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إىل  اإلنسان  يدفع  الذي  بالعلم  إال  ترقى  ال  الشعوب  إن 
واقع  وفهم  املعرفة  عن  البحث  بغية  جديدة  آفاق  اخرتاق 
واألحداث  املستجدات  خمتلف  مع  والتعامل  اجملتمع، 
احلاسم  العامل  التعليم  وميثل  واقعية.  بصورة  والوقائع 
بدون  تعليم  هناك  يكون  أن  ميكن  فال  التنمية،  عملية  يف 
تنمية وال تنمية بدون تعليم، إذ يوفر التعليم فرص حتصيل 
وإكسابهم  ومهنيًا  علميًا  الكوادر  وتربية  واملهارات  املعرفة 
اخلربات الالزمة للتنمية، يف حني توفر التنمية اإلمكانيات 
املادية الالزمة لتطوير التعليم . ويقصد بالتعليم كل الفرص 
املتاحة للحصول على املعرفة بدءَا من التعليم العام ومرورًا 

بالتعليم الفين والتقين وانتهاًء بالتعليم اجلامعي .
االجتماعي،  للتغيري  ديناميكيًا  عاماًل  يعد  فالتعليم 
من  العديد  به  تتغري  اجملتمع،كما  ثقافة  تتغري  فبواسطته 
نظمه وأنساقه . فقدميًا كانت الفكرة السائدة عن التعليم 
منتشرة  الفكرة  هذه  وكانت  واجلهد،  للوقت  مضيعة  بأنه 
بوجه  خاص يف اجملتمع الريفي، ولكن ما لبث أن تبددت 
الذي  اهلام  بالدور  القناعة  وتعززت  وتغريت  الفكرة  هذه 
يلعبه التعليم يف التغيري االجتماعي وبأنه استثمار الطاقات 

البشرية .
وبذلك مل يعد التفاعل بني التعليم والتنمية حباجة إىل برهنة 
املنطقية  البديهيات  من  األمر  هذا  أضحى  فقد  وتأكيد، 
ومن الضروريات الواقعية. وقد ظل الرتكيز يف السياسات 
التنموية، ولعقود متتالية، على اجلانب املادي هلذه العملية 
متمثاًل مبؤشر الدخل القومي. ونتيجة  لزيادة االهتمام - 
يف السنوات األخرية -  بالبعد البشري أو اإلنساني للتنمية 
من خالل بعض املؤشرات مثل طول العمر واملعرفة وتوسيع 
اخليارات أمام الفرد، فقد تعاظمت أهمية دور التعليم يف 
الرئيس  املدخل  ميثل  التعليم  بات  حيث  البشرية.  التنمية 
املثلى إلعداد اإلنسان احلديث،  البشرية، واألداة  للتنمية 
واملتطلبات  املادية  االحتياجات  بني  توائم  جديدة  بآليات 
الوطين ومتطلبات االنفتاح على  الوالء  املعنوية، وبني قيم 
العامل. ومن هذا املنطلق صار ُينظر إىل التعليم يف العصر 
اإلنسان  قدرات  لبناء  األساسية  الوسيلة  باعتباره  الراهن 
يف  الرئيس  املتحكم  هو  التعليم  أن  ذلك  خياراته.  وتوسيع 
فبواسطة  األخرى،  اجملتمعية  للنظم  التنموية  املسارات 
وعرب  إنتاجها،  يتم  خالله  ومن  املعرفة،  تكتسب  التعليم 

خمرجاته يتم توظيفها يف خمتلف األبعاد التنموية .
تكاد  الذي  العصر  هذا  يف  بالتعليم  االهتمام  ازداد  وقد 
ختتزله ظاهرة العوملة وذلك مبا أفضت إليه من مستجدات 
اليت  الشاملة  التعليمي مبعايري اجلودة  تبلورت يف اجلانب 
ملعايرة  واملواصفات  احملاكات  من  مبصفوفة  جتسدت 
وتقويم مستوى اإلجناز الذي حتققه  نظم التعليم، والسيما 

يف اجلوانب النوعية.   فاجلودة  أضحت أحد أهم الوسائل 
مبستوى  واالرتقاء  التعليم  نوعية  لتحسني  واألساليب 
املفكرين  بعض  عليه  يطلق  الذي  احلالي  العصر  يف  أدائه 
إليه  ترنو  ترفًا  تعد  أن اجلودة مل  ذلك  بأنه عصر اجلودة. 
أو ترتكه األنظمة  به  أو بدياًل تأخذ  التعليمية،  املؤسسات 
التعليمية، بل أصبحت ضرورة ملحة متليها حركة املنافسة 

احملتدمة بني نظم التعليم املعاصرة.
لذلك يقاس دور التعليم يف التنمية البشرية  يف ضوء نوعني 
من املؤشرات. يعكس األول كمية اخلدمات التعليمية املقدمة 
العاملة  والقوى  والتجهيزات  املدارس  عدد  مثل  للسكان 
واملناهج التعليمية، ويعكس اآلخر الواقع التعليمي الفعلي 
البالغني   بني  والكتابة  القراءة  معدل  مؤشر  مثل  للسكان 
التعليم. وهذه املؤشرات تسمح  القيد اإلمجالي يف  ونسب 
ومظاهر  التعليم  بنوعية  املتعلقة  املشكالت  باستخالص 
اخللل يف الكفاءة الداخلية املتمثلة يف الرسوب والتسرب، 
والكفاءة اخلارجية اليت تعين يف مدى استيعاب سوق العمل 

ملخرجات التعليم. 
وعلى الرغم من التأكيد املستمر على دور التعليم يف التنمية 
البشرية، ظل االهتمام بالتعليم هامشيًا يف الدول النامية 
يكشف  البلدان  هذه  يف  التعليم  نظم  فواقع  اليمن.  ومنها 
الكثري من أوجه القصور، حتى أن التعليم بات عائقًا أمام 
التنمية بداًل من أن يكون فاعاًل يف إحداثها. وعليه، يقتضي 
تشخيص وضع التعليم يف اليمن من منظور التنمية البشرية  
مت  وما  اهليكلية  والبنية  واإلنفاق  السياسات  على  الوقوف 
إجنازه يف ضوء هذه املوجهات عرب مراحل التعليم وأنواعه 
من خالل بعض املؤشرات الكمية والنوعية  والتعرف على 
للوصول  التعليم  نظام  تواجه  اليت  واالختالالت  املشكالت 
التنموي  الدور  تفعيل  على  تساعد  اسرتاتيجية  رؤية  إىل 

للتعليم. 

األهداف والسياسات:. 1
يستند نظام التعليم يف اليمن إىل قواعد دستورية و قانونية 
تبلورت يف نصوص القانون العام للرتبية والتعليم رقم )45( 
لسنة 1992، والقوانني الرتبوية األخرى املنبثقة عنه واليت 
اليت  العامة  الرتبوية  واألهداف  املبادئ  جتسد يف جمملها 
ويف   . مساراته  وتوجه  الرتبوي  النظام  اختيارات  حتدد 
التعليم حقًا من حقوق املواطن  ضوء هذه األسانيد أصبح 
الدولة،   وتوفره  والقانونية  الدستورية  النصوص  تكفله 
لليمن  االسرتاتيجية  الرؤية  استهدفت  التوجه  هذا  ولدعم 
)2000-2025(  نقل اليمن إىل جمموعة الدول متوسطة 
الدخل، وكان  التعليم أحد الركائز األساسية اليت تهدف 
البشرية. كما أعدت احلكومة  التنمية  إىل حتسني مستوى 
تبلورت يف عدد  اليت  القطاعية  مجلة من  االسرتاتيجيات 
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إىل  جمملها  يف  اهلادفة  واملشاريع  والربامج  اخلطط  من 
االسرتاتيجيات  هذه  أبرز  ومن  اليمن.  يف  التعليم  تطوير 

القطاعية: 
االسرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي .  	
االسرتاتيجية الوطنية حملو األمية وتعليم الكبار.  	

االسرتاتيجية الوطنية لتعليم الفتاة .  	
االسرتاتيجية الوطنية للتعليم الثانوي .  	

االسرتاتيجية الوطنية للتعليم الفين والتدريب املهين.  	
االسرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث  	

العلمي. 
تدشني مشروع االسرتاتيجية الوطنية للطفولة املبكرة  	

.2015 –  2011
مسارات  حتدد  اليت  الدولية  باملرجعيات  اليمن  تلتزم  كما 
البشرية.  التنمية  مستوى  لتحسني  الرتبوي  التطوير  جهود 
التنمية  وأهداف  داكار  إعالن  املرجعيات:  هذه  أبرز  ولعل 
لتحقيق  السريع  املسار  )2000-2015(، ومبادرة  األلفية 

أهداف التنمية األلفية )2015-2011(. 
غري أن هذه األطر املرجعية ما زالت ضعيفة التأثري يف واقع 
جوانب  من  عدد  إىل  يعود  ذلك  ولعل  الرتبوية،  املمارسات 

القصور يف هذه األطر، أبرزها:
• مجود البنية التشريعية. فالقانون العام للرتبية والتعليم 	

مل يشهد أي تعديل يذكر منذ إعالنه قبل عقدين من 
وضخامة  املشكالت  كثرة  من  الرغم  على  الزمن، 
التحديات اليت واجهت وتواجه نظام التعليم ، ناهيك 
األخرى  بالقوانني   التشريع   هذا  عالقة  ضعف  عن 
أن  يفرتض  واليت  وأنواعه،   التعليم  ملراحل  املوجهة 
تكون منبثقة عن القانون العام، كقانون التعليم الفين 

وقانون التعليم األهلي وقانون التعليم العالي .  
• أن 	 شأنها  من  كان  اليت  الرتبوية  السياسة  دور  غياب 

امليدان  يشهده  مبا  القانونية  األطر  هذه  بني  تربط 
السياسة  إن  بل  تطويرية.  اسرتاتيجيات  من  الرتبوي 
الواضحة  الرؤية  غياب  من  تعاني  ذاتها  الرتبوية  
واملتكاملة للعملية الرتبوية، األمر الذي أضعف دورها 
يف حتديد اختيارات النظام الرتبوي وتوجيه مساراته، 
للدول  العامة  السياسة  أولويات  مع  ينسجم  مبا  وذلك 
مستجدات  ويواكب  اجملتمعية  التنمية  مطالب  ويليب 

العصر . 
• وعالوة على غياب دور السياسة الرتبوية، يفتقر العمل 	

االسرتاتيجية  إىل  الرتبوي  امليدان  يف  االسرتاتيجي 
الرتبوية الشاملة اليت من شأنها أن جتمع هذا الشتات 
يف االسرتاتيجيات القطاعية عرب رؤية تربوية واضحة 
ومتكاملة. فقد كثرت االسرتاتيجيات التطويرية، ومع 
التعليمي تدهورًا. فكل اسرتاتيجية  ذلك يزداد النظام 

وحتقيق  التعليم  فرص  حتسني  إىل  تهدف  قطاعية 
عما  متامًا  بعيدًا  ولكن  التعليم،  وجتويد  اإلنصاف 
تستهدفه اسرتاتيجية أخرى يف قطاع تربوي آخر. بل 
إن هذا العمل اجملًزأ وغياب التنسيق جنده سائدًا على 
مستوى القطاع الواحد . فعلى سبيل املثال، بعد إقرار 
إقرار  مت  األساسي،  للتعليم  الوطنية  االسرتاتيجية 
لتقر  األمر  استدرك  ثم  العالي،  التعليم  اسرتاتيجية 
بعد ذلك اسرتاتيجية التعليم الثانوي، ثم أعلن مؤخرًا 
تدشني اسرتاتيجية الطفولة املبكرة، اليت كان يفرتض 
أن تأتي يف طليعة هذه االسرتاتيجيات، إىل غري ذلك 

من أوجه التذبذب يف هذه اجلهود االسرتاتيجية.
• طموحة 	 أهداف  من  الرتبوية  االسرتاتيجيات  انطالق 

ضمانات  توفر  عدم  عن  ناهيك  واقعية،  وغري  جدًا 
جناح هذه االسرتاتيجيات يف حتقيق أهدافها املنشودة 
احلكومة  أعلنت  فلطاملا   . هلا  احملدودة  الفرتة  خالل 
الرنانة  األهداف  ذات  االسرتاتيجيات  من  العديد 
والطموحة، ثم إذا بها ختفق يف التنفيذ. وليس التعليم 
من  جمموعة  احلكومة  أقرت  فقد  للقاعدة،  استثناًء 
بالعديد  التزامها  وأعلنت  القطاعية  االسرتاتيجيات 
النتائج جاءت خميبة  أن  بيد  الدولية،  االتفاقيات  من 
احلكومة  وظلت  املرجوة،  باألهداف  قياسًا  لآلمال 
واجلهات املاحنة بعيدة كل البعد عن الوفاء بالتزاماتها.

• ومع اقرتاب األجل احملدد لتحقيق بعض أهداف إعالن  	
تأكيده  أعيد  التزام  وهو    2015 بعام  احملدد  داكار، 
أساسه  على  وبنيت  األلفية،  اإلمنائية  األهداف  يف 
األساسي  التعليم  لتطوير  الوطنية  االسرتاتيجيات 

وغريها من االسرتاتيجيات القطاعية املساندة.

إطار )3-1( تعدد االسرتاتيجيات اخلاصة بالتعليم

رؤية  إىل  حاجة  مثة  االسرتاتيجيات،  تعدد  من  الرغم  على 
قطاعية  اسرتاتيجية  كل  تهدف  اذ  للتعليم.  منسقة  واحدة 
اإلنصاف  وحتقيق  التعليم  على  احلصول  إمكانية  زيادة  إىل 
وحتسني جودة التعليم وكفاءته بعيدا عما حيدث يف قطاعات 
فصل  نقاط  هناك  لذلك،  ونتيجة  األخرى.  الفرعية  التعليم 
رئيسية بني هذه االسرتاتيجيات ويف الوقت الذي أوضحت فيه 
اسرتاتيجيات وزارة التعليم الثالث اعتزامها وضع آليات تنسيق 
اجمللس  هذا  إلنشاء  املبذولة  اجلهود  مجيع  باءت  بينها،  فيما 

بالفشل.  )تقرير البنك الدولي 2010(

• لذلك هناك حاجة ملحة إىل رؤية جديدة، باعتبار أنه 	
من املستحيل أن تنجح أية جهود إصالحية مهما كانت 
العميقة  أزماته  التعليم من  نظام  انتشال  إمكاناتها يف 
خالل فرتة حمددة ومن خالل رؤى متعددة تفتقر إىل 
الرؤية الشمولية املوحدة. وألننا ندرك هذه الصعوبات 
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الروتينية  واإلجراءات  التقليدية  الرؤى  من  وخروجًا 
بكامل  الرتبوية  املؤسسة  أداء  حتكم  زالت  ما  اليت 
الفردي.  األداء  أو  األداء اجلمعي  أعضائها، سواء يف 
السياسة  تعثر  أسباب  أبرز  بني  من  أن  ثبت  فقد 
التعليمية عن حتقيق الكثري من اهدافها، إمنا يعود يف 
األساس إىل طبيعة اإلدارة التعليمية.  ولن يتأتى ذلك 

إال بتفعيل دور السياسة التعليمية من خالل :
والتعليم مبا . 1 للرتبية  العام  القانون  النظر يف  إعادة 

رئيسًا  مصدرًا  وميثل  املستجدات  يواكب  جيعله 
للقوانني واللوائح املنظمة للتعليم مبختلف مراحله 

وأنواعه . 
وأهداف . 2 مبادئ  بني  تربط  تربوية  سياسة  وضع 

قانون التعليم وأولويات السياسة العامة للدولة . 
باالسرتاتيجيات . 3 للجميع  التعليم  سياسة  ربط 

اخلاصة بالتنمية اجملتمعية الشاملة .
استنادًا . 4 الرتبوي  للنظام  شاملة  اسرتاتيجية  إجياد 

وأولويات  والتعليم  للرتبية  العام  القانون  إىل 
االسرتاتيجية  الرؤية  ضوء  ويف  الرتبوية  السياسة 
االسرتاتيجيات  خمتلف  يؤطر  ومبا   2025 لليمن 

القطاعية يف امليدان الرتبوي.
حوافز . 5 وإقرار  بالتعليم  امللزمة  التشريعات  سن 

تشجيعية حملو األمية وتعليم اإلناث.
اجلسور . 6 مد  وآليات  التثقيف  برامج  تفعيل 

املنفذة  واجلهات  الفكرية  املنطلقات  بني 
فهناك  القطاعية،  التطويرية  لالسرتاتيجيات 
األطر  هذه  توحد  وطنية  رؤية  إىل  ملحة  حاجة 

املرجعية وتنسق فيما بينها رأسيًا وأفقيًا.

البنية اهليكلية لنظام التعليم:. 2
مراحل  حتدد  هيكلية  بنية  يف  التعليمي  النظام  يتجسد 
التعليم وأنواعه املختلفة وطبيعية العالقة بني هذه املكونات. 
العام  القانون  بنود  إىل  اهليكلية  البنية  هذه  إقرار  ويستند 
تضمن  الذي  1992م  لسنة   )  45  ( رقم  والتعليم  للرتبية 

مراحل التعليم املختلفة على النحو اآلتي : 
• 	  5  –  3 من  ومدتها  األساسي  التعليم  قبل  ما  مرحلة 

وهي  األطفال  ورياض  احلضانة  وتشمل  سنوات، 
مرحلة غري إلزامية. 

• مرحلة التعليم األساسي ومدتها 9 سنوات: ) 6 – 14 	
سنة( وهي مرحلة إلزامية . 

• مرحلة التعليم الثانوي ومدتها 3 سنوات: ) 15 – 18 	
سنة( سنة هي مرحلة غري إلزامية وتتفرع إىل قسمني: 

علمي وأدبي .

• مرحلة التعليم اجلامعي ومدتها 4 – 6 سنوات: )18 – 	
24 سنة( وهي مرحلة غري إلزامية. 

• الفين 	 التعليم  التعليمية،  املراحل  هذه  ويتخلل 
والتعليم  والتعليم األهلي واخلاص ،  املهين  والتدريب 

غري النظامي . 
ويالحظ على هذه البنية اهليكلية ما يلي:

• على 	 يذكر،  تغيري  أي  التعليمي  السلم  على  يسر  مل 
هذا  إقرار  على  الزمن  من  عقدين  مرور  من  الرغم 
السلم التعليمي، ناهيك عن كثرة املستجدات وتعاظم 

التحديات يف امليدان الرتبوي. 
• أنواع 	 بني  االنعزال  تكرس  جامدة  هيكلية  بنية  إنها 

التعليم والتخصصات الدراسية، فهذا السلم ال يسمح 
باالنتقال األفقي بني هذه التخصصات وبالتالي جيرب 
املتعلم يف سن مبكرة على نوع أو مسار تعليمي معني ال 
ال  صارم  تنظيم  فهو  لذلك  أبدًا.  منه  اخلروج  يستطيع 
يليب مطالب املتعلمني وال يستجيب مليوهلم واهتماماتهم 

وقدراتهم وخاصة يف ظل غياب اإلرشاد األكادميي. 
• إنها بنية هيكلية أحادية البعد تفتقر إىل تعدد اخليارات 	

فهناك منطية حتدد طريقًا واحدًا للعمل هو اجلامعة . 
• التعليمية 	 للمرحلة  املرافق  الزمين  العمر  وضوح  عدم 

وغياب سنوات الدراسة.
• ركز السلم على عملية التدفق عرب الصفوف واملراحل 	

التعليمية دون الرتكيز على عملية االستيعاب من الفئة 
العمرية املناظرة.

• واملهنية 	 الفنية  والتخصصات  األنواع  من  الكثري  دمج 
حتت مسمى واحد هو التعليم الفين.

