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   الوطنيةاإلستراتيجية
  

   وتعليم الكبار في الجمهورية اليمنيةاألميةلمحو 
  
   
  

 ٢

   
  
    
  
  

  : مقدمة 
  

تُعد مشكلة األمية في الجمهورية اليمنية واحدة من أهم المشكالت التي تعترض مـسيرة التنميـة ،                 
 التي تؤثر فيها وتتأثر بها      وذلك الرتباطها بالعديد من المشكالت االقتصادية واالجتماعية ، والتربوية        

فاألمية االبجدية وان كانت مظهراً سلبياً في حدود المفهوم التعليمـي إال أنهـا مظهـر للتخلـف                  . 
فهناك عالقة عضوية بين ارتفاع نسبة التعليم بين السكان كبارا وصـغارا            . االجتماعي بصفة عامة    

)  سنة فاكثر    ١٥(  حيث تجد ان نسبة األمية       وبين التقدم بمعناه الشامل ، وتؤكد االرقام هذه العالقة        
بينما تصل هذه النسبة في البالد الناميـة        %) ٣,٥(في البالد المتقدمة الى مجموع السكان تصل إلى         

بما فيها بعض البالد العربية وتفسر لنا هذه النسب بانعكاسـاتها الكثيـر مـن               %) ٥٠(الى اكثر من  
   .مظاهر التقدم والتخلف في مختلف المجاالت



 ٣

  
واذا سلمنا ان االمية مظهر من مظاهر التخلف فإن محوها ينبغي ان يصبح جزءاً ال يتجزأ من كـل                   
مشروع يهدف الى تنمية البالد وتطويرها ، بحيث يصبح االنسان الفرد خير سند لتلك التنمية وقـد                 

م ٦٣بر  م وأكتـو  ١٩٦٢ادركت اليمن خطورة هذه المشكلة منذ قيام الثورة اليمنية سـبتمبر عـام                
وأولت أمر مواجهتها اهتماما خاصاً وبذلت في حدود امكاناتها المادية والبشرية جهوداً طيبة في هذا               

م بافتتاح وزارة التربية والتعليم عدداً        ١٩٦٤المجال وكان اول جهد بذل في مجال محو االمية عام           
في إطار مـشروع    ) حديدةصنعاء ، وتعز وال   (من مراكز محو االمية في مراكز المحافظات الرئيسية         

كما ساهمت بعض الجمعيات االهلية     . لمحو االمية ُعرف آنذاك بمشروع السالل وجمال لمحو االمية          
في كل من عدن وحضرموت ولحج في فتح بعض فصول محو االمية إال أن تلك الجهود تعثرت لعدة                  

  .لمعلم المناسب للكبار اسباب من بينها الظروف التي كانت تعيشها البالد وعدم توفر المنهج وا
  

  :الجهود اليمنية لمحو االمية وتعليم الكبار 
  

لعـام  ) ٣٠(يمثل عقد السبعينات بداية االهتمام المقنن في مجال محو االمية فقد صدر القرار رقـم                
م بقانون محو االمية وتعليم الكبار في المحافظات الشمالية  وعلى أثره نفـذ أول مـشروع                  ١٩٧٠

 ٤

مية باليمن بالتعاون مع الجهاز العربي لمحو االمية وتعلـيم الكبـار خـالل العـام                تجريبي لمحو اال  
حيث تم  ) صنعاء ، تعز ، الحديدة ، إب ، رداع        (في خمس من المحافظات هي       ) ٧٢|٧١( الدراسي  

) ٨٣٧(دارساً ودارسة ، استمر منهم حتـى نهايـة المـشروع            ) ١١١١( فصال استوعبت    ٣٣فتح  
وقد أثار هذا المشروع اهتمام الجهات المسئولة لهذا النـوع مـن            ) ٪٧٥,٣(دارسا ودارسة بنسبة    

  .التعليم وامكانية نجاحه في حالة وضع الضوابط واالسس الالزمة له 
  

الذي افرد الباب السابع منـه لمحـو االميـة          ) ٢٢(م صدر قانون التعليم العام برقم       ١٩٧٤وفي عام 
داف محو االمية وتعليم الكبـار وسـن القبـول ونظـام            وتعليم الكبار وتضمن هذا القانون تحديد اه      

م صدر القانون   ١٩٧٦الدراسة واالدارة واالشراف وطرق التمويل وادوار الجهات المختلفة وفي عام           
بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم وكان أهم ما جاء فيه إنشاء اللجنة العليـا للتعلـيم                ) ١٣٦(رقم  

كـذا إنـشاء إدارة التعلـيم غيـر النظـامي ومحـو األميـة               غير النظـامي ومكافحـة االميـة و       
م ٧٧|٧٦وتحديداختصاصاتها ، وقد بدأ العمل بصورة منظمة في محو االمية االبجدية في اليمن عام               

حيث أدرجت منذذلك الحين برامج محو االمية ضمن خطط التعليم التي بدورها ارتبطت بخطط التنمية               
.  
  



 ٥

بشأن الحملة الوطنيـة الـشاملة لمحـو        ) ٨٧(لجمهورية رقم   م صدر قرار رئيس ا    ١٩٨١وفي عام   
االمية وتعليم الكبار الذي قضى بتبني اليمن حملة وطنية شاملة لمحو االمية تستهدف القضاء علـى                

وقـدرت الحملـة عـددهم بــــ        )  سـنة  ٤٥ – ١٠(االمية في اوساط السكان للفئـة العمريـة         
 ٪ ٩٨ ٪ مـنهم  ٨٧,٥حددت نسبة االمية بـ  أمية و١,٧١٠,١٠٥ أمي وأمية منهم     ٢,٨٢٦,٤٠٥
 عاماً قسمت الى ثالثة مراحل ،       ١٢وحدد القرار مدة الحملة بــ      .  ٪ من الذكور     ٧٥من االناث و    

االولى والثانية مدة كالً منهما خمس سنوات والثالثة سنتين وتستهدف المرحلة األولى محـو أميـة                
  .عات المنظمة والتجمعات السكانية الكبيرة  ٪ من األميين ويتم التركيز فيها على القطا٥٠
  

وخمس سنوات للمرحلة الثانية تستهدف محو أمية باقي األميين مع األميين الجدد في الخمس االولى               
، أما المرحلة الثالثة ومدتها سنتان فتستهدف محو األمية في المناطق النائية والتجمعات الـسكانية               

  .ل اليها في المراحل السابقة مع تصفية الجيوب قليلة الكثافة التي لم يتيسر الوصو
  

م بشأن البناء التنظيمـي للحملـة       ١٩٨٢لعام  ) ١١(كما صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم        
م بشأن تحديـد اختـصاصات وادوار الـوزارات         ٨٢لعام  ) ٤٣(الوطنية الشاملة لمحو االمية ورقم      

 ٦

م بشأن محو االمية في القطاعـات       ١٩٨٢لعام  ) ٨٤(والهيئات الحكومية والشعبية في الحملة ورقم       
  .المنظمة 

  
م ومن ضـمن فعالياتهـا قيـام        ١٩٨٢وقد بدأت الحملةنشاطها للمرحلة االولى في أول نوفمبر عام          

أحمد مختار أمبو المدير العام لمنظمة اليونسكو آنذاك بتوجيه نـداء عـالمي لـدعم الحملـة                 /السيد
  .م ١٩٨١ من مقر جامعة صنعاء في ديسمبر عام  الوطنية لمحو االمية في اليمن وذلك

  
وباإلضافة إلى جهود المحافظات الشمالية في مجال محو االمية فقد تم إقامة برنامج لتعلـيم الكبـار                 
تمثل في تجربة التعليم الوظيفي من خالل مراكز التدريب األساسي التي جاءت بناًء على قرار مجلس              

م بإصدار نظام المشروع الـوطني للتعلـيم غيـر النظـامي            ١٩٧٧لعام  ) ٦٨(القيادة بالقانون رقم    
والتدريب االساسي الذي قضى بتكوين المجلس وتحديد مهامه واختصاصاته وكذا بتـشكيل اللجنـة              
الفنية ومجالس المناطق ومجالس المجتمعات المحلية في مناطق تواجد هذه المراكزكما صدر قـرار              

 بشأن تشكيل المجلس الـوطني للتعلـيم غيـر النظـامي            م١٩٧٧لعام   ) ٧٤( مجلس الوزراء رقم    
والتدريب االساسي والذي بموجبه تم تحديد أسماء أعضاء هذا المجلس وقد باشرت مراكز التـدريب      



 ٧

م بدعم من هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي حيـث           ١٩٧٧االساسي عملها اعتبارا من عام      
  .بعض الوحدات االمامية ومراكز التدريب النسوي وصلت الى إحدى عشر مركزاً إضافة إلى 

  
أما تجربة محو االمية وتعليم الكبار في المحافظات الجنوبية والشرقية فقد اشارت ان نسبة االميـة                

م ١٩٧٣ ٪ من السكان وفي عـام        ٩٠م قرابة   ١٩٦٧كانت عشية االستقالل في الثالثين من نوفمبر        
 ٪ مـن    ٤٦,٢ نـسمة يـشكلون نـسبة        ٧٣٦٢٢٤ميين هو   أوضح التعداد العام للسكان ان عدد اال      

م بشأن محو االمية وتعليم الكبـار الـذي         ٧٣لعام  ) ٣٢(اجمالي السكان ، لذا فقد صدر القانون رقم         
قضى بالبدء في تنفيذ حملة شاملة لمحو االمية وتعليم الكبار حدد القانون مـدتها بخمـس سـنوات           

م وقد أوضحت نتائج    ١٩٧٩ت هذه الحملة في سبتمبر      م وتمت مراجعة منجزا   ١٩٧٥إبتداًء من عام      
التقويم وجود قصور وتعثر واضحين في تنفيذ ذلك القانون وهو ما دعى الحكومة الى اصدار قانون                

م الذي أكد على ضرورة اتبـاع       ١٩٨٠لعام) ٩(جديد لمحو االمية وتعليم الكبار ، وهو القانون رقم          
نجاز هذه المهمة التنموية الشاقة ، وُعـزز هـذا القـانون            اسلوب الحملة الشاملة المنظمة نهجاً ال     

والذي حدد من يشملهم القانون من األميين       ) ٩(م المعدِّل للقانون رقم     ١٩٨١لعام  ) ٨(بالقانون رقم   
سنة لإلناث ومـرت الحملـة الوطنيـة        ) ٣٥ – ١٢(سنة للذكور و    ) ٤٠ – ١٢(في الفئات العمرية    

م وحتى يونيو   ١٩٨٣ بفترتين اساسيتين هما فترة األعداد من يناير           الشاملة الستكمال تصفية االمية   

 ٨

م  وحتـى نهايـة ديـسمبر         ١٩٨٤م وفترة التنفيذ التي استمرت ستة اشهر من اول يوليو           ١٩٨٤
  .م ١٩٨٤

  
أما فيما يتعلق بنشاط تعليم الكبار في المحافظات الجنوبية والشرقية فقد تمثلت بالمشروع التجريبي              

ع الزراعي في اطار المواجهة الشاملة لألمية األبجدية والحضارية بدلتا أبين التي تضمن             لتنمية القطا 
عدداً من المشروعات المتنوعة مثل محو األمية األبجدية ، الثقافة المهنية ، الثقافـة الجماهيريـة ،           

 مجاالت  مشروعات العون الذاتي إضافة إلى التدريب النسوي المتعدد االغراض والتدريب المتنوع في           
  .الميكانيكا وقيادة الجرارات الزراعية وغيرها من المجاالت 

  
وعلى الرغم من كل تلك الجهود وما حققته من انجازات طيبة وما قدمته من تجارب مـشهود لهـا                   
باالسبقية والتميز خاصة تجربة مراكز التدريب االساسي إال أن مشكلة األمية ما زالت تؤرق الـبالد                

 فإنه بمجرد ان اعاد الشعب اليمني تحقيق الوحدة اليمنية واعالنه قيام الجمهوريـة              قيادة وشعباً لذا  
م وضعت الجمهورية الوليدة من ضمن اولويات مهامها العمل على          ١٩٩٠ مايو عام    ٢٢اليمنية في   

