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االقتصادية المستجدات 

في اليمن واالجتمـاعـية   

 

 أولاً  

 

التعليم الفني والتدريب المهني 
 وأهميته في التنمية

 
 

الوضع الراهن للتعليم الفني  
والتدريب المهني في الجمهورية 

 اليمنية 
 

دور القطاع الخاص في التعليم 
 الفني والتدريب المهني 

 

التعليم الفني والتدريب المهني 
 واحتياجات سوق العمل 

 

قطاع أثر الحرب والصراع على 
 التعليم الفني والتدريب المهني

 

أبرز التحديات والمعالجات ذات  
 الأولوية 

 

لمحة عن تجارب بعض الدول  
 والدروس المستفادة

 ثانياً  
 

  انط�قًا من الإيمان الراسخ بأن الاستثمار في البشر هو غاية ووسيلة للنهوض الحضاري في المجتمع        
الحياة الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره  في  أهمية التعليم الفني والتدريب المهني    وتحقيق التنمية، تبرز

في متغيرات التشغيل والبطالة    وبالتالي التأثير بشكل كبيرأحد الأدوات الرئيسة في تكوين الكوادر البشرية  
 .التنمية الاقتصادية والاجتماعية  ، بل والتأثير بشكل عام على برامجودخل الفرد ومستوى المعيشة للمواطن

بتوفير فرص التعليم والتدريب لجميع فئات المجتمع لإكسابهم  يهتم    التعليم الفني والتدريب المهني       
الفنية والمهنية ومهارا  للحصول على فرص عمل أو ممارسة أنشطة مدرة   ت التعليم المستمرالمهارات 

للدخل وكذلك رفد سوق العمل المحلية والإقليمية بكوادر مؤهلة وذات خبرات التي تساهم في الإنتاج  
التعليم والتدريب إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق الذات والثقة بالنفس    ويؤدي والنهوض الاقتصادي   عامل 

ن وإكسابهم القدرة على البحث والتطوير وزيادة قابلية الاستخدام والترقية بما يساعد على  وتحفيز العاملي 
 .زيادة فرص العمل والمشاركة في الحد من البطالة 

 والتوفيق بين الوطنية المناهج ومواءمة تقييم  في  الخاص  مع القطاع  نشطة كةشرا وهذا يتطلب بناء       

ا والتدريب التوظيف  المهني مما يكفل مخرجات تساهم بشكل  ودعم مؤسسات  لتعليم الفني والتدريب 
النمو الاقتصادي والتنمية من خ�ل تلبية احتياجات سوق العمل والتقليل من معدلات   مباشر في تعزيز 

   .البطالة المرتفعة
الرغم من عزوف بعض الأسر اليمنية عن إلحاق أبنائها بالتعليم الفني والتقني، فقد            حظي وعلى 

قبل   من  باهتمام  المهني  والتدريب  الفني  أن  التعليم  غير  به  خاصة  استراتيجيات وطنية  ووضع  الدولة 
 العشر الماضية أثرت في السنوات  خ�ل اليمن بها مرت الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي  المتغيرات

الفئات إعادة القطاعات   في خصوصاً  اليمني المجتمع في الاجتماعية تكوين  وحجم  دور  زاد  حيث  المدن 
غير المنظمة   وبالذات في  )الهامشية (الاقتصادية  والاجتماعي  الاقتصادي  البنيان   كّماً  العمل قطاع في 

الماضية، خ�ل متسارع نحو على يتطور  خذأ  المنظم  غير  فالقطاع  .وتأثراً  وتأثيراً  وكيفاً  غياب السنوات   بسبب 

الاقتصادية والاجتماعية  للتنمية    الفعالة   الاستراتيجية الحكومية الرؤية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة،
 .بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعليم الفني والتدريب المهني ناهيك عن تداعيات الصراع والحرب

وعليه فإن هذا العدد يسلط الضوء على أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في التنمية بشكل         
المادية  (ام وسوق العمل بشكل خاص، والوضع الراهن لهذا القطاع في اليمن متضمنا تقديرات الخسائر ع

التي تعرض لها جراء الصراع والحرب، ومن ثم التطرق لبعض جوانب سوق العمل وع�قته بالتعليم    )والبشرية
   .لجة لهاالفني والتدريب المهني وصولا إلى إبراز جملة من التحديات وأولويات المعا 

 

 ثالثاً  

 رابعاً  

 
 خامساً  

 
 سادساً  

 

 في هذا الإصدار الافتتاحية

 *والمؤشراتالحقائق 

 . جميع هذه الحقائق واردة في ثنايا هذا العدد *

 ملحـــق 

 ي ـدولــاون الــــــــط والتعــــوزارة التخطيـ
 قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية 
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 1التعليم الفني والتدريب المهني في التنمية  أهمية 

الاقتصــــــادي كونه يؤثر في متغيرات التشــــــغيل والبطالة ودخل الفرد يشــــــكل التعليم الفني والتدريب المهني أحد مدخ�ت النمو         
  ومستوى المعيشة وحالة الفقر، والاهتمام بهذا النوع من التعليم يعد المحك الحقيقي الذي يتمحور عليه ناتج التنمية، كما أن الاستثمار

ســمة بارزة في ديناميكية الحياة المعاصــرة، كون المعارف في هذا النوع من التعليم يعد اســتثمارًا من أجل المســتقبل لأن التغيير أصــبح  
   .ن للنمو الاقتصادي والتطوير الاجتماعييوالمهارات تشك�ن محك

ويقع على عاتق التعليم الفني قيامه بدور أســــــاســــــي وفاعل في تلبية احتياجات التنمية من القوى العاملة المؤهلة للتعامل مع         
ت االحديثة، والقادرة على مواجهة التغيرات المتســــارعة وانعكاســــاتها على طبيعة احتياجات ســــوق العمل من المهن والمهارالتقنيات 

المتغيرة، مما دعا العديد من الدول المتقدمة إلى السعي لتطوير هذا القطاع من التعليم والاستثمار فيه من خ�ل تكامل برامج التعليم  
وبه مع التغيرات العلمية والثقافية والتحولات ام العالي لط�بها، وربطها باحتياجات ســــــوق العمل، وتأمين تجالفني وإتاحة فرص التعلي

 .الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية المستجدة
من التعليم،  وبالتالي فإن الاسـتثمار في تطوير نظام التعليم الفني من شـأنه أن يشـجع الط�ب المتفوقين على الالتحاق بهذا النوع         

والارتقاء بمســـــتوى خريجيه بما يلبي احتياجات ســـــوق العمل من العمالة الماهرة التي تســـــاعد في تنمية الاقتصـــــاد والمنافســـــة على  
 .كما يحد من دخول أعداد كبيرة من مخرجات التعليم غير المؤهلة إلى سوق العمل  .المستوى الإقليمي والدولي

1Fنفورميشــن ســنترإإلكترونية أجراها يمن  يةاســتبيانوقد أوضــحت نتائج         

م حول التعليم الفني والتدريب  2021منتصــف شــهر نوفمبر  2
 %23.6 جًدا،من الســـــكان يؤكدون أن حاجة ســـــوق اليمن لمخرجات التعليم الفني والتدريب المهني كبيرة   %58.3المهني في اليمن أن 

أن الســبب    %41 العمل يرىوعن أســباب عدم تناســب مخرجات التعليم الفني والمهني مع ســوق  .ضــعيفة%  4.2متوســطة،    %13.9 كبيرة،
انخفاض مســـتوى المهارات   %18عدم دراســـة متطلبات ســـوق العمل، و  %26يعود إلى ضـــعف التخطيط الاســـتراتيجي للتعليم الفني، و

 .احة لسوق العملضعف تلبية البرامج المت  %15والقدرات المهنية لمخرجات التعليم الفني، و

  التنمية المستدامة  أهداف المهني في  والتدريبالتعليم الفني 

يتمثــل الهــدف الرابع من        
اهـداف التنمـية المســـــــتداـمة 
ــد   الجيـ التعليم  ــان  ضــــــمـ في 
 المنصــف والشـــــــــــامل للجميع
وتعزيز فـــــــــــــرص التعلم مدى  

  11ويتضــــــمن    .يـاة للجميعالح
ــرًا موزعة على   ــرات   10مؤشـ ــد وفق إطار المؤشـ مقاصـ

 صــد المقمنها  .العالمية لأهداف التنمية المســتدامة
فؤ فرص الحصــــــول على التعليم التقني  اتكـ   3
العـــالي/ والتعليم  منح    المهني  ذلـــك  في  بمـــا 

وتكنولوجـيا المعلوـمات واـلاتصـــــــاـلات   الـتدرـيب المهني
والعلميـة في البلـدان   التقنيـة والهنـدســــــيـةوالبرامج  

   .المتقدمة والبلدان النامية الأخرى
  المكونات أحد والتقني المهني التعليم ويشـــــكل       

  إلى بدورها تؤدي التي البشـرية الموارد لتنمية الرئيسـة
ــتدامة التنمية تحقيق   الاجتماعية قطاعاتال في المســـ

ــاديــة ــاقتصــــــ ــدولــة وال  الجيــد  تحقيق التعليم وُيعــد .لل
 لتحقيق  فعالية الوســــــائل أكثر أحد للجميع والشــــــامل

  بــأحــدث الــأفرادتزويــد   خ�ل من المســــــتــدامــة التنميــة
 ـقادرة علمـية كفـاءات ـلإنـتاج والتقنـية المعرفـية العلوم

الحياة العملية وفي ظل تغير بيئة   في المنافسـة على

 
 ، اليمن وزارة التخطيط والتعاون الدويل. 2015  -2011مسودة الخطة الخمسية الرابعة  1
 م. 1/1/2022التعليم الفين والتدريب المهين في اليمن، صوت األمل، 2

 في التنمية وأهميته التعليم الفني والتدريب المهني  :أولاً 

 التعليم التقني والمهني في التنمية   أهمية):  1(  شكل رقم 

 إعداد قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية باالستناد عىل     

 ".  2018الفلسطينية، األرايض في المستدامة التنمية تعزيز في والمهين التقين التعليم دور"     
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ــير ــنة للخريجين، وتشــ ــتدامة التنمية معدلات رفع أن إلى التنمية وتجارب الأدبيات العمل الحاضــ  الإنتاجية الطاقة طريق زيادة عن يتم المســ
 الإنتاجية رفع أهداف لتحقيق مركزاً  يشكل وهو والتدريب والتعليم النوعي الابتكار: مثل الملموسة وغير الملموسة أصولال في والاستثمارات

 ومتدربة بكفاءة، متعلمة بشرية قوى توفير على قدرته خ�ل من التنمية في التعليم ُيسهم كذلك المدى الطويل، على التشغيل ومستويات
 والتنظيم النوعي العمل على مخرجات يحققه من وما بالتعليم يرتبط الذي العلمي البحث يحققها التي والتقنية العلمية للمعارف إضــــافة

3.والمجتمع
2F    

 استراتيجيات التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن 
 2014- 2005الأولى   الاستراتيجية الوطنية

المھني    والتدريبالفني    وطنية للتعليم  اســـتراتيجيةأول  إعدادوبالنســـبة لليمن ولأهمية التعليم الفني والتدريب المهني، فقد تم        
  :ھي للتنفيذث�ث مراحل  الاستراتيجيةوقد حددت ھذه    2014  – 0052لتغطي الفترة   2004في العام  

في مجال التعلیم الفني والتدریب المھني، وكذا تشــــــغیل  للتعليم الطلب یقوده نھج اعتماد ):2008 – 2005المرحلة األولى (        
 .للتعلیم الفني والتدریب المھني اً جدید اً معھد 35وتجھیز 

ســتوى الطلب في ســوق م  مع یتناســب بما  المھني والتدریب  الفني التعلیم  نظام  في  التوســع :)2012 – 2009المرحلة الثانیة (       
 .العمل وفي قطاعات محددة وتجمعات سكانیة محددة

إلى تحقيق توازن نسبي بين والتطلع ،مراجعة وتقییم منظومة التعلیم الفني والتدریب المھني :)2014 - 2013المرحلة الثالثة (      
قاء ببرامج ومناهج التعليم الفني  كل من التعليم الثانوي والجامعي من جهة والتعليم الفني والتدريب المهني من جهة أخرى، مع الارت

   .والتدريب المهني وتحسين فاعليتها ورفع كفاءتها
 :وقد كانت أبرز مرتكزات استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني

  .التقنية والمعاهد  المجتمع وكليات  المهني والتدريب الفني بالتعليم  الالتحاق معدلات زيادة •
  .التكنولوجية التغييرات يستوعب بما التدريبية العملية جودة بمستوى  الارتقاء •
  .التدريبية الخدمات توزيع عدالة وتحسين ال�مركزية تأكيد •
   .المهني والتدريب  الفني التعليم في ةالإيجابي  للمشاركة الخاص القطاع دور وتحفيز  فاعلة شراكة بناء •

  :خطة التنمية الرابعة ما يليمسودة استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني ب تهدفتساو
  .المهني والتدريب الفني بالتعليم الاستيعابية الطاقة رفع •
   .عمل  عن والباحثين  الخاصة  الاحتياجات وذوي التعليم من  والمتسربين للمرأة الموجهة التدريب  فرص إتاحة •
 المهنـية المـعاهـد  من ـعدد وترميم ـتأهـيل  إـعادة  إلى  ـباـلإضـــــــاـفة المجتمع  وكلـيات  التقنـية والمـعاهـد  المهنـية المـعاهـد  إنشـــــــاء •

 واـلاجتـماعـية اـلاقتصــــــادـية التنمـية خطط احتـياـجات بين الربط  يحقق بـما  العـمل ســــــوق  احتـياـجات  لتلبـية  آخر  ـعدد  في  والتوســــــع
   .المهني والتدريب  الفني التعليم وإمكانيات

إلى العمل سعت    استراتيجيةن الإوبالتالي ف %15إلى زيادة مستوى الالتحاق  إلىالتعليم الفني والتدريب المهني    استراتيجيةسعت         
من خريجي  %15  لاســتيعابخر  آمعهدا    82الأســاســي وكذلك التعليم   ط�بمن   %15محافظة تســتوعب   20معهدا في   137نشــاء  إعلى  

وقفت عائقا حال دون  وما تبعها من صــراع وحرب 2011عام  منذ المرت بها الب�د   الظروف الاســتثنائية التي ن اندلاعأالتعليم الثانوي غير 
 . جراءاتهاإو اوسياساتهازداد ضعف أداء الجهات المعنية بتنفيذ هذه الاستراتيجيات تحقيق كل ذلك بل و

 2023- 2021للفترة   )الاستراتيجية المحدثة(الإطار الاستراتيجي 

  )المـحدـثة اســــــتراتيجـيةالـ ( اـلاســــــتراتيجيلتـلك التـحدـيات وبطـلب من وزارة التعلیم الفني والـتدرـیب المھني ـجاء إـعداد اـلإـطار    ونتيـجة       
بمن  المعنيةالمصـــلحة والأطراف    أصـــحابوواســـعة من  ضـــةيعرمجموعة من الجهود المشـــتركة مع قطاعات    نتيجة   2023- 2021للفترة  

جانب ممثلین عن القطاع الخاص وشركاء   إلىالعمال،  ونقاباتالعمل   أربابن عن اتحادات وسات حكومیة وممثلن في مؤسوفیھم مسؤول
 .2018التنمیة، وبدعم من منظمة العمل الدولیة خ�ل العام  

من آثار الصــراع الجاري على فئات المجتمعات المتضــررة وذلك من خ�ل  التخفيف  إلىى  الأول مرحلتهافي    اســتراتيجيةوترمي هذه ال       
  اسـتراتيجيةالوتتبنى ھذه  ،لويةأووذات   رئيسـةللتعلیم الفني والتدریب المھني في قطاعات   ورئيسـةمة هاإعادة تأھیل مراكز وخدمات 

للتحقیق لتعزیز النمو    قابلةویة للقطاعات التي تنطوي على إمكانیات الأولینصــب تركیزه على القطاعات الاقتصــادیة وذلك لتحدید   اً مســار
 :التالية الأهدافتحقيق   إلى  2023 ـ 2021خ�ل الفترة  الاستراتيجيةهذه  وستسعى .ال�ئقةالشامل وخلق فرص العمل  

 .التعلیم الفني والتدریب المھني وتحسین تقدیم الخدمة في وضع الصراع ومرحلة ما بعد الصراعخدمات   إلىتعزیز مستوى الوصول   )1
 .تعزیز جودة وأھمیة التعلیم الفني والتدریب المھني  )2
 .تحسین الحوكمة في قطاع التعلیم الفني والتدریب المھني  )3

 .ساسي في تعزيز نظام التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاتهوقد أبرزت هذه الاستراتيجيات أهمية دور القطاع الخاص كشريك أ    
 

 . 2020؛ منظمة العمل الدولية ووزارة التعليم الفين والتدريب المهين، 2023-2021اإلطار االسرتاتيجي للتعليم الفين والتدريب المھين   3
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 والمهني المستوى التعليمي في معاهد التعليم التقني 

مســــــتويـات تعليميــة متوفرة   ةيوجـد ث�ثــ        
بــالتعليم الفني والتــدريــب المهني     للملتحقين 

الط�ب الملتحقين بالتعليم الأســــاســــي   بإمكان
الالتحاق بمســار التدريب المهني والذي ينتهي 

 دبلوم بـالحصــــــول على دبلوم عمـالـة مـاهرة أو  
ــانوي   ثـ ــة(مهني  ــة مهنيـ ــانويـ الط�ب أ  )ثـ ــا  مـ

ن في التعليم ـما بـعد الـثانوي فـقد  والمســــــتمر
يصـــبحون مؤهلين للحصـــول على دبلوم التعليم 

 .التقني
وبوســع الط�ب خريجي التعليم الأســاســي         

 -  نيســــــنت(اـلالتحـاق ـبالتعليم المهني الـثانوي 
الـثانوي ن خريجي التعليم أكـما   )ث�ث ســــــنوات

ــنت(يمكنهم الالتحاق في معاهد تقنية   )نيســــ
 .)ث�ث سنوات(أو في كليات المجتمع 

 المھني في الیمن  والتدريب  الفني التعليم خدمات  ومقدم 
يصــل إجمالي عدد مراكز ومعاهد        

واـلتـــدريـــب   اـلـفـني  اـلـمهــني  اـلـتـعـلـيم 
مركزا ومعهـدا   217تعمـل حـاليـا    التي

ــا بينما    معهدا ومركزاً   134منها  خاصـــ
كلية   40بلغت كليات المجتمع الخاصــة  

كلية حكومية وبالتالي فقد   16مقابل  
ــاهــد ومراكز   ــات ومع ــالي كلي بلغ إجم
اـلـمهــني   واـلتـــدريـــب  اـلـفـني  اـلـتـعـلـيم 

  اً معهـدا ومركز  273التي تعمـل حـاليـا  
  174حكوميـة مقـابـل    99منهـا    اً مهنيـ 

   .معاهد ومراكز وكليات خاصة
 273م إلى    2019ة عام  أمنشــ  116ات المجتمع تزايدت بصــورة مســتمرة من  وكلين عدد مراكز ومعاهد أ )3(  الشــكلخ�ل وي�حظ من        
الحكومية    المنشـآتت القطاع الخاص حيث ارتفعت آالحكومية ولكن بأقل من مسـتوى تزايد منشـ   المنشـآتتزايدت    م وقد2018  ة عامأمنشـ 
 .الفترةخ�ل نفس   174ة إلى  أمنش  38ت القطاع الخاص من  آبارتفاع منش  ةمقارن  م2018ة عام  أمنش  99إلى    2009ة عام  أمنش   78من 

   )2018- 2009( مقدمي خدمات التعليم الفني والتد��ب المهني خالل الفترة  :)3(  شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المحافظات العدد  مقدم الخدمة
 21 83 المھني حكومي  والتد��بالفني  التعليممعاھد/ مراكز 

 12 16 كلیات المجتمع الحكومیة 

 9 40 كلیات المجتمع الخاصة

 9 134 معاھد/ مراكز التعلیم الفني والتد��ب المھني الخاصة
  273 اإلجمالي 

ووزارة التعليم الفين والتدريب   ، منظمة العمل الدولية2023-2021  إلطار االسرتاتيجي للتعليم الفين والتدريب المھينا المصدر: 

 . 2020المهين،  
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 . 2020؛ منظمة العمل الدولية ووزارة التعليم الفين والتدريب المهين، 2023-2021المصدر: اإلطار االسرتاتيجي للتعليم الفين والتدريب المھين  

الوضع الراهن للتعليم الفني والتدريب المهني في   :ثانياً 
 الجمهورية اليمنية 

): المستوى التعليمي في معاهد التعليم التقني والمهني 2(  شكل رقم   

 2018 مقدمي خدمات التعليم الفني والتد��ب المهني  : )1جدول رقم ( 

 

 إعداد قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية باالستناد عىل     

 ".  2004)؛ 2014-2005االسرتاتيجية الوطنية للتعليم الفين والتدريب المهين ("     
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 الملتحقون 

عدد الط�ب الملتحقين تزايد   )2(ن الم�حظ من خ�ل بيانات الجدول رقم  ألا  إم   2014أواخر  الحرب منذ ظروف الصــراع و منعلى الرغم        
طـالـب وطـالبـة في العـام    14810م إلى  2017/2018وطـالبـة خ�ل العـام الـدراســــــي    اً طـالبـ   8634بـالتعليم الفني والتـدريـب المهني من  

