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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 معلومات المؤشر .0

0  .aالهدف . 

 كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة :١٢الهدف 

0.bالغاية . 

، كفالة أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في ٢٠٣٠بحلول عام  :٨-١٢ الغاية 

 وئام مع الطبيعة

0.cر. المؤش 

‘ التعليم من أجل التنمية المستدامة )بما في ذلك التثقيف بشأن تغير 2‘ تعليم المواطنة العالمية و ’1مدى تعميم مراعاة ’ :١-٨-١٢ المؤشر

 السلسلة .d.0المناخ( في )أ( السياسات التربوية الوطنية، و )ب( المناهج الدراسية و )ج( تدريب المعلمين و )د( تقييم الطالب

0.d. السلسلة 

 ال ينطبق

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 2022مارس/آذار  31

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 ١-٣-١٣و  ١-٧-٤

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (UNESCO-ED/PSD/ESD) قطاع التربية في اليونسكو، قسم السالم والتنمية المستدامة، قسم التربية من أجل التنمية المستدامة

 (UNESCO-UIS) معهد اليونسكو لإلحصاء

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

معهد  و (UNESCO-ED/PSD/ESD) قطاع التربية في اليونسكو، قسم السالم والتنمية المستدامة، قسم التربية من أجل التنمية المستدامة

 (UNESCO-UISاليونسكو لإلحصاء )

 التعريف والمفاهيم والتصنيفات.  2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

( والتعليم من أجل التنمية المستدامة GCEDمدى تعميم البلدان لمفهوميّ تعليم المواطَنة العالمية ) ١-٣-١/١٣-٨-١/١٢-٧-٤يقيس المؤشّر 

(ESDفي نظمها التعليمية. ويُعنى هذا المؤشّر بتقييم خصائص الجوانب ال ،) مختلفة للنظم التعليمية، من سياسات تعليمية ومناهج دراسية

لحقوق  وتدريب المعلمين وتقييم الطالب، انطالقاً من المعلومات المقدّمة من المسؤولين الحكوميين بعد التشاور مع الوزارات والمعاهد الوطنية

التي تعتزم الحكومات اتّخاذها في هذا المجال، وليس ما تنفّذه عملياً اإلنسان وقطاع التعليم ومنظمات المجتمع المدني. ويقيس المؤشّر الخطوات 

 في المدارس والفصول الدراسية. 

 

معايير، لكل مكّون من مكّونات المؤشّر األربعة )السياسات التعليمية، والمناهج الدراسية، وتعليم المعلمين، وتقييم الطالب(، يُقاس عدد من ال

ول على مجموع واحد لكل مكّون تتراوح قيمته بين صفر وواحد. )راجع قسم المنهجية لالطّالع على التفاصيل ثم تُجمع هذه المعايير للحص

 الكاملة.(
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، على استعراض وإقرار 2030التعليم لعام  -من أهداف التنمية المستدامة  4عمل فريق التعاون التقني في اليونسكو، المعني بمؤشّرات الهدف 

للمؤشّر بما يُتيح متابعة التقدّم المحرز نحو تحقيق الهدف.  مواضيعي والمنهجية المتّبعة لتطبيقه. كما يتولّى الفريق مسؤولية وضع إطاراالمؤشّر 

. ١-٣-١٣و ١-٨-١٢ويُعنى فريق التعاون التقني أيضاً بمؤشّرات أهداف التنمية المستدامة األخرى المتّصلة بالتعليم، بما فيها المؤشّر العالمي 

خبيراً إقليمياً يمثّلون الدول األعضاء في اليونسكو )ترشّحهم المجموعات الجغرافية لليونسكو(، وشركاء دوليين، وأعضاء من  38وهو يضمّ 

 .بدور األمانة العامة معهد اليونسكو لإلحصاء فيما يضطّلع ،2030للجنة التوجيهية للتعليم لعام  المجتمع المدني، ورئيساً مشاركاً 

 
 المفاهيم:

احترام الجميع، وبناء شعور باالنتماء إلى اإلنسانية  (ESD) والتعليم من أجل التنمية المستدامة (GCED) يعزز تعليم المواطنة العالمية

المسؤولية عن كوكب مشترك، ومساعدة المتعلمين على أن يصبحوا مواطنين عالميين مسؤولين ونشطين ومساهمين المشتركة، وتعزيز 

واستدامة. تهدف إلى تمكين المتعلمين من جميع األعمار لمواجهة التحديات المحلية  وآمناً  وشامالً  وتسامحاً  استباقيين في عالم أكثر سالماً 

وإجراءات مستنيرة من أجل السالمة البيئية والجدوى االقتصادية والمجتمع العادل لألجيال الحالية  والعالمية وحلها واتخاذ قرارات

 .والمستقبلية، مع احترام التنوع الثقافي

 

2.B. وحدة القياس 

 (1.000و  0.000)بين  المؤشر

 

2.C. التصنيفات 

 ال ينطبق

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 

بشأن التربية من أجل التفاهم  1974الردود على التقارير التي تقدّمها الدول األعضاء في اليونسكو كل أربع سنوات حول تنفيذ توصية العام 

-2020 عام جرت أحدث جولة من التقارير فيو .الدولي والتربية في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية والتعاون والسالم على الصعيد

. )انظر قسم المنهجية 2021 أيلول/وسبتمبر تموز/تم نشر النتائج في قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية في يوليوو. 2021

 للحصول على تفاصيل األسئلة المطروحة(.

