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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

 ضمان أن تتاح للجمیع سبل متكافئة للحصول على التعلیم الجید وتعزیز فرص التعلم مدى الحیاة للجمیع - ٤الھدف 

0.b.  الغایة 
الحصول على نوعیة جیدة من النماء والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة والتعلیم  والفتیان، فرصكفالة أن تتاح لجمیع الفتیات  ۲-٤الغایة 

 ۲۰۳۰بحلول عام  ،قبل االبتدائي حتى یكونوا جاھزین للتعلیم االبتدائي

0.cر. المؤش 
  التعلُّم المنظَّم (قبل سنة واحدة من سن االلتحاق الرسمي بالتعلیم االبتدائي)، حسب الجنس: معدل المشاركة في ۲-۲-٤المؤشر 

0.d. السلسلة 
 ال ینطبق

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
  2022آذار/مارس  31

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 ٥-٤؛ ٤- ۱

0.g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 (UNESCO-UIS) الیونسكو لالحصاءمعھد 

 

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 )UNESCO-UISمعھد الیونسكو لالحصاء (

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 :التعریف
بالتعلیم االبتدائي)، بحسب الجنس كما تم تعریفھ بالنسبة المئویة إّن معدّل المشاركة في التعلُّم المنظّم (قبل سنة واحدة من سن االلتحاق الرسمي 

األمر یشمل  لألطفال في السن المحددة الذین یشاركون في برنامج تعلّمي منظّم أو أكثر، بما فیھا البرامج التي تقدّم مزیجاً من التعلیم والرعایة.
ي. وقد تختلف الفئة العمریة بین بلد وآخر وفقاً للسن الرسمي لاللتحاق بالتعلیم أیضاً المشاركة في برنامج الطفولة المبكر والتعلیم االبتدائ

 االبتدائي.

 
 المفاھیم:

ة مصمَّمة إّن برنامج التعلُّم المنظَّم ھو البرنامج الذي یتألّف من مجموعة متناسقة من األنشطة التعلیمیة المصمّمة بنیّة بلوغ مخرجات تعلّمیّ
 معیّنة من المھام التعلیمیة. فبرامج الطفولة المبكرة والتعلیم االبتدائي ھما أمثلة عن برامج التعلُّم المنظّمة. مسبقاً أو إنجاز مجموعة

). وتم تصمیم التعلیم ISCED 2011من التصنیف الدولي الموّحد للتعلیم ( 2011تمّ تعریف الطفولة المبكرة والتعلیم االبتدائي في مراجعة عام 
المبكرة بشكل عام بنھج شمولي لدعم نمو الطفل المعرفي والجسدي واالجتماعي والعاطفي المبكر ولتعریف األطفال الصغار في مرحلة الطفولة 
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األساسیة في على التوجیھ المنظّم خارج نطاق العائلة. ویقدّم التعلیم االبتدائي والتعلّم واألنشطة التعلیمیة المصمّمة لتزوید الطالب بالمھارات 
ر الشخصي. ھو یركّز على التعلّم عند القراءة وا لكتابة والریاضیّات ولبناء أساس صلب لعملیة التعلُّم وفھم المجاالت األساسیة للمعرفة والتطوُّ

 المستوى األّولي من التعقید مع القلیل من التخصّص، إذا ما كان موجوداً.

الطفل مجبراً على االلتحاق بالتعلیم االبتدائي وفقاً للتشریعات والقوانین السّن الرسمي الرتیاد المدرسة االبتدائیة ھن السن الذي یكون فیھ 
القومیة. حیث یكون ھناك أكثر من سن واحدة محددة، على سبیل المثال، في أجزاء مختلفة من بلد معیّن، یتم استخدام السن الرسمي األكثر 

 غوه المدرسة االبتدائیة) من أجل احتساب ھذا المؤشر على المستوى العالمي.اشتراكاً (أي السن الذي من المتوّقع أن یبدأ االطفال الذین یبل

 

2.B. وحدة القیاس 
 نسبة مئویة (%)