 . خ�ل الفترة المذكورة %31.1م وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 2019/2020الدراسي 

0B ) اهد التعليم الفني والتد��ب المهني  ): عدد الطالب الملتحقين والتخصصات بمع2جدول رقم 
1B 2020/ 2019،  2019/ 2018،  2018/ 2017( األعوام الدراسية  خالل ( 

 % 2020/2019 % 2019/2018 % 2018/2017 ال�يــــــان 
 عدد الطالب الملتحقين في معاهد ومراكز التعليم الفني 

 46 6765 37 4051 43 3704 والتد��ب المهني 

 54 8045 63 6778 57 4930 الملتحقين في كليات المجتمع عدد الطالب 
 100 14810 100 10829 100 8634 إجمالي

 . 2020المصدر: بيانات وزارة التعليم الفين والتدريب المهين أكتوبر 

 

طـاـلب    3704م  2017/2018اـلدراســــــي وقـد بلغ ـعدد الط�ب الملتحقين بمعـاهـد ومراكز التعليم الفني والـتدرـيب المهني في العـام         
  6765وطالبة ملتحقين بكليات المجتمع خ�ل نفس السـنة الدراسـية وارتفع عدد الملتحقين في كل منهما إلى    اً طالب  4930وطالبة مقابل 

ــبة المل2019/2020وطالبة على التوالي في العام الدراســــي   اً طالب  8045وطالبة و  اً طالب تحقين بكليات م وبالتالي فقد بلغ متوســــط نســ
كمتوســــط    %42من إجمالي الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني مقابل   %58م  2019/2020 -  2017/2018المجتمع خ�ل الفترة  

ن الط�ب الخريجين يفضــــــلون الـالتحـاق بكليـات أنســــــبـة الملتحقين بمعـاهـد ومراكز التعليم الفني والتـدريـب المهني الـأمر الـذي يعني  
 .المجتمع

3Fوتشـير بعض المصـادر       

ن نسـبة القبول في المعاهد المهنية والتقنية التابعة للوزارة وكذا كليات المجتمع من إجمالي  أالرسـمية إلى    4
 .على التوالي  %80و %79فقط، في حين بلغت نسبة القبول في المعاهد الفنية والتقنية وكليات المجتمع الخاصة   %65المتقدمين بلغت  

 المتخرجون 
 أسبابتستمر معدلات النمو لخريجي المعاهد التقنية والمهنية النظامية وكليات المجتمع الحكومية بالانخفاض وهذا يعود إلى عدة        

وتســــــرب    )مواد الـتدرـيب(ن هـذه المـعاهـد والكلـيات الحكومـية تركز على الـجاـنب النظري أكثر من العملي لـعدم وجود المواد الـخام  أمنهـا  
 .رالكاد

 ) 2020- 2018(  عدد الملتحقين بالتعليم الفني والتد��ب المهني للفترة  :)4رقم (  شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2020 المهين،التعليم الفين والتدريب  ووزارة؛ منظمة العمل الدولية 2023- 2021الفين والتدريب المھين االسرتاتيجي للتعليملمصدر: اإلطار ا

 4.1إلى    2017/2018لف خريج عام  أ 4.8انخفض عدد خريجي المعاهد التقنية والمهنية الحكومية من ن�حظ أنه   )4(من خ�ل الشـكل         
ــامأ ــا  إ  ،2019/2020  لف خريج في ع ــانخفــاض الــ أل ال ــث بلغــت حوالي  أن  ــة حي الحكومي ــات المجتمع  ــام أ  1.2كبر كــان في كلي لف خريج ع

، ويعود هـذا اـلانخـفاض في مـعاهـد ومراكز التعليم الفني إلى تســــــرب الـعدـيد من 2019/2020ـعام    اجـ خري  458لتنخفض إلى    2017/2018
 .كوادر التعليم الفني
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 المتسربون  

4Fالرسـمية تتشـير البيانا       

ن إجمالي معدل التسـرب من الط�ب الملتحقين بكافة المسـتويات  إلى أ  )3(كما هو واضـح في الجدول رقم  5
 .ل�ناث  %0.1للذكور مقابل  %9.9م وصل هذا المعدل إلى  2017/2018عام   % 7.4م الفني والتدريب المهني بلغ التعليمة للتعلي

معدلات التســرب للط�ب الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني في البرامج التي تمتد ســنتين بعد التعليم الأســاســي حوالي         
ن بعد  اتعليم تقني سنت  %17.8المهني التي تمتد ث�ث سنوات بعد التعليم الأساسي وحوالي  في التعليم    %21.1فيما وصل إلى    5.5%

 .2018/ 2017 م الدراسيخ�ل العا % 21.2في التعليم التقني العالي ث�ث سنوات بعد الثانوية حوالي  %9كما بلغ  ،الثانوية

 ) 2018/ 2017(  معدالت التسرب في التعليم الفني والمهني (%) خالل العام الدراسي : )3جدول رقم ( 
 إجمالي إناث ذكور  المستوى 

 5.5 0.1 5.5 تد��ب مھني (سنتین بعد التعلیم األساسي)

 21.1 0.1 22.5 سنوات بعد التعليم األساسي) 3تعلیم مھني (

 17.8 0 21.2 سنتين  –تقني بعد الثانوي  تعلیم

 9 0.1 10.9 سنوات بعد الثانوي)  3تعليم تقني عالي (
 7.4 0.1 9.9 إجمالي

 . 2020، منظمة العمل الدولية ووزارة التعليم الفين والتدريب المهين،  2023-2021 يـاإلطار االسرتاتيجي للتعليم الفين والتدريب المھن : المصدر 

لمتوسـط  %9.8  ــــــــ مقارنة ب %16بلغت   2019في اليمن عام  أما التقرير الاقتصـادي العربي الموحد فقد أشـار إلى أن نسـبة التسـرب         
 .  5F6ةبيالتسرب لبقية الدول العر

 النزوح أو التعليمية، مؤسـسـاتهم تضـرر أهمها متعددة، لظروف  نتيجة  المهني  والتدريب  الفني التعليم من الط�ب تسـربوقد كان        
 .الدراسة أجل  من  الإنفاق على القدرة  عدم أو أخرى،  مناطق  إلى

 التعلیم الفني والتدریب المھني النفقات على 
ــبية للنفقات الفعلية للتعليم الفني والتدريب المهني ارتفعت من الناتج المحلي    )4(رقم �حظ من خ�ل الجدول نو        أن الأهمية النســـ

ــت منذ عام    2008عام   %0.24إلى    2000عام    %0.11الإجمالي من  ــل إلى حوالي    2009إلا أنها تناقصـ م، وخ�ل 2012في عام    %0.16لتصـ
 .من الناتج المحلي الإجمالي  %0.18ما نسبته بالمتوسط لفني والتدريب المهني  شكلت النفقات الفعلية للتعليم ا  2012-2000الفترة 

 (%)الفني والتد��ب المهني  األهمية النس�ية للنفقات الفعلية للتعليم  (4) :رقمجدول  
 متوسط 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

 0.18% 0.16% 0.14% 0.18% 0.23% 0.24% 0.27% 0.22% 0.14% 0.14% 0.19% 0.14% 0.19% 0.11% من إجمالي النا�ج المحلي 

 0.56% 0.39% 0.45% 0.58% 0.71% 0.64% 0.79% 0.69% 0.42% 0.45% 0.60% 0.50% 0.69% 0.39% من إجمالي النفقات العامة 

 3.6% 2.90% 2.80% 4.10% 4.30% 4.90% 5.50% 5.10% 3.00% 2.80% 3.60% 2.40% 3.50% 2.20% من إجمالي نفقات التعليم

 المصدر: وزارة المالية، الحسابات الختامية للدولة، نرشة إحصائية مالية الحكومة أعداد مختلفة 

متوسط نسبة ن  إلى أية تفيد  الأولن البيانات الصراع وبالرغم من شحة البيانات إلا أخيرة خ�ل فترة الحرب ووبالنسبة لبيانات الفترة الأ       
م، كما 2019-2017من إجمالي الإنفاق العام كمتوسـط سـنوي للفترة  %0.1 وزاالمهني لا يتج  يبالإنفاق العام على التعليم الفني والتدر

 ):5(، كما هو موضح في الجدول التعليممن إجمالي الإنفاق على   %0.4لغ متوسط الإنفاق العام على التعليم الفني والتدريب المهني بي

 
 . 2020، منظمة العمل الدولية ووزارة التعليم الفين والتدريب المهين، 2023-2021اإلطار االسرتاتيجي للتعليم الفين والتدريب المھنـي   5
 . 53، ص: 2021التقرير االقتصادي العربي الموحد  6

 (%)  )2019- 2017(  اإلنفاق على التعليم الفني والتد��ب المهني خالل الفترة : )5جدول رقم ( 
 متوسط  2019 2018 2017 ال�يان

نسبة اإلنفاق على التعليم الفني والمهني والتقني الحكومي من إجمالي اإلنفاق  
 0.1 0.1 0.1 0.1 في الموازنة العامة للدولة 

 0.4 0.4 0.4 0.4 نسبة اإلنفاق على التعليم الفني والتد��ب المهني من اإلنفاق على التعليم
 . 2020أكتوبر  المصدر: بيانات وزارة التعليم الفين والتدريب المهين
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 التعليم الفني والتدريب المهني مصادر تمويل 
والتي تعتبر شـــبة متوقفة منذ عام (والتدريب المهني من خ�ل الموازنة العامة المخصـــصـــة لها تمول تقديم خدمات التعليم الفني        

نشـــــاء إن خ�ل  موقد عملت الدولة على تنويع مصـــــادر التمويل للتعليم الفني والتدريب المهني    .وكذا من الرســـــوم المحصـــــلة  )م2016
مل، والذي يعاني حاليا من ضـــعف القدرة على تحصـــيل الرســـوم من الع أربابصـــندوق تنمية المهارات والذي يمول من خ�ل مســـاهمات  

 .العمل أربابالشركات و

ــير البيانات المتاحة  ،  )6(من خ�ل الجدول         ــادر تمويل التعليم الفني    )2012-2005(للفترة تشـ ــادر تمويلية   إلىعن مصـ وجود أربعة مصـ
 حكومي والذي يعتبر المصـــدر الرئيسالمصـــادر الثانوية باســـتثناء التمويل ال ت من حيث أهميتها النســـبية غير أنها تندرج في إطاراوتتف

سـنويًا والطلب المتزايد  الط�بى في تمويل التعليم نظرًا للتزايد المسـتمر في أعداد الأولتضـطلع الحكومة بالمسـؤولية  لتمويل التعليم
 6F7.تطور ومسايرة التكنولوجيا وغيرهام لمواكبة العلى تحسين نوعية وأداء البرامج التعليمية والتربوية والتوجه العا

): األهمية النس�ية لمصادر التمو�ل للتعليم الفني والتد��ب المهني خالل الفترة6( رقم جدول    
؛ % ) 2012- 2005(   

 قروض% منح % ذا�ي % حكومي% 

2005 %88.5 %0.5 %0.5 %10.5 

2006 %87.3 %0.4 %0.5 %11.8 

2007 %84.5 %0.4 %0.3 %14.8 

2008 %85.3 %0.5 %0.4 %13.8 

2009 %86.9 %0.7 %0.6 %11.8 

2010 %90.6 %1.1 %0.2 %8.1 

2011 %84.4 %0.9 %0.8 %14.0 

2012 %90.0 %0.9 %0.1 %8.9 
 11.7% 0.4% 0.7% 87.2% متوسط 

 . 2014البنك الدويل،   للتعليم،الرؤية المتكاملة   المهين،اقتصاديات التعليم الفين والتدريب : المصدر 

للتعليم  التمويل المتاح   إجماليمن  م  2012عام  % 90م إلى 2005عام   %88.5  ارتفع منالحكومي للتعليم العالي أن التمويل   ويتضح       
 –  2005مصــــــادر التمويل خ�ل الفترة   إجماليمن   %87.2  متوســــــطًا بلغ حوالي  التمويل الحكوميحيث ســــــجل   الفني والتدريب المهني

ــئيً� بمتوســـط بلغ   م2012 ــيطًا وضـ ــًا بسـ ــجل التمويل الذاتي وتمويل المنح هامشـ ــادر    إجماليمن  على التوالي   %0.4و  %0.7بينما سـ مصـ
 ).2012-2005(للفترة  مصادر التمويل  إجماليمن  %11.7لنفس الفترة، وسجل تمويل القروض متوسطًا بلغ  التمويل

 مؤشر إنتاجية التعليم الفني والتدريب المهني 
ــح الجدول         ــر إنتاجية التعليم الفني خ�ل فترة تقارب عقد من الزمن، ظل تقريبا كما هو حيث بلغ   )7(يوضــ في العام   %53.5أن مؤشــ

مما يعني ضــعف الكفاءة والجودة وبالتالي عدم الاســتخدام الأمثل  %56.1وارتفع بث�ث نقاط مئوية فقط مســجً�    2004/2005الدراســي 
   .للموارد المتاحة وذلك على الرغم من الاستراتيجيات السابق الإشارة لها

؛ (%)2014/ 31 و   2005/ 40مؤشر ا�تاجية التعليم الفني والتد��ب المهني للعامين الدراسيين   : )7(  رقم  جدول  
 العام 

 مؤشر اإل�تاجية* (%) عدد الخ��جين عدد المقبولين 
2005/04 2014/13 2005/04 2014/13 2005/04 2014/13 

 31.1 24.8 1,011 352 3,250 1,417 ) سنوات3دبلوم تقني (

 66.0 48.9 5,420 1,349 8,209 2,760 تقني سنتين دبلوم 

 92.5 100.7 934 1,103 1,010 1,095 ) سنوات3ثانوية مهنية (

 46.9 53.9 1,913 1,979 4,083 3,670 ثانوية مهنية سنتين 
 56.1 53.5 9278 4783 16552 8942 اإلجمالي 

 م)2014/  13-م2005/  04النرشة اإلحصائية لألعوام ( -المهينالمصدر: محسوب من وزارة التعليم الفين والتدريب 

 عدد الخريجني لعدد المقبولني (%) *  
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ويتوقع أن يكون هذا المؤشـر منخفضـًا خ�ل السـنوات الأخيرة للظروف التي يعانيها البلد وظاهرة التسـرب من التعليم بشـكل عام،         
 .النتائج ومعالجة مسبباتها وهذا ما سيتم مراعاته في القسم الأخير لهذه النشرةمما يستدعي أهمية التشخيص الدقيق لهذه 

 

 

ي والتعليم  في ـجاـنب التعليم في اليمن بمكوـناـته المختلـفة وـباـلذات تـلك المتعلـقة ـبالتعليم الـجامع  جهود المـبذوـلةعلى الرغم من ال       
الفني والتدريب المهني إلا أن ســــــوق العمل وقطاعاته الاقتصــــــادية المختلفة تعاني من ندرة شــــــديدة في العمالة الماهرة والمدربة  

  .وال�زمة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة وبالذات تلك المتعلقة بالأساليب الإنتاجية الفنية والتقنية
تبني الحكومات السـابقة العديد من الاسـتراتيجيات الخاصـة بالتعليم الفني والتدريب المهني والتي اسـتهدفت في  وعلى الرغم من         

تطوير وتنويع برامج ومناهج التعليم الفني والتدريب المهني اســــتجابة لتطوير احتياجات ســــوق العمل من الكفاءات على  "  :المقام الأول
إلا أن البيانات والمؤشــرات المتعلقة بســوق العمل تشــير إلى محدودية النتائج المترتبة على تنفيذ   "المســتويين الاجتماعي والاقتصــادي

حيث تشــير البيانات الإحصــائية المختلفة إلى تزايد معدلات البطالة التي يعاني منها الاقتصــاد الوطني   تتلك الســياســات والاســتراتيجيا
72020Fفي العام    %32سنة بعد أخرى لتصل إلى حوالي  

8. 
ــور        ــلة في أعداد الخريجين الباحثين عن وظائف حكومية وبصـــ ــنوية متواصـــ ــير بيانات الخدمة المدنية إلى زيادات ســـ ة تفوق كما تشـــ

عن أن غالبية المســجلين لديها هم من ذوي التخصــصــات الإنســانية والاجتماعية ويندر  الســنوية لجهاز الخدمة المدنية، فضــ� الاحتياجات
 .وجود تخصصات علمية وتطبيقية أو تخصصات فنية ومهنية في قوائم المسجلين لديها

 الع�قة بين التعليم والتدريب والبطالة

يجب تقليصــها في    ةوهي نســبة كبير  %17,9ي�حظ أن نســبة العاملين الأميين في الاقتصــاد الوطني تصــل إلى    )8( لالجدو  ضــمن       
من النساء    %46,7نسبيا عن الرجال الأميين العاملين، فأكثر من  تزيد  السنوات القادمة حيث ي�حظ أن نسبة النساء الأميات اللواتي يعملنَ 

 .القراءة والكتابة نمن الرجال لا يجيدو  %15,7مقابل حوالي   ولا يكتبنَ   العام�ت لا يقرأنَ 

 ؛ (%) ) 2014- 2013( نسبة العاملين ومعدل البطالة حسب الجنس والمستوى التعليمي  : )8جدول رقم ( 

 م 2014 -2013نسبة العاملني حسب الجنس والمستوى التعليمي 
 معدل البطالة حسب الجنس والمستوى التعليمي 

 م 2013-2014 

 إجمايل  إناث ذكور  المستوى التعليمي 
 إجمايل  إناث ذكور  المستوى التعليمي 

 13.5 26.1 12.3 معدل البطالة العام % 

 9.3 13.3 8.4 أمي 17.9 46.7 15.7 أمي

 13.1 26.6 12.4 يقرأ ويكتب 28.9 16.9 29.8 يقرأ ويكتب 

 6.5 35.1 6 ابتدائيتعليم  4.4 0.8 4.7 تعليم ابتدائي 

 14.5 33 13.9 تعليم أسايس / إعدادي  17.5 6.1 18.3 تعليم أساسي / إعدادي

 7.1 5.6 7.3 دبلوم قبل الثانوية 1.1 1.9 1 دبلوم قبل الثانوية

 17.8 52 15.7 ثانوي أو ما يعادله 17.9 8.7 18.5 ثانوي أو ما يعادله

 15 29.2 12.9 دبلوم بعد الثانوية  4.1 6.2 3.9 دبلوم بعد الثانوية 

يوس 7.4 11.8 7.1 بكالو��وس  15.5 33.1 12.6 بكالور

 0 0 0 دبلوم بعد الجامعة  0 0 0.01 دبلوم بعد الجامعة 

 0 0 0 ماجستري  0.2 0.6 0.2 ماجستير

 0 0 0 دكتوراه  0.2 0.1 0.2 دكتوراه 
     100 100 100 اإلجمالي 

 . 2014- 2013لعاملة منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي لإلحصاء ، مسح القوى ا المصدر: 

 

وهي نســبة لا تؤهل لبناء اقتصــاد قوي قادر   %7,4ومن الم�حظ أن نســبة العاملين الحاصــلين على شــهادة البكالوريوس تصــل إلى         
على امتصــــاص الصــــدمات واســــتيعاب التطورات المذهلة التي يشــــهدها العالم اليوم، كما يجب على الحكومة أن تفعل من دور التعليم  

 
 ، وزارة التخطيط والتعاون الدويل. 2020التقرير االقتصادي السنوي  8
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المهني لأن مخرجات هذا النوع من التعليم دوما تشــــــحذ الاقتصــــــاد بمزايا جمة ويركن عليها في اتخاذ   العالي والتعليم الفني والتدريب
القرارات الحاســمة في شــتى المجالات لا ســيما في المجالات التي تحتاج إلى الابتكار والابداع، فالنســب متدنية والاقتصــاد الوطني بحاجة 

م سـوف تتغير بشـكل منقطع النظير وينبغي على  2030نتاج في  إصـعيد العالمي ع�قات الماسـة إلى زيادتها قبل فوات الأوان، فعلى ال
 .الجهات المعنية أن تفعل من دورها حالاً 

  26.6و12.4إلى   )الذي يقرأ ويكتب(وتفيد المعلومات ايضــا في ذات الجدول الى ارتفاع معدلات البطالة بين الشــباب والاناث المتعلم 
النظر إذ تزداد معدلات البطالة مع زيادة مســـتوى التعلم وهذا  تما يلفناث الأميين وهو اللشـــباب وال  13.3و  8.4مقارنة ب  على التوالي  

لوجود عدة أســباب منها الأعمال الروتينية والتي لا تتطلب  مؤه�ت  دراســية كون  أجور الأميين أقل من المتعلمين وايضــا تشــبع ســوق 
 إسكانات ومناطق جديدة    واستحداثتيعاب عمالة جديدة وهو ما يتوجب فتح أسواق جديدة العمل وعدم مقدرته على اس

ــة الشــــــبـاب الغ  )5(المعلومـات في الشــــــكـل    دیـ وتف  ,Not in Education  (NEET) بیـ أو التـدر  میبـالعمـل أو التعل  نیملتحق  ریأن حصـــــ
Employment, or Training وضـحیوھذا ،  %27  ةیالدول العرب  ةیلعراق مقارنة بمتوسـط بقوھي الاعلى مع ا %44.4بلغت حوالي    منیال  في  