ولتحديث البنية اهليكلية لنظام التعليم وجعلها أكثر مالءمة 
التنمية  ملطالب  استجابة  وأكثر  املتعلمني  الحتياجات 

اجملتمعية وأكثر مواكبة ملطالب العصر وحتدياته، ينبغي:
هلا أ.  يكفل  مبا  القائمة  اهليكلية  البنية  يف  النظر   إعادة 

واستيفاء  وأنواعه   التعليم  مراحل  خمتلف  تأطري 
الفكر  اجتاهات  ومواكبة  اجملتمعية  التنمية  متطلبات 
مفهوم  تبين  خالل  من  ذلك  ويتمثل  احلديث.  الرتبوي 
التعليمي، ألن هذا  التعليمية بداًل عن السلم  الشجرة 
التنوع  من  كثريًا  اهليكلية  البنية  هلذه  يتيح  التجديد 

واملرونة ومتابعة اجلديد. 
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األطفال ب.  برياض  األساسي  قبل  ما  التعليم  تسمية 
وحتديد عمر امللتحقني به يف ثالث فئات عمرية على 

النحو التالي:
الفئة األوىل: وتسمى الفئة الصغرى ويلتحق بها من هو 

يف سن الثالثة.
الفئة الثانية: وتسمى الفئة الوسطى ويلتحق بها من هو 

يف سن الرابعة.
الفئة الثالثة: وتسمى الفئة الكربى ويلتحق بها من هو 

يف سن اخلامسة.
حتديد قناة للتعليم املوازي لتتجه إليها األعداد احملتمل ج. 

تسربها من التعليم األساسي وذلك بغرض تأهيلها يف 
دورات  تربوية قصرية.

التعليم د.  مراحل  جلميع  املوازي  للتعليم  قناة  حتديد 
تندرج يف إطارها شعبة لتعليم القرآن الكريم وعلومه .

إبراز مدارس لتعليم ذوي احلاجات اخلاصة واملوهوبني ه. 
وفقًا للسلم التعليمي املوازي ملستواهم.

كونه حتت و.  النموذج  األهلي يف  التعليم  داعي إلبراز  ال 
إطار املرحلة املوازية له يف التعليم احلكومي.

إلغاء النسب اليت حتدد أعداد املتدفقني من كل مرحلة ز. 
تعليمية إىل املستويات املختلفة.

توجيه خمرجات التعليم األساسي إىل القنوات التالية:ح. 
شعب . 1 عدة  إىل  ويتشعب  العام  الثانوي  التعليم 

العلوم  وشعبة  الرياضيات  شعبة  هي  متخصصة 
والعلوم  اآلداب  وشعبة  الشرعية  العلوم  وشعبة 
التعليم  وشعبة  التجارية  العلوم  وشعبة  اإلنسانية 

الصناعي وشعبة التعليم الزراعي.
مراكز تدريب مدة الدراسة فيها  سنتان.. 2
ثالث . 3 فيها   الدراسة  مدة  مهنية  تعليم  معاهد 

سنوات.

تتجه خمرجات التعليم الثانوي إىل القنوات التالية:
تعليم جامعي.أ. 
تعليم تقين مدة الدراسة فيه  سنتان أو ثالث سنوات ب. 

وتفتح له قناة إىل التعليم اجلامعي.
إىل ج.  سنتني  من  فيها   الدراسة  مدة    - اجملتمع  كليات 

ثالث.
من مل تستوعبه املرحلة يتجه إىل سوق العمل.د. 

سياسة اإلنفاق على قطاع التعليم:. 3
دستورية  قواعد  إىل  اليمن  يف  التعليمية  السياسة  تستند 
يف  جماني  تعليم  بتقديم  الدولة  التزام  تؤكد  وقانونية، 
التخطيط  وتنتهج  وأنواعه،  التعليم  مراحل  خمتلف 
االسرتاتيجي القطاعي سبياًل لنشر التعليم وجتويده وجعله 
مدخاًل رئيسًا للتنمية البشرية. لذلك اتبعت سياسة إنفاق  
تراعي تلك املبادئ،  وتنسجم مع أولويات االسرتاتيجيات 
أخذت  املرجعيات،  هذه  ضوء  وعلى  القطاعية.  التعليمية 
الدولة على عاتقها ختصيص موازنة سنوية لقطاع التعليم 
بلغ  حيث  لإلنفاق،  العامة  السياسة  يف  عليا  أولوية  ذات 
إمجالي  من  حوالي)%17.4(  التعليم  نفقات  متوسط 
النفقات العامة للدولة خالل الفرتة 1997-2010 كما بلغ 

)5%( من الناتج احمللي اإلمجالي خالل الفرتة نفسها.

ومن  احمللي  الناتج  من  كنسبة  التعليم  نفقات   :)2-3( شكل 
إمجالي النفقات العامة 

عامي  بني  األساسي  بالتعليم  اإللتحاق  تطور   )3-3( شكل 
2005-2010 مع نسبة إلتحاق اإلناث
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ال على   - والثانوي  األساسي   - العام  التعليم   نفقات  تستحوذ 

الفرتة  خالل  التعليم  قطاع  نفقات  إمجالي  من   %81
ثم   ،%15 بـ  العالي  التعليم  نفقات  1997-2011،تليها 
ارتفع  وقد  نفقات التعليم الفين وحمو األمية حبوالي %4.  
يف  ريال  مليار   187 من  األساسي  التعليم  نفقات  إمجالي 
196.5 مليار ريال يف  عام 2010 )850$ مليون دوالر( إىل 
عام 2011 )893$ مليون دوالر( وهو ما يشكل نسبة %55 
من إمجالي نفقات قطاع التعليم. أما إمجالي نفقات التعليم 
ريال  مليار   80 حوالي   2011 عام  يف  بلغت   فقد  الثانوي 
اإلنفاق  إمجالي  من   %22 وبنسبة  دوالر(  مليون   $362(
على التعليم، وارتفعت نفقات التعليم الفين والتدريب املهين 
إىل   2010 عام  يف  دوالر(  مليون  من 9.6 مليار ريال )$43 

.%3 10 مليار ريال )45$ مليون دوالر( واليت تشكل 
أما نفقات التعليم العالي فقد اخنفضت من 69 مليار ريال 
ريال  مليار   60 إىل   2010 عام  يف  دوالر  مليون   $315(
)274$ مليون دوالر( يف عام 2011 ومبا يشكل 17% من 
النسبة  هذه  مقارنة  وعند  التعليم،  على  اإلنفاق  إمجالي 
مرتفعة  سنجدها  األوسط،  الشرق  منطقة  دول  من  بعدد 
يف  بلغت  حيث  للدولة،  العامة  النفقات  من  كنسبة  نسبيًا 
 ،%10 وموريتانيا   ،%8 والسودان   ،%16.7 سوريا 
واألردن 11.4%، كما يالحظ على سياسة اإلنفاق بعض 
والبنود  األبواب  بني  االختالالت  وكثرة  التذبذب  مظاهر 
التعليم  لقطاع  اجلارية  النفقات  أن  جند  اذ  واألنواع، 
التعليم،  قطاع  نفقات  إمجالي  من   %84 على  تستحوذ 
 %1 وهناك   ،%15 االستثمارية  النفقات  تستهلك  بينما 
للتعليم.  الداعمة  والربامج  اخلدمات  لصاحل  النفقات  من 
واألجور  املرتبات  على  اجلاري  اإلنفاق  معظم  وينصرف 

التعليم.  لتصل إىل 90% من نفقات 

شكل )3-4( نسبة النفقات اجلارية للتعليم من إمجالي نفقات الدولة

العالية  االرتباط  عالقة  جند  أن  الغريب  من  ليس  لذلك 
مستوى  على  املعلمني  عدد  وإمجالي  التعليم  نفقات  بني 
احملافظات هي 100%، حيث تزداد خمصصات النفقات 
بزيادة عدد املعلمني. هلذا جند تباينًا يف نفقات التعليم بني 

احملافظات حبسب كثافة عدد املعلمني. 

وعلى الرغم من تنامي اهتمام احلكومة بزيادة خمصصات 
نفقات التعليم، إذ أن من أبرز متطلبات حتسني خمرجات 
التعليم توفري موارد مالية كبرية، إال أن عملية تنفيذ املوازنة  
مبادئ  من  االسرتاتيجيات  تلك  يف  جاء  ما  تعكس  ال  قد 
وأهداف. ولعل ذلك يرجع إىل ضعف القدرة على توظيف 
كوادر إدارية وأكادميية كفؤه لتسيري هذه العملية يف مجيع 
التعليم  نوعية  حتسني  ألن  وذلك  وأنواعه،  التعليم  مراحل 
الرتبوية.  اإلدارة  الفين يف  تعتمد يف األساس على اجلانب 
ذلك أن زيادة اإلنفاق من دون حتسني البنية اإلدارية قد ال 
يؤتي ثماره بالشكل املطلوب وإن بدى ظاهريًا أنه يزيد من  

نسب االلتحاق بالتعليم.
التعليم   العام على  الزيادة احلقيقية يف حجم اإلنفاق  - إن 
أقل بكثري مما يبدو ظاهريًا، خاصًة إذا أخذنا يف االعتبار 
 %6.8 من  التضخم  معدل  وارتفاع  الطلبة  أعداد  زيادة 
منو  مبتوسط  2010م،  عام   %11 إىل  2004م  عام  يف 
وتدهور  الفرتة،  هذه  خالل   %10.5 بـ  يقدر  سنوي 
  )%-0.7( من  )الريال(  الوطنية  للعملة  الشرائية  القيمة 
مبعنى  2010م.  عام  يف   )%-7.6( إىل  2004م  عام  يف 
التعليم  آخر، إن متوسط نصيب الطالب من اإلنفاق على 
مازال منخفضًا بصورة ملحوظة مقارنًة بالعديد من الدول 

العربية والنامية األخرى. 
التعليمية   السياسات  بني  التنسيق  األمر  يتطلب  لذلك 

وسياسة اإلنفاق من خالل اإلجراءات اآلتية: 
• حتسني اإلدارة املالية على املستوى احمللي وإجياد مصادر 	

عقارية  وضرائب  كرسوم  التعليم  لصاحل  حملية  متويل 
وتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف التعليم.

• املوازنات 	 أعداد  عملية  يف  احمللية  اجملالس  إشراك 
احمللية وختصيص املوارد مبا حيقق املنافع اجملتمعية يف 

جمال التعليم.
• حتسني اإلدارة واحملاسبة يف قطاع التعليم األساسي، إذ ُيعد 	

التعليم األساسي حجر الزاوية يف حتسني خُمرجات التعليم.
• زيادة الرتكيز على تقديم خدمة التعليم للفقراء، إذ أن 	

معيار الفقر ليس أحد العوامل اليت ترتكز عليها سياسة 
خدمات  وتقديم  اإلنفاق  أولويات  حتديد  يف  احلكومة 
السياسية  والقدرة  السكانية  الكثافة  وإمنا  التعليم 
واملكانة  االجتماعية ملمثلي اجملالس احمللية يف احلصول 

على اخلدمات التعليمية.
• ن من رفع 	 زيادة فعالية اإلنفاق لإلدارة التعليمية مبا مُيكَِ

الكفاءة اإلدارية والفنية، فتنفيذ االسرتاتيجيات سيكون 
كافية  وسائل  التعليمية  اإلدارات  امتلكت  حال  يف  كفؤاًً 
تنفيذ شروط ومعايري  يتطلب  وحوافز صحيحة، وهذا 
التوظيف لإلدارات التعليمية ومواصلة التدريب، وتقييم 

األداء، والرتقية وتطبيق قانون التدوير الوظيفي. 
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القوى العاملة )بناء القدرات املؤسسية( . 4

يف التعليم العام:
التنظيمات  أكرب  من  التعليم  لنظام  اإلداري  التنظيم  يعد 
من  يضم  حيث  تعقيدًا  وأكثرها  عددًا  الدولة  يف  اإلدارية 
القوى العاملة ما يقارب )300 ألف( موظفًا ما بني معلمني 
وإداريني ومشرفني تربويني وغريهم. وتتمركز إدارة النظام 
التعليمي مبختلف مراحله وتعدد أنواعه يف  وزارات ثالث، 

هي: 
• وزارة الرتبية والتعليم.	
• وزارة التعليم الفين والتدريب املهين.	
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.	

قطاعية  اسرتاتيجيات  سبع  بتنفيذ  معنية  الوزارات  وهذه 
تستهدف تطوير التعليم مبختلف مراحله وأنواعه، غري أن 
تنفيذ هذه االسرتاتيجيات سيعتمد أساسًا على تعزيز دور 
اإلدارة واإلشراف، فكثري من العوائق اليت حتد من كفاءة 
السائدة  التحديات  تنبع من  اليمن إمنا  التعليم يف  وفعالية 
من  الرغم  فعلى  اإلدارية.  البنية  يف  الوطين  املستوى  على 
تزايد أعداد القوى العاملة، ومع االعرتاف جبهود التطوير 
والتدريب اليت طرأت على خمتلف القوى العاملة يف امليدان 
إدارات  أن  إال   ، وأنواعه  مراحله  خمتلف  على  الرتبوي 
تقلل من  اليت  العديد من املشكالت  تواجه  تزال  التعليم ال 
قدرتها على األداء اإلداري الفعال . وتأسيسًا على ذلك فإن 
نظام اإلدارة التعليمية يف اليمن يتسم بالتعقيد نظرًا لوجود 
ثالث وزارات معنية بإدارته ، باإلضافة إىل عدد من اهليئات 
شؤونه.  وتسيري  التعليم  بإدارة  العالقة  ذات  واملؤسسات 
ويعد التنسيق بني هذه األطراف أحد أبرز التحديات اليت 

تواجه النظام الرتبوي إمجااًل.
ويف الوقت الذي ُيسَلم فيه باحلاجة إىل التنسيق فيما بني 
هذا  يف  املبذولة  اجلهود  أن  إال  الثالث،  التعليم  وزارات 
العديد  تشكلت  فقد  اآلن.  حتى  بالفشل  باءت   قد  االجتاه 
أن  غري  األفقية،  التنسيق  وجلان  واجملالس  اهليئات  من 
أحدها مل يثبت فعاليته يف هذا الشأن، ناهيك عن ضعف 
التنسيق بني هذه اجلهات الرمسية وبقية الشركاء احملليني 

أو الدوليني.
وغياب  الفكرية  املوجهات  فاعلية  يف  ضعف  وهناك 
صناع  على  اجملتمعة  الضغوط  وكثرة  املوضوعية  املعايري 
التحويلية  القيادة   املفرطة وغياب  املركزية  القرار وهيمنة 
مبدأ  على  تقوم  ال  اليت  املسيسة  التعيينات  وممارسات 
االستحقاق. وعليه فإن فشل السياسة التعليمية يف الوفاء 
بكثري من مبادئها املعلنة قد ال يعود يف جانب كبري منه إىل 
نقص يف املوارد، وإمنا قد يرجع أساسًا إىل طبيعة اإلدارة 

التعليمية اليت متيل إىل السلطة املركزية البريوقراطية.  

حبيث  التعليم  إلدارة  التقليدية  البنى  هيمنة  هناك  وأخريًا 
ال تتيح للمدارس إال القليل من السلطة على إدارة شؤونها. 
فمديرو املدارس واملعلمون واآلباء وحتى اهليئات التعليمية 
ترتك  ال  مركزية  وإجراءات  بقوانني  حمكومون  احمللية 
وأساليب  املوظفني  اختيار  كيفية  على  للتأثري  اجملال  هلم 

التدريس وممارساته.

مراحله . 5 عرب  التعليم  مؤشرات  حتليل 
وأنواعه:

رياض األطفال والرتبية املبكرة:  5-1  
شهدت السنوات األخرية اهتمامًا رمسيًا ملحوظًا بالتعليم قبل املرحلة 
األساسية، جتَلى ذلك بإعالن احلكومة اعتماد مرحلة رياض األطفال 
رمسيًا ضمن مراحل التعليم، واستحدثت إدارة عامة لرياض األطفال 
واإلشراف  والربامج  اخلطط  بوضع  ُتعنى  والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف 
 )45( رقم  الطفل  حقوق  قانون  وصدر   . الرتبية  من  النوع  هذا  على 
اجمللس  ضمن  املبكرة  الطفولة  تنمية  مركز  أنشئ  كما   ،2002 لسنة 
إدراج   2007 العام  شهد  كما   ،2005 عام  والطفولة  لألمومة  األعلى 
الطفولة املبكرة ضمن اخلطة السنوية لوزارة الرتبية والتعليم،وُأعلنت 
وأخريًا   ،)2016 –  2006( والشباب  للطفولة  الوطنية  االسرتاتيجية 
ُدشن مشروع االسرتاتيجية الوطنية لرعاية الطفولة املبكرة )2011 – 
2015(. ناهيك عن التزام اليمن  باملرجعيات الدولية املتمثلة  يف إعالن 
داكار 2000 حول الرتبية للجميع، الذي ينص اهلدف األول من أهدافه 
الستة على حتسني الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة وخاصة 

لصاحل األطفال األكثر حرمانًا.
منوًا  املبكرة  الطفولة  رعاية  ميدان  شهد  التوجه،  هلذا  وجتسيدا 
رياض  عدد  ارتفع  حيث  املاضية،  اخلمس  السنوات  خالل  ملحوظًا 
 503 إىل  ليصل  م   2005   -  2004 عام  مؤسسة   307 من  األطفال 
مؤسسات  وتشكل   %61 قدرها  زيادة  بنسبة  2009م  عام  مؤسسة 
رياض  مؤسسات  إمجالي  من   %82.3 نسبة  األهلية  األطفال  رياض 
األطفال. ووصل عدد املربني واملربيات يف هذه املؤسسات إىل 1693، 

منهم 1609 إناث و84 ذكور. 
 21038 من  األطفال  رياض  يف  امللتحقني  عدد  وارتفع 
11438 طفال  و9600 طفلة  الذكور  طفاًل وطفلة، عدد 
عام 2006م، إىل 26044 طفاًل وطفلة عام 2010  منهم 
14121 ذكورا و11923 إناثا يتوزعون إىل 12498 طفاًل 
يف  وطفلة  طفل  و13546  حكومية،  مؤسسات  يف  وطفلة 

مؤسسات أهلية.
والتعليم على  للرتبية  العام  القانون  تأكيد  الرغم من  وعلى 
أهدافها،  وحتديد  املبكرة  التعليمية  املرحلة  هذه  أهمية 
املرحلة  هذه  اعتماد  ضرورة  مؤخرًا  احلكومة  وإعالن 
املرحلة  هذه  أن  إال  التعليمي،  السلم  يف  رمسيًا  التعليمية 
على  أولوية  متثل  ال  هامشية  تعليمية  مرحلة  زالت  ما 
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الرتبوية، بدليل أن هذه املرحلة ظلت مستبعدة عن اخلطط 
واالسرتاتيجيات القطاعية سواء الرتبوية منها أو التنموية، 
كما أن قانون اإللزام مل يشمل هذه املرحلة، بل إن السلم 
التعليمي اإللزامي ذاته مل يشهد أي تعديل يؤكد ضم هذه 
املرحلة إىل مراحل التعليم املعتمدة رمسيا، ناهيك عن أن 
زال  ما  املرحلة  هذه  ضمن  األطفال  استيعاب  يف  اإلجناز 
الفئة  هذه  يف  األطفال  بعدد  مقارنة  ومتواضعًا،  بطيئًا 
من  حمرومون  اليمن  يف  األطفال  ماليني  فهناك  العمرية. 
الرعاية  نطاق  إن  بل  املبكرة،  الرتبية  برامج  من  االنتفاع 
املعامل،  واضح  غري  زال  ما  اليمن  يف  املبكرة  والرتبية 
إىل  ذلك  ويعود  الشعيب.  أو  الرمسي  املستوى  على  سواء 
حيث   ، وثقافية  وتعليمية  واقتصادية  اجتماعية  اعتبارات 
ينظر هلذا النوع من التعليم بأنه نوع من الرتف، خصوصًا 
أدى  ما  اليمنية، وهو  الدخل لألسر  تدني مستوى  يف ظل 
إىل تدني الوعي بأهمية دوره يف هذه املرحلة العمرية وما 
يرتتب عليها من آثار على املراحل التعليمية الالحقة، لذلك 
فإن مؤسسات الرتبية املبكرة ما زالت تعاني من مشكالت 

عديدة يف جوانبها الكمية والنوعية، أبرزها:
• تدني نوعية هذه الربامج، فهي ال تليب متطلبات النهوض 	

بقدرات األطفال وإعدادهم للمشاركة الدراسية الفاعلة 
يف املراحل التعليمية الالحقة. فاملنهج التعليمي السائد ال 
ينطلق من خطة تربوية موحدة، وإمنا خيضع الجتهادات 
املؤسسات،  هذه  على  تشرف  اليت  املتعددة  اجلهات 
الرتبوية واقتصارها على  العملية  انعكس على تردي  ما 
جمرد تعلم القراءة والكتابة دون اهتمام بالنمو املتكامل 

لشخصية الطفل  يف هذه املرحلة.
• التعليم 	 تربية األطفال قبل  بأن  يزال االعتقاد سائدا  ال 

املدرسي تقع ضمن مسؤولية األسرة واهليئات اخلاصة 
دون  األطفال  وخاصة  احلكومية،  غري  املؤسسات  أو 
ثالث سنوات. لذلك فإن نسبة االلتحاق يف هذه املرحلة 
مجيع  على  بالنفع  تعود  وال  للغاية  منخفضة  مازالت 
وال  الفقرية.  األسر  وأطفال  الريف  األطفال وخاصة يف 
يزال القطاع اخلاص هو املهيمن على شؤون هذه املرحلة 

الرتبوية.
• إن واقع هذه املؤسسات يشري إىل نقص أعداد املعلمات 	

املرحلة  هذه  يف  العامالت  املتخصصات  واملربيات 
من  املتخرجني  كثرة  من  الرغم  على  اختيارهن،  وسوء 
اجلامعات يف ختصص رياض األطفال والرتبية املبكرة. 

