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1. ا��عداد والنسب المئوية ل��طفال خارج المدرسة (2000-2013)1
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.(CSE) والبنك الدو�� والهيئة الوطنية للتقييم ،(UIS) معهد اليونسكو ل¥�حصاء  1

� وا��شخاص الذين �يملكون ا�وراق الثبوتية من ا��حصائيات. تم حسابه من بيانات معهد اليونسكو ل¥�حصاء (UIS) وبيانات الهيئة الوطنية للتقييم (CSE) لعام 2012. وتم إستثناء ال¥جئ®�  2
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� ا� حوا�� 1٪.

بتدا�� � مرحلة التعليم ا��
��

100

80

60

40

20

0
17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  

العمر

(٪
ة (

وي
مئ

 ال
بة

س
الن

100

80

60

40

20

0

ف
آ�

2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  

50

40

30

20

10

0

(٪
ة (

وي
مئ

 ال
بة

س
الن

� معد�ت ا��طفال
 إنخفاض ملحوظ ��

عدادي. � مرحلة التعليم ا��
خارج المدرسة ��

� المدرسة
كّلنا ��

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

ة الوقائع عن ن��

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

� و الصحي DHSـ2003-04.
تم حسابه من المسح الديموغرا��  7

� عام 2007 وعام 2012. ت ب®� Ì�ُن �
ÎÏإستخلص من تقارير المسح والسياسة ال  8

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

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / ا�س±²

اتيجيات السياسات / ا�س±²

الحواجز

� تقدم المساعدة 
ÎÏخ¥يا الرصد ال

الفردية للتعلم.

� سن 
يستفيد ٪10 من ا��طفال ��

 " �Ôمن برنامج "تيس �
بتدا�� التعليم ا��

وطة. Ìللتحوي¥ت النقدية الم�

� البنية التحتية لما يزيد  تم تحس®�
 �

عن ٪30 من المدارس وخاصة ��
المناطق الريفية.

� مسح عام 2006، قال ٪83 من 
��

 الط¥ب أنهم عانوا من العقاب
� المدرسة.

�� �
البد��

 في ا��ختبار الوطني للرياضيات،
 كانت النتائج التي أحرزها أكثر

عدادية تتراوح  من ٪50 من ط¥ب ا��
بين 0 الى 25 من أصل 100.

تمثل نسبة المعلمات أقل من 15٪ 
� الريف، 

�� � من إجما�� عدد المعلم®�
 àوتم تصنيف ٪20 منهم فقط ع

ة. âÔأنهم من أصحاب الخ

� مرحلة التعليم 
لتحاق �� إن معدل ا��

 �
� هو ٪30 فقط ��

بتدا�� قبل ا��
المناطق الريفية، بينما يكون بنسبة 

ية. �ãالمناطق الح �
�� 72٪

36.4 – 30.6

30.5 – 24.9

13.5 – 11.7

24.8 – 13.6

الشاوية ورديغة

تادلة أزي¥ل

العيون بوجدور الساقية 
الحمراء كلميم السمارة

الصحراء الغربية 
(ضمها المغرب)

سوس ماسة درعة

مراكش – تانسيفت – الحوز

قية Ìالجهة ال�
ى âÔالدار البيضاء الك

�Ôالرباط س¥ زمور زع

دكالة عبدة

مكناس تافي¥لت

فاس بولمان

تازة الحسيمة 
تاونات

طنجة تطوان

� � حس®�
�Ïاردة ب Ìì الغرب

10,000 >

20,000 – 10,001

100,000 – 20,001

200,000 – 100,001

200,000 <

� المدرسة
كّلنا ��

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

ة الوقائع عن ن��

النسبة المئوية ل��طفال خارج المدرسة

عدد ا��طفال خارج المدرسة

àإن أعداد ا��طفال خارج المدرسة أع 
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 نسبياً ��
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يونيسف
ق ا��وسط وشمال افريقيا Ìقليمي لل� المكتب ا��

menaoosci@unicef.org : �
و�� ÎÔلك يد ا�� âÔال

www.oosci-mena.org : �
و�� ÎÔلك الموقع ا��
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المبادرة ل��طفال خارج المدرسة
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تم حسابه من بيانات الهيئة الوطنية للتقييم (CSE) لعام 2012.  3

