسيطرتهم على املساجد  واملدا 

اليمن    املذهب الشيعي بين األطفال هو األخطُر، فإدراك الحوثيين ألهمية التعليم في املدارس  والجامعات  في تكوين العقلية  الفكرية  ألبناء

و  عليهم  للتأثير   املؤسسات  على هذه  دفعهم الستغالل هذه  الحوثيين   
ُ
استمرت سيطرة وإذا  اليمن،  أطفال  بين   الشيعي  الفكر  نشر  

 ، مما يهدد املستق
َ
بل  املؤسسات ذات األهمية الكبيرة في املجتمع اليمني، فإن الجيَل القادم من الشباب اليمني سيحمُل األفكاَر الشيعية

 يؤمُن بالخرافات  الشيعية. 
 

 الفكريَّ لليمن، لينش ئ جيال
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تحت غطاء التعليم أو ما يسمى "مراكز التعليم الصيفية" تتواجد معسكرات تدريبية مغلقة استقطبت من خاللها  نيد األطفال :  تج

ألف من اليمن وبخاصة املناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثية والتواجد الحوثي  يشهد  زيادة كبيرة في    300مليشيا الحوثي أكثر من  

الذين استقطبت  176ألف طفل ، ويوجد نحو    85محافظات هي تعز وإب والحديدة بواقع    3هم املليشيات الحوثية في  عدد األطفال 

 في محافظة تعز و
 
 صيفيا

 
 .معسكر في الحديدة وإب 600معسكرا

 أسبوعية لتدريس مؤسسها حسين الحوثي، حيث تحرض  
 
قرر الحوثيين إعادة التجنيد اإلجباري لخريجي الثانوية، وخصصت حصصا

ألف طفل من أجزاء محافظة   25املوت والكراهية وتدعو إلى االلتحاق بجبهات القتال ، وفي سبيل ذلك، جندت مليشيا الحوثي  على  

 عن األعوام املاضية.  %70ألفا بنسبة زيادة تجاوزت  30تعز بينما تتساوى محافظتا إب والحديدة بالعدد بواقع 

رسة املجتمعية، والتي حولت بموجبها بعض املدارس الحكومية إلى أشبه بمدارس  أعلنت جماعة الحوثي مشروع املدخصخصة التعليم : 

 اللتحاق الطالب فيها، تتراوح بين  
 
    150و  100خاصة، مثل مدرسة بلقيس للبنات، ومدرسة نشوان الحميري، وحددت رسوما

 
دوالرا

 )نحو  للطالب الواحد، ، كما فرضت الجماعة الحوثية في بعض مدارس إب الحكومية  
 
دوالرات(    10دفع خمسة آالف ريال يمني شهريا

 .على الرغم من املعاناة التي يعيشها السكان بسبب قطع رواتب املوظفين جراء الحرب التي أشعلها الحوثيين

 بإعدام    21: قتلت الجماعة الحوثية    التنكيل باملعلمين
 
 وأصدرت أحكاما

 
 عن قيامه  10معلما

 
عملية    157ا بـمن مديري املدارس ، فضال

اقتحام ملنشآت تعليمية، كما دفع سلوك الحوثيين آالف املعلمين إلى ترك مدارسهم والتوجه للبحث عن مهن بديلة لسد رمقهم وتوفير  

 القوت الضروري لذويهم بعد أن قطعت رواتبهم  

 من امليليشيات الحوثية في تجريف هذا القطاع الحيوي، لم تكتف بحرمان نحو  
 
ألف معلم من رواتبهم، لكنها قامت بفصل   130وإمعانا

اآلالف منهم،  وأحلت املئات من عناصرها لنشر أفكار الجماعة في مختلف املدارس، كما أسندت أعمال اإلدارة إلى عناصر الجماعة 

 .حتى أن منصب الوزير التعليم  يشغله شقيق زعيم الجماعة يحيى الحوثي

 2020-2014ليمن انتهاكات الحوثيين لقطاع التعليم في ا

حيث  التوحش الحوثي ضد األطفال ،    على إفساد الحياة السياسية باليمن فحسب، بل توسع  هاامليليشيات الحوثية لم يقتصر دور 

لجنة املناهج الحوثية حيث نجد  حربا أخرى ال تقل خطورة على األفكار،  -بموازاة الحرب العسكرية  -املليشيات املوالية إليران تخوض 

املؤلفات واملراجع الحوثية تنضح بموروث ، ونجد مستمرة في إجراء التغييرات على الكتب الدراسية للصفوف من السابع وحتى التاسع 

