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� سن التعليم الثانوي (17-16 سنوات)
مجموعة ا��طفال المشار إليها: ��

تتضاعف إحتمالية تغيب طÄب 
عدادية ��ك�Ì من 31  المرحلة ا��

، �Åل العام الدراÄيوم خ 
Ìمما يجعلهم أك� 

عرضة للتÓب.

¥ المدرسة
µ¶ كّلنا

ق ا��وسط وشمال افريقيا ال¡�
المبادرة ل��طفال خارج المدرسة
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7. ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب المحافظة7

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

� عام 2011 وعام 2012. ت ب§� É�ُن �
ËÌإستخلص من تقارير المسح والسياسة ال  8

 Ïإن أعداد ا��طفال خارج المدرسة أع
� محافظات عّمان وأربد والزرقاء.

نسبياً ��

 Ïإن نسبة ا��طفال خارج المدرسة أع
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الزرقاء
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مأدبا عّمان

كرك

الطفيلة

العقبة

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / ا�س²³

اتيجيات السياسات / ا�س²³

الحواجز

بية والتعليم  Ȩ̈ تعمل كل من وزارة ال
� لشؤون ا��Ûة 

�Ìوالمجلس الوط
وبرنامج دعم إص�ح التعليم وأكاديمية 
� معاً من  الملكة رانيا لتدريب المعلم§�
أجل تنقيح سياسات التعليم الحالية.

وع  Éلقد بدأت المرحلة الثانية من م�
� من أجل تعزيز 

�Ìإص�ح التعليم الوط
جودة التعليم.

� مزارع قريبة ل�ä أساعد 
أنا أعمل ��

أمي عÏ دعم حياتنا العائلية. 

� من ديرع� ·̧ ص

�å وأنا 
� �̧ تقع المدرسة بعيداً عن م

 åا �Ïرسال طف �أملك النقود ��
الروضة بالحافلة.

ا � أمº من ج�³

يرفض طف�Ï الذهاب اå المدرسة 
 �

بسبب سلوك وتêفات زم�ئه ��
الصف.

� � العراقي¼� أحد ا�¾باء ال�جئ¼�

� أرى 
�� �� �

ËÌلقد قررت أن أترك مدرس
̧� من خريجي الجامعات من  الكث

حو�å ليس لديهم أي عمل.

� الرمثا
 طفل ت�ب من المدرسة ��
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20,000 <

� المدرسة
كّلنا ��

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

النسبة المئوية ل��طفال خارج المدرسة

عدد ا��طفال خارج المدرسة

ا��ردن
ة الوقائع عن ن��

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

menaoosci@unicef.org : �
و�� Ȩ̈ لك يد ا�� ÿ̧ ال

www.oosci-mena.org : �
و�� Ȩ̈ لك الموقع ا��
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7. ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب المحافظة7

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

� عام 2011 وعام 2012. ت ب§� É�ُن �
ËÌإستخلص من تقارير المسح والسياسة ال  8

 Ïإن أعداد ا��طفال خارج المدرسة أع
� محافظات عّمان وأربد والزرقاء.

نسبياً ��

 Ïإن نسبة ا��طفال خارج المدرسة أع
� محافظة مّعان

نسبياً ��

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 / ا�س²³

اتيجيات السياسات / ا�س²³

الحواجز

بية والتعليم  Ȩ̈ تعمل كل من وزارة ال
� لشؤون ا��Ûة 

�Ìوالمجلس الوط
وبرنامج دعم إص�ح التعليم وأكاديمية 
� معاً من  الملكة رانيا لتدريب المعلم§�
أجل تنقيح سياسات التعليم الحالية.

وع  Éلقد بدأت المرحلة الثانية من م�
� من أجل تعزيز 

�Ìإص�ح التعليم الوط
جودة التعليم.

� مزارع قريبة ل�ä أساعد 
أنا أعمل ��

أمي عÏ دعم حياتنا العائلية. 

� من ديرع� ·̧ ص

�å وأنا 
� �̧ تقع المدرسة بعيداً عن م

 åا �Ïرسال طف �أملك النقود ��
الروضة بالحافلة.

ا � أمº من ج�³

يرفض طف�Ï الذهاب اå المدرسة 
 �

بسبب سلوك وتêفات زم�ئه ��
الصف.