ــا ــرب المدرســــي والعزوف عن ســــوق العمل بل ایمدى ارتباط وتداخل قضــ ــایا البطالة والتســ ھم خارج قوة العمل ولا   نیالذ نیالعاطل ضــ
 8F9.بیأو تدر میأي تعل تلقونی

   التد��ب  أو   التعليم أو   بالعمل الملتحقين  غير   الشباب  نسبة متوسط  :)5(  رقم  شكل 
 )2019- 2015(  العر�ية (%) للفترة  الدول  في
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 10تنامي القطاع غير المنظم 

 .الصــعبة الخاص الاســتثمار وبيئة به الخاص القطاع إلى صــغر جزئيا ذلك ويعزى الوظائف لتوفير بطيء إيقاع ذو العمالة فائض بلد اليمن       
ــنوًيا القوة تنمو ــة عن جديد باحث ألف 200 بنحو يقدر ما أو   3.5%بنحو العاملة ســـ  اليمن في العمل فرص تهيئة عملية عمل وتعتبر فرصـــ

 في للعمل ســنوًيا جديد عامل ألف 200 المرجح انتقال فمن النظامية، غير العمل ســوق حول مفصــلة بيانات توافر عدم وبالرغم من ،محدودة
  .الوقت عاطلين لبعض سيصبحون كبديل، النظامي القطاع في عمل فرص عن البحث قرر هؤلاء ما وإذا .النظامي غير القطاع

  9.9 تقارب منهم كبيرة نسـبة أن تعمل المتوقع ومن عامل، مليون 11 إلى العاملين عدد سـيصـل ،2025  عام أنه وبحلول التوقعاتوتشـير        
 المحددة الرئيســة القطاعاتبعض   أن غير الســريع، الســكاني النمو نتيجة .العمل ســوق بنية تتغير ما لم المنظم غير القطاع في عامل مليون

 للعاملين، وبالتالي فإنه لا تتطلب في الغالب مهارات عاليةقد  والتشـييد؛والبناء   والتصـنيع والصـيد الزراعة :مثل للنمو أسـاسـية كقطاعات
 10F11.غير المنظممن العاملين في القطاع    %90يكون س  2025عام بحلول
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 تهيئة في التعليم يـساعدوخاـصة المنظم منه و لالعم سـوق في النتائج المـستدامة معظم وراء الدافع هو الخاص القطاع أداءلذا فإن        
 .أكثر رضا في المواطنين العمل ومجتمع لأصحاب إنتاجية أكثر اقتصاد تأسيس عملية دعم ثم ومن مهارة، متنقلة أكثر عاملة قوى

 12العربي  الخليج  وسوق  اليمنية العمالة
  أنها  إلا  الداخلي،  العمل سـوق  إلى  رئيس بشـكل  الفني  بالتعليم المتعلقة والاسـتراتيجيات  القوانين هدافأ تشـيركما سـبق الإيضـاح        
  البطالة  من والحد اليمن  في الفائضة العمالة  لاستيعاب الخليجية  وخاصة  الخارجية  العمل أسواق  أهمية  العملي التطبيق  في  أدركت أيضاً 

 العمل فرص  من  يحدّ  كذلك فإنه الداخل، في  جديدة  عمل فرص  خلق يثبط اليمنية العمل  قوة  مهارات ضعف  أن وبما  .الفقر من والتخفيف
ــطةالأ وتتركز  .الخليج دول  في لليمنيين  المتاحة ــة اليمنية  للعمالة يمكن  التي  والأعمال نشــــ ــيطة المهن  في فيها  المنافســــ  مثل البســــ
  للتفوق   ال�زم الـتأهـيل  اليمنين  العمـال معظم  ـحالـياً   يمتـلك  ـلا  ـقد  اـلأعمـال  هـذه  وحتى  ـبل  المنزلـية  والخـدـمات  والمطـاعم  التجـارـية  المح�ت

 .أخرى دول من  منافسيهم  على

  وخاصــــة  الخدمات،  وتقديم  لاتالآ وتشــــغيل والتصــــنيع  البناء  مجال  في ماهرة نصــــف  أو ماهرة  عمالة إعداد  إلى اليمن تحتاج لذلك،        
 أعداد  تزايد مع  خاصــة  المهني، والتدريب  الفني  التعليم نظام تطوير الاحتياجات  تلك  اســتيعاب ويتطلب  .والمطاعم  الفنادق  في  الســياحية

  .العامة الثانوية  خريجي
  الـماهرة   غير  العـماـلة  على  الكبير  الطـلب نتيـجة  الـماضــــــي  القرن ســــــبعينـيات  �لخ  العـمال  من  كبيرة  أـعداد  خروج  اليمن شــــــهـد  ـقدو       

ــاركة ــعار وارتفاع  النفطية الطفرة انإب  المنطقةدول   شـــهدتها  التي العمرانية النهضـــة  في  للمشـ ــا  النفط أسـ ــوصـ  الخليج دول  في  وخصـ
  العمالة   استيعاب تراجع ثم  اليمن  في  السكان  غلبلأ  المعيشة مستويات  وتحسن  ملحوظ  بشكل  اليمني تصادالاق نمو  في انعكس والذي

ــا اليمنية ــوصــ ــوا  في الخليج ةأزم  بعد  وخصــ ـــ  الأجور وتدني ،من ناحية ةالخليجي لالدو  في  المجاورة العمل قأســ ــبب  ةالمعروضـ   تدني  بســ
ــروعات تنفيذ من اكتفت قد ةالخليجي لالدو  نولكو ،ةثاني  ةناحي  من يناليمني العمال مهارات ــروعات  ةالتحتي  ةالبني  مشـــ ــاءات الإ  ومشـــ   نشـــ

  على   ـقادرة رةهـما  ةعـمالـ   عن  والبـحث  عنـها ســــــتغـناءاـلا  تم  فـقد  رة،هالـما  غير  ةاليمنيـ   ةالعـمالـ   تســــــتوـعب  ـكاـنت التي  ةالتقلـيديـ   والـخدـمات
  .لالدو  تلك قسواأ  في ةنسبي ميزات  وخلق قتصاديالا  النشاط  في  التنافس

ــير        ــادرة  البيانات وتشـــ ــغيلها تم التي اليمنية  العمالة  نأ  إلى اليمنية  العمل  وزارة  عن  الصـــ ــور تشـــ   العربية  المملكة  في  نظامية  بصـــ
 قطـاع  في  فنـية  عـماـلة  1340  على  مهنهم  توزـعت ـعام�ً   4417 منهم مختلـفة  مهن  في  ـعاـمل  26000  بلـغت  2014  الـعام  في الســــــعودـية

 وتفريغ شحن  عمالة  147و وتطريز خياطة  39و  معدات  مشغل 42و ورش  فني  80و  وطرقات  مساحة  37و مباني  دهان  95و  والبناء التشييد
ــيارات كهرباء  23و الخدمات  قطاع  في متفرقة  وحرفية  ومهنية  فنية مهن  892و ــيارات  ميكانيكا  98و  ســـ  مجال  في حرفية  عمالة  76و ســـ

 سائقا  629و منزلية  عمالة  160و المطاعم في  عمالة 184و  عاما  طاهيا  72و الزراعي  المجال في  عمالة 428و  وملحما حدادا 75و السيارات
   .عامل  مسمى تحت مهنهم كانت عام�  21583 وعددهم العاملين بقية بينما

ــير   كما         ــتقدام  عن  الخليجيين  الأعمال رجال  بعض  عزوف نبأ التقاريرتشــ ــوق  من والمهنية  الفنية  العمالة  اســ   يعزى  اليمني العمل ســ
ــيويةآ دول  إلى  للذهاب  يدفعهم ما  طلباتهم لتلبية وكيفا  كما الجاهزة  العمالة  توفر عدم  إلى   العمالة  من  احتياجاتهم  لتلبية وعربية  ســــ
 التي  الشــــهادة أو العامل  لهااويز  ســــوف  التي المهنة  عن  النظر  بغض عامل،  مهنة مســــمى تحت  تكون العمل تأشــــيرات  معظم نأ  كما

 من السـعودية العربية  المملكة  في الرسـمية الجهات  طلبها  تحدد  التي  للمهن العمل تأشـيرات  نوعية  إلى  ذلك  في  السـبب  يعودا ويحمله
 .والهندسية الطبية المهن خصوصا و محدد  مهني  مسمى تحت توجد العمل تأشيرات من  القليل ويوجد اليمنية الجمهورية

ــيق من عليه لابدو        ــواق تكامل  جلأ من الجهود  تنســــ ــهيل  خ�ل من العربي الخليج  ودول اليمن بين ما  العمل أســــ  القوى حركة تســــ
  بهدف  الخليجي،  السوق  في الطلب فجوة  وسد  اليمني  العمل سوق  في العرض فائض  لمعالجة ناوالتع مجلس  ودول اليمن بين العاملة

ارهـاوآ  البطـاـلة حـدة  من  التخفيف احتـياطـيات  تعزيز المغتربين،  تحوي�ت(  العمـل  خـدمـات عواـئد  من واـلاســــــتفـادة  اليمني  المجتمع  في  ـث   اـل
   ...).المحلي ل�ستثمار إضافية موارد توفير  المدفوعات، ميزان في استقرار تحقيق الرسمية،

 

 

 الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في التعليم الفني والتدريب المهني 
ــمن قانون التعليم الفني والتدريب          والمهام التي تنظم هذا النوع من التعليم منها ما يتعلق ببناء   الأهدافلمهني العديد من اتضــ

كما أن بين الحكومة والقطاع الخاص في تخطيط وتمويل وإدارة وتطوير وتنفيذ برامج التعليم الفني والتدريب المهني،     شــــــراكة فاعلة
ومواقع العمل والإنتاج ة  والتدريبي ةســات التعليميبين المؤســ  قةيعزز الع�  وبحيثاســتراتيجيات التعليم الفني أكدت على هذه الشــراكة،  

ويعزز من فرص حصــــــولهم على العمـل بحـيث تتولى وزارة    العملـية  مخرجـات التعليم الفني والـتدرـيب المهني للحـياة  ةتهيئـ   موبمـا يخـد
 -:التعليم الفني والتدريب المهني العمل على

   .ويل وتقييم مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهنيتنمية وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتم •

 
 . 2021معة صنعاء، عبد العليم عبد القادر مدهش، مالءمة مخرجات التعليم الفين والتدريب المهين اليمنية لمتطلبات سوق العمل الخليجي، رسالة ماجستري، جا  12

 التعليم الفني والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل  :رابعاً 
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التشـــجيع على الاســـتثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز ع�قة الوزارة بصـــندوق التدريب المهني والقطاع  •
 .المشتركة وفقًا للتشريعات والأنظمة النافذة الأهدافالخاص والمستثمرين لتحقيق 

طاع الخاص والعمل  قي لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني قطاعا يتولى مهام بناء الشـــراكة مع التضـــمن الهيكل التنظيم •
 .الماهرةعلى توفير احتياجات سوق العمل من العمالة  

ليم  تعال وتوجيهوعلى ضوء ذلك فقد تم تمثيل القطاع الخاص في العديد من المجالس والمكونات الهامة التي تقود عملية تخطيط         
 :همهاأ  ،الفني والتدريب المهني

 .العمل أصحابممثلين عن   3المجلس الاستشاري العام للتعليم الفني والتدريب المهني يضم في عضويته  •
 .ةوالصناعية التجاري لغرفممثلين عن القطاع الخاص واتحاد ا 8على لكليات المجتمع يضم في عضويته أالمجلس ال •
 .المجلس في الخاص القطاع نيمثلو أشخاص 5 أحد إدارتها مجلس يرأس أن على نص دفق المهارات  صندوق  قانونأما  •

 مساهمة القطاع الخاص في التعليم الفني والتدريب المهني 
ــكل           ــاهمة القطاع الخاص في معاهد  إجمالين  أ  )6(رقم الم�حظ من خ�ل بيانات الشـ مراكز التعليم الفني والتدريب المهني   /مسـ

 .الحكومةنسبة مساهمة    %36 مقابل %64م  2019وكذلك كليات المجتمع بلغ عام 

 التعليم الفني والتد��ب المهني،  مساهمة الحكومة والقطاع الخاص في معاهد/مراكز   :)6شكل رقم ( 
 ؛ % 2018وكليات المجتمع خالل العام  

 

 

 

 

 

 

 

 "..2020، منظمة العمل الدولية ووزارة التعليم الفين والتدريب المهين،  2023- 2021  اإلطار االسرتاتيجي للتعليم الفين والتدريب المھين   "  إعداد قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية باالستناد عىل

 %38 مقابل %62كثر فقد بلغت مساهمة القطاع الخاص في عدد معاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني حوالي أوبتفاصيل         
للحكومة الأمر   %29  ــــ مقارنة ب  %71الي  ي عدد كليات المجتمع حونسبة مساهمة الحكومة، وفيما بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص ف

البلد وينطلق  ىالفني والتدريب المهني على مستو في تقديم خدمات التعليم  ومحورياً   ساسياً أ ن القطاع الخاص يلعب دوراً أالذي يعني  
كبر منـها نتيـجة لـتدني  أبحـيث يتولى تدريب الجزء الـ مدربة المســــــتمرة من العـمالة الـماهرة وال  اتهالقـطاع الـخاص في ذلك من تزايد احتـياجـ 

 .ثقته بقدرات معاهد ومراكز التدريب الحكومية

 وكليات المجتمع   مساهمة الحكومة والقطاع الخاص في التعليم الفني والتد��ب المهني  :)7شكل رقم ( 
 ؛ % ) 2020- 2018( خالل الفترة 

 

 

 

 

 

 

 
 . 2020بيانات وزارة التعليم الفين والتدريب المهين، أكتوبر  لمصدر:ا
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نســــــبــة الملتحقين بــالتعليم الفني والتــدريــب المهني خ�ل الفترة  أكمــا ي�حظ          الخــاص في  -م2017/2018يضــــــــا تفوق القطــاع 
كمتوســط ســنوي خ�ل  %53نســبة الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني الخاص بكل مســتوياته حوالي   تمثلحيث ؛  م2019/2020

التعليم الفني والتدريب  بالالتحاق   الط�بتفضــــي�ت   إلىر يالذي قد يشــــ  الأمر  للحكومة %47ة مقابل نســــبة متوســــطة  الفترة المذكور
ب تقديم خدمات التعليم الفني والتدري  في فعالية  كثر أارتباطا بســــــوق العمل و كثرالأن القطاع الخاص هو أالمهني الخاص على اعتبار  

ــبب  آالمهني، هذا من جانب ومن جانب  ــتيعابيةانخفاض القدرة   إلىخر فقد يعود جزء من الســــ لدى معاهد ومراكز وكليات التعليم    الاســــ
      .الحكومي

 تنمية المهارات  صندوق 

أهم أبرز أوجـه الشــــــراكـة مع القطـاع الخـاص في مجـال التعليم الفني والتـدريـب المهني ومن  من    المهـاراتصــــــنـدوق تنميـة   يعـد       
ــهم في  تأهيل وتدريب القوى العاملة اليمنية لتلبي وتواكب احت ــات الوطنية التي من المفترض أن يســ ــســ ــوق العمل المؤســ ياجات ســ

صـندوق  "  :تحت مسـمى م1995لعام    15طوير المهارات بموجب القانون رقم  حيث تم إنشـاء صـندوق التدريب المهني وت الكمية والنوعية
موارد مـالـية ـثابـتة لتغطـية    وإيجـادوذـلك بهـدف تنمـية وتطوير مهـارات القوى العـامـلة اليمنـية    "الـتدرـيب المهني وتطوير المهـارات

توفيره برامج   مقابلص في تمويل الصـــندوق  في موارد التعليم الفني والتدريب المهني من خ�ل مســـاهمة منشـــآت القطاع الخا العجز
صـــــــندوق تنمـية  (م ـباســــــم 2009ـعام    )29(القـانون رقم  بـ   الســـــــابقوقـد تم تعـدـيل القـانون    .الـتدرـيب والـتأهـيل لموظفي هـذا القطـاع

ــع  قد  و  .)المهارات ــاركة القطاع الخاص في إهذا القانون ولائحته وسـ ــراف عليهمن مشـ ــندوق والإشـ ولكن لم يتم تحديد آلية   دارة الصـ
واضــحة لعمل الصــندوق بما يضــمن تحقيق أهدافه في تدريب عمالة مؤســســات ســوق العمل وتقديم الدعم المخصــص لمعاهد التعليم  

 .المهني والتقني
لخاص حيث ينظر خيرة بالشـراكة مع القطاع اأالسـنوات ال  المهارات فيمها صـندوق تنمية ظنشـطة التدريب التي نأوقد نفذت غالبية         

  في العام الدراســــينها غير قادرة على تلبية احتياجات القطاع الخاص أالعامة ب  المنشآتإلى برامج التعليم الفني والتدريب المهني في  
  اً شخص   6445شخصا في مختلف التخصصات منها   11374نشطة تدريبية لعدد وصل إلى أنظم صندوق تنمية المهارات  ، وقدم2018-2019

12Fفي عدن  4929ونعاء  في ص

13. 

 

 

 

 الخسائر المادية 

ريال، منها   42,294,919,775بلغت تكاليف الأضــــرار المباشــــرة على المباني والمنشــــآت في المؤســــســــات التعليمية والتدريبية مبلغ        
منشــــــأة بلـغت تكلفتها    287مبنى ومنشــــــأة دمرت كلـيًا، بينـما بلغ عدد المنشــــــآت المتضــــــررة جزئـيًا   157ريال تـكاليف    35,775,665,368

 .ريال  6,519,254,405

مؤســــســــاتها التعليمية والتدريبية العاملة منها وغير العاملة كما  4واحتوت محافظة البيضــــاء على أعلى نســــبة أضــــرار مادية في         
ــحه ــرارها ح  )9(جدول  يوضـ ــرار في    9,870,030,864يث بلغت تكاليف أضـ ــنعاء بأضـ ــات تعليمية وتدريبية   7ريال، يليها محافظة صـ ــسـ مؤسـ

 13F14  .ريال  138,359,714وأقلها في محافظة الضالع حيث بلغ تكاليف أضرارها  .ريال  7,822,068,095تكاليف أضرارها وصلت إلى  

 بحسب المحافظات  الحكومية عدد المؤسسات تكاليف األضرار و : )9(  رقم  جدول
 عدد المؤسسات  مبلغ األضرار على التجهيزات والمعدات  مبلغ األضرار على المباني والمرافق اإلنشائية  المحافظة

 1 0 2,971,370,388 إب

 6 323,063,100 1,634,168,519 أ�ين

 4 1,516,652,500 9,870,030,864 ال�يضاء 

 7 223,731,625 2,934,727,550 الحديدة

 2 102,609,190 138,359,714 الضالع 

 1 0 723,364,660 المحويت 

 5 972,668,450 1,857,002,431 أمانة العاصمة 

 
   .2020؛ منظمة العمل الدولية ووزارة التعليم الفين والتدريب المهين، 2023-2021يم الفين والتدريب المھيناإلطار االسرتاتيجي للتعل 13
 . 2016مايو  -وزارة التعليم الفين والتدريب المهين -توثيق أرضار الحرب والرصاع عىل مؤسسات التعليم الفين والتدريب المهين 14

 أثر الحرب والصراع على قطاع التعليم الفني والتدريب المهني  :خامساً 
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 عدد المؤسسات  مبلغ األضرار على التجهيزات والمعدات  مبلغ األضرار على المباني والمرافق اإلنشائية  المحافظة

 4 1,792,759,923 626,355,947 تعز

 1 141,856,625 453,463,511 حجة

 2 0 3,005,198,933 ذمار

 1 0 837,592,045 شبوة

 4 66,318,750 3,032,798,705 صعده 

 7 925,819,477 7,822,068,095 صنعاء 

 3 266,268,823 602,958,428 عدن 

 2 411,012,500 3,079,644,515 عمران

 4 561,168,335 79,849,756 لحج 

 1 0 2,625,965,714 مأرب
 55 7,303,929,298 42,294,919,775 اإلجمالي 

2016مايو  -وزارة التعليم الفين والتدريب المهين -والرصاع عىل مؤسسات التعليم الفين والتدريب المهينالمصدر: توثيق أرضار الحرب   

وكذلك تضــــــررت تجهيزات المؤســــــســــــات التعليمية والتدريبية العاملة بشــــــكل أكبر من تلك غير العاملة كونها مجهزة في مختلف        
  7,303,929,298لأضـــــرار على التجهيزات والمعدات والأثاث الإداري وأثاث ســـــكن الط�ب أقســـــامها التعليمية، ولقد بلغ إجمالي تكاليف ا

وي�حظ أن   .رـيال تكـاليف التجهيزات المتضــــــررة جزئـياً   1,959,756,583رـيال تكـاليف التجهيزات المـدمرة كلـيًا و  5,344,172,716رـيال، منهـا  
ورشـة لميكانيكا المركبات والسـيارات   23 في سـوق العمل المحلية حيث تدمر التدمير الكلي أصـاب الورش التدريبية لتخصـصـات الأكثر طلباً 

