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  :التمهيد. 1
  

 للعمل من أجل النهوض 2003تسعى منظمة المرأة العربية منذ إنشائها في عام 
  :تطوير أوضاعها ، سعيا لتحقيق غايات رئيسية ثالث هي بالمرأة العربية ، و

تمكين المرأة العربية وتعزيز قدراتها في آافة الميادين آرآيزة أساسية لتقدم  •
 .المجتمع العربي

التوعية بأهمية ومحورية أن تكون المرأة العربية شريكًا على قدم المساواة في   •
 .رأة ذاتها والمجتمعات العربية عملية التنمية على أن تشمل جهود التوعية الم

تكريس جهود التنسيق والتعاون بين الدول العربية من أجل إنجاز غايات التمكين  •
 .والتوعية 

ومن أجل بلوغ تلك الغايات السامية تبنت المنظمة مجموعة من األهداف ، ووضعت  
امة مجموعة من الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيقها من خالل رسم السياسة الع

للمنظمة النابعة من استراتيجية النهوض بالمرأة العربية ، ومن توصيات المنتديات 
  .الفكرية السبعة التي نظمت في إطار مؤتمري قمة المرأة العربية األول والثاني

  :وقد آان من أبرز الوسائل والتدابير التي وضعتها ضمن أولوياتها 
   .جمع ونشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة

 .عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة 
  .القيام بالدراسات والبحوث حول المرأة وموقعها في المجتمع

وانطالقًا مما سبق  جاء تدشين مشروع الدراسة المسحية عن التعليم، والصحة ، 
الغايات واألهداف التي واالقتصاد ، واإلعالم آخطوة في اتجاه المسار الصحيح لتحقيق 

من شأنها أن تسهم في النهوض بأوضاع المرأة العربية ، والعمل على توحيد الجهود 
وتوجيه المشاريع التي تسعى الستثمار القوى البشرية المعطلة  لنصف المجتمع 

  .المتمثل في المرأة 
 

  : الهدف العام من مشروع الدراسات المسحية 1.1
ع من آفاءة البرامج المستقبلية والتي تعمل على النهوض يستهدف هذا المشروع الرف

  .بالمرأة وتمكينها في المجاالت األربع في الدول األعضاء
  

  : األهداف الفرعية للمشروع 1.2
التعرف على البرامج التي نفذت في آل مجال من مجاالت المسوح األربعة ، وذلك  •

 حققتها تلك البرامج ، في آل دولة من الدول األعضاء ، وعلى األهداف التي
واألهداف التي فشلت في إنجازها ، وذلك يساعد على تحديد أولويات التحرك 

  .وتفادي األخطاء ، وأوجه القصور الماضية ، مع اإلفادة من التجارب الناجحة 
التعرف على البرامج قيد التنفيذ والمراحل التي تم إنجازها بما يمنع التكرار سواء  •

و للمراحل التي نفذت فيه وحققت األهداف المرجوة منه ، مع للبرنامج برمته أ
 .التوصية بتصحيح مسار البرامج المتعثرة 

تحديد المشكالت التي تواجهها البرامج التي تستهدف النهوض بالمرأة في مجاالت  •
المسوح، ومن ثم محاولة تفاديها عند صياغة البرامج الجديدة أو إيجاد حلول لها 

 .عيًا مسبقًا بهاطالما أن هناك و
تحديد المجاالت التي يمكن فيها تفعيل التنسيق والتعاون وتبادل الخبرة فيما بين  •

 .الدول األعضاء في المجاالت األربع في مراحل األعداد  وتنفيذ البرامج
تحديد المشاريع والبرامج التي يمكن أن تتبناها المنظمة للنهوض بالمرأة وتمكينها  •

جهة لكل أو معظم الدول العربية أو آانت موجهة إلى دولة سواء آانت مشاريع مو
 .محددة

  :والجدير ذآره أن الدراسة التي بين أيدينا ستتضمن جانبين هما
o التعليم في الجمهورية اليمنية: الجانب النظري. 
o  منهجية الدراسة: الجانب الميداني. 
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  : وسنتناول ذلك تفصيًال في اآلتي
   في الجمهورية اليمنية التعليم: الجانب النظري . 2

لعله من األهمية بمكان أن تتضمن الدراسة المسحية في مجال التعليم خلفية نظرية 
نظرًا لما يمكن أن تقدمه هذه الخلفية من , عامة عن التعليم في الجمهورية اليمنية 

وبيانات إحصائية تسهم في تقديم بعض المؤشرات والحقائق التي يمكن من ,معلومات 
وبخاصة ما يتعلق منها ,  تحليل وتفسير آثير من القضايا المرتبطة بالتعليم خاللها

  .بتعليم اإلناث 
ألنها ترتبط أيضا , ما بعد الوحدة اليمنية ة وسنحاول في هذا العرض الترآيز على فتر
  :، وفيما يلي توضيح ذلكبالفترة الزمنية المحددة للدراسة المسحية 

  : المقدمة 2.1
ية الشاملة في أي مجتمع من المجتمعات تتأثر بالتطورات السياسية الشك أن التنم

آانت على المستوى الوطني أم على أواالقتصادية واالجتماعية والثقافية سواء 
 وبهدف مواآبة هذه التطورات والتحوالت  نجد الدول .المستويين اإلقليمي والدولي 

عداد الخطط ورسم السياسات اتجهت نحو إ، وبخاصة في العالم الثالث، والحكومات 
ووضع االستراتيجيات العامة والنوعية التي تمكنها من انتهاج أساليب علمية متطورة ، 

وبما يمكنها من الوصول إلى غاياتها ، وفق رؤى تحلل الواقع وتستشرف المستقبل 
  .وأهدافها 

تية فرضت آما أن التطورات السريعة والمتالحقة في مجال تقنية االتصاالت والمعلوما
إذ ال يمكن تجنب , نفسها على المجتمعات ومثلت تحديات  حقيقية أمام الشعوب 

  : وآان مما أفرزته ظهور تيارات العولمة متمثلة في،تأثيراتها سواء السلبية أم االيجابية
والبيئية , وتفاقم المشكالت السكانية , تحرير التجارة العالمية ، واقتصاد السوق الحر

  .ومشارآة المرأة وإدماجها في التنمية , ق االنسان وقضايا حقو
وهو يتأثر بكل تلك األحداث , والمجتمع اليمني ال يعيش معزوًال عن المنظومة الدولية 

ويعمل جاهدًا من أجل تالفي سلبياتها ومواآبة إيجابياتها في سبيل , والتطورات 
واقتراح آليات , االستراتيجيات وإعداد , متخذًا من وضع الخطط التنموية , تحقيق التقدم 

متطورة لتنفيذها من خالل إيجاد شراآة فاعلة مع مؤسسات المجتمع اليمني لتكامل 
  . لخدمة المجتمع وتقدمه  متخذًا من آل ذلك سبيًالالجهود الرسمية والشعبية

وال بعدد , والتنمية الحقيقية ال تقاس بمقدار  ما رسم لها من خطط وسياسات وبرامج 
رغم -  ية لوال بحجم ما رصد لها من موازنات وموارد ما, ستراتيجيات التنموية والنوعية اال

 وإنما المقياس الحقيقي والمؤشر  الفعلي على آفاءتها ونجاحها يعتمد على -  أهميتها
 البشرية المؤهلة والمدربة القادرة على تحمل مسئولية قيادة العمل التنموي القوى

 التعليم والتدريب دورًا أساسيًا ومهمًا في خلق القوى البشرية  ويؤدي.بكفاءة واقتدار
  . التي تلبي احتياجات المجتمع وتفي بمتطلبات سوق العمل واإلنتاج 

واالستثمار في التعليم يمثل أهم أنواع االستثمار , واإلنسان هدف التنمية ووسيلتها 
, ضاري في المجتمع الذي يؤدي بدوره إلى  خلق التواصل المعرفي والثقافي والح

ويساعد على تحقيق النمو والتطور في شتى مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية 
ويسهم في االرتقاء بمستوى حياة الشعوب ويحقق لها , واالجتماعية في المجتمع 

  .الرفاه والتقدم 
, نية وقد أولت الجمهورية اليمنية التعليم اهتمامًا خاصًا آونه أحد أهداف الثورة اليم

 والجهل والتبعية السياسية ،وألنه يمثل نقطة االنطالق والتحول من الجمود والتخلف
إلى تحقيق األمن واألمان والتطور واالزدهار من خالل التزود بالمعارف ، واالقتصادية 

 في ًا أساسيًا دورآما أن للتعليم,  وتعزيز القيم واالتجاهات ،والمعلومات والمهارات
والتعامل  مع التقنية الحديثة ، والوصول إلى مستوى ,  اإلنتاجية  تحسين الكفاية
  .اإلنجاز واإلبداع 

,  وتدرك اليمن أهمية التعليم في تحقيق أهدافها التنموية االقتصادية منها واالجتماعية 
لذا فإن النظام التعليمي يخضع لعملية مراجعة شاملة تقود إلى انتهاج التخطيط 

ولقد . لجة االختالالت ومواجهة التحديات  سواء الكمية أو النوعيةاالستراتيجي في معا
قبلها و,  )   2003 اآتوبر ( فيأقرت اليمن  االستراتيجية الوطنية للتعليم األساسي
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، وتعمل على تسخير 1998في االستراتيجية الوطنية  لمحو األمية وتعليم الكبار 
وبما يتوافق مع تحقيق أهداف  , مختلف اإلمكانات المادية  والبشرية لتنفيذهما

آاالستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ، , االستراتيجيات الوطنية األخرى 
وخطة العمل السكاني ، واالستراتيجية الوطنية , واالستراتيجية الوطنية للسكان 
ية آما أن العمل قد بدأ في إعداد االستراتيجية الوطن.. للتعليم الفني والتدريب المهني 

  )1. (واالستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والجامعي , للتعليم الثانوي 
م نقلة نوعية متميزة 1990 مايو من عام 22وشكل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 
فقد أصبح للتعليم سياسة تربوية هادفة . في نظام التعليم في الجمهورية اليمنية
وتلمس مالمح . افه ورؤاه واحتياجاته وتطلعاتهومحددة انبثقت من فلسفة المجتمع وأهد

دستور الجمهورية اليمنية المقر في مايو  في ةهذه السياسة التربوية واضحة جلي
, ) 54(فقد أآدت المادة ) 2001 فبراير 20(  في  والذي تم تعديله للمرة الثانية1991

نون بإنشاء مختلف التعليم حق للمواطنين جميعًا تكفله الدولة وفقًا للقا(( على أن 
المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية ، والتعليم في المرحلة األساسية إلزامي ، 
وتعمل الدولة على محو األمية ، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني ، آما تهتم 
ة الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من االنحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلي

  )).والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجاالت
وقد انعكس هذا التوجه العام للسياسة التعليمية في قانون التربية والتعليم الصادر 

تنبثق فلسفة التربية وأهدافها ) (3(م ، فجاء في نص المادة رقم 1992لسنة ) 45(برقم 
ودستور البالد ، ومن تراثها ,  الشعب اإلسالمية في الجمهورية اليمنية من عقيدة

ومن رصيد الحرآة الوطنية , ومن أهداف ثورتي سبتمبر وأآتوبر , العربي واإلسالمي 
)  أ – 6(ونصت المادة رقم , ) ومن خصائص التعليم وحاجة المجتمع , اليمنية وتجربتها 

فهو حق , تنمويًا بعيد المدى اعتبار التعليم إلى جانب آونه استثمارًا  بشريًا (( على 
  ))إنساني مشروع تكفله الدولة وتيسره لجميع  أبناء الشعب 

التعليم مجاني في آل مراحله وتكفله الدولة (( فقد أآدت على أن ) 8(أما المادة رقم 
  )) .وتحقق الدولة هذا المبدأ تدريجيًا  وفق خطه يقرها مجلس الوزراء 

عمل الدولة على تحقيق العدالة االجتماعية وتكافوء  ت ) (( 9(وجاء  في نص المادة 
ومراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية التي تقف عائقًا أمام بعض , الفرص في التعليم 

  )) .األسر لالستفادة من حق أبنائهم في التعليم 
وفي سبيل تحقيق ذلك فقد ذآرت وزارة التربية والتعليم في وثيقة 

ناهج التعليم العام مجموعة من مبادئ السياسة المنطلقات العامة لم
  )3(: التعليمية تتمثل في اآلتي 

توحيـد النظـام التربـوي والتعليمـي         : مواءمة النظام التعليمي وتكاملـه وتوازنـه       •
ومتطلبات التنمية والتطورات العلميـة     , ليكون أآثر مواءمة لحاجات المجتمع المتطورة     

أآثـر قـدرة علـى تحقيـق التكامـل و التـوازن بـين               وليكـون   , والتكنولوجية المتسارعة   
ومتطلبـات العـصر    , حاجات المجتمع مـن جهـة ومقومـات الذاتيـة الثقافيـة للمجتمـع               

 .ثقافيًا وتكنولوجيًا من جهة أخرى 
 العلمي في التخطيط واالعتمـاد علـى        جترسيخ المنه  : التخطيط والبحث العلمي   •

,  التربوي في جميع المراحل التعليمـة        في عملية تطوير النظام   , البحوث والدراسات   
والربط في التعليم قبـل التخصـصي       , وفي بناء المناهج وتنفيذها وتقويمها ومتابعتها       

 .بين المعارف النظرية وتطبيقاتها 
ــيم   • ــة التعل ــة وديمقراطي ــة االجتماعي ــات    : العدال ــع الخــدمات واالمكان فــي توزي

ة فـي  توإلزامي, التعليم في آل مرحلة ومجانية , التعليمة بين المحافظات والمناطق    
ومراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية التي     , ) سنوات9(مرحلة التعليم األساسي    

تقف عائقًا أمام بعض األسر لالستفادة من حـق أبنائهـا فـي التعلـيم وتـوفير الرعايـة          
 .ة في مختلف المراحل يالصحية المدرس

وتنميـة  , ي نحـو بنـاء الشخـصية بكـل جوانبهـا            توجيه النظام التربو   : بناء الشخصية  •
, والمبـادرة والحـوار الهـادف       , ر العلمـي والتحليـل والنقـد        فكيـ قدرة المواطن على الت   

 .والمشارآة الفاعلة في تطوير المجتمع والدولة 
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تبني مبدأ التربية مدى الحيـاة والتأآيـد علـى التعلـيم والتثقيـف              : التعليم المستمر  •
ة يـ إيجاد  المجتمـع المـتعلم وضـرورة تنويـع المؤسـسات التعليم            و, الذاتي المستمر   

 .المتخصصة القادرة على مواآبة  التطور العلمي المتسارع 
ترسيخ مبـادئ الديمقراطيـة والتعدديـة        : التربية الديمقراطية التربية السياسية    •

 . ممارسة الحقوق والتمسك بها والدفاع عنها نحث عبوال, الحزبية وحرية الرأي 
الالزمـة لممارسـة العمـل      , مهنة لهـا قواعـدها الخلقيـة والمهنيـة           : سالة التعليم ر •

 التربوي 
, المعلم حجر الزاوية في إصالح وتطوير النظام التعليمي والمناهج           :محورية المعلم  •

 .ولذلك يجب االهتمام بتأهيله وتدريبه
الـربط بـين الجوانـب      االهتمام بالحيـاة العلميـة والمهنيـة و        : التعليم والتعّلم للحياة   •

واالستفادة من مصادر البيئة وذلـك  , والمعارف النظرية واألنشطة العملية والتطبيقية    
 .ألغراض تربوية وتنموية واجتماعية 

 , اعتبار التعـرف علـى حاجـات المتعلمـين وخصائـصهم             : مراعاة خصائص المتعلم   •
وتحـسين عمليـة    واآتشاف ميولهم وقدراتهم ورعايتهم أساسا في تطـوير المنـاهج           

 .التعليم والتعلم
وإدخـال العمـل    , تضمين المناهج قدرًا آافيًا من العلوم والتكنولوجيـا         : احترام العمل  •

المنتج في صـلب المنـاهج واألنـشطة المدرسـية وتكـوين اتجاهـات مهنيـة وحرفيـة                  
 .ايجابية لدي التالميذ

األسس واألهداف  ,تلبي المناهج المدرسية في الجمهورية اليمنية       : أهمية المنهج  •
وتخــضع للمراجعــة ) القــانون العــام للتربيــة والتعلــيم ( العامــة والخاصــة الــواردة فــي

والمعلوماتيـة  , الدورية بالتنقيح أو التحديث لتواآـب التطـورات العلميـة والتكنولوجيـة             
 .وتتبع الجديد في نظرية التربية وعلم النفس التربوي 

 التـدريس أسـاليب روح اإلبـداع واالبتكـار          ينبغي أن تنمي طرائـق    : طرائق التدريس  •
آمـا تنمـي ملكـة التفكيـر الحـر والمـستقل            , وحل المشكالت وحب الـتعّلم الـذاتي        

 .وتجنب التلقين والحفظ غير الهادف
 

  :  اإلنفاق على التعليم 2.2
نها أل, تعد عملية تمويل التعليم المرتكز األساسي إلحداث التطور المطلوب في التعليم 

ولذلك  فإن تمويل التعليم , حقيقي لمدى االهتمام به من قبل الحكومة مقياس 
والتعليم في .  من الميزانية العامة للدولةًاميزانية التعليم جزءوتعد  .مسئولية الدولة

اليمن مجاني في مختلف مراحله بدءًا من مرحلة التعليم األساسي حتى نهاية مرحلة 
 منهاتنوع مصادر تمويل التعليم ت  و)3(ور  اليمني ويؤآد ذلك الدست, التعليم الجامعي 

, االعتماد السنوي من الميزانية العامة للدولة ، والمنح والمساعدات الخارجية :
  .وإسهامات المجتمع المحلي , والقروض الخارجية 

إن مقدار ما يصل إليه قطاع التعليم من نفقات يعطي دالله على أهمية التعليم بالنسبة 
 واليمن من الدول التي تعطي أولوية خاصة لقطاع التعليم التزامًا منها  بمبادئ .للدولة 

والعهد الذي قطعته ألبناء الشعب بديمقراطية التعليم  ومجانيته , الثورة اليمنية 
هذا على , وتكافؤ الفرص , وآذلك وفاء بمبدأ العدالة االجتماعية في التعليم , والزاميته 

فقد تعهدت الحكومة اليمنية أمام ,  على الصعيد الخارجي أما, الصعيد الداخلي 
ووقعت على , المنظمات الدولية والحكومات المانحة أن تجعل التعليم في سلم أولوياتها

, اتفاقية حقوق الطفل : العديد من االتفاقيات والمعاهدات بخصوص التعليم منها 
ار بغرض جعل التعليم في متناول وإعالن مؤتمر داآ,  واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

   )4(. جميع األطفال في الفئة العمرية المقابلة للتعليم األساسي 
والناتج , وتقاس أهمية اإلنفاق على التعليم بنسبتها إلى الميزانية العامة للدولة 

فكلما ازدادت هذه النسبة أعطت مؤشرًا على أهمية التعليم في , القومي اإلجمالي 
وعوامل داخلية تؤثر في اإلنفاق على , وهناك عوامل خارجية , لتنمويةخطط الدول ا

  : نذآرها في اآلتيالتعليم 
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  : أهمها منالعوامل الخارجية •
  .الدخل القومي العام  -
, الصحة : مقدار ما ينفق على التعليم بالنسبة للقطاعات األخرى في الدولة مثل  -

  الخ..والدفاع , والزراعة ، والصناعة ، واإلسكان 
 .الترآيب العمري للسكان  -
 .الطلب االجتماعي على التعليم  -
 . التغييرات في مستوى األسعار  -
  :أما العوامل الداخلية المؤثرة في اإلنفاق على التعليم فتتمثل في اآلتي  •
  .عدد المدرسين ومستوى مرتباتهم  -
 .نسبة الطالب الملتحقين في التعليم  -
رس التي تضم عددًا آبيرًا من المعلمين ترفع من فالمدا, نسبة المعلم إلى الطالب  -

 .وتعتبر مؤشرًا على عدم الكفاءة اإلدارية , آلفة التعليم 
 . الحاجة إلى تحسين أداء المعلمين وتدريبهم  -
 .الحاجة إلى عدد أآبر من المباني والتجهيزات  -
تبر  فإذا أدى المعلم  نصابه القانوني أع. نصيب المعلم من عدد ساعات التدريس -

 إذا لم يؤد النصاب القانوني اعتبر هدرًا في ومؤشرًا على آفاءة العملية التدريسية 
 .المواد البشرية المرصودة للتعليم 

وانعكاساته على آلفة التعليم  , الهدر التعليمي المتمثل في الرسوب والتسرب  -
عتبر والطالب الراسب ي, فالطالب المتسرب يسبب هدرًا في العملية التعليمية 

 اإلنفاق على التعليم من خالل بقائه مدة أطول في المرحلة  إهدارسببًا في
 )4. (الدراسية 

وقد أشار التقرير الوطني عن التعليم في الجمهورية اليمنية ، المقدم للدورة السابعة 
أشار إلى  أن حجم اإلنفاق ) م2004سبتمبر / جنيف ( واألربعين للمؤتمر الدولي للتربية 

 يمكن الخروج منهم 2003 – 1990على خدمات وشئون التعليم خالل الفترة من  العام 
  :باالتجاهات والسمات اآلتية 

م 2003 –90النمو المتواصل لإلنفاق العام على خدمات وشئون التعليم خالل الفترة  •
 وحقق هذا اإلنفاق متوسطًا سنويًا للنمو قدره ،ولو بنسب متفاوتة بين سنة وأخرى

هذا المتوسط يزيد عن متوسط النمو السنوي لإلنفاق الحكومي بمقدار و%) 27.5(
والناتج , وجدير باإلشارة هنا أنه عندما يتراجع اإلنفاق الحكومي . نقطة ) 0.4(

م حيث حقق اإلنفاق الحكومي نسبة نمو 98المحلي اإلجمالي آما حصل عام 
فإن اإلنفاق %) 4.44(ر وآذا الناتج المحلي اإلجمالي بمقدا%) 2.00(سلبية بمقدار 

إال أنه بالمقابل عندما ينمو , العام على خدمات شئون التعليم يحافظ على نموه 
اإلنفاق الحكومي والناتج المحلي اإلجمالي بدرجة عالية ، ينمو معهما اإلنفاق العام 

وهذا بطبيعة الحال  يؤشر  إلى شدة التزام الدولة , على التعليم بنفس الدرجة 
  . ا بالتعليم واهتمامه

على ما يبدو ال يتفق ,  إن اإلنفاق العام على خدمات وشئون التعليم في اليمن  •
فقط مع المعدالت العالمية التي أوصت بها اليونسكو والمؤتمرات الدولية بأن تكون 

من %) 17 – 14(النسبة التي تسترشد بها الدول في إنفاقها على التعليم هي 
من الناتج المحلي اإلجمالي ،  بل يفوق هذه %)  5- 4(و, الميزانية العامة للدولة 
فقد وصل متوسط نسب اإلنفاق العام على خدمات وشئون . النسب االسترشادية 

آما وصل متوسط نسب هذا , %)18(التعليم  من اإلنفاق الحكومي  العام ما يقارب 
م 2003 – 90 خالل الفترة%) 6(اإلنفاق من الناتج المحلي اإلجمالي إلى ما يقارب 

آما أن نصيب التعليم من اإلنفاق الحكومي في اليمن يعتبر من أعلى النسب بين 
فقد تحققت أعلى نسبة لهذا اإلنفاق " منخفضة التنمية البشرية " الدول المصنفة  

وأدنى نسبة تحققت في زامبيا بمقدار %) 33.1(بمقدار ) 97 – 95(في السنغال 
 الناتج المحلي اإلجمالي فيعتبر األعلى  بين أما نصيب التعليم من%)  7.1(

مجموعة هذه الدول حيث لم يصل نسبة اإلنفاق على التعليم  من الناتج المحلي 
اإلجمالي ما وصلت إليه هذه النسبة في اليمن وتجاوزت هذه النسبة متوسط 
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نصيب التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية  الذي وصل إلى 
)5.4%.  ( 

على الرغم أن التعليم العام استأثر بالنسبة األعلى من اإلنفاق العام على خدمات  •
م ، حيث وصل متوسط نسب ما حصل عليه   2003 - 90شئون التعليم خالل الفترة 

وأن هذه النسبة تعتبر من أعلى النسب التي حصل %) 85.39(التعليم العام إلى 
حيث وصلت " منخفضة التنمية البشرية " فة عليها التعليم العام بين الدول المصن

وأدنى نسبة تحققت في %)  88.6(أعلى نسبة في بنجالديش بمقدار 
فإن المالحظ تراجع نسبة ما حصل عليه التعليم العام من إجمالي , %) 59.8(زامبيا

اإلنفاق العام على خدمات وشئون التعليم العام خالل النصف الثاني من الفترة ، 
إلى نفس ) م2003 -  97( هذه النسبة في أي من السنوات األخيرة حيث لم تصل

وهذا ربما يعود إلى تزايد . مستوى النسب في السنوات األولى من الفترة 
االهتمام بالتعليم العالي والجامعي ، فقد تم افتتاح جامعات حكومية جديدة ، وآذا 

حو التعليم الفني والتدريب آما أن الدولة توجه اهتمامًا آبيرًا ن, ثالث آليات مجتمع
 . ت وزارة مستقلة لإلشراف والعناية بهذا النوع من التعليم ئحيث أنش, المهني 

يالحظ مما سبق أنه رغم االهتمام الواضح من قبل الحكومة باإلنفاق على التعليم 
فاع حيث أنه يحتل المرتبة الثانية بعد الد, وإعطائه األولوية  في الموازنة العامة للدولة 

م لم يستمر على وتيرة 2003 –م 1990إال أن اإلنفاق على التعليم خالل األعوام من 
وحصل فيه تذبذب بين االرتفاع واالنخفاض من عام إلى آخر  ألسباب عديدة , واحدة 
ارتفاع حجم موازنة النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية : منها 

م فقد انخفض معدل اإلنفاق على التعليم نظرًا 1994حرب صيف عام ,  واالستثمارية 
وأيضا , ارتفاع معدل التضخم ، وارتفاع األسعار , لالهتمام برفع نفقات الدفاع واألمن 

وأيضا , ارتفاع نسبة الهدر في العملية التعليمية بسبب ظاهرة الرسوب والتسرب 
ن تم تحويل التعليم ارتفاع نسبة اإلنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني بعد أ

 رغم ارتفاع نسبة اإلنفاق على التعليم  هولذلك فإن. التجاري من التعليم الثانوي العام 
مقارنة بالمعدل العالمي إال أن سوء التوزيع  بين النفقات الجارية واالستثمارية يشكل 

% 91م إلى 2000-1990فقد وصل متوسط النفقات الجارية لألعوام  , صعوبة واضحة 
  .فقط% 9آان نصيب النفقات الرأسمالية واالستثمارية و
  

   : هنظام التعليم وأنواع  2.3
م تطورات ملموسة 1990شهد نظام التعليم في اليمن بعد قيام دولة الوحدة في عام 

فقد تم دمج التعليم وتوحيد , وتغيرات مهمة تمثلت في إعادة هيكلية نظام التعليم 
, ) 9-1( تعليم أساسي ومدته تسع سنوات :ينقسم إلىوأصبح التعليم العام  , هنظم

  ) .12- 10(وتعليم ثانوي مدته ثالث سنوات 
والوسيلة األساسية , فالتعليم أهم مكونات الجانب الثقافي آمورد للتنمية البشرية 

ألنه أساس اآتساب ,والمتحكم في الجوانب االجتماعية , لبناء قدرات اإلنسان وخياراته 
ومن ثم فهو أساس بناء الجانب . ي االجتماعي بنوعية الحياة ذاتها المعرفة والوع

وقدراته االقتصادية , فالتعليم أساس بناء اإلنسان . الثقافي في حياة المجتمع 
وله دور أساسي في . وأساس تنمية الموارد البشرية والتنمية بوجه عام , واالجتماعية 

واستخدام التكنولوجيا , ت واستخدامها وتوظيف المعلوما, تحسين الكفاءة اإلنتاجية 
  .وطرائق اإلنتاج الحديثة 

سنعرض  , )النظامي وغير النظامي(وقبل أن نبدأ الحديث عن التعليم العام في اليمن 
أهم مشكالت النظام التعليمي والتي تشكل أهم التحديات التي تواجه مسيرته وتعيق 

  :  المشكالت ما يأتي ومن أهم. أو تؤخر العملية التنموية في اليمن 
غياب الرؤية الواضحة في السياسة التعليمية التي تعتمد على البيانات اإلحصائية 
الدقيقة فيما يخص القبول في التعليم الثانوي الذي يتلقى مخرجات التعليم األساسي 

اإلقبال على التخصص أيضًا و,  لبة الكم على حساب الجودة النوعية غإذ تتجه نحو , 
  .والمجاالت اإلنسانية على حساب التخصصات العلمية والتقنية والتدريب المهنيالعام 
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ضعف إعداد المعلم وتأهيله : تدني مستوى مخرجات التعليم ألسباب  عديدة منها 
وما زالت تأثيراتها السلبية ) في فترة ما قبل الوحدة( وغياب تحديث المناهج وتطويرها 

وأيضا , مجتمع على مواآبة التطورات التقنية الحديثة  قدرة أبناء ال عدمتبدو واضحة في
وضعف التجهيزات المعملية والوسائل التعليمية فضًال , قصور فاعلية اإلدارة المدرسية 

عداد الكبيرة من المنخرطين في عن عدم قدرة المباني المدرسية على استيعاب األ
 . سلك التعليم 

) 2005(خر تعداد سكاني في آج  بحسب نتائبلغالنمو السكاني المرتفع إذ 
مواليد لكل ) 6.5(ويبلغ معدل الخصوبة الكلية ) 3.2(ونسبة النمو )  نسمة19.721.643(
 .وأيضا تشتت السكان جغرافيا ضمن تجمعات صغيرة  ومناطق متباينة التضاريس  . أةمرا

سيرة وتعوق م, هذه القضايا تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه التعليم في اليمن 
ن تزايد السكان يزيد من أل, العملية التنموية وتنفيذ الخطط واالستراتيجيات التعليمية 

من %) 74(وبخاصة في المناطق الريفية حيث يقطن نحو , الطلب على خدمات التعليم 
ي لكون صغار تآما يتميز الوضع السكاني في اليمن بالهيكل العمري الف, السكان 

السكان في سن التعليم مما يضيف أعباء على اإلمكانات السن هم أآبر شريحة من 
 ) 5. (الحالية للتعليم التي تقع اآلن تحت ضغط وأعباء ثقيلة ناجمة عن هذه الزيادة 

أفرزتها مجموعة من العوامل صاحبت قيام دولة الوحدة التي تدهور األوضاع االقتصادية 
 االختالالت الهيكلية االقتصادية  ويأتي في مقدمتها, في التسعينيات من القرن الماضي 

 اقتصاد في وأثرت تراآماتها السلبية  سابقًاالمزمنة التي آان يعاني منها شطري اليمن
وأعقب ذلك تأثير , وضعف معدالت اإلنتاج والتصدير , دولة الوحدة نتيجة لضعف الموارد 

لتي آانت حرب الخليج وعودة ما يقرب من مليون مهاجر يمني انقطعت تحويالتهم ا
م التي زادت األوضاع االقتصادية 1994وجاءت حرب صيف  , تمثل أحد الموارد الخارجية 

سوءًا وآل هذا دفع اليمن إلى اتخاذ إجراءات وسياسات لمعالجة األوضاع المتردية  
 . المالي واإلداري /بتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي

ميزانية العامة للدولة فقد وصلت إلى ما رغم ارتفاع اإلنفاق على التعليم العام من ال
وفاقت أيضًا , وهي من أعلى المعدالت مقارنة بأغلب الدول العربية % )  18(يقرب من 

من %)  17- 14(المعدالت العالمية التي أوصت بها اليونسكو والمنظمات الدولية ، وهي 
إيجابية في تحسين العملية إال أن هذه الزيادة لم تكن تأثيراتها , الميزانية العامة للدولة 

