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 عدد ا��طفال،
ستبعاد النسبة المئوية ل �

1. ا��عداد والنسب المئوية ل �طفال خارج المدرسة (2000-2011)1

ستبعاد2 2. ا��بعاد الخمسة ل �

ات MICSـ2011. معهد اليونسكو ل©�حصاء (UIS) والمسح العنقودي متعدد المؤ��  1

� وا��شخاص الذين �يملكون ا�وراق الثبوتية من ا��حصائيات.. دارية لعام 2013. وتم إستثناء ال©جئ±� البيانات ا��  2

 �
معد�ت ا��طفال خارج المدرسة ��

� مرتفعة جداً.
بتدا�� مرحلة التعليم قبل ا��

� مرحلة 
عادت معد�ت ا��طفال خارج المدرسة ��

� ا¾ المستوى الذي كانت عليه من قبل.
بتدا�� التعليم ا��

�تزال معد�ت ا��طفال خارج المدرسة 
عدادي مرتفعة. � مرحلة التعليم ا��
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7. ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب المحافظة7

ات MICSـ2011. تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ��  7

� عام 2007 وعام 2014. ت ب±� � نُ��
ËÌإستخلص من تقارير المسح والسياسة ال  8

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / ا�س±²

اتيجيات السياسات / ا�س±²

الحواجز

اتيجية الوطنية الشاملة للتعليم  ËÐا�س
والتعليم العا¾� 2022-2012.

 �
تمت الموافقة عÒ قانون خاص ��

عام 2013 والذي يفرض عÒ وزارة 
 �

بية والتعليم تقديم الدعم �� ËÐال
عاقة. التعليم ل©�طفال من ذوي ا��

� 14,440 مدرسة 
يوجد عجز ��

إبتدائية/ رياض أطفال و 4,200 
مدرسة ثانوية.

قال أك�Ð من ٪50 من ا��طفال الذين 
ت�بوا من المدرسة أنهم تركوا 

المدرسة بسبب عدم إهتمامهم 
أوعدم إهتمام والديهم بالتعليم.

 � إن ما يُقارب 50,000 طفل نازح±�
داخلياً، وأن 1,329 مدرسة مستخدمة 

من قبل المجتمعات النازحة داخلياً.

هتمام  وبا��ضافة ا¾ "عدم ا��
بالتعليم"، ذكر ا��و�د أن العمل هو 

السبب الرئي�ß وراء ت�بهم من 
� أشارت الفتيات ا¾  � ح±�

المدرسة ��
ا��سباب ا��جتماعية.

 Òإن أعداد ا��طفال خارج المدرسة أع
� محافظات بغداد والبàة ونينوى.

نسبياً ��
 �

إن نسب ا��طفال خارج المدرسة أعÒ نسبياً ��
محافظات ميسان والمث�Ì والقادسية وص©ح الدين.
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تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة أع	 بكث� عند ا��طفال ا��شد فقراً عن 
 �

: فهي أع	 بـ 10 مرات بالنسبة ل��طفال � مقارنتها مع معد�ت ا��طفال ا��غ�
عدادي. � سن التعليم ا��

، وبـ 4 مرات بالنسبة ل��طفال � �
بتدا�� سن التعليم ا��

ا��طفال خارج المدرسة حسب خصائص خلفيتهم (البعدان 2 و 3)5  .5

50

40

30

20

10

0
ا��م متعلمة ا��م غ� متعلمة  ا��غ�  ا��فقر  المناطق  المناطق  ا��و�د  الفتيات   

أو غ� موجودة  20٪   20٪ ية  الح© الريفية     

(٪
ة (

وي
مئ

 ال
بة

س
الن

13

36

7

1716

39

6

2021

45

2

9

19

38

7

21

وأيضاً، تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة مرتفعة 
بالنسبة للفتيات وأطفال المناطق الريفية وا��طفال 

الذين تكون أمهاتهم غ� متعلمات أو غ� موجودات.

