
 

ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة : ٤الهدف 
 للجميع

ستويات افؤ فرص الوصول إلى جميع مالقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، وكفالة تك: ٥-٤الغاية 
التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأفراد الشعوب األصلية، 

  ٠٢٠٢ واألطفال الذين يعيشون في ظروف هشة، بحلول عام

مؤشرات التكافؤ )أنثى/ذكر، وريفي/حضري، وأدنى/أعلى خمس السكان ثراء، وفئات  :١-٥-٤المؤشر 
النزاعات، متى توافرت البيانات عن  ذوي اإلعاقة وأفراد الشعوب األصلية، والمتضررين من خرى مثلأ

 ذلك( لجميع مؤشرات التعليم المندرجة في هذه القائمة، التي يمكن تصنيفها
 

 المعلومات المؤسسية

  
 المنظمة/ المنظمات:

 
 (UNESCO-UISمعهد اليونسكو لالحصاء )

 
 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:
 

ة قيد االهتمام. هي تمثّل معّدل قيمة المؤشر لمجموعة لمجموعات المعنيّ البيانات ل تتطلّب مؤشرات التكافؤ
واحدة نسبةً لقيمة المؤشر لمجموعة أخرى. بشكل عام، من المرّجح أن يتم وضع الفريق األقل فرصة في 

 إلى التكافؤ بين المجموَعتَين.  1شير القيمة المقسوم. وت
 

 األساس المنطقي:
 

 راجع البيانات الوصفية للمؤشر ذات الصلة.
 

 التعليقات والقيود:
 

، إنما تغيير بسيط قد يجعله كذلك )من خالل تحويل المعدالت التي تتخطى 1إن المؤشر ليس متماثالً للرقم 
 (. األمر الذي يسّهل عملية التفسير.2وطرحها من  1
 

 المنهجية

 
 طريقة االحتساب:

 
 للسكان الفرعيين قيد االهتمام.تم قسمة قيمة المؤشر ألكثر الجماعات المحرومة على قيمة المؤشر ت



 
DPI = [Indi]d 
 
[Indi]a 

 حيث أن:
 

DPI  =  عد )النوع، الثروة، الموقع إلخ( مؤشر التكافؤب 

Indi  2202= مؤشر التعليم في عام i الذي يحتاج إلى قياس االنصاف 

d )الجماعات المحرومة )من النساء واألكثر فقراً، وغيرها = 

A )الجماعات غير المحرومة )الرجال، األثرياء، وغيرها = 

 :التفصيل

 معنيّين. ألن مؤشرات التكافؤ تقارن مباشرةً شعبَين فرعيَين ما من تفصيل

 

 معالجة القيَم الناقصة:

 على مستوى البلد 

 نفس المؤشر قيد الدرس

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

 نفس المؤشر قيد الدرس

 االقليمية: المجاميع

 نفس المؤشر قيد الدرس.

 مصادر التفاوت:

 نفس المؤشر قيد الدرس.

 مصادر البيانات

 الوصف:

 هي المصادر نفسها المستخدمة للمؤشرات الموجودة ضمن الهدف نفسه.

 عملية الجمع:

 نفسها المستخدمة في المؤشر.

 



 

 ر البياناتتواف

 ر البيانات على المؤشر األساسييعتمد تواف

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 يعتمد على المؤشر األساسي

 البيانات: إصدار

 يعتمد على المؤشر األساسي

 

 لبياناتالجهات المزّودة با

 نفسها الخاصة بالمؤشر األساسي

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 معهد اليونسكو لالحصاء

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 

 المراجع:

 العودة إلى مراجع كل مؤشر أساسي

 المؤشرات ذات الصلة

 كل الغايات المتعلقة باالنصاف والغايات المرتبطة بالمؤشرات األساسية



 

ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة : ٤الهدف 
 للجميع

ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد يؤدي إلى : ١-٤الغاية 
 ٠٢٠٢تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 

 )ب( في نهاية المرحلة االبتدائية؛ و ألطفال والشباب )أ( في الصف الثاني/الثالث؛نسبة ا :١-١-٤ المؤشر
)ج( في نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي، الذين يحققون على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة  و

 الرياضيات، بحسب الجنس‘ 2’ القراءة، و ‘1’في 
 

 ةالمعلومات المؤسسي

 المنظمة/ المنظمات:

 (UNESCO-UISمعهد اليونسكو لالحصاء )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

النسبة المئوية لألطفال والشباب في الصف الثاني والثالث، وفي نهاية المرحلة االبتدائية وفي نهاية المرحلة 

ات. الكفاءة في القراءة والرياضيمن مستوى على األقل الحد األدنى الثانوي الذين يحققون  األولى من التعليم

 يتم قياس الحد األدنى من مستوى الكفاءة نسبةً لمقاييس جديدة للقراءة والرياضيات حالياً قيد التطوير.

 األساس المنطقي:

لمعنية. الدرس عند نهاية مراحل التعليم ا مية المحقَّقة في المجالَين قيدئج التعلياإن المؤشر هو قياس مباشر للنت

هناك عتبة واحدة فقط من شأنها أن تقسم التالميذ ون لنقاط القياس الثالث معيارها األدنى المحدد الخاص. وسيك

 إلى أعلى من الحد األدنى أو أقل:

نسبة أو النسبة المئوية للتالميذ الذين ال يحقّقون الحد األدنى من المعيار الذي ال أقل من الحد األدنى أي (أ)

 األدنى من الكفاءات المعتمدة عالمياً.تحدده البلدان وفقاً للحد 

نسبة أو النسبة المئوية للتالميذ الذين حقّقوا الحد األدنى من المعيار. الأعلى من الحد األدنى أي  (ب)

التي حددتها التقييمات القومية والشاملة لكل البلدان، يجب أن يتم  جراء عدم تجانس مستويات األداءو

طة الحد األدنى من مستويات االداء المحددة عالمياً. وما أن يحصل بناء مستويات األداء هذه على خري

حققوا الحد  ننسبة أو النسبة المئوية لألطفال الذيالذلك، سيتمكن المجتمع التعليمي العالمي من تحديد 

 األدنى من المعايير لكل بلد.

 المفاهيم:



اس من يُقوللمعرفة األساسية في مجال )الرياضيات أو القراءة( توى الكفاءة هو المعيار إن الحد األدنى من مس

، على سبيل المثال، يتألف (PISA) خالل تقييم التعلُّم. فاختبار القراءة الخاص ببرنامج التقييم الدولي للطلبة

دولية دراسة الالمستويات للكفاءة، بحيث يُعتبر مستوى الكفاءة الثاني كحد أدنى لمستوى الكفاءة. وفي  6من 

(  والدراسة الدولية لقياس مدى تقّدم القراءة في TIMSSلتوّجهات مستويات األداء في الرياضيات والعلوم )

مستويات للكفاءة: المستوى المتدني، المتوسط، المرتفع والمتقّدم. والطالب الذين  4(، هناك PIRLSالعالم )

في مجموعة من المواقف، ما يشابه مستوى الحد يبلغون المعيار المتوسط يمكنهم تطبيق المعارف األساسية 

ُمصاَدق عليها من قبل المجتمع الدولي أو البلدان. األدنى من الكفاءة. في الوقت الحالي، ما من معايير مشتركة 

يظهر المؤشر البيانات المنشورة من قبل كل من الوكاالت والمنظمات المتخّصصة في تقييم التعلُّم الشامل و

 لكل البلدان.

 التعليقات والقيود:

قارنة الخاصة لذا من غير الممكن م معاييرهضع ة تقييمات قومية، إال أن كل بلد يفي حين تتوفر البيانات لعدّ 

مستويات االداء. من بين الخيارات ربط التقييمات االقليمية الحالية استناداً إلى إطار عمل مشترك. باإلضافة 

إلى ذلك، تتم بشكل عام إدارة التقييمات ضمن أنظمة المدارس. ويغّطي المؤشر الحالي فقط التقييمات الحاصلة 

المستهَدفة ضمن المدارس قد تختلف بين بلد وآخر نتيجة تنّوع جماعات األطفال في المدارس والجماعات 

إن تقييم كفاءات األطفال والشباب خارج المدرسة يتطلب المسوح المرتكزة على األُسر. يتم خارج المدارس. 

كون لمرّجح أن ياعتبار تقييم األطفال في األسر إنما قد يكون األمر مكلفاً جداً ومن الصعب إدارته ومن غير ا

في النهاية، يتطلّب احتساب هذا المؤشر حد المطلوب خالل السنوات الثالث أو الخمس القادمة. على ال متوفراً 

معلومات خاصة تتعلق بسن األطفال المشاركين في التقييمات من أجل خلق بيانات قابلة للمقارنة العالمية. وقد 

قيقة وال يمكن االعتماد عليها، لذا قد يشّكل موضوع احتساب ال تكون أعمار األطفال بحسب رأس العائلة د

تقييم األطفال خارج المدرسة والتركيز األساسي على  شر تحّدياً جديداً. وجّراء التعقيدات الحاصلة فيهذا المؤ

 ألطفالايعتمد معهد اليونسكو لالحصاء نهج ارساء الخطى. الذي سيرّكز على تقييم تحسين النظام التعليمي، 

، حيث تتوفر الكثير من البيانات، ثم تطوير خطة تنفيذ أكثر تناسقاً لتقييم األطفال في المدرسة متوسطة األجل

 خارج المدرسة على المدى البعيد.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 يتم احتساب المؤشر على أنه النسبة المئوية لألطفال و/أو الشباب عند مرحلة تعليمية معينة الذين يحققون

 مستوى كفاءة محّدد سابقاً أو يتخطونه في موضوع معيّن.

 p، أعلى من الحد االدنى = PLtnsاألداء فوق المستوى األدنى، 

خالل أي ، s، في الموضوع nعلى النسبة المئوية للتالميذ في تقييم تعليمي عند مرحلة تعليمية  pحيث تدل 

الحد  sة الذي هو أعلى من معيار أدنى محّدد سابقاً، ، الذين حققوا مستوى الكفاء5؟ i؟ 0(، حيث t-iعام )

 األدنى. يتم تحديد المعيار األدنى من قبل المجتمع العلمي العالمي مع أخذ الفوارق االقليمية بعين االعتبار.

 :التفصيل



العرق. وبحسب السن والفئة العمرية للتالميذ، والجنس والموقع والوضع االجتماعي االقتصادي ووضع الهجرة 

وضع االعاقة ال يتوفر في الوقت الحالي في معظم التقييمات التعلّمية القومية والشاملة لكل البلدان إنما من 

 الممكن اعتماده في التقييمات المسستقبلية.

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

 ما من قيم ناقصة من قبل مجمعي البيانات

  والعالميعلى المستويَين القومي 

عي البيانات  ما من قيم ناقصة من قبل مجّمِّ

 مصادر البيانات

 الوصف:

تمر برنامج تحليل النظم التعليمية في بلدان مؤهناك العديد من التقييمات التعلمية الشاملة لكل البلدان ومنها: 

الدولية لقياس مدى تقدُّم (، الدراسة PASECوزراء التربية للبلدان التي يجمع بينها استخدام اللغة الفرنسية )

(، تجّمع افريقيا الجنوبية والشرقية لمراقبة PISA(، برنامج التقييم الدولي للطلبة )PIRLSالقراءة في العالم )

نة والتوضيحية الثالثة )SACMEQنوعية التعليم ) ( والدراسة الدولية TERCE(، الدراسة االقليمية المقارِّ

 (. TIMSSاضيّات والعلوم )لتوّجهات مستويات االداء في الري

استخدام بيانات تقييمية قومية واسعة المدى من التقييمات الشاملة لكل االستراتيجية القصيرة األمد:  (أ)

 البلدان بالرغم من أن مستويات االداء ال يمكن أن تتم مقارنتها بشكل مباشر.

ديد أو د إلى اختبار جاالستراتيجية المتوسطة األمد: استخدام مقياس عالمي للتقرير باالستنا (ب)

 الربط االحصائي بين التقييمات القومية واالقليمية والشاملة لكل البلدان.

 عملية الجمع:

 للتقييمات التعلُّمية الشاملة، تم تأمين البيانات من قبل المنظمات ذات الصلة المسؤولة عن كل تقييم.

 ر البياناتتواف

 الوصف:

 اً بلد 97

 السالسل الزمنية:

 .2015و 2010السنة األحدث في الفترة الممتدة بين تتوفر 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 متنّوعة. فلكل تقييم تعلُّمي دورته الخاّصة لجمع البيانات.



