
تشـرين األول/ أكتوبر 2014 

مرص
التقرير القطري حول األطفال خارج املدرسة

ملخص

الرشق األوسط ومشال افريقيا
املبادرة لألطفال خارج املدرسة

لّكنا يف املدرسة



©   منظمة   الأمم   المتحدة   للطفولة   2015        

 © Giacomo Pirozzi/2014/UNICEF  : صورة   الغالف
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الملخص

ي ظل حكومات مرصية متعاقبة أولوية قصوى. وقد أسفر عن هذا حصول 
ي و�ف

لقد منح التعليم منذ تسعينيات القرن الما�ف

ي زيادة توف�ي التعليم وإمكانية الوصول إليه. وحالياً، يستفيد حوالي 20 مليون طالب من التعليم قبل الجامعي 
تقدم كب�ي �ف

بية والتعليم والأزهر، والجهة الثالثة هي التعليم الخاص.  ف هما وزارة ال�ت ف منها حكوميت�ي وذلك عن طريق ثالثة جهات: جهت�ي

ي توف�ي الخدمات التعليمية حيث يوجد تحت مظلتها 1,674,028 طالب 
بية والتعليم هي الجهة المعنية الرئيسية �ف إن وزارة ال�ت

، يتم تدريسهم من قبل 867,051 معلم. ويدار النظام التعليمي عىل  ي 184,369 صف دراسي
ف عىل 37,239 مدرسة �ف موزع�ي

مستوى المدارس من قبل 97,249 موظف إداري، يساعدهم 231,768 موظف، و 100,614 متخصص و51,745 عامل. تعمل 

ي والتعليم 
بية والتعليم عىل توف�ي وتقديم جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، أبتداًء من مرحلة التعليم قبل البتدا�أ وزارة ال�ت

ي والتعليم الخاص بذوي الإحتياجات 
ي ذلك التعليم العام والتعليم التق�ف

عدادي وح�ت التعليم الثانوي؛ بما �ف ي والإ
البتدا�أ

بية والتعليم. يتلقى حوالي  نامج وزارة ال�ت ، برنامج آخر مواٍز ل�ب ي
الخاصة. يقدم الجامع الأزهر بالإضافة إل برنامج التعليم الدي�ف

ف عىل 9,033 معهد تابع  %10 من طالب التعليم قبل الجامعي أو أك�ث من 2 مليون طالب التعليم من الأزهر، وهم موزع�ي

. ي
لالأزهر. ويوفر التعليم الأزهري جميع مستويات التعليم، وقد عمل مؤخراً عىل إضافة رياض الأطفال والتعليم التق�ف

ويضم التعليم الخاص 6,174 مدرسة تقدم خدماتها لـ 1,674,028 طالب، وهو ما يمثل نحو %8 من إجمالي عدد الطالب 

اف وزارة  �ث عدادية. تخضع غالبية المدارس الخاصة لإ ضافة ال %6 من طالب المرحلة الإ بتدائية والثانوية، بالإ ف الإ ي المرحلت�ي
�ف

اف الجامع الأزهر.  �ث ي تخضع لإ
ي توفر التعليم الدي�ف

ف أن المدارس ال�ت ي ح�ي
بية والتعليم، �ف ال�ت

لتحاق لأك�ث من %90 من طالب مرحلة التعليم  ي توف�ي فرص الإ
لقد ساهمت هذه البنية المتألفة من ثالثة جهات إدارية �ف

ي )مرحلة قبل المدرسة(. وعىل الرغم من النمو المستمر 
ف مرحلة التعليم قبل البتدا�أ ، مع العلم إنه لم يتم تضم�ي الأساسي

ي )2004-2013( للفئة العمرية من 4 ال 5 سنوات 
، بلغت نسبة النمو المسجلة خالل العقد الما�ف ف ي عدد الأطفال الملتحق�ي

�ف

ي المسجل لتلك الفئة العمرية، والذي كان %1.6. وقد إنعكست هذه الزيادة أيضاً 
%8.3، وهي بذلك تتجاوز النمو الديموغرا�ف

ي عام 2013.
ي عام 2004 إل نسبة %28.5 �ف

ي الذي إرتفع من نسبة %16.1 �ف
بتدا�أ لتحاق بالتعليم قبل الإ ي نسبة الإ

عىل صا�ف

ي سن المدرسة، إنضمت الحكومة المرصية ال المبادرة العالمية 
ستيعاب الكامل لالأطفال �ف ي محاولة لتحقيق الإ

