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1. الأعداد والنسب المئوية للأطفال خارج المدرسة )2000-2012(1

ستبعاد2 2. الأبعاد الخمسة للإ

.)UIS( معهد اليونسكو للإحصاء  1

ي كل من البعد الرابع والخامس 
ي اليمن )SPMS( والمسح الجديد، 2012 )اليونسيف & ومركز السياسات الدولية، 2013(. وقد تم حساب العمر �ف

ي لرصد الحماية الإجتماعية �ف
معهد اليونسكو للإحصاء 2011 والمسح الوط�ف  2

بالوكالة، وذلك لأن مصدر البيانات ليسمح بإجراء حسابات دقيقة للعمر.

ي 
إن معدلت الأطفال خارج المدرسة �ف

ي مرتفعة جداً.
بتدا�أ مرحلة التعليم قبل الإ

لتزال معدلت الأطفال خارج المدرسة 
عدادي مرتفعة ي مرحلة التعليم الإ

�ف
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رغم إنخفاض معدلت الأطفال خارج المدرسة 
ي إلّ أنها لتزال مرتفعة

بتدا�أ ي مرحلة التعليم الإ
�ف

اليمن
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ق الأوسط وشمال افريقيا ال�ش
المبادرة للأطفال خارج المدرسة
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معرض لخطر الت�ب

ملتحقون بالمدرسة



ترسبوا من المدرسة

من المحتمل أن يلتحقوا 
ي المستقبل

بالمدرسة �ف

من غ�ي المحتمل أن يلتحقوا 
ي المستقبل

بالمدرسة �ف

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

ي لرصد الحماية الإجتماعية SPMSـ2012.
المسح الوط�ف  3

ات MICSـ2006. تم حسابه من مسح عمالة الأطفال 2010 ومن المسح العنقودي متعدد المؤ�ش  4

يدخل نسبة ٪83 من الأطفال خارج المدرسة الذين هم 
ي وقت متأخر.

ي اىل المدرسة �ف
بتدا�أ ي سن التعليم الإ

�ف
ي 

يدخل أك�ش من ٪50 من الأطفال خارج المدرسة الذين هم �ف
عدادي اىل المدرسة ولكنهم يترسبون منها. سن التعليم الإ
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ي سن المدرسة4
4. المسار الدراسي للأطفال �ف

بتدائية إلتحقوا بالمدرسة الإ
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عدادية  ي المدارس الإ
ل يزالون �ف

بسبب الرسوب أو لأنهم أك�ب من 
السن الرسمي للمرحلة

265

ي سن التعليم الثانوي )17-15 سنوات(
مجموعة الأطفال المشار إليها: �ف

بتدائية بسبب الرسوب  ي المرحلة الإ
ل يزالون �ف

أو لأنهم أك�ب من السن الرسمي للمرحلة

 إن معدل الأطفال خارج المدرسة11
ف أعىل بما ليقل ف الأطفال العامل�ي  ب�ي

ي جميع
 عن 10 نقاط مئوية �ف

 الفئات العمرية ماعدا الأطفال
ي سن 6 سنوات.

�ف

ويصبح هذا الفرق حواىلي 40 
ي سن 

نقطة مئوية للأطفال �ف
14 عاماً.
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ق الأوسط وشمال افريقيا ال�ش
المبادرة للأطفال خارج المدرسة

ة الوقائع عن ن�ش

بتدائية عداديةالإ الإ



بتدائية الإ

عدادية الإ

الأطفال خارج المدرسة حسب خصائص خلفيتهم )البعدان 2 و 3(5  .5
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وأيضاً، تكون معدلت الأطفال خارج المدرسة مرتفعة بالنسبة للفتيات وأطفال 
المناطق الريفية والأطفال الذين تكون أمهاتهم غ�ي متعلمات أو غ�ي موجودات.