ن معظم الميزانية أل, التعليمية  وخدماتها وال تفي بمتطلبات تعميم التعليم األساسي 
- م1990تصرف على باب النفقات الجارية حيث يصل متوسط النفقات الجارية لالعوام 

 وتتمثل في المرتبات واألجور المؤقتة واإلضافي والخدمات والصيانة )%91( إلى 2000
اآتساب (   منها فقط لصالح النفقات الرأسمالية واالستثمارية )%9(وتذهب , غيرها و

 ) 6 ) . (هوغير... األراضي واألثاث والمعدات وأعمال التشييد والبناء 
من السكان من الجنسين، ) 14- 6(عجز النظام التعليمي عن استيعاب الفئة العمرية 

آما لم تتجاوز نسبة االستيعاب , %) 58.9( فكان االستيعاب في التعليم األساسي
ولم تتجاوز نسبة , % 24من الجنسين عن ) 17- 15(للتعليم الثانوي في الفئة العمرية 

وتجاوزت نسبة الهدر في التعليم %. 2الملتحقين بالتعليم الفني والمهني الثانوي عن 
 ) .7%  (40وفي التعليم الثانوي % 50األساسي 

 الرسوب واإلعادة والتسرب من التعليم يمثل أحد المشكالت الهدر التعليمي الناتج عن
إذ يؤدي إلى تدني الكفاءة الداخلية , الكبيرة التي تؤثر سلبًا في المسار التعليمي 

نه يمثل منابع االرتداد إلى أآما , وارتفاع الفاقد التربوي والهدر االقتصادي , للتعليم
 .آان من نصيب الفتياتوالنسب األآبر من الرسوب والتسرب , األمية

وارتفاع نسبة اإلعالة أدى مع انخفاض المستوى المعيشي , آبر حجم األسرة اليمنية 
حيث تفضل األسر إرسال , إلى تقليص فرص الفتيات لاللتحاق بالتعليم األساسي 

وإبقاء البنات خارجها بسبب عدم قدرتهم على تحمل النفقات , األوالد للمدارس 
ألوالد ذآورًا وإناثًا  آما أن الموقف العام السلبي من تعليم الفتيات له الدراسية لجميع ا

 : ويتجلى ذلك في أمرين هما ,  تعوق تعليم الفتاةتأثيرات سلبية 
من الفتيات في %) 53.3(عدم رغبة األسر في تعليم الفتيات حيث تشير البيانات أن 

 األسر في التعليم مقابل فقط سنه لم يلتحقن بالتعليم نتيجة عدم رغبة) 14-  6(السن 
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من الفتيات ترآن %) 38(آما أن . من الفتيان لم يلتحقوا لنفس السبب) 23.4(
  .من الفتيان %) 12(المدرسة جراء ذات السبب مقابل 

لذلك فإن آثيرًا من , االعتقاد الخاطئ بأن تعليم اإلناث ليس بنفس أهمية تعليم الذآور 
 والحقيقة أن هذا االعتقاد ،عليم فتياتها تعليمًا محدودًااألسر خاصة في الريف تكتفي بت

ينطلق من النظرة العامة للمرأة ودورها في المجتمع في مختلف النواحي االقتصادية 
  ) .8. (منها واالجتماعية 

  :أنواع التعليم العام  2.4
بالتنوع واالتساع  , )النظامي وغير النظامي(, يتسم النظام التعليمي في اليمن 

وهو يبدأ من . والتوافق مع النظم التعليمية الحديثة على المستوى اإلقليمي العربي 
وينتهي  , التعليم األساسي ثم التعليم الثانوي العام والتعليم الفني والتدريب المهني 

آما دخل حديثًا التعليم ما قبل المدرسي في إطار السلم . بالتعليم العالي والجامعي 
وأيضا هناك التعليم غير , ا جاء في القانون العام للتربية والتعليم التعليمي وفقًا لم

  :وسنتناول ذلك تفصيًال فيما يأتي . النظامي المتمثل في محو األمية وتعليم الكبار 
  : التعليم ما قبل المدرسي 2.4.1

تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل النمائية في حياة اإلنسان ويؤآد علماء النفس 
ن يبية أن السنوات األولى من عمر الطفل هي األساس في بناء شخصيته وتكووالتر

الجسمية : رسم مالمح التوافق بين الخصائص  المختلفة يذلك السلوك الذي , سلوآه 
  .والفكرية ويجعلها تؤثر في مراحل النمو الالحقة للطفل , والعاطفية واالجتماعية , 

ولة اهتمامًا آبيرًا من خالل رعاية األطفال ، ولذلك تولي آثير من الدول مرحلة الطف
ويتفاوت مستوى , وتنشئتهم تنشئة سليمة وفقًا لألهداف التربوية , والعناية بتربيتهم 

وأيضا , الرعاية واالهتمام من بلد إلى آخر بحسب مستوى الوعي بأهمية هذه المرحلة 
 في تحقيق طفولة آمنة وإدراآه لتأثير هذه الرعاية, بحسب ظروف آل بلد وامكاناته 

  .وسعيدة ترسم مالمح مستقبل ينبئ بمستقبل مشرق 
وتجسد هذا  , ًاوبدأت اليمن تولي مرحلة التعليم ما قبل المدرسي اهتمامًا خاص

م الذي جعل هذه 1992لسنة ) 45(االهتمام في القانون العام للتربية والتعليم رقم 
وجاء في نص المادة )   من القانون 16المادة ( المرحلة ضمن سلم التعليم النظامي 

  :من القانون ما يأتي ) 17(
مرحلة ما قبل التعليم األساسي  هي الحضانة ورياض األطفال ويقبل األطفال فيها  •

  .من سن الثالثة حتى سن السادسة من العمر 
تهدف رياض األطفال إلى تعويد الطفل على حب العلم وتهيئته  للمراحل التالية من  •

وتربيته ليكون  , والعادات الحسنة واإليجابية  , وغرس القيم السامية , م  التعلي
وأصبحت  , واجتماعيًا  محبًا للتعاون مع األطفال اآلخرين , سليمًا من الناحية الصحية 

وزارة التربية والتعليم تشرف على جميع رياض األطفال بعد أن آان اإلشراف 
  وقد أنشأت  وزارة التربية إدارة عامة خاصة تتقاسمه مع وزارة الشئون االجتماعية

 .برياض األطفال 
واتجاهاتهم ، وثراء خبراتهم ومهاراتهم بحسب , وتختلف معارف األطفال ، وقدراتهم 

فبعض ، البيئة السابقة التي آانوا فيها سواء أآانت البيئة المنزلية  أم رياض األطفال 
 غنية من الخبرات والتجارب السابقة التي األطفال يأتي إلى المدرسة مزودًا بخلفيه

ه من هذه الخبرات ، وثرائها لديه يكون استعداده حظوبقدر . اآتسبها من محيط بيئته 
في حين نجد أطفاًال آخرين  لم تتح , ويكون  التحاقه بالمدرسة خبرة  سارة , للتعليم 

تحاق برياض األطفال لهم فرصة اآتساب خبرات جيدة  في المنزل ، ولم يتمكنوا من االل
ومقاعد , ألسباب عديدة فنجدهم يأتون إلى المدرسة ويجتمعون في صف واحد 

مشترآة مع غيرهم ممن آان حظهم أوفر في الحصول على قدر من المعارف والخبرات  
  . وأصبحوا مستعدين للتعليم, في رياض األطفال 

لملتحقين بمرحلة الرياض أقل فما يزال عدد األطفال  ا, ولكن بالرغم من هذا االهتمام 
بكثير عما ينبغي أن يكونوا عليه مقارنه بعدد األطفال من السكان في هذه الفئة 

 94بحسب اإلسقاطات السكانية إلحصاء عام )  2000(العمرية البالغ عددهم في عام 
ومعظم األطفال  ينتقلون  مباشرة من البيت إلى المدرسة دون . طفًال  ) 1.935.000(
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فإذا ما قورن عدد األطفال في هذه . ول  على قسط من التعليم ما قبل المدرسي الحص
وهي نسبة %) 0.59(بعدد الملتحقين برياض األطفال فإنه يمثل ) 6- 3(الفئة  العمرية 

 وطفلة عام طفًال) 14.771( عدد األطفال الملتحقين بالرياض حوالي وقد بلغ.ضئيلة جدًا 
  )9.(م 2002/2003

هو أن هذه المرحلة من التعليم , رياضالبرز معوقات التحاق األطفال بمرحلة ولعل من أ
آما أن أآثر من ثلثي الرياض تتبع القطاع الخاص وتتفاوت الرسوم , ليست مجانية 

وتوافر التجهيزات  والوسائل التعليمية الحديثة ، الدراسية فيها بحسب طبيعة آل روضة 
آما أن .   المناهج التعليمية العربية واألجنبية طبيق وت الكوادر التربوية المؤهلةوجودو, 

 أخرى لعدم اإلقبال على إلحاق األطفال بهذه المرحلة التعليمية ذآرها  ًاهناك أسباب
 - وقد سبق اإلشارة إليه– التقرير الوطني المقدم للمؤتمر الدولي للتربية في جنيف

  :ومنها اآلتي 
o مل خارج البيت خاصة في المناطق الحضرية انخفاض نسبة مشارآة المرأة في الع

.  
o  ، ال تعد مرحلة التعليم ما قبل المدرسي جزءًا  من التعليم النظامي األساسي

شترط انتهاء الطفل منها حتى يلتحق بالتعليم األساسي رغم  يواإللزامي ألنه ال
 .إقرارها في القانون 

o  على -فيها خارج البيت  حتى تلك التي تعمل المرأة -عدم قدرة آثير من األسر 
  رسومهان تفاوتتإتحمل نفقات إلحاق األطفال بمؤسسات  هذه المرحلة و

 الفقيرة من هذه الخدمة  المتوسطةوبذلك تحرم الفئات. الحكومية منها والخاصة 
 .التعليمية 

  
  
  

  : التعليم األساسي 2.4.2
ليم األساسي في اليمن  سنحاول أن نعرض تفصيالًَ ألهم القضايا المرتبطة بمرحلة التع

آونها المرحلة التي ترآزت حولها أغلب مشروعات الدراسة المسحية عن التعليم 
وذلك نظرًا  ألنها تمثل مرحلة  , بمجال تسرب اإلناث من التعليموبخاصة ما يرتبط منها 

تعليمية هامة مازالت تواجه الكثير من التحديات والصعوبات التي انعكس تأثيرها سلبًا 
وهناك  جهود مكثفة لوزارة , مسار تطور التعليم في المراحل التعليمية الالحقة في 

التربية والتعليم تسعى من خاللها إلى مواجهة تلك التحديات ومعالجة االختالالت 
  .وبما يمكنها من تحقيق األهداف المرجوة, القائمة 

 األساسي بأنه تعليم عام التعليم) 18(ف القانون العام للتربية والتعليم في المادة  عّر
ويقبل , وهو إلزامي , سنوات ) 9(ومدته , موحد لجميع التالميذ في الجمهورية اليمنية 

, ميذ ويتم فيه اآتشاف االتجاهات والميول لدى التال, فيه التالميذ من سن السادسة 
  :تاليةداف الويسعى التعليم في هذه المرحلة إلى تحقيق األه. وتطوير قدراتهم الذاتية 

المعرفة الواعية بالمبادئ والشعائر  واألحكام  اإلسالمية وتمثل قيمها في التعامل  •
ومعرفة الحقائق األساسية والوقائع التاريخية , وإجادة اللغة العربية , والسلوك

المتعلقة بحضارة وتاريخ الشعب اليمني آجزء من تاريخ الحضارة العربية واإلسالمية 
  .جه عام ، وتاريخ اإلنسان بو

حب الوطن واالعتزاز به وحب األسرة والمجتمع ،  واالستعداد الكامل لتحمل  •
 .المسئوليات المترتبة على التلميذ تجاه وطنه وأسرته والمجتمع

التعرف واإلدراك لحقائق البيئة الطبيعية والجغرافية  لليمن والوطن العربي الكبير  •
 .والعالم 

 .ألجنبية  التي يدرسها التلميذ معرفة المهارات األساسية للغة ا •
معرفة وإتقان التعامل مع األنظمة العددية والعمليات الرياضية األساسية ، واألشكال  •

, الهندسية، والقدرة على استيعاب الحقائق والمعلومات العلمية وأسسها التجريبية
رات واستخدامها في تفسير الظواهر الطبيعية ، وامتالك القدرة على أداء بعض المها

 .الحرفية واحترام العمل اليدوي
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الحرص على سالمة البيئة ونظافتها وجمالها وحماية الموارد الطبيعية والتذوق  •
للفنون المختلفة والوعي بمدى أهمية اللياقة البدنية والصحية ، والعناية بممارسة 

 .النشاطات األدبية ، والفكرية ، والفنية ، والبدنية 
م ، الهدف 1975ليونسكو أثناء اجتماعهم في نيروبي عام  آما حدد خبراء منظمة ا

مساعدة آل فرد ذآرًا آان أم أنثى على تولي : الرئيسي من التعليم األساسي بأنه
والبد من أن يكتسب ثقة بنفسه عن طريق تنمية بعض القدرات ، , مصيره بنفسه

وتحصيل قدر آاف  , والشعور اإلنساني, والتمرس بطريقة التفكير والتعبير , والمهارات 
  .والسياسية , واالقتصادية , وبمقتضياتها االجتماعية , من المعرفة بثقافته 

تايالند ) ينتيجوم(الذي عقد في ) التربية للجميع ( وأآد أيضا المؤتمر العالمي حول 
لتأمين  حاجات التعليم : من خالل اإلعالن العالمي الصادر عنه ) م1990مارس (

تقوم على رؤية موسعة للتربية األساسية للجميع , ؤية للتسعينات  األساسية وفق ر
وتقوية المشارآات بين , ووسائلها وتعزيز بيئة التعليم , تشمل توسيع نطاق التربية

ن التربية األساسية ضرورية لتدعيم المستويات العليا من أل, جميع القطاعات التربوية 
العتماد على اعلمية والتقنية لتحقيق تنمية قوامها والقدرات ال, وتعزيز الثقافة , التعليم 
  .وتحسين نوعية الحياة ، واإلسهام الفاعل في التنمية , النفس 

م أثر ملموس 2000عام) السنغال ( وقد آان لقرارات مؤتمر التعليم الذي عقد في داآار 
الظواهر في التوجه نحو تطوير التعليم بإتباع األساليب العلمية المتطورة لمواجهة 

أن لجميع األطفال واليافعين والراشدين .. وآان من أهم القرارات . السلبية في التعليم 
مع التأآيد على , يًا في تعليم يلبي حاجاتهم األساسية على أآمل وجه سساأحقًا 

وتحسين نوعيته من خالل وضع االستراتيجيات التي تهدف , استمرار تعميم التعليم 
  . التعليم األساسي إلى مستقبل أفضل إلى االنتقال بواقع

استجابة ) م2005- 2003(وجاء إعداد االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي 
وتم إقرار االستراتيجية في المؤتمر الوطني , لقرارات وتوصيات مؤتمر التعليم في داآار 

في  للتطوير وقد اشتملت على ثمانية محاور تكاملية,م 2003األول للتعليم في عام 
تعليم و, تمويل التعليم و,المناهج والتقويم و, اإلدارة المدرسية  و, المعلم  : مجاالت
  .وأخيرًا محور مشارآة المجتمع, الالمرآزية و, المبنى المدرسيو, الفتاة 

ويالحظ أن محور تعليم الفتاة في االستراتيجية آان أحد المحاور الرئيسة التي بدأت  
ونشاطاته التي من شأنها  أن ، وبرامجه ،يق الفعلي لترجمة أهدافه تدخل حيز التطب

من تسهم في معالجة المشكالت التي تواجه تعليم الفتاه والتغلب على التحديات 
   . الوطنية للتعليم األساسي لتنفيذ االستراتيجيةخالل تشكيل الفريق الفني

ستراتيجية الوطنية لتطوير والجدير ذآره أن برنامج إصالح محور تعليم الفتاة في اال
  :التعليم األساسي قد رآز على أربعة برامج أساسية تمثلت في اآلتي 

o ةتغيير الموقف السلبي من تعليم الفتا.   
o  توفير ودعم المعلمات بشكل عام ومعلمات الريف بشكل خاص. 
o ةتحسين وتوفير المبنى المدرسي المالئم لتعليم الفتا.  
o مع متطلبات البيئة المحلية لتصبح ذات مردود من مواءمة المناهج المدرسية 

 .الناحية االقتصادية ، واالجتماعية 
أما بالنسبة لما ذآر في االستراتيجية فيما يتعلق بمستوى التغطية 

  :واالنتشار فقد جاء اآلتي
  :مجال األنشطة 

من الفئة العمرية % 95رفع معدل االلتحاق العام في التعليم األساسي إلى  -
  .سنة )  14- 6(زية من السكان الموا

 .نقاط فقط) 5(نقطة إلى ) 29.9(تقليص الفجوة بين البنات واألوالد من  -
وضع برنامج يساعد على االحتفاظ بالفتيات في المدارس حتى إآمالهن لمرحلة  -

 .التعليم األساسي 
إنشاء إدارات متخصصة على مستوى الوزارة ومكاتبها في المحافظات تعني بتعليم  -

  .تاه وذوي االحتياجات الخاصة وأطفال الفئات المحرومة والهامشية الف
  :ويتوقع أن تكون المخرجات آاآلتي 
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  %) .90(إلى %) 46.7( رفع معدل التحاق الفتيات من 2015مع نهاية  -
 تخفيض تسرب الفتيات من المستويات المختلفة في التعليم 2015مع نهاية  -

 %.1األساسي إلى أقل من 
 إنشاء إدارات في الوزارة وجميع مكاتبها في المحافظات تعني 2005 مع نهاية  -

  .بتعليم الفتاة وذوي االحتياجات الخاصة وأطفال الفئات المحرومة والهامشية 
ولقد شهد القبول في الصف األول من إجمالي االلتحاق بالتعليم األساسي نموًا 

 عام تلميذًا وتلميذة) 676.458( إلى في هذا الصفإذ وصل عدد المقبولين , متواصًال 
آما أن . طفل وطفلة )  346.303 (1990/1991م بعد أن آان  في عام 2002/2003

م بعد أن 2002/2003تلميذًا وتلميذة عام ) 3.765.169(إجمالي االلتحاق  أرتفع إلى 
وقد تزايدت نسبة مشارآة اإلناث . م90/1991تلميذًا وتلميذة  عام )  2.051.049(آان 
%) 31.3(م بعد أن آانت هذه النسبة 2002/2003عام %)  46.7(قبول لتصل إلى في ال
عام %) 38(م آما أن نسبة مشارآة اإلناث  في االلتحاق قد وصلت إلى 90/1991عام 

  ) 10. (م 90/1991عام %)  25.23(م بعد أن آانت 2002/2003
الرغم من الزيادة  التباين للملتحقين  على مستوى الريف والحضر ، على ةوتزداد حد

 بهذه المرحلة من خالل السياسات الهادفة إلى توسيع تالميذالظاهرية المحققة لل
, وبناء عدد من المدارس في أماآن قريبة ، قبول اإلناث واألطفال في المناطق الريفية 

ومشارآة المجتمع في بناء المدارس مع البدء في تنفيذ برامج تدريبيه للمعلمين في 
إال أن معدالت االلتحاق اإلجمالية ما زالت متدنية وتظل دون مستوى , دمة أثناء الخ

مليون طفل من الفئة العمرية الموازية ) 2.000.000(الطموح حيث ال يزال أآثر من 
  ) .11) . (1.360.792(للتعليم األساسي خارج إطار التعليم، تشكل اإلناث منهم حوالي 

من إجمالي التالميذ  والطالب في %) 83.8(لنحو  يعاني التعليم األساسي الممثل آما
أي قدرة النظام , آافة مراحل التعليم والتدريب من التدني في الكفاءة الداخلية 

التعليمي على االحتفاظ بالتالميذ في المدارس أو البرامج التربوية  وتجهيزهم دون 
 وعدد السنوات التي ,وهو ما يعبر عنه بارتفاع نسبة الرسوب والتسرب , تأخير أو هدر 

%)  8(إذ يتسرب من التعليم األساسي آل عام حوالي , يقضيها التلميذ في الدراسة 
ألف تلميذ وتلميذة في العام الدراسي ) 270.000(مما يعني تسرب , في المتوسط

 .م لينضموا إلى عدد األطفال خارج نظام التعليم واألميين 2000/2001
وبالتالي فإنه , %) 11(وب واإلعادة يبلغ في المتوسط تبين الدراسات أن معدل الرسو

يقضي التالميذ في , إلآمال مرحلة التعليم األساسي ) سنوات9(عوضًا عن قضاء 
وهذا يعكس هدرًا ماديًا  وبشريًا بالغ , )  تقريبًا وخاصة اإلناث سنة15- 11(المتوسط 
  .الخطورة 

  
في آفاءته الداخلية وهي القضية ولذلك نجد أن التعليم األساسي يعاني انخفاضًا 

المرتبطة بالرسوب والتسرب ، وقد آشفت عملية تحليل البيانات من خالل تتبع فوج 
 ، وحتى تخرجهم من 90/1991من التالميذ من بداية التحاقهم في الصف األول عام 

تلميذ ، فقد أسفرت نتائج  ) 1000( بعينة افتراضية قوامها 98/1999الصف التاسع عام 
  )دراسة اإلنفاق على التعليم : ( لتحليل عن المؤشرات والنتائج التاليةا

  
تلميذ التحقوا بالصف األول من المرحلة األساسية تخرج منهم في ) 1000(من بين آل 

  %) .22.3( أي بنسبة) 223( نهاية المدة المحددة ، وهي تسع سنوات 
، وقد تراوحت فترة %) 21.8( ا تلميذًا بعدد من اإلعادات ، وبنسبة قدره) 218(وتخرج 

 .اإلعادة ما بين سنة إلى خمس سنوات
) 559( أما من تبقى منهم فقد تسربوا تدريجيًا خالل سنوات التدفق ، وبلغ عددهم 

 %) 55.9( تلميذًا بنسبة قدرها 
) 1000(تلميذًا من مجموع ) 441(  وبلغ عدد المتخرجين في نهاية المرحلة األساسية 

  .تلميذ
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ين والراسبين تترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية أخرى بسرتذا العدد الكبير من الموه
عداد آبيرة من التالميذ في مرحلة عمرية معينة خارج المدرسة دون أأهمها وجود  

رتفاع إ إلى هامتالك المهارات الضرورية لالنخراط في سوق العمل والذي يؤدي بدور
األميين والتي تمثل مشكلة تعليمية أخرى تتطلب مستوى البطالة وارتفاع أعداد 

  .الحلول والمعالجات 
  

  :التعليم الثانوي العام 2.4.3
ت التعليم األساسي امخرج) 12- 10( في الصفوف من يستوعب التعليم الثانوي العام

ثم يبدأ التخصص في القسمين العلمي  , وتكون الدراسة عامة في الصف األول الثانوي 
من القانون العام للتربية والتعليم ) 19(ونصت المادة , لصف الثاني الثانوي واألدبي من ا

التعليم الثانوي  العام يتيح للتالميذ الذين حصلوا على شهادة المرحلة ( على أن 
وتستغرق , هم ومهاراتهم العلمية واألدبية رفاألساسية الموحدة متابعة  تنمية معا

  ).ألدبي ثالث سنواتمرحلة الثانوية بقسميها العلمي وا
  :يهدف التعليم  الثانوي إلى اآتساب التالميذ القدرات التالية ) 21(آما جاء في المادة 

والتزود بقدر , والتعامل والسلوك بموجبها , وقيمها , هم العقيدة اإلسالمية وأحكامها ف
  .آاف من المعلومات عن الثقافة والحضارة العربية واالسالمية 

, األدبية الطالب  ةلعربية آتابة ونطقًا واستخدامها في توسيع ثقافإجادة  اللغة ا
ذلك آ بوضوح مع مراعاة مقومات البناء اللغوي الصحيح وهوالتعبير عن أفكار, والعلمية 

 . على األقل ةإجادة قراءة وآتابة لغة أجنبية واحد
ورة العمل من وضر,  العربية واإلسالمية هوأمت, ووطنه اليمني  , هالوعي بقضايا شعب

وأداء , جل التقدم السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي في الوطن اليمني أ
, واجباته والتمسك بحقوقه والدفاع عن حقوق اآلخرين والعمل بروح الفريق الواحد 

وفهم القضايا , والوعي بأسس الديمقراطية وممارستها والوعي بقضايا أمته ومشكالتها 
 .ة مع إدراك أهمية السالم العالمي والتفاهم والتعاون بين الشعوبوالمشكالت الدولي

المهارات العقلية واليدوية  األساسية للمهن الفنية الحديثة واستقصاء مصادر 
المعلومات  ومعرفة عمليات جمعها واالستفادة منها واستيعاب الحقائق العلمية 

اهيم الرياضية وتنمية وتطوير المتجددة مع تطبيقاتها وفهم واستخدام العالقات والمف
 . بالتعليم الذاتي المستمر هنفس

فهم وتطبيق القواعد الصحيحة  والحرص على نظافة البيئة وحمايتها وحسن استثمار 
 , الوقت وممارسة الهوايات المختلفة المفيدة وتطويرها 

خير من وشهد التعليم الثانوي تطورًا ملموسًا  في أعداد الملتحقين خالل العقد األ
القرن الماضي والسنوات الخمس من القرن الحالي فقد بلغت نسبة الملتحقين 

من مجموع الملتحقين بالتعليم الثانوي بكل %)  98( حوالي  العامبالتعليم الثانوي
  .أنواعه 

م أن 2002/2003ات الصادرة عن وزارة التربية  والتعليم للعام الدراسي  ءتشير اإلحصاو
 وطالبة يتوزعون إلى ذآور ًاطالب) 213.817( بلغ لصف األول الثانوي باعدد المقبولين

, م 2000/2001بزيادة عن العام الدراسي ) 63.666(,) 150.151(وإناث على التوالي 
وقد استأثر القبول ,)12.772(واإلناث ) 16.279(الذآور: للجنسين ) 29.051(بلغت 

من إجمالي %) 99.2(نسبته  أي بما رم على نصيب أوفعابالتعليم الثانوي ال
على  بعد التعليم األساسي ) سنوات 3.2 ( المستوعبين بالصف األول الثانوي والمهني

    .)13(حد سواء 
 استأثرت بنصيب أآبر ليس فقط من حيث وزنها والمالحظ أن الثانوية العامة إجماًال

إذ , ذي تحقق بفروع التعليم الثانوي األخرى ولكن من حيث التطور الكمي المقارنة 
طالبًا وطالبة عام ) 484.573(ارتفعت األعداد المطلقة والنسبية للملتحقين من 

م بزيادة 2002/2003طالبًا وطالبة  في العام الدراسي ) 549.363(م إلى 2000/2001
إلى ) 354.743( الذآور زيادة  من حقق, من إجمالي النوع %) 6.7(سنوية مثلت 

بينما حققت اإلناث زيادة ملحوظة من %)  4.7( ة أي بزيادة سنوي) 388.739(
أي ما ) %11.9(لنفس الفترة بنسبة زيادة سنوية  بلغت ) 160.624(إلى ) 129.830(
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 ويرجع ذلك إلى الجهود التي رافقت .يوازي  ضعفي معدل الزيادة المحققة للذآور 
ت بهذه والتي عكست وتيرة نمو المؤشرا, السنوات األخيرة من القرن العشرين 

المرحلة الموجهة لصالح اإلناث بهدف تحفيز األسرة الريفية  على وجه الخصوص 
مع رفع التوعية  , باستمرار  تدفق اإلناث إلى الصفوف المتقدمة من التعليم الثانوي 

وتوظيف عدد من بنات الريف  لتحفيز األسر , الرجلبأهمية تعليم الفتاه إلى جانب أخيها 
صاديًا إلى جانب فوائد أخرى لبناء شخصية الفتاه وتحسين  أدائها ألهمية التعليم اقت

  ) .13(ألدوارها  بثقة في الحياة االقتصادية  واالجتماعية  
ن الملتحقين بالتعليم أد جن, وبالرغم من هذا التطور الملموس  في نسب االلتحاق 

 المناظرة من إجمالي السكان بالفئة العمرية% 38الثانوي لم يشكلوا سوى نسبة 
 وهي في الواقع نسبة متدنية باإلضافة إلى غياب عدالة توزيع خدماته, سنة ) 17- 15(

  .والذآور واإلناث في معايير علمية تحدد مسبقًا , الحضر والريف ، وبين بين المحافظات 
م 2002/2003إذ تخرج عام , آما تعد الكفاءة الداخلية لنظام التعليمي الثانوي منخفضة 

طالب وطالبة تم قبولهم بالصف األول ) 184.801(طالب وطالبة من مجموع )  120.204(
 والنسبة ،من إجمالي القبول%)  65(مثلت نسبة التخرج , 2000/2001الثانوي عام 

  ) 14. (آانت من نصيب الرسوب والتسرب%)  35(الباقية 
  

  : والتدريب المهني)التقني (  التعليم الفني2.4.5
 ، المتعددة بعدًا هاما من أبعاد التنميةهفني والتدريب المهني بصوريمثل التعليم ال

فعال في ل اهوذلك لدور, ورآيزة أساسية من الرآائز الالزمة إلقامة المجتمع المنتج 
وزيادة القدرة  ,  الجيدإعداد وتأهيل القوى البشرية القادرة على تحقيق اإلنتاج

ذه الحقيقة مبكرًا فأولت هذا النوع من وقد تنبهت معظم المجتمعات له. التنافسية 
,  المكانة الالئقة بهفيه تووضع, ووفرت جانبًا هاما من مدخالته , التعليم اهتمامًا آبيرًا 

إضافة إلى أن هذا النوع من التعليم يمثل الطفرة واالنطالقة المطلوبين ألي مجتمع في 
التعليم من قدرة على وذلك لما لهذا , حلبة التنافس بين المجتمعات المتقدمة 

والذي يعد , استيعاب آثير من آليات التغيرات المطلوبة التي تحكمها آليات السوق 
  )15(وحد هو المنافسة والتميزألاقانونها 

فلم يغفل القانون العام للتربية , ونظرًا لتلك األهمية للتعليم الفني والتدريب المهني 
  :على اآلتي ) 23(والمادة) 22(  المادة ونصت, ذلكم 1992لسنة ) 45( والتعليم رقم

طة تستقطب الحاصلين على شهادة يالتعليم و التدريب المهني مرحلة وس) 22(مادة 
ومافي مستواها وتهدف إلى تعليم المهارات اليدوية , إآمال مرحلة التعليم األساسي 

ية حديثة األساسية للمهن الفنية الحديثة بغرض تمكين المتخرج من تعليم أية مهن فن
رها المجلس الوطني للتعليم المنصوص عليه دوتحدد الئحة خاصة يص, في موقع العمل 

من هذا القانون نظام التعليم ومدته ونوع الشهادة التي يحصل عليها ) 11(في المادة 
  .المتعلم والمتدرب عند انتهاء هذه المرحلة

  :التعليم التقني يلتحق به) 23( المادة
 خمس هدة المرحلة األساسية الموحدة ومدة الدراسة فيالحاصلون على شها •

 سنوات 
 من هومدة الدراسة في, الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي  •

 سنتين إلى ثالث سنوات
ك نجد أن اليمن أولت التعليم الفني والتدريب المهني  أهمية خاصة لوانطالقًا من ذ

 وزارة التعليم الفني والتدريب :ة خاصة تحمل مسميجد هذا  االهتمام في إيجاد وزارنو
 صندوق خاص للتدريب المهني والتقني وتشكيل مجلس وطني اخصص له, المهني 

فضًال عن إعداد االستراتيجية الوطنية للتعليم الفني للتدريب المهني , للتدريب المهني 
المستقبل القائمة على أسس علمية تشخص الواقع وتحدد الفجوات وترسم سياسة 

  .المبنى على االحتياجات والتطلعات 
 لتشمل م2003 المعاهد المهنية والتقنية في الجمهورية اليمنية في عام وتنوعت
  :اآلتي
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) 54(المعاهد المهنية والتقنية التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني : أوال 
معهد تقنيًا ) 11(و , معهد مهنيًا) 53( معهدًا موزعه على ست عشرة محافظة منها

