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1. الأعداد والنسب المئوية للأطفال خارج المدرسة )2000-2013(1

ستبعاد2 2. الأبعاد الخمسة للإ

.)CSE( والبنك الدولي والهيئة الوطنية للتقييم ،)UIS( معهد اليونسكو للإحصاء  1

ف والأشخاص الذين ليملكون الوراق الثبوتية من الإحصائيات. تم حسابه من بيانات معهد اليونسكو للإحصاء )UIS( وبيانات الهيئة الوطنية للتقييم )CSE( لعام 2012. وتم إستثناء اللجئ�ي  2

 تذبذب معدلت الأطفال خارج
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المدرسة �ف

إنخفضت معدلت الأطفال خارج المدرسة 
ي ال حوالي 1٪.
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3. تصنيف الأطفال خارج المدرسة )البعدان 2 و 3( حسب مدى إلتحاقهم المدرسي

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

معهد اليونسكو للإحصاء )UIS( والهيئة الوطنية للتقييم CSEـ2012.  4

سيلتحق أك�ث من ٪80 من الأطفال خارج المدرسة الذين 
ي المستقبل.
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مجموعة الأطفال المشار إليها: �ف
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الأطفال خارج المدرسة حسب خصائص خلفيتهم )البعدان 2 و 3(5  .5
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تكون معدلت الأطفال خارج المدرسة مرتفعة بالنسبة 
للفتيات ولأطفال المناطق الريفية والأطفال الفقراء.

ي و الصحي DHSـ2003-04.
المسح الديموغرا�ف  5

ات المتعددة. لم تتوفر معلومات عن مستوى تعليم الوالدين. ف ذات المتغ�ي ي و الصحي DHSـ04-2003 بإستخدام إنحدارات اللوغارتمي�ي
تم حسابه من المسح الديموغرا�ف  6

ستبعاد المتعلق بالخصائص المجتمعة6 اكمي للإ 6. الخطر ال�ت
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ربعة للخطر خارج المدرسة بأربع مرات بالنسبة للأطفال �ف  تزيد إحتمالية كون الطفل الذي يقع ضمن جميع الخصائص الإ

ي الحضور المدرسي للأطفال.
( دوراً هاماً �ف قامة )الريف/ الح�ف عدادي. ويلعب مكان الإ ي سن التعليم الإ
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ي و الصحي DHSـ2003-04.
تم حسابه من المسح الديموغرا�ف  7

ف عام 2007 وعام 2012. ت ب�ي ي نرُسث
إستخلص من تقارير المسح والسياسة ال�ت  8

7. الأطفال خارج المدرسة )البعدان 2 و 3( حسب المحافظة7

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / الس�ت

اتيجيات السياسات / الس�ت

الحواجز

ي تقدم المساعدة 
خليا الرصد ال�ت

الفردية للتعلم.

ي سن 
يستفيد ٪10 من الأطفال �ف

 " ي من برنامج "تيس�ي
بتدا�أ التعليم الإ

وطة. للتحويلت النقدية المرسث

ف البنية التحتية لما يزيد  تم تحس�ي
ي 

عن ٪30 من المدارس وخاصة �ف
المناطق الريفية.

ي مسح عام 2006، قال ٪83 من 
�ف

 الطلب أنهم عانوا من العقاب
ي المدرسة.

ي �ف
البد�ف

 في الإختبار الوطني للرياضيات،
 كانت النتائج التي أحرزها أكثر

عدادية تتراوح  من ٪50 من طلب الإ
بين 0 الى 25 من أصل 100.

تمثل نسبة المعلمات أقل من 15٪ 
ي الريف، 

ف �ف من إجمالي عدد المعلم�ي
وتم تصنيف ٪20 منهم فقط عىل 

ة. أنهم من أصحاب الخ�ب

ي مرحلة التعليم 
لتحاق �ف إن معدل الإ

ي 
ي هو ٪30 فقط �ف

بتدا�أ قبل الإ
المناطق الريفية، بينما يكون بنسبة 

ية. ي المناطق الح�ف
٪72 �ف
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)ضمها المغرب(

سوس ماسة درعة

مراكش – تانسيفت – الحوز

قية الجهة الرسث
ى الدار البيضاء الك�ب

الرباط سل زمور زع�ي

دكالة عبدة

مكناس تافيللت

فاس بولمان

تازة الحسيمة 
تاونات

طنجة تطوان
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ي المدرسة
كّلنا �ف

ق الأوسط وشمال افريقيا ال�ش
المغربالمبادرة للأطفال خارج المدرسة

ة الوقائع عن ن�ش

النسبة المئوية للأطفال خارج المدرسة

عدد الأطفال خارج المدرسة

 إن أعداد الأطفال خارج المدرسة أعىل
ي مراكش – تنسيفت – الحوز،

 نسبياً �ف
تنجر – تيتوان وتازا الحوسيما – تاونات

 إن نسب الأطفال خارج المدرسة أعىل
ي حسن،

ي دوكال- عبدا، غرب – جراردا- ب�ف
 نسبياً �ف

مراكش – تنسيفت – الحوز وتازا الحوسيما – تاونات.

يونيسف
ق الأوسط وشمال افريقيا قليمي للرسث المكتب الإ

menaoosci@unicef.org : ي
و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

www.oosci-mena.org : ي
و�ف لك�ت الموقع الإ