3.B. طريقة جمع البيانات 

من  تتولّى الحكومات الوطنية مسؤولية تقديم اإلجابات، وعادةً من قبل المسؤولين المعنيين في وزارات التعليم. ولجمع هذه اإلجابات، يُطلب

المجيبين إجراء مشاورات على نطاق واسع ومع الوزارات األخرى، والمعاهد الوطنية لحقوق اإلنسان، والجهات المعنية في قطاع التعليم، 

 مات المجتمع المدني. كما يُطلب منهم تقديم أدلة داعمة في شكل وثائق أو روابط )مثل سياسات أو قوانين التعليم، أو المناهج الدراسية،ومنظ

 .2022خالل عام وما إلى ذلك(، وهي تُتاح 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

-2021)تغطي  2024-2023في مُتََوقّع الجولة التالية و. 2020 نيسان/( اكتملت في أبريل2020-2017)تغطي  2021-2020جولة 

2023.) 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

ال يُتوقع إصدار البيانات التالي حتى الربع الثاني من عام و (.2021-2020بالغ لعام )من دورة اإل 2021من العام  الثاني والثالثالربع 

 على األقل. 2024

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

المسؤولون تُرفع طلبات تقديم التقارير إلى الوزراء المسؤولين عن العالقات مع اليونسكو، وهم عادةً وزراء التعليم. وبشكٍل عام يضطلع 

ه الحكوميون في وزارات التعليم بمهمة إعداد التقارير. ويطلب من البلدان القيام بمشاورات على نطاق واسع قبل تقديم تقاريرها. ولدعم هذ

دة السامية اإلجراءات، تُرسل طلبات تقديم التقارير أيضاً إلى المنظمات غير الحكومية الشريكة الرسمية لليونسكو، وإلى مفوضية األمم المتح

 .لحقوق اإلنسان

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.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 أقسام اليونسكو المعنية بالتعليم من أجل التنمية المستدامة والمواطَنة العالمية والتثقيف من أجل السالم.

 

3.G. التفويض المؤسسي 

التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدولي والتربية ، اعتمدت الدول األعضاء في اليونسكو توصية بشأن التربية من أجل 1974وفي عام 

من أهداف التنمية  ٣-١٣و ، ٨-١٢، و٧-٤ اتفي مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وهي تغطّي العديد من المقاصد المشمولة في الغاي

التوصية. تمثّل هذه اآللية الرسمية الثابتة مصدر البيانات المستدامة. وترفع البلدان تقارير كل أربع سنوات لإلبالغ عن التقدّم المحرز في تنفيذ 

 .2021-2020الدورة اإلبالغ السابعة في العام  انعقدت، ١-٣-١/١٣-٨-١/١٢-٧-٤األساسي للمؤشّر 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

، يتعيّن على الحكومات ضمان توافر المعلومات المناسبة بشأن التنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام ٣-١٣،  و٨-١٢، و٧-٤لبلوغ الغايات 

الفرعية، بما  مع الطبيعة. وقد يتحقّق ذلك بإدماج تعليم المواطَنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة في النظم التعليمية، مع مواضيعهما

 ل تغيُّر المناخ. في ذلك التثقيف في مجا

إلى تقييم مدى توافر الهياكل األساسية التي تمكّن البلدان من تزويد سكانها بمعلومات مالئمة بشأن التنمية المستدامة  ١-٨-١٢يهدف المؤشّر 

لتعليم المعلمين وتقييم وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة. وفي هذا السياق، تتضّح أهمية وضع سياسات تعليمية ومناهج دراسية وبرامج 

 الطالب في إظهار االلتزام الوطني والجهود المبذولة لتحقيق التبادل الفعّال للمعلومات.

يم من يُقيَّم كل مكّون من مكّونات المؤشّر على مقياس من صفر إلى واحد، وكلما اقتربت هذه القيمة من الواحد، كلما ثبُت تحقيق تعميم التعل

المستدامة وتعليم المواطَنة العالمية بشكٍل أفضل. ومن خالل عرض نتائج كل مكّون بشكٍل منفصٍل، يتسنّى للحكومات تحديد أجل التنمية 

 المجاالت التي تستلزم جهود إضافية.

 

4.B. التعليقات والقيود 

إلى البلدان توفير بعض األدلّة الداعمة للمعلومات  يستند المؤشّر إلى معطيات اإلبالغ الذاتي من جانب المسؤولين الحكوميين، ولكن يُطلب أيضاً 

ذه البيانات المقدّمة في شكل وثائق أو روابط )مثل السياسات أو القوانين التعليمية، والمناهج الدراسية، وما إلى ذلك(. وتقوم اليونسكو بمقارنة ه

إذا اقتضت الحاجة. وفي نهاية دورة اإلبالغ، تتُاح اإلجابات بالمعلومات المتاحة من مصادر بديلة، وطلب إيضاحات من المجيبين الوطنيين، 

 الوطنية والوثائق الداعمة لالطّالع العام.