  .تقتصر على خمس محافظات 
بلغ عدد المعاهد والمراآز الخاصة واألهلية التابعة :  المعاهد والمراآز الخاصة :ثانيًا

وتقدم هذه , مرآزًا ومعهدًا ) 48(م 2003للقطاع الخاص والمرخص لها في عام
  .دة وهارة المحدالمؤسسات تدريبًا في عدد محدد من المجاالت والتخصصات ذات الم

  : المعاهد والمراآز التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية:ثالثًا
 , ًامرآزًا ومعهد) 51(بلغ عدد المعاهد والمراآز التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية

المؤسسات  عمل ونشاط هذه طبيعة ب,تقدم برامج تدريبية لتغطيةاحتياجاتها الخاصة
  )16. (والوزارات
اولنا تتبع اإلحصاءات في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بأنواعه سنجد أن وإذا ح

فقد ارتفع عدد .  خالل السنوات العشر الماضية ًاديهذا المجال شهد إقباال متزا
ورغم هذا اإلقبال الكبير , طالبًا وطالبه ) 12824(إلى) 5308( م من1997المقيدين عام 

ستطيع استيعاب آل تدة وال و والمراآز المهنية محدإال أن عدد المعاهد والمدارس
وما تزال , والتعليم الثانوي , نظرًا لتزايد مخرجات التعليم األساسي . المتقدمين 

  .تطلبه خطط التنمية من القوى العاملة الماهرة تمخرجاته ال تتوافق مع ما 
ي التعليم الفني والمقبولين ف, ولمزيد من اإليضاح سنعرض إحصائية بعدد المتقدمين 

 غير أن معظمهم ال يحظى بالقبول بسبب عدم 2003/2004والتدريب المهني للعام 
وقلة التجهيزات والحاجة إلى ،قدرة هذه المؤسسات على استيعاب أعداد آبيرة 

 فقد بلغ عدد المتقدمين .الصيانة والحاجة إلى التوسيع في إنشاء معاهد ومراآز جديدة
آان و, ) 3390(ولم يقبل منهم سوى ) 5252) (نظام سنتين (إلى المراآز المهنية 

أما المعاهد ) 1099(تم قبول) 1693)(ثالث سنوات ( المتقدمون للمعاهد المهنية 
  ) 17).(1983(وقبل منهم) 2937( فكان المتقدمون) نظام سنتين( التقنية 

ت نسبة فقد  وصل, تتشكل مدخالت التعليم المهني من مخرجات التعليم األساسي 
في ( م من إجمالي القبول بالصف األول الثانوي 2002/2003عام %) 1.9(القبول إلى 

وقد تنامي , %) 2(وهي نسبة ضئيلة ال تكاد تتجاوز , وما في مستواه ) التعليم العام 
طالبًا وطالبة ) 8049(إلى ) 5715(عدد الملتحقين بالتعليم المهني للفترة نفسها من 

وهذه الزيادة ناجمة عن ضم طالب التعليم التجاري من , ًا وطالبة طالب) 2334(بفارق 
وحققت اإلناث نسبة مشارآة , وزارة التربية إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 

,  م 2002/2003من إجمالي الملتحقين  بهذا النوع من التعليم عام %) 4.3(قدرها 
ز اإلناث  في هذا المجال دون سواه آونه ويأتي ترآي، وينتسبن إلى التعليم التجاري 

ويحقق طموحات الفتيات البتعاده عن ، أآثر قبوًال من الناحية االجتماعية بنظر األسرة
 يف, نه ال يوجد معاهد مهنية منتشرة خاصة باإلناث أآما .. األعمال المهنية الشاقة 

 اإلقتصادو, لحياآة وا, الديكور: مثل , تخصصات آثيرة تتناسب مع طبيعة عمل المرأة 
إال أن السنوات , واألعمال المهنية الخفيفة, ونظام المعلومات  , تواالتصاال, المنزلي 

  .القادمة ستشهد تغيرًا واضحًا في االتجاه نحو ذلك 
, فتتكون  مدخالته من مخرجات التعليم الثانوي ) التقني ( أما بالنسبة للتعليم الفني 

من إجمالي القبول  بالتعليم الجامعي والفني على ) %1.0(وقد حاز على مانسبته 
وفي العام , م 2000/2001عام %) 0.4(واإلناث %)  1.1(الذآور , مستوى الجنسين 

إذ حاز التعليم الفني على نسبة , م حدث تحسن ملحوظ 2002/2003الدراسي 
ة من إجمالي القبول  حيث ترآزت الزيادة لصالح الذآور فقد شكلوا نسب%) 5.5(
وآان مما ذآر في المعوقات التي تواجه التعليم الفني %) 1.2(واإلناث %) 6.9(

 الفرص المتاحة فضعف الطاقة االستيعابية وضع: والتدريب المهني فيما يخص اإلناث 
وأيضا قصور  أو غياب آمي وآيفي إلعداد , وذآورية التعليم الفني والمهني , لإلناث 

 توجهات المرأة في الحياة علتولي مهام تنسجم مالمهنيين والفنيين من النساء 
  .االقتصادية واالجتماعية في إطار تكامل أفراد المجتمع رجاًال ونساًء
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  : محو األمية وتعليم الكبار 2.4.6
نه يمكن القول أإال , على الرغم مما أحرزته الدول العربية من تقدم في مجال التعليم 

ن يحقق إنجازا شامًال بل إنه ما زال يعتبر قاصرًا ن نظام التعليم بها قد عجز عن إإ
, اإلنجازات التي  حققتها دول أخرى ليس فقط في الدول الصناعية الكبرى ببالمقارنة 

وقد جاء في تقرير التنمية اإلنسانية العربي للعام , ولكن أيضا في بعض الدول النامية 
  :عالم العربي ومنها م إشارة إلى بعض مالمح أزمة نظام التعليم في ال2002

وأيضًا , ال تزال معدالت محو األمية في البلدان العربية أعلى من المتوسط العالمي  -
 مليون 60ويصل عدد األميين في البلدان العربية إلى , المتوسط في الدول النامية 

  .أمي 
. وخاصة في مرحلة التعليم  األساسي , ال تزال نسبة التسرب من التعليم مرتفعة  -

 .لتسرب من هذه المرحلة يعني االرتداد إلى األمية وا
 ) .19 (نإذ يرتفع معدل األمية بينه.. ًا يال يزال وضع اإلناث متدن -

مؤآدًا الحاجة إلى إقامة ربط بين نظام التعليم )) التعليم للجميع (( ولذلك برز مفهوم 
يتعلق ببرامج وخاصة فيما ,  في مجال التعليم هوالجهود التي تقدم خارج, الرسمي 

محو األمية اعتبارًا من أن العالقة بين النسقين الرسمي و غير الرسمي  لم تكن 
جل جهود التنمية في أواضحة ولذلك فإنها البد أن تتوسع وتستثمر بشكل جيد من 

  .مجاالتها المختلفة 
وتشكل قضية األمية واحدة من أهم التحديات التي تواجه التنمية االقتصادية 

 فالخطط التنموية المتتالية التي .اعية والسياسية في المجتمع اليمني واالجتم
يرات أساسية في شتى مجاالت الحياة ستظل يعتمدتها اليمن سبيًال إلحداث تغإ

والوفاء بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل واإلنتاج , قاصرة عن تحقيق أهدافها 
 التي تعد رآيزة أساسية في قاعدة في ظل غياب القوى البشرية المؤهلة والمدربة

وبخاصة بوجود , آليات تنفيذ البرامج والسياسات التنموية التي رسمتها تلك الخطط
ولم يغفل القانون العام للتربية وللتعليم هذه المشكلة , استمرار تفاقم مشكلة األمية 

ووزارة , ليم  وزارة التربية والتعهالتعليم غير النظامي تنشئ) (( 29( المادة يوجاء ف
العمل والتدريب المهني بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص العمل ألعداد آبيرة 
من الصغار والكبار من المواطنين الذين لم ينالوا حظهم من التعليم النظامي أو تسربوا 

  )) .منه 
, لسلبيةواتجهت جهود الدولة ترآز على قضية األمية إدراآًا منها لخطورتها وتأثيراتها ا

 وضع البرامج والخطط العاجلة واآلجلة التي يمكن أن تسهم في معالجة هذه وحاولت
, م 1998الظاهرة فقد تم إقرار االستراتيجية الوطنية لمحو األمية وتعليم الكبار في عام 

(( قل في إطار هيكل وزارة التربية والتعليم يسمى ستما تم استحداث هيكل جديد مآ
, ) 2025( أن استراتيجية اليمن التنموية باإلضافة إلى)) وتعليم الكبار جهاز محو األمية 

جميعها تناولت , واستراتيجية تعلم الفتاة واالستراتيجية الوطنية للتعليم األساسي 
من خالل ,  على مكافحة األمية والتخفيف منها لمقترحات وتوجهات تسهم في العم

ة االلتحاق به والعمل على الحد من ظاهرة وزيادة نسب, االهتمام بالتعليم األساسي 
مليون طفل خارج إطار ) 2.000.000(ألنه في ظل وجود ما يقر من , الرسوب والتسرب 

فإن استمرارهم بدون تعليم يمثل ) 14-6(التعليم من الفئة العمرية  في هذه المرحلة 
  .حد منابع األمية أ

  )20( هما نليتعليم الكبار في مجاو األمية  وتتمثل أنشطة محو
  :وتتكون من مرحلتين  , برامج محو األمية األبجدية

, وتهدف إلى القضاء على األمية األبجدية ومدة الدراسة بها سنتان : المرحلة األولى 
وهي عامة لجميع األميين , وتقدم خدمات تعليمية ترآز على القراءة والكتابة والحساب 

  ) .مرحلة المكافحة ( وتسمى 
ولكنها ترآز على فئات صغار السن الذين , وهي تلي المرحلة األولى : ثانية المرحلة ال

ومدة الدراسة فيها , تحرروا من األمية ويرغبون في مواصلة دراساتهم بالمراحل الالحقة 
 ) .مرحلة المتابعة ( وتسمى , سنة 
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   : برامج التأهيل والتدريب
يين الذين ال يحملون مؤهالت علمية وتعني بتقديم خدمات مهاراتية وحرفية موجهة لالم

  .تمكنهم  من االلتحاق بمراآز التدريب النمطية 
والتدفقات المتجددة من األطفال الذين لم ,  من مخزون األمية ةورغم األعداد الهائل

والعائدين إلى األمية من الذين ترآوا التعليم في , يلتحقوا بالتعليم أو تسربوا منه 
أو قصور  , بب وطأة الحياة المعيشية على األسر الريفية الفقيرة الصفوف األولى إما بس

ن البيانات أرغم ذلك فالواقع ، الوعي لدى آثير من األسر  بأهمية تعليم اإلناث 
 آبر حجم مقابلم تبين محدودية أعداد الملتحقين 2002/2003اإلحصائية لعام 

دارس ودارسة ) 101.000(ية  إذ مثل الملتحقون ببرنامج محو األمية األبجد،المشكلة
  .من إجمالي األميين 

, دارس ودارسة ) 4072(بينما الملتحقون ببرنامج المهارات األساسية لم يبلغوا سوى 
 مهارات هإناث  وهذا البرنامج يعمل على إآساب منتسبي) 3329(ذآور و) 743(منهم 

ات من النساء في وتهيئتهم لاللتحاق في سوق العمل مع تعزيز قدرات الدارس, يةتايح
 تعين المرأة على توسيع التيالحياة العملية ذات األنشطة الحرفية المولدة للدخل 

إال أن هذه البرامج ما زالت في المدن الرئيسة , مهاراتها المطلوبة في سوق العمل 
  .ولم تنتشر بعد إلى آفاق أوسع 

لمقدم للمؤتمر الدولي وقد عرض التقرير الوطني عن التعليم  في الجمهورية اليمنية ا
 واإلحصاءات مرقاتحليًال شامًال لوضع األمية من خالل األ, م 2004للتربية في جنيف 

المتوافرة التي أشارت إلى مستوى االنخفاض في نسبة األمية والتحسن في نسب 
وسنحاول إبراز أهم المالمح بإيجاز )  سنة وأآثر 15(اإللمام بالقراءة والكتابة للسكان 

  )21: (تي في اآل
في %)  55.70(إلى ) سنة فأآثر15(انخفاض نسبة األمية بين إجمالي السكان  •

, نقطة ) 6.5(أي بفارق , م 1994عام )  62.73(م بعد أن آانت 99/2000عام 
وبالتالي تحسنت نسب اإللمام بالقراءة والكتابة سواء لدى الذآور أو اإلناث أي أن 

تقريبًا وهذا المعدل يقل عن المعدل %) 44.30(معدل التعليم بين الكبار يصل إلى 
نقطة حيث وصل معدل التعليم بين الكبار في ) 15.40(العام للدول العربية بحوالي 

بينما يقل عن المعدل العام للدول منخفضة التنمية %)  59.7(هذه الدول إلى 
 آما أن إحصاءات عام) 48.1(حيث بلغ المعدل في هذه الدول )  3.80(بمقدار 

) %9.72(م همن%) 36.00(م تشير إلى أن نسبة األمية بين الذآور بلغت 99/2000
 منها %)74.11(أما بالنسبة لإلناث فكانت  , في الريف %) 42.71(في الحضر و

وهذا يدل على اتساع  , في الريف%) 84.21(في الحضر ونسبة %) 47.82 (نسبة
  .ا بينهمفجوة ال

م 94/95عام %) 82.79(ة بين صفوف اإلناث من على الرغم من انخفاض نسبة األمي •
, نقطة إال أنها ال تزال مرتفعة %) 2.68(ق رأي بفا, م 99/2000عام %) 74.11(إلى 

وهذه النسب تشير إلى أن معدل اإللمام بالقراءة  والكتابة عند , وبالذات في الريف 
رق وهذا يقل عن المعدل في منطقة الش, فقط %) 25.89(اإلناث وصل إلى 

حيث بلغ المعدل في هذه المنطقة , نقطة ) 21.11(األوسط وشمال إفريقيا بمقدار 
 ) . سنة فأآثر 15( للعمر %) 47(

 فقد ،إال أن األرقام المطلقة لالميين تتزايد, على الرغم من انخفاض نسبة األمية  •
قد انخفضت في الفترة )  فأآثر 15(دلت اإلحصاءات أن نسبة األمية بين السكان 

إال أن , تقريبًا %) 56(إلى %) 63(م من 99/2000م إلى 94/95مابين األعوام 
م لتصل إلى 94/95 في) 4.550.202(األعداد المطلقة لالميين قد زادت من 

 بالغ ًا م وهذا يجعل من تحقيق هدف محو األمية أمر99/2000 في) 5.118.599(
 .الصعوبة 
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  : تعليم اإلناث2.4.7
  

 الصفحات السابقة ، خلفية نظرية عامة عن التعليم في الجمهورية عرضت الدراسة في
اليمنية ، تناولت عددًا من القضايا المرتبطة بالتعليم النظامي وغير النظامي ، والتحديات 

 التي تواجهه، آما تمت اإلشارة في سياقه إلى األوضاع والصعوبات والمعوقات
حصاءات والنسب التي أبرزت الفجوة القائمة التعليمية لإلناث ، مع الترآيز على بعض اإل

ونظرًا ألن الدراسة التي بين . بين الذآور واإلناث ، وأيضًا في مستوى الحضر والريف 
أيدينا تتعلق باإلناث ، فإنه من قبيل زيادة التأآيد على هذا الجانب سنعرض لموضوع 

ية شاملة عن الحالة  رؤ-  إلى جانب ما سبق عرضه- تعليم اإلناث، وبما يمكن أن يعطي 
  :وفيما يلي توضيح ذلك. التعليمية بكل مشتمالتها 

  
  : مدخل2.4.7.1

  
لقد جاءت البدايات الحقيقية النتشار قاعدة تعليم اإلناث مع قيام الثورة اليمنية سبتمبر 

فقد آان التعليم أحد أبرز أهداف الثورة اليمنية ، ) 63- 62( وأآتوبر في بداية الستينيات 
نت هناك فرصة لفئة محدودة من الفتيات للتعليم في فترة االستعمار البريطاني وإن آا

  .قبل تلك الفترة في المحافظات الجنوبية ، فيما آان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية
وقد أقرت اليمن ، آغيرها من الدول النامية ، مبادئ أحقية الجميع في التعليم وتكافؤ 

وبالمقابل فقد حدث . ة في توفير الفرص التعليمية والتدريبية الفرص ، والعدل والمساوا
إقبال شعبي واسع ، وطلب اجتماعي آبير على التعليم مما حدا بالدولة بالتعاون مع 
المجتمع إلى التوسع في إنشاء المؤسسات التعليمية إللحاق األطفال بالمدارس ، 

  . وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية
نظام التعليم والتدريب في الحقيقة توسعًا أفقياًَ فحسب ، بل توسع ولم يكن توسع 

هذا النظام توسعًا رأسيًا حيث أصبح لليمن في الوقت الراهن نظامًا تعليميًا مكتمًال بدءًا 
من التعليم األساسي وحتى الجامعي والعالي مرورًا بالتعليم الثانوي و التعليم الفني 

بل امتدت تلك الجهود لتوفير فرص التعليم . داد المعلمين والتدريب المهني ، ومعاهد إع
والتدريب لكبار السن ، حيث توجه االهتمام نحو تأسيس برامج محو األمية وتعليم الكبار 
، والتدريب األساسي ، وذلك إلتاحة فرص التعليم والتدريب للسكان الذين لم يتمكنوا 

  )22.(أو تسربوا منهمن االلتحاق بنظام التعليم والتدريب النظامي 
وقد آفل الدستور اليمني لإلناث حقوقًا متساوية انطالقًا من مبدأ تكافؤ الفرص لجميع 

 وبخاصة -سياسيًا ، واقتصاديًا ، واجتماعيًا ، وثقافيًا ، آما أآدت القوانين: المواطنين 
ختلف  على أن التعليم حق للمواطنين جميعًا تكفله الدولة بم–قانون التعليم العام 

أنواعه النظامي وغير النظامي ، وقد سبق أن عرضنا المواد الدستورية والقانونية 
بنصوصها التي أآدت على حقوق اإلناث في الصفحات السابقة عند تناول موضوع 

  .التعليم في بداية الدراسة
ورغم الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة في سبيل توفير فرص تعليمية مناسبة 

لإلناث ، إال أن الوضع التعليمي لإلناث ما يزال يواجه تحديات آبيرة ليس فقط ومتكافئة 
في مستويات التعليم العام ، بل يشمل أيضًا مجال محو األمية وتعليم الكبار ، والتعليم 

  . الفني والتدريب المهني 
) نة س14- 6( بلغ إجمالي التحاق التالميذ في التعليم األساسي المقابل للفئة العمرية 

 وبلغ عدد األطفال 2002/2003تلميذًا وتلميذة عام  ) 3.765.169( من السكان حوالي 
وتشير  ). 1.360.792( طفل تشكل اإلناث منهم 2.000.000خارج التعليم أآثر من 

( بلغ )  سنة 14- 6( البيانات إلى أن نسبة من لم يلتحقن بالتعليم في الفئة العمرية 
 .آورللذ%) 22( مقابل % ) 55.3

  
لقد أثر تدني مخرجات التعليم األساسي وارتفاع معدالت التسرب والرسوب في 
مدخالت التعليم الثانوي ، ويتضح ذلك من خالل المؤشرات التي تبين مقدار الفجوة في 

فقد اتضح . معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي بين الذآور واإلناث، وفي الريف والحضر 
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 أن إجمالي عدد الطالب الملتحقين 2000/2001 الدوري لعام من نتائج المسح التربوي
( بنسبة  ) 129.830( واإلناث  ) 354.743( ، عدد الذآور  ) 484.573( بالتعليم الثانوي 

وآان  %) . 46.4( على التوالي ، وآانت نسبة الفجوة بينهما % ) 26.8، % 72.2
 ) 85.829( ، واإلناث %) 63( بنسبة  ) 145.916( إجمالي عدد الذآور في الحضر 

أما بالنسبة للريف فكان عدد % ) . 26( ، ووصلت نسبة الفجوة إلى %) 37( بنسبة 
ويالحظ %) 17.4( بنسبة ) 44.001( واإلناث %) 82.6( بنسبة  ) 208.827( الذآور 

  )23 %) .(65.2( ارتفاع نسبة الفجوة بين الذآور واإلناث ، إذ بلغت 
  

اع نسبة الملتحقين بالتعليم الثانوي من الجنسين ، فقد بلغ عدد ومع ذلك يالحظ ارتف
طالبًا وطالبة ، وارتفع عدد  ) 549.363 ( 2002/2003الملتحقين في العام الدراسي 

بينما نجد %) 4.7( أي بزيادة سنوية مقدارها  ) 388.739( إلى ) 354.743( الذآور من 
بنسبة زيادة سنوية  ) 160.624( إلى ) 129.830( زيادة ملحوظة في عدد اإلناث من 

  .أي ما يوازي ضعفي معدل الزيادة المحققة للذآور%) 11.9(بلغت  
  

أما بالنسبة للتعليم الفني والتدريب المهني ، فإن نصيب اإلناث في هذا النوع من 
التعليم ضعيف جدًا ، رغم الجهود الحقيقية التي تبذلها الدولة ممثلة بوزارة التعليم 

 والتدريب المهني لدعم تشجيع الفتيات لإلقبال عليه وفتح مجاالت تخصصية الفني
  .تتناسب مع طبيعتهن وقدراتهن 

  
وقد شهدت السنوات األخيرة تحسنًا طفيفًا في وجود الفتيات في التعليم الفني إال أن 

 فقد حاز التعليم الفني في العام الدراسي. الفجوة بين الذآور واإلناث ما تزال آبيرة
من إجمالي القبول بالتعليم العالي والجامعي شكل %) 5.5( على نسبة 2002/2003

  %) .1.2( واإلناث %) 6.9( الذآور نسبة 
لذلك نجد أن من أسباب تدني نسب التحاق الفتيات في التعليم الفني والتدريب 
المهني عدم تقبل المجتمع لوجودهن في هذا المجال الذي يعتقد أنه ال يتناسب مع 
طبيعة المرأة وقدرتها وقد ال يعود عليها بالفائدة المادية والمعنوية ، وصعوبة الحصول 

  .على عمل مناسب
  

أما ما يتعلق بمجال محو األمية وتعليم الكبار ، فإن اليمن تعد من الدول التي تعاني من 
ارتفاع نسبة األمية بين اإلناث خاصة في الريف آما أن مشكلة الهدر التعليمي في 
التعليم األساسي والمتمثل في ارتفاع نسبة الرسوب والتسرب يعد أحد مبررات 

منها %) 74.11( فما زالت نسبة األمية في اليمن بين اإلناث تمثل . االرتداد إلى األمية 
وهذا يؤآد االنعكاسات . في الريف %) 84.21( في الحضر ونسبة %)  47.82( نسبة 

  .ة المجتمعية وإسهاماتها في التنمية السلبية لدور المرأة في المشارآ
  

تشير أخر البيانات التي وردت في اإلحصاء السنوي لجهاز محواألمية وتعليم الكبار للعام 
مرحلة ( أن إجمالي الدارسين في مراآز محو األمية ) 24) (2004-2003( الدراسي 

 عدد الذآور دارس ودارسة ،) 112.211( بلغ عدد )  ومرحلة المتابعة 2 ، 1األساسي 
) أساسي ، ومتابعة ( أما بالنسبة للمتحررين إجماًال ) . 96.894(وعدد اإلناث ) 15.317(

تدل هذه ) . 64.184(ولإلناث ) 5.826(، عدد الذآور ) 70.010(، فقد بلغ عددهم 
اإلحصاءات أن أعداد اإلناث أآثر من أعداد الذآور في نسبة اإللتحاق ، ولكن عدد 

  . إلى إرتفاع نسبة المتسربين ، وأغلبهم من اإلناثالمتحررين يشير
  

التفصيل : أما بالنسبة لما يتعلق بالمهارات التأهيليلة النسوية ، والمتمثلة في مجاالت 
وغيرها، فقد بلغ .. ، وأعمال التريكو، والتطريز ، واألشغال اليدوية ، واإلقتصاد المنزلي 

متحررة ، أما ما يخص وضع ) 6556(عدد المتحررات من مراآز التدريب النسوية 
آهرباء ، وحدادة ولحام ، : المتحررين من الذآور من مجاالت المهارات األساسية ومنها

  متحررًا) 956(ونجارة ، وخراطة ، ومباني وغيرها فقد بلغ عددهم 
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ومن المتوقع أن تستمر معاناة اليمن من مشكلة األمية ، مادام التعليم األساسي لم 

د من استيعاب آل األطفال في الفئة العمرية المقابلة للمرحلة الدراسية ، يتمكن بع
ولم تتمكن أيضًا من تحسين المدخالت التعليمية للتخفيف من حدة ظاهرة التسرب 

  )25) . ( 6- 1( خاصة في الحلقة األولى والثانية من التعليم األساسي 
  
  :اث السياسات واالستراتيجيات لتعزيز تعليم اإلن2.4.7.2

نظرًا ألهمية قضية تعليم الفتاة ، وخطـورة مـسألة محـو أميـة اإلنـاث أيـضًا ، فـإن الدولـة          
اتجهت منذ نهاية القرن الماضي لتكثيف الجهود مـن أجـل تـشخيص الواقـع التعليمـي ،                  
وتلمس التحديات التـي تعيـق مـسيرة التطـور التعليمـي ، واتخـاذ الـسياسات والتـدابير                   

  .تحديات، والنهوض بأوضاع المرأةالالزمة لمواجهة هذه ال
ــسياسات         ــى بعــض ال ــاز إل ــشير بإيج ــن أن ن ــود يمك ــك الجه ــى تل ــرف عل ــدف التع وبه

  :واالستراتيجيات الوطنية فيما يخص مجال التعليم ، وفيما يلي عرض لذلك
  

  ) 2000-1990( االستراتيجية الوطنية للسكان 2.4.7.2.1
، ونجـم عنهـا     )1991( أغـسطس    21تـاريخ   تبنت الجمهورية اليمنية هـذه االسـتراتيجية ب       

وضع خطة  العمل السكاني التي أقرت في المؤتمر الوطني األول للسياسات السكانية             
  )1991أآتوبر ( في اليمن 

وقد آان أحـد المحـاور األربعـة للخطـة ، محـور تنميـة المـوارد البـشريةالذي يؤآـد علـى                       
 وتحـسين نوعيـة التعلـيم ، وتطـوير          اإلهتمام بالتعليم، والحد من ارتفـاع نـسبة األميـة ،          

  .آفاءة القوى العاملة ، مع االهتمام الخاص بالمرأة ودورها في عملية التنمية 
  :ومن األهداف التي سعت الخطة إلى تحقيقها في مجال التعليم 

 30بين اإلناث وأقل من % 50تخفيض نسبة األمية بين الكبار بحيث تصل إلى أقل من 
   .2000عام بين الذآور بحلول % 

توفير فرص التعليم األساسي لجميع األطفال في سن الدراسة بحيث ترتفع نسبة 
 مع اإلهتمام 2000بحلول عام % 85االلتحاق بالتعليم األساسي بينهم إلى أآثر من 

 .بوجه خاص بجوانب التفاوت بين البنين والبنات ، وبين الريف والحضر
 .ة تحسن نوعية التعليم في مراحله المختلف

استيعاب أفواج اإلناث في سن التعليم بأآبر معدالت ممكنة ، وتقليص الفجوة في 
 . نسب اإللتحاق في التعليم بين الذآور واإلناث 

تأمين فرص العمل بالنسبة لإلناث ، وضمان الحقوق المهنية والتدريبية ، ومعالجة قضايا 
 .محو األمية 

  
  ) :1998( مية وتعليم الكبار  االستراتيجية الوطنية لمحو األ2.4.7.2.2

آان أحد أبرز أهـداف االسـتراتيجية الوطنيـة لمحـو األميـة وتعلـيم الكبـار ، القـضاء علـى                      
األمية ، وتأسيس نظام تعليم للكبـار فـي الجمهوريـة اليمنيـة ، قـادر علـى تزويـد الفـرد                      

  . ساسية األمي بتعليم مناسب يكسبه القدرات ، والخبرات ، والمهارات ، والمعارف األ
قـصور فـي   : ولكن هذه االستراتيجية لم تفعل بـشكل جيـد بـسبب بعـض العوامـل منهـا             

بعــض الجوانــب الفنيــة فــي إعــداد اإلســتراتيجية ، ومحدوديــة المــوارد الماليــة ، وضــعف  
  .مستوى الكوادر العاملة في هذا المجال ، وقلة الدعم الفني والمادي

  
  )2015-2003(  التعليم  األساسي  االستراتيجية الوطنية لتطوير2.4.7.2.3

 ، وقـد رآـزت رؤيتهـا        2003أقرت هذه االسـتراتيجية فـي المـؤتمر الـوطني األول للتربيـة              
 نظـام للتعلـيم األساسـي يـوفر         2015االستراتيجية على أن يتوفر لليمن مع نهاية العام         

اليـة  سنة فرصة للتعليم األساسي بجودة ع     ) 14-6( لكل طفل يمني في الفئة العمرية       
، ونوعيــة مالئمــة الحتياجــات التنميــة ، وبمــا يمكــن مــن بنــاء جيــل يمنــي آــفء مــزود   
بالمعارف، والمهارات ، واألخالق الحياتية ، التي تمكن الفـرد مـن الـتعلم والنمـو الـذاتي                  
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واالجتماعي وتجعل منـه عنـصرًا منتجـًا وفعـاًال فـي تحقيـق أهـداف التنميـة االقتـصادية                    
  .ةواالجتماعية المستدام

وقد تضمنت االستراتيجية ثمانية محاور ، منها محور خاص بتعليم الفتاة ، وقـد رآـز هـذا                  
  : المحور على عدد من البرامج والتدابير ، نذآر منها 

  .تغيير الموقف السلبي  العام من تعليم الفتاة -
 دعم المعلمات بشكل عام ومعلمات الريف بشكل خاص  -
 .ئم لتعليم الفتاةتحسين وتوفير المبنى المدرسي المال -
  

  : ومن التدابير التي وردت في برامج االستراتيجية فيما يخص تعليم الفتاة اآلتي
نقطـة  ) 29.9( تقليص الفجوة بين البنات واألوالد في االلتحاق بـالتعليم األساسـي مـن        

نهايـة عـام    %) 90(إلـى   %)46.7(نقاط ، وذلك برفع معدل اإللتحاق للبنات مـن          ) 5(إلى  
2015.  

، وذلـك برفـع معـدل       %) 5( قليص الفجوة في االلتحاق بين الحضر والريف إلى أقل من           ت
 %) .95(االلتحاق إلى 

وضع برنامج يساعد على االحتفاظ بالفتيات في المدارس حتى إآمالهن لمرحلة 
التعليم األساسي ، وذلك من خالل تخفيض معدالت التسرب للفتيات من المستويات 

وتعد اليمن حاليًا االستراتيجية الوطنية %). ( 1( إلى أقل من في التعليم األساسي 
 ).للتعليم الثانوي العام ، واالستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والجامعي

  
واليفوتني التنويه بأن مجال تعليم الفتاة ، ومحو أميـة اإلنـاث ، لـم تكـن غائبـة فـي آـل                       

ورية اليمنية ، وأيضًا االتفاقيات الدولية      الخطط واالستراتيجيات األخرى المنفذة في الجمه     
  :التي صادقت عليها اليمن ، وال يتسع المقام لعرضها ، وسنكتفي بذآرها ، في اآلتي

 )2025-2001( الرؤية االستراتيجية للتنمية في اليمن  -
 )2005-2001( الخطة الخمسية الثانية  -
 )2005- 2003( االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر  -
من % 15برنامج التنفيذي المقر من الحكومة لرفع الطاقة االستيعابية إلى ال -

مؤسسة تدريبية مهنية وتقنية ) 220(مخرجات التعليم األساسي والثانوي بإنشاء 
 .موزعة على مختلف محافظات الجمهورية 

 ) 1985) (السيداو( اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة  -
  )1995(جين مقررات عمل بي -



 22

  )منهجية الدراسة : ( الجانب الميداني . 3
  

تعرض الصفحات  القادمة منهجية العمل في مشروع الدراسة المسحية عن 
التعليم ، واإلجراءات التي اتبعت لتنفيذها ، والمتطلبات الالزمة لذلك، 
وسيضم هذا الجانب المحاور التي آانت أحد المتطلبات التي ينبغي تنفيذها 

بل خبراء التعليم في مشروع الدراسة المسحية في الدول المشارآة من ق
  :وهذه المحاور هي . بهذه الدراسة 

  .المنهجية التي تم استخدامها في إجراء الدراسة المسحية 
  .أهم معوقات إجراء المسح

  .تحليل استمارات الدراسة المسحية 
  .نتائج المسح

  .التوصيات المستقبلية 
  

  : خطوات تفصيًال في اآلتي ويمكن عرض تلك ال
  : المنهجية التي تم استخدمها في إجراء الدراسة المسحية 3.1

  
نظرًا لخصوصية طبيعة محور التعليم ، واتساع المجاالت التي حددت لتنفيذ عملية 
المسح ،إذ تطرقت إلى مجاالت أخرى مرتبطة بالتعليم ، ولكنها تخص جهات أخرى غير 

، نظرُا لذلك ، فإنه من األهمية بمكان أن نمهد لهذه الدراسة وزارة التربية والتعليم 
المسحية بإعطاء خلفية عامة عن التعليم في اليمن ، ألن هذه الخلفية ستسهم في 
إثراء الدراسة المسحية ، وتعين على فهم آثير من القضايا والمشروعات الموجهة 

 ومناقشة النتائج وتحليلها لإلناث ، وما يرتبط بها من رؤى وأفكار ، تسهم في تفسير
وفيما يلي تفصيل .  وقد سبق عرض ذلك في الجانب النظري من هذه الدراسة.