• غياب آليات االتصال والتنسيق بني برامج الرتبية املبكرة 	
وخطط  األساسي،  التعليم  اسرتاتيجية  تستهدفه  وما 

التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

املبكرة،  الرتبية  برامج  وتفعيل  اإلخفاقات  هذه  ولتجاوز 
ينبغي اختاذ التدابري اآلتية: 

• وباقي 	 املبكرة  الطفولة  اسرتاتيجية  بني  العالقة  توثيق 
والسيما  التنموية  واخلطط  القطاعية  االسرتاتيجيات 

اسرتاتيجية التعليم األساسي.
• تضمني مرحلة رياض األطفال والرتبية املبكرة يف السلم 	

التعليمي اإللزامي.
• إعادة النظر يف املناهج التعليمية املقررة يف هذه املرحلة 	

مبا يضمن وحدتها وجودتها. 
• والتعليم 	 األطفال  رياض  برامج  بني  الصلة  توثيق 

األساسي. 
• تفعيل مشاركة األسرة يف أنشطة وبرامج الرتبية املبكرة . 	
• األولوية 	 تعطي  املرحلة  هذه  يف  للعمل  معايري  وضع 

للمتخصصني يف رياض األطفال والرتبية املبكرة .
• وضع شروط ومواصفات للمباني املعدة لربامج الطفولة 	

املبكرة.

جدول )3-1( تطور مؤشرات برنامج حمو األمية

20052010البيان
معدل النمو 
السنوي  %

294834833.6عدد املراكز

587572594.7عدد الفصول

عدد 
امللتحقني

1269521680158.4

6.8-113188305ذكور

1156341597109.9إناث

عدد 
املدرسني

625369372.2

7.3-929592ذكور

532463453.8إناث

املصدر: كتاب اإلحصاء السنوي 2010

حمو األمية وتعليم الكبار:  5-2  
تواجه  اليت  الكربى  املعضالت  أهم  إحدى  األمية  تعد 
جوانبها،  خمتلف  على  اليمن  يف  اجملتمعية  التنمية  برامج 
فاألمية حتول دون امتالك املواطن احلد األدنى من املعرفة 
واملهارات، وحتول دون ممارسة حقوقه وواجباته، وحتدد 
أو  التعليمي  النظام  جناح  مدى  نقصها  أو  نسبتها  زيادة 
مدى  ويف  اخلطرية،  الظاهرة  هذه  على  التغلب  يف  فشله 
فاعليته يف جهود التنمية اإلنسانية. ومتثل نسبة األمية أحد 

مؤشرات قياس األداء التعليمي.
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الف�شل الثالث: املعرفة عماد التنمية الب�شرية
من  معاناة  النامية  البلدان  أكثر  بني  من  اليمن  تعد  لذلك 
أبرز  ولعل  التعليم.  جمال  يف  البشري  احلرمان  مظاهر 
األمية  نسب  ارتفاع   يف  تتجلى  احلرمان  هذا  مؤشرات 
هذه  وملواجهة  والكتابة.  القراءة  معدالت  واخنفاض 
حق  التعليم  أن  على  الرتبوية  التشريعات  أكدت  الظاهرة، 
من حقوق املواطنة. ويف ضوء هذه األسانيد، صدر القانون 
الكبار.  وتعليم  األمية  حمو  بشأن  1998م  لسنة   28 رقم 
الوطنية  االسرتاتيجية  ُأقرت  مت  اجلهود،  هلذه  وتتوجيًا 
للتغلب على  اليت سعت  1998م  الكبار  وتعليم  األمية  حملو 
حيث  اليمن،  يف  التنمية  معضالت  أهم   باعتبارها  األمية 
4.5 مليون  تبنت أهدافًا كمية ونوعية متثلت يف حمو أمية 
العمرية  الفئة  يف  اجلمهورية  عموم  يف  اجلنسني  من  أمي 
)10-45 سنة(، إضافة إىل األميني اجلدد املتوقع تراكمهم 
خالل فرتة تنفيذ االسرتاتيجية من املتسربني، ناهيك عن 
اجملال  هذا  يف  اليمن  بها  تلتزم  اليت  الدولية  املرجعيات 
وأبرزها إعالن داكار وأهداف التنمية األلفية اليت تعد حمو 

األمية أحد أهداف التعليم للجميع.
إطار )3-2(  دور األمية يف إعاقة املعرفة والتحديث

دائما  كانت  األمية  أن  القريب-عربيا-  التاريخ  حمصلة  »تؤكد 
سببا رئيسيا يف اإلبقاء على األنظمة التقليدية املعادية للتطور، 
يف  املتخلفة  السياسية  السلطة  كانت  فقد  املثال،  سبيل  وعلى 
اليمن  يف األربعينات من القرن العشرين قادرة على أن جتعل 
إىل  احلكام  دعوة  يف  يرتددون  ال  واألمهات  اآلباء  من  اجلهالء 
بالزندقة  احلاكم  هذا  يتهمهم  الذين  املستنريين  أبنائهم  قتل 
وبيع اإلسالم لألجانب، وما أظن األمر اختلف كثريا مع بداية 
يف  وإمنا  وحدها،  اليمن  يف  ليس  والعشرين  احلادي  القرن 
العربية باستثناءات يسرية هنا وهناك. وما زال  سائر األقطار 
يف استطاعة أي متطرف متعصب أن يعمل على تهييج عشرات 
اآلالف من األميني ضد  أي مستنري وان يستثري األمية الواضحة 
التعليم  لتحديث  مشروع  كل  وجه  يف  سدا  لتغدو  والكامنة 
والثقافة. واخلالصة، انه ال أمل يف حتقيق مناخ صحي ومعريف 
وتعليمي دميقراطي يف أقطار خاضعة لواقع تفرض فيه األمية 
حماولة  كل  تدمري  على  جاهدة  وتعمل  املطلقة  شبه  سيطرتها 
جادة للخروج من نفق االغرتاب عن العصر.« )املقاحل، تقرير 

التنمية اإلنسانية العربية 2003(

برامج  فان  املرجعية،  األطر  هذه  تأثري  مستوى  كان  وأيا 
العامة،  السياسة  يف  مناسبة  أولوية  تنل  مل  األمية  حمو 
املالية، ويعزى ذلك  املوارد  خاصة على مستوى ختصيص 
جزئيا إىل أن احلكومة ما زالت تنظر إىل التوسع يف التعليم 
على  القضاء  يف  الرئيس  العامل  يشكل  أنه  على  األساسي 
األمية،  حيث متثل النفقات املخصصة ملراكز حمو األمية 
رصدت  واليت  التعليم  نفقات  إمجالي  من   %1.2 حوالي 
لتنفيذ مضامني االسرتاتيجية، إال أنها غري كافية ملواجهة 

هذه الظاهرة املستفحلة  يف اجملتمع.

يف  بطيئًا  تقدمًا  األمية  حملو  الرتبوي  الواقع  يشهد  حيث 
نسب الدارسني واملدرسني واملراكز، فقد زاد عدد املراكز 
من 2948 مركزًا يف عام 2005 إىل 3483 مركزًا يف عام 
2010 ومبعدل منو سنوي متوسط بلغ 3.6% خالل الفرتة، 
2005 إىل  6253  مدرسًا عام  وارتفع عدد املدرسني من 
بلغ  متوسط  وبنمو   2010 عام  ومدرسة  مدرسًا   6937
2.2%، كما ارتفع عدد امللتحقني مبراكز حمو األمية ممن 
تزيد أعمارهم عن 15 عاما من 126952 عام 2005 إىل 
ومبعدل   2010 عام  يف  ودارسة  دارسًا   168015 حوالي 
 %96 اإلناث  تشكل  الفرتة،  خالل  منو سنوي بلغ %8.4  
حمو  برنامج  يف  امللتحقون  ويتوزع  امللتحقني،  إمجالي  من 
املهارات  برنامج  ويف   ،%92.4 بنسبة  األجبدية،  األمية 
الريف  ويستأثر   ،%7.6 وبنسبة  النسوي،  األساسية 

بالغالبية من إمجالي االلتحاق بنسبة %68.96. 
اجلانب،  هذا  يف  متواضعة  اإلجنازات  تظل  ذلك  ومع 
فربامج حمو األمية تتعرض ألكرب قدر من اإلهمال، إذ أن 
ميلكون  ال  الراشدين  السكان  من  ماليني  ستة  زهاء  وجود 
من  تربيره  ميكن  ال  واقعًا  ميثل  والكتابة  القراءة  مهارات 
مروعة  خسارة  ميثل  أنه  عن  فضاًل  األخالقية،  الناحية 
وتشري  التنموية.  والطاقة  البشرية  القدرات  مستوى  على 
العمرية  الفئة  يف  السكان  نسبة  أن  إىل  احلكومية  البيانات 
تتعدى  ال  والكتابة  القراءة  جييدون  الذين  فأكثر  سنة   15
مبستواها  ميكن  وال  جدًا  متدنية  نسبة  وهي   ،%53.6
األمية  حملو  الوطنية  االسرتاتيجية  أهداف  حتقيق  احلالي 
من  تراكمهم  املتوقع  األميني  إىل  باإلضافة  الكبار،  وتعليم 

فاقد التعليم األساسي. 
أن  امليدانية  والشواهد  اإلحصائية  املؤشرات  وتؤكد 
االهتمام الذي شهده التعليم النظامي قد جاء على حساب 
وتعليم  األمية  حمو  بربامج  املتمثل  النظامي  غري  التعليم 
الكبار، بل إن االهتمام بربامج حمو األمية -على تواضعه- 
األمية األجبدية على حساب حمو  يتمركز حول حمو  إمنا 
2 مليون طفل  األمية الوظيفية. ومع ذلك  يوجد ما يقارب 
رئيسًا  رافدًا  يشكل  مما  األساسي،  التعليم  نطاق  خارج 
لتنامي أعداد األميني. وذلك يتعارض مع اخلطط اإلمنائية 

واخلطط التعليمية لوزارة الرتبية والتعليم .
من  من ناحية أخرى تشري البيانات إىل أن أكثر من %90  
املدرسني املتعاقدين يف مراكز حمو األمية هم من خرجيي 
العمل  مقومات  أبسط  إىل  يفتقرون  الذين  العامة  الثانوية 
تتكدس فيه أعداد  الذي  الوقت  امليدان، هذا  يف  يف هذا 
املتخرجني من كليات الرتبية يف ختصص حمو أمية وتعليم 
واملشرفني  املعلمني  مرتبات  تدنى  عن  فضاًل  الكبار، 
يعمل  اذ  الكبار،  وتعليم  األمية  حمو  برامج  يف  واملوجهني 
التعاقد، حيث يصل جمموعهم إىل  املعلمني بنظام  معظم 

5818 متعاقدًا ومتعاقدة. 
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ال على  السلبية  آثارها  من  واحلد  الظاهرة  هذه  وملواجهة 

العملية التنموية، ينبغي اختاذ اإلجراءات اآلتية:
برامج . 1 إجناح  يف  اإلسهام  يف  اجلامعات  دور  تفعيل 

مبشروع  العمل  خالل  من  الكبار  وتعليم  األمية  حمو 
بدء  منذ  به  العمل  بدأ  الذي  )يونيليت(  اليونيسكو 
إقرار االسرتاتيجية الوطنية حملو األمية، غري أنه تعثر 
يف اليمن،  وجنح يف كثري من الدول العربية وأبرزها  

لبنان واملغرب.
تشجيع كليات الرتبية على إعداد الكوادر املتخصصة . 2

توفر  أن  وعلى  الكبار،  وتعليم  األمية  حمو  جمال  يف 
درجات وظيفية للمتخرجني من هذه التخصصات.

وتعليم . 3 األمية  حمو  لربامج  املخصصة  املوازنة  زيادة 
الكبار وترشيد آليات صرفها.

واإلشرافية . 4 اإلدارية  القيادات  الختيار  معايري  وضع 
وتعليم  األمية  حمو  جمال  يف  واملتخصصة  الكفؤة 

الكبار. 
وخفض . 5 األساسي  التعليم  يف  اإللزام  مبدأ  تفعيل 

األساسي،  التعليم  يف  والتسرب  الرسوب  عاملي 
لتجفيف منابع األمية من مصادرها األساسية. 

شكل ) 3-5( امللتحقني حبسب املراحل الدراسية
)الف طالب( 

إعادة النظر يف  اسرتاتيجية حمـو األمية وتعلـيم الكبار، . 6
مبا يضمن ارتباطها باالسرتاتيجيات القطاعية األخرى 

ومبا يكفل تفعيل دورها يف تطوير هذه الربامج.
للجنسني . 7 والتعليمية  الرتبوية  املؤسسات  توفري 

مالئمة  تعليمية  بيئة  تصبح  حتى  وجتهيزها  وتأثيثها 
وجاذبة للمتعلمني.

مبا . 8 الكبار  وتعليم  األمية  حمو  وبرامج  أنشطة  تطوير 
واكتساب  األجبدية  األمية  حمو  على  قادرة  جيعلها 
املهارات احلياتية ملنتسبيها، مع حتديث براجمها مبا 

يتالءم والبيئات املختلفة.

التوسع يف برامج احلوافز األسرية للتشجيع على رفع . 9
نسب التحاق أبناء األسر الفقرية باملدارس وخاصة يف 

الريف.
الالزمة . 10 باملهارات  وتزويدهم  املعلمني  تأهيل  إعادة 

وخاصة ذوي املؤهالت املتدنية وغري الرتبوية.
الرتبوية . 11 القيادات  الختيار  موضوعية  معايري  وضع 

واإلشرافية، وحتسني آليات تقييم أدائهم،  واعتماد 
احلوافز املادية املناسبة  للمعلمني، وتوفري الضمانات 
السلطة  ومشاركة  الريف  يف  للعمل  للمعلمات  املقنعة 

احمللية يف ذلك.
تطويرها . 12 يف  واالستمرار  الدراسية  املناهج  حتسني 

والتقنيات  التدريس،  أساليب  وحتسني  وتقوميها، 
الرتبوية والتجهيزات واألنشطة الصفية والالصفية. 

والقطاع . 13 املدني  واجملتمع  الدولة  بني  الشراكة  تفعيل 
اخلاص ملواجهة هذه الظاهرة على خمتلف املستويات.

التعليم العام )أساسي/ ثانوي(   5-3  
شهد التعليم العام احلكومي واخلاص خالل الفرتة 2006 
ارتفع  إذ  امللتحقني،  أعداد  يف  ملحوظة  زيادة   2010  -
عام  وطالبة  طالبًا  مليون   4.5 حوالي  من  امللتحقني  عدد 
وطالبة،  طالبًا  مليون   5 من  يقرب  ما  إىل   2006/2005

منهم 2.2 مليون طالبة عام 2010/2009.

عامي  بني  األساسي  بالتعليم  اإللتحاق  تطور   )6-3( شكل 
2005-2010 مع نسبة إلتحاق اإلناث

نسب  يف  األكرب  النصيب  األساسي  للتعليم  كان  وقد 
األساسي  بالتعليم  امللتحقني  عدد  ارتفع  فقد  االلتحاق. 
منهم  وطالبة،  طالبًا  مليون   3.97 من  واألهلي  احلكومي 
مليون   4.4 إىل  2005م/2006م،  عام  إناث   %40.5
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حوالي  اإلناث  تشكل   ،2010/2009 عام  وطالبة  طالبًا 
42.7% يتوزعون إىل 4.2 مليون طالبًا وطالبة يف املدارس 
احلكومية، و171 ألف طالبًا وطالبة، يف املدارس اخلاصة 

واألهلية.
األعمار  كل  من  اإلمجالي  االلتحاق  معدل  حيث  من  أما 
لكال   %77.2 من  ارتفع   فقد  األساسي،  التعليم  يف 
عام  يف   %84 إىل  2005م،   -  2004 عام  اجلنسيني، 
حوالي  الذكور  التحاق  معدل  بلغ  حيث   ،2010/2009

.%74 94%، بينما بلغ معدل التحاق اإلناث حوالي 

إطار )3-3 ( اهلدف )2( من أهداف األلفية

 العمل على أن يتم حبلول عام 2015 متكني مجيع األطفال من 
وإكمال  وإلزامي،  ابتدائي جيد، جماني  تعليم  احلصول على 
واألطفال  الفتيات  على  خاص  بوجه  الرتكيز  مع  التعليم،  هذا 

الذين يعيشون يف ظروف صعبة، وأطفال األقليات اإلثنية.

املوازية  العمرية  للفئة  الصايف  االلتحاق  معدل  ووصل 
 ،%76.98 الذكور  نسبة   ،%69.28 إىل  سنة   )14-6(
62.2%عام  واإلناث 61،12%. يف حني كان هذا املعدل  
أعلى  وصل  احملافظات  مستوى  وعلى   .2005-2004
وأدنى معدل  معدل التحاق إىل 80.6% يف حمافظة عدن 

34.1% يف حمافظة اجلوف.

إطار ) 3-4 ( األطفال غري امللتحقني باملدارس

التعليم  سن  يف  باملدرسة  امللتحقني  غري  األطفال  عدد  يبلغ 
يف  عددهم  كان  حني  يف  طفل،  مليون   2,2 حوالي   األساسي 
األكرب من  العدد  وكان  مليون طفل.   )1,8(  2005-2004 عام 
الريفية  واألسر  الفتيات  من  باملدرسة  امللتحقني  غري  األطفال 
يف  السكان  إمجالي  من   %71 حنو  يعيش  حني  ويف  والفقرية. 
 %87 تبلغ  الريفية توجد نسبة غري متكافئة  املناطق  اليمن يف 
من األطفال غري امللتحقني باملدرسة يف املناطق الريفية. ويرتكز 
احلديدة  مثل  بالسكان  املكتظة  احملافظات  يف  تقريبًا  نصفهم 
امللتحقني  غري  األطفال  بني  من  عام،  وبوجه  وإب.  وحجة 
باملدرسة، تشكل الفتيات نسبة 60% تقريبًا، ويشكل الفقراء 

نسبة %66.

تقدمًا  تعكس  اليت  املؤشرات،  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 
اليمن  أهلت  قد  األساسي،  التعليم  فرص  يف  ملحوظًا 
للمشاركة يف مبادرة املسار السريع، وعلى الرغم من ذلك 
فإن معدالت االلتحاق احلالية تظل دون مستوى املبادئ اليت 
تنطلق منها السياسة الرتبوية ممثلة مببدأ اإللزام، كما أنها 
ال تفي بتعهدات اليمن والتزاماتها الدولية ممثلة بالتزامها 
باهلدف الثاني من أهداف التنمية األلفية املتمثل يف تعميم 
التعليم األساسي وحتقيق معدالت صافية لاللتحاق تقرتب 
من 100% حبلول عام 2015، إذ مل يبق هلذا األمد سوى 
بضع سنوات، يف الوقت الذي ال يزال عدد األطفال خارج 

طفل،  مليون   2 من  يقرب  ما  إىل  يصل  األساسي  التعليم 
ويتوقع أن  يرتفع هذا الرقم يف ظل النمو السكاني املرتفع 

واهليكل الفيت للسكان.
عالوة على ذلك جند أن الرؤية حول التعليم للجميع ومبدأ 
اإللزام املرتبط بتحقيق هذه الرؤية، ما زالت غري فاعلة، 
تشمل  ومل  األساسي،  التعليم  على  فقط  تقتصر  أنها  كما 
وتعليم  األمية  وحمو  املبكرة  الرتبية  برامج  الرؤية  هذه 
غري  األطفال  عدد  زيادة  يف  انعكس  الذي  األمر  الكبار، 

امللتحقني بالتعليم األساسي.