� � العراقي¼� أحد ا�¾باء ال�جئ¼�

� أرى 
�� �� �

ËÌلقد قررت أن أترك مدرس
̧� من خريجي الجامعات من  الكث

حو�å ليس لديهم أي عمل.

� الرمثا
 طفل ت�ب من المدرسة ��

1,000 >

10,000 – 1,001

20,000 – 10,001

20,000 <

� المدرسة
كّلنا ��

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

النسبة المئوية ل��طفال خارج المدرسة

عدد ا��طفال خارج المدرسة

ا��ردن
ة الوقائع عن ن��

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

menaoosci@unicef.org : �
و�� Ȩ̈ لك يد ا�� ÿ̧ ال

www.oosci-mena.org : �
و�� Ȩ̈ لك الموقع ا��
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ا��طفال خارج المدرسة حسب خصائص خلفيتهم (البعدان 2 و 3)5  .5
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تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة مرتفعة 
بالنسبة لكل من ا��و�د وأطفال المناطق 

عدادي. � سن التعليم ا��
ية إذا كانوا �� الح��

 تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة أع¥
 بكث�� عند ا��طفال ا��شد فقراً وا��طفال الذين

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

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

� والصحي DHSـ2012. ا��مهات الغ�� متعلمات تع��
تم حسابه من المسح  الديموغرا��  5

ات المتعددة.  وقد وردت بعض ا�«ثار البسيطة. � ذات المتغ�� � و الصحي DHSـ2012 بإستخدام إنحدارات اللوغارتمي¾�
تم حسابه من المسح الديموغرا��  6

ستبعاد المتعلق بالخصائص المجتمعة6 اكمي ل�� 6. الخطر ال��

30

25

20

15

10

5

0

(٪
ة (

وي
مئ

 ال
بة

س
الن

بتدائية خطر ا�ستبعاد من ا��
عدادية خطر ا�ستبعاد من ا��

9.5

15.5

6.0

15.4

1.0

15.0

10.4

16.6

28.4

عدادي،  � سن التعليم ا��
� الحضور المدر�Å ل�Äطفال. و��

تلعب صحة ا��Éة ومستوى تعليم ا��مهات دوراً هاماً ��
. � ربعة للخطر خارج المدرسة أك�Ì بمرت¾� تكون إحتمالية كون الطفل الذي يقع ضمن جميع الخصائص ا��
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20.1

بتدائية ا��

عدادية ا��

ا��ردن
ة الوقائع عن ن¡�

تÓبوا 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

.(UIS) حصاء�Äمم المتحدة. تم جمع البيانات من قبل معهد اليونسكو ل�Äـ2007/ شعبة السكان التابعة لDHS والصحي �
المسح  الديموغرا��  3

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

� عدد ا��طفال خارج المدرسة الذين 
Ì�من ثل Ìيدخل أك�

� وقت متأخر.
� اÚ المدرسة ��

�̄ بتدا � سن التعليم ا��
هم ��

� سن 
يدخل ٪90 من ا��طفال خارج المدرسة الذين هم ��

عدادي اÚ المدرسة ولكنهم يتÓبون منها. التعليم ا��

بتدائية عداديةا�� ا��

9٪
16٪

75٪

3٪

90٪

7٪

¥ سن المدرسة4
µ¶ ل��طفال ¥̄ 4. المسار الدرا

بتدائية إلتحقوا بالمدرسة ا��
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النسبة المئوية (٪)

لم يلتحقوا 
بتدائية بالمدرسة ا��

991

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

982

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

962

عدادية  لم يكملواأكملوا المرحلة ا��
عدادية المرحلة ا��

50

لم يلتحقوا إلتحقوا بالمدارس الثانوية
بالمدارس الثانوية

474

عدادية  � المدارس ا��
� يزالون ��

بسبب الرسوب أو ��نهم أك�à من 
السن الرسمي للمرحلة

388

� سن التعليم الثانوي (17-16 سنوات)
مجموعة ا��طفال المشار إليها: ��

تتضاعف إحتمالية تغيب طÄب 
عدادية ��ك�Ì من 31  المرحلة ا��

، �Åل العام الدراÄيوم خ 
Ìمما يجعلهم أك� 

عرضة للتÓب.

¥ المدرسة
µ¶ كّلنا

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