ي عام 2013، و�ف
�ف

ي عام 2010. حيث 
ي أطلقتها منظمة اليونيسيف ومعهد اليونسكو لالإحصاء )UIS( �ف

لالأطفال خارج المدرسة )OOSCI(، ال�ت

ي طرق تحليل المعلومات والسياسات 
تعمل المبادرة العالمية لالأطفال خارج المدرسة )OOSCI( عىل الكشف عن والتوسع �ف

ي ذلك الأطفال الذين لم يلتحقوا أبداً 
كة لالأطفال خارج المدرسة، بما �ف ي من شأنها معالجة الخصائص المش�ت

اتيجيات ال�ت والس�ت

من قبل، بالإضافة ال الأطفال الذين إلتحقوا مسبقاً ولكنهم ترسبوا من المدرسة أو أنهم عرضة لخطر الترسب منها. وتبحث 

ي إلتحاقهم. وللتحليل، تستخدم المبادرة 
ي تؤدي إل عدم إلتحاق الطالب أو التأخر �ف

ي حواجز العرض والطلب ال�ت
الدراسة �ف

طار المفاهيمي  ي تم وضعها من أجل الإ
ستبعاد المتفق عليها وال�ت العالمية لالأطفال خارج المدرسة )OOSCI( الأبعاد الخمسة لالإ

اتيجيات الوطنية. والهدف هو وضع أجوبة لثالثة أسئلة رئيسية: والمنهجي. وتتناول الدراسة أيضاً أولويات السياسات والس�ت
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من هم الأطفال خارج المدرسة وأين يتواجدون؟   •
لماذا هؤلء الأطفال خارج المدرسة )العقبات/ الحواجز(؟  •

اتيجيات / السياسات(؟ كيف يمكن تقليل عدد الأطفال خارج المدرسة )الس�ت  •
ستبعاد عىل أساس الفئات العمرية المالئمة لمرحلة  ي أبعاد الإ

طار عمل الدراسة، يتم تصنيف الأطفال خارج المدرسة �ف ووفقاً لإ

عدادي )12 ال 14 سنة(.  التعليم، وذلك بدءاً من رياض الأطفال )5 سنوات( ثم التعليم الأساسي )6 ال 11 سنة( ومن ثم الإ

ي 
ف لخطر الترسب من المدرسة قبل إتمام مرحلة التعليم البتدا�أ وبالإضافة ال الأطفال خارج المدرسة، يشكل الأطفال المعرض�ي

عدادية البعد 5.  ف لخطر الترسب من المدرسة قبل إنهاء المرحلة الإ البعد 4، بينما يشكل الأطفال المعرض�ي

ستبعاد جمع البيانات  وقد إستلزم جرد وتصنيف وتحديد خصائص الأطفال الذين ينتمون إل كل بعٍد من الأبعاد الخمسة لالإ

بية والتعليم  قتصادية والإجتماعية والثقافية. وتم أستخدام قواعد البيانات التابعة لوزارة ال�ت دارية، بالإضافة إل البيانات الإ الإ

ي تضمنت توزيع الطالب حسب 
دارية ال�ت والأزهر خالل السنوات العرسث الماضية، وذلك بهدف الحصول عىل البيانات الإ

ي كل بعد من 
المحافظة والمرحلة الدراسية والصف والجنس والعمر ودراسات الحالة. وفيما يتعلق بتحديد حجم السكان �ف

ستبعاد، فقد إستخدمت بيانات توزيع السكان الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتمت  الأبعاد الخمسة لالإ

مقارنتها مع جداول معلومات الأمم المتحدة، من أجل تعديلها عىل أساس توزيعها وفقاً لعمر واحد. أما بالنسبة للبيانات 

قتصادية والإجتماعية، فقد تمت مراجعة أربعة مسوحات لالأ�ة، مّثل إثنان منها المصادر الأولية للدراسة وهما: المسح  الإ

ي عام 2009. وأيضاً، أستخدمت 
ي )DHS( لسنة 2008، ومسح الشباب الذي أجراه مجلس السكان لليونيسيف �ف

الصحي الديمغرا�ف

الجداول التحليلية لمسح القوى العاملة )2013( والجداول التحليلية لمسح عمل الأطفال )2010(، اللذان أجراهما الجهاز 

ي أحد الأقسام التعليمية حيث كان يترسب الطالب، وقام هذا المسح 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأجري مسح محدود �ف

ي تدفع الطالب ال الترسب. وقد ُسبق هذا المسح بإجراء 
ف عن الأسباب ال�ت داري�ي ف الإ بإستطالع آراء طاقم التدريس والموظف�ي

