
تشـرين األول/ أكتوبر 2014 

ملخص

التقرير القطري حول األطفال خارج املدرسة

التقرير اإلقليمي

الرشق األوسط ومشال افريقيا
املبادرة لألطفال خارج املدرسة

لّكنا يف املدرسة



ق الأوسط وشمال أفريقيا ي ال�ش
قليمي لليونسيف �ف © المكتب الإ

ن صور الغالف، من اليسار اىل اليم�ي
UNICEF/NYHQ2013-1418/Noorani ©
UNICEF/ITAL2010-0069/Lombardi ©

UNICEF/NYHQ2011-2520/Arfa ©



1 ملخص تقرير أقليمي التقرير القطري حول الأطفال خارج المدرسة

الملخص

المقدمة

 )OOSCI( هو جزء من المبادرة العالمية لالأطفال خارج المدرسة )MENA( ق الأوسط وشمال أفريقيا قليمي لل�ش إن التقرير الإ
ي عام 2010.  وتعمل الأهداف 

ي أطلقها صندوق الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( ومعهد اليونسكو لالإحصاء )UIS( �ن
ال�ت

العامة للمبادرة عىل:

ن المعلومات الإحصائية والتحليالت المتعلقة بالأطفال خارج المدرسة؛  تحس�ي  •
ستبعاد من التعليم؛  ي الإ

ي تسهم �ن
تحديد وتحليل الحواجز ال�ت  •

اتيجيات الحالية ذات الصلة بتعزيز المشاركة المدرسّية. تحليل السياسات والس�ت  •
ي وضعته المبادرة، والذي يسمى بنموذج 

قليمي حول الأطفال خارج المدرسة عىل أساس النموذج ال�ت ويقوم تحليل التقرير الإ
ستبعاد. يعمل النموذج مع خمس مجموعات رئيسية مستهدفة: الأبعاد الخمسة لالإ

ي التعليم النظامي هي : سن التعليم 
كون �ن ي والثالث ثالث فئات عمرية من الأطفال الذين ل يش�ت

تشمل الأبعاد الأول والثا�ن  •
عدادي.   ي والإ

بتدا�أ ي والإ
بتدا�أ قبل الإ

عدادي ولكنهم عرضة لخطر الت�ب من  ي أو الإ
بتدا�أ ي التعليم الإ

ويشمل البعدين الرابع والخامس الأطفال الذين إلتحقوا �ن  •
المدرسة.

ق الأوسط وشمال إفريقيا  ي منطقة ال�ش
لقد إستند التقرير عىل تسع دراسات وطنية حديثة عن الأطفال خارج المدرسة �ن

، ومرص، والعراق، والأردن، والمغرب، والسودان وتونس واليمن، حيث عمل التقرير عىل  ي
ي كل من: الجزائر، وجيبو�ت

إجريت �ن
ي تم التوصل إليها من الخصائص المتعلقة بالأطفال خارج المدرسة، 

جمع وإستخدام جميع التحليالت والنتائج الأساسية ال�ت
ي نتجت عن هذه الدراسات.

بالإضافة اىل الحواجز وإستجابات السياسات ال�ت

ق الأوسط وشمال إفريقيا ي ال�ش
أنماط الأطفال خارج المدرسة �ف

ق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد أظهرت بيانات من  ي منطقة ال�ش
ة �ن  تبقى مسألة إستبعاد الأطفال من التعليم مشكلة كب�ي

ق الأوسط وشمال إفر ي منطقة ال�ش
 معهد اليونسكو لالإحصاء وجود ما يُقّدر بنحو 7.2 مليون طفل غ�ي ملتحق بالمدرسة �ن

ي سن 
بتدائية بالإضافة اىل 2.9 مليون طفل �ن ي سن المدرسة الإ

ي عام 2012. ويضم هذا العدد 4.3 مليون طفل �ن
 يقيا �ن

ي 
بتدا�أ ي التعليم قبل الإ

ي والذين لم يلتحقوا �ن
بتدا�أ ي سن التعليم  قبل الإ

عدادية. يُضاف إليها 5.1 مليون طفل �ن  المدرسة الإ
ي عام 2012.