2.C. التصنیفات 
 ) لتحدید مرحلة الطفولة المبكرة والتعلیم االبتدائي.ISCEDیستخدم التصنیف الدولي الموحد للتعلیم (

 

 البیاناتنوع مصدر البیانات وطریقة جمع  .  3
3.A. مصادر البیانات 

م المبكر؛ البیانات االداریة من المدارس ومراكز التعلیم المنظَّم أو من المسوح األسریة المتعلقة بانتساب سنة معینة من العمر في برامج التعلّ 
استخدام البیانات االداریة بشأن االنتاسب)؛ البیانات االداریة االستبیانات والمسوح السكانیة للتقدیرات السكانیة لسنة معینة من العمر (إذا ما تم 

 بشأن السن الرسمي لاللتحاق بالتعلیم االبتدائي. من وزارات التعلیم

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
لالحصاءات یقوم معھد الیونسكو لالحصاء بإنتاج السالسل الزمنیة استناداً إلى بیانات االنتساب التي ترفعھا وزارات التعلیم أو المكاتب القومیة 

ویُطلب من والتقدیرات السكانیة التي تنتجھا شعبة السكان لألمم المتحدة. یتم جمع بیانات االنتساب من خالل المسح السنوي للتعلیم النظامي. 
مؤشرات الناتجة البلدان اإلبالغ عن البیانات وفقاً لمراحل التعلیم المعّرفة في التصنیف الدولي الموّحد للتعلیم لضمان امكانیة المقارنة الدولیة لل

 عنھا. 

ن عدم االتساق وتحلیل توّجھات النتائج یتم التثبّت من البیانات باستخدام أنظمة تعقّب لالخطاء االلكترونیة التي تتحقّق من األخطاء الحسابیة وم
المقدّمة  غیر القابلة للتصدیق. یتم االستعالم مع ممثّلي البلد الذي یرفعون البیانات األمر الذي یجعل التصحیح ممكناً (لألخطاء) أو التفسیرات

دان أیضاً على تأمین التقدیرات لمواد البیانات الناقصة (للنتائج غیر القابلة للتصدیق إنما التي تكون صحیحة). وخالل ھذه العملیة یتم تشجیع البل
 أو الغیر مكتملة.

باإلضافة إلى ذلك، تملك البلدان الفرصة لرؤیة المؤشرات الرئیسة التي ینتجھا معھد الیونسكو لالحصاء في مؤشرات "استعراض البلد" 
  السنویة والتعلیق علیھا.

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، والمكتب والیونسكو، (التي تصدر عادة في الربع الرابع) ومسح لسنوي لمعھد الیونسكو لإلحصاء المسح ا

 (الذي یبدأ عادة في حزیران/یونیھ). )UOE( اإلحصائي للجماعات األوروبیة

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 وسبتمبر/أیلول). رس/آذارمالإلحصاء نصف سنوي (إصدار بیانات معھد الیونسكو 
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3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 الوطنیةاالحصاءات  اجھزةوزارات التعلیم و/أو 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 معھد الیونسكو لالحصاء

3.G. التفویض المؤسسي 
3.G. التفویض المؤسسي 

اإلحصائي لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو). ینتج المعھد بیانات قابلة ھو الفرع  (UIS) معھد الیونسكو لإلحصاء
 .للمقارنة دولیاً ومنھجیات في مجاالت التربیة والعلوم والثقافة واالتصال للبلدان في جمیع مراحل التنمیة

بوضوح على ما یلي: "اعتراًفا بأھمیة تنسیق الرصد واإلبالغ، سیظل معھد الیونسكو لإلحصاء  100 § لإلجراء 2030إطار التعلیم ینص 
 على المسح التعلیمي التعلیم القابلة للمقارنة على المستوى الدولي . وستستمر في إنتاج مؤشرات مراقبة دولیة بناءً  المصدر الرسمي لبیانات