ي مرص.
ي لنتائج دراسات وبحوث أخرى عن الأطفال خارج المدرسة �ف تحليل مكت�ب

النتائج

ي 
بتدا�أ ي سن التعليم قبل الإ

البعد 1: الأطفال خارج المدرسة �ف

ي هو تقريباً 
بتدا�أ ي مرحلة التعليم قبل الإ

ي الذين إلتحقوا �ف
بتدا�أ ي سن التعليم قبل الإ

وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد الأطفال �ف

ف من العمر خمس سنوات. وعن طريق حساب عدد  423,000 طفل، أّي ما يمثل %22.6 من المجموع الإجمالي لالأطفال البالغ�ي

ي المعّدل لمرحلة 
لتحاق الصا�ف ي المدارس البتدائية، يكون إجمالي معدل الإ

ف �ف ي الملتحق�ي
ي سن التعليم قبل البتدا�أ

الأطفال �ف

ي سن التعليم قبل 
ي )1.3 مليون( عدد الأطفال �ف

ي )NER( هو %30.8. أظهرت الإحصائيات حقيقة أن ثل�ث
بتدا�أ التعليم قبل الإ

ي المدارس البتدائية. يعت�ب الأولد أك�ث عرضة بقليل من الفتيات ليكونوا خارج 
ي رياض الأطفال أو �ف

ي لم يلتحقوا �ف
البتدا�أ

 .) ي )%69.9 و %68.5 عىل التوالي
ي مرحلة التعليم قبل البتدا�أ

المدرسة �ف

ي سن المدرسة البتدائية 
البعد 2: الأطفال خارج المدرسة �ف

ي خالل السنوات الخمس الماضية )2008-2013( بنسبة %1.5 سنوياً، وهو 
ي التعليم البتدا�أ

ف �ف إرتفع عدد الأطفال الملتحق�ي

ي 
، فقد إرتفع معدل اللتحاق الصا�ف ف 6 إل 11 سنة )%1.2( وبالتالي اوح ب�ي ي ت�ت

ي للفئة العمرية ال�ت
بذلك يتجاوز النمو الديمغرا�ف

ي عام 2013.
ي عام 2008 ال  %104.8 �ف

من %103.3 �ف

ي سن المدرسة البتدائية، إلّ أنه 
ي )NER( قد تجاوز نسبة %97 من عدد الأطفال �ف

لتحاق الصا�ف وعىل الرغم من أن معدل الإ

ليزال هناك ما يقرب من 320,000 طفل خارج المدرسة. وقد يكون هؤلء الأطفال إما ترسبوا من المدرسة، أو من غ�ي المرجح 

شارة هنا إل أن حوالي 61,000 طفل  ي المستقبل. وتجدر الإ
أن يدخلوا ال المدرسة أبداً، أو من المحتمل أن يدخلوا ال المدرسة �ف

عتبار بناءاً عىل منهجية المبادرة. إن  ف الإ ي لم يتم أخذها بع�ي
ي وال�ت

ي برامج للتعليم قبل البتدا�أ
ف �ف من هؤلء الأطفال ملتحق�ي

ي الذين هم خارج المدرسة أعىل بقليل من عدد ونسب الأولد.
ي سن التعليم البتدا�أ

عدد ونسب الفتيات �ف
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ف  ف الجنس�ي ف الأولد والفتيات، حيث أن مؤ�ث المساواة ب�ي ي معدلت اللتحاق بالمدارس البتدائية تختفي تقريباً ب�ي
تكاد الفجوة �ف

)GPI( هو 0.98. 

ي المرحلة البتدائية، فقد أشارت إحصائيات عام 
ف �ف ف متتاليت�ي وفيما يتعلق بالأطفال الذين يذهبون إل المدرسة لمدة سنت�ي

ف كانت أقل من %1 من مجموع الطالب، لتصل إل نسبة  ف متتاليت�ي 2011-2012 إل أن نسبة الترسب من التعليم لمدة سنت�ي

%0.72 وبمعدل %0.9 لالأولد و %0.6 للفتيات. إن ترجمة هذه النسب إل أرقام تدل عىل وجود مشكلة: لقد بلغ عدد 

ي 69,440 )43,801 لالأولد و 25,639 للفتيات(. إن معدلت الترسب لالأولد هي %63 وللفتيات 
ف من التعليم البتدا�أ المترسب�ي

عن عدد الفتيات، وعىل الرغم من  بتدائية يزيد بشكل كب�ي هي %37 ، مما يش�ي إل أن عدد الأولد الذين يترسبون من المرحلة الإ