اعادة ترتيب االوضاع وخاصة فيما يتعلق منها بمحو االمية وتعليم الكبار باعتبارهـا واحـدة مـن                 



 ٩

بالغة األهمية كونها تمثل الركن البارز والـضمان األساسـي لترسـيخ الوحـدة ونهجهـا                القضايا  
  .الديمقراطي 

  
م بشأن الالئحة التنظيميـة لـوزارة       ١٩٩٢لعام  ) ٢٨(لذا فقد بادرت باصدار القرار الجمهوري رقم        

رئيـسية  التربية والتعليم والذي تضمن أنشاء جهاز محو االمية وتعليم الكبـار كأحـد القطاعـات ال               
والبارزة في كيان وزارة التربية والتعليم وقد انيطت به مسئولية محو االمية وتعلـيم الكبـار فـي                  
الجمهورية اليمنية ومنحته كافة الصالحيات لوضع تصوراته المـستقبلية لمحـو االميـة وبلـورة               

 ورديفاً أساسـياً    وترسيخ نظام لتعليم الكبار باعتبار ان قضية محو االمية وتعليم الكبار تمثل مؤشراً            
ومن هذا المنطلق فقد وضع الجهاز بعض المؤشرات لتقييم نشاط          . لنجاح خطط ومشروعات التنمية     

محو االمية وتعليم الكبار في الجمهورية اليمنية  جاء فيه أنه بمقارنة اعداد األميين في المحافظـات            
قيق الوحدة اليمنية اسـتناداً علـى       الشمالية والغربية والمحافظات الجنوبية والشرقية قبل اعادة تح       

م في المحافظات الجنوبية والشرقية واللـذين       ١٩٧٣م في المحافظات الشمالية  وتعداد       ١٩٧٥تعداد  
م ٩٤  ــ ونتائج التعداد السكاني لسنة          ٣,٣٠٠,٧٤١اوضحا ان عدد االميين كان أبان تلك الفترة         

 في الفئة العمريـة مـن       ٥,٣٨١,١٥٠د بلغ   والتي أظهرت أن عدد األميين في الجمهورية اليمنية ق        
  :سنوات فأكثرنالحظ اآلتي  ١٠

 ١٠

  
م رغم الجهود التي بذلت في محو االمية في الـيمن بـصورة             ٩٤ازدياد عدد األميين في تعداد عام       

  :عامة يعزى لألسباب اآلتية 
  
حـسب نتـائج    الزيادة الطبيعية في عدد السكان ، فالنسبة العالية للنمو السكاني فـي الـيمن               ) ١ (

 ٪  سنوياً لها االثر الكبير في الزيادة المتطردة في عـدد             ٣,٧م قد بلغت      ١٩٩٤األحصاء السكاني   
  .األميين خالل العشر سنوات األخيرة 

  
ال تتسع الستيعاب االطفال من الجنسين والذين       «  مرحلة االساس   » قاعدة التعليم العام النظامي     ) ٢(

 ٪ بينمـا نـسبة      ٧٩,٤سنوات إذ بلغت نسبة الذكور المستوعبين        ) ٩ ــ   ٦( هم في سن االلزام     
  .٪ فقط وبالتالي تضاف  االعداد المتبقية لرصيد االمية في الجمهورية ٢٨,٢االناث المستوعبات 

  
 أن نسبة المستوعبين من الجنسين في الفئة العمرية         ٩٢ | ٩١أوضح المسح الديمغرافي لليمن     ) ٣(

  . ٪ فقط ٤,٧٥ العام سنة في التعليم) ٥١ ــ ٦( 
  



 ١١

  .األميون العائدون من دول المهجر  )  ٤(
  
الجهود الرسمية باإلضافة للجهود الشعبية المتمثلة في مـساهمات اللجنـة الوطنيـة للمـرأة               ) ٥(

  .والجمعيات الخيرية النسوية وغيرها من الجهات المتطوعة التتساوى وحجم المشكلة 
  
ريب العاملين في هذا المجال وخاصة على المستوى القيادي         عدم وجود مؤسسة وطنية تعنى بتد     ) ٦(

  .مما أثر بالسلب على مردود تلك الجهود ) معلمين ومعلمات(والوسيط والقاعدي 
  

وفي ضوء ما سبق وبناًء على توصيات جهاز محو االمية وتعليم الكبار صـدر قـرار األخ وزيـر                   
نة عليا لوضع االستراتيجية الوطنيـة لمحـو        م بتشكيل لج  ١٩٩٧لعام    ) ٧١٨(التربية والتعليم رقم    

األمية وتعليم الكبار في الجمهورية اليمنية وقد باشرت اللجنة مهامها ووضعت بعـض المؤشـرات               
  :األساسية لعملها والتي تضمنت 

  
  . أن تكون هذه االستراتيجية طويلة المدى ومرتبطة بخطط التنمية الوطنية -١
  

 ١٢

  .دولية واالقليمية واالستفادة منها كمؤشرات لالستراتيجية   دراسة التجارب والخبرات ال-٢
  
  .  االستناد على أسس ومبادىء االستراتيجية العربية لمحو االمية -٣
  
 أن تكون األعداد المطلقة لألمية هي منطلق محو االمية وليس المؤشرات النسبية التي كثيرا ما                -٤

  .تضلل مخططي مثل هذه البرامج  
  

  :لمؤشرات تم وضع االستراتيجية على النحو التالي وفي ضوء هذه ا
  

  :تشخيص الوضع الراهن : أوال 
  

 بعد أن استعرضنا جهود اليمن  للقضاء على األمية أو التقليل من حجمها وكذا القوانين التي ُسـنت        
لدعم تلك  الجهود ينبغي ان نُلقي الضوء على االبعاد الحالية لهذه المشكلة خاصـة وقـد اصـبحت                   

ضع االهتمام لكافة الهيئات والمسئولين على المستويين السياسي والتنفيذي ، حيث تتمثـل هـذه               مو
االبعاد في صورة االهتمام الذي حدده برنامج الحكومة المقر من قبل مجلـس النـواب فـي مـايو                   



 ١٣

م ، والذي أكد أن واجبنا نحو االنسان اليمني الذي نعتبره رصيدنا األساسي والذي نعمل بـه                 ١٩٩٧
ومن اجله ــ أن النتركه فريسة لألمية والمرض والتخلف ، كما اضاف انه قـد آن األوان للبـدء                   
جدياً في تلك المهمة الصعبة التي تأخرنا فيها كثيراً ، وهي القيام بثورة شاملة في نظـم ومفـاهيم                   

م األساسي والعام   التعليم والتثقيف العام في كل قواعده ومستوياته ، ابتداًء من محو االمية إلى التعلي             
والفني والجامعي إلى البحث العلمي وتوسيع قاعدة تعلم الكبار ، وابتكار أنمـاط وأشـكال متنوعـة                 

  .تسعى في مجملها إلى تحقيق مبدأ التنمية الشاملة للمواطن اليمني 
  

  : ومعنى ذلك أن التعليم والتثقيف العام صار لهما هدفان متالزمان هما 
  
تعلم المستنير األكثر فهماً واتساقاً مع مجتمعه وعصره ، واالكثر قـدرة علـى                إيجاد الفرد الم    -١

استيعاب المعرفة االنسانية واالستمتاع بها ، واالكثر تفهماً للقضايا العامة في بالده وفي محيط بيئته               
  .التي يعيش فيها 

  
يتناسـب  مـع هـذه        تزويده بخبرات حياتيه متقدمة ، ومحددة ، تمكنه من القيام بالدور الذي              -٢

  .الخبرة في شتى مواقع العمل واالنتاج والحياة في بالدنا 

 ١٤

  
م ، تتطلـب    ١٩٩٠مـايو     ٢٢ولما كانت الظروف الجديدة في بالدنا خاصة بعد تحقيق الوحدة في              

وضع تصورات جديدة لمواجهة المشكلة ، فإن االمر قد تطلب تغيير النظـرة مـن اسـلوب العمـل                   
  .العلمي للمواجهة الشاملة التقليدي إلى األسلوب 

  
 لذلك فقد رأى جهاز محو األمية منذ بداية عمله ، ان تكون النظرة الجديدة لهذه المشكلة قائمة على                  
اساس من الدراسة العلمية ، والتخطيط الدقيق لمختلف جوانبها ، خاصة وان اسـتراتيجية العمـل                

الكبـار بـالتطور الـسياسي واالقتـصادي      الجديد يجب ان تتجه الى ربط اهداف محو االمية وتعليم           
واالجتماعي للبالد ، والى جعل العملية التعليمية ، عملية استثمارية ، تساعد الفرد والمجتمع علـى                
رفع مستوى األداء العلمي والعملي في آن واحد ، وبالتالي االرتفاع بمستوى الدخل الوطني ودعـم                

  .حركة التنمية الشاملة 
  

ر ان جهود وزارة التربية والتعليم وبعض الهيئات األخرى ، قـد اسـتمرت فـي                هذا وان كنا ال ننك    
مكافحة األمية إال أن أثر هذه الجهود كان أقل من النتائج المرجوة ، كما يتضح ذلك مـن االحـصاء                    

  :التالي 



 ١٥

  
  يبين سنوات التعداد وعدد األميين ونسبتهم إلى عدد السكان) ١(جدول رقم 

  
  سنة التعداد
  كان المقيمين عدد الس

   عدد األميين
  
   فأكثر– ١٠ 

   نسبة األمية
   

١٩٨٨  
 ٩٩٣٤٣٥٥  
 ٣٣٠٠٧٤٦  
 ٦٦,٧٥%  
   

 ١٦

١٩٩٤  
 ١٤٥٨٧٨٧  
 ٥٢٨١١٥٠  
 ٥٥,٩٩%  
   
  

يتضح من الجدول السابق أن نسبة األمية في تراجع ، وأن كان هذا التراجع النسبي ليس بالـصورة             
  .ة المطردة في أعداد األميين المطلقة  المرجوة ، خاصة ان هذه النسبة ال تتناسب مع الزياد

  
وانطالقا من ذلك فقد تبين ضرورة تحديد عناصر المشكلة بكل ابعادها ، حتـى يمكـن محاصـرتها                  

  .ووضع الحلول السليمة للقضاء عليها 
  

  :تحديد العناصر التي تتكون منها مشكلة االمية 
  



 ١٧

شكلة االمية في اليمن ، نجـد انهـا تلتقـي           عندما نبدأ بتحليل العناصر األساسية التي تتكون منها م        
م ، الخاص بتبني حملة وطنيـة       ١٩٨١لسنة    ) ٨٧(والتعريف الذي وضعه القرار الجمهوري رقم         

  :شاملة لمحو االمية وتعليم الكبار والذي عرف األمي بأنه  
  
لـصف   سنوات ولم يقيد في أّى مدرسة ، ولم يصل في تعليمه الى مستوى ا              ١٠من بلغ من العمر     (

  ) .الرابع االبتدائي
  

  :المجموعة األولى : أوال 
  
  :  المنابع التي تغذي المشكلة برصيد متجدد من االميين وتتمثل في -
  
) ٩ – ٦(  األعداد المتراكمة من الملزمين الذين لم يستوعبهم التعليم األساسي في الفئة العمرية               -١

  .سنوات 
  

 ١٨

مـن صـف    (سي في االربع سنوات األولى في المدرسة            األطفال المتسربون من التعليم األسا      -٢
  ) .األول أساسي إلى الصف الرابع

  
سنة الذين لم يتلقوا أي خدمة تعليميـة أو الـذين           ) ١٥ – ١٠(  األطفال في الفئات العمرية من        -٣

  .حصلوا على خدمة تعليمية ناقصة ، والمتوقع إرتدادهم إلى األمية 
  

  :المجموعة الثانية : ثانياً 
  
  :  األميون الكبار -
  

وهم الذين يشكلون الرصيد االساسي لألمية الذي يضم فئات عمرية ونوعيات متعددة ومختلفة مـن               
سنة ، وفيما   ) ٤٥ – ١٦(حيث النوع  والسن والمستوى االجتماعي واالقتصادي في الفئات العمرية           

