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 :املدخل

التعليم الفني والتدريب المهني هو عملية حصول الفرد على مجموعـة مـن المهـارات والمعلومـات     
واالتجاهات أو تزويده بها أو تطويرها لديه بشكل يؤدي إلى تغيير في سلوكه و إرادته ليصبح قادراً على 

. األداء  القيام بجزء من عمل أو بعمل متكامل أو مجموعة من األعمال بمستوى محدد ومناسـب مـن  
جوانب العملية التربوية التي : (ووفقاً لتعريف اليونسكو فان التعليم والتدريب التقني والمهني يطلق على 
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تتضمن باإلضافة إلى التعليم العام دراسة التقنيـات  والعلــوم المرتبطــة بهــا وإكتســاب المهــارات 
يما يتعلق بالمهن واألعمال في شتى واالتجاهات وضروب الفهم والمعارف المتسمة كلها بالطابع العملي ف

يعتبر المورد البشري العمود الفقري الذي تقوم عليه ومن اجلـه سياسـات    )قطاعات الحياة االقتصادية
المؤشرات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية تعتبر مؤشـرات   ولهذا فإن. التنمية االقتصادية واالجتماعية 

ي مجتمع أكثر من أي مقياس آخر وعلى رأس تلك المؤشرات مـا  واقعية للداللة على مرحلة النمو في أ
يتعلق بالتعليم ال سيما التعليم والتدريب التقني والمهني كونه المعني بتزويد العمليـة اإلنتاجيـة فـي أي    
مجتمع بالمهارات والقدرات اإلنتاجية المختلفة في شتى الحقول ، وبتعبير آخر فقد أصبح التعليم الفنـي  

مة من سمات العصر الحديث خصــوصاً في ظل ما يشهده العالم من تفجر معرفي وتقنـي  والمهني س
في كافة المجاالت وما يترتب علية من تغييرات متسارعة في أساليب العمل واإلنتاج تجعل من عمليـة  

 .صاديةالتأهيل أو إعادة التأهيل التحدي األساسي الذي تواجهه وستواجهه كافة األنظمة االجتماعية واالقت

وبالنسبة لنا في اليمن فإن المرحلة القادمة وما تستوجبه من ضرورة دمج اقتصادنا الوطني باالقتصـاد  
العالمي تفرض ضرورة إكساب مؤسسات العمل واإلنتاج القدرة الكافية على المنافسة والتقيد بضـوابط  

تقني و المهني  المدخل األساسـي  النجاحات االقتصادية بكل مستلزماتها والتي يعتبر التعليم والتدريب ال
يضاعف من ذلك ما تشهده البالد من تحوالت اقتصادية واجتماعية ومن اتجاه نحو الخصخصـة  ،  لها 

االسـتثمارات المحليـة     واعتبار النشاط الحر محور عملية التنمية االقتصادية ، واالتجاه نحو تشـجيع 
طالة وارتفاع معدل النمو السكاني ومعدل اإلعالـة  والخارجية في ظل اقتصاد يعاني من ارتفاع نسبة الب
إن كل تلك المعطيات تجعل من … غير مستغلة  االقتصادية وفي نفس الوقت يمتلك إمكانيات اقتصادية

النهوض بالتعليم والتدريب التقني والمهني وتوسيع قاعدته وتطوير نوعيته أمراً في غاية األهمية وفـي  
  . لمجتمع صـــدارة اهتمامات الدولة وا

وإذا كانت الدولة مع كل ما بذلته في سبيل تنمية وتطوير الموارد البشرية للنهوض بالعملية التنموية لـم  
تعط هذا النوع من التعليم والتدريب مكانته المناسبة في الماضي بما يواكـب التطـورات والتحـوالت    

ة األخيرة قد أدركت أن التعليم والتدريب االقتصادية واالجتماعية التي تمت في اليمن ، إال أنها في اآلون
التقني والمهني يعتبر في الوقت الحالي وفي المستقبل من بين القطاعات اإلستراتيجية التـي يجـب أن   

وقد خطت في سبيل ذلك خطوات هامة من أبرزهـا تكليـف     تحظى باهتمام خاص للنهوض والتطوير
ية وتطوير هذا القطاع يساعدها في ذلـك منظومـة   وزارة العمل والتدريب المهني للنهوض بأعباء تنم

متكاملة إلدارة وتمويل وتنفيذ التعليم والتدريب التقني والمهني تتمثـل فـي إنشـاء المجلـس       مؤسسية
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الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني لرسـم و  إقرار سياسات التدريب علـى المسـتوى الـوطني    
مة في تمويل التدريب بمشاركة مؤسسات العمل واإلنتاج وكذا وصندوق التدريب المهني والتقني للمساه

تشكيل مجالس محلية للتعليم والتدريب المـهني والتقني وإنشاء هيئة عامة للتعلـيم والتـدريب التقنـي    
  . والمهني 

وبهدف الوصول إلى معرفة دقيقة لواقع التعليم والتدريب المهني والتقني في اليمن فقـد أعـدت وزارة   
م دراسة تقييميـه شـاملة ألوضـاع التعلـيم     ١٩٩٨التدريب المهني في النصف األول من عام العمل و

والتدريب المهني أوضحت مستوى االستيعاب حالياً في هذا التعليم وعـدد المعاهـد المهنيـة القائمـة     
ئد والتخصصات المتوفرة ومستوى المناهج والتدريس وتمويل العملية التدريبية ومقارنة ذلك بما هو سـا 

دولياً وبما وصلت إليه بعض البلدان العربية األخرى ، وقد أظهرت هذه الدراسة مدى التخلف الكبيـر  
الذي يعاني منه هذا النوع من التعليم وان هناك هوة كبيرة تفصلنا عن ما وصلت إليه هذه البلدان سواًء 

  . من حيث الكم أو الكيف 
عدة قـرارات    قر الذي ناقشها واتخذ على ضوئهاوقد عرضت هذه الدراسة على مجلس الوزراء المو

م ومن بـين تلـك القـرارات    ٩٨-٧-١٥هامة لدعم هذا القـــطاع وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 
الموافقة على مقترح الوزارة بعقد مؤتمر وطني للتعليم الفني والمهني لبلورة رؤية إستراتيجية للتعلـيم  

نهوض بأوضـاع هـذا التعلـيم بمـا يحقـق أغـراض التنميـة        تستهدف ال  التقني والتدريب المهني
  :ونستعرضها في هذا التقرير التالي .ومتطلباتها

  .المراحل التي مر بها التعليم الفني والمهني  -١
  .الوضع الراهن لقطاع التعليم الفني والمهني  -٢
 .االستثمارات في قطاع التعليم الفني والمهني  -٣

 
  :واملهني املراحل التي مربها التعليم الفني

  . م1963أكتوبر 14م و1962سبتمبر 26مرحلة ما قبل ثورة  -أوالً 
م والذي تأسست فيه أول مدرسـة  1895تعود البدايات األولى لتأسيس التعليم المهني في اليمن إلى العام 