 البيانات: إصدار

 2016تموز/يوليو 

 لبياناتالجهات المزّودة با

 االسم:

لهيئات المسؤولة عن قيادة التقييمات التعلُّمية )بما فيها وزارات التربية، المكاتب االحصائية القومية، وغيرها ا

نة للبيانات(. بالنسبة للبيانات الشاملة لكل البلدان،  نة للبيانات فيمن الجهات المؤّمِّ ، الرابطة تتمثل الجهات المؤّمِّ

(، ومنظمة LLECE، ومختبر اميركا الالتينية لتقييم نوعية التعليم )(IEAالدولية لتقييم االنجاز التعليمي )

(، وبرنامج تحليل النُّظم التعليمية في بلدان مؤتمر وزراء OECDالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )

ع افريقيا الجنوبية والشرPASECالتربية للبلدان التي يجمع بينها استخدام اللغة الفرنسية ) قية لمراقبة (، وتجمُّ

 (.SACMEQنوعية التعليم )

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 معهد اليونسكو لالحصاء.

 المراجع:

 دليل الموارد الموّحد:

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 

 المراجع:

Programme d’analyse des systems éducatifs de la CONFEMEN (PASEC):  
 
http://www.pasec.confemen.org/ 
 
Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS): http://www.iea.nl/pirls_2016.html  
 
Programme for International Student Assessment (PISA): 
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/  
 
The Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality (SACMEQ):  
 
http://www.sacmeq.org/?q=sacmeq-projects/sacmeq-iv  
 
Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE): 
http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/third-
regional-comparative-and-explanatory-study-terce/ 
 
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS): 
http://www.iea.nl/timss_2015.html 



 

 

 المؤشرات ذات الصلة

باء؛ -5؛ 5-5؛ 4-5؛ 3-5؛ 5-4جيم؛ -3؛ 9-3؛ 4-3؛ 3-3؛ 1-3؛ 3-2؛ 2-2؛ 1-2؛ 5-1؛ 4-1؛ 1-2

 ألف-16باء؛ -13؛ 3-13؛ 8-12؛ 6-10؛ 2-10باء؛ -8؛ 9-8؛ 6-8ألف؛ -9

 

 

 

 



ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة : ٤ الهدف
 للجميع

، فرص الحصول على نوعية جيدة ٢٢٠٢والفتيان، بحلول عام كفالة أن تتاح لجميع الفتيات : ٢-٤الغاية 
 من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي

نسبة األطفال دون الخامسة الذين هم ماضون على المسار الصحيح من حيث النمو في  :١-٢-٤المؤشر 
 ، والرفاه النفسي واالجتماعي، بحسب الجنسمجاالت الصحة، والتعلم

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 (منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

إن نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين هم ماضون على المسار الصحيح من حيث النمو والتعلُّم والرفاه 

ً  95اً وشهر 63 لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين النفسي واالجتماعي يتم قياسها حالياً بالنسبة المئوية  شهرا

الصحيح من حيث النمو في ثالثة مجاالت على األقل من هذه المجاالت األربعة: على الذين هم على المسار 

 على الصعيد االجتماعي العاطفي وعلى صعيد التعلُّم.وعلى الصعيد الجسدي، وصعيد القراءة والحساب، 

 األساس المنطقي:

فاالستثمار في النماء في مرحلة إن النّماء في مرحلة الطفولة المبكرة يرسي قواعد االزدهار لمدى الحياة. 

الطفولة المبكرة يُعدُّ من االستثمارات األكثر دقّة وفعالية من حيث التكلفة، التي يمكن أن يقوم بها بلد ما لتحسين 

اء في النم شري وتعزيز التنمية المستدامة. ويُعدّ صّحة الراشدين وتعليمهم وانتاجهم من أجل بناء رأس مال ب

ً مبكرمرحلة الطفولة ال منذ البداية كما أنه يؤمن داللةً جيدة عن النمو القومي. كما أن الجهود  ة بحد ذاته انصافا

ؤمن التحسينات البشرية واالجتماعية في مرحلة الطفولة المبكرة من شأنها أن تالرامية إلى تحسين النماء 

 واالقتصادية لألفراد كما للمجتمعات.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

األطفال دون سن الخامسة الذين هم ماضون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجاالت الصحة عدد 

 .011والتعلُّم والرفاه النفسي مقسوم على مجموع عدد األطفال دون سن الخامسة في المجتمع ومضروب ب

 :التفصيل

قبل مقّدم الرعاية وغيرها من بحسب السن والجنس ومكان االقامة والثروة والموقع الجغرافي والتعليم من 

 الخصائص الخلفية.



 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

عندما تكون بيانات بلد ما غير موجودة بتاتاً، ال تنشر منظمة األمم المتحدة للطفولة أي تقدير على 

 مستوى البلد.

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

قيم المفقودة لعلى تلك البلدان التي تقع ضمن نطاق المنطقة ذات ايتم تطبيق متوسط المعدل االقليمي 

 االقليمية فقط، إنما ال تُنشر على أنها تقديرات على مستوى البلد. بهدف قياس المجاميع

 االقليمية: المجاميع

االقليمية  المجاميعالتي تشّكل العالم. أما  لكافة المناطق دون االقليميةالعالمية هي المعدالت الُمقاسة  إن المجاميع

 فهي المعدالت الُمقاسة لكافة البلدان ضمن المنطقة.

 مصادر البيانات

 الوصف:

( الذي تدعمه اليونيسف كان يجمع البيانات MICSإن المسوح األسرية كالمسح العنقودي المتعدد المؤشرات )

( في البلدان ذات الدخل ECDIالمتعلقة بهذا المؤشر )من خالل مؤشر النماء في مرحلة الطفولة المبكرة أو 

. وقد تم جمع العديد من البنود الفردية المشمولة في مؤشر النماء 0101المنخفض والمتوسط منذ حوالي العام 

في مرحلة الطفولة المبكرة من خالل آليات أخرى في بلدان منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي 

 ذات الدخل المرتفع أيضاً.

 مع:عملية الج

تعمل اليونيسف سنوياً على تحديث قاعدات بياناتها العالمية، التي تُسّمى بالبلدان المبلّغة عن المؤشرات من  

(. يجري ممارسة هذا التمرين بالتعاون الوثيق مع مكاتب بلدان اليونسيف بهدف CRINGأجل األهداف )

 محّدثة قابلة للمقارنة الدولية. يتم دعوة مكاتبضمان ان تتضّمن قاعدة البيانات العالمية لليونيسف بيانات 

الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة للطفولة إلى  تقديم بيانات خاصة بالبلد لعدد من المؤشرات األساسية 

حول حسن معيشة النساء واألطفال. ويعمل الفريق العامل في المكتب القومي مع نظراء محليين لضمان أن 

نات األكثر صلةً. يتم بعدها مراجعة التحديثات التي أرسلتها مكاتب البلد من قبل أخصائيين يتم مشاركة البيا

في القطاع في المقّر الرئيسي لليونيسف للتحقّق من االتّساق ومن نوعية بيانات التقديرات المقّدمة واعادة 

لهدف لضمان أاّل يتّم اشتمال تحليلها حيث يمكن. وتجري هذه المراجعة باالستناد إلى مجموعة من المعايير ا

. وما أن تتم هذه الخطوة يتم توفير األصداء إذا ما كانت ال على المعلومات األكثر موثوقيةقاعدات البيانات إ

نقاط البيانات مقبولة أو ال والسبب وراء عدم قبولها. ثم يتم ادخال نقاط البيانات الجديدة المقبولة في قاعدات 

في وضع جداول االحصاءات العالمية لألطفال، وفي كافة المواد والمنشورات  مية وتُنشرنات اليونيسف العالبيا

 .data.unicef.orgالتالي كترونية على العنوان ة اإلالخاصة بالبيانات األخرى. كما يتم وضعها على الصفح

بل أمن يتم ألعضاء قحث اليونيسف أيضاً خالل العام على مصادر إضافية للبيانات تبثها مكاتب الدول اكما تب

 ضمها إلى قاعدة البيانات العالمية.



 البيانات توافر

 الوصف:

 من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. اً بلد 85تتوفّر البيانات القابلة للمقارنة ل

 السالسل الزمنية: 

 .0202منذ عام 

 الجدول الزمني

 ال ينطبق

 لبياناتالجهات المزّودة با

 الوصف:

 )في معظم الحاالت( القوميةمكاتب اإلحصاءات 

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

data.unicef.org 

 

 المراجع:

http://data.unicef.org/ecd/development-status.html 

 



ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة : ٤الهدف 
 للجميع

، فرص الحصول على نوعية جيدة ٢٢٠٢والفتيان، بحلول عام كفالة أن تتاح لجميع الفتيات : ٢-٤الغاية 
  من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي

معدل المشاركة في التعلُّم المنظَّم )قبل سنة واحدة من سن االلتحاق الرسمي بالتعليم : ٢-٢-٤المؤشر 
 االبتدائي(، بحسب الجنس

 

 المعلومات المؤسسية

 المنّظمة/ المنّظمات:

 (UNESCO-UISمعهد اليونسكو لالحصاء )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

حسب ائي(، بمعّدل المشاركة في التعلُّم المنّظم )قبل سنة واحدة من سن االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدإّن 

منّظم أو  في برنامج تعلّمي ونشاركوية لألطفال في السن المحددة الذين يالمئالنسبة الجنس كما تم تعريفه ب

مج الطفولة برنااألمر يشمل أيضاً المشاركة في  ية.تقّدم مزيجاً من التعليم والرعاكثر، بما فيها البرامج التي أ

 عليم االبتدائي.آخر وفقاً للسن الرسمي لاللتحاق بالتوقد تختلف الفئة العمرية بين بلد والمبكر والتعليم االبتدائي. 

 األساس المنطقي:

 البتدائية.بداية المدرسة ايعمل المؤشر على قياس تعّرض االطفال ألنشطة التعلّم المنظَّم في السنة التي تسبق 

درجة مشاركة مرتفعة في التعلُّم المنظَّم مباشرةً قبل السن الرسمي لاللتحاق وتُظهر القيمة المرتفعة للمؤشر 

 بالمدرسة االبتدائية.

 المفاهيم:

ة بنيّة ّمممتناسقة من األنشطة التعليمية المصالذي يتألّف من مجموعة  إّن برنامج التعلُّم المنظَّم هو البرنامج

مة مسبقاً أو إنجاز مجموعة معيّنة من المهام التعليمية. فبرامج الطفولة المبكرة  بلوغ مخرجات تعلّميّة مصمَّ

 والتعليم االبتدائي هما أمثلة عن برامج التعلُّم المنّظمة.

وّحد للتعليم من التصنيف الدولي الم 1122تّم تعريف الطفولة المبكرة والتعليم االبتدائي في مراجعة عام 

(ISCED 1122 وتم تصميم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بشكل عام بنهج شمولي لدعم نمو الطفل .)

المعرفي والجسدي واالجتماعي والعاطفي المبكر ولتعريف األطفال الصغار على التوجيه المنّظم خارج نطاق 

ية في ويد الطالب بالمهارات األساسالعائلة. ويقّدم التعليم االبتدائي والتعلّم واألنشطة التعليمية المصّممة لتز

ر  القراءة والكتابة والرياضيّات ولبناء أساس صلب لعملية التعلُّم وفهم المجاالت األساسية للمعرفة والتطوُّ

 األّولي من التعقيد مع القليل من التخّصص، إذا ما كان موجوداً.الشخصي. هو يرّكز على التعلّم عند المستوى 



د المدرسة االبتدائية هن السن الذي يكون فيه الطفل مجبراً على االلتحاق بالتعليم االبتدائي السّن الرسمي الرتيا

اء محددة، على سبيل المثال، في أجز ةوفقاً للتشريعات والقوانين القومية. حيث يكون هناك أكثر من سن واحد

ال الذي من المتوقّع أن يبدأ االطف مختلفة من بلد معيّن، يتم استخدام السن الرسمي األكثر اشتراكاً )أي السن

 الذين يبلغوه المدرسة االبتدائية( من أجل احتساب هذا المؤشر على المستوى العالمي.

 التعليقات والقيود:

إّن المشاركة في برامج التعلّم في السنوات األولى ال تكون بدوام كامل للعديد من األطفال، بمعنى أّن التعّرض 

رج المنزل سيتغيّر من حيث الكثافة. فالمؤّشر يعمل على قياس النسبة المئوية لألطفال للبيئة التعلّميّة خا

فة البرنامج، األمر الذي يحّد من القدرة على التوّصل إلى استنتاج بشأن الخاضعين للتعلّم المنظَّم إنّما ليس لكثا

 اق تعريف برامج التعلّم عبر العديد منال بد من القيام بالمزيد من العمل لضمان اتّسلذا مدى بلوغ هذه الغاية. 

