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  التعليم العام يف اجلمهورية اليمنية

  :املقدمة
ي مجتمـع مـن   يعتبر التعليم العامل المحرك والمنشط لحركة التغيير المطلـوب فـي أ  

فالتعليم ضرورة الزمة بل ملحة بالنسبة للمجتمعات الناميـة إذا مـا أرادت    ،المجتمعات
اللحاق بركب الحضارة اإلنسانية ،كما أن التعليم لم يعد هدفه محو األمية كما كـان فـي   
الماضي بل أصبح نوعاً من االستثمار االجتماعي لإلنسان لإلفادة منه في تحقيق أهـداف  

  . التي يرنو إليها المجتمع  يريالتغ

حيث يشهد العالم اآلن ثورة هائلة في التكنولوجيا والمعلومات والتقـدم العلمـي، بحيـث    
أصبح التنافس بين القوى في العالم  يرتكز على القوة االقتصادية والقدرات واإلمكانـات  

إلـى دراسـة   ولمواكبة هذه المنافسة والتفوق فيها نحن في حاجـة  .العلمية والتكنولوجية
الوضع التعليمي في اليمن لمعرفة مدى اتصاله عضوياً بـالمجتمع وبمـا حولهـا مـن     

  .مؤسسات مرتبطة بحياة األفراد ومتصلة بقواعد اإلنتاج

حيث تتم عملية اإلشراف على العملية التعليمية في اليمن  عـن طريـق ثـالث جهـات     
ـ ) وزارات( يم العـام بنوعيـه الحكـومي    وزارة التربية والتعليم التي تشرف على التعل

والخاص  ، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التي تشرف على التعليم الفني والتدريب 
المهني الصناعي والزراعي والتجاري وصناعي تقني ،وزارة التعليم العالي التي تشرف 

  .على التعليم الجامعي بنوعيه الحكومي والخاص ومراكز البحوث والدراسات 

حيـث  ز في هذا التقرير على التعليم العام بشقيه التعليم األساسي والتعليم الثانوي ،سنرك
حظي التعليم األساسي بعناية األوساط التربوية المهتمة بتنمية الموارد البشرية ، أو التنمية 
الشاملة للمجتمعات بجوانبها االقتصادية واالجتماعية ، وقد تزايد هذا االهتمام منذ فتـرة  

ينات ، وذلك مع تزايد التحديات وتالحق المتغيرات التي تزخر بها حياتنا المعاصرة التسع
وحيث يمثل التعليم األساسي الجذع المشـترك للسـلم التعليمـي فعليـه أن يسـتجيب      . 

 .للمتطلبات األساسية من التعليم لهذه المجتمعات والتي تتزايد يوماً بعد يوم



  

حقيق نمو الطفل نمواً متوازناً ومتكامالً من النـواحي  أن التعليم األساسي يهدف إلى ت كما
الجسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية، وتزويده بالقدر األساسي من المعرف واالتجاهات 
والمهارات والقيم األولية، وتكوين سمات شخصيته من خالل كشف قدراتـه ومواهبـه،   

التعليم الثانوي، وااللتحـاق بمجـاالت   وتهيئته لاللتحاق بمراحل . وتوجيهه مهنياً ودراسياً
وفي ضوء األهمية التربوية التي حظي بها . العمل واإلنتاج التي تحتاج لمهارات محدودة

التعليم األساسي عالمياً وإقليمياً اتجهت وزارة التربية والتعليم ضمن خطتها لتطوير التعليم 
  . صيغة التعليم األساسي العام ، إلى تطوير البنية التعليمية الحالية مع األخذ ب

كما تعد المرحلة الثانوية من المراحل المهمة في بنية النظام التعليمي ،ولذلك لما له مـن  
دور مهم في تنشئة الشباب خالل فترة المراهقة ، حيث يمر الطالب فـي هـذه الفتـرة    

قواعد  بتغيرات جسمية وعقلية ونفسية وانفعالية ، فتتضح ميولهم واتجاهاتهم ، كما ترسى
ومن هنا فالمدرسة الثانوية مطالبة بتوفير المناخ المالئم لنمو الشباب .عالقاتهم االجتماعية 

  .    نموا سليماً ، بهدف إعدادهم للمشاركة اإليجابية والفعالة في تقدم المجتمع
ويتضح من خالل الدراسة التي تناولت هذا الموضوع أن هناك معوقات تواجه التعلـيم،  

قات مرتبطة بالجوانب الثقافية واالقتصادية واالجتماعية المحيطة بالمدرسـة،  ومنها معو
 .ومن هنا يأتي الوصول إلى بعض الحلول المقترحة لها

  : يف اجلمهورية اليمنية  العام  واقع التعليم
فـي   )  ١٩٦٢(  لسـتينات كانت على النظم السياسية الوطنية التي جاءت بها ثـورات ا 

بناء نظام تعليمي حديث يتجـاوز أرت   ١٩٦٧لجنوب ثم االستقالل في ا ١٩٦٥الشمال ، 
،  تهالتخلف والموروث االستعماري ، ومن أجل إعادة بناء المجتمع اليمني ، وتجديد ثقاف

وربطة بالعلم وبالعالم الحديث ، والمشاركة في التنمية والتحديث ، والتواصل مـع العلـم   
اإلمكانات البشرية ، خالل العقـود   ف ة وضعالموارد االقتصادي حوفي ظل ش. الخارجي 

الجهـد   جـه فات. ، ومن ثم األكثر حاجة للتنمية ف من التنمية ، كان التعليم الحلقة األضع
وبتحقيق   ،طائه األولوية في التنميةعاألكبر إلى إحداث أكبر قدر من التوسع في التعليم وإ

المحافظـات   فيسواء  قالساب هظل الوضع التعليمي على حال ١٩٩٠الوحدة اليمنية عام 
الشمالية حيث استمر العمل بنظام الست  سنوات في المرحلة االبتدائية لمرحلـة تعليميـة   

وظلت المحافظات الجنوبية والشرقية تعمل بنظام المدرسة الموحـدة  ،منتهية بشهادة عامة 



  

النسـبة  مرحلة تعليمية واحدة تنتهي بشهادة عامة وانتهـى الوضـع ب  كسنوات  الثمانذى 
بشـأن نظـام    ١٩٩٣لسـنة  ) ١٠٣٧(للتعليم األساسي عند صدور القرار الوزاري رقم  

بتوحيد الخطـة المدرسـية    ١٩٩٤لسنة )   ١٣٢٠(والقرار الوزاري رقم ،التعليم العام 
  .  اليمنية  لجميع حقوق التعليم العام في الجمهورية

إلى تطـور   رةيمني ويمكن اإلشامختلفة في المجتمع ال فترةويشكل عقد التسعينات بداية 
  :في عقد التسعينات إلىواقع التعليم العام 

