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  سيمدخل إستراتيجي لتطوير التعليم األسا
إن استعراض وتقييم أهم المحاوالت السابقة التي هدفت إلى إصالح وتطوير نظام التعلـيم               

جارب األساسي في اليمن خالل العشر السنوات الماضية يوفر خلفية غنية من الدروس والت            
التي أمكن االستفادة منها في بناء وتطوير رؤية علمية وعملية جديدة لوضع مدخل غيـر               
تقليدي يمكن أن يكون اكثر كفاءة وفاعلية في إصالح وتطوير نظام التعليم األساسي فـي               

  .اليمن
وينطوي المدخل المطور إلعداد هذه اإلستراتيجية على فلسفة ومبادئ وأساليب وطرق           

 منظومة متكاملة من العناصر األساسية تحقق لالستراتيجية أهم عناصـر  تعمل في إطار 
تالفي اوجه القصور التي صاحبت المحـاوالت        النجاح في جميع مراحلها كما تمكن من        
  .السابقة في معالجة وضع التعليم األساسي

ان هذا المدخل يقوم على أساس منهجية علمية وعملية متطورة توفر لإلسـتراتيجية              
قعية والطموح والتوازن فيما بينهما، فهي رؤية تستفيد من تجارب الماضي وتتعامل            الوا

 ٨

وفيما يلي وصفا مختصرا ألهـم       . مع معطيات الحاضر وتمكن من استشراق المستقبل      
  -:المنطلقات والمبادئ التي يرتكز عليها المدخل

   
  : والمنطلقات الرئيسية المبادئ

   
ــدأ األول     • ــ:  المب ــنهج الم ــي الواســعال  Wide Participatory  :شار ك

Approach  
  أن التعليم بشكل عام يعتبر شأن وقضية مجتمعيه بالدرجة األولى وليـست قـضية فنيـة               

متخصصة ولذا فان إشراك المجتمع بكل فئاته يعتبر قوة حقيقية تسهم في تحقيق التطوير              
تراتيجية تطوير التعلـيم    المنشود للتعليم ويتطلب ذلك إشراك المجتمع في جميع مراحل اس         

  .وتنفيذها 
فقد تم حشد مشاركة الفئات المختلفة للمجتمع سواء داخل المؤسسة          -:على ضوء ذلك     

التربوية أو خارجها لإلسهام في صياغة مستقبل التعليم األساسي الذي يطمح المجتمـع             



 ٩

تمثيـل   وقد تم إشراك المجتمع من خـالل          .اليمني الوصول إليه في المستقبل المنظور     
  :الفئات التالية في صياغة الرؤية المستقبلية للتعليم األساسي في اليمن

   
تم إشراك ممثلي نقابة المعلمـين ،جمعيـة المـرأة    : ممثلي المجتمع المدني          .١

،جمعية المعاقين ،جمعية حقوق الطفل، وجمعية حقـوق اإلنـسان ،مجـالس اآلبـاء              
  .السياسية واألمهات ،المجالس المحلية ،األحزاب 

 علـى المـستوى      تم إشراك القيـادات التربويـة     : قيادات العمل التربوي           .٢
المركزي والمحلي وفي مختلف المستويات التعليمية ، فعلى المستوى المركـزي تـم             

مدرا العموم في مختلف    -وكالء القطاعات -النائب-الوزير(إشراك القيادة العليا للوزارة     
وى المحافظات تم إشراك القيادات التربوية فـي المحافظـات          ، وعلى مست  ) القطاعات

مدرا عموم المكاتب ، مدرا مكاتب السلطة المحليـة، مـسئولي مكاتـب             ( والمديريات  
التربية في المديريات ، مدرا ومديرات مدارس ، مدرسين ومدرسـات وغيـرهم مـن               

 ١٠

محافظـات   محافظـات مـن       العاملين في الحقل التربوي مختارين من اكثر من عشر        
  .الجمهورية 

تم إشراك فريق فني تربوي عالي الخبرة والتخـصص         : فريق فني تربوي           .٣
 تـم    في المجال التربوي وفي مجال التخطيط اإلستراتيجي واقتصاديات وتمويل التعليم         

اختيارهم من الجامعات والمراكز األكاديمية والبحثية التربوية كالجامعـات والمراكـز           
  .لبحث التربوي ومن أصحاب الخبرة والممارسين في الحقل التربوي المهتمة با

  Bottom –Up Approach:اتجاه التخطيط من القاعدة إلى القمة : المبدأ الثاني
   

 المجتمع المحلي من اإلسهام في بلورة رؤى ومنطلقات وأهـداف خطـط إصـالح                تمكين
الواقع التربوي وتحشد الـدعم      لضمات خطط واقعية تعتمد على محددات          التعليم  وتطوير

  والمساندة الشعبية لعملية التنفيذ
 استبدال مفهوم التخطيط من األعلى إلى األسـفل والمعتمـد             فقد تم  - : وعلى ضوء ذلك   

 كان أحد أهم األسباب الرئيسية       على إمالء الخطط والقرارات من القمة إلى القاعدة والذي        
ن أداء النظام التربـوي خـالل الـسنوات العـشر            محاوالت تحسي   في تعثر أو عدم فعالية    



 ١١

  الماضية بمفهوم التخطيط من القاعدة إلي القمة والذي يعتمد على منهجية محكمة تعتمـد             
على إشراك المعنيين بالمسألة والعملية التربوية على كافة المستويات سواء في الجانـب             

ي في تطبيـق الـنهج      الرسمي أو الشعبي في كل مراحل وضع اإلستراتيجية كشرط أساس         
ــي ــشروعية   Participatory Approach  المــشار ك ــصداقية والم ــوفير الم وت

Legitimacy      في رسم وتنفيذ اإلستراتيجية كما يعزز اإلحـساس باالنتمـاء واالمـتالك
Ownership   لمشروع االستراتيجية وكل ذلك سيوفر مناخا صحيا لمرحلة وعملية تنفيـذ 
 فرداً مـن المهتمـين      ٤٠٠لك فقد تم إشراك وتدريب اكثر من        وبناء على ذ  . االستراتيجية

من العاملين والمشاركين في الميدان والعمل التربوي مـن         ) ذكوراً وإناثاً (بالشأن التربوي   
مختلف المستويات التربوية والتعليمية للمـشاركة فـي جميـع مراحـل وضـع وتنفيـذ                

  .اإلستراتيجية
 بين الشركاء فـي      والحوار المفتوح و المسؤول    راطي  إضفاء الطابع الديمق  : المبدأ الثالث  

  Democratic and Open Dialog Among Partners of Educationالتعليم 

 ١٢

أن كفاءة وفاعليه أي نظام تعليمي يعتمد على درجة تفاعله و انفتاحه وتوافقه مع بيئتـه                
   المحيطة التي منها يستمد موارده واليها يقدم مخرجاته

   
 والجمود يعتبر نتيجة     إن ما يعانيه النظام التعليمي والتربوي اليوم من الركود         ف -:وعليه 

 النظام التربوي عن بيئتـه وعـدم ارتباطـه وتوافقـه مـع متطلباتهـا                 مباشرة النعزال 
 إن أي مدخل ناجح لتطوير التعليم في اليمن يجب أن يسعى إلـى تنـشيط                  .واحتياجاتها

التعليمية والنظام التعليمي ومخرجاتـه وبـين احتياجـات          المؤسسة    التعاون المتبادل بين  
ومتطلبات التنمية الشاملة في المجتمع ولن يتأتى ذلك إال من خالل بنـاء قاعـدة للحـوار                 
المسؤول من األطراف والشركاء المتعددين في العملية التعليمية ممـا يمكـن مـن حـشد         

ك كله يتطلـب إضـفاء طابعـاً         نحو تطوير التعليم وذل     وتوظيف كل الطاقات في المجتمع    
ديمقراطياً على العملية التربوية يسمح بالحوار والمشاركة المـسئولة مـن كـل أطـراف               

  .المجتمع في مختلف مراحل التنمية التربوية 



 ١٣

وانطالقاً من ذلك فان االستراتيجية الحالية لتطوير التعليم األساسـي هـي نتـاج لحـوار                
ة بمختلف مستوياتها والمجتمع بمختلف فئاته نتج       ديمقراطي مسؤول بين المؤسسة التربوي    

  :عنه صياغة العناصر الرئيسية الستراتيجية تطوير التعليم األساسي المتمثلة في
   Strategic Vision Shared  الرؤية اإلستراتيجية المشتركة 

  Strategic Mission   Sharedالمهمة اإلستراتيجية المشتركة
   Strategic objectives  األهداف االستراتيجية

   

 ١٤

  A realistic and Ambitious Approach:الواقعية والطموح: المبدأ الرابع 
إن صياغة مستقبل التعليم األساسي في اليمن يجب أن يبنـى علـى إنجـازات الماضـي                 
ويتخطى مشكالت الحاضر ويخطط للمستقبل في إطار متوازن من الواقعية والطموح فـي             

 مع الثقافات األخرى حوار الند المشارك ولـيس حـوار التـابع             مناخ منفتح يشجع الحوار   
  .المستجدي

   
إن الخطط واألهداف التي رسمت لتحسين وتطوير التعليم األساسي في الـسابق بمعـزل                

عن محددات وخصائص الواقع في اليمن قد فشلت أو تعثرت في أحداث النقلـة النوعيـة                
  .المنشودة للتعليم األساسي في اليمن 

 من دراسة   فإن المدخل الحالي لوضع استراتيجية تطوير التعليم األساسي ينطلق        -:يه  وعل
 محـدداً    تحليلية وتشخيصية للوضع التربوي بكل أبعاده التاريخية والحالية والمـستقبلية         

مجاالت القوة والضعف ومستكشفا العوامل والفرص المواتية للتطوير ومستشرقا الغايـات           
  .قابلة للتحقيق في إطار منفتح على نفسه والبيئة من حولهواألهداف الطموحة ال

  A Comprehensive Approach ِ:الشمولية : المبدأ الخامس 



 ١٥

العملية التعليمية تشكل نظام متكامل ، ناتجة الكلي هو حصيلة األداء في جميـع أجزائـه                 
كما . ه المختلفة المختلفة ،ولذلك فتحسين أداء النظام التعليمي يعتمد على تحسين كل أجزائ          

إن التعليم الفعال يحب أن يكون متعدد القنوات ، مستمرا مدى الحياة ، يرتكز حول قـدرات    
  .المتعلم لتنميتها تنمية ذاتية

   
إن انتهاج المدخل الجزئي في إصالح نظام التعليم لم يحقق النتائج المرغوبة في تحـسين                

  .أداء النظام التعليمي في اليمن بشكل عام 
 فان المدخل الحالي يرتكز على التكاملية والتوازن في إحداث التحسين والتطوير            -:ه  وعلي

 األساسية النظام التعليمي وتوجيهه كمنظومة موحدة تعتبـر كـل عناصـر              في المكونات 
العملية التعليمية ذات أهمية وأولوية متساوية، تتمركز حول قدرات المـتعلم وتـوفر لـه               

  .الحياة بأفضل السبل التعليمية الممكنة فرصة التعلم المستمر مدى 

 ١٦

 A realistic and Scientific :المنهجيـة العلميـة الواقعيـة    : المبـدأ الـسادس   
Methodology  

إن إصالح وتطوير التعليم لكي يكون جوهرياً يجب أن يكون مخططاً وليس عـشوائياً وان               
اعتبار عملية تطوير التعليم    في التخطيط االستراتيجي ،كما يجب       يستند إلى منهجية علمية     

  .بأنها عملية مستمرة وليست حدثاً مؤقتاً 
تم اعتماد منهجية علمية وعملية لوضع وتنفيذ ومتابعـة اسـتراتيجية التعلـيم             : وعليه   

األساسي تتكون من مجموعة محددة من المراحل والخطوات المترابطة والمتكاملة والتـي            
وتنفيذها كما أنها تعتبر أداة لضبط اتجاه وقيـاس         توجه مراحل عملية وضع اإلستراتيجية      

  .مستوى األداء في تحقيق اإلستراتيجية ألهدافها المخططة
                          



 ١٧

       
  طريقة وآلية العمل

  اإلستراتيجية قد عملت كموجه رئيسي  وضع إن المدخل والفلسفة التي قامت عليها أسس
ونقدم فيـا يلـي   . اختيار طريقة والية العمل اتيجية وكذلكلجميع مراحل بناء وتنفيذ االستر

  -:عرضا موجزاً لذلك
  : طريقة العمــل 

  -:وهي عبارة عن مجموعة من المراحل المتتابعة التي تمت وفقاً لألتي
  : وتضمنت الخطوات التالية: مرحلة التهيئة واالستعداد

 مـشروع إسـتراتيجية تطـوير       تم بلورة فكرة  : بلورة فكرة المشروع            .١       
 من خالل العديد من اللقاءات التي تمت مع قيادة الوزارة على مختلف              التعليم األساسي 

المستويات ، وقد طلبت الوزارة من التعاون الفني األلماني في اليمن تقديم المـساعدة              
  . الفنية في إعداد المشروع

 ١٨

ة السابقة تحديد هـدف المـشروع       نتج عن الخطو  : تحديد هدف المشروع          .٢      
وضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم األساسي ذات مدى زمني يمتد حتى عـام             "في

٢٠١٥.  
  : تكوين فريق إدارة المشروع        .٣      

شكلت لجنة تسيير المشروع بـالقرار الـوزاري رقـم                     ·                       
  :والمكونة من. م٩/٤/٢٠٠١الصادر بتاريخ ) ١٤٤(

   رئيسا                         وزير لتربية والتعليم         .١                    
  عضوا                     نائب وزير التربية والتعليم         .٢                     
  عضوا                     وكيل الوزارة لقطاع التعليم         .٣                     
   عضوا         وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه         .٤                     

   عضوا               وكيل الوزارة لقطاع المشروعات         .٥                   
   عضوا                    رئيس المكتب الفني بالوزارة         .٦                   

  عضوا           مدير مركز البحوث والتطوير التربوي          .٧                  
  عضوا            رئيس جهاز محو األمية وتعليم الكبار         .٨                    



 ١٩

  عضوا                        مستشار الوزارة للتخطيط          .٩                  
عـضوا                      مدير عام التخطيط واإلحـصاء              .١٠                  

  ومقررا
   

تشكيل الفريق الفني الرئيسي إلدارة مشروع وضع اإلستراتيجية والمكـون                     ·   
  :من
  :لجانب اليمنيا
  )جامعة صنعاء (      رئيسا     احمد محمد الحضرمي/ د.ا         .١            
مركـز البحـوث     (     عـضوا         إنصاف عبـده قاسـم        /د         .٢            

  )والتطوير التربوي
مركـز البحـوث     (      عـضوا        حمود محمد الـَسياني       /د          .٣            

  )والتطوير التربوي

 ٢٠

  :الجانب األلماني
-جامعة روستك  (   عضوا            جيرالد براون / د.ا         .١                      

  )المانيا
التعـاون الفنـي     (  عضوا             داجمار عوض / د         .٢                     

  )صنعاء-األلماني
ــسهايم/ ا         .٣                      ــتيفان همل ــة  (    عــضوا           س جامع

  )المانيا-روستك
دم المشورة الفنية للجانب اليمنـي خـالل        وكان الفريق األلماني فريق غير مقيم ق       