ً مع المعلومات المكّملة  المسوح، كما أنّه معّرف بطريقة مفهومة ببساطة من قبل متلقّي المسوح، مثاليا

 كمية الوقت الذي يقضيه األطفال في البرامج التعلّميّة.للمجموعة المتعلقة ب

 المنهجيّة

 طريقة االحتساب:

األطفال في الفئة العمرية المحددة الذين يشاركون في برنامج التعلُّم المنّظم كنسبة مئوية يتم االعراب عن عدد 

من مجموع السكان من الفئة العمرية نفسها. يمكن احتساب المؤشر من البيانات االدارية وأيضاً من المسوح 

م اإلبالغ عنه من قبل المدارس ويت األسرية. وإذا كان من األولى، فعدد االنتساب إلى برامج التعلّم المنّظمة يتم

اشتقاق نسبة السكان من الفئة العمرية نفسها سنة واحدة أقل من السن الرسمي لاللتحاق بالمدرسة االبتدائية 

من التقديرات السكانية. والحتساب هذا المؤشر على المستوى العالمي يتم استخدام التقديرات السكانية من 

حدة . أما إذا ما اشتُق من المسوح األسرية، فيتم جمع االنتسابات والسكان على حّد شعبة السّكان في األمم المت

 سواء في الوقت عينه.

PROL0t1,AG(a-1) = E0t1,AG(a-1) 
 
SAPAG(a-1) 
 

 حيث أن: 

PROL0t1,AG(a-1) عليمت= نسبة المشاركة في التعلّم المنّظم قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بال 

 االبتدائي

E0t1,AG(a-1)  االنتساب إلى التعليم المبكر أو التعليم االبتدائي )التصنيف الدولي الموّحد للتعليم المستويات =

 ( قبل سنة واحدة من السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي1حتى  0من

SAPAG(a-1)  = أقل من السن الرسمي لاللتحاق الذين يبلغون من العمر سنة واحدة السكان في السن المدرسي

 بالتعليم االبتدائي

 



 :التفصيل

 بحسب السن والجنس من المصادر االدارية، وبحسب السن والجنس والموقع والدخل من المسوح األسرية.

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 
ة أو ناقصة تكون مفقودبعض المواد المفاتيح للبيانات التي قد يقوم معهد اليونسكو لالحصاء بتقدير 

من أجل الحصول على تقديرات قابلة للنشر على المستوى القومي. وحيث ال يمكن اجراء هذا األمر 

ليمية االق الحتساب المجاميع يقوم معهد اليونسكو لالحصاء بإحالة القيم المفقودة لالستخدام فقط

 والعالمية.

 

بين، قد يقوم معهد اليونسكو لالحصاء بواحد أو أكثر وبهدف احتساب النسبة المئوية للمعلّمين  المدرَّ

 مما يلي:

 تعديل الحتساب االبالغ الزائد أو الناقص، على سبيل المثال:ال 

o  بالغ الذي ال يتم اال –كالتعليم الخاص أو العام  –لتشمل االنتساب في نوع من أنواع التعليم

 عنه من قبل البلد؛ و/أو

o  من البلد الذي ال يتم االبالغ عنه من قبل البلد.لتشمل االنتساب في جزء 

 تقدير لعدد االنتسابات في الفئة العمرية المحددة ما لم يتم االبالغ عن التوزيع العمري من قبل البلد 

 )إعادة توزيع االنتسابات للعمر غير المحّدد )عبر العمر المحّدد 

  د يكن من الممكن على شعبة السكان وال البلتقدير السكاني في السن الرسمي للبلدان الصغيرة )ما لم

 نفسه تأمين التقديرات بنفسها(.

نة للبيانات  في كافة الحاالت، تستند التقديرات الى اثبات من البلد نفسه )كالمعلومات من الجهات المؤّمِّ

رونية تالمتعلقة بحجم المكّون المفقود، من خالل المراسالت، والمنشورات أو البيانات من الصفحة االلك

أو إلى بيانات  للوزارة أو مكتب االحصاء القومي، أو من خالل المسوح التي أجرتها منظمات أخرى(

( كبيانات مراقبة إذا ما تم إيجاد المواد الناقصة 2البلد الخاصة بسنوات سابقة. ويمكن نشر هذه األرقام: )

؛ بإصدار تقديرات وتقديمها بدل البيانات الناقصة مية إذا ما اقتنعت البلد( كتقديرات قو1في مصدر قومي؛ )

 ( كتقديرات لمعهد اليونسكو لالحصاء، إذا ما كان المعهد هو من قام بالتقديرات.3)

بشكل شائع يتم تقدير التوزيع العمري لالنتساب من خالل التوزيع العمري المبلغ عنه في سنة سابقة. وما 

ع العمري لالنتساب يتم استخدام التوزيع السنّي المبلغ عنه في مسح لم يسبق أن بلغ البلد أبداً عن التوزي

واالستقصاء الديمغرافي والصحي  MISCسابق، إذا ما توفّر )كالمسح العنقودي المتعّدد المؤشرات 

DHS.) 

من مجموع  %5أكثر من  ر االعمار المعروفة إذا ما شّكلتتم اعادة توزيع االعمار غير المعروفة عبت

 .%5ات في هذه المرحلة من التعليم. ال تُجَر التقديرات إذا كانت النسبة أقل من االنتساب

حال عدم  والتي يتم انتاجها فقط فيإن التقديرات السكانية بحسب السن للبلدان ذات العدد السكاني القليل، 

قط ه، تحصل فتوفّر أي تقديرات مالئمة أخرى سواء من برنامج االمم المتحدة للتنمية أو من البلد نفس



للبلدان التي سبق وقدمت بيانات تعليمية لمعهد اليونسكو لالحصاء والتي تتوفر لديها التقديرات السكانية 

 من مصدر يُعتمد عليه في بعض السنوات.

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

االقليمية والعالمية من البيانات القومية القابلة للنشر والمحّولة. فالبيانات القابلة للنشر  يتم اشتقاق المجاميع

هي تلك المرفوعة إلى معهد اليونسكو لالحصاء من قبل الدول األعضاء أو نتيجة التقدير غير المباشر 

ً لمعايير محددة سابقاً. في كلتَي الحالتَين يتم ارس ل ال هذه البيانات إلى الدوالذي يقوم به المعهد وفقا

 األعضاء للمراجعة قبل أن يتم اعتبارها قابلة للنشر من قبل معهد اليونسكو لإلحصاء.

وعندما ال تتوفر البيانات لكافة البلدان، يقوم معهد اليونسكو لالحصاء بإحالة البيانات القومية الى غرض 

 ت وال حتى نشرها.احتساب المعدالت االقليمية. وال يتم اصدار هذه البيانا

حيث ووحيث تتوفر بيانات البلد لسنة سابقة كما لسنة أحدث من السنة الناقصة، يتم استكمال خطي بسيط. 

توفر سوى حيث ال تبالمثل، وال تتوفر البيانات سوى لسنة سابقة، يتم استخدام القيمة األحدث كتقدير. 

 دير. بيانات السنة األحدث، يتم استخدام القيمة األخيرة كتق

وحيث ال تتوفر أبداً بيانات البلد ذات الصلة، يمكن أن تستند التقديرات إلى متغيّر آخر يرتبط بشكل واضح 

 نتسابات.مجموع اال سن على سبيل المثال، قد يستند إلىبالمادة التي يتم تقديرها. فاالنتساب بحسب ال

ل غير يتم استخدام المعدّ  ساعد التقديراتوحيث ال تتوفر اي بيانات للبلد ألي سنة والتي من شأنها أن ت

 للمنطقة التي تقع فيها البلد. الُمرّجح

 

 االقليمية: المجاميع

االقليمية والعالمية كمعدالت مقاسة باستخدام القاسم المشترك االدنى للمؤشر على أنه  يتم احتساب المجاميع

 حالةإالتي يمكن نشرها لبلد معيّن أو لسنة معينة، تجري  الوزن. وكما سبق وورد أنه عندما ال تتوفر البيانات

 .والعالمية االقليمية المجاميعغرض احتساب ب

 مصادر التفاوت:

قد تختلف األرقام المنشورة على الصعيد القومي عن تلك األرقام المنشورة دولياً بسبب الفوارق بين أنظمة 

؛ أو الفوارق في التغطية )أي مدى تضمين مختلف أنواع التعليم القومية والتصنيف الدولي الموّحد للتعليم

ياجات الخاصة، الواحد ضمن اآلخر(، و/أو بين تقديرات السكان التعليم، كالتعليم الخاص أو تعليم ذوي االحت

 القومية وتلك الخاصة بشعبة السكان لألمم المتحدة.

 

 

 



 مصادر البيانات

 الوصف:

ومراكز التعليم المنظَّم أو من المسوح األسرية المتعلقة بانتساب سنة معينة من الدارية من المدارس البيانات ا

العمر في برامج التعلّم المبكر؛ االستبيانات والمسوح السكانية للتقديرات السكانية لسنة معينة من العمر )إذا ما 

لتعليم بشأن السن الرسمي تم استخدام البيانات االدارية بشأن االنتاسب(؛ البيانات االدارية من وزارات ا

 لاللتحاق بالتعليم االبتدائي.

 عملية الجمع:

زارات التعليم التي ترفعها و االنتساب بياناتالسالسل الزمنية استناداً إلى  يقوم معهد اليونسكو لالحصاء بإنتاج

 ياناتبوالتقديرات السكانية التي تنتجها شعبة السكان لألمم المتحدة. يتم جمع  أو المكاتب القومية لالحصاءات

م . ويُطلب من البلدان اإلبالغ عن البيانات وفقاً لمراحل التعليالنظامي من خالل المسح السنوي للتعليم االنتساب

  لمؤشرات الناتجة عنها.المعّرفة في التصنيف الدولي الموّحد للتعليم لضمان امكانية المقارنة الدولية ل

م الخطاء االلكترونية التي تتحقّق من األخطاء الحسابية ومن عدبّت من البيانات باستخدام أنظمة تعقّب ليتم التث

االتساق وتحليل توّجهات النتائج غير القابلة للتصديق. يتم االستعالم مع ممثّلي البلد الذي يرفعون البيانات 

ً )لألخطاء( أو التفسيرات المقّدمة )للنتائج غير القابلة للتصديق إنما التي األمر الذي يجعل التصحيح م مكنا

تكون صحيحة(. وخالل هذه العملية يتم تشجيع البلدان أيضاً على تأمين التقديرات لمواد البيانات الناقصة أو 

 الغير مكتملة.

ء في ي ينتجها معهد اليونسكو لالحصاباإلضافة إلى ذلك، تملك البلدان الفرصة لرؤية المؤشرات الرئيسة الت

 مؤشرات "استعراض البلد" السنوية والتعليق عليها.

 ر البياناتتواف

 الوصف:

(، 1125والعام  1121)وحدة على األقل في الفترة الممتدة بين العام  اً بلد 252من المصادر االدارية: 

، آسيا الشرقية 34لصحراء ، افريقيا جنوب ا3افريقيا  ، شمال5، القوقاز وآسيا الوسطى 45للمناطق المتقّدمة 

، أوقيانيا 33الكاريبي منطقة البحر ، اميركا الالتينية و21آسيا  ، غرب4، جنوب آسيا 9، جنوب شرق آسيا 1

4. 

 السالسل الزمنية:

2991-1125 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 )المناطق النامية( 1122ي/ يناير )المناطق المتقدمة( وكانون الثان 1122حزيران/ يونيو 

 



 البيانات: إصدار

 1122 كانون األول/ ديسمبر –تشرين الثاني/نوفمبر 

 لبياناتالجهات المزّودة ل

 وزارات التعليم و/أو مكاتب االحصاءات القومية

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 معهد اليونسكو لالحصاء

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 

 

 المراجع:

The Survey of Formal Education Instruction Manual 
http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Documents/UIS_ED_M_2016.pdf and  
 
UIS Questionnaire on Students and Teachers (ISCED 0-4) 
http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/default.aspx. 

 

 المؤشرات ذات الصلة

 5-4؛ 2-4



ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة : ٤الهدف 

 للجميع

كفالة تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم : ٣-٤الغاية 
  ٠٢٣٢ور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام العالي الجيّد والميس

الرسمي والتدريب خالل االثني  معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير :١-٣-٤المؤشر 
 الجنس عشر شهراً السابقة، بحسب

  

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 (UNESCO-UISمعهد اليونسكو لالحصاء )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

مثالً(  42و 41، وبين 42و 51ين إلى فئة عمرية محددة )بين والبالغين المنتمالنسبة المئوية للشباب 

المشاركين في التعليم أو التدريب الرسمي أوغير الرسمي خالل فترة زمنية محددة )االثني عشر شهراً السابقة 

 مثالً(

 األساس المنطقي:

إظهار مستوى مشاركة الشباب والبالغين في التعليم والتدريب من كافة االنواع. وتشير القيمة المرتفعة إلى 

الرسمي  تشارك في التعليم والتدريبوالتي حصة كبيرة من السكان الذين ينتمون إلى الفئة العمرية ذات الصلة 

 وغير الرسمي.

