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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.bالغایة . 
، كفالة أن یكتسب جمیع المتعلّمین المعارف والمھارات الالزمة لدعم التنمیة المستدامة، بما في ذلك جملة ۲۰۳۰بحلول عام  :۷-٤الغایة 

التنمیة المستدامة، واتّباع أسالیب العیش المستدامة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بین الجنسین، والترویج لثقافة أمور منھا التعلیم لتحقیق 
 السالم ونبذ العنف، والمواطنة العالمیة، وتقدیر التنوع الثقافي، وتقدیر مساھمة الثقافة في التنمیة المستدامة

0.cر. المؤش 
' التعلیم من أجل التنمیة المستدامة، بما في ذلك المساواة بین الجنسین وحقوق 2' تعلیم المواطنة العالمیة و '1مدى تعمیم ' :۱-۷-٤المؤشر 

 اإلنسان، وذلك على جمیع الصعد في (أ) السیاسات التعلیمیة على الصعید الوطني؛ و (ب) المناھج الدراسیة؛ و (ج) تدریب المعلمین؛ و (د)
 تقییم الطالب

0.d. السلسلة 
 ال ینطبق

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

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 
 ۱-۳-۱۳و  ۱-۸-۱۲ المؤشرات

0.g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 (UNESCO-ED / PSD / ESD) المستدامةقطاع التعلیم في الیونسكو، قسم السالم والتنمیة المستدامة، قسم التعلیم من أجل التنمیة 

 .(UNESCO-UIS) معھد الیونسكو لإلحصاء

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 (UNESCO-ED / PSD / ESD) قطاع التعلیم في الیونسكو، قسم السالم والتنمیة المستدامة، قسم التعلیم من أجل التنمیة المستدامة

 والتصنیفات. التعریف والمفاھیم  2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

  التعریف:

 ) ESD( والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة )GCED( مدى تعمیم البلدان لتعلیم المواطنة العالمیة ۱-۳-۱۳و  ۱-۸-۱۲ ،۱-۷-٤ تقیس المؤشّرات
دراسیة، في أنظمتھا التعلیمیة، وھو مؤشّر یقیس الخصائص التي تتمتّع بھا جوانب عدّة من أنظمة التعلیم، مثل السیاسات التعلیمیة، والمناھج ال

وتدریب المعلمین، واختبار الطالب حسب المسؤولین الحكومیین، وذلك بعد التشاور مع الوزارات الحكومیة األخرى، والمؤسسات الوطنیة 
حقوق اإلنسان، وقطاع التعلیم ومنظمات المجتمع المدني. كما یقیس ما تنوي الحكومات فعلھ ولیس ما یُطبّق عملیاً في المدارس والفصول ل

 .الدراسیة

ثم ، وتدریب المعلمین، وتقییم الطالب)، ومن الدراسیة یُقاس عدد من المعاییر لكل من عناصر المؤشّر األربعة (أي السیاسات، والمناھجو
تُجمع ھذه المعاییر الستخالص درجة واحدة تتراوح بین صفر وواحد لكّل عنصر. (راجع القسم بعنوان "المنھجیة" لالطّالع على كامل 

 التفاصیل).
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ھذا  2030ف التنمیة المستدامة  الخاص بالتعلیم حتى عام اھدأ من 4الھدف  فریق التعاون الفنّي في الیونسكو المعني بمؤشّراتراجع 
من أھداف التنمیة  ٤المؤشّر ومنھجیتھ ووافق علیھ، وھو یُعنى بتطویر إطار المؤشّر المواضیعي والحفاظ علیھ في سبیل متابعة الھدف 

ن أھداف التنمیة المستدامة األخرى، بما في ذلك المؤشّرات المستدامة ومراجعتھ. ویھتم الفریق الفنّي أیضاً بالمؤشّرات المتعلّقة بالتعلیم من بی
خبیراً إقلیمیاً یمثّلون الدول األعضاء في الیونسكو (ترشّحھم المجموعات الجغرافیة  38. ویتألف الفریق من ۱-۳-۱۳و  ۱-۸-۱۲العالمیة 

للجنة التوجیھیة المعنیة بھدف التنمیة ئیس المشارك المعنیة المختصّة)، باإلضافة إلى شركاء دولیین، وأعضاء من المجتمع المدني، والر
 مھمّة األمانة العامة. معھد الیونسكو لإلحصاء، فیما یتولّى 2030المستدامة الخاص بالتعلیم حتى عام 

 المفاھیم:

) احترام الجمیع، وبناء شعور باالنتماء إلى اإلنسانیة ESD) والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة (GCEDیعزز تعلیم المواطنة العالمیة (
المشتركة، وتعزیز المسؤولیة عن كوكب مشترك، ومساعدة المتعلمین على أن یصبحوا مواطنین عالمیین مسؤولین ونشطین ومساھمین في 

. تھدف إلى تمكین المتعلمین من جمیع األعمار لمواجھة التحدیات المحلیة والعالمیة وحلھا ومستدام وآمناً  وشامالً  وتسامحاً  ماً عالم أكثر سال
مع احترام  والقادمة،واتخاذ قرارات وإجراءات مستنیرة من أجل السالمة البیئیة والجدوى االقتصادیة والمجتمع العادل لألجیال الحالیة 

 في.التنوع الثقا

2.B. وحدة القیاس 
 )1.000و  0.000(بین  دلیل

2.C. التصنیفات 

 ال ینطبق

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

التعلیم من أجل التفاھم بشأن  1974الردود على التقاریر الرباعیة السنوات من قبل الدول األعضاء في الیونسكو بشأن تنفیذ توصیة عام 
. 2021-2020جرت أحدث جولة من التقاریر في  .ولي والتعلیم المتعلق بحقوق اإلنسان والحریات األساسیةوالتعاون والسالم على الصعید الد

. (انظر قسم المنھجیة 2021سبتمبر أیلول/یولیو و/تموزتم نشر النتائج في قاعدة بیانات مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة العالمیة في و
  المطروحة).للحصول على تفاصیل األسئلة 

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
یُطلب إلى المجیبین التشاور على نطاق وتُقدّم اإلجابات بواسطة الحكومات الوطنیة، وفي العادة بواسطة المسؤولین في وزارات التعلیم. 