 

4.C. طريقة االحتساب 

بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على  1974استبيان رصد تنفيذ الدول األعضاء لليونسكو لتوصية العام  المعلومات المجمعة من

الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وهي التوصية المستخدمة لوضع المؤشّر العالمي. ولكٍل من مكّونات 

ت التعليمية، والمناهج الدراسية، وتعليم المعلمين، وتقييم الطالب(، يُقاس عدد من المعايير، ثم تُجمع كل هذه المعايير المؤشّر األربعة )السياسا

للحصول على مجموع واحد تتراوح قيمته بين صفر وواحد لكل مكّون. سيتم استخدام المعلومات الخاصة بالتعليم االبتدائي والثانوي فقط 

 .١-٣-١/١٣-٨-١/١٢-٧-٤لحساب المؤشر 

 

 السياسات والقوانين )أ(

 

 تُستخدم األسئلة التالية لقياس مكّون السياسات من المؤشّر:

 

:A2  قانونية يُرجى تحديد المواضيع لـتعليم المواَطنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة التي تشملها القوانين والتشريعات أو األطر ال
  المتعلقة بالتعليم أو األهداف االستراتيجية الوطنية أو دون الوطنية.

التنمية المستدامة إلى ثمانية مواضيع )بما في ذلك التنوع الثقافي والتسامح وتُقسم مواضيع تعليم المواطَنة العالمية والتعليم من أجل 

 والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان والسالم والالعنف والتثقيف في مجال تغيُّر المناخ واالستدامة البيئية، وبقاء اإلنسان ورفاهه،

 .اجابات 16نية ودون الوطنية( = واالستهالك واإلنتاج المستدامان( ومستويان من الحكومات )الوط

 . كما تُحسب اإلجابات الفارغة على أنها أصفار. 0، وغير معروف = 1، ونعم = 0تتوزع اإلجابات بين ال = 

 إذا كانت أكثر من نصف اإلجابات هي "غير معروف" أو إجابات فارغة، ال تُحتسب نقاط هذا المكّون. 

 م للحاالت حيث يتّولى مستوى حكومي واحد فقط مسؤولية التعليم.تجدر اإلشارة إلى أن "ال ينطبق" يُستخد
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هي "ال  16من الردود الـ 8)أي، إذا كانت  مع استبعاد إجابات "ال ينطبق"، 1و  0نقاط السؤال = متوسط بسيط للنقاط 

 (.16للحصول على المتوسط، وليس على  8على  1و  0تنطبق"، يتم تقسيم مجموع النقاط 

 

A4 سياسات التعليم الوطنية أو دون . يرجى توضيح موضوعات المواطنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة التي يتم تناولها في

 الوطنية أو األطر أو األهداف االستراتيجية

ق اإلنسان والسالم بما في ذلك التنوع الثقافي والتسامح والمساواة بين الجنسين وحقو) GCED / ESDهناك ثمانية مواضيع 

 اجابات. 8( = والالعنف والتثقيف في مجال تغيُّر المناخ واالستدامة البيئية، وبقاء اإلنسان ورفاهه، واالستهالك واإلنتاج المستدامان

يضاً وغير قابلة للتطبيق، ويتم تجاهلها. يتم التعامل مع الفراغات أ، 0وغير معروف = ،  1، نعم =  0فئات االستجابة هي ال = 

 على أنها أصفار.

 إذا كانت أكثر من نصف الردود باستثناء غير قابلة للتطبيق غير معروفة أو فارغة، فلن يتم حساب درجة المكون.

 .1و 0نقاط السؤال = المتوسط البسيط للنقاط 

 

A5:  الوطنية في مجال التعليم تنّص على والية إلدماج يُرجى تحديد ما إذا كانت السياسات أو األطر أو األهداف االستراتيجية الوطنية أو دون
  تعليم المواَطنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة.

 

تُقسم المستويات الحكومية المعنية إلى مستويين )الوطنية ودون الوطنية(، وتُقسم مجاالت اإلدماج إلى خمس مجاالت )المناهج 

 ردود.  10لمدرسية، وتعليم المعلمين، وتقييم الطالب(، أي ما يساوي الدراسية، وأهداف التعلم، والكتب ا

، و"ال ينطبق" = ال تُحسب. كما تُحسب اإلجابات الفارغة على 0، غير معروف = تُعتبر = 1، نعم = 0تتوزع اإلجابات بين ال = 

 أنها أصفار. 

 . حتسب نقاط هذا المكّونال تُ إذا كانت أكثر من نصف اإلجابات "غير معروف" أو إجابات فارغة، 

 تجدر اإلشارة إلى أن "ال ينطبق" يُستخدم للحاالت حيث يتّولى مستوى حكومي واحد فقط مسؤولية التعليم.