ي �ن
بتدا�أ أو الإ

ي 
ي تواجهها المنطقة والمتمثلة بمشكلة ترك المدرسة �ن

ستبعاد من التعليم إرتباطاً وثيقاً بإحدى التحديات ال�ت وترتبط مشكلة الإ
ق الأوسط وشمال إفريقيا،  ي العديد من دول منطقة ال�ش

عدادي �ن ي والإ
بتدا�أ وقت مبكر. حيث يت�ب الأطفال من التعليم الإ

ي هذه البلدان. 
ستبعاد �ن ي المدارس والتشديد عىل أنماط الإ

هتمام بمسألة إبقاء التالميذ �ن والذي يُظهر الحاجة إىل زيادة الإ
ي تكون بنسبة 

ي نصف البلدان من إرتفاع معدلت الت�ب ال�ت
عدادية، حيث تعا�ن وتزداد المشكلة تعقيداً عىل مستوى المرحلة الإ

عدادي. ومن أسباب إستبعاد الأطفال من التعليم هي الأوجه  %10 أو أك�ش قبل الوصول اىل الصف الأخ�ي من مرحلة التعليم الإ
ي يعزز بعضها بعضاً والقائمة عىل أساس وضع الأرسة الماىلي والموقع 

ي المشاركة المدرسّية ال�ت
المستمرة لعدم المساواة �ن
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ي المناطق 
ن اىل الأرس الأفقر �ن ي الغالب الأطفال المنتم�ي

ي بالإضافة اىل نوع جنس الطفل. إن الأطفال المستبعدين هم �ن
الجغرا�ن

ي غالباً ما يكّن من ضمن الفئات الأك�ش حرماناً.
ي المناطق الريفية واللوا�ت

ات �ن ضافة اىل الفتيات الفق�ي الريفية، بالإ

ي 
ي سن التعليم قبل البتدا�أ

 البعد الأول: مستوى عال جداً من الستبعاد للأطفال �ف

ي التعليم 
كون �ن ق الأوسط وشمال إفريقيا ل يش�ت ي منطقة ال�ش

ي �ن
بتدا�أ ي سن التعليم قبل الإ

إن ما يقارب الـ %60 من الأطفال �ن
ي نحو نصف بلدان المنطقة. ويعت�ب أطفال 

ي محدوداً �ن
، وكان التقدم الحاصل خالل العقد الما�ن ي

بتدا�أ ي أو الإ
بتدا�أ قبل الإ

، رغم أنهم من سيستفيد بشكل أك�ش من المشاركة. إن  ي
بتدا�أ ستبعاد من مرحلة التعليم  قبل الإ ة الأك�ش عرضة لالإ الأرس الفق�ي

ائح  ي مرحلة الطفولة المبكرة لالأطفال الذين يبلغون من العمر أربع سنوات ضمن أغ�ن ال�ش
امج التعليم �ن معدلت الحضور ل�ب

وة،  ائح الخمسية لل�ش وة هي أعىل بأربع مرات عىل الأقل مقارنة مع الأطفال بنفس الفئة العمرية ضمن أفقر ال�ش الخمسية لل�ش
ي المنطقة يعزز أوجه عدم 

ي والعراق وسوريا واليمن. إن برنامج تعليم مرحلة الطفولة المبكرة الحاىلي �ن
ي كل من جيبو�ت

وذلك �ن
ي متدنية 

بتدا�أ ي التعليم  قبل الإ
ي المشاركة �ن

ن �ن ن الجنس�ي ل الطفل. وتعت�ب أوجه التفاوت ب�ي ن ي ترتبط مع خلفية م�ن
المساواة وال�ت

بإستثناء المغرب.

ي والأردن من عام 2011، واليمن من عام 2010، والعراق والكويت من عام 2007.
ملحظة: إن البيانات عن المغرب هي من عام 2013، والجزائر وجيبو�ت

المصدر: )معهد اليونسكو لالإحصاء، 2014rb(؛ مسودة الدراسات الوطنية لمبادرة الأطفال خارج المدرسة )OOSCI( من السودان وتونس. 

ي
بتدا�أ ي سن التعليم الإ

ستبعاد من التعليم للأطفال �ف ي الحد من الإ
: التقدم المهم �ف ي

البعد الثا�ف

ي سن 
ي من خفض نسبة الأطفال خارج المدرسة الذين هم �ن

لقد تمكنت الغالبية العظمى من بلدان المنطقة خالل العقد الما�ن
ّ البلدان من الحد من نسبة الأطفال خارج المدرسة بما ليقل عن %50 ، ول سيما التقدم  ي

ي كما وتمكنت ثُل�ش
بتدا�أ التعليم الإ

ن لتزال تشّكل الفتيات الغالبية العظمى من الأطفال خارج  ي ح�ي
ي والمغرب واليمن. �ن