� لم يكملن أي تعليم رسمي.
� ا��مهات اللوا�±

ات MICSـ2011. ا��مهات الغ� متعلمات تع� ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  5

ات المتعددة.  وقد وردت بعض ا�¿ثار البسيطة. � ذات المتغ �Ãـ2011 بإستخدام إنحدارات اللوغارتميMICS ات ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  6

ستبعاد المتعلق بالخصائص المجتمعة6 اكمي ل�� 6. الخطر ال��
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من غ� المحتمل أن يلتحقوا 
� المستقبل
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3
3. تصنيف ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب مدى إلتحاقهم المدر°¥

ات MICSـ2011. ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  3

ات MICSـ2011. ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  4

 لن يدخل اÕ المدرسة أبداً أك· من نصف عدد ا��طفال 
. �

بتدا�� � سن التعليم ا��
خارج المدرسة الذين هم �

� سن 
� عدد ا��طفال خارج المدرسة الذين هم �

يدخل ثل�·
عدادي اÕ المدرسة ولكنهم يتÒبون منها. التعليم ا��

بتدائية عداديةا�� ا��
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¥ سن المدرسة4
4. المسار الدرا°¥ ل��طفال ·¶

بتدائية إلتحقوا بالمدرسة ا��

100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0  

النسبة المئوية (٪)

لم يلتحقوا بالمدرسة 
بتدائية ا��

919

بتدائية  لم يكملواأكملوا المرحلة ا��
بتدائية المرحلة ا��

6622

عدادية  لم يلتحقواإلتحقوا بالمدارس ا��
عدادية بالمدارس ا��

587

أكملوا المرحلة 
عدادية ا��

 لم يكملوا
عدادية المرحلة ا��

26

إلتحقوا بالمدارس 
الثانوية

لم يلتحقوا 
بالمدارس الثانوية

241

عدادية  � المدارس ا��
� يزالون �

بسبب الرسوب أو ��نهم أكÚ من 
السن الرسمي للمرحلة

276

� سن التعليم الثانوي (17-15 سنوات)
مجموعة ا��طفال المشار إليها: �

متحان المطلوب � ا��
 إن الفشل �

قد سبب الرسوب وح�± التÒب 
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اوح  ±حوا�Õ 580,000  طفل ت
  �Ã14 سنة منخرط Õ5 ا  �Ãأعمارهم ب

� عام 2011.
� عمالة ا��طفال �

�

بتدائية بسبب الرسوب أو  � المرحلة ا��
� يزالون �

��نهم أكÚ من السن الرسمي للمرحلة
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ق ا��وسط وشمال افريقيا ال¡�
المبادرة ل��طفال خارج المدرسة
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 عدد ا��طفال،
ستبعاد النسبة المئوية ل �

1. ا��عداد والنسب المئوية ل �طفال خارج المدرسة (2000-2011)1

ستبعاد2 2. ا��بعاد الخمسة ل �

ات MICSـ2011. معهد اليونسكو ل©�حصاء (UIS) والمسح العنقودي متعدد المؤ��  1

� وا��شخاص الذين �يملكون ا�وراق الثبوتية من ا��حصائيات.. دارية لعام 2013. وتم إستثناء ال©جئ±� البيانات ا��  2

 �
معد�ت ا��طفال خارج المدرسة ��

� مرتفعة جداً.
بتدا�� مرحلة التعليم قبل ا��

� مرحلة 
عادت معد�ت ا��طفال خارج المدرسة ��

� ا¾ المستوى الذي كانت عليه من قبل.
بتدا�� التعليم ا��

�تزال معد�ت ا��طفال خارج المدرسة 
عدادي مرتفعة. � مرحلة التعليم ا��
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ة الوقائع عن ن��
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7. ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب المحافظة7

ات MICSـ2011. تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ��  7

� عام 2007 وعام 2014. ت ب±� � نُ��
ËÌإستخلص من تقارير المسح والسياسة ال  8

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / ا�س±²

اتيجيات السياسات / ا�س±²

الحواجز

اتيجية الوطنية الشاملة للتعليم  ËÐا�س
والتعليم العا¾� 2022-2012.

 �
تمت الموافقة عÒ قانون خاص ��

عام 2013 والذي يفرض عÒ وزارة 
 �

بية والتعليم تقديم الدعم �� ËÐال
عاقة. التعليم ل©�طفال من ذوي ا��

� 14,440 مدرسة 
يوجد عجز ��

إبتدائية/ رياض أطفال و 4,200 
مدرسة ثانوية.

