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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. تم حسابه من نظام إدارة معلومات التعليم EMISـ2012. وتم إستثناء اللجئ�ي  2

ي 
لتزال معدلت الأطفال خارج المدرسة �ف

ي مرتفعة
بتدا�أ مرحلة التعليم قبل الإ

ي 
إرتفعت معدلت الأطفال خارج المدرسة �ف

ة ي خلل السنوات الأخ�ي
بتدا�أ مرحلة التعليم الإ

ي 
إن معدلت الأطفال خارج المدرسة �ف

عدادي متذبذبة مرحلة التعليم 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

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

.)UIS( ـ2007/ شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة. تم جمع البيانات من قبل معهد اليونسكو للإحصاءDHS ي والصحي
المسح  الديموغرا�ف  3

ي والصحي DHSـ2012.
تم حسابه من المسح  الديموغرا�ف  4

ي عدد الأطفال خارج المدرسة الذين 
يدخل أك�ث من ثل�ث

ي وقت متأخر.
ي اىل المدرسة �ف

بتدا�أ ي سن التعليم الإ
هم �ف

ي سن 
يدخل ٪90 من الأطفال خارج المدرسة الذين هم �ف

عدادي اىل المدرسة ولكنهم يترسبون منها. التعليم الإ

بتدائية عداديةالإ الإ
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4. المسار الدراسي للأطفال �ف

بتدائية إلتحقوا بالمدرسة الإ
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لم يلتحقوا إلتحقوا بالمدارس الثانوية
بالمدارس الثانوية

474

عدادية  ي المدارس الإ
ل يزالون �ف

بسبب الرسوب أو لأنهم أك�ب من 
السن الرسمي للمرحلة

388

ي سن التعليم الثانوي )17-16 سنوات(
مجموعة الأطفال المشار إليها: �ف

تتضاعف إحتمالية تغيب طلب 
عدادية لأك�ث من 31  المرحلة الإ

،  يوم خلل العام الدراسي
 مما يجعلهم أك�ث

عرضة للترسب.
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الأطفال خارج المدرسة حسب خصائص خلفيتهم )البعدان 2 و 3(5  .5
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تكون معدلت الأطفال خارج المدرسة مرتفعة 
بالنسبة لكل من الأولد وأطفال المناطق 

عدادي. ي سن التعليم الإ
ية إذا كانوا �ف الح�ف

 تكون معدلت الأطفال خارج المدرسة أعىل
 بكث�ي عند الأطفال الأشد فقراً والأطفال الذين

تكون أمهاتهم غ�ي متعلمات أو غ�ي موجودات.

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

ي والصحي DHSـ2012. 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 DHSـ2012 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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عدادي،  ي سن التعليم الإ
ي الحضور المدرسي للأطفال. و�ف

تلعب صحة الأرسة ومستوى تعليم الأمهات دوراً هاماً �ف
. ف ربعة للخطر خارج المدرسة أك�ث بمرت�ي تكون إحتمالية كون الطفل الذي يقع ضمن جميع الخصائص 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 الرسث ي ليست هي الأفقر 

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

الأم غ�ي متعلمة أو غ�ي موجودة ✓ الأم متعلمة  الأم متعلمة  الأم متعلمة  الأم متعلمة   
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ق الأوسط وشمال افريقيا ال�ش
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7. الأطفال خارج المدرسة )البعدان 2 و 3( حسب المحافظة7

ي والصحي DHSـ2012.
تم حسابه من المسح الديموغرا�ف  7

ف عام 2011 وعام 2012. ت ب�ي ي نرُسث
إستخلص من تقارير المسح والسياسة ال�ت  8

إن أعداد الأطفال خارج المدرسة أعىل 
ي محافظات عّمان وأربد والزرقاء.

نسبياً �ف

إن نسبة الأطفال خارج المدرسة أعىل 
ي محافظة مّعان

نسبياً �ف

9.7 – 7.2

7.1 – 5.3

3.4 – 2.7

5.2 – 3.5

عجلون المفرق

بلقاء

مّعان

جرش

الزرقاء

إربد

مأدبا عّمان

كرك

الطفيلة

العقبة

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / الس�ت

اتيجيات السياسات / الس�ت

الحواجز

بية والتعليم  تعمل كل من وزارة ال�ت
ي لشؤون الأرسة 

والمجلس الوط�ف
وبرنامج دعم إصلح التعليم وأكاديمية 
ف معاً من  الملكة رانيا لتدريب المعلم�ي
أجل تنقيح سياسات التعليم الحالية.

وع  لقد بدأت المرحلة الثانية من مرسث
ي من أجل تعزيز 

إصلح التعليم الوط�ف
جودة التعليم.

ي مزارع قريبة لكي أساعد 
أنا أعمل �ف

أمي عىل دعم حياتنا العائلية. 

ي من ديرعل ص�ب

ىلي وأنا 
ف تقع المدرسة بعيداً عن م�ف

رسال طفىلي اىل  لأملك النقود لإ
الروضة بالحافلة.

ا ف أمٌّ من ج�ي

يرفض طفىلي الذهاب اىل المدرسة 
ي 

بسبب سلوك وت�فات زملئه �ف
الصف.

ف ف العراقي�ي أحد الآباء اللجئ�ي

ي أرى 
�ف ي لإ

لقد قررت أن أترك مدرس�ت
الكث�ي من خريجي الجامعات من 

حوىلي ليس لديهم أي عمل.

ي الرمثا
 طفل ت�ب من المدرسة �ف

1,000 <

10,000 – 1,001

20,000 – 10,001

20,000 >
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ق الأوسط وشمال افريقيا ال�ش
المبادرة للأطفال خارج المدرسة

النسبة المئوية للأطفال خارج المدرسة

عدد الأطفال خارج المدرسة

الأردن
ة الوقائع عن ن�ش

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