إطار )3-5( عمالة األطفال

هذا  وإمتام  األساسي  بالتعليم  االلتحاق  تعميم  يف  التقدم  إن 
التعليم مرتبط بالقضاء التدرجيي على عمل األطفال. وال يعد 
كل نشاط اقتصادي يقوم به األطفال عائقًا أمام التعليم. ولكن 
النشاط الذي ُيبقي األطفال خارج املدرسة، أو حيد من منوهم 
العقلي والبدني، أو ُيعّرضهم للمخاطر ، يشكل انتهاكًا صارخا 
الدولية  لالتفاقيات  واضحا  وخرقا  التعليم   يف  األطفال  حلق 

بشأن عمل األطفال.

كما أن التباينات يف فرص التعليم األساسي مازالت بارزة 
احلكومة  التزام  من  الرغم  فعلى  األبعاد،  خمتلف  وعلى 
املتعلق  الثالث  اهلدف  والسيما  األلفية،  بأهداف  اليمنية 
بإزالة التفاوت بني اجلنسني، وإقرار االسرتاتيجية الوطنية 
لتعليم الفتاة وغريها من االسرتاتيجيات واخلطط اهلادفة 
بني  الفجوة  فإن  للفتاة،  التعليمية  الفرص  حتسني  إىل 
الذكور واإلناث ما زالت لصاحل الذكور، وإن كانت تضيق 
 . اإلمجالي  االلتحاق  من  أكثر  الصايف  االلتحاق  يف  نسبيًا 
حيث وصل الفارق بني نسبة النوع لاللتحاق اإلمجالي إىل 
االلتحاق  يف  وصل  بينما  الذكور،  لصاحل  نقطة   21.12
نقطة   78 إىل  النوع  فجوة  ووصلت   .19،41 إىل  الصايف 
بفارق  الصايف،  لاللتحاق   79 وإىل  اإلمجالي،  لاللتحاق 

نقطة واحدة.
يف  التقدم  مت  كلما  واإلناث  الذكور  بني  الفجوة  وتتسع 
يف  الفتيات  تسرب  بسبب  وذلك  الدراسية،  الصفوف 
بني  فمن  األساسي،  التعليم  من  املتقدمة  الصفوف 
100طالبة مقبولة يف الصف األول من التعليم األساسي ال 

تصل إىل نهاية املرحلة  سوى 23 طالبة فقط .
خالل  األساسي  التعليم  يف  اإلناث  مشاركة  مقارنة  وعند 
مشاركة  أن  يتضح  2009م(   -  2004( عامي  بني  الفرتة 
اإلناث ارتفعت مبقدار 2.5 نقطة مئوية خالل هذه الفرتة، 
أي أن الفجوة بني الذكور واإلناث انكمشت، على الرغم من 

أنها ما تزال مرتفعة لصاحل الذكور.
ال  للفتيات  بالتعليم  االلتحاق  فرص  تأمني  جمرد  إن  بل 
يكفي  إذا ظلت البيئة املدرسية غري مناسبة والتحيز ال يزال 
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ال واملشرفني  واملديرين  للمعلمني  التعليمية  األدوار  يف  قائمًا 

لتؤدي يف جمملها  الدراسية  واملناهج  التعليم  ويف عمليات 
العلمي  والتحصيل  الدراسة  إكمال  معدالت  اخنفاض  إىل 

بالنسبة للفتيات.
اجلغرافية،  الفجوة  إىل  النظر  عند  سوءًا  األمر  ويزداد 
الريفية ينطوي على حرمان واضح من  املناطق  فالعيش يف 
من  استعدادًا  أقل  هم  الريف  أطفال  أن  إذ  التعليم،  فرص 
أطفال احلضر للحضور إىل املدرسة وأكثر مياًل إىل التسرب   
ويعزى ذلك يف جزء منه إىل الفقر الذي يعاني منه حنو ثلثي 

سكان الريف، مقارنة بقرابة نصف سكان احلضر.
نسب  يف  ملحوظة  زيادة  أيضًا  الثانوي  التعليم  وشهد 
ألف   575 إىل  امللتحقني  إمجالي  وصل  حيث  االلتحاق، 
عام  يف   %36.8 حوالي  اإلناث  متثل  وطالبة،  طالب 
2010/2009م. مقارنة بـ 526 ألف طالب وطالبة، متثل 
ويتوزع   . 2006/2005م  عام  يف   %32.9 اإلناث حوالي 
طالب  ألف   265 إىل  احلضرية  احلالة  حسب  امللتحقون 
حوالي  اإلناث  متثل   %46.1 بنسبة  احلضر،  يف  وطالبة 
بنسبة  الريف،  يف  وطالبة  طالب  ألف  و310   ،%43.6
البيانات إىل  31%،  وتشري  اإلناث حوالي  53.9% متثل 
مبتوسط  2005-2010م  عامي  بني  اإلناث  أعداد  تزايد 
منو سنوي قدر بـ3.1% واخنفاض أعداد الذكور مبتوسط 

منو سنوي سالب قدر بـ 2-% .
اإلمجالي  االلتحاق  معدل  يف  البطيء  التقدم  على  وعالوة 
الفئة  من   %36.95 سوى  يشكل  مل  اذ  الثانوي،  بالتعليم 
يزال  ال  التفاوت  أن  جند  التعليم،  هلذا  املوازية  العمرية 
بفارق   ،%26.58 واإلناث   %46.62 الذكور  بني  قائمًا 
19.77 نقطة لصاحل الذكور، ووصلت نسبة النوع لاللتحاق 
الصايف  االلتحاق  اإلمجالي إىل 55.17%، ويشكل معدل 
املـناظرة  العمـرية  بالفئة  السـكان  إمجالي  من   %25.7
)15-17( سنة، مع التفاوت بني الذكور 31.7%، واإلناث 
ووصلت  الذكور.  لصاحل  نقطة   12.24 بفارق   %19.4
ووصلت   ،%85.79 إىل  الصايف  لاللتحاق  النوع  نسبة 

فجوة النوع إىل 0.61 نقطة.

شكل)3-7( تطور اإللتحاق بالتعليم الثانوي بني عامي 2005-
2010 مع نسبة نسبة إلتحاق اإلناث

 ناهيك عن وجود اختالل يف تكافؤ الفرص التعليمية على 
مستوى احملافظات يف معدالت االلتحاق ليصل أعلى معدل 
معدل  أدنى  وكان  عدن  حمافظة  يف   %59.7 إىل  التحاق 

10% يف حمافظة صعدة.
وعالوة على تدني نسب االلتحاق وما يعرتيها من تباينات، 
الذي  الداخلية   الكفاءة  ضعف  من  الثانوي  التعليم  يعاني 
انعكس بقلة عدد املتخرجني من هذا التعليم. ويزداد األمر 
سوءًا إذا حللنا هذه املؤشرات من منظور نوعية خمرجات 
كما  العالي،  بالتعليم  االلتحاق  ونسبة  الثانوي  التعليم 

سيتضح الحقًا.
اختاذ  ينبغي  العام  بالتعليم  االلتحاق  معدالت  ولتحسني 

اإلجراءات اآلتية:
• إجياد آليات فاعلة لتحقيق عملية التنسيق بني االسرتاتيجيات 	

واجلهات املعنية بالتعليم العام والسيما األساسي.
• تفعيل اإلجراءات املعنية بتطبيق مبدأ اإللزام يف التعليم 	

الرتبية  برامج  لتشمل  اإللزام  دائرة  وتوسيع  األساسي، 
املبكرة وحمو األمية وتعليم الكبار.

• بالرتكيز على 	 التعليمية  تغطية اخلدمات  نطاق   توسيع 
على  اخلاص  القطاع  وتشجيع  األولوية،  ذات  املناطق 

توسيع استثماراته يف التعليم.
• التعليم 	 من  احملرومني  لألطفال  فاعلة  معاجلات  وضع 

األساسي، والسيما من اإلناث ويف األرياف.
• البحث عن مصادر أخرى لدعم تعليم الفتاة عرب الربامج 	

املتعددة، خاصة يف الريف، ومنها : برنامج توزيع مواد 
غذائية، وبرنامج توزيع حقائب مدرسية...اخل، وإعفاء 
الدراسية حتى الصف السادس من  الرسوم  اإلناث من 
التعليم األساسي والذي بدأ تطبيقة يف سبتمرب2006م، 
وزيادة أعداد املعلمات وخاصة يف الريف، وزيادة عدد 

الفرص اخلاصة باإلناث.
• زيادة عدد املعلمات يف املناطق الريفية من خالل تقديم 	

احلوافز للعمل يف املدارس الريفية.
• املناطق 	 خمتلف  يف  بالبنات  اخلاصة  املدارس  توفري 

وخاصة يف الريف. 
• القيام حبمالت توعية  وإجراءات حتفيزية لألسر، وخاصة 	

الفقرية لتشجيعها على إحلاق أبنائها وبناتها بالتعليم.
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إطار )3-6( حتديات التعليم الثانوي

الثانوي  والتعليم  األساسي  التعليم  مناهج  بني  التكامل  ضعف 
يف  الدراسية  والربنامج  الثانوي  التعليم  مناهج  وبني  عمومًا 

مؤسسات التعليم العالي.
• افتقار مناهج التعليم الثانوي إىل املهارات العملية، واملهارات 	

عامل  يف  للنجاح  الالزمة  التطبيقية،  واجلوانب  احلياتية، 
متسارع التغري.

• الضرورية 	 الكمبيوتر  وشبكة  للكمبيوتر  معامل  وجود  عدم 
لتحسني التعلم والتعليم، على حنو حيرم الطلبة من الوصول 
إىل الكثري من املعارف واكتساب مهارات البحث عن املعلومات 

والبيانات وحتليلها وتقوميها.
• بشكل 	 الدراسية  الفصول  يف  الطلبة  )كثافة(  أعداد  ازدياد 

كبري، وخاصة يف املدن، يزيد عن املتوسط العاملي )املتوسط 
العاملي 1-35 كحد أقصى( مما يؤدي إىل ضعف أداء الطلبة 
الفتقاد البيئة التعليمية املناسبة للتعلم ، ولضعف قدرة املعلم 

على املتابعة للطلبة بشكل فردي.
• وجود 	 وانعدام  املدرسي  والتوجيه  املدرسية  اإلدارة  ضعف 

تساعد  أن  ميكن  اليت  املهين  والتأهيل  اإلرشاد  خدمات 
الطلبة وأولياء األمور على االختيار بني االلتحاق بسوق العمل 
أو التعليم العالي يف ضوء قدرات الطالب وميوله واهتماماته 

وفرص جناحه املستقبلي.
• ضعف خمرجات التعليم الثانوي من حيث قدرة الطالب على 	

االلتحاق بالتعليم العالي, وااللتحاق بسوق العمل. 

• جودة وكفاءة التعليم العام:	
حتى  أو  املوارد  توافر  مستواها  حيدد  ال  التعليم  نوعية  إن 
يف  تعود  وإمنا  التعليم،  نشر  يف  الكمي  اإلجناز  مستوى 
األساس إىل جوانب أخرى متعلقة بتنظيم العملية التعليمية 
تقييم  وطرق  التدريسية  واألساليب  املناهج  وطبيعة 
يف  التعليم   واقع  يف  والناظر  التعليمية.  العملية  خمرجات 
شاملة  ومراجعة  تقويم  لعملية  خيضع  مل  أنه  جيد  اليمن 
النوعية  جبوانب  يتعلق  فيما  وخاصة  عناصره،  ملختلف 
قياس  على  مقتصرة  التقويم  عملية  ظلت  حيث  واجلودة، 
مستويات  أدنى  ويف  للمتعلم  الدراسي  التحصيل  مستوى 
التحديات  أقوى  من  أن  جند  لذلك  العملية.  هلذه  القياس 
التنموي،  دوره  وتفقده  اليمن  التعليم يف  نظام  تواجه  اليت 
خمتلف  على  بالنوعية  تتعلق  اليت  التحديات  تلك   هي 
. فالتحديات املتعلقة بنوعية التعليم أوسع وأعمق  أبعادها 
كثرة  إن  بل  )الكم(،  الدراسية  بالفرص  املتعلقة  تلك  من 
املشكالت على املستوى الكمي قد زادت يف الغالب من حدة 
املشكالت املتعلقة بالنوعية، فكل املؤشرات تؤكد إن النمو 
الكمي، على الرغم من قصوره قد حدث على حساب نوعية 
ومع  والقانونية،  الدستورية  النصوص  أن  كما  التعليم.  
تأكيدها على احلق يف التعليم، إال أنها مل تشر إىل البعد 
نوعية  فإن جمال  لذلك  التعليم.  بالنوعية يف جمال  املتعلق 

التحقق  عن  بعدًا  األكثر  االسرتاتيجي  اهلدف  يعد  التعليم 
التعليم  حتقيق  ميكن  فال  الكمية.  باألهداف  قورن  ما  إذا 
التعليم  التعليم.  وتقاس نوعية  للجميع دون حتسني نوعية 
لسري  الالزمة  الشروط  متثل  عديدة  مؤشرات  خالل  من 
ونسبة  التعليم،  يف  البقاء  نسبة  ومنها  التعليمية،  العملية 
التعليمية  البيئة  التالميذ إىل املعلم، وجودة املناهج وتوفر 
املخرجات.  وجودة  العاملة  القوى  وحجم  واآلمنة  الصحية 
يف  يتمثل  إمنا  التعليم  نوعية  قياس  مؤشرات  أبرز  أن  غري 
اختبارات  خالل  من  الدراسي  التحصيل  مستوى  قياس 

دولية وإقليمية ووطنية.

الكفاءة الداخلية يف التعليم األساسي:	 
يتوقف مستوى التقدم حنو تعميم التعليم األساسي على مدى 
أساسيني  مؤشرين  يف  اجلارية  االنتكاسات  أو  اإلجنازات 
هما: القيد يف املدارس وإمتام التعليم. فالقيد مهم لسبب 
على  للحصول  شرط  باملدرسة  االلتحاق  أن  وهو  بديهي 
التعليم األساسي. أما إمتام مرحلة التعليم األساسي كاملة 
مستوى  لتحقيق  كافيًا  يكن  مل  وإن  ضروري،  شرط  فهي 
مهارات.  من  حيتاجه  مبا  لتسليحه  للطفل  الالزم  التعّلم 
ينتقلوا  أن  يفرتض  باملدرسة  األطفال  يلتحق  أن  فبعد 
بانسيابية وانتظام من صف إىل آخر إذا كانت املدرسة ذات 
مقياسًا  والتسرب  اإلعادة  معدل  يعد  لذلك  جيد.  مستوى 
نسبة   ارتفاع  خطورة  وتأتي  التعليم.  وجودة  نوعية  لقياس 
الفاقد الرتبوي من أنه ميثل هدرًا اقتصاديًا يتمثل يف رفع 
 2009 التعليم. وتأسيسًا على ذلك تشري بيانات عام  كلفة 
للتعليم األساسي،  إىل اخنفاض مستوى الكفاءة الداخلية 
التسرب  نسب  ارتفاع  يف  املتمثل  الداخلي،  اهلدر  بسبب 
الرتفع  نسبة  تبلغ  حيث  التحصيل،  وتدني  والرسوب 
التفاوت  مع  األساسية،%83.79،  املرحلة  يف  اإلمجالية 
وأن   .%83.66 واإلناث   ،%84.4 الذكور  بني  النسيب 
مع   ،%7.2 نسبة اإلعادة اإلمجالية يف املرحلة األساسية 

  .%5.82 التفاوت بني الذكور 7.8%، واإلناث، 

جدول )3-3( مؤشرات الكفاءة الداخلية للتعليم العام 
لعام 2009

البيان
التعليم الثانويالتعليم األساسي

اإلمجالياإلناثالذكوراإلمجالياإلناثالذكور

84.0483.6683.7987.0989.5887.94الرتفع

7.805.827.028.796.648.05اإلعادة

8.1710.529.194.113.784.01التسرب

املصدر: وزارة الرتبية والتعليم
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ال مرحلة  من  لالنتهاء  الدراسية  السنوات  متوسط  ويصل 

 16 الذكور  بني  التفاوت  مع  سنة،   16 األساسي  التعليم 
مرحلة  صفوف  يف  البقاء  ونسبة  سنة.   17 واإلناث  سنة، 
الذكور  بني  التفاوت  مع   ،%70.7 األساسي  التعليم 
احملددة  الفرتة  يف  ويتخرج   .%65.9 واإلناث   ،%74.7
ملرحلة التعليم األساسي 268 من كل )ألف( طالب وطالبة 
مع التفاوت بني الذكور 282، واإلناث 252. ذلك أن نسبة 
البقاء يف صفوف مرحلة التعليم األساسي تبدأ مرتفعة يف 
الصفوف الدراسية األوىل، ثم تهبط تدرجييًا كلما صعدنا 
يف الصفوف املتقدمة من التعليم األساسي، فنسبة البقاء 
 %47،9 تتجاوز  ثم مل  يف الصف الثاني تصل إىل %86، 
التسرب  نسبة  وتصل  األساسي  التاسع  الصف  يف 
بني  التفاوت  مع   ،%9،19 اإلمجالي يف هذه املرحلة إىل 

الذكور واإلناث .
الرسوب  معدل  أعلى  يصل  احملافظات  مستوى  وعلى 
يف  معدل  وأدنى   ،%10.50 تعز  حمافظة  يف  واإلعادة 
تسرب  معدل  أعلى  ويصل   .%1.02 اجلوف  حمافظة 
أمانة  يف  معدل  وأدنى   ،%17.18 صعدة  حمافظة  يف 

العاصمة %4.34.

• تدني مستوى التحصيل الدراسي:	
هامًا  مؤشرًا  للطلبة  الدراسي  التحصيل  مستوى  يعد 
على  تؤثر  اليت  والعوامل  املتاح  التعليم  جودة  لتحديد 
وطنية  تقييمات  خالل  من  التحصيل  ويقاس  األداء.  جودة 
الرئيسية  التخرج  مراحل  يف  عامة  وامتحانات  ودولية، 
اختبارات  من  أخرى  أشكال  جانب  إىل  التعليم،  نظام  من 
حول  البيانات  ندرة  من  الرغم  وعلى  املدرسية.  الفصول 
نتائج تعلم الطلبة يف اليمن، فقد أشار تقييم البنك الدولي 
التحصيل  ملحوظ يف مستويات  إىل اخنفاض   2010 لعام 

الدراسي للطلبة اليمنيني مقارنة بنظرائهم يف دول أخرى.

التحصيل  اختبارات  يف  اليمنيني  الطلبة  )3-7( مشاركة  إطار 
الدولية

حتى نستشهد مبدى تدني جودة التعليم يف اليمن جتدر اإلشارة 
إىل مشاركة اليمن يف اختبارات التحصيل لعام 2007 يف مادتي 
الرياضيات والعلوم )TIMSS(. فقد حصل الطالب اليمنيون 
على املركز األدنى حيث عجز 94% منهم للوصول إىل النقطة 
كما  للعلوم.  املرجعية  للنقطة   %92 و  للرياضيات  املرجعية 
اخلامس  الصف  طالب  قدرة  اختبار  يف  شاركت  اليمن  أن 
االبتدائي على القراءة حيث متكن 62% من املناطق احلضرية 
من   %20 عجز  كما  القراءة  من  الريفية  املناطق  من   %58 و 

طالبات الصف السادس عن القراءة )البنك الدولي، 2010(.