واسع عبر الوزارات الحكومیة األخرى مع المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان وقطاع التعلیم ومنظمات المجتمع المدني في ما یخص جمع 
اسات التعلیم أو القوانین، یُطلب إلى المجیبین أیضاً تقدیم أدلة داعمة على شكل وثائق أو روابط (على سبیل المثال حول سیما اإلجابات. 

 .2022خالل عام تتوفّر للجمھور والتي  ،والمناھج الدراسیة، وما إلى ذلك)
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
-2021(تغطي  24-2023. الجولة التالیة مستحقة في 2020 سبتمبر/) اكتملت في أبریل2020-2017(تغطي  2021-2020جولة 

2023(. 

3.D  .الزمني لنشر البیانات  لالجدو 
الربع الثاني من عام تى ح وال یتوقع صدور البیانات التالیة   ).21-2020(من جولة التقاریر لعام  2021من عام والثالث الربع الثاني 

2024. 

http://tcg.uis.unesco.org/
http://tcg.uis.unesco.org/
https://sdg4education2030.org/who-we-are
https://sdg4education2030.org/who-we-are
https://sdg4education2030.org/who-we-are
https://sdg4education2030.org/who-we-are
https://sdg4education2030.org/who-we-are
http://uis.unesco.org/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
العالقات مع الیونسكو والذین ھم عادةً وزراء التربیة والتعلیم. عادة ما یتم استكمال یتم تقدیم طلبات التقاریر إلى الوزراء المسؤولین عن 

التقاریر من قبل المسؤولین الحكومیین في وزارات التربیة والتعلیم. یُطلب من البلدان التشاور على نطاق واسع قبل تقدیم تقاریرھا. 
غیر الحكومیة التي لھا شراكة رسمیة مع الیونسكو والمفوضیة السامیة لحقوق طلبات التقاریر إلى المنظمات  وللمساعدة، تُنسَخ أیضاً 

 اإلنسان.

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 أقسام الیونسكو للتعلیم من أجل التنمیة المستدامة والمواطنة العالمیة وتعلیم السالم

 

3.G. التفویض المؤسسي 
والسالم على  التعلیمتوصیةً بشأن الیونسكو  في عضاء األدول  ال، اعتمدت  1974في العام   من أجل التفاھم والتعاون 

و  ۸-۱۲ ،۷-٤تلّخص مقاصد عدّة من الغایات  والتي ،في مجال حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة والتعلیمالصعید الدولي  
تنفیذ ھذهمن أھداف التنمیة المستدامة. وتقدّم البلدان كل أربع   ۱۳-۳ التوصیة، وھي آلیة رسمیة  سنوات تقاریر حول 

. وتجدر اإلشارة إلى أّن الجولة السابعة ۱-۳-۱۳و  ۱-۸-۱۲ ،۱-۷-٤ت  تُستخدم كمصدر بیانات لكل من المؤشّرا راسخة
 .2021-2020جرى كل أربع سنوات قد انعقدت في العام  إلعداد التقاریر التي تُ 

 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

الحكومات على دمج  أن تحرص الضروري   من أھداف التنمیة المستدامة من ۳-۱۳و  ۸-۱۲ ،۷-٤یتطلّب تحقیق الغایات  
الفرعیة بشكل كامل في جمیع جوانب أنظمتھا  تعلیم المواطنة العالمیة والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة وموضوعاتھما 

إذا لم یمثّل التعلیم من أجل التنمیة المستدامة   التعلیمیة، إذ إّن الطالب لن یتمكّنوا من تحقیق النتائج التعلیمیة المرجّوة 
وتعلیم المواطنة العالمیة جزءاً من أولویات سیاسات التعلیم أو قوانینھا، وإذا لم تتضمن المناھج الدراسیة على وجھ 

تدامة وتعلیم المواطنة العالمیة، وإذا لم یخضع  التحدید المواضیع والمواضیع الفرعیة المتعلّقة بالتعلیم من أجل التنمیة المس
 المعلّمون للتدریب على تدریس ھذه المواضیع كجزٍء من المنھج.

تقییماً بسیطاً حول ما إذا كانت الھیاكل األساسیة التي تسمح للبلدان بتقدیم التعلیم من أجل التنمیة  و  یقدّم ھذا المؤشّر 
بما یضمن وصول سكان ھذه البلدان إلى المعلومات الكافیة  المستدامة وتعلیم المواطنة العالمیة إلى المتعلّمین موجودة، 

حول التنمیة المستدامة وأنماط الحیاة التي تتناغم مع الطبیعة. وتُعد السیاسات التعلیمیة والمناھج المناسبة والتعلیم المناسب 
والجھود المبذولة في سبیل تطبیق  المقدّم للمعلّمین وتقییم الطالب بالشكل المالئم جوانب رئیسة تجسّ د االلتزام الوطني 

بیئة تعلیمیة مواتیة.  تعلیم المواطنة العالمیة والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة بشكل فعّال وبالتالي إنشاء 

وكلما اقتربت القیمة من الرقمو  بین صفر وواحد.    یجري تقییم كل عنصر من عناصر المؤشّر على أساس مقیاس یتراوح 
ویساعد  واحد، دّل ذلك على تعمیم أفضل للتعلیم من أجل التنمیة المستدامة وتعلیم المواطنة العالمیة ضمن ھذا العنصر. 