  : يلي نستعرض تلك الفئات بشيء من التحليل 
  
  : يلتحقوا بالتعليم االساسي    األطفال الذين لم-أ



 ١٩

  
) ٩ – ٦( نسمة وتمثل الفئـة العمـري        ١٤,٥٨٧,٨٠٧م حوالي   ١٩٩٤بلغ عدد السكان في تعداد      

 ٪ من اجمالي السكاني ، وبالتالي يكون عدد من هم فـي             ١٤,٧٤سنوات من الذكور واالناث نسبة      
 والمتتبع لتطور التعليم في      طفالً وطفلٍة ،   ٢,١٥٠,٢٤٠سن التعليم االساسي لالربعة صفوف االولى       

مرحلة التعليم االساسي خالل السبع السنوات الماضية ، يالحظ الثبـات النـسبي العـداد التالميـذ                 
المقبولين في الصف االول من مرحلة االساس ، حيث لم تتجاوز الزيادة بين سنة وأخـرى بـضعة                  

 مستمراً ومضطرداً كل عام ، لتحقيـق        آالف قليلة من التالميذ بينما كانت التقديرات  تفترض تزايد اً          
 | ٩٦االستيعاب الكامل لكل من هم في سن االلزام ، وقد بلغت نسبة القبول  فـي العـام الدراسـي                     

 ٪ من جملة الملزمين ، وترتفع النسبة بين الـذكور لتـصل الـى               ٦٥م في جميع المدارس     ١٩٩٧
  . ٪ فقط ٣٢,٢ ٪ ، بينما تنخفض بين االناث لتبلغ ٦٧,٨

  
يبين االطفال الملزمين والمقبولين منهم وغير المقبولين ونسبة القبول في الفترة من            ) ٢(ل رقم   جدو

  .م ١٩٩٧ | ٩٦م وحتى ١٩٩١ | ٩٠العام الدراسي 
  

  العام الدراسي

 ٢٠

   األطفال
  

   الملزمون
   المقبولون

   غير المقبولون
   نسبة القبول

   
٩٠/٩١  

 ٥٥٠٤١٢  
 ٣١٤٨٧٦  
 ٢٣٥٥٣٦  
 ٥٧,٢%  
   

٩١/٩٢  
 ٤٦١٨٥٩  



 ٢١

 ٣٥٥٢٣٩  
 ١٠٦٤٢٠  
 ٧٦,٩%  
   

٩٢/٩٣  
 ٥٩٧٨٤٤  
 ٣٦٩١٤٢  
 ٢٢٨٧٠٢  
 ٦١,٧%  
   

٩٣/٩٤  
 ٥٥١٦٧٧  
 ٣٩١١٥٤  
 ١٦٠٥٢٣  
 ٧٠,٩%  

 ٢٢

   
٩٤/٩٥  

 ٥٣٩٠٦٠  
 ٣٨٣٣٣٤  
 ١٥٥٧٢٦  
 ٧١,١%  
   

٩٥/٩٦  
 ٥٨٥٦١٠  
 ٤٠٤٦٦٥  
 ١٨٠٩٤٥  
 ٦٩%  
   

٩٦/٩٧  
 ٥٦٥٧٠١  



 ٢٣

 ٣٧٣٣٥٥  
 ١٩٢٣٥٥  
 ٦٥%  
   

  اإلجمالي
 ٣٨٥٢١٦٣  
 ٢٥٩١٧٦٥  
 ١٢٦٠٢٠٧  
 ٦٧,٣%  
   
  
  :  الفاقد من الناحية الكمية  -١
  

وبتحليل اتجاهات نمو القبول لالطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم االساسـي فـي الـصف االول فـي                  
السنوات االخيرة بحسب الجدول أعاله ، تحليالً كمياً ، نجد أن هنالك إختالفاً بين أعداد االطفال فـي                  

 ٢٤

حيث وصل متوسط الفرق بـين      . فعالً في الصف األول األبتدائي      سن االلتحاق ، وأعداد من يقبلون       
 طفل سنوياً ، وبهذا تشكل هذه الفئـة مـن           ١٨٠,٠٣٠اعداد الملزمين والمقبولين فعالً إلى حوالي       

االطفال الذين ال يلتحقون في الصف االول االبتدائي بالمدرسة الفاقد البشري من الناحيـة الكميـة ،                 
اً من المنابع االساسية لألمية ، وهذه الـشريحة مـن االعـداد المتراكمـة               وهم الذين يشكلون واحد   

م حيـث   ١٩٩٧ / ٩٦م إلـى      ٩١ / ٩٠لالطفال الملزمين المتخلفين عن االلتحاق ، في الفترة من            
 ١٨٠,٠٣٠ طفالً وطفلة  بمتوسط يصل الى حـوالي          ١,٢٦٠,٢٠٧تصل اعدادهم الى ما اليقل عن       

 وستظل هذه المشكلة قائمة لسنوات مقبلة الى أن يتمكن التعليم االساسـي             طفالً سنوياً ، كما ذكرنا ،     
  .من استيعاب من هم في سن االلزام بنسبة مائة في المائة 

  
  : األطفال الذين يتسربون من التعليم االساسي -ب 
  

  يوضح اعداد التالميذ المتسربين من التعليم االساسي ) ٣(جدول رقم 
  

  سنة القيد
  



 ٢٥

  ل بالصف األو
   عدد المقيدين

  
   بالصف األول

   سنة القيد 
  

  بالصف السادس
   عدد المقيدين

  
   بالصف السادس

   المتسربون 
  

  خالل المرحلة
   نسبة التسرب

  

 ٢٦

   في المرحلة
   

٨٦/٨٧  
 ٣٠٩٤٥٢  
 ٩١/٩٢  
 ٢٣٧٠٩٨  
 ٧٢٣٥٤  
 ٢٣,٤%  
   

٨٧/٨٨  
 ٣١٢٧٢٨  
 ٩٢/٩٣  
 ٢٤٢٨٢٨  
 ٦٩٩٠٠  
 ٢٢,٤%  



 ٢٧

   
٨٨/٩٨  

 ٣٠٩٥٢٩  
 ٩٣/٩٤  
 ٢٦٨٣٥٦  
 ٤١١٧٣  
 ١٢,٢%  
   

٨٩/٩٠  
 ٣٢٥٨٣٥  
 ٩٤/٩٥  
 ٢٥٣٦٨٥  
 ٧٢١٥٠  
 ٢٢,٢%  
   

 ٢٨

٩٠/٩١  
 ٣١٤٨٧٦  
 ٩٥/٩٦  
 ٢٥٤١٦٨  
 ٦٠٧٠٨  
 ١٩,٣%  
   

٩١/٩٢  
 ٣٥٥٢٣٩  
 ٩٦/٩٧  
 ٢٨١٠٧٧  
 ٧٤١٦٢  
 ٢٠,٩%  
   

  اإلجمالي



 ٢٩

 ١٩٢٧٦٥٩  
    
 ١٥٣٧٢١٢  
 ٣٩٠٤٤٧  
 ٢٠,٣%  
   
  
   
  

ربوي اقتصادي يعود بالتالميذ الى االمية ،       التسرب ظاهرة تؤدي الى فاقد في التعليم ، وهذا اهدار ت          
عالية جداً ، اذ تصل في المتوسـط الـي          ) ٦ – ١(ونسبته في الحلقة االولى من التعليم االساسي          

 ٪ ولهذه الظاهرة اسباب عدة ، منها ما هو اقتصادي ومنهـا مـا               ٣٠ ٪ ـــ    ٢٠حوالي ما بين    
 ، ومنها ما يرجع الى هبـوط مـستوى االداء           يرجع الى بعض التقاليد االجتماعية في مناطق معينة       

  .التعليمي وعدم ارتباط المناهج بحاجات البيئة وحاجات المتعلمين 
  

 ٣٠

والمشكلة بحاجة إلى تضافر جهود االجهزة التعليمية النظامية وغير النظامية ، والمؤسسات الشعبية             
  .لتعميق الوعي التعليمي وخاصة في المناطق النائية 

  
  : رب  مظاهر التس-٢
  

  :ويمكن إيجاز هذه المضاهر بالمؤشرات األتية 
  
  هناك ارتفاع ملموس في معدالت التسرب في جميع محافظات الجمهورية مـع انـه كـان مـن                 -أ

  .المفروض ان تتضاءل هذه النسب تدريجياً 
  
  .  تزداد نسب التسرب كلما انتقل التالميذ الى الصفوف االعلى -ب
  
  .ي الريف عنها في الحضر   تزداد ظاهرة التسرب ف-ج
  
  .  نسب التسرب بين اإلناث أعلى من نسب التسرب بين الذكور  -د



 ٣١

  
  :  الفاقد من الناحية الكيفية -٣ 
  

بتحليل اتجاهات نسب التسرب ، واعداد المتسربين ، نجد ان اعـداد المتـسربين الـذين يتركـون                  
موا الى اعداد االميين ، تقـع اعمـارهم         المدرسة قبل اتمام الحلقة األولى من التعليم األساسي ينض        

 طفالً وطفلة سنويا ، وبذلك تصل االعداد المتراكمـة          ٦٥,١٠٠سنة ، يبلغون حوالي     ) ١٢ – ٦(بين
 طفال وطفلة ، وبهذا يمكن      ٣٩٠,٤٤٧ مايقرب من    ٩٧ / ٩٦ الى   ٩٢ / ٩١لالطفال المتسربين من    

  : النحو التالي سنة على) ١٢ – ٦(اجمالي الفاقد في فترة العمر الزمني 
  
  . طفال وطفلة ١,٢٦٠,٢٠٧  أطفال لم يلتحقوا بالتعليم األساسي ،  -١
  
  . تلميذا ٣٩٠,٤٤٧   أطفال تسربوا من التعليم االساسي بعد االلتحاق    -٢
  

   ١,٦٥٠,٦٥٤اجمالي الفاقد البشري التعليمي                                  
  

 ٣٢

  :سنة ) ١٥ – ١٢(رحلة التعليم االساسي   اليافعون الذين تجاوزوا م-ج
  

بالرجوع إلى اإلحصاءات التي كانت توضح موقف القبول بالحلقة االولى بالتعليم االساسي في الفترة              
م والتي يقع في نطاقها اليافعون الذين تجاوزوا الحلقة االولى من التعليم االساسي نجد ان الفاقد                ٩٤

عين كبيرا وتتكون هذه الفئة من اليافعين الذين تتراوح اعمارهم          البشري الكمي والنوعي لهؤالء الياف    
سنة  وتضم إلى جانب الذين لم يلتحقوا بالتعليم االساسـي فـي الـصف االول او                 ) ١٥ – ١٢(بين  

ويترتب على ترك   . تسربوا منه ، واليافعين الذين لم يجلسوا المتحان الصف السادس او رسبوا فيه              
 من التعليم دون متابعة ، ارتداداً كبيراً الى االمية ، مما يزيد من حجم االمية                االعداد التي تلقت قدراً   

  .وفيما يلي بيان تقديري باعداد ، ونوعيات هذه الفئة 
  
   
  

  يبين اعداد الملتحقين والمتسربين والرسوب ) ٤( جدول رقم 
  

  م١٩٩٦ / ٩٥ ـــــ ٩٤ / ٩٣   خالل الفترة 



 ٣٣

  
   
  

ان هذه االعداد هي متوسط الثالث سنوات التالية للتعداد السكاني ، وقد            ومن الجدول السابق يالحظ     
تم احتساب الفئة االخيرة على اساس الفرق بين المسجلين في الصف الـسادس والمـسجلين فـي                 
الصف السابع للعام الذي يليه وذلك يعني ان المتوسط السنوى للروافد لهذه الفئة يصل الـى قرابـة                  

تتفاوت المستويات التعليمية لهذه الفئة بين االمية الكاملة وااللمام بالقراءة          و.  في السنة    ٣٠٠,٠٠٠
والكتابة وراسبو الحلقة األولى في التعليم االساسي ، وهؤالء جميعاً في سن اقل من السن القانونية                

م ، ومعظم عناصر هـذه الفئـة ال يمارسـون     ١٩٩٥لسنة  ) ٥(للعمل المحددة في قانون العمل رقم       
 يمكن ان تدفع بهم لالستزادة من العلم وممارسة مهارات االتصال التي اكتسبها اولئك الـذين                أعماالً

