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1. ا��عداد والنسب المئوية ل��طفال خارج المدرسة (2000-2012)1

ستبعاد2 2. ا��بعاد الخمسة ل��

.(UIS) معهد اليونسكو ل��حصاء  1

� كل من البعد الرابع والخامس 
� اليمن (SPMS) والمسح الجديد، 2012 (اليونسيف & ومركز السياسات الدولية، 2013). وقد تم حساب العمر ��

� لرصد الحماية ا��جتماعية ��
�́ معهد اليونسكو ل��حصاء 2011 والمسح الوط  2

بالوكالة، وذلك ��ن مصدر البيانات �يسمح بإجراء حسابات دقيقة للعمر.
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� مرتفعة جداً.
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7. ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب المحافظة7

 Óإن أعداد ا��طفال خارج المدرسة أع
� محافظات الحديدة وحاجة وتعز.

نسبياً ��
 Óإن نسب ا��طفال خارج المدرسة أع
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الدراسية 1-3.
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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.

تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة أع¨ بكث�� عند 
. ا��طفال ا��شد فقراً عن مقارنتها مع معد�ت ا��طفال ا��غ��

� ا��مهات اللوا̄°� لم يكملن أي تعليم رسمي.
ات MICSـ2006. ا��مهات الغ�� متعلمات تع�� ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  5

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

ستبعاد المتعلق بالخصائص المجتمعة6 اكمي ل�� 6. الخطر ال��
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3. تصنيف ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب مدى إلتحاقهم المدر®¤

� لرصد الحماية ا��جتماعية SPMSـ2012.
المسح الوط��  3

ات MICSـ2006. ·̧ تم حسابه من مسح عمالة ا��طفال 2010 ومن المسح العنقودي متعدد المؤ  4
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� سن التعليم الثانوي (17-15 سنوات)
�Ç :مجموعة ا��طفال المشار إليها

بتدائية بسبب الرسوب  � المرحلة ا��
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أو ��نهم أك�Ý من السن الرسمي للمرحلة

 إن معدل ا��طفال خارج المدرسة11
� أع¨ بما �يقل �Ãا��طفال العامل � �Ãب 

� جميع
�Ç عن 10 نقاط مئوية 

 الفئات العمرية ماعدا ا��طفال
� سن 6 سنوات.

�Ç

 40 �Ùويصبح هذا الفرق حوا
� سن 

�Ç طفال�Èنقطة مئوية ل
14 عاماً.

كّلنا µ́¤ المدرسة

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

بتدائية عداديةا�� ا��
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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.

تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة أع¨ بكث�� عند 
. ا��طفال ا��شد فقراً عن مقارنتها مع معد�ت ا��طفال ا��غ��

� ا��مهات اللوا̄°� لم يكملن أي تعليم رسمي.
ات MICSـ2006. ا��مهات الغ�� متعلمات تع�� ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  5

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

ستبعاد المتعلق بالخصائص المجتمعة6 اكمي ل�� 6. الخطر ال��
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� سن التعليم 
�Ç طفال�Èبالنسبة ل � �Ãربعة للخطر خارج المدرسة بمرت تزيد إحتمالية كون الطفل الذي يقع ضمن جميع الخصائص ا��

� الحضور المدر�Ï ل�Èطفال.
�Ç ً̧ة  دوراً هاما عدادي. ويلعب ثراء ا�� � سن التعليم ا��

�Ç طفال�Èوبـ 6  مرات بالنسبة ل ، �
بتدا°� ا��

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�� يحة الخمسية ال̄�� ليست هي ا��فقر  ·Ôال يحة الخمسية ال̄�� ليست هي ا��فقر  ·Ôال يحة الخمسية ال̄�� ليست هي ا��فقر  ·Ôال  
ا��م غ�¤ متعلمة أو غ�¤ موجودة  ا��م متعلمة  ا��م متعلمة  ا��م متعلمة  ا��م متعلمة   

62

اليمن
ة الوقائع عن ن��

تÔبوا من المدرسة

من المحتمل أن يلتحقوا 
� المستقبل

�Ç بالمدرسة

من غ�� المحتمل أن يلتحقوا 
� المستقبل

�Ç بالمدرسة

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

� لرصد الحماية ا��جتماعية SPMSـ2012.
المسح الوط��  3

ات MICSـ2006. ·̧ تم حسابه من مسح عمالة ا��طفال 2010 ومن المسح العنقودي متعدد المؤ  4

يدخل نسبة ٪83 من ا��طفال خارج المدرسة الذين هم 
� وقت متأخر.