 

هي  10)أي، إذا كانت خمسة من الردود الـمع استبعاد إجابات "ال ينطبق" ، 1و  0نقاط السؤال = متوسط بسيط للنقاط 

 (.10للحصول على المتوسط وليس على  5على  1و  0النقاط "ال تنطبق"، يُقسم مجموع 

 

 

aE1. لتعليم بناءً على إجاباتكم على األسئلة الواردة في القسم السابق )السياسات والقوانين( يُرجى تحديد مدى تعميم تعليم المواَطنة العالمية وا
  .1من أجل التنمية المستدامة في السياسات والقوانين في بلدكم

 ردود.  2المستويات الحكومية المعنية إلى مستويين )الوطني ودون الوطني(، أي ما يساوي  تُقسم

، و"ال ينطبق" = ال تُحسب. كما تُحسب اإلجابات الفارغة على أنها 0، غير معروف = 1، نعم = 0تتوزع اإلجابات بين إطالقاً = 

 أصفار. 

 ات فارغة، ال تُحتسب نقاط هذا المكّون. إذا كانت أكثر من نصف اإلجابات "غير معروف" أو إجاب

 تجدر اإلشارة إلى أن إجابة "ال ينطبق" تُستخدم للحاالت حيث يتّولى مستوى حكومي واحد فقط مسؤولية التعليم.

 

)أي، إذا كانت واحدة من الردود االثنين "ال ينطبق"،  مع استبعاد إجابات "ال ينطبق"، 2و 1و  0نقاط السؤال = متوسط بسيط للنقاط 

(. النتيجة هي نصف المتوسط لضمان وقوعها 4للحصول على نصف المتوسط وليس على  2على  2و 1و  0يُقسم مجموع النقاط 

 ، كما هو الحال لألسئلة الثالثة األخرى من هذا القسم.1و  0بين 

 

)باستثناء الحاالت التي ال ينبغي فيها احتساب نقاط  E1aو A5و A4و A2نقاط مكّون السياسات = متوسط بسيط للنقاط المسّجلة في األسئلة 

 المكّون نظراً إلى أن العدد الكبير من اإلجابات هي "غير معروف" أو إجابات فارغة(.

 

 المناهج الدراسية )ب(

 

 مكّون المناهج الدراسية من المؤشّر: تُستخدم األسئلة التالية لقياس

 

B2: .س في إطار المنهج الدراسي   يُرجى اإلشارة إلى المواضيع التعليم المواَطنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة التي تدُرَّ

 

بما في ذلك التنوع الثقافي والتسامح )تُقسم مواضيع تعليم المواطَنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة إلى ثمانية مواضيع 

 والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان والسالم والالعنف والتثقيف في مجال تغيُّر المناخ واالستدامة البيئية، وبقاء اإلنسان ورفاهه،

 اجابات. 8( = ستهالك واإلنتاج المستدامانواال

 ، وغير معروف، الذي يُعتبر صفر. كما تُحسب اإلجابات الفارغة على أنها أصفار. 1، ونعم = 0وتتوزع اإلجابات بين ال = 

 إذا كانت أكثر من نصف اإلجابات "غير معروف" أو إجابات فارغة، ال تُحتسب نقاط هذا المكّون. 

 
مواضيع والمواضيع يُعتبر أن إدماج مفهومي تعليم المواطَنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة في النظم التعليمية قد تحقّق إذا ما ذُكرت ال 1

ت التعليم اإلقليمية أو الفرعية المتّصلة بهما بوضوح في الوثائق ذات الصلة، ويُتَوَقع تنفيذهما من قبل السلطات المختصّة )مثل الوزارات، وسلطا
 القتضاء. المحلية(، والمؤسسات التعليمية )مثل المدارس والكليات والجامعات(، و/أو المهنيين في مجال التعليم )مثل المعلمين والمحاضرين( حسب ا



 2022مارس/آذار  31آخر تحديث: 

 

 .1و  0السؤال = متوسط النقاط نقاط 

 

B3 :  يُرجى اإلشارة إلى النُهج أو موضوع المستخدمة في تعليم المواَطنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة في مرحلتي التعليم
  االبتدائي والثانوي.

بما في ذلك التنوع الثقافي والتسامح )تُقسم مواضيع تعليم المواطَنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة إلى ثمانية مواضيع 

 والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان والسالم والالعنف والتثقيف في مجال تغيُّر المناخ واالستدامة البيئية، وبقاء اإلنسان ورفاهه،

( واثني عشر موضوعاً يمكن تدريسهم فيها )الفنون؛ التربية المدنية أو التربية المدنية أو المواطنة؛ ستهالك واإلنتاج المستدامانواال

األخالق/الدراسات األخالقية؛ الجغرافيا؛ الصحة والتربية البدنية والرياضة؛ التاريخ؛ اللغات؛ الرياضيات؛ التربية الدينية؛ العلوم؛ 

 اجابات. 96الجتماعية والدراسات المتكاملة( = الدراسات ا

 ، وغير معروف، الذي يُعتبر صفر. كما تُحسب اإلجابات الفارغة على أنها أصفار. 1، ونعم = 0وتتوزع اإلجابات بين ال = 

 إذا كانت أكثر من نصف اإلجابات "غير معروف" أو إجابات فارغة، ال تُحتسب نقاط هذا المكّون. 