صناعية بصنعاء ، أسميت مدرسة الصنائع من قبل الوالي العثماني حسين حقي حلمي والذي جلـب لهـا   
) كالزخرفة ، النجارة ، الخراطة ( ء والمدرسين من اسطنبول واشتملت على عدد من التخصصات الخبرا

   )مبنى المتحف الحربي حالياً بصنعاء( وكان مقرها 
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التجاري العدني لمواكبـة التوسـع فـي األعمـال      م تأسس في مدينـة عـدن المعهـد    1927في العام 
م بدأ المعهد التجاري العدني بتقديم الدراسـة المنتظمـة    1954وفي العام . والوكاالت التجارية المختلفة

للمستوى المهني لمدة ثالث سنوات بعد المتوسطة يتقدم الطالب بعدها الختبارات المرحلة األولى التابعـة  
كما توفرت الدراسة المسائية في المعهد للموظفين الذين يرغبون في الوصول  LCCلغرفة لندن التجارية 

 . ثاني والثالث لشهادات سيتي آند جيلدز البريطانيةإلى المستوى ال

أما مصفاة البترول فكان لها مركز خاص للتدريب يتولى تغطية احتياجاتها من المهـارات فـي المهـن    
المطلوبة فيها، وفي الخمسينات كذلك تأسس أول مركز للتدريب المهني الصناعي بعدن والذي يتبـع مـا   

  .كان يعرف بمكتب العمل

م تأسيس أول مدرسة زراعية في صنعاء من قبل األسـتاذ أحمـد وصـفي زكريـا     1936٦لعام وشهد ا
م مدرسة صناعية لصناعة النسيج واستقدم لها الخبراء من 1937السوري الجنسية ، كما افتتحت في العام 

م بصنعاء مدرسـة  1949مصر لتدريب الطالب على أعمال النسيج والحدادة والنجارة وأنشئت في العام 
افتـتح معهـد    1957وفي العـام   .للبنات لتدريس العلوم االبتدائية والشؤون المنزلية والخياطة والتطريز

طالب وطالبة لتدريس العلوم الصحية بالتعاون مع منظمة الصـحة   ١٠٠صحي بصنعاء بطاقة استيعاب 
صـحي إلعـداد   العالمية وخبرائها، كما شهدت الخمسينات وبداية الستينات في عدن ظهـور التعلـيم ال  

البريطانية باإلضافة ) S .R .N(كتأهيل مواز لشهادة ) R.N .A( الممرضين والممرضات لنيل شهادة 
م المعهد الفني بالمعال الـذي كـان   1951وافتتح في مدينة عدن في العام  .ةإلى دورات في الصحة العام

، ميكانيكا سـيارات ، كهربـاء    نجارة وتركيب ، ميكانيكا عامة( يسمى بالكلية الفنية بأربعة تخصصات 
البريطانية ، وقدمت الحقاً ) سيتي آند جيلدز ( في المستوى الثانوي المهني وفق مناهج ) عامة وتمديدات 

م بدأ العمل في المعهد في مستوى الدبلوم 1961دورات تدريبية قصيرة في نفس التخصصات وفي العام 
المعهد نظام سنتين يتقدم الطالب بعدها المتحان الجمعية الفني لتخريج كوادر متوسطة وفتح قسم تجاري ب

  ) .  R.S.A( الملكية البريطانية لآلداب 
 

  .م1963أكتوبر 14م و1962سبتمبر26مرحلة ما بعد ثورة  -ثانياً 
وبعد قيام الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وفي إطار العمل على تحقيق أهداف الثورة فقد حـدثت نهضـة   
تعليمية رغم الظروف الصعبة واألحداث الجسام التي حصلت في اليمن خصوصاً في عقد الستينات ، إال 

الوعي االجتماعي باإلضافة أن التعليم والتدريب المهني والتقني لم يأخذ المكانة التي يستحقها بسبب غياب 
لعوامل كثيرة سياسية واقتصادية وغيرها، وقد شهدت فترة السبعينات والثمانينات نمـواً جيـداً لمعاهـد    
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معهداً ومركزاً على مستويات  ٤٧خالل تلك الفترة  ومراكز التعليم والتدريب المهني والتقني إذ افتتحت 
  .ت نمواً يذكر في أعداد المعاهد والمراكزمختلفة في البالد بينما لم يشهد عقد التسعينا

  . م1990واقع التعليم الفني والمهني بعد قيام الوحدة  -ثالثاً 
م وكخطوة أولى الهتمام الدولة بالتعليم الفني والتدريب المهني فقـد  1990ومع تحقيق الوحدة اليمنية عام 

يب المهني ومؤسسة عامـة للتعلـيم   استحدثت وزارة العمل والتدريب المهني واستحدث فيها قطاع للتدر
والتدريب المهني والتقني ، غير أن ذلك الوضع الجديد لم يكتب له النجاح بسبب الظروف السياسية التي 

   .رافقت تلك الفترة
o  م2001-1992(الهيئة العامة للتدريب المهني( . 

. م ألغي قطاع التدريب المهني بالوزارة واستبدل بإنشاء الهيئة العامة للتـدريب المهنـي  1992وفي العام 
م دمجت وزارة العمل والتدريب المهني بوزارة التأمينات والشؤون االجتماعية وأصبحت 1993وفي عام 

ـ  1995الهيئة العامة للتدريب المهني أحد األجهزة التابعة لها ، وفي عام  ة بـالقرار  م أعيد تنظـيم الهيئ
نتيجة لضرورة تجميع مراكز ومعاهد التعليم والتدريب المهني والتقني تحت مظلة )  64( الجمهوري رقم

واحدة توفيراً لإلمكانيات وحشداً للطاقات والكوادر وتوحيداً للنظم والمستويات ، حيث أصـبحت الهيئـة   
م 1995والتقني ، كما صدر في العام  بموجبه مسئولة عن كافة أنواع ومستويات التعليم والتدريب المهني

الخاص بإنشاء صندوق التدريب المهني والتقني مرتبط بإصالح نظام  15القرار الجمهوري بالقانون رقم 
التمويل ، وفيما يتعلق بجوانب إدارة النظام ورسم سياساته وتنظيمه ، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني ليضم فـي تركيبتـه    في نفس العام أيضاً والخاص بتشكيل 67
مختلف أطراف اإلنتاج والجهات المستفيدة وذات العالقة ، ويمثل فيه أصحاب العمل نسبة كبيرة ويتـولى  
المجلس اقتراح السياسات الموحدة للتدريب المهني والتقني في مختلف مستويات العمل المهنـي مـا دون   

  .وذلك بما يلبي احتياجات خطط التنمية وسوق العمل المستوى أالختصاصي 

م وبعد تشكيل الحكومة الجديدة تم إنشاء وزارة العمل والتدريب المهني وأعيد تنظيمها ، 1997وفي العام 
كما أعيد تشكيل قطاع للتدريب المهني ليتولى مسؤولية التخطيط للتعليم والتدريب المهني والتقني ، وأبقي 