قال أك�Ð من ٪50 من ا��طفال الذين 
ت�بوا من المدرسة أنهم تركوا 

المدرسة بسبب عدم إهتمامهم 
أوعدم إهتمام والديهم بالتعليم.

 � إن ما يُقارب 50,000 طفل نازح±�
داخلياً، وأن 1,329 مدرسة مستخدمة 

من قبل المجتمعات النازحة داخلياً.

هتمام  وبا��ضافة ا¾ "عدم ا��
بالتعليم"، ذكر ا��و�د أن العمل هو 

السبب الرئي�ß وراء ت�بهم من 
� أشارت الفتيات ا¾  � ح±�

المدرسة ��
ا��سباب ا��جتماعية.

 Òإن أعداد ا��طفال خارج المدرسة أع
� محافظات بغداد والبàة ونينوى.

نسبياً ��
 �

إن نسب ا��طفال خارج المدرسة أعÒ نسبياً ��
محافظات ميسان والمث�Ì والقادسية وص©ح الدين.
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تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة أع	 بكث� عند ا��طفال ا��شد فقراً عن 
 �

: فهي أع	 بـ 10 مرات بالنسبة ل��طفال � مقارنتها مع معد�ت ا��طفال ا��غ�
عدادي. � سن التعليم ا��

، وبـ 4 مرات بالنسبة ل��طفال � �
بتدا�� سن التعليم ا��

ا��طفال خارج المدرسة حسب خصائص خلفيتهم (البعدان 2 و 3)5  .5
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وأيضاً، تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة مرتفعة 
بالنسبة للفتيات وأطفال المناطق الريفية وا��طفال 

الذين تكون أمهاتهم غ� متعلمات أو غ� موجودات.

� لم يكملن أي تعليم رسمي.
� ا��مهات اللوا�±

ات MICSـ2011. ا��مهات الغ� متعلمات تع� ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  5

ات المتعددة.  وقد وردت بعض ا�¿ثار البسيطة. � ذات المتغ �Ãـ2011 بإستخدام إنحدارات اللوغارتميMICS ات ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  6

ستبعاد المتعلق بالخصائص المجتمعة6 اكمي ل�� 6. الخطر ال��
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ربعة للخطر خارج المدرسة  تزيد إحتمالية كون الطفل الذي يقع ضمن جميع الخصائص ا��
عدادي. � سن التعليم ا��

، وا��طفال � �
بتدا�� � سن التعليم ا��

بـ 4 مرات لكل من ا��طفال �

فتاة  فتاة   فتاة   فتاة   ولد   
المناطق الريفية  المناطق الريفية   المناطق الريفية   ية  المناطق الح© ية  المناطق الح©  

يحة الخمسية ا��ك�� فقراً  ال¡� يحة الخمسية ا��ك�� فقراً   ال¡� � ليست هي ا��فقر 
يحة الخمسية ال�± ·Òال � ليست هي ا��فقر 

يحة الخمسية ال�± ·Òال � ليست هي ا��فقر 
يحة الخمسية ال�± ·Òال  

ا��م غ�¥ متعلمة أو غ�¥ موجودة  ا��م متعلمة  ا��م متعلمة  ا��م متعلمة  ا��م متعلمة   
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بتدائية ا��

عدادية ا��

العراق
ة الوقائع عن ن¡�

تÒبوا من المدرسة

من المحتمل أن يلتحقوا 
� المستقبل

بالمدرسة �

من غ� المحتمل أن يلتحقوا 
� المستقبل

بالمدرسة �

3
3. تصنيف ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب مدى إلتحاقهم المدر°¥

ات MICSـ2011. ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  3

ات MICSـ2011. ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  4

 لن يدخل اÕ المدرسة أبداً أك· من نصف عدد ا��طفال 
. �

بتدا�� � سن التعليم ا��
خارج المدرسة الذين هم �

� سن 
� عدد ا��طفال خارج المدرسة الذين هم �

يدخل ثل�·
عدادي اÕ المدرسة ولكنهم يتÒبون منها. التعليم ا��

بتدائية عداديةا�� ا��
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4. المسار الدرا°¥ ل��طفال ·¶
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بالمدارس الثانوية

241

عدادية  � المدارس ا��
� يزالون �

بسبب الرسوب أو ��نهم أكÚ من 
السن الرسمي للمرحلة

276

� سن التعليم الثانوي (17-15 سنوات)
مجموعة ا��طفال المشار إليها: �

متحان المطلوب � ا��
 إن الفشل �

قد سبب الرسوب وح�± التÒب 
 بالنسبة لط�ب الصف

الخامس والسادس.