ي كل من جيبو�ت
الملحوظ الذي ُسّجل �ن

ي 
مكانيات المحدوة �ن ي المشاركة المدرسّية بشكل عام من حرمان الفتيات من التعليم. ل تزال الإ

المدرسة، فقد قّلل التوسع �ن
ي من أجل توسيع نطاق 

ي هذه البلدان تعا�ن
ي والسودان أمراً شائعاً جداً ولتزال الأنظمة �ن

ي جيبو�ت
ي �ن

بتدا�أ الوصول اىل التعليم الإ
بتدائية. وعىل النقيض من ذلك، إن لدى أك�ش من نصف  ي سن المدرسة الإ

ي لجميع السكان �ن
بتدا�أ التغطية الشاملة للتعليم الإ

بلدان المنطقة اليوم نسبة %3 أو أقل من السكان خارج المدرسة للفئة العمرية ذات الصلة.
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ي المدرسة
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ي عام 2013، حسب البلد
ي �ن

بتدا�أ ي أو الإ
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نسبة الأطفال �ن
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ي حسب مدى إلتحاقهم بالمدرسة، ولمجموعة مختارة من البلدان
بتدا�أ ي سن التعليم الإ

نسبة الأطفال خارج المدرسة �ن

ي 2006؛ مرص 2008rDHS؛ المسح العنقودي   
ي جيبو�ت

ات )MICS(�ن العمليات الحسابية لمعهد اليونسكو لالإحصاء القائمة عىل أساس المسح العنقودي متعدد المؤرسش المصدر: 

ي العراق 2011 ؛ الأردن 2007rDHS؛ UNPD )2010( مسودة الدراسات الوطنية لمبادرة الأطفال خارج المدرسة )OOSCI( من السودان 
ات )MICS( �ن متعدد المؤرسش   

عدادي، ل يزال يشكل تحدياً ي سن التعليم الإ
ستبعاد للأطفال �ف البعد الثالث: الإ

ي نسبة الأطفال خارج المدرسة ضمن هذه الفئة 
عدادي مع مرور الوقت، وذلك بتد�ن ي سن التعليم الإ

لقد زادت مشاركة الأطفال �ن
ي سن الدراسة 

ن كل أربعة أطفال �ن ي عام 2012. ولكن، ل يزال ما ليقل عن طفل من ب�ي
ي عام 2003 إىل %12 �ن

العمرية من %18 �ن
ستبعاد  ق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيل أعىل مستويات لالإ ي ربع بلدان منطقة ال�ش

ي عام 2012 �ن
عدادية خارج المدرسة �ن الإ

ي والسودان واليمن. ولكون غالبية البلدان تفّضل المشاركة المدرسّية لالأولد، فإن الفروقات حسب نوع الجنس 
ي كل من جيبو�ت

�ن
ي الدراسة 

ن اىل أرس محرومة �ن ي يتأخر فيها الأطفال المنتم�ي
ة ضمن هذه الفئة العمرية. وهي أيضاً نفس الفئة العمرية ال�ت تعت�ب كب�ي

ي تونس 
وة الذين هم خارج المدرسة �ن ائح الخمسية لل�ش عدادية ضمن أفقر ال�ش ي سن الدراسة الإ

هم. وتصل نسبة الأطفال �ن عن غ�ي
ي السودان، فإن %42 من الأطفال ضمن 

وة. أما �ن ائح الخمسية لل�ش اىل %19  بالمقارنة مع %1 فقط من الأطفال ضمن أغ�ن ال�ش
. المجموعة الأك�ش فقراً هم أطفال خارج المدرسة، مقارنة ب %3 من الأطفال ضمن الأرس الأغ�ن

عدادية حسب مدى إلتحاقهم بالمدرسة، ولمجموعة مختارة من البلدان ي سن الدراسة الإ
نسبة الأطفال خارج المدرسة �ن

ي المستقبل           ت�ب من المدرسة
من غ�ي المحتمل أن يدخل اىل المدرسة أبداً            من المحتمل أن يدخل اىل المدرسة �ن

ي المستقبل           ت�ب من المدرسة
من غ�ي المحتمل أن يدخل اىل المدرسة أبداً            من المحتمل أن يدخل اىل المدرسة �ن
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ي 2006؛ مرص 2008rDHS؛ المسح العنقودي   
ي جيبو�ت

ات )MICS(�ن المصدر:  العمليات الحسابية لمعهد اليونسكو لالإحصاء القائمة عىل أساس المسح العنقودي متعدد المؤرسش

ي العراق 2011 ؛ الأردن 2007rDHS؛ UNPD )تنقيح 2010(؛ مسودة الدراسات الوطنية لمبادرة الأطفال خارج المدرسة )OOSCI( من   
ات )MICS( �ن    متعدد المؤرسش

   السودان واليمن.