ف لكل صف إل إرتفاع الأعداد  ي لالأولد. ويش�ي توزيع المترسب�ي
اً عن تلك ال�ت حقيقة أن نسبة الفتيات الملتحقات ل تختلف كث�ي

ي الصف 6. ومن تحليل البيانات 
ي المرحلة البتدائية إل ذروتها �ف

. تصل نسب الترسب �ف والنسب المئوية بتقدم الصف الدراسي

نقطاع عن الدراسة. يوجد  بية والتعليم وذلك من حيث عدد ونسبة الإ ف أقسام ال�ت داري، نجد إختالف واضح ب�ي عىل المستوى الإ

ف أن محافظة دمياط لديها أعىل نسبة للترسب من التعليم لإجمالي  ي ح�ي
ي محافظة القاهرة )7,038(، �ف

ف �ف أك�ب عدد من المترسب�ي

ي يعتمد عليها إقتصاد المحافظة.
ي صناعة الأثاث ال�ت

عدد الطالب )%1.5(. وقد يكون سبب هذا الترسب هو عمل الأطفال �ف

ي هذا المستوى من التعليم، إلّ أن نتائج مسح عام 2008 قد أشارت 
عىل الرغم من إن معدل الترسب لالأولد هو الأعىل �ف

ي الصفوف النهائية من 
ات من البيئات الريفية �ف ي البعد 2 هي “الفتيات الفق�ي

إل أن الصفة المهيمنة لالأطفال خارج المدرسة �ف

ي سن الدراسة البتدائية إل أن %28.5 من 
المرحلة البتدائية”، ولكن أشار تحليل المكونات الأد�ف لالأطفال خارج المدرسة �ف

ي 
لتحاق، فهم �ف ية”. أما بالنسبة لأولئك الأطفال الذين ل يرغبون بالإ ي بيئة حرصف

ف كانوا “الأولد الفقراء الذين يعيشون �ف المترسب�ي

ي البعد 2. 
ي بيئة ريفية”، حيث يمثلون نسبة %50.4 من عدد الأطفال �ف

ي يعشّن �ف
ة اللوا�ت الغالب “الفتيات الفق�ي

عدادي  ي سن التعليم الإ
البعد 3: الأطفال خارج المدرسة �ف

ي عدد المدارس الحكومية والمدارس 
عدادي، سواء كان �ف ي مستويات التعليم الإ

دارية ال النمو المستمر �ف وتش�ي البيانات الإ

ي جميع المدارس خالل السنوات الخمس الماضية ال %13، وهي نسبة 
ي معاهد الأزهر. لقد وصلت نسبة الزيادة �ف

الخاصة أو �ف

ي عدد الطالب متساٍو تقريباً مع معدل الزيادة 
ي عدد الطالب )%14(. وكان معدل النمو �ف

أقل بقليل من نسبة الزيادة الحاصلة �ف

ي التعليم 
، فإن معدل التوسع الكمي الحاصل �ف عدادية خالل السنوات الخمس الماضية. وبالتالي السكانية للفئة العمرية الإ

عدادي كان قريباً جداً من حدود الزيادة الطبيعية للسكان، حيث زاد عدد الطالب بنسبة %2.8 سنوياً مقارنة مع معدل النمو  الإ

لتحاق  ف 12 ال 14 سنة )%2.6(. مما أدى إل حدوث تحسن طفيف من ناحية الإ اوح أعمارهم ب�ي ي لالأطفال الذين ت�ت
السكا�ف

ي عام 2013.
ي عام 2008 إل %95 �ف

ي من %94 �ف
لتحاق الصا�ف بالمدارس، حيث إرتفع معدل الإ

عدادي )12ال 14 سنة(. تكون نسبة  ي سن التعليم الإ
يتناول البعد الثالث من الدراسة الأطفال خارج المدرسة الذين هم �ف

ي أن هناك أك�ث من 
ي هذا البعد أعىل بقليل )%6.8( من الأولد )%6.4(. وهذه النسبة تع�ف

ي هّن خارج المدرسة �ف
الفتيات اللوا�ت

لتحاق النوعية هي %76 ال  ي معدلت الإ
لتحاق النوعي إل أن صا�ف عدادي. يش�ي تحليل الإ 330,000 طفل خارج التعليم الإ

عدادية  عدادي. وقد لوحظ وجود حوالي 430,000 طفل ينتمون إل الفئة العمرية الإ ي سن التعليم الإ
%86 من عدد الأطفال �ف