  مرحلة  .١
  .ما قبل التعليم األساسي .٢
  مرحلة التعليم األساسي  .٣
  .التعليم الثانويمرحلة   .٤

  :مؤشرات التعليم العام
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ التفاصيل

 10684 10199 عدد المدارس األساسية

 37025713955751 عدد طالب المرحلة األساسية

 22976912425445 ذكور -

 14048801530306 إناث -

 61.3 62.1 نسبة الطالب الذكور إلى إجمالي الطالب
 38.7 36.2 نسبة الطالب اإلناث إلى إجمالي الطالب

 124251 119091 عدد الشعب
 32.00 31.09 متوسط عدد الطالب في الشعبة

 98194 91654 عدد المدرسين في التعليم األساسي

 40.29 40.40 متوسط عدد الطالب لكل مدرس

 300 280 عدد المدارس الثانوية



  

 588995 539925 عدد طالب المرحلة الثانوية

 411016 381680 ذكور -

 177979 158245 إناث -

 %69.8 %72.1 نسبة الطالب الذكور إلى إجمالي الطالب
 %30 %28 نسبة الطالب اإلناث إلى إجمالي الطالب

 15261 13973 عدد الشعب

 39.00 36.72 متوسط عدد الطالب في الشعبة

 6408 5366 عدد المدرسين في التعليم الثانوي

 91.92 95.61 متوسط عدد الطالب لكل مدرس

 2969 3056 )ثانوي+ أساسي (عدد المدارس 

  :مرحلة ما قبل التعليم األساسي : أوال 
بل األطفال فيها من سن الثالثة حتى سن السادسة ويق: الحضانة ورياض األطفال:مرحلة

 .من العمر

 :تهدف رياض األطفال إلى األتي

  .تعويد الطفل على حب العلم  .١
  .تهيئة  الطفل للمراحل التالية من التعليم  .٢
  .السامية والعادات الحسنة وااليجابية للطفل  القيم  غرس  .٣
  .تربية الطفل تربية سليمة من الناحية الصحية  .٤
  .الطفل محباً للتعاون مع األطفال اآلخرين يصبح .٥
 .ساهمة ايجابية في تهيئة الطفل نفسياً واجتماعياً ميساهم  .٦

 .بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته العقلية والوجدانية .٧

من الوسائل المساعدة فـي تهيئـة الطفـل    ه التعليم كون من وبالرغم من أهمية هذا النوع
ظ إن هذا النوع من التعليم ما يزال محدوداً ومحصوراً في للمرحلة القادمة  إال أن المالح
عدد رياض  إنالحظ  نالمدن الرئيسية كما سعدد من  في هفئة  قليلة  من السكان وتركز



  

طفـالً و  ) ٨٤٣٧(روضة تضم ) ٥٧(م ٢٠٠٣/٢٠٠٤األطفال الحكومية للعام الدراسي 
) ٤٩(ريـاض األطفـال    م كان عدد٢٠٠٢/٢٠٠٣بينما في العام الدراسي  مربية) ٦٢٠(

 ) .٢(كما في الجدول رقم  مربية ) ٥٧٣(طفالً و) ٧٠١٤(تضم 

حسب  )حكومي ( إجمالي عدد رياض األطفال وعدد األطفال والمدرسات)٢(جدول رقم 
 .األعوام

 لمحافظةا
عدد رياض 
 األطفال

 عدد األطفال
 )لمربيات( (عدد المدرسات 

 جملة إناث ذكور

٨١١١٩٦٥ ٣٨٢٨ ٤٢٨٣ ١٩٩٧/١٩٩٨٥٤ 

٨١٤٩٤٨٨ ٣٧٧٦ ٤٣٧٣ ١٩٩٨/١٩٩٩٤٢ 

٦١٥٦٥٣٢ ٢٨٨٢ ٣٢٧٤ ١٩٩٩/٢٠٠٠٤٢ 

٦٩٧٥٥٣٢ ٣٤٣٤ ٣٥٤١ ٢٠٠٠/٢٠٠١٤٢ 

٦٨٤٥٥٦١ ٣٣١٠ ٣٥٣٥ ٢٠٠١/٢٠٠٢٤٦ 

٧٠١٤٥٧٣ ٣٤٣٧ ٣٥٧٧ ٢٠٠٢/٢٠٠٣٤٩ 

٨٤٣٧٦٢٠ ٤٠٠٢ ٤٤٣٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤٥٧ 

روضة تضم ) ١٥٥(  ٢٠٠٢/٢٠٠٤راسي وكذلك رياض األطفال األهلية تقدر للعام الد 
 ) .٣(مربية كما في الجدول رقم ) ٤٢٣(طفالً و ) ٦٨٦٧(

 
إجمالي عدد األطفال في رياض األطفال األهلية حسب المحافظة وفئات )٣(جدول رقم 

  م٢٠٠٢/٢٠٠٣العمر والنوع للعام الدراسي 

 المحافظة

Years2 Years3-4 Years5 اإلجمالي 

 Total السن الكبرى لوسطيالسن ا السن الصغرى

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 ١٤٨١ ١٨٧٥ ١٠٢٥٨١٨ ٥١٠ ٦٥١ ١٥٣ ١٩٩ أمانة العاصمة

 ٢١٣ ٢٩٣ ٧٢ ١١٦ ٩٢ ١١٤ ٤٩ ٦٣ عدن

 ٢١٠ ٣١٩ ١٣١ ٢٠٩ ٧٩ ١١٠ - - تعز

 ٥٢ ٧٢ ٣٣ ٣٦ ١٩ ٣٦ - - إب



  