 .التوحش البشري كالطائفية والعنصرية والكراهية وعدم احترام حقوق اإلنسان

الدراسية وتسميم عقول اآلالف من األطفال بثقافة العنف والقتل والتطرف واإلرهاب  املناهج  غيير  اإليراني لت  - ويهدف املخطط الحوثي  

 ."املجتمعي والدولي، إلنشاء جيل جديد من "اإلرهابيين الصغار

التعليم   بتجريف قطاع  وقيامها  الحوثية  امليليشيات  ومنها  وبسبب فساد  املناهج  ،  في  تغييرات جوهرية  بإجراء  الحوثي  ميليشيا  قيام 

املدرسية  الد اإلذاعات  عبر  الطائفي  التحريض  واملذهبي، وممارسة  الديني  والتحريض  والطائفية  العنصرية  أساس  تقوم على  راسية 

 .( محافظة تسيطر عليها12بشكل ممنهج في )
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 من تأثير   أشارت إلىالتقارير الحقوقية 
 
املناهج الجديدة التي  رفض بعض اآلباء اليمنيين في صنعاء وتعز إلحاق أبنائهم باملدارس ، خوفا

 من نظام التجنيد القسري لألطفال، ال سيما أن املستهدف من عمليات التعبئة العسكرية  ة  الحوثيالجماعات   ها  تأقر 
 
الحوثية  ، وهلعا

الدراسية  الفصول  في  االنتظام  من   
 
بدال العسكرية  للتدريبات   

 
وعقائديا  

 
ذهنيا وتهيئتهم  وشاب،  طفل  مليون  نحو  جذب  إلى    يتجه 

 .والتعليمية

ثلث األطفال في سن التعليم في اليمن ال يستطيعون الحصول  "  ووفق التقرير الدولي الذي أصدره برنامج األمم املتحدة اإلنمائي فإن

 من دون تعليم "
ً

، وبلغ عدد األطفال الذين  على فرص الدراسة ، وأن نحو مليونين من أصل ستة ماليين طفل في سن الدراسة حاليا

العاّم هو قرابة  لم يلت ا    3حقوا بالتعليم  اليمن؛ وهو ما يشكل خطر  إلى األوضاع االقتصادّية واالجتماعّية في  ماليين،  والسبب يعود 

ا على مستقبل األجيال القادمة.  حقيقيًّ

فيما يبلغ عدد النازحين  من األطفال ممن هم في سن الدراسة ال يذهبون إلى املدارس    % 31.6أكدت احصائيات البنك الدولي الى ان  

 –  15% من األطفال ممن هم في سن الدراسة الثانوية )  23.9سنة(، و    18  –   6في سن الدراسة )  %30حوالي نصف مليون نازح؛ منهم  

 من الفتيات.   %15من األوالد يذهبون إلى املدارس الثانوية مقابل %32سنة( يذهبون إلى املدارس الثانوية و 17

% من األطفال في سن الدراسة  78آالف الطالب مهددون بالتسرب من الدراسة في حال لم يحصلوا على املساعدة، مما يعني أن   أن كما  

 لألمية العاملية.  بة الثانيةيحتل املرت لن يتمكنوا من االلتحاق باملدرسة في السنوات القادمة في بلد

 

 2020-2014نتهاكات الحوثيين لقطاع التعليم في اليمن احصائيات اال 
 

 األجمالي ألعمال عسكرية إيواء نازحين  تدمير جزئي  تدمير كلي املحافظة 

 81 8 50 21 2 إب

 123 - 105 13 4 أبين 

 180 14 12 146 8 األمانة 

 49 3 12 28 6 البييضاء 

 225 50 79   78 18 تعز  

 8 - - 5 3  الجوف 

 73 - 20 42 11 حجة 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009161046566902-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009161046566902-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009161046566902-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A/
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 22 - 5 8 9 الحديد  

 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 عمران

 95 12 56 21 6 لحج

 82 11 30 39 2 مأرب

 6 - 6 - - املحويت 

 25 - 25 - - ريمة

 49 7 2 32 8 صنعاء 

 1515 134 466 720 195 اإلجمالي  

 : و مصير أطفال  اليمن تداعيات النزاع املسلح  

طالب وطالبة من مواصلة التعليم  ( مليون    18( مدرسة في اليمن مما تسبب في حرمان قرابة )    3700أدت النزاع املسلح  إلى إغالق )  

، وتم اعتماد نتائجهم بناء على نتائج الفصل الدراس ي األول من العام ذاته ، كما ألحقت الحرب  2015-2014وإكمال العام الدراس ي  