 ،  ٢٠٠١ ابريل   ٢٠ مارس الى    ٢٥حيث امتدت الزيارة األولى من      . ثالث زيارات 
 ، والزيارة الثالثة واألخيـرة      ٢٠٠١ يونية   ١٤ مايو الى    ٢٤والزيارة الثانية من    

  . ٢٠٠١ سبتمبر ١٥ أغسطس الى ١٦من 
  :خطوات التاليةوشملت ال: مرحلة صياغة الرؤية اإلستراتيجية  

وضع نموذج علمي لصياغة الرؤية المستقبلية للتعليم األساسي حتى عام                  .١      
  :، وقد شمل النموذج األبعاد الرئيسية التالية٢٠١٥



 ٢١

  وصف الحالة الراهنة للتعليم األساسي في اليمن             ·      
  ٢٠٠١٥تحققها بحلول عام وصف الحالة المرغوبة والمأمول              ·      
. بين الوضع الراهن والمرغوب في المـستقبل        وصف وتحديد الفجوة                 ·      

gap analysis  
تحديد أولويات ردم الفجوة للوصول إلى الوضع المستقبلي المـأمول                        ·      

  .٢٠١٥للتعليم األساسي في اليمن بحلول عام 
  : وضع البدائل الممكنة لتقليص الفجوة في ظل البدائل التالية             ·      

  )بدون قيود(البديل التفاؤلي -
  )بقيود(البديل الواقعي-

 Stalk holdersالقيام بمسح استكشافي تحليلـي للـشركاء فـي التعلـيم         .٢      
Analysis  

اغة رؤية استراتيجية   لتحديد الشركاء الرئيسين في العملية التربوية في اليمن كمدخل لصي          
  .مشتركة لمستقبل التعليم األساسي

 ٢٢

  .٢٠١٥ صياغة الرؤية اإلستراتيجية لمستقبل التعليم األساسي في عام  .٣      
 شخص يمثلون مختلـف     ٤٠٠وقد تمت من خالل عقد أربع ورش عمل شارك فيها قرابة             

  :الفئات ذات العالقة بالشأن التربوي على المستوى الرسمي والشعبي
وضمت القيادات العليا بوزارة التربية والتعليم وهـدفت        : ورشة العمل األولي     ·          

إلى صياغة الرؤية المستقبلية للتعليم األساسي كما تراها وتحددها قيادة          
   )١انظر الملحق رقم .(الوزارة

ات فـي   وضمت القيادات التربوية على مختلف المـستوي      : ورشة العمل الثانية     ·         
   )٢  انظر الملحق رقم.(المحافظات والمديريات

وضمت ممثلـي المجتمـع المـدني بمختلـف شـرائحه           :  ورشة العمل الثالثة     ·        
  )٣انظر الملحق رقم . االجتماعية والمهنية والسياسية

وضمت ممثلين عن الورش األربع السابقة وهـدفت إلـى          :  ورشة العمل الرابعة     ·       
 مشتركة للقيادات التربوية على المستوى المركزي والمحلي        وضع رؤية 

  ). ٤انظر المرفق رقم (وممثلي المجتمع المدني ، 



 ٢٣

وفي إطار ورش العمل السابقة تم تحديد الغاية المنشودة لمستقبل التعليم األساسـي فـي               
سـيجدها القـارئ فـي      : (اليمن في إطار استراتيجي يتكون من ثالث مكونات رئيسيه هي         

  ).زء الثالث من ورقة اإلستراتيجيةالج
مـا هـي الحالـة    [  Shared Vision  الرؤية اإلستراتيجية المـشتركة       .١

المستقبلية التي نريد أن يكون عليها واقع التعليم األساسي فـي الـيمن بحلولعـام               
  ] ؟٢٠١٥

التزام وتـصميم المؤسـسة   [  Strategic Mission المهمة اإلستراتيجية      .٢
  بوية بتحقيقالتر
  ] .الرؤية       .٣
ما هي النتيجة أو النتائج [  Strategic Objective األهداف اإلستراتيجية      .٤

  ؟ ] حتى تتحقق المهمة وصوالً إلى الرؤية ٢٠١٥التي يجب إنجازها بحلول عام 

 ٢٤

مـا   [Strategic Dimension for Reform المحـاور اإلسـتراتيجية        .٥
 نظام التعليم األساسي ليصبح مهيئاً وقادرا علـى إحـداث التغييـر              أولويات إصالح 

  . المنشود
وهي مرحلة تهدف إلى تكوين األطر واآلليات المناسبة للبحث عن          : مرحلة العمل الميداني   

أهم وافضل األولويات والبرامج الالزمة لتحقيق الرؤية المنشودة كمـا يحـددها الميـدان              
التعليمية، فهو األكثر قدرة على تـشخيص ودراسـة الواقـع           التربوي القريب من العملية     

 في إطار عملـي مـن الطمـوح         -غير خيالية -التربوي ومن ثم اقتراح معالجات واقعية       
  :وقد تضمنت مرحلة العمل الميداني الخطوات التالية. واآلمال والرغبات الممكنة للتطوير

  : يدانياختيار المحافظات المشاركة في العمل الم  .١        
لما كان إشراك كل محافظات الجمهورية أمرا غير ممكنا ألسباب عملية ومنهجيـة             

مـن محافظـات    % ٥٠( محافظـات    ١٠ومادية ، فقد تقـرر اختيـار وإشـراك          
  : في مرحلة العمل الميداني تم اختيارها وفقا للمعايير التالية )الجمهورية
  باردة–  حارة -جبلية-حافظات ساحليةم: التميز الجغرافي        ·                    

  ريفية-قريبة إلى الحضر-محافظات حضرية: درجة التحضر      ·          



 ٢٥

محافظات ذات تجربة متقدمة في محور أو اكثر مـن محـاور        :الواقع التعليمي    ·         
 في محور أو اكثر مـن         محافظات ذات تجربة مبتدئة    - العملية التعليمية 
  ة التعليميةمحاور العملي

  مستوى الحماس واالستعداد للمشاركة في وضع االستراتيجية     ·         
  : وبناء على تلك المعايير تم اختيار المحافظات التالية   

  إب-حضرموت-لحج-حجة-الحديدة-أبين-عدن-صنعاء-صعده-شبوه
   

  :اختيار أعضاء مجموعات العمل الميداني من المحافظات. ٢       
ار أعضاء المجموعات الميدانية من أفضل الكوادر التربوية العاملـة فـي            تم اختي 

الميدان التربوي وأيضاً من ممثلي المجتمع المحلـي والمـدني فـي المحافظـات              
  :المختارة وفقا للمعايير التالية

 ٢٦

المركـز  -المدرسـة : أن تمثل كل محافظة بمجموعة مختارة من كل مـن             ·      
مجـالس األبـاء    -المحلـي  المجلس  -بالمحافظةمكتب التربية   -التعليمي

  .ممثلي المجتمع المدني
  من تكوين المجموعة كل ما أمكن ذلك% ٥٠أن تمثل المرأة      ·      

  أن ال يقل مؤهل العضو المرشح عن الشهادة الجامعية األولى      ·      
ـ                   ·       ي الميـدان   أن ال يقل خبرة العضو المرشح عن خمس سنوات من العمـل ف

  التربوي
 أن يكون في كل مجموعة ممثل واحد على األقل للمجتمع المـدني والمجـالس                   ·      

  .المحلية
 محافظـات مـن     ١٠عـضوا مـن     ) ١٠٩(وبناء على المعايير السابقة تم اختيار       

محافظات الجمهورية ليشكل منهم مجموعات العمل الميدانية التي سـيأتي ذكرهـا            
  ).٥ملحق رقم (الحقا، 

  :اختيار وتكوين الفريق الفني التربوي المساعد        .٣       



 ٢٧

بهدف صقل ودعم الخبرة التربوية في الميدان بمنهج علمي تربوي تم تكوين فريق          
عالي الخبرة والتخصص من الكوادر المحلية العاملة في الجامعات و مركز البحوث            

كاتبها في المحافظات ، لمساعدة     والتطوير التربوي وفي وزارة التربية والتعليم وم      
وتوجيه المجموعات الميدانية فـي وضـع اإلسـتراتيجيات الميدانيـة الفرعيـة             
والمحورية وكذلك القيام بإعداد إستراتيجية ميدانية شاملة على المستوى الـوطني           

  .في كل محور من محاور إصالح نظام التعليم األساسي المحددة
  : العمل الميدانيةتكوين مجموعات        .٤       

في إطار المنهج المشار تم تكوين ثالث إلى أربع مجموعات ميدانية على مـستوى             
كل محافظة من المحافظات العشر المختارة لوضع أوراق اإلستراتيجيات الميدانيـة           

  : في المحاور المحددة، كما تبينه المصفوفة التالية

 ٢٨

  
   

 المحافظة
 المحور 

شبوهحجةلحج ابحضرموتعدةصابينالحديدةصنعاءعدن
 المجموعة
 الوطنية 

ــدد عــــ
االستراتيجيات
 في الميدانية 
حورم كل  

 X   X             X 3   المعلم

 X         X         X 3 المنهج

ــل  تمويــ
 التعليم

  X           X     X 3 

اإلدارة 
 المدرسية

X             X     X 3 

 X X   X   X 4           الالمركزية



 ٢٩

ــى  المبنــ
 المدرسي

      X X       X   X 4 

 X   X         X X 4     تعليم الفتاة

ــشاركة  مـ
 المجتمع

    X       X     X X 4 

ــدد  عـــ
المجموعات 
ــل   ــي ك ف
 محافظة

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 28 

   
   
  

 ٣٠

  
 مجموعات من   ٣-٣٢ويتضح من المصفوفة السابقة انه في إطار كل محور تعمل           

حافظات مختلفة إضافة إلى المجموعة الفنية التي تتناول موضوع محور معـين            م
من زاوية كلية بينما المجموعات المحلية تتناول موضوع المحـور مـن زاويـة              

. المحافظة، والغاية من ذلك هي توفير رؤية متكاملة شـاملة لموضـوع المحـور             
تناول المحاور الثمانيـة    ورقة عمل ميدانية ت   ) ٢٨(وبناء على هذه اآللية تم إعداد       

  .إلصالح التعليم األساسي 
  :تكوين فرق العمل الميدانية        ٥  
شكلت مجموعات العمل الميدانية العاملة في كل محور فريق عمـل أوكـل آليـة                

مهمة تطوير استراتيجية موحدة للمحور من خالل دمج اإلستراتيجيات الميدانية في           
) ٢٨(ن استراتيجيات محوريـة علـى قاعـدة         ونتج عن ذلك وضع ثما    . كل محور 

  استراتيجية ميدانية
   

  :الميدانيآلية العمل 



 ٣١

  -:تم تطوير اإلستراتيجيات الميدانية والمحورية وفقاً لآللية التالية
  :وضع النموذج العام إلعداد االستراتيجية    .١ 

 تم تطوير نموذج علميا موحداً يرشـد عمليـة وضـع اإلسـتراتيجيات الميدانيـة              
  : يتكون من مجموعة من الخطوات كما هو موضح أدناه  والمحورية

   
  خطوات إعداد االستراتيجيات الميدانية والمحورية

   
  :تحليل الوضع الراهن -١
  تشخيص الوضع الحالي للتعليم األساسي     ·
  تحليل مجاالت القوة       ·
  تحليل مجاالت الضعف        ·
  ة لعملية التغييرتحليل العوامل المواتي      ·

 ٣٢

  تحليل العوامل المعيقة لعملية التغيير      ·
   
  : تحديد الوضع المستقبلي المرغوب والمستهدف -٢
   ولماذا؟ ٢٠١٥ماذا نطمح أن يكون عليه وضع التعليم األساسي بحلول عام       ·

   وطموحاتهم - من المستفيد من الوضع المرغوب؟ وما هي تطلعاتهم–من يهمه األمر 
  )٢– ١( بين الخطوتين التطوير تحليل فجوة  -٣
  وصف الفجوة    ·
  مظاهر الفجوة وما مؤشراتها    ·
   التعليمية  انعكاساتها على العملية ما    ·
  إلى أي مدى يمكن التغلب عليها    ·
  Constrains بدون اخذ القيـود     - حدد مجاالت التطوير الالزمة للتغلب على الفجوة       -٤

  في الحسبان
  )٤( الخطوة  وفق) Action Plan( وضع خطة عمل تنفيذية -٥



 ٣٣

 فـي   Constrains حدد مجاالت التطوير الالزمة للتغلب على الفجوة مع أخذ القيـود             -٦
  الحسبان

  )٦( وفق الخطوة  )Action Plan( خطة عمل تنفيذية   وضع-٧
   
  :  التدريب والمتابعة   .٢ 

كل –ني التربوي المساعد بتنفيذ ثمان ورش عمل        قام الفريق الفني الرئيسي والفريق الف      
 لتدريب ومتابعة وتوجيه مجموعات وفرق العمل على        -ورشة استمرت ثالثة أيام متتابعة    

إعداد االستراتيجيات وتذليل الصعاب التي واجهتها وتقديم المشورة فـي جميـع مراحـل              
  .وضع اإلستراتيجيات الميدانية والمحورية

  :تيجيات الميدانية ووضع اإلستراتيجية المحورية لكل محورعرض وتسليم اإلسترا .٣
بعد أن أكملت مجموعات العمل الميدانية وضع االستراتيجيات الميدانية ، عقدت ورشـتي             
عمل كل منها استمرت ثالثة أيام تم فيها عرض االستراتيجيات الميدانية المقدمة من كـل               

 ٣٤

تسليم أوراق االستراتيجيات الميدانيـة     مجموعة على فريق االستراتيجية كامال وكذلك تم        
  .ورقة) ٢٨(والتي بلغ عددها 

كما قام فريق كل محور بوضع االستراتيجية المحورية الخاصة بالمحور من خـالل دمـج               
     .االستراتيجيات الميدانية في استراتيجية موحدة للمحور

  :على الشركاء في التعليم عرض اإلستراتيجيات المحورية .٤ 
ة عمل استمرت ثالثة أيام متتالية تم فيها عرض االسـتراتيجيات المحوريـة             عقدت ورش 

على الشركاء في التعليم على مستوى الوزارة مركزيا ومحليا وعلـى مـستوى ممثلـي               
وعلى . المجتمع المدني واستدعي إليها ممثلي المنظمات المانحة المهتمة بالشأن التربوي         

لورش ، تولي كل فريـق إدمـاج المقترحـات          ضوء النقاش المثمر للمشاركين في تلك ا      
) ٨(بعـد ذلـك تـم تـسليم         . واآلراء الجيدة في إطار المسودة األخيرة لكل اسـتراتيجية        

  :استراتيجيات محورية هي
  استراتيجية تطوير محور المعلم والتوجيه           ·                         

  ية تطوير محور المناهج والتقويماستراتيج           ·                          
  استراتيجية تطوير محور تمويل التعليم           ·                          



 ٣٥

  استراتيجية تطوير محور اإلدارة المدرسية           ·                          
  استراتيجية تطوير محور المبنى المدرسي           ·                          
  استراتيجية تطوير محور تعليم الفتاة           ·                          
  استراتيجية تطوير محور مشاركة المجتمع           ·                          
 استراتيجية تطوير محور اإلدارة التعليميـة والمركزيـة               ·                          