عامة للتدريب المهني والتقني لتتولى مسؤولية تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة لهذا النوع من على الهيئة ال
   .التعليم على المستوى الوطني

o م2001(وزارة التعليم الفني والتدريب المهني(  
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أنشئت الوزارة ضمن التشكيل ) 46(الجمهوري رقم  ــاريخ ــي ت ــرار  2001/4/4وف ــب الق م وبموج
عبد القادر عبد الرحمن باجمال وقد نص القرار على أن تنشأ وزارة تسـمى  / األستاذ الوزاري برئاسة 

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تنفذ سياسة وتوجهات الدولة في تطوير التعلـيم الفنـي والتـدريب    
   .المهني

  :الوضع الراهن للتعليم الفني والتدريب  املهني 
 .اع التطورات التي شهدها القط: أوال 

حظي قطاع التعليم في اآلونة األخيرة بإهتماما كبيراً من قبل الدولة إذ يشكل الدعم األساسـي والمحـرك   
مليـار    89.565لجميع مستوياته من  %)  18(الحقيقي لعجلة التنمية حيث تزايدت نفقاته السنوية بنسبة 

للتعلـيم  %  )  2.1( و % )  85( م تتوزع بنسب متفاوتة إذ شكل نصيب التعليم العام  2000ريال عام 
م ارتفعت األرقام المطلقة لنفقـات  2003وفي عام ، للتعليم العالي % )  2.9( الفني والتدريب المهني و 

إلـى نسـبة     أنخفض نصيب التعليم العام.مليار ريال ) 137.862( التعليم بجميع مستوياته وأنواعه إلى  
%  4( ليزداد نصيب التعليم الفني والتدريب المهني إلى نحو . لصالح فروع التعليم األخرى% )  76.7(

  .من النفقات نفسها % )  19.3(والتعليم العالي ) 
مليار ريال عام )  ٥.468(وبداء إن التعليم الفني والتدريب المهني يحظى باهتمام كبير إذ تم رصد مبلغ 

ع برامج للمشاريع االستثمارية وتحديد كلفة كل مشروع على حدة ليسهل متابعة التقدم فـي  م ووض2003
م أي ما 2002مليار ريال في العام المالي )  2(إنجاز المشاريع خالل السنة المالية إذا تم توريد أكثر من

ـ  واء للتوسـع أو  يوازي نصف الموازنة للعام نفسه في الوقت الذي تزداد الحاجة إلى استثمارات أكبر س
  .التجهيزات والصيانة 

% )  39.8(إال أن هذا النوع من التعليم اخذ منحنى مغاير في توزيع نفقاته لتشكل النفقات الجارية نحـو  
من إجمالي نفقات وزارة التعلـيم الفنـي والتـدريب    % )  60.2(في العام األول والنفقات االستثمارية  

هة التوسعات في المنشآت الجديدة ورفـدها بـالتجهيزات والوسـائل    وهذه الحالة طبيعية لمواج.المهني  
 21.5(م انخفضت نسبة النفقات الجارية إلى 2003المعنية في العملية التعليمية والتدريبية إال أنه في عام  

وعلى الرغم من القلة العددية والنوعية لمخرجـات هـذا   . للنفقات االستثمارية % )  78.5(نظير % ) 
( وهي توازي نحو ، ريال سنوي )  119.203(إال أن حصة الطالب من النفقات الجارية بلغت   ،النظام 

وفي العـام األول  انخفضـت تكلفـة    ) ثانوي  ، أساسي ( أضعاف  تكلفة الطالب في التعليم العام  )  6
  .والثانوي أضعاف تكلفة الطالب بالتعليم األساسي )  4( ريال يوازي )  96.496( الطالب نفسها إلى  
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ويحتل التعليم الفني والتدريب المهني مكاناً متميـزاً  في سلم األولويات لماله من عالقة وثيقة باإلشراف 
وصيانة مشاريع التنمية كما أنه يمثل احد أهم عناصر الوصل واالرتباط بين النظام التعليمي وسوق العمل 

  .  الحالي  ولماله من خصوصية في تنمية الموارد البشرية التي يتميز بها العصر
ومما ال شك فيه إن التعليم الفني والتدريب المهني في السنوات األخيرة حظي باهتمام كبير من قبل القيادة 
السياسية وما القفزة النوعية في مسار التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن الترجمة كبيرة تعكس ذلك 

كست توجهات القيادة السياسية األمر الـذي انعكـس   وكان إنشاء الوزارة أهم الخطوات التي ع. االهتمام
مؤسسات تدريبية جديدة ) 9( بدورة على مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني حيث افتتحت وانضمت 

ليصبح عدد المؤسسات التدريبية ، أبين ، تعز ، المحويت ، صنعاء ، المكال ، عدن ( في كالً من محافظة
  .م 2003سة تدريبية موزعة على معظم محافظات الجمهورية خالل العام مؤس)  54( التابعة للوزارة 

ومن خالل الجدول الخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني يتضح أن مؤشرات التعليم الفني قـد حققـت   
م تتـوزع علـى    2000-2001مركز ومعهدا عام  ٢٥زيادة ملموسة لعدد المراكز والمعاهد لتصل إلى 

معاهـد   4و ) تجاريـة   –صناعية  –زراعية ( معاهد مهنية  8كز مهني صناعي و مر ١٣النحو التالي 
  .تقنية

مركزاً صناعياً بإلغاء  12مركز ومعهدا منها  37م بلغ عدد المراكز والمعاهد  2002 – 2003وفي عام 
فقد ) رية تجا، صناعية، زراعية( معهد واحد عن العام السابق بسبب إعادة التأهيل بينما المعاهد المهنية 

وعليه فقد بلغ عـدد المعاهـد   .معاهد 7معاهد وبلغت المعاهد التقنية    10معهدا بزيادة  18ارتفعت إلى 
  . م على النحو التالي 2003المهنية والتقنية في الجمهورية اليمنية في عام 

  :ً أوال 
معهداً موزعة على ستة عشر  54المعاهد المهنية والتقنية التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني   

  .معهداً تقنياً تقتصر على خمس محافظات 11معهداً مهنياً و  ٤٣محافظة منها 
  :ً ثانيا

 ٤٨بلغ عدد المعاهد والمراكز األهلية التابعة للقطاع الخاص والمرخص لهـا  .المعاهد والمراكز الخاصة 
المجاالت والتخصصـات ذات المهـارات   مركزاً ومعهداً تقدم هذه المؤسسات تدريب في عدد محدد من 

  .المحدودة
  :ثالثاً 

مركز ومعهدا تقدم برامج تدريبية لتغطية   ٥١المعاهد والمراكز التابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية  
  .احتياجاتها الخاصة لطبيعة عمل ونشاط هذه المؤسسات والوزارات
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تقنية في محافظات الجمهورية التابعـة للـوزارة   وال يبين لنا عدد المعاهد المهنيـة  )  1( والجدول رقم 
  .م٢٠٠٣للعام 