دولة وإقلیم. باإلضافة إلى جمع  200السنوي الخاص بھا وعلى مصادر البیانات األخرى التي تضمن إمكانیة المقارنة الدولیة ألكثر من 
كل أفضل البیانات، سیعمل معھد الیونسكو لإلحصاء مع الشركاء لتطویر مؤشرات جدیدة، وأسالیب إحصائیة وأدوات رصد لتقییم التقدم بش

 " SDG-Education 2030 SC المتعلقة بوالیة الیونسكو، والعمل بالتنسیق معالغایات  عبر 
 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

رتفعة للمؤشر یعمل المؤشر على قیاس تعّرض االطفال ألنشطة التعلّم المنظَّم في السنة التي تسبق بدایة المدرسة االبتدائیة. وتُظھر القیمة الم
 درجة مشاركة مرتفعة في التعلُّم المنظَّم مباشرةً قبل السن الرسمي لاللتحاق بالمدرسة االبتدائیة.

 

4.B. التعلیقات والقیود 
التعلّمیّة خارج المنزل إّن المشاركة في برامج التعلّم في السنوات األولى ال تكون بدوام كامل للعدید من األطفال، بمعنى أّن التعّرض للبیئة 

مر الذي یحدّ سیتغیّر من حیث الكثافة. فالمؤشّر یعمل على قیاس النسبة المئویة لألطفال الخاضعین للتعلّم المنظَّم إنّما لیس لكثافة البرنامج، األ
مل لضمان اتّساق تعریف برامج التعلّم عبر من القدرة على التوصّل إلى استنتاج بشأن مدى بلوغ ھذه الغایة. لذا ال بد من القیام بالمزید من الع

كمیة العدید من المسوح، كما أنّھ معّرف بطریقة مفھومة ببساطة من قبل متلقّي المسوح، مثالیاً مع المعلومات المكمّلة للمجموعة المتعلقة ب
 الوقت الذي یقضیھ األطفال في البرامج التعلّمیّة.

 

4.C. طریقة االحتساب 
د األطفال في الفئة العمریة المحددة الذین یشاركون في برنامج التعلُّم المنظّم كنسبة مئویة من مجموع السكان من الفئة یتم االعراب عن عد

التعلّم العمریة نفسھا. یمكن احتساب المؤشر من البیانات االداریة وأیضاً من المسوح األسریة. وإذا كان من األولى، فعدد االنتساب إلى برامج 
تم اإلبالغ عنھ من قبل المدارس ویتم اشتقاق نسبة السكان من الفئة العمریة نفسھا سنة واحدة أقل من السن الرسمي لاللتحاق بالمدرسة المنظّمة ی

ألمم االبتدائیة من التقدیرات السكانیة. والحتساب ھذا المؤشر على المستوى العالمي یتم استخدام التقدیرات السكانیة من شعبة السكّان في ا
 متحدة . أما إذا ما اشتُق من المسوح األسریة، فیتم جمع االنتسابات والسكان على حدّ سواء في الوقت عینھ.ال

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃0𝑡𝑡1 ,𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑎𝑎−1)= 
𝐸𝐸0𝑡𝑡1 ,𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑎𝑎−1)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝑎𝑎−1)
 

 
 

https://www.moe.gov.bn/DocumentDownloads/Education%202030/Education2030.pdf
https://www.moe.gov.bn/DocumentDownloads/Education%202030/Education2030.pdf
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 حیث : 

1)-L0t1,AG(aPRO  لاللتحاق بالتعلیم االبتدائي= نسبة المشاركة في التعلّم المنظّم قبل سنة واحدة من السن الرسمیة 

1) -0t1,AG(aEالتصنیف الدولي الموّحد للتعلیم المستویات من) قبل سنة واحدة من 1حتى  0= االنتساب إلى التعلیم المبكر أو التعلیم االبتدائي (
 السن الرسمیة لاللتحاق بالتعلیم االبتدائي

1) -AG(aSAP = یبلغون من العمر سنة واحدة أقل من السن الرسمي لاللتحاق بالتعلیم االبتدائيالسكان في السن المدرسي الذین 

 