إلى أن إجابة "مواضيع أخرى، يُرجى التحديد" ال تُحتسب. إذا اقتضت الحاجة، يمكن إعادة ترميز اإلجابات في هذه تجدر اإلشارة 

 األخرى خالل مرحلة ضمان الجودة. 12الفئة إلى أحد المواضيع الـ

 .1و  0نقاط السؤال = متوسط النقاط 

 

B4 : ة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة في مرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي.يُرجى اإلشارة إلى النُهج المستخدمة في تعليم المواَطن  

 

ل تُقسم نُهج التعليم إلى أربعة نُهج )تعليم المواطَنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة كموضوعين مختلفين، يطبّقان على ك

 إجابات.  4المناهج التعليمية، يطبّقان بشكٍل متكامل، و يطبّقان على المدرسة بأكملها(، أي ما يساوي 

 . كما تُحسب اإلجابات الفارغة على أنها أصفار. 0، وغير معروف= 1ونعم =  ،0وتتوزع فئات االستجابة بين ال = 

 إذا كانت أكثر من نصف اإلجابات "غير معروف" أو إجابات فارغة، ال تُحتسب نقاط هذا المكّون.

 

 .1و  0نقاط السؤال = متوسط النقاط 

 

E1b.  السابق)المناهج( يُرجى تحديد مدى تعميم تعليم المواَطنة العالمية والتعليم من أجل بناءً على إجاباتكم على األسئلة الواردة في القسم
  التنمية المستدامة في المناهج التعليمية في بلدكم.

 

 ردود.  2تُقسم المستويات الحكومية المعنية إلى مستويين )الوطني ودون الوطني(، أي ما يساوي 

، غير معروف = تُعتبر صفراً، وغير قابلة للتطبيق= ال تُحسب. كما تُحسب اإلجابات 1، نعم = 0تتوزع اإلجابات بين إطالقاً = 

 الفارغة على أنها أصفار. 

 إذا كانت أكثر من نصف اإلجابات "غير معروف" أو إجابات فارغة، ال تُحتسب نقاط هذا المكّون.

 ومي واحد فقط مسؤولية التعليم.تجدر اإلشارة إلى أن "ال ينطبق" يُستخدم للحاالت حيث يتّولى مستوى حك

 

)أي، إذا كانت واحدة من الردود االثنين "ال  مع استبعاد إجابات "ال ينطبق"، 1و  0نقاط السؤال = متوسط بسيط للنقاط 

(. النتيجة هي نصف 4للحصول على نصف المتوسط وليس على  2على  2و 1و  0ينطبق"، يُقسم مجموع النقاط 

 ، كما هو الحال لألسئلة الثالثة األخرى من هذا القسم.1و 0المتوسط لضمان وقوعها بين 

 

)باستثناء الحاالت التي ال ينبغي فيها احتساب  E1bو B2 ،B3،  B4سيط للنقاط المسّجلة في األسئلة نقاط مكّون المناهج التعليمية = متوسط ب

 نقاط المكّون ألن الكثير من الردود كانت "غير معروف" أو إجابات فارغة(.

 

 تدريب المعلمين )ج(

 

 تُستخدم األسئلة التالية لقياس مكّون تدريب المعلمين من المؤشّر:

 

C2: ة خالل يُرجى اإلشارة إلى ما إذا كان المعّلمون والمدربون تلّقوا تدريبًا على تعليم المواَطنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدام
  التدريب األولي أو التدريب السابق للخدمة و/أو من خالل التطوير المهني المستمر.

 

للخدمة و/أو التدريب من خالل التطوير المهني المستمر(، وينقسم أنواع المدّرسين  تُقسم أنواع التدريب إلى نوعين التدريب السابق

س فيها التعليم المواطَنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة ومواضيع أخرى(،  إلى نوعين )مواضيع مختارة عادةً ما يُدرَّ

 ردود.  4أي ما يساوي 

 ، وغير معروف، الذي يُعتبر صفر. كما تُحسب اإلجابات الفارغة على أنها أصفار. 1، ونعم = 0تتوزع اإلجابات بين ال = 

 إذا كانت أكثر من نصف اإلجابات "غير معروف" أو إجابات فارغة، ال تُحتسب نقاط هذا المكّون.

 

 .1و  0نقاط السؤال = متوسط النقاط 

 

C3:  والتعليم من أجل التنمية المستدامة التي ُتتاح للمعلمين قبل الخدمة أو أثناءها.يُرجى تحديد المواضيع لتعليم المواَطنة العالمية  
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بما في ذلك التنوع الثقافي والتسامح )تُقسم مواضيع تعليم المواطَنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة إلى ثمانية مواضيع 

ف والتثقيف في مجال تغيُّر المناخ واالستدامة البيئية، وبقاء اإلنسان ورفاهه، والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان والسالم والالعن

 اجابات. 8( = واالستهالك واإلنتاج المستدامان

 ، وغير معروف، الذي يُعتبر صفر. كما تُحسب اإلجابات الفارغة على أنها أصفار. 1، ونعم = 0تتوزع اإلجابات بين ال = 

 ات "غير معروف" أو إجابات فارغة، ال تُحتسب نقاط هذا المكّون.إذا كانت أكثر من نصف اإلجاب

 

 .1و  0نقاط السؤال = متوسط النقاط 

 

C4: م من أجل يُرجى اإلشارة إلى ما إذا كان المعّلمون والمدربون تلّقوا تدريبًا على تعليم األبعاد التالية من تعليم المواَطنة العالمية والتعلي
  التنمية المستدامة.