  .سبق لهم االلتحاق بالمدارس مما يؤدي بهم الى نسيان ما تعلموه سابقاً 
  
  :  الكبار -د 
  

 ٣٤

وهـؤالء ال يمثلـون     )  سنة ٤٥  - ١٠(ويضم هذا القطاع مجموع االميين الذين تقع اعمارهم بين          
وعية واحدة وانما نوعيات متفاوتة من حيث السن والمستوى التعليمـي واالجتمـاعي والمهنـي               ن

  :ويمكن تقسيم هذا القطاع الى فئتين نوعيتين متميزتين 
  
وهؤالء ال يحق لهم العمل بحـسب       )  سنة ١٥ - ١٠(اليافعون في الفئة العمرية     :  الفئة األولى    -١

  .م ١٩٩٤ية ويبلغ عددهم وفق نتائج التعداد السكاني  القانون ومطلوب اعدادهم للحياة العمل
  
   )٩٧٨٢٨٦   إجمالي٦٩٧٩٤٠  إناث ٢٨٠٣٤٦ذكور (
  
  :القطاع الجماهيري من األميين :  الفئة الثانية -٢
  

ويتكون هذا القطاع من مجموع األميين في القطاع الشعبي الزراعي والعاملين في أجهـزة الدولـة                
 ٤٥ ــــ    ١٦اص والتعاوني واالجنبي ، وتقع اعمارهم حالياً بـين          ومؤسسات القطاع العام والخ   

م ، ويمكن ان تعطى مؤشر لحجم االمية في هذا          ١٩٩٤سنة ، وقد تم اسقاطهم على اساس إحصائية         
  :القطاع على النحو اآلتي 



 ٣٥

  
  ) ٢٩٨٣٠٠٨   إجمالي  ٢١١٦١٩٦ وإناث ٨٦٦٨١٢ذكور  (
  

  :ة الفئات على النحو اآلتي وفي ضوء ما تقدم يمكن حصر االميين في كاف
  

  م٩٥/٩٦يبين اعداد االميين حتى نهاية العام الدراسي ) ٥(                 جدول رقم 
  
  م

   الفئة
   العدد

   
١  

   غير ملتحقين بالتعليم األساسي
 ٥٤٠٠٩٠  
   

 ٣٦

٢  
   متسربون أثناء المرحلة

 ١٩٥٢٢٥  
   
٣  

   متسربون في الصف السادس
 ١٦١٩٧٤  
   
٤  

   سنة١٥ – ١٠ اليافعون 
 ٩٧٨٢٤٨  
   
٥  

   سنة٤٥ – ١٦ األميون 
 ٢٩٨٣٠٠٨  



 ٣٧

   
   

   اإلجمــــــــــــــالي
 ٤٨٥٨٥٤٥  
   
  

  :ومن الجدول السابق يتضح ما يلي 
  

أمـي وأميـة مـنهم      ٤٨٥٨٥٤٥م ـــ      ٩٥/١٩٩٦بلغ عدد األميين حتى نهاية العام الدراسي          
م مـنهم  ١٩٩٤السكان لعام  سنة بحسب تعداد المساكن و٤٥ ـ  ١٦ من الفئة العمرية ٢٩٨٣٠٠٨

 ٩٧٨٢٤٨ سـنة  ١٥ ـ  ١٠ ٪ وبلغ عدد اليافعين من الفئة العمريـة  ٧١ بنسبة ٢١١٦١٩٦إناث 
 ٪ وبلغ عدد من تم اضافتهم       ٧١ إناث بنسبة    ٦٩٧٩٤٠م منهم   ١٩٩٤بحسب التعداد السكاني لعام     

ات السابقة وهم الذين    كرافد جديد لألمية خالل الفترة للسنوات الثالث الالحقة للتعداد بحسب المؤشر          
لم يلتحقوا في التعليم االساسي والمتسربين منه والذين لم يلتحقوا بالـصف الـسابع مـن التعلـيم                  

»  علماً بأن هذه االرقام تم اسقاطها من واقع احصاءات التربيـة والتعلـيم                 ٨٩٧٢٨٩: االساسي  

 ٣٨

 على  ٥٢٨١١٥٠تعداد السكاني   وهذا العدد يقل عن عدد األميين المحدد في ال        « اإلحصاءات السنوية   
كون نشاط محو االمية ال يمتد الى هـذه         .  سنة فما فوق     ٤٦اعتبار أننا استبعدنا الفئة العمرية من       

  .« الروافد » الفئة إضافة الى إدخال المجموعة األخيرة 
  

ـ               صادية بعد تحديد العناصر التي تتكون منها مشكلة االمية باعتبارها ظاهرة اجتماعية ذات ابعاد اقت
وحضارية ، يأتي دور تحديد االساليب التي تعالج المشكلة على هداها ، فإذا كنا نؤمن بان التعـاون                  
في القضاء على االمية ال يقل أهمية عن اهمال واهدار الموارد الطبيعية بل يزيد عنها ، فـإن ذلـك                    

الـشاملة فـي كافـة      يشير بال جدال الى أن العنصر البشري هو العامل الحاسم في تحقيق التنميـة               
  .الظروف واالحوال 

  
فهو القادر على تطوير اساليب العمل ووضع الخطط الالزمة لذلك ، ونقلها الى حيز التنفيذ الفعلي ،                 
وهوالقادر إيضاً على معايشة افكار العصر ومنجزاته الهائلة ، فالتنميـة أوالً وأخيـراً ، ال تـتم إالّ                   

  .باإلنسان ومن أجل اإلنسان 
  



 ٣٩

 شك فيه ان االرتقاء بالعنصر البشري من خالل التعليم يساعد على تفهـم جـوهر التنميـة                  ومما ال 
  .والدفع الى التقدم 

  
  :  القوى العاملة -٤ 
  
   
  

م أتضح بأن مجمل عدد االميين النشطون اقتـصادياً         ١٩٩٤بالرجوع إلى نتائج التعداد السكاني لعام       
  عاملة ولكن لم يتم تـصنيف        ٥٩٠٣٣٣ منهم   ١٩٣٣٤٤٤ سنوات فأكثر بلغ     ١٠في الفئة العمرية    

هذه القوى بحسب الفئات العمرية االحادية األمر الذي لم يمكننا من حصر عدد األميين الواقعين فـي                 
اضافة الى انه تم التوزيع بحسب المهن وادراج جميع األميـين فـي             «  سنة   ٤٥ ـــ   ١٠» الفئة  

  وهذا القطاع أصال قطـاع       ٢٦١١٤٦٢الغ عددهم   القطاع الخاص المحلي ضمن المجموع العام والب      
غير منظم وهو األمر الذي لم يساعد على حصر األميين في القطاع المنظم بصورة دقيقة مما يدعو                 
الى ضرورة أن تعالج االستراتيجية هذا القطاع كواحد من بدائلها األساسية وتتم هذه المعالجة مـن                

 ٤٠

ن في القطاع الحكومي والمختلط والخاص واالجنبي حتى        حيث المبدأ بحصر وتصنيف العاملين األميي     
  .تتمكن االستراتيجية من محو أمية هذه الفئة كل في اطار قطاعه 

  
يـد   ) ٢٥٩٥٤٢١( م ، إلى أن حجم قوة العمل الفعلية بلغ          ١٩٩٤ وتشير إحصائيات السكان لعام     

من )  ٪   ٥٤,٧٧(والي  من الذكور ، وان ح     )  ٢٤٢٥٥٦٣( من اإلناث و   )١٦٩٨٥٨(عاملة منهم     
ونظراً لتفشي االمية بين اإلناث نجد ان حجم مشاركة المرأة في قـوة العمـل ال                . قوة العمل أميين    

، وهناك اسـباب    )  ٪   ٣,٤٦(من حجم قوة العمل وتصل نسبة األمية بينهن إلى          )  ٪   ٣,٦٩(تتعدى  
  :بإيجاز فيما يلي تاريخية وأخرى تعليمية تكمن وراء مشكلة االمية في اليمن ، نجملها 

  
 سبتمبر في الشمال واالستقالل في الجنـوب مـن قـصر الفـرص              ٢٦ ما شاع قبل قيام ثورة         -١

  .التعليمية على شريحة ضيقة من المواطنين وحرمان الجماهير العريضة من فرصة التعليم 
  
زيـادة   عدم قدرة النظام التعليمي على استيعاب جميع من هم في سن االلـزام وذلـك بـسبب ال      -٢

السكانية المطردة من ناحية ، وقلة الموارد المتاحة لبناء المدارس واعداد الكوادر والمـستلزمات ،               
  .والتي ال تتناسب مع الزيادة الهائلة في عدد السكان من ناحية أخرى 



 ٤١

  
 ارتفاع معدالت الفاقد التعليمي وضعف الكفاءة الداخلية لنظام التعليم ـــ نتيجـة لظـاهرتي                -٣ 

ب والتسرب وبخاصة في الحلقة االولى من التعليم االساسي ، وقد بينا ان اعداد كبيـرة مـن                  الرسو
أي قبـل ان    « ما دون الصف الرابـع      » التالميذ يتسربون من الصفوف االولى من التعليم االساسي         

مس ، وحتى أولئك الذين يتسربون من الخا      « االبجدية والحساب   » يتقنوا المهارات االساسية للتعليم     
والسادس ، سرعان ما يرتدون الى االمية بسب عدم تمكنهم من تعلم المهارات االساسية واتقانها ،                

  .وذلك لضعف تقنيات التعليم االساسي ومناهجه وقصور كفايات المعلمين المهنية والفنية 
  
مات  تفاوت مستويات النمو االقتصادي واالجتماعي بين الريف والحضر وعدم تكافؤ توزيع الخد            -٤

التعليمية بينهما ، وعدم وجود خارطة تربوية تضمن عدالة توزيع الخدمات التعليمية ، زاد من حجم                
ومشكلة االمية في المناطق الريفية والنائية وبين اإلناث اكثر منها بين الذكور بسبب بعض التقاليـد                

 الزراعـي فـي سـن       االجتماعية السائدة والزواج المبكر للفتاة وامتصاص االطفال في سوق العمل         
  .مبكرة وبالتالي عدم أستمرارهم في التعليم 

  

 ٤٢

  ضعف وفشل حمالت وجهود محو األمية في الماضي بسبب سوء التخطيط وضـعف التمويـل                 -٥
وعدم المشاركة الشعبية والرسمية وعدم ربط البرامج الدراسية بحاجـات الدارسـين وأهتمامـاتهم              

اً وحلولها جزئية في حدود امكاناتهـا البـشرية والماديـة     واعمالهم فكان تأثير هذه الحمالت محدود     
  .والفنية 

  
   
  

  : استراتيجية محو األمية وتعليم الكبار
  

تعتبر محو األمية وتعليم الكبار استراتيجية هامة من استراتيجيات التنمية وينبغي ان تنطلق اهـداف               
لهذا النوع من التعليم ان يؤدي دوره       تعليم الكبار من اهداف خطة التنمية في المجتمع نفسه اذا اريد            

بالشكل السليم ولكي يكون ناجحاً ينبغي ان يكون نابعاً من احتياجات وتطلعات المجتمع مدركاً لالتجاه               
الذي يرغب المجتمع ان يتحرك فيه وان يستفيد الى اقصى حد من مختلف المؤسـسات والهيئـات                 

  .واالمكانات القائمة والمتاحة 
  



 ٤٣

مية قد تطور عبر مراحل مختلفة فقد تطور من مفهوم محـو األميـة الهجـائي او                 ومفهوم محو األ  
االبجدي الى مفهوم التربية االساسية الى مفهوم تنمية المجتمع ثم الى مفهوم محو االمية الـوظيفي                
ثم الى مفهوم محو االمية الشامل  ثم االتجاه لمحو االمية المعجل وكلها تطورات حدثت في المفهوم                 

 لتطور النظرية التربوية بشأن تعليم الكبار وبسبب تغير نظرة المجتمع الى التربيـة وظهـور                نتيجة
النظرة الشمولية وتطور البحوث التربوية والنفسية وتكنلوجيا تعليم الكبار وادراك المخططين للعائـد        