 ٣٢٨ ٣٨٣ ٢٦١ ٢٩٩ ٦٤ ٨٠ ٣ ٤ الحديدة

 ٥٥٦ ٧٤٢ ٢١٥ ٣٤٤ ٢٧٨ ٣٣٦ ٦٣ ٦٢ حضرموت

 ٩ ٥ - - ٩ ٥ - - ذمار

 ٤٠ ٣٥ ١٣ ١٧ ١١ ٨ ١٦ ١٠ البيضاء

 ٤ ٢٦ ٤ ٣ ٩ ١١ ٧ ١٢ صعده  

 ٥ ٢٤ ٧ ١٣ ٥ ١١ - - حجه

 ٢٩٠٧ ٣٧٢٤ ١٠٧٦٢٠٦٢١٥٤٧ ١٣٤٠ ٢٨٤ ٣٣٨ اإلجمالي

  
للعام ) حكومي ( إجمالي عدد األطفال ورياض األطفال وعدد المدرسات) ٤(جدول رقم 

  حسب المحافظات م٢٢٠٠/٢٠٠٣دراسي ال

 عدد رياض األطفال المحافظة
 عدد األطفال

 )لمربيات( (عدد المدرسات 
 جملة إناث ذكور

 ٩ ١٨٨ ٩٤ ٩٤ ٦أمانة العاصمة

 ٢٠٠٥٢٢٧ ١٠١٤٩٩١ ١٢ عدن

 ٣٠ ٢٣٢ ٩٤ ١٣٨ ٢ لحج

 ٢٧ ٢٧٤ ١٤١ ١٣٣ ٣ تعز

 ١ ١٩٠ ٩٦ ٩٤ ٢ إب

 ٩٦ ٥٠٢ ٢٧١ ٢٣٦ ٤ أبين

 ١٩ ٣٠٣ ١٢٩ ١٧٤ ٦ حديدةال

 ٤ ١٢٠ ٦٠ ٦٠ ١ شبوه

 ٢٩٢٦١٤٦ ١٥١٩١٤٠٧ ٨ حضرموت

 ١٢ ١٦٤ ٩٤ ٧٠ ٢ المهرة

 ١ ٨ ٥ ٣ ١ ذمار

 ١ ٩٧ ٥٥ ٤٢ ٢ الضالع

   



  

توزيع مدارس رياض األطفال العاملة والمتعلقة بحسب الجهة اإلشرافية )٥( جدول 
  .م٢٠٠٣/٢٠٠٤والحالة الحضرية لعام 

 لحالة الحضريةا ةالجهة اإلشرافي
 حالة الرياض

 جملة  لقة غم عاملة

 ٥٣ ٤ ٢١٩ حضر وزارة التربية والتعليم 

 ٩ ١ ٨ ريف  

 ٦٢ ٥ ٥٧ إجمالي

 ١٧٥ ٢٦ ١٤٩ حضر  خاص محلي /أهلي

 ١٧٥ ٢٦ ١٤٩ إجمالي 

 ٧ ١ ٦ حضر  خاص أجنبي 

 ٧ ١ ٦ إجمالي 

 ٢٣٥ ٣١ ٢٠٤ حضر  إجمالي الجمهورية 

 ٩ ١ ٨  ريف

 ٢٤٤ ٣٢ ٢١٢ إجمالي 

ومحدوديـة   ،يالحظ محدودية رياض األطفال فـي الـيمن   من خالل المؤشرات السابقة 
  ـ :األسباب ومنها عدد من بها  ويعود ذلك إلى   الملتحقين
  .الحكومية  األطفال محدودية إعداد رياض .١
ؤسسات نتيجـة  أطفالها بهذه المتحاق عدم قدرة الكثير من األسر تغطية تكاليف ال .٢

  .نسبة كبيرة من األسر منهالظروف المعيشة الصعبة التي تعاني 
  تأخر نشوء هذا النوع من التعليم نتيجة لقلة الوعي بأهميته .٣
  
  :محو أالميةمرحلة -٢

السـكان ـ    دمـج تعد األمية احد معوقات التنمية االقتصادية واالجتماعية واحد معوقات 
، وتطوير مهاراتهم وتوفير العلم والتدريب والمهارات ، وبخاصة الفقراء منهم ـ بالتنمية  

  .بما يوفر لهم فرص العمل 



  

وتعد األمية احد مؤشرات قياس مدى نجاح النظام التعليمي في تجاوز التخلف والحرمان 
  .من الحقوق الثقافية 

صدور قانون محو األمية وإقرار اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمية  ١٩٩٨وقد شهد عام  
وتعليم الكبار وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في الحقل التعليمي ، ومن جعل مكافحة 

في السياسة التعليمية واستحداث جهاز حكـومي مسـتقل    زاألمية وتعليم الكبار هدف بار
 .األمية  ةلمكافح

با  دة من األطفال الذين لم يلتحقواجدالمتدفقات األمية والت مخزونلة  من ئإن األعداد الها
 أةاألولى إما بسبب وطف وفإلى األمية  من الذين تركوا التعليم في الص العائدون لتعليم و

الحياة المعيشية على األسر الريفية أو قصور الوعي لدى  كثير من األسر الريفية بأهمية 
لواقع مـن البيانـات  اإلحصـائية لعـام     اإناث وين اإلناث باعتبار إن معظم األمي تعليم

ـ ر كبر حجـم المشـكلة   يحقين نظتة أعداد المليمحدود  تبينم ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ون حقتالملف
  .من إجمالي األمية  هألف دارس ودارس) ١٠١(برنامج محو األمية األبجدية ب

ذكور و  ٧٤٣منهم ) ٤٠٧٢(ون ببرنامج المهارات األساسية لم يبلغوا سوى قبينما الملتح
ـ  يهب منتسبوهذا البرنامج يعمل على إكسا.  إناث)  ٣٣٢٩(  وتهيئـتهم   ةمهارات حياتي

في سوق العمل مع تعزيز قدرات الدراسات من النساء في الحياة العمليـة ذات   قلاللتحا
األنشطة الحرفية اإلنتاجية المولدة للدخل  التي تعين المرآة على توسيع مهاراتها المطلوبة 

ق بعد إلى أفـا  رشتم تنفي سوق العمل إال أن هذه البرامج مازالت في المدن الرئيسية ول
مركـز أبجـدياً يضـم    ) ٧٢٢( من عدد مراكز محو األمية تزايد  أوسع خصوصاً حيث

عـام   شـعبة  ) ٢٢٣٧(مركز يضم )٩٤٥(م إلى ٢٠٠٢/٢٠٠٣شعبة في عام )  ١٨٧٣(
    .ام بهذا النوع من التعليمهتمم يدل  على اال ٢٠٠٣/٢٠٠٤
مختلفة بحسب الجهة اإلشرافية والحالة الحضرية  توزيع مراكز محو األمية  العاملة وال) ٦(جدول 

  .م ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣

الحالة الحضرية الجهة اإلشرافية
 حالة التشغيل

 جملة مغلقةعاملة
عدد 
 الشعب

 ٩٠٨ ٤٢٦ ٢٩٩١٢٧ حضرجهاز محو األمية وتعليم 



  

 ١٣٢٩ ١١٠٢ ٦٤٦٤٥٦ ريف  الكبار 

 ٢٢٣٧ ١٥٢٨ ٩٤٥٥٨٣ إجمالي 

      
مدرس عام ) ٢٦٢٩(إلى ٢٠٠١/٢٠٠٢عام ) ٢٦١١(ن فقد ارتفع عددهم من إما المدرسو

إال أنهم يعانون من تدني  ٢٠٠٣/٢٠٠٤في عام ) ٢٧٤٠(م حتى وصل إلى ٢٠٠/٢٠٠٣
  .ضعف رواتبهم وأيضاً من ضعف التأهيل العلمي