اوح  ±حوا�Õ 580,000  طفل ت
  �Ã14 سنة منخرط Õ5 ا  �Ãأعمارهم ب

� عام 2011.
� عمالة ا��طفال �

�

بتدائية بسبب الرسوب أو  � المرحلة ا��
� يزالون �

��نهم أكÚ من السن الرسمي للمرحلة

4

¥ المدرسة
كّلنا ·¶

ق ا��وسط وشمال افريقيا ال¡�
المبادرة ل��طفال خارج المدرسة
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تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة أع	 بكث� عند ا��طفال ا��شد فقراً عن 
 �

: فهي أع	 بـ 10 مرات بالنسبة ل��طفال � مقارنتها مع معد�ت ا��طفال ا��غ�
عدادي. � سن التعليم ا��

، وبـ 4 مرات بالنسبة ل��طفال � �
بتدا�� سن التعليم ا��

ا��طفال خارج المدرسة حسب خصائص خلفيتهم (البعدان 2 و 3)5  .5
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وأيضاً، تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة مرتفعة 
بالنسبة للفتيات وأطفال المناطق الريفية وا��طفال 

الذين تكون أمهاتهم غ� متعلمات أو غ� موجودات.
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ربعة للخطر خارج المدرسة  تزيد إحتمالية كون الطفل الذي يقع ضمن جميع الخصائص ا��
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3. تصنيف ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب مدى إلتحاقهم المدر°¥
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البعد 5 البعد 4 البعد 3 البعد 2 البعد 1 ستبعاد أبعاد ا��

� المدارس 
ا��طفال ��

عدادية، ولكنهم عرضة  ا��
لخطر الت�ب من المدرسة

� المدارس 
ا��طفال ��

بتدائية، ولكنهم عرضة  ا��
لخطر الت�ب من المدرسة

� سن التعليم 
ا��طفال ��

عدادي، الذين ليسوا  ا��
بتدائية أو  � المدارس ا��

��
الثانوية

� سن التعليم 
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، الذين ليسوا  �
بتدا�� ا��

بتدائية أو  � المدارس ا��
��

عدادية ا��

� سن التعليم 
ا��طفال ��
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بتدا�� قبل ا��

� مدارس التعليم قبل 
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بتدا�� � أو ا��

بتدا�� ا��
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26٪
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 عدد ا��طفال،
ستبعاد النسبة المئوية ل �

1. ا��عداد والنسب المئوية ل �طفال خارج المدرسة (2000-2011)1

ستبعاد2 2. ا��بعاد الخمسة ل �

ات MICSـ2011. معهد اليونسكو ل©�حصاء (UIS) والمسح العنقودي متعدد المؤ��  1

� وا��شخاص الذين �يملكون ا�وراق الثبوتية من ا��حصائيات.. دارية لعام 2013. وتم إستثناء ال©جئ±� البيانات ا��  2

 �
معد�ت ا��طفال خارج المدرسة ��

� مرتفعة جداً.
بتدا�� مرحلة التعليم قبل ا��

� مرحلة 
عادت معد�ت ا��طفال خارج المدرسة ��

� ا¾ المستوى الذي كانت عليه من قبل.
بتدا�� التعليم ا��

�تزال معد�ت ا��طفال خارج المدرسة 
عدادي مرتفعة. � مرحلة التعليم ا��
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كّلنا ��

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

بتدائية ا��

التعليم قبل 

�
بتدا�� ا��

التعليم قبل 

�
بتدا�� ا��

بتدائية ا��

عدادية عداديةا�� ا��

ا��طفال خارج المدرسة

النسبة المئويةالعدد

البعد 5

�
بتدا�� التعليم قبل ا��

بتدائية ا��

البعد 1

البعد 4

البعد 2
البعد 3

عدادية ا��
الثانوية

خارج المدرسة

معرض لخطر الت�ب

ملتحقون بالمدرسة

ة الوقائع عن ن��

النسبة المئوية ل �طفال خارج المدرسة

عدد ا��طفال خارج المدرسة

7. ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب المحافظة7

ات MICSـ2011. تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ��  7

� عام 2007 وعام 2014. ت ب±� � نُ��
ËÌإستخلص من تقارير المسح والسياسة ال  8

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / ا�س±²

اتيجيات السياسات / ا�س±²

الحواجز

اتيجية الوطنية الشاملة للتعليم  ËÐا�س
والتعليم العا¾� 2022-2012.