 14F15 .ورش لميكانيكا الخراطة 7ورش لميكانيكا التكييف والتبريد و 9ورشة لكهرباء التمديدات و  19و
م  2016وحتى إبريل   2015ريل إبخ�ل الفترة من   تضــررتوبالنســبة لعدد مؤســســات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية التي         

ولقد احتلت محافظتا صــنعاء والحديدة الصــدارة في عدد المؤســســات   .محافظة من محافظات الجمهورية 17مؤســســة منتشــرة في    55
، يليهما محافظة أبين التي المتـضررةلكل منهما من مجموع المؤســسات   %13وتبلغ نـسبتها  مؤســسات في كل محافظة  7بـــــــ   المتـضررة

من مجموع المؤســســات  %9من مؤســســاتها تبلغ نســبتها  5 تضــررت، وأمانة العاصــمة التي %11من مؤســســاتها تبلغ نســبتها   6  تضــررت
 15F16 .المتضررة

المباشــرة وغير المباشــرة على مؤســســات التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع خ�ل وبلغت التكلفة التقديرية لإجمالي الأضــرار        
ــنوات من الحرب   ــات  751مليون و  680ألف دولار منها    802مليون و  775أربع ســـ ــرة لتلك المؤســـــســـ ــرار غير المباشـــ   .ألف دولار حجم الأضـــ

ت لأضـــرار بالغة نتيجة اســـتهدافها بصـــورة مباشـــرة وغير وإجمالي عدد مؤســـســـات التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع التي تعرضـــ 
وأن عدد المؤسـسـات التي تعرضـت   .مؤسـسـة تدريبية تعرضـت لأضـرار بالغة بصـورة غير مباشـرة  18مؤسـسـة تدريبية منها   68مباشـرة بلغت  

مؤسـسـة تدريبية تدمير   17مؤسـسـة لتدمير جزئي و  31مؤسـسـة تدريبية فيما تعرضـت   20لتدمير كلي نتيجة قصـفها بصـورة مباشـرة بلغت 
 16F17.بسيط جراء تعرضها لأضرار نتيجة أصابه المناطق المجاورة لها

 الخسائر البشرية  

م، الأمر 2014/2015  طالب وطالبة نتيجة لتدمير مؤســســاتهم التعليمية والتدريبية في العام الدراســي )9,500(انقطع عن الدراســة        
لمـعاهـد المهنـية والتقنـية من التخرج في نفس الـعام، كـما أن المجتمـعات المحلـية فـقدت مواردـها  اـلذي أدى إلى حرـمان آـلاف من ط�ب ا

التدريبية بتدمير مؤســســاتها وبذلك فقد تعدت المشــكلة إلى آلاف من ط�ب التعليم الأســاســي والثانوي الذين خططوا ل�لتحاق بتلك  
ــافة إلى ــات، بالإضــ ــســ ــوق العمل  ظهور  المؤســ ــيانة منظومات الطاقة  :لعمالة ماهرة لبعض الأعمال مثلاحتياج ملح من ســ تركيب وصــ

 17F.18المستدامة ومنها الطاقة الشمسية بمختلف أغراضها والتي ظهرت بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي أصاب الب�د بالشلل

) أعداد الطالب قبل وبعد الحرب بحسب المحافظات 10جدول (   
الحرببعد  قبل الحرب المحافظة  

 370 372 إب
 115 145 أ�ين

 0 161 ال�يضاء 

 
 . 2016مايو  -وزارة التعليم الفين والتدريب المهين -مؤسسات التعليم الفين والتدريب المهينتوثيق أرضار الحرب والرصاع عىل  15
 المصدر السابق. 16
  ypagency.net/159650 -م2019/أبريل/29 -وكالة الصحافة اليمنية 17
18 28-01-19-17-11-2013-listing/item/12-blog/blog-https://www.mtevtye.net/index.php/ar/k2 

https://www.mtevtye.net/index.php/ar/k2-blog/blog-listing/item/12-2013-11-17-19-01-28
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الحرببعد  قبل الحرب المحافظة  

 1,232 1,470 الحديدة
 55 481 الضالع 

 _ _ المحويت 
 1,420 1,993 أمانة العاصمة 

 0 5,838 تعز
 325 334 حجة
 _ _ ذمار

 _ _ شبوة
 0 129 صعده 
 1,999 2,400 صنعاء 
 271 1,026 عدن 

 0 215 عمران
 0 723 لحج 

 _ _ مأرب
 5,787 15,287 اإلجمالي 

2016مايو  -وزارة التعليم الفين والتدريب المهين -المصدر: توثيق أرضار الحرب والرصاع عىل مؤسسات التعليم الفين والتدريب المهين  
 

من   %100وشـــكل ط�ب محافظة البيضـــاء وتعز وصـــعدة وعمران ولحج نســـبة الانقطاع الأكبر حيث بلغت نســـبة الط�ب المنقطعين        
ومن ناحية العدد فقد شكلت محافظة تعز العدد الأكبر للط�ب المنقطعين  )10(الجدول  مجموع عدد الط�ب في كل محافظة كما يوضحه  

ــة،   %61.5وطالبة تبلغ نســـــبتهم   اً طالب  5,838غ عددهم  عن الدراســـــة في الجمهورية حيث بل من مجموع الط�ب المنقطعين عن الدراســـ
 18F19.من مجموع الط�ب المنقطعين %8وطالبة يمثلون نسبة    اً طالب 755يليهم ط�ب محافظة عدن حيث بلغ عدد المنقطعين 

 تداعيات الحرب على الكادر التعليمي 
 اً موظفـ   1,928وموظـفة انقطع منهم عن العـمل    اً موظفـ   3,315م قـبل الحرب بلغ  2014/2015التعليمي خ�ل الـعام  نـجد أن ـعدد الـكادر         

ــبتهم   ــحه جدول   %58.2وموظفة نســـ ــب المحافظة تعتبر الانقطاع الأعلى للكادر في محافظات )11(من مجموع الكادر كما يوضـــ ، وبحســـ
للكادر فيها، أما من ناحية العدد الأكبر للموظفين المنقطعين عن العمل فتحتل    %100البيضـاء وتعز وشـبوة وصـعدة وعمران ولحج بنسـبة  

 417وموظفـة، يليهـا محـافظـة لحج التي انقطع فيهـا عن العمـل    اً موظفـ   619محـافظـة تعز المركز الـأول حيـث انقطع عن العمـل فيهـا  
ــرار الأجور والمرتبات التي غطتها ال اً موظف ــة الأشــــهر الأولى التي وموظفة، ولقد بلغت تكاليف أضــ وزارة للموظفين المنقطعين للخمســ

19Fريال  578,400,000شهدت انقطاعًا كامً� ما يقارب 

20 . 

أعداد الكادر التعليمي قبل وبعد الصراع و الحرب بحسب المحافظات   :)11(  رقم  جدول  

والحرببعد الصراع    والحربقبل الصراع  المحافظة  
 23 23 إب
 30 175 أ�ين

 0 62 ال�يضاء 
 303 361 الحديدة
 18 71 الضالع 

 _ _ المحويت 
 324 475 أمانة العاصمة 

 0 619 تعز

 
 . 2016مايو  -وزارة التعليم الفين والتدريب المهين -توثيق أرضار الحرب والرصاع عىل مؤسسات التعليم الفين والتدريب المهين 19
 المصدر السابق. 20
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والحرببعد الصراع    والحربقبل الصراع  المحافظة  
 120 120 حجة
 _ _ ذمار

 0 42 شبوة
 0 58 صعده 
 299 336 صنعاء 
 270 449 عدن 

 0 107 عمران
 0 417 لحج 

 _ _ مأرب
 1,387 3,315 اإلجمالي 

 2016مايو  -وزارة التعليم الفين والتدريب المهين -والرصاع عىل مؤسسات التعليم الفين والتدريب المهينالمصدر: توثيق أرضار الحرب 

 

 

 

  الآخر متصــل التدريب المهني وبعضـــهاقطاع التعليم الفني و مما ســـبق اســـتعراضـــه، هناك العديد من التحديات العامة التي تواجه       
 :طاع الخاص، وهي على النحو التاليبدور الق

 عامة  تحديات
 .وكليات المجتمع )الفنية والمهنية(للمعاهد  الاستيعابيةضعف القدرة  •
 .قصور مستوى تأهيل الهيئات التدريبية من حيث الكم والكيف •
بين الجنســـين والحصـــول المنصـــف على التعليم الفني والتدريب المهني في المناطق الجغرافية ذات الكثافة   اةاوالمســـ عدم  •

 .السكانية والمناطق الاقتصادية والاستثمارية
 .معاهد تقنية دون تأمين متطلبات ذلك التحول  إلىتحول بعض المعاهد المهنية  •
  .تراجع نشاط صندوق التدريب المهني وتنمية المهارات •
 .الصيانة وتهالك الكثير منها غيابتغليب الدراسات النظرية مع قلة التجهيزات و •
 .النظرة المجتمعية غير المشجعة ل�لتحاق بالتعليم العالي الفني والتدريب المهني •
 .يةالمؤسسات التعليمية والتدريب  أوما يتعلق بالبناء المؤسسي على مستوى المركز   شحة الاعتمادات المالية وبخاصة •
 .داري والتعليمي والتدريبي ماديًا ومعنويًا وتأهي�ً إإغفال الاهتمام بالكادر ال •

 طاع الخاص ور القمتصلة بد تحديات

 .ة والتقييمبامحدودية التنظيمات المشجعة للقطاع الخاص ل�ستثمار في التعليم، في ظل ضعف آليات الرق •
ــاع رقعـة الفقر والبطـاـلة على نحو ـيدفع اـلأهـالي ـلإ • من مختلف مراحـل التعليم لتوفير تكـاليف تعليمهم من   أبـنائهمخراج  اتســـــ

 .ناحية والزج بهم في سوق العمل للمساهمة في الأعباء المالية
ـلا يمكن تـحدـيد حجم مســـــــاهـمة القطـاع الـخاص في التعليم الـعالي والتعليم الفني   ي ظـل ـعدم توفر البـياـنات بشـــــــكل ـكاٍف ف •

   .والتدريب المهني
ــاهمة الق • ــعف مســ ــات التعليم والتدريب الحكومية  ضــ ــســ ــراكة مع مؤســ ــواء فيما يتعلق بالشــ ت�ك وإدارة ام  أوطاع الخاص ســ

 .مؤسسات تعليم وتدريب
التخصـــــصـــــات الأقل كلفة لذلك من النادر أن تكون هناك   إلىغلب مؤســـــســـــات التعليم والتدريب العائدة للقطاع الخاص تتجه أ •

 .زراعية أوطبية  أوتخصصات هندسية 
ارتفاع متطلبات التعليم الفني والتدريب المهني من تجهيزات ومعدات وورش وموارد بشــــــرية ذات مهارات فنية وتقنية يعيق   •

 .المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والاستثمار في التعليم الفني
ت�ك وإدارة مؤسسات الأهلي في منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني ضعيفة من حيث ام/تعد مساهمة القطاع الخاص •

 .التعليم والتدريب التقني والمهني

   التحديات والمعالجات ذات الأولويةأبرز  :سادساً 
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 المعالجات ذات الأولوية 

تزداد أهمـية التعليم الفني والـتدرـيب المهني في ـظل المتغيرات اـلدولـية والتطورات التقنـية والتكنولوجـية الســــــريـعة التي يمر بـها        
ساليب العمل الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير منظومة  العالم وما ينتج عنها من تغيرات سريعة في المهن ووسائل وأ

ــتجدات والتطورات العلمية من أجل توفير العمالة المدربة القادرة على التعامل  ــتمرار وفقا للمســ التعليم والتدريب التقني والمهني باســ
  .فني والتدريب والمهني والاحتياجات الفعلية لسوق العملمع التكنولوجيات الحديثة والحفاظ على التوازن بين مخرجات التعليم ال

ــور مع وجود النظرة   المعالجاتومع ذلك لاتزال          ــم بالقصـــ ــانع القرار تتســـ للتعليم الفني والتدريب المهني لدى الجهات المعنية وصـــ
وفيما يلي اســتعراض لأبرز المعالجات     .تهقاصــرة لدى المجتمع وبعض الأســر تجاه التعليم الفني والتدريب المهني ومؤســســاالالســلبية  

 :ذات الأولوية

 المعالجات العامة
لراهنــة والمســــــتقبليــة نظرًا لــدوره  والمعــالجــات اهم الــأولويــات  أنعــاش والتعــافي للتعليم الفني والتــدريــب المهني من  إيعتبر الــ        

 :التالي وأهم الأولويات والسياسات على النحعمار، ويمكن ذكر  إعادة الإالاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والفني في  

سـاسـية وغاية في الأهمية وخاصـة على  أكركيزة  التعليمية العملية فيها مفتوحة وتسـير الكليات والمعاهد المهنية بقاء ضـمان •
 بما القائمة المدارس في وتطويرها الحالية المهنية والتخصـصـات البرامج مسـتوى التعليم الفني والتدريب المهني العام وتطوير

  .العمل سوق مع احتياجات يتناسب
 بدلات ضـرار كلية أو جزئية والحرص على اسـتمرار الخدمات التعليمية وصـرفأعادة بناء وتأهيل المرافق التعليمية التي تعرضـت لإ •

 والصرف المياه مرافق فيها ماب المباني خ�ل ترميم من المتضررة والمدمرة المدارس تأهيل وإعادة  .رواتبهم المنقطعة للمعلمين
 القدرات لتطوير والمالية الفنية المســــــاندة وتقديم المتخصــــــص التعليم كادر عادة تأهيل تدريبإو .العامة الصــــــحي والنظافة

 .والمرافق التعليمية المؤسسية
 لاكتســاب فرص ومنحالرئيســة للتعليم الفني والتدريب المهني   والاســتراتيجيات طار عام تخطيطي تشــاركي للســياســاتإوضــع  •

احترام الرغبات   وتشـجيع الطالب، حول حورةممت تعليم عملية دعم،  جميعهم للط�ب الأولى، التعليم مراحل في الأسـاسـية المهارات
 لديهم لتمكينهم التعليم عملية لتعزيز وتوظيفها التكنولوجيا اســتخدام من الط�ب جميع المناهج التي تمكن والمواهب وتطوير

 .المطلوبة المجتمع ومتطلبات سوق العمل بالمهارات تطوير عملية في المهنية والمشاركة في الدراسات تعليمهم متابعة من
ــادة • ــارات زي ــاحــة والفرص الخي ــانويــة المرحلــة جين منيط�ب الخرلل المت  وميولهم قــدراتهم وعيهم حول رفع ل�خ من وذلــك الث

بالانتماء  الإحســـــاس لتقوية المطلوبة البرامج وتطوير الوطنية، الهوية تطوير في التعليم نظام دور والمهنية وتعزيز الأكاديمية
ــن  المحلي الســــوق باحتياجات وربطها التعليم مخرجات �ل مواءمةخمن  العالي والتعليم والتقني المهني التعليم نوعية وتحســ

 .والدولي والإقليمي
 للصــفوف العام بالتعليم المهني التعليم دمج في المدارس والتوســع في وصــحية آمنة بيئة بتوفير بالمدارس الالتحاق معدل رفع •

 التقنية البرامج عدد زيادة ،الجامعات في التخصـــصـــات من كبرأ عدد في المهني الفرع ط�ب التحاق المدارس وتســـهيل جميع في
 .لها التابعة والمؤسسات الوزارة في التوظيف في التقنية الكليات خريجي حصة الكليات وزيادة في

 على بالاعتمادالمتخصـص  الفني   التعليم مهنة في المعلمين تسـاند مناسـبة المهني وتوفير بيئة نموهمزيادة و نيالمعلم تأهيل •
 المســتندة الإدارة مع انســجاماً  الإدارية القدرات تطوير ،الفني للط�ب للتعليم والدعم الموارد المناســبة وتوفير الوطنية، المعايير

 عالٍ  تعليم مؤسـسـة أي ترخيص والفنيين وعدم الإداريين تدريب ومسـارات برامج ومأسـسـة الوظيفية وتطوير النتائج والأوصـاف على
 .المجتمع حاجة الاستراتيجية ويلبي الخطة أهداف ويحقق المجتمع بما ينسجم حاجة تلبي جديدة ببرامج تأِت  لم ما

ــاء • ــصـــة  موحدة ةيمكتبقاعدة بيانات   إنشـ  الكليات من محاضـــري المقترحة الكتب تحوي بحيث والتقني المهني التعليم في متخصـ
 من المدرســية وتطوير الكتب  ،الحديثةســاليب والوســائل أحدث الخبرات والتقنيات والأالتخصــصــات والتوصــل عبر النت إلى   بكافة
 .ةالحياتية المختلف المهاراتأو  البيئة حماية لمفاهيم تعزيزها أو الاجتماعي للنوع م�ءمتها حيث

ــبة زيادة • ــتخدامحال  نسـ ــية والتطبيقات العملية في اسـ ــص الدراسـ ــوب التقنيات صـ ــائل التربوية والحاسـ  بمختلف التعليمية والوسـ
  .ةوداخل الصف والمعامل والغرف الصناعي التعلمية التعليمية العملية أثناء التعلم تكنولوجيا من أنواعها

 

 القطاع الخاص  معالجات متصلة بدور
ــبق          ــاح فإن دور القطاع الخاص ذاكما ســ ــتوى التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاته أهمية  الإيضــ وهذا  ،عالية في تطوير مســ

 :في هذا الشأن على النحو التالي  لوية المعالجاتأو، وعليه فإن  وره شراكة فعالة مع القطاع العاميتطلب بد
 .حول التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاته كة مستقلة مع القطاع الخاصشرا استراتيجيةتبني   •
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 أهميةتشــــجيع القطاع الخاص وشــــركات المســــاهمة على الاســــتثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني لما لذلك من  •
كبيرة في إنعاش وتعافي القطاعات الاقتصــادية والاجتماعية وزيادة النمو وتحســين مســتويات المعيشــة من ناحية، وللتخفيف 

 .شراكة حقيقية معه  إلىوصول وال  الة وتحسين سبل العيش وفرص العملمن البط
جانب   إلىط التي تسـاعد على توسـيع الاسـتثمارات الخاصـة في تمويل التعليم العام والعالي والمهني  باتخفيف القيود والضـو •

تحـسين البيئة الاسـتثمارية التي تـشجع على الاسـتثمارات طويلة الأجل والذي سـوف يـساعد على تحقيق زيادة كبيرة   إلىالحاجة  
 .�ت القطاع الخاص للتعليم في اليمنفي تموي

والثانوي تتضـــمن منح الحوافز المشـــجعة لزيادة دور القطاع الخاص في تمويل  الأســـاســـيوضـــع آليات جديدة لتمويل التعليم   •
 .التعليم العام

 وتكنولوجيا  والمشـــاغل التخصـــصـــية الغرف فيها بما والتجهيزات والأثاث نيةبأال وتحديث وتأهيل صـــيانةالمســـاهمة العاجلة في   •
 مع نوابالتعوضـــمان توفير التمويل لتغطية النفقات التشـــغيلية للمرافق و للصـــيانة والتأهيل مســـتدامة موارد وتوفير التعلم،

 .ةالإقليميالدولية والمنظمات  
 الطلبةوخاصـــة  ع�نات لدي المجتمع إلمهني عبر الوســـائل الإع�مية والالتعليم الفني والتدريب ا أهميةالوعي المعرفي ب تعزيز •

 والتعليم العلمي التعليم نحو وتوجيههم وتحفيز الطلـبة لتعزيز برامج التعليمـية وتبني المراـحل ـكل في اً إـناثـ و ذكوراً  نيوالمعلم
  .المدارس في المهني

 .التقنية  بالكليات  الالتحاق  في  الراغبين  للطلبة  الميسرة القروض توفيرالمساهمة في   •
 والمهارات المعارف جعل  المهني بهدف والتدريب الفني التعليم مؤسـسـات في تدريبية  برامج  بتنظيم والمصـانع لشـركاتا  قيام •

 .العمل بواقع صلة  ذات المهنية
ــركات يةإلزام • ــطة  الشـــ ــكل الط�ب  لتدريب أبوابها  بفتح والخاص  العام القطاعين  في  والكبيرة  المتوســـ   التعليم وط�ب  عام  بشـــ

 .الخصوص  وجه  على  الفني
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 كوريا الجنوبية   :أولاً 

 لمحة عامة 

 موقعا شـغلت حيث  التعليمية  للسـياسـة خاصـة أهمية الجنوبية كوريا أعطت  الحضـارية التنمية  حركة  بدفع  المتنامي الاهتمام في ظل       
ــات بين  متقدما ــياسـ ــرا  العامة السـ ــًة التعليم الفني باعتباره عنصـ ــيا الكورية وخاصـ ــاسـ ن أالجنوبية حيث  لكوريا التنموية  الانط�قة  في  أسـ

  .على التعليم الإنفاقخمس ميزانيتها تصب لصالح 
 العلمية للثورة المتسـارعة الُخطا مع خاصـة وتعلمها الحديثة التكنولوجيا تسـتوعب تعليمية اسـتراتيجية وضـع بضـرورة الاهتمام وتزايد       

 دول  قبل من الضـــخمة التحديات من  مجموعة تواجه التي  التطور ســـريعة التكنولوجيا ســـوق دخول الجنوبية كوريا لةاومح ومع  والمعرفية
 التقــدم  مواكبــة  على  قــادرة  مجموعــات  بتكوين  الكوري  التعليم  اســــــتراتيجيــة  وجــاءت  .كبيرة  أشــــــواطــا  المجــال  هــذا  في  قطعــت  أخرى

