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 عدد الأطفال،
ستبعاد النسبة المئوية للإ

ستبعاد2 2. الأبعاد الخمسة للإ

دارية 2013 معهد اليونسكو للإحصاء والبيانات الإ  1

ف والأشخاص الذين ليملكون الوراق الثبوتية من الإحصائيات. دارية 2013 .تم إستثناء اللجئ�ي البيانات الإ  2
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ات 2011-2012 تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ�ش  3

ات 2012-2011 والمديرية العامة للبحوث، أنظمة التخطيط والمعلومات واليونسيف 2011-2012 المسح العنقودي متعدد المؤ�ش  4

إن أك�ش من نصف عدد الأطفال خارج المدرسة الذين هم 
ي سيدخلون اىل المدرسة لحقاً

بتدا�أ ي سن التعليم الإ
�ف

يلتحق غالبية الأطفال خارج المدرسة الذين هم 
عدادي ولكنهم يترسبون منها ي سن التعليم الإ

�ف

39٪

8٪

53٪

85٪

15٪

ي سن المدرسة4
4. المسار الدراسي للأطفال �ف

بتدائية إلتحقوا بالمدرسة الإ

100  90  80  70  60  50  40  30  20  10  0  

النسبة المئوية )٪(

لم يلتحقوا 
بتدائية بالمدرسة الإ

991

بتدائية  لم يكملواأكملوا المرحلة الإ
بتدائية المرحلة الإ

945

عدادية لم يلتحقوا إلتحقوا بالمدارس الإ
عدادية بالمدارس الإ

896

عدادية  لم يكملواأكملوا المرحلة الإ
عدادية المرحلة الإ

62

لم يلتحقوا إلتحقوا بالمدارس الثانوية
بالمدارس الثانوية

593

عدادية بسبب الرسوب  ي المدارس الإ
ل يزالون �ف

أو لأنهم أك�ب من السن الرسمي للمرحلة

1512

ي سن التعليم الثانوي )18-15 سنوات(
مجموعة الأطفال المشار إليها: �ف

بتدائية بسبب الرسوب  ي المرحلة الإ
ل يزالون �ف

أو لأنهم أك�ب من السن الرسمي للمرحلة

0.4

يبلغ معدل الرسوب ذروته عند 
ي الصف الأول من 

نسبة ٪23 �ف
عدادي مرحلة التعليم الإ

 إن نسبة ٪10 من الأطفال
 خارج المدرسة بسن

عدادي هم  التعليم الإ
أطفال عاملون

ة الوقائع عن ن�ش
تونس

ي المدرسة
كّلنا �ف

ق الأوسط وشمال افريقيا ال�ش
المبادرة للأطفال خارج المدرسة

3
3. تصنيف الأطفال خارج المدرسة )البعدان 2 و 3( حسب مدى إلتحاقهم المدرسي
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عدادي، يكون معدل الأطفال  ي سن التعليم الإ
�ف
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يكون المعدل عند أغ�ف ٪20 هو ٪0.6 فقط
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ي الأمهات اللوا�ت

ات 2012-2011. الأمهات الغ�ي متعلمات تع�ف تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ�ش  5

ات المتعددة. وقد وردت بعض الآثار البسيطة. ف ذات المتغ�ي ات 2012-2011 بإستخدام إنحدارات اللوغارتمي�ي تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ�ش  6

ستبعاد المتعلق بالخصائص المجتمعة6 اكمي للإ 6. الخطر ال�ت
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ات تم حسابه من المسح العنقودي متعدد المؤ�ش  7

ف 2007 و 2013 ة ب�ي ي الف�ت
ت �ف ي نرسش

إستخلص من البحث والمسوحات ومن تقارير السياسات ال�ت  8

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

قية  إن لدى المنطقة الشمالية الرسش
ومنطقة غرب المركز نسبياً أعىل 

أعداد للأطفال خارج المدرسة

إن لدى منطقة غرب المركز نسبياً 
نسبة عالية للأطفال خارج المدرسة

5.0 – 7.9

3.8 – 4.9

2.4 – 2.6

النسبة المئوية للأطفال خارج المدرسة

2.7 – 3.7

اتيجيات8 8. الحواجز والسياسات / الس�ت

اتيجيات السياسات / الس�ت

الحواجز

اكة  لقد عقدت وزارة شؤون المرأة �ش
 مع منظمة غ�ي حكومية محلية

 من أجل توف�ي الحافلت
المدرسية للأطفال

امج الوطنية  وتقدم العديد من ال�ب
مثل PEP و ISEH و PASS المساعدة 

ي
 للطلب من أجل البقاء �ف

المدرسة والنجاح

بتدائية  لتتمكن ٪11 من المدارس الإ
من الوصول اىل المياه الصالحة 

نت،  ب، وليس لدى ٪60 منها أن�ت للرسش
 بينما لتوجد طرق معبدة

لـ ٪17 من المدارس

ي  
ي ماد�ت

تختلف لغة التدريس �ف
ف المراحل  الرياضيات والعلوم ب�ي

ي التعلم
الدراسية مما يسبب صعوبة �ف

ي عدد الطلب الذين هم 
ي ثل�ش

يعا�ف
ي مادة 

بسن 15 عاماً من ضعف الأداء �ف
الرياضيات

الجنوبية الغربية

الشمالية الغربية

قية الجنوبية الرسش

غرب المركز

قية الشمالية الرسش

ق المركز عدد الأطفال خارج المدرسة�ش

< 2,000

2,001 – 7,000

7,001 – 12,000

> 12,000
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ق الأوسط وشمال افريقيا ال�ش
المبادرة للأطفال خارج المدرسة

ة الوقائع عن ن�ش
تونس

يونيسف
ق الأوسط وشمال افريقيا قليمي للرسش 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


