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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.

 سن التعليم 

تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة الذين هم ¥
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0.41 مليون
15٪

0.09 مليون
3٪

0.15 مليون
7٪

0.10 مليون
3٪

0.26 مليون
33٪

 عدد ا�
طفال،
ستبعاد النسبة المئوية ل	 
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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

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

ات (MICS) لعام 2012. ÇÈتم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ  7

� عام 2007 وعام 2012. ت ب� Ç¹ُن 
¡Îإستخلص من تقارير المسح والسياسة ال  8

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / ا�س±²

اتيجيات السياسات / ا�س±²

الحواجز

Ðحت خطة العمل الوطنية ل��طفال 
(2015-2008) عن قيامها بتعزيز 
 مرحلة الطفولة المبكرة.

التعليم ¤�

 Ç¢انية الدولة أو أك � يتم إنفاق خمس م¢

Õالناتج المح  من ٪7 من إجما�
للب�د عÕ التعليم.

تضم الفصول الدراسية لمرحلة 
 مايزيد عن 30 

بتدا¬� التعليم قبل ا��
ض أن  � أنه يف¢¡  ح�

 العادة، ¤�
طف�ً ¤�

.Õتضم 25 طف�ً كحد أع

كانت نتائج ا��ختبارات الدولية أقل من 
المتوسط العالمي بما يزيد عن 20٪.

اوح نسبة المعلم ا� الطالب من  ت¢¡
 ، 

بتدا¬� 16 ا� 29 بالنسبة للتعليم ا��
ومن 14 ا� 40 بالنسبة للتعليم 
 محافظات مختلفة.

عدادي ¤� ا��

� إن سبب  ذكر ٪65 من المعلم�
 برامج 

الرسوب هو الزيادة المفرطة ¤�
وطرق التدريس الجديدة.

إن أعداد ا��طفال خارج المدرسة 
 

 منطة شمال المركز و¤�
أعÕ نسبياً ¤�

المنطقة  الشمالية الغربية.

 Õإن نسب ا��طفال خارج المدرسة أع
 مرتفعات المركز والمرتفعات 

نسبياً ¤�
 المنطقة  الشمالية الغربية.

الغربية و¤�

5.2 – 4.3

4.2 – 3.5

3.4 – 2.2

شمال المركز 
¡¤ ÇÈ شما�

شمال غرب

مرتفعات المركز

قية Ç¹المرتفعات ال

المرتفعات الغربية

جنوب

20,000 >

30,000 – 20,001

40,000 – 30,001

40,000 <

2.1 >

يونيسف
ق ا��وسط وشمال افريقيا Ç¹قليمي لل المكتب ا��

menaoosci@unicef.org : 
و¬� لك¢¡ يد ا�� ø¢ال

www.oosci-mena.org : 
و¬� لك¢¡ الموقع ا��

� المدرسة
كّلنا ��

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

النسبة المئوية ل	
طفال خارج المدرسة

عدد ا�
طفال خارج المدرسة

الجزائر
ة الوقائع عن ن¢¡
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ا��طفال خارج المدرسة حسب خصائص خلفيتهم (البعدان 2 و 3)5  .5
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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     
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 ال
بة

س
الن

بتدائية ا��

عدادية ا��

2.2

6.4

2.2

4.8

2.6

8.3

2.0

3.9
3.4

11.8

1.4
1.8

3.6

8.1

1.7

4.1

وأيضاً، تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة مرتفعة بالنسبة للفتيات وأطفال 
المناطق الريفية وا��طفال الذين تكون أمهاتهم غ� متعلمات أو غ� موجودات.

 سن التعليم 

تكون معد�ت ا��طفال خارج المدرسة الذين هم ¥

. 
عدادية وا��شد فقراً أع¨ بـ 6 مرات من معد�ت ا��طفال ا��غ	 ا��

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


تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤµ́ات (MICS) لعام 2012. ا��مهات الغ� متعلمات تع	  5

ات المتعددة. وقد وردت بعض ا�¼ثار البسيطة. 
 ذات المتغ� Àلعام 2012 بإستخدام إنحدارات اللوغارتمي (MICS) اتµ́تم 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��

2.7

1.6

3.8

1.6

4.9

1.7

8.7

2.5

9.6

 ، 
بتدا®�  سن التعليم ا��



 بالنسبة ل�Åطفال ¥ Àربعة للخطر خارج المدرسة ��ك́� من مرت تزيد إحتمالية كون الطفل الذي يقع ضمن جميع الخصائص ا��
عدادية.  سن المرحلة ا��


 ل�Åطفال ¥Îالحضور المدر 

عدادي. ويلعب ثراء ا��µة دوراً هاماً ¥  سن التعليم ا��


وبـ 3 مرات بالنسبة ل�Åطفال ¥

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 
الÓ́يحة الخمسية ال	¬  ليست هي ا��فقر 

الÓ́يحة الخمسية ال	¬  ليست هي ا��فقر 
الÓ́يحة الخمسية ال	¬  

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

4.0

الجزائر
ة الوقائع عن ن¡�

3. تصنيف ا��طفال خارج المدرسة (البعدان 2 و 3) حسب مدى إلتحاقهم بالمدرسةي3

تم حسابه من بيانات وزارة الصحة واليونسيف لعام 2013.  3

دارية لعام 2013. تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤµ́ات (MICS) لعام 2006 وعام 2012؛ والبيانات ا��  4

مايُقارب نصف عدد ا��طفال خارج المدرسة الذين هم 
 سيدخلون اÙ المدرسة �حقاً.

بتدا®�  سن التعليم ا��

¥

 سن 

يدخل غالبية ا��طفال خارج المدرسة الذين هم ¥

عدادي اÙ المدرسة ولكنهم يتÓبون منها. التعليم ا��

بتدائية عداديةا�� ا��

20٪

35٪

45٪

1٪

80٪

19٪

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

بتدائية إلتحقوا بالمدرسة ا��
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النسبة المئوية (٪)

لم يلتحقوا 
بتدائية بالمدرسة ا��

982

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

935

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

931

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

44

لم يلتحقوا إلتحقوا بالمدارس الثانوية
بالمدارس الثانوية

440.3

عدادية   المدارس ا��

� يزالون ¥

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

3217

 سن التعليم الثانوي (17-15 سنوات)

مجموعة ا��طفال المشار إليها: ¥

إرتفع معدل عمالة ا��طفال من 
 Ùعام 2006 ا 


نسبة 4.3٪ ¥
 عام 2013.


نسبة 6.3٪ ¥

بلغ معدل الرسوب ذروته عند 
 الصف ا��ول من 


نسبة 27٪ ¥
عدادي. مرحلة التعليم ا��

بتدائية بسبب الرسوب أو   المرحلة ا��

� يزالون ¥

��نهم أك�ß من السن الرسمي للمرحلة

0.3

تÓبوا من المدرسة

من المحتمل أن يلتحقوا 
 المستقبل


بالمدرسة ¥

من غ� المحتمل أن يلتحقوا 
 المستقبل


بالمدرسة ¥

¥ المدرسة
كّلنا ·¶

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