 المفاهيم:

على أنه التعليم الذي يؤمنه نظام المدارس والثانويات والجامعات وغيرها يتم تعريف التعليم والتدريب الرسمي 

من المؤسسات التعليمية الرسمية التي تشّكل في العادةِ سلّماً متتابعاً للتعليم بدوام كامل لألطفال والشباب، الذين 

من العمر. في بعض  41أو  42يبدأون عادةً من سّنٍّ تتراوح بين الخامسة أو السابعة وتستمر حتى بلوغ ال

يتشّكل الجزء العلوي من السلّم من برامج منّظمة من العمل بدوام جزئي مشترك مع المشاركة بدوام البلدان، 

 جزئي في النظام المدرسي والجتمعي المعتاد.

ويتم تعريف التعليم والتدريب غير الرسمي على أنه أي نشاط تعلّمي منّظم ومستدام ال يتوافق بشكل تام مع 

لتعريف اآلنف ذكره عن التعليم الرسمي. وبالتالي، من الممكن أن يتم التعليم غير الرسمي داخل المؤسسات ا

التعليمية أو خارجها، ويحضن األشخاص من كافة األعمار. ووفقاً للسياقات القومية، يمكن أن يغطي التعليم 

 للبالغين ومهارات الحياة والمهارات العملية غير الرسمي البرامج التعليمية التي من شأنها أن تنقل محو األمية

 والثقافة العامة.



 

 التعليقات والقيود: 

يمكن أن يتم تقديم التعليم الرسمي وغير الرسمي في مجموعة متنوعة من األماكن بما فيها المدارس 

دارية البيانات االوالجامعات، وفي بيئة العمل وغيرها ويمكن أن يمتد على فترات متنوعة. وغالباً ما تلتقط 

معدالت المشاركة ال تلتقط كثافة أو نوعية هذا  ا أنّ اعتماد المواقع الرسمية كالمدارس والجامعات فقط. كم

 التأمين وال حتى مخرجات التعليم والتدريب المعروضين.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 لذين يشاركون في التعليم والتدريبيتم االعراب عن عدد األشخاص الذين ينتمون إلى فئة عمرية مختارة وا

 الرسمي أو غير الرسمي كنسبة مئوية من السكان الذين ينتمون إلى العمر نفسه.

 PRAGi = EAGi 
 
PAGi 

 حيث أن: 

PRAGi =  معدل مشاركة السكان من فئة عمريةi في التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي 

 EAGi  انتساب السكان من الفئة العمرية =i  التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي في 

PAGi  السكان من الفئة العمرية =i 

i  =51-42 ،51  ،إلخ... 42-41أو أكثر 

 :التفصيل

 بحسب السن والجنس من المصادر االدارية، وبحسب السن والجنس والموقع والدخل من المسوح األسرية.

 معالجة القيَم الناقصة:

 على مستوى البلد 

عة للبيانات.ما من   قيَم ناقصة من قبل الجهات المجّمِ

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

عة للبيانات.  ما من قيَم ناقصة من قبل الجهات المجّمِ

 االقليمية: المجاميع

 االقليمية والعالمية لهذا المؤشر.  تتوفر في الوقت الحالي المجاميعال

 مصادر التفاوت:



 ال وجود لها.

 

 البياناتمصادر 

 الوصف:

البيانات االدارية من المدارس وأماكن التعليم والتدريب األخرى أو بيانات المسوح األُسرية المتعلقة بالمشاركين 

في التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي في سنة واحدة من العمر؛ التعدادات السكانية والمسوح للتقديرات 

 م استخدام البيانات االدارية بشأن االنتساب(.السكانية لسنة واحدة من العمر )إذا ت

 عملية الجمع:

 يتم جمع البيانات من المنظمات ذات الصلة المسؤولة عن كل مسح.

 ر البياناتتواف

 الوصف:

 (.5(؛ غربي آسيا )25(؛ المناطق النامية )4255)في  اً بلد 24

 السالسل الزمنية:

4222 ،4255. 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 .4252و 4254متعددة تعتمد على المسح والبلد. سيتم اجراء مسح االتحاد األوروبي لتعليم الراشدين في 

 البيانات:إصدار 

 متنوعة تعتمد على المسح والبلد.

 لبياناتالجهات المزّودة با

 وزارات التعليم و/أو  مكاتب االحصاءات القومية.

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 حصاءمعهد اليونسكو لال

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:



http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 

 

 

 المراجع:

European Adult Education Survey (AES): 
http://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/Statistics/DataPortal/AES.asp
x  
 
European Continuing Vocational Training Survey: 
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_cvts_esms.htm  
 
European Labour Force Survey: 
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_lfs_4w0_esms.htm 
 
 

 المؤشرات ذات الصلة

 4-9 ؛1-8اء؛ ب-1 ؛1-2؛ 2-2؛ 5-2



ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة : ٤الهدف 
 للجميع

ي ذلك فتحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما : ٤-٤الغاية 
 ٠٢٠٢المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة، بحلول عام 

نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  :١-٤-٤المؤشرات 
 بحسب نوع المهارة

 

 المعاومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 (UNESCO-UISمعهد اليونسكو لالحصاء )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

الشباب والراشدون الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحسب نوع المهارة نسبة 

عاماً( الذين  51من العمر( والراشدين )فوق ال 42و 51كما تم تعريفها على أنها النسبة المئوية للشباب )بين 

 الث األخيرة مثالً(.خضعوا ألنشطة مرتبطة بالكمبيوتر في مرحلة زمنية محددة )السنوات الث

 األساس المنطقي:

من شأن المهارات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن تحّدد االستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات 

حاجزاً يمنع الناس وخاصة النساء، من االستفادة بشكل تقار إلى مثل هذه المهارات االفيشّكل واالتصاالت. و

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.كامل من امكانيات 

 المفاهيم:

 تشمل األنشطة المرتبطة بالكمبيوتر لقياس مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ما يلي:

 نسخ أو نقل ملف أو حافظة ملفات -

 دارة النسخ واللصق لنسخ أو نقل المعلومات ضمن مستنٍد مااستخدام إ -

 مربوطة )كمستند ما أو صورة أو فيديو(ارسال الرسائل االلكترونية مع ملفات  -

 استخدام الصيَغ الحسابية األساسية في جدول بيانات -

 االتصال بأجهزة جديدة وكيفية ادخالها )كتعريف الطابعة أو الكاميرا أو جهاز االستقبال( -

 إيجاد وتحميل وادخال وتعريف البرامجيات الحاسوبية -

)بما فيها النصوص أوالصور  االلكترونية وضبرامج العرلق العروض االلكترونية من خالل خ -

  أوالمؤثرات الصوتية أوالفيديو أوالخرائط(

 نقل الملفات بين جهاز الكمبيوتر وأجهزة أخرى -



 كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجية متخصصة -

)وما  اللوحيوب االلكتروني إلى الحاسوب المكتبي، أوالحاسوب المحمول أو الحاسوب ويشير مصطلح الحاس

المعدات التي تملك مقدرات حاسوبية كالتلفزيون الذكي أو الهواتف  وال يشمل يشبهه من حواسيب محمولة(

 المحمولة.

 التعليقات والقيود:

إن المؤشر هو مؤشر جديد نسبياً إنما يستند إلى تعريف ومنهجية متفق عليهما دولياً، ومطّوران بالتنسيق مع 

(، من خالل فرق الخبراء وجّراء عملية تشاورية مكثفة مع البلدان. كما أنه ITUالت )االتحاد الدولي لالتصا

شرات االساسية التنموية، الذي أيّدته اللجنة أحد شركاء قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالئحة المؤ

 .4152االحصائية لألمم المتحدة في العام 

ي المقابالت المتعلقة باألنشطة المرتبطة بالحاسوب االلكتروني، الت يستند المؤشر إلى االستجابات التي تؤمنها

حصلت في فترة مرجعية من الوقت. إال أنها ال تشّكل تقييماً مباشراً للمهارات حتى أننا ال نعلم إذا ما تم أخذ 

 هذه األنشطة بطريقة فعاّلة.

رمجة إنما قييم االنجاز التعليمي ال يشمل البومن المسائل األساسية أن تعريف التقييم بحسب الرابطة الدولية لت

يشمله االتحاد الدولي لالتصاالت. وبالرغم من أن كليهما لديهما وسائل تطبيق ترتبط باستخدام الكمبيوتر 

الرابطة بواالنترنت كأداة في الحياة اليومية إال أن تعريف مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاص 

النجاز التعليمي محدودة أكثر مقارنةً مع تعريف االتحاد الدولي لالتصاالت. وفي حال كان يجب الدولية لتقييم ا

 وضع إطار مشترك، ال بد حينها من تنسيق التعريف الخاص بالجهتَين.

 المنهجية

يتم حساب المؤشر كالنسبة المئوية لألشخاص المنتمين إلى مجموعة سكانية معينة الذين أجابوا بنعم على 

مجموعة مختارة من المتغيرات كاستخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العديد من المجاالت، 

استخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل المدرسة أو خارجها و/أو في مكان العمل، توفر 

 ل، إلخ...النفاذ إلى شبكة االنترنت داخل المدرسة أو خارجها و/او في مكان العم

PICTa = ICTa 

 

Pa 

 حيث أن:

PICTa,s  النسبة المئوية لألشخاص من الفئة العمرية =a مهارات تكنولوجيا المعلومات  ملكونالذين ي

 واالتصاالت

ICTa,s  عدد األشخاص من الفئة العمرية =a  بمهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيملكون الذين 

Pa  =  السكان من الفئة العمريةa 

 :التفصيل 



بحسب سن التالميذ أو الفئة العمرية، والجنس والموقع والوضع االجتماعي االقتصادي إذا ما تم جمعه في 

 المسح الخاص.

 :معالجة القيَم الناقصة

 على مستوى البلد 

عة للبيانات. ناقصةما من قيَم   من قبل الجهات المجّمِّ

  االقليمي والعالميعلى المستويَين 

عة للبيانات. ما من قيَم ناقصة  من قبل الجهات المجّمِّ

 مصادرة التفاوت:

 غير موجودة

 مصادر البيانات

 الوصف:

المسوح المدرسية أو األسرية التي تجمع البيانات بشأن استخدام مهارات مختارة لتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت.

 عملية الجمع:

 من قبل المنظمات الممثِّّلة المسؤولة عن كل مسح )اليوروستات واالتحاد الدولي لالتصاالت(تم تأمين البيانات 

 ر البياناتتواف

 الوصف:

 .اً بلد 24

 السالسل الزمنية:

4111-4152 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 لكل مسح دورته الخاصة بجمع البيانات.متنّوع. 

 البيانات: إصدار

 4152تموز/يوليو 

 لبياناتالمزّودة باالجهات 

 االسم:



الهيئات المسؤولة عن قيادة المسوح االسرية أو التقييمات التعلُّمية )بما فيها وزارات التعليم، ومكاتب 

نة للبيانات( التي يتم فيها جمع المعلومات المتعلقة بمهارات  االحصاءات القومية وغيرها من الجهات المؤّمِّ

ولغايات عابرة للبلد، تشمل الجهات المؤّمنة للبيانات المكتب االحصائي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 لالتحاد األوروبي )يوروستات( واالتحاد الدولي لالتصاالت.

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 معهد اليونسكو لالحصاء

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 

 المراجع:

 االتحاد الدولي لالتصاالت: 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ITCMEAS-2014-PDF-E.pdf 

 

 المكتب االحصائي لالتحاد االوروبي )يوروستات(:

 
https://circabc.europa.eu/sd/a/50760cae-348b-4a8a-9569-

a96a6704fb70/Methodological_Manual_2015_ISS.zip 

 المؤشرات ذات الصلة

 

 يمج-9، 4-9، اءب-8، 2-8، 1-8، اءب-1، 2-1

https://circabc.europa.eu/sd/a/50760cae-348b-4a8a-9569-a96a6704fb70/Methodological_Manual_2015_ISS.zip
https://circabc.europa.eu/sd/a/50760cae-348b-4a8a-9569-a96a6704fb70/Methodological_Manual_2015_ISS.zip


ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى : ٤الهدف 
 للجميعالحياة 
يلّم جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجاالً ونساء على حد سواء، بالقراءة كفالة أن  :٦-٤الغاية 

 ٠٢٠٢ والكتابة والحساب، بحلول عام
نسبة السكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على األقل مستوى ثابتا من الكفاءة في  :١-٦-٤المؤشر 

 سب الجنسالمهارات الوظيفية المتصلة بما يلي: )أ( األمية و )ب( الحساب، بح
 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 (UNESCO-UISمعهد اليونسكو لالحصاء )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

عام وأكثر( الذي بلغوا أو تخطوا مستوى معيّن من الكفاءة  51عاماً( والراشدون ) 42و 51نسبة الشبان )بين 

في )أ( القراءة و)ب( الحساب. وسيتم قياس أدنى مستوى للكفاءة بحسب المقاييس الجديدة المشتركة للقراءة 

 والحساب التي يتم حالياً تطويرها.