  : للجوانب المنهجية 
. تضمنت المنهجية المتبعة لتنفيذ الدراسة المسحية جوانب فنية، وإدارية، وعلمية 

  :وفيما يلي توضيح تلك الجوانب 
مسحية بعد عودتي مباشرة من ورشة بدأ العمل في إجراءات تنفيذ الدراسة ال -

 بالتواصل مع 2004 نوفمبر 29- 28العمل التي عقدت في القاهرة في الفترة من 
األخت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ، عضو المجلس التنفيذي 
لمنظمة المرأة العربية ، وشرحت لها ما تم إنجازه خالل ورشة العمل في القاهرة ، 

وبناء على ذلك أخذت خطابات رسمية . فيذ مشروع الدراسة المسحية وآلية تن
بتوقيعها إلى عدد من الوزراء المعنيين بمجال التعليم ، وإلى بعض المنظمات 
الحكومية وغير الحكومية  المعنية بمشروعات تختص بالمرأة ، وأضيف إلى هذه 

، ثم قمت ) ه األمرإلى من يهم(الخطابات رسالة منظمة المرأة العربية الموجهة 
بتصوير مجموعة من النسخ من استمارة  الدراسة المسحية بعد وصولها عبر البريد 

  .حوالي سبعين استمارة 
آانت الخطوة الثانية في آلية تنفيذ االستمارة تتم من خالل التواصل عبر الهاتف  -

ميعهم لهذا ويتم طلب تحديد موعد لمقابلة الوزير ، وقد استجاب ج. بالوزارة المعنية 
وفي اللقاء يتم تسليم مظروف آبير يتضمن الخطابات الموجهة من . الطلب 

المنظمة ، واللجنة الوطنية مع نسخة من االستمارة ومطوية عن منظمة المرأة 
العربية ، ثم أقوم بشرح طبيعة المهمة ، وأهمية الدراسة للمرأة العربية والمرأة 

خطاب إلى القطاعات  المعنية في الوزارة ويؤآد اليمنية ، وبعد ذلك يوجه الوزير ال
 .عليهم االهتمام والتعاون

اختيار فريق عمل ميداني من مجموعة من األخوات ذات الكفاءة العالية والمؤهلة  -
 :في مجال العمل البحثي والميداني ، وعددهن ثالث 

 ) جامعة صنعاء –أستاذ مساعد آلية التربية ( نجاة حسن الفقيه . د
 ) جامعة صنعاء –أستاذ مساعد آلية التربية ( اد سالم السبع سع. د
 )  مؤسسة الصالح -ماجستير اجتماع ( أروى عبد الرحمن ذمران .أ
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وقد تفاوتت حجم التكليفات وعدد االستمارات بين عضوات الفريق الميداني بحسب 
 .الجهات التي تم متابعتها

عمل الميداني آل بحسب عضوات فريق ال) آخبيرة ( بعد ذلك اصطحبت معي  -
الجهة المكلفة بمتابعتها في مسح المشاريع إلى القطاعات ، واألقسام المعنية 
بهذه المهمة ، ومقابلة المسئولين فيها ، ومرة أخرى نشرح لهم هدف الدراسة ، 
وأيضًا توضيح آل ما هو مطلوب في االستمارة ، وتعريفهم بعضوة الفريق ومهمتها ، 

 .ةودورها في الدراس
عادة ما آان اللقاء األول عامًا يتم فيه شرح الهدف من الدراسة وآليات تنفيذها  -

وأهميتها، وشرح بنود االستمارة ، ثم تطلب الجهات المعنية منحها فرصة آافية 
لجمع البيانات وتجهيزها ، ويحدد لقاءات آخرى لفريق العمل الميداني لمتابعة 

 ).ب آانت فيه صعوبات آبيرة في المتابعةوهذا األسلو. (الحصول على البيانات 
تواصلت في أثناء إجراءات تنفيذ الدراسة مع الدآتورة رؤوفة حسن الخبيرة اليمنية  -

في مجال اإلعالم ، واألخ الدآتور عبد القادر البنا الخبير في مجال االقتصاد إما 
ء جماعيًا في هاتفيًا أو من خالل المقابلة الشخصية ، وباإلضافة إلى ذلك عقدنا لقا

مقر اللجنة الوطنية للمرأة ، تم فيه مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالدراسة ، 
 .والتشاور حول بعض الصعوبات والمعوقات

تواصلت أنا شخصيًا عبر الهاتف مع األخت الدآتور فاطمة صديق الخبيرة في مجال  -
لتعليم في سلطنة التعليم بالسودان ، واألخ الدآتور على الموسوي خبير مجال ا

 .عمان ، وتبادلنا وجهات النظر حول سير العمل وبعض الصعوبات والمعوقات
  :شملت جميع المجاالت المطلوبة وهيالمجاالت التي التزمت بها الدراسة الحالية 

  .محو األمية لإلناث  •
  .ظاهرة تسرب اإلناث من المدارس •
  .محو األمية التقنية للمرأة •
  .ة للمرأة تنمية المهارات الحياتي •
 .التعليم المستمر •

لوحظ وجود تداخل حول مشاريع المرأة مع مجال االقتصاد ، ومنعًا للتكرار فقد تم إغفال 
 .بعض المشاريع المتعلقة ، بالمهارات الحياتية ، والتي أدرجت مع مجال االقتصاد

  
  : تم مراعاة المعايير المتفق علها الختيار المشاريع ، وتمثلت في اآلتي -
  )2005- 1995(لفترة التي تغطيها الدراسة المسحية وهي من ا •
 .وغير حكومية / حكومية : نوع المشاريع  •
أربع ( ، )  أربع سنوات –سنتان ( ، )  سنتان –سنة : ( المدى الزمني للمشاريع  •

 ) .سنوات فأآثر 
 ) ريف–مدينة ( القطر آامًال : مجال التغطية  •
 ).أآثر من ثالثة مليون)(مليون3/مليون)( آالف (حجم الموازنة للمشروع بالدوالر  •
  
  :عدد المستجيبين -

فيما يخص هذا الموضوع ، فإن الفئات أو الجهات المستهدفة في الدراسة آانت آاآلتي 
:  
  .وزارة التربية والتعليم -
 وزارة التعليم الفني والتدريب المهني -
 .وزارة الشئون االجتماعية والعمل -
 .ة الصندوق االجتماعي للتنمي -
 .اتحاد نساء اليمن -
 :بعض المنظمات الدولية المعنية بقضايا المرأة مثل -
  ) ADRA ومنظمة أدرا العالمية  CAREمنظمة آير العالمية  (

وتفاوتت المشاريع في هذه الجهات بحسب طبيعة الجهة، وأهدافها، ونوع المشاريع 
  .التي تنفذها 
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  : عدد المشروعات المتضمنة -
مشروعًا واستبعدت بعض المشاريع ) 43(ت التي تم استهدافها بلغ عدد المشروعا

التي تنقصها بيانات هامة ، أو بسبب عدم تجاوب واهتمام الجهة المستجيبة ، وآما 
) 2000(سبق ذآره أن المشاريع المنفذه من قبل الصندوق اإلجتماعي ، بلغت حوالي 

 لصعوبة تفريغها في مشروع، وتم جمعها في عشر استمارات بحسب الممولين نظرًا
  .استمارات مستقلة وصعوبة تحليلها أيضًا

  : أسلوب ملء االستمارة -
آان الهدف األساسي الذي وضعناه نصب أعيننا أن يتم اعتماد أسلوب المقابلة 
الشخصية لملء االستمارات ، ولكننا واجهنا صعوبات ، ومعوقات آبيرة آادت أن تؤدي 

مة ، وسنذآر األسباب عند الحديث عن المعوقات الحقًا إلى عدم االستجابة لتنفيذ المه
  .، وقد آان في هذا اإلسلوب إهدار آبير لوقت وجهد الخبير والفريق المساعد

  
  : معوقات إجراء الدراسة المسحية 3.2

   
الحقيقة أن هناك صعوبات ومعوقات واجهتنا جميعًا سواء بالنسبة لي آخبيرة عن 

ميداني المساعد ، ومثلت هذه المعوقات تحديات سلبية الدراسة ، أو فريق العمل ال
أثرت في سير العمل ، وتعطيله بل أنها أحد األسباب الرئيسة لتأخيره ، وعدم تمكننا 

  .من إنجازه في المدة الزمنية المحددة سلفًا
  :ويمكن إجمال الصعوبات والمعوقات في النقاط اآلتية

  
يداني في أغلب الحاالت من تعبئة عدم تمكن األخوات عضوات فريق العمل الم

االستمارة بإتباع أسلوب المقابلة الشخصية ، واضطررنا إلى ترك االستمارات والعودة 
ومن األسباب التي . مرة أخرى الستالمها ، ثم مناقشتها ومراجعة البيانات الحقًا 

  :أعاقت المقابالت ما يأتي 
  .لون عن ملء االستمارات آثرة االنشغاالت واألعباء التي يقوم بها المسئو -
 )2005- 1995( قدم الفترة الزمنية التي تشملها الدراسة  -
 .غياب التوثيق في بعض بيانات االستمارات -
 .طول حجم االستمارة ، والبيانات المتضمنة فيها -
عدم الجدية لدى بعض المعنيين بملء االستمارات ، وعدم إدراآهم  ألهميتها  -

 .جتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصةوالفائدة التي ستعود على الم
المماطلة في تحديد مواعيد للمقابلة ، وتفضيلهم ملء بيانات االستمارات في أوقات  -

 .خاصة بهم بدون الحاجة إلى وجود فريق العمل
- 1995طول الفترة الزمنية المحددة لتغطية الدراسة المسحية في مجال التعليم وهي 

ثلت صعوبة نتيجة لطول المدة، ، تغير األشخاص  ، ومن ضمن األسباب التي م2005
  . المسئولين في المواقع القيادية المختلفة ، وضياع بعض الوثائق والبيانات

آثرة عدد المجاالت التي حددت للدراسة ، واتساعها ، وتنوعها ، وخاصة في ظل الفترة 
 .الزمنية الضيقة التي تنفذ فيها الدراسة

اريع المطلوبة للدراسة ، وأحيانًا تداخل العمل بينها ، تعدد الجهات المعنية بالمش
مشاريع التعليم العام تنفذها وزارة : واشتراآها في تنفيذ بعض المشاريع ، فمثًال 

التربية والتعليم ، والصندوق االجتماعي للتنمية ، ومنظمات دولية غير حكومية واألمر 
زارة التعليم الفني والتدريب نفسه ينطبق على مشاريع محو األمية ، في حين أن و

 .المهني تنفذ المشاريع المرتبطة بمجالها فقط
من الصعوبات التي شكلت عائقًا تحديد حجم التمويل خوفًا من تحمل المسئولية في 
اإلفصاح عنه، وتطلب األمر متابعة مستمرة للمسئولين وإرفاق موافقة الوزير وتوجيهاته 

 .بتوفير آافة البيانات المطلوبة
أحيانًا يتطلب ملء البيانات في االستمارات التردد على أآثر من شخص لتنوع الجهات 
المعنية بالبيانات ، وهذا ال يؤثر فقط في ضياع آثير من الجهد والوقت ، بل أيضًا يؤدي 

 .إلى تضارب البيانات واختالفها
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براء عدم تحديد عدد المشروعات المستهدفة في الدراسة المسحية يتفق عليها الخ
 .في مجال التعليم في الدول المشارآة

تعدد الوثائق، والجهات المختصة بالبيانات اإلحصائية المرتبطة بالتعليم، وتضارب تلك 
 .البيانات ، وآان هذا األمر محيرًا للباحثة ومثل صعوبة آبيرة في هذا البحث

  
  : تحليل استمارات الدراسة المسحية3.3

  
حليل االستمارات تعتمـد علـى تقـسيمها بحـسب          آانت المنهجية المتبعة في ت    

المجــاالت المحــددة للدراســة مــا عــدا المجــال األول فقــد قــسم إلــى قــسمين بحــسب 
الجهات المنفذة للمشاريع ، أو الممولة لصعوبة جمعها معًا ، آما سارت عملية التحليـل               

  : وفقًا لألسلوب الوصفي التحليلي والنوعي ، وهذه المجاالت هي  
  .مشاريع ظاهرة تسرب اإلناث من المدارس: ألول المجال ا

  .مشاريع محو أمية اإلناث: المجال الثاني 
  .مشاريع تنمية المهارات الحياتية للمرأة : المجال الثالث 
  .مشاريع محو األمية التقنية للمرأة: المجال الرابع 

  .مشاريع التعليم المستمر: المجال الخامس 
  :دمة وتفصيل ذلك في الصفحات القا
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 مشاريع ظاهرة تسرب اإلناث من المدارس:  المجال األول 3.3.1
 

نظرًا لتنوع مجاالت المشاريع في هذا الجانب ، وتعدد الجهات المسئولة عن تنفيذها ، 
  : وأيضًا لصعوبة تحليل اإلستمارات مجتمعة ، فقد قسمت اإلستمارات إلى قسمين هما 

حسب وتم تصنيفها بلصندوق االجتماعي للتنمية المشاريع التي ينفذها ا: القسم األول
 والسبب في ذلك يعود إلى آثرة المشاريع المنفذه في جانب  ،الجهات الممولة للمشاريع

 ، إذ ال يمكن أن يفرد لكل مشروع مشروع) 2000( مايزيد على  إذ يبلغ عددها  ،التعليم
  .استمارة خاصة به

 .ارة التربية والتعليم وبالتعاون مع جهات أخرىالمشاريع التي تنفذها وز: القسم الثاني 
  :وفيما يلي تفصيل ذلك

  
  : المشاريع التي ينفذها الصندوق اإلجتماعي للتنمية3.3.1.1

استمارات تشمل المشاريع التي تنفذ في مجال ) 10(تضمنت المجموعة األولى عدد  •
 و  ،تأهيلية للمعلمين أو في دورات تدريبية  ،التعليم سواًء في بناء المدارس وتأثيثها

 اإلناث من المدارس وتعزيز تعليم الفتاه بالهدف منها جميعًا هو الحد من ظاهرة تسر
  .، ورفع معدل االلتحاق بالتعليم األساسيفي اليمن السيما في المناطق الريفية 

ورد فـي االسـتمارات      حـسب مـا   ب جهات تمويليـة عديـدة هـي         منتمويل هذه المشاريع     •
 : اآلتية  ، والمنظماتالجهات) 10 :1(ء الدراسة من حتى موعد إجرا

  .مشروعًا ) 49(البنك اإلسالمي يقوم بتمويل 
 .مشروعًا) 244(تقوم بتمويل , الحكومة الهولندية 

 .مشروعًا) 625(ويقوم بتمويل , الصندوق العربي لإلنماء 
 . مشروعًا )42(تقوم بتمويل , الحكومة األلمانية 
 .مشروعًا) 122(تمول , الحكومة األمريكية 

 .مشروعًا ) 552(قوم بتمويل ي,البنك الدولي 
 .مشروعًا) 78(تمول , الحكومة البريطانية 

 .مشروعًا ) 154( وتقوم بتمويل  ،منظمة أوبك
 .مشروعًا ) 36(وتمول , الحكومة اليمنية 

 . أسمها ، ولم تذآر عدد المشاريعذآريلم ) منظمة دولية ( 
 : المشروع  بيانات3.3.1.1.1

  ،  تـستهدف بنـاء مـدارس      مـشروع   ) 2000( والتي بلغـت أآثـر مـن         جميع هذه المشاريع   •
وآــذلك ,  ريــاض أطفــال  بنــاء وتجهيــز وآــذا ، أو تــرميم وصــيانة مــدارس قائمــة،وتأثيثهــا

 مـشاريع الحكومـة      بعـض  تستهدف هذه المشاريع إقامة دورات تدريبيـة للمعلمـين مثـل          
  .دية البريطانية والحكومة الهولن

وبـدأ اعتمادهـا     سـنتين، مـابين سـنة إلـى       ونهايتهـا   مدة هذه المـشاريع تتـراوح بـداياتها          •
م مثل المـشاريع  1999  عام وفي ،م مثل مشاريع البنك الدولي   1997 في عام  وتنفيذها
م مثـل   2001وآـذا فـي     ,  ومنظمة األوبك    ، والصندوق العربي لإلنماء   ، من هولندا  ةالممول

م مثـل   2004الحكومة البولندية وأخيرا المشاريع التي بـدأت فـي          المشاريع الممولة من    
وجميع هذه المـشاريع  . واليمنية ،والبريطانية ، من الحكومة  األلمانية    ةالمشاريع الممول 

 .م آما هو مخطط لها 2005من المفترض أن تنتهي في عام 
 

  التنفيذ3.3.1.1.2
جتمـاعي للتنميـة الـذي       الصندوق اإل   فهو ،أما عن الجهة المنفذة لهذه المشاريع جميعها       •

م آمؤسـسة مـستقلة ماليـًا وإداريـا تحـت مجلـس إدارة برئاسـة                1997 في عام    أنشئ
لتنفيذ برامج عدة مـن أهمهـا بـرامج تنميـة المجتمعـات المحليـة               , رئيس مجلس الوزراء    

 . فــي مجــاالت التعلــيم األساســي والرعايــة الــصحية األوليــة ومــشاريع أخــرى مختلفــة 
 . التنفيذي للصندوق وزير الشئون االجتماعية والعملوالمدير
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تشمل التغطية الجغرافية لهذه المشاريع جميع محافظات الجمهورية اليمنية مـع الترآيـز              •
 إضـافة إلـى أن معظـم        ، التسرب فيها أآثر من المـدن       ظاهرة على المناطق الريفية آون   

 .إلناث هذه المناطق تنخفض فيها نسبة الملتحقات في التعليم من ا
 وفريـق فنـي    ، أشخاص مـنهم ضـابط للمـشروع   4يبلغ عدد العاملين في هذه المشاريع      •

 . أشخاص3مكون من 
-6(فـي الفئـة العمريـة        الفتيـات السـيما      : جميع هـذه المـشاريع       فيالفئة المستهدفة    •

 . في سن التعليم األساسي أي ) سنة14
ــغ عــدد المــستهدفات مــنهن   • ــا) 261.601(إذ يبل ــا  وعــدد ،  ةفت ــًا منه المــستفيدات فعلي

 تهدفات موزعات على النحو الـوارد فـي جـدول         سمن الم %  29.5 بنسبة   ةفتا) 77.404(
)3.1. ( 

 
  ،عدد المستهدفات والمستفيدات من المشاريع): 3.1( جدول

   بحسب جهة التمويل
  

المشاريع حسب جهد التمويل م عدد المستهدفات عدد المستفيدات مالحظات
  5066 5173  اإلسالميمشاريع البنك 1
  25198 129438 مشاريع الحكومة الهولندية 2
مشاريع الصندوق العربي لإلنماء 3 81799 4664  
  4854 4854 مشاريع الحكومة األلمانية 4
  17417 19588 مشاريع الحكومة األمريكية 5
  4000 4929 مشاريع البنك الدولي 6
  6676 6761 مشاريع الحكومة البريطانية 7
  8929 9059 مشاريع منظمة أوبك 8
 غير مبين - - مشاريع الحكومة اليمنية 9
ــة  10 ــذآر  شاريع منظمــة دولي ــم ي  ل

 اسمها
 غير مبين - -

  77.404 261.601 اإلجمالي
 

، أن عدد المستفيدات يقل آثيرًا عن المـستهدفات ، وذلـك            ) 3.1(يالحظ من الجدول     •
 .بطريقة غير مباشرة آما ذآر في البياناتنظرًا ألن هناك فئة مستهدفة 

 التحتية للمـدارس    يةأما عن طبيعة هذه المشاريع فهي جميعها تعمل في تطوير البن           •
 وآـذا تقـديم الخـدمات التعليميـة مـن           ،ية المؤسسية للقائمين علـى التعلـيم      نموالت

و  أ ، بمتطلبات العمليـة التعليميـة مـن وسـائل وأجهـزة ومعـدات             سخالل تزويد المدار  
  .تطوير المتوفر منها 

ــة ت     • ــا مجتمع ــشاريع ولكنه ــذه الم ــذ ه ــع تنفي ــف مواق ــة  غتختل ــة الجغرافي طــي الرقع
ويالحـظ مـن    . ) 3.2( حسب ما ورد الجدول       آاملة، بما فيها الريف    للجمهورية اليمنية 

 مـن الحكـومتين الهولنديـة واألمريكيـة منتـشرة           ة أن المـشاريع الممولـ      أيـضاً  الجدول
  ، ليهـا المـشاريع الممولـة مـن البنـك الـدولي           تفظات الجمهورية   ومغطية لجميع محا  

 ، محافظـة  19إذ تغطـي األولـى      , فالمشاريع الممول مـن الـصندوق العربـي لإلنمـاء           
  محافظة تأتي بعد ذلك المشاريع الممولة من الحكومة البريطانيـة          18طي الثانية   غوت
 ، محافظـة  15لتي تغطي   الممولة من الحكومة اليمنية إ    ، ثم    محافظة   16إذ تغطي   ،  

وأخيـرا المـشاريع الممولـة مـن        ،   محافظة   14الممولة من الحكومة األلمانية     وبعدها  
 . محافظات فقط 7البنك اإلسالمي وهذه ال تغطي سوى 
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  المحافظات المغطاة بالمشاريع التعليمية :)3.2( جدول
   بحسب الجهات الممولة 

 
م االستمارات حسب أرقاالمشاريع متسلسلة  المحافظة م 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 تسلسل المشاريع

مشاريع البنك )1(  √ - √ √ √ √ √ √ √ إب 1
 االسالمي

مشاريع الحكومة )2(  √ - √ √ √ √ √ √ √ ابين 2
 الهولندية

 مانةأ 3
 العاصمة

مشاريع الصندوق ) 3(  √ - √ - √ - - √ -
 العربي لالنماء

مشاريع الحكومة )4(  √ - √ √ √ √ √ √ - البيضاء 4
 االلمانية

مشاريع الحكومة )5(  √ - √ √ √ √ √ √ - الحديدة 5
 االمريكية

مشاريع البنك الدولي) 6(  √ - - √ √ - √ √ √ المحويت 6  
مشاريع الحكومة ) 7(  √ √ √ √ √ √ √ √ تعز 7

 البريطانية
مشاريع منظمة أوبك) 8(  √ √ √ √ - √ √ √ ذمار 8  
بوةش 9 آر √ √ √ √ √ √ - 

تذ
م 
 ل

مشاريع الحكومة ) 9(  √
 اليمنية

لم (منظمة دولية) 10(  √ - - √ √ √ √ √ - صعده 10
)يذآرأسمها  

   √ - √ √ √ √ √ √ - صنعاء 11
   √ - √ √ √ √ √ √ - حضرموت 12
   √ - √ √ √ √ √ √ √ حجة 13
   √ - √ √ √ √ √ √ √ لحج 14
   √ - - √ √ - √ √ - مأرب 15
   √ - √ √ √ - - √ - عدن 16
   - - √ √ √ - √ √ - الضالع 17
  - - - √ √ √ √ √ √  عمران 18
   - - - √ √ √ √ √ - المهرة 19
     √ √ √ √ √ √  الجوف 20
إجمالي المشاريع 

في المنفذة 
 المحافظات

7 20 18 14 20 19 16 * 15 *  

 
   المشاريعاستمارات مسح: المصدر 

  محافظات المغطاة من منظة أوبكلم تتضح ال *
 

   التمويل3.3.1.1.3
 ) .3.3( جدول هيوضح فيما يخص حجم تمويل هذه المشاريع وحسب ما •
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، حجم التمويل للمشاريع المنفذة في مجال تعليم اإلناث): 3.3( جدول
  ونسبته

 
بالدوالرحجم التمويل والصرف    %نسبة التمويل 

 الجهات الممولة م
مولينممن جهة ال   إسهاممن

/ أهلي  دولي حجم الصرف المستفيدين 
 محلي

 4.2 95.8 3.130.698.85 164.718.61 3.770.396.18 البنك اإلسالمي 1
 1.9 98.1 23.920.068.15 526.557.46 26.630.429.37 الحكومة الهولندية 2
 4.5 95.5 ـــ 1.851.304.51 39.746.393.77 الصندوق العربي لإلنماء 3
 4 96 1.349.368.76 123.876.01 2.996.646.22 الحكومة األلمانية 4
 4.6 95.4 7.619.601.42 397.326.93 8.284.280.17 الحكومة األمريكية 5
 4.2 95.8 26.680.060.45 1.271.418.11 28.783.904.65 البنك الدولي 6
 3.5 96.5 1.011.094.03 109.240.15 3.100.682.41 الحكومة البريطانية 7
 5.2 94.8 3.507.357.8 193.841.57 3.539.142.33 منظمة أوبك 8
 4.1 95.9 121.209.4 45354 1.063.237.49 الحكومة اليمنية 9
لم ( منظمة دولية 10

)يذآرأسمها  
%100 ــ ــ 600.000  ــ 

 
  .استمارات المسح : المصدر 

  
جميع المشاريع إذ  يشارك     آما يالحظ من الجدول السابق أن طبيعة التمويل ثنائي في           

المجتمع المتمثل بالمستفيدين بنسبة معينة في المشاريع وقد تكون هذه المـساهمة            
والهدف من هذه ، عينية أو نقدية ولكنها تقدر بقيمتها المالية عند حساب حجم التمويل  

 إذ بهـذه المـساهمة وإن آانـت          ، لمـشروع ل لتحقيـق االسـتدامة   المشارآة هو السعي    
 وح مـابين  اويالحظ أن هذه المساهمة تتـر     االستمرارية ،   لمشروع  ل تحققال أنها إبسيطة  

  .من القيمة اإلجمالية للمشروع ) % 5.2, %  1.9 (
   األهداف3.3.1.1.4

للمــشاريع المنفــذة مــن ) مجــال ظــاهرة تــسرب اإلنــاث (أهــداف محــور تعلــيم اإلنــاث •
   : االجتماعي بحسب الجهات الممولةالصندوق
 للمشاريع العشرة المصنفة    الهدف الرئيسي آان  هداف المشاريع فقد    أل أما بالنسبة   

فـي رفـع معـدل التحـاق        اإلسهام  :بحسب الجهات الممولة يتمثل في هدف رئيسي هو       
 .اهرة تـسرب الفتيـات مـن هـذه المرحلـة        ظـ التعليم األساسي والتغلب علـى      بالفتيات  

 وأهــداف  ،يم األساســيوهــذا الهــدف يعــد ترجمــة حقيقيــة ألهــداف اســتراتيجية التعلــ
 وآذا ترجمة ألهداف األلفية في مجال التعلـيم          ، )PRSP(استراتيجية التخفيف من الفقر     

الجمهوريـة اليمنيـة     عليهـا    تقلعديد من االتفاقيات التي صـاد     لآما أنه يعد أيضا ترجمة      , 
القــاهرة  وآــذلك توصــيات المــؤتمرات الدوليــة مثــل مــؤتمر  ، ) الــسيداو( اتفاقيــة  :مثــل

 .بعدها ومانة ومؤتمر بيجينميللسكان والت
 فقد سعت جميع المشاريع السابقة إلى تحقيق األهداف األهداف الفرعيةأما 

:الفرعية التالية   
  . لتسهم في رفع معدالت التحاق اإلناثتحسين أجواء التعليم 

 . بكل مدخالتها العملية التعليميةتجويد
 .م إدخال التقنيات الحديثة في مجال التعلي

 وآـذا تزويـدها بـالتجهيزات    ،وتـرميم الـبعض اآلخـر   ومرافـق صـحية ،   بناء فصول ومـدارس   
 تعمـل علـى     وهـذه األهـداف جميعهـا          ، المكتبية والمعامل واألثاث المدرسي المناسب    

 السـيما فـي      إلقبـال الفتيـات علـى التعلـيم ،         إيجاد البيئة التعليمية المناسبة والمحفزة    
 .المناطق الريفية 
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 آأحـد التحـديات التربويـة المعاصـرة والتـي تخلـق الفـرد               بـالجودة التعليميـة   مام  االهت
 .المتمكن القادر على التعامل مع المتغيرات بثقة عالية

   اإلنجازات3.3.1.1.5
 :تمثلت معظم اإلنجازات في اآلتي

بناء فصول جديدة ، وتأثيثها وتجهيزهـا ، تـرميم بعـض المـدارس ، ودعـم مكاتـب التربيـة                     
  .ورياض األطفال وتجهيز مكتبة عامة

   التقييم3.3.1.1.6
 لهذه المشاريع ونظرًا لكثرتها فإنه تم إيضاح نقاط التقيـيم           عملية التقييم فيما يخص    •

  :بشكل آلي ومتكامل وعلى النحو التالي 
 .: من السؤال المتعلق بتقييم المشاريع ، فقد آانت اإلجابة عنه آاآلتيالقسم األول 

. يالحظ في هذا الجانب ، أن أفضل نظام تقييمي يتبعـه الـصندوق االجتمـاعي للتنميـة                  
يستند إلى دليـل لنظـام التقيـيم والمتابعـة لمـشاريع الـصندوق ، أعـد بواسـطة شـرآة                     

نفيذها بصفة دوريـة مـع االسـتمرار فـي تطـوير            دولية ، يتم وفقًا لعملية منتظمة ، ويتم ت        
  . أدوات التقييم ، بما يهدف تحسين وتطوير تدخالت الصندوق 

  الجهة التي قامت بالتقييم
. تعتمد عمليات التقييم أسلوب تقيـيم األثـر بالعينـة والـذي تـم بواسـطةجهة مـستقلة                   

ة البنــك الــدولي ، نفــذه مباشــر) 2003-1998( وآــذا تقيــيم المــرحلتين األولــى والثانيــة 
  .واإلتحاد األوربي

،وأعـدت مؤشـرات التقيـيم      ) 2003-2002(خـالل الفتـرة مـن        تاريخ إجراء التقيـيم      وآان
بحيث تشمل النتائج التي يتطلع الصندوق لتحقيقها من خالل تدخالتـه ، باإلضـافة إلـى                

ه مـن   قياس المخرجات واألنشطة ، وأيضًا قيـاس مؤشـرات فعاليـة أداء الـصندوق وآفاءتـ               
  .الكلفة ، والتنفيذ ، واستهداف الموارد: حيث 

مـشروعًا ، آمـا     ) 198(أسر معيشية ، و   )3.808(بلغ الحجم الكلي لعينة المسح حوالي       
منطقة مشروع  ) 30( تم تنفيذ البحث النوعي لتقييم المستفيدين في عينة فرعية في           

ذآــور (دين فــي جميــع القطاعــات عــن طريــق الحــوار البــؤري مــع مجموعــات المــستفي  
  . ،والمقابالت المعمقة مع القائمين على المشاريع ، وقيادات المجتمعات المحلية )وإناث