 

 ردود.  4تُقسم أبعاد التعليم إلى أربعة أبعاد )المعرفة، والمهارات، والقيم، والمواقف/السلوكيات(، أي ما يساوي 

 ، وغير معروف، الذي يُعتبر صفر. كما تُحسب اإلجابات الفارغة على أنها أصفار. 1، ونعم = 0تتوزع اإلجابات بين ال = 

 معروف" أو إجابات فارغة، ال تُحتسب نقاط هذا المكّون.إذا كانت أكثر من نصف اإلجابات "غير 

 

 .1و  0نقاط السؤال = متوسط النقاط 

 

C5ليم من أجل : يُرجى اإلشارة إلى ما إذا كان المعلّمون والمدربون تلقّوا تدريباً على استخدام النهج التالية في تعليم المواطَنة العالمية والتع

 عليم االبتدائي والثانوي. التنمية المستدامة في مراحل الت

 

تُقسم نُهج التعليم إلى أربعة نُهج )تعليم المواطَنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة كموضوعين مختلفين، يدّرسان في 

 إجابات.  4ي مواضيع مختلفة من المناهج التعليمية، يدّرسان بشكٍل متكامل، أو يدّرسان على صعيد المدرسة بأكملها(، أي ما يساو

 ، وغير معروف، الذي يُعتبر صفر. كما تُحسب اإلجابات الفارغة على أنها أصفار. 1، ونعم = 0تتوزع اإلجابات بين ال = 

 إذا كانت أكثر من نصف اإلجابات "غير معروف" أو إجابات فارغة، ال تُحتسب نقاط هذا المكّون.

 

 .1و  0نقاط السؤال = متوسط النقاط 

 

E1c.  ًن على إجاباتكم على األسئلة الواردة في القسم السابق )تدريب المعّلمين(، يُرجى تحديد مدى تعميم تعليم المواَطنة العالمية والتعليم م بناء
  .2أجل التنمية المستدامة في برامج تدريب المعّلمين ن في بلدكم

 

 ردود.  2تُقسم المستويات الحكومية المعنية إلى مستويين )الوطني ودون الوطني(، أي ما يساوي 

، و"ال ينطبق" = ال تُحسب. كما تُحسب اإلجابات الفارغة على أنها 0، غير معروف = 1، نعم = 0تتوزع اإلجابات بين ال = 

 أصفار. 

 إذا كانت أكثر من نصف اإلجابات هي "غير معروف" أو إجابات فارغة، ال تُحتسب نقاط هذا المكّون.

 حيث يتّولى مستوى حكومي واحد فقط مسؤولية التعليم.تجدر اإلشارة إلى أن "ال ينطبق" يُستخدم للحاالت 

 

، مع استبعاد إجابات "ال ينطبق" )أي، إذا كانت واحدة من الردود االثنين "ال 1و  0نقاط السؤال = متوسط بسيط للنقاط 

(. النتيجة هي نصف 4للحصول على نصف المتوسط وليس على  2على  2و 1و  0ينطبق"، يُقسم مجموع النقاط 

 كما هو الحال لألسئلة الثالثة األخرى من هذا القسم. 1و  0توسط لضمان وقوعها بين الم

 

)باستثناء الحاالت التي ال ينبغي فيها E1cو  C2, C3, C4, C5نقاط مكّون تدريب المعلّمين = متوسط بسيط للنقاط المسّجلة في األسئلة 

 روف" أو إجابات فارغة(.احتساب نقاط المكّون ألن الكثير من الردود كانت "غير مع

 

 تقييم الطالب )د(

 

 تُستخدم األسئلة التالية لقياس مكّون تقييم الطالب من المؤشّر:

 

D2  :  أو يُرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت المواضيع لتعليم المواَطنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة مدرجة بشكل عام في تقييمات

  امتحانات الطالب.

 

 
يمية قد تحقّق إذا ما ذُكرت المواضيع والمواضيع يُعتبر أن إدماج مفهومي تعليم المواطَنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة في النظم التعل 2

قليمية أو الفرعية المتّصلة بهما بوضوح في الوثائق ذات الصلة، ويُتَوَقع تنفيذهما من قبل السلطات المختصّة )مثل الوزارات، وسلطات التعليم اإل
 يين في مجال التعليم )مثل المعلمين والمحاضرين( حسب االقتضاء. المحلية(، والمؤسسات التعليمية )مثل المدارس والكليات والجامعات(، و/أو المهن
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التنوع الثقافي والتسامح تُقسم مواضيع تعليم المواطَنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة إلى ثمانية مواضيع )بما في ذلك 

 والمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان والسالم والالعنف والتثقيف في مجال تغيُّر المناخ واالستدامة البيئية، وبقاء اإلنسان ورفاهه،

 اجابات.  8( = واالستهالك واإلنتاج المستدامان

 . 0، وغير معروف= 1، ونعم = 0تتوزع اإلجابات بين ال = 

 كما تُحسب اإلجابات الفارغة على أنها أصفار. 

