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 عدد الأطفال،
ستبعاد النسبة المئوية للإ

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

ستبعاد2 2. الأبعاد الخمسة للإ

.)UIS( معهد اليونسكو للإحصاء  1

ف والأشخاص الذين ليملكون الوراق الثبوتية من الإحصائيات. دارية للعام الدراسي 2013-2012. وتم إستثناء اللجئ�ي تم حسابه من البيانات الإ  2

ي 
رغم إنخفاض معدلت الأطفال خارج المدرسة �ف

، إلّ أنها لتزال مرتفعة ي
بتدا�أ مرحلة التعليم قبل الإ

ي معدلت الأطفال خارج 
إنخفاض حاد �ف

عدادي ي مرحلة التعليم الإ
المدرسة �ف
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ترسبوا من المدرسة

من المحتمل أن يلتحقوا 
ي المستقبل

بالمدرسة �ف

من غ�ي المحتمل أن يلتحقوا 
ي المستقبل
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3. تصنيف الأطفال خارج المدرسة )البعدان 2 و 3( حسب مدى إلتحاقهم بالمدرسةي3

ي و الصحي DHSـ2008.
ي قّدمها معهد اليونسكو للإحصاء )UIS( وذلك إعتماداً عىل المسح الديموغرا�ف

مقتبس من الجداول التحليلية ال�ت  3

ي والصحي DHSـ2008.
دارية للعام الدراسي 2012 - 2013؛ والمسح الديموغرا�ف البيانات الإ  4

 لن يدخل نصف عدد الأطفال خارج المدرسة الذين 
ي اىل المدرسة أبداً.

بتدا�أ ي سن التعليم الإ
هم �ف

ي سن 
ي الأطفال خارج المدرسة الذين هم �ف

يدخل ثل�ث
عدادي اىل المدرسة ولكنهم يترسبون منها. التعليم الإ

بتدائية عداديةالإ الإ
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بتدائية الإ

عدادية الإ

الأطفال خارج المدرسة حسب خصائص خلفيتهم )البعدان 2 و 3(5  .5
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تكون معدلت الأطفال خارج المدرسة أعىل بكث�ي عند الأطفال الأشد فقراً 
ي 

؛ فهي أعىل بثلث مرات بالنسبة للأطفال �ف بالمقارنة مع معدلت الأطفال الأغ�ف
عدادية. ي سن المرحلة الإ

ي وبـ 10 مرات بالنسبة للأطفال �ف
بتدا�أ سن التعليم الإ

وأيضاً، تكون معدلت الأطفال خارج المدرسة أعىل 
بكث�ي عند الفتيات وأطفال المناطق الريفية والأطفال 
الذين تكون أمهاتهم غ�ي متعلمات أو غ�ي موجودات.

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

ي و الصحي DHSـ2008. الأمهات الغ�ي متعلمات تع�ف
تم حسابه من المسح الديموغرا�ف  5

ات المتعددة. وقد وردت بعض الآثار البسيطة. ف ذات المتغ�ي ي و الصحي DHSـ2008 بإستخدام إنحدارات اللوغارتمي�ي
تم حسابه من المسح الديموغرا�ف  6

ستبعاد المتعلق بالخصائص المجتمعة6 اكمي للإ 6. الخطر ال�ت
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، ي
بتدا�أ ي سن التعليم الإ

ف بالنسبة للأطفال �ف ربعة للخطر خارج المدرسة بمرت�ي  تزيد إحتمالية كون الطفل الذي يقع ضمن جميع الخصائص الإ
عدادية. ي سن المرحلة الإ

ي الحضور المدرسي للأطفال �ف
عدادي. ويلعب مستوى تعليم الأم دوراً هاماً �ف ي سن التعليم الإ

وبـ 4  مرات بالنسبة للأطفال �ف
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ي و الصحي DHSـ2008.
تم حسابه من المسح الديموغرا�ف  7

ف عام 2010 وعام 2012. ت ب�ي ي نرُسث
إستخلص من تقارير المسح والسياسة ال�ت  8

7. الأطفال خارج المدرسة )البعدان 2 و 3( حسب المحافظة7

إن أعداد الأطفال خارج المدرسة أعىل 
ة والمنيا. ف ي محافظات القاهرة والج�ي

نسبياً �ف
ي 

إن نسب الأطفال خارج المدرسة أعىل نسبياً �ف
ي سويف والفيوم ومطروح والمنيا.

محافظات أسيوط وب�ف
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جنوب سيناء

السماعيلية
ة البح�ي

السويس

السكندرية

القاهرة

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / الس�ت

اتيجيات السياسات / الس�ت

الحواجز

مشاركة المنظمات الغ�ي حكومية 
ي 

بهدف معالجة المشاكل النفسية ال�ت
يواجهها الأطفال الذين يعانون من 

. ضعف الأداء المدرسي

ي مدارس 
إلغاء الرسوم الدراسية �ف

الأزهر والمدارس الحكومية
ي 

     تقديم التغذية المدرسية �ف
بتدائية. المدارس الإ

دعم الحماية الإجتماعية المقدمة 
اىل 16,000 طفل وعوائلهم بهدف 
معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة 

عمالة الأطفال.

 يقول ٪54 من الأطفال خارج
 المدرسة إن والديهم ليريدونهم 

أن يذهبوا اىل المدرسة.

يذكر ٪44 من الأطفال الذين تركوا 
المدرسة إن السبب الرئيسي وراء 
 ترسبهم من المدرسة هو عدم

إهتمامهم بالتعليم.

يتم إنفاق ٪42 من نفقات الأرسة عىل 
ي 

ي الدروس الخصوصية و�ف
التعليم �ف

ي تقدم بعد إنتهاء
 الدورات ال�ت

. الدوام المدرسي
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يونيسف
ق الأوسط وشمال افريقيا قليمي للرسث 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