 األساس المنطقي:

ستوى مهارات الشباب والراشدين في المجالَين: القراءة والحساب. لمإن المؤشر هو عبارة عن قياس مباشر 

 هناك حّد واحد فقط يفصل بين الشباب والراشدين الذين يكونون أعلى من المستوى األدنى أو أقل:

الذين ال يحقّقون الحد األدنى من المعيار الذي تحدده الشباب والراشدين أقل من الحد األدنى هو نسبة  (أ)

 عالمياً. ةحّددماألدنى من الكفاءات الالبلدان وفقاً للحد 

الذين حقّقوا الحد األدنى من المعيار. وجراء  الشباب والراشدينأعلى من الحد األدنى أي نسبة  (ب)

 لة لكل البلدان، يجب أن يتم بناءعدم تجانس مستويات األداء التي حددتها التقييمات القومية والشام

مستويات األداء هذه على خريطة الحد األدنى من مستويات االداء المحددة عالمياً. وما أن يحصل 

ذلك، سيتمكن المجتمع التعليمي العالمي من تحديد نسبة أو النسبة المئوية لألطفال الذين حققوا الحد 

 األدنى من المعايير لكل بلد.

 المفاهيم:

لمستوى الثابت للكفاءة هو أساس المعرفة األساسية بمجال معين )القراءة أو الحساب( المقاس من خالل إن ا

في الوقت الحالي، ما من معايير مشتركة ُمصاَدق عليها من قبل المجتمع الدولي أو البلدان. التقييمات التعلُّميّة. 

 منظمات المتخّصصة في تقييم التعلُّم الشامل لكليظهر المؤشر البيانات المنشورة من قبل كل من الوكاالت وال

 البلدان.

 

 التعليقات والقيود:



إن قياس مهارات الشباب والراشدين يتطلّب شكالً معيناً من أشكال التقييم المباشر. واستخدام المسوح األسرية 

اليومية  ت األساسية للحياةلقياس التعلّم سيكون أمراً مكلفاً وصعب اإلدارة وقد يقلل من شأن التعلّم في المجاال

إنما أصعب للتقييم في نهج معيارية. وقد تكون النتيجة غير دقيقة في تمثيل ما يعرفه الشباب والراشدون وما 

 يمكنهم فعله، وخاصةً في ما يتعلق بتطبيق المهارات التي قد تختلف بحسب السياق.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

حققوا مستوى كفاءة أعلى من الحد األدنى كما تم تحديده في تقييم واسع النطاق نسبة الشباب والراشدون الذين 

 )نماذج عن ممثلين( عن مستوى القراءة عند الراشدين:

 p، أعلى من الحد االدنى = PLtasاألداء فوق المستوى األدنى، 

تقييم قومي أو شامل لكل البلدان يتعلق باألمية عند الراشدين في في  على نسبة الشباب والراشدين pحيث تدل 

؟، الذين حققوا أعلى من المستوى المطلوب 1؟ i؟ 0( حيث t-i، في مجال التعلّم في أي سنة )aالفئة العمرية 

 في الكفاءة.

 :التفصيل

ي لحالة لحالي تقييم تعليمبحسب الفئة العمرية، والجنس والموقع والدخل ونوع المهارة. ال تتوفر في الوقت ا

 االعاقة لمعظم البلدان أو الشاملة لكل البلدان.

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

 غير موجودة من قبل الجهات المجّمعة للبيانات

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

 غير موجودة من قبل الجهات المجّمعة للبيانات

 االقليمية: المجاميع

 االقليمية والعالمية لهذا المؤشر. تتوفر في الوقت الراهن المجاميع ال

 مصادر التفاوت:

 غير موجودة.

 

 

 مصادر البيانات



 الوصف:

ن )كبرنامج التقييم الدولي لمهارات البالغيمهارات للشبان من السكان يتم جمع هذا المؤشر عبر مسوح تقييم ال

(PIAACو ،)( برنامج قياس المهاراتSTEP،)  والبحث العملي: لقياس مخرجات التعليم للمشاركين في

((، والمسوح القومية LAMP، وبرنامج تقييم ورصد أنشطة محو األميّة )(RAMAAبرنامج محو األمية )

 الخاصة باألمية لدى الراشدين.

 عملية الجمع:

 يتم جمع البيانات من المنظمات ذات الصلة المسؤولة عن كل تقييم.

 ر البياناتتواف

 الوصف:

ريقيا الجنوبية ، اف0، افريقيا الشمالية 4، القوقاز وآسيا الوسطى 44(، بلدان نامية 4054)منذ العام  اً بلد 15

، دول أميركا الالتينية 0، غربي آسيا 5، جنوبي آسيا 4، جنوبي شرقي آسيا5آسيا  ، شرق5الصحراوية 

 .0، أوقيانيا 4الكاريبي منطقة البحرو

 السالسل الزمنية:

 .4054منذ العام 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 على المسح والبلد.بمعظمها تعتمد 

 البيانات: اصدار

 على المسح والبلد. تعتمد بمعظمها

 

 لبياناتالجهات المزّودة با

الهيئات المسؤولة عن قيادة التقييمات التعلّمية )بما فيها وزارات التربية، مكاتب االحصاءات القومية، وغيرها 

نة للبيانات(.  من الجهات المؤّمِّ

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 حصاء.معهد اليونسكو لإل

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:



http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 

 

 المراجع:

Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC):  
 
http://www.oecd.org/site/piaac/  
 
STEP Skills Measurement Programme: 
http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about  
 
Action Research: Measuring Literacy Programme Participants’ Learning Outcomes (RAMAA):  
 
https://uil.unesco.org/literacy-and-basic-skills/assessment-and-monitoring-ramaa 

 

 المؤشرات ذات الصلة

5-4 ،5-1 ،4-5 ،4-4 ،4-1 ،1-5 ،1-1 ،1-2 ،1-7 ،2-1 ،1-1 ،1-2 ،1-1 ،1-6 ،8-1 ،8-6 ،

 .اءب-51، 1-51، 8-54، 4-50، اءب-8

 

 



ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى : ٤الهدف 
 الحياة للجميع

ي المستدامة، بما ف كفالة أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية: ٧-٤الغاية 
ذلك جملة أمور منها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، واتّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق اإلنسان، 
والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السالم ونبذ العنف، والمواطنة العالمية، وتقدير التنوع الثقافي، 

 ٠٢٠٢ستدامة، بحلول عام وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية الم

التعليم من أجل التنمية المستدامة، بما في  ’2‘ تعليم المواطنة العالمية و’ 1‘مدى تعميم  :١-٧-٤المؤشر 
ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان، وذلك على جميع الصعد في )أ( السياسات التعليمية على الصعيد 

 )د( تقييم الطالب و ؛لمعلمينو )ج( تدريب ا ؛المناهج الدراسية )ب( و؛ الوطني
 

 المعلومات المؤسسية

 (.UNESCO-UIS) معهد اليونسكو لالحصاء

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

( التعليم من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك، المساواة بين 2( تعليم المواطنة العالمية، و)1مدى تعميم )
الجنَسين وحقوق االنسان، وذلك على جميع األصعدة في )أ( السياسات التعليمية على الصعيد الوطني، و)ب( 

 .الدراسية، و)ج( تدريب المعلمين، و)د( تقييم الطاّلبالمناهج 

 األساس المنطقي:

 والتعليم من أجل التنمية المستدامة( GCEDالمواطنة العالمية )مدى تعميم تعليم يرّكز هذا المؤشر على 
(ESD بما في ذلك تعليم التغير المناخي، وحقوق االنسان، والمساواة بين الجنَسين، في أنظمة ،)تعليم ال

 الخاصة بها، خاصةً في السياسات والمناهج الدراسية وتعليم المعلمين وتقييم الطالب.

وهو يسعى لقياس كمية ونوعية مدخالت البلد وإذا ما كانت نوعية احكام تعليم المواطنة العالمية والتعليم من 

 أجل التنمية المستدامة مالئمة إلتمام امكانياتها التحّولية.

مؤشر يجب أن يذهب إلى أبعد من مستوى "وجود" أو "ذكر" تعليم المواطنة العالمية والتعليم من لكن هذا ال

أجل التنمية المستدامة بالسياسة والمنهج الدراسي وتعليم المعلّمين وتقييم التالميذ. ويمكن استخدام الحّصة 

مستدامة في المنهج الدراسي والجداول المنسوبة إلى تعليم المواطنة العالمية و/أو التعليم من أجل التنمية ال

الزمنية عند مستويات تعليم مختلفة. كما يمكن تقييم قياساً للمقارنة ألولويات تعليم المواطنة العالمية/ التعليم 

من أجل التنمية المستدامة، كجزء من موضوع أو أكثر، ومناسباً لبعض المجاالت التعلّمية األساسية كالقراءة 

كن وصف مدى التعميم على مستويات متعددة، مع العلم بأن هذا األمر يجب أن يغّطي التنفيذ والرياضيات. يم

 المقصود والفعلي.



إن هذا المؤشر يؤمن معلومات مهمة عن مستوى االلتزام القومي تجاه بلوغ هذه الغاية )إذا ما كانت السياسة 

فرة إلى سياسات ومناهج دراسية وتقييمات ستقدر مثالً / أو إذا ما تمت ترجمة القرارات والموارد المتو

مخرجات الطالبية المرجّوة. ملموسة( باإلضافة إلى نوعية البرامج المؤّمنة، يمكنها أن تتنبّأ احتمال بلوغ ال

هذا المؤشر بمؤشرات موضوعية أخرى تتعلق بتعليم المواطنة العالمية والتعليم من أجل  ن يتم اكماليمكن أ

ي المجاالت فلذي تقترحه اليونسكو، والتي تسعى إلى تقييم مخرجات التعلّم بشكل مباشر أكثر التنمية المستدامة ا

ً لتقييم المدخالت ألنظمة  المعرفية واالجتماعية االقتصادية والسلوكية. ويمكن أن يتم استخدام المؤشر أيضا

 التعليم الرسمية وغير الرسمية أيضاً.

اإلقرار بدليل كيفية عمل ارشاد السياسات وتنفيذها في السياسة والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين وتقييم  مع

تشديد على هذه الوقابلة للمقارنة ألولوية الها، يمكن تفسير التقّدم وفقاً لالطالب، وما هو التأثير الذي قد يكون ل

 التنفيذ وأولوياته ومجاله وكيفية حصول ذلك التغيّر.المجاالت مع مرور الوقت، أي إذا ما تغيّر تواتر 

 المفاهيم:

يمّكن المتعلِّّم من اتخاذ القرارات الواعية والقيام باألفعال المسؤولة (: ESDالتعليم من أجل التنمية المستدامة )

مع احترام  مستقبلية،تجاه النزاهة البيئية، ومقومات االستمرارية االقتصادية ومجتمعاً عادالً لألجيال الحالية وال

 التنّوع الثقافي. ويتمثّل األمر بالتعلّم مدى الحياة وهو جزء ال يتجّزأ من التعليم النوعي.

(: ينّمي حس االحترام للجميع، ويبني حّس االنتماء إلى بشرية جامعة، GCEDتعليم المواطنة العالمية )

إن تعليم المواطنة العالمية يسعى إلى تقوية لمياً. ويساعد المتلقّي على أن يصبح مواطناً مسؤوالً وناشطاً عا

ً فاعالً في عالم أكثر سالماً  المتلقّي الختيار الدور الناشط لمواجهة وحّل التحديات العالمية وليصبح مساهما

 ومساهمةً وشموليةً وأمناً.

 التعليقات والقيود:

إلى التغيرات المرجّوة في مخرجات التعلّم، وال ال يحّدد المؤشر إذا ما كانت التدابير القومية المأخوذة تقود 

إال أن السياسات التعلمية والمناهج الدراسية وتعليم المعلمين وتقييم التالميذ  يقيّم مخرجات التعلّم بشكل مباشر.