  بأنواعه  الفني  التعليم  خاصـة التعليم  إلى  وإدخالها التكنولوجيا انتقاء صـعيد  على ملحوظة ُخطاً  الجنوبية كوريا  شـهدت حيث  التكنولوجي،
  اســتراتيجيةبال  المرتبط  العلمي  للســياق  وفقا  الحضــاري رصــيدها من زاد الذي الأمر  التقنيات  على  الإيجابي الانفتاح  إلى  إضــافة المختلفة،
 .الكورية التعليمية

  والتضــحية الفعل، ورد والفعل  والخطأ،  التجربة أســلوب  على بل  ســحرية وصــفة  أو معادلة على تنطو لم التنمية في الكورية التجربة        
 مفارقات  الســياســات تلك  أنتجت  فقد ذاول .التعليمية العامة الســياســات تخطيط  في  الشــديدة  المركزية  عن فضــ�  معينة،  فئات بمتطلبات

  التعليم  اســــــتراتيجـية بين  الع�ـقة تحلـيل  في  البـحث  مشــــــكـلة تـبدو  هـنا  ومن .هـااحتواء  أو  مواجهتهـا  الكورـية الحكوـمة  على  ـكان ونـتائج
 تـلك  ـفاعلـية  وـمدى الحضـــــــارـية،  التنمـية  على  وأثره الجنوبـية  كورـيا  في  العـام  التعليم  من يتجزأ  ـلا  جزءا  ـباعتـباره  الفني ـبالتعليم  وع�قتهـا

ــادي،  النمو  على الع�قة ــاس  على الاقتصـ ــاليب  بأحدث  مدربة  قاعدة بناء  أو الفنيين المتعلمين  من  كوادر  خلق  أسـ ــر  أسـ  التكنولوجية العصـ
ــاس باعتباره ــناعية الدول تنمية أســـ ــتراتيجية  عليها تقوم والمحددات التي الأســـــس جانب  إلى هذا  الحديثة،  الصـــ   كوريا  في التعليم  اســـ
   .عام بشكل الجنوبية

 21  المستفادة  الدروس  أبرز 
  تصور وضع  على  وتساعدهم  الأعمال  بعالم  الطالب  تعرف  التي البرامج خ�ل من المتوسطة  المرحلة  المهني في  التوجيه تفعيل •

 .وقدراتهم لميولهم  وفقاً   والمهني الفني التعليم نحو وتوجههم  لمستقبلهم
 .الاقتصادية التنمية بخطط  والمهني الفني التعليم برامج ربط •
 .الطلب  على القائم والتدريب التأهيل إلى  البشرية للموارد العرض  على القائم والتأهيل التدريب برامج من الانتقال •
 .الأفرادو  للشركات الحوافز تقديم مع  العمل ثناءأ  البشرية للكوادر بالتدريب  القيام  على  الشركات  إلزام •
 مما  أعلى لمســتويات  والتدريب  الدراســة بمواصــلة  للملتحقين  يتيح  مفتوح  كنظام  المهني والتدريب  الفني  التعليم نظام  تصــميم •

 خاصــــة امتحانات  اجتياز  بعد  دراســــية مقررات  إلى  المكتســــبة والمهارات  الخبرات اباحتســــ   يتيح  كما فيه  الانخراط  على يســــاعد
 .التحاقهم  عند  والجامعات الكليات في الدراسية  المقررات  ضمن وتحتسب

 والبرامج  المجال  وتحديد والتدريبية  التعليمية  لمؤسـسـاتل  والإدارة والإشـراف  والتمويل  نشـاءالإ  في الخاص  القطاع مع  الشـراكة •
 .الصناعية  الشركات  حاجة  وفق

 .والتدريبية التعليمية  المؤسسات  نشاءإ  على الخاص القطاع تشجيع •
 .التقنية بالكليات  الالتحاق  في  الراغبين  للطلبة  الميسرة  القروض توفير •
ــاء  تمهيداً   للتأهيل  وطني  نظام تطوير • ــمنه  يتم  للمؤه�ت  وطني نظام  لإنشـ ــتويات الاعتراف  ضـ  وتقييمها للعاملين  الخبرة بمسـ

 .العامة  بالشهادات ومعادلتها بها والاعتراف
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 ماليزيا  :ثانياً 

 لمحة عامة 
  على   والتي تحتوي  الماليزية  المدارس مناهج  خ�ل من  والمهني  الفني والتعليم  العام  التعليم بين الدمج  ســــــياســــــة  ماليزيا اتبعت       

ــن  في  مهني  تدريب ــمن  Living Skills"الحيوية المهارات" منهج نأ حيث  مبكرة ســ ــيانة  الحرفية،  المهنية :يتضــ ــ�ح،والصــ  والإنتاج،  والإصــ
 .تدائيةابال المدارس  في  حتى ويقدم

وهذا   ،الثانويةِ   للمدرسة  Integrated Curricula "المتكاملِ  المنهجِ " روحِ   عن تبحث  Upper Secondary العليا الثانوية  المدرسة  منهج بينما       
 مـبادئ  :وهي  ،والفنـية المهنـية  المجموـعات  تـحت  أدرـجت  مـجاـلاتتســـــــعة   هـناك حـيث  واـلإضـــــــافـية  اـلاختـيارـية  المـجاـلات  إلى المنهج منظم

 التكنولوجيا، هندســة  الرســم، هندســة  الإضــافية،  الرياضــيات  الاقتصــاد المنزلي، الزراعية، العلوم التجارة، ،الأســاســي  الاقتصــاد المحاســبة،
 .العليا الثانوِية  لمنهجِ   الكلي التعليم من  بالمائة 8.5 أو تعليمية بالأسبوع فترات أربع يوزع مهني اختياري مجال كل  .الاختراع

 وكفاءاتهم  مصـــالحهم َتطوير من الط�ب  تمّكن أن الثانوية الأكاديمية المدارِس  في الاختيارية لتقديم المجالات ةالأســـاســـي الفكرة       
 .العالي التعليم متابعةل أو  العملِ  عالم لدخول للط�ب كاٍف  أساس َتزويد الاختيارية تستهدف  فالمجالات .وإمكانياتهم

 22  المستفادة  الدروس  أبرز 
 مما  أعلى لمســتويات  والتدريب  الدراســة بمواصــلة  للملتحقين  يتيح  مفتوح  كنظام  المهني والتدريب  الفني  التعليم نظام  تصــميم •

 خاصــــة امتحانات  اجتياز  بعد  دراســــية مقررات  إلى  المكتســــبة والمهارات  الخبرات اباحتســــ   يتيح  كما فيه  الانخراط  على يســــاعد
 .التحاقهم  عند  والجامعات الكليات في الدراسية  المقررات  ضمن وتحتسب

  الفني   التعليم  وط�ب  عام بشـكل ط�بال لتدريب  أبوابها  بفتح والخاص  العام القطاعين  في  والكبيرة المتوسـطة  الشـركات  إلزام •
 .الخصوص  وجه  على

 .والمهنية الفنية والتدريبية التعليمية  المؤسسات طلبةمدرسي و  مكافئات وحوافز سلم تعديل •
 .ومجتمعية  تنموية كقيمة المهني والتدريب الفني التعليم قيم مفهوم وترسيخ تجسيد •
 .والتدريبية التعليمية  المؤسسات  في والجودة النوعية  على التركز •
 .الفني والتدريب المهنيليم عوالمناهج لمراعاة الت  البرامج وتطوير لإعداد مركز  نشاءإ •
 .عمل  فرص على حصولهم عملية وتسهيل الخريجين متابعةل هيئة  نشاءإ •
  تدريبية  برامج  بتنظيم  والمصـانع  الشـركات بعض تقوم  بحيث  المهني  التعليم برامج  تقديم  في بالمشـاركة الخاص  القطاع  تشـجيع •

 .العمل بواقع  صلة ذات المهنية هاراتوالم المعارف جعل بهدف  المهني والتدريب  الفني التعليم مؤسسات  في
 .التطبيقية  العلمية البحوث مخصصات رفع على التركيز مع  العلمي بالبحث  الاهتمام •

   تركيا :ثالثاً 

 لمحة عامة 
 الزراعـية،  :منـها(  المـجاـلات  مختلف  في  احترافـية مـهارات  على الحصــــــول تركـيا  في  المهني والـتدرـيب  المهني التعليم نـظام يضــــــمن       

  لمن   ويتيح عاٍل، تعليم  على الحصــول دون  المهني المجال  إلى دخولهم لتأمين  )والرياضــية الســياحية، الصــحية، ،الابتكارو اعلابدا  التجارية،
 من  والتي  المهني التعليم  من  اكتســــــبوهـا  التي  الميزات  خ�ل  من زم�ئهم  على  التفوق  فرص  مع  ـبالجـامعـة  اـلالتحـاق  الط�ب  من  يرـغب

 :هاأبرز
 .والتميز التفرد لها تتيح بوتقة  في  وصقلها الفردية،  المواهب تنمية .1
 .والرسم والنحت التصوير :مثل ،ط�بال من لكثير جذابة  مجالات في جديدة مهارات  لاكتساب  الفرصة .2
 .العملية الحياة في الفنون عديد من والاستفادة الجديدة، التجارب خوض  على القدرة .3
 .الجامعية التخصصات من غيرها مع مقارنة  الفنية، المعاهد في الدراسة مدة قصر .4
 .الفنية التخصصات  في المستوى رفيعة الشخصيات من العديد  على التعرف  فرصة .5
 العالم جامعات أفـضل في للدراسـة الـسفر أو المعهد، دراسـة من الانتهاء بعد  المتطورة الجامعات  في  للدراسـة الانتقال إمكانية .6

 .الفنية بالتخصصات  تعنى التي
 .الفنون أنواع بمختلف  للقيام  المثالية  الشروط  توفر والتي للمعاهد، القوية التحتية  البنية .7
 .مجاله  في كل والمتخصصين، الخبراء من ليكونوا وتدريبهم العملية، الحياة إلى ط�بال تحضير .8
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 .برامجهم في والتركيز الدراسة  على ط�بال لتشجيع وناجحة آمنة بيئة وجود .9

 23المستفادة  الدروس  أبرز 

  في   التعليم  اســــتراتيجيات ودمج  والدولي  الإقليميو  المحلي  الســــوق احتياجات لتلبية موجهة تعليمية  فلســــفة إيجاد  ضــــرورة •
 .واحدة استراتيجية

 وبحســـــــب  اعتمـاداتهـا بتوظيف  للوزارة  مـالـية  صــــــ�حـيات  وإعطـاء  اـلأخرى  القطـاـعات  عن  والمهني  الفني  للتعليم  لوـيةأو  إعطـاء •
 .ةالأساسي احتياجاتها

 .التقييم عمليات استمرار مع والتدريبية التعليمية  المؤسسات  لبناء موازنات رصد •
 .وبشفافية ذلك وتوظيف مالية لمصادر خيارات  عن للبحث والتدريبية التعليمية المؤسسات إدارة تشجيع •
 .المالي الإسهام فيها  بما المسئولية تحمل  في وإشراكه المجتمع مع  ثقة بناء •
  الفني   التعليم  وط�ب  عام بشـكل الط�ب لتدريب  أبوابها  بفتح والخاص  العام القطاعين  في  والكبيرة المتوسـطة  الشـركات  إلزام •

 .الخصوص  وجه  على
 .الصناعي التقدم أهميةب  الطلبة  ووعي معارف تنمية •
 .المناطق جميع  في  والمهني  الصناعي الاستثمار مجالات فتح •
 .والمهنية  الفنية المعاهد لأحد  ينتمي الذي الفرد مستوى رفع نحو الحكومي التشجيع •
 .المهني والتدريب  الفنون  مجالات  في عالية كفاءات اجتذاب نحو حكومية مؤسسات  قبل من عروض تقديم •
ــجيع •  روبيأوال  الاتحاد لدول  وخاصـــــة التقنية؛ مجال  في التعليم  على الط�ب  لتدريب  متقدمة  عالمية لدول  التقني تعاثابال تشـــ

 .انابوالي وروسيا
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	خلال الأعوام الدراسية (2017/2018، 2018/2019، 2019/2020)
	جدول رقم (2): عدد الطلاب الملتحقين والتخصصات بمعاهد التعليم الفني والتدريب المهني 
	أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في التنمية0F
	يشكل التعليم الفني والتدريب المهني أحد مدخلات النمو الاقتصادي كونه يؤثر في متغيرات التشغيل والبطالة ودخل الفرد ومستوى المعيشة وحالة الفقر، والاهتمام بهذا النوع من التعليم يعد المحك الحقيقي الذي يتمحور عليه ناتج التنمية، كما أن الاستثمار في هذا ...
	يشكل التعليم الفني والتدريب المهني أحد مدخلات النمو الاقتصادي كونه يؤثر في متغيرات التشغيل والبطالة ودخل الفرد ومستوى المعيشة وحالة الفقر، والاهتمام بهذا النوع من التعليم يعد المحك الحقيقي الذي يتمحور عليه ناتج التنمية، كما أن الاستثمار في هذا ...
	ويقع على عاتق التعليم الفني قيامه بدور أساسي وفاعل في تلبية احتياجات التنمية من القوى العاملة المؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة، والقادرة على مواجهة التغيرات المتسارعة وانعكاساتها على طبيعة احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات المتغيرة، مما ...
	ويقع على عاتق التعليم الفني قيامه بدور أساسي وفاعل في تلبية احتياجات التنمية من القوى العاملة المؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة، والقادرة على مواجهة التغيرات المتسارعة وانعكاساتها على طبيعة احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات المتغيرة، مما ...
	ويقع على عاتق التعليم الفني قيامه بدور أساسي وفاعل في تلبية احتياجات التنمية من القوى العاملة المؤهلة للتعامل مع التقنيات الحديثة، والقادرة على مواجهة التغيرات المتسارعة وانعكاساتها على طبيعة احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات المتغيرة، مما ...
	وبالتالي فإن الاستثمار في تطوير نظام التعليم الفني من شأنه أن يشجع الطلاب المتفوقين على الالتحاق بهذا النوع من التعليم، والارتقاء بمستوى خريجيه بما يلبي احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة التي تساعد في تنمية الاقتصاد والمنافسة على المستوى ال...
	وبالتالي فإن الاستثمار في تطوير نظام التعليم الفني من شأنه أن يشجع الطلاب المتفوقين على الالتحاق بهذا النوع من التعليم، والارتقاء بمستوى خريجيه بما يلبي احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة التي تساعد في تنمية الاقتصاد والمنافسة على المستوى ال...
	وقد أوضحت نتائج استبيانية إلكترونية أجراها يمن إنفورميشن سنتر1F  منتصف شهر نوفمبر 2021م حول التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن أن 58.3% من السكان يؤكدون أن حاجة سوق اليمن لمخرجات التعليم الفني والتدريب المهني كبيرة جدًا، 23.6% كبيرة، 13.9%...
	وقد أوضحت نتائج استبيانية إلكترونية أجراها يمن إنفورميشن سنتر1F  منتصف شهر نوفمبر 2021م حول التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن أن 58.3% من السكان يؤكدون أن حاجة سوق اليمن لمخرجات التعليم الفني والتدريب المهني كبيرة جدًا، 23.6% كبيرة، 13.9%...

	التعليم الفني والتدريب المهني في أهداف التنمية المستدامة
	يتمثل الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة في ضمان التعليم الجيد المنصف والشـامل للجميع وتعزيز فـرص التعلم مدى الحياة للجميع. ويتضمن 11 مؤشراً موزعة على 10 مقاصد وفق إطار المؤشرات العالمية لأهداف التنمية المستدامة. منها المقصد 3 تكافؤ فرص ال...
	يتمثل الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة في ضمان التعليم الجيد المنصف والشـامل للجميع وتعزيز فـرص التعلم مدى الحياة للجميع. ويتضمن 11 مؤشراً موزعة على 10 مقاصد وفق إطار المؤشرات العالمية لأهداف التنمية المستدامة. منها المقصد 3 تكافؤ فرص ال...
	يتمثل الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة في ضمان التعليم الجيد المنصف والشـامل للجميع وتعزيز فـرص التعلم مدى الحياة للجميع. ويتضمن 11 مؤشراً موزعة على 10 مقاصد وفق إطار المؤشرات العالمية لأهداف التنمية المستدامة. منها المقصد 3 تكافؤ فرص ال...
	ويشكل التعليم المهني والتقني أحد المكونات الرئيسة لتنمية الموارد البشرية التي بدورها تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية للدولة. ويُعد تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع أحد أكثر الوسائل فعالية لتحقيق التنمية الم...
	ويشكل التعليم المهني والتقني أحد المكونات الرئيسة لتنمية الموارد البشرية التي بدورها تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية للدولة. ويُعد تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع أحد أكثر الوسائل فعالية لتحقيق التنمية الم...

	شكل رقم (1): أهمية التعليم التقني والمهني في التنمية
	استراتيجيات التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن
	الاستراتيجية الوطنية الأولى 2005-2014
	وبالنسبة لليمن ولأهمية التعليم الفني والتدريب المهني، فقد تم إعداد أول استراتيجية وطنية للتعليم الفني والتدريب المھني في العام 2004 لتغطي الفترة 0052 – 2014   وقد حددت ھذه الاستراتيجية ثلاث مراحل للتنفيذ ھي:
	وبالنسبة لليمن ولأهمية التعليم الفني والتدريب المهني، فقد تم إعداد أول استراتيجية وطنية للتعليم الفني والتدريب المھني في العام 2004 لتغطي الفترة 0052 – 2014   وقد حددت ھذه الاستراتيجية ثلاث مراحل للتنفيذ ھي:
	المرحلة الأولى (2005 – 2008): اعتماد نھج یقوده الطلب للتعليم في مجال التعلیم الفني والتدریب المھني، وكذا تشغیل وتجھیز 35 معھداً جدیداً للتعلیم الفني والتدریب المھني.
	المرحلة الأولى (2005 – 2008): اعتماد نھج یقوده الطلب للتعليم في مجال التعلیم الفني والتدریب المھني، وكذا تشغیل وتجھیز 35 معھداً جدیداً للتعلیم الفني والتدریب المھني.
	المرحلة الثانیة (2009 – 2012): التوسع في نظام التعلیم الفني والتدریب المھني بما یتناسب مع مستوى الطلب في سوق العمل وفي قطاعات محددة وتجمعات سكانیة محددة.
	المرحلة الثانیة (2009 – 2012): التوسع في نظام التعلیم الفني والتدریب المھني بما یتناسب مع مستوى الطلب في سوق العمل وفي قطاعات محددة وتجمعات سكانیة محددة.
	وقد كانت أبرز مرتكزات استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني:
	 زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الفني والتدريب المهني وكليات المجتمع والمعاهد التقنية.
	 الارتقاء بمستوى جودة العملية التدريبية بما يستوعب التغييرات التكنولوجية.
	 تأكيد اللامركزية وتحسين عدالة توزيع الخدمات التدريبية.
	 بناء شراكة فاعلة وتحفيز دور القطاع الخاص للمشاركة الإيجابية في التعليم الفني والتدريب المهني.
	واستهدفت استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني بمسودة خطة التنمية الرابعة ما يلي:
	 رفع الطاقة الاستيعابية بالتعليم الفني والتدريب المهني.
	 إتاحة فرص التدريب الموجهة للمرأة والمتسربين من التعليم وذوي الاحتياجات الخاصة والباحثين عن عمل.
	 إنشاء المعاهد المهنية والمعاهد التقنية وكليات المجتمع بالإضافة إلى إعادة تأهيل وترميم عدد من المعاهد المهنية والتوسع في عدد آخر لتلبية احتياجات سوق العمل بما يحقق الربط بين احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإمكانيات التعليم الفني والتدريب...
	سعت استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني إلى زيادة مستوى الالتحاق إلى 15% وبالتالي فإن الاستراتيجية سعت إلى العمل على إنشاء 137 معهدا في 20 محافظة تستوعب 15% من طلاب التعليم الأساسي وكذلك 82 معهدا آخر لاستيعاب 15% من خريجي التعليم الثانوي غي...
	سعت استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني إلى زيادة مستوى الالتحاق إلى 15% وبالتالي فإن الاستراتيجية سعت إلى العمل على إنشاء 137 معهدا في 20 محافظة تستوعب 15% من طلاب التعليم الأساسي وكذلك 82 معهدا آخر لاستيعاب 15% من خريجي التعليم الثانوي غي...
	الإطار الاستراتيجي (الاستراتيجية المحدثة) للفترة 2021-2023

	ونتيجة لتلك التحديات وبطلب من وزارة التعلیم الفني والتدریب المھني جاء إعداد الإطار الاستراتيجي (الاستراتيجية المحدثة) للفترة 2021 -2023  نتيجة مجموعة من الجهود المشتركة مع قطاعات عريضة وواسعة من أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بمن فیھم مسؤولون ف...
	ونتيجة لتلك التحديات وبطلب من وزارة التعلیم الفني والتدریب المھني جاء إعداد الإطار الاستراتيجي (الاستراتيجية المحدثة) للفترة 2021 -2023  نتيجة مجموعة من الجهود المشتركة مع قطاعات عريضة وواسعة من أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بمن فیھم مسؤولون ف...
	وترمي هذه الاستراتيجية في مرحلتها الأولى إلى التخفيف من آثار الصراع الجاري على فئات المجتمعات المتضررة وذلك من خلال إعادة تأھیل مراكز وخدمات هامة ورئيسة للتعلیم الفني والتدریب المھني في قطاعات رئيسة وذات أولوية، وتتبنى ھذه الاستراتيجية مساراً ی...
	وترمي هذه الاستراتيجية في مرحلتها الأولى إلى التخفيف من آثار الصراع الجاري على فئات المجتمعات المتضررة وذلك من خلال إعادة تأھیل مراكز وخدمات هامة ورئيسة للتعلیم الفني والتدریب المھني في قطاعات رئيسة وذات أولوية، وتتبنى ھذه الاستراتيجية مساراً ی...
	1) تعزیز مستوى الوصول إلى خدمات التعلیم الفني والتدریب المھني وتحسین تقدیم الخدمة في وضع الصراع ومرحلة ما بعد الصراع.
	2) تعزیز جودة وأھمیة التعلیم الفني والتدریب المھني.
	3) تحسین الحوكمة في قطاع التعلیم الفني والتدریب المھني.
	وقد أبرزت هذه الاستراتيجيات أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تعزيز نظام التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاته.