  : التعليم األساسي: ثانياً 
مراحـل  عن اصة ومتميزة ل التعليم األساسي المستوى األول من التعليم وله أهمية ختيح

  .األساسي لجميع األطفال  هلالحقة باعتباراوأنواع التعليم 
  :ت التاليةدراالتالميذ الق سابويهدف التعليم األساسي إلى إك

  .ات األساسية التي تعدهم للمواطنة السلميةموقالم يكتسبون فيه .١
ن استخدامها فعـالً  د التالميذ بالمهارات العملية والتكنولوجية التي يمكوكما انه يز  .٢

  .البسيط في مجاالت العمل
بسمات ومواصـفات مميـزة   بيعها تطويعمل على تنمية شخصية التالميذ الخالقة   .٣

 ا االيجابية في التفكير وفي القول وفي العمل ويتم ذلك عـن طريـق  منهوأساسية 
 تعويد التالميذ االعتماد على النفس بقدر المستطاع خالل سنوات هذه التعليم وعن

طريق  عنالخبرات والحصول على المعرفة و تسابالذاتي في إك دطريق بذل الجه
ما  مواجهةبه من هذه المعارف والخبرات في ستدريب التلميذ على استخدام ما يكت

  .من مسائل فردية أو أمور جماعية هلبيقا
زامـي  ن دون تمييز واعتبره إلنيجميع المواطلالدستور  هحق كلفالتعليم األساسي كما إن 

  .سنوات ٦لمن بلغ عمر 
  .سنة ١١سنوات ويمكن أن تصل إلى  ٦ل عن قوتحدد مدة التعليم األساسي بمدة ال ت

 .واقع الخدمات التعليمية للتعليم األساسي 

رف على واقع التعليم في المرحلة األساسية عدد تعلل نوعيةومن أهم المؤشرات الكمية وال
  .ن المدرسيوالمدارس والفصول والتالميذ 



  

  :المدارس والطالب
فـي مرحلـة التعلـيم     همن أهم المؤشرات األولية للتعرف على حجم التعليم ووضع لعل

المدارس  من حيث طبيعية المباني المدرسية وصـالحيتها   دتعرف  على عدلاألساسي ، ا
. التعليمية ، وتوزيعها بحسب جهة اإلشراف وعدد التالميذ من حيث التوزيـع النـوعي   

م ٢٠٠٣/٢٠٠٤في عـام  ليبلغ  هاعتسبيانات الجدول تنامي التعليم األساسي وإيالحظ من 
مدرسـة   ٢٩٦٩،مدرسة مستقلة  ١٠٦٨٤توزعت بين )  ١٣٦٥٣(إجمالي عدد المدارس 

توزعت بين ) ١٣٢٥٠(إجمالي عدد المدارس  ٢٠٠٢/٢٠٠٣بينما كان في عام  مشتركة 
  .مدرسة مشتركة ) ٣٠٥٦(مدرسة مستقلة ، ١٠١٩٩
يبين توزيع المدارس والطالب في مرحلة األساسي بحسب جهة اإلشراف في جدول 

  .م٢٠٠٣/٤٢٠٠الجمهورية العام 
ــة  الجهـــ

 اإلشرافية 

 عدد الطالب   عدد المدارس 

أساسي  أساسي 
 ثانوي 

ــدد  عــ
 الصفوف  

 إجمالي  إناث  ذكور عدد الشعب 

 ٣٨٨٥٤٤١ ١٥٠٥٥٢٩ ٢٣٧٩٩١٣ ١٢١٥٠٧ ٩٦٥١٧ ٢٨٦٦ ١٠٥٦٥وزارة التربية 

خاص / أهلي 
 محلي 

٦٨٢٤٠ ٢٣٨٦٩ ٤٤٣٧١ ٢٦٣٩ ١٧٢٤ ٩٦ ١١٦ 

 ٢٠٧٠ ٩٠٨ ١١٦٢ ١٠٥ ٨٨ ٧ ٣خاص أجنبي 

 ٣٩٥٥٧٥١ ١٥٣٠٣٠٦ ٢٤٢٥٤٤٥ ١٢٤٢٥١ ٩٨٣٢٩ ٢٩٦٩ ١٠٦٨٤ إجمالي 



  

  
  :الصفوف

متوسط عدد ووصل )% ٩٠(بنسبة ) ٩٨٣٢٩(عدد الصفوف في التعليم األساسي بلغت  -
كما نالحـظ   ةسياصفوف در) ٧(الصفوف لكل مدرسة أساسية مستقلة ومشتركة حوالي 

ي تعكس همن مدارس التعليم األساسي و)   ١٧٢٤( تزايد حصة القطاع الخاص المحلي 
ر التوجه االقتصادي الجديد علـى  يتنامي دور القطاع الخاص في االستثمار التعليمي بتأث

   .حرية السوق 
  
  

  



  

 
  :الشعب
) ١٢٤٢٥١(م ٢٠٠٣/٢٠٠٤للعام بلغت عدد الشعب الدراسية في التعليم األساسي  -

  .شعبة دراسية) ١١٩٠٩١(م ٢٠٠٢/٢٠٠٣بينما كانت في عام شعبة دراسية 
فـي عـام    شعبة)  ١.٣(بلغ متوسط عدد الشعب لكل صف في المرحلة األساسية  -

  .م٢٠٠٣/٢٠٠٤
  :الطالب 

) ٣٩٥٥٧٥١( م ٢٠٠٣/٢٠٠٤في عام  في المراحل األساسية الطالبإجمالي بلغ  -
إناث بينما كان فـي  )١٥٣٠٣٠٦(ذكور ) ٢٤٢٥٤٤٥(طالب وطالبة توزعت بين 

إناث، )١٤٠٤٨٨٠(طالب وطالبة توزعت بين ) ٣٧٠٢٥٧١(م ٢٠٠٢/٢٠٠٣عام 
  .ذكور) ٢٢٩٧٦٩١(

ـ كما بلغ متوسط عدد الطالب لكل مدرسة أساسية مستقلة و  - فـي عـام    ركةتمش
) ٧٧٩( طالباً وطالبة في حين بلغ هذا المتوسط بالحضر ) ٢٩٠( م ٢٠٠٣/٢٠٠٤

طالباً وطالبة بلغ المتوسط على مستوى  الصف ) ٢٣٠(طالباً وطالبة وفي الريف 
وفـي الريـف   ) ٩٤(طالب لكل صف وفي الحضر ) ٤٠( اليمنية في الجمهورية

في الفصول المدرسية فـي المنـاطق   ية الطالب الكثافة ارتفاعوهو ما يعني ) ٣٢(
نية وربما يعود انخفاض الكثافة في المناطق الريفيـة  االحضرية بسبب الكثافة السك