نتائج كل عنصر بشكل منفصل الحكومات على تحدید المجاالت التي قد تتطلّب مزیداً من العمل.  عرض 

4.B. التعلیقات والقیود 
التقاریر الذاتیة من قبل المسؤولین الحكومیین. ومع ذلك، سیُطلب من البلدان تقدیم أدلة داعمة في شكل وثائق أو روابط یعتمد المؤشر على 

علومات (مثل سیاسات أو قوانین التعلیم، والمناھج الدراسیة، وما إلى ذلك) لدعم استجاباتھا. باإلضافة إلى ذلك، ستقارن الیونسكو الردود بالم
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جیبین الوطنیین. في نھایة دورة اإلبالغ، ستتاح ردود البلدان ، ستثیر االستفسارات مع المستادر بدیلة، وإذا كان ذلك مناسباً المتاحة من مص
 .یعوالوثائق الداعمة للجم

 

4.C. طریقة االحتساب 

من  التعلیمبشأن  1974صیة العام تُستخدم المعلومات التي تُجمع من خالل االستبیان الخاص برصد تنفیذ الدول األعضاء في الیونسكو لتو
في مجال حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة من أجل بناء المؤشّر العالمي. ویُقاس  والتعلیمأجل التفاھم والتعاون والسالم على الصعید الدولي 

، وتعلیم المعلّمین، وتقییم الطالب)، ومن ثم الدراسیة عدد من المعاییر لكل عنصر من عناصر المؤشّر األربعة (أي السیاسات، والمناھج
-۷-٤تُجمع ھذه المعاییر الستخالص درجة واحدة لكل عنصر تتراوح بین صفر وواحد. تقتصر المعلومات المستخدمة الحتساب المؤشّرات 

 على تلك المتعلّقة بالتعلیم االبتدائي والثانوي فقط. ۱-۳-۱۳و  ۱۲-۸-۱ ،۱

 القوانین والسیاسات (أ)

 ستخدم األسئلة التالیة الحتساب عنصر المؤشّر المتعلّق بالسیاسات:تُ 

یُرجى اإلشارة إلى المواضیع المتعلّقة بتعلیم المواطنة العالمیة والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة التي تتناولھا قوانین التعلیم   2أ.
 وتشریعاتھ أو أطره القانونیة على المستوى الوطني أو دون الوطني.

التنمیة المستدامة (وھي التنوع الثقافي والتسامح، والمساواة  تبرز ثمانیة مواضیع متعلّقة بتعلیم المواطنة العالمیة/التعلیم من أجل 
بین الجنسین، وحقوق اإلنسان، والسالم والالعنف، وتغیّر المناخ، واالستدامة البیئیة، وبقاء اإلنسان ورفاھھ، واالستھالك 

 بة.إجا 16واإلنتاج المستدامین) ومستویین من الحكومة (وھما المستوى الوطني ودون الوطني) = 
 ، و"غیر معروف" التي تُحتسب على أنّھا صفر، و"ال ینطبق" التي 1، ونعم = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین: ال = 

 ال تؤخذ في االعتبار. وتُحتسب الفراغات أیضاً على أنّھا صفر.
 إذا كان أكثر من نصف اإلجابات غیر معروف أو تُرك فارغاً، ال تُحتسب النتیجة.

 أّن عبارة "ال ینطبق" تُستخدم حین یكون مستوى واحد فقط من الحكومة مسؤوالً عن التعلیم. تجدر اإلشارة إلى

، باستثناء إجابة "ال ینطبق" (أي على سبیل المثال، إذا 1و 0نتیجة السؤال = متوسط بسیط لعدد النتائج المتراوحة بین 
 8على  1و 0مجموع عدد النتائج المتراوحة بین مّرة، یُقسم  16أجاب المشارك بـ "ال ینطبق" ثماني مّرات من أصل 

 للحصول على المتوسط). 16ولیس على 

أو یُرجى اإلشارة إلى المواضیع المتعلّقة بتعلیم المواطنة العالمیة والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة التي تتناولھا سیاسات التعلیم   4أ.
 طني ودون الوطني.أطر عملھ أو أھدافھ االستراتیجیة على المستوى الو

تبرز ثمانیة مواضیع متعلّقة بتعلیم المواطنة العالمیة/التعلیم من أجل التنمیة المستدامة (وھي التنوع الثقافي والتسامح، والمساواة 
بین الجنسین، وحقوق اإلنسان، والسالم والالعنف، وتغیّر المناخ، واالستدامة البیئیة، وبقاء اإلنسان ورفاھھ، واالستھالك 

 إجابات. 8واإلنتاج المستدامین) = 
، و"غیر معروف" التي تُحتسب على أنّھا صفر، وتُحتسب الفراغات أیضاً على أنھا 1، ونعم = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین ال = 

 صفر.
 إذا كان أكثر من نصف اإلجابات غیر معروف أو تُرك فارغاً، ال تُحتسب النتیجة.

 .1و 0دد النتائج المتراوحة بین نتیجة السؤال = متوسط بسیط لع
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یُرجى توضیح ما إذا كانت سیاسات التعلیم أو أطر عملھا أو أھدافھا االستراتیجیة على المستوى الوطني أو دون الوطني تدعو إلى   5أ.
 دمج تعلیم المواطنة العالمیة والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة.

الوطني ودون الوطني) وخمسة مجاالت یمكن دمج السیاسات وأطر العمل  یبرز مستویان من الحكومة (وھما المستویان
 إجابات. 10واألھداف االستراتیجیة فیھا (المناھج الدراسیة وأھداف التعلم والكتب المدرسیة وتعلیم المعلّمین وتقییم الطالب) = 

 أنّھا صفر، و"ال ینطبق" التي  ، و"غیر معروف" التي تُحتسب على1، ونعم = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین: ال = 
 ال تؤخذ في االعتبار. وتُحتسب الفراغات أیضاً على أنّھا صفر.

