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 ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع :٤الهدف 
ضمان أن يتمّتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجّيد يؤدي إلى تحقيق نتائج   :١- ٤الغاية   

 .  2030تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 
 معدل إكمال الدراسة )التعليم االبتدائي والتعليم اإلعدادي، والتعليم الثانوي(. :٢-١- ٤المؤشر 

 
 

 المعلومات المؤسسية 

 المنظمة الراعية: 
 معهد اليونسكو لإلحصاء

 
 تعاريف المفاهيم و ال

 التعريف:
من المستويات األخير من كل مستوى  تموا دراسة الصف  الذين أالنسبة المئوية لمجموعات األطفال أو الشباب  يقيس المؤشر  

 سنوات.    5إلى  3بـ الصفلدخول ذلك   الرسميةيفوق السن  ة المحددة، وهم بعمر تعليميال
 

 األساس المنطقي: 
، إذ تنص على "ضمان أن يكمل جميع بشكل صريح  ٢-١- ٤من أهداف التنمية المستدامة إلى المؤشر    ١-٤تشير الغاية  

  نجاح في المائة يدّل على    100ارتفاع معّدل إتمام الدراسة ليبلغ أو ُيقارب  و الفتيات والفتيان ]...[ التعليم االبتدائي والثانوي".  
بالصف  لاللتحاق  السن الرسمية  وهم بعمر يفوق  مستوى تعليمي محّدد    إتمام  في  هم،أو معظم  ،جميع األطفال والمراهقين

سنوات. في المقابل، يشير انخفاض معدل إتمام الدراسة إلى تدّني نسبة االلتحاق بمستوى    5إلى    3المستوى بـ  ذلكاألخير  
، أو مجموعة من  الدراسة  أو تأخر في االلتحاق، أو ارتفاع معدالت التسّرب أو الرسوب، أو التأخر في إتمام  ،تعليمي معّين
 هذه العوامل. 

 
من أهداف التنمية المستدامة المعني   ١- ١- ٤ويمكن استخدام معدل إتمام الدراسة كمؤشر قائم بذاته، أو باالقتران مع المؤشر  

بتحديد "نسبة األطفال والشباب )أ( في الصف الثاني أو الثالث؛ و)ب( في نهاية المرحلة االبتدائية؛ و)ج( في نهاية المرحلة 
( الرياضيات. ومن 2( القراءة، و)1الذين يحققون على األقل الحّد األدنى من مستوى الكفاءة في )األولى من التعليم الثانوي،  

من مجموعة  أن يوّفر معلومات عن النسبة المئوية لألطفال أو الشباب    ١-١- ٤شأن الجمع بين معدل إتمام الدراسة والمؤشر  
الذين يحققون الحّد األدنى   في المدارسالنسبة المئوية لألطفال  الذين يحققون الحّد األدنى من الكفاءة، وليس فقط عن    معيّنة

 من الكفاءة.
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 المفاهيم: 
التالميذ بالصف الدراسي الُمقرر    لتحاقال  الرسميةسن  الالسن المستهدفة لدخول الصف األخير من كل مستوى تعليمي  ُيقصد ب

المرحلة االبتدائية، وأتموا دراستهم بدوام كامل دون رسوب أو تخّطي    لدخوللو أنهم بدأوا تعليمهم المدرسي في السن الرسمي  
 أي صف دراسي.   

 
لة االبتدائية تتكّون من سنوات، وإذا كانت المرح 6فعلى سبيل المثال، إذا كان السن الرسمي لاللتحاق بالتعليم االبتدائي هو 

المقرّ   6 السن  فإن  هي  صفوف،  االبتدائي  التعليم  األخير من  للصف  العمرية   11رة  الفئة  تتمّثل  الحالة،  هذه  سنة. وفي 
  11و   14=    3+    11سنة )  16و  14المرجعية لحساب معدل إتمام التعليم االبتدائي بفئة التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين  

 +5   =16 .) 
 