معهد اليونسكو ل¶�حصاء (UIS) والهيئة الوطنية للتقييم CSEـ2012.  4

Î̈ من ٪80 من ا�	طفال خارج المدرسة الذين  سيلتحق أك
¡ المستقبل.

¡ بالمدرسة ¢�
	Ëبتدا ¡ سن التعليم ا��
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© المدرسة
كّلنا ²³

ق ا��وسط وشمال افريقيا ال��
المبادرة ل��طفال خارج المدرسة
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1. ا��عداد والنسب المئوية ل��طفال خارج المدرسة (2000-2013)1

ستبعاد2 2. ا��بعاد الخمسة ل��

.(CSE) والبنك الدو�� والهيئة الوطنية للتقييم ،(UIS) معهد اليونسكو ل¥�حصاء  1

� وا��شخاص الذين �يملكون ا�وراق الثبوتية من ا��حصائيات. تم حسابه من بيانات معهد اليونسكو ل¥�حصاء (UIS) وبيانات الهيئة الوطنية للتقييم (CSE) لعام 2012. وتم إستثناء ال¥جئ®�  2

 تذبذب معد�ت ا��طفال خارج
. �

بتدا�� � مرحلة التعليم قبل ا��
المدرسة ��
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خارج المدرسة

معرض لخطر الت�ب

ملتحقون بالمدرسة

� و الصحي DHSـ2003-04.
تم حسابه من المسح الديموغرا��  7

� عام 2007 وعام 2012. ت ب®� Ì�ُن �
ÎÏإستخلص من تقارير المسح والسياسة ال  8

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

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / ا�س±²

اتيجيات السياسات / ا�س±²

الحواجز

� تقدم المساعدة 
ÎÏخ¥يا الرصد ال

الفردية للتعلم.

� سن 
يستفيد ٪10 من ا��طفال ��

 " �Ôمن برنامج "تيس �
بتدا�� التعليم ا��

وطة. Ìللتحوي¥ت النقدية الم�

� البنية التحتية لما يزيد  تم تحس®�
 �

عن ٪30 من المدارس وخاصة ��
المناطق الريفية.

� مسح عام 2006، قال ٪83 من 
��

 الط¥ب أنهم عانوا من العقاب
� المدرسة.

�� �
البد��

 في ا��ختبار الوطني للرياضيات،
 كانت النتائج التي أحرزها أكثر

عدادية تتراوح  من ٪50 من ط¥ب ا��
بين 0 الى 25 من أصل 100.

تمثل نسبة المعلمات أقل من 15٪ 
� الريف، 

�� � من إجما�� عدد المعلم®�
 àوتم تصنيف ٪20 منهم فقط ع

ة. âÔأنهم من أصحاب الخ

� مرحلة التعليم 
لتحاق �� إن معدل ا��

 �
� هو ٪30 فقط ��

بتدا�� قبل ا��
المناطق الريفية، بينما يكون بنسبة 

ية. �ãالمناطق الح �
�� 72٪

36.4 – 30.6

30.5 – 24.9

13.5 – 11.7

24.8 – 13.6

الشاوية ورديغة

تادلة أزي¥ل

العيون بوجدور الساقية 
الحمراء كلميم السمارة

الصحراء الغربية 
(ضمها المغرب)