 �
تمت الموافقة عÒ قانون خاص ��

عام 2013 والذي يفرض عÒ وزارة 
 �

بية والتعليم تقديم الدعم �� ËÐال
عاقة. التعليم ل©�طفال من ذوي ا��

� 14,440 مدرسة 
يوجد عجز ��

إبتدائية/ رياض أطفال و 4,200 
مدرسة ثانوية.

قال أك�Ð من ٪50 من ا��طفال الذين 
ت�بوا من المدرسة أنهم تركوا 

المدرسة بسبب عدم إهتمامهم 
أوعدم إهتمام والديهم بالتعليم.

 � إن ما يُقارب 50,000 طفل نازح±�
داخلياً، وأن 1,329 مدرسة مستخدمة 

من قبل المجتمعات النازحة داخلياً.

هتمام  وبا��ضافة ا¾ "عدم ا��
بالتعليم"، ذكر ا��و�د أن العمل هو 

السبب الرئي�ß وراء ت�بهم من 
� أشارت الفتيات ا¾  � ح±�

المدرسة ��
ا��سباب ا��جتماعية.

 Òإن أعداد ا��طفال خارج المدرسة أع
� محافظات بغداد والبàة ونينوى.

نسبياً ��
 �

إن نسب ا��طفال خارج المدرسة أعÒ نسبياً ��
محافظات ميسان والمث�Ì والقادسية وص©ح الدين.

30 – 23

22 – 18

9 – 3

17 – 10

ا��نبار

البàة

كرب©ء

دهوك

السليمانية
كركوك

نينوى

ديا¾

واسط

أربيل

ميسان

ص©ح الدين

بغداد

بابل

ذي قار

�Ìالمث

القادسية

النجف

20,000 >

80,000 – 20,001

150,000 – 80,001

150,000 <

� المدرسة
كّلنا ��

ق ا��وسط وشمال افريقيا ال��
العراقالمبادرة ل �طفال خارج المدرسة

ة الوقائع عن ن��

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

menaoosci@unicef.org : �
و�� ËÐلك يد ا�� ûÐال

www.oosci-mena.org : �
و�� ËÐلك الموقع ا��
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تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة أع	 بكث� عند ا��طفال ا��شد فقراً عن 
 �

: فهي أع	 بـ 10 مرات بالنسبة ل��طفال � مقارنتها مع معد�ت ا��طفال ا��غ�
عدادي. � سن التعليم ا��

، وبـ 4 مرات بالنسبة ل��طفال � �
بتدا�� سن التعليم ا��

ا��طفال خارج المدرسة حسب خصائص خلفيتهم (البعدان 2 و 3)5  .5
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وأيضاً، تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة مرتفعة 
بالنسبة للفتيات وأطفال المناطق الريفية وا��طفال 

الذين تكون أمهاتهم غ� متعلمات أو غ� موجودات.

� لم يكملن أي تعليم رسمي.
� ا��مهات اللوا�±

ات MICSـ2011. ا��مهات الغ� متعلمات تع� ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  5

ات المتعددة.  وقد وردت بعض ا�¿ثار البسيطة. � ذات المتغ �Ãـ2011 بإستخدام إنحدارات اللوغارتميMICS ات ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  6

ستبعاد المتعلق بالخصائص المجتمعة6 اكمي ل�� 6. الخطر ال��
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ربعة للخطر خارج المدرسة  تزيد إحتمالية كون الطفل الذي يقع ضمن جميع الخصائص ا��
عدادي. � سن التعليم ا��

، وا��طفال � �
بتدا�� � سن التعليم ا��

بـ 4 مرات لكل من ا��طفال �

فتاة  فتاة   فتاة   فتاة   ولد   
المناطق الريفية  المناطق الريفية   المناطق الريفية   ية  المناطق الح© ية  المناطق الح©  