 إذا كان أكثر من نصف اإلجابات غیر معروف أو تُرك فارغاً، ال تُحتسب النتیجة.
 لتعلیم.تجدر اإلشارة إلى أّن عبارة "ال ینطبق" تُستخدم حین یكون مستوى واحد فقط من الحكومة مسؤوالً عن ا

، باستثناء إجابة "ال ینطبق" (أي على سبیل المثال، إذا 1و 0نتیجة السؤال = متوسط بسیط لعدد النتائج المتراوحة بین 
 5على  1و 0مّرات، یُقسم مجموع عدد النتائج المتراوحة بین  10أجاب المشارك بـ"ال ینطبق" خمس مّرات من أصل 

 للحصول على المتوسط). 10ولیس على 

.أ  بناءً على إجاباتك على األسئلة الواردة في القسم السابق (القوانین والسیاسات)، حدّد إلى أي مدى یتم تعمیم تعلیم المواطنة 1ھ.
 ضمن قوانین التعلیم وسیاساتھ في بلدك. 1العالمیة والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة

 ا المستوى الوطني ودون الوطني) = إجابتان.یبرز مستویان من الحكومة (وھم
، و"غیر معروف" التي تُحتسب على 2، على نطاق واسع = 1، بشكل جزئي = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین: ال على اإلطالق = 

 أنّھا صفر، و"ال ینطبق"، التي ال تؤخذ في االعتبار. وتُحتسب الفراغات أیضاً على أنّھا صفر.
 صف اإلجابات باستثناء إجابة "ال ینطبق" غیر معروف أو تُرك فارغاً، ال تُحتسب نتیجة السؤال.إذا كان أكثر من ن

 تجدر اإلشارة إلى أّن عبارة "ال ینطبق" تُستخدم حین یكون مستوى واحد فقط من الحكومة مسؤوالً عن التعلیم.

، باستثناء إجابة "ال ینطبق" (أي على 2و 1و 0نتیجة السؤال = نصف المتوسط البسیط لعدد النتائج المتراوحة بین 
 1و 0سبیل المثال، إذا أجاب المشارك بـ "ال ینطبق" مّرةً من أصل مّرتین، یُقسم مجموع عدد النتائج المتراوحة بین 

 0اوي النتیجة نصف ھذا المتوسط للتأكد من أنّھا تتراوح بین للحصول على المتوسط). وتس 4ولیس على  2على  2و
 كما ھو الحال بالنسبة إلى نتائج األسئلة الثالثة األخرى الواردة في ھذا القسم. 1و

ثرة .أ. حین یصعب احتساب نتیجة السؤال بسبب ك1و ھ. 5و أ. 4و أ. 1نتیجة عنصر المؤشّر المتعلّق بالسیاسات = متوسط نتائج األسئلة أ.
 عدد اإلجابات غیر المعروفة أو التي تُركت فارغة، ال تُحتسب نتیجة العنصر وتُعتبر غیر متوفرة.

 المناھج الدراسیة (ب)

 تستخدم األسئلة التالیة الحتساب عنصر المؤشّر المتعلّق بالمناھج الدراسیة:

 یرجى اإلشارة إلى مواضیع تعلیم المواطنة العالمیة والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة التي تُدّرس كجزء من المنھج الدراسي.  2ب.

تبرز ثمانیة مواضیع متعلّقة بتعلیم المواطنة العالمیة/التعلیم من أجل التنمیة المستدامة (وھي التنوع الثقافي والتسامح، والمساواة 
، وحقوق اإلنسان، والسالم والالعنف، وتغیّر المناخ، واالستدامة البیئیة، وبقاء اإلنسان ورفاھھ، واالستھالك بین الجنسین

 إجابات. 8واإلنتاج المستدامین) = 

 
 في ظاھر بشكل الفرعیة مواضیعھا أو مواضیعھا من أي ذُكر أو ذُكرت ما إذا  المستدامة التنمیة أجل من والتعلیم العالمیة المواطنة تعمیم یجري 1

 التعلیمیة والمؤسسات المحلیة) أو اإلقلیمیة التعلیم وسلطات الوزارات (مثل تنفیذھا المعنیة السلطات تتولى أن المتوقع ومن الصلة، ذات الوثائق
 االقتضاء. حسب وذلك والمحاضرین)، المعّلمین (مثل التعلیم مجال في المتخصصین و/أو ) والجامعات والكلیات المدارس (مثل
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، و"غیر معروف" التي تُحتسب على أنّھا صفر، وتُحتسب الفراغات أیضاً على أنّھا 1، ونعم = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین ال = 
 .صفر

 إذا كان أكثر من نصف اإلجابات غیر معروف أو تُرك فارغاً، ال تُحتسب النتیجة.

 .1و 0نتیجة السؤال = متوسط بسیط لعدد النتائج المتراوحة بین 

مة خالل یرجى اإلشارة إلى المواد أو المجاالت الدراسیة التي یُدّرس فیھا تعلیم المواطنة العالمیة/التعلیم من أجل التنمیة المستدا  3ب.
 المرحلتین االبتدائیة والثانویة.

تبرز ثمانیة مواضیع متعلّقة بتعلیم المواطنة العالمیة/التعلیم من أجل التنمیة المستدامة (وھي التنوع الثقافي والتسامح، والمساواة 
سان ورفاھھ، واالستھالك بین الجنسین، وحقوق اإلنسان، والسالم والالعنف، وتغیّر المناخ، واالستدامة البیئیة، وبقاء اإلن

واإلنتاج المستدامین) واثنتي عشرة مادّة یمكن تدریس تعلیم المواطنة العالمیة/التعلیم من أجل التنمیة المستدامة خاللھا (وھي 
یاضة؛ الفنون؛ والتربیة المدنیة أو التربیة الوطنیة؛ واألخالق/الدراسات األخالقیة؛ والجغرافیا؛ والصحة والتربیة البدنیة والر

 96والتاریخ؛ واللغات؛ والریاضیات؛ والتربیة الدینیة؛ والعلوم؛ والدراسات االجتماعیة والدراسات المتعددة التخصصات) = 
 إجابةً.

، و"غیر معروف" التي تُحتسب على أنّھا صفر، وتُحتسب الفراغات أیضاً على 1، ونعم = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین: ال = 
 أنّھا صفر.