  م٢٠٠٣إجمالي المعاهد المهنية والتقنية في محافظات الجمهورية للعام ) 1( جدول رقم 

 المحافظة رقم

   مستوى المؤسسة التدريبية
 اإلجمالي

ــد ــنتان بع س
 األساسي

ثــالث ســنوات بعــد 
 األساسي

ســنتان بعــد  
 الثانوية

 7 0 4 3 العاصمةأمانة  1

 9 6 1 2 عدن 2

 5 0 4 1 الحديدة 3

 7 2 4 1 تعز 4

 6 0 2 4 إب 5

 4 0 2 2 أبين 6

 3 1 1 1 المكال 7

 2 0 ـــ 2 دمار 8

 2 1 ـــ 1 لحج 9

 3 1 2 ـــ حجة 10

 1 0 ـــ 1 سيئون 11

 1 0 ـــ 1 مأرب 12

 1 0 ـــ 1 عمران 13

 1 0 ـــ 1 المحويت 14

 1 0 ـــ 1 الضالع 15

 1 0 1 ـــ صنعاء 16
 54 11 21 22 ـــ إجمالي

 م2004المصدر مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية 

  قائمة بمؤسسات التدريب التقنية التابعة للوزارة)  ٢( جدول 
 سنة التشغيل مجال التعليمالمحافظة اسم المؤسسةالمسلسل

 1999 صناعي إنشائي تعز الحوبان/المعهد التقني الصناعي  1

 1995 صناعي إنشائي عدن المعهد الوطني للتقنيين والمدربين 2

 1951 صناعي إنشائي عدن المكال/المعهد التقني الصناعي  3

 1989 فندقي سياحي عدن المعال/ المعهد الفندقي السياحي  4
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 1987 تجاري عدن خور مكسر/المعهد الفني التجاري  5

 1970 بحري سمكي عدن المعهد التقني البحري 6

 1976 زراعي عدن دار سعد/ معهد هندسة الري 7

 1982 زراعي  لحج صبر/ المعهد التقني الزراعي  8

 2003زراعي صناعي تعز ألخيامي/ المعهد المهني الزراعي  9

 2002 صناعي إنشائي حجه عبس/ المعهد التقني الصناعي  10

 2003 صناعي إنشائي المكال فوه/ الصناعي  المعهد التقني 11

 2003 بحري سمكي المكال خلف المكال/ المعهد التقني البحري  12
  

 
  

  ألتابعه للوزارة) مستوى سنتان ( قائمه بمؤسسات التدريب المهني )  ٣( جدول 
 سنة التشغيل مجال التعليمالمحافظة اسم المؤسسةالمسلسل

 1979صناعي إنشائي األمانة شارع بغداد / معهد التدريب المهني  1

 1983صناعي إنشائي األمانة ذهبان.ط / معهد التدريب المهني  2

 1979صناعي إنشائي الحديدة حي العمال/ معهد التدريب المهني  3

 2000صناعي إنشائي الضالع جبن/ معهد التدريب المهني  4

 2003صناعي إنشائيالمحويت الخبت/ الصناعي المعهد المهني  5

 1981صناعي إنشائي أبين معهد االوراس للتدريب المهني 6

 1976صناعي إنشائي أبين المكود/ معهد التدريب المهني  7

 1987صناعي إنشائي إب يريم/ معهد التدريب المهني  8

 1992صناعي إنشائي إب النادرة/ معهد التدريب المهني  9

 1994صناعي إنشائي إب القفر/ معهد التدريب المهني  10

 1998صناعي إنشائي مأرب مأرب/ معهد التدريب المهني  11

 2000صناعي إنشائي إب دار الشرف/ معهد التدريب المهني  12

 2002صناعي إنشائي تعز التربة/معهد التدريب المهني  13

 1980صناعي إنشائي سيئون سيئون/ معهد التدريب المهني  14

 1975صناعي إنشائي المكال خاف المكال/معهد التدريب المهني  15
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 1980صناعي إنشائي دمار دمار/ معهد التدريب المهني  16

 2003صناعي تجاري دماروصاب العالي/ معهد التدريب المهني  17

 1971صناعي إنشائي عدن المنصورة/ معهد التدريب المهني  18

 1977صناعي إنشائي عدن خور مكسر/ معهد التدريب المهني  19

 2003صناعي إنشائي عمران خور مكسر/ معهد التدريب المهني  20

 1986صناعي إنشائي لحج معهد بومدين للتدريب المهني 21
  

  تابع للوزارة) مستوى ثالث سنوات( قائمه بمؤسسات التدريب المهني )  ٤( جدول 
سنة التشغيل مجال التعليمالمحافظة المؤسسة التدريبيةاسم المسلسل

 1970 صناعي إنشائي األمانة حده/ المعهد المهني الصناعي  1

 1982 زراعي وبيطري األمانة المعهد المهني البيطري والزراعي  2

 ــــ تجاري األمانة معهد عبد الناصر المهني التجاري 3

 2001 تجاري األمانة معهد أروى المهني التجاري  4

 1994 صناعي إنشائي الحديدةالدريهمي/ المعهد المهني الصناعي  5

 1982 زراعي الحديدة سرد ود/ المعهد المهني الزراعي  6

 1972 تجاري ألحديده معهد الثورة المهني التجاري 7

 1978 تجاري ألحديده معهد بلقيس المهني التجاري 8

 1985 صناعي إنشائي أبين الكوده/ المعهد المهني الصناعي  9

 2000 زراعي إب العدين / المعهد المهني الزراعي  10

 2000 تجاري إب معهد إب المهني التجاري  11

 1982 صناعي إنشائي تعز الحصب/ المعهد المهني الصناعي  12

 2002 صناعي إنشائي تعز معهد السعيد المهني الصناعي  13

 1986 تجاري تعز التجاريمعهد تعز المهني  14

 1977 تجاري تعز معهد الخنساء المهني التجاري 15

 1987 تجاري حجه معهد الثورة المهني التجاري 16

 2002 تجاري حجه معهد أروى المهني التجاري  17

 1982 تجاري المكال فوة/ المعهد المهني التجاري  18
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 1972 زراعي عدن المعهد التعاوني الزراعي  19

 1970 زراعي أبين جعار/ معهد التدريب الزراعي  20

 2003 صناعي إنشائي صنعاء المغارم / المعهد المهني الصناعي  21
 

  : مؤشرات التعليم الفني والمهني:  ثانياً 
يقدم هذا النوع من التعليم برامج تأهيلية وتدريبية لثالثة مستويات يشمل المستوي األول والثـاني نظـام   

بينما المسـتوى الثالـث   ، ويكون هذا في مصاف التعليم المهني ، وثالث سنوات بعد األساسي ، سنتين 
وهذا النـوع مـن التعلـيم    . ومدة الدراسة فيها سنتين بعد الثانوية ) التقني ( يصنف في المستوى الفني 

عـدى   يصنف في المستويين الفنـي والمهنـي  )    ثقافي ،،تجاري،زراعي ،صناعي( بفروعة المختلفة 
 .المجال الثقافي الذي اختص للمستوى الفني دون   المهني 