	المستوى التعليمي في معاهد التعليم التقني والمهني
	يوجد ثلاثة مستويات تعليمية متوفرة للملتحقين بالتعليم الفني  والتدريب المهني بإمكان الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي الالتحاق بمسار التدريب المهني والذي ينتهي بالحصول على دبلوم عمالة ماهرة أو دبلوم مهني ثانوي (ثانوية مهنية) أما الطلاب المستمرون...
	يوجد ثلاثة مستويات تعليمية متوفرة للملتحقين بالتعليم الفني  والتدريب المهني بإمكان الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي الالتحاق بمسار التدريب المهني والذي ينتهي بالحصول على دبلوم عمالة ماهرة أو دبلوم مهني ثانوي (ثانوية مهنية) أما الطلاب المستمرون...
	وبوسع الطلاب خريجي التعليم الأساسي الالتحاق بالتعليم المهني الثانوي (سنتين - ثلاث سنوات) كما أن خريجي التعليم الثانوي يمكنهم الالتحاق في معاهد تقنية (سنتين) أو في كليات المجتمع (ثلاث سنوات).
	وبوسع الطلاب خريجي التعليم الأساسي الالتحاق بالتعليم المهني الثانوي (سنتين - ثلاث سنوات) كما أن خريجي التعليم الثانوي يمكنهم الالتحاق في معاهد تقنية (سنتين) أو في كليات المجتمع (ثلاث سنوات).
	وبوسع الطلاب خريجي التعليم الأساسي الالتحاق بالتعليم المهني الثانوي (سنتين - ثلاث سنوات) كما أن خريجي التعليم الثانوي يمكنهم الالتحاق في معاهد تقنية (سنتين) أو في كليات المجتمع (ثلاث سنوات).

	مقدمو خدمات التعليم الفني والتدريب المھني في الیمن
	يصل إجمالي عدد مراكز ومعاهد التعليم الفني والتدريب المهني التي تعمل حاليا 217 مركزا ومعهدا منها 134 معهدا ومركزاً خاصا بينما بلغت كليات المجتمع الخاصة 40 كلية مقابل 16 كلية حكومية وبالتالي فقد بلغ إجمالي كليات ومعاهد ومراكز التعليم الفني والتدر...
	يصل إجمالي عدد مراكز ومعاهد التعليم الفني والتدريب المهني التي تعمل حاليا 217 مركزا ومعهدا منها 134 معهدا ومركزاً خاصا بينما بلغت كليات المجتمع الخاصة 40 كلية مقابل 16 كلية حكومية وبالتالي فقد بلغ إجمالي كليات ومعاهد ومراكز التعليم الفني والتدر...
	يصل إجمالي عدد مراكز ومعاهد التعليم الفني والتدريب المهني التي تعمل حاليا 217 مركزا ومعهدا منها 134 معهدا ومركزاً خاصا بينما بلغت كليات المجتمع الخاصة 40 كلية مقابل 16 كلية حكومية وبالتالي فقد بلغ إجمالي كليات ومعاهد ومراكز التعليم الفني والتدر...
	ويلاحظ من خلال الشكل (3) أن عدد مراكز ومعاهد وكليات المجتمع تزايدت بصورة مستمرة من 116 منشأة عام 2019 م إلى 273 منشأة عام 2018م وقد تزايدت المنشآت الحكومية ولكن بأقل من مستوى تزايد منشآت القطاع الخاص حيث ارتفعت المنشآت الحكومية من 78 منشأة عام ...
	ويلاحظ من خلال الشكل (3) أن عدد مراكز ومعاهد وكليات المجتمع تزايدت بصورة مستمرة من 116 منشأة عام 2019 م إلى 273 منشأة عام 2018م وقد تزايدت المنشآت الحكومية ولكن بأقل من مستوى تزايد منشآت القطاع الخاص حيث ارتفعت المنشآت الحكومية من 78 منشأة عام ...
	شكل رقم (3): مقدمي خدمات التعليم الفني والتدريب المهني خلال الفترة (2009-2018)


	شكل رقم (2): المستوى التعليمي في معاهد التعليم التقني والمهني
	جدول رقم (1): مقدمي خدمات التعليم الفني والتدريب المهني 2018
	الملتحقون
	على الرغم من ظروف الصراع والحرب منذ أواخر 2014 م إلا أن الملاحظ من خلال بيانات الجدول رقم (2) تزايد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني من 8634 طالباً وطالبة خلال العام الدراسي 2017/2018م إلى 14810 طالب وطالبة في العام الدراسي 2...
	على الرغم من ظروف الصراع والحرب منذ أواخر 2014 م إلا أن الملاحظ من خلال بيانات الجدول رقم (2) تزايد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني من 8634 طالباً وطالبة خلال العام الدراسي 2017/2018م إلى 14810 طالب وطالبة في العام الدراسي 2...
	وقد بلغ عدد الطلاب الملتحقين بمعاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني في العام الدراسي 2017/2018م 3704 طالب وطالبة مقابل 4930 طالباً وطالبة ملتحقين بكليات المجتمع خلال نفس السنة الدراسية وارتفع عدد الملتحقين في كل منهما إلى 6765 طالباً وطالب...
	وقد بلغ عدد الطلاب الملتحقين بمعاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني في العام الدراسي 2017/2018م 3704 طالب وطالبة مقابل 4930 طالباً وطالبة ملتحقين بكليات المجتمع خلال نفس السنة الدراسية وارتفع عدد الملتحقين في كل منهما إلى 6765 طالباً وطالب...
	وتشير بعض المصادر3F  الرسمية إلى أن نسبة القبول في المعاهد المهنية والتقنية التابعة للوزارة وكذا كليات المجتمع من إجمالي المتقدمين بلغت 65% فقط، في حين بلغت نسبة القبول في المعاهد الفنية والتقنية وكليات المجتمع الخاصة 79% و80% على التوالي.
	وتشير بعض المصادر3F  الرسمية إلى أن نسبة القبول في المعاهد المهنية والتقنية التابعة للوزارة وكذا كليات المجتمع من إجمالي المتقدمين بلغت 65% فقط، في حين بلغت نسبة القبول في المعاهد الفنية والتقنية وكليات المجتمع الخاصة 79% و80% على التوالي.

	المتخرجون
	تستمر معدلات النمو لخريجي المعاهد التقنية والمهنية النظامية وكليات المجتمع الحكومية بالانخفاض وهذا يعود إلى عدة أسباب منها أن هذه المعاهد والكليات الحكومية تركز على الجانب النظري أكثر من العملي لعدم وجود المواد الخام (مواد التدريب) وتسرب الكادر.
	تستمر معدلات النمو لخريجي المعاهد التقنية والمهنية النظامية وكليات المجتمع الحكومية بالانخفاض وهذا يعود إلى عدة أسباب منها أن هذه المعاهد والكليات الحكومية تركز على الجانب النظري أكثر من العملي لعدم وجود المواد الخام (مواد التدريب) وتسرب الكادر.
	شكل رقم (4): عدد الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني للفترة (2018-2020)

	من خلال الشكل (4) نلاحظ أنه انخفض عدد خريجي المعاهد التقنية والمهنية الحكومية من 4.8 ألف خريج عام 2017/2018 إلى 4.1 ألف خريج في عام 2019/2020، إلا أن الانخفاض الأكبر كان في كليات المجتمع الحكومية حيث بلغت حوالي 1.2 ألف خريج عام 2017/2018 لتنخفض...
	من خلال الشكل (4) نلاحظ أنه انخفض عدد خريجي المعاهد التقنية والمهنية الحكومية من 4.8 ألف خريج عام 2017/2018 إلى 4.1 ألف خريج في عام 2019/2020، إلا أن الانخفاض الأكبر كان في كليات المجتمع الحكومية حيث بلغت حوالي 1.2 ألف خريج عام 2017/2018 لتنخفض...

	المتسربون
	تشير البيانات الرسمية4F  كما هو واضح في الجدول رقم (3) إلى أن إجمالي معدل التسرب من الطلاب الملتحقين بكافة المستويات التعليمة للتعليم الفني والتدريب المهني بلغ 7.4 % عام 2017/2018م وصل هذا المعدل إلى 9.9% للذكور مقابل 0.1% للإناث.
	تشير البيانات الرسمية4F  كما هو واضح في الجدول رقم (3) إلى أن إجمالي معدل التسرب من الطلاب الملتحقين بكافة المستويات التعليمة للتعليم الفني والتدريب المهني بلغ 7.4 % عام 2017/2018م وصل هذا المعدل إلى 9.9% للذكور مقابل 0.1% للإناث.
	معدلات التسرب للطلاب الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني في البرامج التي تمتد سنتين بعد التعليم الأساسي حوالي 5.5% فيما وصل إلى 21.1% في التعليم المهني التي تمتد ثلاث سنوات بعد التعليم الأساسي وحوالي 17.8% تعليم تقني سنتان بعد الثانوية، كم...
	معدلات التسرب للطلاب الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني في البرامج التي تمتد سنتين بعد التعليم الأساسي حوالي 5.5% فيما وصل إلى 21.1% في التعليم المهني التي تمتد ثلاث سنوات بعد التعليم الأساسي وحوالي 17.8% تعليم تقني سنتان بعد الثانوية، كم...
	معدلات التسرب للطلاب الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني في البرامج التي تمتد سنتين بعد التعليم الأساسي حوالي 5.5% فيما وصل إلى 21.1% في التعليم المهني التي تمتد ثلاث سنوات بعد التعليم الأساسي وحوالي 17.8% تعليم تقني سنتان بعد الثانوية، كم...
	أما التقرير الاقتصادي العربي الموحد فقد أشار إلى أن نسبة التسرب في اليمن عام 2019 بلغت 16% مقارنة بـ 9.8% لمتوسط التسرب لبقية الدول العربية5F  .
	وقد كان تسرب الطلاب من التعليم الفني والتدريب المهني نتيجة لظروف متعددة، أهمها تضرر مؤسساتهم التعليمية، أو النزوح إلى مناطق أخرى، أو عدم القدرة على الإنفاق من أجل الدراسة.
	وقد كان تسرب الطلاب من التعليم الفني والتدريب المهني نتيجة لظروف متعددة، أهمها تضرر مؤسساتهم التعليمية، أو النزوح إلى مناطق أخرى، أو عدم القدرة على الإنفاق من أجل الدراسة.

	النفقات على التعلیم الفني والتدریب المھني
	ونلاحظ من خلال الجدول رقم (4) أن الأهمية النسبية للنفقات الفعلية للتعليم الفني والتدريب المهني ارتفعت من الناتج المحلي الإجمالي من 0.11% عام 2000 إلى 0.24% عام 2008 إلا أنها تناقصت منذ عام 2009 لتصل إلى حوالي 0.16% في عام 2012م، وخلال الفترة 20...
	ونلاحظ من خلال الجدول رقم (4) أن الأهمية النسبية للنفقات الفعلية للتعليم الفني والتدريب المهني ارتفعت من الناتج المحلي الإجمالي من 0.11% عام 2000 إلى 0.24% عام 2008 إلا أنها تناقصت منذ عام 2009 لتصل إلى حوالي 0.16% في عام 2012م، وخلال الفترة 20...
	وبالنسبة لبيانات الفترة الأخيرة خلال فترة الحرب والصراع وبالرغم من شحة البيانات إلا أن البيانات الأولية تفيد إلى أن متوسط نسبة الإنفاق العام على التعليم الفني والتدريب المهني لا يتجاوز 0.1% من إجمالي الإنفاق العام كمتوسط سنوي للفترة 2017-2019م،...
	وبالنسبة لبيانات الفترة الأخيرة خلال فترة الحرب والصراع وبالرغم من شحة البيانات إلا أن البيانات الأولية تفيد إلى أن متوسط نسبة الإنفاق العام على التعليم الفني والتدريب المهني لا يتجاوز 0.1% من إجمالي الإنفاق العام كمتوسط سنوي للفترة 2017-2019م،...

	مصادر تمويل التعليم الفني والتدريب المهني
	تمول تقديم خدمات التعليم الفني والتدريب المهني من خلال الموازنة العامة المخصصة لها (والتي تعتبر شبة متوقفة منذ عام 2016م) وكذا من الرسوم المحصلة. وقد عملت الدولة على تنويع مصادر التمويل للتعليم الفني والتدريب المهني من خلال إنشاء صندوق تنمية ال...
	تمول تقديم خدمات التعليم الفني والتدريب المهني من خلال الموازنة العامة المخصصة لها (والتي تعتبر شبة متوقفة منذ عام 2016م) وكذا من الرسوم المحصلة. وقد عملت الدولة على تنويع مصادر التمويل للتعليم الفني والتدريب المهني من خلال إنشاء صندوق تنمية ال...
	من خلال الجدول (6)، تشير البيانات المتاحة للفترة (2005-2012) عن مصادر تمويل التعليم الفني إلى وجود أربعة مصادر تمويلية تتفاوت من حيث أهميتها النسبية غير أنها تندرج في إطار المصادر الثانوية باستثناء التمويل الحكومي والذي يعتبر المصدر الرئيس لتمو...
	من خلال الجدول (6)، تشير البيانات المتاحة للفترة (2005-2012) عن مصادر تمويل التعليم الفني إلى وجود أربعة مصادر تمويلية تتفاوت من حيث أهميتها النسبية غير أنها تندرج في إطار المصادر الثانوية باستثناء التمويل الحكومي والذي يعتبر المصدر الرئيس لتمو...
	ويتضح أن التمويل الحكومي للتعليم العالي ارتفع من 88.5% عام 2005م إلى 90 % عام 2012م من إجمالي التمويل المتاح للتعليم الفني والتدريب المهني حيث سجل التمويل الحكومي متوسطاً بلغ حوالي 87.2% من إجمالي مصادر التمويل خلال الفترة 2005 – 2012م بينما سج...
	ويتضح أن التمويل الحكومي للتعليم العالي ارتفع من 88.5% عام 2005م إلى 90 % عام 2012م من إجمالي التمويل المتاح للتعليم الفني والتدريب المهني حيث سجل التمويل الحكومي متوسطاً بلغ حوالي 87.2% من إجمالي مصادر التمويل خلال الفترة 2005 – 2012م بينما سج...

	مؤشر إنتاجية التعليم الفني والتدريب المهني
	يوضح الجدول (7) أن مؤشر إنتاجية التعليم الفني خلال فترة تقارب عقد من الزمن، ظل تقريبا كما هو حيث بلغ 53.5% في العام الدراسي 2004/2005 وارتفع بثلاث نقاط مئوية فقط مسجلاً 56.1% مما يعني ضعف الكفاءة والجودة وبالتالي عدم الاستخدام الأمثل للموارد ال...
	يوضح الجدول (7) أن مؤشر إنتاجية التعليم الفني خلال فترة تقارب عقد من الزمن، ظل تقريبا كما هو حيث بلغ 53.5% في العام الدراسي 2004/2005 وارتفع بثلاث نقاط مئوية فقط مسجلاً 56.1% مما يعني ضعف الكفاءة والجودة وبالتالي عدم الاستخدام الأمثل للموارد ال...
	ويتوقع أن يكون هذا المؤشر منخفضاً خلال السنوات الأخيرة للظروف التي يعانيها البلد وظاهرة التسرب من التعليم بشكل عام، مما يستدعي أهمية التشخيص الدقيق لهذه النتائج ومعالجة مسبباتها وهذا ما سيتم مراعاته في القسم الأخير لهذه النشرة.
	على الرغم من الجهود المبذولة في جانب التعليم في اليمن بمكوناته المختلفة وبالذات تلك المتعلقة بالتعليم الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني إلا أن سوق العمل وقطاعاته الاقتصادية المختلفة تعاني من ندرة شديدة في العمالة الماهرة والمدربة واللازمة ...
	على الرغم من الجهود المبذولة في جانب التعليم في اليمن بمكوناته المختلفة وبالذات تلك المتعلقة بالتعليم الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني إلا أن سوق العمل وقطاعاته الاقتصادية المختلفة تعاني من ندرة شديدة في العمالة الماهرة والمدربة واللازمة ...
	وعلى الرغم من تبني الحكومات السابقة العديد من الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني والتي استهدفت في المقام الأول: "تطوير وتنويع برامج ومناهج التعليم الفني والتدريب المهني استجابة لتطوير احتياجات سوق العمل من الكفاءات على المستويي...
	وعلى الرغم من تبني الحكومات السابقة العديد من الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني والتي استهدفت في المقام الأول: "تطوير وتنويع برامج ومناهج التعليم الفني والتدريب المهني استجابة لتطوير احتياجات سوق العمل من الكفاءات على المستويي...
	كما تشير بيانات الخدمة المدنية إلى زيادات سنوية متواصلة في أعداد الخريجين الباحثين عن وظائف حكومية وبصورة تفوق الاحتياجات السنوية لجهاز الخدمة المدنية، فضلا عن أن غالبية المسجلين لديها هم من ذوي التخصصات الإنسانية والاجتماعية ويندر وجود تخصصات ...
	كما تشير بيانات الخدمة المدنية إلى زيادات سنوية متواصلة في أعداد الخريجين الباحثين عن وظائف حكومية وبصورة تفوق الاحتياجات السنوية لجهاز الخدمة المدنية، فضلا عن أن غالبية المسجلين لديها هم من ذوي التخصصات الإنسانية والاجتماعية ويندر وجود تخصصات ...