 ن أكثر من نصف اإلجابات غیر معروفاً أو تُرك فارغاً، ال تُحتسب نتیجة السؤال.إذا كا
تجدر اإلشارة إلى أّن اإلجابة على السؤال "مواد أخرى، یرجى التحدید" ال تؤخذ في االعتبار. وخالل عملیة ضمان الجودة، قد 

 .12غ عددھا تُحتسب اإلجابات ضمن ھذه الفئة على أنّھا جزء من المواد األخرى البال

 .1و 0نتیجة السؤال = متوسط بسیط لعدد النتائج المتراوحة بین 

یُرجى اإلشارة إلى األسالیب المستخدمة لتدریس المواطنة العالمیة والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة في المرحلتین االبتدائیة   4ب.
 والثانویة.

والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة كمادتین منفصلتین، والتعلیم متعدد المناھج، تبرز أربعة مناھج دراسیة (تعلیم المواطنة العالمیة 
 إجابات. 4والتعلیم المتكامل، ونھج المدرسة بأكملھا) = 

، و"غیر معروف" التي تُحتسب على أنّھا صفر، وتُحتسب الفراغات أیضاً على أنّھا 1، نعم = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین: ال = 
 صفر.

 إذا كان أكثر من نصف اإلجابات غیر معروفاً أو تُرك فارغاً، ال تُحتسب نتیجة السؤال.

 .1و 0نتیجة السؤال = متوسط بسیط لعدد النتائج المتراوحة بین 

واطنة العالمیة .ب  بناءً على إجاباتك على األسئلة الواردة في القسم السابق (المناھج الدراسیة)، حدّد إلى أي مدى یتم تعمیم تعلیم الم1ھ.
 ضمن المناھج الدراسیة في بلدك.   2والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة

 یبرز مستویان من الحكومة (وھما المستویان الوطني ودون الوطني) = إجابتان.

 
 في ظاھر بشكل الفرعیة مواضیعھا أو اضیعھامو من أي ذُكر أو ذُكرت ما إذا  المستدامة التنمیة أجل من والتعلیم العالمیة المواطنة تعمیم یجري 2

 التعلیمیة والمؤسسات المحلیة) أو اإلقلیمیة التعلیم وسلطات الوزارات (مثل تنفیذھا المعنیة السلطات تتولى أن المتوقع ومن الصلة، ذات الوثائق
 االقتضاء. حسب وذلك المحاضرین)،و المعّلمین (مثل التعلیم مجال في المتخصصین و/أو ) والجامعات والكلیات المدارس (مثل



 2022آذار/مارس  31آخر تحدیث: 

تُحتسب على أنّھا صفر، ، و"غیر معروف" التي 2، على نطاق واسع = 1، بشكل جزئي = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین: ال على اإلطالق = 
 و"ال ینطبق"، التي ال تؤخذ في االعتبار. وتُحتسب الفراغات أیضاً على أنّھا صفر.

 إذا كان أكثر من نصف اإلجابات باستثناء إجابة "ال ینطبق" غیر معروف أو تُرك فارغاً، ال تُحتسب نتیجة السؤال.

 ون مستوى واحد فقط من الحكومة مسؤوالً عن التعلیم.تجدر اإلشارة إلى أّن عبارة "ال ینطبق" تُستخدم حین یك

، باستثناء إجابة "ال ینطبق" (أي على سبیل المثال، إذا أجاب 2و 1و 0نتیجة السؤال = نصف المتوسط البسیط لعدد النتائج المتراوحة بین 
للحصول على  4ولیس على  2على  2و 1و 0المشارك بـ"ال ینطبق" مّرةً من أصل مّرتین، یُقسم مجموع عدد النتائج المتراوحة بین 

كما ھو الحال بالنسبة إلى نتائج األسئلة الثالثة األخرى  1و 0المتوسط). وتساوي النتیجة نصف ھذا المتوسط للتأكد من أنّھا تتراوح بین 
 الواردة في ھذا القسم.

.ب. حین یصعب احتساب نتیجة السؤال 1وھ. 4وب. 3وب. 2نتیجة عنصر المؤشّر المتعلّق بالمناھج الدراسیة = متوسط نتائج األسئلة ب.
 تُحتسب نتیجة العنصر وتُعتبر غیر متوفرة.بسبب كثرة عدد اإلجابات غیر المعروفة أو التي تُركت فارغة، ال 

 إعداد المعلّمین (ج)

 :بإعداد المعلمین  تُستخدم األسئلة التالیة الحتساب عنصر المؤشّر المتعلّق 

یة یُرجى توضیح ما إذا كان المعلّمون والمدربون والمدّرسون یخضعون للتدریب على تعلیم المواطنة العالمیة والتعلیم من أجل التنم  2ج.
 المستدامة خالل إعدادھم األولي أو قبل الخدمة و/أو خالل تطویرھم المھني المستمر.

یبرز نوعان من التدریب (التطویر المھني األولي/قبل الخدمة والتطویر المھني المستمر) ونوعان من المعلمین (الذین یعلّمون 
 إجابات. 4تنمیة المستدامة بشكل نموذجي، ومواد أخرى) = مواد معیّنة تُدّرس فیھا المواطنة العالمیة والتعلیم من أجل ال

، و"غیر معروف" التي تُحتسب على أنّھا صفر، وتُحتسب الفراغات أیضاً على أنّھا 1، نعم = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین: ال = 
 صفر.

 إذا كان أكثر من نصف اإلجابات غیر معروفاً أو تُرك فارغاً، ال تُحتسب نتیجة السؤال.

 .1و 0نتیجة السؤال = متوسط بسیط لعدد النتائج المتراوحة بین 

ن یُرجى اإلشارة إلى المواضیع المتعلّقة بتعلیم المواطنة العالمیة والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة المقدّمة أثناء إعداد المعلّمی  3ج.
 والمدّربین والمدّرسین قبل الخدمة أو أثناء الخدمة.