إلى تشتت السكان ومن ثم أمكان ارتفاع نسبة حرمان السكان من التعليم األساسي 
العوامـل  ذلـك تـأثير   نالحظ إن الذكور أكثر من اإلناث كما  بسبب ذلك التشتت 

التحاقها  نسبمما يقلل من . التحاق اإلناث بالتعليم األساسيأعاقت  ماعية التياالجت
  . ٦١.٣في مقابل االلتحاق المضاعف للذكور  ٣٨.٧عن زيد التي ت

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

  
  م٢٠٠٣/٢٠٠٤أهم المؤشرات الخاصة بالطالب الملتحقين في التعليم األساسي لعام 

 الطالب في الريف الطالب في الحضر   إجمالي الجمهورية  البيان 

 % العدد % العدد % العدد 

 %٧١ ٢٦٤٣٤٥٤ %٨٩ ١١٦٣٣٤٠ %٣٩٥٥٧٥١٨٧ طالب المرحلة األساسية 

 المرحلـة  طـالب  متوسط عدد
 لكل األساسية

 

  ٢٢٠  ٧٧٩  ٢٩٠ مدرسة 

  ٣٢  ٩٤  ٤٠ صف 

  ٢٨  ٤٦  ٣٢ شعبة 

  
  :لفنية واإلداريةالكوادر ا

تعرف على مدى للة مد البيانات المتعلقة بالكوادر الفنية واإلدارية من المؤشرات المهتع
  .كامل متطلبات العملية التعليمية في التعليم األساسيت
  :المدرسون -١
يتطلب تحسـين معـايير اختيـار    حيث في العملية التعليمية،  عنصرعد المدرس أهم ي

مهاراتهم بما يساهم في تحسـين   تطويرعملي والتربوي ومتابعة المدرسين وإعدادهم ال



  

، وبخاصة في التعليم األساسي الذي تزداد فيه أهمية المدرس في تكوين شخصية أدائهم
  .التالميذ

ـ ) ٢٩٨٨١(م ٢٠٠٣/٢٠٠٤عـام  حيث بلغ عدد المدرسين في التعليم األساسي   يأساس
 ٢٠٠٢/٢٠٠٣كـان فـي عـام     بينما )٨٩٦٦٦(وبلغ عدد المدرسين أساسي وثانوي 

)٩١٦٥٤(.  
  :القوى العاملة -٢

تكشف بيانات الجدول عن طبيعة النقص في القوى العاملة الضرورية فـي مـدارس   
  . لية التعليميةعمالتعليم األساسي المتعلقة مباشرة بال

مدارس التعليم األساسي وهو ما يعني في ) ٣٤٣(اء معامل الورش إالمنإذا ال تتوفر من أ
  .املعرها إلى أهم أدوات العملية التعليمية مثل أمين المعمل أو توفر تلك المافتقا

الجانب  في مدارس التعليم األساسي مما يعكس إهمال أمناء مكتبة ٥٧٧فر سوء اوال يتو
جود تلك المكتبات بدون من يقوم بإدارتها وال يتوفر في والثقافي في العملية التعليمية أو 

يقومون باإلرشاد  التربوي والتعامل مع  ممن  ١٠٠٧ء المجال االجتماعي سوا
  .المشكالت التي يواجه الطالب داخل المدرسة وخارجها 

توزيع القوى العاملة في مدارس التعليم األساسي بحسب نوع العمل الحالي ومرحلة 
  ٢٠٠٣/٢٠٠٤المدرسة في الجمهورية عام 

 النوع مرحلة المدرسة
 نوع العمل الحالي

أمين معمل  مراقب سكرتير لوآي مدير
 أو ورشة

  أمين
 مخزن

  أمين
 مكتبة

  أخصائي
 إجمالي عامل حارس مدرس اجتماعي

 أساسي
 94066 838 1366 77868 579 345 475 161 1134 987 3688 6625 ذآور
 24112 768 16 20326 428 232 115 182 437 544 726 338 إناث
 118178 1606 1382 98194 1007 577 590 343 1571 1531 4414 6963 إجمالي

 أساسي وثانوي
 64147 641 1008 53642 529 230 302 268 947 1014 2941 2625 ذآور
 19087 471 19 16024 371 192 72 158 371 493 644 272 إناث
 83234 1112 1027 69666 900 422 374 426 1318 1507 3585 2897 إجمالي

 اإلجمالي
 158213 1479 2374 131510 1108 575 777 429 2081 2001 6629 9250 ذآور
 43199 1239 35 36350 799 424 187 340 808 1037 1370 610 إناث
 201412 2718 2409 167860 1907 999 964 769 2889 3038 7999 9860 إجمالي



  

  
ـ رو معمـل أ يرتفع فيها عدد أمناء  أما مدارس التعليم األساسي المشتركة مع الثانوية ة ش

بينمـا  . ع هذا االرتفاع النسبي الشتراكها مع مدارس ثانوية في المبـاني جوير ٤٢٦إلى
وهذا يعنـي   ٩٠٠إلى  مالذي وصل عدده ناالجتماعييين صائيختنخفض بالنسبة لعدد األ

  .التعليمية ةتقليل فاعلية العملي
  :التعليم الثانوي: ثالثاً 

مرحلة تعليم وسيط بين التعلـيم األساسـي والتعلـيم    ) سنة ١٧-١٥(لثانوي يعد التعليم ا
ات التعليمية وتوزيعهـا نحـو   جوحلقة تعليمية مهمة تعتمد عليها تنظيم المخر ، الجامعي

ى قدرة مقياساً  لمد، ويعد التعليم الثانوي ) ، تجاري  أدبيلمي ، ع( تفرعات التعليم العام 
ت المحتملة من ظ على كفاءته الداخلية ، والتقليل من  االختالالالنظام التعليمي على الحفا

  .التسرب واالنقطاع
  :رات التاليةدالقساب الطالب ويهدف التعليم الثانوي إلى إك



  

ها والتزود بقـدر  بوجبما والتعامل والسلوك قيمتهفهم العقيدة اإلسالمية وإحكامها و .١
  .واإلسالميةكاف من المعلومات عن الثقافة والحضارة العربية 

ميـة،  لبيـة والع داألته إجادة اللغة العربية كتابةً ونطقاً واستخدامها في توسيع ثقاف  .٢
فكار بوضوح مع مراعاة مقومات البناء اللغوي الصحيح وكـذلك  األر عن بيعتوال

  .إجادة قراءة وكتابة لغة أجنبية واحدة على األقل
واإلسالمية وضرورة العمـل   العربية ةماألوطن اليمني والو شعبالالوعي بقضايا  .٣

من اجل التقدم السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي في الوطن اليمني وأداء 
والدفاع عن حقوق اآلخرين والعمل بـروح الفريـق   بالحقوق والتمسك  الواجبات
  .الواحد