ي التعليم الثانوي 
ف �ف عدادي  ملتحق�ي ي سن التعليم الإ

. كما لوحظ أيضاً وجود طالب �ف ي
ي مدارس التعليم البتدا�أ

والذين ما زالوا �ف

 .)58,000(

عدادية لكل من الأولد  نتقال من المرحلة البتدائية إل المرحلة الإ ات مستقاة من عام 2012-2013 أن نسب الإ وتظهر مؤ�ث

ف أن النسبة الكلية هي %88.1. وهذا يدل عىل أن النتقال من المرحلة  ي ح�ي
، �ف والفتيات هي %84.9 و %91.6 عىل التوالي

عدادي الذين هم من المناطق  ي سن التعليم الإ
عدادية يسبب الترسب من المدرسة. وبالنسبة لالأطفال �ف البتدائية إل المرحلة الإ

ي 
ي سن 14 سنة. ويكون هذا المعدل أقل بكث�ي �ف

ي سن 12 سنة إل %7 �ف
اوح من %6 �ف الريفية، فقد وجد أن نسبة الترسب ت�ت

ة  ي المناطق الريفية. وخالل الف�ت
ية. ويمكن إستهداف هذه المشكلة من خالل مدارس التعليم المجتمعي �ف المناطق الحرصف

عدادية الذين ترسبوا من المدرسة  39,119 طالب، مّثل الأولد  من عام 2001 ال عام 2012، وصل عدد طالب المدارس الإ

ف هذا  ف مثلت الفتيات نسبة %58، مما يش�ي إل أن نسبة الفتيات المترسبات أعىل من نسبة الأولد. ويب�ي ي ح�ي
نسبة %42 منها �ف
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عدادي للفتيات. وهذا  ي لالأولد والتعليم الإ
ف هما: التعليم البتدا�أ ي عدد الطالب المترسب�ي

ف يحدث فيهما إرتفاع �ف ظهور مرحلت�ي

ي كانت %13.7 و 
ف نسب الأولد والفتيات خارج المدرسة، وال�ت يتناقض مع مسح عام 2008، الذي لم يرسث ال فروقات مهمة ب�ي

 . %13.6 عىل التوالي

ي سن 14 سنة، 
ي هّن �ف

ية” اللوا�ت ات من البيئات الحرصف ي البعد الثالث هي “الفتيات الفق�ي
 كانت الخصائص المهيمنة لالأطفال �ف

ية” )%66.5(، أما بالنسبة ال أولئك  ي بيئة حرصف
ف كان الأطفال الذين يترسبون هم “الأولد الأغنياء الذين يعيشون �ف ي ح�ي

 �ف

ي يشكلّن نسبة %32.9 من مجموع الأطفال 
ات من البيئة الريفية”، واللوا�ت  الذين ل يذهبون إل المدرسة فهم “الفتيات الفق�ي

ي هذا البعد.
�ف

ي المرحلة البتدائية 
ف لخطر الترسب من المدرسة �ف البعد 4: الأطفال المعرض�ي

ف لخطر الترسب من المرحلة البتدائية  ي الأعداد والنسب المئوية للطالب المعرض�ي
تظهر نتائج البعد 4 إرتفاعات وإنخفاضات �ف

ي من المرحلة خالل السنوات العرسث الماضية. ولكنها مع ذلك كانت من ضمن الحد المقبول 
قبل أن يصلوا إل الصف النها�أ

 . ي تأث�ي كب�ي
والذي قيمته %1، حيث كان للتحسن التلقا�أ

عدادية  ي المرحلة الإ
ف لخطر الترسب من المدرسة �ف البعد 5: الأطفال المعرض�ي

عدادية  ف من المرحلة الإ ي العدد المتوقع للمترسب�ي
لقد أشارت نتائج البعد الخامس خالل السنوات الثالث الماضية إل إنخفاض �ف

. ولكن مع ذلك، مازالت النسبة مرتفعة حيث وصلت إل %3.4 لالأولد و %2.7 للفتيات.  ي
قبل وصولهم إل الصف النها�أ

ي المرحلة البتدائية يزيد عن عدد 
عتبار عند تحليل هذه الإحصائيات أن عدد الفتيات الملتحقات �ف ي الإ

ويجب أن يوضع �ف

عدادية.  ي المرحلة الإ
الأولد، بينما يكون العكس هو الصحيح �ف

دارية والمسوحات الأ�ية بالإضافة ال بيانات الدراسة الميدانية عن وجود  وقد كشفت عملية دمج وتوحيد كل من البيانات الإ