الكفاءة الداخلية يف التعليم الثانوي:	 
الكفاءة  مستوى  اخنفاض  من  الثانوي  التعليم  يعاني 
الداخلية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة التسرب والرسوب. إذ 
تشري بيانات عام2009 ، إىل أن نسبة الرتفع اإلمجالية يف 
املرحلة الثانوية،87.94%، مع التفاوت بني الذكور%87، 
فيها  اإلمجالية  اإلعادة  نسبة  وتبلغ   .%89.6 واإلناث 
 .%6.6 واإلناث   %9 الذكور  بني  التفاوت  مع   ،%8.05
التفاوت  مع  وتبلغ نسبة التسرب اإلمجالية فيها %4.01، 

.%3.78 بني الذكور4.11% واإلناث 
وهناك تفاوت بني احملافظات يف معدل اإلعادة، حيث وصل 
أعلى معدل لإلعادة يف حمافظة البيضاء 12.97%، وأدنى 
تفاوت  يوجد  كما   .%0.68 اجلوف  حمافظة  يف  معدل 
حمافظة  يف  معدل  أعلى  وصل  حيث  التسرب،  معدل  يف 
البيضاء 10.73% وأدنى معدل يف حمافظة حجة %1.37.
 336 ويبلغ متوسط الذين خترجوا من نظام التعليم العام 
أن  إال  اليمن.  مستوى  على  وتلميذه  تلميذ  ألف  كل  من 
الذكور  بلغ عدد  تتفاوت بني اجلنسني، حيث  النسبة  هذه 
املتخرجني 367 واإلناث 301 من كل ألف تلميذ وتلميذة. 
كما أن هذه النسبة أيضًا تتفاوت حبسب احملافظات فعدد 
املتخرجني يف أمانة العاصمة يفوق املتوسط الوطين  336 
556 من كل ألف تلميذ وتلميذة، يليها حمافظة  حيث بلغ 
الضالع بـ 515، وعدن بـ 512، وحمافظة صنعاء 505، 
وتنخفض نسبة اخلرجيني حتى تصل إىل 117 من كل ألف 

تلميذ وتلميذة يف حمافظة صعده. 
وتدل  املؤشرات على تدني الكفاية التعليمية بسبب ارتفاع 
تربويا،  والرسوب، وكل ذلك يشكل فاقدًا  التسرب  نسب 
وميثل هدرًا اقتصاديًا، ويؤدي إىل آثار اجتماعية سلبية، 
منها وجود أعداد كبرية من التالميذ خارج املدرسة دون أن 
يكون لديهم املهارات الضرورية لالخنراط يف سوق العمل، 
أعداد  وارتفاع  البطالة،  نسبة  ارتفاع  إىل  يؤدي  والذي 
يف  األمية  روافد  من  رافدًا  يعد  التسرب  أن  إذ  األميني، 
اجملتمع. حيث إنه يزيد من عدد الداخلني اجلدد إىل سوق 
املهارات  من  و  التعليم  من  األدنى  احلد  إجناز  دون  العمل 
الالزمة، وهذا األمر يشكل عائقًا أمام التنمية يف اجملتمع .

• املناهج الدراسية:	
املرجعية  األطر  من  منظومة  إىل  التعليمية  املناهج  تستند 
أهمها: القانون العام للرتبية والتعليم رقم 45 لسنة 1992، 
التعليمية.  للمناهج  العامة  واملنطلقات  األسس  والئحة 
إىل  الرامية  اجلهود  من  العديد  التعليمية   املناهج  وتشهد 
تطويرها وجتديدها، واليت تبلورت يف العديد من املداخل 
بل  األهداف،  ومدخل  الكفايات  مدخل  أبرزها:  الفكرية 



46

الف�شل الثالث: املعرفة عماد التنمية الب�شرية
مبدخل  األخذ  حنو  توجهات  يشهد  اليوم  املناهج  واقع  إن 
تفتقر  اجلهود  هذه  ظلت  ذلك  ومع  واملواصفات.  املعايري 
إننا  بل  التعليمية،  للمناهج  العامة  املرجعية  الوثيقة  إىل 
تبنى  أن  إذ كيف ميكن  املسألة احملورية،  تغييبًا هلذه  جند 
الدراسية، يف  واملواد  املنهج على مستوى  اجملاالت  وثيقة 
ظل غياب الوثيقة العامة للمناهج التعليمية، كما  أن جهود 
التطوير قد انصبت بوجه خاص على تضمني بعض الكتب 
التعديالت  بعض  وإدخال  التدريسية  ألهدافها   الدراسية 
على حمتواها، دون تطوير لباقي عناصر املنهج الدراسي، 

بل والنظام التعليمي عامة .
إطار)3-8( اآلثار الرتبوية والنفسية للكتب املستخدمة

سياسة  مع  املدرسية  الكتب  استخدام  إعادة  سياسة  تتعارض 
املنهج القائم على األنشطة، حيث ترتك الكتب املستعملة أثًرا 
سلبيا  يف نفوس الطلبة، ففي بعض األحوال، تكون هذه الكتب 
استخدامها،  إعادة  معها  يصعب  لدرجة  مستعملة  املدرسية 
ناهيك عن الفاقد العلمي والرتبوي املتمثل بفقد املتعلم لفرصة 
قام  قد  السابق  املستخدم  كون  التطبيقية  األنشطة  من  التعلم 

بهذه املهمة.

للصفوف  الدراسية  املناهج  لتطوير  كبرية  جهود  بذلت  لقد 
الدراسية من )1-12(، وأسفرت جهود التطوير عن وجود 
”االكتشاف“.  على  ويقوم  الطالب  على  يركز  دراسي  منهج 
ومع ذلك ال يوجد نظام يواكب هذا التجديد، فاملعلمون غري 
وإن مت  و حتى  الطالب،  الرتكيز على  مدربني على منهجية 
إعداد الكتب املدرسية وأدلة املعلمني على حنو يعكس املنهج 
الدراسي، فإنها غالبا ال تتوفر يف املدارس، ال سيما مدارس 
ناهيك عن  الدراسي.   العام  الريف، حتى وقت متأخر من 
ودفاتر  املعلمني  وأدلة  املدرسية  الكتب  بني  التوافق  عدم 
احلصول  الطلبة  غالبية  يستطيع  ال  كما  املدرسية،  الطلبة 

على مواد التدريس والتعلم واملكتبات أو املواد املرجعية.
اإللقاء  طريقة  أن  جند  املدرسي،  الكتاب  توفر  حال  ويف 
واألساليب  الطرائق  باقي  على  تطغى  تكاد  املعلم  قبل  من 
املتعلم احلفظ والتسميع،  ليقابلها من جانب  التدريسية، 
املشهد  يف  حضورًا  األكثر  هي  الرتيبة  العملية  هذه  فتظل 

الرتبوي يف اليمن.
الذي  الثانوية  املدرسة  منهج  على  النظري  الطابع  ويهيمن 
للتعليم  الطلبة  إعداد  األساس  يف  يستهدف  أنه  يفرتض 
العالي، رغم أن مؤسسات التعليم العالي تستوعب حنو ثلث 
خرجيي مدارس التعليم الثانوي. حيث يفتقر منهج الثانوية 
ىل املهارات املرتبطة باحلياة أو التوظيف، ومهارات تقنيات 
العمل  سوق  يف  لإلسهام  اخلرجيني  تؤهل  اليت  املعلومات 
بنجاح، ويف حال اخنراط بعض خرجيي الثانوي يف سوق 
العمل، يشكو أرباب العمل من  أنهم غري مؤهلني  لإلسهام 

الفاعل يف العملية التنموية.

اخلضوع  تعزيز  إىل  متيل  التعليمية  املناهج  أن  جانب  إىل 
واحلر  الناقد  التفكري  على  تشجع  وال  والتبعية  واالنقياد 
عمليات  من  الطلبة  حتصني  يف  يسهم  أن  شأنه  من  الذي 
االستقطاب الفكري واملذهيب، السيما يف تلك االجتاهات 
اليت تتسم بالغلو الفكري والتطرف املذهيب.  وعلى العكس 
من ذلك جند هذه املناهج تكرس الصورة النمطية اليت تقلل 
من مكانة املرأة مقارنة بالرجل، حيث جند الكتب املدرسية 
املرأة  بها  تقوم   اليت  واألنشطة  األدوار  من  الكثري  تهمش 

وحتصرها يف األدوار التقليدية.

• نوعية خمرجات التعليم العام:	
املؤشرات  على  باالقتصار  التعليم  نوعية  قياس  يصعب 
الكمية. وتثري الشواهد امليدانية قدرًا من القلق فيما يتعلق 
على  طرأ  الذي  التحسن  أدى  إذ  الدراسي،  بالتحصيل 
إىل  مؤخرًا  االلتحاق  بنسب  اخلاصة  الكمية  املؤشرات 
التعليم   نوعية  لتحسني  امللحة  احلاجة  عن  االنتباه  حتويل 
باملدارس  يلتحقون  األطفال  من  فالكثري  ذاته.  الوقت  يف 
يكتسبوا  أن  دون  أحيانًا، من  منها  ويتخرجون  األساسية، 
واحلساب.  والكتابة  القراءة  مهارات  من  األدنى  احلد 
وبالتالي سيكون حتقيق مبدأ التعليم للجميع باهظ الثمن 
لو جنحت اليمن يف تعميم التعليم األساسي كميًا وفشلت يف 
البحوث  نتائج  وتؤكد  تعَلم حقيقية لألطفال.  إتاحة فرص 
الرتبوية والشواهد امليدانية أن ضعف الكفاءة الداخلية قد 
ذلك  ويتجلى  العام،  التعليم  خمرجات  نوعية  على  انعكس 
يف جهل املتخرجني من التعليم األساسي بأجبديات القراءة 
والكتابة وحَل بعض املسائل احلسابية، ناهيك عن ضعف 
العالقة بني ما تعلموه ومطالب احلياة اليومية. ويزداد األمر 
سوءًا يف خمرجات التعليم الثانوي اليت يهيمن عليها الطابع 
مطالب   عن  بعيدة  جعلها  مما  التنويع  إىل  وتفتقر  النظري 

التنمية وسوق العمل.
ولتحسني نوعية وجودة التعليم العام، ينبغي اختاذ التدابري 

اآلتية:
• ومراقبة 	 املطلوب  الدعم  وتنظيم  الالزمة  املعايري  وضع 

بالغ  أمًرا  الواضحة  املعايري  توافر  يعد  إذ  النتائج، 
األهمية، خاصة يف اجلوانب املتعلقة بإجنازات الطالب 
يف رحلة التعلم، وساعات التحصيل املدرسي، والتأهل 
املهين للمدرس، وبناء املنهج الدراسي، وتقييم النتائج 
احملققة على مستوى الطالب من خالل تغيري شكل نظام 

االمتحانات احلالي. 
• إن إقامة الروابط بني خمتلف عناصر املنظومة الرتبوية 	

التعليمية،  العملية  نوعية  حتسني  يف  يساعد  أن  ميكن 
وكثريًا ما حتجب هذه العناصر، أو جيري جتاهلها حتت 
التجزئة.  على  القائمة  احلكومية  البريوقراطية  تأثري 
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التحصيل الدراسي الالحق، وحمو األمية وتعليم الكبار 
حيسن التزام الكبار بتعليم أبنائهم، كما أن السياسات 
القائمة على مراعاة احتياجات اجلنسني تؤدي مباشرة 

إىل حتسني التعليم ونتائجه.  
• تتطلب 	 اليمن  يف  التعليم  خمرجات  حتسني  متطلبات 

موارد مالية كبرية جدًا نظرًا للطبيعة اجلغرافية والبيئة 
أن  مبا  لكن  اليمين.  للريف  واالجتماعية  االقتصادية 
يف  الفين  اجلانب  على  تعتمد  التعليم  جودة  حتسني 
من  التعليم  نفقات  زيادة  فإن  التعليمية،  اإلدارة  عملية 
واالجتماعية  واملعيشية  االقتصادية  البيئة  حتسني  دون 
يف  املطلوب  بالشكل  مثارها  تؤتي  ال  قد  اليمين  للريف 
إىل  تؤدي  قد  ظاهريًا  وإمنا  التعليم،  جودة  حتسني 
املدارس  إىل  األطفال  إدخال  كان  فإذا  االلتحاق.  زيادة 
األساسي،  التعليم  تعميم  لتحقيق  ضروريًا  شرطًا  يعد 
الكادر  وجود  هو  فاملهم  كافيًا،  ليس  الشرط  هذا  فإن 
املرحلة  التالميذ  إمتام  على  يساعد  الذي  اإلداري 

التعليمية كاملة.

• اإلدارة واإلشراف الرتبوي يف التعليم العام:	
داكار  عمل  إطار  اسرتاتيجيات  أهداف  إىل  استنادًا 
املدخل  ميثل  املدرسية  اإلدارة  إصالح  أن  من  تنطلق  اليت 
والتعليم، ومن هنا  للرتبية  العامة  اإلدارة  الرئيس إلصالح 
اإلدارة  ميدان  يف  االجناز  مؤشرات  أبرز  استعراض  ميكن 

املدرسية وذلك على النحو اآلتي: 
والثانوي  األساسي  التعليم  يف  العاملة  القوى  ارتفعت 
عام  يف   %22.5 اإلناث  متثل  عامل،   230203 من 
2006/2005م، إىل 239644 عامل متثل اإلناث حوالي 
وصل  منو  ومبتوسط  عام2010/2009م،  يف   %25.8

إىل %4.1. 

اإلدارة املدرسية:. 1
والثانوي  األساسي  التعليم  يف  املدرسية  اإلدارة  شهدت 
تطورًا كبريًا خالل الفرتة املاضية، فقد ارتفع عدد مديري 
املدارس من 11992 مديرًا ومديرة عام 2006/2005م، 
وميثل  2010/2009م.  عام  ومديرة  مديرًا   12392 إىل 
يف  اإلداريني  عدد  إمجالي  من   %47.4 املدارس  مديرو 
تزال  ال  ذلك  ومع   .26164 عددهم  والبالغ  العام  التعليم 
اإلدارة املدرسية تواجه العديد من جوانب القصور أبرزها:

• هناك 8158 مدرسة، بنسبة 70.2% من إمجالي عدد 	
مبستويات  مديرون  يديرها  العام،  التعليم  مدارس 

تعليمية متدنية )دبلوم بعد الثانوية فما دون(. 

• حيملون 	 ال  مديرين  قبل  من  تدار  مدرسة   145 توجد 
أي مؤهل معظمهم يف الريف. وال تتجاوز نسبة مديري 
من   %27،9 املدارس الذين حيملون مؤهالت جامعية 

إمجالي مديري املدارس. 

إطار )3-9( املشاركة اجملتمعية يف صناعة القرار

يرى خرباء اإلدارة أن إعطاء صوت أقوى لآلباء وزيادة مشاركتهم 
كفاءة  حتسني  على  بالتعليم  املعنيني  يشجع  املدرسة،  إدارة  يف 
خدماتهم كما يرون أن نقل عملية اختاذ القرار من يد املخططني 
يف اإلدارة املركزية إىل من هم أكثر اطالعًا على أحوال العملية 
النظام  جيعل  أن  شأنه  من  احمللي،  املستوى  على  التعليمية 
التعليمي أكثر استجابة الحتياجات البيئة احمللية. ناهيك عن أن 
اإلنصاف، باعتباره من املنافع اهلامة اليت جتلبها اإلدارة على 
مستوى املدارس، سوف مبكن األسر الفقرية من إمساع صوتها 

يف جلان اإلدارة املدرسية ومؤسسات اجملتمع احمللي.

• ما تزال 4569 من إمجالي املدارس بدون تغطية إدارية 	
معظمها يف الريف. 

• يصل 	 حيث  اإلداريات،  اإلناث  نسبة  يف  كبري  تدني  هناك 
عدد مديرات املدارس إىل 1046 مديرة بنسبة 8.4% من 

إمجالي مديري املدارس. 
• املدارس 	 ملديري  والتأهيل  التدريب  مستوى  يف  تدني 

واملراكز التعليمية.
• االختيار العشوائي املخالف ملعايري تعيني مديري املدارس 	

واإلدارات التعليمية جبميع مستوياتها كون هذه العملية  
ختضع للضغوط اجملتمعية وخاصة السياسية منها.

 
التوجيه واإلشراف الرتبوي.. 2

اإلشراف  يشهده  الذي   املتواضع  اإلجناز  من  الرغم  على 
الرتبوي، حيث تبلورت بعض اإلجنازات النوعية يف صدور 
القرار الوزاري رقم 527 لسنة 2005 الذي ينص على إعادة 
هيكلة الكادر اإلشرايف وإلزام العاملني يف جمال اإلشراف 
ومواصفات  علمية  معايري  وفق  تقويم  بعملية  الرتبوي 
إىل  املعايري  هذه  عليهم  تنطبق  ال  من  وإعادة  موضوعية، 
عدد  تقلص  ذلك  على  وبناًء  امليدان.  يف  كمعلمني  العمل 

املشرفني من 3459 إىل 1962 مشرفًا ومشرفة. 
2010 قضي بضرورة حتديث  كما صدر قرار وزاري عام 
هذا  يف  املستجدات  يواكب  مبا  الرتبوي  اإلشراف  عملية 
الرتبوي  اإلشراف  اعتماد  مت  ذلك  على  وبناًء  امليدان، 
عن  بداًل  البشرية،  للتنمية  العامة  اإلدارة  ضمن  ودجمه 

التوجيه الرتبوي الذي تغلب عليه التوجهات التقليدية.
  ومع ذلك ما زال التوجيه واإلشراف الرتبوي يواجه العديد 

من املشكالت منها :
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• التوجيه 	 مهام  حيدد  الذي  الوظيفي  التوصيف  غياب 

واإلشراف الرتبوي على حنو يفي مبطالب هذه املهمة، 
ويفعل دورها اإلشرايف يف امليدان الرتبوي.

• مواكبة 	 من  بداًل  التوجيه  مبسمى  املفرط  التشبث 
مفهوم  إىل  االنتقال  تقتضي  اليت  الرتبوية  املستجدات 
وزاري  قرار  صدور  من  الرغم  على  الرتبوي  اإلشراف 

يقضي باعتماد اإلشراف الرتبوي بداًل عن التوجيه.
• عملية 	 حتكم  اليت  واملوضوعية  العلمية  املعايري  غياب 

اختيار املشرفني الرتبويني.
• وتدني 	 الرتبوي،  واإلشراف  التوجيه  كادر  عدد  قلة 

نسبة التغطية من املوجهني لكل معلم، وارتفاع متوسط 
نصابهم اإلشرايف، وضعف اإلمكانات املادية.

اختاذ  ينبغي  الرتبوي  واإلشراف  اإلدارة  دور  ولتفعيل 
التدابري التالية:

• واإلدارات 	 املدارس  مدراء  الختيار  علمية   معايري  وضع 
التعليمية جبميع مستوياتها من الذين حيملون مؤهالت 
جامعية تربوية، وعرب عملية تنافسية تفضي إىل اختيار 

ذوي الكفاءة والتخصص.
• توفري األخصائيني االجتماعيني واملشرفني على النشاط 	

املدرسي يف كل مدرسة، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
• تشجيع النماذج اجليدة من الكادر التعليمي يف امليدان، 	

حبيث يصري تقليدًا دائمًا يشعر معه املتميزون بإنصافهم 
ماديًا ومعنويًا يف مجيع جماالت النظم التعليمية اليمنية، 
وذلك لتنمية القيم اإلجيابية يف اجملتمع ، وألنها أساس 

مهم ودافع قوي للتميز واإلجناز الفعال. 
• استحداث ختصص علمي تربوي ضمن الربامج املهنية 	

البكالوريوس  مرحلة  ضمن  الرتبية  كليات  يف  اجلامعية 
يف  املطلوبة  واإلشرافية  اإلدارية  الكوادر  بإعداد  يعين 

خمتلف املستويات اإلدارية للعملية الرتبوية.
• خالل 	 من  احمللي  واجملتمع  املدرسة  بني  العالقة  تفعيل 

تفعيل دور جمالس اآلباء يف إدارة العملية التعليمية.