  .التعليم
اإلستراتيجيات إلى لفريق الفني الرئيسي وبـذلك انتهـت مرحلـة           تم تسليم تلك     

  .العمل الميداني
عرض اإلستراتيجيات المحورية على القيادة العليا لوزارة التربية والتعليم ولجنة تسيير            .٥

  :مشروع اإلستراتيجية
 تم تسليم االستراتيجيات المحورية إلى كل أعضاء القيـادة          ٢٠٠١في شهر نوفمبر عام     

ليا بوزارة التربية والتعليم ولجنة تسيير مشروع االستراتيجية بهـدف االطـالع علـى              الع

 ٣٦

المسودة األخيرة لالستراتيجيات المحورية وتقديم أي مقترحـات بـشأنها بـصفتهم مـن              
 تـم   ٢٠٠٢ من شهر يناير عام      ٢٧ و ٢٣وفي  . سيتولى ويلتزم بعملية رعايتها وتنفيذها    

 عرض اإلستراتيجيات المحورية على القيادة العليـا        عقد ورشة عمل لمدة يومين تم فيها      
فضل أبـو غـانم،     / بوزارة التربية والتعليم بحضور وزير التربية والتعليم األستاذ الدكتور        

عبد العزيز بن حبتور، ووكالء الوزارة، ورئيس المكتـب الفنـي،      / ونائبه األستاذ الدكتور  
مجلس النواب، واألمين العام للمجلـس      ومدرا العموم بالوزارة، ورئيس لجنة التربية في        

األعلى لتخطيط التعليم ، ورئيس نقابة المهن التعليمية، ورئيس جهاز محو األمية، وبعض             
 وكان الهدف الرئيسي للورشة هو استيعاب اآلراء والمقترحـات           .قيادات المجتمع المدني  

ي ستشكل األسـاس    واألولويات التي يهتمون بتضمينها في االستراتيجيات المحورية والت       
  .لوضع االستراتيجية الوطنية للتعليم األساسي في اليمن

  :وضع اإلستراتيجية الوطنية للتعليم األساسي .٦
شكلت اإلستراتيجيات المحورية األساس لوضع االستراتيجية الوطنية للتعليم األساسـي ،           

رئاسـة األسـتاذ     ب  وعلى ضوءها تولى الفريق الفني اليمني إعداد االستراتيجية الوطنية        
/  وعـضوية الـدكتور      -رئيس الفريق الفني الرئيـسي    -احمد محمد الحضرمي    / الدكتور



 ٣٧

وتقوم الورقة الحالية الرؤية    . إنصاف عبده قاسم  / حمود محمد غالب السياني، والدكتورة    
اإلستراتيجية لتطوير التعليم األساسي على أن يتم بناءاً عليها وضع الخطـة التفـصيلية              

كذلك خطة التمويل والموازنة لإلستراتيجية والتي سيتولى إعدادها فريـق فنـي            للتنفيذ، و 
  .متخصص أخر، والشكل التالي يوضح آلية العمل السالف شرحها

   

 ٣٨

  الجزء الثالث
   
   

  اإلستراتيجية
  القضايا اإلستراتيجية الحرجة 

  الهدف االستراتيجي– المهمة –الرؤية 
  برامج إصالح وتحسين نظام التعليم 

     اإلستراتيجي  األداء امج تطوي ر وتحديثبر
   اإلستراتيجية  تنفيذ المتطلبات الرئيسية لنحاج عملية

   

   

   



 ٣٩

  THE STRATEGY: اإلستراتيجية

وتمثل أداة ووسيلة فعالة لتوجيه وحشد وتوظيف وتنمية الجهـود والمـوارد المتاحـة               
 خـالل تـوفير المعالجـات       للتعليم األساسي حاليا ومستقبال نحو تحقيق غاية منشودة من        

. لمجموعة من القضايا اإلستراتيجية التي تواجه نظام التعليم األساسي حاضراً ومـستقبالً           
وفيما يلي نستعرض المكونات الرئيسية لالستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي في           

  :اليمن على النحو التالي

  : التعليم األساسيالقضـــــايا االستراتيجية الحرجة التي يواجها  

وتمثل القضايا الملحة التي يواجها نظام التعليم في اليمن وعلى المؤسـسة التربويـة ان                
  :تتعامل معها وهي تعد الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم األساسي في اليمن

  تزايد الطلب االجتماعي على التعليم  •

 ٤٠

  ضعف القدرة االستيعابية للنظام التعليمي  •
   والنوعية تدني الجودة •
  التركيز على الكم على حساب الجودة والنوعية •
  تدني مستوى تدريب وتأهيل المعلم وضرورة تغيير دورة التقليدي •
  )١٤_٦(تدني نسبة االلتحاق في التعليم األساسي في الفئة العمرية  •
  ]حضر-ريف-إناث-ذكور[األساسي:فجوة االلتحاق والقبول في التعليم •
   للتعليمانخفاض الكفاءة الداخلية •
  ضعف القدرة المؤسسية لبنية النظام التعليم من الوزارة إلى المدرسة  •
  عدم كفاءة استخدام وتوظيف مدخالت العملية التعليمية •

 الثقة وغياب الحوار الديمقراطي المفتـوح        انخفاض المشاركة المجتمعية وضعف    •
    بين المؤسسة التعليمية والمجتمع

   

         VISION الــــرؤية  



 ٤١

 كما عبر حددها الـشركاء      ٢٠١٥وهي رؤية النجاح لمستقبل التعليم األساسي بحلول عام         
  :في التعليم في اليمن، وهي 

 نظام للتعليم األساسي يوفر لكل طفل يمنـى فـي           ٢٠١٥أن يتوفر لليمن مع نهاية عام       
ـ      فرصة التعليم األساسي بجودة عالية    ) ١٤-٦(العمر   ة  ونوعية مالئمة الحتياجات التنمي

 الحياتيـة التـي      بما يمكن من بناء جيل يمني كفئ مزود بالمعارف والمهارات واألخالق          
تمكن الفرد من التعلم والنمو الذاتي واالجتماعي وتجعل منه عنصرا منتجـا وفعـاال فـي                

  .تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامه

  :وتعمل الرؤية على

  للمؤسسة التربوية تحقيق وحدة الهدف .١      
  تحقيق التكامل بين األنظمة والفروع المختلفة للمؤسسة التربوية .٢      

 ٤٢

  توجيه وتخصيص موارد التعليم نحو غايات وأهداف محددة .٣      
  ترجمة غاية وأهداف تطوير التعليم األساسي إلى برامج وأنشطة محددة.٤     

  MISSIONالمهمة  

ة التربوية ممثلة بـوزارة التربيـة والتعلـيم للرؤيـة           تبني المؤسس  وهي صيغة تعكس  
اإلستراتيجية والتزامها بتكريس وتوجيه جهودها ومواردها نحو تحقيـق رؤيـة النجـاح             

وقد تحددت تلك الصيغة    . ٢٠١٥-٢٠٠٣لمستقبل التعليم األساسي في اليمن خالل الفترة        
  :في األتي

ا نحو توفير التعليم األساسي وبفـرص       تلتزم وزارة التربية والتعليم بتكريس كل جهوده        
 طفل يمني فـي العمـر         لكل    مالئمة الحتياجات التنمية    متساوية وجودة عالية ونوعية   

  .٢٠٢٠بحلول عام ) ١٤-٦(

      STRATEGIC OBJECTIVE الهدف اإلستراتيجي



 ٤٣

ـ              ق وهي النتائج المأمول تحققها من خالل قيام وزارة التربية والتعليم بمهمتها نحو تحقي
وقد تبلورت النتيجة   . م٢٠١٥رؤية النجاح لمستقبل التعليم األساسي في اليمن بحلول عام          

   -:المأمول تحققها من خالل تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للتعليم األساسي في األتي
 يوفر فرص التعلم      نظام التعليم األساسي في اليمن ليصبح قادرا على أن          إصالح وتطوير 

  ).١٤-٦(وي وبجودة ونوعية عالية لكل طفل يمني في عمر  بالتسا األساسي
 اسـتراتيجيين     نتيجتـين   وكما يتضح من صيغة الهدف اإلستراتيجي انه يتضمن تحديد        

 في سبيل الوصول إلى رؤية النجاح المنشودة للتعليم األساسي في الـيمن              يجب تحقيقهما 
  :م وهاتان النتيجتان هما٢٠١٥بحلول عام 

   
  :ليالنتيجة األو

 ٤٤

 النظام الحالي التعليم األساسي ليصبح مهيئا وقادرا على أن يعمل بكفاءة             إصالح وتحسين  
   من خالل   وبفاعلية ويتمكن من تحقيق أهداف تطوير وتحديث التعليم األساسي في اليمن          

  :إصالح وتحسين المحاور األساسية لعملية التعليم األساسي وهي

   محور المعلم والتوجيه   ·       
  محور المناهج والتقويم          ·        
  محور اإلدارة المدرسية           ·        

  محور تمويل التعليم          ·        
  محور المركزية التعليم          ·        
  محور تعليم الفتاة          ·        
  محور المبنى المدرسي          ·        

  محور مشاركة المجتمع في التعليم          ·        
   

  :النتيجة الثانية 



 ٤٥

 ٢٠١٥إحداث نقلة نوعية في أداء وجودة ونوعية التعليم األساسي ليـوفر بحلـول عـام                
) ١٤-٦(فرص التعليم األساسي بجودة ونوعية عالية بالتساوي لكل طفل يمني في عمـر              

  : من راتيجي للنظام في كلوذلك عن طريق إحداث نقلة نوعية في مستويات األداء اإلست

  مستوى التغطية واالنتشار · 
  مستوى الجودة والنوعية   · 
  مستوى الكفاءة الداخلية   · 
  مستوى كفاية التمويل وتنويع مصادره ·  
  مستوى انفتاح وديناميكية النظام  ·  

  البرنامج اإلستراتيجي العام لتحقيق الرؤية اإلستراتيجية 

  : ويتكون من   

 ٤٦

  برامج إصالح وتحسين التعليم األساسي: :الًأو   

    برنامج إصالح وتحسين محور المعلم. ١    

 النتائج المستهدفة الـــــــبرنامج

 األمثـل للمـوارد التوظيف 
الحالية من المعلمين في التعليم
األساسي ووضع نظام لالختيار
ــسليم ــوي ال ــول الترب والقب

 . للمعلمين الجدد 

معلم) ٥٠٢١ (  تم إعادة توزيع   ٢٠٠٥ عام   مع نهاية   .١ 
على األقل يمثلون قوى فائضة من المعلمين العـاملين

 .في حقل التعليم األساسي

 تم وضع نظـام دقيـق وآليـة٢٠٠٣مع نهاية عام      .٢ 
محكمة الختيار وقبول المعلمين الجدد وفقـا لمعـايير

  .تربوية وعلمية مدروسة وفعالة
م نقل صالحية اختيار وقبـول ت ٢٠٠٣مع نهاية عام     .٣ 

وتعيين المعلمين الجدد إلـى وزارة التربيـة والتعلـيم
ومكاتبها بالمحافظات بهدف تمكين الوزارة من تطبيـق



 ٤٧

المعايير التربوية والعلمية وليتم التعيين والتوزيع قبـل
 . بدء العام الدراسي

 ٤٨

تحــسين وتحــديث مــدخالت
وبرامج إعداد المعلمـين قبـل     

ا أكثـر مالئمـةالخدمة وجعله 
 .لمتطلبات تطوير التعليم

 تم إصدار التشريعات إلضافة برامج٢٠٠٣ مع نهاية     .١ 
 مـستوى إعداد معلمـي المرحلـة األساسـية علـى        

البكالوريوس إلى برامج كليات التربية فـي الجامعـات
 اليمنية

 تم االرتقاء بمعايير قبول الملتحقـين٢٠٠٣مع نهاية    .٢ 
  . يضمن اختيار أفضل المتقدمينبكليات التربية بما

 تم إعداد آلية للتنـسيق بـين وزارة٢٠٠٥مع نهاية    .٣ 
التربية والتعليم وكليات التربية في الجامعـات اليمنيـة
إلعداد المعلمين بالتخصصات واألعداد المطلوبة لخطة

  .التعليم العام
 تطوير برامج إعداد المعلمين في  تم ٢٠٠٥مع نهاية    .٤ 

 .ربية لتلبي احتياجات التعليم األساسيكليات الت



 ٤٩

إصالح وتحـسين أداء إدارات
 التدريب أثناء الخدمة

 تـم تعزيـر ودعـم القـدرة٢٠٠٥ مع نهاية عام       .١ 
المؤسسية والفنية األساسية إلدارات التـدريب أثنـاء
الخدمة على المستوى المركزي والمحلي بما يتوافـق

 .تعليميةومتطلبات التوجه نحو الالمركزية ال

 تم دعم وتحفيز العـاملين فـي٢٠٠٥مع نهاية عام      .٢ 
إدارات التدريب أثناء الخدمة ومنحهم مميزات قـانون

 .المعلم

تجهيز وتهيئة ودعـم معاهـد
التدريب أثناء الخدمـة علـى
 المستوى المحلي والمركزي

)٣٣( تم تجهيز وتهيئة مبـاني       ٢٠٠٧مع نهاية عام    . ١
ـ   معهدا منتشرة فـي    م محافظـات الجمهوريـة معظ

المختلفة لتصبح مالئمة فنيا وتربويا للتـدريب أثنـاء
الخدمة ودعمها إداريا وماليا للقيام بوظيفـة التـدريب

 . أثناء الخدمة

 ٥٠

تدريب وتأهيل الكوادر العاملة
في معاهـد التـدريب أثنـاء

 .الخدمة

مـن% ٥٠ تم تأهيل وتـدريب      ٢٠١٠مع نهاية عام         
 .ريب أثناء الخدمةكادر معاهد التد

رفع كفاءة ومستوى معلمـي
 مرحلة التعليم األساسي

 تم إصدار قرار وزاري بتحديد الحـد٢٠٠٣مع نهاية    .١ 
األدنى للتأهيل المطلوب لمعلمي التعليم األساسي الجدد

 .بدرجة البكالوريوس في التربية

 تم وضـع وتفعيـل القـوانين٢٠٠٣مع نهاية عام     .٢  
ريب المستمر للمعلمين في مرحلة التعليمواللوائح بالتد 

األساسي وربط مكونات الترقيـة والترفيـع للمعلمـين
  .باجتيازهم لبرامج التدريب المقررة وتقارير األداء

)١٢( وتطـوير      تم تـصميم   ٢٠٠٤مع نهاية عام     ..٣   
برنامجا تدريبيا لفئات مختلفة مـن المعلمـين أثنـاء

  .ليم األساسيالخدمة للمعلمين في مرحلة التع



 ٥١

 تدريب المدربين على المستوى  تم ٢٠٠٥مع نهاية    .٤  
المركزي والمحافظات والمديريات والمدارس وعـددهم

من الموجهين والمعلمين في معاهد التدريب) ١٧٠٤٨(
  .أثناء الخدمة ومديري المدارس األساسية

علـى)٩٥٧٨٧( تم تدريب    ٢٠١٠مع نهاية عام       .٥   
  .رحلة التعليم األساسي أثناء الخدمةاألقل من معلمي م