تكون معدلت الأطفال خارج المدرسة أعىل بكث�ي عند 
. الأطفال الأشد فقراً عن مقارنتها مع معدلت الأطفال الأغ�ف

ي لم يكملن أي تعليم رسمي.
ي الأمهات اللوا�ت

ات MICSـ2006. الأمهات الغ�ي متعلمات تع�ف تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ�ش  5

ات المتعددة.  وقد وردت بعض الآثار البسيطة. ف ذات المتغ�ي ات بإستخدام إنحدارات اللوغارتمي�ي تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ�ش  6

ستبعاد المتعلق بالخصائص المجتمعة6 اكمي للإ 6. الخطر ال�ت
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ي سن التعليم 
ف بالنسبة للأطفال �ف ربعة للخطر خارج المدرسة بمرت�ي تزيد إحتمالية كون الطفل الذي يقع ضمن جميع الخصائص الإ

ي الحضور المدرسي للأطفال.
عدادي. ويلعب ثراء الأ�ة  دوراً هاماً �ف ي سن التعليم الإ

، وبـ 6  مرات بالنسبة للأطفال �ف ي
بتدا�أ الإ

فتاة ✓ فتاة ✓  فتاة ✓  فتاة ✓  ولد   
المناطق الريفية ✓ المناطق الريفية ✓  المناطق الريفية ✓  ية  المناطق الح�ف ية  المناطق الح�ف  

يحة الخمسية الأك�ش فقراً ✓ ال�ش يحة الخمسية الأك�ش فقراً ✓  ال�ش ي ليست هي الأفقر 
يحة الخمسية ال�ت الرسش ي ليست هي الأفقر 

يحة الخمسية ال�ت الرسش ي ليست هي الأفقر 
يحة الخمسية ال�ت الرسش  

الأم غ�ي متعلمة أو غ�ي موجودة ✓ الأم متعلمة  الأم متعلمة  الأم متعلمة  الأم متعلمة   
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ي المدرسة
كّلنا �ف

ق الأوسط وشمال افريقيا ال�ش
اليمنالمبادرة للأطفال خارج المدرسة

ة الوقائع عن ن�ش



ي لرصد الحماية الإجتماعية SPMSـ2012.
المسح الوط�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 المحافظة7

إن أعداد الأطفال خارج المدرسة أعىل 
ي محافظات الحديدة وحاجة وتعز.

نسبياً �ف
إن نسب الأطفال خارج المدرسة أعىل 

ي محافظات الحديدة وحاجة.
نسبياً �ف
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اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / الس�ت

اتيجيات السياسات / الس�ت

الحواجز

تأسيس لجنة وزارية للتخطيط 
ي 

اف عىل خدمات التعليم �ف �ش والإ
الحالت الطارئة.

إلغاء الرسوم المدرسية للفتيات 
ي الصفوف الدراسية 

الملتحقات �ف
ي الصفوف 

ف �ف 6-1 وللأولد الملتحق�ي
الدراسية 1-3.

توظيف وتدريب 1,600 معلمة من 
وع التحويلت  ي مرسش

الريف والتوسع �ف
وطة. النقدية المرسش

ة من 2002 اىل 2010، إرتفعت  ي الف�ت
�ف

إعداد المدارس اىل ثلثة أضعاف 
ية  ي المناطق الح�ف

عددها تقريباً �ف
ي 

ولكنها زادت بنسبة ٪60 فقط �ف
المناطق الريفية.

وج ٪14 من الفتيات قبل بلوغ سن  ف ت�ت
وج ٪32 منهّن قبل بلوغ  ف 15عاماً، وت�ت

سن 18عاماً.

تمثل المعلمات نسبة ٪22 فقط من 
، منهم ٪9 فقط  ف إجماىلي عدد المعلم�ي
ي الريف.

ي �ف
بتدا�أ ي مدارس التعليم الإ

�ف

تم إحتلل مايزيد عن 150 مدرسة إما 
من قبل القوات المسلحة أو من قبل 
ف داخلياً عند بداية  الأشخاص النازح�ي

العام الدراسي 2011-2012.
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كّلنا �ف

ق الأوسط وشمال افريقيا ال�ش
المبادرة للأطفال خارج المدرسة

النسبة المئوية للأطفال خارج المدرسة

عدد الأطفال خارج المدرسة

اليمن
ة الوقائع عن ن�ش

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