 إذا كانت أكثر من نصف اإلجابات "غير معروف" أو إجابات فارغة، ال تُحتسب نقاط هذا المكّون.

 

 .1و  0نقاط السؤال = متوسط النقاط 

 

D3: مية المستدامة مدرجة بشكل عام في تقييمات يُرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت المواضيع لتعليم المواَطنة العالمية والتعليم من أجل التن
  الطالب أو امتحاناتهم.

 

 ردود.  4تُقسم أبعاد التعليم إلى أربعة أبعاد )المعرفة، والمهارات، والقيم، والمواقف/السلوكيات(، أي ما يساوي 

 الفارغة على أنها أصفار. ، وغير معروف، الذي يُعتبر صفر. كما تُحسب اإلجابات 1، ونعم = 0تتوزع اإلجابات بين ال = 

 إذا كانت أكثر من نصف اإلجابات "غير معروف" أو إجابات فارغة، ال تُحتسب نقاط هذا المكّون. 

 

 .1و  0نقاط السؤال = متوسط النقاط 

 

E1d. م من بناءً على إجاباتكم على األسئلة الواردة في القسم السابق )تقييم الطالب(، يُرجى تحديد مدى تعميم تعليم المواَطنة العالمية والتعلي
  3أجل التنمية المستدامة في تقييم الطالب في بلدكم.

 

 ردود.  2ساوي تُقسم المستويات الحكومية المعنية إلى مستويين )الوطني ودون الوطني(، أي ما ي

، وال ينطبق= ال تُحسب. كما تُحسب اإلجابات الفارغة على أنها 0، غير معروف = تُعتبر= 1، نعم = 0تتوزع اإلجابات بينال = 

 أصفار. 

 . ال تُحتسب نقاط هذا المكّونإذا كانت أكثر من نصف اإلجابات "غير معروف" أو إجابات فارغة، 

 ينطبق" يُستخدم للحاالت حيث يتّولى مستوى حكومي واحد فقط مسؤولية التعليم.تجدر اإلشارة إلى أن "ال 

 

)أي، إذا كانت واحدة من الردود االثنين "ال  مع استبعاد إجابات "ال ينطبق"، 1و  0نقاط السؤال = متوسط بسيط للنقاط 

(. النتيجة هي نصف 4للحصول على نصف المتوسط وليس على  2على  2و 1و  0ينطبق"، يُقسم مجموع النقاط 

 كما هو الحال لألسئلة الثالثة األخرى من هذا القسم. 1و  0المتوسط لضمان وقوعها بين 

 

)باستثناء الحاالت التي ال ينبغي فيها احتساب  D2, D3 and E1dيط للنقاط المسّجلة في األسئلة نقاط مكّون تقييم الطالب = المتوسط البس

 نقاط المكّون ألن الكثير من الردود كانت "غير معروف" أو إجابات فارغة(.

 

نتيجة عامة واحدة للمؤشّر. تتراوح نقاط المكّون بين صفر وواحد، وتقدّ في شكل لوحة متابعة من أربع نقاط، وهي ال تجمع للحصول على 

وبهذه الطريقة، وكلما ارتفعت النتيجة المسّجلة، كلما زاد تعميم تعليم المواطَنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة في المكّون المحدّد. 

 يمكن للمستخدمين إجراء تقييم بسيط لتحديد المكّون الذي يستلزم جهوداً إضافية. 

4.D  .التحقق 

الواردة من البلدان للتحقّق من اتّساقها ومصداقيتها، وتطرح استفساراتها على المجيبين الوطنيين،  الوطنيةتعمل اليونسكو على مراجعة اإلجابات 

 عند االقتضاء. وحيثما أمكن، تُذكَر الوثائق والروابط الوطنية المُقدّمة، فضالً عن مصادر المعلومات البديلة المتاحة. 

تمّ التحقّق عند اقتراح أيّ تغييرات على اإلجابات المقدّمة نتيجة إلجراءات ضمان الجودة، تُبلَّغ اليونسكو البلدان المعنية عن هذه التغييرات لي

عندما  الوطنيةم منها. تُرسَل النتائج النهائية قبل نشرها من قبل اليونسكو إلى الجهات الوطنية المزّودة للبيانات، جهات تنسيق إحصاءات التعلي

 وجدو.