  :المستوى المهني  -١
تشكل مدخالت هذا النوع من التعليم من مخرجات التعليم األساسي فقد مثلت نسبة القبول بالمسـتوى  

م من إجمالي القبول بالصـف  2002-2003عام % )  1.9(م ثم 2000-2001عام %)  1.5(المهني 
في العام الثاني وفي العـام  ) 2% (وي وما في  مستواه وهي نسبة ضئيلة ال تكاد تتجاوز  األول الثان

من إجمالي االلتحاق بالتعليم الثانوي %)  1.4(م انخفضت هذه النسبة بشكل طفيف إلى 2003-2002
( ها من وما في مستواه وعلى الرغم من تنامي األعداد المطلقة للملتحقين بالتعليم المهني للفترة نفس، 

طالب وطالبة وهذه الزيادة ناجمة عن ضـم طـالب التعلـيم    ) 2334( طالب وطالبة بفارق ) 5715
%)  4.3( التجاري من وزارة التربية إلى وزارة التعليم الفني إذ شكلت اإلناث نسبة مشاركة قـدرها  

قين لنفس العـام  تتوزع نسب الملتح. م2002-2003من إجمالي الملتحقين بهذا النوع من التعليم عام  
 8.2، % 20، % 71.8على التوالي بنسب    )زراعي ،تجاري،صناعي (بحسب مجاالت التخصص 

  .وقد احتل التعليم الصناعي المرتبة األولى %  
  
  : التعليم الفني والتقني – ٢

تتكون مدخالت هذا المستوى من مخرجات التعليم الثانوي وهو يشترك مع التعلـيم الجـامعي فـي    
من إجمـالي القبـول بـالتعليم    %)  1.0(ب مخرجات التعليم الثانوي إذ حاز على ما نسبته  استقطا
م حدث تحسن ملحـوظ إذ حـاز    2003 -2002م وفي العام الدراسي 2001 -2000للعام .الجامعي

  .من إجمالي القبول في التعليم الجامعي % )  5.5( التعليم الفني و التقني على ما نسبته  
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  :أنظمة وبرامج  التعليم الفني  والتدريب المهني : ثالثاً 

تصنف فرص التعليم والتدريب التي توفرها المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة في صنفين أساسـين  
ويمكن تحديد أنـواع وأنمـاط التعلـيم الفنـي     ، هما التدريب ما قبل الوظيفة والتدريب أثناء الخدمة

  .له المتوفرة حالياً في مؤسسات الوزارة في ثالث أنواع هيوأشكا، والتدريب المهني
  :التعليم والتدريب النظامي -أوال 

  وينقسم هذا النوع من التعليم إلى ثالثة مستويات هي
  .التدريب المهني مستوى سنتان ويشمل المجاالت التالية  - أ

 . مجال الكهرباء -

  .مجال االلكترونيات   -
  . كانيكايمجال الم  -
  . ةمجال النجار  -
  . مجال البناء  -

 
  .التدريب المهني مستوى ثالث سنوات ويشمل المجاالت التالية  - ب

 . مجال الكهرباء  -

  .  مجال الميكانيكا  -
  .المجال البحري  -
  .المجال الزراعي  -
  . مجال الهندسة  -
  .المجال البيطري  -
  .مجال االلكترونيات   -
  . مجال الفنون الجميلة  -
  . مجال البناء  -
  . مجال النجارة   -
  .المجال التجاري   -
 .المجال الزراعي  -
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 .التعليم التقني ويشمل المجاالت التالية   - ت

 .مجال التصميم الداخلي  -

 .مجال البناء   -

 . مجال الكهرباء  -

 .مجال االلكترونيات  -

 .مجال الميكانيكا  -

 .في المجال البحري  -

 .في مجال الفندقة  -

 .في المجال التجاري  -

 .في المجال الزراعي  -
 

 :التعليم الموازي –ثانيا 
بشكل تجريبي ابتداًء ،وقد تم اعتماد التعليم الموازى كنظام تعليمي متاح في المؤسسات التابعة للوزارة 

  .م 2003/2002من العام التعليمي 
  

  :التعليم المستمر –ثالثا 
  وتنقسم برامج التعليم والتدريب المستمر إلى 

  . برامج توافق المستويات المهنية الوطنية المعتمدة  -
 .برامج لتلبية احتياجات نوعية خاصة لطالبيها  -
 

  :مدخالت ومخرجات التعليم الفني والمهني : رابعاً 
م نظراً لقلة المعاهد فـي هـذه    1997-2001يالحظ تدني القبول بالتعليم الفني خالل األعوام السابقة   

.                                                                ي محافظتي عدن وتعزالمستويات وتركزها ف
م حقق القبول زيادة في األعداد المطلقة عن العام األول حيـث بلـغ   2003 -2002وفي العام الدراسي  

التعليم النظامي والتعليم الموازي والتعلـيم  ( زارة إجمالي عدد المقيدين في المؤسسات التدريبية التابعة للو
  م كمايلي 2003خالل العام ) المستمر
  :التعليم النظامي -١
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 ٢٦٣٢في المعاهد التقنية بلغ إجمالي المقيـدين    • 2003طالبة منهم في الصـف األول   426طالب و
 .           طالب وطالبة  1055طالب وطالبة وفي الصف الثاني 

  1175طالبة منهم فـي الصـف األول    464طالب و 2840مهنية بلغ إجمالي المقيدين في المعاهد ال •
 .طالب وطالبة  1368طالب وطالبة وفي الصف الثالث   761طالب وطالبة وفي الصف الثاني 

طالبة مـنهم فـي الصـف األول     27طالب و 6039في معاهد التدريب المهني بلغ إجمالي المقيدين  •
 . طالب وطالبة  2463الصف الثاني  طالب وطالبة وفي  3603

 917طالب و  11511وإجماالً فقد بلغ عدد المقيدين في مختلف مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني 
 .طالبة 

  :التعليم الموازي  -٢
  .طالب 147في الصف األول بلغ عدد المقيدين  •
  . طالب 645وفي الصف الثاني بلغ عدد المقيدين  •

  . طالب 792وإجماال فقد بلغ عدد المقيدين في نظام التعليم الموازي 
تبين لنا أعداد الطالب المقيدين والخريجين من معاهد التعليم الفني والمهني خالل ) 6،  5( والجداول رقم 

  .م 1997 / 2003   الفترة 
  

  ٢٠٠٣ - ٩٧ة لألعوام إجمالي الطالب المقيدين في مؤسسات التدريب التابعة للوزار)   ٥( جدول 

 المجموع 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 العام/    المعاهد    

 8070 3058 1748 1136 692 498 407 531 المعاهد التقنية

ــة   ــد المهني المعاه
 الصناعية 

1610 18121849 21392247 2670 1343 13670

ــة   ــد المهني المعاه
 التجارية

303 364 500 528 1787 1607 1460 6549 

ــة   ــد المهني المعاه
 الزراعية والبيطرية

451 349 343 476 424 522 501 3066 

معاهد التدريب المهني
2403 24202788 25723004 3246 6066 22499

53854 12428 9793 64078598 53525978 5298 المجموع
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  م2003المصدر التقرير السنوي 