  :نتائج التقييم
ببنـاء  ) 2003حتى إجراء تقييم    ( اتضح أن الصندوق اإلجتماعي في قطاع التعليم أسهم         

مـن إجمـالي عـدد      % 7فـصًال دراسـيًا تـشكل نـسبة         ) 5.396(وإعادة تأهيل واسـتكمال     
-20( آمـا أسـهم بنـسبة تتـراوح مـا بـين             . لفصول الموجودة على المـستوى الـوطني        ا

  .1998من إجمالي عدد الفصول الجديدة التي تم إنشاؤها في البالد منذ عام %) 40
من موارد الصندوق وتقديم    % 44رآزت خدمات الصندوق على اإلفراد األآثر فقرًا بنسبة         

 .بناءالدعم المالي ، أو توفير متطلبات ال
 .تزايدالثقة والمصداقية بين المجتمعات المحلية والصندوق اإلجتماعي للتنمية

) 2003-1997(  أنـه بـين  األعـوام         - استنادًا إلى أعداد الطلبـة المتحقـين       –أظهر التقييم   
ممـا  %) 38(، وآانت هذه الزيادة ملحوظة بين اإلنـاث  % 29ارتفعت نسبة االلتحاق إلى  

 . الدراسية في زيادة معدالت اإللتحاقيظهر أثر بناء الفصول
اتضح أن تقديم الخدمات الصحية ، ومـشاريع الميـاه والـصرف الـصحي ، وإصـالح الطـرق                   
أسهمت في تخفيف األعباء التي آانت تتحملها اإلناث وتشكل أحد العوائق التي تـؤدي              

 .إلى ظاهرة التسرب من المدارس والرسوب 
ت التحاق اإلناث بالتعليم في المناطق التي يعمل فيها   وأخيرًا أظهرت النتائج زيادة معدال    

 . 2003فـي عـام     %) 58.3( إلـى    1999فـي عـام     %) 41.7(الصندوق حيث ارتفعت مـن      
 .وهذا مؤشر إيجابي للصندوق  في واحد من أهم المؤشرات التنموية في اليمن

  
 :أما عن السؤال الثاني فقد تمثلت االجابات بالشكل التالي 

   :اريع المنفذة من قبل الصندوق االجتماعيلمشنقاط قوة ا •
زيادة ملموسة في عدد الطالبـات الملتحقـات بـالتعليم األساسـي فـي المنـاطق التـي                

  . مع انخفاض ملموس أيضا في أعداد المتسربات نفذت بها المشاريع
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 .تشجيع األهالي المتزايد للفتيات باالنخراط في التعليم 
الـصندوق  ( مع جهة تنفيذ المشروع      )  ، والمجتمع    هالياأل(تفاعل الجهات المستفيدة    

آشرآاء فاعلين في جميع مراحل تنفيذ المـشروع بإبـداء الـرأي أو             ) االجتماعي للتنمية   
  .تذليل الصعوبات وغير ذلك من أوجه التعاون المبنى على الشراآة

 وجود ثقة دجهة منفذة  األمر الذي ساع آاحترام مصداقية الصندوق االجتماعي للتنمية      
 . آمنفذ لمشاريعها ة من قبل الجهات المموله واعتمادآبيرة بالصندوق

   :اريعسلبيات المش •
  :التحديات الداخلية 

 شيوخ القرى المستفيدة مـن       بعض نه قد يحدث اختالف بين    أتمثلت هذه التحديات في     
, حيـان    في بعـض األ    ائه أو الغ  إلى تعطيله مما قد يؤدي    , المشروع حول موقع المشروع     

آـذلك مـن التحـديات ضـعف المـستوى        , آما قد تتدخل شخصيات مؤثرة في هـذا األمـر           
، أو وجود مـشاآل بينـه وبـين مـن يتعامـل معهـم مـن                 الفني للمقاول المنفذ للمشروع     

ولكن الحقيقة أن هذه األمور نادرة الحدوث ، خاصة أن الصندوق يرفض التعامـل              . الباطن  
  .مشاآل ، وهذا يحد من وجودهامع من سبق أن آان مصدرًا لل

  :التحديات الخارجية  •
 تمثلت هذه التحديات في تدخالت المجلس المحلي في المنطقة فـي المـشروع أثنـاء               

  . عملية سير التنفيذ وفق الخطة المرسومة له لاألمر الذي قد يعرق, التنفيذ 
هام مثـل فـي إسـ     ت للمشروع فت  المتغيرات التي تمثل فرصًا خارجية    أما عن أهم     •

ايجابيــة فــي المراحــل المختلفــة وهــذه الــشراآة , األهــالي فــي  دعــم المــشاريع 
 والعمل   ،  آما أن ذلك يساعد أيضا في استدامة المشروع والحفاظ عليه           ، للمشروع
  .ه والتحديات التي قد تواجه تنفيذصعوبات والتغلب على الهعلى إنجاح

عت الجهـة المنفـذة      فقـد سـ     مدى مقدرة المشروع على االستدامة     أما معرفة  •
إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الرامية   ) الصندوق االجتماعي للتنمية    ( للمشاريع  

  : اآلتيإلى تحقيق هذه االستدامة والمتمثلة في
 تتم التـدخالت وفـق مقومـات العمليـة التعليميـة            اتشكيل مجالس اآلباء الذي من خالله     

  .المرحلة والتربوية بهدف تعزيز تعليم البنات في هذه 
 .وغيرها.. صحية المراآز المياه والطرق وال  شبكةتوفر البنى التحتية المختلفة من
عبـاء   تـساعد فـي تقليـل األ    تـسهيالت ن مثـل هـذه ال     أل,التسهيالت الزراعيـة المختلفـة      

, وتوفر فرصًا أفضل اللتحاقهـا بـالتعليم      ،  المنزلية والزراعية على الفتاة بخاصة في الريف        
علـى تـوفير فـرص أفـضل للعـيش وبالتـالي االسـتقرار الـذي يـساعد علـى                    آما تساعد   

 .استمرارية الفتاة في المدرسة 
 مـن خـالل عمليـة التقيـيم وجـد أن            ه فإن تمديد مدة المشروع  فيما يخص الحاجة إلى     

ن عملية التوسع   ديد هام جدا أل   مسباب أهمها أن هذا الت    أهذه الحاجة آبيرة وذلك لعدة      
 ساسـي   وبالتـالي نـشر التعلـيم األ        ، عـدل التحـاق الفتيـات بـالتعليم       تعمل على زيادة م   

 .وتعميمه
 :بعض الضوابط منهاة أخرى فال بد أن يضاف إليه روفي حالة تنفيذ المشروع م

شـراك المجلـس المحلـي فـي المراحـل  المختلفـة             إالتنسيق مع السلطة المحلية و     •
  .للمشروع جنبًا إلى جنب مع المستفيدين 

 ولكـي يحدث التكـرار    الممولين في تنفيذ المشاريع المتشابهة حتى ال      التنسيق بين  •
 . من الجودة تكون المشاريع المنفذة على مستوى عاٍل

اشـراك المـشايخ والشخــصيات المـؤثرة فـي اتخــاذ القـرار فـي عمليــة اختيـار مواقــع         •
علـى أن يـتم ذلـك وفـق خارطـة           ،  بعـد   فيمـا   المشاريع حتى ال تتعثـر خطـة التنفيـذ          

 .ية معدة ومدروسة جيدًا مدرس
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  :المشاريع التي تنفذها وزارة  التربية والتعليم   3.3.1.2

، ) مجال ظاهرة تسرب اإلناث( تضمن هذا القسم عدداًَ آخر من المشاريع في مجال التعليم
والتي تم الحصول عليها من إدارة مشروع تطوير التعليم األساسي بوزارة التربية والتعليم ، 

الفريق الفني المشرف ( ن وحدة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتعليم األساسي وأيضًا م
  ).على التنفيذ
  : بيانات المشروع 3.3.1.2.1

يخص تعليم الفتاه ولكنها جميعها تصب في  ما  ها  فيهذه المشاريع لم يتضح     يالحظ أن بعض    
تعليم الفتاة ، وبلغ عـدد   ، وجانب آبير منها يرتبط ب      التعليم األساسي آكل    برامج اتجاه تعزيز 

استمارة وهي مشاريع ممولة أيـضًا مـن جهـات عديـدة أمـا جهـة التنفيـذ                  ) 12(االستمارات  
 :فهي وزارة التربية والتعليم  وفيما يلي تحليل لالستمارات الخاصة بهذا القسم

 )12-1(  في القسم الثاني مـن التعلـيم مـن رقـم             سيتم إعطاء أرقام متسلسلة للمشاريع    
 وقـد تـم ترتيبهـا مـن األقـدم إلـى األحـدث        قـسم  الاد في جميع مراحل التحليل لهـذ   عتمست

  .حسب تواريخ البدء واالنتهاء
  

وأرقام يتها ونهايتها الفعلية ايع حسب مدتها وتواريخ بدرالمشا):3.4( جدول
  المشاريع

نتهاءتواريخ اال تواريخ البداية  
 م

ه أسم المشروع ورقم
 المسلسل

رقم 
 المشروع

مدة 
ةالمخطط المشروع ةالفعلي   الفعلي المخطط 

مــشروع االســتثمار فــي   1
Yem التعليم اربع   2570 

 سنوات
1994 1994 2001 2004 

بناء فصول دراسية خاصة     2
 4 :2 ال يوجد بالبنات في مناطق ريفية

 سنوات
1996 1997 2000 2001 

وعيــــة تحمــــالت  إجــــراء 3
للمجتمعـــــات المحليـــــة 
لغــــرض زيــــادة التحــــاق 
 البنات بالتعليم

 ال يوجد

1: 2 
 سنوات

1997 1997 1998 1998 

 4: 2 ال يوجد توفير معلمات ريفيات 4
 سنوات

1997 1997 2000 1999 

ــوفير معلمـــات ريفيـــات   5 تـ
ــد    ــًا احـ ــؤهالت جامعيـ مـ
مكونـــــــات المـــــــشروع 
ــاع   ــي قط االســتثماري ف
 التعليم

 ال يوجد

2 :4 
 سنوات

1998 1999 2002 2003 

ــيم المنز 6 ــات  التعل ــي لبن ل
ــات    ــد مكونــ ــف أحــ الريــ
ــتثماري   ــشروع االسـ المـ
 في قطاع التعليم

7.2 

2 - 4 
 سنوات

1997 1998 2001 2000 

المـــــــشروع اليمنـــــــي  7
أربع  ال يوجد األلماني

 سنوات
يونيو  2000 2000

2005 
2005سبتمبر

مــشروع توســيع التعلــيم  8
أربع  ال يوجد األساسي

 سنوات
2001 2001 2006  

لمؤسسية دعم القدرات ا   9
 4:2 ال يوجد للمكاتب التنفيذية

 سنوات
2002 2003 2006  

ــة   10 ــة التجهيزيـــ  –المنحـــ
TF/053479 المسار السريع 2004مايو  سنتان أغسطس  

2004 
ابريل 
2005 
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 4أآثر من  33260 مشروع تنمية الطفل 11
 سنوات

2001يناير  يوليو  
2001 

ر تمبسب
2005 

 

مــشروع تطــوير التعلــيم    12
 4أآثر من  ال يوجد األساسي

 سنوات
يوليو 
2004 

ابريل 
2005 

يوليو 
2010 

 

  
أن بعــضها انتهــت فــي الوقــت المحــدد ) 3.4(يالحــظ علــى المــشاريع الــسابقة فــي جــدول 

لالنتهاء وبعضها اآلخر انتهى قبل الموعد الفعلـي لالنتهـاء ، فـي حـين أن قليـل منهـا تجـاوز                     
 .ًا أطول في التنفيذالزمن المخطط المقترح لالنتهاء ، وأخذ وقت

   التنفيذ3.3.1.2.2
لهذه المشاريع فإن جهة التنفيذ الرئيسة هي وزارة التربية والتعلـيم         جهات التنفيذ   أما عن   

 إضافة إلى أن بعض المشاريع شارآت في التنفيذ الجهـات الممولـة             ،عبر وحداتها المختلفة  
وهذا فيما يخـص المـشروع      ،لة  أو الجهات ذات العالقة مثل المجلس األعلى لألمومة والطفو        

 ًاوآانت المشارآة في التنفيذ عبارة عن إشراف على مراحل التنفيذ وليس تنفيـذ            ) 11(رقم  
  .ًامباشر

أغلبهــا تغطــي الرقعــة الجغرافيــة للجمهوريــة  المــشاريع نجــد أن لمواقــع تنفيــذوبالنــسبة 
 .نحتى اآل وال تزال بعضها مستمرة في التنفيذ )حضرًا وريفًا (اليمنية

   التمويل3.3.1.2.3
 غيـر حكوميـة دوليـة وبعـض      ومنظمـات  حكوميـة، رآت جهـات دوليـة    تشـ ا فقـد    لتمويلاأمـا   

  أيضًالى الحكومة اليمنية التي شارآت بالتمويل إ إضافة ، المشاريع تمويلسفارات في 
 

، وطبيعتها ، ومجال تغطيتها،وعدد الجهات الممولة للمشاريع ): 3.5( جدول
  العاملين

  
رقم 

المشروع 
 المتسلسل

يعة  طب الجهات الممولة
 الممولين

التغطية 
 الجغرافية
 للمشروع

الموقف 
الحالي 
 للمشروع

عدد العاملين 
في المشروع

)1(  - قومي دولي البنك الدولي 
 محافطات

أشخاص6 انتهى  

)2( منظمة + البنك الدولي  
هولنداحكومة + اليونسف   

 3آل فريق  انتهى قومي دولي
أشخاص لكل 

حافظةم  
)3( + هيئة التنمية الدولية  

 منظمة اليونسف
مناطق  دولي

 ريفية
 يقفرق آل فر انتهى

ًا لكل شخص  30
 محافظة 

)4( مناطق  دولي منظمة اليونسف 
 ريفية

 يقفرق آل فر انتهى
ًا لكل شخص  30

 محافظة 
)5( مناطق  دولي هيئة التنمية الدولية 

 ريفية
 يقفرق آل فر انتهى

ًا لكل شخص  30
 محافظة 

)6( مناطق  دولي البنك الدولي 
 ريفية

 يقفرق آل فر انتهى
ًا لكل شخص  30

 محافظة 
)7( البنك االلماني لالعمار  

)KFW والمؤسسة + ) 
االلمانية للدعم الفني 
)GTZ( 

شخصًا15 مستمر  محافظات4 دولي   
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)8( الحكومة +البنك الدولي  
 اليمنية

حكومي /دولي
 محلي

أشخاص 10 مستمر  محافظات5  

)9( محافظة  دولي المملكة الهولندية 
 واحدة

 أشخاص 6 مستمر

)10(  تحت نيحمجموعة ما ن 
 إشراف البنك الدولي

  أشخاص3 مستمر قومي دولي

)11( منظمة + البنك الدولي  
الحكومة + اليونسف 

مساهمات + اليمنية 
 مجتمعية

/ دولي 
حكومي محلي

 مديرية 30
محافظات9و  

شخصًا16 مستمر  

)12( + هولندا + البنك الدولي  
الحكومة اليمنية + بريطانيا 

/ دولي 
حكومي محلي

  أشخاص6 مستمر قومي

  
 مرحلـة التعلـيم األساسـي     لتالميـذ   موجهـة  في جميع المشاريع  الفئة المستهدفة    آانت
  الفئـة المـستهدفة فيهـا الفتيـات         أخـرى  آما أن هنـاك مـشاريع        ،ومنهم الفتيات  ) 9- 1 (من

إضافة إلـى   ،   من عدد المستفيدين الفعليين الواردة في بعض االستمارات          ضح ذلك فقط، وات 
  ولكنها مرتبطة باإلنـاث  فئات أخرى غير الواردة في االستمارة     تستهدفاذلك فهناك مشاريع    

والمجتمع بـشكل   ,  أولياء األمور وعقال الحارات والمشايخ       الذي استهدف ) 3(مثل المشروع   
  .ي عن أهمية تعليم الفتيات ووع مشروع ته ذلك أن ،عام

 ، تحسين نوعية التعليم   هدفه)  7(مشروع رقم   ال  وهو خرآ ًاآما أن هناك مشروع   
ي تواإلدارة المدرسية في األربع محافظات ال  ،وهذا المشروع استهدف المعلمين والمعلمات      

 دعملـ ة  يـ الـذي اسـتهدف مـوظفي المكاتـب التنفيذ        ) 9(رقـم     ومثلـه المـشروع       ،رآز عليهـا  
فقـد اسـتهدف    ) 11 ( رقـم  ة لها وذلك في محافظـة شـبوة أمـا المـشروع           يالقدرات المؤسس 

 وتوعيتها بأهمية تنميـة   ،المجتمعات المحلية في المحافظات التي رآز عليها بغرض تهيئتها       
  .الطفولة المبكرة وأهمية تعليم الفتيات 

 المـشروع   فـي بلـغ  هـذه المـشاريع فقـد    فـي  مـن الفتيـات     عـدد المـستفيدات    وما يخص 
)  4000() 6 ( رقـم   المشروع أما ةفتا)  215() 5 ( رقم المشروعة ،و  فتا 5000أآثر من   ) 1(رقم
   .ةفتا

 علـى   رآـزت  فـإن هنـاك مـشاريع رآـزت علـى التعلـيم وأخـرى         طبيعـة المـشاريع   عن  أما  
آما أن هناك مشاريع رآزت على أآثر من مجـال آمـا    ,  وثالثه على البنى التحتية       ، التدريب
  ) .3.6( جدولالرد في هو وا

  
طبيعة المشاريع المختلفة في التعليم) : 3.6(جدول   

 
أرقام  طبيعة  المشروع

المشاريع 
بحسب 
 التسلسل

مؤسسة  خدمات تدريب تعليم
 تنمية

بنى 
تحت
 ية

رسم 
سياسات

تزويد 
بالوسائل

نوعية 
تجهيزات اعالمية

 مالحظات

)1(  √ √   √  √ √ √  

)2(  

ول بناء فص     √    
للفتيات 
في مواقع 
 ريفية

)3(         √   
)4(  √          
)5(  √          
)6(  √ √         
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)7(  √ √   √ √     
)8(  √   √ √  √    
)9(  √ √  √  √     
)10(  √ √   √    √  
)11(  √ √ √  √  √ √ √  
)12(  √ √  √ √  √  √  

  استمارات المسح :  المصدر
ــذ المــشاريعمواقــع تنلبالنــسبة  ــع أرجــاء   في  فقــد اســتهدفت هــذه المــشاريع جمي

ولكنهـا تحديـدًا اسـتهدفت منـاطق تعـاني مـن مـشكالت تعليميـة                 ،   الجمهورية اليمنيـة  
وجود أو ،لفتياتا تعليم أو نقص الوعي المجتمعي بأهمية      ، آنقص في المباني   ،مختلفة  

ن طبيعة آـل مـشروع قـد         ولذا نجد أ    وغيرها ..لدى الكوادر التدريسية في التدريب    قصور  
يوضـح مواقـع انتـشار المـشاريع حـسب          ) 3.7( والجـدول ,  عن المـشروع اآلخـر       تاختلف

 .المحافظات 
  

المحافظات المغطاة بالمشاريع  التعليمية المنفذة من قبل ): 3.7( جدول
  وزارة التربية والتعليم

 
 المحافظات المشــــــــاريع متسلسلة

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  )10(  )11(  )12(  
بإ  √  √    √    √ √ 
بينأ  √ √ √    √    √ √ 
مانةاأل  √           √ 

 √  √         √ البيضاء
 √           √ تعز

 √ √ √         √ الحديدة
 √           √ حضرموت
 √ √ √         √ حجة
 √  √         √ الجوف
 √  √  √        √ شبوة
 √  √         √ ذمار
 √ √   √       √ صنعاء
 √           √ صعدة
 √ √   √       √ الضالع
 √           √ عدن
 √ √   √      √ √ عمران
 √ √ √         √ لحج

 √    √      √ √ المحويت
 √  √         √ المهرة
 √     √      √ مأرب
 √    √       √ ريمة
 

  المسحاستمارات : المصدر 
ستهدف أربع محافظات استهدافًا آامًال وهي محافظات ا) 10(رقم يالحظ أن المشروع 

 هي محافظات الجوف يًا جزئًاوثالث محافظات استهدف, ذمار والبيضاء وحجة والحديدة 
 شحة اإلمكانيات :ر المشروع في الجوف ألسباب عده منهاعثوقد ت, ولحج وشبوة 

رة آل واحد منهم على المشروع طلمشايخ ومحاولة سي بين اةوآذلك المشاآل القبلي
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 وآان هذا من أهم األسباب المؤدية إلى تعثر ،خر دون اآله في نطاق نفوذهوجعل
  .المشروع 

 
 فـي هـذا     أن حجـم االسـتثمار    ) 3.8( جـدول ال فيالحظ مـن     حجم التمويل ب وفيما يتعلق 

 فـي المـشروع     دوالر) 250.000( ويتراوح مـا بـين       يًا عال القسم من مشاريع التعليم آان      
الخــاص بتطــوير التعلــيم   ) 12( مليــون دوالر فــي المــشروع   )120.000.000(إلــى ) 6(

، وبعض المشاريع لم يذآر فيها حجم التمويل نظـرًا          م2005االساسي الذي بدأ في مايو      
   .لعدم توافر بيانات عنها

الل المتابعة ع من خآما أن هناك مشاريع لم يشر إلى حجم التمويل بها ولم نستط
 .المستمرة الحصول على الرقم من المعنيين باألمر

 
  حجم التمويل للمشاريع المنفذة من قبل وزارة التربية والتعليم) : 3.8( جدول

 
تسلسل 
دوالر/حجم التمويل والصرف  المشاريع  نسبة التمويل 

 
حجم التمويل 
 اإلجمالي
 بالدوالر

حجم الصرف وليد محلي إقليمي    أهلي

)1(  غير مبين 33.000.000 

5%  95% المشروع    
االستثماري 
من البنك 
 الدولي

)2(  ــ 32.453.439 

 100% جزء من    
مخصصات 
المشروع 
االستثماري 
من البنك 
 الدولي

)3(  ــ 8.500.000 

 100% جزء من    
مخصصات 
المشروع 
االستثماري 
من البنك 
 الدولي

)4( %100  ــ 191.456      

)5(  

 خصص له جزء
من ميزانية 
المشروع 

اإلستثماري 
ياإلستمارة 

) 2(رقم  

 غير مبين

 100% جزء من    
مخصصات 
المشروع 
االستثماري 
من البنك 
 الدولي

)6( %100  ــ 250.000      
)7( يورو5.000.000  %10 ــ   90%     

)8(  ــ 64.000.000 

10%  90% مشار إلى أن    
حجم التمويل 
 3اآثر من 
 مليون
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)9( %100  ــ 1.300.000      
)10( %100  ــ 10.000.000      

)11(  10.700.00 4.145.000 

8%  88% المجتمع   
4%  

هذا المبلغ 
لمكون التعليم 
حجم التمويل 
الكلي 
45.300.00 

)12( %90  %10 لم يبدأ بعد 120.000.000      
 

، ئية واألخرى ثنا،  فقد آانت بعض المشاريع أحادية بيعة التمويللط أما بالنسبة و
وحكومات منظمات  الحكومة ومن وأيضا هناك مشاريع متعددة التمويل إذ مولت من 

 .دولية مانحة
   األهداف3.3.1.2.4

  :األهداف الرئيسة 
  :اآلتيا في هرآزت جميع المشاريع على أهداف رئيسة تمثلت  جميع

  في التعليم  اإلقتصاديةتنفيذ إصالحات الحكومة
 عليم في مناطق ريفيةزيادة التحاق البنات  بالت

 التوسع في تعميم التعليم األساسي بالمحافظات المستهدفة 
رفع معدل االلتحاق بالتعليم األساسي في المحافظات المستهدفة إلى المستوى 

 .الوطني الذي حددته إستراتيجية التعليم األساسي 
  :اآلتيأما األهداف الفرعية فقد تمحورت في 

  سي توسيع نطاق التعليم األسا
 القضاء على ظاهرة التسرب بين الفتيات 

 زيادة معدل االلتحاق بين ، وساسي بشكل عام زيادة معدل االلتحاق بالتعليم األ
 )9- 1(يات في الصفوف تفلا

 . الفجوة النوعية في التعليم بين االناث والذآور صتقلي
وتطوير المناهج  ، والمعلمين ،دارات المدرسيةتحسين نوعية التعليم من خالل تدريب اإل

 .وتيسير االلتحاق بالتعليم 
بناء المدارس والفصول في المناطق المستهدفة السيما للفتيات في المناطق الريفية 

 .الترميم والصيانة للمباني القائمةوآذا  
 .وعية المجتمعات المحلية في الريف بأهمية تعليم البنات ت

 .توفير معلمات ريفيات في المناطق الريفية
 .، وتحفيزهن لمواصلة التعلمادة المتسربات من التعليم إلى المدرسةعإ

 .د المدارس بالمعدات والمستلزمات والكتب المدرسية إمدا
 .دعم التعليم الثانوي السيما في العلوم والرياضيات

 .دعم وتوسيع نطاق التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي في آليات المجتمع 
   اإلنجازات3.3.1.2.5

  :اآلتيالتي تمت في المشاريع السابقة فقد تمثلت في بالنسبة ألهم االنجازات أما 
  .التدريب
 .التوعية

 للبنية الضرورية  المستلزمات وتوفيرث  يحدت و وعدناءنع وتجهيز آليتي المجتمع بصبناء
 مدرسة ثانوية للبنات أما عن مدارس 60 مدرسة منها 300 وآذا بناء أآثر من  ،التعليمية

مدرسة وترميم ) 112(بأنه تم بناء ) 10 (في المشروع رقمليم األساسي فقد ذآرالتع
 . في مناطق محدودةفصًال) 22 (إلىمدرسة وبناء فصول وصل عددها ) 41(

 إعداد دليل وى وبناء مخازن للكتب المدرسية رآما تم آذلك بناء وتأهيل مدارس أخ
  .ة  وتدريب معلمين ومعلمات بالمرحلة األساسي،تدريبي
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   التقييم3.3.1.2.6
 وآذا الجهات التي قييمهايوضح المشاريع التي تم ت) 3.9( فالجدول التقييمأما عن 

  :قامت بعملية التقييم آالتالي 
  

تقييم المشاريع والجهات التي قامت بذلك وأهم النتائج إن ): 3.9( جدول
 وجدت

 
هل تم 
رقم  التقييم

 المشروع
 ال نعم 

 الجهة التي قامت بالتقييم
ايير التقييممع تاريخ اجراء  

 التقييم
مقومات 
 التقييم

أهم نتائج 
 التقييم

)1(  √  

البنك الدولي والحكومة 
 اليمنية

هل حقق المشروع 
هأهداف  

م3/2005 ةاالرشف  المشروع  
حقق 
نتائج 
 مرضية

)2(   √      
)3(   √      

)4( عدد من الخبرات بإشراف   √ 
 اليونسف

ميدانيةالزيارات ال م1998   ــ ــ 

)5(   √      
)6(   √      

)7(  
√ 

 
 خبير+ ةوزارال_خبير ألماني

 محلي
سنويا في  أهداف المشروع

 اآتوبر
روع شالم ــ

يحقق 
 أهدافه

)8(  

√ 

 

م2002 أهداف المشروع البنك الدولي وجهات أخرى المشروع  ــ 
حقق 
نتائج 
 مرضية

)9(      سيتم التقييم نهاية هذا العام √  

)10( في بداية الن المشروع مازال  √  
 التنفيذ

    

)11(  √  

م10/2003 األهداف البنك الدولي واليونسف تأخر  
تحقيق 
األهداف 
حسب 
الفترة 
المحددة 
   

 

)12( ًاجديدما يزال روع شالم √        
 

   : اآلتي السابقة فقد ترآزت حولنقاط قوة المشاريع ما يخصأما 
  .في نسب التحاق البنات بالتعليم   ملحوظتحقيق ارتفاع

 .لمجتمع المحلي بأهمية تعلم البناتل ة المباشرالتوعية
 . المعلمات الريفيات في مناطق ريفية بعيدةنتوفير عدد م

 .دعم منها باستمرارية المشروع ألنه يعمل مباشرة مع المجتمعات المحلية و
 .محافظات المستهدفةرفع القدرات المؤسسية لجميع المكاتب التنفيذية في ال

 .تنفيذ جميع أنشطة خطة المشروع 
  . والمجتمعات المحلية  ، والمانحين ، الحكومةبينتحقيق نوع من الشراآة 
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  :التحديات الداخلية 
  .عدم وعي المجتمعات المحلية بأهمية تعليم الفتاه 

 .تغيير إدارة المشروع
 .حجم المشروع ال يلبي الحاجة القائمة أحيانا 

  فـي مجـال عملهـن       استمرارية عمـل المعلمـات الريفيـات       التي تحقق   الحوافز وفرعدم ت 
تـوفير المواصـالت والـدرجات الوظيفيـة         .  الـسكن المالئـم      ومثل الحوافز الماديـة الجيـدة       

 المناسبة لمعلمات الريف
 .عدم وجود الرغبة في استكمال المشروع من اإلداريين والقائمين على المشروع

 .مؤسسية ضعف القدرات ال
 . هو مخطط للتنفيذ فعليًاًا طويًال عماطول فترة التنفيذ والتي تاخذ وقت

 .دوار بعض الشرآاء فيه آان بها بعض االزدواجية والغموضأهيكلة المشروع و
  :التحديات الخارجية 
  .ةأتوقف التمويل فج

 .تفعيل الالمرآزيةعدم 
 .متطلبات األساسية للمشروعبطء اإلجراءات اإلدارية وغلبة الروتين في تنفيذ ال

 .  على االستمرارية قدرة المشروعتؤثر فيالزيادة السريعة في األسعار ألنها 
 . النمو السكاني  معدالتالزيادة الكبيرة في

  أهم المتغيرات التي تمثل فرصًا خارجية
استراتيجية التعليم األساسي  واستراتيجية التخفيف من الفقر وقانون السلطة 

  .حليةلما
 .استمرار وتمديد بعض المشاريع  لفترة أخرى

 .وجود مشاريع أخرى عاملة في نفس الميدان 
  . بعيدة المدى  التنمويةع الخططضتوجه الحكومة نحو و

 
  :قدرة المشروع على االستدامة 

ه  القادرة على القيام بحمالت التوعية بتوفير التمويل المستمر وفرق العمل المدر
  .ريب دوالت

 م بتوفير الدرجات الوظيفية للمعلمات االلتزا
 .اهتمام أولياء األمور وتشجيعهم للتوعية والتفاعل معها 

 تبنى آليات تدريبية للمعلمين
 إعداد األدلة التدريبية للمشارآة المجتمعية
 تنفيذ أهداف المشاريع سيحقق االستدامة

  :لتي تستدعي استمرارية المشروع االحاجة 
 الستمرارية همةشكل حاجة ميمجتمعي بأهمية تعليم البنات   مستوى الوعي اليتدن

  .مشاريع التوعية 
 . الريف إلى التعليم األساسي الفتيات فيحاجة 

 .تنفيذها التعليم األساسي وتطويرها و تطويرضرورة دعم استراتيجية
 تطوير قطاع المتمثلة فيجلها وأي وجد من تإسهام المشروع في تحقيق األهداف ال

 .م التعليم األساسي وتحسين جودته عميوت،  التعليم
  : مرة أخرىهماذا يمكن أن يضاف للمشروع في حال تنفيذ

  .شروط االستدامة وااللتزام من الجانب الحكومي والقائمين على المشروع 
 . مع المانحين لدعم استراتيجية التعليم األساسيالتكاملي  تشجيع الدورالعمل على

 . في تحديد االحتياجمراعاة الواقع الميداني
 . في اإلشراف على تنفيذ األنشطة  المحليلمجتمعلآبر أمشارآة توفر 
 .جل االلتحاق بالتعليم واالستمرارية فيه أآبر لتعليم الفتاة من أدعم 