	العلاقة بين التعليم والتدريب والبطالة
	ضمن الجدول (8) يلاحظ أن نسبة العاملين الأميين في الاقتصاد الوطني تصل إلى 17,9% وهي نسبة كبيرة يجب تقليصها في السنوات القادمة حيث يلاحظ أن نسبة النساء الأميات اللواتي يعملنَ تزيد نسبيا عن الرجال الأميين العاملين، فأكثر من 46,7% من النساء العاملا...
	ضمن الجدول (8) يلاحظ أن نسبة العاملين الأميين في الاقتصاد الوطني تصل إلى 17,9% وهي نسبة كبيرة يجب تقليصها في السنوات القادمة حيث يلاحظ أن نسبة النساء الأميات اللواتي يعملنَ تزيد نسبيا عن الرجال الأميين العاملين، فأكثر من 46,7% من النساء العاملا...
	جدول رقم (8): نسبة العاملين ومعدل البطالة حسب الجنس والمستوى التعليمي (2013-2014)؛ (%)

	ومن الملاحظ أن نسبة العاملين الحاصلين على شهادة البكالوريوس تصل إلى 7,4% وهي نسبة لا تؤهل لبناء اقتصاد قوي قادر على امتصاص الصدمات واستيعاب التطورات المذهلة التي يشهدها العالم اليوم، كما يجب على الحكومة أن تفعل من دور التعليم العالي والتعليم ال...
	ومن الملاحظ أن نسبة العاملين الحاصلين على شهادة البكالوريوس تصل إلى 7,4% وهي نسبة لا تؤهل لبناء اقتصاد قوي قادر على امتصاص الصدمات واستيعاب التطورات المذهلة التي يشهدها العالم اليوم، كما يجب على الحكومة أن تفعل من دور التعليم العالي والتعليم ال...
	وتفيد المعلومات ايضا في ذات الجدول الى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والاناث المتعلم (الذي يقرأ ويكتب) إلى 12.4و26.6 على التوالي مقارنة ب 8.4  و13.3 للشباب والاناث الأميين وهو ما يلفت النظر إذ تزداد معدلات البطالة مع زيادة مستوى التعلم وهذا لوجود ع...
	وتفید المعلومات في الشكل (5) أن حصة الشباب الغیر ملتحقین بالعمل أو التعلیم أو التدریب (NEET) Not in Education, Employment, or Training في الیمن بلغت حوالي 44.4% وھي الاعلى مع العراق مقارنة بمتوسط بقیة الدول العربیة 27%، وھذا یوضح مدى ارتباط وتداخل قضا...
	وتفید المعلومات في الشكل (5) أن حصة الشباب الغیر ملتحقین بالعمل أو التعلیم أو التدریب (NEET) Not in Education, Employment, or Training في الیمن بلغت حوالي 44.4% وھي الاعلى مع العراق مقارنة بمتوسط بقیة الدول العربیة 27%، وھذا یوضح مدى ارتباط وتداخل قضا...
	شكل رقم (5): متوسط نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب
	في الدول العربية (%) للفترة (2015-2019)


	تنامي القطاع غير المنظم9F
	اليمن بلد فائض العمالة ذو إيقاع بطيء لتوفير الوظائف ويعزى ذلك جزئيا إلى صغر القطاع الخاص به وبيئة الاستثمار الخاص الصعبة. تنمو القوة العاملة سنويًا بنحو%3.5   أو ما يقدر بنحو 200 ألف باحث جديد عن فرصة عمل وتعتبر عملية تهيئة فرص العمل في اليمن م...
	اليمن بلد فائض العمالة ذو إيقاع بطيء لتوفير الوظائف ويعزى ذلك جزئيا إلى صغر القطاع الخاص به وبيئة الاستثمار الخاص الصعبة. تنمو القوة العاملة سنويًا بنحو%3.5   أو ما يقدر بنحو 200 ألف باحث جديد عن فرصة عمل وتعتبر عملية تهيئة فرص العمل في اليمن م...
	وتشير التوقعات أنه وبحلول عام 2025، سيصل عدد العاملين إلى 11 مليون عامل، ومن المتوقع أن تعمل نسبة كبيرة منهم تقارب 9.9  مليون عامل في القطاع غير المنظم ما لم تتغير بنية سوق العمل. نتيجة النمو السكاني السريع، غير أن بعض القطاعات الرئيسة المحددة ...
	وتشير التوقعات أنه وبحلول عام 2025، سيصل عدد العاملين إلى 11 مليون عامل، ومن المتوقع أن تعمل نسبة كبيرة منهم تقارب 9.9  مليون عامل في القطاع غير المنظم ما لم تتغير بنية سوق العمل. نتيجة النمو السكاني السريع، غير أن بعض القطاعات الرئيسة المحددة ...
	لذا فإن أداء القطاع الخاص هو الدافع وراء معظم النتائج المستدامة في سوق العمل وخاصة المنظم منه ويساعد التعليم في تهيئة قوى عاملة متنقلة أكثر مهارة، ومن ثم دعم عملية تأسيس اقتصاد أكثر إنتاجية لأصحاب العمل ومجتمع أكثر رضا في المواطنين.
	لذا فإن أداء القطاع الخاص هو الدافع وراء معظم النتائج المستدامة في سوق العمل وخاصة المنظم منه ويساعد التعليم في تهيئة قوى عاملة متنقلة أكثر مهارة، ومن ثم دعم عملية تأسيس اقتصاد أكثر إنتاجية لأصحاب العمل ومجتمع أكثر رضا في المواطنين.

	العمالة اليمنية وسوق الخليج العربي11F
	كما سبق الإيضاح تشير أهداف القوانين والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الفني بشكل رئيس إلى سوق العمل الداخلي، إلا أنها أيضاً أدركت في التطبيق العملي أهمية أسواق العمل الخارجية وخاصة الخليجية لاستيعاب العمالة الفائضة في اليمن والحد من البطالة والت...
	كما سبق الإيضاح تشير أهداف القوانين والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الفني بشكل رئيس إلى سوق العمل الداخلي، إلا أنها أيضاً أدركت في التطبيق العملي أهمية أسواق العمل الخارجية وخاصة الخليجية لاستيعاب العمالة الفائضة في اليمن والحد من البطالة والت...
	لذلك، تحتاج اليمن إلى إعداد عمالة ماهرة أو نصف ماهرة في مجال البناء والتصنيع وتشغيل الآلات وتقديم الخدمات، وخاصة السياحية في الفنادق والمطاعم. ويتطلب استيعاب تلك الاحتياجات تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، خاصة مع تزايد أعداد خريجي ال...
	وقد شهد اليمن خروج أعداد كبيرة من العمال خلال سبعينيات القرن الماضي نتيجة الطلب الكبير على العمالة غير الماهرة للمشاركة في النهضة العمرانية التي شهدتها دول المنطقة إبان الطفرة النفطية وارتفاع أسعار النفط وخصوصا في دول الخليج والذي انعكس في نمو ...
	وقد شهد اليمن خروج أعداد كبيرة من العمال خلال سبعينيات القرن الماضي نتيجة الطلب الكبير على العمالة غير الماهرة للمشاركة في النهضة العمرانية التي شهدتها دول المنطقة إبان الطفرة النفطية وارتفاع أسعار النفط وخصوصا في دول الخليج والذي انعكس في نمو ...
	وتشير البيانات الصادرة عن وزارة العمل اليمنية إلى أن العمالة اليمنية التي تم تشغيلها بصور نظامية في المملكة العربية السعودية في العام 2014 بلغت 26000 عامل في مهن مختلفة منهم 4417 عاملاً توزعت مهنهم على 1340 عمالة فنية في قطاع التشييد والبناء و9...
	وتشير البيانات الصادرة عن وزارة العمل اليمنية إلى أن العمالة اليمنية التي تم تشغيلها بصور نظامية في المملكة العربية السعودية في العام 2014 بلغت 26000 عامل في مهن مختلفة منهم 4417 عاملاً توزعت مهنهم على 1340 عمالة فنية في قطاع التشييد والبناء و9...
	كما تشير التقارير بأن عزوف بعض رجال الأعمال الخليجيين عن استقدام العمالة الفنية والمهنية من سوق العمل اليمني يعزى إلى عدم توفر العمالة الجاهزة كما وكيفا لتلبية طلباتهم ما يدفعهم للذهاب إلى دول آسيوية وعربية لتلبية احتياجاتهم من العمالة كما أن ...
	وعليه لابد من تنسيق الجهود من أجل تكامل أسواق العمل ما بين اليمن ودول الخليج العربي من خلال تسهيل حركة القوى العاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون لمعالجة فائض العرض في سوق العمل اليمني وسد فجوة الطلب في السوق الخليجي، بهدف التخفيف من حدة البطالة...
	وعليه لابد من تنسيق الجهود من أجل تكامل أسواق العمل ما بين اليمن ودول الخليج العربي من خلال تسهيل حركة القوى العاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون لمعالجة فائض العرض في سوق العمل اليمني وسد فجوة الطلب في السوق الخليجي، بهدف التخفيف من حدة البطالة...

	الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في التعليم الفني والتدريب المهني
	تضمن قانون التعليم الفني والتدريب المهني العديد من الأهداف والمهام التي تنظم هذا النوع من التعليم منها ما يتعلق ببناء شراكة فاعلة  بين الحكومة والقطاع الخاص في تخطيط وتمويل وإدارة وتطوير وتنفيذ برامج التعليم الفني والتدريب المهني، كما أن استرات...
	تضمن قانون التعليم الفني والتدريب المهني العديد من الأهداف والمهام التي تنظم هذا النوع من التعليم منها ما يتعلق ببناء شراكة فاعلة  بين الحكومة والقطاع الخاص في تخطيط وتمويل وإدارة وتطوير وتنفيذ برامج التعليم الفني والتدريب المهني، كما أن استرات...
	 تنمية وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتمويل وتقييم مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني.
	 التشجيع على الاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز علاقة الوزارة بصندوق التدريب المهني والقطاع الخاص والمستثمرين لتحقيق الأهداف المشتركة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة.
	 تضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني قطاعا يتولى مهام بناء الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على توفير احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة.
	وعلى ضوء ذلك فقد تم تمثيل القطاع الخاص في العديد من المجالس والمكونات الهامة التي تقود عملية تخطيط وتوجيه التعليم الفني والتدريب المهني، أهمها:
	وعلى ضوء ذلك فقد تم تمثيل القطاع الخاص في العديد من المجالس والمكونات الهامة التي تقود عملية تخطيط وتوجيه التعليم الفني والتدريب المهني، أهمها:
	 المجلس الاستشاري العام للتعليم الفني والتدريب المهني يضم في عضويته 3 ممثلين عن أصحاب العمل.
	 المجلس الأعلى لكليات المجتمع يضم في عضويته 8 ممثلين عن القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية والصناعية.
	 أما قانون صندوق المهارات فقد نص على أن يرأس مجلس إدارتها أحد 5 أشخاص يمثلون القطاع الخاص في المجلس.

	مساهمة القطاع الخاص في التعليم الفني والتدريب المهني
	الملاحظ من خلال بيانات الشكل رقم (6) أن إجمالي مساهمة القطاع الخاص في معاهد/ مراكز التعليم الفني والتدريب المهني وكذلك كليات المجتمع بلغ عام 2019م 64% مقابل 36% نسبة مساهمة الحكومة.
	الملاحظ من خلال بيانات الشكل رقم (6) أن إجمالي مساهمة القطاع الخاص في معاهد/ مراكز التعليم الفني والتدريب المهني وكذلك كليات المجتمع بلغ عام 2019م 64% مقابل 36% نسبة مساهمة الحكومة.
	شكل رقم (6): مساهمة الحكومة والقطاع الخاص في معاهد/مراكز التعليم الفني والتدريب المهني،
	وكليات المجتمع خلال العام 2018؛ %

	وبتفاصيل أكثر فقد بلغت مساهمة القطاع الخاص في عدد معاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني حوالي 62% مقابل 38% نسبة مساهمة الحكومة، وفيما بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في عدد كليات المجتمع حوالي 71% مقارنة بـ 29% للحكومة الأمر الذي يعني أن ال...
	وبتفاصيل أكثر فقد بلغت مساهمة القطاع الخاص في عدد معاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني حوالي 62% مقابل 38% نسبة مساهمة الحكومة، وفيما بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في عدد كليات المجتمع حوالي 71% مقارنة بـ 29% للحكومة الأمر الذي يعني أن ال...
	شكل رقم (7): مساهمة الحكومة والقطاع الخاص في التعليم الفني والتدريب المهني وكليات المجتمع
	خلال الفترة (2018-2020)؛ %

	كما يلاحظ أيضا تفوق القطاع الخاص في نسبة الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني خلال الفترة 2017/2018م-2019/2020م؛ حيث تمثل نسبة الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني الخاص بكل مستوياته حوالي 53% كمتوسط سنوي خلال الفترة المذكورة مقابل نسبة...
	كما يلاحظ أيضا تفوق القطاع الخاص في نسبة الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني خلال الفترة 2017/2018م-2019/2020م؛ حيث تمثل نسبة الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني الخاص بكل مستوياته حوالي 53% كمتوسط سنوي خلال الفترة المذكورة مقابل نسبة...

	صندوق تنمية المهارات
	يعد صندوق تنمية المهارات من أبرز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم الفني والتدريب المهني ومن أهم المؤسسات الوطنية التي من المفترض أن يسهم في  تأهيل وتدريب القوى العاملة اليمنية لتلبي وتواكب احتياجات سوق العمل الكمية والنوعية حيث تم إ...
	يعد صندوق تنمية المهارات من أبرز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم الفني والتدريب المهني ومن أهم المؤسسات الوطنية التي من المفترض أن يسهم في  تأهيل وتدريب القوى العاملة اليمنية لتلبي وتواكب احتياجات سوق العمل الكمية والنوعية حيث تم إ...
	وقد نفذت غالبية أنشطة التدريب التي نظمها صندوق تنمية المهارات في السنوات الأخيرة بالشراكة مع القطاع الخاص حيث ينظر إلى برامج التعليم الفني والتدريب المهني في المنشآت العامة بأنها غير قادرة على تلبية احتياجات القطاع الخاص في العام الدراســي 2018...
	وقد نفذت غالبية أنشطة التدريب التي نظمها صندوق تنمية المهارات في السنوات الأخيرة بالشراكة مع القطاع الخاص حيث ينظر إلى برامج التعليم الفني والتدريب المهني في المنشآت العامة بأنها غير قادرة على تلبية احتياجات القطاع الخاص في العام الدراســي 2018...

	الخسائر المادية
	بلغت تكاليف الأضرار المباشرة على المباني والمنشآت في المؤسسات التعليمية والتدريبية مبلغ 42,294,919,775 ريال، منها 35,775,665,368 ريال تكاليف 157 مبنى ومنشأة دمرت كلياً، بينما بلغ عدد المنشآت المتضررة جزئياً 287 منشأة بلغت تكلفتها 6,519,254,405 ...
	بلغت تكاليف الأضرار المباشرة على المباني والمنشآت في المؤسسات التعليمية والتدريبية مبلغ 42,294,919,775 ريال، منها 35,775,665,368 ريال تكاليف 157 مبنى ومنشأة دمرت كلياً، بينما بلغ عدد المنشآت المتضررة جزئياً 287 منشأة بلغت تكلفتها 6,519,254,405 ...
	واحتوت محافظة البيضاء على أعلى نسبة أضرار مادية في 4 مؤسساتها التعليمية والتدريبية العاملة منها وغير العاملة كما يوضحه جدول (9) حيث بلغت تكاليف أضرارها 9,870,030,864 ريال، يليها محافظة صنعاء بأضرار في 7 مؤسسات تعليمية وتدريبية تكاليف أضرارها وص...
	واحتوت محافظة البيضاء على أعلى نسبة أضرار مادية في 4 مؤسساتها التعليمية والتدريبية العاملة منها وغير العاملة كما يوضحه جدول (9) حيث بلغت تكاليف أضرارها 9,870,030,864 ريال، يليها محافظة صنعاء بأضرار في 7 مؤسسات تعليمية وتدريبية تكاليف أضرارها وص...
	جدول رقم (9): تكاليف الأضرار وعدد المؤسسات الحكومية بحسب المحافظات

	وكذلك تضررت تجهيزات المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة بشكل أكبر من تلك غير العاملة كونها مجهزة في مختلف أقسامها التعليمية، ولقد بلغ إجمالي تكاليف الأضرار على التجهيزات والمعدات والأثاث الإداري وأثاث سكن الطلاب 7,303,929,298 ريال، منها 5,344...
	وكذلك تضررت تجهيزات المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة بشكل أكبر من تلك غير العاملة كونها مجهزة في مختلف أقسامها التعليمية، ولقد بلغ إجمالي تكاليف الأضرار على التجهيزات والمعدات والأثاث الإداري وأثاث سكن الطلاب 7,303,929,298 ريال، منها 5,344...
	وكذلك تضررت تجهيزات المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة بشكل أكبر من تلك غير العاملة كونها مجهزة في مختلف أقسامها التعليمية، ولقد بلغ إجمالي تكاليف الأضرار على التجهيزات والمعدات والأثاث الإداري وأثاث سكن الطلاب 7,303,929,298 ريال، منها 5,344...
	وبالنسبة لعدد مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية التي تضررت خلال الفترة من إبريل 2015 وحتى إبريل 2016م 55 مؤسسة منتشرة في 17 محافظة من محافظات الجمهورية. ولقد احتلت محافظتا صنعاء والحديدة الصدارة في عدد المؤسسات المتضررة بـ 7 مؤسسات...
	وبلغت التكلفة التقديرية لإجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة على مؤسسات التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع خلال أربع سنوات من الحرب 775 مليون و802 ألف دولار منها 680 مليون و751 ألف دولار حجم الأضرار غير المباشرة لتلك المؤسسات. وإجمالي عدد م...
	وبلغت التكلفة التقديرية لإجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة على مؤسسات التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع خلال أربع سنوات من الحرب 775 مليون و802 ألف دولار منها 680 مليون و751 ألف دولار حجم الأضرار غير المباشرة لتلك المؤسسات. وإجمالي عدد م...

	الخسائر البشرية
	انقطع عن الدراسة (9,500) طالب وطالبة نتيجة لتدمير مؤسساتهم التعليمية والتدريبية في العام الدراسي  2014/2015م، الأمر الذي أدى إلى حرمان آلاف من طلاب المعاهد المهنية والتقنية من التخرج في نفس العام، كما أن المجتمعات المحلية فقدت مواردها التدريبية...
	انقطع عن الدراسة (9,500) طالب وطالبة نتيجة لتدمير مؤسساتهم التعليمية والتدريبية في العام الدراسي  2014/2015م، الأمر الذي أدى إلى حرمان آلاف من طلاب المعاهد المهنية والتقنية من التخرج في نفس العام، كما أن المجتمعات المحلية فقدت مواردها التدريبية...
	جدول (10) أعداد الطلاب قبل وبعد الحرب بحسب المحافظات

	وشكل طلاب محافظة البيضاء وتعز وصعدة وعمران ولحج نسبة الانقطاع الأكبر حيث بلغت نسبة الطلاب المنقطعين 100% من مجموع عدد الطلاب في كل محافظة كما يوضحه الجدول (10) ومن ناحية العدد فقد شكلت محافظة تعز العدد الأكبر للطلاب المنقطعين عن الدراسة في الجم...
	وشكل طلاب محافظة البيضاء وتعز وصعدة وعمران ولحج نسبة الانقطاع الأكبر حيث بلغت نسبة الطلاب المنقطعين 100% من مجموع عدد الطلاب في كل محافظة كما يوضحه الجدول (10) ومن ناحية العدد فقد شكلت محافظة تعز العدد الأكبر للطلاب المنقطعين عن الدراسة في الجم...

	تداعيات الحرب على الكادر التعليمي
	نجد أن عدد الكادر التعليمي خلال العام 2014/2015م قبل الحرب بلغ 3,315 موظفاً وموظفة انقطع منهم عن العمل 1,928 موظفاً وموظفة نسبتهم 58.2% من مجموع الكادر كما يوضحه جدول (11)، وبحسب المحافظة تعتبر الانقطاع الأعلى للكادر في محافظات البيضاء وتعز وشب...
	نجد أن عدد الكادر التعليمي خلال العام 2014/2015م قبل الحرب بلغ 3,315 موظفاً وموظفة انقطع منهم عن العمل 1,928 موظفاً وموظفة نسبتهم 58.2% من مجموع الكادر كما يوضحه جدول (11)، وبحسب المحافظة تعتبر الانقطاع الأعلى للكادر في محافظات البيضاء وتعز وشب...
	جدول رقم (11): أعداد الكادر التعليمي قبل وبعد الصراع و الحرب بحسب المحافظات

	مما سبق استعراضه، هناك العديد من التحديات العامة التي تواجه قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وبعضها الآخر متصل بدور القطاع الخاص، وهي على النحو التالي:
	مما سبق استعراضه، هناك العديد من التحديات العامة التي تواجه قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وبعضها الآخر متصل بدور القطاع الخاص، وهي على النحو التالي:

	تحديات عامة
	 ضعف القدرة الاستيعابية للمعاهد )الفنية والمهنية( وكليات المجتمع.
	 قصور مستوى تأهيل الهيئات التدريبية من حيث الكم والكيف.
	 عدم المساواة بين الجنسين والحصول المنصف على التعليم الفني والتدريب المهني في المناطق الجغرافية ذات الكثافة السكانية والمناطق الاقتصادية والاستثمارية.
	 تحول بعض المعاهد المهنية إلى معاهد تقنية دون تأمين متطلبات ذلك التحول.
	 تراجع نشاط صندوق التدريب المهني وتنمية المهارات.
	 تغليب الدراسات النظرية مع قلة التجهيزات وغياب الصيانة وتهالك الكثير منها.
	 النظرة المجتمعية غير المشجعة للالتحاق بالتعليم العالي الفني والتدريب المهني.
	 شحة الاعتمادات المالية وبخاصة ما يتعلق بالبناء المؤسسي على مستوى المركز أو المؤسسات التعليمية والتدريبية.
	 إغفال الاهتمام بالكادر الإداري والتعليمي والتدريبي مادياً ومعنوياً وتأهيلاً.

	تحديات متصلة بدور القطاع الخاص
	 محدودية التنظيمات المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم، في ظل ضعف آليات الرقابة والتقييم.
	 اتساع رقعة الفقر والبطالة على نحو يدفع الأهالي لإخراج أبنائهم من مختلف مراحل التعليم لتوفير تكاليف تعليمهم من ناحية والزج بهم في سوق العمل للمساهمة في الأعباء المالية.
	 في ظل عدم توفر البيانات بشكل كافٍ لا يمكن تحديد حجم مساهمة القطاع الخاص في التعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني.
	 ضعف مساهمة القطاع الخاص سواء فيما يتعلق بالشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية أو امتلاك وإدارة مؤسسات تعليم وتدريب.
	 أغلب مؤسسات التعليم والتدريب العائدة للقطاع الخاص تتجه إلى التخصصات الأقل كلفة لذلك من النادر أن تكون هناك تخصصات هندسية أو طبية أو زراعية.
	 ارتفاع متطلبات التعليم الفني والتدريب المهني من تجهيزات ومعدات وورش وموارد بشرية ذات مهارات فنية وتقنية يعيق المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والاستثمار في التعليم الفني.
	 تعد مساهمة القطاع الخاص/الأهلي في منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني ضعيفة من حيث امتلاك وإدارة مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني.