الحديثة واستقصاء  ن الفنيةالمهارات العقلية واليدوية األساسية للمهإكساب الطالب  .٤
  .ادر المعلومات ومعرفة عمليات جمعهامص

  :  واقع اخلدمات التعليمية يف التعليم الثانوي
 :الطالبالمدارس و

تعد البيانات المتعلقة بعدد المدارس وعدد الطالب فـي مرحلـة التعلـيم الثـانوي مـن      
  .المؤشرات المهمة في التعرف على الوضع التعليمي في هذه المرحلة

دارس والطالب في التعليم الثانوي بحسب جهة اإلشراف جدول بين إجمالي عدد الم
  م٢٠٠٣/٢٠٠٤

 الجهة اإلشرافية

 عدد المدارس
عدد 
 الصفوف

 الشعب

 الطالب

 ثانوي
ثانوي
 أساسي

 اإلجمالي إناث ذكور

ــة  وزارة التربيــ
 والتعليم 

٥٧٩٠٩٦ ١٧٥٣٧٢ ٤٠٣٧٢٤ ١٤٧٩٥ ١٠٦١٠ ٢٨٦٦ ٢٨٨ 

 ٩٢٧٦ ٢٣٨٩ ٦٨٨٧ ٤٣٢ ٣١٤ ٩٦ ١٢خاص محلي/ أهلي 

 ٦٢٣ ٢١٨ ٤٠٥ ٣٤ ٢٦ ٧ ٠ خاص أجنبي 

 ٥٨٨٩٩٥ ١٧٧٩٧٩ ٤١١٠١٦ ١٥٢٦١ ١٠٩٥٠ ٢٩٦٩ ٣٠٠ اإلجمالي 

  :عدد المدارس 



  

مدرسة ثانوية توزعت بين ) ٣٣٣٦(من  ع التعليم الثانوياتسايالحظ من بيانات الجدول 
) ٣٢٦٩(إلى   م٢٠٠٢/٢٠٠٣مدرسة مشتركة في عام ) ٣٠٥٦(مدرسة مستقلة ،)٢٨٠(

وتشمل المدارس  م ٢٠٠٣/٢٠٠٤مشتركة عام مدارس  ٢٩٦٩وة مدرسة ثانوي ٣٠٠فها 
العاملة والمدارس قيد التشييد ، يالحظ ان وزارة التربية والتعليم تشـرف علـى معظـم    

ـ وبتما تبلغ نسـبة  % ٩٦.٥سبة بنالمدارس في هذه المرحلة و ور التعلـيم األهلـي   حض
  .في االستثمار التعليمي اإلسهام ءوهي نسبة تدل على بد% ٣.٣٠

  م٢٠٠٣/٢٠٠٤توزيع المدارس في التعليم الثانوي بحسب الجهة اإلشرافية عام 

  
  :الصفوف -

متوسط عـدد  فيما وصل  ،%١٠بنسبة ) ١٠٩٥٠(بلغ عدد الصفوف في التعليم الثانوي 
  .صفوف دراسية) ٣(لي ومستقلة ومشتركة حوا ةالصفوف الدراسية لكل مدرسة ثانوي

 



  

 
  :الشعب -
شـعبة  ) ١٥٢٦١( م٢٠٠٣/٢٠٠٤عام  بلغت عدد الشعب الدراسية في التعليم الثانوي -

  شعبة دراسية) ١٣٩٧٣(٢٠٠٢/٢٠٠٣بينما كان في عام دراسية 
ـ   ) ١٠٤(متوسط عدد الشعب لكل صف في المرحلة الثانوية  بلغ- ي شعبة بينمـا بلـغ ف

  .شعبة على التوالي) ١.٢(،) ٢.٥(الحضر والريف 
  :الطالب 
طالبـاً وطالبـة مـنهم    ٥٣٩٩٢٥(مـن  عدد الطالب في المرحلة الثانوية  تزايد -١

طالباً ) ٥٨٨٩٩٥(م إلى٢٠٠٢/٢٠٠٣إناث عام ) ١٥٨٢٤٥(ذكور، ) ٣٨١٦٨٠(
  طالبة ) ١٧٧٩٧٩(طالب، ) ٤١١٠١٦وطالبة منهم 

طالباً وطالبة لكل مدرسة ) ١٨٠(٢٠٠٣/٢٠٠٤في عام متوسط عدد الطالب بلغ  -٢
وعلى مسـتوى  ) ٥٤(بلغ متوسط عدد الطالب لكل صف بينما مستقلة ومشتركة 

علـى مسـتوى الجمهوريـة    )  ٣٠و ٤٨، و، ٣٧(الشعب فقد وصل المتوسـط  
   .والحضر والريف على التوالي

  م٢٠٠٣/٢٠٠٤أهم المؤشرات الخاصة بالطالب الملتحقين في التعليم الثانوية لعام 
 الطالب في الريف الطالب في الحضر   إجمالي الجمهورية  البيان 

 % العدد % العدد % العدد

طــالب المرحلــة 
 الثانوية 

٥٣ ٣١١٨٧١ %٤٧ ٢٧٧١٢٤ %١٣ ٥٨٨٩٩٥% 

ــدد   ــط ع متوس
 الطالب للكل 

      

   ١٢١ ٣٩٨ ١٨٠ مدرسة 

 ٣٨ ١٠٣ ٥٤ صف

   ٣٢ ٤٩ ٣٩ شعبة 



  

  
 :الكوادر الفنية واإلدارية

  : المدرسون -١
في المدارس المستقلة ) ٦٤٠٨( م٢٠٠٣/٢٠٠٤عام  تعليم الثانويين في البلغ عدد المدرس
 نمن إجمالي مدرسي ٤٣.٦٥في المدارس المشتركة أي بنسبة  )٦٩٦٦٦(بينما بلغ عددهم 

  .التعليم العام 
  :الكوادر الفنية واإلدارية -٢
أهم متطلبات العمليـة التعليميـة فـي    من الكوادر الفنية واإلدارية المساعدة فر تويعد   

  .أمناء المعامل أو الورش  والمكتبات واألخصائيين االجتماعيين هم و. المدارس
ني منه المدارس في المرحلة الثانوية حيث بلغ أمناء المعمل عاوبين الجدول النقص الذي ت

اجتمـاعي  ئي اصأخ ١٢٦أمين مكتبة و ١٤٢انوي وفي مدارس التعليم الث ١٤٠والورش 
  . في مدارس التعليم الثانوي

ـ منـاء الم أأما مدارس التعليم الثانوي المشتركة مع األساسي يرتفع عـدد    نـاء ل وأمعام
علـى التـوالي   )٩٠٠، ٤٢٢، ٤٢٦(إلى أن يصـل   نواألخصائيين االجتماعييات المكتب