4.D  .التحقق 
اإلحصاء الوطنیة أو وزارات التعلیم أو  أجھزةیشارك معھد الیونسكو لإلحصاء جمیع قیم المؤشرات والمالحظات حول المنھجیة مع 

 والتحقق من صحتھا قبل نشر البیانات.والتعلیق علیھا  الوكاالت األخرى ذات الصلة في البلدان الفردیة لمراجعتھا

4.E. التعدیالت 
لضمان إمكانیة المقارنة الدولیة  (ISCED) یجب اإلبالغ عن البیانات وفقًا لمستویات التعلیم المحددة في التصنیف الدولي الموحد للتعلیم

  .للمؤشرات الناتجة
 

4.F  .) ي) على المستوى اإلقلیم2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة 
 البلدعلى المستوى   •

یقوم معھد الیونسكو لالحصاء بتقدیر بعض المواد المفاتیح للبیانات التي قد تكون مفقودة أو ناقصة من أجل الحصول على تقدیرات 
لالستخدام قابلة للنشر على المستوى القومي. وحیث ال یمكن اجراء ھذا األمر یقوم معھد الیونسكو لالحصاء بإحالة القیم المفقودة 

 فقط الحتساب المجامیع االقلیمیة والعالمیة.
 

بین، قد یقوم معھد الیونسكو لالحصاء بواحد أو أكثر مما یلي:  وبھدف احتساب النسبة المئویة للمعلّمین المدرَّ
 التعدیل الحتساب االبالغ الزائد أو الناقص، على سبیل المثال: ●

o  الذي ال یتم االبالغ عنھ من قبل البلد؛ و/أو –كالتعلیم الخاص أو العام  –لتشمل االنتساب في نوع من أنواع التعلیم 
o .لتشمل االنتساب في جزء من البلد الذي ال یتم االبالغ عنھ من قبل البلد 

 تقدیر لعدد االنتسابات في الفئة العمریة المحددة ما لم یتم االبالغ عن التوزیع العمري من قبل البلد ●
 االنتسابات للعمر غیر المحدّد (عبر العمر المحدّد)إعادة توزیع  ●
 تقدیر السكاني في السن الرسمي للبلدان الصغیرة (ما لم یكن من الممكن على شعبة السكان وال البلد نفسھ تأمین التقدیرات بنفسھا).  ●

نة للبیانات المتعلقة بحجم المكّون المفقود، من في كافة الحاالت، تستند التقدیرات الى اثبات من البلد نفسھ (كالمعلومات من الجھات المؤمِّ 
خالل المراسالت، والمنشورات أو البیانات من الصفحة االلكترونیة للوزارة أو مكتب االحصاء القومي، أو من خالل المسوح التي 

ات مراقبة إذا ما تم إیجاد المواد ) كبیان1أجرتھا منظمات أخرى) أو إلى بیانات البلد الخاصة بسنوات سابقة. ویمكن نشر ھذه األرقام: (
) كتقدیرات لمعھد 3) كتقدیرات قومیة إذا ما اقتنعت البلد بإصدار تقدیرات وتقدیمھا بدل البیانات الناقصة؛ (2الناقصة في مصدر قومي؛ (

 الیونسكو لالحصاء، إذا ما كان المعھد ھو من قام بالتقدیرات.

تساب من خالل التوزیع العمري المبلغ عنھ في سنة سابقة. وما لم یسبق أن بلغ البلد أبداً عن بشكل شائع یتم تقدیر التوزیع العمري لالن
 MISCالتوزیع العمري لالنتساب یتم استخدام التوزیع السنّي المبلغ عنھ في مسح سابق، إذا ما توفّر (كالمسح العنقودي المتعدّد المؤشرات 

 ).DHSوالمسح الدیمغرافي والصحي 

% من مجموع االنتسابات في ھذه المرحلة من 5توزیع االعمار غیر المعروفة عبر االعمار المعروفة إذا ما شكّلت أكثر من تتم اعادة 
 %.5التعلیم. ال تُجَر التقدیرات إذا كانت النسبة أقل من 
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حال عدم توفّر أي تقدیرات مالئمة أخرى إن التقدیرات السكانیة حسب العمر للبلدان ذات العدد السكاني القلیل، والتي یتم انتاجھا فقط في 
سواء من برنامج االمم المتحدة للتنمیة أو من البلد نفسھ، تحصل فقط للبلدان التي سبق وقدمت بیانات تعلیمیة لمعھد الیونسكو لالحصاء 

 والتي تتوفر لدیھا التقدیرات السكانیة من مصدر یُعتمد علیھ في بعض السنوات.