الظاهرة في هذا المؤشر، هي مخرجات أساسية وسيطة لاللتزام والجهد القومي لتنفيذ تعليم المواطنة العالمية 

بشكل فعّال ولتأمين بيئة تعليمية مواتية. كما يتناول هذا المؤشر غايات  تعليم من أجل التنمية المستدامةوال

 من أهداف التنمية المستدامة. 1-11والهدف  8-12الهدف 

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

الخاصة بهذا المؤشر. وستكون مستندة إلى تقييم التقارير التي تقدمها البلدان  يجب أن يتم تحديد طريقة االبالغ

تصف كيف تقوم بتعميم تعليم المواطنة العالمية والتعليم من أجل التنمية المستدامة في سياساتها وأنظمتها 

 التعليمية.

 :التفصيل

 غير متوفر.

 



 

 معالجة القيَم الناقصة:

 على مستوى البلد 

 للتحديدبحاجة 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

 االقليمية والعالمية لهذا المؤشر. ال تتوفر في الوقت الراهن المجاميع

 االقليمية: المجاميع

 االقليمية والعالمية لهذا المؤشر. هن المجاميعال تتوفر في الوقت الرا

 مصادر التفاوت:

 غير موجودة.

 مصادر البيانات

 الوصف:

، يتم ارسال استبيان مسحي كل أربع سنوات 1791الية اليونسكو لرصد تنفيذ توصيات العام وبالعودة إلى 

األعضاء في اليونسكو. وهي آلية موضوعة على قاعدة أي بلد يبلّغ بشكل نظامي عن  175ال إلى الدول 

رح، مؤشر المقتإلى اليونسكو؛ ويغطي استبيان المسح تقريباً كافة مظاهر ال 1791وضع تنفيذ توصيات العام 

بحسب التوصيات المحددة. وكانت اليونسكو بدورها تقوم بتحليل نتائج المسح وتبلّغه للمؤتمر العام بشأن وضع 

إلى  اً تقرير 59تم رفع  1791( للتوصيات 2012-2007البلدان. وخالل االستشارات الخامسة واألخيرة )

البيانات األكثر أهمية وصلة التي تعمل في مكانها اليونسكو. وتُعد مسؤولية الرصد للتوصيات هي آلية جمع 

لهذا المؤشر بما أنها تغطي كافة المظاهر المفهومية األساسية لتعليم المواطنة العالمية والتعليم من أجل التنمية 

المستدامة، بما فيها التعليم المتعلق بالتغيّر المناخي خاصةً في مجال السياسات والمناهج الدراسية وتعليم 

لس التنفيذي، وبطلب من المج لمعلّمين وتقييم التالميذ، التي تتالءم بشكل تام مع المجاالت التي يغّطيها المؤّشر.ا

ألداة المسح لجعله أكثر اتصاالً مع وقتنا الراهن وسهل االستخدام،  راجعت اليونسكو المصطلحات والشكل العام

ة على الخطوط التوجيهية الُمراَجعة للتقرير، بما فيها األمر الذي سيزيد من نسبة االستجابة. وتمت الموافق

للمجلس التنفيذي وسيتم استخدامها في عملية جمع البيانات التي يتم اطالقها  177االستبيان، من قبل الجلسة 

ً بمراجعة 2012وتنتهي في نهاية  2012في حزيران/ يونيو  . كما سيسمح تحليل التقارير السابقة أيضا

 ية لدعم البلدان لتعليم المواطنة العالمية.السلسلة الزمن

يمكن  التجارب المتعلقة بالموضوعإّن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمصادر ونهج جمع البيانات باإلضافة إلى 

، DESDاشتقاقها من العمل العالمي للرصد والتقييم كجزء من التعليم من أجل التنمية المستدامة للعقد )

لغيرها من أطر العمل لرصد حقوق االنسان أن تخدم كمصادر إضافية لهذا المؤّشر. (. يمكن 2005-2011

 يمكن أن تشمل المصادر االضافية لجمع البيانات مراجعات القطاع التعليمي أو دراسات موضوعية أخرى.

 

 



 

 عملية الجمع:

لخطوط التوجيهية وفقاً ل 1791تقوم الدول األعضاء في اليونسكو برفع التقارير بشأن التنفيذ لتوصية العام 

 ( التي تشمل استبياناً.2012المراجعة للمشاورات السادسة )

 ر البياناتتواف

 الوصف:

قدمت تقريرها خالل  اً بلد 59ل ، تتوفر البيانات في الوقت الراهن 1791باالرتباط بتنفيذ توصيات العام 

الذين سيرفعون تقاريرهم بعد مراجعة االستبيان من المتوقع أن يزيد عدد البلدان وجلسة المشاورات الخامسة. 

 المستمرة بشكل مستدام.

 السالسل الزمنية:

 .2012سنوات، األقرب كانت في العام  1تقارير دورية كل 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

. وسيتم جمع البيانات وتحليلها في نهاية العام 2012انطلقت عملية جمع البيانات في حزيران/يونيو 

2012. 

 البيانات: إصدار

 بانتظار أن يتم تحديدها

 لبياناتالجهات المزّودة با

 منظمة اليونسكو ومعهد اليونسكو لالحصاء

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 

 الموارد:

ج. التوصية المتعلقة بالتعليم من أجل التفاهم والتعاون والسالم الدولي والتعليم المرتبط -18اليونسكو. قرار 

 (: 1791بحقوق االنسان والحريات االساسية )

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114040e.pdf#page=166 

 



التوجيهية لتحضير التقارير من قبل الدول االعضاء . مسودة الخطوط 1المرفق  177/11اليونسكو. 

بخصوص تطبيق التوصية المتعلقة بالتعليم من أجل التفاهم والتعاون والسالم الدولي والتعليم المرتبط بحقوق 

 (:1791االنسان والحريَات االساسية )

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002438/243899e.pdf 

 

 الصلةالمؤشرات ذات 

12-8 ،11-1 

 

 



ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة : ٤الهدف 

 للجميع

بناء مرافق تعليمية تراعي األطفال، وذوي اإلعاقة، والفروق بين الجنسين، ورفع مستوى المرافق : أ-٤الغاية 

 التعليمية القائمة، وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع

)ب( شبكة اإلنترنت ألغراض و ية؛الطاقة الكهربائ نسبة المدارس التي تحصل على )أ( :١-أ-٤المؤشر 

بنى تحتية ومواد مالئمة الحتياجات الطالب ذوي  )د(و )ج( أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم؛و تعليمية؛

مرافق أساسية لغسل  )ز(و)و( مرافق صحية أساسية غير مختلطة؛ و )هـ( مياه الشرب األساسية؛و اإلعاقة؛

 فير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع(األيدي )وفق التعاريف الواردة في مؤشر تو

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 (UNESCO – UISمعهد اليونسكو لإلحصاء )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

 بحسب مستوى التعليم )التعليم االبتدائي( التي تحصل على مرافق أو خدمات معيّنة.نسبة المدارس 

 األساس المنطقي:

نفاذ المدارس إلى الخدمات والمرافق األساسية الضرورية لضمان بيئة مدى يعمل هذا المؤشر على قياس 

 تعليمية مأمونة وفعّالة لجميع التالميذ.

 والمرافق ذات الصلة. فمثالياً يجب ارس تحصل بشكل جيّد على الخدماتوتشير القيمة المرتفعة إلى أن المد

 على كافة هذه الخدمات والمرافق. أن تحصل كل المدارس

 المفاهيم:

الطاقة الكهربائية: مصادر الطاقة المتوفرة بشكل دائم وحاضر )كاالتصال عبر الشبكة، ومولدات الطاقة 

يا يرها( التي تمّكن االستخدام المالئم والمستدام للبنية التحتية لتكنولوجالهوائية والمائية والشمسية والنفطية وغ

 المعلومات واالتصاالت من أجل أغراض تعليمية.

شبكة االنترنت المتوفرة لتعزيز وسائل التعليم والتعلُّم والتي تكون متاحة شبكة االنترنت ألغراض تعليمية: 

 نت على أنها شبكة حواسيب متصلة عالمياً وتؤمن للتالميذ النفاذالستخدام التالميذ. ويتم تعريف شبكة االنتر

الى عدد من خدمات التواصل بما فيها شبكة الويب العالمية التي تحمل الرسائل االلكترونية واالخبار ووسائل 

التسلية والبيانات بغض النظر عن الجهاز الُمستخَدم )فليس بالضرورة أن يكون الحاسوب( وبالتالي يمكن 

لنفاذ إلى الشبكة ايضاً من خالل الهاتف الجّوال، والحاسوب اللوحي، والمساعد الرقمي الشخصي، وأجهزة ا

األلعاب، والتلفزيونات الرقمية إلخ... ويحصل النفاذ إلى الشبكة عبر نطاق البث الضيّق الثابت أو عبر نطاق 

 البث الواسع الثابت أو عبر شبكة الهاتف الجّوال.



الحاسوبية ألغراض تعليمية: استخدام الحواسيب لدعم ايصال الدرس أو احتياجات التعليم والتعلّم األجهزة 

المستقلّة. وقد يشمل األمر أنشطة باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو شبكة االنترنت لتلبية الحاجة إلى المعلومات 

علومات؛ ؛ ومشاركة المبطريقة عمليةية؛ وتأدية التمارين واالختبارات ض الشفهبغرض البحث؛ وتطوير العرو

والمشاركة في منتديات المناقشة عبر شبكة االنترنت ألغراض تعليمية. فالكمبيوتر هو جهاز الكتروني مبرمج 

يمكنه تخزين البيانات وسحبها ومعالجتها، كما يمكنه مشاركة المعلومات بطريقة عالية الجودة. كما أنه يؤدي 

عة عالية وفقاً لمجموعة تعليمات أو طرق حسابية: وتشمل الحواسيب األنواع عمليات حسابية ومنطقية بسر

 التالية:

 الحاسوب المكتبي، هو ثابت في العادة؛ ويجلس المستخدم أمامه خلف لوحة المفاتيح. -

، هو صغير كفاية ليُحمل وهو يؤدي نفس مهام الحاسوب المكتبي؛ وهو يشمل الحاسوب النقّال -

إنما ال يشمل   netbookوالحاسوب المحمول الصغير الحجم notebookحاسوب المحمول ال

 واألجهزة المشابهة التي يمكن حملها  tabletالحاسوب اللوحي

الحاسوب اللوحي )أو االجهزة المشابهة التي يمكن حملها( هو حاسوب على شكل شاشة مسّطحة تعمل  -

 وحة مفاتيح ماديّة.على اللمس، وهو يعمل من خالل لمس الشاشة عوضاً عن استخدام ل

يهم هؤالء لكافة المستخدمين بمن ف نيّة مرتبطة بمرفق تعليمي ومتاحةالبنية التحتية المكيّفة: هي أي بيئة مب

االشخاص ذوي مختلف أنواع االعاقات من أجل القدرة على النفاذ الى استخدام هذه المرافق والخروج منها. 

وخدماته ومرافقه ، كالدخول والخروج و/أو استخدام المبنى ويشمل عنصر النفاذ سهولة نهج االستقاللية

 ن مع ضمان الصحة والسالمة وحسن االستخدام( من قبل جميع المستخدمين المحتمليةالصحي)كالمياه والمرافق 

 الفردي خالل أداء هذه األنشطة.

المواد المكيّفة: تشمل المواد التعليمية واألدوات المساِعدة التي تمّكن التالميذ والمعلمين ذوي االعاقات/ والقيود 

 بشكل تام في البيئة المدرسية.الحركية من النفاذ إلى التعليم والمشاركة 

قاط ية( على أو قرب نأللفمياه الشرب األساسية: هي مصدر لمياه الشرب )الفئات المحّسنة لألهداف االنمائية ل

 .فة المستخدمين خالل ساعات التواجد في المدرسةالمتاحة لكاالمياه والمرافق 

المرافق الصحية األساسية: يتم تعريفها على أنها مرافق صحية وظيفية )الفئات المحسنة لألهداف االنمائية 

 .ة( منفصلة بين الذكور واالناث في الموقع أو قربهلأللفي

لكل  رةالمتوف مع المياه والصابونى أنها مرافق غسل اليدين االساسية يتم تعريفها علل اليَدين مرافق غس

 .الفتيات والصبيان

 التعليقات والقيود:

 .نوعيتها أو وضعها التشغيلي يعمل المؤشر على قياس وجود هذه الخدمات والمرافق في المدارس إنما ال يقيس

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

المدارس ذات المستوى التعليمي المعيّن والتي تملك النفاذ الى المرافق ذات الصلة، يتم االعراب عنها إن عدد 

 .كالنسبة المئوية لكافة المدارس ذات المستوى التعليمي نفسه



PSn,f = Sn,f 
Sn 
 

 fوالتي لها النفاذ إلى المرافق  nإلى نسبة المدارس ذات المستوى التعليمي تشير  PSn,fحيث أن 

 fوالتي لها النفاذ إلى المرافق  nإلى المدارس ذات المستوى التعليمي  sn,fوتشير 

 nإلى مجموع عدد المدارس ذات المستوى التعليمي  snوتشير 

 :التفصيل

 .يمستوى التعليمالبحسب 

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

صة المفاتيح للبيانات التي قد تكون مفقودة أو ناقإن معهد اليونسكو لإلحصاء يقوم بتقدير بعض المواد 

من أجل الحصول على تقديرات قابلة للنشر على المستوى القومي. وحيث ال يمكن اجراء هذا األمر 

يقوم معهد اليونسكو لالحصاء بإحالة القيم المفقودة لالستخدام فقط الحتساب الكليّات االقليمية والعالمية. 