تخدمت  ( مدارس تضررت بشكل جزئي فيما اس  720( مدرسة تدمرت كليا و )  190( مدرسة منها )    1010أضرارا مختلفة في أكثر من )  

( مدرسة ألعمال عسكرية ، كما تعرض عدد كبير من مكاتب التربية    134( مدرسة مراكز اإليواء النازحين ،  و استخدمت )    461قرابة )  

والتعليم في املحافظات واملديريات ألضرار مختلفة وتعرضت كثير منها للنهب والسلب وإتالف بعض الوثائق الخاصة بالطالب ، وتعرضت  

 تاب املدرس ي بعدن لإلحراق . مطابع الك
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 في أكثر من   النزاع املسلح في اليمن 
 
ا مختلفة من إجمالّي عدد املنشآت التعليمّية العاملة في  %21مدرسة، أْي بنسبة    3652ألحق أضرار 

ّي، و  412اليمن، منها  
ّ
   993لتدميٍر جزئّي، واسُتخدمْت    1491تعّرضْت لتدميٍر كل

ُ
بسبب استخدامها    756غلقْت  مراكَز إليواء النازحين، وأ

مة؛ 89.840ألعماٍل عسكرّية أو ألسباب أخرى، وكان يعمل فيها نحو 
ّ
م ومعل

ّ
ا وطالبة   1.898.22ما تسّبب في حرمان ما يقارب  معل طالب 

 من إجمالّي طلبة التعليم العاّم في اليمن.  %32.3االستمراَر في التعليم، أْي ما نسبُته 

م وأكاديمّي تعّرضوا لإلصابات والقتل واألذى في هجمات على التعليم في اليمن    5000أكثر من    بحسب تقريٍر دولية ، فإّن 
ّ
طالب ومعل

 عن 2019-2015خالل الفترة 
 

 جرحى 3804، فضال

وا  مليون طفل حرم  1.6مليون طفل من التعلیم، منهم    5.4انتهاكات الحوثي ضد األطفال وصلت حد املنع من التعليم، حيث ُحر م قرابة  

مدرسة في مناطق يمنية متفرقة، إضافة إلى تدمير    2372 من االلتحاق باملدارس خالل العامين السابقين فقط، بسبب قصف نحو  

 مدرسة واستخدامها كمعسكرات تدريب ومخازن للسالح. 1500

، 2020، خالل عام  17ت سن الـوارتفع أعداد األطفال العاملين في اليمن بسبب الحرب إلى أكثر من مليونين ونصف املليون طفل تح

 لوزارة التربية والتعليم، توجد في اليمن  
 
في    586منها في املناطق الريفية و  8,638مدرسة مختلطة،    9,224مدرسة، منها    14,090ووفقا

 املناطق الحضرية.  

 لألضرار التي لحقْت بقطاع التربية والتع
َ
 التربية والتعليم الخسائَر املباشرة

ُ
مارس    26  -   2015مارس    26ليم خالل الفترة  قّدرْت وزارة

 مليون دوالر383بنحو بـ 2020

من    %22ما يزيد على نسبة  أشارت دراسة مكتب منظمة اليونيسيف التابعة لألمم املتحدة لدى اليمن حول واقع األطفال في اليمن أن "

 إلى أن نسبة الفتيات  أطفال اليمن ال يتحصلون على التعليم"
 
، في حين يمثل األوالد خارج املدارس  % 30خارج املدارس تمثل  ، مشيرا

الريفية وكذا تزايد  14%  في املناطق 
 
 عن وجود تحديات أخرى في الجانب التعليمي تتمثل بوجود عجز في املعلمات، خصوصا

 
، فضال

 ل املدارس القائمة. أعداد الطالب في سن الدراسة ومحدودية املدارس، األمر الذي ينتج عنه كثافة الطالب في فصو 

أن   اليونيسف،  الحوثي  6ُهناك  أكدت منظمة  ا بسبب ضربات  يوميًّ أو يجرحون  يقتلون  أن  أطفال  اليمن،  في  األوضاع  تأزم  ، منذ 

األلغام   باليمن، وتلك  أماكن متفرقة  في  ا كثيرة  ألغام  الحوثي تزرع  تقرير  جماعة  ، وأفاد  األطفال  في مصرع وإصابة عشرات  تتسبب 

 ألف طفل يمني، تم إجبارهم على حمل السالح عنوة من ِقبل جماعة الحوثي. 40قرابة سالم بال حدود"،  "منظمة

امليليشيات الحوثي تقوم باستهداف ممنهج للعملية التعليمية من تفجير وإحراق للمدارس بصورة متعمدة، واستخدامها    التزال

