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 Éبية والتعليم ع ÁÎستعمل وزارة ال
 Éبناء 153 صفاً دراسياً جديداً، وع

ترميم وإص�ح 541 صفاً وعÉ إنشاء 
صفوف تجريبية للتعليم الخاص.
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يونيسف
ق ا��وسط وشمال افريقيا Äقليمي لل� المكتب ا��

menaoosci@unicef.org : �
و�� ÁÎلك يد ا�� ûÎال

www.oosci-mena.org : �
و�� ÁÎلك الموقع ا��
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جداً ��

� مرحلة التعليم 
رغم إنخفاض معد�ت ا��طفال خارج المدرسة ��

عدادي إ�ّ أنها �تزال مرتفعة. � ومرحلة التعليم ا��
بتدا�� ا��
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معرض لخطر الت¢ب

ملتحقون بالمدرسة

ة الوقائع عن ن¢¡

. �
Áعام 2012، ومن مسح جيبو� �

تم حسابه من الكتاب السنوي ل��حصائيات 2013، ومن مراجعة إحصائيات السكان التابعة ل��مم المتحدة ��  7

� عام 2007 وعام 2013. �ªت ب Ä�ُن �
ÁÆإستخلص من تقارير المسح والسياسة ال  8

7. ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب المنطقة7

إن أعداد ا��طفال خارج المدرسة 
. �

Áمدينة جيبو� �
أعÉ نسبياً ��

إن نسب ا��طفال خارج المدرسة 
� أوبوك وتاجدورا.

أعÉ نسبياً ��
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النسبة المئوية ل��طفال خارج المدرسة
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اتيجيات8 �́ 8. الحواجز والسياسات / ا�س

اتيجيات �́ السياسات / ا�س

الحواجز

 Éبية والتعليم ع ÁÎستعمل وزارة ال
 Éبناء 153 صفاً دراسياً جديداً، وع

ترميم وإص�ح 541 صفاً وعÉ إنشاء 
صفوف تجريبية للتعليم الخاص.

زادت حملة اليونسيف لتسجيل 
ا��طفال الذين ليس لديهم شهادات 

� عام 2007 من معدل 
مي�د ��

� الصف ا��ول بـ 14.7٪.
التسجيل ��

تقدم مراكز التعليم الغ�Î رسمي، 
 مثل كاريتاس و LEC التعليم

دين. Äل��طفال الم�

 �Þإن السبب الرئي ßذكرت ٪9 من ا��
وراء كون ا��طفال خارج المدرسة هو 

عدم وجود شهادة المي�د.

وري" و �ã �Îمهتم/ غ �Îغ " 
"صغ�Î جداً" و "يجب أن يساعد 

ا��ßة" هي أهم ث�ثة أسباب لكون 
ا��طفال خارج المدرسة.

ا��طفال البدو أكÄÎ عرضة ليكونوا 
خارج المدرسة بـ 1.7 مرة.

 �çالصف الدرا �
يوجد 60 طالب ��

� المدارس العامة.
الواحد ��

تاجورة

أوبوك

�
Áجيبو�

ع�É صبيح

دخيل

أرتا
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ق ا��وسط وشمال افريقيا ال¢¡
المبادرة ل��طفال خارج المدرسة

عدد ا��طفال خارج المدرسة

�
جيبو��

ة الوقائع عن ن¢¡

يونيسف
ق ا��وسط وشمال افريقيا Äقليمي لل� المكتب ا��

menaoosci@unicef.org : �
و�� ÁÎلك يد ا�� ûÎال

www.oosci-mena.org : �
و�� ÁÎلك الموقع ا��
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