نة للبيانات في كافة الحاالت، تستن د التقديرات الى اثبات من البلد نفسه )كالمعلومات من الجهات المؤّمِ

المتعلقة بحجم المكّون المفقود، من خالل المراسالت، والمنشورات أو البيانات من الصفحة االلكترونية 

انات أو إلى بي للوزارة أو مكتب االحصاء القومي، أو من خالل المسوح التي أجرتها منظمات أخرى(

 البلد الخاصة بسنوات سابقة.

لبيانات بشكل السنة أحدث من السنة الناقصة، يتم استكمال لسنة سابقة وأيضاً  وحيث تتوفر بيانات البلد

خطي بسيط. وحيث ال تتوفر سوى بيانات السنة األحدث، يتم استخدام القيمة األخيرة كتقدير. وحيث 

 أن تستند التقديرات إلى متغيّر آخر، على ارتباط بشكل واضح ال تتوفر ابداً البيانات ذات الصلة، يمكن

بالمادة التي يتم تقديرها. فالمدارس على سبيل المثال، التي لها النفاذ إلى الخدمات والمرافق األساسية 

 يمكن تقديرها من مجموع عدد المدارس.

لمعّدل يتم استخدام ا ديراتوحيث ال تتوفر اي بيانات للبلد ألي سنة والتي من شأنها أن تساعد التق

 للمنطقة التي تقع فيها البلد. غير الُمرّجح

 .حالياً، ما من تقديرات لهذا المؤشر بغرض الحصول على بيانات يمكن نشرها على مستوى البلد

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

االقليمية والعالمية من البيانات القومية القابلة للنشر والمحّولة. فالبيانات القابلة  يتم اشتقاق المجاميع

للنشر هي تلك المرفوعة إلى معهد اليونسكو لالحصاء من قبل الدول األعضاء أو نتيجة التقدير غير 

بيانات إلى ال هذه الالمباشر الذي يقوم به المعهد وفقاً لمعايير محددة سابقاً. في كلتَي الحالتَين يتم ارس

 الدول األعضاء للمراجعة قبل أن يتم اعتبارها قابلة للنشر من قبل معهد اليونسكو لإلحصاء.

 ن أجلحصاء بإحالة البيانات القومية موعندما ال تتوفر البيانات لكافة البلدان، يقوم معهد اليونسكو لال

 البيانات وال حتى نشرها.. وال يتم اصدار هذه اإلقليمية فقطغرض احتساب المعدالت 



باستخدام القاسم المشترك االدنى  القليمية والعالمية كمعدالت مرّجحةيتم حينها احتساب الكليّات ا

 للمؤشر على أنه الوزن.

 

 االقليمية: المجاميع

ه ناالقليمية والعالمية كمعدالت مقاسة باستخدام القاسم المشترك االدنى للمؤشر على أ يتم احتساب المجاميع

الوزن. وكما سبق وورد أنه عندما ال تتوفر البيانات لكافة البلدان، يقوم معهد اليونسكو لالحصاء بإحالة 

 البيانات القومية الى غرض احتساب المعدالت االقليمية.

 مصادر التفاوت:

قد تختلف األرقام المنشورة على الصعيد القومي عن تلك األرقام المنشورة دولياً بسبب الفوارق بين أنظمة 

والتصنيف الدولي الموّحد للتعليم؛ أو الفوارق في التغطية )أي مدى تضمين مختلف أنواع التعليم القومية 

 د ضمن اآلخر(.التعليم، كالتعليم الخاص أو تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، الواح

 مصادر البيانات

 الوصف:

نة للتعليم أو التدريب.  البيانات االدارية من المدارس وغيرها من الجهات المؤّمِ

 عملية الجمع:

يقوم معهد اليونسكو لالحصاء بإنتاج السالسل الزمنية استناداً إلى البيانات التي ترفعها وزارات التعليم أو 

م جمع البيانات من خالل المسح السنوي للتعليم غير النظامي )بشأن الحصول المكاتب القومية لالحصاءات. يت

على الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والمرافق الصحية وغسل اليدين( ومن خالل المسح عن تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت في التعليم )بشأن الحصول على الطاقة الكهربائية وشبكة االنترنت والكمبيوتر(. ال

قاً لمستويات يُطلب من البلدان االبالغ عن البيانات وفبل يتم حالياً جمع البيانات المتعلقة بالبنى التحتية المكيّفة. 

ف عنها في التصنيف الدولي الموّحد للتعليم لضمان قابلية مقارنة المؤشرات الناجمة عنها.  يتم والتعليم المعرَّ

الخطاء االلكترونية التي تتحقّق من األخطاء باستخدام أنظمة تعقّب للين عليها التثبّت من البيانات الحاص

 الحسابية ومن عدم االتساق وتحليل توّجهات النتائج غير القابلة للتصديق. 

يتم االستعالم مع ممثّلي البلد الذي يرفعون البيانات األمر الذي يجعل التصحيح ممكناً )لألخطاء( أو التفسيرات 

غير القابلة للتصديق إنما التي تكون صحيحة(. وخالل هذه العملية يتم تشجيع البلدان أيضاً  المقّدمة )للنتائج

 على تأمين التقديرات لمواد البيانات الناقصة أو الغير مكتملة.

باإلضافة إلى ذلك، تملك البلدان الفرصة لرؤية المؤشرات الرئيسة التي ينتجها معهد اليونسكو لالحصاء في 

 راض البلد" السنوية والتعليق عليها.مؤشرات "استع

 

 



 ر البياناتتواف

 الوصف:

تم جمع وقد بلد لشبكة االنترنت والمياه واالصحاح.  077، وللطاقة الكهربائية واألجهزة الحاسوبية اً بلد 07

يّفة على المك. ولم يتم بعد جمع البيانات المتعلقة بالبنية التحتية 6702مرافق غسل اليَدين ألول مرة في العام 

 المستوى العالمي.

 السالسل الزمنية:

6770 – 6702 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 6702)للطاقة الكهربائية والمياه والمرافق الصحية وغسل اليدين(. نهاية العام  6700كانون الثاني/ يناير 

 )لالنترنت والكمبيوتر(.

 البيانات: إصدار

)للطاقة الكهربائية والمياه ومرافق االصحاح وغسل  6700كانون األول/ ديسمبر  –تشرين الثاني/نوفمبر 

 لالنترنت والكمبيوتر(.) 6700اليدين(. نهاية العام 

 لبياناتالجهات المزّودة با

 وزارات التعليم و/أو المكاتب االحصائية القومية.

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 االسم:

 معهد اليونسكو لالحصاء.

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 

 

 المراجع:

نسبة المدارس التي تحصل على الطاقة الكهربائية واالنترنت ألغراض تعليمية والحواسيب ألغراض تعليمية: 

 لمعهد اليونسكو لالحصاء. 6في التعليم، الورقة التقنية رقم  راجع دليل قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 



 :(WASH Monitoring Indicators) مؤشرات توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع

ttp://www.unicef.org/wash/files/4_WSSCC_JMP_Fact_Sheets_4_UK_LoRes.pdf 

أن االحصاءات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم استبيانات معهد اليونسكو لالحصاء بش

 والمحور االقليمي الفريقيا: 

http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/default.aspx 

 

 المؤشرات ذات الصلة

 8-00جيم؛ -9؛ 0-0؛ 6-2؛ 2-0



ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة : ٤الهدف 
 للجميع

التوسع بصورة ملحوظة على الصعيد العالمي في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية، : .ب٤الغاية 
وال سيما أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، 

ذلك التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في  بما في
 ٠٢٠٢البلدان المتقدمة والبلدان النامية األخرى، بحلول عام 

حجم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية لتقديم المنح الدراسية، بحسب القطاع ونوع : ١..ب٤المؤشر 
 الدراسة

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة/ المنظمات:

 (OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

 الدراسية.إجمالي مدفوعات مجموع المساعدة االنمائية الرسمية من كافة الجهات المانحة على المنح 

 األساس المنطقي:

إجمالي تدفقات المساعدة االنمائية الرسمية إلى الدول النامية تحدد حجم الجهود العامة التي تبذلها الجهات إن 

 المانحة للبلدان النامية من أجل تقديم المنح المدرسية.

 المفاهيم:

المساعدة االنمائية الرسمية: بحسب لجنة المساعدة االنمائية، إن المساعدة االنمائية الرسمية هي تلك التدفقات 

إلى البلدان واالراضي المشمولة في الئحة لجنة المساعدة االنمائية للجهات المتلقية للمساعدة االنمائية الرسمية 

 وإلى المؤسسات المتعددة االطراف التي 

 وكاالت الرسمية، بما فيها الدولة والحكومات المحلية، أو التي تؤمنها وكاالتها التنفيذية؛ وتؤمنها ال (1

تتم إدارة كل تحويل مع تعزيز التنمية االقتصادية وحسن عيش الدول النامية كهدفها الرئيس؛ وهو  (2

 ( راجع%11)المقاس عند معّدل حسم يبلغ  %22تساهلي بصفاته ويحيل عنصرمنح لعلى االقل 
http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm  

 المنح المدرسية: 

من  نتدربين. ويكون الطالب والمتدربون المنتفعوالممساهمات إلى جوائز مساعدات مالية للطالب منفردين و

. تشمل جوائز المساعدة المالية المنح الثنائية االطراف إلى الطالب المسّجلين في التعليم سكان البلدان النامية

http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm


المنهجي في المعاهد الخاصة أو العامة للتعليم العالي لمتابعة دراسات أو دورات تدريبية كاملة في بلد الجهة 

. ترتبط تكاليف التدريب بمساهمة المتدربين من البلدان النامية الذين يتلقون التدريب غير االكاديمي أو لمانحةا

 التطبيقي أو المهني في بلد الجهة المانحة.

 التعليقات والقيود:

 1772ذ العام . إال أن تغطية البيانات تُعتبر مكتملة من1791تتوفر البيانات في نظام ابالغ الدائنين منذ العام 

 لالنفاقات. 2112مستوى النشاط ومنذ العام لاللتزامات على 

عندما تم طرح تصنيف نموذجي جديد للمساعدة  2111أما بيانات المنح المدرسية فهي متوفرة فقط منذ العام 

 في احصاءات لجنة المساعدة االنمائية.

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

 الرسمية من كافة الجهات المانحة إلى الدول النامية من أجل المنح المدرسية. مجموع تدفقات المساعدة االنمائية

 :التفصيل

 هذا المؤشر من قبل الجهات المانحة، والدولة الممنوحة، ونوع التمويل، الخ... تفصيل يمكن أن يتم

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

 بيانات الناقصةما من تقديرات للبسبب الجودة العالية لإلبالغ، 

 

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

 ال ينطبق

 االقليمية: المجاميع

 تستند األرقام العالمية واالقليمية إلى مجموع تدفقات المساعدة االنمائية الرسمية للمنح المدرسية. 

 مصادر التفاوت:

على قاعدة السنة التقويمية لكل الجهات المانحة وقد تختلف عن المساعدة االنمائية  احصاءات لجنةيتم توحيد 

 وثائق الميزانية لبعض البلدان.في بيانات السنة المالية المتوفرة 

 مصادر البيانات

 الوصف:

 على قاعدة المتلقّي لكافة البلدان النامية المؤّهلة للمساعدة االنمائية الرسمية.

 السالسل الزمنية:



 .2111العام  تتوفر البيانات منذ

 الجدول الزمني

 جمع البيانات:

 يتم نشر البيانات بشكل سنوي في كانون األول/ديسمبر لتدفقات السنة السابقة.

 .2112بالتفصيل في كانون األول/ديسمبر  2112تم نشر تدفقات العام 

 لبياناتالجهات المزّودة با

االحصائيين في االدارات القومية )وكاالت المساعدة، يتم االبالغ عن البيانات بشكل سنوي من قبل المبلّغين 

 وزارات الخارجية أو وزارات المالية، وغيرها.