�Ç المدرسة Ùا �
بتدا°� � سن التعليم ا��

�Ç
 �

�Ç يدخل أك�· من ٪50 من ا��طفال خارج المدرسة الذين هم
عدادي اÙ المدرسة ولكنهم يتÔبون منها. سن التعليم ا��

11٪6٪

83٪3٪

53٪

44٪

4. المسار الدرا®¤ ل��طفال µ́¤ سن المدرسة4

بتدائية إلتحقوا بالمدرسة ا��
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عدادية بالمدارس ا��
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أكملوا المرحلة 
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 لم يكملوا
عدادية المرحلة ا��

19

إلتحقوا بالمدارس 
الثانوية

لم يلتحقوا بالمدارس 
الثانوية

172

عدادية  � المدارس ا��
�Ç يزالون �

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

265

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

بتدائية بسبب الرسوب  � المرحلة ا��
�Ç يزالون �

أو ��نهم أك�Ý من السن الرسمي للمرحلة

 إن معدل ا��طفال خارج المدرسة11
� أع¨ بما �يقل �Ãا��طفال العامل � �Ãب 

� جميع
�Ç عن 10 نقاط مئوية 

 الفئات العمرية ماعدا ا��طفال
� سن 6 سنوات.

�Ç

 40 �Ùويصبح هذا الفرق حوا
� سن 

�Ç طفال�Èنقطة مئوية ل
14 عاماً.

كّلنا µ́¤ المدرسة

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

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

1. ا��عداد والنسب المئوية ل��طفال خارج المدرسة (2000-2012)1

ستبعاد2 2. ا��بعاد الخمسة ل��

.(UIS) معهد اليونسكو ل��حصاء  1

� كل من البعد الرابع والخامس 
� اليمن (SPMS) والمسح الجديد، 2012 (اليونسيف & ومركز السياسات الدولية، 2013). وقد تم حساب العمر ��

� لرصد الحماية ا��جتماعية ��
�́ معهد اليونسكو ل��حصاء 2011 والمسح الوط  2

بالوكالة، وذلك ��ن مصدر البيانات �يسمح بإجراء حسابات دقيقة للعمر.

 �
إن معد�ت ا��طفال خارج المدرسة ��

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

�تزال معد�ت ا��طفال خارج المدرسة 
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رغم إنخفاض معد�ت ا��طفال خارج المدرسة 
� إ�ّ أنها �تزال مرتفعة

بتدا�� � مرحلة التعليم ا��
��

اليمن
� المدرسة

كّلنا ��

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

� لرصد الحماية ا��جتماعية SPMSـ2012.
�́ المسح الوط  7

� عام 2007 وعام 2013. �Îت ب Ï�ُن �
Ñ́ إستخلص من تقارير المسح والسياسة ال  8

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

 Óإن أعداد ا��طفال خارج المدرسة أع
� محافظات الحديدة وحاجة وتعز.

نسبياً ��
 Óإن نسب ا��طفال خارج المدرسة أع

� محافظات الحديدة وحاجة.
نسبياً ��
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20,000 – 10,001

100,000 – 20,001
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شبوة

عدن

لحج

موت �Ýح

الحديدة

الضالع

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / ا�س±°

اتيجيات السياسات / ا�س±°

الحواجز

تأسيس لجنة وزارية للتخطيط 
 �

اف عÓ خدمات التعليم �� Ïâ وا��
الحا�ت الطارئة.

إلغاء الرسوم المدرسية للفتيات 
� الصفوف الدراسية 

الملتحقات ��
� الصفوف 

�� � �Î6-1 ول��و�د الملتحق
الدراسية 1-3.

توظيف وتدريب 1,600 معلمة من 
وع التحوي�ت  Ïم� �

الريف والتوسع ��
وطة. Ïالنقدية الم�

ة من 2002 اè 2010، إرتفعت  Ñéالف �
��

إعداد المدارس اè ث�ثة أضعاف 
ية  �Ýالمناطق الح �

عددها تقريباً ��
 �

ولكنها زادت بنسبة ٪60 فقط ��
المناطق الريفية.

وج ٪14 من الفتيات قبل بلوغ سن  � Ñéت
وج ٪32 منهّن قبل بلوغ  � Ñé15عاماً، وت

سن 18عاماً.