  .االقتصادي السريع لهذا النوع من التعليم 
  

تميز بكونه مفهوماً نسبياً في المقام االول ومن ثم يمكن ان           ومع ذلك يمكن القول بأن مفهوم االمية ي       
تتفاوت االرقام الى حد كبير تبعاً للمعاىير المتبعة فعلى حسب المثال نجد انه في القرن التاسع عشر                 
كان من المسلم به في البلدان االوروبية في كثير من االحيان ان قدرة الشخص على توقيع اسمه يعد                  

لمعرفة القراءة والكتابة وفي بعض البلدان يعتبر أمياً كل شخص ال يعرف قراءة حروف              معياراً كافياً   
وعلى «  اعوام   ٩ ــــ   ٥ما بين   » الهجاء وفي بعضها األخر يرجع الى عدد السنوات الدراسية          

النقيض من ذلك يعتبر أمياً في بعض االحيان كل شخص ال يتمكن من كتابة استبيان معقد او يعجـز                   
وتوجد ما بين هذه المعايير المتطرفـة انمـاط         . عاب توجيهات على قدر معين من التقنية        عن استي 

  .متعددة لمعايير تتفاوت في دقتها 

 ٤٤

  
م ١٩٥٨وحرصاً من اليونسكو على توحيد احصائيات التربية اوصى المؤتمر العام لليونـسكو عـام               

يكتب بفهم بياناًَ بسيطاً وموجزاً     فاألمي هو كل شخص ال يستطيع ان يقرأ و        » بالتعريف األتي لألمي    
م أكمل المؤتمر العام لليونسكوهذا التعريف باعتمـاد توصـية          ١٩٧٨وفي عام   « عن حياته اليومية  

يعد أمياً وظيفياً كل شخص ال يستطيع ممارسة جميـع االنـشطة التـي              » معدلة ذهب فيها الى أنه      
في جماعتـه ومجتمعـه وال يـستطيع        تتطلب معرفة القراءة والكتابة ويقتضيها حسن سير األمور         

  .« مواصلة استخدام القراءة والكتابة والحساب من اجل تنميته الشخصية وتنمية مجتمعه 
  

 ١٠كل مواطن يتراوح عمره بين      » أما قانون محو االمية بالجمهورية اليمنية فقد عرف األمي بأنه           
ل مـستواه التعليمـي  الـى     سنة دون ان يعرف القراءة والكتابة والحساب او لم يـص    ٤٥ــــ  

  .« مستوى نهاية الصف الرابع من مرحلة التعليم االساسي عند بدءالعمل بهذا القانون 
  

ومن حيث االستراتيجيات نجد ان محو االمية شهد انواع مختلفة من االستراتيجيات التي تبنتها دول               
العالم المختلفة كل حسب ظروفها وامكاناتها ومن هذه االستراتيجيات الحمالت الشاملة كمـا حـدث               

د والطاقات  واعتمدت هذه االستراتيجيات على حشد الجهو     . باالتحاد السوفيتي سابقاً وكوبا والصين      



 ٤٥

لمحو االمية في اقصر وقت وتعرف ايضاً باستراتيجية الطفرة   واستراتيجية القدرة التـي تبنتهـا                 
اوربا وامريكا وتسعى إلى سد منابع االمية بإيجاد مقعد لكل طفل في المدرسـة وتحـسين بـرامج                  

تتأرجح بـين الطفـرة     التربية وتطويرها ، واستراتيجية الحيرة التي تميزت بها الدول النامية والتي            
والقدرة  اضافة الى استراتيجية  التركيز واالنتقاء  وهي تهدف الى انتقاء فئات معينة من االميـين                  
والتركيز على تعليمهم في قطاعات مختارة محدودة وهي ما قامت به اليونسكو ضـمن مـشروعها                

  .المعروف بالمشروع التجريبي العالمي لمحو األمية الوظيفي 
  

وى الوطن العربي توجد االستراتيجية العربية لمحو االمية  التي اقرها مؤتمر االسكندرية             وعلى مست 
م وأوصى أن تكون دليل عمل تبنى الخطط        ١٩٧٦الثالث المنعقد في بغداد في كانون االول ديسمبر           
  .القطرية في ضوء اطارها العام ومبادئها الرئيسية 

  
  :ارموجه الساليب العمل في وتحددت عناصر االستراتيجية العربية كإط

  
  . رصد الواقع العربي لالمية وتحليله -١
  

 ٤٦

  . تحديد أهداف االستراتيجية -٢
  
  . عرض المبادىء واالتجاهات االساسية -٣
  
  . اإلجراءات التنفيذية لتلك المبادىء -٤
  

  . العربي ومنذ أن أجيزت تلك االستراتيجية اصبحت الموجه الرئيسي لحركة تعليم الكبار في الوطن 
  

» ومن حيث المفهوم فقد عرفت استراتيجية محو االمية في البالد العربيـة االسـتراتيجية بقولهـا                 
ومن خالل  « االستراتيجية بمفهومها العام ما هي إال اطار موجه الساليب العمل ودليل يرشد حركته              

بار في الجمهورية اليمنية    هذا المفهوم يمكن ان نعرف االستراتيجية الوطنية لمحو االمية وتعليم الك          
مجموعة المبادىء واالفكار التي تتناول ميدان تعليم الكبار بصورة شاملة ، وهـي اإلطـار               » بإنها  

الذي يدل على وسائل العمل ومتطلباته واتجاهاته ومساراته قاصده احداث تغيرات فيه وصوالً الـى               
االعتبار االحتماالت المختلفة الحداث هذا     تحقيق االهداف المحددة ، وهي معنية بالمستقبل تأخذ بعين          

المستقبل وتنطوي على قابلية التعديل والتجديد وفقاً لمقتضيات هذا المستقبل وهذه االسترتيجية تمثل             



 ٤٧

حلقة وسطى بين السياسة التربوية وبين الخطط التنفيذية ، وهي بهـذه الداللـة معنيـة باسـاليب                  
  .« التخطيط والتدبير والتنظيم 

  
لك ومهما تكن االستراتيجية المتبعة فإن هناك عموميات اساسية ينبغـي ان تؤخـذ بعـين                وعلى ذ 

  :االعتبار لمحو أمية المواطن اليمني وتعليمه وتدريبه وفي مقدمتها 
  
  .  ضرورة وضوح االهداف المنشودة الي استراتيجية اوخطة او برنامج  -١
  
  .التنمية الوطنية  ضرورة ربط االستراتيجية وخططها وبرامجها بخطط -٢
  
  سد منابع االمية عن طريق تحقيق االستيعاب الكامل لمن هم في سن االلتحاق بالتعليم االساسي                 -٣
.  
  
قطـاع  + قطاع جماهيري   + ريف  + حضر  ( تنظيم أسلوب العمل بحسب االنماط السكانية السائدة       -٤

  )  .الخ........  حكومي 

 ٤٨

  
  .ند وضع البرامج  مراعاة الخصائص الثقافية المحلية ع-٥
  
  .  التأكيد على مناسبة البرامج لحاجات ومشكالت واهتمامات الكبار -٦
  
  . االتجاه نحو تحقيق التكامل بين برامج تعليم الكبار وبرامج التعليم العام -٧
  
  .  توفير اإلمكانات المادية والبشرية والفنية المناسبة لحجم الهدف المنشود -٨
  
  .ة الدولة المختلفة خاصة تلك المهتمة بتنمية القوى العاملة  ضرورة مشاركة أجهز-٩
  

»  ضرورة مشاركة مختلف فعاليات القطاع الشعبي في دعـم االسـتراتيجية ماديـاً وبـشرياً                 -١٠
  .« االحزاب ، المنظمات االبداعية والجماهيرية ، النقابات 

  



 ٤٩

تراتيجية تخطيطاً وتنفيـذاً وتقويمـاً       إشراك المنظمات المختلفة العربية واالجنبية في بناء االس        -١١
  .واالستفادة من خبراتها وامكاناتها في هذا المجال 

  
ومن هذا المنطلق فإن التصور الذي بنيت على اساسه هذه االستراتيجية هو اإلطار العام والمبادىء               

اسـتراتيجية  .. الرئيسية الستراتيجية محو االمية  في البالد العربية ، باعتبار هـذه االسـتراتيجية           
  .قطرية تستقي اطارها ومبادئهامن تلك االستراتيجية األم 

  
   
  

  :أسس ومبادىء االستراتيجية : ثانياً 
  

تستند االستراتيجية الوطنية لمحو االمية وتعليم الكبار فـي الجمهوريـة اليمنيـة علـى مبـادىء                 
  :تية االستراتيجية العربية لمحو االمية ، ومن ثم فإنها تقوم على األسس األ

  

 ٥٠

 اعتماد المفهوم الحضاري لالمية بابعاده الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وتحقيـق            -١
مضامينه الوطنية والوظيفية في الحياة واعتبار امتالك المواطن للمهارات االساسية وسيلة لتطـوير             

امـة وممارسـة حقوقـه    مهنته وتطوير حياته بمختلف مجاالتها ، بحيث تمكنه من اداء واجباته الع       
  .وتعزيز ثقته بنفسه وبقدراته وترسيخ المفاهيم الوطنية والديمقراطية وقيم العمل واحترامه 

  
 تبني أسلوب المواجهة الشاملة لالمية بحيث ال يتم العمل في محو االمية بمعزل عـن الجهـود                  -٢

  .ة الشاملة المبذولة في مجاالت التعليم االساسي والتنمية االقتصادية واالجتماعي
  
 العمل على إصدار القرار السياسي من اعلى مستوى في الدولة لحـشد وتنظـيم جهـود كافـة                -٣

المؤسسات الرسمية والشعبية بطريقة ملزمة للقيام بادوارها في المواجهة الشاملة لالمية بوصـفها             
  .مسئولية وطنية بالمقام االول واالخير 

  
مية بتعميم التعليم االساسي والعمل على الحد من ظاهرتي          العمل على وضع الخطط لسد منابع اال       -٤

الرسوب والتسرب من خالل تطوير التعليم واالساسي ورفع مستوى األداء التعليمي فيـه وتحـسين               
  .مخرجاته 



 ٥١

  
ماديـة  { توجه الجهود الشعبية وتوظيفها في حركة دعم ذاتي واالستعانة بامكاناتهـا المختلفـة           -٥

  .}وبشرية وفنية
  
حقيق التكامل بين التعليم العام ومحو االمية وتعليم الكبار من خالل فتح القنوات المختلفة فيما                ت -٦

  .بينهما باعتبار ان جميع مناشط التعليم تخدم المجتمع والتنمية بصورة عامة 
  
 ،    انتهاج األساليب العلمية في المتابعة والتقويم بحيث تكون نتائج المتابعة والتقويم المستمرين             -٧

  .عوامل لتعزيز األداء وتطويره باعتبار ان التقويم يمثل قاعدة التطوير واساسه االول 
  
 االستفادة من مختلف الهىئات والمؤسسات العاملة في الوطن العربي في مجال محـو االميـة                -٨

  .وتعليم الكبار ، للتعرف عى تجاربها المختلفة وادبياتها وبرامجها 
  
وتجارب المنظمات العربية واالسالمية والدولية المتخصصة وعلى وجـه           االستفادة من خبرات      -٩

الخصوص المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، والمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة ،             

 ٥٢

ومنظمة اليونسكو والعمل على استقطاب الدعم الفني والمادي من هذه المنظمات ومـن الـصناديق               
  .وتنفيذ هذه االستراتيجية المتخصصة لدعم 

  
  وفي ضوء هذه األسس والمباىء يمكن تحديد أهداف االستراتيجية

  
  :أهداف االستراتيجية : ثالثاً 

  
 بعد بيان اوضاع االمية في الجمهورية اليمنية وتحديدها وتشخيصها وعرض األسـس والمبـادىء              

يجية الوطنية لمحو االمية وتعليم الكبار      التي تستند إليها االستراتيجية ، يمكن تحديد اهداف االسترات        
  :في الجمهورية اليمنية على النحو التالي 

  
  :االهداف الكمية : أوالً 

  
 أميـاً مـن     ٤,٨٦٧,٥٤٥تهدف االستراتيجية الوطنية لمحو االمية وتعليم الكبار الى محـو اميـة             