  .ارس األساسي في المباني ويرجع هذا االرتفاع النسبي إلشراكها مع مد
  
  
  



  

توزيع القوى العاملة في  مدارس التعليم الثانوي  بحسب نوع العمل الحالي 
  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ومرحلة المدرسة في الجمهورية عام 

 النوع مرحلة المدرسة

 نوع العمل الحالي

 مراقب سكرتير وآيل  مدير

  أمين معمل
  أو 
 ورشة  

  أمين 
 مخزن

  أمين 
 مكتبة

  أخصائي
 إجمالي عامل  حارس مدرس جتماعيا 

 ثانوي 

 6589 189 178 5037 81 104 82 82 122 179 273 262 ذآور

 1879 153 9 1371 45 38 20 58 49 45 61 30 إناث

 8468 342 187 6408 126 142 102 140 171 224 334 292 إجمالي

 أساسي وثانوي

 64147 641 1008 53642 529 230 302 268 947 1014 2941 2625 ذآور

 19087 471 19 16024 371 192 72 158 371 493 644 272 إناث

 83234 1112 1027 69666 900 422 374 426 1318 1507 3585 2897 إجمالي

 اإلجمالي 

 70736 830 1186 58679 610 334 384 350 1069 1193 3214 2887 ذآور

 20966 624 28 17395 416 230 92 216 420 538 705 302 إناث

 91702 1454 1214 76074 1026 564 476 566 1489 1731 3919 3189 إجمالي
  

  
  



  

  : العام في اليمن اإلنفاق على التعليم
األولى للتنميـة ، فيمـا    ةلخمسياتحددت أولويات التنمية االجتماعية في اطار الخطة 

تنمية الخدمات من خالل زيـادة االنفـاق الحكـومي ،    يتعلق بالجانب الثقافي ، وفي 
  . قطاع التعليمفي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في العمل 

ونالحظ ارتفـاع  للتعليم من إجمالي اإلنفاق العام ) % 76.7(فبلغ اإلنفاق على التعليم 
لب رة ألنها تعكس في الغاثطفيف في االنفاق على التعليم ولكن هذه الزيادة لم تكن مؤ
  .ارتفاع االسعار وليس زيادة حقيقية في المخصصات المالية

  : العام في اليمن الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع التعليم 
  .الموارد المالية وتأخير اعتماد المخصصات المالية من وزارة  المالية  ةشح .١
  .غياب المساهمة المحلية في تنفيذ األنشطة  .٢
  .تكون معدومةد لتعليمية تكانفقات تشغيل مركز الوسائل ا .٣
  .تأخر االعتمادات األجنبية  .٤
تلـف نظـم ومسـتويات اإلدارة    مخفؤة والمؤهلة في الكغياب اإلدارة العلمية  .٥

  .التربوية 
ـ ضعف قدرات نظام اإلدارة التربوية على ترجمة المخ .٦ فـي   ات النظريـة طط

 .ملموسوحقيقي  يالتربية والتعليم أمر واقع

 لـك نمـو  أن يصـاحب ذ دون سات التربية والتعليم رع في مؤستساالنمو الم .٧
 لعناصرلكيفي او مي واختالل في  النمو الك. موازي في مجال اإلدارة التربوية

 .نظام اإلدارة التربوية 

 .الجاريعدم االهتمام بالنمو المعرفي والتثقيف الذاتي بهدف مواكبة التطور  .٨

 : رية اليمنية توجيهات لتطوير التعليم العام يف اجلمهوالاخلطط و
 

  م٢٠٢٥ـ ما جاء في الرؤية اإلستراتيجية لليمن :أوال 
عبارة عن تصور نظري مدروس لمـا   هيم ٢٠٢٥الرؤية اإلستراتيجية لليمن       

إجماال بعد عقدين من الزمن ، وتهدف إلى انتقال اليمن إلى يمن ال هن أن يكون عليمكي
ن خـالل توجهـات محـددة لبلـوغ     مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية ،  وم



  

والثقـافي   فيقتصادي والتطور االجتماعي والمعراالطموحات وأهداف النمو والتنوع 
 .وحقوق اإلنسان  ةوتعزيز الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسي

الرؤية اإلستراتيجية  في المجال االجتماعي جاءت التوجهات كما يلي  تهوتوفي ما اح
  :م ٢٠٠٥-٢٠٠١  خطة الخمسيةال

  . م ٢٠٢٥بحلول %  ١٠محاربة األمية لتخفض إلى اقل من  .١
عميم وضمان تعليم الفتاة ، خاصة في الريف وتقليص الفارق في التعليم بـين  ت .٢

%  ٩٠ل نسبة التحاق البنات في التعلـيم األساسـي إلـى    تصوالبنات ل البنين
  .  م٢٠٢٥بحلول 

الهيكل والمنهج لتصبح قادرة ي في أنظمة التعليم، من حيث رإدخال تحول جذ .٣
  .على مواكبة التطورات العلمية والتقنية واحتياجات التنمية 

  .تعمل على استقطاب التالميذ النابهينلإنشاء مدارس التكنولوجيا المعلومات  .٤
 .م ٢٠٠١/٢٠٠٥الخطة ألخمسيه الثانية في ـ ما جاء :ثانياً 

تحول هيكلي  في نظـام التربيـة    استهدفت هذه الخطة في مجال التعليم العام، إدخال
والتعليم ليصبح قادر على مواكبة التطورات العلمية والتقنية وتلبية احتياجات التنميـة  

 .ة خطلاالمستقبلية ونتيجة لذالك  توقعت أن تتحسن مؤشرات التعليم خالل سنوات 

خـالل فتـرة   %  ١٢حـوالي  برفع معدل القبول الصافي بالصف األول  -
 .الخطة

 .ن جنسيلل%  ٩٦،٣القيد اإلجمالي في المرحلة األساسية إلى  فع نسبةر -

  % . ٤١,٣رفع نسبة القيد اإلجمالي في المرحلة الثانوية إلى  -
  :ولتحقيق  األهداف تبنت الخطة السياسات واإلجراءات التالية

  .االرتقاء بالتعليم العام والنهوض بمناهجه ووسائله وكادره التعليمي .٥
 .م األساسي والحد من  التسرب وخاصة بين الفتيات تطبيق إلزامية التعلي .٦

توحيد التعليم العام منهجاً وإدارة وإنهاء الثنائية لبنـاء جيـل يسـتمد تعليمـه      .٧
ومعارفه من سماحة  الدين  اإلسالمي ومن الثوابت الوطنية والمعارف العلمية 

 .والتقنيات  الحديثة



  

لمسـتقبلية للمؤسسـات   استكمال مشروع الخارطة المدرسية ووضع الخارطة ا .٨
  .التعليمية 