تمثل المعلمات نسبة ٪22 فقط من 
، منهم ٪9 فقط  � �Îعدد المعلم �èإجما
� الريف.

�� �
بتدا�� � مدارس التعليم ا��

��

تم إحت�ل مايزيد عن 150 مدرسة إما 
من قبل القوات المسلحة أو من قبل 
� داخلياً عند بداية  �Îا��شخاص النازح

.2011-2012 �ïالعام الدرا

مأرب

عمران

� �Îأب

المهرة

المحويت

حاجة

ذمار

الجوف

البيضاء

مدينة صنعاء

إب

صنعاء

تعز

ريما

صعدة
� توجد بيانات

� المدرسة
كّلنا ��

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

النسبة المئوية ل��طفال خارج المدرسة

عدد ا��طفال خارج المدرسة

اليمن
ة الوقائع عن ن��

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

menaoosci@unicef.org : �
و�� Ñéلك يد ا�� ~éال

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

تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة أع¨ بكث�� عند 
. ا��طفال ا��شد فقراً عن مقارنتها مع معد�ت ا��طفال ا��غ��

� ا��مهات اللوا̄°� لم يكملن أي تعليم رسمي.
ات MICSـ2006. ا��مهات الغ�� متعلمات تع�� ·̧ تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  5

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

ستبعاد المتعلق بالخصائص المجتمعة6 اكمي ل�� 6. الخطر ال��
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بتدائية خطر ا�ستبعاد من ا��
عدادية خطر ا�ستبعاد من ا��

3

21

9

28

12

36

17

57

23

� سن التعليم 
�Ç طفال�Èبالنسبة ل � �Ãربعة للخطر خارج المدرسة بمرت تزيد إحتمالية كون الطفل الذي يقع ضمن جميع الخصائص ا��

� الحضور المدر�Ï ل�Èطفال.
�Ç ً̧ة  دوراً هاما عدادي. ويلعب ثراء ا�� � سن التعليم ا��

�Ç طفال�Èوبـ 6  مرات بالنسبة ل ، �
بتدا°� ا��

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�� يحة الخمسية ال̄�� ليست هي ا��فقر  ·Ôال يحة الخمسية ال̄�� ليست هي ا��فقر  ·Ôال يحة الخمسية ال̄�� ليست هي ا��فقر  ·Ôال  
ا��م غ�¤ متعلمة أو غ�¤ موجودة  ا��م متعلمة  ا��م متعلمة  ا��م متعلمة  ا��م متعلمة   

62

اليمن
ة الوقائع عن ن��

تÔبوا من المدرسة

من المحتمل أن يلتحقوا 
� المستقبل

�Ç بالمدرسة

من غ�� المحتمل أن يلتحقوا 
� المستقبل

�Ç بالمدرسة

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

� لرصد الحماية ا��جتماعية SPMSـ2012.
المسح الوط��  3

ات MICSـ2006. ·̧ تم حسابه من مسح عمالة ا��طفال 2010 ومن المسح العنقودي متعدد المؤ  4

يدخل نسبة ٪83 من ا��طفال خارج المدرسة الذين هم 
� وقت متأخر.

�Ç المدرسة Ùا �
بتدا°� � سن التعليم ا��

�Ç
 �

�Ç يدخل أك�· من ٪50 من ا��طفال خارج المدرسة الذين هم
عدادي اÙ المدرسة ولكنهم يتÔبون منها. سن التعليم ا��

11٪6٪

83٪3٪

53٪

44٪

4. المسار الدرا®¤ ل��طفال µ́¤ سن المدرسة4

بتدائية إلتحقوا بالمدرسة ا��

100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0  

النسبة المئوية (٪)

لم يلتحقوا بالمدرسة 
بتدائية ا��

8218

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

5515

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

505

أكملوا المرحلة 
عدادية ا��

 لم يكملوا
عدادية المرحلة ا��

19

إلتحقوا بالمدارس 
الثانوية

لم يلتحقوا بالمدارس 
الثانوية

172

عدادية  � المدارس ا��
�Ç يزالون �

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

265

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

بتدائية بسبب الرسوب  � المرحلة ا��
�Ç يزالون �

أو ��نهم أك�Ý من السن الرسمي للمرحلة

 إن معدل ا��طفال خارج المدرسة11
� أع¨ بما �يقل �Ãا��طفال العامل � �Ãب 

� جميع
�Ç عن 10 نقاط مئوية 

 الفئات العمرية ماعدا ا��طفال
� سن 6 سنوات.