ضیع متعلّقة بتعلیم المواطنة العالمیة/التعلیم من أجل التنمیة المستدامة (وھي التنوع الثقافي والتسامح، والمساواة تبرز ثمانیة موا
بین الجنسین، وحقوق اإلنسان، والسالم والالعنف، وتغیّر المناخ، واالستدامة البیئیة، وبقاء اإلنسان ورفاھھ، واالستھالك 

 إجابات. 8واإلنتاج المستدامین) = 
، و"غیر معروف" التي تُحتسب على أنّھا صفر، وتُحتسب الفراغات أیضاً على 1، ونعم = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین: ال = 

 أنّھا صفر.
 إذا كان أكثر من نصف اإلجابات غیر معروفاً أو تُرك فارغاً، ال تُحتسب نتیجة السؤال.

 .1و 0نتیجة السؤال = متوسط بسیط لعدد النتائج المتراوحة بین 
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یة یُرجى توضیح ما إذا كان المعلّمون والمدّربون والمدّرسون مدّربین على تدریس األبعاد التعلیمیة التالیة خالل تعلیم المواطنة العالم 4ج.
 والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة.

 إجابات 4تبرز أربعة أبعاد تعلیمیة (المعرفة، والمھارات، والقیم، والتصّرفات/السلوكیّات) = 
، و"غیر معروف" التي تُحتسب على أنّھا صفر، وتُحتسب الفراغات أیضاً على أنّھا 1، نعم = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین: ال = 

 صفر.
 رك فارغاً، ال تُحتسب نتیجة السؤال.إذا كان أكثر من نصف اإلجابات غیر معروفاً أو تُ 

 .1و 0نتیجة السؤال = متوسط بسیط لعدد النتائج المتراوحة بین 

یُرجى توضیح ما إذا كان المعلّمون والمدّربون والمدّرسون مدّربین على استخدام األسالیب التالیة خالل تعلیم المواطنة العالمیة   5ج.
 المرحلتین االبتدائیة والثانویة. والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة في

تبرز أربعة مناھج دراسیة (تعلیم المواطنة العالمیة والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة كمادتین منفصلتین، والتعلیم متعدد المناھج، 
 إجابات 4والتعلیم المتكامل، ونھج المدرسة بأكملھا) = 

غیر معروف" التي تُحتسب على أنّھا صفر، وتُحتسب الفراغات أیضاً على أنّھا ، و"1، نعم = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین: ال = 
 صفر.

 إذا كان أكثر من نصف اإلجابات غیر معروفاً أو تُرك فارغاً، ال تُحتسب نتیجة السؤال.

 .1و 0نتیجة السؤال = متوسط بسیط لعدد النتائج المتراوحة بین 

اردة في القسم السابق (إعداد المعلّمین)، حدّد إلى أي مدى یتم تعمیم تعلیم المواطنة العالمیة .ج  بناءً على إجاباتك على األسئلة الو1ھ.
 ضمن إعداد المعلّمین في بلدك 3والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة

 یبرز مستویان من الحكومة (وھما المستویان الوطني ودون الوطني) = إجابتان.
، و"غیر معروف" التي تُحتسب على 2، على نطاق واسع = 1، بشكل جزئي = 0لى اإلطالق = تنقسم فئات اإلجابة ما بین: ال ع

 أنّھا صفر، و"ال ینطبق"، التي ال تؤخذ في االعتبار. وتُحتسب الفراغات أیضاً على أنّھا صفر.
 تُحتسب نتیجة السؤال.إذا كان أكثر من نصف اإلجابات باستثناء إجابة "ال ینطبق" غیر معروف أو تُرك فارغاً، ال 

 تجدر اإلشارة إلى أّن عبارة "ال ینطبق" تُستخدم حین یكون مستوى واحد فقط من الحكومة مسؤوالً عن التعلیم.

، باستثناء إجابة "ال ینطبق" (أي على 2و 1و 0نتیجة السؤال = نصف المتوسط البسیط لعدد النتائج المتراوحة بین 
 1و 0بـ "ال ینطبق" مّرةً من أصل مّرتین، یُقسم مجموع عدد النتائج المتراوحة بین سبیل المثال، إذا أجاب المشارك 

 0للحصول على المتوسط). وتساوي النتیجة نصف ھذا المتوسط للتأكد من أنّھا تتراوح بین  4ولیس على  2على  2و
 .كما ھو الحال بالنسبة إلى نتائج األسئلة الثالثة األخرى الواردة في ھذا القسم 1و

.ج. حین یصعب احتساب نتیجة السؤال 1وھ. 4وج. 3وج. 2نتیجة عنصر المؤشّر المتعلّق بالمناھج الدراسیة = متوسط نتائج األسئلة ج.
 بسبب كثرة عدد اإلجابات غیر المعروفة أو التي تُركت فارغة، ال تُحتسب نتیجة العنصر وتُعتبر غیر متوفرة.

 الطالب تقییم (د)

 
 في ظاھر بشكل الفرعیة مواضیعھا أو مواضیعھا من أي ذُكر أو ذُكرت ما إذا  المستدامة التنمیة أجل من والتعلیم العالمیة المواطنة تعمیم یجري 3

 التعلیمیة والمؤسسات المحلیة) أو اإلقلیمیة التعلیم وسلطات الوزارات (مثل تنفیذھا المعنیة السلطات تتولى أن المتوقع ومن الصلة، ذات الوثائق
 االقتضاء. حسب وذلك والمحاضرین)، المعّلمین (مثل التعلیم مجال في المتخصصین و/أو ) والجامعات والكلیات المدارس (مثل
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 تالیة الحتساب عنصر المؤشّر المتعلّق بتقییم الطالب:تُستخدم األسئلة ال

الطالب أو امتحاناتھم تشمل بشكل عام المواضیع التالیة المتعلّقة بتعلیم المواطنة العالمیة والتعلیم  تقییمیُرجى توضیح ما إذا كانت   2د.
 من أجل التنمیة المستدامة.