 تم تفعيـل القنـاة التعليميـة٢٠٠٧مع نهاية عام      .٦  
لتصبح قادرة على تصميم وأعداد البـرامج التربويـة
والتعليمية المالئمة وتقوم بدورها في تدريب المعلمـين

  .والموجهين على مستوى المحافظات والمديريات
 وتطبيـق أسـلوب تم إدخـال  ٢٠٠٨مع نهاية عام     .٧   

التدريب عن بعد كوسـيلة لتوسـيع قاعـدة التـدريب

 ٥٢

  .وإيصال التدريب إلى مختلف مناطق الجمهورية 
  

تحــسين ودعــم المــستوى 
.االقتصادي واالجتماعي للمعلم

 تم ضم البدالت التي نص عليهـا٢٠٠٥مع نهاية عام     .١
 قانون المعلم الى المرتب األساسي للمعلم

  

ـ   تحسين ودعـم   درة نظـام ق
وعمليــة التوجيــه والتقــويم

 .التربوي

 تم إعـادة بنـاء وهيكلـة نظـام٢٠٠٥مع نهاية عام    .١
التوجيه التربوي بما يعزز قدرته المؤسـسية والفنيـة
والتربوية وتطوير أساليبه ليصبح فـاعال فـي دعـم

 .العملية التعليمية ومتوافقا مع متطلباتها المتجددة
  

     المناهج والتقويمبرنامج إصالح محور . ٢  

 النتائج المستهدفة الـــــــبرنامج

 تم إعداد الخطـة الدراسـية للتعلـيم٢٠٠٢مع نهاية    .١تطوير الخطة الدراسية بمـا 



 ٥٣

يتوافق مـع مفهـوم التعلـيم
األساسي والتوجهات التربوية

 .المعاصرة

 .العام

 تم وضع خطة لتـوفير االحتياجـات٢٠٠٣مع نهاية    .٢
لمادية إلدخـال مـادتي الحاسـب واللغـةالبشرية وا 

اإلنجليزية كمواد دراسية ابتداء مـن الـصف الرابـع
تربية رياضـية( ومواد األنشطة المدرسية    . األساسي
  .لجميع صفوف التعليم األساسي) وفنية

 تم البـدء بإدخـال مـواد األنـشطة٢٠٠٤مع نهاية    .٣
المدرسية تدريجياً في صفوف التعليم األساسـي بمـا

 من هم في تنمية مهارات التالميذ الحركية والعقلية      يس
  .خالل الممارسة العملية لألنشطة

 تم إدخال مقرر الحاسـوب واللغـة٢٠٠٦في نهاية      .٤
  .اإلنجليزية ابتداء من الصف الرابع األساسي

 ٥٤

 تم إدخال المفاهيم المهنيـة والفنيـة٢٠١٠مع نهاية    .٥
  . التعليم األساسي الضرورية في مناهج

 تم إعداد كتيبات إضافية متخصـصة٢٠٠٦مع نهاية     .٦
تتناسب مع طبيعة البيئات المحلية وتعمل على إكـساب
الفتيات المعارف والمهارات ذات الـصلة بمتطلبـاتهن

زراعية، صناعية،(وتؤدي إلى تحسين الدخل ونوعيته      
على أن تختـار المحافظـات) …اقتصاد منزلي، نجارة  
  .من هذه الكتيباتوالمدارس ما يناسبها 

 تم تطوير برامج تسهم في تحقيـق٢٠٠٦ مع نهاية     .٧
 .التربية الشاملة للمعاقين

تطوير أهداف ومحتوى مناهج
التعليم األساسي وفـق أسـس
علمية موضوعية لتتوافق مع

 تم إعادة تشكيل المجلس األعلـى٢٠٠٣مع نهاية    .١   
لمناهج واللجنة العليا للمناهج وفق أسـس ومعـاييرل

 .علمية وبما يتناسب ومهامهما



 ٥٥

المستجدات الحديثة في التربية
 .وعلم النفس

 تم إعداد أربع بحوث علمية تتعلق٢٠٠٣مع نهاية    .٢   
 وحاجاتهم، والمجتمع، وطبيعـة المعرفـة بالمتعلمين

  . العلمية، والبيئات المحلية
 تم وضـع خطـة لتطـوير٢٠٠٤مع منتصف عام     .٣   

في ضوء نتائج البحوث العلمية المشارأهداف المناهج   
  .إليها

 تـم إعـادة صـياغة الـسياسات٢٠٠٥مع نهاية    .٤   
 واألهداف التربوية بمختلف مـستوياتها فـي التربوية

وثيقة المنطلقات العامة للمناهج وفق نتـائج البحـوث
العلمية ونتائج التقويم وبما يتمـشى مـع االتجاهـات

جات ذوي االحتياجـاتالجديدة والمتطورة ويراعي حا   
  .الخاصة

 ٥٦

 مع نهاية كل عام دراسي تم مراجعة لمحتوى الكتب .٥  
 الدراسية وإجراء التعديالت الالزمة عليها

تطوير وتفعيل التكامـل بـين
الجوانب النظريـة والجوانـب
التطبيقية واألنشطة المدرسـية

 .الصفية وغير الصفية

 تـم وضـع خطـة علـى مـستوى٢٠٠٤مع نهاية    .١
لمحافظات والمديريات لتـوفير غـرف للمعامـل فـيا

المدارس األساسية التي ال يوجد بها غرف معامل على
 .٢٠٠٥أن يبدأ تنفيذها من بداية عام 

 تم وضع خطة على مستوى المحافظة٢٠٠٤مع نهاية    .٢
والمديرية لصيانة وتوفير التجهيزات والمواد والقيـام

تنفيذها من بدايةبالصيانة لغرف المعامل على أن يبدأ       
  .٢٠٠٥عام 

 تم تدريب معلم واحد على األقل فـي٢٠١٠ مع نهاية     .٣
كل مدرسة أساسية لتطوير مهـارتهم وخبـرتهم فـي
استخدام المعامـل والمختبـرات وصـيانتها ووسـائل



 ٥٧

  .الحماية والسالمة بها
 تم تطوير وتحديث الالئحة المدرسـية٢٠٠٤مع نهاية    .٤

ر األنـشطة المدرسـيةبما يـساعد علـى تفعيـل دو       
وجماعات النشاط المختلفة في التعليم كجزء متكامل مع

  .المنهج
 تم توسيع ممارسة األنشطة الـصفية٢٠٠٦مع نهاية    .٥

والالصفية وربط التالميذ بالبيئة المحيطة بالمدرسة عن
طريق الزيارات الميدانية والمـشاركة فـي األنـشطة

 .المجتمعية المختلفة

لية التقـويمتحسين ودعم عم  
المدرسي لتواكـب االتجاهـات

 التربوية الحديثة

 تم طباعة وتوزيع دليل المعلـم فـي٢٠٠٣مع نهاية    .١
 .التقويم المدرسي على جميع معلمي التعليم العام

 تم تطوير اللوائح والقوانين المتعلقة٢٠٠٣ مع نهاية     .٢

 ٥٨

بعملية التقويم المدرسي بما يجعل عملية التقويم شاملة
  .ستمرة ومتنوعةوم

 تم تبنى آلية تضمن تنوع وشـمول٢٠٠٤مع نهاية     .٣
واستمرار عملية التقويم المدرسي لكل جوانب العمليـة
التعليمية وبما يحقق التوازن بين الجـانبين النظـري

  .والتطبيقي في المناهج
 تم تدريب معلمان على األقل في كـل٢٠٠٧مع نهاية     .٤

عـداد أدوات تقـويممدرسة أساسية علـى أسـاليب إ      
متنوعة وشاملة وتدريبهم علـى اإلفـادة مـن نتـائج
االمتحانات في توجيه وتعزيز عملية التعلـيم والـتعلم
على أن يقوم المعلمين بنقل ما تدربوا عليه إلى بقيـة

 .المعلمين في المدرسة

 تم دعم اإلدارة العامة للمنـاهج فـي٢٠٠٤مع نهاية    .١تطـــوير القـــدرة الفنيـــة



 ٥٩

والتخطيطية لـإلدارة العامـة
للمنــاهج فــي مجــال رســم

 واألهداف والمتابعةالسياسات
والتقويم والمتعلقـة بـالمنهج

 .المدرسي

مجال وضع سياسات ومنطلقـات المنـاهج التربويـة
 والتخطيط وعملية التقويم والمتابعة

تطــوير القــدرة المؤســسية 
لدائرتي المناهج ووحدة الصف

كـزوالطباعة واإلخراج في مر   
 البحوث والتطوير التربوي

 تم إصدار الئحـة مركـز البحـوث٢٠٠٢ مع نهاية     .١
والتطوير التربوي والمحددة الختصاصات ومهام دائرتي

دائرة مناهج العلوم اإلنسانية، ودائرة منـاهج(المناهج  
 ).العلوم الطبيعية

 تم إعـداد وتنفيـذ خطـة للتـدريب٢٠٠٣ مع نهاية   .٢
باحثين والمختصين فـي دائرتـيوالتأهيل المستمر لل  

 .المناهج والفنيين في وحدة الصف والتصميم واإلخراج

 ٦٠

 تم تفعيل التنسيق بين مركز البحـوث٢٠٠٣مع نهاية    .٣
والجامعات اليمنية لالسـتفادة مـن خبـرات أسـاتذة

  .الجامعات في مجال تطوير المناهج
 تم تزويد وحدة الصف والطباعة بـ٢٠٠٤ مع نهاية     .٤

ــاز حاســب ، و) ٣٠( ــكانر، و )١٠( جه )١٠ (  س
 .طابعات ملونة

    برنامج إصالح محور اإلدارة المدرسية. ٣   

 النتائج المستهدفة الـــــــبرنامج

تـــوفير اإلدارة المدرســـية
المؤهلــة لتغطيــة المــدارس

 .العاملة بدون إدارة مدرسية

 تم دراسة وتقويم وتعـديل الالئحـة٢٠٠٣  مع نهاية  .١
 بهدف تطوير معايير شروط اختيار وتعيـين المدرسية

 .كادر اإلدارة المدرسية

 تم حصر المدارس التي ال تتوافر لها٢٠٠٣ مع نهاية    .٢
إدارة مؤهلة وقانونية علـى مـستوى كـل محافظـة



 ٦١

  .ومديرية على حدة
دارة المدرسية المؤهلـة تم توفير اإل   ٢٠٠٤مع نهاية    .٣

 .مدرسة على األقل) ٢٢٧٦(لعدد 

ــاءة أداء   ــع كف  اإلدارة رف
المدرسية على مستوى المدن

 واألرياف

 اإلدارة المدرسية  تم ربط تعيين كادر    ٢٠٠٣ مع نهاية    .١
الجدد بحصولهم على المؤهالت والتدريب المحدد فـي

 .شروط الالئحة المدرسية

يم ووضـع خطـة وبرنـامج تم تصم  ٢٠٠٤ مع نهاية    .٢
 اإلدارة المدرسـية علـى تدريبي لرفع كفـاءة كـادر     

مستوى كل محافظة على أن يبدأ تنفيذها مع بداية عام
٢٠٠٥.  

 تم وضع برنامج إلحالل كـادر اإلدارة٢٠٠٤ مع نهاية    .٣
المدرسية غير المناسـب تـدريجياً بكـادر ذو تأهيـل

 ٦٢

  .وتدريب عال
ريب كادر اإلدارة المدرسية تم البدء بتد   ٢٠٠٥مع بداية   .٤

ذو المؤهالت أدنى من الجامعي والذين يشكلون نـسبة
من مدارس% ٦١من مدارس التعليم األساسي،     % ٨٨

  .التعليم األساسي الثانوي
 أداء  لتقـويم    تم وضع وتفعيل نظام    ٢٠٠٥مع نهاية    .٥

 . المدرسية  اإلدارة كادر

 تحسين ودعـم بيئـة عمـل      
 اإلدارة المدرسية

 تم تطوير وتفعيل القوانين واللـوائح٢٠٠٣مع نهاية    .١
 اإلدارة المدرسية والمعلمين مـن المنظمة للعالقة بين  

 .جهة والمدرسة والمجتمع من جهة أخرى

 اإلدارة المدرسية  تم وضع خطة لدعم    ٢٠٠٣ مع نهاية    .٢
 علـى بالغرف والتجهيزات الضرورية بحسب االحتياج    

 لترتفـع نـسبة٢٠٠٤ة عـام   أن يبدأ تنفيذها مع بداي    



 ٦٣

 إلى% ٦٠المدارس التي تتوافر بها غرف دراسية من        
  .٢٠٠٧مع نهاية % ١٠٠

 تم إصدار قرارات ملزمـة للجهـات٢٠٠٣مع نهاية    .٣
 المختصة بالتخطيط والبناء المدرسي بتخصيص غرف     

 ومرافقها فـي إطـار التـصميمات لإلدارة المدرسية 
  .المعتمدة

وضع وتنفيـذ برنـامج لتحـسين تم   ٢٠٠٥مع نهاية    .٤
 اإلدارة المدرسـية واإلدارة التنسيق واالتـصال بـين    

  .التعليمية
 تم تخصيص ميزانية تـشغيلية لكـل٢٠٠٥مع نهاية    .٥

مدرسة بحسب معايير الكثافة الطالبية والفترة الدراسية
 .في إطار موازنة السلطة المحلية

 ٦٤

تفعيل ودعـم نظـام متابعـة 
.رة المدرسية اإلدا وتقويم أداء

 تم إصدار اللوائح الخاصـة بالمتابعـة٢٠٠٣مع نهاية   .١
 .والتقويم المدرسي

 تم وضع خطـة وبرنـامج لتـدريب٢٠٠٤مع نهاية    .٢
العاملين في إدارات التوجيه التربوي وإدارات الرقابـة
والتفتيش في مجال طرق وأساليب المتابعـة والتقـويم

  .المدرسي
 مهـام إدارة التوجيـه تـم توسـيع    ٢٠٠٤مع نهاية   . ٣

 . اإلدارة المدرسية والرقابة والتفتيش لتشمل

تحسين ودعم الوضع الوظيفي
 والمعيشي للعاملين في مجال   

 اإلدارة المدرسية

 اإلدارة المدرسية  تم منح العاملين في    ٢٠٠٣مع نهاية    .١
 .الحقوق الممنوحة للمعلمين في قانون المعلم

م لترقيـات والترفيـع تم وضع نظـا    ٢٠٠٥ مع نهاية    .٢
 اإلدارة المدرسية بما يتفق ومكافئة العاملين في مجال   

ودورهم القيادي واالجتماعي وربطـه بتقـارير األداء



 ٦٥

  .السنوية
 تم وضع برنـامج لتكـريم وتقـدير٢٠٠٥مع نهاية    .٣

 اإلدارة المدرسية الكفؤة والنزيهة وذات السمعة كوادر
 .الحسنة واألداء المتميز

   نامج إصالح محور تمـــــــــــويل التعليمبر. ٤  

 النتائج المستهدفة الـــــــبرنامج

إعادة تبويب ميزانية التربيـة
ــيم ــة والتعل ــم البني  ودع

المؤسسية في مجـال واإلدارة
 والتخطيط المالي والتمويل

 تم إعادة تبويب وتنظيم النفقات٢٠٠٥ مع نهاية عام      .١
الميزانية بما يمكن من تحقيقالجارية واالستثمارية في    