املعلمون: . 3
ميثل املعلمون أهم العوامل املؤثرة  يف العملية التعليمية، ويف 
أو  إصالح  أي  فإن  وبالتالي  الرتبوية،  التجديدات  إحداث 
تطوير تربوي ال ينطلق من إصالح أوضاع املعلمني لن يكتب 
املعلمني  عدد  شهد  التوجه  هذا  من  وانطالقًا  النجاح.  له 
ارتفاع   التعليم  يف  التوسع  رافق  فقد  ملحوظة.  كمية  زيادة 
حيث  كبرية،  بنسبة  املاضية  الفرتة  خالل  املعلمني  عدد  يف 
ارتفع عددهم من 189792 معلمًا ومعلمة، متثل املعلمات 
 201449 إىل  2006/2005م،  عام  يف   %23.1 نسبة 
معلمة   53002 منهم   ،2010/2009 عام  ومعلمة  معلمًا 
املعلمون  ويشكل  اإلمجالي،  من   %25.8 نسبة  يشكلن 

يف  العاملة  القوى  إمجالي  من   %84.1 نسبة  واملعلمات 
املعلمون  ويتوزع  عاماًل.   239644 البالغ  العام  التعليم 
يف  ومعلمة  معلمًا   70411 إىل  احلضرية  احلالة  حسب 
احلضر، و131038 معلمًا ومعلمة يف الريف. وعلى الرغم 
من االرتفاع  الظاهر يف نسبة املعلمات، بسبب التوسع يف 
توظيف اإلناث يف التعليم العام، إال أن احلاجة ال تزال قائمة 
لتوظيف اإلناث يف التعليم، ذلك أن توفري املعلمات يعد أحد 
العوامل  الرئيسية لتشجيع اإلناث على االلتحاق باملدارس.

 39332 إىل  لتصل  احلضر  يف  املعلمات  معظم  وترتكز 
احلضر  يف  املعلمني  إمجالي  من   %55.9 بنسبة  معلمة 
املعلمات  نسبة  تدني  مقابل  يف   .2010/2009 عام  يف 
إمجالي  من   %10.4 بنسبة  معلمة،   13670 الريف  يف 

املعلمني يف الريف.
إعداد  جمال  يف  كبريًا  شوطًا  قطعت  قد  اليمن  كانت  وإذا 
مما  التالميذ  أعداد  تنامي  من  أسرع  بوترية  وتوفريه  املعلم 
التالميذ،   من  املعلم  نصاب  يف  ظاهري  اخنفاض  إىل  أدى 
إال أن املشكلة مازالت مستمرة حول تعدد مصادر اإلعداد 
يصل  حيث  التدريسي،  أدائه  وكفاءة  املعلم  نوعية  وتدني 
عدد من حيملون شهادة الثانوية فأدنى إىل 79299 معلمًا 
ومعلمة، بنسبة 39.4% من إمجالي املعلمني. واحلاصلون 
على دبلوم بعد الثانوية حوالي 40667 ميثلون 20.2% ومل 
 81425 فأعلى  جامعيًا  تأهياًل  املؤهلون  املعلمون  يتجاوز 
معلمًا ومعلمة، بنسبة 40.4% من إمجالي املعلمني يف عام 

.2010/2009
ويتسم النظام التعليمي بضعف فاعلية الدورات التدريبية 
للمعلمني يف امليدان، باعتبار أن التدريب يتم لفرتة قصرية 
أسلوب  على  تعتمد  كبرية  قاعات  يف  جماميع  له  حتشد 
اإللقاء من قبل مدربني هم أيضًا حباجة إىل التدريب قبل أن 
يقوموا مبثل هذا النشاط، إذ بلغ عدد املعلمني املستفيدين 
عام  خالل   )9-4( من  الصفوف  معلمي  تدريب  برامج  من 
حوالي  ميثلون  ومعلمة  معلمًا  2006/2005م،26313 
نسبة  يف  كبري  تدني  مع  املعلمني،  إمجالي  من   %13،8
املعلمني  هؤالء  من  األكرب  اجلزء  ويوجد  والريف.  اإلناث 
 %76 إىل  تصل  بنسبة  الريف  مدارس  يف  املؤهلني  غري 

ويعمل منهم يف مدارس التعليم األساسي حوالي %91. 
يف  اإلناث  متثيل  باخنفاض  التعليمي  النظام  يتسم  كما 
ففي  واحلضر.  الريف  بني  تفاوتًا  التعليمي نالحظ  الكادر 
من   %55.9 حوالي  املعلمات  متثل  احلضرية  املناطق 
الريفية.   املناطق  يف  فقط   %10.4 بـ  مقارنة  اإلمجالي،  
ويبدو هذا التفاوت جليًا يف التعليم الثانوي؛ حيث جند أن 
اإلناث  من  احلضر  يف  الثانوية  املدارس  معلمي  من   %28

الثانوية يف الريف. مقار نة بـ 8% يف املدارس 
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ال املساعدة  الفنية  الوظائف  ندرة  يالحظ  أخرى  ناحية  من 

اجتماعيني-  )أخصائيني  والثانوي  األساسي  التعليم  يف 
توزيعها.  يف  واختالالت  مكتبات(،  أمناء  معامل-  أمناء 
نسبته  ما  يشكلون  عامل،   5501 عددهم  يتجاوز  ال  إذ 
البالغ  العام  التعليم  يف  العاملة  القوى  إمجالي  من   %2.3

بنسبة  احلضر  يف  غالبيتهم  تركز  مع  عاماًل.   239644

الذكور  بني  تفاوت  مع  الريف،  حساب  على   ،%55.3

واإلناث لصاحل الذكور. 
ولتفعيل دور املعلم يف العملية التعليمية ينبغي:

• الالزمة، 	 باملهارات  وتزويدهم  املعلمني  تأهيل  إعادة 
وإعداد  الرتبوية،  املتدنية وغري  املؤهالت  ذوي  وخاصة 
وتأهيل املعلم حبسب النوع واملرحلة التعليمية مع تزويده 

بكافة وسائل وأدوات املعرفة.
• العمل 	 عن  الغياب  معدل  لتقليل  فاعلة  آلية  إجياد 

وتقليل  للمهام،  املخصص  الوقت  وزيادة  للمعلمني، 
ضغوط التدريس يف املناطق احلضرية، وتوزيع املعلمني 
االجتماعي  والنوع  املقيدين  الطالب  ألعداد  تبعا 

ومستويات التعليم. 
• املدنية 	 اخلدمة  إطار   خارج  املعلمني  بعض  مع  التعاقد 

معلمني  بتوفري  يتعلق  فيما  امللحة  الفجوة  هذه  لسد 
مؤهلني. ومن شأن الزيادة التدرجيية يف نسب الطالب 
إىل املعلمني متكني تقنني معدالت الرواتب وفقًا للمشقة 
املتكبدة وربطها على األقل بصورة جزئية باألداء والعبء 

التدريسي.
• وحتسني 	 املعلمني،  الختيار  موضوعية  معايري  وضع 

املعيشية،  ظروفهم  وحتسني  أدائهم،  تقييم  آليات 
الريف،  يف  للمعلمني  املغرية  املادية  احلوافز  واعتماد 
الريف  يف  للعمل  للمعلمات  املقنعة  الضمانات  وتوفري 

ومشاركة السلطة احمللية يف ذلك.

املباني املدرسية يف التعليم العام:. 4
للتعرف على حجم اإلجناز  األولية  املؤشرات  أهم  لعل من 
يف التعليم العام التعرف على عدد املدارس من حيث طبيعة 
ومستوى  التعليمية  صالحيتها  ومدى  املدرسية  املباني 
إىل  وبالرجوع  السكنية.  املناطق  بني  توزيعها  يف  العدالة 
املدرسية  املباني  أن  اتضح  الرمسية  اإلحصائية  البيانات 
السنوات  خالل  كبريًا  تطورًا  شهدت  قد  العام  التعليم  يف 
اخلمس املاضية، نتيجة لتنامي معدالت االلتحاق بالتعليم. 
 14975 فقد ارتفع عدد املدارس العاملة بنسبة كبرية من 
عام  مدرسة   15651 إىل   ،2006/2005 عام  مدرسة، 
2010/2009، معظمها يف الريف، إذ تصل إىل 13575 
عامي  بني  النمو  متوسط  ويبلغ   ،%86.7 بنسبة  مدرسة 

حسب  املدرسية  املباني  وتتوزع   .%4.5  )2010-2005(
من   %78.9 بنسبة  مدرسة   13771 إىل  الدراسية  الفرتة 
مدرسة  و299  الصباحية،  الفرتة  يف  املدارس  إمجالي 
املسائية.  الفرتة  يف  املدارس  إمجالي  من   %1.9 بنسبة 
املدارس  إمجالي  من   %10.29 بنسبة  مدرسة،  و1611 
املدارس  وتتوزع  صباحية/مسائية.  فرتتني،  يف  تعمل 
 11817 أساسية  مدارس  إىل  الدراسية  املرحلة  حسب 
 3509 وأساسية/ثانوية   ،%75.45 وبنسبة  مدرسة 
وبنسبة  مدرسة   325 وثانوية   ،%22.5 وبنسبة  مدرسة 
حسب  املدارس  وتتوزع  املدارس.  إمجالي  من   %2.05
اجلنس إىل 85.3% خمتلطة، و7.8% بنني و6.8% بنات. 
من  قائمة  مباني  يف  تعمل  اليت  املدارس  نسبة  وارتفعت 
عام   %95.2 إىل  )2004-2005م(،  عام   %93.1
2010/2009م، يف حني اخنفضت املدارس اليت تعمل يف 
إىل   ،)2005  -  2004( عام   )%3.41( من  مؤقتة  مباني 
تعمل  اليت  املدارس  اخنفضت  كما  عام2010م.   )%1.8(
2006/2005م، إىل 3%عام  بدون مبنى من 3.37% عام 
التعليم  يف  املدارس  نسبة  تصل  كما  2010/2009م. 
عدد  ويصل  املدارس.  إمجالي  من   %1.37 إىل  اخلاص 

املدارس قيد التشييد إىل 2.64% من إمجالي املدارس.
بشكل  متتد  ال  املدرسية  املباني  شبكة  أن  بالذكر  اجلدير 
العدالة  يضمن  مبا  واألفقي  الرأسي  املستويني  على  عادل 
بني الريف واحلضر والذكور واإلناث، لذلك ينبغي تفعيل  
املباني  توزيع  يكفل  مبا  املدرسية  اخلارطة  مبشروع  العمل 
املدرسية بشكل عادل بني املناطق واألقاليم، وتوفري املباني 
واألثاث والتجهيزات املدرسية اليت تواكب الزيادة املتنامية 
اليت  التجديدات  تنفيذ  يف  تساعد  و  املتعلمني  أعداد  يف 

شهدتها املناهج التعليمية.

التعليم الفين والتدريب املهين:  5-4  
شهد التعليم الفين واملهين يف اليمن خالل الفرتة )2006-
2010( اهتمامًا ملحوظًا تبلور يف جمموعة من اإلجراءات 

من أهمها اآلتي: 
• إصدار قانون خاص للتعليم الفين والتدريب املهين عام 	

لسنة   )5( رقم  اجملتمع  كليات  قانون  وصدور  2006م 
1996م، كما ُأقرت االسرتاتيجية الوطنية للتعليم الفين 

والتدريب املهين 2006-2015م .
خدمة  توفري  إىل  احلكومة  سعت  السياسات  هلذه  وتنفيذًا 
التعليم املهين والتقين يف خمتلف احملافظات كونه سيوفر 
يتطلبها  اليت  املهارات  وإكسابهم  الطلبة  لتدريب  فرصة 
اخلليج،  دول  يف  وخاصة  واإلقليمي  احمللي  العمل  سوق 
التعليم املهين والتقين  لذلك زادت من خمصصات نفقات 
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ومبتوسط منو سنوي بلغ %17.84. 

إطار )3-10( أهمية التعليم الفين واملهين

احلياة  يف  حموريًا  دورًا  املهين  والتدريب  الفين  التعليم  يلعب 
يف  الرئيسة  األدوات  أحد  باعتباره  واالجتماعية  االقتصادية 
تكوين الكوادر البشرية الشابة. ومن أهم اآلليات املتبعة ملكافحة 
يف  والبطالة  التشغيل  متغريات  يف  كبري  بشكل  ويؤثر  الفقر، 
صفوف الشباب ويف دخل الفرد ومستوى معيشته ، وهذا النوع 
من التعليم يتالءم وطبيعة فرص العمل اليت تولدها القطاعات 
االقتصادية املختلفة اليت تتكيف مع طبيعة التحوالت السريعة 

للتقنية وثورة املعلومات، ويواكب احتياجات سوق العمل.

إطار )3-11( النظرة اجملتزئة للتعليم الفين

التوجه حنو وضع رؤى اسرتاتيجية يف خمتلف  على  احلكومة 
اليت  التطويرية اجملتزأة  بداًل من اإلغراق يف اجلهود  القضايا 
التنموي  بالدور  النهوض  مبتطلبات  الوفاء  عن  عجزها  ثبت 
القادمة  الشهور  خالل  نرى  أن  نريد  فنحن  التعليم،  لنظام 
والفين  العام  التعليم  مستوى  على  جديدة  تعليمية  اسرتاتيجية 
واجلامعي،  النظامي وغري النظامي. إذ يكفي كسبب لإلحباط 
املتقدمني  واملهين  الفين  التعليم  طالب  جمموع  أن  نعلم  أن 
للثانوية التخصصية ال يزيد عن عشرة آالف طالب، فهل هذا 
أداء من يريد تصدير عمالة فنية للخارج أو حتى تزويد السوق 

احمللي بها؟! 

وشهد التعليم الفين توسعًا يف عدد املراكز واملعاهد وكليات 
إىل  لتصل  1991م   عام  ومركزًا  معهدًا   39 من  اجملتمع، 
16 حمافظة عام  83 معهدًا ومركزًا موزعة على  أكثر من 
2010م. ووصل عدد كليات اجملتمع إىل أكثر من 9 كليات 

عام2010. 
واملدارس  واملعاهد  املراكز  يف  امللتحقني  عدد  ارتفع  كما 
املهنية والتقنية من 17320 طالبًا وطالبة عام 2004م  إىل 
خالل  منو  مبعدل   2010 عام  يف  وطالبة  طالبًا   26539
بنسبة  طالبة،   3662 منهم   ،%53.2 إىل  وصل  الفرتة 

13.8% من إمجالي الطلبة امللتحقني.
وزارة  تتبع  ال  اليت  التقنية  باملعاهد  لاللتحاق  بالنسبة  أما 
طالبًا   12456 بلغ  فقد  املهين،  والتدريب  الفين  التعليم 
املتخرجني  إمجالي  ووصل  طالبة،   2960 منهم  وطالبة، 

من املعاهد 5000 خريج، منهم 1329 خرجية.
 3410 واملهين من  الفين  التعليم  وزاد عدد اخلرجيني من 
مؤسسات  من  خرجيًا،   6850 إىل  2004م،  عام  خرجيًا 
إمجالي  وصل  كما   .2009 عام  احلكومية  الفين  التعليم 
هيئة التدريس عام 2008 م، إىل 2644 معلمًا، منهم 402 

من اإلناث بنسبة %15.2.

للعام  واجلامعي  التقين  التعليم  يف  امللتحقون   )8-3( شكل 
2009/2008

للعام  واملهين  الثانوي  التعليم  يف  امللتحقون   )9-3( شكل 
2009/2008

مقارنة  والتقين  املهين  بالتعليم  امللتحقني  توزيع  حيث  ومن 
الطالب  نسبة  إن  يالحظ  واجلامعي،  الثانوي  بالتعليم 
عدد  إمجالي  من   %2 متثل  املهين  بالتعليم  امللتحقني 
العام  يف  واملهين  الثانوي  التعليم  يف  امللتحقني  الطالب 
شهد  فقد  التقين  للتعليم  بالنسبة  أما  2009/2008م، 
عام  وطالبة  طالبًا   7271 من  العدد  ارتفع  حيث  منوًا 
إمجالي  من   %4.25 نسبة  ميثلون  2005/2004م 
طالبًا   14998 إىل  ليصل  اجلامعي  بالتعليم  امللتحقني 
من   %7.76 نسبة  يشكلون  2009/2008م  عام  وطالبة 
فجوة  أن   إال  التحسن  هذا  ورغم  امللتحقني،  إمجالي 

االلتحاق بني التعليم التقين واجلامعي ما تزال كبرية .
وبصورة عامة ميكن القول: إن  التعليم الفين واملهين مازال 

يعاني الكثري من جوانب القصور، منها:
ال تزال نسبة القبول وااللتحاق بالتعليم الفين واملهين . 1

بالتعليم  بامللتحقني  مقارنة  جدًا  حمدودة  والتقين 
كما  اإلناث،  من  وخاصة  واجلامعي،  العام  الثانوي 
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بالثانوية  االلتحاق  يفضلون  الطلبة  أن  إىل  ذلك  يف 
واحلصول  اجلامعات  دخول  من  متكنهم  ألنها  العامة 
على وظيفة حكومية مرحية، إضافة إىل غياب اإلرشاد 
والتوجيه الختيار التخصص املناسب للطلبة يف مرحلة 
التعليم األساسي يف املدرسة واألسرة، وغياب الوعي 

اجملتمعي بأهمية هذا النوع من التعليم. 

إطار )3-12( التحديات اليت يواجهها التعليم املهين والتقين.

• ضعف القدرة االستيعابية للمعاهد )الفنية واملهنية( وكليات 	
اجملتمع.

• الكم 	 حيث  من  التدريبية  اهليئات  تأهيل  مستوى  قصور 
والكيف.

• تأمني 	 دون  تقنية  معاهد  إىل  املهنية  املعاهد  معظم  حتول 
متطلبات ذلك التحول.

• تدني كفاءة التخطيط واملتابعة والتقييم .	
• املهارات 	 وتنمية  املهين  التدريب  صندوق  نشاط  تراجع 

وضعف املخصصات االستثمارية وتدني التوظيف املتاح.
• قلة 	 مع  املتزامن  التطبيقية  على  النظرية  الدراسات  تغليب 

التجهيزات وغياب صيانتها وتهالك الكثري منها.
• أجهزة 	 املهين  والتدريب  الفين  التعليم  مؤسسات  تستخدم 

ومعدات عتيقة ال تتناسب مع التطور التكنولوجي.

حمدودية الطاقة االستيعابية ملؤسسات التعليم الفين . 2
 12509 املقبولني  عدد  يتجاوز  مل  حيث  والتقين، 
املتقدمني  إمجالي  من   %58 ونسبة  وطالبة  طالبًا 
-2007( عام  وطالبة  طالبًا   21600 عددهم  البالغ 
 %46 إىل  احملافظات  بعض  يف  وتصل  2008م(، 
كمحافظة احلديدة. كما مل تتجاوز نسبة املقبولني يف 
البالغ  املتقدمني  إمجالي  من   ،%55 التقين  الدبلوم 
اجملتمع  كليات  يف  و%75  وطالبة،  طالبًا   10488
وطالبة  طالبًا   2423 البالغ  املتقدمني  إمجالي  من 
كبرية  نسبة  حرمان  يعين  مما  )2007-2008م(.  عام 
على  احلصول  فرصة  من  العامة  الثانوية  خرجيي  من 

التعليم اجلامعي والتعليم الفين واملهين. 
اجملتمع . 3 وكليات  واملراكز  باملعاهد  االلتحاق  يزال  ما 

إىل  يؤدي  ما  وهو  حمدودة،  ختصصات  يف  يرتكز 
هذه  يف  العمل  سوق  متطلبات  من  أكرب  أعداد  ختريج 

التخصصات، وهذا قد يؤدي إىل زيادة  البطالة.
تكافؤ . 4 ضعف  من  واملهين  الفين  التعليم  يعاني 

الريف  وبني  واإلناث،  الذكور  بني  التعليمية،  الفرص 
بني  خدماته  توزيع  يف  التفاوت  إىل  إضافة  واحلضر، 
احملافظات مع غيابه يف معظمها. فهناك اخنفاض يف 
إمجالي  من  فقط   %26 تبلغ  إذ  اإلناث  التحاق  نسبة 

مؤسسات  يف  بالذكور،  مقارنة  بها  املقيدين  الطالب 
الريف  طالب  نسبة  أن  كما  واملهين،  التقين  التعليم 
امللتحقني ما تزال ضئيلة جدًا مقارنة بطالب احلضر. 