تبرز ثمانیة مواضیع متعلّقة بتعلیم المواطنة العالمیة/التعلیم من أجل التنمیة المستدامة (وھي التنوع الثقافي والتسامح، والمساواة 
بین الجنسین، وحقوق اإلنسان، والسالم والالعنف، وتغیّر المناخ، واالستدامة البیئیة، وبقاء اإلنسان ورفاھھ، واالستھالك 

 إجابات. 8ین) = واإلنتاج المستدام
، و"غیر معروف" التي تُحتسب على أنّھا صفر، وتُحتسب الفراغات أیضاً على 1، ونعم = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین: ال = 

 أنّھا صفر.
 إذا كان أكثر من نصف اإلجابات غیر معروفاً أو تُرك فارغاً، ال تُحتسب نتیجة السؤال.

 .1و 0ئج المتراوحة بین نتیجة السؤال = متوسط بسیط لعدد النتا

تقییم یُرجى اإلشارة إلى األبعاد التعلیمیة التالیة المتعلّقة بتعلیم المواطنة العالمیة والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة التي یشملھا   3د.
 الطالب أو امتحاناتھم بشكل عام.

 إجابات. 4لسلوكیّات) = تبرز أربعة أبعاد تعلیمیة (المعرفة، والمھارات، والقیم، والتصّرفات/ا
، و"غیر معروف" التي تُحتسب على أنّھا صفر، وتُحتسب الفراغات أیضاً على أنّھا 1، نعم = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین: ال = 

 صفر.
 إذا كان أكثر من نصف اإلجابات غیر معروفاً أو تُرك فارغاً، ال تُحتسب نتیجة السؤال.

 .1و 0النتائج المتراوحة بین  نتیجة السؤال = متوسط بسیط لعدد

.د  بناءً على إجاباتك على األسئلة الواردة في القسم السابق (تقییم الطالب)، حدّد إلى أي مدى یتم تعمیم تعلیم المواطنة العالمیة 1ھ.
 ضمن المناھج الدراسیة في بلدك.  4والتعلیم من أجل التنمیة المستدامة

 ستویین الوطني ودون الوطني) = إجابتان.یبرز مستویان من الحكومة (وھما الم
، و"غیر معروف" التي تُحتسب على 2، على نطاق واسع = 1، بشكل جزئي = 0تنقسم فئات اإلجابة ما بین: ال على اإلطالق = 

 أنّھا صفر، و"ال ینطبق"، التي ال تؤخذ في االعتبار. وتُحتسب الفراغات أیضاً على أنّھا صفر.
 نصف اإلجابات باستثناء إجابة "ال ینطبق" غیر معروف أو تُرك فارغاً، ال تُحتسب نتیجة السؤال.إذا كان أكثر من 

 تجدر اإلشارة إلى أّن عبارة "ال ینطبق" تُستخدم حین یكون مستوى واحد فقط من الحكومة مسؤوالً عن التعلیم.
، باستثناء إجابة "ال ینطبق" (أي على سبیل المثال، 2و 1و 0نتیجة السؤال = نصف المتوسط البسیط لعدد النتائج المتراوحة بین 

 4ولیس على  2على  2و 1و 0إذا أجاب المشارك بـ"ال ینطبق" مّرةً من أصل مّرتین، یُقسم مجموع عدد النتائج المتراوحة بین 
الحال بالنسبة إلى نتائج كما ھو  1و 0للحصول على المتوسط). وتساوي النتیجة نصف ھذا المتوسط للتأكد من أنّھا تتراوح بین 

 األسئلة الثالثة األخرى الواردة في ھذا القسم.

.ب. حین یصعب احتساب نتیجة السؤال بسبب 1وھ. 4ود. 3ود. 2نتیجة عنصر المؤشّر المتعلّق بتقییم الطالب = متوسط نتائج األسئلة د.
 العنصر وتُعتبر غیر متوفرة. كثرة عدد اإلجابات غیر المعروفة أو التي تُركت فارغة، ال تُحتسب نتیجة

 
 في ظاھر بشكل الفرعیة مواضیعھا أو اضیعھامو من أي ذُكر أو ذُكرت ما إذا  المستدامة التنمیة أجل من والتعلیم العالمیة المواطنة تعمیم یجري 4

 التعلیمیة والمؤسسات المحلیة) أو اإلقلیمیة التعلیم وسلطات الوزارات (مثل تنفیذھا المعنیة السلطات تتولى أن المتوقع ومن الصلة، ذات الوثائق
 االقتضاء. حسب وذلك المحاضرین)،و المعّلمین (مثل التعلیم مجال في المتخصصین و/أو ) والجامعات والكلیات المدارس (مثل
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تتراوح نتائج العناصر كافةً بین صفر وواحد وتُقدّم كلوحة معلومات مؤلّفة من أربع نتائج، وال تُجمع الستخالص نتیجة إجمالیة واحدة 
ة في إطار العنصر المحدّد. وعلى للمؤشّر. كلما ارتفعت النتیجة، ازدادت نسبة تعمیم تعلیم المواطنة العالمیة والتعلیم من أجل التنمیة المستدام

 ھذا النحو، یمكن للمستخدم إجراء تقییم بسیط حول مجاالت المؤشّر التي قد تحتاج إلى مزید من الجھود

4.D  .التحقق 
األمر،  تُ  وإذا لزم  اتساقھا ومصداقیتھا  المجیبین راجع الیونسكو اإلجابات للتأكد من  أمام  الوطنیین. وحیثما أمكن، تشیر  تطرح االستفسارات 

 .المنظمة إلى الوثائق والروابط الوطنیة التي یقدّمھا المجیبون وإلى مصادر المعلومات البدیلة المتوفّرة

االستجابة في االستبیان نتیجةً إلجراءات ضمان الجودة إلى البلدان وتتحقق منھا بالتعاون و مقترحة على قیم  ترسل الیونیسكو أي تغییرات 
الوطنیین معھ البیانات  ومع مزودي  وتشارك المنظمة النتائج النھائیة مع البلدان قبل نشرھا  الوطنیة الخاصّة بمؤشّرات  ونقاط االتصال  ا. 

 أھداف التنمیة المستدامة عند وجودھا.
 