يحة الخمسية ا��ك�� فقراً  ال¡� يحة الخمسية ا��ك�� فقراً   ال¡� � ليست هي ا��فقر 
يحة الخمسية ال�± ·Òال � ليست هي ا��فقر 

يحة الخمسية ال�± ·Òال � ليست هي ا��فقر 
يحة الخمسية ال�± ·Òال  

ا��م غ�¥ متعلمة أو غ�¥ موجودة  ا��م متعلمة  ا��م متعلمة  ا��م متعلمة  ا��م متعلمة   

16

بتدائية ا��

عدادية ا��

العراق
ة الوقائع عن ن¡�

تÒبوا من المدرسة

من المحتمل أن يلتحقوا 
� المستقبل

بالمدرسة �

من غ� المحتمل أن يلتحقوا 
� المستقبل

بالمدرسة �

3
3. تصنيف ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب مدى إلتحاقهم المدر°¥

ات MICSـ2011. ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  3

ات MICSـ2011. ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  4

 لن يدخل اÕ المدرسة أبداً أك· من نصف عدد ا��طفال 
. �

بتدا�� � سن التعليم ا��
خارج المدرسة الذين هم �

� سن 
� عدد ا��طفال خارج المدرسة الذين هم �

يدخل ثل�·
عدادي اÕ المدرسة ولكنهم يتÒبون منها. التعليم ا��

بتدائية عداديةا�� ا��

54٪

16٪

30٪

0.4٪
66.9٪

32.7٪

¥ سن المدرسة4
4. المسار الدرا°¥ ل��طفال ·¶

بتدائية إلتحقوا بالمدرسة ا��

100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0  

النسبة المئوية (٪)

لم يلتحقوا بالمدرسة 
بتدائية ا��

919

بتدائية  لم يكملواأكملوا المرحلة ا��
بتدائية المرحلة ا��

6622

عدادية  لم يلتحقواإلتحقوا بالمدارس ا��
عدادية بالمدارس ا��

587

أكملوا المرحلة 
عدادية ا��

 لم يكملوا
عدادية المرحلة ا��

26

إلتحقوا بالمدارس 
الثانوية

لم يلتحقوا 
بالمدارس الثانوية

241

عدادية  � المدارس ا��
� يزالون �

بسبب الرسوب أو ��نهم أكÚ من 
السن الرسمي للمرحلة

276

� سن التعليم الثانوي (17-15 سنوات)
مجموعة ا��طفال المشار إليها: �

متحان المطلوب � ا��
 إن الفشل �

قد سبب الرسوب وح�± التÒب 
 بالنسبة لط�ب الصف

الخامس والسادس.

اوح  ±حوا�Õ 580,000  طفل ت
  �Ã14 سنة منخرط Õ5 ا  �Ãأعمارهم ب

� عام 2011.
� عمالة ا��طفال �

�

بتدائية بسبب الرسوب أو  � المرحلة ا��
� يزالون �

��نهم أكÚ من السن الرسمي للمرحلة

4

¥ المدرسة
كّلنا ·¶

ق ا��وسط وشمال افريقيا ال¡�
المبادرة ل��طفال خارج المدرسة
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البعد 5 البعد 4 البعد 3 البعد 2 البعد 1 ستبعاد أبعاد ا��

� المدارس 
ا��طفال ��

عدادية، ولكنهم عرضة  ا��
لخطر الت�ب من المدرسة

� المدارس 
ا��طفال ��

بتدائية، ولكنهم عرضة  ا��
لخطر الت�ب من المدرسة

� سن التعليم 
ا��طفال ��

عدادي، الذين ليسوا  ا��
بتدائية أو  � المدارس ا��

��
الثانوية

� سن التعليم 
ا��طفال ��

، الذين ليسوا  �
بتدا�� ا��

بتدائية أو  � المدارس ا��
��

عدادية ا��

� سن التعليم 
ا��طفال ��

، الذين ليسوا  �
بتدا�� قبل ا��

� مدارس التعليم قبل 
��

�
بتدا�� � أو ا��

بتدا�� ا��

0.16 مليون
8٪

0.90 مليون
15٪

0.65 مليون
26٪

0.49 مليون
8٪

0.78 مليون
76٪

 عدد ا��طفال،
ستبعاد النسبة المئوية ل �

1. ا��عداد والنسب المئوية ل �طفال خارج المدرسة (2000-2011)1

ستبعاد2 2. ا��بعاد الخمسة ل �

ات MICSـ2011. معهد اليونسكو ل©�حصاء (UIS) والمسح العنقودي متعدد المؤ��  1

� وا��شخاص الذين �يملكون ا�وراق الثبوتية من ا��حصائيات.. دارية لعام 2013. وتم إستثناء ال©جئ±� البيانات ا��  2

