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توطئة
 

باملدارس املسّجل�  العمرية 6-11 سنة وغ�  الفئة  إىل  املنتمون  األطفال  الرتبوية هم  املنظومة  الباقون خارج   ااألطفال 

 االبتدائية. وبالتّايل فإّن األرقام املقّدمة يف هذه النرشة ال تخّص التالميذ املسّجل� وغ� القادرين عىل الّذهاب إليها بسبب

  الحروب أو الكوارث وما ينجّر عنها من أزمات
 وللتذك� فإّن املرصد العر� للرتبية قّدم، من خالل نرشته الخامسة لسنة 2015، بيانات حول عدد األطفال الباق� خارج

 املنظومة الرتبوية، حيث وصل عدد األطفال الذين بلغوا سّن الّدراسة و² يلتحقوا باملدارس االبتدائية 59.2 مليون طفل يف

 العا² سنة 2013 من بينهم 4.92 مليون طفل (8.3 %) يف الدول العربية. واملالحظ فإّن الوضع تحّسن منذ سنة 2000 حيث

 انخفض عدد األطفال غ� املتمدرس� يف العا² بنسبة 40 % ويف  الدول العربية بـــ 34 %. ولكن رغم الّنتائج اإليجابية

 املسّجلة يف مجال االلتحاق باملدرسة االبتدائية فإّن بلوغ هدف تعميم التعليم االبتدا¿ للجميع ² يتحقق سواء كان ذلك

 يف العا² أو يف الّدول العربية
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 األطفال غ� املتمدرس�:  األطفال غ� املتمدرس�: 

 يبلغ عدد األطفال الّذين هم يف سّن

باملدارس يلتحقوا  و�   الّدراسة 

 االبتدائية 57.8 مليون طفل يف العا�

 سنة 2014 (التقرير السنوي للمبادرة

املدرسة خارج  باألطفال   املتعلّقة 

انخفاض ُسّجل  أنّه  ويالحظ   (2015 

،2013 بسنة  مقارنة   %  2.4  بنسبة 

طفل مليون   5.6 العدد  هذا   وبلغ 

يف العاملي)  املجموع  من   %  9.0) 

األساس هذا  وعىل  العربية   الّدول 

%  5.9 بنسبة  العدد  ارتفاع   يالحظ 

مقارنة ªا كان عليه سنة 2013

 األطفال الباقون خارج املنظومة

الرتبوية يف تزايد يف الّدول العربية

 ويعود هذا االرتفاع يف عدد األطفال خارج املنظومة الرتبوية يف الّدول العربية ب� سنتي 2013 و2014 إىل ارتفاع

ّ́ يؤكد أّن عدم التسجيل باملدرسة والتّرسب املدريس بسبب العقلية  عدد اإلناث خارج املدرسة بــ نسبة 17.4 % م

 الّسائدة أو لُبعد املدرسة أو للظّروف الخاّصة الّتي ¼ّر بها بعض الّدول العربية انعكس سلبا عىل ارتفاع عدد األطفال

غ� املتمدرس� وخاّصة اإلناث منهم

. 
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 تبعا لهذا الوضع الخاص بالّدول العربية يقرتح املرصد العر للرتبية تنظيم ُمنتدى عر دويل حول مشكالت االنقطاع املدريس التي

 تُشكّل معضلة يف مجال الرتبية والتعليم يف الوطن العر والّتي انعكست سلبا عىل تطّور نسب القرائية، عىل أن يشارك يف هذا

 املنتدى ممثلون عن جميع الدول العربية هم املعنيون بالتخطيط والتقويم الرتبوي إىل جانب خرباء من مؤّسسات ومنظّ´ت شبه

اليونسكو و  اإلفريقي  واالتحاد  العربية  الدول  الخليج وجامعة  لدول   العر الرتبية  وإقليمية ودولية عىل غرار مكتب   إقليمية 

 واليونسيف ومنظّ´ت غ� حكومية معنية بالتعليم. ويهدف املنتدى إىل تشخيص الوضع الحايل وتقديم مقرتحات عملية للحّد من

 ظاهرة االنقطاع املدريس وطرق وبرامج إلعادة إدماج األطفال غ� املتمدرس� وخاّصة اإلناث منهم داخل املنظومة الرتبوية

:: مقرتح املرصد العر للرتبية إزاء هذا الوضع مقرتح املرصد العر للرتبية إزاء هذا الوضع
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