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 عدد الأطفال،
ستبعاد النسبة المئوية للإ

1. الأعداد والنسب المئوية للأطفال خارج المدرسة )2009-2011(1

ستبعاد2 2. الأبعاد الخمسة للإ

)EMIS( ـ2010 ونظام إدارة معلومات التعليمSHHS ي السودان
مسح صحة الأرسة �ف  1

ف والأشخاص الذين ليملكون الوراق الثبوتية من الإحصائيات. ي عام 2009 وعام 2010. وتم إستثناء الالجئ�ي
تم حسابه من نظام إدارة معلومات التعليم )EMIS( �ف  2
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ي مرحلة 
معدلت الأطفال خارج المدرسة �ف

ي لتزال مرتفعة
بتدا�أ التعليم قبل الإ

ي 
معدلت الأطفال خارج المدرسة �ف

ي لتزال مرتفعة
بتدا�أ مرحلة التعليم الإ

ي 
رغم إنخفاض معدلت الأطفال خارج المدرسة �ف
عدادي، إلّ أنها لتزال مرتفعة مرحلة التعليم الإ
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 Pre-primary
 Primary 
 Lower secondary
 Upper secondary

السودان
ي المدرسة

كّلنا �ف

ق الأوسط وشمال افريقيا ال�ش
المبادرة للأطفال خارج المدرسة

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

ف
آل

90

75

60

45

30

15

0

)٪
ة )

وي
مئ

 ال
بة

س
الن

2011  2010  2009  

البعد 5

ي
بتدا�أ التعليم قبل الإ

بتدائية الإ

البعد 1

البعد 4

البعد 2
البعد 3

عدادية الإ
الثانوية

خارج المدرسة
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بتدائية الإ

التعليم قبل 

ي
بتدا�أ الإ

التعليم قبل 

ي
بتدا�أ الإ

بتدائية الإ

عدادية عداديةالإ الإ

الأطفال خارج المدرسة

النسبة المئويةالعدد

ة الوقائع عن ن�ش



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

من غ�ي المحتمل أن يدخل اىل المدرسة  ثلث عدد الأطفال خارج 

ي
بتدا�أ ي سن التعليم الإ

المدرسة الذين هم �ف
ي سن 

يدخل أك�ث من نصف عدد الأطفال خارج المدرسة الذين هم �ف
ي وقت متأخر

ي اىل المدرسة �ف
بتدا�أ التعليم الإ

إن غالبية الأطفال خارج المدرسة 
عدادي  ي سن التعليم الإ

الذين هم �ف
إما يترسبون من المدرسة أو من غ�ي 

المحتمل أن يذهبوا اىل المدرسة أبداً.

بتدائية عداديةالإ الإ

34٪

13٪

53٪

43٪
45٪

12٪

ي سن المدرسة4
4. المسار الدراسي للأطفال �ف

بتدائية إلتحقوا بالمدرسة الإ
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النسبة المئوية )٪(

لم يلتحقوا 
بتدائية بالمدرسة الإ

8416

بتدائية  لم يكملواأكملوا المرحلة الإ
بتدائية المرحلة الإ

547

عدادية  لم يلتحقواإلتحقوا بالمدارس الإ
عدادية بالمدارس الإ

532

أكملوا المرحلة 
عدادية الإ

 لم يكملوا
عدادية المرحلة الإ

23

إلتحقوا بالمدارس 
الثانوية

لم يلتحقوا 
بالمدارس الثانوية

212

بتدائية بسبب الرسوب ي المرحلة الإ
 ل يزالون �ف

أو لأنهم أك�ب من السن الرسمي للمرحلة

23

عدادية  ي المدارس الإ
ل يزالون �ف

بسبب الرسوب أو لأنهم أك�ب من 
السن الرسمي للمرحلة

282

ي سن التعليم الثانوي )16-14 سنوات(
مجموعة الأطفال المشار إليها: �ف

 إن ٪90 من الأطفال
ف إقتصاديأً هم  الناشط�ي
أطفال خارج المدرسة

إن ثلث عدد الأطفال الموجودين 
ي المدرسة هم أك�ب من

 �ف
 السن الرسمي لصفهم

ف أو أك�ث بسنت�ي

السودان
ي المدرسة

كّلنا �ف

ق الأوسط وشمال افريقيا ال�ش
المبادرة للأطفال خارج المدرسة

ي السودان لعام 2010
تم حسابها من تقدير الإحتمالت المستقبلية للسكان لعام 2010 ومن مسح صحة الأرسة �ف  3