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

www.oecd.org/dac/stats 

 المراجع:

 راجع كافة الروابط على العنوان التالي:

http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm 

 المؤشرات ذات الصلة

 مؤشرات أخرى للمساعدة االنمائية الرسمية.

 

http://www.oecd.org/dac/stats
http://www.oecd.org/dac/stats/methodology.htm


 

ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى : ٤الهدف 
 الحياة للجميع

ة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين، بوسائل منها التعاون الدولي لتدريب المعلمين تحقيق زياد :ج-٤الغاية 
ا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام   ٠٢٠٢في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموًّ

)ج(  و )ب( التعليم االبتدائي؛ و نسبة المعلمين في )أ( مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي؛ :١-ج-٤المؤشر 
)د( التعليم الثانوي، الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من التدريب المنظَّم  و التعليم اإلعدادي؛

للمعلمين )كالتدريب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الالزم للتدريس على المستوى المناسب في 
 بلد معين

 

 المعلومات المؤسسية

 المنظمة / المنظمات:

 (UNESCO-UISمعهد اليونسكو لإلحصاء )

 المفاهيم والتعاريف

 التعريف:

النسبة المئوية للمعلّمين، بحسب مرحلة التعليم التي يدّرسونها )التعليم ما قبل االبتدائي، التعليم االبتدائي، التعليم 

اد التربوي من االعد على األقل الحد األدنىالخدمة أو في أثنائها، المتوسط، والتعليم الثانوي(، الذين تلقوا قبل 

 قاً للمستوى المالئم في بلد معيّن.الخاص بالمعلّمين، الالزم للتدريس وف

 األساس المنطقي:

داد عن يلعبون دوراً أساسياً في تأمين نوعية التعليم المقّدم. لذا من المثالي أن يتلقّى كافة المعلمين االإن المعلمي

ً لمرحلة التعليم الُمختارة، وأن يتمتّعوا بالكفاءة االكاديم ة الجيدة في يالتربوي المالئم والالزم للتدريس وفقا

سوها. ومن شأن هذا المؤشر قياس حصة القوى التعليمية العاملة  االلمام بالمواضيع التي من المفترض أن يدّرِّ

 المدّربة تربوياً بشكل جيد.

 تعليم.معلمين مدّربين جيداً تربوياً على وسائل القبل وتشير القيمة المرتفعة إلى أن الطالب يتلقون المعرفة من 

 المفاهيم:

باً إذا ما تلقّى، قبل الخدمة أو في أثنائها، الحد األدنى على األقل من االعداد التربوي الخاص  يُعتبر المعلّم مدرَّ

 بالمعلّمين، الالزم للتدريس وفقاً للمستوى المالئم في بلد معيّن.

 التعليقات والقيود:



ختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر. أن تدنى من االعداد القومي يمكن من الجدير بالذكر أن متطلبات الحد األ

من جدوى التعقّب العالمي ألن المؤشر يظهر فقط النسبة التي تصل ومن شأن هذا التنّوع بين البلدان أن يقلّل 

إلى المعايير القومية، وليس إذا ما كان المعلمون في مختلف البلدان يملكون مستويات االعداد نفسها. وسيتحتّم 

 ذا ما كان من المطلوب تطبيق معيارموحد إلعداد المعلمين عبر البلدان.المزيد من العمل إ

 المنهجية

 طريقة االحتساب:

يتم االعراب عن عدد المعلمين في مرحلة معيّنة من التعليم الذي تلقوا التدريب كنسبة مئوية من كافة المعلمين 

 في مرحلة التعليم نفسها.

PTTn = TTn 

Tn 

 :أن حيث

PTTn بين في المرحلة = النسبة ال   من التعليم nمئوية للمعلمين المدرَّ

TTn  بون في المرحلة  من التعليم n= المعلمون المدرَّ

Tn  مجموع المعلمون في المرحلة =n من التعليم 

n   =20  ،)التعليم الثانوي العالي(،  3)التعليم المتوسط(،  0)التعليم االبتدائي(،  1)التعليم ما قبل االبتدائي(

 )التعليم الثانوي( 03

 :التفصيل

 بحسب الجنس ومرحلة التعليم ونوع المؤسسة )عامة/خاصة(

 معالجة القيم الناقصة:

 على مستوى البلد 

بعض المواد المفاتيح للبيانات التي قد تكون مفقودة أو ناقصة يقوم معهد اليونسكو لالحصاء بتقدير 

من أجل الحصول على تقديرات قابلة للنشر على المستوى القومي. وحيث ال يمكن اجراء هذا األمر 

ليمية االق ة لالستخدام فقط الحتساب المجاميعيقوم معهد اليونسكو لالحصاء بإحالة القيم المفقود

 والعالمية.

 

بين، قد يقوم معهد اليونسكو لالحصاء بواحد أو أكثر وبهدف  احتساب النسبة المئوية للمعلّمين المدرَّ

 مما يلي:

 

 على سبيل المثال:الحتساب االبالغ الزائد أو الناقصتعديل ال ، 

o أوالذي ليس محدداً من قبل البلد؛ و/المعلمين، كالتعليم الرسمي أو الخاص،  نوع تعليم كتحديد 



o لبلد الذي ينتمي إليه المعلمون، والذي لم يتم التبليغ عنه من قبل البلد.تحديد جزء ا 

  بين في كل مرحلة من مراحل التعليم إذا ما كان البلد لم يبلّغ إال عن البيانات تقدير لعدد المعلمين المدرَّ

 لَين(نفصللمراحل المتداخلة )كمجموع المرحلة الثانوية عوضاً عن التعليم الثانوي األدنى واألعلى م

نة للبيانات  في كافة الحاالت، تستند التقديرات الى اثبات من البلد نفسه )كالمعلومات من الجهات المؤّمِّ

المتعلقة بحجم المكّون المفقود، من خالل المراسالت، والمنشورات أو البيانات من الصفحة االلكترونية 

أو إلى بيانات  أجرتها منظمات أخرى( للوزارة أو مكتب االحصاء القومي، أو من خالل المسوح التي

( كبيانات مراقبة إذا ما تم إيجاد المواد الناقصة 1البلد الخاصة بسنوات سابقة. ويمكن نشر هذه األرقام: )

بإصدار تقديرات وتقديمها بدل البيانات الناقصة؛  مية إذا ما اقتنع البلد( كتقديرات قو0في مصدر قومي؛ )

 نسكو لالحصاء، إذا ما كان المعهد هو من قام بالتقديرات.( كتقديرات لمعهد اليو3)

 على المستويَين االقليمي والعالمي 

االقليمية والعالمية من البيانات القومية القابلة للنشر والمحّولة. فالبيانات القابلة للنشر  يتم اشتقاق المجاميع

هي تلك المرفوعة إلى معهد اليونسكو لالحصاء من قبل الدول األعضاء أو نتيجة التقدير غير المباشر 

ً لمعايير محددة سابقاً. في كلتَي الحالتَين يتم ارس ل ال هذه البيانات إلى الدوالذي يقوم به المعهد وفقا

 األعضاء للمراجعة قبل أن يتم اعتبارها قابلة للنشر من قبل معهد اليونسكو لإلحصاء.

ل صاء بإحالة البيانات القومية من أجوعندما ال تتوفر البيانات لكافة البلدان، يقوم معهد اليونسكو لالح

 البيانات وال حتى نشرها.. وال يتم اصدار هذه اإلقليمية فقطغرض احتساب المعدالت 

ً وحيث ت لبيانات بشكل ا لسنة أحدث من السنة الناقصة، يتم استكمال توفر بيانات البلد لسنة سابقة وأيضا

حيث بالمثل، ووحيث ال تتوفر البيانات سوى لسنة سابقة، يتم استخدام القيمة األحدث كتقدير. . خطي بسيط

 تخدام القيمة األخيرة كتقدير. ال تتوفر سوى بيانات السنة األحدث، يتم اس

وحيث ال تتوفر أبداً بيانات البلد ذات الصلة، يمكن أن تستند التقديرات إلى متغيّر آخر يرتبط بشكل واضح 

 المعلمون المدّربون على سبيل المثال قد تستند إلى مجموع المعلمين.بيانات بالمادة التي يتم تقديرها. ف

ألي سنة والتي من شأنها أن تساعد التقديرات يتم استخدام المعّدل غير  وحيث ال تتوفر اي بيانات للبلد

 الُمقاس للمنطقة التي تقع فيها البلد.

 االقليمية:المجاميع 

االقليمية والعالمية كمعدالت مقاسة باستخدام القاسم المشترك االدنى للمؤشر على أنه  يتم احتساب المجاميع

 حالةإالتي يمكن نشرها لبلد معيّن أو لسنة معينة، تجري   تتوفر البياناتالوزن. وكما سبق وورد أنه عندما ال

 .والعالمية االقليميةالمجاميع غرض احتساب ب

 مصادر التفاوت:

قد تختلف األرقام المنشورة على الصعيد القومي عن تلك األرقام المنشورة دولياً بسبب الفوارق بين أنظمة 

الموّحد للتعليم؛ أو الفوارق في التغطية )أي مدى تضمين مختلف أنواع  التعليم القومية والتصنيف الدولي

 التعليم، كالتعليم الخاص أو تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، الواحد ضمن اآلخر(.



 مصادر البيانات

 الوصف:

 .الدارية من المدارس ومراكز التعليم المنظَّمالبيانات ا

 عملية الجمع:

يقوم معهد اليونسكو لالحصاء بإنتاج السالسل الزمنية استناداً إلى البيانات التي ترفعها وزارات التعليم أو 

طلب من . ويُ يتم جمع البيانات من خالل المسح السنوي للتعليم غير النظاميوالمكاتب القومية لالحصاءات. 

انية في التصنيف الدولي الموّحد للتعليم لضمان امك البلدان اإلبالغ عن البيانات وفقاً لمراحل التعليم المعّرفة

 المقارنة الدولية للمؤشرات الناتجة عنها. 

م الخطاء االلكترونية التي تتحقّق من األخطاء الحسابية ومن عدبّت من البيانات باستخدام أنظمة تعقّب ليتم التث

لبيانات تعالم مع ممثّلي البلد الذي يرفعون ايتم االسواالتساق وتحليل توّجهات النتائج غير القابلة للتصديق. 

ً )لألخطاء( أو التفسيرات المقّدمة )للنتائج غير القابلة للتصديق إنما التي  األمر الذي يجعل التصحيح ممكنا

تكون صحيحة(. وخالل هذه العملية يتم تشجيع البلدان أيضاً على تأمين التقديرات لمواد البيانات الناقصة أو 

 لة.الغير مكتم

باإلضافة إلى ذلك، تملك البلدان الفرصة لرؤية المؤشرات الرئيسة التي ينتجها معهد اليونسكو لالحصاء في 

 مؤشرات "استعراض البلد" السنوية والتعليق عليها.

 ر البياناتتواف

 الوصف:

، للمناطق المتقّدمة (0212و 0212للتعليم االبتدائي )مرة على األقل خالل الفترة الممتدة بين العاَمين  113

، جنوبي شرقي 3، آسيا الشرقية 44، افريقيا جنوب الصحراء 4، شمالي افريقيا 6، القوقاز وآسيا الوسطى 6

 .4، أوقيانيا 02الكاريبي منطقة البحر ، أميركا الالتينية و6آسيا  ، غرب6، جنوب آسيا 8آسيا 

 السالسل الزمنية:

1998-0212 

 الجدول الزمني

 البيانات:جمع 

 0212كانون الثاني/ يناير 

 البيانات: إصدار

 0216 كانون األول/ ديسمبر –تشرين الثاني/نوفمبر 

 لبياناتالجهات المزّودة با



 وزارات التعليم و/أو مكاتب االحصاءات القومية

عة للبيانات  الجهات المجّمِّ

 معهد اليونسكو لالحصاء

 المراجع

 دليل الموارد الموّحد:

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 

 

 المراجع:

The Survey of Formal Education Instruction Manual 
http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Documents/UIS_ED_M_2016.pdf  
 
UIS Questionnaire on Students and Teachers (ISCED 0-4) 
http://www.uis.unesco.org/UISQuestionnaires/Pages/default.aspx. 

 

 المؤشرات ذات الصلة

؛   0-12؛ 2-8؛ 6-8باء؛ -2؛ 2-2؛ 1-2دال؛ -3جيم؛ -3؛ 2-3؛ 3-0؛ 0-0؛ 1-0ألف؛ -1؛ 4-1؛ 1-0

 باء-13؛ 3-13؛ 10-8
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