 �
معد�ت ا��طفال خارج المدرسة ��

� مرتفعة جداً.
بتدا�� مرحلة التعليم قبل ا��

� مرحلة 
عادت معد�ت ا��طفال خارج المدرسة ��

� ا¾ المستوى الذي كانت عليه من قبل.
بتدا�� التعليم ا��

�تزال معد�ت ا��طفال خارج المدرسة 
عدادي مرتفعة. � مرحلة التعليم ا��

��
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العراق
� المدرسة

كّلنا ��

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

بتدائية ا��

التعليم قبل 

�
بتدا�� ا��

التعليم قبل 

�
بتدا�� ا��

بتدائية ا��

عدادية عداديةا�� ا��

ا��طفال خارج المدرسة

النسبة المئويةالعدد

البعد 5

�
بتدا�� التعليم قبل ا��

بتدائية ا��

البعد 1

البعد 4

البعد 2
البعد 3

عدادية ا��
الثانوية

خارج المدرسة

معرض لخطر الت�ب

ملتحقون بالمدرسة

ة الوقائع عن ن��

النسبة المئوية ل �طفال خارج المدرسة

عدد ا��طفال خارج المدرسة

7. ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب المحافظة7

ات MICSـ2011. تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ��  7

� عام 2007 وعام 2014. ت ب±� � نُ��
ËÌإستخلص من تقارير المسح والسياسة ال  8

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / ا�س±²

اتيجيات السياسات / ا�س±²

الحواجز

اتيجية الوطنية الشاملة للتعليم  ËÐا�س
والتعليم العا¾� 2022-2012.

 �
تمت الموافقة عÒ قانون خاص ��

عام 2013 والذي يفرض عÒ وزارة 
 �

بية والتعليم تقديم الدعم �� ËÐال
عاقة. التعليم ل©�طفال من ذوي ا��

� 14,440 مدرسة 
يوجد عجز ��

إبتدائية/ رياض أطفال و 4,200 
مدرسة ثانوية.

قال أك�Ð من ٪50 من ا��طفال الذين 
ت�بوا من المدرسة أنهم تركوا 

المدرسة بسبب عدم إهتمامهم 
أوعدم إهتمام والديهم بالتعليم.

 � إن ما يُقارب 50,000 طفل نازح±�
داخلياً، وأن 1,329 مدرسة مستخدمة 

من قبل المجتمعات النازحة داخلياً.

هتمام  وبا��ضافة ا¾ "عدم ا��
بالتعليم"، ذكر ا��و�د أن العمل هو 

السبب الرئي�ß وراء ت�بهم من 
� أشارت الفتيات ا¾  � ح±�

المدرسة ��
ا��سباب ا��جتماعية.

 Òإن أعداد ا��طفال خارج المدرسة أع
� محافظات بغداد والبàة ونينوى.

نسبياً ��
 �

إن نسب ا��طفال خارج المدرسة أعÒ نسبياً ��
محافظات ميسان والمث�Ì والقادسية وص©ح الدين.

30 – 23

22 – 18

9 – 3

17 – 10

ا��نبار

البàة

كرب©ء

دهوك

السليمانية
كركوك

نينوى

ديا¾

واسط

أربيل

ميسان

ص©ح الدين

بغداد

بابل

ذي قار

�Ìالمث

القادسية

النجف

20,000 >

80,000 – 20,001

150,000 – 80,001

150,000 <

� المدرسة
كّلنا ��

ق ا��وسط وشمال افريقيا ال��
العراقالمبادرة ل �طفال خارج المدرسة

ة الوقائع عن ن��

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

menaoosci@unicef.org : �
و�� ËÐلك يد ا�� ûÐال

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