سوس ماسة درعة

مراكش – تانسيفت – الحوز

قية Ìالجهة ال�
ى âÔالدار البيضاء الك

�Ôالرباط س¥ زمور زع

دكالة عبدة

مكناس تافي¥لت

فاس بولمان

تازة الحسيمة 
تاونات

طنجة تطوان

� � حس®�
�Ïاردة ب Ìì الغرب

10,000 >

20,000 – 10,001

100,000 – 20,001

200,000 – 100,001

200,000 <

� المدرسة
كّلنا ��

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

ة الوقائع عن ن��

النسبة المئوية ل��طفال خارج المدرسة

عدد ا��طفال خارج المدرسة

àإن أعداد ا��طفال خارج المدرسة أع 
� مراكش – تنسيفت – الحوز،

 نسبياً ��
تنجر – تيتوان وتازا الحوسيما – تاونات

àإن نسب ا��طفال خارج المدرسة أع 
� حسن،

�Ïدوكا�- عبدا، غرب – جراردا- ب �
 نسبياً ��

مراكش – تنسيفت – الحوز وتازا الحوسيما – تاونات.

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

menaoosci@unicef.org : �
و�� ÎÔلك يد ا�� âÔال

www.oosci-mena.org : �
و�� ÎÔلك الموقع ا��
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¡ المستقبل

بالمدرسة ¢�

̈¡ المحتمل أن يلتحقوا  من غ
¡ المستقبل

بالمدرسة ¢�

3
©ª3. تصنيف ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب مدى إلتحاقهم المدر

تم حسابه من بيانات الهيئة الوطنية للتقييم (CSE) لعام 2012.  3

معهد اليونسكو ل¶�حصاء (UIS) والهيئة الوطنية للتقييم CSEـ2012.  4

Î̈ من ٪80 من ا�	طفال خارج المدرسة الذين  سيلتحق أك
¡ المستقبل.

¡ بالمدرسة ¢�
	Ëبتدا ¡ سن التعليم ا��

هم ¢�

بتدائية عداديةا�� ا��

2٪
15٪

83٪

1٪

97٪

© سن المدرسة4
4. المسار الدراª© ل��طفال ²³

بتدائية إلتحقوا بالمدرسة ا��

100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0  

النسبة المئوية (٪)

لم يلتحقوا بالمدرسة 
بتدائية ا��

990.2

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

898

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

809

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

46

إلتحقوا بالمدارس 
الثانوية

لم يلتحقوا بالمدارس 
الثانوية

3016

عدادية بسبب الرسوب  ¡ المدارس ا��
� يزالون ¢�

Û̈ من السن الرسمي للمرحلة أو �	نهم أك

2410

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

إن مايزيد عن ٪90 من ا�	طفال 
عاقة يبقون بعيداً  من ذوي ا��

 عن أي شكل من أشكال
التعليم.

يرتفع معدل الرسوب اà نسبة 
̈¡ من مرحلة  خ

¡ الصف ا�	
�¢ 29٪

عدادي. التعليم ا��

3

بتدائية بسبب الرسوب  ¡ المرحلة ا��
� يزالون ¢�

Û̈ من السن الرسمي للمرحلة أو �	نهم أك

لقد تÏب غالبية ا�	طفال الذين 
عدادي. ¡ سن التعليم ا��

هم ¢�

2٪

© المدرسة
كّلنا ²³

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��

0.06 مليون
12٪

0.07 مليون
8٪

0.26 مليون
16٪

0.08 مليون
2٪

0.22 مليون
26٪

 عدد ا��طفال،
ستبعاد النسبة المئوية ل��

1. ا��عداد والنسب المئوية ل��طفال خارج المدرسة (2000-2013)1

ستبعاد2 2. ا��بعاد الخمسة ل��

.(CSE) والبنك الدو�� والهيئة الوطنية للتقييم ،(UIS) معهد اليونسكو ل¥�حصاء  1

� وا��شخاص الذين �يملكون ا�وراق الثبوتية من ا��حصائيات. تم حسابه من بيانات معهد اليونسكو ل¥�حصاء (UIS) وبيانات الهيئة الوطنية للتقييم (CSE) لعام 2012. وتم إستثناء ال¥جئ®�  2

 تذبذب معد�ت ا��طفال خارج
. �

بتدا�� � مرحلة التعليم قبل ا��
المدرسة ��

إنخفضت معد�ت ا��طفال خارج المدرسة 
� ا� حوا�� 1٪.