هناك فجوة يف توزيع مؤسسات التعليم الفين واملهين بني . 5
احملافظات. فهناك حمافظات يوجد بها معاهد ومراكز 
حضرموت،  تعز،  إب،  عدن،  )األمانة،  مثل  متعددة 
عدد  يتجاوز  ال  أخرى  حمافظات  بينما  احلديدة(، 
مثل  فقط  واحد  معهد  أو  مركز  عن  واملعاهد  املراكز 
أو  الضالع(،  مأرب،  احملويت،  )رمية،  حمافظات 
مثل  املؤسسات،  هذه  من  مؤسسة  أية  بها  توجد  ال 

حمافظات )اجلوف، املهرة، صعدة، شبوة(.
فهناك . 6 الداخلية.  الكفاية  يف  ملحوظ  ضعف  وجود 

امللتحقني  الطالب  عدد  بني  التوازن  يف  اختالل 
نسبة  أن  إذ  واملهين،  الفين  التعليم  من  واملتخرجني 
االلتحاق  إمجالي  إىل  اجملتمع  كليات  يف  التخرج 
وتشري   ،%38 القبول  إىل  التخرج  ونسبة   ،%13.5
الرسوب  نسبة  أن  إىل  )2006-2007م(  عام  بيانات 
نسبة  وصلت  املهنية  املعاهد  ويف   .%23.9 بلغت 
من   %51.9 إىل  )2008-2009م(  عام  يف  التخرج 

إمجالي املقبولني.   

إطار )3-13( التعليم الفين وسوق العمل

التقين والتدريب املهين جناحا  التعليم  ال حيقق خرجيو قطاع 
يف سوق العمل.

ينبغي أن تأتي إعادة تركيز التعليم التقين والتدريب املهين على 
النوعية ووثاقة الصلة باحلياة العملية قبل عملية التوسع فيه ويف 
الواقع، ونظرًا ألن معظم خرجيي التعليم التقين والتدريب املهين 
والتدريب  التقين  التعليم  معاهد  يف  غالبا  بالتدريس  يشتغلون 
والتدريب  التقين  التعليم  املهين، تربز احلاجة إىل إصالح نظام 
املهين بأكمله يف البلد. عالوة على ذلك، بلغت احتياجات اخلدمة 
فإن  ثم،  ومن  القصوى.  حدودها  االستيعابية  وطاقاتها  املدنية 
إجياد روابط أوثق مع عامل أصحاب األعمال ومواءمة القطاع مع 
مؤشرات السوق من شأنهما جعل قطاع التعليم التقين والتدريب 

املهين باليمن أكثر صلة باحلياة العملية.

وتدني . 7 واملدرسني،  املدربني  يف  حاد  نقص  هناك 
والتدريب.  بالتدريس  العاملني  ملعظم  التأهيل  مستوى 
الفين  التعليم  يف  التعليمي  الكادر  من  كثري  وهناك 

واملهين يعملون يف غري ختصصاتهم. 
الفين . 8 التعليم  مؤسسات  وعمداء  مدراء  معظم  إن 

الصفات  فيهم  تتوفر  ال  واإلدارية  والقيادات  واملهين 
اإلدارية الالزمة إلدارة هذه املؤسسات، وذلك بسبب 

األساليب املتبعة يف التعيني واالختيار. 
ضعف اإلشراف من قبل وزارة التعليم الفين والتدريب . 9

وانعدام  األهلي،  واملهين  الفين  التعليم  على  املهين 
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تقويم براجمها ومتابعتها، وضعف اإلشراف على هذا 
النوع من التعليم الذي يتبع جهات أخري مثل )الصحة، 
املواصالت، الكهرباء...إخل (، وعدم وجود هيئة وطنية 

لضمان ضبط جودة التعليم التقين واملهين .
اختاذ . 10 بشأن  الكافية  االستشارات  إىل  االفتقار 

للطالب  املهين  واملستقبل  بالتعليم  اخلاصة  القرارات 
واجلامعي،  والثانوي  األساسي  التعليم  مستوى  على 
الدعم  توفري  إىل  وأسرهم  الطالب  حيتاج  حيث 
القرارات  اختاذ  هلم  يتسنى  حبيث  مسبقًا  واملعلومات 
املالئمة بشأن التعليم واملهن. ويتطلب التعامل مع هذه 
الضرورة بناء القدرات لتأسيس نظام استشاري مهين 

قوي وتزويده باخلربات الالزمة.
اتباع  ينبغي  املهين،  والتدريب  الفين  التعليم  دور  ولتفعيل 

اإلجراءات اآلتية: 
التعليم . 1 مبؤسسات  القبول  سياسة  يف  النظر  إعادة 

لرفع  حوافز  تقديم  طريق  عن  املهين  والتدريب  الفين 
معدالت االلتحاق لتصل إىل 35% حبلول عام 2025، 

وحتقيق تكافؤ الفرص. 
والكليات . 2 واملعاهد  املراكز  هذه  مناهج  وتطوير  تقويم 

الدول  يف  املناظرة  املناهج  مع  )مواءمتها(  خالل  من 
الرائدة يف هذا اجملال.

كليات( . 3 معاهد-  )مراكز-  تعليمية  مؤسسات  بناء 
املناطق  يف  وخاصة  اجلودة،  ملعايري  وفقًا  جديدة 

الريفية والتجمعات السكانية الكبرية.    
التعليم . 4 جودة  ضبط  لضمان  وطنية  هيئة  استحداث 

املؤهالت  ذوى  من  إشرافية  وهيئة  واملهين،  التقين 
العليا تغطي كافة التخصصات.

ربط التعليم الفين والتدريب املهين بسوق العمل وحاجة . 5
التنمية، وهو الذي يتطلب توفري الوسائل والتجهيزات 
وحتديث املناهج بصورة مستمرة مبا يليب االحتياجات 

املتجددة للتنمية .
وفرص . 6 مسارات  لفتح  التجسري(  )نظام  تفعيل 

اخلرجيني،  أمام  اجلامعات  يف  العليا  الدراسات 
واإلجراءات  الشروط  وإلغاء  للجميع،  ميسرًا  وجعله 
)نظام  لتطبيق  واجلامعات  الكليات  يف  حاليًا  املتبعة 

التجسري( .
إعادة النظر يف تسمية شهادة كليات اجملتمع، حبيث . 7

تصبح )بكالوريوس تقين( بداًل من )دبلوم تقين(. ويتم 
املعتمد يف كلييت اجملتمع  »البكالوريوس«  تعميم نظام 

)صنعاء – عدن( على مجيع كليات اجملتمع يف اليمن.
باملوارد . 8 واملهين  التقين  التعليم  مؤسسات  تزويد 

الضرورية الالزمة للبنى التحتية، لتتمكن من االطالع 
بالتعليم  املتعلقة  اجملاالت  يف  املتاحة  املعارف  على 

احلالية  اجملتمع  الحتياجات  وتوظيفها  والتعّلم، 
واملستقبلية.

واملهين، . 9 الفين  التعليم  وتطوير  دعم  صندوق  إنشاء 
وتوجيه القروض واملساعدات لدعم املوازنة املخصصة 

هلذا التعليم . 
التقين . 10 التعليم  والتنسيق بني مؤسسات  التعاون  تقوية 

عال  قدر  إلجياد  العالي،  التعليم  ومؤسسات  واملهين 
خدمة  يف  دورها  وتعزيز  بينها،  فيما  التكامل  من 

اجملتمع.
إدخال بعض مقررات التعليم املهين يف مرحلة التعليم . 11

النظري  التعليم  ومزج  املهنية  الثقافة  لنشر  األساسي 
بالتدريب املهين واستمرار هذا املزج يف التعليم الثانوي.

التعليم العالي:  5-5  
األهداف والسياسات: 	 

يضمن قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة  2010م 
مع الئحته التنفيذية املوجهات الفكرية واملبادئ واألهداف 
مساراته،  وتوجه  التعليم  من  النوع  هذا  معامل  حتدد  اليت 
مبا  إجرائية  أكثر  حنو  على  املوجهات  هذه  تتجسد  كما 
والبحث  العالي  للتعليم  الوطنية  االسرتاتيجية  حددته 
العلمي من رؤية ورسالة وأهداف اسرتاتيجية، فضاًل عن 
بإنشاء   2009 لعام   74 رقم  الوزراء  جملس  قرار  صدور 
هيئة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي اليت دشنت عام 
وقانون  واألهلية،  احلكومية  اجلامعات  وتشمل  2010م، 
جودة  بتحسني  احلكومة  اهتمام  أن  كما  العالي.  التعليم 
مدخل  تتبنى  العالي  التعليم  وزارة  جعل  قد  العالي  التعليم 

إدارة التخطيط االسرتاتيجي.
جوانب  من  الكثري  تعاني  املرجعية  األطر  هذه  أن  غري 
القصور، أبرزها عمومية األهداف وغموضها. وإذا كانت 
العصر  هذا  يف  العالي،  التعليم  ألهداف  الرئيسة  السمة 
مبا  والتطوير  والتغيري  للتعديل  والقابلية  باملرونة  تتصف 
يكفل هلا مواكبة املستجدات ومواجهة التحديات، جند أن 
تغيري  أو  تعديل  أي  عليه  يسر  مل  اجلامعي  التعليم  أهداف 
اجلامعات  قانون  يف  مرة  ألول  األهداف  تلك  إعالن  منذ 
اليت طرأت  التعديالت  الرغم من كثرة  1995، على  لعام 
على هذا القانون. ناهيك عن أن هذه املرجعيات ظلت عند 
مستوى التصور بعيدًا عن التأثري يف واقع املمارسات، حيث 
ملا  انعكاسًا  جتعلها  اليت  املتتابعة  مستوياتها  إىل  ترتجم  مل 

يدور يف واقع املمارسات. 
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ال اإلنفاق على التعليم العالي:	 

ارتفعت نفقات التعليم العالي من 30.8 مليار ريال يف عام 
2006 إىل حوالي 48.3 مليار ريال يف عام 2010، وعلى 
الرغم من هذه الزيادة إال أن املالحظ أن هناك اختالالت 
سياسة  على  املركزية  السلطة  وهيمنة  اإلنفاق  أساليب  يف 
اإلنفاق  أولويات  حتديد  آلية  أن  من  الرغم  فعلى  اإلنفاق. 
العام على التعليم العالي تبدو أكثر دميقراطية مبا يفرتض 
االستقاللية  يف  أوسع  مساحة  من  للجامعات  يعطى  أن 
املالية، حيث ينص قانون التعليم العالي والئحته التنفيذية 
على أن »يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على منط 
املنتظر  اإليرادات  مجيع  وتشمل  العامة  اهليئات  موازنات 
املالية،  السنة  خالل  صرفها  املقرر  والنفقات  حتصيلها 
وأن »تتصرف اجلامعة يف أمواهلا وتديرها بنفسها، إال أن 
بوزارة  املركزية ممثلة  السلطة  أن  العملية تكشف  املمارسة 
املالية  فوزارة  اجملال.  هذا  يف  العليا  الكلمة  هلا  تظل  املالية 
تتحكم يف نفقات اجلامعات وفقًا للبنود بنوع من الصرامة 
البريوقراطية، فهي اجلهة الرئيسة اليت يناط بها صناعة 
القرار فيما يتعلق باإلنفاق حيث تتفاوض كل جامعة مباشرًة 
يف  يستند  سنوي،  مبعدل  موازنتها  بشأن  املالية  وزارة  مع 
األساس إىل منط النفقات يف العام املالي املنصرم. وختضع 
موظفي  خالل  من  البنود  حسب  صارمة  لرقابة  النفقات 
توزع  املخصصات  أن  ويذكر  جامعة.  كل  يف  املالية  وزارة 
بصورة غري منصفة إىل حد كبري على اجلامعات، مع تفاوت 

تكاليف الطالب لذات التخصصات يف مؤسسات خمتلفة.
احلكومية  للجامعات  النسيب  النصيب  إىل  وبالنظر 
مقارنًة  العالي  التعليم  على  العام  اإلنفاق  إمجالي  من 
بنصيبها من إمجالي أعداد الطلبة املقيدين يف اجلامعات 
نسبة  على  حتصل  اجلامعات  بعض  أن  يتبنّي  احلكومية، 
املقيدين، يف حني  الطلبة  نسبتها من  تقل عن  اإلنفاق  من 
اإلشارة  وجتدر  أخرى.  جلامعات  بالنسبة  العكس  حيدث 
إىل أن عدد الطلبة املقيدين ليس هو املعيار الوحيد لتوزيع 
مبعايري  األخذ  ينبغي  اذ  اجلامعات،  على  العام  اإلنفاق 
واملتفوقني  الفقراء  الطلبة  التخصصات ونسبة  أخرى مثل 
وغريها من املعايري اليت تتكامل مع املعيار التقليدي اخلاص 

بعدد الطلبة املقيدين يف كل جامعة.

إطار )3-14( سياسة القبول وعام االنتظار

تبدو قاعدة االنتظار ملدة عام دراسي مرياًثا من املاضي مازالت 
تتشبث به سياسة القبول يف التعليم العالي، حيث كان الطلبة 
يضطرون إىل االنضمام للخدمة الوطنية  يف اجليش بعد إمتام 
املتقادمة  التارخيية  املمارسة  هذه  ومازالت  الثانوي.  التعليم 

متثل هدرًا على الطالب وعلى الدولة معًا.

سياسة القبول:	 

عمل اجمللس األعلى للجامعات منذ عام2000  على توحيد 
سياسة القبول يف اجلامعات اليمنية احلكومية على أساس 
معدل الثانوية العامة، وُمِضي عام على خترج الطالب من 
التخصصات،  بعض  قبول يف  اختبارات  وإجراء  الثانوية، 
الطاقة  حتديد  للجامعات  األعلى  اجمللس  يتوىل  كما 
االستيعابية سنويًا وفق ما حتدده اجلامعات. وقد اختذت 
يف  الراغبني  الطلبة  أعداد  لزيادة  نتيجة  السياسة  هذه 
العامة،  الثانوية  خرجيي  من  اجلامعي  بالتعليم  االلتحاق 
الباب  سياسة  تتبع  نشأتها  منذ  كانت  اجلامعات  أن  علمًا 

املفتوح للقبول.
 إن هذه السياسة حترم أعدادًا كبرية من الطلبة من فرص 
أمام  كبريًا  عائقًا  يشكل  مما  اجلامعي،  بالتعليم  االلتحاق 
التنمية اجملتمعية. وهذه املشكلة سوف تتفاقم يف املستقبل 
سوف  مما  العامة،  الثانوية  خرجيي  أعداد  لتزايد  نظرًا 
بشكل  اجلامعي  التعليم  على  الضغوط  زيادة  إىل  يؤدي 
متصاعد، األمر الذي يستدعي اتباع سياسة قبول أخرى 
علمية  أسس  وفق  االستيعابية  الطاقة  زيادة  على  تقوم 

وموضوعية.

التوسع يف اجلامعات:	 

ارتفع عدد اجلامعات احلكومية من 7 جامعات عام 2006م، 
التأسيس وهي:  7 حتت  2010، منها  16 جامعة عام  إىل 
)جامعة حجة - شبوة -صعدة - حلج - أبني - حضرموت 
وتضم  خاصة.  جامعة   22 عن  فضاًل  البيضاء(،   - الوادي 
هذه اجلامعات 166 كلية، منها 106 كلية حكومية، و76 
الكليات  وتشكل  أهلية،  كليات   4 إىل  إضافة  خاصة،  كلية 
الكليات،  إمجالي  من  اإلنسانية 108 كلية بنسبة %65.1 
و74 كلية تطبيقية بنسبة 34.9%. ووصل إمجالي األقسام 
يف اجلامعات احلكومية إىل 823 قسمًا، منها 456 قسمًا 
بنسبة  تطبيقيًا،  قسمًا  و367   ،%55.4 بنسبة  إنسانيًا، 
اخلاصة  اجلامعات  يف  األقسام  إمجالي  ووصل   .%44.6
إنسانيًا،  قسمًا   162 منها  قسمًا،   265  ،2010 عام 

.%39 وبنسبة 61%، و103 قسمًا تطبيقيًا، وبنسبة 

التوسع يف القبول وااللتحاق :	 

ارتفع عدد الطلبة املقبولني يف اجلامعات اليمنية )احلكومية 
واخلاصة( من 55494 طالبًا وطالبة، منهم 28.3% طالبة، 
عام  وطالبة،  طالبًا   67400 إىل  )2005-2006م(  عام 
عدد  ويصل  اإلناث.  من   %28.1 منهم  )2009-2010م(، 
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 %29.3 منهم   50469 إىل  احلكومية  باجلامعات  املقبولني 
 16931 اخلاصة  باجلامعات  امللتحقني  وعدد  اإلناث،  من 
منهم 24.7% من اإلناث. وبلغت نسبة الزيادة السنوية خالل 

الفرتة )2006/2005-2010/2009(، حوالي %5.3.

باجلامعات  الشباب  من  امللتحقني  تطور   )4-3( جدول 
احلكومية واخلاصة

خالل الفرتة 2006/2005 - 2010/2009

العام

اجلامعات األهليةاجلامعات احلكومية

اإلمجالي نسبة 
العدداإلناثاإلناث

اإلمجالي
نسبة 
العدداإلناثاإلناث

اإلمجالي

\2005
2006 27.8448459174035 22.95615526818200853

\2006
2007 24.1854601188557 26.311198845560234117

\2007
2008 31.4759203188145 26.051416454365242510

\2008
2009 31.8761622193371 25.681611362754256125

/2009
2010 31.5064231203887 24.641681568243272130

التعليم  مؤشرات  كتاب  التعليم،  للتخطيط  األعلى  اجمللس  املصدر: 

)أعداد خمتلفة(.

اليمنية  باجلامعات  امللتحقني  الطلبة  عدد  ارتفع  كما 
200853 طالبًا وطالبة، منهم  )احلكومية واخلاصة( من 
 272130 إىل  2006/2005م  عام  طالبة،   %27.2
طالبة.  طالبًا وطالبة عام 2010/2009م، منهم %29.8 
إمجالي  من   %75 وتستوعب اجلامعات احلكومية حوالي 
من   %31.5 منهم  اليمنية،  اجلامعات  يف  امللتحقني 
 %25 حوالي  اخلاصة  اجلامعات  تستوعب  فيما  اإلناث، 
اإلناث  متثل  اليمنية،  باجلامعات  امللتحقني  إمجالي  من 
24.6%. وهو ما يشري إىل وجود فجوة واسعة بني  حوالي 
الذكور واإلناث لصاحل الذكور يف التعليم اجلامعي. ويتوزع 
الدراسات  يف   %66.8 بنسبة  اجملال  حسب  امللتحقون 

اإلنسانية، و33.2% يف الدراسات التطبيقية.
مازالت  االلتحاق  معدالت  إن  إال  التطورات  تلك  كل  ومع 
متواضعة وغري كافية، حيث يصل معدل االلتحاق بالتعليم 
 %13 إىل  سنة(   25  -  19( العمرية  الفئة  من  اجلامعي 
فقط. وهو معدل منخفض إذا ما قورن مبعدالت االلتحاق 

بهذا النوع من التعليم يف بعض الدول العربية .
اجلامعات  من  املتخرجني  إمجالي  وصل  أخرى  ناحية  من 
عام  خرجيًا   34713 إىل  واخلاصة(  )احلكومية  اليمنية 

اجلامعات  من  متخرجًا   28763 منهم  2010/2009م، 
اخلاصة،  اجلامعات  من  متخرجًا  و5950  احلكومية 
بالتعليم  امللتحقني  بنسبة  إذا ما قورنت  وهي نسبة متدنية 
كما  الثانوية.  املرحلة  من  املتخرجني  بنسبة  أو  اجلامعي 
من  )اإلناث(  اخلرجيات  نسبة  يف  اخنفاضًا  هناك  أن 
من  فقط   %35.5 اإلناث  نسبة  بلغت  حيث  اجلامعات، 
اجلامعات  يف  2010/2009م  عام  خرجيي  إمجالي 
من  املتخرجني  إمجالي  من   %33.9 وحوالي  احلكومية 
اإلناث  نسبة  تدني  ذلك  إىل  يضاف  اخلاصة.  اجلامعات 
يستحوذ  حيث  اخلارج.  يف  للدراسة  املتاحة  الفرص  يف 
نسبة  تتجاوز  ومل  املتاحة،  الدراسية  املقاعد  على  الذكور 
العالي  التعليم  وزارة  موفدي  إمجال  من   %8.1 اإلناث 

عام/2009، البالغ 6650 طالبًا وطالبة . 
  وبناًء على ما سبق ميكن القول: إن الفتاة ما زالت تعاني من 
حتيز، سيؤدي حتمًا إىل إضعاف مشاركة املرأة يف املوارد 
البشرية الالزمة للتنمية الشاملة.  فسياسة التعليم اجلامعي 
ظلت بعيدة عن تعزيز قيم التنمية البشرية ودعم اجتاهاتها 
املتعلقة برفع نسبة التحاق اإلناث بالتعليم اجلامعي خالل 
نسبة  ترتفع  مل  اذ   )2010-1990( املاضيني  العقدين 

مشاركة اإلناث خالل هذه الفرتة سوى 9  درجات. 
بني  التوازن  يف  انعدام  هناك  التخصص  وحبسب 
امللتحقون  فالطلبة  والتطبيقية،  اإلنسانية  التخصصات 
كما  الثلثني.  يقارب  ما  يشكلون  اإلنسانية  بالتخصصات 
اإلنسانية  التخصصات  من  املتخرجني  إمجالي  وصل 
مقابل  إىل%65.9،  واخلاصة  احلكومية  اجلامعات  يف 
-2009( عام  التطبيقية  التخصصات  يف   %34.1

دراسة  تكاليف  ارتفاع  إىل  يرجع  ذلك  ولعل  2010م(، 
إىل  إضافة  اإلنسانية  بالعلوم  مقارنة  التطبيقية  العلوم 
احملصلة  ويف  الكليات.  هذه  من  لكل  االستيعابية  القدرة 
الذي  الوقت  يف  اإلنسانية،  الكليات  خرجيو  عدد  يرتفع 
جند فيه احتياجًا أكرب يف التخصصات التطبيقية، وخاصة 

تلك التخصصات املرتبطة باجملاالت اهلندسية والتقنية. 
يف  الدراسية  التخصصات  اختيار  أن  من  الرغم  وعلى 
إرشاد  أو  بعيدا عن أي توجيه  زال يسري  العالي ما  التعليم 
أكادميي للطلبة، جنده يكرس االجتاهات النمطية لألدوار 
حبسب  بشدة  خيتلف  فهو  االجتماعي،  للنوع  املستقبلية 
هذا  يف  اإلناث  التحاق  زيادة  من   الرغم  فعلى  اجلنس. 
التعليم العالي، إال أن بعض اجملاالت الدراسية تظل خاصة 
يف  وجودهن  يرتكز  العالي  بالتعليم  فامللتحقات  بالذكور. 