 :األتي

 زيادة مخصصات النفقات االستثمارية بما يضمن سد  .أ    
  فجوة الموارد المالية ومواجهة النمو السنوي

 ٦٦

-رفع النفقات غيـر األجريـة المرتبطـة بالتـشغيل          .ب    
-نفقات التدريب -الكتب والمطبوعات -الترميم-الصيانة

  .ىنفقات خدمية أخر-النقل واالنتقال
 وضع ميزانية مخصصة لكل مدرسة بحـسب الحجـم.ج    

  .والكثافة الطالبية وفترة عمل المدرسة
 رفع المخصـصات الماليـة المخصـصة للدراسـات.د    

  والبحوث والتجديد في المجال التربوي
 تم تدريب الكادر الوظيفي العامل٢٠٠٤ مع نهاية عام      .٢

تخطـيطفي القطاع المالي والتمويلي فـي مجـاالت ال        
واإلدارة المالية والتمويل ، إعـداد الكلـف المعياريـة
لنفقات التعليم وتوزيعها وفي أسس وأسـاليب إعـداد

 .الموازنات المدرسية

ح تم إصدار التـشريعات واللـوائ     ٢٠٠٤مع نهاية عام     .١فصل ورفع ميزانيـة التعلـيم



 ٦٧

 مـع هـدفاألساسي لتتواءم 
تعميم التعليم األساسي بحلـول

 .٢٠١٥عام 

المنظمة بفصل ميزانية التعليم األساسي عـن التعلـيم
الثانوي ورفع مخصصاتها المالية السنوية بما يتوافـق

 .٢٠١٥وهدف تعميم التعليم األساسي بحلول عام 

 تم رصد الموازنـات المطلوبـة٢٠٠٥ مع نهاية عام      .٢
لتشغيل المدارس بحسب الحجـم والكثافـة الطالبيـة

 .وازنات السلطات المحليةوالفترة الدراسية ضمن م

 وتوظيـفاسـتخدام ترشيد   
 الموارد المتاحة للتعليم حاليا

 تم وضع خطة شاملة للحد من ٢٠٠٣ مع نهاية عام      .١
الهدر بمختلف أشكاله بما يمكن من معالجـة مـشكلة

  : الهدر في مرحلة التعليم األساسي من خالل

األساسي تقليص الرسوب والتسرب في مرحلة التعليم         .أ   
إلي أدنى حد بما يمكن من خفض متوسـط الـسنوات

 سنة إلى١٤الالزمة لالنتهاء من التعليم األساسي من       

 ٦٨

  . سنة١١
خفض الهدر الناتج عن بناء مدارس في مواقع غيـر .ب   

مجدية عن طريق توظيف مخرجات الخارطة المدرسية
   . في التخطيط المالي

يـة والرقابيـة لكـوادربناء القدرة اإلدارية والتخطيط    .ج   
  مكاتب التربية في المديريات

 تم وضع خطـة علميـة لرفـع٢٠٠٤ مع نهاية عام      .٢
-المعلـم -كفاءة اإلنفاق على مدخالت العملية التعليمية     

. اإلدارة التعليمية والمدرسية–الكتاب -المبنى المدرسي
 تم تطوير آلية فاعلـة للمتابعـة٢٠٠٤مع نهاية عام     .٣

 .رقابة على مستوى المحافظات والمديرياتوالتقييم وال

   برنامج إصالح محور اإلدارة التعليمية والمركزية التعليم   5 .

 النتائج المستهدفة الـــــــبرنامج



 ٦٩

تحسين ودعم البنـاء اإلداري
والمؤسسي لـوزارة التربيـة    

 . والتعليم

 تم إصدار قرار مجلس الوزراء٢٠٠٢  مع نهاية عام  . ١ 
وتطبيق الهيكلية المحسنة للـوزارة ومكاتبهـاباعتماد  

 بالمحافظات والمديريات و تشمل الهياكـل واللـوائح       
التنظيمية ولوائح االختصاصات على مستوى الديوان و

 . مكاتب المحافظات و مكاتب المديريات

 تم إنشاء قاعدة بيانـات تربويـة٢٠٠٦مع نهاية عام    .٢
ي وبنـاء نظـامشاملة ومتكاملة وقابلة للتجديد الـذات     

معلومات تربوي متـرابط ومتكامـل يـربط الـوزارة
بمكاتبها في المحافظات والمديريات وبالمـدارس فـي
مرحلة الحقة مـن خـالل إنـشاء شـبكة إلكترونيـة

  .للمعلومات واالتصاالت
 تم دعم قدرة وعمليـة التخطـيط٢٠٠٥مع نهاية عام    .٣

 ٧٠

التربوي ووظائف البرمجة والتقويم علـى المـستوى
  .لمركزي والمحليا
 تم تصميم وتنفيذ برامج تدريبيـة٢٠٠٥مع نهاية عام    .٤

متخصصة فـي مجـال اإلدارة التعليميـة والتخطـيط
التربوي لرفع وتحسين أداء القيادات التربويـة علـى

  .المستوى المركزي والمحلي
 تم وضع خطـة تطـوير وتنميـة٢٠٠٤مع نهاية عام    .٥

لوزارة ومكاتبهـاالقيادات التنفيذيـة واإلشـرافية بـا      
بالمحافظات والمديريات على أن يبدأ تنفيذها مع بدايـة

  .٢٠٠٥عام 
 تم وضع خطـة للتطـوير اإلداري٢٠٠٥مع نهاية عام  .٦

 .بالوزارة وفروعها في المحافظات والمديريات

ــة  ــة القانوني ــة البني  تـم إعـادة صـياغة٢٠٠٤مع نهاية عـام     . .١تهيئ



 ٧١

ــا ــة بم ــة واإلداري والتنظيمي
يواكب قانون السلطة المحليـة

 .يذيةوالئحته التنف

القوانين واللوائح اإلدارية والمالية والتعليميـة
ذات العالقة بما يمكن مـن نقـل الـصالحيات
اإلدارية والمالية والتعليمية إلى مكاتـب وزارة

بالمحافظات والمديريات بما يتوافق مع التربية
متطلبات التوجه نحـو الالمركزيـة اإلداريـة

  .مالية والتعليميةوال

 تم وضع برنامج تـدريجي لمـنح٢٠٠٤مع نهاية عام    .٢
الصالحيات اإلدارية والتعليمية والماليـة إلـى مكاتـب
التربية بالمحافظات والمديريات وفقا للقوانين واللوائح

 .النافذة

تقوية ودعم البنية المؤسـسية
ــة ــب التربي ــة بمكات والفني

 تم تطبيق الئحـة التـدريب٢٠٠٥مع نهاية عام    . ١    
والئحتي التوجيه واالمتحانـات لـدعم التوجـه نحـو

 ٧٢

 .الالمركزية التعليمية بالمحافظات والمديريات

 تم وضع خطة لتوفير احتياجـات٢٠٠٤مع نهاية عام    .٢
مكاتب التربية في المحافظات والمديريات من الكـوادر
الضرورية واألساسية للقيام بالمهام التعليمية واإلدارية     

    .والمالية
 تم تهيئة وتدريب كوادر القيـادات٢٠٠٦مع نهاية عام    .٣

التربوية في مكاتب التربية بالمحافظـات والمـديريات
  .للتمكن من القيام بإدارة العمل التربوي واإلداري

 تم بناء ودعـم قـدرة التخطـيط٢٠٠٦مع نهاية عام    .٤
والمتابعة والتقييم على مستوى مكاتـب التربيـة فـي

  .افظات والمديرياتالمح
 تم وضع برنامج للتنـسيق بـين٢٠٠٤مع نهاية عام    .٥

كليات التربية بالمحافظات ومكاتـب التربيـة لتـوفير



 ٧٣

 المستقبلية من المدرسـين وفـق العـدد االحتياجات
  .والنوعية والجنس

 تم اعتمـاد مـشروع الخارطـة٢٠٠٧مع نهاية عام    .٦
  .المدرسية في التخطيط المحلي بالمحافظات

 تم وضع برنـامج لبنـاء نظـام٢٠٠٥مع نهاية عام    . ٧
 .معلومات تربوي على مستوى كل محافظة

    إصالح محور تعليم الفـــــــــــتاه برنامج 6 . 

 النتائج المستهدفة الـــــــبرنامج

تغيير الموقف السلبي العام من
 تعليم الفتاة

ـ      ٢٠٠٤ عام    مع نهاية . ١ ة تم إعداد وتبني حملة توعي
واسعة النطاق وطويلة المدى على المستوى المحلـي
والمركزي لتعزيز المفهوم اإلسالمي بأهميـة تعلـيم

 ٧٤

الفتاة وتغيير االعتقادات واالتجاهات المناهضة لتعليم
 .الفتاة في أوساط المجتمع

توفير ودعم المعلمات بـشكل 
عام ومعلمات الريـف بـشك

 .خاص

برنامج السـتقطاب تم وضع    ٢٠٠٤مع نهاية عام     .١    
 البنات المتعلمات في الريف وتوظيفهن وتـدريبهن      
للعمل كمعلمات في مدارس التعليم األساسـي فـي
الريف ، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج في بداية عـام

٢٠٠٥. 

 تم وضـع سياسـة فعالـة٢٠٠٣مع نهاية عام    .٢       
 المعلمات في من) ٦٣٢٦٣(لتوظيف وضمان بقاء    

  .٢٠١٥الريف حتى 
 تم وضع خطة لفتح معاهد٢٠٠٣مع نهاية عام    . ٣       

  .لمعلمات الريف
معاهد) ٥( تم توفير وفتح     ٢٠٠٦مع نهاية عام    .٤       



 ٧٥

  .على األقل للمعلمات في الريف
 تم وضع سياسة وبرنـامج٢٠٠٤مع نهاية عام    .٥       

لترغيب وتحفيز المعلمات في الحضر لالنتقال للعمل
 .في الريف

ــى ــوفير المبن ــسين وت تح
 المدرسي المالئم لتعليم الفتاة

 تم وضع خطة طويلة المدى٢٠٠٤مع نهاية عام    .١       
لزيادة بناء مدارس الفتيات مع بناء فصول مـستقلة

 .لهن وتوسعة القائم منها

 تم وضـع خطـة لتـشغيل٢٠٠٤مع نهاية عام    .٢       
إحداهماالمباني المدرسية القائمة فترتين دراسيتين      

  .للفتيات وبما يناسب احتياجات المجتمعات المحلية
 تم وضع خطـة إلضـافة٢٠٠٤مع نهاية عام    . ٣       

 .المرافق المدرسية ذات التأثير على تعليم الفتاة

 ٧٦

المناهج المدرسية مع موائمة
متطلبات البيئة المحلية لتصبح
ــة ــن الناحي ــردود م ذات م

 االقتصادية واالجتماعية

 تم وضع خطـة إلعـادة٢٠٠٤مع نهاية عام    . ١       
تصميم مناهج المرحلة األساسية من التعليم بهـدف
إكساب الفتيات المعـارف والمهـارات ذات الـصلة
بمتطلبات البيئة المحلية والتي تقود إلـى تحـسين

 .مستوى الدخل ونوعية الحياة

 تم تصميم وتنفيذ برامج تأهيليـة٢٠٠٥مع نهاية عام    .٢
. أثناء الخدمة للمعلمات وفق خطة االحتياجوتدريبية

 تـم إضـافة المرافـق٢٠٠٨مع نهاية عـام     .٣       
المدرسية ذات الصلة باألنشطة النسوية وفق خطـط

 .تقدير االحتياجات

   برنامج إصالح محور المبنى المدرســـــــي. ٧  

 النتائج المستهدفة الـــــــبرنامج

ــاني ــة للمب ــصيانة العاجل غرفة ) ٣٧٢٥٠( تم ترميم وصيانة     ٢٠٠٤ مع نهاية     .١ال



 ٧٧

 لمدرســية األكثــر احتياجــاا
وتطوير ودعم آليـة الـصيانة

 .والترميم

 .دراسية وفقا لخطة االحتياج المعتمدة من الوزارة

 تم إنشاء ورشة صيانة ثابتة في٢٠٠٥مع نهاية عام     .٢
ورش متنقلـة للـصيانة) ١٠(كل محافظة وتم توفير     

  .والترميم
 تم تطوير وتفعيل آلية صـندوق٢٠٠٤مع نهاية عام     .٣

الترميمات المدرسية وتم وضع خطـة لـدعم مـوارده
 .بموارد إضافية كافية

إحالل المدارس غير الصالحة 
 .بمدارس جديدة

غرفة دراسـية) ٤٧١٩( تم بناء    ٢٠٠٤مع نهاية عام     .١
جديدة بدال عـن الغـرف الدراسـية غيـر الـصالحة

 .االستخدام

 تم تطوير وإقـرار معـايير وأسـس٢٠٠٣مع نهاية   .١تطوير ورفـع كفـاءة آليـة

 ٧٨

ــاني ــذ للمب التخطــيط والتنفي
المدرسية والحد من الهدر في
بناء وصيانة المبنى المدرسي
ــي ــستوى المحل ــى الم عل

 والمركزي

تربوية وفنية لموقـع ومواصـفات وتـصميم المبنـى
 مـنالمدرسي مع التركيز على تحديد الحـد األدنـى        

 .المرافق الالزم توافرها في المبنى المدرسي

 تـم اسـتكمال مـشروع الخارطـة٢٠٠٥مع نهاية    .٢
المدرسية واعتمادها في عمليـة التخطـيط والتوزيـع

  .للمباني المدرسية
 تم إنتاج نماذج لتصميم المبنـى٢٠٠٤ مع نهاية عام     .٣

المدرسي مالئمة لجميع الظروف الطبيعية والتربويـة
صوصية ذوى االحتياجات الخاصة وتحقـقوتراعي خ 

  .جودة التصميم وتخفيض التكلفة
 خطة للحد من الهـدر  تم وضع  ٢٠٠٤مع نهاية عام    . ٤

 .في بناء وصيانة وتنفيذ المبنى المدرسي مركزيا ومحليا

ــي ــاث المدرس ــوفير األث تحدد األولويات الملحة تم وضع خطة     ٢٠٠٢مع نهاية    .١ت



 ٧٩

للمدارس التي تعـاني عجـزاً
 . شديداً من األثاث

لتوفير المقعد المدرسي للمدارس التي ال يتـوفر فيهـا
 .المقعد المدرسي نهائيا أو يتوفر جزئيا

 )٨٢٢٠٦٢( تم توفير وتوزيـع      ٢٠٠٥مع نهاية عام     .٢
مقعد مزدوج ذو جودة عالية للمدارس ذات الحاجة كما
هو محدد في خطة االحتياج المـذكورة فـي الهـدف

  .السابق
 تم دعم وتطوير المؤسسة العامة٢٠٠٥مع نهاية عام     .٣

 .لألثاث والتجهيزات المدرسية

التوسع في المباني المدرسـية
القائمة لتخفيف ازدحام الطالب

 في الفصول الدراسية 

 تم وضع خطة للتوسع في المباني٢٠٠٣مع نهاية عام    .١
المدرسية القائمة بإضـافة فـصول جديـدة لتخفيـف