 

 مي والعالميعلى المستو�ین اإلقلی •
إلى معھد یتم اشتقاق المجامیع االقلیمیة والعالمیة من البیانات القومیة القابلة للنشر والمحّولة. فالبیانات القابلة للنشر ھي تلك المرفوعة 

محددة سابقاً. في كلتَي الحالتَین الیونسكو لالحصاء من قبل الدول األعضاء أو نتیجة التقدیر غیر المباشر الذي یقوم بھ المعھد وفقاً لمعاییر 
 یتم ارسال ھذه البیانات إلى الدول األعضاء للمراجعة قبل أن یتم اعتبارھا قابلة للنشر من قبل معھد الیونسكو لإلحصاء.

الت االقلیمیة. وال وعندما ال تتوفر البیانات لكافة البلدان، یقوم معھد الیونسكو لالحصاء بإحالة البیانات القومیة الى غرض احتساب المعد
 یتم اصدار ھذه البیانات وال حتى نشرھا.

وحیث تتوفر بیانات البلد لسنة سابقة كما لسنة أحدث من السنة الناقصة، یتم استكمال خطي بسیط. وحیث ال تتوفر البیانات سوى لسنة 
 ة األحدث، یتم استخدام القیمة األخیرة كتقدیر. سابقة، یتم استخدام القیمة األحدث كتقدیر. وبالمثل، حیث ال تتوفر سوى بیانات السن

في وحیث ال تتوفر أبداً بیانات البلد ذات الصلة، یمكن أن تستند التقدیرات إلى متغیّر آخر یرتبط بشكل واضح بالمادة التي یتم تقدیرھا. 
 االنتساب بحسب السن على سبیل المثال، قد یستند إلى مجموع االنتسابات.

تتوفر اي بیانات للبلد ألي سنة والتي من شأنھا أن تساعد التقدیرات یتم استخدام المعدّل غیر المُرّجح للمنطقة التي تقع فیھا وحیث ال 
 البلد.

 

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
. وكما سبق وورد أنھ عندما یتم احتساب المجامیع االقلیمیة والعالمیة كمعدالت مقاسة باستخدام القاسم المشترك االدنى للمؤشر على أنھ الوزن

 ال تتوفر البیانات التي یمكن نشرھا لبلد معیّن أو لسنة معینة، تجري إحالة بغرض احتساب المجامیع االقلیمیة والعالمیة.

4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

على الموقع الشبكي  تتوفروالمنھجیة التي ینبغي استخدامھا لحساب ھذا المؤشر. بشأن لبلدان لتوجیھات لقد وضع معھد الیونسكو لإلحصاء 
التي تساعد البلدان على اإلبالغ عن بیاناتھا في إطار قابل للمقارنة دولیًا التصنیف الدولي الموحد للتعلیم خرائط  لمعھد الیونسكو لإلحصاء

)mappings-http://uis.unesco.org/en/isced.( 
 

4.I  . إدارة الجودة 
نقطة بیانات في یُستكمل إدراج ألغراض الشفافیة، وسكو لإلحصاء بقاعدة البیانات العالمیة المستخدمة إلنتاج ھذا المؤشر. یحتفظ معھد الیون

قاعدة البیانات باتباع بروتوكول وتتم مراجعتھ من قبل نقاط االتصال الفنیة لمعھد الیونسكو لإلحصاء لضمان االتساق والجودة الشاملة 
یجب أن تستند التقاریر الدولیة لبیانات و. لى معاییر موضوعیة لضمان إدراج أحدث المعلومات الموثوقة في قاعدة البیاناتستنادا إاللبیانات، 