  
  

  
  

  م١٩٩٧/٢٠٠٣التابع للوزارة لألعوام  الخرجين من مؤسسات التدريبإجمالي )  ٦( جدول رقم 

 المجموع 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 العام/  المعاهد  

 1772 478 309 222 176 128 278 181 المعاهد التقنية
ــة  ــد المهني المعاه

 2926 603 501 417 408 406 244 347 الصناعية 
ــة  ــد المهني المعاه

 3015 301 450 507 596 411 399 351 التجارية
ــة  ــد المهني المعاه
 749 89 74 76 94 101 131 184 الزراعية والبيطرية

ــدريب  ــد الت معاه
 7356 1939 806 1070 925 882 729 1005 المهني

 15818 3410 2140 2292 2199 1928 1781 2068 المجموع
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مشروع وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاقدات مبلـغ  )  29( اإلعالن والتعاقد علـى تنفيـذ    -٢
  ريال)  999,616,504( وقدرة 

  ريال) 183,648,942( مشروع بتكلفة إجمالية بلغت)  14( وعددها : المشاريع قيد التنفيذ  -٣
 11( م االنتهاء مـن تنفيـذ وإنجـاز    2003تم خالل العام ) المكتملة ( المشاريع المنجزة  -٤
  ريال)  344,690,249( تكلفتها بلغت . مشروع )
  

  . تمويل من مشروع تطوير التدريب المهني -٢
A-   المشاريع قيد التنفيذ                                                                 .  

 م2003المنصرف خالل العام  كلفة المشروع المحافظة اسم المشروع  م
 451,271.46 979,731.17 الحديدة العمالحي / معهد التدريب المهني  1

 175,514.57 1,090,035.06 األمانة ذهبان/ معهد التدريب المهني  2

 626,786.03 2,069,766.23 اإلجمالي

  
  

B -   م  بالريال2003المشاريع المسلمة ابتدائياً خالل العام(  
  المحافظة اسم المشروع  م

 
 العملة تكلفة المشروع القيمة التعاقدية

 ريال 2,060,878.83 1,745,068.26 حضرموت حضرموت/ معهد التدريب المهني  1
 ريال 1,132,590.60 56.,980,075 ذمار ذمار/ معهد التدريب المهني  2
  لحج لحج/  معهد التدريب المهني 3

 

 ريال 769,889.60 700,101.32

 ريال 1,107,932.35 998,378.00 عدن المنصورة/  معهد التدريب المهني 4
 ريال 919,615.02 782,884.97 عدن خور مكسر /  معهد التدريب المهني 5
 ريال 1,173,340.37 918,619.59 تعز تعز/  معهد التدريب المهني 6
 ريال 547,582.94 464,117.17 أبين الكود/  معهد التدريب المهني 7

 ريال 7,711,829.71 6,589,244.87 اإلجمالي

  
C -   المسلمة نهائياً ( المشاريع(  
 العملة تكلفة المشروع القيمة التعاقدية المحافظة اسم المشروع م

دوالر 83,518.87 70,205.80حضرموت مركز سيئون 1
 دوالر188,376.39 157,069.07 صنعاء بغداد/ معهد التدريب المهني  2
 دوالر138,061.34 124,048.06 أبين زنجبار -أبين/ معهد التدريب المهني  3
 دوالر128,986.05 111,624.40 عدن معهد التدريب المهني  المعاقين  المنصورة 4
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 العملة تكلفة المشروع القيمة التعاقدية المحافظة اسم المشروع م

 دوالر139,923.66 127,645.38 عدن عدن –المعهد الفني التجاري  5
 دوالر 65,110.63 51,999.25حضرموت فوة –المعهد المهني التجاري  6
 دوالر 40,462.07 33,853.25 صنعاء صنعاء –مركز المعاقين  7
 دوالر 49,942.68 41,619.25 عدن فقم –مركز المعاقين  8
 دوالر 80.001.00 66,919.00 عمران ثالء –مركز المعاقين  9

 دوالر 25,486.68 21,979.68 صنعاء صنعاء -مركز الكفيفات10
 صنعاء مبني تدريب المدربين أثناء الخدمة 11

6,258,530 7,509,040 

ريال 
 يمني

دوالر164,371.18195,892.43 إجمالي المشاريع المنفذة بالدوالر
 6257530 إجمالي المشاريع المنفذة بالريال اليمني

7,509,040  
 

ريال 
يمني

  

  :مشروعات بتمويل من الصندوق االجتماعي  -٣

م بالمساهمة في األعمال اإلنشائية في مؤسستين 2005قام الصندوق االجتماعي للتنمية خالل العام 
  .دوالر 600,000تدريبيتين في كالً من محافظتي إب والضالع بلغت كلفة المشروعين كاملة بـ 

 مالحظات كلفة المشروع الكاملة المحافظة اسم المشروع م

 القيمة بالدوالر 300,000 السدة/ إب  المعهد المهني الصناعي 1

 القيمة بالدوالر 300,000 الضالع الصناعي المعهد المهني 2

 دوالر 600.000 اإلجمالي

   :المشروع االستشاري األلماني للتدريب المهني والتقني - ٤

الوزارة في تخريج كوادر يمنية مؤهلة قـادرة   وضع هذا المشروع لالستشارة وتتمثل غايته في مساعدة
المهنية والتقنية وفي مختلف التخصصات والمجاالت ، مستوياته  على سد احتياجات سوق العمل بمختلف

م ، 1987جمهورية ألمانيا الصديقة ، وقد بدء هذا المشـروع فـي ينـاير     ويمول هذا المشروع حكومة
م ـ  2000يوليو ( عاماَ مقسمة إلى ست مراحل وقد أكمل مرحلته السادسة  16فترة  وخطط له أن يمتد



 

 تقرير عن قطاع التعليم الفني والمهني
  

يـورو لـدعم    ( 2,190,000 ) وقــدره  يـا مبلـغ ، وقـد رصدت ألمان) م 2003 ديسمبر
خالل هذه المرحلة، وقد واصل المشروع األلماني نشاطاته في مرحلته  المشروع االستشاري في الوزارة

 األهداف المخططة بالتركيز على تطوير وتحسين إطار العمل لمنظومة التعليم المهنـي  األخيرة وحسب

والتدريب المهني مـن   لجانب تعزيز العالقة بين التعليم الفني والتدريب المهني مع إعطاء اهتمام خاص
 .ناحية والقطاع االقتصادي من ناحية أخرى 

  : التدريب المهني مشروع تعزيز المجاالت ذات األولوية في - ٥

مجال الفندقة والسياحة، والـنفط والغـاز،    يهدف المشروع إلى إنشاء ودعم ثالث مؤسسات تدريبية في
يورو وتصل المنحة المقدمة من )  ( 8,760,000المشروع هي أة، والتكلفة التقديرية لهذاوتأهيل المر

