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1. الأعداد والنسب المئوية للأطفال خارج المدرسة )2000-2013(1

ستبعاد2 2. الأبعاد الخمسة للإ

.)UIS( معهد اليونسكو للإحصاء  1

ف الخاصة باليونسيف ومن إحصائيات السكان التابعة للأمم المتحدة 2012. تم حسابه من إحصائيات اللجئ�ي  2

معدلت الأطفال خارج المدرسة مرتفعة 
. ي

بتدا�أ ي مرحلة التعليم قبل الإ
جداً �ف

ي مرحلة التعليم 
رغم إنخفاض معدلت الأطفال خارج المدرسة �ف

عدادي إلّ أنها لتزال مرتفعة. ي ومرحلة التعليم الإ
بتدا�أ الإ
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ترسبوا من المدرسة

من المحتمل أن يلتحقوا 
ي المستقبل

بالمدرسة �ف

من غ�ي المحتمل أن يلتحقوا 
ي المستقبل

بالمدرسة �ف
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3. تصنيف الأطفال خارج المدرسة )البعدان 2 و 3( حسب مدى إلتحاقهم المدرسي

ات MICSـ2006. المسح العنقودي متعدد المؤ�ش  3

ي عام 2006.
ي جيبو�ت

ات MICSـ2006.ـ16 اىل 18 عاماً، كان السن الرسمي للتعليم الثانوي �ف المسح العنقودي متعدد المؤ�ش  4

من غ�ي المحتمل أبداً أن يدخل اىل المدرسة غالبية 
الأطفال خارج المدرسة ضمن كلتا الفئات العمرية.
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الرسمي للمرحلة
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ي سن التعليم الثانوي
مجموعة الأطفال المشار إليها: �ف
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المدرسة بدوام كامل.
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بتدائية الإ

عدادية الإ

تكون معدلت الأطفال خارج المدرسة أعىل بكث�ي 
عند الأطفال الأشد فقراً وأطفال المناطق الريفية.

الأطفال خارج المدرسة حسب خصائص خلفيتهم )البعدان 2 و 3(5  .5

100

80

60

40

20

0
الأغ�ف الأفقر  المناطق  المناطق  الأولد  الفتيات   

20٪   20٪ ية  الح�ف الريفية     

)٪
ة )

وي
مئ

 ال
بة

س
الن

46

59

38

49

69

92

32

41
46

64

23
28

وتكون معدلت الأطفال خارج المدرسة 
مرتفعة أيضاً بالنسبة للفتيات.

. ي
ي عام 2012، ومن مسح جيبو�ت

تم حسابه من الكتاب السنوي للإحصائيات 2013، ومن مراجعة إحصائيات السكان التابعة للأمم المتحدة �ف  5

وة. ائح الخمسية لل�ش ات المتعددة. لم تتوفر تقديرات الرسش ف ذات المتغ�ي ات )MICS( لعام 2006 بإستخدام إنحدارات اللوغارتمي�ي تم حسابه من المسح العنقودي متعددة المؤ�ش  6

ستبعاد المتعلق بالخصائص المجتمعة6 اكمي للإ 6. الخطر ال�ت
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. ي
ي عام 2012، ومن مسح جيبو�ت

تم حسابه من الكتاب السنوي للإحصائيات 2013، ومن مراجعة إحصائيات السكان التابعة للأمم المتحدة �ف  7

ف عام 2007 وعام 2013. ت ب�ي ي نرُسش
إستخلص من تقارير المسح والسياسة ال�ت  8

7. الأطفال خارج المدرسة )البعدان 2 و 3( حسب المنطقة7

إن أعداد الأطفال خارج المدرسة 
. ي

ي مدينة جيبو�ت
أعىل نسبياً �ف

إن نسب الأطفال خارج المدرسة 
ي أوبوك وتاجدورا.

أعىل نسبياً �ف
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اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / الس�ت

اتيجيات السياسات / الس�ت

الحواجز

بية والتعليم عىل  ستعمل وزارة ال�ت
بناء 153 صفاً دراسياً جديداً، وعىل 

ترميم وإصلح 541 صفاً وعىل إنشاء 
صفوف تجريبية للتعليم الخاص.

زادت حملة اليونسيف لتسجيل 
الأطفال الذين ليس لديهم شهادات 

ي عام 2007 من معدل 
ميلد �ف

ي الصف الأول بـ ٪14.7.
التسجيل �ف

تقدم مراكز التعليم الغ�ي رسمي، 
 مثل كاريتاس و LEC التعليم

دين. للأطفال المرسش

ذكرت ٪9 من الأ� إن السبب الرئيسي 
وراء كون الأطفال خارج المدرسة هو 

عدم وجود شهادة الميلد.

وري" و  " غ�ي مهتم/ غ�ي �ف
"صغ�ي جداً" و "يجب أن يساعد 

الأ�ة" هي أهم ثلثة أسباب لكون 
الأطفال خارج المدرسة.

الأطفال البدو أك�ش عرضة ليكونوا 
خارج المدرسة بـ 1.7 مرة.

ي الصف الدراسي 
يوجد 60 طالب �ف

ي المدارس العامة.
الواحد �ف

تاجورة

أوبوك

ي
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يونيسف
ق الأوسط وشمال افريقيا قليمي للرسش المكتب الإ

menaoosci@unicef.org : ي
و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

www.oosci-mena.org : ي
و�ف لك�ت الموقع الإ