 التعليقات والقيود: 
مستوى تعليمي معّين من  لدخول الصف األخير    ةلحساب معدل إتمام الدراسة، اختيرت الفئة العمرية التي تفوق السن الرسمي

سنوات، وذلك إلتاحة هامش زمني لبعض التأخير في االلتحاق أو الرسوب. وفي البلدان التي تسمح بالدخول    5إلى    3بـ
،  معدل إتمام الدراسة بأقل مما هو عليهيتم تقدير  تعليمي المحّدد أو حيث حاالت الرسوب شائعة، فقد  المتأخر إلى المستوى ال

 بالمدرسة.  المستهدفةعلى الرغم من التحاق بعض األطفال أو المراهقين من الفئة العمرية 
 

الزمني  حت  يُ  بالفاصل  بالتالي  يتأثر  المعيشية، وهو  األسر  مسح  من  المستمدة  البيانات  من  المؤشر  في  سب  ر يتوفللتأُخر 
تعّدد المسوح عن معلومات متضاربة في بيانات المسح، مرّدها إلى أخطاء محتملة في أختيار  ُيسفر  عادًة ما  البيانات. و 

من أهداف التنمية   4وقد طلب فريق التعاون التقني المعني بمؤشرات الهداف    العّينات، وأخطاء أخرى غير مرتبطة بالعّينات.
إلى تنقيح المنهجية لنمذجة تقديرات معدل إتمام الدراسة، وذلك باتباع نهج مماثل   2030خطة التعليم لعام    -المستدامة  

جة التحديات المشتركة التي تواجهها  للنهج المستخدم في تقدير معدالت وفيات األطفال. ويضمن هذا النموذج إمكانية معال
بيانات مسوح األسر المعيشية، مثل التوقيت المناسب أو األخطاء الناجمة عن اختيار العّينات أو األخطاء األخرى غير 

 المرتبطة بالعّينات، وذلك لتوفير بيانات محّدثة وأكثر دّقة.   
 

 المنهجية

 حتساب:االطريقة 
الفئة العمرية المدروسة الذين أتموا الصف األخير من مستوى تعليمي معّين على مجموع السكان م عدد األشخاص في  قس  يُ 

 )في عينة المسح( من نفس الفئة العمرية.
 

 الصيغة الحسابية:
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𝐶𝑅𝑛 =
𝑃𝐶𝑛,𝐴𝐺𝑎+3𝑡5

𝑃𝐴𝐺𝑎+3𝑡5

 

 
 حيث: 

 
𝑪𝑹𝒏  = معدل اإلتمام لمستوىn من التعليم 

𝑷𝑪𝒏,𝑨𝒈𝒆𝒂+𝟑𝒕𝟓
  nإلى الصف األخير من المستوى التعليمي المعّين   a  ةالسكان الذين تفوق أعمارهم سن الدخول الرسمي=  

 .بنجاح nسنوات وأتّموا هذا المستوى  5إلى   3بـ
𝑷𝑨𝒈𝒆𝒂+𝟑𝒕𝟓

  3بـ  nإلى الصف األخير من المستوى التعليمي المعّين  aالسكان الذين تفوق أعمارهم سن الدخول الرسمي =   
 سنوات.  5ى إل

= 𝒏    3)المرحلة األولى من التعليم الثانوي(، أو    2من التصنيف الدولي الموحد للتعليم )التعليم االبتدائي(، أو    1المستوى 
 )التعليم الثانوي العالي( 

 
 : تفصيل

مؤشر    و، أ4.5.1العالمي  ُتصنف بيانات المؤشر حسب الجنس، والموقع، والثروة، وغيرها من األبعاد المحّددة في المؤشر  
 التكافؤ. 

 
 معالجة القيم الناقصة:

 على صعيد البلد  •
للحصول على تقديرات بشأن سنوات مختلفة، يمكن حساب معدل إتمام الدراسة من خالل المجموعات األكبر سنًا الذين ال  
يندرجون في الفئة العمرية المحّددة في تعريف المؤشر. ويمكن أيضًا معالجة الثغرات الكامنة في السالسل الزمنية الوطنية  

 تخدام النموذج المذكور أعاله لتقدير معدل إتمام الدراسة. اسكما يمكن من خالل وضع قيمة تقديرية. 
 