 األميين الجدد المتوقع    سنة إضافة إلى  ) ٤٥ – ١٠(الجنسين في عموم الجمهورية في الفئة العمرية        



 ٥٣

تراكمهم خالل فترة تنفيذ االستراتيجية من المتسربين من مراكز محو االمية والمرتدين والفاقد مـن               
  .التعليم األساسي 

  
  :االهداف النوعية : ثانياً 

  
 القضاء على األمية ، وتحرير المواطن اليمني من اميته االبجدية ــ والحضارية معاً وفـي آن                 -١

وذلك عن طريق تزويده بتعليم مناسب يكسبه قدرات وخبرات ومهارات ومعارف اساسـية ،              واحد ،   
واتاحة الفرص امامه للتدريب على المهارات الحياتية الالزمة له ، واتاحـة القـدر المناسـب مـن                  
التثقيف العام في القضايا التي تهمه وتهم مجتمعه ــ وذلك بالوصول به الـى مـستوى تعليمـي                  

  :افي يمكنه من وتدريبي وثق
  
 تملك المهارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب الى المـستوى الـذي يؤهلـه لمتابعـة                 -أ

  .الدراسة والتدريب 
  

 ٥٤

 اإللمام بأسس ومبادىء العقيدة اإلسالمية وبالمعلومات والمعارف الثقافية العامـة ذات الـصلة              -ب
  .داد إلى األمية الوثيقة بحياته األمر الذي يساعده على عدم األرت

  
 تملك قدر من المهارات االساسية المالئمة لبئيته في مجاالت الحياة المختلفة ، بما يساعده على                -ج

  .حل مشكالته اليومية ، ورفع انتاجيته ، ويؤهله لمواصلة التدريب إلى مستوى أعلى 
  
  .لشاملة في البالد  تحسين مستوى حياته وحياة اسرته بما يساعد على تحقيق اهداف التنمية ا-د
  
  تأسيس نظام تعليم الكبار في الجمهورية اليمنية ــ وذلك من خالل ابتداع اشـكال ومناشـط                  -٢

  :وبرامج تعليمية مختلفة لتعليم الكبار بما يمكنه من 
  
  . االستمرار في عملية التعليم والتعلم  -أ
  
  ) . اليافعين ، الراشدينالنساء ،(  تنويع البرامج بحسب احتياجات الفئات المختلفة -ب
  



 ٥٥

إن تعليم الكبار هو باألساس تعليم تنموي       ( ربط برامج تعليم الكبار بخطط التنمية وتحقيق مبدأ          -جـ
  ) .أو تعليم من أجل التنمية

  
 دفع الكبار من خالل هذا النظام نحو االسهام في تنمية مجتمعه وتجديد بنيانـه لتـوفير المنـاخ                   -د

ي يحفز الفرد على االستمرارية في التعليم مدى الحياة بما يحقـق مبـدأ              الحضاري واالجتماعي الذ  
  .التعليم المستمرمدى الحياة 

  
وبهذه األهداف يمكن تجاوز مفهوم محو االمية في اطاره الضيق والخروج بفهوم محو االمية وتعليم               

  .تنمية الشاملة الكبار الى المفهوم الشامل ذو المضامين الحضارية المرتبطة بحركة المجتمع وال
  

  :مراحل تحقيق اهداف االستراتيجية : رابعاً 
  

 عاماً ، تبدأ من بداية اإلعداد والتهيئـة لهـذه           ٢٤تقدر مراحل تحقيق اهداف االستراتيجية بـــ       
م ، علماً بأنـه تـم       ٢٠٢٠م ، وتنتهي مع نهاية المرحلة األخيرة عام       ٩٦/٩٧االستراتيجية في العام    

اليونسكو وبمشاركة مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم          عقد ورشة عمل بإشراف     

 ٥٦

م ، نوقشت خاللها الخطوط العامة ألستراتيجية       ١٩٩٦ سبتمبر   ١٧ ـــ   ١٦ونائبه في الفترة من     
محو األمية ومشروع تطوير مناهج محو األمية  وتعليم الكبار  ، وقد أوصت  الورشة بإجراء بعض                  

للبدء بوضع االستراتيجية وكذا تشكيل لجنة إلعداد االستراتيجية ، وبناًء على ذلك            الدراسات الالزمة   
  : تم إنجاز المهام  اآلتية خالل الفترة السابقة 

  
م بـشأن تـشكيل لجنـة إعـداد         ١٩٩٧لعـام     ) ٧١٨( صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم        -أ

  .االستراتيجية الوطنية لمحو األمية وتعليم الكبار 
  
 جمع وتحليل البيانات ألعداد األميين في الجمهورية ــ ذكوراً وإناثاً  ــ في الفئات العمرية                -ب  
م في ضوء الحصر والتـصنيف المـشار        ١٩٩٤عاماَ وفقاً لنتائج التعداد السكاني لعام       ) ٤٥ – ١٠(

  .اليه آنفاً 
  

الستفادة من الجوانـب     اعداد دراسة تقويمية للجهود التي بذلت في مجال محو االمية بغرض ا            -جـ
  .االيجابية وتحاشي الجوانب السلبية 

  



 ٥٧

 إعداد مشروع خطة العمل لتطوير مناهج محو األمية وتعليم الكبار لمرحلتي األساس والمتابعة ،               -د
  .واصدار مواد متنوعة للمتحررين من األمية وخاصة ما يتعلق بالمرأة 

  
  :وتم تقسيم مراحل التنفيذ على النحو التالي 

  
  :لمرحلة األولى ا
  
  م٢٠٠٠/ ٩٩ ـــــ ٩٦/٩٧مرحلة اإلعداد والتهيئة والتجريب  )  ١(
  

  :ويتم خالل هذه المرحلة استكمال تنفيذ المهام التالية 
  
 إجراء حصر وتصنيف شاملين لألميين والمتحررين من األمية وفق البيئات الجغرافيـة ومواقـع               -أ

  .ية للمجتمع العمل للخروج بخارطة توضح المعالم االساس
  

 ٥٨

 تأصيل وتطوير خارطة جغرافية لمراكز محو االمية في عموم الجمهورية بما يـشمل المبـاني                -ب
  .الخ ..... والتجهيزات واالثاث والوسائل 

  
 وضع مشروع متكامل ألعداد وتدريب المعلمين ، والموجهين ، والمشرفين واألطـر اإلداريـة               -جـ

  .والفنية المنفذة لالستراتيجية 
  
  . إعداد مشروع الخطة االعالمية للدعوة والتعبئة ودعم جهود وبرامج محواالمية -د
  
 إعداد مشروع لتحسين وتطوير وتحديث مراكز التدريب االساسي والنسوي وتطوير برامجهـا             -هـ

  .بما يلبي احتياجات سوق العمل من مخرجات هذه المراكز 
  
 التأهيـل وفـق الجـنس والمهنـة لتمكـين            إعداد مشروع ربط برامج مرحلة المتابعة ببرامج       -و

  .المتحررين من االلتحاق بالمراكز والمعاهد والمدارس المهنية 
  



 ٥٩

 إعداد نظام لألسس والمعايير اإلختبارية والتقويمية ، واجراءات تحقيقها فيمـا يتعلـق بقيـاس                -ز
اسية المحددة وفـق  التحصيل التعليمي والثقافي والمهني للدارسين الكبار في المراحل والسنوات الدر  

  .المناهج المقررة 
  

  . إعداد مشروع التقويم المستمر لالستراتيجية ومراحل تنفيذها -حـ
  
 إعداد نظام يؤمن تحقيق التكامل بين محو االمية وتعليم الكبار ــ والتعليم العام لفتح القنـوات                 -ط

  .يم النظامي العام إلى ما يوازيها في التعل) الكبار( بينهما تسهيالً النسياب اليافعين
  
 إعداد مشروع الموازنة الخاصة بتنفيذ االستراتيجية وتوفير وتجهيز االحتياجات الفنية واإلدارية            -ك

  .الالزمة النجاز مهام كل مرحلة من مراحلها 
  
 إعداد مشروع نظام متكامل للمكافآت والحوافز الخاصة بالمشاركين في تنفيـذ خطـط وبـرامج                -ل

  .االستراتيجية 
  

 ٦٠

  . إعداد خطة لوضع لوائح ونظم مرحلتي االساس والمتابعة -م
  
  م ٩٩/٢٠٠٠ومدتها عام دراسي  : مرحلة التجريب )  ٢(
  

وفي هذه المرحلة يتم البدء في تنفيذ حملة تجريبية لمدة عام دراسي واحد بهدف التحقيق من األتي                 
:  
  
  . سالمة كل الخطوات التي تمت في فترة االعداد والتهيئة -١
  
  . تقويم جوانب القصور ووضع المعالجات لتالفيها -٢
  
  . استكشاف أراء العاملين بالميدان فيما يتعلق بالبرامج ومدى مالءمتها الحتياجات االميين -٣
  
  . وضع الخطط التنفيذية للمرحلة الثانية -٤
  



 ٦١

  :المرحلة الثانية 
  

م وتستهدف هـذه    ٢٠٠٤/٢٠٠٥م إلى   ٢٠٠٠/٢٠٠١ومدتها خمس سنوات تبدأ من العام الدراسي        
المرحلة االميين في المدن الرئيسية والثانوية ذات الكثافة الـسكانية والقـوات المـسلحة واالمـن                
والقطاعات المنظمة مع التركيز على القطاع النسوي بصورة اساسية ، ويتم فيها تنفيذ المهام التالية               

:  
  
  . االولى  البدء في تنفيذ مشاريع البرامج التي اعدت في المرحلة-أ
  
  . تنفيذ خطة المرحلة الثانية المرسومة للقضاء على االمية -ب
  
 إجراء البحوث والدراسات التربوية المختلفة المتعلقة ببرامج ونشاطات االستراتيجية خالل هذه            -ج

  .المرحلة لتطوير األداء فيها 
  

 ٦٢

ف كتبها الدراسية وموادها     إعداد وإنجاز خطة إلعداد وتطوير مناهج مرحلة التكميل للكبار وتألي          -د
  .التعليمية المختلفة ووضع االنظة واللوائح المتعلقة بهذه المرحلة 

  
 اعداد مشروع لتطوير وتوسيع برامج الثقافة الجماهيرية الداعمة ــ النشطة وبرامج محـو              -هـ

  .وغيره .... االمية والمتابعة في المجال الديني والسكاني والبئيي 
  
  . الخطط السنوية المتعلقة بمرحلة المتابعة  البدء في تنفيذ-و
  
  . تقويم المرحلة والتأكد من سالمة تنفيذ كل المهام المناطة بها -ز
  
  . وضع خطة المرحلة الثالثة يراعى فيها نتائج التقويم في الخطوة السابقة -ح
  

  :المرحلة الثالثة 
  



 ٦٣

م ، وتستهدف هذه    ٢٠١٤/٢٠١٥ -  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ومدتها عشر سنوات ، تبدأ من العام الدراسي         
المرحلة االميين في المناطق الريفية والنائية من خالل حمالت سنوية منظمة مع مواصلة اسـتيعاب               
من لم تستوعبهم المرحلة الثانية او تسربوا منها ، وفي هذه المرحلة يتم البدء في تأصـيل نظـام                   

  :لة على تنفيذ المهام التالية تعليم الكبار ، ومؤسساته ووسائله ومناهجه ، وتركز هذه المرح
  
  . تنفيذ الخطة المرسومة لهذه المرحلة ، وتوفير مستلزمات نجاحها المادية والفنية -أ
  
 مواصلة تنفيذ البرامج والمناشط وفق الخطط والمـشاريع التـي اعـدت لهـذه االسـتراتيجية                 -ب

  .والمحددة في المرحلة االولى 
  
 المتعلقة بالدراسة في مرحلة المتابعة بين اوساط المتحررين           التوسع في تنفيذ الخطط السنوية      -ج

  .الذين شملتهم المرحلة الثانية 
  
  البدء التدريجي في تنفيذ الخطط السنوية المتعلقة بالدراسة في مرحلة التكميل وبـرامج تعلـيم                 -د

  .الكبار والتعليم المستمر 

 ٦٤

  
على المهارات المهنية والنسوية وبرامج      التوسع في تنفيذ برامج ونشاطات التدريب االساسي         -هـ

  .الثقافة الجماهيرية الموجهة للدارسين الكبار 
  
 اعداد مشروع تأصيل نظام لتعليم الكبار ومؤسساته ووسائله ومناهجه ، يقوم على اساس مبـدأ               -و

ـ               امي التعليم المستمر باساليب وطرائق غير نظامية ، ويحقق التوازي والتكامل بين التعليم غير النظ
  .والتعليم النظامي 

  
 إجراء البحوث والدراسات التقويمية المتعلقة ببرامج ونشاطات هذه المرحلة لتطوير األداء فيها              -ز
.  
  