هجمة على مدارس    1492سنوات من التواجد في اليمن، نفذ الحوثيون    5لألعمال العسكرية ومخازن لألسلحة، ، وعلى مدار   

في   تعليمية  عسكرية،    19ومنشآت  ألغراض  واالستخدام  والنهب،  واإلغالق،  واملداهمة،  بالقصف  تنوعت  يمنية،  محافظة 

الطالب أصبحوا مدرسة باتت خارج نطاق الخدمة في اليمن، وهو ما يعني أن االف    1600أكدت منظمة أوكسفام لإلغاثة أن  

 .خارج مقاعد الدراسة



 

 

11 

 

مدرسة على إغالق أبوابها   3600ذكرت منظمة اليونيسيف التابعة لألمم املتحدة أن أعمال العنف في اليمن أجبرت أكثر من  

مدرسة تضررت بصورة   248ال يقل عن  وتهجير الطالب وأسرهم إلى مناطق أكثر أمنا في البالد، وأوضحت املنظمة أن ما "

 مدرسة احتلها املتمردون الحوثيون."  68مدرسة أخرى ألماكن إليواء النازحين و 270مباشرة، في حين تحولت 

طفل نازح في سن الدراسة من صعوبة الحصول على التعليم بسبب عدم وجود مساحة كافية في   523,000ويعاني أكثر من  

من قبل قوات مسلحة أو استوطنتها العائالت النازحة، كما   الفصول الدراسية الحالية، فقد تضررت املدارس وتم استخدامها

 فقد معلمون وطلبة حياتهم، وُجرحوا أو أصيبوا بصدمات نفسية.

( ألف معلم ومعلمة يعيشون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يعانون من انقطاع مرتباتهم 170من جهة أخري نري أكثر من )

لية للجماعة على صرف مرتباتهم إال أنها تستغل هذا الجانب اإلنساني في مقايضات سنوات على الرغم من القدرة املا  5منذ  

 ."سياسية

، تتحّمل ميليشيا الحوثي مسؤولية 2014( حالة إصابة منذ سبتمبر  2624( معلما و)1579ورصدت التقارير الحقوقية  مقتل )

( حالة تهجير قسري ملعلمين تتحمل ميليشيا الحوثي 142و)( حالة إخفاء قسري  36( حالة اعتقال و)621منها، إضافة إلى )  80%

 من هذه االنتهاكات.  %70مسؤولية ما نسبته 

التسجيل   ، السّيما من خالل معدالت  للجميع  اليمن أصبحت واضحة  في  الشباب  التعليمية على جيل  الفرص  تدهور  تداعيات  أن 

 املتدنية في الجامعات في املناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. 

 أكبر ملسألة اإلنضمام لجماعات مسلحة خطيرة ،وينبع هذا االستعداد من شعور عميق   
 
، باتوا يولون اهتماما أن الطالب اليمنيين 

االقتصادية  الحالة  كانت  للتكسب حيث  باالنتماء ومصدر  الشعور  الجماعات  تلك  توفر  منظورة،  حيث  بدائل  أي  وغياب  باليأس 

 ثابة محفز لعدد كبير من الطالب من أجل االنضمام إلى صفوف هذه الجماعات املسلحة . والتعليمية السيئة في اليمن بم 

ب عن استغالل النظام التعليمي بغية جذب جيل الشباب اليمني إلى ساحات املعركة تداعيات خطيرة على مستقبل اليمن، فالطالب 
ّ
يترت

يولوجيتها، سيؤججون الحرب الدائرة أكثر فأكثر؛ ولهذا السبب  واألطفال الذين ينضمون إلى صفوف هذه الجماعات ويتشبعون من أيد

ال يخدم سوى مصالح الجماعات    –التي تضّم أغلبية الشعب اليمني  –فإن انهيار قطاع التعليم في املناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين 

 املسلحة والتنظيمات املتطرفة في البالد. 
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 خاتمة

  -أزمة إنسانية في العالم ،و بعد ست سنوات من الصراع، أصبح تعليم األطفال أكبر ضحايا الحرب في اليمن  اليزال اليمن يمثل أسوأ  

اليونيسف الذي كشف عن أن ما يربو على مليوني طفل هم خارج املدارس بسبب الفقر والنزاع    2020وذلك بحسب تقرير ملنظمة 

 .وانعدام فرص التعليم

،   جميع أطراف النزاعات املسلحة باتخاذ جميع االحتياطات املستطاعة لتقليص الضرر الالحق باملدنيين القانون الدولي اإلنساني ُيلزم

 ال يمكن مهاجمة املدارس وغيرها من األعيان )املمتلكات( املدنية ما لم تكن مستخدمة ألغراض عسكرية.و 