الفصول بما يحقق المعدالت التالية للطالباالزدحام في   
 :في الفصل الواحد

 ٨٠

فصال لتحقيق معدل) ٢٧٨١٣(إضافة  : في المدن    ·        
    طالبا في الفصل) ٤٠(

فصال لتحقيق معدل) ٤٠١٣٢(إضافة  : في الريف   ·        
  طالبا في الفصل) ٣٠(

فـصال) ٢٩٣٢٢(إضـافة  : في مناطق التـشتت   ·        
 طالبا في الفصل) ٢٠ ( دللتحقيق مع

      برنامج إصالح محور مشاركة المجتمع. ٨    

 النتائج المستهدفة الـــــــبرنامج

رفع مستوى الـوعي بأهميـة
مشاركة المجتمع في التعلـيم
لدى جميع األطراف المعنية في
 .المؤسسة التربوية والمجتمع

عة تم تصميم حملة إعالمية موس     ٢٠٠٣مع نهاية عام     .١
لنشر الوعي بأهمية دور المـشاركة المجتمعيـة فـي

 فــي أوســاط اإلدارة التعليميــة التعلــيم وتحفيزهــا
والمدرسية على أن يبدأ تنفيذ الحملة في بدايـة عـام

 .م٢٠٠٤



 ٨١

 تم تصميم حملة إعالمية موسعة٢٠٠٤ مع نهاية عام     .٢
 وأهمية دور المشاركة المجتمعية لنشر الوعي بماهية  

وتشجيعها فـي أوسـاط أوليـاء األمـورفي التعليم   
ومؤسسات المجتمع المختلفة على أن يبدأ تنفيذ الحملة

  .م٢٠٠٥في بداية عام 
 تم إنـشاء مركـز للمعلومـات٢٠٠٦مع نهاية عام    . .٣

والبحوث المتعلقة بمشاركة المجتمع علـى المـستوى
 .المركزي

تحسين ودعم البنية القانونية 
ــز ــيم وتحفي ــة لتنظ المالئم

 .شاركة المجتمع في التعليمم

 تم تطوير وتفعيل القـوانين٢٠٠٣مع نهاية عام   .١       
 .السارية ذات العالقة بالمشاركة المجتمعية

 تم إصدار قوانين تنظم عالقـة٢٠٠٤مع نهاية    .٢       
مؤسسات المجتمع المحلي مع المدرسة والمؤسـسة

 ٨٢

 .التربوية

ــل  ــوات التواص ــشيط قن تن
نسيق الهادف بينالمفتوح والت 

. المجتمع والمؤسسة التعليمية

 تم تعمـيم مجـالس األبـاء٢٠٠٤مع نهاية عام    ..١     
 واألمهات في جميع مدارس التعليم األساسي 

 تم إنـشاء وتفعيـل وحـدة٢٠٠٣مع نهاية عام     .٢    
مشاركة المجتمع في ديوان الوزارة وفي مكاتب التربية

 .بالمحافظات

 ومهـاراترفع ودعم قـدرات   
والمشار كي العمل االجتماعي 

لدى القائمين علـى العمليـة
 ومؤسـسات التربوية وأفراد 
 .المجتمع المعنية

 بـرامج  تم إعـداد وتـصميم     ٢٠٠٤ مع بداية عام      .١  
تدريبية في العمل االجتماعي المشار كي فـي التعلـيم
لإلدارات المدرسية والتعليمية على أن يبدأ تنفيذها في

 في مدارس محورية على مـستوى ٢٠٠٥عام  بداية  
 .كل محافظة 

 تم إعداد وتصميم برامج تـدريب٢٠٠٥مع نهاية عام    . ٢
في العمل االجتماعي المشار كي فـي التعلـيم لألبـاء



 ٨٣

 فـي٢٠٠٦واألمهات على أن يبدأ تنفيذها في بدايـة         
 .المدارس المحورية

   

  تيجي التعليم األساسي األداء اإلسترا برامج تطوير وتحديث:  ثانياً  

  والعدالةاستراتيجية تطوير مستوى التغطية واالنتشار  
ـ      سنة وتقليص الفجـوة١٤-٦من أطفال اليمن في عمر      % ٩٥ توفير التعليم األساسي ل

 ٢٠١٥بين الذكور واإلناث والحضر والريف بحلول عام 

 المؤشرات المخرجات األنشطة 

)٧٧٨٣٢٧٤(التحـــاق  م تم رفع معدل٢٠١٥ مع نهاية      االلتحـاق رفع معـدل   

 ٨٤

ــام ــي الت الع ــيم ف عل
من% ٩٥األساسي إلى   

الفئة العمرية الموازيـة
 )١٤-٦(من السكان 

-٦اإللتحاق العام للفئة العمريـة      
 إلــى %)٧٠,٤( ســنة مــن١٤
٩٥.% 

تلميذ وتلميذة في مـدارس
التعليم األساسي في العـام

 .٢٠١٥/٢٠١٦الدراسي 

    : العمل على ·
تقليص الفجـوة بـين .أ  

ــي ــات واألوالد ف البن
اإللتحـــاق بـــالتعليم

ــي ــن األساسـ  مـ
 %).٥(إلى %) ٤١,٦(

 تم رفع معـدل٢٠١٥مع نهاية    
إلـى%)٥١,٤(التحاق البنات من    

)٩٠. (% 

ــاق  )٣٦٥٠٥٢٤(التحــ
تلميذة في مدارس التعلـيم
األساسي في العام الدراسي

٢٠١٥/٢٠١٦. 

تقليص الفجوة فـي. ب  
ـ   ين الريـفااللتحاق ب

والحضر إلى أقـل مـن

 أرتفـع معـدل ٢٠١٥مع نهاية    
التحــاق التالميــذ فــي المنــاطق

مـن سـكان% ٩٣الريفية إلـى    

اإلحصاءات السنوية للعـام
٢٠١٥/٢٠١٦الدراســـي 

تشير إلـى ارتفـاع معـدل



 ٨٥

التحاق التالميذ في المناطق).١٤-٦(الريف في الفئة العمرية  %.٥
من الفئة% ٩٣الريفية إلى   

 .العمرية الموازية

التوزيــع العــادل .جـــ 
للموارد التعليمية بـين
ــة ــات المختلف المحافظ
وفي إطار كل محافظـة
على حدة بما يحقق نشر
التعلــيم وفــق معــايير
 عادلة تحقق المساواة

 تم توزيـع٢٠٠٥مع نهاية عام     
موارد التعلـيم األساسـي علـى
المحافظات المختلفة وفي إطار كل

دة وفقـا لمعـاييرمحافظة على ح  
.عادلة تحقق المساواة يتفق عليها

ميزانية التعليم األساسي تم 
توزيعها علـى المحافظـات
المختلفة وفـي إطـار كـل
محافظة وفقا لمعايير عادلة
تحقق المساواة في فـرص

 .التعليم

اإلحصاءات السنوية للعـام  معـدل تم رفـع   ٢٠١٥مع نهاية    التحاق األطفال زيادة .د  

 ٨٦

في سن التعليم من الفئات
 .المحرومة

ــات ــن الفئ ــذ م ــاق التالمي التح
المحرومة في التعليم األساسي إلى

.من الفئة العمرية الموازية% ٧٠

٢٠١٥/٢٠١٦الدراســـي 
تشير إلـى ارتفـاع معـدل
التحاق التالميذ من الفئـات

 مـن %٧٠المحرومة إلى   
 الفئة العمرية الموازية

ـــ  ــامج. ه وضــع برن
االحتفـاظيساعد علـى    

بالفتيات في المـدارس
حتى إكمالهن لمرحلـة

 .التعليم األساسي

 تـم تخفـيض ٢٠١٥مع نهاية    
تسرب الفتيات مـن المـستويات
المختلفة في التعليم األساسي إلـى

 %.١أقل 

إحصاءات وزارة التربيـة 
والتعلــيم للعــام الدراســي

 تؤكـــــد٢٠١٥/٢٠١٦
ــسرب ــسبة ت ــاض ن انخف

 %.١الفتيات إلى اقل من 

توفير فرص تعليميـة. و 
تعويضية لغير القـادرين
على االلتحـاق بالنظـام

 تـوفير فـرص٢٠١٥مع نهاية    
%٥٠تعويضية لتعليم أو تـدريب      

من المتسربين أو غير الملتحقـين

إحصاءات بعدد المتسربين 
ــذين ــين ال ــر الملتحق وغي
حصلوا في فرص تعليمية او



 ٨٧

التعليمي بما يحقق لهـم
حد أدنى مـن مهـارات
ــراءة ــة والقـ الكتابـ

 .والحساب 

بالتعليم األساسي بالتنـسيق مـع
 . العالقة الجهات ذات

 .تدريبية تعويضية مختلفة

ــشاء إدارات. ز   إنـــ
 علـــى متخصـــصة

ــوزارة ــستوى الـ مـ
ومكاتبها في المحافظات
ــاة ــيم الفت ــى بتعل تعن

 االحتياجــــات وذوى
 وأطفال الفئات الخاصة

 .المحرومة والهامشية

 تم إنشاء إدارات٢٠٠٥ة  مع نهاي 
 وجميع مكاتبها فـي في الوزارة 

المحافظات تعنـى بتعلـيم الفتـاة
ــة  وذوى ــات الخاص   االحتياج

ــة ــات المحروم ــال الفئ وأطف
 .والهامشية

الهيكل التنظيمـي للـوزارة
ــى ــشتمل عل ــب ي والمكات
إدارات تعنى بتعليم الفتـاة

  االحتياجات الخاصة   وذوى
وأطفال الفئـات المحرومـة    

 والهامشية

 ٨٨

 تطوير جودة ونوعية التعليم األساسي استراتيجية  

  جعل المعلم والطالب محور ارتكاز النظام التعليمي ومحور اهتمام ورعاية المجتمع   

 المؤشرات المخرجات األنشطة 

ــستوى   · ــع مـ رفـ
المخرجات التعليمية بما
يتوافق ومتطلبات التعليم
ــوفير ــق وتـ الالحـ

ــارات الرئ ــسيةالمه ي
 .للحياة

 نتـائج٢٠١٣مع نهاية عـام       ·
تقييم مخرجات التعليم األساسـي
تظهر مستوى عالي في اختبارات
ــيم ــية للتعل ــات األساس الكفاي
األساسي وفقـا لمعـايير دوليـة
ــوم ــواد العل ــي م ــة ف وخاص
  .والرياضيات واللغات والحاسب

 اصـبح٢٠٠٧مع نهاية عـام       ·
تلميذ الصف الرابع قـادرا علـى

ــة   ·    ــم وضــع قائم ت
ــية بالكفايـــات األساسـ
المحددة لمعـايير جـودة

  .يم األساسيالتعل
ــة    ·    ــع نهاي ٢٠١٥م

اختبارات لقياس) ٣(نفذت  
الكفايات األساسـية لـدى
:تالميذ المرحلة األساسية  

؛٢٠٠٥االختبار األول عام    



 ٨٩

  .راءة والكتابة بدون مساعدةالق
 مخرجات٢٠١٣مع نهاية عام      ·

التعليم األساسي اكتسبت المعارف
والمهارات األساسية الـضرورية
ــيم الالحــق للنجــاح فــي التعل
والتكيف مـع الغيـر ومواجهـة

  . تحديات الحياة المعاصرة
  

ــام   ــاني ع  ؛٢٠١٠الث
  .٢٠١٥والثالث عام 

اختبارات كفايات القراءة  ·
والكتابة تشير الـى قـدرة
تالميذ الصف الرابع علـى

ـ     دونالقراءة والكتابـة ب
  .٢٠٠٧مساعدة في عام 

نتائج اختبارات الكفايـات ·
األساسية يؤكـد اكتـساب
التالميذ الكفايات األساسية
للتعليم األساسي مع نهاية

٢٠١٣.  

 ٩٠

  

تطـــوير البيئـــة   · 
المدرسية لتصبح بيئـة
تربوية محفزة وداعمـة
لنمو التالميـذ علميـا
ــسيا ــا ونف واجتماعي
تتمحور حول حاجـات

 .المتعلم

 تم توفير٢٠١٠مع نهاية عام      ·
 مختبر علمي واحد على األقـل     

  .لكل مدرسة
 تم إدخال٢٠٠٥مع نهاية عام       ·

مواد التربية الرياضـية والفنيـة
ــة  ــي( والمهني ــدبير المنزل الت

كمــواد أساســية فــي) للبنــات
  .المنهج

 تم اعتماد٢٠٠٦مع نهاية عام      ·
األنشطة الالصفية كمكون أساسي

ـ    دخل فـي تقـويمفي المنهج ت
  .التلميذ

ــل       · ــي ك ــةف مدرس
أساسية أصبح هناك
مختبر واحد علـى
األقل في نهاية عام

٢٠١٠.  
أصبحت مواد التربية      ·

الرياضية والفنية والمهنية
جزء من المـنهج ويقـوم
التالميذ بهـا فـي نهايـة

٢٠٠٥.  
ــفية    · ــشطة الالص األن

في أصبحت جزء أساسي    



 ٩١

 تم توفير٢٠١٠مع نهاية عام      ·
 مكتبة مدرسـية لكـل مدرسـة      
تحتوي على مصادر التعلم الذاتي

  .المناسبة
 تبني  تم ٢٠٠٨مع نهاية عام       ·

مفهوم التعليم عن بعد كوسـيلة
لتنويع مصادر التعلم وكوسـيلة
لدعم تعليم العلـوم والرياضـيات

  .واللغات
  

تقويم التالميذ مـع نهايـة
  .٢٠٠٦عام 

 مدرسيةوجود مكتبة       ·
على األقل في كـل
مدرسة أساسية مع

  .٢٠١٠نهاية 
بث دروس في مواد      · 

العلوم والرياضيات واللغات
لجميع صـفوف المرحلـة
األساسية عبـر الراديـو
ــام ــي ع ــون ف والتلفزي

٢٠٠٨. 