4.E. التعدیالت 
صالحة عندما تكون الردود بین األسئلة المختلفة غیر متسقة. التعدیالت الوحیدة التي تم إجراؤھا ھي عندما تكون فئات إجابات األسئلة غیر 

 في ھذه الظروف، سیتم إبالغ التغییرات المقترحة إلى البلدان والتحقق منھا معھا.
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلد) على مستوى  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد •

على أنھا أصفار في حساب درجات األسئلة. عندما  -الردود و/أو الفراغات غیر المعروفة  -لمفقودة یتم التعامل مع عدد صغیر من القیم ا
من اإلجابات على سؤال واحد، ال یتم حساب درجة المكون. في مثل ھذه الحاالت، سیتم عرض نتیجة المكون على  %50یمثلون أكثر من 

 عند نشر النتائج. غیر متوفرةأنھا 

 القلیمي على المستویَین ا •

 ال تتوفر في الوقت الراھن المجامیع االقلیمیة لھذا المؤشر

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 ال تتوفر في الوقت الراھن المجامیع االقلیمیة والعالمیة لھذا المؤشر

 

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

 . بعنوان "طریقة االحتساب"c.4ینبغي للبلدان التي ترغب في احتساب ھذا المؤشّر بنفسھا أن تتّبع الخطوات الموضحة في القسم  •
من أجل التفاھم  التعلیمبشأن  1974علّق بتوصیة العام وافقت الدول األعضاء في المجلس التنفیذي للیونسكو على االستبیان المت •

في مجال حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة. یحتوي االستبیان على إرشادات حول كیفیة  ووالتعاون والسالم على الصعید الدولي 
في سبیل ملء االستبیان  ة. باإلضافة إلى ذلك، تقدّم الیونسكو الدعم المباشر للدول األعضاءیملئھ ومسرد للمصطلحات الرئیس

 وتجیب على االستفسارات بطریقة جیدة وخالل فترة موجزة.
 

4.I  . إدارة الجودة 
 .ال شيء یتعلق بمعالجة البیانات النوعیة التي تم جمعھا بشكل أساسي ألغراض غیر إحصائیة
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4.J  . ضمان الجودة 
تقوم الیونسكو بمراجعة إجابات البلدان للتأكد من اتّساقھا ومصداقیتھا، وإذا لزم األمر، تُطرح االستفسارات أمام المجیبین  •

تقدیم أدلّة تدعم إجاباتھا باإلضافة إلى االستبیانات  2020الوطنیین. وللمساعدة في ھذه العملیة، یُطلب إلى البلدان اعتباراً من العام 
كون على شكل وثائق أو روابط (مثل سیاسات التعلیم والقوانین والمناھج الدراسیة وما إلى ذلك)، وتُتاح للجمھور المكتملة، وت
مع االستبیانات الكاملة. وتأخذ الیونسكو في االعتبار مصادر المعلومات البدیلة، إن وجدت، وقد تشمل اإلجابات  2022خالل عام 

على المواطنة  التعلیممیثاق دولیة المماثلة، مثل المشاورات التي یجریھا مجلس أوروبا حول الوطنیة لعملیات التشاور الحكومیة ال
استراتیجیة التعلیم من أجل ومشاورات لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا حول  على حقوق اإلنسان التعلیموالدیمقراطیة 

، أو غیرھا من المعلومات حول التعلیم من أجل التنمیة المستدامة وتعلیم المواطنة العالمیة في أنظمة التعلیم التنمیة المستدامة
 الوطنیة في البلدان.

 تُرسل الیونیسكو أي تغییرات مقترحة على قیم االستجابة في االستبیان نتیجةً إلجراءات ضمان الجودة  •
 تجري مشاركة النتائج النھائیة مع البلدان قبل نشرھا عن طریق وإلى البلدان وتتحقق منھا بالتعاون معھا. 

 .ات أھداف التنمیة المستدامةالخاصة بمؤشّرنقاط االتصال الیونسكو مع مزودي البیانات الوطنیین و

4.K  . تقییم الجودة 
 . شيء یتعلق بمعالجة البیانات النوعیة التي تم جمعھا بشكل أساسي ألغراض غیر إحصائیةال

 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 توافر البیانات:

المتعلقة بالتعلیم من أجل التفاھم الدولي والتعاون والسالم والتعلیم المتعلق بحقوق  1974خالل المشاورة األخیرة بشأن تنفیذ توصیة عام 
)، شرق وجنوب شرق آسیا 4دولة تقاریر: وسط وجنوب آسیا ( 75، قدمت 2021-2020اإلنسان والحریات األساسیة التي أجریت في عام 

)، 2)، وأوقیانوسیا (14)، وشمال أفریقیا وغرب آسیا (10)، وأمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي (32وأوروبا وأمریكا الشمالیة ()، 7(
  ).6وأفریقیا جنوب الصحراء الكبرى (

 
 التسلسل الزمني:

 . (كنقطة زمنیة واحدة) 2020-2017البیانات األولى متاحة للفترة الزمنیة 
 

 التفصیل:
 ال یوجد

 

 المقارنة/االنحراف عن المعاییر الدولیة .  6
 مصادر التباین:

یجب أال یكون ھناك فرق حیث یتم حساب قیم المؤشر من الردود المقدمة من البلدان. إذا تم اقتراح أي تغییرات على االستجابات نتیجة 
 إلجراءات ضمان الجودة، یتم إبالغ البلدان والتحقق منھا معھا.

 

 قائالمراجع والوث.  7
 الرابط:

http://uis.unesco.org/.  
 المراجع:

 .التعلیم من أجل التفاھم والتعاون والسالم على الصعید الدولي والتعلیم المتعلق بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة

https://www.coe.int/en/web/edc/2016-report-analysis
https://www.coe.int/en/web/edc/2016-report-analysis
http://www.unece.org/env/esd/implementation.html
http://www.unece.org/env/esd/implementation.html
http://www.unece.org/env/esd/implementation.html
http://www.unece.org/env/esd/implementation.html
http://uis.unesco.org/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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