تقوم شعبة السكان باألمم  كماالذي یحتفظ بھ معھد الیونسكو لإلحصاء. ) ISCED( 2011التسجیل إلى التصنیف الدولي الموحد للتعلیم لعام 
 واالحتفاظ بھا. بإنتاج بیانات السكان )UNPD(المتحدة 

 
 

4.J  . ضمان الجودة 
تضمن عملیة ضمان الجودة مراجعة وثائق المسح للتأكد من أن تعریف برامج التعلم المنظمة متسق عبر مختلف المسوح، ومراجعة قیم ت

 التشاور مع موفري البیاناتوالمؤشر عبر الوقت، وحساب مقاییس الموثوقیة، وفحص اتساق قیم المؤشرات المستمدة من مصادر مختلفة، 
 .إذا لزم األمر

http://uis.unesco.org/en/isced-mappings
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جمیع  یقدم معھد الیونسكو لإلحصاء، قبل إصدار بیاناتھ السنویة وإضافة أي مؤشرات إلى قاعدة بیانات مؤشرات التنمیة المستدامة العالمیة،و
الوطنیة أو وزارات التعلیم أو غیرھا من الوكاالت ذات الصلة في  ءاإلحصا أجھزةالمتعلقة بالمنھجیة المتبعة في والمالحظات قیم المؤشرات 
 والتعلیق علیھا.لمراجعتھا فرادى البلدان 

 

4.K  . تقییم الجودة 
وینبغي أن یستند المؤشر إلى معدل االلتحاق حسب السنة الواحدة في برامج التعلم المبكر في جمیع أنواع مؤسسات التعلیم ، بما في ذلك 

 المؤسسات العامة والخاصة وجمیع المؤسسات األخرى التي توفر برامج تعلیمیة منظمة. وتشمل معاییر تقییم الجودة ما یلي: یجب أن
؛ ویجب أن تكون قیم البیانات تمثیلیة على المستوى الوطني للسكان ، وإذا لم یكن األمر كذلك ، التوثیق المناسبتتضمن مصادر البیانات 

 .سابقا لغ عنھا بالنسبة للمؤشر؛ والبیانات معقولة وتستند إلى االتجاھات واالتساق مع القیم المنشورة/المبوضع حواشي علیھا فینبغي 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

 2019-2010دولة لدیھا نقطة بیانات واحدة على األقل في الفترة  167

 
 التسلسل الزمني:

 قاعدة بیانات أھداف التنمیة المستدامة العالمیةفي  2019-2000في قاعدة بیانات معھد الیونسكو لإلحصاء؛  1998-2019

 تفصیل:
 حسب العمر والجنس من المصادر االداریة، وحسب العمر والجنس والموقع الجغرافي والدخل من المسوح األسر المعیشیة.

 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 مصادر التباین:

والتصنیف الدولي  الوطنیةقد تختلف األرقام المنشورة على الصعید القومي عن تلك األرقام المنشورة دولیاً بسبب الفوارق بین أنظمة التعلیم 
  دح الموّحد للتعلیم؛ أو الفوارق في التغطیة (أي مدى تضمین مختلف أنواع التعلیم، كالتعلیم الخاص أو تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، الوا

 وتلك الخاصة بشعبة السكان لألمم المتحدة. الوطنیةضمن اآلخر)، و/أو بین تقدیرات السكان 

 

 قائوثالمراجع وال.  7
 :الرابط

http://www.uis.unesco.org  
 

 المراجع:
The Survey of Formal Education Instruction Manual 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/instruction-manual-survey-formal-education-2017-
en.pdf 
 
UIS Questionnaire on Students and Teachers (ISCED 0-4) 
http://uis.unesco.org/en/uis-questionnaires 

http://www.uis.unesco.org/
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/instruction-manual-survey-formal-education-2017-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/instruction-manual-survey-formal-education-2017-en.pdf
http://uis.unesco.org/en/uis-questionnaires
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