ي أفقر بلدان المنطقة
ي �ف

بتدا�أ البعد الرابع: النسب العالية للت�ب من التعليم الإ

بتدائية. إن  ي أفقر بلدان المنطقة عىل مستوى المرحلة الإ
ي وقت مبكر مصدر قلق كب�ي �ن

ل تزال مشكلة الت�ب من المدرسة �ن
، كانوا قد تركوا المدرسة قبل الوصول إىل الصف  ي

ي اليمن وجيبو�ت
ما يقارب ربع عدد الأطفال الذين دخلوا اىل الصف الأول �ن

ن مشكلة رئيسية عىل مستوى المرحلة  ن الجنس�ي ي ل تزال فيها الفروقات ب�ي
ي البلدان الخمس ال�ت

بتدائية. و�ن الأخ�ي من المرحلة الإ
ي ثالثة بلدان هي )الجزائر 

ي والسودان( ويكون الأولد أك�ش حرماناً �ن
ي بلدين هما )جيبو�ت

بتدائية، تكون الفتيات أك�ش حروماناً �ن الإ
ن الأطفال الذين ت�بوا من المدرسة هي أنهم أك�ب من السن الرسمي لصف  كة ب�ي وسلطنة عمان ولبنان(. إحدى السمات المش�ت

. وينتمي معظم الأطفال الأك�ب سناً من السن الرسمي للمدرسة اىل أشد الأرس فقراً واىل المناطق الريفية. حيث  ن ّ مع�ي دراسي
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ون اىل المدرسة هم من الأطفال الأك�ب سناً،  وة الذين يحرصن ائح الخمسّية لل�ش وجد إن نحو %80 من الأطفال ضمن أفقر ال�ش
ي السودان.  

ائح الخمسية �ن بالمقارنة مع أقل من %20 من الأطفال ضمن أغ�ن ال�ش

ي عام 2012، حسب البلد
ي �ن

بتدا�أ ي التعليم الإ
نسبة إلتحاق الأطفال الأك�ب سناً من السن الرسمي للمدرسة �ن
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نسبة إلتحاق الأطفال الأك�ب سناً من السن الرسمي للمدرسة )%(

ي سن   
بتدائية )1rISCED(. ولكنه ل يسجل الأطفال �ن بتدائية الذين هم أك�ب من السن الرسمي للمدارس الإ ي سن المدرسة الإ

ملحظة:  يغطي المؤرسش نسبة السكان �ن

ي والأردن والسودان هي من عام 2011.
بتدائية الذين هم أك�ب سناً من الصف الذي يلتحقون به. أن البيانات المستخدمة لكل من جيبو�ت    المدرسة الإ

.2014a ،المصدر:  معهد اليونسكو لالإحصاء

عدادية ة عىل مستوى المدارس الإ ي وقت مبكر هي مشكلة كب�ي
البعد الخامس: الت�ب من المدرسة �ف

عدادية.  ي المنطقة، وأبرزها الجزائر وسوريا وتونس، أزمة ت�ب شديدة عىل مستوى المرحلة الإ
تواجه العديد من البلدان �ن

اوح عدد الأطفال الذين يت�بون من المدرسة قبل الوصول اىل الصف الأخ�ي من مرحلة  ففي هذه البلدان الثالثة وحدها، ي�ت
. وقد أظهرت الخصائص المتعلقة بالنوع الإجتماعي فيما يخص  ن ن ربع إىل ثلث العدد الكىلي من الأطفال الملتحق�ي عدادية ب�ي الإ

ن كانت  ن الجنس�ي ن جميع البلدان. ووجد أن أشد أوجه الفروقات ب�ي ت�ب الأطفال من المدرسة وجود إختالفات ملحوظة ب�ي
اوح من 15 إىل 17 نقطة مئوية  مارات العربية المتحدة، مع أوجه تفاوت ت�ت ن وتونس والإ ي كل من الجزائر والكويت وفلسط�ي

�ن
مارات العربية  ي دولة الإ

ي جميع هذه البلدان ما عدا �ن
ة �ن ن الفتيات والأولد. ويشكل إرتفاع معدلت ت�ب الأولد مشكلة كب�ي ب�ي

عدادي، بالمقارنة مع 22%  المتحدة. ففي تونس، يت�ب %39 من الأولد قبل الوصول اىل الصف الأخ�ي من مرحلة التعليم الإ
من الفتيات التونسيات.