 إعادة وضع الخطط والبرامج في ضوء الدراسة التقويمية السابقة بحيـث يـتم اسـتكمال كـل                  -ح

 ، والتأكد من فعالية خطط االسـتيعاب        النواقص التنفيذية لهذه المرحلة وصوالً الى المرحلة االخيرة       
في التعليم االساسي وخطة الحد من الرسوب والتسرب على ان تكون هـذه العمليـة فـي الـسنة                   

  .الخامسة والسادسة من هذه المرحلة 



 ٦٥

  
  . وضع الخطة للمرحلة الرابعة واالخيرة -ط
  

  :المرحلة الرابعة 
  

وتستهدف هذه المرحلة المهـام     ) م٢٠١٩/٢٠٢٠  ــــ    ٢٠١٥/٢٠١٦(ومدتها خمس سنوات    
  :اآلتية 

  
 مواصلة الجهود المستهدفة بين اوساط السكان المستهدفين ومواصلة تصفية الجيـوب المتبقيـة              -أ

  .من االمية ، في المناطق التي تعذر الوصول اليها في المراحل السابقة 
  
تابعـة والتكميـل     تطوير نشاطات تنفيذ الخطط الصفية السنوية الخاصة ــــ بمرحلتـي الم           -ب

  .والعمل الستمرار على تحسين ـــ وتجويد مناهجها وبرامجها ومقرراتها التعليمية 
  

 ٦٦

 تحديث وتجديد بنية مراكز التدريب االساسي والنسوي وتنويع برامج التدريب علـى المهـارات      -ج
  .بما يلبي احتياجات الفرد والمجتمع وفقاً للتطور االجتماعي واالقتصادي في البالد 

  
  . االستمرار في تنفيذ نشاطات المشاريع المخطط لها في المراحل السابقة والعمل على تطويرها -د
  
 الشروع في ارساء اللبنات القوية ، المؤسسة لنظام تعليم الكبار ، من خالل التعليم المـستمر                 -هـ

  .والتعليم عن بعد 
  
ناداً للتقويمـات المرحليـة والعمـل     وضع دراسة تقويمية شاملة لمراحل تنفيذ االستراتيجية است      -و

  .الميداني 
  

  :  االجراءات التنفيذية :  خامساً 
  

  :وفي ضوء األسس واألهداف السابقة يمكن بيان االجراءات التنفيذية لها على النحو االتي 
  



 ٦٧

  :في مجال المفهوم الحضاري لمواجهة االمية : أوال 
  

  :اءات االتية في ضوء هذا المفهوم ستقوم االستراتيجية باالجر
  
 إعادة النظر في اهداف ومحتوى واساليب وطرق التدريس بما يؤكد ان االميـة ليـست سـوى                  -١

الجهل باساسيات القراءة والكتابة والحساب ولكنها تمتد لتشمل مجمل انماط التفكير واساليب العمـل              
  .والوعي االجتماعي 

  
بارها الحلقة االولى في مجال تعلـيم الكبـار         خلق التكامل بين مرحلتي محو االمية االبجدية باعت        -٢

والتعليم الالحق لمحو االمية الذي يتمثل في تلبية االحتياجات الثقافية والمهنيـة وتنميـة الخبـرات                
  .المختلفة الكفيلة بتطوير حياة الكبار في مختلف مجاالتها 

  
علـى قـراءة جـزء مـن       إعادة النظر في تحديد الحد األدنى لمحو االمية بحيث تصبح القدرة        -٣

صحيفة يومية او نشرة عامة بفهم وطالقة ، ويكون التعبير الكتابي والحسابي خالياً مـن االخطـاء                 
  .اساساً لذلك الحد األدنى 

 ٦٨

  
  :في مجال المواجهة الشاملة وتكامل جهود محو االمية مع الجهود التعليمية والتنموية : ثانياً 

  
  :الى وفي هذا المجال ستسعى االستراتيجية 

  
 أن تكون خطط محو االمية جزءاً ال يتجزأ من خطط التنمية االقتصادية واالجتماعيـة الـشاملة                 -١

بحيث تسهم هذه الخطط في تلبية احتياجات خطط التنمية بالقوى البـشرية الالزمـة لهـا ، وفقـاً                   
  .الحتياجات خطط التنمية من هذه القوى 

  
بالحفاظ على البيئة ، وتنمية المفاهيم الصحية والغذائية         تنمية الوعي لدى االميين في ما يتعلق         -٢

  .السليمة ، وكذا خلق الوعي بمبادىء التربية السكانية 
  
 ربط نشاطات محو االمية باالنشطة االخرى الموجودة في المجتمع والتي تمارسها المؤسـسات              -٣

ة ، األمـن ، الجـيش ،        الزراعـة ، الـصح    ( االخرى مثل االنشطة التي تقوم بها الجهات المختلفة         



 ٦٩

بحيث يمثل هذا الربط تكامل تلك الجهود وخلق حركة اجتماعية شاملة تستهدف كل ابناء              ) إلخ......
  .المجتمع في سبيل التحرر من قيود الجهل والتخلف 

  
  إبراز دور المؤسسات المختلفة وبيان انشطتها ومجاالت عملها وعالقتها بالمواطنين وكيفيـة              -٤

  .د من افراد المجتمع في هذه االنشطة مساهمة كل فر
  
 ربط برامج ومشروعات محو االمية ببرامج ومشروعات التدريب المهني واالرشـاد الزراعـي              -٥

والصحي والثقافة العمالية وبرامج تثقيف المرأة ومشروعات رعاية الطفولة واألمومـة ، وتوجيـه              
خلق حركة تكامل تتيح للكبار االسـتفادة       جميع تلك الجهود من خالل التنسيق مع الجهات المختلفة ل         

  .من كل تلك البرامج والمشروعات 
  

  :في مجال القرار السياسي والجهود الشعبية لمحو االمية : ثالثاً 
  

  :وفي هذا المجال ستسعى االستراتيجية نحو تحقيق األتي 
  

 ٧٠

  :از األتي   العمل على اصدار القرارات السياسية من اعلى مستوى في الدولة وذلك النج-١
  
  .  اعتماد االستراتيجية والخطط المتفرعة عنها على مستوى الدولة -أ
  
  . تشكيل الهيئات والمجالس اإلشرافية والتنفيذية لمحو األمية وتعليم الكبار -ب
  
  . تحديد مصادر التمويل الرئيسية والفرعية لتنفيذ االستراتيجية  -ج
  
  .ة وواجبة التنفيذ لكل الجهات التي يحددها القرار  العمل على أن تكون هذه القرارات ملزم-د
  

  :في مجال سد منابع االمية والقضاء على ظاهرتي الرسوب والتسرب : رابعاً 
  

  :ففي هذا المجال ستسعى االستراتيجية نحو العمل على تحقيق األتي 
  



 ٧١

ن اساسيتين هما    التعاون مع الجهات المختصة لوضع خطة لسد منابع االمية المتمثلة في ظاهرتي            -١
:  
  
  . عدم التحاق من هم في سن االلتحاق في التعليم االساسي فيه -أ
  
  :وذلك على النحو التالي .   التسرب والرسوب ومن في الحلقة االولى من التعليم االساسي -ب
  
 وضع خطة عاجلة تستهدف استيعاب جميع االطفال الذين يبلغون سن االلزام وفـق برنـامج                -١/١

  . ، لتوفير االمكانات البشرية والمادية بالمدارس زمني محدد
  
 وضع خطة موازية لتنمية الوعي التعليمي بين اوليا امور هـؤالء االطفـال ، يـتم تنفيـذها      -٢/١

بالتعاون مع االجهزة والمؤسسات السياسية واالجتماعية والهيئات التعاونية والجمعيـات الخيريـة            
  .بار ان تعليم هؤالء االطفال هو هدف وطني يجب تحقيقه ومختلف الفعاليات الشعبية ، على اعت

  

 ٧٢

 وضع خطة للقضاء على ظاهرة التسرب في الحلقة االولى من التعلـيم االساسـي واقتـراح                 -٣/١
  .البدائل التي تساعد على تقوية العالقة االرتباطية بين الطفل والمدرسة 

  
تعليم االساسي وتجويده وتوفير مستلزماته      العمل على رفع كفاية النظام التعليمي في مرحلة ال         -٤/١

  .بما يقلل من نسب الرسوب الى الحد األدنى المقبول تربوياً 
  
 تطوير األنشطة والبرامج التعليمية وربطها باحتياجات العمل والبيئة المحلية ، وجعل المجتمع             -٥/١

  .يشعر باهمية استمرار اطفاله بالمدرسة حتى نهاية المرحلة 
  

  :ي مجال توجيه الجهود الشعبية وتوظيفها في حركة الدعم والعون الذاتي ف: خامساً 
  

  :وفي هذا المجال سوف تسعى االستراتيجية نحو تحقيق االتي 
  
 تكوين رأى عام مستنير بين المواطنين يؤمن بخطورة مشكلة االمية ويسعى الى القضاء عليها               -١
.  



 ٧٣

  
مية من خالل اشـراك الغـرف التجاريـة فـي            إشراك القطاع الخاص في دعم نشاطات محو اال        -٢

المجالس المختلفة  ، وكذا الزامه بفتح فصول محو امية في مرافقه واالسـتفادة مـن التـسهيالت                  
  .المادية والمالية التي يمكن ان يقدمها 

  
 تأهيئة الفرصة لمختلف الهيئات والتنظيمات السياسية والنقابية واالبداعية والخيرية للمـساهمة            -٣

  .شاطات محو االمية على مستوى التخطيط والتنفيذ والتقويم والمتابعة في ن
  
  . فتح باب التطوع للعمل في مجال نشاطات محو االمية -٤
  
  . االستفادة من مقرات االحزاب والنقابات والجمعيات المختلفة في نشاطات وبرامج محو االمية -٥
  
ية وتعليم الكبار والعمل على انشائها ودعـم         تشجيع ودعم الجمعيات المهتمة بنشاطات محو االم       -٦

  .نشاطاتها 
  

 ٧٤

  :في مجال تحقيق التكامل بين التعليم العام وتعليم الكبار : سادساً 
  

  -:وفي هذا المجال ستسعى االستراتيجية نحو تحقيق االتي 
  
مهم الـى    فتح القنوات بين التعليم العام وتعليم الكبار بما يتيح لمن محيت اميتهم مواصلة تعلـي               -١

  .المستوى الذي يرغبون فيه 
  
 فتح القنوات بين تعليم الكبار ومراكز التدريب والتأهيل المهني بما يتيح للراغبين االستمرار في               -٢

  .التدريب حتى يتم تحقيق مبدأ التدريب المستمر والمتجدد 
  
رغبون بإستكمال   العمل على فتح مدارس ليلية متنوعة تستقبل من اكملوا مرحلة محو االمية وي             -٣

  .تعليمهم وذلك بالتعاون مع التعليم العام 
  
 تقنين المؤهالت التعليمية والتدريبية التي تمنحها مناشط محو االمية وتعليم الكبار بحيث يصبح              -٤

  .لهذه المؤهالت اعتراف تربوي وشرعية اجتماعية في سوق العمل والتعليم معاً 



 ٧٥

  
امتحانات التعليم االساسي والثانوي العام والتجـاري والفنـي       إعادة العمل بنظام السماح بدخول       -٥

بحسب السن بما يتيح للكبار االستفادة من هذا النظام ويساعد على فتح الجسور بين تعلـيم الكبـار                  
  .بمختلف مناشطه ومجاالته 

  
ية  العمل على إدخال مساق متخصص في مجال تعليم الكبا في معاهد اعداد المعلمين وكلية الترب               -٦

  .، يسهم في اعدا وتأهيل الكوادر المتخصصة للعمل في هذا المجال 
  

  : في مجال االخذ باالسلوب العلمي لمواجهة مشكلة االمية : سابعاً 
  

  :وفي هذا المجال ستسعى االستراتيجية نحو تحقيق االتي 
  
حلية على حده بحيـث      القيام بدراسة ميدانية لتحديد االحتياجات التعليمية والتدريبية لكل بيئة م          -١

  .يتم مراعاة تلك االحتياجات  واالهتمامات ، عند وضع الخطط التنفيذية لالستراتيجية 
  

 ٧٦

  وضع خطة لحصر االمكانات البشرية والمادية المتاحة في كل بيئة على حده ووضع التصورات                -٢
 الكبار بصورة جيدة    لكيفية االستفادة القصوى منها بما يحقق تنفيذ خطط وبرامج محو األمية وتعليم           

.  
  