مليون يورو ، وقد تم التوقيع على وثيقة المساعدة للمشروع ) 7( المشروع إلى  االتحاد األوربي في هذا
األوروبـي   على االتفاق مع االتحاد 2003م، وقد تركزت أنشطة المشروع في العام ١٩٩٨أكتوبر  في

يورو  (7,000,000) إلعادة توزيع المبلغ المخصص للمشروع وهو ( MOU ) بتوقيع مذكرة تفاهم
يورو مساهمة الحكومة اليمنيـة بمـا يتناسـب مـع     ) 1,760,000(ومبلغ ، مساهمة االتحاد األوروبي

، والنفط و المـرأة   واإلنشاء لقطاعي الغاز األنشطة الثالثة المختارة وتحمل الجانب اليمني كلفة الترميم
م للقطاعات المذكورة بإعـداد المنـاهج واختيـار    ٢٠٠٤وعلى ضوء ذلك سيتم إعداد خطة العمل لعام 

المدربين وإعداد برامج التدريب والتجهيزات الالزمة للقطاعات المختارة وخاصة قطاع تأهيل المرأة الذي 
االتفاق مع  م كما تم2004عام الدراسي المقبل يبدأ البرنامج التعليمي و التدريبي له في ال من المخطط أن

  :تفصيل األنشطة كما يلي م، ويمكن2005االتحاد األوروبي بأن يتم تمديد فترة المشروع حتى ديسمبر 

  .قطاع الفندقة والسياحة - ١

 (1,634,000)تم إنجاز تقرير التقييم إلنشاء المعهد الوطني للفندقة و السياحة بصنعاء بمبلـغ وقـدرة  
كما تم عقد ورشة عمل لمناقشة تنفيـذ إسـتراتيجية   ، م 2004و والذي سيتم البدء به مع مطلع العام يور

م مع المعنيين في الوزارة والقطاع الخاص ممثالً بالفنادق الرئيسية ووكـاالت السـفر   2004خطة العمل 
للمعهـد   داري والفنيوممثلين عن وزارة الثقافة و السياحة،وقد شكلت لجنة الختيار الطاقم اإل والسياحة

  .م 2004وستواصل اللجنة عملها في هذا الجانب في مطلع العام

   -:قطاع الغاز والنفط -٢
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 تم اإلتفاق على اختيار تخصصين في هذا المجال  -:وهما

  Oil & Gas operator مشغل غاز ونفط -

  Equipment Maintance صيانة -

المدربين وإعداد المناهج وتقييم البرنامج التـدريبي   إختياروسوف تقوم وحدة المشروع بالبدء في أعمال 
وسيكون مقر الوحدة التدريبية للقطاع في المعهد الوطني للمدربين والتقنيين  واإلعداد للتجهيزات الالزمة

  .عدن/سعد دار

   :قطاع تأهيل المرآة  -٣

  -:التدريبية القائمة وهيفي بعض المؤسسات  تم االتفاق على تنفيذ بعض المجاالت الخاصة بالمرأة

  .مجال السكرتارية التنفيذية -

  .واإلعالن إستخدام الكمبيوتر في مجال النشر -

  .مجال مشغل فيديو و كاميرا -

  -:التالية وستنفذ هذه التخصصات في المؤسسات التدريبية

روى المهنـي  خور مكسر،و معهـد أ / الفني التجاري مجال السكرتارية التنفيذية سينفذ في المعهد -
  .األمانة/ التجاري 

ومجال مشغل فيديو وكاميرا سينفذان في المعهـد   إستخدام الكمبيوتر في مجال النشر واإلعالن ، -
  .المعال/ التقني الصناعي

  : للتقنيين والمدربين المشروع األلماني لدعم المعهد الوطني - ٦

منتظمة للفنيين والمـدربين وتقـديم دورات   تدريبية  يهدف المشروع إلى تمكين المعهد من تقديم برامج
والمؤسسات العامة والخاصة بحسب احتياجات سوق العمل ،  لفترات قصيرة وخدمات إضافية للشركات

و تـم تمديـد   ) م 2001م إلى ديسـمبر  1999يناير( الثانية التي امتدت من  وقد أكمل المشروع مرحلته
 لماني بالمشاركة مع الجانب اليمني في تنفيذ المشروعم ، ويقوم فريق أ2003ديسمبر عام  المشروع إلى
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 1,278,000 ) ، وقد رصدت ألمانيا مبلغ وقدره يورو لدعم المعهد الوطني لتدريب المـدربين،  (

 .)م2003م إلى ديسمبر 2002يناير (للفترة 

للتقنـين   للمدربين بالتعاون مع المعهـد الـوطني   وفي إطار هذا المشروع تم تنفيذ برامج تدريب أساسي
   .م2003األولى في شهر أكتوبر  والمدربين ، وقد تم تخريج الدفعة

 :مشروع تطوير التدريب المهني  - ٧

المهني ، والتحسين النوعي لبرامج التدريب  يهدف المشروع إلى تقوية الوضع المؤسسي للتدريب :
من (متطلبات سوق العمل ، ومدة المشروع ثمان سنوات  المهني ، وإيجاد مراكز تدريب مهني تخدم

ممول مـن البنـك الـدولي    ) مليون دوالر   33(القرض إلى  ، وتصل قيمة) م 2003م إلى 1997
  .المشروع ومنظمة األوبك ومكونات

  :م نورد منها ما يلي2003العام  وفي إطار هذا المشروع تم تنفيذ عدد من األنشطة خالل

تنفيذ مشروعين في كالً من أمانة العاصمة  م، وإستكمال2003مشروع خالل العام ) 18(إستالم عدد  -١
  .والحديدة

 لديوان عام الوزارة وتجهيزات ومعدات تعليمية للمؤسسات التدريبية التابعة توفير تجهيزات مكتبية -٢

  للوزارة

الحديثة وتطوير المنـاهج،  وورش عمل محلية في مجاالت التكنولوجيا  دورات تدريبية)  7(  عقد  -٣
  .الشاملة وإستراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني وإدارة الجودة

القاهرة، وتورينو في مجال المنـاهج  : وورش عمل خارجية في كالً من دورات تدريبية)   5(عقد  -٤
 ات األعمـال اإلشرافية وإعداد الموازنات، وتنمية الموارد البشرية ونظـام مشـترو   وتطوير المهارات

  .المدنية

  : مشروع المعهد التقني بأمانة العاصمة - ٨



 

 تقرير عن قطاع التعليم الفني والمهني
  

العاصمة، وقد تم التوقيع على اتفاقية القرض مـع   يهدف المشروع إلى إنشاء معهد تقني فـي أمانـة   
دينـار إسـالمي مـا يعـادل      (6,840,000 ) م بمبلـغ 2001/8/4البنك اإلسالمي للتنمية فـي  

  .دوالر 9,240,000)(

   ) :قرض من صندوق التنمية السعودي  ( إنشاء معاهد تقنية ومعاهد تدريب مهنيمشروع  - ٩

والتقني في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك  يهدف هذا المشروع إلى توسيع وتطوير التدريب المهني
منها بتمويـل مـن الصـندوق    ) 19(و سيتم إنشاء عدد  معهد تقني ومهني،) 39(من خالل إنشاء عدد 