ي التعليم وإستجابات السياسات
ي تحول دون المشاركة �ف

الحواجز ال�ت

ق الأوسط وشمال إفريقيا عن أك�ش ثالثة مجالت من  ي منطقة ال�ش
لقد كشفت الملخصات عن الأطفال خارج المدرسة �ن

عدادي،  ي ترتبط بالمعدلت العالية للت�ب، ول سيما عىل مستوى التعليم الإ
ي المنطقة وهي تلك ال�ت

ستبعاد خطورة �ن الإ
اع. ن رين من ال�ن ي التعليم لالأطفال المترصن

، بالإضافة اىل الحماية المحدودة للحق �ن ن ن الجنس�ي وبإستمرار عدم المساواة ب�ي

ي جودة التعليم والعنف
قبال عىل التعليم وتد�ف التعامل مع معدلت الت�ب عن طريق معالجة ضعف الإ

يرتبط الوضع الماىلي لالأرس والتصورات الإجتماعية حول فوائد ومزايا التعليم إرتباطاً وثيقاً بالقرارات المتعلقة بالتعليم 
، مما يؤثر عىل طلب أولياء الأمور بإستمرار أطفالهم بالتعليم. ويعّزز كل من الفقر وعمالة الأطفال بعضه بعضاً  المدرسي

ي طريق 
ز أيضاً مشكلة إرتفاع تكاليف الرسوم الدراسية الخاصة كحاجز هام �ن . وت�ب ي مستوى الحضور المدرسي

نان بتد�ن ويق�ت
ي تعيق تقديم التعليم 

قتصادية ال�ت ة للتغلب عىل هذه الحواجز الإ ي إستجابات السياسات المبارسش
ستمرار بالمدرسة. وتأ�ت الإ
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ي تتم عادة عن طريق التحويالت النقدية، ولكن تقديم المساعدة المالية من قبل المنظمات والأشخاص 
للفئات الضعيفة، وال�ت

ن إن لدى أغلبية  ي ح�ي
ي المنطقة. �ن

ي أجريت �ن
ي الدراسات الوطنية لمبادرة الأطفال خارج المدرسة rOOSCIال�ت

ليس تقليداً قوياً �ن
ن محدود فيما  ق الأوسط وشمال إفريقيا برامج فاعلة لتقديم المساعدة الإجتماعية، إلّ أن لمعظمها ترك�ي بلدان منطقة ال�ش

 . ن الأطفال والشباب بشكل مبارسش نفاق الأرسي بدلً من معالجة مشكلة الفوارق الإجتماعية ب�ي يتعلق بتحقيق إستقرار الدخل والإ
 ” وطة يدعى “ برنامج تيس�ي وبإستثناء بلد واحٍد وهو المغرب، الذي يستخدم برنامجاً واسع النطاق من التحويالت النقدية الم�ش

المرتبط بالحضور المدرسي المنتظم والذي أظهر نتائج واعدة. 

ي بجودة التعليم والأجواء المدرسّية الرديئة بالأطفال اىل خارج المدارس. وتش�ي البيانات المحدودة المتوفرة اىل 
ويدفع التد�ن

ي غالباً ما تختلف نتائجها عىل كل من الأولد والفتيات. إن وجود 
ي العديد البلدان، وال�ت

ي المدارس �ن
إرتفاع معدل إنتشار العنف �ن

وري  ي جميع الأماكن الأخرى، هي أساس �ن
ل و�ن ن ي الم�ن

ي المدارس و�ن
يعات المناسبة ضد إستخدام العقوبات البدنّية �ن الت�ش

ي المنطقة 
ستبعاد من التعليم. ولم تعتمد نصف البلدان �ن ن الأجواء المدرسّية ومقاومة الإ للجهود المبذولة من أجل تحس�ي

ي المدارس. لقد أبرزت بعض دراسات مبادرة الطفال خارج المدرسة OOSCI عدد من التدخالت 
ي �ن

ن تحظر العقاب البد�ن قوان�ي
ي تونس ثالثة برامج وطنية 

ن لخطر الت�ب من المدرسة. فقد بدأت �ن ي تعمل عىل تتّبع ودعم الأطفال المعرض�ي
الحالية ال�ت

ي والتعليم 
بتدا�أ ي وقت مبكر، وذلك عىل مستوى كل من التعليم الإ

تهدف وبصفة خاصة إىل منع الطالب من ترك المدرسة �ن
ي 

ي نظام وحدات الدعم �ن
ستعجال لالأعوام من 2009 ولغاية 2012 التوسع �ن ي المغرب، فيشمل برنامج الإ