ستبعاد. حيث كان لكل واحد منها عوامل مركبة  ي كل بعٍد من الأبعاد الخمسة لالإ
خصائص تفصيلية لالأطفال خارج المدرسة �ف

. وقد  ف ف الجنس�ي تؤثر بدورها عىل الخصائص، مثل الفقر، والبيئة الجتماعية والثقافية، ومستوى تعليم الوالدين والمساواة ب�ي

اتيجيات للتعامل مع هذه العوامل. وقد وجد أنها  كان من الممكن القيام برصد تلك الخصائص وتشخيصها وإستكشاف اس�ت

ترتبط بكل من جانب الطلب وجانب العرض و/ أو البيئة المواتية للتعليم.

الإجماليالأولدالفتيات

% العدد% العدد%العدد

الأطفال خارج المدرسة                                                   

) ي
بتدا�أ ي سن 5 سنوات )التعليم قبل الإ

623,50068.5673,85469.91,297,35469.2البعد 1: الأطفال �ف

) ي
بتدا�أ ي سن 6 ال 11 سنة ) الإ

165,7573.1153,3702.8319,1262.9البعد 2: الأطفال �ف

عدادي( ي سن 11 ال 14 سنة )الإ
166,6116.8164,4626.4331,0746.6البعد 3:  الأطفال �ف

955,86811.1991,68610.91,947,55411.0إجمالي عدد الأطفال خارج المدرسة )5 ال 14 سنة(

ف لخطر الترسب من المدرسة                       الأطفال المعرض�ي

بتدائية ي المدارس الإ
ف �ف 21,0460.488,4011.5109,4471.0البعد 4: الطفال الملتحق�ي

عدادية ي المدارس الإ
ف �ف 62,8472.783,3093.4146,1563.1البعد 5:  الأطفال الملتحق�ي

ف لخطر الترسب من المدرسة 83,8931.1171,7102.1255,6031.6إجمالي عدد الأطفال المعرض�ي

ستبعاد إحصائيات موجزة للأبعاد الخمسة للإ
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ختناقات  الحواجز والإ

ي مرص، بإستثناء البعد الأول الذي ل يزال يشكل تحدياً. إن الأبعاد الأخرى إبتداٍء 
ستبعاد من المدرسة ظاهرة محدودة �ف يمثل الإ

ي ونهاية بالبعد الخامس تكون محدودة كنسب، ولكنها تشكل معاً حوالي مليون طفل خارج المدرسة للفئات 
من البعد الثا�ف

ي سن المدرسة خارج المدرسة، 
العمرية من سن 6 سنوات ال 14 سنة. لقد إظهرت آخر نسبة وجود %7 من الأطفال الذين هم �ف

عتبار العوامل المذكورة أعاله بشأن خصائص الأطفال خارج المدرسة.  ي الإ
لذا فإن الحلول لهذه الظاهرة بحاجة إل أن تأخذ �ف

ي قد تتضمن الفقر 
ي المقام الأول وال�ت

الحواجز المتعلقة بجانب الطلب: إن حواجز جانب الطلب هي عوامل إقتصادية �ف

قتصادية والعوامل الإجتماعية والثقافية. فعىل سبيل المثال، قد  ف هذه المعوقات الإ وعمالة الأطفال، بالإضافة ال العالقة ب�ي

قتصادي  ير تكلفة الفرصة والعائد الإ ف فقراء ولهم مواقف سلبية تجاه التعليم، ولن يكونوا قادرين عىل ت�ب يكون الآباء الأمي�ي

ة،  ف هذه العوامل بالإضافة إل ضعف برامج الحماية الإجتماعية وزيادة التكاليف المبا�ث من التعليم. إن التفاعل الديناميكي ب�ي

ي المدارس ومن إكمال تعليمهم. 
ستعمل عىل منع أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم �ف

ي الدروس 
ة والأ� ذات الدخل المتوسط إذا لم تستنفذ ظاهرة تف�ث ة للتعليم عائقاً أمام الأ� الفق�ي لن تكون التكاليف المبا�ث

ي 
ي الحصول عىل التعليم المجا�ف

الخصوصية الموارد القتصادية لالأ�. ولذلك، فإن هذه الممارسة تعمل عىل تقويض الحق �ف

الذي ينص عليه الدستور، وعالوة عىل ذلك فإنها تعّطل السياسات المتعلقة بالعدالة الجتماعية وبتكافؤ الفرص. 