ي السودان لعام 2010.
ات MICSـ2010؛ ومسح صحة الأرسة �ف مسح القوى العاملة لعام 2011؛ والمسح العنقودي متعدد المؤرسث  4

ة الوقائع عن ن�ش



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 بالنسبة للفتيات 
ولالأطفال من المناطق الريفية ولالأطفال ضمن أفقر 20٪

 تكون معدلت الأطفال خارج المدرسة أعىل بكث�ي عند الأطفال الذين تكون أمهاتهم
غ�ي متعلمات أو غ�ي موجودات بالمقارنة مع الأطفال الذين يعيشون مع أمهات متعلمات.

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

ات )MICS( لعام 2010. الأمهات الغ�ي متعلمات تع�ف تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤرسث  5

ات المتعددة. وقد وردت بعض الآثار البسيطة. ف ذات المتغ�ي ات )MICS( لعام 2010 بإستخدام إنحدارات اللوغارتمي�ي تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤرسث  6

ستبعاد المتعلق بالخصائص المجتمعة6 اكمي للإ 6. الخطر ال�ت
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بتدائية خطر الستبعاد من الإ
عدادية خطر الستبعاد من الإ

3.5
1.9

4.1
2.1

5.8
2.8

10.5
3.7

77.0

ربعة للخطر خارج المدرسة  تزيد إحتمالية كون الطفل الذي يقع ضمن جميع الخصائص الإ
ي سن 

، وبـ 13 مرة بالنسبة لالأطفال �ف ي
بتدا�أ ي سن التعليم الإ

ف مرة بالنسبة لالأطفال �ف بأربع�ي
ي الحضور المدرسي لالأطفال.

عدادي. ويلعب مستوى تعليم الأم دوراً هاماً �ف التعليم 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   

47.3

ي المدرسة
كّلنا �ف

ق الأوسط وشمال افريقيا ال�ش
السودانالمبادرة للأطفال خارج المدرسة
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النسبة المئوية للأطفال خارج المدرسة

عدد الأطفال خارج المدرسة

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

ي السودان 2010
مسح صحة الأرسة �ف  7

ف عام 2008 وعام 2013. ت ب�ي ي نرُسث
إستخلص من تقارير المسح والسياسة ال�ت  8

ي 
إن أعداد الأطفال خارج المدرسة أعىل نسبياً �ف

محافظات كسال وشمال كردفان وجنوب دارفور

ي 
إن نسب الأطفال خارج المدرسة أعىل نسبياً �ف
محافظات النيل الأزرق وكسال وغرب دارفور

50 – 45

44 – 36

25 – 14

35 – 26

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / الس�ت

اتيجيات السياسات / الس�ت

الحواجز

اتيجية  لقد تم تحديث الخطة الس�ت
الفرعية للقطاع الخاصة بتعليم 

ف 2013 ولغاية 2016. ة ب�ي البدو للف�ت

يساعد برنامج التعلم البديل 
الأطفال خارج المدرسة عىل تعويض 

مافاتهم من التعليم والعودة اىل 
المدرسة مرة أخرى.

لتحاق السنوية حمالت الإ

 تشجع الثقافة البدوية عىل
الزواج المبكر )13-10 سنة(

 تعت�ب ٪50 من الأرس تكاليف
المدرسة والأسباب الثقافية وبعد 
ل والمدرسة من  ف ف الم�ف المسافة ب�ي
ي طريق 

ي تقف �ف
أهم الحواجز ال�ت

حضور الأطفال اىل المدرسة.

ف أن عدم  أوضح ٪63 من المعلم�ي
كفاية توف�ي المرافق وخدمات 

التعليم هي السبب الرئيسي وراء 
عدم إلتحاق الطالب.

نفاق العام عىل  إنخفاض الإ
ف نسبة 1.3٪  التعليم، حيث تراوح ب�ي

اىل ٪2.7 من إجماىلي الناتج المحىلي

الشمالية

البحر الأحمر

نهر النيل

كسال

قضارف

الخرطوم

الجزيرة

النيل الأبيض
سنار

النيل الأزرق

شمال كردفان

جنوب كردفان

شمال دارفور

غرب دارفور

جنوب دارفور

20,000 <

120,000 – 20,001

170,000 – 120,001

200,000 – 170,001

200,000 >

ي المدرسة
كّلنا �ف

ق الأوسط وشمال افريقيا ال�ش
السودانالمبادرة للأطفال خارج المدرسة

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