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •
 انظر أعاله.

 
 المجاميع اإلقليمية: 

ُتستمد التقديرات العالمية واإلقليمية لمعدل إتمام الدراسة في المرحلة االبتدائية والمرحلة األولى من التعليم الثانوي والتعليم  
 الثانوي العالي باستخدام كل فئة عمرية من السكان كأوزان ترجيحية لتجميع القيم الوطنية. 
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 مصادر التباين:
عادة ما ُتجمع البيانات الوطنية وُيبلغ عنها وفقًا لنظم التعليم الوطنية. لكن، المطابقة بين التصنيف الوطني والتصنيف الدولي  

 ليسيرة، وقد ُتحِدث تباينًا بين تقديرات المؤشرات الوطنية والدولية. الموحد للتعليم ليست دائمًا بالمهمة ا
 

 : المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني
اليونسكو يمكن للبلدان حساب معدل إتمام الدراسة باستخدام المنهجية الموصوفة في هذه الوثيقة. ويوّفر الموقع الشبكي لمعهد  

لإلحصاء التخطيطات الصادرة عن التصنيف الدولي الموحد للتعليم التي تتيح للبلدان اإلبالغ عن بياناتها في إطار قابل  
 (.http://uis.unesco.org/en/isced-mappingsللمقارنة دوليًا )

 
 : ضمان الجودة

المسوح، وحساب مقاييس الموثوقية، والتحقق من االتساق بين  تشمل عملية ضمان الجودة مراجعة الوثائق المستخدمة في  
 قيم المؤشرات المستمدة من مصادر مختلفة، والتشاور مع المقّدمة للبيانات عند االقتضاء.

 
قبل إصداره بياناته السنوية وإضافتها إلى قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، يقدم معهد اليونسكو  

إلحصاء جميع القيم الخاصة بالمؤشرات والمالحظات المتعلقة بالمنهجية إلى األجهزة اإلحصائية الوطنية، أو وزارات التعليم،  ل
 أو غيرها من الوكاالت المعنية في فرادى البلدان لمراجعتها وإبداء التعليقات عليها.

 
 

 مصادر البيانات 

 الوصف:
أعلى  الالزمة بشأن يمكن الحصول على البيانات الالزمة من تعدادات السكان ومسوح األسر المعيشية التي تجمع معلومات 

مستوى تعليمي يكمله األطفال والشباب في األسرة المعيشية. وفي ما يلي بعض األسئلة النموذجية التي يمكن إضافتها إلى 
 ن التحصيل العلمي: بشأ المطلوبةأسئلة المسح لجمع البيانات 

 
 ما هو أعلى مستوى تعليمي التحق به ]اسم الفرد المعني من أفراد األسرة[؟ •
 ]اسم فرد من أفراد األسرة[ ؟ بنجاح ما هو أعلى مستوى تعليمي أكمله •

 
المؤشرات، وإحصاءات وتشمل مصادر البيانات المتاحة للجمهور المسوح السكانية والصحية، والمسوح العنقودية المتعددة  

االتحاد األوروبي المتعلقة بالدخل والظروف المعيشية، والمشروع المتكامل لسلسلة البيانات التفصيلية المخصصة لالستخدام  
 العام، والمسوح والتعدادات الوطنية الخاصة باألسر المعيشية.
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 عملية جمع البيانات:

والتعد المسوح  جميع  من  المستمدة  البيانات  توفر  ُتجمع  التي  المعيشية  باألسر  والخاصة  للجمهور  المتاحة  الوطنية  ادات 
البيانات   الج المعلومات المطلوبة، وُتستخدم في حساب معّدل إتمام الدراسة. ولضمان إمكانية المقارنة على الصعيد الدولي، ُتع  

 الوطنية وفقًا للتصنيف الدولي الموّحد للتعليم قبل حساب المؤشر.
 