4.E. التعديالت 

ة. التعديالت الوحيدة التي تم إجراؤها هي عندما تكون فئات إجابات األسئلة غير صالحة عندما تكون الردود بين األسئلة المختلفة غير متسق

 .والتحقق منها معها الدول في هذه الظروف، سيتم إبالغ التغييرات المقترحة إلى 

 
مواضيع والمواضيع يُعتبر أن إدماج مفهومي تعليم المواطَنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة في النظم التعليمية قد تحقّق إذا ما ذُكرت ال 3

ويُتَوَقع تنفيذهما من قبل السلطات المختصّة )مثل الوزارات، وسلطات التعليم اإلقليمية أو  الفرعية المتّصلة بهما بوضوح في الوثائق ذات الصلة،
 القتضاء. المحلية(، والمؤسسات التعليمية )مثل المدارس والكليات والجامعات(، و/أو المهنيين في مجال التعليم )مثل المعلمين والمحاضرين( حسب ا
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4.F  .  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى  ( على  1)معالجة القيم الناقصة 

 على مستوى البلد •

ت يتمّ التعامل مع عدد صغير من القيَم الناقصة، مثل اإلجابات غير الواضحة و/أو الفارغة، على أنها أصفار عند حساب النقاط. إذا ما كان

واحد، ال تُحتسب نتيجة المكّون. وفي هذه الحاالت، تُقدَّم قيمة المكّون  في المائة من اإلجابات على سؤال 50هذه القيَم الناقصة تمثّل أكثر من 

 المعني على أنها غير متوفرة عند نشر النتائج.

 على المستوى اإلقليمي  •

 .ال تُحسب القيَم اإلقليمية
 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 ال تُحسب المجاميع اإلقليمية.

4.H.    للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد  المناهج والتوجيهات المتاحة

 الوطني

 .c.4القسم  على البلدان الراغبة في قياس هذا المؤشّر أن تتّبع الخطوات المحدّدة المبينّة في طريقة الحساب المذكورة أعاله •

بشأن التربية من  1974اعتمدت الدول األعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو االستبيان المخصّص لرصد تنفيذ توصية عام  •

أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية. ويتضمن االستبيان مبادئ 

التوصية ومسرداً للمصطلحات الرئيسية. كما توفّر اليونسكو الدعم المباشر إلى الدول األعضاء توجيهية يُسترشد بها في تطبيق 

 في ملء االستبيان، وتقدّم تفسيرات دقيقة وحسن التوقيت. 

4.I  . إدارة الجودة 

 ال شيء يتعلق بمعالجة البيانات النوعية التي تم جمعها بشكل أساسي ألغراض غير إحصائية.

 

4.J  . ضمان الجودة 

تعمل اليونسكو على مراجعة اإلجابات القطرية الواردة من البلدان للتحقّق من اتّساقها ومصداقيتها، وتطرح استفساراتها على  •

يُطلب إلى البلدان دعم االستبيانات المملوءة من خالل تقديم األدلة المناسبة على ردودها في والمجيبين الوطنيين، عند االقتضاء. 

مثل السياسات والقوانين والمناهج التعليمية وما إلى ذلك(. وتُتاح هذه االستبيانات لالطّالع العام بعد نشر شكل وثائق أو روابط )

النتائج، على أن تأخذ اليونسكو في الحسبان مصادر المعلومات البديلة، حيثما كانت متاحة. وقد تشمل هذه المصادر البديلة 

الميثاق حول التعليم من أجل  ية الدولية المماثلة، مثل مشاورات مجلس أوروبا بشأناالستجابات الوطنية لعمليات التشاور الحكوم

استراتيجية التعليم من  ومشاورات لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا بشأن ،المواطَنة الديمقراطية والتربية على حقوق اإلنسان

أو أيّ معلومات أخرى إدراج التعليم من أجل التنمية المستدامة وتعليم المواطَنة العالمية في النظم التعليمية  ،أجل التنمية المستدامة

 للبلدان. 

مة نتيجة إلجراءات ضمان الجودة، تُبلِّّغ اليونسكو البلدان المعنية عن هذه التغييرات عند اقتراح أيّ تغييرات على اإلجابات المقدّ •

جهات تنسيق إحصاءات و اليونسكو إلى الجهات الوطنية المزّودة للبيانات ليتمّ التحقّق منها. قبل النشر، تُرسَل النتائج النهائية من قبل

 التعليم ومؤشّرات أهداف التنمية المستدامة. 

 

4.K  . تقييم الجودة 

 ال شيء يتعلق بمعالجة البيانات النوعية التي تم جمعها بشكل أساسي ألغراض غير إحصائية.
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  توافر البيانات

بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد  1974جولة المشاورات حول تنفيذ توصية العام  2021-2020لعام أجريت في ا

بلداً تقارير في هذا الشأن: آسيا الوسطى والجنوبية  75الدولي والتربية في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية. وخالل هذه المشاورات، قدّم 

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
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(، وشمال أفريقيا وغرب 10(، أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )32(، وأوروبا وأمريكا الشمالية )7وجنوب شرق آسيا )(، وشرق 4)

 (.6( وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )2(، وأوقيانوسيا )10آسيا )
 

 التسلسل الزمني:
 )كنقطة زمنية واحدة( 2020لعام  2017المجموعة األولى من البيانات متاحة في من عام 

 

 التفصيل:

 ال يوجد
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 مصادر التباين:

ال يُفترض وجود تباين في النتائج حيث إن قيَم المؤشّرات تحتسب من خالل اإلجابات المقدّمة من البلدان. إذا ما اقترحت تغييرات على 

نية يتمّ التحقّق منها.إلجراءات ضمان الجودة، تُبلَّغ هذه التغييرات إلى البلدان المعاإلجابات المقدّمة نتيجة   
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