 ٩٢

التوسع فـي نظـام  · 
التعليم ما قبل المدرسي
في جميع المناطق بمـا
يمكن من صقل القدرات

 والجــسميةالعقليــة
واالجتماعية كـضرورة
أساسية لتحسين أداءهم

 .في التعليم األساسي

 حصل ما٢٠١٥مع نهاية عام       ·
من المقبولين فـي% ٦٠نسبته  

 .التعليم األساسي على تعليم مبكر
 تم تـوفير٢٠١٥مع نهاية عام     ·

من احتياجات التعليم ما%) ٥٠(
قبل المدرسـي مـن المعلمـين

  .األكفاء
  

ــصاءات وزارة      · إحـ
 لعــام التربيــة والتعلــيم

 تشير إلى التحـاق٢٠١٥
ــذ% ٥٠ ــن التالميـ مـ

المقبولين في الصف األول
  .بأحد أنواع التعليم المبكر

ــصاءات وزارة      · إحـ
التربية والتعليم تشير إلـى

من المعلمـين% ٥٠توفر  
 .المطلوبين للتعليم المبكر

رفع مستوى أداء معلمي
ـ   ي عـنالتعليم األساس

  :طريق

 ٢٠١٥مع نهاية عـام         ·
 معلمـي   من% ٩٠اصبح  

التعليم األساسي من حملة    

ــصاءات وزارة      · إحـ
التربية والتعليم تشير إلـى

من المعلمين في% ٩٥أن  



 ٩٣

رفع مـستوى تأهيـل  ·
معلم التعليم األساسـي
الى مـستوى التعلـيم

  .الجامعي التربوي
تـــوفير التـــدريب   ·

المستمر أثناء الخدمـة
  . للمعلم

تــوفير الــدعم المــاد  ·
والمعنوي الضروري لرف
مستوى رضـاء ودافعيـ
 .معلمي التعليم األساسي

  

المــؤهالت الجامعيــة  
  .التربوية

 تم تطوير   ٢٠٠٦مع نهاية    ·
برامج إعداد المعلمين في    
ــة  ــة ملبي ــات التربي كلي
لحاجات المتعلم في التعليم    
األساسي ومتوافقة مـع    
حاجــات ومقتــضيات  

  .العصر
 تم تطوير   ٢٠٠٤مع نهاية    ·

ــذب   ــة لج ــي آلي وتبن
 بين  المعلمين األكفاء من

المرحلة األساسية حاصلين
 .على مؤهل جامعي تربوي

ــ      · ــرامج وم ساقاتب
كليات التربية أصـبحت
مطورة مع نهايـة عـام

٢٠٠٦.  
وجود آلية ومعـايير      ·

للجذب أفـضل المعلمـين
للعمل في مهنة التـدريس

  .٢٠٠٤مع نهاية 
 كـل٢٠١١في عام         ·

المعلمين الحاصلين علـى

 ٩٤

  خريجي كليات التربية 
 تم تدريب   ٢٠١١مع نهاية    ·

المعلمين الحـاليين فـي     
نظام التعلـيم األساسـي     

ــددهم   ) ٩٥٧٨٧(وعـ
  .معلم

 م  ٢٠١٥مع نهايـة عـام       ·
جميــع معلمــي التعلــيم 
األساسي حـصلوا علـى     
التدريب المناسب أثنـاء    

  .الخدمة
 تـم   ٢٠٠٧مع نهايـة        ·

  تبني أسـلوب التـدريب    

مؤهل غير جامعي حصلوا
  .على تدريب مناسب

ــدورات      · ــدد الـ عـ
هـاالتدريبية والمشاركين ب 

تؤكد التحاق كل معلم فـي
دورة واحدة على األقل في

  ٢٠١٥عام 
بث مـواد تدريبيـة      ·

جيدة لتدريب المعلمين عبر
اإلذاعة والتلفزيـون مـع

  .٢٠٠٧نهاية 
ــب      · ــشوفات روات ك

المعلمين في نهايـة عـام



 ٩٥

  .علمينعن بعد للم
 تم دعـم    ٢٠١٠مع نهاية     ·

المــستوى المعيـــشي  
واالجتماعي للمعلم بمـا    
ــتهم   ــن دافعي ــزز م يع

   ويجعله متفرغاً   لإلنجاز
 .لمهنة التعليم

 تشير على ارتفاع٢٠١٠
راتب المعلمين بما يكفـل

 . لهم العيش الكريم

طور نوعي فيإحداث ت  ·
دور وأساليب التوجيـه
التربوي ليصبح قائـداً

 التغيير وموجهاً لعملية 
 .النوعي المنشود

 تم تغيـر    ٢٠٠٧مع نهاية    ·
طبيعة الموجه من مفتش    
إلى مدرب وقدوة وتفعيل    
دوره في إحداث التغييـر     
النوعي المنـشود كقائـد     

تقارير التوجيه تشير إلى ·
ـ      هأن طبيعة عمـل الموج
أصبحت تدريبية مع نهاية

٢٠٠٧ 

 ٩٦

 .للتغيير

تطوير مناهج التعليم   ·
إلحداث نقلة نوعية في
ــاليب ــاهيم وأسـ مفـ
وممارسات التعلم ونقل
بؤرة ارتكـاز العمليـة
التعليمية من الكم إلـي
الكيف ومن التعليم إلـى
التعلم ومن المعلم إلـي
المــتعلم ومــن الحفــظ
واالستظهار إلي التفكير
والتأمـــل والتحليـــل

 . واالستبصار

 تـم إنـشاء٢٠٠٥مع نهاية     ·
وظيفة خبير مادة على مـستوى

    .إدارة التربية في المديريات
 أصبح التوجيه٢٠٠٥مع نهاية     ·

ــوزارة ــين ال ــصال ب ــة ات حلق
والميدان التربوي وأحد وسـائل
التأكد من تحقيق أهداف التطوير

  .النوعي المنشود

 تـم   ٢٠١٠مع نهايـة عـام       · 
  :اهج بما يكفلتطوير المن

محتــوى تعليمــي جــذاب  -

 وجود قـرارات بتعـين ·
خبراء مواد على مـستوى

.٢٠٠٥المديرية في نهاية 
تقارير التوجيـه فـي    ·

 تشير إلى أن٢٠٠٥نهاية  
التوجيه أصبح يمثل حلقـة
وصل بين الوزارة ومختلف
المستويات لتقويم األهداف

  .الموضوعة
المناهج المطورة تدرس   · 

  .٢٠١٠مع نهاية عام 
  



 ٩٧

ومحقق لنـواتج تعليميـة     
  .عالية الجودة

الترابط بين فروع المعرفة     -
ــاهج  ــوير المن ــد تط عن
الدراسية واالهتمام بتعليم   

  .المهارات األساسية
توافق المناهج مع احتياجات -

المتعلم وخصائص نموه مـن
ناحية وتوافقها مع احتياجات

 .لمتجددةالمجتمع ومتطلباته ا
 تنويع المناهج بمـا يلبـي       -

االحتياجـــات األساســـية 

 ٩٨

ــي  ــاة ويلب ــة الحي لمواجه
احتياجات البيئيات المحليـة    
ــات  ــألوالد والبن ــوفر ل وي
خصوصية في إطار البائيـة     
المحلية، كمـا يعطـي ذوي      
االحتياجات الخاصة مجـاالً    

  .يتوافق مع خصوصياتهم
مواد تعليمية جيدة محققـة      -

  .لتعليميألغراض المحتوى ا
أساليب تعلم تتمركز حـول      -

  .المتعلم ومناسبة الحتياجاته
بيئة تعلم جاذبـة ومحببـة       -

عالقات شخصية  (للمتعلمين  



 ٩٩

وتوجهات وأنمـاط سـلوك     
تعاونيــة ديمقراطيــة بــين 
المتعلمين أنفـسهم وبيـنهم     

 ).وبين المعلمين

إنشاء وتشغيل مراكـز ·
ــات ــوير االمتحان لتط

 .والقياس والتقويم

ـ   ٢٠٠٧ مع نهاية    · شاء  تم إن
ــوير  ــز لتط ــشغيل مرك وت
ــاس  ــات والقيـ االمتحانـ

 .والتقويم

المركز وبدء العمل وجود ·
 .٢٠٠٧مع نهاية  فيه 

ــة    · ــف عملي توظي
ــيلة ــات وس االمتحان
لتقويم النظام التعليمـي

 نتـائج   ٢٠٠٨مع نهايـة     ·
الختبارات المدرسية والعامة   ا

يتم تحليلها لمعرفة نـواحي     

تحليليـة لنتـائج تقارير ·
ــية ــارات المدرس االختب
ــع توصــيات ــة م والعام

 ١٠٠

ككل وليس وسيلة للحكم
على التلميذ فقط باعتبار
أن االمتحانات وسـيلة

 .وليست هدفاً

القوة والضعف في مدخالت    
وعمليات العملية التعليميـة    
ليتم تعزيز نـواحي القـوة      
ومعالجة نواحي الضعف في    

  .العملية التعليمية
  

التطوير واإلصالح للعملية
ــةا ــع نهاي ــة م لتعليمي

 م.٢٠٠٨

رفع مـستوى أداء   · 
اإلدارة المدرسية للتعليم

  :األساسي عن طريق
برامج كليات التربية   .أ  

تصبح متكاملة متوازية
تشمل التأهيـل العلمـي
ــل ــوي والتأهي والترب

 تـم تطـوير٢٠٠٨مع نهاية     ·
برامج التأهيل لتشمل بـرامج
ــل ــدف للتأهي ــساقات ته وم
العلمي والتربوي واإلشـراف

  .المدرسي واإلدارة
 تـم وضـع٢٠٠٥مع نهايـة      ·

ــدريب اإلدارة ــرامج لتـ بـ

برامج إعداد المعلمين في ·
كليات التربية مشتملة على
مــواد ومــساقات تتعلــق
باإلدارة المدرسية في عام

٢٠٠٨.  
إحصاءات وزارة التربيـة ·

م بالدورات التدريبيةوالتعلي



 ١٠١

اإلداري المتخصص في
ــراف اإلدارة واإلشــ

  .المدرسي
ــدريب   .ب  ــوفير الت ت

والتأهيــل المــستمر
إلدارة المدرسـية فـيل

 .أثناء الخدمة

المدرسية على أن يبدأ تنفيذها
  .من العام التالي

 تـم وضـع٢٠٠٥مع نهايـة     · 
برنامج للتأهيل المهني لمديري
المدارس عن طريق تـصميم
برامج دراسـات عليـا فـي
اإلدارة المدرسية بالتنسيق مع

 .كليات التربية

  والمشاركين بها
إحصاءات بعـدد مـديري·

المـــدارس الملتحقـــين
  .بالدراسات العليا

  

إنشاء عالقـة شـراكه· 
ــين وزارة ــستدامة ب م
ــيم ــة والتعلـ التربيـ
ومؤســسات إعــداد

٢٠٠٥مع نهاية عام       ·        
تم إقامة وتوثيق العالقة مـع
مؤسسات إعداد المعلـم فـي

 خطط وبـرامج سـنويةإطار

يقمحاضر االتفاق والتنس   ·
بين وزارة التربية والتعليم
ومكاتبها في المحافظـات
وكليات التربية تؤكد حدوث

 ١٠٢

تربط بـين احتياجـات وزارة .المعلم
التربية من معلمـي المرحلـة
األساسية كماً وكيفـاً وخطـط
وبرامج إعداد المعلم في كليات
التربية في الجامعات اليمنيـة
ــين ــق ب ــق التواف ــا يحق بم
ــات ــذه الكلي ــات ه مخرج
واحتياجات الوزارة من معلمي

 .التعليم األساسي

تنسيق بين الجهتين لتحديد
ــداد ــصات واألع التخص
المطلوبة إلعداد مع نهاية

٢٠٠٥  
  

 مـصادر توحيد    ·    
 .إعداد المعلم

 تـم٢٠٠٥مع نهاية عـام       ·  
إنشاء مجلس تنسيقي يجمـع

ـ    م مـعمؤسسات إعداد المعل
وزارة التربية والتعليم بهـدف

وجود مجلس للتنـسيق   ·
ضمن هيكل وزارة التربية

 .٢٠٠٥والتعليم مع نهاية



 ١٠٣

التنسيق بين خطـط وبـرامج
. جميع مؤسسات إعداد المعلم

زيــادة الــوعي   ·  
المجتمعي بأهمية التعليم
األساســـي وأهميـــة
ــل ــن أج ــويره م تط
مــساهمة فاعلــة فــي

ـ     اللالتنمية وذلك من خ
حملة إعالمية واسـعة

 .ومخططة

 تـم٢٠٠٦مع نهايـة     ·        
وضع برنـامج إعالمـي موجـه
لكافة شرائح المجتمـع للتوعيـة
بأهمية ودور التعليم األساسي في
التنمية الشاملة كمحـور ارتكـاز
لجميع مراحل التعليم الالحق بما
يمكن من حشد طاقات المجتمـع
المختلفة نحـو دعـم ومـساندة

سسة التربوية فـي القيـامالمؤ
بمهمة تطوير التعليم األساسي في

ــة · ــرامج إذاعي ــث ب ب
وتلفزيونية حـول أهميـة
التعليم األساسي مع نهاية

٢٠٠٦. 

 ١٠٤

  .اليمن
  

ــة   ·     ــادة هيكل إع
الموازنات نحو تفعيـل
الجوانب النوعيـة فـي
التعليم مثـل المنـاهج
والمـــواد التعليميـــة
ــيم ــا التعل وتكنولوجي

يز على كفايـاتوالترك
المعلمــين وطرائــق
ــاليب ــدريس وأس الت
التقويم والتحـول إلـى
معايير عالمية لقيـاس

 تم إعادة٢٠٠٥مع نهاية      ·     
هيكلية موازنة التعليم األساسـي
نحو تعزيز ودعم النوعيـة فـي
التعليم مع إعطاء أهمية خاصـة
ــواد ــاهج، والم ــوير المن لتط
ــات ــوير كفاي ــة وتط التعليمي
ــدريس ــق الت ــين وطرائ المعلم
وأساليب التقويم والقيـاس مـع
االسترشاد بالمعايير الدولية فـي

 . هذا الشأن

الحسابات الختامية تؤكد · 
ارتفــاع المبــالغ الماليــة
المخصصة لدعم المنـاهج
والمواد التعليميـة بحيـث
أصبحت قريبة من المعايير

 .الدولية



 ١٠٥

ومقارنة نتائج التحصيل
 الدراسي

اتيجية تطوير الكفاءة الداخلية للتعليم األساسي وزيادة تمويل التعليم األساسـي استر       
 وتنويع مصادره 

         تعظيم إنتاجية النظام التعليمي وكفاية تكلفته  

 المؤشرات المخرجات األنشطة 

ــدر  تقلـــيص    الهـ
  .التعليمي

  الرسوب    ·      
  التسرب    ·      
ـ      ·       اءمعدل البق

 تم تخفـيض٢٠١٥مع نهاية     ·
%١١,١متوسط الرسوب من    

  %.٢إلى 
 تم تخفـيض٢٠١٥مع نهاية     ·

 إلى% ٨متوسط التسرب من    

اإلحــصاءات التعليميــة   ·
ــي ــام الدراســ للعــ

ــد٢٠١٥/٢٠١٦  تؤكــ
انخفاض نسبة الرسوب إلى

  %.٢أقل من

 ١٠٦

  في المرحلة
الكفاءة الداخلية  ·      

 .للتعليم األساسي

  %.١أقل من
 تم تخفـيض٢٠١٥مع نهاية     ·

ــسنوات الالزمــة متوســط ال
لالنتهاء من دراسة المرحلـة

 سنة إلـى١٥ من    األساسية
  .سنة١١

 تم رفع معامل٢٠١٥مع نهاية     ·
ــيم ــة للتعل ــاءة الداخلي الكف

ــن  ــى٠,٦١األساســي م  إل
٠,٩١. 