عدادي. أما �ن الإ
ن للتدريس. ن لخطر الت�ب وتقديم الدعم المناسب لتهيئة المعلم�ي المدارس المسؤولة عن تحديد التالميذ المعرض�ي

جتماعية والعرض والطلب ف من خلل العمل عىل الأعراف الإ ف الجنس�ي ف ب�ي معالجة مشكلة التمي�ي

ق الأوسط وشمال  ي منطقة ال�ش
ي تحد من تعليم الفتيات �ن

تستمر الأعراف والتقاليد الإجتماعية بكونها من الحواجز الرئيسية ال�ت
ي 

ي المجتمع الأوسع �ن
ي سوق العمل و�ن

ي الأرسة و�ن
إفريقيا. وتساهم التصورات والتوقعات المتعلقة بدور كل من المرأة والرجل �ن

ي تتخذها الأرسة فيما يتعلق بالتعليم 
تبة عىل القرارات ال�ت تقدير قيمة الفتيات والأولد بشكل مختلف، بالإضافة اىل آثاره الم�ت

ي وقت 
. إن عادة الزواج المبكر هي واحدة من أقىص حواجز تعليم الفتيات، وهي أحد أهم أسباب ترك المدرسة �ن المدرسي

ن  ن الجنس�ي ي ومرص والعراق والأردن والسودان واليمن. ويظهر تحليل هذا التقرير أن التعليم المختلط ب�ي
ي كل من جيبو�ت

مبكر �ن
ن تعليم  ي المنطقة. وهذا يتناقض وبشكل حاد مع التحرك نحو الفصل ب�ي

ي التعليم �ن
يمكن أن يكون مناسباً لمشاركة البنات �ن

اتيجية قوية  ي رصدت عىل مستوى البلد أن التعليم كان ول يزال اس�ت
ي المنطقة. وتظهر الأمثلة ال�ت

ي عدة بلدان �ن
ن �ن الجنس�ي

ي 
ي مرص، يستهدف الفتيات اللوا�ت

اق” المبتكر �ن لزيادة إستقالل الفتيات ولتغي�ي مستوى الإجتماعي لالأشخاص. إن برنامج “إرسش
نامج  ن مهارات القراءة والكتابة عند الفتيات وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وقد أدى هذا ال�ب ت�بّن من المدارس، ويعمل عىل تحس�ي

ن مستواهم الإجتماعي بشكل أفضل. ي المجتمع المحىلي وتحس�ي
إىل زيادة مشاركة الفتيات �ن

ي عام 2011
عدادي، حسب الجنس والدولة �ن معدل الت�ب قبل الصف الأخ�ي من التعليم الإ

المملكة

 
 العربية السعودية

سوريا
س

تون
الإمارات

 
 العربية المتحدة

الجزائر
ي جيبو�ت

لبنان
المغرب

ردن الأ
ن
فلسط�ي

إيران
السودان

البحرين

قطر
عُمان

الكويت

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

إعدادية   من مرحلة ال
ي خ� ف الأ

ص
ل ال

ب قب
�

معدل الت
)%

(

الفتيات

الأولد

ي والمغرب هي من عام 2012،  
عدادية. البيانات الخاصة بجيبو�ت عىل أنه النسبة المئوية %100 ناقص معدل البقاء ح�ت الصف الأخ�ي من المرحلة الإ ملحظة:  يمكن تعريف معدل الت�ب قبل الصف الأخ�ي

   وبيانات الأردن وقطر هي من عام 2010، وبيانات السودان وتونس هي من عام 2009. 

.2014a ،المصدر:  معهد اليونسكو لالإحصاء
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ي كل من الجزائر والكويت 
ن الأولد �ن عدادي مرتفعة جداً ب�ي قليمية إىل أن معدلت الت�ب من التعليم الإ وتش�ي الدراسة الإ

ي الجزائر وتونس سببه عدم يقينهم فيما يتعلق 
ن وتونس. إن عدم وجود دافع لدى الأولد للدراسة �ن ولبنان والمغرب وفلسط�ي

ي تونس أن أك�ش 
ي كث�ي من الحالت. وأظهرت دراسة حديثة �ن

ي المستقبل، والذي أدى إىل الت�ب من المدرسة �ن
بفرص العمل �ن

ي 
ي الهجرة، وكان الدافع الأقوى وراء هذه الرغبة هو فكرة عدم وجود مستقبل لهم �ن

من %41 من الصبية الصغار يرغبون �ن
ورة عىل التعليم، حيث ينظر إليه عىل أنه  ي التحرر، والذي ينطوي بالرصن