هاك بحق قطاع التعليم خالل عام واحد بين الفترة من  ألف انت  28أن الجماعة الحوثية ارتكبت في العاصمة صنعاء وحدها أكثر من  

، وتوزعت هذه االنتهاكات بين القتل خارج القانون، واالعتداءات، والتعذيب، واالعتقاالت، ونهب املرتبات    2019وأكتوبر    2018أكتوبر  

إلى جانب تغيير املناهج وزرع ثقافة   واملساعدات اإلنسانية، وتجنيد األطفال من املدارس، وفرض الفكر الطائفي وشعارات الجماعة، 

 .املوت والكراهية

 . 2021فبراير  28و 2015مارس  26بين االنتهاكات الحوثية  ضد األطفال في اليمن 

افق التعليمية واستخدامها ألغراض عسكرية 465  اعتداء على املر

 طفل خارج املدرسة  مليون  2

 مليون طفل بحاجة إلى دعم تعليمي طارئ. 8.1

 خصخصة مدارس  14

231 
 تغيير املناهج الدراسية لطمس الهوية . 

194 
 اقتحامات ونهب مؤسسات تعليمية . 

إن مجريات األحداث في اليمن التنبئ بحل قريب يلوح باألفق فمازالت نيران الحرب مشتعلة ، وهو ماينبئ بحدوث مزيدا من األضرار في 

وأن   خصوصا   ، للتعليم  التحتية  ألعمالها  البنية  منطلقا  التعليم  ومؤسسات  املدارس  تتخذ  مازالت  املسلحة  الحوثية  الجماعات 

 العسكرية .

وحرمانهم    –لقد تسبب النزاع املسلح في اليمن في تأخر عجلة التنمية والفقر في حرمان ماليين األطفال في اليمن من حقهم في التعليم  

والن العنف  يتسبب  كما  أفضل.  في مستقبل  أملهم  من  من  العديد  الحيلولة دون وصول  في  املدارس  لها  تتعرض  التي  والهجمات  زوح 

 على املحك
 
 ."األطفال إلى املدارس، ومع استمرار عدم دفع رواتب املعلمين ألكثر من عامين، فإن جودة التعليم أصبحت أيضا
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 توصيات 

 للحرب وساحة لتجنيد الطلبة .وقف تسييس الحوثيين لالمتحانات والتعليم وعدم تحويله إلى رافد  •

 التصدي ملحاوالت الحوثيين املستمرة بتغيير املناهج التربوية في املارس، عبر إدخال مفاهيم غريبة عن املجتمع اليمني. •

التركيز على توجيه الدعم للمؤسسات اليمنية التعليمية للعمل على تنشئة جيل يمتلك من الوعي من يمكنه من التعامل مع   •

الهجمات الفكرية الخطيرة وعدم االنسياق معها ودفع خطرها عن األمة أجمع، فالتعليم هو الحصن املنيع أمام  مثل هذه  

 .مثل هذه املشاريع الفكرية املنحرفة

ا في صناعة السالم وإعادة اإلعمار •  .املطالبة بوقف الحرب ورفع الحصار، واملض ّي قدم 

تمويل  • التعليم، واستدامة  على  اإلنفاق  ا  زيادة  إنسانيًّ ا  باعتباره حقًّ والحروب  األزمات  أثناء  إليه  املنتسبين  ه، وصرف رواتب 

 في القوانين واملواثيق الدولّية.
 

 مكفوال

وال بد من بذل جهود عاجلة للحيلولة دون حرمان جيل كامل من األطفال في اليمن من فرصتهم في الحصول على التعليم، ويتمثل ذلك 

 :في

 ضد األطفال كما  وقف الهجمات على امل ▪
 
 جسيما

 
رافق التعليمية لحماية األطفال واملعلمين، حيث تشكل هذه الهجمات انتهاكا

م آمنة
ّ
 .تنتهك القانون اإلنساني الدولي. وال بد من حماية املدارس باعتبارها مساحات تعل

لت ▪ إلى حل فوري  اليمن أن تعمل سوية والتوصل  أنحاء  في جميع  التعليم  املعلمين  ينبغي على سلطات  الرواتب لجميع  وفير 

 واملوظفين العاملين في مجال التعليم كي يتمكن األطفال من مواصلة تعليمهم. 

على املجتمع الدولي واملانحين وشركاء التنمية دعم الحوافز النقدية املقدمة للمعلمين بينما يستمر البحث عن حلول طويلة   ▪

 األمد ألزمة الرواتب في اليمن. 
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