ي وح�ت البعد الخامس هي العوامل الجتماعية بالإضافة ال عدم 
ستبعاد إبتداًء من البعد الثا�ف ي أبعاد الإ

إن من أقوى الحواجز �ف

الوعي بقيمة التعليم، حيث تعتقد الأ� أن التعليم وعوائده المالية الضئيلة سيخلق صعوبات إقتصادية.

ي إمكانية الوصول ال التعليم تهدف إل إستيعاب أك�ث من %90 من 
الحواجز المتعلقة بجانب العرض: إن سياسة التوسع �ف

ي إختفاء 
ة عىل حساب جودة التعليم. وهذا واضح �ف ي حالت كث�ي

ي سن الدراسة البتدائية. ولكن جاء هذا التوسع و�ف
الأطفال �ف

ي 
ي إكتظاظ الفصول الدراسية والمدارس ال�ت

المالعب وساحات اللعب والقاعات المخصصة لالأنشطة، بالإضافة ال الزيادة �ف

ي إمكانية الوصول إل التعليم هذه قد 
ي العديد من الأقسام التعليمية. إن عيوب التوسع �ف

ات من الدوام �ف تضم عدة ف�ت

تها  ف دّمرت النداء للتعليم لالأطفال وعملت عىل تقليل الأنشطة الالصفية الإضافية المتعلقة بالتعليم. لقد فقدت المدارس م�ي

ي فصولهم الدراسية إل ضعف 
ف الذين يعطون الدروس الخصوصية بأداء الطالب �ف التنافسية، وأدى عدم إهتمام المعلم�ي

ي التدهور 
التحصيل الدراسي لهؤلء الطالب، مما يؤدي إل الفشل، ومن ثم الترسب من المدرسة. سوف يستمر هذا الوضع �ف

دارة والمساءلة. وليس من المتوقع أن تثمر إصالحات المناهج وأنظمة التقييم مالم يتم معالجة هذه المشاكل  طالما غابت الإ

بشكل جيد. 

ها الذي إنصب عىل بناء قاعدة هرم التعليم، والذي هو المدارس  ف ي ترك�ي
ي الوصول ال التعليم خاطئة �ف

وكانت سياسة التوسع �ف

ي المدارس الثانوية والتعليم 
ي المستوى التعليمي الأعىل، و�ف

البتدائية. حيث أن هذا لم يكن مصحوباً بالتوسع المناسب �ف

ي كانت السبب وراء إنتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والكتب 
الجامعي، مما أثار مستويات غ�ي صحيحة للمنافسة وال�ت

الخارجية كبديل عن الكتب المدرسية. 

التوصيات

ي تم معالجتها فيما يتعلق بجانب الطلب، ليس لها أثر مجرد بحد ذاته، بمع�ف أنها ل تعمل وحدها، 
إن العوامل والأسباب ال�ت

لتحاق أو تكون أسباباً للترسب من المدرسة.  بل تتفاعل مع بعضها البعض لتشكل إختناقات أو حواجز تحول دون الإ

جانب الطلب: هناك حاجة ال التعاون والتنسيق المنهجي مع جمعيات تنمية المجتمع )CDAs( ومع المنظمات الغ�ي حكومية 

ي من إنخفاض معدلت 
ي تعا�ف

ي المناطق ال�ت
)NGOs( من أجل تنظيم برامج حمالت التوعية حول أهمية التعليم وعوائده �ف

ي لالأ� 
لتحاق بالمدارس، ومن إرتفاع معدلت الترسب ومن الأمية. كما ويلزم أيضاً وجود برامج تكميلية وبرامج الدعم العي�ف الإ

ي ترتبط برفع معدلت إلتحاق أطفال تلك الأ� بالمدارس وبإستمرار تعليم أبنائهم، بالإضافة إل التنسيق مع برامج 
ة وال�ت الفق�ي

محو الأمية. 
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يعتمد كون عمالة الأطفال سبب من أسباب الترسب عىل البيئة الجتماعية وعىل العائد المالي وعىل الوضع القتصادي لالأ�ة، 

ة ومن أجل  ة المراهقة. توجد سياسات عاملة من أجل دعم الأ� الفق�ي ي بداية ف�ت
ضافة ال المعاي�ي الجتماعية لالأطفال �ف بالإ

ف عمالة الأطفال من أجل  ي تحد من عمالة الأطفال، ولكن لبد من تفعيل قانون الأطفال وقوان�ي
توف�ي الحماية الجتماعية ال�ت

القضاء عىل هذا الحاجز. 