 . من المجتمع المحليرفع مستوى الدعم المقدم
 .وعية التعليم نالترآيز على جودة و
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تقبل فقد جاءت  س في المصة بالمشاريع المكملةلمقترحات الخالوأخيرًا بالنسبة 
 معظم االستمارات خالية من اإلجابة عن هذا السؤال والبعض اآلخر أآد على أن تكون

(  على جميع المناطق هوتعميمه  مشاريع بخصوص تطوير المشروع وتوسيعالمقترحات
  ).) 9(, ) 8(, ) ) 7(المشروع 

  
  ث محو أمية اإلنا:  المجال الثاني3.3.2

برامج : شملت المشاريع المسحية في مجال محو أمية اإلناث محاور متنوعة منها 
المناهج وفتح تطوير وفي ، تدريب الكوادر العاملة في محو األمية التعليم والتدريب و

 نفذت من معظمها وما يغلب على هذه المشاريع أنها في .المراآز التعليمية وتجهيزها
 بوزارة التربية والتعليم أما عن جهات التمويل فهي م الكبار وتعليقبل جهاز محو األمية

 وصفييل اللة دولية أو إقليمية  وفيما يلي التحمانحجهات متعددة أغلبها منظمات 
  .الستمارات المسح 

  
  
  
  

   بيانات المشروع3.3.2.1
  

وسيتم اعتماد هذا )  8- 1(رقم  من متسلسلةاستمارات ) 8(بلغ عدد هذه االستمارات 
  .في الجداول الالحقة خالل التحليل  المسلسل للمشاريعمرقيتال

  
  المشاريع وأرقامها ، ومدتها،وفترة بدء التنفيذ واإلنتهاء):3.10(جدول 

  
الرقم   المشروعنهاية  المشروعبداية

المسلسل 
 للمشروع

اسم 
 المشروع

رقم 
 المشروع

 ةمد
المشروع ةالمخطط الفعل

ةالمخطط ية الفعل
 ية

ع دعم مشرو )1(
برامج محو 
األمية وتعليم 

 الكبار

سنوات 4 ال يوجد
 فأآثر

  مايو
2000 

  يونيو
2001 

الزال  2005
مستمرًا

برنامج  )2(
تدريبي 

لمعلمات 
ومعلمي 

فصول محو 
 األمية

  
22 -20 -151 

  أغسطس سنة
2002 

 م2003 ــ ــ

تدريب آوادر   )3(
في محو 
األمية وتعليم 

 الكبار

  مايو سنتان 151- 20- 22
1998 

  أآتوبر 
1999 

 2000 ـ

مشروع   )4(
تدريب المرأة 

 الريفية

 مستمر 2002 ـ 2000 سنتان 8841

شراء   )5(
تجهيزات 
) 23(لعدد 

 مرآزًا نسويًا

24/97  
/ 2109/ف(

1295( 

  مايو  تانسن
1998 

  اآتوبر
1999 

 2001 
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تطوير مناهج   )6(
محو األمية 

  الكباروتعليم
لمرحلة 
المتابعة 
والتثقيف 
 الجماهيري

/ 2109/ف(
1295( 

أربع 
 سنوات

  اآتوبر 1998مايو 
1999 

 2004 ـ

) 4(فتح   )7(
تعليم لمراآز 

وتدريب 
المرأة 
 الريفية

 2002 ـ 2001 2000يناير  سنتان ال يوجد

تنمية المرأة   )8(
في إطار 

برنامج 
الصحة 
 والتعليم

  نوفمبر سنتان ال يوجد
2003 

  فبراير
2004 

  سبتمبر
2005 

 مستمر

  
 وهو العام ،م1998في التنفيذ منذ عام بدأ غلبها أعلى هذه المشاريع أن ما يالحظ 

  .الذي أقرت فيه استراتيجية محو األمية وتعليم الكبار في الجمهورية اليمنية 
  

   التنفيذ3.3.2.2
  

 المشاريع السابقة فقد وجد من خالل االستمارات أن تنفيذ وتمويلفيما يخص عملية 
هة ج أما ال، وإقليمية قد مولت هذه المشاريع،ومحلية ،هناك جهات عديدة دولية

  .فكانت مسئولية وزارة التربية ممثلة بجهاز محو األميةالمنفذة 
ة والفتيات باإلضافة إلى الكوادر العاملة في محو أ المر: هيو الفئة المستهدفة

 األمية
  

  وطبيعتهامحو األمية الجهات المنفذة والممولة لمشاريع ):3.11( جدول
  

الرقم 
المسلسل 
  للمشروع

 طبيعتها الجهة الممولة الجهة المنفذة
الموقف 
الحالي 

 مشروعلل

عدد 
العاملين 

في 
المشروع

جهاز محو األمية وتعليم  )1(
 )وزارة التربية(الكبار

البنك اإلسالمي 
 للتنمية

 3 مستمر  دولية

جهاز محو األمية وتعليم  )2(
 الكبار

ى االجتماع الصندوق
 لتنميةل

 3 انتهى حليةم

جهاز محو األمية وتعليم   )3(
 الكبار

الصندوق العربي 
لإلنماء االجتماعي 

 واالقتصادي

 لم يذآر انتهى إقليمية

جهاز محو األمية وتعليم   )4(
 الكبار

 لم يذآر مستمر دولية منظمة اليونسكو

جهاز محو األمية وتعليم   )5(
 الكبار

الصندوق العربي 
إلنماء االجتماعي ل

 قتصاديواال

 3 انتهى ةيمياقل
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جهاز محو األمية وتعليم   )6(
 الكبار

الصندوق العربي 
الحكومة +لإلنماء

 اليمنية

 3 مستمر إقليمية

جهاز محو األمية وتعليم   )7(
 الكبار

صندوق الخليج لدعم 
منظمات األمم 

 آفنداالمتحدة 

 + إقليمية
 محلية

 ـ انتهى

( ADRAمنظمة ادرا   )8(
 )دولية

مريكية الوآالة األ
  إلغاثة والتنميةل

 36 مستمر دولية

  
  استمارات المسح :المصدر 

يالحظ من الجدول السابق أن الصندوق العربي لإلنماء االجتماعي واالقتصادي ، يعد من 
أآثر الجهات المانحة الممولة لبرامج محو األمية ومشاريعها ، في حين مولت الحكومية 

  .طوير مناهج محو األمية وتعليم الكبارالخاص بت) 6 ( رقمالمشروعاليمنية 
ه أغلبها موجهة للمرأ هذه المشاريع فهي في  فيالفئات المستهدفةأما عن 

زات أو بشكل غير مباشر  من يوالفتيات سواًء بشكل مباشر من خالل المراآز أو التجه
  .ملة في مجاالت محو األمية رجاًال ونساء اخالل تدريب الكوادر الع

ومع ذلك توضح ما جاء د المستهدفين من هذه المشاريع بشكل دقيق دد عدحتيولم 
  :في األستمارات في اآلتي

  .) 1000(تهدفين من المعلمين والمعلمات سبلغ عدد الم) 2 ( المشروع
  .مستهدفًا) 37(بلغ عدد المستهدفين من العاملين في الجهاز ) 3 (المشروع
  . دارسة في العام الواحد)1000(بلغ عدد المستهدفات ما يقرب من) 4 (المشروع
  .ويًاسًا نز مرآ23 مستهدفه لعدد 20بواقع ) 460(بلغ عدد المستهدفين ) 5(المشروع 
  . مستهدفًا من العاملين في جهاز محو األمية80بلغ عدد المستهدفين ) 7 (المشروع

  . استهداف فعلي امراة45إمرأة منهن ) 1000( وصل عدد المستهدفات )8(المشروع 
  
 والتدريب ، والتنمية المؤسسية، فأنها تصب في التعليمطبيعة المشاريعا عن أم

 األشغال اليدوية والخياطة ومنها: مهارات إلى جانب ،على بعض المهارات النسوية
وعية اإلعالمية بأخطار األمية ت وآذا ال،والتطريز  والتزويد بالوسائل واألجهزة المعينة

  .وأهمية محوها 
محافظات الجمهورية إال أن معظم غلب هذه المشاريع تغطي أ فإن فيذمواقع التنوعن 

  في خمس خمس قرىواختار منها   أدرا رآز على محافظة صعدة منظمةمشروع
 :يبين ذلك) 3.12(، والجدول مديريات 
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  محوأميةاإلناث في جميع المحافظاتمشاريع  مواقع تنفيذ: ) 3.12( جدول
المشاريع حسب 

 لالتسلس
المشاريع حسب 

 التسلسل
 المحافظات

1 2 3 4 5 6 7 8 

 المحافظات

1 2 3 4 5 6 7 8 
√ بإ  √ √ √ √ √ عمران    √ √ √ √ √  

√ أبين  √ √ √ √ √ عدن    √ √ √ √   
√ البيضاء  √ √ √ √ √ √ لحج   √ √ √ √   
√ األمانة  √ √ √ √ √ الضالع    √ √ √ √   
√ تعز  √ √ √ √ √ المهرة    √ √ √ √   

√ الحديدة  √ √ √ √ √ √ حضرموت   √ √ √ √   
√  الجوف  √ √ √ √ √ مأرب    √ √ √ √   
√ ذمار  √ √ √ √ √ ريمة    √ √ √ √   
√ شبوة √ √ √ √ √ √ المحويت    √ √ √ √ √  
√  صنعاء  √ √ √ √ √ حجة    √ √ √ √   
√  صعدة  √ √ √ √  21اإلجمالي   

 محافظة
        

  
   التمويل3.3.2.3

  
 ه لمشاريع محو أمية اإلناثحجم التمويل ونسبت): 3.13( جدول

تسلسل  نسبة التمويل
المشروع

حجم 
التمويل 
 بالدوالر

حجم 
محلي الصرف إقليمي دولي أهلي

طبيعة 
التمويل

%100 ـ غير مبين 4.220.000 )1(  أحادي ـ -
%100 ـ 91.371 )2(  أحادي ـ ـ ـ
 أحادي ـ %100 ـ ـ ـ 32.800  )3(
%100 ـ ـ 146.000  )4(  أحادي ـ ـ
 ثنائي ـ %90 ـ %10 ـ 75.440  )5(
 ثنائي ـ %80 ـ %20 ـ 55.760  )6(
 أحادي ـ %100 ـ ـ 63.387 71.387  )7(
%100 ـ ـ 500.000  )8(  أحادي ـ ـ

              5.192.758  اإلجمالي
  

 حوالي صل إلى و أن إجمالي تمويل المشاريع)13( رقم يالحظ من الجدول
قل أ ودوالرًا) 4.220.000 ( وهولمشروع األولل أقصى تمويل وآان ًا،دوالر) 5.192.758(

  .، ومولت الحكومة مشروعًا واحددوالر) 32.000(تمويل آان للمشروع الثالث 
  

   األهداف3.3.2.4
  :األهداف الرئيسة 

 في اآلتيهداف تنوعت األهداف الرئيسة للمشاريع حسب طبيعتها وقد تمثلت هذه األ
:  

  .تقديم الدعم المؤسسي لجهاز محو األمية بالوزارة 
رفع آفاءة العاملين في برامج محو األمية لتحسين النتائج المتوقعة والتخفيف من 

 .التسرب 
تقديم الدعم المادي المتمثل في شراء التجهيزات من أثاث ومعدات وغير ذلك من 

 .المواد التدريبية الالزمة 
  .اهج مرحلة المتابعة لصفوف محو األميةتحديث من
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 .تحسين مستوى المرأة تعليميًا واقتصاديًا وصحيًا 
 األهداف الرئيسة وتمثلت في رآزت على تحقيق فقد األهداف الفرعيةأما عن 

  :اآلتي
  .إعادة تأهيل المراآز التدريبية أو بناء مراآز جديدة 

 .)ج التعليمأي تطوير مناه( تأليف وطباعة الكتب المنهجية 
تدريب العاملين والمعلمين القائمين على عملية التعليم في صفوف محو األمية لضمان 

 .تنفيذ المنهج الجديد 
مجال وإآسابهم هذا ال في لملين في محو األمية بالمعلومات الالزمة للعمعاتزويد ال

 .خبرات جديدة حول ذلك
 .تأثيث المراآز النسوية المستهدفة 

النساء والفتيات على عدد من المهارات الحياتية التي تساعدهن على تعليم وتدريب 
 .شييزيادة دخلهن المع

 .ين من مواصلة الدراسة في التعليم النظاميجرتخ إعطاء الفرص ألميين الم
 .توعية النساء صحيًا وتدريبهن على االدخار وإدارة المشاريع الصحية المدرة للدخل 

  
   اإلنجازات 3.3.2.5
  :إلنجازات في اآلتيتمثلت ا

التعليم ومحو األمية ، وتدريب معلمين ومعلمات داخل اليمن وتدريب آوادر خارج اليمن ، 
  .توعية ، إنجاز وترميم مباني ، تطوير مناهج ، تجهيز وتأثيث مراآز التعليم النسوي

  
   التقييم3.3.2.6

  
، لمنفذة معًا  الجهة الممولة وامنجميع المشاريع تقريبًا خضعت لتقييم وإشراف 

  .والجدول اآلتي يبين ذلك
  

  المشاريع المنفذة تقييم أداء: )3.14(جدول 
   محو األمية مجالفي

  
هل تم 

تسلسل  التقييم
المشروع

 ال نعم

الجهة التي قامت 
 بالتقييم

معايير اجراء 
 التقييم

معوقات 
 نتائج التقييم التقييم

)1( √  
البنك األسالمي 

ارة وز+وزارة التخطيط+
 التربية

إجراء تقييم 
مرحلي حول 
 مستوى اإلنجاز

تم االنجاز المحدد  ـ
 %95وبنسبة 

)2(  √ 
النه لم يدخل ضمن 

المشروع تمويل 
 العملية التقييمية

   

لم توضح االسباب في  √  )3(
    االستمارة

 جهاز محو األمية  √ )4(
مستوى سير 

العمل في 
 المشروع

 ـ

العمل مستمر 
اته وناجح ومردود

على المرأة 
اتضحت من خالل 

المهن المدرة 
 دخللل

لم توضح األسباب في  √  )5(
    االستمارة
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 جهاز محو األمية  √ )6(

مة ءمدى مال
المناهج بعد 

تجريبها ومدى 
 إمكانية تنفيذها

 ـ

احتياج المعلمات 
إلى دورات 

تدريبية وإلى 
 دليل إرشادي

)7(  √ 
لم يدخل ضمن 

 المشروع تمويل عملية
 التقييم

   

 خبراء دوليين ومحليين  √ )8(

نسبة , وعية ت الأثر
نسبة , الحضور 

الرضا ,المدخرات 
 من قبل المجتمع

 ـ

نسبة الحضور 
, واالدخار عالية 

تحسن مستوى 
رضاء ,التغذية

الناس عن 
األنشطة 

 ةمالمقد
  

لى  وآذا مدى الحاجة إ، والتحديات التي يواجههاالقوة للمشاريع أما عن نقاط 
  :اآلتيالخ فقد تمثلت في .. االستمرارية 
استفادة جهاز محو األمية وفروعة بالمحافظات : نقاط القوة فيه ) : 1 ( رقمالمشروع

 غير أنه لم تتضح ، لتنفيذ مشاريع البناء والتدريب والترميمالقروضمن مبالغ الدعم  و
االستمرارية فهو  قدرة المشروع على مدىما أ.في االستمارة التحديات المختلفة 

ن  أل في المشروع وشراء التجهيزات التوسعوتستدعي الحاجةمستمر إلى اآلن 
   .وليست ملكًا لهمالمعدات مؤجرة 

 :  تمثلت نقاط القوة فيه فيما يلي )2 ( رقمالمشروع
  . المتسربين من فصول محو األمية دانقاص عد

 .الجودة في تحصيل القراءة والكتابة 
 . العمل الميداني في تقييم أداء المعلمينقفريزيادة خبرات 

  .ولم تتضح في االستمارة بقية جوانب التقييم 
  ) : 3 ( رقمالمشروع
تحسين نوعية العمل في مجال محو األمية على مستوى المرآز وفي  : نقاط القوة
  .المحافظات 

  .مية تسرب الكوادر التي يتم تدريبها للعمل في مجال محو األ : التحديات الداخلية
آبر عدد ممكن من الكوادر أقلة االعتمادات المالية لتدريب  : التحديات الخارجية

  . تعليم الكبار  محواألمية والعاملة في مجال
 إلى التأهيل المستمر حتياجتتمثل في اإلو : لتي تستدعي االستمراريةاالحاجة 

   . التطورات والمستجداتلكل العاملين في مجال محو األمية لمواآبة
 أخرى توسيع قاعدة المشارآة ةيمكن أن يضاف إلى المشروع في حال التنفيذ مر

  .على مستوى المحافظات 
   : )4 ( رقمالمشروع
 إقامة مراآز محو األمية في بسبباستفادة عدد آبير من المستهدفين  : نقاط القوة

  .المناطق الريفية للمحافظات المستهدفة 
 عدم وجود مباني مخصصة ودائمة لهذه المراآز ما  :التحديات الداخلية والخارجية

وهذا يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد خر آيؤدي إلى تنقلها باستمرار من مكان إلى 
  .والممتلكات

 المشروع هو التمويل إلعادة تأهيل المراآز الحاجة التي تستدعي استمرارية
  .باستمرار

جديدة لتكون ناء أو شراء مباني ما يمكن أن يضاف  في حال التنفيذ مرة أخرى هو بو
  . استمراريتها وتوفيرملكية خاصة للمراآز وضمان نفقات التشغيل 
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  ) :5 ( رقمالمشروع
 بالمستلزمات الضرورية لعملية التعليم ًا مرآز)23(وتجهيز تم تأثيث نقاط القوة

وجذب والتدريب مما أدى إلى تعليم وتدريب عدد آبير من النساء في إطار هذه المراآز 
  .نساء أخريات 

 .يتم اإلشارة إلى التحديات لم 
نظرًا المشروع مستمر رغم انتهاء التمويل  : قدرة المشروع على االستدامة

 .ألهميته والحاجة إليه
حاجة النساء المستمرة إلى التدريب على  : الحاجة التي تستدعي االستمرارية

 .ن لدخل لرفع المستوى المعيشي لهن وألسرهل ةمهنة مدر
في حال التنفيذ مرة أخرى تجهيز بقية المراآز في إلى المشروع كن أن يضاف مو ي

 .المحافظات وتزويدها بمستلزمات التدريب الالزمة المساعدة على تعلم مهارات جديدة 
   :)6 ( رقمالمشروع

في محتوى المناهج حاليًا يتناسب واحتياجات الدارسين والدارسات : نقاط القوة 
   . وتعليم الكبارألمية محو امجال

لتتناسب مع متطلبات العصر ر مستمر يالمناهج تحتاج إلى تطو : التحديات الداخلية
 .المتسارعة واآتشافاته 

م على جميع مالمشروع دائم ومستمر وسوف يع : القدرة على االستدامة
 .المحافظات 

بة االحتياجات تطوير المناهج باستمرار لمواآ : اإلضافة في حال التنفيذ مرة أخرى
 .المتوافقة مع المستجدات المستمرة 

   : )7 ( رقمالمشروع
  . في المحافظات المستهدفة ةفتح المراآز المحدد : نقاط القوة

 .استفادة عدد آبير من النساء في التعليم وتعلم المهارات
 .مساهمة المجتمع في توفير مواقع للمراآز في منازل المواطنين أحيانا 

 عدم آفاية التمويل لهذه المراآز  : خارجيةالتحديات ال
 .المشروع مستمر حتى اآلن بنفس المستوى  : قدرة المشروع على االستدامة

 ارتفاع نسبة األمية ونسبة الفقر بين أوساط الحاجة التي تستدعي االستمرارية
 .النساء 

 .التوسع في بقية المحافظات  : اإلضافة في حال التنفيذ مرة أخرى
  ) : 8 ( رقمعالمشرو

  نقاط القوة 
 .ابعة من أهداف الدولة يلبي احتياجات المستهدفين نأهداف المشروع 

 .وضع الخطة العامة للمشروع مع الشرآاء من المجتمع المحلي
  :التحديات الداخلية 

  .قلة الوضوح في بعض األمور اإلدارية والفنية والمالية
 . عدم إعطاء الصالحيات الكاملة للمنسقين 

  : لتحديات الخارجية ا
  .التوقعات العالية للمستهدفين 

 .وبالتالي فإن النظرة أقل بالنسبة للمرأةالفتاة بأهمية تعليم عدم الوعي 
 .الرعي  أعمال طب ولحجلب الماء وابانشغال المراة 

  :قدرة المشروع على االستدامة 
   .وجود جمعية فاعلة مستعدة لتبني أنشطة البرنامج بعد االنسحاب

 . البرنامج فيتدريب هذه الجمعية منذ بداية البرنامج وجعلها شريك
 .ات هذه الجمعية يمل في البرنامج من خصوصعاختيار فريق ال

  :الحاجة التي تستدعي االستمرارية 
  .طلب الشرآاء من المجالس المحلية والمجتمع في التوسع في مديريات أخرى

 .مستهدفات في الخطةلم يتم استهداف إال القليل من النساء ال
  :هل التأهيل الكافي ؤالجمعية الشريكة لم ت: الحاجة إلى التمديد 
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  . المخطط له  اجماًال فيالعدد المستفيد قليل بالنسبة للمستهدفين
 .الدعوات المستمرة من الشرآاء للتمديد 
   :اإلضافة في حال التنفيذ مرة أخرى

حتى والخزانات في القرى المستهدفة الموجودة و بنا السدود ه تحسين مصادر الميا
  .توفر الوقت والجهد للمرأة ، ولتتمكن من المشارآة في التعليم والتدريب

ضروات لتحسين نوعية خاالهتمام بتوعية النساء حول فوائد الحدائق المنزلية وزراعة ال
 .الغذاء 

  
  مشاريع تنمية المهارات الحياتية :  المجال الثالث 3.3.3

, ) 8-1(مشاريع تضمنتها االستمارات المـصنفة مـن      ) 8(اريع في هذا المجال     بلغ عدد المش  
 من جهات عديدة ةآما أنها ممولة ومنفذ, مل في مجاالت مختلفة    عوجميع هذه المشاريع ت   

   . اآلتيآما هو واضح في الجدول
  

    بيانات المشروع3.3.3.1
  

  فيذ والتمويل وجهات التن المهارات الحياتيةأسماء مشاريع):3.15( جدول
  

  المشروعتاريخ
اسم  م

 المشروع

الرقم 
صلى ألا

 للمشروع

مدة 
 االنتهاء البدء المشروع

جهة التنفيذ 
 وطبيعتها

جهد 
 التمويل

1 

ــة  تنميــــــــــــ
المجتمــــــــــع 
ــي  الريفــــــــــ
ــات  للمرتفعـــــ

ربيةغال  

YEM 
 يوليو  سنوات4 050

2004 
 مارس
2007 

منظمة آير 
العالمية 

دولية غير (
)حكومية  

االتحاد 
ألوروبيا  

2 

ــة  تنميــــــــــــ
المجتمعــــــات 
( العـــــشوائية 

)ةشالمهم  

YEM 
048 

  سنوات3
 نوفمبر
2003 

 
 مارس
2006 

ر يمنظمة آ
 العالمية

غير دولية (
)حكومية  

المنظمة 
الهولندية 
 الخيرية

3 

ــشروع  مـــــــــ
المهــــــــــارات 

ية ومحـو   تايالح
 األمية

YEM 
046 

سنوات3  
 يوليو
2003 

 
 يونيو
2007 

منظمة آير 
العالمية 

دولية (
)رحكوميةغي  

الوآالة 
األمريكية 
للتنمية 
 الدولية

4 

بنـــاء القـــدرات 
ــسية  المؤســـ
التحــاد نــساء  
 اليمن

YEM 
043 

  سنوات3
 أغسطس

2002 

 يوليو
منظمة آير  2005

العالمية 
)غيرحكومية(  

السفارة 
الهولندية 
 باليمن

5 

اســـــــــتخدام 
النفايـــــــــــات 

ــة  ــيالمنزلي  ف
ــال  األعمـــــــــ
 اليدوية

58 -20 -23  

 أربعة أشهر

 سبتمبر
2003 

 يناير
2004 

الصندوق 
االجتماعي 

للتنمية 
)حكومي(  

االتحاد 
 األوروبي

6 

تدريب مدربات  
ــ ل صيالتفــــــــ

ــة  والخياطـــــــ
 والتطريز

102/20 -23  

المخطط  ثالثة أشهر
للبدء 

م8/12/2003
 البدء الفعلي

م21/2/2004

م7/4/2004 الصندوق 
االجتماعي 

للتنمية 
)حكومي(  

السوق 
 األوربية
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7 

تدريب مدربات  
ــس اء للنــــــــــ

ــات فــي   الريفي
مجال التـصنيع   
 الغذائي

0092/550 : سنة  
 سنتان

 سبتمبر
2004 

 ديسمبر
2005 

الصندوق 
االجتماعي 

للتنمية 
)حكومي(  

الصندوق 
االجتماعي 

الحكومة + 
 البريطانية

8 

دعــــــــم ادارة 
المرأة الريفيـة   
ــاد  باالتحـــــــــ
التعــــــــــاوني 
ــي   الزراعــي ف
مجال التـصنيع   
 الغذائي

281-20-22 سنتان:سنة  لابري  
2003 

 ديسمبر
2004 

الصندوق 
 االجتماعي

للتنمية 
)حكومي(  

الصندوق 
االجتماعي 

االتحاد + 
 األوروبي

  .استمارات المسح : المصدر 
  

يالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن جميــع المــشاريع هــي مــشاريع لتنميــة المجتمعــات 
 تـستهدف النـساء فـي هـذه         مجملهـا وهـي فـي     , الريفية على مهارات حياتية مختلفة      

 أشــهر للتــدريب علــى مهــارات الخياطــة  3(أن مــدتها تتــراوح مــا بــين آمــا لمجتمعــات ا
  . آما في مشروع تنمية المجتمع الريفي للمرتفعات الغربية )والتفصيل إلى أربع سنوات

   التنفيذ3.3.3.2
 والـصندوق    غيـر حكوميـة     منظمة آير العالمية آمنظمة دوليـة      فكانت جهات التنفيذ ما  أ

   حكومية ية آجهة محليةاالجتماعي للتنم
  التمويل:ثالثًا

 وغيـر   –حكوميـة   ( التمويـل مـا بـين دوليـة          تنوعت أيضا آجهـات       فقد للتمويلوبالنسبة  
  .، وحكومية وطنية آما هي موضحة في الجدول السابق) حكومية 
,  لهذه المشاريع جميع محافظات الجمهورية اليمنية تقريبًا         التغطية الجغرافية تشمل  

ولكنهـا جميعهـا    ،  أن بعض المشاريع تستهدف محافظة أو محـافظتين فقـط           مع مالحظة   
 أو المناطق الفقيـرة فـي المحافظـات المـستهدفة لغـرض رفـع قـدراتها                 فئاتتستهدف ال 

فـي  ر  فقـ ومهاراتها الحياتية ومن ثم مساعدتها على تخطـي فقـر القـدرات المـصاحب لل              
   .الحياة المعيشية

 ) عـامًال وعاملـة    50عامـل واحـد إلـى       (شاريع مـابين     في هذه الم   عدد العاملين وح  ايتر
 .وغيرهم .. ويشمل هذا العدد ضباط المشاريع والمشرفين والمدربين والمدربات 

 هـذه المـشاريع هـي النـساء فـي المجتمعـات المحليـة               بغلأ في   الفئة المستهدفة 
 . للمناطق المستهدفة

 .ه مستهدفةأمرا) 45373( من المشاريع آافة المستفيداتوقد بلغ عدد 
  .والجدول اآلتي يوضح الفئات المستفيدة ، وعدد المستفيدين للمشاريع المختلفة

  
  

في مشاريع المهارات الفئات المستهدفة وعدد المستفيدات ):3.16(جدول 
  الحياتية

  

سم المشروعا م  عدد المستفيدين الفئة المستهدفة 
تنميــة المجتمــع الريفــي    1

 للمرتفعات الغربية
ــرأة ــات  ،المــــ  والجمعيــــ

ــع   ــة والمجتمـــــ األهليـــــ
ــرى    ــي القــ ــي فــ المحلــ
الفقيـــرة فـــي محـــافظتي 
 حجة والمحويت

 
 

27000 
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تنميـــــــة المجتمعـــــــات   2
)المهمشة ( العشوائية   

المـــــرأه والطفـــــل فـــــي 
المجتمعات المهمشة في   
ثـــالث مواقـــع عـــشوائية   
 بأمانة العاصمة صنعاء

 
9000 

مشروع المهارات الحياتيـة     3
 ومحو األمية

الجمعيات األهليـة   المرأة و 
 في محافظة عمران

8000 

ة يبنــاء القــدرات المؤســس 4
 التحاد نساء اليمن

المرأة والفتاة في مختلـف     
الــيمن  فــروع اتحــاد نــساء

على مستوى المحافظات   
 المختلفة

700 

ــتخدام الن 5 ــات فاســـــ ايـــــ
المنزليـــة فـــي األعمـــال   
 اليدوية

ــي   ــاه فـــ ــرأه والفتـــ المـــ
الجمعيـــــــات األهليـــــــة  

ــو  والمــدارس  ومر اآــز مح
 األمية

180 

تــــدريب المــــدربات فــــي  6
ــة  ــصيل والخياطـــــ التفـــــ
 والتطريز

المــــرأة فــــي الجمعيــــات 
ــة   ــات األهليــــ والمنظمــــ
 واألسر المنتجة

 جمعية غير حكومية 14
  متدربة250دربت فيها 

ــدربات للنـــساء   7 تـــدريب مـ
الريفيــــات فــــي مجــــال   
 التصنيع الغذائي

ــة فــي إطــار   المــرأة الريفي
 الجمعيــــــات التعاونيــــــة 
 الزراعية

  امرأه600 جمعية  48

دعــم إدارة المــرأه الريفيــة  8
باالتحاد التعاوني الزراعـي    
فـــــي مجـــــال التـــــصنيع 
 الغذائي 

ــة فــي إطــار   المــرأة الريفي
الجمعيــــــات التعاونيــــــة  
 الزراعية

  امرأة343 جمعية 18

 45373  اإلجمالي 

  
ميـة المؤسـسية    التـدريب والتن  رآـزت علـى مجـاالت      طبيعة هذه المشاريع  يالحظ أن   

وآذا تقديم الخدمات المنزلية    , مثل مشروع بناء القدرات المؤسسية التحاد نساء اليمن         
إضافة إلـى تزويـد الجمعيـات بالوسـائل المعينـة علـى             , وتطوير البنية التحتية للجمعيات     

 ، وأجهـزة الحاسـوب وغيرهـا       والمكـائن  ،التدريب حسب مجـاالت التـدريب لتـوفير األدوات        
ر حـدوثها فـي   ثـ  الكـوارث السـيما آـوارث الحريـق التـي يك     ءريب على آيفيـة در  وآذا التد 

/  للـدخل لـبعض الجمعيـات        ةدرالمـ بعـض المـشاريع     دعم   يتمآما  , المناطق المهمشة   
  .سية التحاد نساء اليمن سالمراآز مثل مشروع بناء القدرات المؤ

 الجغرافية للجمهوريـة   فإنها مجتمعة تغطي الرقعةتنفيذ المشاريع مواقع  ب وفيما يتعلق 
ى أو األحيـاء المـستهدفة فـي        قـر  إال أن البيانات في االسـتمارات  لـم توضـح ال             ، اليمنية

ات المؤسسية التحـاد    در أن مشروع بناء الق    )3.17(المحافظات آافة ويالحظ من الجدول      
نساء اليمن قد شمل المحافظات جميعها دون استثناء بينما ترآزت بعض المشاريع في             

المشاريع ال تزال مـشاريع تجريبيـة        وهذا يعود إلى أن بعض    , ظة أو محافظتين فقط     محاف
 علـى محافظـات     هـا   تعميم  ت يـتم  بمعنى أنه يتم تنفيذها في محافظة واحده فإذا نجحـ         

   .أخرى
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  توزيع مشاريع المهارات الحياتية في المحافظات): 3.17(جدول 
  