اإلحصاءات التعليمية للعام  ·
ــي  ٢٠١٥/٢٠١٦الدراسـ

سربتؤكد انخفاض نسبة الت   
  %.١إلى أقل من

ــة  · ــصاءات التعليمي اإلح
تؤكد أن متوسط الـسنوات
الالزمــة لكمــال المرحلــة

  . سنة١١األساسية 
اإلحصاءات التعليمية تؤكد ·

ــاءة ــل الكفـ أن معامـ
 .٠,٩١لداخلية

وضع بـرامج تـساعد ·
على االحتفاظ بالتالميـذ

ـ    ٢٠٠٦مع نهاية       · ي تـم تبن
آليات على مستوى المـدارس

وجود برامج أو حـصص ·
إضافية لعم التالميـذ مـن



 ١٠٧

ذوي األداء الضعيف في
 .المدرسة

ــالب ذوي األداء ــدعم الط ل
 .الضعيف

ذوي األداء المنخفض مـع
 .٢٠٠٧نهاية 

االنتقال من األسـلوب ·
ــداد ــي إع ــدي ف التقلي
الميزانية المعتمدة علـى
األبــواب والبنــود إلــى
موازنة البـرامج واألداء
ــ ــى رب ــدة عل طالمعتم

 .التمويل باإلنجاز

 تـم إعـداد٢٠٠٥مع نهايـة     ·
ميزانية التعليم األساسي علـى
ــرامج ــة الب ــاس موازن أس

 .والخطط واألداء 

تبويب الميزانية مع نهاية  ·
 أصــبح حــسب٢٠٠٥

 .البرامج واألداء

دعم القدرة المؤسـسية·
للنظــام التعليمــي مــن

ـ  ٢٠٠٥مع نهاية    · درةتعزيز الق
اإلدارية والفنية والتخطيطيـة

تقارير األداء تؤكد إرتفاع  ·
مـــستوى األداء الفنـــي

 ١٠٨

ــى .الوزارة وحتى المدرسة ــالتركيز عل ــة ب والرقابي
مستوى المحافظة والمديريـة

  .والمدرسة
 تم بناء نظـام ٢٠٠٦مع نهاية    ·

معلومات تربوي متكامل تربط
 المــــستوى المركــــزي
ــى ــدنيا حت ــستويات ال بالم

 .المدرسة

ملين علـىوالتخطيطي للعا 
ــات ــستوى المحافظـ مـ
ــدارس ــديريات والم والم
تحسنت مـع نهايـة عـام

  . م٢٠٠٥
وجود نظـام معلومـات  ·

يستخدم بفعالية مع نهايـة
٢٠٠٦. 

زيادة تمويـل التعلـيم ·
ــع ــي وتنويـ األساسـ

 .مصادره
ــة · ــع نهاي ــع٢٠٠٣م ــم رف  ت

 مخصصات التعليم األساسـي   
من إجمالي النفقـات العامـة

 معدل سنوي للدولة تدريجيا ب  
ــصل % ١ ــى أن ت %٢٥عل

ميزانية التعليم األساسـي ·
من% ٢٥أصبحت تساوي   

إجمــالي النفقــات العامــة
 .م٢٠٠٨للدولة مع نهاية 



 ١٠٩

 .م٢٠٠٨بحلول عام 

 تـم الـسماح٢٠٠٣مع نهاية    ·
للوزارة باسـتخدام وفـورات
البنود في موازنتها عند إجراء
الحسابات الختامية وتوجيههـا

 .ر التعليممشروعات تطوي

حسابات البنك المركـزي ·
تؤكد قدرة الـوزارة علـى
استخدام وفورااتهـا مـع

 .٢٠٠٣نهاية 

 تـم توجيـه٢٠٠٣مع نهايـة     ·
الحصة الماليـة المخصـصة
للتنمية االجتماعية والمحصلة
مــن الــشركات االســتثمارية
األجنبية لصالح ميزانية التعليم

ميزانيــة وزارة التربيــة · 
ير إلـى إدراج الحـصةتش

المالية المخصصة للتنميـة
االجتماعية والمحصلة مـن
الــشركات االســتثمارية

 ١١٠

األجنبية لـصالح ميزانيـة .األساسي
التعليم األساسي مع نهايـة

٢٠٠٣. 

 تم تخـصيص٢٠٠٤مع نهاية    ·
من ميزانية المجـالس% ٤٠

ــيم ــوير التعل ــة لتط المحلي
 األساسي في المديريات

الحـــسابات الختاميـــة ·
مجالس المحلية تشير إلىلل

مــن% ٤٠تخــصيص 
ميزانيتها لتطوير التعلـيم

 .األساسي

 تـم تكثيـف٢٠٠٣مع نهايـة     ·
وتنظيم االستفادة مـن الـدعم
المالي والفني الذي يقدم دمـن
المنظمــات المانحــة وربطــه
بأنشطة تطوير التعليم األساسي

وجود وحدة لتنسيق جهود ·
المانحين في مجال التعليم

ــةاأل ــع نهاي ــي م ساس
٢٠٠٣. 



 ١١١

. 

 تم وضع٢٠٠٤مع بداية عام      · 
برنامج للتوسع في قبول الهبـات
والتبرعات والوقـف وإسـهامات

 .المجتمع في التعليم

توفر البرنـامج وبـدء  · 
العمل به مع نهايـة عـام

٢٠٠٤ 

 تـم إنـشاء٢٠٠٤مع نهاية      ·
صندوق دعـم التعلـيم األساسـي

ليار م ٦(براس مال أساسي قدره     
  :وتحديد موارده كالتالي) ريال
 %٥٠حصة الحكومة المركزية   ؛
مــساهمة ســنوية ثابتــة مــن ؛

إنــشاء صــندوق دعــم · 
التعليم األساسي مع نهايـة

٢٠٠٤. 

 ١١٢

ميزانية وزارة التربية والتعليم 
مساهمة سنوية ثابتـة مـن    ؛

  صندوق رعاية النشء
نسبة ثابتة من األرباح السنوية  ؛

ــسات ــشركات والمؤسـ للـ
  %.٢التجارية ال تقل عن

 وإيـداعوضع طابع للتعلـيم      ؛
  موارده في الصندوق

التبرعات والهبات ومساهمات   ؛
  أصحاب األعمال

من عائدات أرباح مؤسسة% ٢  ؛
  الكتاب المدرسي 

من عائدات أرباح مؤسسة% ٢ ؛



 ١١٣

  األثاث والتجهيزات المدرسية
ــاءات% ٢   ؛ ــة عط ــن قيم م

  مناقصة المشاريع، 
 من تجديدات وثائق ) ريال ٥٠(  ؛

  .المركبات
 استثمار موارد الصندوقعائدات؛

على أن تستثمر موارده فـي
  .مشروعات ذات ربحية عالية

 المبــالغ المحــصلة كغرامــات ؛
 وجزاءات

توســيع المــشاركة ·
الوطنية في اإلنفاق على

 تـم وضـع٢٠٠٥مع نهايـة     ·
دراسة تحليليـة لبحـث األوجـه

وجود الدراسة التحليلية  · 
  .٢٠٠٥مع نهاية 

 ١١٤

لمختلفة لمشاركة المجتمـع فـيا التعليم
اإلنفاق على التعليم باالستفادة من
التجارب الناجحة بهذا الشأن فـي
الماضي للخروج برؤيـة محـددة
إلمكانية ومجاالت توسيع المشاركة
الوطنية فـي التعلـيم األساسـي

  .حاضراً ومستقبالً
على ضوء الدراسة يـتم وضـع· 

برامج تنفيذية لتوسيع المـشاركة
ة في اإلنفاق إبتداًء من عامالوطني
٢٠٠٦. 

   
تقارير المالية تشير إلـى · 

ارتفاع مشاركة الوطنية في
 اإلنفاق على التعليم

  انفتاح وديناميكية التعليم األساسي استراتيجية      



 ١١٥

المجتمـع التنمويـةتطوير نظام تعليمـي متجـدد ومنفـتح مـستجيب الحتياجـات                  
       واالجتماعية

 المؤشرات المخرجات األنشطة 

االنتقــال مــن نظــام  ·
تعليمي معزول وجامد ال

 إلى احتياجـاتيستجيب
المجتمع والتنميـة إلـى
نظام تعليمـي دينـاميكي
ــات ــستجيباً الحتياج م

 .المجتمع والتنمية

 تم إنـشاء٢٠٠٧مع نهاية عام    · 
أسـيسقنوات وعالقات اتصال لت   

حوار ديمقراطي مـسؤول يعنـى
مجتمعيـة بالشان التربوي كقضية  

وذلك بـين المؤسـسة التربويـة
بمختلــف مــستوياتها والمجتمــع
بمختلف شرائحه ومستوياته مـن
خالل ممثليه في مؤسسات المجتمع

تقارير االنجاز الـسنوية  · 
 يشير إلـى٢٠٠٧في عام   

قيام قنـوات اتـصال بـين
ــيم ــة والتعل وزارة التربي
  .ومنظمات المجتمع المدني

من منظمـات% ٥٠تغطي  
المجتمع المدني ذات العالقة

  .المباشرة بالتعليم

 ١١٦

ــة ــات المهني ــدني والجمعي الم
والنقابات واألحزاب والمؤسـسات
اإلنتاجية والمؤسسات الحكوميـة

 .لعالقةذات ا

  

ــدة   · ــيع قاعـ توسـ
المشاركة المجتمعية فـي
التخطيط وتوجيـه وإدارة

 . التعليمشؤون

 تـم٢٠٠٦مع نهاية عـام       ·   
وضع األطر القانونية والتنظيميـة
التربوية الالزمة لتوسـيع قاعـدة
مشاركة المجتمـع المحلـي فـي
اإلدارة واإلشــراف والتخطــيط
للنشاط التربوي في إطـار عالقـة
شراكه صحيحة ومسؤولة وهادفة

 .بين الجانبين

التشريعات التربوية في  · 
تتضمن أطـر ٢٠٠٦نهاية  

قانونية وتنظيمية لتوسـيع
قاعدة مـشاركة المجتمـع
ــي اإلدارة ــي فـ المحلـ
واإلشـــراف والتخطـــيط

 .التربوي

ــل    · ــل التواص وجود أطر متنوعة فـي  ·  أصبح٢٠٠٨مع نهاية عام      ·   تفعي



 ١١٧

واالتصال بين مؤسـسات
التعليم ومؤسسات العمل
واإلنتــاج والخــدمات

 .االجتماعية

في كل مدرسة إطار تشاركي يجمع
ألباء والمجلس المحلي معمجلس ا 

إدارة المدرسة والمعلمـين يعمـل
على دمج الجهد الشعبي مع الجهد
الرســمي فــي التخطــيط وإلدارة
واإلشراف على النشاط التربـوي
في إطار من الشفافية يبين أهداف
المؤسسة وإنجازاتهـا وقـدراتها
والقيود التي تعمـل فـي إطارهـا
ويسمح بمبدأ تحمـل المـسؤولية

  . المسألةوقبول
 تم تكوين أطر٢٠٠٥مع نهاية    · 

٢٠٠٨كل مدرسة مع نهاية     
ــاء ــس األب ــع مجل تجم
والمجلس المحلي مع إدارة

  .المدرسة والمعلمين
وجود مجالس تنسيق فـي

لـي تضم ممث  ٢٠٠٥نهاية  
قطــاع األعمــال واإلنتــاج
والخدمات وممثلي القيادات
ــف ــى مختل ــة عل التربوي

 . المستويات

 ١١٨

قانونية وتنظيمية إلنشاء مجـالس
تنسيقية تضم ممثلي قطاع األعمال
ــي ــدمات وممثل ــاج والخ واإلنت
القيادات التربوية على المـستوى
المركــزي ومــستوى المحافظــة
والمديريــة وتهــدف إلــى بنــاء
وتنشيط عالقة تواصل وحوار بين

ـ       شفافيةالجانبين في إطار مـن ال
الذي من خالله يتضح أداء النظام
ــه ــه وإنجازات ــي وأهداف التعليم
وقدراته ومتطلباته والقيود التـي

 .يعمل في إطارها

ــتط   ·  تم تحقيـق٢٠٠٨مع نهاية      · العمل على دعـم الثقـة· ــة اس العيةدراس



 ١١٩

المتبادلة بين المؤسـسة
التربوية والمجتمع مـن

  .خالل
ــة    .أ  ــل الثقاف تحوي

المؤسسية من مـستوى
الوزارة إلـى المدرسـة
نحو االنفتاح والـشفافية

  .وتقبل المسألة
ــد   .ب   ــيط لعق التخط

ــؤتمرات ــات وم اجتماع
إعالمية موسعة لقيـادات
ــة ــى كاف ــوزارة عل ال

مستوى مرضـى مـن االنفتـاح
والشفافية وتحمل المسؤولية وتقبل
المسألة في المؤسـسة التعليميـة

  .بمختلف مستوياتها
   
   
 تعززت ثقـة٢٠١٠مع نهاية     · 

  .المجتمع بالنظام التعليمي
   
   
  

  .٢٠٠٨تجرى مع نهاية 
 تقارير األداء ودراسات  · 

 .استطالعية

 ١٢٠

المستويات تتناول القضية
التربوية كقضية مجتمعية
ويهدف إلى تعزيز عالقة
االنفتاح والثقة المتبادلـة
في إطار مـن الـشفافية
ــول ــسؤولية وقب والم

  .المسألة
القيام بحملة إعالمية .ج

واسعة النطاق تهدف إلى   
ــين ــة ب ــز الثق تعزي
ــة ــسة التعليمي المؤس

  .والمجتمع
  



 ١٢١

   متطلبات وشروط عامة لنجاح عملية تنفيذ اإلستراتيجية   

   فيما يلي أهم الشروط الالزمة لنجاح تنفيذ اإلستراتيجية   

  .إرادة ودعم سياسي لتحقيق الرؤية اإلستراتيجية لتطوير التعليم األساسي    .١ 

  االستقرار واألمن السياسي والتنسيق بين المؤسسة التربوية والمجتمع    .٢

   حشد الدعم الشعبي إلنجاح اإلستراتيجية     .٣

   توفر التمويل الكافي    .٤

   عدم فصل التخطيط عن التنفيذ، فهما متوازيان   .٥

  . توفر القدرة الفنية والمؤسسية لعملية التنفيذ    .٦

 ١٢٢

  .ت المانحة في دعم عملية تنفيذ اإلستراتيجية  تجاوب الجها    .٧ 

  .المرونة في عملية التنفيذ بما يتوافق والمستجدات الموقفية     .٨

  .تطوير التعليم كعملية مستمرة وليس حدثاً له بداية والنهاية  النظر إلى عملية      .٩

  إتباع منهجية المشاركة الوطنية الواسعة في التنفيذ     .١٠

  االعتراف بظاهرة مقاومة التغيير في كافة المستويات والعمل على إدارتها      .١١

  المراجع 

اإلسقاطات السكانية في الجمهورية اليمنية ، للفتـرة        :  الجهاز المركزي لإلحصاء    · 
)٢٠٠٠-١٩٩٦(  

  ) م٢٠٠١-١٩٩٥ ( اإلحصاء السنوي لألعوام: الجهاز المركزي لإلحصاء   · 
  .م٢٠٠١لعام : تقرير التنمية البشرية: حدة اإلنمائي برنامج األمم المت  · 



 ١٢٣

االتقرير العام لنتائج المسح    :  وزارة التربية والتعليم، والجهاز المركزي لإلحصاء         · 
     م٢٠٠٠/٢٠٠١ -٩٨/٩٩: الميداني

أوراق العمل األساسـية لنـدوة واقـع    :المجلس االستشاري   وزارة التربية والتعليم    ·
م ، مطـابع الكتـاب      ٢٠٠٠ يوليـو    ١٠-٨: فاق تطويره، صنعاء  التعليم العام وآ  
  .المدرسي،صنعاء

  .م ٢٠٠٠-١٩٩٠: التقرير السنوي   :   وزارة المالية   · 
 