ت الفتيات من ناحية أخرى عن رغبتهّن  �ن ّ تونس. وع�ب
ي 

السبيل الوحيد لتحقيق التقدم الإجتماعي. ونتيجة لذلك، تكون الفتيات أك�ش تحمساً بكث�ي من الأولد ويُظهرّن رغبة أقوى �ن
 . ي عدد طالب التعليم العاىلي

ي تونس ثل�ش
. وتمثل النساء الشابات �ن الحصول عىل التعليم الثانوي والعاىلي

اع عىل التعليم عن طريق الحماية وإصلح السياسات والتمويل المستدام ف الستجابة  لتأث�ي ال�ف

ي المنطقة من التعليم، يبقى النطاق الدقيق لمدى حجم التأث�ي خفياً 
اع المسلح بإستبعاد العديد من الأطفال �ن ن بينما يستمر ال�ن

ي توصلت إليها الدراسة، فقد برزت القضايا الثالث التالية لأهميتها بشكل خاص:
. وإستناداً اىل النتائج ال�ت إىل حد كب�ي

ي المنطقة هو أمر مروع. فقد عملت الهجمات 
اع �ن ن رة من ال�ن ي العديد من البلدان المترصن

ن �ن ي للطالب والمعلم�ي
إن الوضع الأم�ن  •

ي 
ي المدرسية عىل زعزعت حق الأطفال �ن

ستخدام العسكري للمبا�ن ضافة اىل الخطف والنهب والإ ة عىل المدارس، بالإ المبارسش
ي المناطق 

ي إستبعادهم عن التعليم. ومع ذلك، ليزال يتم إتخاذ مجموعة من تداب�ي الحماية �ن
التعليم، وكان سبباً رئيسياً �ن

ن الأطفال من الحضور  ي محاولة تمكن�ي
ن وسوريا والسودان واليمن وبشكل يومي، �ن ي بلدان مثل العراق وفلسط�ي

الغ�ي آمنة �ن
اىل المدرسة.

ي الحصول عىل التعليم. لقد أشارت عدد من 
اع بشكل خاص حواجز شديدة �ن ن دوا بسبب ال�ن يواجه الأطفال الذين ت�ش  •

ي تعيق 
ي أجريت مؤخراً إىل الحواجز والإختناقات الرئيسية ال�ت

ي سورية وال�ت
ي الحرب �ن

ستجابة للتعليم �ن الدراسات لتقييم الإ
ن إىل تعليم. ومن أبرز هذه الحواجز هي إرتفاع تكلفة التعليم، ولغة التدريس، وإنعدام  ن السوري�ي وصول الأطفال الالجئ�ي

ي المدرسة.
وقراطية وعدم وجود الأوراق القانونية للتسجيل �ن الأمن، والإجراءات الب�ي

اع.  ن رين من ال�ن ي تعيق توصيل التعليم إىل الأطفال المترصن
ز مشكلة إنخفاض مستويات التمويل كأحد أهم الإختناقات ال�ت وت�ب  •

فقد أشارت العديد من التجارب أنه يمكن مواصلة التعليم ح�ت ضمن أك�ش البيئات صعوبة، إذا ما تم إتخاذ تداب�ي مرنة 
ن  ي عام 2012 اىل إن 1.3 مليون طفل فقط قد تلقوا الدعم من ب�ي

ومبتكرة. وتش�ي تقديرات مجموعة التعليم العالمي �ن
ن والسودان وسوريا واليمن،  ي كل من فلسط�ي

ي الحالت الطارئة �ن
ستجابة اىل التعليم �ن جميع الأطفال الذين إستهدفتهم الإ

ن أنه لم يتم الوصول اىل ما يقرب من 2.2 مليون طفل وذلك بسبب نقص التمويل. ي ح�ي
�ن

التوصيات الرئيسية

ستبعاد من التعليم سيتطلب إعداد السياسات العامة  إن الرسالة الأساسية الناشئة من هذه الدراسة هي أن التغلب عىل الإ
ق الأوسط وشمال إفريقيا. إن البناء عىل  ي منطقة ال�ش

ستثمارات عىل نحو أفضل من أجل تقليص أوجه التفاوت �ن والإ
ي أجريت مؤخراً، بالإضافة اىل إتخاذ 

ستنتاجات والتوصيات الصادرة عن التقارير القطرية لمبادرة الأطفال خارج المدرسة ال�ت الإ
ن – توصيل التعليم عىل المستوى  ستبعاد من التعليم، سيتصدى حتماً للحواجز وعىل مستوي�ي إجراءات حاسمة للقضاء عىل الإ