	المعالجات ذات الأولوية
	تزداد أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في ظل المتغيرات الدولية والتطورات التقنية والتكنولوجية السريعة التي يمر بها العالم وما ينتج عنها من تغيرات سريعة في المهن ووسائل وأساليب العمل الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير منظومة الت...
	تزداد أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في ظل المتغيرات الدولية والتطورات التقنية والتكنولوجية السريعة التي يمر بها العالم وما ينتج عنها من تغيرات سريعة في المهن ووسائل وأساليب العمل الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير منظومة الت...
	تزداد أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في ظل المتغيرات الدولية والتطورات التقنية والتكنولوجية السريعة التي يمر بها العالم وما ينتج عنها من تغيرات سريعة في المهن ووسائل وأساليب العمل الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير منظومة الت...
	ومع ذلك لاتزال المعالجات للتعليم الفني والتدريب المهني لدى الجهات المعنية وصانع القرار تتسم بالقصور مع وجود النظرة السلبية القاصرة لدى المجتمع وبعض الأسر تجاه التعليم الفني والتدريب المهني ومؤسساته.  وفيما يلي استعراض لأبرز المعالجات ذات الأولوية:
	ومع ذلك لاتزال المعالجات للتعليم الفني والتدريب المهني لدى الجهات المعنية وصانع القرار تتسم بالقصور مع وجود النظرة السلبية القاصرة لدى المجتمع وبعض الأسر تجاه التعليم الفني والتدريب المهني ومؤسساته.  وفيما يلي استعراض لأبرز المعالجات ذات الأولوية:

	المعالجات العامة
	يعتبر الإنعاش والتعافي للتعليم الفني والتدريب المهني من أهم الأولويات والمعالجات الراهنة والمستقبلية نظراً لدوره الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والفني في إعادة الإعمار، ويمكن ذكر أهم الأولويات والسياسات على النحو التالي:
	يعتبر الإنعاش والتعافي للتعليم الفني والتدريب المهني من أهم الأولويات والمعالجات الراهنة والمستقبلية نظراً لدوره الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والفني في إعادة الإعمار، ويمكن ذكر أهم الأولويات والسياسات على النحو التالي:
	 ضمان بقاء الكليات والمعاهد المهنية مفتوحة وتسير فيها العملية التعليمية كركيزة أساسية وغاية في الأهمية وخاصة على مستوى التعليم الفني والتدريب المهني العام وتطوير البرامج والتخصصات المهنية الحالية وتطويرها في المدارس القائمة بما يتناسب مع احتياجات سوق...
	 إعادة بناء وتأهيل المرافق التعليمية التي تعرضت لأضرار كلية أو جزئية والحرص على استمرار الخدمات التعليمية وصرف بدلات للمعلمين المنقطعة رواتبهم. وإعادة تأهيل المدارس المتضررة والمدمرة من خلال ترميم المباني بما فيها مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة ا...
	 إعادة بناء وتأهيل المرافق التعليمية التي تعرضت لأضرار كلية أو جزئية والحرص على استمرار الخدمات التعليمية وصرف بدلات للمعلمين المنقطعة رواتبهم. وإعادة تأهيل المدارس المتضررة والمدمرة من خلال ترميم المباني بما فيها مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة ا...
	 وضع إطار عام تخطيطي تشاركي للسياسات والاستراتيجيات الرئيسة للتعليم الفني والتدريب المهني ومنح فرص لاكتساب المهارات الأساسية في مراحل التعليم الأولى، للطلاب جميعهم، دعم عملية تعليم متمحورة حول الطالب، وتشجيع احترام الرغبات والمواهب وتطوير المناهج الت...
	 وضع إطار عام تخطيطي تشاركي للسياسات والاستراتيجيات الرئيسة للتعليم الفني والتدريب المهني ومنح فرص لاكتساب المهارات الأساسية في مراحل التعليم الأولى، للطلاب جميعهم، دعم عملية تعليم متمحورة حول الطالب، وتشجيع احترام الرغبات والمواهب وتطوير المناهج الت...
	 زيادة الخيارات والفرص المتاحة للطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية وذلك من خلال رفع وعيهم حول قدراتهم وميولهم الأكاديمية والمهنية وتعزيز دور نظام التعليم في تطوير الهوية الوطنية، وتطوير البرامج المطلوبة لتقوية الإحساس بالانتماء وتحسن نوعية التعليم ال...
	 زيادة الخيارات والفرص المتاحة للطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية وذلك من خلال رفع وعيهم حول قدراتهم وميولهم الأكاديمية والمهنية وتعزيز دور نظام التعليم في تطوير الهوية الوطنية، وتطوير البرامج المطلوبة لتقوية الإحساس بالانتماء وتحسن نوعية التعليم ال...
	 رفع معدل الالتحاق بالمدارس بتوفير بيئة آمنة وصحية في المدارس والتوسع في دمج التعليم المهني بالتعليم العام للصفوف في جميع المدارس وتسهيل التحاق طلاب الفرع المهني في عدد أكبر من التخصصات في الجامعات، زيادة عدد البرامج التقنية في الكليات وزيادة حصة خري...
	 رفع معدل الالتحاق بالمدارس بتوفير بيئة آمنة وصحية في المدارس والتوسع في دمج التعليم المهني بالتعليم العام للصفوف في جميع المدارس وتسهيل التحاق طلاب الفرع المهني في عدد أكبر من التخصصات في الجامعات، زيادة عدد البرامج التقنية في الكليات وزيادة حصة خري...
	 تأهيل المعلمين وزيادة نموهم المهني وتوفير بيئة مناسبة تساند المعلمين في مهنة التعليم الفني المتخصص بالاعتماد على المعايير الوطنية، وتوفير الموارد المناسبة للتعليم والدعم الفني للطلاب، تطوير القدرات الإدارية انسجاماً مع الإدارة المستندة على النتائج و...
	 تأهيل المعلمين وزيادة نموهم المهني وتوفير بيئة مناسبة تساند المعلمين في مهنة التعليم الفني المتخصص بالاعتماد على المعايير الوطنية، وتوفير الموارد المناسبة للتعليم والدعم الفني للطلاب، تطوير القدرات الإدارية انسجاماً مع الإدارة المستندة على النتائج و...
	 إنشاء قاعدة بيانات مكتبية موحدة متخصصة في التعليم المهني والتقني بحيث تحوي الكتب المقترحة من محاضري الكليات بكافة التخصصات والتوصل عبر النت إلى أحدث الخبرات والتقنيات والأساليب والوسائل الحديثة، وتطوير الكتب المدرسية من حيث ملاءمتها للنوع الاجتماعي ...
	 إنشاء قاعدة بيانات مكتبية موحدة متخصصة في التعليم المهني والتقني بحيث تحوي الكتب المقترحة من محاضري الكليات بكافة التخصصات والتوصل عبر النت إلى أحدث الخبرات والتقنيات والأساليب والوسائل الحديثة، وتطوير الكتب المدرسية من حيث ملاءمتها للنوع الاجتماعي ...
	 زيادة نسبة الحصص الدراسية والتطبيقات العملية في استخدام التقنيات التربوية والحاسوب والوسائل التعليمية بمختلف أنواعها من تكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل الصف والمعامل والغرف الصناعية.
	 زيادة نسبة الحصص الدراسية والتطبيقات العملية في استخدام التقنيات التربوية والحاسوب والوسائل التعليمية بمختلف أنواعها من تكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل الصف والمعامل والغرف الصناعية.

	معالجات متصلة بدور القطاع الخاص
	كما سبق الإيضاح فإن دور القطاع الخاص ذا أهمية عالية في تطوير مستوى التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاته، وهذا يتطلب بدوره شراكة فعالة مع القطاع العام، وعليه فإن أولوية المعالجات في هذا الشأن على النحو التالي:
	كما سبق الإيضاح فإن دور القطاع الخاص ذا أهمية عالية في تطوير مستوى التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاته، وهذا يتطلب بدوره شراكة فعالة مع القطاع العام، وعليه فإن أولوية المعالجات في هذا الشأن على النحو التالي:
	 تبني استراتيجية شراكة مستقلة مع القطاع الخاص حول التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاته.
	 تشجيع القطاع الخاص وشركات المساهمة على الاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني لما لذلك من أهمية كبيرة في إنعاش وتعافي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة النمو وتحسين مستويات المعيشة من ناحية، وللتخفيف من البطالة وتحسين سبل العيش وفرص ال...
	 تخفيف القيود والضوابط التي تساعد على توسيع الاستثمارات الخاصة في تمويل التعليم العام والعالي والمهني إلى جانب الحاجة إلى تحسين البيئة الاستثمارية التي تشجع على الاستثمارات طويلة الأجل والذي سوف يساعد على تحقيق زيادة كبيرة في تمويلات القطاع الخاص للت...
	 وضع آليات جديدة لتمويل التعليم الأساسي والثانوي تتضمن منح الحوافز المشجعة لزيادة دور القطاع الخاص في تمويل التعليم العام.
	 المساهمة العاجلة في صيانة وتأهيل وتحديث الأبنية والأثاث والتجهيزات بما فيها الغرف التخصصية والمشاغل وتكنولوجيا التعلم، وتوفير موارد مستدامة للصيانة والتأهيل للمرافق وضمان توفير التمويل لتغطية النفقات التشغيلية وبالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.
	 المساهمة العاجلة في صيانة وتأهيل وتحديث الأبنية والأثاث والتجهيزات بما فيها الغرف التخصصية والمشاغل وتكنولوجيا التعلم، وتوفير موارد مستدامة للصيانة والتأهيل للمرافق وضمان توفير التمويل لتغطية النفقات التشغيلية وبالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.
	 تعزيز الوعي المعرفي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني عبر الوسائل الإعلامية والإعلانات لدي المجتمع وخاصة الطلبة والمعلمين ذكوراً وإناثاً في كل المراحل التعليمية وتبني برامج لتعزيز وتحفيز الطلبة وتوجيههم نحو التعليم العلمي والتعليم المهني في المدا...
	 تعزيز الوعي المعرفي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني عبر الوسائل الإعلامية والإعلانات لدي المجتمع وخاصة الطلبة والمعلمين ذكوراً وإناثاً في كل المراحل التعليمية وتبني برامج لتعزيز وتحفيز الطلبة وتوجيههم نحو التعليم العلمي والتعليم المهني في المدا...
	 المساهمة في توفير القروض الميسرة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالكليات التقنية.
	 قيام الشركات والمصانع بتنظيم برامج تدريبية في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بهدف جعل المعارف والمهارات المهنية ذات صلة بواقع العمل.
	 إلزامية الشركات المتوسطة والكبيرة في القطاعين العام والخاص بفتح أبوابها لتدريب الطلاب بشكل عام وطلاب التعليم الفني على وجه الخصوص.

	أولاً: كوريا الجنوبية
	لمحة عامة
	في ظل الاهتمام المتنامي بدفع حركة التنمية الحضارية أعطت كوريا الجنوبية أهمية خاصة للسياسة التعليمية حيث شغلت موقعا متقدما بين السياسات العامة الكورية وخاصةً التعليم الفني باعتباره عنصرا أساسيا في الانطلاقة التنموية لكوريا الجنوبية حيث أن خمس مي...
	في ظل الاهتمام المتنامي بدفع حركة التنمية الحضارية أعطت كوريا الجنوبية أهمية خاصة للسياسة التعليمية حيث شغلت موقعا متقدما بين السياسات العامة الكورية وخاصةً التعليم الفني باعتباره عنصرا أساسيا في الانطلاقة التنموية لكوريا الجنوبية حيث أن خمس مي...
	وتزايد الاهتمام بضرورة وضع استراتيجية تعليمية تستوعب التكنولوجيا الحديثة وتعلمها خاصة مع الخُطا المتسارعة للثورة العلمية والمعرفية ومع محاولة كوريا الجنوبية دخول سوق التكنولوجيا سريعة التطور التي تواجه مجموعة من التحديات الضخمة من قبل دول أخرى ...
	وتزايد الاهتمام بضرورة وضع استراتيجية تعليمية تستوعب التكنولوجيا الحديثة وتعلمها خاصة مع الخُطا المتسارعة للثورة العلمية والمعرفية ومع محاولة كوريا الجنوبية دخول سوق التكنولوجيا سريعة التطور التي تواجه مجموعة من التحديات الضخمة من قبل دول أخرى ...
	التجربة الكورية في التنمية لم تنطو على معادلة أو وصفة سحرية بل على أسلوب التجربة والخطأ، والفعل ورد الفعل، والتضحية بمتطلبات فئات معينة، فضلا عن المركزية الشديدة في تخطيط السياسات العامة التعليمية. ولذا فقد أنتجت تلك السياسات مفارقات ونتائج كا...
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	 تفعيل التوجيه المهني في المرحلة المتوسطة من خلال البرامج التي تعرف الطالب بعالم الأعمال وتساعدهم على وضع تصور لمستقبلهم وتوجههم نحو التعليم الفني والمهني وفقاً لميولهم وقدراتهم.
	 ربط برامج التعليم الفني والمهني بخطط التنمية الاقتصادية.
	 الانتقال من برامج التدريب والتأهيل القائم على العرض للموارد البشرية إلى التأهيل والتدريب القائم على الطلب.
	 إلزام الشركات على القيام بالتدريب للكوادر البشرية أثناء العمل مع تقديم الحوافز للشركات والأفراد.
	 تصميم نظام التعليم الفني والتدريب المهني كنظام مفتوح يتيح للملتحقين بمواصلة الدراسة والتدريب لمستويات أعلى مما يساعد على الانخراط فيه كما يتيح احتساب الخبرات والمهارات المكتسبة إلى مقررات دراسية بعد اجتياز امتحانات خاصة وتحتسب ضمن المقررات الدراسية ...
	 الشراكة مع القطاع الخاص في الإنشاء والتمويل والإشراف والإدارة للمؤسسات التعليمية والتدريبية وتحديد المجال والبرامج وفق حاجة الشركات الصناعية.
	 تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية.
	 توفير القروض الميسرة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالكليات التقنية.
	 تطوير نظام وطني للتأهيل تمهيداً لإنشاء نظام وطني للمؤهلات يتم ضمنه الاعتراف بمستويات الخبرة للعاملين وتقييمها والاعتراف بها ومعادلتها بالشهادات العامة.

	ثانياً: ماليزيا
	لمحة عامة
	اتبعت ماليزيا سياسة الدمج بين التعليم العام والتعليم الفني والمهني من خلال مناهج المدارس الماليزية والتي تحتوي على تدريب مهني في سن مبكرة حيث أن منهج "المهارات الحيوية"Living Skills يتضمن: المهنية الحرفية، والصيانة والإصلاح، والإنتاج، ويقدم حتى...
	اتبعت ماليزيا سياسة الدمج بين التعليم العام والتعليم الفني والمهني من خلال مناهج المدارس الماليزية والتي تحتوي على تدريب مهني في سن مبكرة حيث أن منهج "المهارات الحيوية"Living Skills يتضمن: المهنية الحرفية، والصيانة والإصلاح، والإنتاج، ويقدم حتى...
	بينما منهج المدرسة الثانوية العليا Upper Secondary تبحث عن روحِ "المنهجِ المتكاملِ" Integrated Curricula للمدرسة الثانويةِ، وهذا المنهج منظم إلى المجالات الاختيارية والإضافية حيث هناك تسعة مجالات أدرجت تحت المجموعات المهنية والفنية، وهي: مبادئ ...
	بينما منهج المدرسة الثانوية العليا Upper Secondary تبحث عن روحِ "المنهجِ المتكاملِ" Integrated Curricula للمدرسة الثانويةِ، وهذا المنهج منظم إلى المجالات الاختيارية والإضافية حيث هناك تسعة مجالات أدرجت تحت المجموعات المهنية والفنية، وهي: مبادئ ...
	الفكرة الأساسية لتقديم المجالات الاختيارية في المدارسِ الأكاديمية الثانوية أن تمكّن الطلاب من تَطوير مصالحهم وكفاءاتهم وإمكانياتهم. فالمجالات الاختيارية تستهدف تَزويد أساس كافٍ للطلاب لدخول عالم العملِ أو لمتابعة التعليم العالي.
	الفكرة الأساسية لتقديم المجالات الاختيارية في المدارسِ الأكاديمية الثانوية أن تمكّن الطلاب من تَطوير مصالحهم وكفاءاتهم وإمكانياتهم. فالمجالات الاختيارية تستهدف تَزويد أساس كافٍ للطلاب لدخول عالم العملِ أو لمتابعة التعليم العالي.
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	 تصميم نظام التعليم الفني والتدريب المهني كنظام مفتوح يتيح للملتحقين بمواصلة الدراسة والتدريب لمستويات أعلى مما يساعد على الانخراط فيه كما يتيح احتساب الخبرات والمهارات المكتسبة إلى مقررات دراسية بعد اجتياز امتحانات خاصة وتحتسب ضمن المقررات الدراسية ...
	 إلزام الشركات المتوسطة والكبيرة في القطاعين العام والخاص بفتح أبوابها لتدريب الطلاب بشكل عام وطلاب التعليم الفني على وجه الخصوص.
	 تعديل سلم مكافئات وحوافز مدرسي وطلبة المؤسسات التعليمية والتدريبية الفنية والمهنية.
	 تجسيد وترسيخ مفهوم قيم التعليم الفني والتدريب المهني كقيمة تنموية ومجتمعية.
	 التركز على النوعية والجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية.
	 إنشاء مركز لإعداد وتطوير البرامج والمناهج لمراعاة التعليم الفني والتدريب المهني.
	 إنشاء هيئة لمتابعة الخريجين وتسهيل عملية حصولهم على فرص عمل.
	 تشجيع القطاع الخاص بالمشاركة في تقديم برامج التعليم المهني بحيث تقوم بعض الشركات والمصانع بتنظيم برامج تدريبية في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بهدف جعل المعارف والمهارات المهنية ذات صلة بواقع العمل.
	 الاهتمام بالبحث العلمي مع التركيز على رفع مخصصات البحوث العلمية التطبيقية.

	ثالثاً: تركيا
	لمحة عامة
	يضمن نظام التعليم المهني والتدريب المهني في تركيا الحصول على مهارات احترافية في مختلف المجالات (منها: الزراعية، التجارية، الابداع والابتكار، الصحية، السياحية، والرياضية) لتأمين دخولهم إلى المجال المهني دون الحصول على تعليم عالٍ، ويتيح لمن يرغب ...
	يضمن نظام التعليم المهني والتدريب المهني في تركيا الحصول على مهارات احترافية في مختلف المجالات (منها: الزراعية، التجارية، الابداع والابتكار، الصحية، السياحية، والرياضية) لتأمين دخولهم إلى المجال المهني دون الحصول على تعليم عالٍ، ويتيح لمن يرغب ...
	1. تنمية المواهب الفردية، وصقلها في بوتقة تتيح لها التفرد والتميز.
	2. الفرصة لاكتساب مهارات جديدة في مجالات جذابة لكثير من الطلاب، مثل: التصوير والنحت والرسم.
	3. القدرة على خوض التجارب الجديدة، والاستفادة من عديد الفنون في الحياة العملية.
	4. قصر مدة الدراسة في المعاهد الفنية، مقارنة مع غيرها من التخصصات الجامعية.
	5. فرصة التعرف على العديد من الشخصيات رفيعة المستوى في التخصصات الفنية.
	6. إمكانية الانتقال للدراسة في الجامعات المتطورة بعد الانتهاء من دراسة المعهد، أو السفر للدراسة في أفضل جامعات العالم التي تعنى بالتخصصات الفنية.
	7. البنية التحتية القوية للمعاهد، والتي توفر الشروط المثالية للقيام بمختلف أنواع الفنون.
	8. تحضير الطلاب إلى الحياة العملية، وتدريبهم ليكونوا من الخبراء والمتخصصين، كل في مجاله.
	9. وجود بيئة آمنة وناجحة لتشجيع الطلاب على الدراسة والتركيز في برامجهم.
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	 ضرورة إيجاد فلسفة تعليمية موجهة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي ودمج استراتيجيات التعليم في استراتيجية واحدة.
	 إعطاء أولوية للتعليم الفني والمهني عن القطاعات الأخرى وإعطاء صلاحيات مالية للوزارة بتوظيف اعتماداتها وبحسب احتياجاتها الأساسية.
	 رصد موازنات لبناء المؤسسات التعليمية والتدريبية مع استمرار عمليات التقييم.
	 تشجيع إدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية للبحث عن خيارات لمصادر مالية وتوظيف ذلك وبشفافية.
	 بناء ثقة مع المجتمع وإشراكه في تحمل المسئولية بما فيها الإسهام المالي.
	 إلزام الشركات المتوسطة والكبيرة في القطاعين العام والخاص بفتح أبوابها لتدريب الطلاب بشكل عام وطلاب التعليم الفني على وجه الخصوص.
	 تنمية معارف ووعي الطلبة بأهمية التقدم الصناعي.
	 فتح مجالات الاستثمار الصناعي والمهني في جميع المناطق.
	 التشجيع الحكومي نحو رفع مستوى الفرد الذي ينتمي لأحد المعاهد الفنية والمهنية.
	 تقديم عروض من قبل مؤسسات حكومية نحو اجتذاب كفاءات عالية في مجالات الفنون والتدريب المهني.
	 تشجيع الابتعاث التقني لدول عالمية متقدمة لتدريب الطلاب على التعليم في مجال التقنية؛ وخاصة لدول الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان.