مليون دوالر، أما بقية المعاهد والتي يصل عددها ) 50( القرض إلى  للتنمية ، حيث يصل قيمةالسعودي 
   .تنشأ بتمويل من الحكومة اليمنية معهد فسوف) 16(إلى 

  :وفرنس  التعاون الفني والمهني الزراعي بين اليمن - ١٠

شكل رئيسي من خالل خلق يهدف المشروع إلى دعم تطوير التدريب الفني والمهني في مجال الزراعة ب
   .اليمنية والفرنسية توأمه بين المعاهد

م كنتيجة للقـرار  2003بدأ التعاون اليمني الفرنسي في التعليم الفني والتدريب المهني في شهر أغسطس 
ـ  الذي أتخذ خالل اليمنية المشتركة والتي عقدت فـي بـاريس نـوفمبر     الجولة الثالثة للجنة الفرنسية 

الوزارة والذي يقوم حالياً بتحليل وضع التعليم  الفرنسية خبيراً للعمل لدى أوفدت الجمهوريةم وقد 2002
هذه المهمة فقد تم عمل زيارة أوليه لجميـع المعاهـد،    وللقيام بإنجاز اليمن، الفني والتدريب المهني في
ارة تم التركيـز علـى   محافظات الجمهورية والتابعة للوزارة، بعد هذه الزي والمراكز المهنية في معظم

التـي   الزراعي للوزارة، ولذا فقد تم إجراء مهمة لتحديد محاور هذا المشروع من خالل الزيارة الجانب
الزراعة الفرنسية للمعاهـد   بيرنارد كافييل مدير الدائرة الوطنية للتعاون الدولي في وزارة/ قام بها السيد

و  12بهـذه المعاهـد خـالل الفتـرة      ص المـرتبط المهنية الزراعية والبيطرية، وكذا القطـاع الخـا  
  ـ:لهذا المشروع وهما  م، وقد خرجت هذه الزيارة بعنصرين رئيسيين18/12/2003

  . اإلستشارة المباشرة في الوزارة -

        م٢٠٠٤المعاهد الفرنسية واليمنية إبتداًء من عام  إنشاء منظومة لمتابعة عملية التوأمة بين -
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 :يم الفني والمهنيمعوقات التعل
  :أهم معوقات التعليم الفني والتدريب المهني

  .ضعف الطاقة االستيعابية وضعف الفرص المتاحة لإلناث  - 1
  . ضعف أو غياب الدور الفاعل للقطاع األهلي ومؤسسات المجتمع المدني – 2
  .االستيعاب البطئ للتطورات الحديثة – 3
  .غلبة الجوانب النظرية على الجوانب التطبيقية – 4
  ).ذكورية التعليم الفني والمهني(اتصافه بالذكورية  – 5
  .التفاوت في توزيع خدماته بين المحافظات مع غيابة في معظمها – 6
  .ضعف العالقات المبنية على الشراكة الفاعلة بين مؤسسات التعليم الفني والمهني وشركاء التنمية – 7
عدم تفعيل أنشطة صندوق التعليم الفني والتدريب المهني وتطوير المهارات لتحقيق مبدأ التلمذة  – 8

الصناعية مع القطاعات الخاصة إال من زاوية ضيقة في مجاالت وأنشطة لم تكن نوعية وذات جدوى 
  .اقتصادية ضعيفة

، المدرب ، المدرس (دخالتها ضعف الكفاءة الداخلية للعملية التعليمية الذي يعزى إلى ضعف م – 9
المعدات  وعدم توازن الجوانب النظرية مع ، الوسائل ، المكتبات والتجهيزات ، المنهج ، الكتاب 
  .التطبيقية

عدم وجود هيئة إشرافية من ذات المؤهالت العليا تغطي كافة التخصصات ولها باع في حقل  – 10
  .العمل

  . ن بالتدريس والتدريب تدني مستوى التأهيل لمعظم العاملي – 11
اللغات الحية خصوصاً اللغة اإلنجليزية باعتبارها لغة  ضعف أو غياب التأهيل الكافي للطالب في – 12

  .العصر
  .غياب االرتباط و التوعية المهنية في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي ومحو األمية وتعليم الكبار – 13
  .ألمية وتعليم الكبار ومراكز التعليم الفني والمهنيإغالق القنوات بين برامج محو ا – 14

اختالل التوازن بين مخرجات التعليم المهني والطلب االجتماعي الناشئ عن غياب االرتباط بين  - 15
احتياجات التنمية ومؤسسات اإلعداد الذين نجم عنة إضافة أعداد جديدة إلى قائمة االنتظار والبحث عن 

  .وظيفة 
ور والحوافز للقائمين على العملية التعليمية والتدريب جعلت الكثير منهم يبحثون عـن  ضعف األج – 16

  .فرص إضافية
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ضعف االعتمادات الموجهة لتشغيل وصيانة  – 17  .المعدات وتوفير المواد األولية للتطبيقات العملية
ة اسـتقاللها  ضعف كفاءة الصرف من المخصصات المالية وعدم برمجتها بحسب األنشطة إلمكاني – 18

في الجوانب التي تعزز توجهات الوزارة في توسيع طاقتها االسـتيعابية أو تحسـين القـائم بـدل مـن      
م ولم تستغل في أعمـال التجهيـزات والبنـاء    2002مليار ريال عام  2الموفورات التي بلغت أكثر من 

  .والتشييد لمعاهد جديدة 
  

  :السياسات واإلجراءات 
ة للتعليم والتدريب الفني والمهني من مخرجات التعليم األساسي  والثانوي مـن  رفع الطاقة االستيعابي  -١

  .أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
  .خلق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجات التعليم   -٢
 .ةالتوسع في توفير خدمات التعليم الفني والتدريب المهني التي تحقق أهداف اجتماعي  -٣

  رفع االعتمادات الموجهة لتشغيل وصيانة المعدات وتوفير المواد األولية للتطبيقات العملية  – ٤
  .رفع وتحسين األجور والحوافز للقائمين على العملية التعليمية والتدريب   – ٥ 
  فتح القنوات بين برامج محو األمية وتعليم الكبار ومراكز التعليم الفني والمهني  – ٦
  .إيجاد هيئة إشرافية من ذات المؤهالت العليا تغطي كافة التخصصات  –٧
تفعيل أنشطة صندوق التعليم الفني والتدريب المهني وتطوير المهارات لتحقيق مبدأ التلمذة الصناعية – 8

  .مع القطاعات الخاصة
  .تحسين العالقات المبنية على الشراكة الفاعلة بين مؤسسات التعليم الفني والمهني وشركاء التنمية – 7
  

  المصادر
  
 م2003 – 2002اليمنية للعام   مؤشرات التعليم في الجمهورية. -١
  . تقرير التعليم الفني والمهني -٢

  .االنترنت -٣
 .كتاب اإلحصاء -٤