ي المستقبل، هناك ثالث توصيات 
ي الذي يستهدف الفئات المهمشة، بالإضافة اىل التعلم عىل مستوى المدرسة. و�ن

الوط�ن
رئيسية يمكن إتخاذها لتحريك مثل هذه الجهود نحو إىل الأمام وهي:

ي 
ي كجزء من برامج أوسع للحد من الفقر. يجب عىل الحكومات �ن

بتدا�أ زيادة برامج تنمية الطفولة المبكرة والتعليم قبل الإ  .1
هتمام المناسب وإتخاذ التداب�ي الالزمة لتوسيع نطاق تطبيقات برامج تنمية الطفولة المبكرة.  المنطقة أن تضمن تقديم الإ

ي برامج تنمية 
ق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تكون مشاركة الأطفال الفقراء �ن ي جميع بلدان ال�ش

إن الأنماط الحالية �ن
، هي واحدة من أك�ش العالمات البارزة لظاهرة عدم المساواة  الطفولة المبكرة هي دائماً أقل من مشاركة الأطفال الأغ�ن
ي المنطقة. لذا، تعت�ب مسألة توف�ي الفرص المتساوية فيما يتعلق بالوصول إىل برامج تنمية الطفولة المبكرة 

المتعمقة �ن
ي أجريت 

ي التقارير القطرية لمبادرة الأطفال خارج المدرسة ال�ت
مسألة ملحة، وقد تم تسليط الضوء عليها كأولوية قصوى �ن

ي الجزائر وتونس والمغرب.
�ن
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ي تعيق الوصول اىل التعليم. فنادراً ما 
ن القطاعات من أجل معالجة الحواجز المتعددة ال�ت كة ب�ي تعزيز الجهود المش�ت  .2 

يواجه الأطفال الذين هم خارج المدارس حاجزاً واحداً فقط للوصول اىل التعليم، فهم عادة ما يواجهون عوامل متعددة 
تتفاعل فيما بينها لتسبب إستبعادهم من التعليم. وتتطلب عملية التغلب عىل هذه العقبات إجراءات تتعلق بالسياسة 
ي ل تقع جميعها تقليدياً ضمن إختصاص قطاع التعليم الرسمي. وليكون لها 

ستثمارات وعىل عّدة جبهات، ال�ت العامة والإ
تأث�ي عىل الأطفال الذين يصعب الوصول إليهم، تحتاج سلطات التعليم أن تعمل وبتعاون وثيق مع القطاعات الأخرى 

ن من وزارة الصحة وحماية الطفل والرعاية الإجتماعية، بالإضافة اىل المنظمات الغ�ي حكومية. وبينما  ي قد تشمل موظف�ي
ال�ت

قتصادي ومن أعىل المستويات السياسية، فمن  ي والإ
ن القطاعات اىل الدعم السياسي والقانو�ن كة ب�ي تحتاج الجهود المش�ت

المهم أن توجه هذه الجهود خارج نطاق المستوى المحىلي وأن تركز هذه الجهود منذ البداية عىل إيجاد الحلول العملية 
لالأطفال المستبعادين. 

ية  ن توجيه الموارد المالية والب�ش ء، يجب تحس�ي ي
ي المدرسة. وقبل كل سش

هتمام إىل مسألة البقاء �ن يجب إيالء المزيد من الإ  .3 
ن من المدرسة اىل خارج المدرسة. ويتطلب ذلك إهتماماً وثيقاً بالعديد من القضايا  من أجل ضمان عدم دفع المت�ب�ي
ي يقوم بها موظفي التعليم لضمان حضور الأطفال إىل المدرسة، وكذلك 

ي ذلك الإجراءات ال�ت
 المتعلقة ببعضها، بما �ن

ن التالميذ بشكل أفضل، إضافة اىل الموارد الكافية لتقديم برامج الدعم  ستجابة للتنوع الحاصل ب�ي قدرة المدارس عىل الإ
ي 

ن الجو المدرسي حيث يُمنع العقاب البد�ن ي المستوى العلمي، والمناهج الدراسية ذات الصلة وتحس�ي
 للطالب الأضعف �ن

ن  ي المدرسة دور المعلم�ي
ن البقاء �ن ي الممارسة. وينبغي أن تضع جميع الجهود المبذولة من أجل تحس�ي

ي القانون و�ن
�ن

ي مركز إهتمامها.
وقدراتهم �ن
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