التخصصات األقل عائدًا اقتصاديًا.
بسبب  الداخلية  الكفاءة  بتدني  العالي  التعليم  يتسم  كما 
ارتفاع نسبة الرسوب والتسرب، وارتفاع سنوات الدراسة 
الدراسية،  املستويات  خمتلف  يف  الطالب،  يقضيها  اليت 
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باجلامعات  امللتحقني  إمجالي  من   %26.5 بنسبة 
األقسام  ومنطية  الكليات  تكرار  عن  فضاًل  احلكومية، 
من  كلية   139 املتكررة  الكليات  بلغت  حيث  األكادميية، 
جمموع 168 كلية، وبلغت األقسام املتكررة 700  قسمًا من 
البالغ  إمجالي األقسام يف اجلامعات احلكومية واخلاصة 

عددها 793 قسمًا.  

أعضاء هيئة التدريس يف التعليم اجلامعي:	 
ارتفع عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف اجلامعات 
احلكومية من 5919 عضوًا عام 2006م،  إىل 6897عضوًا 
عام 2010م، منهم 723 عضوًا غري ميين، و1160 عضوًا 
من اإلناث بنسبة 16.9%، ويتوزعون حسب اللقب العلمي 
إىل 396 أستاذًا، و872 أستاذًا مشاركًا، و2647 أستاذًا 
مساعدًا بنسبة 38.5%، و1095 مدرسًا، و1870معيدًا. 
بني  التدريس  هيئة  أعضاء  توزيع  يف  كبري  تباين  وهناك 
بنسبة  صنعاء  جامعة  حتظى  حيث  احلكومية،  اجلامعات 
ويصل  التدريس.  هيئة  أعضاء  إمجالي  من   %55.7
إىل  اخلاصة  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد 
من   %9.6 بنسبة   196 منهم  2009م،  عام  1940عضوًا 

اإلناث. وحتتل جامعة العلوم والتكنولوجيا املرتبة األوىل.
وقد أدت هذه الزيادة الكبرية يف عدد أعضاء هيئة التدريس 
يف اجلامعات إىل اخنفاض متوسط عدد الطلبة لكل عضو 
هيئة تدريس، من 38 طالبًا عام 2004م، إىل 30 طالبًا عام 
)2008-2009م(، مع تفاوت ذلك بني اجلامعات إذ يصل 
أعلى متوسط إىل 99 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس، وأدنى 

متوسط إىل 15 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس.

مناهج التعليم اجلامعي:	 
والعاملية  العربية  اجلامعات  فيه  جند  الذي  الوقت  يف 
تتسابق  و  اجلامعي  التعليم  مناهج  لتجويد  جاهدة  تسعى 
يف  اجلامعات  أن  جند  اإللكرتوني،  التعليم  استخدام  حنو 
إىل  وليس  منطية،  تدريس  مؤسسات  إىل  تتحول  اليمن 
حتديات  ملواجهة  الالزمة  املعرفة  توفر  تعليمية  مؤسسات 
تقليدية  تعليمية  مناهج  جامعاتنا  يف  تسود  حيث  العصر، 
تعتمد على احلفظ والتلقني كوسيلة وحيدة للتعلم، بعيدًا 
أدى  مما  احلديثة،  التعليم  وتقنيات  بوسائل  االهتمام  عن 
إىل حتويل معظم عمليات التعليم إىل واجب حفظي )الكّم( 
الدراسة،  سنوات  بتجاوز  للطلبة  تسمح  املعلومات،  من 
عن  ناهيك  أكثر.  ال  اجلامعية  الشهادة  على  واحلصول 
غياب املنهج التعليمي الذي ينطلق من وثيقة مرجعية حتدد 

املفردات الرئيسية لكل مادة دراسية.

الكفاية اخلارجية: التعليم العالي وسوق العمل	 
اجلامعي  التعليم  يف  اجلودة  وضمان  التطوير  عملية  إن 
يف  تتوافر  فقد  األوىل،  مراحلها  يف  زالت  ما  اليمن  يف 
الداخلية  العمليات  بعض   - الفردية  -بصفتها  اجلامعات 
لضمان النوعية،  ذلك أن التوسع الكمي - وعلى تواضعه- 
ويعد  وجودته.  العالي  التعليم  نوعية  حساب  على  جاء  قد 
هيئة  بإنشاء  يقضي  الذي  الوزراء  جمللس  األخري  القرار 
االجتاه  يف  خطوة  األكادميي  واالعتماد  النوعية  ضمان 
الصحيح. غري أن هذا املشروع ال يزال فاقدًا لدوره الفاعل 
لذلك  خمرجاته.  يف  والسيما  العالي،  التعليم  جتويد  يف 
الطلبة احلاصلني  البطالة  بشكل أكرب بني  ترتفع معدالت 
التعليم، وال سيما اإلناث منهم،  على مستويات أعلى من 
لتصل إىل 44% من اإلناث احلاصالت على تعليم متوسط  

و 54% من خرجيي اجلامعات بدون عمل.

إطار )3-15( اجلامعات اخلاصة

شَكل افتتاح العديد من اجلامعات اخلاصة فرصًا جديدة تتيح 
من  بالرغم  متميز،  نوعي  تعليم  على  احلصول  الطلبة  لبعض 
مبالغ  إىل  حيتاج  حيث  الطالب،  يتحملها  اليت  العالية  التكلفة 
مالية كبرية، مقارنة بدخل الفرد. غري أن هذا التعليم مل يتمكن  
النزعة  عليه  طغت  فقد  متميز.  مستوى  ذي  تعليم  تقديم  من 
األوىل،  بالدرجة  املال  جين  إىل  يهدف  جعلته  اليت  الرحبية 
مما  التنموية،  العملية  يف  التعليم  ودور  بأساسيات  يكرتث  وال 
والعام(،  )اخلاص  ككل  التعليم  إخضاع  بالضرورة  يستدعي 
دور  تفعيل  عرب  الدولة،  إشراف  حتت  عام  وطين  مشروع  إىل 
اجمللس األعلى للتعليم العالي يف وضع شروط ملستوى التعليم 
يف  أرباحها  من  جزء  استثمار  وضرورة  اجلامعات،  وافتتاح 
مشاريع البحث العلمي، وافتتاح الفروع اجلامعية اليت تتناسب 
أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر  الدولة.  وخطط  العمل  سوق  حاجة  مع 
على  أساسي  بشكل  تعتمد  اليت  الرأمسالية  الدول  يف  حتى 
القطاع اخلاص، وتتبنى سياسات اقتصادية ليربالية، ال يزال 
الدولة، مضافًا  التعليم اجلامعي والعالي حتت إشراف ودعم 
واجلمعيات  املدنية  واملؤسسات  األفراد  إسهامات  طبعًا  إليه 
التعليم كقطاع ال  األهلية ووفق شروط معينة. واألهم هو بقاء 
والقضاء  الصحة  قطاع  شأن  ذلك  يف  شأنه  به،  العبث  ميكن 

)تقرير البنك الدولي، 2010(.

وما زال االعتقاد عند صانع القرار أن سوق العمل يقتصر 
على الفضاء احمللي القطري، بعيدًا عن االلتفات للمنافسة 
يكفل  ال  الذي  الوقت  ففي  اإلقليمية.  السوق  يف  والعمل 
بعض  تشري  العمل،  فرص  من  العديد  اليمن  اقتصاد  فيه 
أقل  اليمنيني  من  العالي  التعليم  خرجيي   أن  إىل  التقارير 
قدرة على التنافس يف األسواق اإلقليمية والعاملية على حد 

سواء مقارنة بنظرائهم يف العديد من البلدان األخرى . 
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البحث العلمي األكادميي:	 

هي:  رئيسة  وظائف  ثالث  للجامعة  أن  من  الرغم  على 
التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، إال أن اجلامعة 
الوظيفة  مبتطلبات  الوفاء  على  قارة  غري  زالت  ما  اليمنية 
العلمي  البحث  يف  لدورها  كامل  شبه  غياب  مع  األوىل، 
اليمنية  اجلامعات  يف  العلمي  فالبحث  اجملتمع.  وخدمة 
للثقافة  اجلامعات  تفتقر  كما  كبري،  باهتمام  حيظى  ال 
والوسائل  اإلمكانات  تتوفر  ال  وكذلك  البحثية،  والتقاليد 
والفنيون،  فاملعامل،  العلمية،  بالبحوث  للقيام  الالزمة 
والدوريات  احلديثة  واملراجع  باملصادر  املزودة  واملكتبات 
إىل  إضافة  كاف،  بشكل  متوفرة  غري  كلها  املتخصصة، 
حمدودية املوازنة املخصصة للبحث العلمي وضعف احلوافز 
املشجعة لقيام أعضاء هيئة التدريس بالدراسات والبحوث. 
أما ما ينشر من حبوث من قبل أعضاء هيئة التدريس، فإن 
احلافز هلم - غالبا- الرتقية للرتب العلمية، وليس خلدمة 
ال  كذلك  اجلامعة.  يف  العلمي  للبحث  واضحة  اسرتاتيجية 
توجد هيئة وطنية تتوىل دعم وتنظيم جمال البحث العلمي 
ومراقبته. عالوة على ذلك فإن املعلومات الدقيقة عن كمية 

البحوث، ونوعيتها، وجماالتها، غري متوفرة.
واملكتبات  التحتية  بالبنية  املتعلقة  املشكالت  حدة  وتزداد 
مل  اليت  الناشئة  اإلقليمية  اجلامعات  يف  التعلم  ومصادر 
من  اجلامعات  هذه  تعاني  حيث  التحتية،  بنيتها  تستكمل 
نقص املباني والتجهيزات وعدم مالءمتها ملتطلبات العملية 
والعشرين، فضاًل عن ضعف  القرن احلادي  التعليمية يف 
اليت  املركزية  اإلدارة  ومنط  للجامعات،  املؤسسية  القدرة 
انتهجتها وزارة املالية يف حتديد املخصصات املالية وكيفية 
بني  العالي  التعليم  مسئوليات  تشتت  جانب  إىل  إنفاقها، 
أكثر من جهة، وضعف التنسيق فيما بينها، مما أعاق بلورة  
خطة شاملة للتعليم العالي وتطويره ليصبح نظامًا متكاماًل 

وموحدًا يف الرؤية. 
كما تتعدد جهات اإليفاد للدراسة خارج الوطن: حيث توجد 
33 جهة حكومية تقوم باإليفاد إىل اخلارج، على الرغم من 
أن قانون البعثات رقم 19 لسنة/ 2003م، قد ربط اإليفاد 

إىل اخلارج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.   
وإىل جانب افتقاد اجلامعات الستقالهلا املالي، فإنها تفتقر 
أيضًا إىل استقالهلا اإلداري، إذ ال تزال الكثري من القيادات 
توجهها  تعسفية  تعيني  لعملية  ختضع  واألكادميية  اإلدارية 
الضغوط السياسية واجملتمعية، أكثر مما حتكمها املعايري 
املوضوعية. بل إن فتح العديد من اجلامعات الناشئة قد مت 
يف ضوء هذه الضغوط اجملتمعية، أكثر من كونها قد فتحت 

وفق خطة علمية تستهدف تلبية مطالب تنموية حقيقية.

إطار )3-16( التحديات اليت تواجه التعليم اجلامعي:

• مدخالت 	 تشكل  اليت  الثانوي  التعليم  خمرجات  ضعف 
التعليم اجلامعي ، وعدم وجود سياسة قبول صحيحة تراعي 

شروط االلتحاق بالتخصصات املختلفة .
• عدم اتباع معايري التخطيط لنظام التعليم اجلامعي وسياسة 	

العمل  سوق  يفرضها  اليت  االحتياجات  ضوء  على  القبول 
وترك ذلك لتقدير صناع القرار.

• بالتعليم 	 متعلقة  واضحة  تعليمية  سياسة  وجود  عدم 
سياسة  وفق  التخصصات  ربط  عدم  إىل  يؤدي  اجلامعي، 
معينة بعملية التنمية االجتماعية االقتصادية للبلد مما يؤدي 
إىل تزايد البطالة يف أوساط محلة املؤهالت اليت حيتاجها 

سوق العمل.
• اجلامعات 	 بني  والشراكة  والتخطيط  التنسيق  غياب 

سياسات  تبين  يف  احلكومية  وغري  احلكومية  واملؤسسات 
واضحة ذات أهداف حمددة للعملية التعليمية يف اجلامعات 

وسياسات للقبول.
• ضعف البنية التحتية من معامل وجتهيزات ومكتبات وقاعات 	

حماضرات . 
• عملية 	 يف  التقليدية  واألساليب  املقررة  املناهج  ضعف 

التدريس وعدم ربطها بالوسائل املتقدمة والعصرية وطغيان 
اجلانب النظري على اجلانب العملي.

• عدم تناسب أعداد  أعضاء هيئة التدريس  مع حجم التوسع 	
توفري  وعدم  وأهلية  حكومية  جديدة  جامعات  إنشاء  يف 

اإلمكانيات املادية لتحفيزهم للبحث العلمي.
• أعضاء 	 وتأهيل  وتدريب  إلعداد  املتاحة  اإلمكانيات  ضعف 

الدوري  التقييم  آلية  وغياب   ، ومساعديهم  التدريس  هيئة 
هلم مما يؤثر على جودة األداء للنظام التعليمي.

• للجامعات 	 واألكادميية  واإلدارية  املالية  االستقاللية  غياب 
مما يؤدي إىل عرقلة مشاريعها وبراجمها.

• سوء اإلدارة يف اجلامعات واإلهدار للموازنة أو املوارد املالية 	
يف غري مكانها دون االستفادة منها يف تطوير العملية التعليمية.

• التعليمية 	 األنظمة  يف  وزيادتها  الطلبة  رسوم  على  االعتماد 
الطبقات  أبناء  حيرم  األهلية  اجلامعات  ويف  املستحدثة 
الفقرية أو املتوسطة من التعليم اجلامعي وبالتالي يؤدي إىل 

اختالل يف التوازن االجتماعي يف البلد.
• تطبيق أنظمة تعليمية جديدة، مع أهميتها كالنظام املوازي 	

ونظام النفقة اخلاصة والتعليم عن بعد دون وجود إمكانيات 
أو  التعليمي،  الفعال هلذه األنظمة كالكادر  للتطبيق  مالئمة 

البنية التحتية أو لوائح ونظم وتشريعات حتكمها.
• غياب األنشطة العلمية والبحثية للطلبة، وعدم توفري املتطلبات 	

الضرورية هلم كالسكن واملواصالت والرحالت املختلفة.

وجه  على  ينبغي  واجلامعي  العالي  التعليم  دور  ولتفعيل 
التحديد اختاذ اإلجراءات اآلتية:

• والبحث 	 العالي  للتعليم  الوطنية  االسرتاتيجية  ترمجة 
العلمي إىل اسرتاتيجيات فرعية على مستوى اجلامعات 
اختيارات  لتحديد  مباشرًا  مرجعيًا  إطارًا  لتمثل 

اجلامعات وتوجيه مساراتها.
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وخاصة  العالي  التعليم  مؤسسات  يف  العامة  الثانوية 

اجلامعي، وإعادة النظر يف حتديد الطاقة االستيعابية 

يف اجلامعات احلكومية مبا يضمن حتقيق تكافؤ الفرص 

ألن  القبول،  سياسة  تطوير  عرب  االلتحاق  معدالت  يف 

املتبعة  القبول  وسياسات  االستيعابية  الطاقة  ضعف 

السياسة  مبادئ  مع  تتعارض  واجلامعات  الكليات  يف 

التعليمية يف اليمن، وكذلك مع االتفاقيات وااللتزامات 

الدولية ذات العالقة ، ومنها )التعليم للجميع(، خاصة 

وأن معدل االلتحاق بالتعليم اجلامعي يف اليمن يعد من 

أدنى املعدالت يف العامل.

• التعليم 	 مؤسسات  يف  الدراسية  الربامج  هيكلة  إعادة  

النمطي  التكرار  تفادي  إىل  يؤدي  مبا  القائمة،  العالي 

يف نسق التعليم العالي ككل، والتحول حنو منط مرن يف 

التعليم العالي، يواكب احتياجات التنمية وسـوق العمل 

مع توخي اجلودة والنوعية.

• حنو 	 على  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  زيادة 

والبحثي،  املهين  أدائهم  وتنمية  الطلبة،  منو  يوازي 

اختيار  يتيح  وتأهيلهم،  الختيارهم  دقيق  نظام  ووضع 

التزامات  تنظم  ضوابط  هناك  تكون  وأن  األفضل. 

اجلامعة،  جتاه  ومسئولياتهم  التدريس  هيئة  أعضاء 

والتزاماتهم اخلارجية. 

• تنمية مقتنيات املكتبات من املراجع والكتب والدوريات 	

واجملالت املتخصصة، وحتديث نظمها وربطها بشبكات 

املعلومات احمللية واإلقليمية والعاملية، إىل جانب تقديم 

والطالب  برامج مشجعة وخمفضة ألساتذة اجلامعات 

للتدريب واقتناء أجهزة الكمبيوتر.

• التخصصات 	 لتلبية  نوعية  كليات  استحداث 

املستوى  على  العمل  سوق  يتطلبها  اليت  واالحتياجات 

احمللي واإلقليمي. 

• البحث عن مصادر بديلة لتمويل برامج التعليم اجلامعي 	

والبحث العلمي، وإدخال سياسة إقراض الطلبة وخاصة 

الذين ينحدرون من أسر فقرية.

• املالي 	 االستقالل  من  أوسع  قدرًا  اجلامعات  منح 

الشفافية،  يكون هناك قدر كبري من  واإلداري، حبيث 

واحملاسبة، واملساءلة اليت ختضع هلا  اجلامعات برمتها 

مؤسسات وأفرادًا. 

• إجراء مراجعات دورية للمناهج واملقررات الدراسية يف 	

خمتلف اجلامعات احلكومية واخلاصة. 

• حتفيز اجلامعات األهلية على أن تتوسع يف التخصصات 	

أن  ضرورة  مع  اجملتمعية،  التنمية  الحتياجات  املالئمة 

واالعتماد  اجلودة  معايري  وفق  للتقويم  براجمها  ختضع 

األكادميي.
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