�Ç

 40 �Ùويصبح هذا الفرق حوا
� سن 

�Ç طفال�Èنقطة مئوية ل
14 عاماً.

كّلنا µ́¤ المدرسة

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

بتدائية عداديةا�� ا��
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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��

0.07 مليون
11٪

0.50 مليون
16٪

0.40 مليون
16٪

1.20 مليون
30٪

0.40 مليون
92٪

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

1. ا��عداد والنسب المئوية ل��طفال خارج المدرسة (2000-2012)1

ستبعاد2 2. ا��بعاد الخمسة ل��

.(UIS) معهد اليونسكو ل��حصاء  1

� كل من البعد الرابع والخامس 
� اليمن (SPMS) والمسح الجديد، 2012 (اليونسيف & ومركز السياسات الدولية، 2013). وقد تم حساب العمر ��

� لرصد الحماية ا��جتماعية ��
�́ معهد اليونسكو ل��حصاء 2011 والمسح الوط  2

بالوكالة، وذلك ��ن مصدر البيانات �يسمح بإجراء حسابات دقيقة للعمر.

 �
إن معد�ت ا��طفال خارج المدرسة ��

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

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

��
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رغم إنخفاض معد�ت ا��طفال خارج المدرسة 
� إ�ّ أنها �تزال مرتفعة

بتدا�� � مرحلة التعليم ا��
��

اليمن
� المدرسة

كّلنا ��

ق ا��وسط وشمال افريقيا ال��
المبادرة 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

� لرصد الحماية ا��جتماعية SPMSـ2012.
�́ المسح الوط  7

� عام 2007 وعام 2013. �Îت ب Ï�ُن �
Ñ́ إستخلص من تقارير المسح والسياسة ال  8

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

 Óإن أعداد ا��طفال خارج المدرسة أع
� محافظات الحديدة وحاجة وتعز.

نسبياً ��
 Óإن نسب ا��طفال خارج المدرسة أع

� محافظات الحديدة وحاجة.
نسبياً ��

54 – 38

37 – 28

14 – 9

27 – 15

10,000 >

20,000 – 10,001

100,000 – 20,001

200,000 – 100,001

200,000 <

شبوة

عدن

لحج

موت �Ýح

الحديدة

الضالع

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / ا�س±°

اتيجيات السياسات / ا�س±°

الحواجز

تأسيس لجنة وزارية للتخطيط 
 �

اف عÓ خدمات التعليم �� Ïâ وا��
الحا�ت الطارئة.

إلغاء الرسوم المدرسية للفتيات 
� الصفوف الدراسية 

الملتحقات ��
� الصفوف 

�� � �Î6-1 ول��و�د الملتحق
الدراسية 1-3.

توظيف وتدريب 1,600 معلمة من 
وع التحوي�ت  Ïم� �

الريف والتوسع ��
وطة. Ïالنقدية الم�

ة من 2002 اè 2010، إرتفعت  Ñéالف �
��

إعداد المدارس اè ث�ثة أضعاف 
ية  �Ýالمناطق الح �

عددها تقريباً ��
 �

ولكنها زادت بنسبة ٪60 فقط ��
المناطق الريفية.

وج ٪14 من الفتيات قبل بلوغ سن  � Ñéت
وج ٪32 منهّن قبل بلوغ  � Ñé15عاماً، وت

سن 18عاماً.

تمثل المعلمات نسبة ٪22 فقط من 
، منهم ٪9 فقط  � �Îعدد المعلم �èإجما
� الريف.

�� �
بتدا�� � مدارس التعليم ا��

��

تم إحت�ل مايزيد عن 150 مدرسة إما 
من قبل القوات المسلحة أو من قبل 
� داخلياً عند بداية  �Îا��شخاص النازح

.2011-2012 �ïالعام الدرا

مأرب

عمران

� �Îأب

المهرة

المحويت

حاجة

ذمار

الجوف

البيضاء

مدينة صنعاء

إب

صنعاء

تعز

ريما

صعدة
� توجد بيانات

� المدرسة
كّلنا ��

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

النسبة المئوية ل��طفال خارج المدرسة

عدد ا��طفال خارج المدرسة

اليمن
ة الوقائع عن ن��

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

menaoosci@unicef.org : �
و�� Ñéلك يد ا�� ~éال

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