بتدا�� � مرحلة التعليم ا��
��

100

80

60

40

20

0
17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  

العمر

(٪
ة (

وي
مئ

 ال
بة

س
الن

100

80

60

40

20

0

ف
آ�

2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  

50

40

30

20

10

0

(٪
ة (

وي
مئ

 ال
بة

س
الن

� معد�ت ا��طفال
 إنخفاض ملحوظ ��

عدادي. � مرحلة التعليم ا��
خارج المدرسة ��

� المدرسة
كّلنا ��

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

ة الوقائع عن ن��

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

� و الصحي DHSـ2003-04.
تم حسابه من المسح الديموغرا��  7

� عام 2007 وعام 2012. ت ب®� Ì�ُن �
ÎÏإستخلص من تقارير المسح والسياسة ال  8

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

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / ا�س±²

اتيجيات السياسات / ا�س±²

الحواجز

� تقدم المساعدة 
ÎÏخ¥يا الرصد ال

الفردية للتعلم.

� سن 
يستفيد ٪10 من ا��طفال ��

 " �Ôمن برنامج "تيس �
بتدا�� التعليم ا��

وطة. Ìللتحوي¥ت النقدية الم�

� البنية التحتية لما يزيد  تم تحس®�
 �

عن ٪30 من المدارس وخاصة ��
المناطق الريفية.

� مسح عام 2006، قال ٪83 من 
��

 الط¥ب أنهم عانوا من العقاب
� المدرسة.

�� �
البد��

 في ا��ختبار الوطني للرياضيات،
 كانت النتائج التي أحرزها أكثر

عدادية تتراوح  من ٪50 من ط¥ب ا��
بين 0 الى 25 من أصل 100.

تمثل نسبة المعلمات أقل من 15٪ 
� الريف، 

�� � من إجما�� عدد المعلم®�
 àوتم تصنيف ٪20 منهم فقط ع

ة. âÔأنهم من أصحاب الخ

� مرحلة التعليم 
لتحاق �� إن معدل ا��

 �
� هو ٪30 فقط ��

بتدا�� قبل ا��
المناطق الريفية، بينما يكون بنسبة 

ية. �ãالمناطق الح �
�� 72٪

36.4 – 30.6

30.5 – 24.9

13.5 – 11.7

24.8 – 13.6

الشاوية ورديغة

تادلة أزي¥ل

العيون بوجدور الساقية 
الحمراء كلميم السمارة

الصحراء الغربية 
(ضمها المغرب)

سوس ماسة درعة

مراكش – تانسيفت – الحوز

قية Ìالجهة ال�
ى âÔالدار البيضاء الك

�Ôالرباط س¥ زمور زع

دكالة عبدة

مكناس تافي¥لت

فاس بولمان

تازة الحسيمة 
تاونات

طنجة تطوان

� � حس®�
�Ïاردة ب Ìì الغرب

10,000 >

20,000 – 10,001

100,000 – 20,001

200,000 – 100,001

200,000 <

� المدرسة
كّلنا ��

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

ة الوقائع عن ن��

النسبة المئوية ل��طفال خارج المدرسة

عدد ا��طفال خارج المدرسة

àإن أعداد ا��طفال خارج المدرسة أع 
� مراكش – تنسيفت – الحوز،

 نسبياً ��
تنجر – تيتوان وتازا الحوسيما – تاونات

àإن نسب ا��طفال خارج المدرسة أع 
� حسن،

�Ïدوكا�- عبدا، غرب – جراردا- ب �
 نسبياً ��

مراكش – تنسيفت – الحوز وتازا الحوسيما – تاونات.

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

menaoosci@unicef.org : �
و�� ÎÔلك يد ا�� âÔال

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