إصداره القيم المخصصة للنشر وإضافتها إلى قاعدة البيانات العالمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، يقدم معهد  قبل  
المتعلقة بالمنهجية إلى األجهزة اإلحصائية الوطنية، أو  القيم الخاصة بالمؤشرات والمالحظات  اليونسكو لإلحصاء جميع 

 عنية، في فرادى البلدان لمراجعتها وإبداء التعليقات عليها.وزارات التعليم، أو غيرها من الوكاالت الم
 
 ّفر البيانات اتو 

 الوصف:
في المائة من مجموع بلدان العالم. يتوّفر    51بلدًا، وهو ما يمثل    122يتوّفر معدل إتمام الدراسة في المرحلة االبتدائية لـ
في المائة من مجموع بلدان العالم.   64بلدًا، وهو ما يمثل  155الثانوي لـمعدل إتمام الدراسة في المرحلة األولى من التعليم 

في المائة من مجموع بلدان العالم.    64بلدًا، وهو ما يمثل    155يتوّفر معدل إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي العالي لـ
 لمائة من مجموع سكان العالم. في ا 90وتضم البلدان التي تتوّفر بشأنها معدالت إتمام الدراسة أكثر من 

 
 التسلسل الزمني: 

. ويشوب السالسل الزمنية الوطنية بعض القصور بسبب عدم إجراء تعدادات 2000معدل إتمام الدراسة متاح سنويًا منذ عام  
 إتمام الدراسة.ومسوح األسر المعيشية، إال أنه يمكن إستكمال السالسل الناقصة باستخدام النموذج المذكور أعاله لتقدير معدل  

 
 

 الجدول الزمني

 جمع البيانات: 
 .للعموموهي متاحة  ،بيانات المستمدة من مسح األسر المعيشية وتعداد السكان المجموعات المصادر المذكورة أعاله توفر 

 
 إصدار البيانات: 

 ، في شباط/فبراير و أيلول/ سبتمبر تقريبًا.سنوياً ُيعلن معهد اليونسكو لإلحصاء عن معدالت إتمام الدراسة مرتين 
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 الجهات المزّودة للبيانات 

 تتوفر مجموعات البيانات المستمدة من مسح األسر المعيشية وتعداد السكان للعموم من المصادر المذكورة أعاله.
 
 

 المجمعة للبيانات الجهات 

 معهد اليونسكو لإلحصاء.
 
 

 المراجع 

 قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء على اإلنترنت.  2019معهد اليونسكو لإلحصاء. 
  :معدل إتمام الدراسة في المرحلة االبتدائية •

• http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=3417 
   :معدل إتمام الدراسة في المرحلة األولى من التعليم الثانوي  •

• http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=3420 
   :معدل إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي العالي •

• id=3420http://data.uis.unesco.org/index.aspx?query  
 

  قاعدة بيانات عدم المساواة في العالم بشأن التعليم  2019،  ،معهد اليونسكو لإلحصاء والتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع
(WIDE.) 

 :معدل إتمام الدراسة في المرحلة االبتدائية •
•  inequalities.org/indicators/comp_prim_v2-https://www.education  

 :معدل إتمام الدراسة في الثانوية •
•  inequalities.org/indicators/comp_lowsec_v2-https://www.education  

   :معدل إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي العالي •
• dicators/comp_lowsec_v2inequalities.org/in-https://www.education  

 
 مؤشرات ذات صلة 

من أهداف التنمية المستدامة: نسبة األطفال والشباب )أ( في الصف الثاني/الثالث؛ و)ب( في    ١-١-٤باالقتران مع المؤشر  
نهاية المرحلة االبتدائية؛ )ج( في نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي، الذين يحققون على األقل الحد األدنى من مستوى 
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الرياضيات. ويوفر معّدل إتمام الدراسة معلومات عن النسبة المئوية لألطفال في مجموعة  ‘  2، و’القراءة  ‘1الكفاءة في’
 األدنى من الكفاءة في القراءة والرياضيات. معينة الذين يحققون الحدّ 

 