توفير احتياجات التعليم العام من المباني المدرسـية وتجهيزهـا بمسـتلزمات     .٩
  التعليم 

 .التوسع في إنشاء مدارس للفتيات وتأمين مستلزماتها المادية والبشرية .١٠

تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في قطاع التعلـيم بكافـة مسـتوياته     .١١
 .ض األطفال وانواعه بما في ذلك ريا

 .تحسين كفاءة اإلنفاق على التعليم  .١٢

زيادة مخصصات الصيانة والتشغيل للمباني والتجهيزات وتوفير ورش  .١٣
 الصيانة 

توسيع فرص التحاق الفتيات بالتعليم وإبراز دور األنظمة التعليمية في  .١٤
 .تعزيز مكافئة المرأة في األسرة والمجتمع

وب في  مرحلة التعليم األساسـي  إدخال مادة اللغة اإلنجليزية و الحاس .١٥
 رحلة التعليم الثانوي  موالتعزيز في 

 
ما جاء في البرنامج االنتخابي للمؤتمر الشعبي العام في االنتخابات النيابيـة  / ثالثاً 
 .م ٢٧/٤/٢٠٠٣

حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان تأسيسـه عـام   ، يتزعم السلطة في اليمن حالياً
وبذرة يمنية أصلية، ليصبح شجرة طبية ومثمرة في أرجاء اليمن ، ناتجاً لفكرة ١٩٨٢
االنتخابي في مختلف المجاالت  هوشرع المؤتمر في تنفيذ ما جاء في برنامج. السعيد
 البرنامج في مجال التعليم أهم ما جاء بها ما هستهدفهو ما اهمنا في هذا التقرير يوما 
  :يلي

 
استيعاب جميع  هدفإلى تحقيق  وصولللتوسيع قاعدة التعليم األساسي، سعياً  .١

  .سنة)  ١٤-٦من عمر ( األطفال 
  .توسيع قاعدة استيعاب  الفتيات في التعليم األساسي والثانوي  .٢



  

  .خطط لها في مختلف المحافظات ممواصلة إنشاء المدارس ال .٣
  استكمال تطوير المناهج الدراسية الموحدة لما تُبقي من  مرحلة التعليم الثانوي  .٤
آلية جمع البيانات وتطـوير قاعـدة   تحديد ية ووشبكة المعلومات الترب تطوير .٥

  .المعلومات 
 . لكبارتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمية وتعليم ا .٦

 .ماجهم في التعليم داالحتياجات الخاصة وإ م بذويتماهاال .٧

 .م٢٧/٤/٢٠٠٤ـ ما جاء في برنامج الحكومة في :ربعاً 

وإدارةً، تطبيقاً لقـانون التعلـيم وإنهـا حالـة      نهجاً، مااللتزام بتوحيد التعليم .١
 .االزدواجية

توزيـع المنشـآت    الـة  استكمال مشروع الخارطة المدرسية ، بما يكفـل عد  .٢
 .التعليمية 

إعطاء تعليم الفتاة أهمية خاصة ، ومواصلة تنفيذ اإلستراتيجية  الوطنية فـي   .٣
 .هذا المجال 

  : النتائج
لتعليم ما قبـل األساسـي،   للوضع التعليمي في اليمن من العرض السابق لتطور ا
اعد في السياسة تصنلمس االهتمام الملحوظ والم. انويثالتعليم األساسي والتعليم ال
التساوي فـي الحقـوق   . ن دستور الجمهورية اليمنية مالعامة  للدولة ، حيث يض

 .تحقيق ذلكوالوجبات لجميع المواطنين، فالتعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة ل

وتحـددت الرؤيـة   . الثانيـة   ةي التعليم باهتمام خاص في الخطة ألخمسيحظكما 
في مجموعة أهداف عامة تقوم على التزام الدولـة بتـوفير    لتنمويةاإلستراتيجية ا

التعليم في المرحلة األساسية لجميع المواطنين وتوسيع  التعليم في المرحلة الثانوية 
على المستوى المتوسط والبعيد عملية تحديث المجتمع من ، ورفع كفاءته بما يخدم 

لبناء العلمي اخالل إعداد المواطنين علمياً وروحياً وفكرياً واجتماعي لإلسهام في 
والحكومية نموية والمعرفي كما يالحظ على اإلستراتيجية واألهداف والسياسات الت

لك تحقيق  تقادرة على وحها الذي ال يستند على إمكانيات مفي المجال التعليمي ط
 . ةاألهداف  في الجوانب الكمية والكيفية للعملية التعليمي



  

كما لم يصاحب السياسات المتعلقة بمحو األمية وتوسيع تعليم البنـات ومعـدالت   
  .فيهاالكمي التي جرى تأكيد التوسع . بالتعليم األساسي والثانويااللتحاق 

  : التوصيات 
  .يم األساسي عداد معلم التعلإاالهتمام ب -١
  النظر إلى عملية تطوير التعليم كعملية مستمرة ، وليس حدثا له  بداية ونهاية  -٢
  .تخصيص ميزانية كافية لبرامج التعليم العام -٣
  .أو عوائق إشكاالت من أي  ال تعاني وناجحة  ةإدارة تربوية كفوءتحقيق  -٤
ـ  توفير حوافز مالية أو عينية لألسر التي  تلحق بناتها بالتعليم  -٥ فـي    ىاألساس

  .الريف 
 .بعد سن الخامس عشر  الكباراالهتمام بتعليم  -٦

 .التعليمية  فرصاالهتمام بتكافؤ ال  -٧

 :المراجع 

، رؤية مقترحة لمفهوم وأهداف التعليم األساسـي فـي   ٢١٩٩٦درة مثنى عقالن ، -
 .جامعة صنعاء . ول تربية كلية التربية صالجمهورية اليمنية ، رسالة ماجستير ، أ

، أهم معوقات تنمية اإلدارية التربوية في الجمهورية  ٢٠٠٤عائض محمد  الفقيه ،  -
 اليمنية ، رسالة ماجستير ، العلوم التربوية والتطبيقية ـ كلية التربية ـ جامعة ذمار  

م صـادر عـن وزارة التربيـة    ٢٠٠٣/٢٠٠٤اإلحصاء التربوي الشامل، للعـام   -
 .والتعليم

صادر عن المركز العـام للدراسـات    ،٢٠٠٠السنوي للعام التقرير اإلستراتيجي  -
  .والبحوث واإلصدار 

م، صدر عن المركز اليمنـي للدراسـات   ٢٠٠١التقرير اإلستراتيجي اليمني لعام  -
  .اإلستراتيجية 

  .صادر عن الجهاز المركز لإلحصاء م٢٠٠٣اإلحصاء السنوي للعام  -