 إعادة بناء هياكل جهاز محو االمية على مستوى المحافظات والمديريات بما يحقق فعالية عمـل                -٣

  .الجهاز وبحيث يصبح كل فرع مسؤالً بصورة مباشرة على سير العمل في محافظته او مديريته 
  
ميين في الخطط للحملـة فـي        التوجه نحو إعطاء األولوية للمناطق ذات االغلبية العددية من اال          -٤

  .المرحلة االولى 
  
  . اعداد وتدريب الكوادر القادرة على المساهمة في نشاطات محو االمية تعليماً واشرافاً -٥
  
 اإلعداد لتنفيذ حملة اعالمية شاملة يتم تخطيطها على اسس علمية سليمة ، ويتم االستفادة من                -٦

لمسموع ، اضافة الى المساجد ، مع االستفادة القـصوى          مختلف وسائل االعالم المرئى والمقروء وا     
  .من الصحافة الشعبية ، على ان تستمر هذه الحملة في مواكبة مراحل التنفيذ 



 ٧٧

  
وفئـات  ) ٤٥ – ١٥( إعطاء أولوية في جهود محو االمية لفئات الـسن المنتجـة اقتـصادياً                 -٧

  ) .١٤ – ١٠(اليافعين
  
راكز محو االمية الخاصة بالنساء وان يكون التوزيع الكمـي           إعطاء األولوية القصوى لتوسيع م     -٨

  .لخطط التنفيذ مراعياً للنسبة العالية ، لإلناث االميات  
  
 توسيع قاعدة التدريب للمعلمات خاصة بالمناطق الريفية وعدم التقيد بـالمؤهالت العلميـة وان               -٩

  .لريف بصورة اساسية يكون معيار القدرة والكفاءة هو االساس في حشد المعلمات في ا
  

 تطوير محتوى وبرامج محو االمية بحيث يلبي االحتياجات التعليمية المختلفة لالميين بحـسب              -١٠
  .رغبات وحاجات المناطق المختلفة 

  

 ٧٨

 تطوير مستوى االجور والمكافأت الممنوحة للعاملين في مختلف مناشط محو االميـة وتعلـيم               -١١
م في العمل ويزيد من تعزيز اتجاهاتهم  االيجابية نحوه ، ومن ثم             الكبار ، بما يساعد على استمراره     

  .يساعد على استقرار العمل وتطويره 
  

  العمل على خلق قاعدة معلومات شاملة تتضمن حصر االميين على مـستوى كـل مديريـة                  -١٢
  .ومعرفة نسب الخفض واإلضافة السنوية 

  
وتوزيعها على مراكز محو االمية ومنافـذ البيـع          اعداد النشرات والكتيبات الثقافية المتنوعة       -١٣

  .المختلفة وتوفيرها بكميات واسعار مناسبة بما يحقق توسيع قاعدة الثقافة العامة 
  

 العمل على اعداد كادر تعليمي خاص بقطاع تعليم الكبار وتدريبه وتأهيله بصورة مستمرة حتى               -١٤
  .يواكب حركة تعليم الكبا المستمرة والمتجددة 

  
 العمل على إنشاء مركز أبحاث متخصص لتعليم الكبار يتولى مـسؤلية الدراسـات واألبحـاث                -١٥

  .وتقويم سير العمل وتدريب القوى العاملة 



 ٧٩

  
  :في مجال توظيف الحوافز المادية واالجتماعية لمحو االمية : ثامناً 

  
وتعليم الكبار ، وكذلك في     تلعب الحوافز دوراً هاماً في حفز القائمين على برامج ومناشط محو االمية             

  :جذب واستمرار الملتحقين بهذه البرامج ، لذلك ستسعى االستراتيجية نحو تحقيق االتي 
  
  .  العمل على ايجاد فرص العمل لمن انهوا البرامج التعليمية والتدريبية -١
  
  . العمل على منح شهادات معترف بها ومحددة المستوى المعادل بالتعليم العام -٢
  
  .منح المتدربين في برامج التدريب الحرفي حافزاً مادياً نظير االنتاج  -٣
  
 منح حوافز مادية للمدربين والمعلمين المتميزين والمشرفين ليكون حافزاً لهم لزيـادة الجهـد               -٤

  .ومضاعفة االنتاج 
  

 ٨٠

ميـع   اشتراط معرفة القراءة والكتابة للترشيح للمنظمات الـسياسية والتعاونيـة والمحليـة بج             -٥
  .مستوياتها على ان يكون مقياس االجازة هو الحصول على شهادة محو االمية على االقل 

  
  : تقدير الذين محيت اميتهم ، ويكون هذا التقدير كاالتي -٦
  
  .  اشتراك المتميزين من الدارسين في جوائز عيد العلم -أ
  
  .  توزيع شهادات تقدير للمتفوقين منهم في جميع المواقع -ب
  
)  يناير اليوم العربـي لمحـو األميـة        ٨ سبتمبر اليوم العالمي  أو       ٨(تحديد أسبوع من كل عام       -ج

  .إلقامة احتفاالت الخريجين  توزع فيها الجوائز الرمزية عليهم 
  
  . منح الدارسين في فصول محو االمية اولوية في التوظيف -د
  



 ٨١

عامالت التي تقدمها اجهـزة الدولـة        اعتبار شهادة محو االمية من المسوغات الالزمة لشتى الم         -٧
  :ومن بينها الحصول على الوثائق التالية ، على سبيل المثال 

  
  .  الترخيص في مزاولة حرفة من الحرف -أ
  
  .  استخراج رخصة قيادة سيارة -ب
  
  .  استخراج التراخيص وعقود العمل بالخارج -ج
  
  .  استخراج التراخيص لفتح المحالت العامة -د
  
  .حصول على القروض الزراعية   ال-هـ
  
  .  استخراج شهادة القيد بالسجل التجاري -و
  

 ٨٢

  .  استخراج وثائق السفر للخارج -ز
  

  :في مجال المتابعة والتقويم : تاسعاً 
  

تمثل عمليات المتابعة والتقويم جزءاً هاماً في تحديد سالمة اى جهد او عمل ــ وفي هذا المجـال                  
  :قيق االتي ستسعى االستراتيجية نحو تح

  
  . وضع المعايير السلمية لتقويم سير العمل وتعديل مسارات التنفيذ كلما تطلب االمر ذلك -١
  
 متابعة سير عملية التنفيذ أول بأول والعمل على تالفى اي جوانب قصور قد تظهـر وعالجهـا                  -٢

  .بصورة فورية 
  
الميدان ، يعالج مشكالت العمل أول       اعداد تقرير تقويم ومتابعة كل ثالثة اشهر من خالل متابعة            -٣

  .بأول 
  



 ٨٣

 العمل على وضع برنامج تقويم سنوي لمحو االمية يتم بموجبه جلوس جميع الدارسين بفصول               -٤
  .محو االمية المتحان عام يتم على اساسه منح شهادة التحرر من االمية 

  
ـ           -٥ ذه الدراسـات هـي      إجراء دراسات تقويمية للبرامج والمناشط المختلفة ـــ بحيث تكون ه

  .القاعدة االساسية لتطويرهذه البرامج 
  
 اعداد برنامج تقويمي شامل لكل مرحلة من مراحل تنفيذ االستراتيجية ، يتم من خاللـه تـدارك             -٦

  .جوانب القصور التي تظهر في كل مرحلة ـــ تعزز جوانب القوة 
  

  :بياً وأسالمياً ودولياً في مجال تكامل برامج محو األمية وتعليم الكبار عر:  عاشراً 
  

ال شك بأن الجهود التي بذلتها الدول العربية في مجال محو االمية والخبرات  التي اكتسبتها في هذا                  
المجال تمثل قاعدة يمكن االستفادة منها في مجال محو االمية في اليمن ـــ لذا فإن االستراتيجية                

  :ستعمل على تحقيق االتي 
  

 ٨٤

جهاز محو االمية واالجهزة المناظرة في البالد العربية بما يحقـق االسـتفادة              تنمية العالقة بين     -١
  .المشتركة من الخبرات والتجارب 

  
  . تبادل الخبرات الفنية مع الدول العربية -٢
  
  التنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  والمنظمة االسالمية للتربيـة والعلـوم                -٣

 اليونسكو ، والمنظمات والصناديق المتخصصة  ــ في دعـم خطـط وبـرامج               والثقافة ، ومنظمة  
  .االستراتيجية  والمساهمة الفاعلة بها تخطيطا وتنفيذا وتقويما 

  
 االستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال واالفادة عن جهود المنظمات الدوليـة المعنيـة                -٤

  .بمحو االمية وتعليم الكبار 
  
  .من قواعد المعلومات ووسائل النشر في البالد العربية والدول األخرى  االستفادة -٥
  



 ٨٥

 االستفادة من خبرات المنظمة العربية في تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجـال محـو                -٦
  .االمية وتعليم الكبار 

  
حـو  وبصورة عامة مد جسور التواصل مع مختلف الفعاليات العربية والدولية لدعم اسـتراتيجية  م              

  .االمية وتعليم الكبار في الجمهورية اليمنية مادياً وفنياً 
  

  :خاتمـــــــــة 
  

بتحقيق الوحدة اليمنية يواصل الشعب اليمني مسيرته الحضارية لبناء دولته ومجتمعه بعد امتالكـه              
 هذه  الرادته وتضافر جهوده وتكامل موارده وامكاناته لمواجهة كافة التحديات الجدية والحقيقية ومن           

التحديات ما تفرضه مشكلة االمية وتداعياتها فانتشار االمية خصوصا بين االناث وارتفـاع نـسبة               
البطالة وغيرها من المشاكل يجب ان تتخذ االجراءات الضرورية لمواجهتها وتتمثل أولى خطـوات              

دها ومؤثراتها  المواجهة في دراسة المشكالت التي طرحتها االستراتيجية بعد ان عرَّفت اسبابها وابعا           
.  
  

 ٨٦

ومن هذا المنطلق تنبع اهمية االستراتيجية الوطنية لمحو االمية وتعليم الكبـار كـاجراء ضـروري                
  .وخطوة عملية لمواجهة تحديات المستقبل 

  
ان نجاح هذه االستراتيجية يعتمد اعتمادا كليا على االنشطة والبرامج واالهداف الكمية واالجـراءات              

عملية التي ستطلع بها لجان الخطط المتفرعة عنها ، ووضـع آليـات العمـل               التنفيذية والخطوات ال  
  .وتفعيل دور المشاركين والجهات ذات الصلة 

  
كما يجب ان نضع في اعتبارنا اشتداد عواصف الثورة التكنولوجية والتقنية بمؤثراتها عبر الحـدود               

ي تهتز امامها النظريات والقـوانين     والقواسم ومعايشة التغيرات االجتماعية واالقتصادية السريعة الت      
الجامدة وتفرض علينا مقاسمة تبعات التحوالت الجارية في العالقات الدولية مما يقتـضي التفكيـر               

  .بمسئولية االشكاالت التي تسحب اثارها على مقدرات التنمية المتوازنة 
  
   
  

               



 ٨٧

  
               

  
               

  
               

  
               

  
               

  
 

   