 م المشاريع حسب التسلسل
 المحافظة 

1 2 3 4 5 6 7 8 
تسلسلالمشاريع بحسب النوع   

ــي   ) 1( √    √   √ حجة 1 ــع الريفــ ــة المجتمــ تنميــ
 للمرتفعات الغربية 

تنميــة المجتمعــات العــشوائية )2(     √   √ المحويت 2
)المهمشة(  

مـــشروع المهـــارات الحياتيـــة ) 3(   √ √ √  √  أمانة العاصمة 3
.ومحو األمية   

القـــدرات المؤســـسية   بنـــاء) 4( √ √   √ √   عمران 4
 التحاد نساء اليمن 

ــة   ) 5( √ √   √    صنعاء 5 ــات المنزلي اســتخدام النفاي
األعمال اليدوية في  

تدريب مـدربات فـي التفـصيل       ) 6( √ √   √    ذمار 6
.والخياطة والتطريز  

لنـــــساء لتـــــدريب مـــــدربات ) 7( √ √   √    الحديدة 7
ــصنيع    ــال التـ ــي مجـ ــات فـ الريفيـ

.ئي الغذا  
دعــــم إدارة المــــراه الريفيــــة ) 8( √ √   √    حضرموت 8

ــاوني الزراعــي فــي    ــاد التع باالتح
.مجال تصنيع االغذية   

  √ √   √    صعده 9
  √ √   √    تعز 10
  √ √   √    أبين 11
  √ √   √    لحج 12
  √ √   √    شبوة 13
      √    الضالع 14
  √    √    مأرب 15
فالجو 16     √      
      √    المهرة 17
      √    البيضاء 18
      √    عدن  19
      √    إب 20

  .استمارات المسح : المصدر 
   التمويل3.3.3.3
حــسب مــا ) دوالر5.904.100(و) دوالر 18.000( تمويــل المــشاريع مــابين ت مبــالغتراوحــ
  ) .3.18( جدول هيوضح
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 المهارات الحياتية  لمشاريع  ومقدار الصرفلتمويلحجم ا) : 3.18( جدول
  ونسبتها ، وطبيعتهاالمختلفة 

  

المشروعاسم  م  
حجم 

التمويل 
دوالربال  

حجم الصرف 
دوالربال  

نسبة 
 طبيعة التمويل التمويل

ــي    1 ــع الريف ــة المجتم تنمي
دولي  غير مبين 1.200.000 للمرتفعات الغربية

100%  أحادي 

ــات  2 ــة المجتمعـــــ تنميـــــ
)المهمشة ( شوائية الع دولي  - 293.000 

100%  أحادي 

مشروع المهارات الحياتية    3
دولي  - 1.980.000 ومحو األمية

100%  أحادي 

بنــاء القــدرات المؤســسة   4
دولي  1.154.339 1.200.000 التحاد نساء اليمن

100%  أحادي 

ات يـــــــافاســـــــتخدام الن 5
ــال   ــي األعمـ ــة فـ المنزليـ
 اليدوية

دولي   18.000
100%  أحادي 

تـــدريب المـــدربات فـــي    6
التفـــــــصيل والخياطـــــــة 
 والتطريز

دولي  11.192,57 12.936.80
100%  أحادي 

تـــدريب مـــدربات للنـــساء  7
ــال   ــي مجــ ــات فــ الريفيــ
 التصنيع الغذائي

دولي  23.263 5.434.267
100%  أحادي 

دعم ادارة المـرأه الريفيـة       8
باالتحاد التعاوني الزراعي   
فــــي مجــــال التــــصنيع   
 الغذائي 

دولي  5.904.100 5.904.100
100%  أحادي 

  استمارات المسح: المصدر 
  

أن التمويـل    ، آما    يالحظ من الجدول السابق أن طبيعة التمويل لجميع المشاريع أحادية         
  .وال توجد مساهمة تذآر للجمعيات المحلية أو للتمويل الحكومي% 100دولي بنسبة 

 األهداف واإلنجازات 3.3.3.4
  
 تنميـة   فـي مجـال   ع الرئيـسة والفرعيـة ولكنهـا جميعهـا تـصب            لفت أهداف المـشاري   تاخ

تم تنـاول أهـداف آـل مـشروع علـى           لـذا سـي   , المجتمعات الريفية والسيما فئة النـساء       
  .حده

 :لمرتفعات الغربية لمشروع تنمية المجتمع الريفي  3.3.3.4.1
  

 للمشروع هو تحسين مستوى معيـشة الـسكان فـي القـرى الفقيـرة               الهدف الرئيس 
  .يفي من محافظتي حجه والمحويت  مجتمع ر28في 
  :في اآلتي للمشروع فقد تحددت األهداف الفرعيةأما 

  .اًٍ ريفيًا مجتمع23 لعدد لمياهتحسين خدمات ا
 . جمعية نسوية28انشاء 

 . امرأه 580تخفيض معدالت األمية بين النساء لعدد 
 . مجتمع ريفي28تحسين األمن الغذائي  في 

 .مجتمع ريفي 28 في اإلصحاح البيئيرفع مستوى 
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 وتحـسين    المؤسـسية ،    وبنـاء القـدرات     ، وعيـة ت فـي التـدريب وال     اإلنجازاتوقد ترآزت   
  . والزراعة هة التحتية للميانيالب
  

  ) : المهمشة (مشروع تنمية المجتمعات العشوائية  3.3.3.4.2
 وتحـسين   اقتـصادياً الهدف الرئيس للمشروع تمثـل فـي تمكـين المجتمعـات المهمـشة       

  .شي مستواها المعي
  : اآلتيأما األهداف الفرعية فقد تحددت في

 . النقيةلشربا هتوفير ميا
 . وتجهيزهاإنشاء فصول لمحو األمية

 .توفير أنشطة مدرة للدخلتحسين الوضع المعيشي من خالل 
 .إصحاح بيئي

 .إنشاء جمعيات 
فقـد تمثلـت فـي تنفيـذ بـرامج التوعيـة ،              التـي تحققـت للمـشروع        اإلنجـازات أما عـن    

  .وآذا في توفير المشاريع المدرة للدخل ,  وحمالت اإلصحاح البيئي نشاء الجمعياتوإ
وآان من أهم اإلنجازات هو التشبيك مع المنظمات الدولية ومصادر الـدعم الوطنيـة مـن                

  .وقد تم ذلك فعليًا ) PRSP(أجل تضمين هذه الفئة في استراتيجية  التخفيف من الفقر 
  

  :ت الحياتية ومحو األمية  مشروع المهارا3.3.3.4.3
 للمــشروع هــو تمكــين المــرأة الريفيــة وتحــسين مهاراتهــا الحياتيــة   الــرئيس الهــدف

  .وتخفيض نسبة األمية 
  : اآلتي أما األهداف الفرعية فقد تمثلت في

  .وعية بواقع المجتمع المحلي وآيفية تغييره تال
 .بناء مؤسسي للمنظمات النسوية المتواجدة على الساحة 

   : اآلتيد تمثلت اإلنجازات فيوق
 ) ReFLecx( معلمة من معلمات محو االمية على استخدام  نظام 22تدريب 
  . في فصول محو األمية ة إمرأ250تدريب 

 
  : مشروع بناء القدرات المؤسسية التحاد نساء اليمن 3.3.3.4.4

ساء درات المؤســسية التحــاد نــ للمــشروع يتمثــل فــي بنــاء القــالهــدف الــرئيس    * 
  .اليمن

   :فيما يأتي فتتمحور األهداف الفرعية أما -
  . إيجاد مشاريع مدرة للدخل لمختلف فروع ومراآز االتحاد -    
  . إعادة هيكلية االتحاد-    
  . إنشاء وحده تدريبية-    
ن النساء اليمنيات لتوفير قاعدة بيانـات متكاملـة عـن المـرأة             ع إنشاء بنك معلومات     -    

  .اليمنية
   :في اآلتي لهذا المشروع  اإلنجازاتوقد تمثلت

  وضع الخطة االستراتيجية  على مستوى المكتب التنفيذي والفروع 
 . التدريبةانشاء وحد

 .تنفيذ العديد من المشاريع المدرة للدخل
 .إنشاء بنك المعلومات

ة تنفيذ العديد من الدورات التدريبيـة فـي مجـاالت عديـدة فـي بنـاء القـدرات المؤسـسي                   
 .، وطباعتهادلة تدريبية لمختلف هذه الدورات أ وإعداد

  .التوعية في مجاالت عديدة تنفيذ برامج 
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  : مشروع استخدام النفايات المنزلية في األعمال اليدوية 3.3.3.4.5
 للمشروع في إدخال حرفة يدوية جديـدة علـى مرافـق تـدريب              الهدف الرئيسي تحدد  

  االعمال اليدوية للنساء
   :تتضمن اآلتيألهداف الفرعية ف أما ا

  .تشجيع اإلقبال على مراآز محو االمية
 .تنويع األنشطة الدراسية

عمـال فنيـة تـستفيد منهـا        من النفايات المنزليـة وتحويلهـا إلـى مـادة خـام أل             ةاالستفاد
  . في مجال إدرار الدخلالنساء الفقيرات

 مهـارات   واآتـساب التمكـين    فقد آانـت فـي مجـاالت التـدريب والتوعيـة و            اإلنجازاتأما  
  . في اإلنتاج لمواد متنوعةوآذا استغالل خامات بسيطة من البيئة , جديدة 

 
  :يل والخياطة والتطريز ص مشروع تدريب مدربات في التف3.3.3.4.6

  .تحسين وتطوير المهارات الفنية واإلدارية والمالية للمشارآات  : الهدف الرئيسي
   :تي اآلمثلت فيتاألهداف الفرعية 

  تنمية موارد الجمعيات النسوية
  آفاءة عاليةات بقدرةتوفير مدرب

 ة التي تنفذها الجمعياتيتطوير البرامج التدريب
 . يومًا  وفقًا لبرنامج الدورة 39 على فن الخياطة والتطريز لمدة ةتدريب المرأ
  اإلنجازات 

  .التدريب في مجاالت الخياطة المختلفة 
  

ــدري  3.3.3.4.7 ــشروع ت ــد م ــصنيع    رب م ــال الت ــات فــي مج ــساء الريفي بات الن
  :الغذائي 

  :األهداف الرئيسة 
  . بعد الحصاددتقليل الفاق

 .مكافحة الفقر لدى األسر 
  

  :األهداف الفرعية 
  .اآتساب النساء الريفيات مهارات التصنيع الغذائي 

 .الحصول على فرص عمل لتحسين المستوى المعيشي 
  :االنجازات 

(  الحلويات والمربى وحفظ المواد الغذائية مثل الليمـون والطمـاطم            عةاالتدريب على صن  
  .وغيرها ) ... عمل الصلصه 

  
 الريفية باالتحاد التعـاوني الزراعـي فـي         ة  مشروع دعم إدارة المرأ     3.3.3.4.8

  :مجال التصنيع الغذائي 
  . األهداف الرئيسة والفرعية لهذا المشروع مع المشروع السابق اتفقت

  مالتقيي 3.3.3.5
  

  :وآما يلي ,  سيتم تناول موضوع التقييم بشكل متكامل
 رقم نيوعال في  المشرإه نجابة ع محور لم تتضح اإل   الفيما يخص السؤال األول في هذا       

) 6(وآـذا المـشروع     , ن من قبـل منظمـة آيـر         ا المنفذ وعانن هما المشر  اوهذ) 4(, ) 2(
  .المنفذ من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية 

  هذه المشاريع استشاري محايدبتقييموقد قام  •
  : اآلتيمعايير التقييم فقد ترآزت فيل وبالنسبة •
o مقارنة األهداف بالمخرجات وقياس األثر وذلك بإتباع أسلوب اإلدارة باألهداف  
o   لية والنظرية وعلى أساس المواظبة في الحضور إلـى         موي المتدربات الع  مستقياس

  .الدورة 
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  :آما يلي في هذه المشاريع يم ياريخ إجراء التقوفي هذه المشاريع آانت تو
  2004ابريل : فبراير ) 4 (المشروع      2005فبراير ) 2(المشروع 
  2004ابريل ) 6 (المشروع

   يوجد عوائق أنه الات التقييم فقد آانت اإلجابة بقوع موبالنسبة ألهم
   :بحسب المشاريع تمثلت في اآلتيأهم نتائج التقييم و

  . في تمكين هذه التجمعاتههدافأ حقق  )2 (المشروع
  ) االتحـــاد (  مخرجـــات التقيـــيم مـــن قبـــل الـــشرآاء  وتحليـــل النتـــائج) 4 ( المـــشروع

 مـن قبـل      والجهـد  مور الداخلية لالتحاد والتي تحتاج إلى المزيـد مـن الوقـت           االهتمام باأل 
  .قياداته

  .ء السابقة حت الفتيات قادرات على إنتاج جيد وتجنب األخطابصأ) 6 (المشروع
إن هذه اإلجابات تعني أن هذه المشاريع تسير نحو تحقيـق أهـدافها بـشكل جيـد وأنـه                   

  .ها فياليوجد تعثر 
  : فقد ترآزت اإلجابات على مايلي نيأما عن السؤال الثا

  .إيجاد جمعيات داخل آل مجتمع تتبنى قضاياه
 .جوةراالستدامة لألنشطة الم

 .محو األمية وتقليل آلفتها اعتماد منهجية جدية في التعليم ل
 حصول النساء على درجة جيده من الوعي البيئي المحيط بهن

 .تحسين العالقات الداخلية للمنظمة 
 .لدخللإيجاد مشاريع مدره 

 .رات المؤسسية للمنظمات دقلتنمية واقعية ل
 .استخدام خامات بيئية بسيطة لفتت إليها األنظار

 .جاالت آافة توفير المدربات المؤهالت في الم
  ) :التحديات الداخلية ( السلبيات 

  .موازنة التدريب غير آافية
 .د مقرات ثابته للجمعيات أو المراآز العاملة جال تو

 استهداف عدد آبير من الجمعيات في فترة زمنية قصيرة
 .تقليص مدة بعض المشاريع

 .يق المنتجات سو تصعوبة
 .دريب عدم آفاءة بعض األدوات المستخدمة في الت

 .انخفاض مستوى تعاون بعض رؤساء الجمعيات في تنفيذ المشاريع المختلفة
   : اآلتيأما عن أهم التحديات الخارجية فقد تمثلت في

% 20لى عدم دفعها لما ينبغي أن تساهم به وهو نسبة        إ ى للجمعيات أد  الشديدالفقر  
  .من قيمة التمويل 

 .مزجة الشخصية ألالتعاون فيما بين القيادات قد يغلب عليه ا
 .منافسة شديدة من المنتجات الخارجية 
 .انعدام التأمين االجتماعي لهذه الجمعيات

   : فمنهاهم المتغيرات التي تمثل فرصًا خارجية للمشاريعأل وبالنسبة
  .استراتيجية التخفيف من الفقر

 .النجاح في المشاريع قد يؤدي إلى تبنيها على المستوى القومي
 .سية لدى القيادة اليمنية بدعم المرأة وإشراآها في آافة المجاالت الرؤية السيا

 .اإلقبال على  التعليم والتدريب المستمر من قبل النساء
 .دريب بغرض تحسين مستوى المنتجات تالتنافس بين الجمعيات على ال

  ذلـك   فقد أآدت االسـتمارات علـى أن       امةستدقدرة المشروع على اإل   ب وفيما يتعلق 
  :الحاالت اآلتيةي تحقق في

  .رغبة الفئات المستهدفة في تحسين أوضاعها المعيشية 
 .سوية محلية نها من خالل جمعيات غلب المشاريع في أ تدارأن

 .تقديم الخدمات للمنظمة وللمستهدفات من خالل مشاريع إدرار الدخل
 .وجود وتوفير الخامات في البيئة المحيطة باستمرار
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   : اآلتيريع فقد تمثلت فيادعي استمرارية المشأما عن الحاجة التي تست
  .الفقر والحاجة إلى تحسين األوضاع المعيشية 

 بعة في تنفيذ المشاريع المختلفةتأساليب العمل الم
 وجود الرغبة لدى المستهدفات

 مـرة أخـرى فقـد ترآـز ذلـك           ه يمكن أن يضاف للمشروع في حـال تنفيـذ         أما بالنسبة لما  
  : اآلتي على

  .صات التدريب زيادة مخص
 .زيادة مخصصات المشاريع المدرة للدخل

 . فصول تعليم محو أميةتشملبناء مقرات للجمعيات والمراآز 
 .تفعيل دور أعضاء المنظمة ودور الرقابة والتفتيش 

 .إعداد الكتيبات التوضيحية حول بعض المواضيع التدريبية 
آبـر شـريحة مـن النـساء        أهـا   زيادة المدة المخصصة لتنفيذ المشاريع حتـى تـستفيد من         

 .المستهدفات 
 على مشاريع مماثلة في دول أخرى  قربتبادل الخبرات والتجارب من خالل اإلطالع عن        

 .السيما العربية 
المقترحــات بخــصوص المــشاريع المكملــة فــي المــستقبل ترآــزت فــي أن تكــون هــذه   

 .مشاريع التي تم تنفيذها سابقًا لالمشاريع بخصوص التطوير ل
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  مشاريع محو األمية التقنية للمرأة : مجال الرابع ال 3.3.4
  

 والتدريب المهني عن مجاالت التعليم )التقني (نظرًا الختالف طبيعة التعليم الفني
، نظرًا  له قسم مستقل تحت مسمى محو األمية التقنية للمرأة دالسابقة ، فقد أفر

  لألن هذا النوع من التعليم هو أقرب المشاريع إلى هذا المجا
  الموجهة للفتيات والمرأةال تزال مشاريع التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن

 التوسيع في هذا هدفهامبادرات ال فقد بدأت تظهر بعضومع ذلك ,  وئيدةىتسير بخط
في فة لنات في المعاهد المختب بفتح أقسام خاصة بالاالهتمام أ وبد،النوع من التعليم

 االلتحاق فيها متاحًا من قبل، وآان الترآيزعلى الفتيات في بعض األقسام التي لم يكن
  .األقسام التجارية

ن في التعليم الفني والتدريب المهني في اطار الدراسة الحالية يوجد مشروعأوفي 
اليمن  األول عبارة عن دراسة سريعة حول الفرص المتاحة للمرأه في اليمن في هذا 

 تعزيز المجاالت ذات األولوية للتدريب الفني  آما أن  والثاني مشروع،النوع من التعليم 
ما يالحظ على المشروع م هخر سنة آاملة إال أن بينما اآل،مدة األول ال تتجاوز شهر واحد

  . ألسباب غير معروفةم2004 إلى 2000الثاني هو تأخر بداية التنفيذ من  
   بيانات المشروع3.3.4.1

  
وبداية تنفيذها ها تحسب مدمية التقنية  مجال محو األمشاريع ): 3.19(جدول 

  ونهاية التنفيذ
الرقم  النهايةتاريخ  البدايةتاريخ 

المسلسل 
 للمشروع

اسم 
همدت  المشروعرقم المشروع

المخطط المخطط الفعلي الفعلي

دراسة حول  )1(
فرص التعليم 

الفني 
والتدريب 
المهني 

المتاحة للمرأة

 1/2 شهر  ال يوجد
2002 

 3/1  ـــ
2002 

تعزيز المهارات   )2(
ذات األولوية 

للتدريب 
 المهني

YeM/B7/3000  أآتوبر  سنة  
2000 

 أغسطس
2004 

  ديسمبر ــ
2005 

  استمارات المسح: المصدر 
  

   التنفيذ3.3.4.2
 هو وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مع األول فالمنفذ للمشروع ،جهة التنفيذأما 

ووزارة الخدمة ،   االجتماعيةت العالقة مثل وزارة الشئونأعضاء من وزارات أخرى ذا
  .المدنية

الثاني فكانت مشترآة بين وزارة التعليم الفني والتدريب أما جهة تنفيذ المشروع 
  ) لم تذآر( وأخرى دولية ، جهة حكومية المهني

   التمويل3.3.4.3
المؤسسة (  GTZ ـفإنها في المشروع األول منظمة ال ,  التمويللجهاتوبالنسبة 

 المشروع الثاني شراآة ما بين الحكومة اليمنية واالتحاد في) األلمانية للدعم الفني
  .األوروبي 

 ) . أشخاص3(وفي الثاني )  أشخاص6 (األوليبلغ عدد العاملين في المشروع 
 ومؤسسات ، والقطاع الخاص ، المشروعين آانت الفتياتفي المستهدفةالفئة 

 .ضافة إلى قطاعات الفندقة والسياحة وآذا تكرير النفط والغاز  باإلالمدنيالمجتمع 



 57

 49 أن عدد المستهدفين آان الثاني من المشروع ح فقد اتضالمستفيدين وفيما يخص
  .ًا شخص25شخصًا بينما لم يتجاوز عدد المستفيدين فعليًا عن 

جاالت على تحديد م) 1 ( رقم فقد رآز المشروعطبيعة المشروعفيما يخص مجاالت 
التدريب ) 2(التدريب المتاحة ودراسة المجاالت المستقبلية فيما آانت طبيعة المشروع 

 .فقط 
, تعز , عدن ,  األمانة : فقد آانت محافظاتتنفيذ المشروعينمواقع ما يتعلق بو

  .مع مالحظة أن المواقع تشمل المدن الرئيسة فقط , الحديدة
 1100 أي ما يعادل 202.750ليمني حوالي حجم تمويل المشروع األول آان بالريال ا

 )1.760.000(منها  يورو) 9.260.000 ( الثانيبلغ حجم تمويل المشروعدوالرأمريكي ، و
 .من حجم التمويل% 25يورو مساهمة من الحكومة اليمنية بنسبة تبلغ 

 
   األهداف3.3.4.5

 حول) 1 ( رقم للمشروعين فقد ترآزت أهداف المشروعاألهداف الرئيسةفيما يخص 
أما تحديد فرص التعليم الفني والتدريب المهني المتاحة للمرأة في اليمن إجراء دراسة ل

ات في تيتحديد مجاالت التعليم الفني المطلوبة مستقبًال للففكانت  األهداف الفرعية
  . وحجم العمالة للمرأة، ومعرفة مستوى التعليم،مختلف الجوانب

خلق فرص عمل هدف رئيس واحد هو مثلت في  فقد تالثانيأما أهداف المشروع 
  .جديدة لإلناث والذآور على حد سواء في سوق العمل اليمنية واإلقليمية 

 
  اإلنجازات3.3.4.6

المشروع وفي  انجاز الدراسة المسحية في) 1 ( رقموترآزت اإلنجازات في المشروع
, ارية تنفيذية سكرت,  نشر مكتبي :في تدريب الفتيات في مجاالت عدة منهاالثاني 

  .لخ إ.. تصوير فوتوغرافي 
 

  التقييم3.3.4.7
عرض نتائج الدراسة   عن طريق تم عمل التقييماألول للمشروع التقييمفيما يخص 

من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب في ورشة عمل موسعة لمناقشتها وتقييمها ،
 الدراسة ومقارنتها باألهداف  عرض نتائجوآانت معايير إجراء التقييم تتمثل في، المهني

 فقد قام بالتقييم االتحاد األوروبي وآانت معايير التقييم مدى الثانيأما المشروع 
 .خطة التنفيذية للمشروع الااللتزام ب

ومن أهم نتائج التقييم هو أن تعميم المشروع صعب ومعقد ويحتاج إلى دعم آبير من 
  .وقت المحدد  الجهود لإلنجاز في التوحيدقبل الخبراء و
   : اآلتي فينقاط قوة المشروعوقد تمثلت 

  .زيادة الوعي بأهمية مشارآة الفتاة في التعليم الفني 
 .االستفادة من التدريب في فتح مجاالت عمل خاصة 

 بين اإلجراءات الروتينية المعقدة آثرة  فقد تمثلت فيالتحديات الداخليةأما عن 
  .عكس سلبًا على سير العمل  التي تنالوزارة واإلتحاد األوربي

 التغيرات المستمرة آانتمشروع ل المتغيرات التي تمثل فرصًا خارجية لوبالنسبة ألهم
  .أدت إلى تغيير فكرة بعض البرامجفي متطلبات سوق العمل 

 فإن  ، إلى ذلكتدعو والحاجة إلتي قدرة المشروع على االستدامةفيما يخص 
ع نظرًا لعدم آفاية الفترة الماضية له والرغبة في ديد فترة المشرومهناك إمكانية لت

 .التوسع نحو اشراك الفتاة في التعليم الفني والتدريب المهني 
وفي حال تنفيذ المشروع مرة أخرى البد أن يتم االهتمام بالتخصصات المطلوبة في 

 . سوق العمل لتلبية احتياجاتها من المتدربين السيما في المجاالت التي تخص المرأة
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  مشاريع التعليم المستمر : المجال الخامس 3.3.5
التعليم المستمر يتبنى مبدأ التربية مدى الحياة ،والتأآيد على التعليم والتثقيف الذاتي            
المستمر ، فأنه بهذا التعريف يمكـن أن يـشمل مجـاالت عديـدة خاصـة مـا يتعلـق منهـا                      

  .بمجال المهارات الحياتية
   ) :2004جنيف (  التعليم جاء في التقرير الوطني عن

جزءًا ثابتًا من أنظمة التعلـيم الفنـي والتـدريب    )الدورات القصيرة( يعتبر التعليم المستمر    
المهني، والذي يهدف إلى دعم المعرفة العامة والمهنية المكتسبة وتنميتهـا ومالءمتهـا             

تعلم مع تطور التكنولوجيـا وظـروف العـصر ومتطلبـات سـوق العمـل ، وإلـى إآـساب المـ                    
آفاءات ومهارات مهنية لممارسته بنشاط مهني جديد، آما يهدف إلـى ترقيـة العـاملين               
اجتماعيــًا ومهنيــًا ، وينفــذ مــن خــالل المؤســسات الحكوميــة والخاصــة أو مواقــع العمــل  

  .واإلنتاج أو آليهما معًا،وآذا الجمعيات األهلية والمهنية والمنظمات الحكومية
  :ريب المستمر إلىوتنقسم برامج التعليم والتد

برامج توافق المستويات المهنية الوطنية المعتمدة ، وهذه تخضع للـشروط والمواصـفات             
والمعايير الخاصة بالبرامج التدريبية واالختبارات والشهادات المنصوص عليهـا فـي قـانون             

  .التعليم  الفني والتدريب المهني
ــرامج لتلبيــة احتياجــات نوعيــة خاصــة لطالبيهــا ، حيــث يــ    ــدريب ب ستهدف التعلــيم والت

المستمر العاملين في سوق العمـل والعـاطلين ، وآـذا الـراغبين فـي رفـع مـستوياتهم                   
المهنية أو تجديد وتطوير المعـارف والمعلومـات لمواآبـة التطـور التكنولـوجي أو اآتـساب                 

 .معارف ومهارات في مهن جديدة
شمول بحيـث يمكـن أن      مما سبق يتبين أن مجال التعلـيم المـستمر مـن العموميـة والـ              

مجـال  : يندرج تحته آثير من المشاريع في المجـاالت الـسابقة ، وعلـى سـبيل المثـال                  
. تنمية المهارات الحياتية يمكن أن يكون في إطار التعليم المستمر ، فهو متـداخل معـه                 

ونظــرًا ألنــه ال يمكــن دمــج المجــالين معــًا ، فــإن مجــال التعلــيم المــستمر خصــصت لــه   
  .الخاصة بمرآزي المرأة في جامعتي صنعاء وعدناالستمارات 

  : بيانات المشروع3.3.5.1
مرآز دراسات المرأة والتنمية الذي آان سابقا تحت مسمى مرآـز البحـوث التطبيقيـة                -

  .والدراسات النسوية في جامعة صنعاء 
 . جامعة عدن – مرآز المرأة للبحوث والتدريب -

ن خر ينفذ اآل  آ ومشروع   1996  عام نشاء المرآز إ  مشروع نفذ بعد   نللمرآز االول مشروعا  
 :لذا سيتم التعرض الى هذه المشاريع متسلسلة آما في الجدول التالي . 
  