ويمكن أن يكون تنظيم دروس تعليمية مجانية من قبل جمعيات تنمية المجتمع )CDAs(، سواء كانت داخل أو خارج أسوار 

ي يمكن اللجؤ إليها للتعامل مع ظاهرة الدروس الخصوصية. 
ة الأجل ال�ت المدرسة من الخطط القص�ي

ي 
ف الأطفال �ف دارية، بدًء بالمدارس بهدف تحف�ي ومن التوصيات الأخرى هي العمل عىل تطوير آليات عىل مختلف المستويات الإ

لتحاق بالمدارس ومواصلة تعليمهم.  المناطق المستهدفة عىل الإ

ي أنه يجب 
ي السلسلة، وهذا يع�ف

ستبعاد من كال طر�ف جانب العرض: يجب أن تبدأ التدخالت للكشف عن الأبعاد الخمسة لالإ

ي 
ف بتد�ف ي تتم�ي

ي تواجه معدلت مرتفعة للترسب، بالإضافة ال المجتمعات ال�ت
دارية لتحديد المدارس ال�ت دراسة قواعد البيانات الإ

بوي والمجتمع  لتحاق. ومن ثم ينبغي تحديد فيما إذا كان هناك حالت فردية يمكن معالجتها عن طريق القسم ال�ت معدلت الإ

هتمام عىل مستوى المديرية وتتطلب التدخل عىل المستوى  ، أو إذا كانت هناك قضايا أك�ث إنتشاراً وتحتاج إل الإ المحىلي

المركزي. 

ورة عىل توف�ي مب�ف أو صف دراسي عىل مقربة من المجتمع المستهدف، فقد يمتد  ل يقترص حل حواجز جانب العرض بالرصف

ة بهدف جعل المدرسة بيئة جاذبة أك�ث  الحل ليشمل نظاماً يوفر مناهج صديقة للطالب ضمن إطار أنشطة مدرسية متغ�ي

للطالب. 

إن التعامل مع مشكلة الدروس الخصوصية يبدأ بتشخيص كمّي ومتعدد الأبعاد للمشكلة ومع جميع الأطراف المعنية. ومن ثّم 

( والتقييم الشامل. ومن  ف يتبعه نهج منهجي متكامل، بالإضافة ال عدد من التدخالت الفردية )عىل سبيل المثال كوادر المعلم�ي

بية والتعليم العالي ووزارة القوى العاملة من أجل فتح دورات تعليمية  الحلول الممكنة الأخرى هو التعاون مع كل من وزارة ال�ت

ي مواصلة الدراسة بعد إكمالهم مرحلة التعليم الأساسي للحصول عىل شهادة 
ستيعاب هؤلء الطالب الذين يرغبون �ف جديدة لإ

ترتبط بسوق العمل. 

: الحوكمة: تتضمن توصيات تداب�ي الحوكمة ما يىلي

ضافة ال قواعد  بية والتعليم والتعليم الأزهري، بالإ ي كل من وزارة ال�ت
ف �ف العمل عىل ربط قواعد بيانات الطالب الملتحق�ي  •

، من أجل تحديد الأطفال خارج المدرسة ومن ثم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المحىلي للوصول  ي
بيانات السجل المد�ف

ي المدارس. 
إل هؤلء الأطفال وإلحاقهم �ف

ي جرد أعداد الأطفال خارج المدرسة بهدف 
ي �ف

ي عىل الآليات للتنسيق مع منظمات المجتمع المد�ف
إضفاء الطابع المؤسسا�ت  •

ي طريق إلتحاقهم. 
ي تقف �ف

التغلب عىل العقبات ال�ت

ف لخطر الترسب من المدرسة،  ي المدارس من أجل متابعة حالت الأطفال المعرض�ي
تعزيز بناء قدرات مجالس الأمناء �ف  •

ي تواجه الأطفال 
ي حل المشاكل والتغلب عىل العوائق ال�ت

ات حول الدروس المستفادة والممارسات الجيدة �ف وتبادل الخ�ب

خارج المدرسة. 

ي محاربة ظاهرة الترسب و عدم 
ي تطوير سياسات المتبعة �ف

اك المجتمعات المحلية المستهدفة �ف �ث •  إنشاء آليات لإ
لتحاق.  الإ

ي التعامل مع ظاهرة 
امج المتبعة �ف ي أقسام ضمان الجودة وعىل جميع المستويات من أجل رصد وتقييم ال�ب

تفعيل آليات �ف  •
ات والأهداف. الأطفال خارج المدرسة من أجل ضمان الشفافية والمساءلة ضمن إطار من المؤ�ث
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