  ونهايتها وتاريخ بدايتها  ومدتها اسماء المشاريع) :3.20(جدول 
تاريخ البداية رقم  اسم المشروع م تاريخ النهاية

المشرو
 ع

مدة 
المش
 روع

ــخ المـ
 طط

الفــع
 لي

ــخ المـ
 طط

الفعـــل
 ي

مالحظــا
 ت

البحوث التطبيقية  1
والدراسات النسوية 

)جامعة صنعاء(  

ــع  ال يوجد اربــــ
سنوات 
 فاآثر

1996 199
6 

مــستم
 ر

) انتهى( 1999
 فعليا

ظاهرة الزواج المبكر  2
 وتأثيراته انتشارهومدى 

جامعة صنعاء (في اليمن
( 

ــع  - اربــــ
سنوات 
 فاآثر

2004 200
4 

 مستمر - 2007

درات مرآز المرأة تعزيز ق 3
للبحوث والتدريب 

)جامعة عدن(  

200 2004 سنه -
4 

 انتهى - 2004

  .استمارات المسح: المصدر
  .لمشاريع في بقية أجزاء التحليل ألرقام اسيتم اعتماد هذا التسلسل 
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 والسبب توقف المرآز لفترة ليست بالقـصيرة        ،نه انتهى أول  يالحظ على المشروع األ    •
  .دارية وفنيةإسباب أل

  
  التنفيذ3.3.5.2

 فـي جـامعتي     ة فقد آانت في المشاريع الثالثة المراآز المتواجـد        جهات التنفيذ  اما   •
 .صنعاء وعدن 

  
  التمويل3.3.5.3

الفئـة  امـا عـن   .  بعضها بمـشارآة محليـة   ،وقد مولت المشاريع من منظمات دولية   -
 .اآلتي وعددها وطبيعة المشاريع فقد وردت آما في جدول المستهدفة

 
عدد العاملين في المشاريع والفئة المستهدفة وطبيعة ) :3.21(جدول 

 المشروع

 طبيعه المشروع الفئة المستهدفة

ل 
س
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
سلـ

ت
يع
ار
ش
لم
ا

ن
لي
ام
لع
د ا
عد

 

أة 
ــر
ـــ
ـــ
ـــ
مـ
ال

ل
طف
وال

أة
مر
 ال

ت
يا
فت
 ال

اع 
ــــ
ـــ
ـــ
طـ
لق
ا

ص
خا
ال

ت 
ــا
ـــ
عيـ
جم
ال

ية
هل
اال

ن
دي
في
س
لم
د ا
عد

 

م
لي
تع

 

ب
ري
تد

 

ت
ما
خد

 

ــة 
ـــ
ـــ
ـــ
يــ
نم
ت

ية
س
س
مؤ

ية
حت
ى ت

بن
 

م 
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
سـ
ر

س
يا
س

ت
ا

ــه 
ـــ
ـــ
ـــ
عيـ
نو

ية
الم
اع

ـد 
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
وي
تز

ت
عا
ما
جت
اال
ب

)1(  27 √ √ √   75 √ √       
)2(  42  √ √  √ 1500  √       
)3(  14  √ √  √ 500 √ √ √ √ √ √ √ √ 

  استمارات المسح الميداني :المصدر 
 ومدراء المكاتب والـوزارات      ، وأعضاء المجالس المحلية  ،  ئمة المساجد   أتم استهداف    •

 .نفذ بها المشروعبالمحافظات التي 
نفذت المشروعات االول والثاني والثالث في مواقع المراآـز بجـامعتي صـنعاء وعـدن                •

اما المشروع الثاني الخاص بالزواج المبكر فقد نفـذ علـى مـستوى مـديريات محـافظتي                 
 .الحديدة وحضرموت 

  
  حجم التمويل 3.3.5.4

للمشروع االول  $ 500.000 و في المشروع الثاني  $ 4000تراوح التمويل للمشاريع مابين     
  .يورو للمشروع الثالث 1.800.000و

دولي اما في المـشروع الثـاني       % 85, محلي  % 15نسب التمويل في المشروع االول      
  .دولي % 100دولي وفي المشروع الثالث آان التمويل % 80, محلي % 21فقد آان 

  
  أهداف المشاريع3.3.5.5

ل فـي تعزيـز القـدرات وتطـوير مجـاالت البحـث             تتحدد أهداف المـشاريع فـي هـذا المجـا         
العلمــي فــي مجــاالت الدراســات النــسوية المختلفــة ويمكــن أيــراد هــذه األهــداف لكــل 

  .مشروع على حده 
 )1 ( رقمأهداف المشروع •

 :األهداف الرئيسة  -
    تطوير مجال البحث العلمي عن الدراسات النسويه وإيجاد الكادر المحلي 

 :األهداف الفرعية  -
 مجــاالت العلــوم المختلفــة بخلفيــة علميــة عــن نظريــات فــيد طــالب وطالبــات عــداأ -

 . البحث قالدراسات النسوية وطر
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ة طالب الماجستير والدآتوراه للتخـصص فـي مجـال الدراسـات النـسوية بهـدف          يئته -
القدرة على تعديل المناهج في مختلف فروع الجامعة بما يتواءم مع احتياجات النـوع    

 .االجتماعي 
 )2 ( رقم المشروعأهداف •

 : هداف الرئيسةاأل -
 .معرفة سن الزواج المبكر للفتيات والفتيان -
 . بحملة وطنية ضد الزواج المبكر القيام -
 :االهداف الفرعية -
 .معرفة المخاطر المجتمعية الثقافية للحملة  -
 .اإلعداد للمناصرة  إلنهاء الزواج المبكر  -
ميـع المـستويات الـصحية والثقافيـة        اإلعداد للتوعية بمخـاطر الـزواج المبكـر علـى ج           -

 واالقتصادية للمرأة والمجتمع
 . بالمخاطر الصحية لألطفال من أم صغيرة السن التوعية -

 )3(أهداف المشروع  •
 :األهداف الرئيسة  -

  داري والتنظيمي والبحثي تعزيز قدرات المرأة في المجال اإل   
 :االهداف الفرعية -
ــضوات اله   - ــضاء وع ــدريب ألع ــل والت ــوع    التأهي ــال الن ــي مج ــالمرآز ف ــة ب ــة التدريبي يئ

 .االجتماعي 
 .تمكين المرأة في الجامعة والمجتمع -
  وتأسيس نظام معلوماتي قائم على مفاهيم النوع االجتماعي تأمين -

هيـل النـوعي وآـذا الدراسـات     نجـازات المـشاريع الثالثـة فـي التـدريب والتأ          إوقد ترآـزت    
  .العليا

  
  التقييم3.3.5.6

خــرين مــازاال   المــشروعين اآلألنول، لمــشروع األا فقــدتم تقيــيم  ميقيــالتمــا عــن  أ
مـا علميـًا فهـو    أ, KPMGول محاسـبيًا هـو منظمـة        وقام بالتقييم للمشروع األ   . مستمرين

 وآان من أهم معوقات التقييم انه       1998جرى التقييم عام    أفريق مؤلف من خبيرتين وقد      
ة التـدريس فـي     يئـ وسـاط ه  أرآز في   لم تكن هناك مؤشرات تذآر لوجود تيار معارض للم        

 .داب والشريعة والقانون الجامعة وخاصة آليتي اآل
  نقاط قوة المشروع 

 )1( رقمالمشروع
  ولي في المنطقة لتطوير الدراسات النسوية من خالل الواقع العربي آانت المحاولة األ

 )2( رقمالمشروع
, راسـات المـرأة     شراف والتنسيق المشترك من قبل ثالث مؤسـسات هـي مرآـز د            اإل - 

 .الجمعية اليمنية للصحة النفسية , اللجنة الوطنية للمرأة , والتنمية 
 واختيـار جـامعي     ، متخصـصين فـي المجـال       يمنيـين  آـاديميين أتنفيذ البحث بواسـطة      - 

 .بناء المحافظة المستهدفة أالبيانات من 
 ’الدعم الفني المقدم من المؤسسة المانحة  - 

  )3( قم المشروع
 .ات التنظيمية واالدارية للمرآز تعزيز القدر - 
 .تأهيل الكوادر النسوية - 
 .اشراك المرآزفي رسم السياسات  - 

  :اآلتيجدول الأما عن السلبيات والتحديات الداخلية والخارجية فقد آانت آما في 
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  يوضح التحديات الداخلية والخارجية للمشاريع الثالثة) 3.22(جدول 
  

تسلــسل 
 المشروع

يةالتحديات الداخل  التحديات الخارجية 

)1( ةيأ لم تكن الظروف السياسية مه-  الجهــات الممولــة تغيــر سياســاتها    - 
 بمجرد تغيير طاقم الموظفين فيها

)2( ضيق الوقت المتاح للتنفيذ-   
عدم توفر القوى البشرية-  

عدم استجابة المستهدفين لإلجابة     -
سئلة  األعن  

تباعد المسافات بين المديريات -  
)3( لقـــصور فـــي فهـــم مـــصطلح النـــوع ا- 

 االجتماعي وتطبيقاته 
ــة الم   - ــة الجه ــيطرة وهيمن ولــة مس

ــذ    ــارجيين لتنفيــ ــشارآين الخــ والمــ
 المشروع

  
  :ع يرالمشلأهم المتغيرات التي تمثل فرصًا خارجية 

قليميا إذ آانت الدراسات النـسوية فـي        أآانت الحاجة للمرآز قائمة     ) : 1 ( رقم المشروع
سها على نف وقد عكست المواقف الدولية في مؤتمر بيجين     ، لم العربي بداياتها في العا  

  .الفهم للمصطلحات ذات االرتباط بالدراسات النسوية 
  

  ستماره هذا العنصرلم يتضح في اإل) 3(, ) 2 (ان رقمالمشروع
  
أما عن الحاجة التي تستدعي إلى استمرارية المشروع  ومدى الحاجة إلى التمديد              •

  :آلتيافقد ترآزت في 
o         نهاء الدراسات العليا لـبعض الطالبـات     إأهمية قضية تمكين المرأة والحاجة تكمن في

   تأخراتالم
o          صرفـ خرى فهـو زيـادة ال     أ ة مر هأما ما الذي يمكن أن يضاف للمشروع في حال تنفيذ 

 وتوفير طاقم تدريسي محلي      ،  منح دراسية ودعم للبحوث     للباحثات بتوفير  ليةهيالتأ
 .متخصص 
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  :صة نتائج المسح  خال3.4
في ضوء مؤشرات تحليل استمارات المسح الميداني للمشروعات في جميع  المجاالت 

  :المحددة في الدراسة وهي
 والتعليم – والمهارات الحياتية – محو األمية األبجدية ، والتقنية -ظاهرة التسرب  (

  )المستمر
  :يمكن أن نعرض أهم نتائج  تحليل استمارات المسح في اآلتي

آان هدف رفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم األساسي من أهم الموجهات التي  •
دفعت الحكومة وآثيرًا من الدول المانحة لإلهتمام بدعم المشروعات التي من شأنها 
أن تعمل على تقليص الفجوة القائمة في معدالت االلتحاق في التعليم بين الذآور 

 وأيضًا أسهمت تلك المشاريع في التقليل من .واإلناث وخاصة في المناطق الريفية 
  .حدة ظاهرة التسرب والرسوب بين الفتيات

 المشروعات التعليمية التي تبنتها الحكومة -  إن لم نقل جميع - يالحظ أن أغلب •
والمنظمات الدولية اتجهت نحو استكمال البنية التحتية  والبناء المؤسسي ، وتوفير 

وغياب هذه الجوانب آانت . وتحسين الجودة التعليميةالبيئة التعليمية المناسبة ، 
تمثل أحد العوامل التي ال تشجع المجتمعات المحلية واألسر على استمرار بناتهم 
في الصفوف العليا من التعليم األساسي لعدم رغبتهم في التعليم المختلط ، وفي 

 .مأهولةظل غياب وجود معلمات، وبعد موقع المدارس عن التجمعات السكنية ال
تبين من النتائج وجود عدد آبير من المانحين يسهمون بشكل فاعل في دعم برامج  •

تعليم الفتاة ، ويالحظ أن الدعم ترآز في السنوات التي تزامنت مع إقرار 
التي أقرت في المؤتمر  ) 2015- 2003( االستراتيجية الوطنية للتعليم األساسي 

ورًا خاصًا  بتعليم الفتاة تم فيه وضع  فقد تضمنت مح2003الوطني للتربية عام 
البرامج والسياسات الهادفة إلى تحقيق تعميم التعليم األساسي للجميع بحلول 

  .2015العام 
التي تسعى إلى التغلب على ظاهرة ( تبين من تحليل استمارات مشاريع التعليم  •

ها لتصل إلى أنها غطت تقريبًا جميع محافظات الجمهورية ، واتسع مدا) تسرب اإلناث
 .المناطق الريفية وبعض القرى النائية ، والتجمعات السكانية المتناثرة

يالحظ أيضًا أن المشاريع في مجال التعليم آانت تسير بشكل بطئ آما تبين قلتها  •
 وهي المدة الزمنية 1997 حتى العام 1995- 1994في السنوات األولى من عام 

ينما تضاعفت أعدادها في السنوات األخيرة المحددة لبدء حصر مشاريع الدراسة ، ب
خاصة مع بداية األلفية الثالثة ، ولعل من أهم أسباب ذلك االتجاه نحو تنفيذ 
استراتيجية التعليم األساسي والتي جاءت استجابة ألهداف التنمية األلفية ، فقد 

 :تضمنت األلفية محورين في مجال التعليم هما
في آل مكان لديهم القدرة على إآمال ) آور واإلناث الذ( التأآد أن جميع األطفال  -

  م2015مرحلة التعليم األساسي بحلول العام 
القضاء على التباين بين الجنسين في االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي بحلول  -

 .م2015 ولكل المستويات التعليمية في نهاية عام 2005عام 
و األمية وتعليم الكبار ، أن مشكلة أظهرت المشاريع التي تم مسحها في مجال مح •

األمية في اليمن وخاصة بين اإلناث ما زالت تعد أحد التحديات الخطيرة التي تعيق 
مسيرة التنمية في جميع المجاالت ، وبالرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها 

إال أن الدولة في هذا المجال، وتمثلت في إقرار االستراتيجية الوطنية لمحو األمية ، 
العمل في اتجاه التخفيف من حدة هذه الظاهرة لم يكن ملموسًا، فاإلحصاءات 
تشير إلى أن انخفاض نسب األمية ال تظهر سنويا لذلك اتجهت مؤسسات المجتمع 
المدني إلدماج قضية األمية ووضعها ضمن أولوياتها إدراآًا منها بأنه ال بد من تكامل 

 نسبة األمية ، وتشجيع تعليم الفتاة الذي قد الجهود الرسمية والشعبية لتخفيض
يؤدي ضعف مستوى االلتحاق فيه إلى تفاقم أعداد األميات بين الفئات العمرية 

  ). سنة فأآثر15(الصغيرة  
والتدريب ) التقني(رغم ندرة المشاريع الموجهة لإلناث في مجال التعليم الفني  •

 هذه المشكلة ليس باألمر المهني ، إال أن الدراسة المسحية أوضحت أن حجم
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اليسير ، حيث أن سوق العمل واإلنتاج يحتاج إلى آوادر بشرية مؤهلة في مجاالت 
ومن خالل اإلحصاءات في التعليم الفني . التعليم المتوسط من الرجال والنساء 

والنساء غائبات من مجاالت / والتدريب المهني في هذه الدراسة تبين أن الفتيات
 إذ ما تزال نظرة المجتمع قاصرة وال تشجع على التحاق الفتيات تخصصية آثيرة ،

بالتعليم الفني والتدريب المهني الذي يمكن أن يسهم في إيجاد رافد من الكوادر 
النسوية المؤهلة التي يمكن أن تسهم في تغطية احتياجات سوق العمل وتخدم 

 .العملية التنموية
كومية وغير الحكومية الوطنية منها أظهرت الدراسة المسحية توجه الجهود الح •

واإلقليمية والدولية نحو تشجيع ودعم برامج المهارات الحياتية التي تشمل 
المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ، وتشجيع إحياء الحرف والمهن اليدوية القديمة 
،والتدريب في مجال التصنيع الغذائي، واستغالل خامات البيئات المحلية ، وجميعها 

يع أسهمت بفاعلية في تطوير مهارات النساء ، ومثلت أحد الموارد المدرة مشار
للدخل وتحسين المستوى المعيشي لكثير من األسر خاصة في ظل الظروف 

 .االقتصادية المتدنية وتفاقم مشكلة الفقر التي تعد النساء أآثر تضررًا منها
حور معين أو برامج  آما سبق القول إن مجال التعليم المستمر ال يمكن حصره بم •

محددة ، ولكنه مجال مفتوح متجدد ومتطور و يرتبط بمتغيرات العصر ، واحتياجات 
األفراد ومتطلباتهم ، وقدراتهم وآفاءاتهم ، وأيضًا مستوى الحافز والدافع لديهم على 

وقد حاولت الدراسة التي بين أيدينا أن تضمن في . انتهاج هذا األسلوب من التعليم 
ال المشاريع المنفذة في المراآز البحثية لدراسات المرأة التابعة لجامعتي هذا المج

صنعاء وعدن آونها تعد أقرب الجهات التي تعكس مفهوم التعليم المستمر ، ألن 
 .برامجها متغيرة ومتطورة وليست مقيدة

ومن الملحوظات على نتائج الدراسة المسحية في مجال التعليم ما خرجت به  •
الل العمل الميداني والمتابعة ، وهي أن البيانات والمعلومات عن الباحثة من خ

مشروعات ظاهرة تسرب اإلناث التي تم الحصول عليها من الصندوق اإلجتماعي 
وقد . للتنمية ، آانت أآثر البيانات دقة ، ووضوحًا ، ومصداقية ، والتزامات بالمواعيد 

 مستمرة ، وفقًا لرؤي علمية أظهرت نتائج التقييم الذي ينفذ في الصندوق بصفة
وموضوعية أظهرت أن المشاريع المنفذة من الصندوق أسهمت في التحسن 

 .الملحوظ في رفع نسبة التحاق الفتيات بالتعليم األساسي
 لوحظ في أثناء إجراء الدراسة المسحية قلة المشروعات الموجهة لإلناث في  •

آتفاء بالتعليم األساسي قد ال يعود التعليم الثانوي، بأنواعه العام والفني، ألن اإل
ي تمكينهن من اإلتجاه إلى سوق ف واإلقتصادية لإلناث، وال يسهم بالفائدة المعنوية

العمل واإلنتاج بسبب ندرة بل إنعدام المجاالت المتاحة للعمل بمؤهل التعليم 
 .األساسي

 
مرأة العربية يمكن وختامًا يمكن القول إن هذه الدراسة المسحية التي تنفذها منظمة ال

أن تكون خطوة لألمام تقود مسيرة العمل نحو تحقيق غايات وأهداف سامية ، بجهود 
  .آل المخلصين من أجل نهضة تنموية حقيقية للمرأة العربية
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  : التوصيات المستقبلية 3.5
بعد االنتهاء من االستعراض الشامل لكل الجوانب المرتبطة بمشروع الدراسة المسحية 

ل التعليم ، نأتي إلى عرض بعض التوصيات المستقبلية ، التي من شأنها في مجا
اإلسهام في النهوض بالمرأة العربية  ، وخلق شراآة فاعلة لتكامل الجهود بين الدول 

  .العربية وإيجاد آليات فاعلة للتنسيق والتواصل 
  :ويمكن عرض ذلك فيما يأتي

  
  :باليمنالقضايا األولى بالمواجهة في مجال التعليم  3.5.1

في ضوء النتائج التي أسفرت عنها عملية تحليل مضمون االستمارات البحثية ، تبين أن 
هناك آثيرًا من القضايا في هذا المجال تمثل أولويات أساسية ، تتطلب عمًال متواصًال ، 
وجهودًا مكثفة بهدف النهوض بأوضاع المراة ، وتمكينها ، وتعزيز مشارآتها في التنمية ، 

  :اآلتيومنها 
المشاريع ، والبرامج الموجهة لتعليم الفتاة ، بهدف رفع نسبة معدالت التحاق  •

الفتيات بالتعليم األساسي ، من أجل تضييق الفجوة  الكبيرة القائمة بين الذآور 
سنة  ، والتي أتضح أن نسبة التحاق الفتيات في ) 14- 6( واإلناث في الفئة العمرية 
ساسي ما تزال متدنية مقارنة بحجم الفئة العمرية من الصف األول من التعليم األ

  ).يمكن العودة إلى البيانات الموجودة في الخلفية العامة. ( السكان إجماًال 
دراسة مشكلة ظاهرة الرسوب والتسرب في مرحلة التعليم األساسي خاصة في  •

الظروف : أوساط الفتيات ، حيث أن نسبة آبيرة يترآن التعليم ألسباب آثيرة منها 
االقتصادية المعيشية المتعثرة التي ظهر تأثيرها واضحًا على األسرة اليمنية بخاصة 

 التي آانت من أجل ترسيخ 1994بعد حرب الخليج األولى والثانية ، وحرب صيف 
الوحدة اليمنية ، باإلضافة إلى عودة آثير من المهاجرين بعد حرب الخليج إلى اليمن 

ادي لألسرة إلى التضحية بتعليم البنات ، والترآيز على ، وأدى هذا الوضع االقتص
ومن األسباب أيضًا . األوالد ، وإن آانت مشكلة التسرب يعاني منها أيضًا الجنسين

 خاصة –الظروف االجتماعية  وغلبة العادات والتقاليد ، والموروثات الثقافية السلبية 
إذا آانت المدارس مختلطة وال  التي ال تسمح للفتاة بمواصلة التعليم ، - في الريف

  .يوجد معلمات وأيضًا انتشار ظاهرة الزواج المبكر
 يمكن اإلفادة من البرامج والنشاطات المتعلقة بمحور تعليم الفتاة المتضمنة في  •

االستراتيجية الوطنية للتعليم األساسي ، فقد رآزت على تحليل الوضع الراهن ، 
ح آليات وبرامج لمواجهتها ، وآان إقرار وتشخيص المشكالت الحقيقية ، واقترا

االستراتيجية في المؤتمر الوطني األول للتربية حافزًا لكثير من الدول المانحة ، إذ 
اتجهت إلى تبني عدد من المشاريع في هذا المحور ، وال يفوتني التنويه بأن عدم 

داد إلى األمية ، متابعة الفتاة للتعليم في المرحلة األساسية يعد أحد المبررات لالرت
  .ويصبح منبعًا ورافدًا لها

ومن القضايا األساسية األولى بالمواجهة في اليمن مشكلة األمية خاصة بين اإلناث  •
( نسبة اإلناث في الحضر من هذا العدد %) 74.11( التي تصل إلى حوالي 

والحقيقة أنه رغم وجود استراتيجية وطنية %) . 84.21( وفي الريف %) 47.82
 ، إال أنها لم تحظ باالهتمام الكافي لتفعيلها ، 1998و األمية أقرت في عام لمح

ورغم وجود عدد من المشاريع الخاصة بمحو أمية اإلناث ، إال أن حجم المشكلة 
  .آبير جدًا ويحتاج إلى رؤية استراتيجية لمواجهتها

علة التي تسهم  آما أن مجال تنمية المهارات الحياتية للمرأة يعد أحد التوجهات الفا •
في التخفيف من انتشار األمية بين النساء ، ألنها تعتمد في برامجها التدريبية 
محورًا تعليميًا لألميات إلى جانب التدريب على مهارات الخياطة التطريز واألعمال 
الحرفية التي من شأنها أن تسهم في تنمية قدرات المراة وتمكينها اقتصاديًا 

ا تمثل الشراآة والتكامل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع واجتماعيًا ، آما أنه
  .المدني 

مجال محو األمية التقنية للفتيات والنساء من القضايا التي :  وأخيرًا يمكن القول إن  •
تتطلب التحرك السريع  لمواجهتها في ظل التحديات العالمية الجديدة وثورة 
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مطالب العصر وضرورياته ، وهي المعلوماتية ، وتقنية االتصاالت التي أصبحت من 
  .تدخل أيضًا  في إطار برامج التعليم المستمر آمبدأ تربوي جديد ومتطور

تضمين مناهج التعليم العام : وهذا المجال يتطلب التحرك في اتجاهات عديدة منها 
 وقد بدأت وزارة –مقررات نظرية في مجال الحاسوب وتقنية اإلتصاالت والمعلوماتية 

بيق هذا في بعض المدارس ، وأيضًا توجيه المشاريع والدعم نحو منظمات التربية تط
  .المجتمع المدني العتماد برامج ونشاطات تعمل على محو أمية المرأة التقنية 

لوحظ خالل تنفيذ الدراسة المسحية ، وجود قصور لدى معظم األفراد ، والمؤسسات  •
ن توجه بعض المشاريع في مفهوم التعليم المستمر ، ولذلك يمكن اقتراح أ

المستقبلية للجهات المعنية بهذا المجال إلى اعتماد مشروعات وبرامج للتوعية 
بمفهوم التعليم المستمر ، وأهدافه ، وبرامجه ، وتشجيع القطاعات المعنية بتوفير 
متطلباته ، وتوسيع مجاالته ، وفتح الفرصة أمام النساء لتنمية مهاراتهن العلمية 

قيق اإلستمرارية لمتابعة المستجدات والتطورات التي من شأنها  أن والمهنية وتح
 .تحقق هدف التعلم مدى الحياة

  
 قطاعات المرأة التي يمكن أن تستهدف بالمشاريع المستقبلية في 3.5.2
  :اليمن

يمكن القول إن هذه القطاعات مستوعبة في التوصيات السابقة ، ولكن زيادة في 
ات أخرى تحتاج إلى تأهيل ، وإعداد ، وتدريب لتؤدي دورها التأآيد يمكن إضافة قطاع

قطاع الشابات ، والمرأة العاملة في : في الحياة والمشارآة المجتمعية ، ومنها 
المؤسسات الحكومية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والفئات المهمشة ، والمعلمات 

  .العامالت في الميدان التربوي
  

عاون بين جهات مختلفة على المستوين الوطني  مجاالت التنسيق والت3.5.3
  :والعربي تعمل من أجل النهوض بالمرأة 

  :من أجل تحقيق هذه الغاية يمكن اقتراح الجهات اآلتية  
  ) :اليمني ( على المستوى الوطني  •
اتحاد نساء اليمن وجميع فروعه المنتشرة في واحد وعشرين محافظة ، آونه أآبر  -

 . تغطي مجاالت خدماتها آافة محافظات الجمهوريةمنظمة يمنية غير حكومية
  .اللجنة الوطنية للمرأة ، ألنها معنية برسم السياسات واقتراح البرامج والنشاطات -
بعض مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بقضايا المرأة ومراآز البحوث  -

 .التربوية
رآز المرأة للبحوث والتدريب مرآز دراسات المرأة والتنمية التابع لجامعة صنعاء ، وم -

 . التابع لجامعة عدن 
 .الصندوق االجتماعي للتنمية -
  
  :على المستوى العربي •
  . جامعة الدول العربية–منظمة المرأة العربية  -
 . جامعة الدول العربية–منظمة األسرة العربية  -
 .الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار -
 .ة الشبكة العربية للمنظمات األهلي -
 .اللجان الوطنية للمرأة في الدول العربية  -
 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  -
 .االتحادات النسوية القائمة في الدول العربية -

وزارة التربية والتعليم ، ووزارة الشئون : وأيضًا التنسيق مع الوزارات المعنية مثل 
  .لمهنياالجتماعية والعمل ، ووزارة التعليم والفني والتدريب ا
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  ملحق بإسماء وبيانات المسئولين عن ملء استمارات المشاريع
  

  مشاريع ظاهرة تسرب اإلناث من التعليم: المجال األول 
 من المدارس ، فقد بالنسبة لمجال مشروعات التعليم فيما يخص ظاهرة تسرب اإلناث

تعددت مصادر جمع المعلومات لهذا المجال بحسب الجهات المعنية بالتنفيذ ، ومن هذه 
الجهات الصندوق االجتماعي للتنمية وأيضا وزارة التربية والتعليم ممثلة بمشروع 
التعليم األساسي ، والجهاز الفني لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتعليم األساسي 

  : توضيح ذلك وفيما يلي.
  :االتي آ بياناتها 10- 1االستمارات من 

ت والبيانات الواردة في هذه االستمارات تم الحصول عليها من وحدة التعليم االمعلوم
آما سبق القول أن هذه المشاريع آثيره جدًا بلغ ،وفي الصندوق االجتماعي للتنمية 

 لكل مشروع ، آان المقترح ولصعوبة تعبئة استمارة مستقلة(         ) عددها حوالي 
أن يتم تجميعها بحسب الممولين ، وقام بهذا الجهد أحد الموظفين في وحدة التعليم 

  .وبعد ذلك تم تفريغها في عشر استمارات ) فالش ديسك  ( في ةوسلمت للباحث
  : عن توفير بيانات االستمارات ةوفيما يلي بيانات المسئول  
   جليلة حمود شجاع الدين : االسم 

  رئيسة وحدة التعليم: الوظيفة 
  وحدة التعليم في الصندوق االجتماعي للتنمية : إدارة المشروع 

 مقابل الجهاز المرآزي للرقابة – فج عطان –الصندوق االجتماعي للتنمية :العنوان 
  . والمحاسبة

 449669:  المكتب     :ليفون ت
  77900577:   جوال      

 JALILA@SFD-YEMEN.ORG: بريد الكتروني 
  :وقام بتجميع البيانات وتصنيفها بحسب الممولين  

   عبد الصمد هزاع مقبلغمدان : االسم 
     مدير قاعدة البيانات: الوظيفة 

  وحدة التعليم: إدارة المشروع 
   مقابل الجهاز المرآزي للرقابة والمحاسبة –الصندوق االجتماعي للتنمية : العنوان 

  :تليفون 
 449669:  المكتب    
  71909857:   جوال    

  293475: المنزل 
  )ظاهرة تسرب االناث من المدارس (القسم الثاني في مجال التعليم 

تعدد مصادر وجهات جمع البيانات فيها وعليه اختلف المسئولون ) 12-1(االستمارات من 
  :عن ملء االستمارات ، وبياناتهم آاالتي 

  ) 12(ورقم ) 1(االستمارة رقم 
  احمد العرشي  .   د  :االسم 

  مسئول الرقابة والتقييم : الوظيفة 
  .وزارة التربية والتعليم . وحدة إدارة مشروع تطوير التعليم األساسي :إدارة المشروع 

  شارع الستين  / وزارة التربية والتعليم / صنعاء / الجمهورية اليمنية : العنوان 
  :تليفون 
  71163552 - 73214405:   جوال    
  ye.net.y@arashi-al.a:  كتروني بريد ال  

   )6 ، 5 ،4 ،3 ،2(االستمارات رقم 
  أنصاف عبده قاسم . د: االسم 

باحثة تربوية ورئيسة دائرة البحوث بمرآز البحوث والتطوير التربوي  عضو : الوظيفة 
  .للتعليم األساسي الفريق الفني لتنفيذ االستراتيجية الوطنية 

  .الفريق الفني لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتعليم األساسي : ادارة المشروع 



 68

  شارع جمال عبد الناصر / وزارة التربية والتعليم : العنوان 
  :تليفون 
         494027:  المكتب   
  403928:  المنزل   
  73212838:   جوال    
  403918:  فاآس   
  com.hotmail@insaf -dr:  بريد الكتروني   

   )9 ، 7( االستمارتان رقم 
  حمود السياني. د : االسم 

  .رئيس الفريق الفني لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتعليم األساسي : الوظيفة 
 الوطنية للتعليم  الفريق الفني لتنفيذ االستراتيجية –وزارة التربية : إدارة المشروع 

  .األساسي 
   شارع جمال عبد الناصر – وزارة التربية والتعليم – صنعاء –الجمهورية اليمنية : العنوان 
  : تليفون 
  214129:  المنزل   
  73741266:   جوال    
  ye.net.yemen@an 3malkha:  بريد الكتروني   

  )11(رقم االستمارة 
أخذت بيانات هذه االستمارة من المجلس األعلى لألمومة والطفولة بوصفها الجهة 

  المنفذة 
  نفيسه حمود الجايفي . د:  االسم 

  األمينة العامة للمجلس األعلى لألمومة والطفولة ومديرة المشروع : الوظيفة 
  مشروع تنمية الطفل  : إدارة المشروع 

   أمام بريد حده – بجوار السفارة السورية – حده –ية الجمهورية اليمن: العنوان 
  :تليفون 
  426470  / 414732:  المكتب    
  :المنزل   
  :   جوال    
  426457:   فاآس   
   ye.net..y@Hcmc:  بريد الكتروني   

  )10(االستمارة رقم 
  محمد الجبري :  االسم 

   المسار السريع  – مسئول رقابة مشروع المنحة التحفيزية : الوظيفة 
  مشروع تطوير التعليم األساسي  : إدارة المشروع 

 شارع – قطاع التعليم العام – وزارة التربية والتعليم –الجمهورية اليمنية : العنوان 
  . الستين 
  :تليفون 
  200271: المكتب    
   77445057:  جوال    
  :   فاآس   
  com.hotmail@1010 algabr:  لكتروني بريد ا  
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  مشاريع محو األمية وتعليم الكبار: المجال الثاني 
عدد االستمارات التي تم تعبئتها في هذا المجال ثمان استمارات ، منها سبع 

حو األمية وتعليم الكبار وبيانات استمارات مصدرها وزارة التربية والتعليم ممثلة بجهاز م
  :المسئولة عن ملء االستمارة آاآلتي 

  
  نعمة سعيد مرشد : االسم 

  مدير عام الرقابة والتفتيش: الوظيفة 
  جهاز محو األمية لتعليم الكبار : إدارة المشروع 

  وزارة التربية والتعليم / جهاز محو االمية وتعليم الكبار : العنوان 
  :تليفون 
  605854:  ب  المكت  
  73216026:   جوال    
  605852:   فاآس   

  
  مشاريع تنمية المهارات الحياتية: المجال الثالث  

  )4- 1( رقم اتاالستمار
  محمد سعد الطويلي: االسم 

  المنسق الوطني لبرامج منظمة آير العالمية: الوظيفة 
 CAREمنظمة آير العالمية : ادارة المشروع 

  . شارع مدرسة أروى 68 – صنعاء –ليمنية الجمهورية ا: العنوان 
  تلفون

  243379:المكتب    
  504021:  فاآس   
  71179131: جوال  

  YE.NET.Y@SAAD.MOHAMED :بريد الكتروني 
  )5(االستمارة رقم 

  سعاد حسين رمضان: االسم 
  جتماعي ضابطة مشاريع في الصندوق اإل:الوظيفة 

 .إدارة وحدة التدريب والدعم المؤسسي: ادارة المشروع 
 أمام - فج عطان–الصندوق اإلجتماعي للتنمية  – صنعاء –الجمهورية اليمنية : العنوان 

  .الجهاز المرآزي للرقابة والمحاسبة
  

  تلفون
  449669  ::المكتب  
  401110: منزل          

  )8-6( االستمارات رقم 
  اآحيلماجدة ب: االسم 

  ضابطة مشروع: الوظيفة 
 .وحدة التدريب والدعم المؤسسي: ادارة المشروع 

أمام الجهاز المرآزي - الصندوق اإلجتماعي – صنعاء –الجمهورية اليمنية : العنوان 
  .للرقابة والمحاسبة

  تلفون
  449671:المكتب    
  449670:  فاآس   
247921: منزل  
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  لتقنية مشاريع محو األمية ا: المجال الرابع 
  )1(االستمارة رقم 

  افراح فخري:  االسم 
  المديرة العامة للمرأة والتدريب النوعي:  الوظيفة 

  االدارة العامة للمرأة   : إدارة المشروع 
 شارع بغداد وزارة التعليم الفني والتدريب – صنعاء –الجمهورية اليمنية :  العنوان 
  . المهني 
  :تليفون 
  406294: المكتب    
   406295:  س فاآ  

  )2(االستمارة رقم 
  جميل رضا:  االسم 

  منسق مشروع االتحاد األوروبي: الوظيفة 
 مشروع تعزيز المجاالت ذات االولوية للتدريب –االدارة العامة للتخطيط : ادارة المشروع 

   SPAVTالمهني  
لتدريب  شارع بغداد وزارة التعليم الفني وا– صنعاء –الجمهورية اليمنية : العنوان 
  .المهني 
  تلفون

  406298: المكتب    
  406229:   فاآس   

  SPAVT@y.net.ye:    بريد الكتروني 
  


