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ي ومنصف  4.1الغاية  انوي مجان ي وث ان بتعليم ابتدائ ضمان أن يتمّتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتي

ة بحلول عام ائج تعليمية مالئمة وفعال ى تحقيق نت  2030 وجّيد، مما يؤدي إل

نهاية المرحلة  ف الثاني/الثالث، )ب( فياألطفال والشـباب )أ( في الص نسبة 4.1.1المؤشر 
ل الحد على األق اذين حققوألولى من التعليم الثـــانوي، الاالبتـدائيـة، )ج( في نهاية المرحلة ا
 الرياضيات، بحسب الجنس( 2)القراءة، و ( 1)األدنى من مستوى الكفاءة في 

 المنظمة

 (UNESCO-UIS) .معهد اليونسكو لإلحصاء 

 التعريف

 المرحلة نهاية في اللذين حققوا االبتدائي التعليم من الثالث أو الثاني الصف في والشباب لألطفال المئوية النسبة

 الحد قياس يتمكما  .الرياضيات( 2)القراءة،  (1) في الكفاءة مستوى من األدنى الثانوي الحد التعليم االبتدائية، ونهاية

 حالًيا(. التطوير قيد والرياضيات القراءة الجديد. )مقاييس المشترك نسبيًا إلى الكفاءة لمستوى األدنى

 المنهجية
 طريقة الحساب

 األداءمستوى  الذين حققوا أو تجاوزاالتعليمية  احليتم احتساب المؤشر كنسبة مئوية من األطفال و / أو الشباب في المر

 في موضوع معين. حدد مسبقاً الم

 Pفوق الحد األدنى = ، PLtn , sفوق المستوى األدنى  األداء

 :حيث

 P  هي النسبة المئوية( المقدرة لتعليم الطالب في مرحلة التعليميةn( في موضوع معين ،)s في أي سنة ،)(t-i)  حيث

0 < 𝑖 < معايير من مجتمع اليتم تحديد  .(Sminالمحدد مسبقًا )معيار الحد األدنى كفاءة أكبر من من اللذي حقق مستوى ا 5

 التعليم العالمي مع مراعاة الفروق اإلقليمية.

 صنيفالت

المهاجرين والعرق. حالة  حالة، ةاالقتصاديو ةاالجتماعي حالةحسب العمر أو المجموعة العمرية للطالب، الجنس، الموقع، ال

 المستقبلية.ييمات لتقمن أجل ااإلعاقة غير متوفرة حالًيا في معظم تقييمات التعلم الوطنية ولكن يمكن النظر فيها 

 معالجة البيانات المفقودة

 يوجد.ال 

 عملية الجمع

 بالنسبة للتقييمات التعليمية الوطنية، تم توفير البيانات من قبل المنظمات المعنية المسؤولة لكل تقييم.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 لديه دورة جمع بيانات خاصة به. تعليمي مختلف، كل تقييم

 اصدار البيانات

 2017. يوليو 

 مقدمي البيانات

ن إجراء تقييمات التعلم )بما في ذلك وزارات التربية والتعليم الوطنية، المكاتب اإلحصائية ومقدمو الهيئات المسؤولة ع

 البيانات اآلخرون(.

 



ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز  

 الرابعالهدف  فرص التعلم مدى الحياة للجميع

3 

 معدل اكمال الدراسة )التعليم االبتدائي، التعليم اإلعدادي، والتعليم الثانوي 4.1.2المؤشر 

 المنظمة

 (UNESCO-UIS) .معهد اليونسكو لإلحصاء 

 التعريف

األخير من كل مستوى من  أو الشباب الذين أتموا دراسة الصف األطفالقيس المؤشر النسبة المئوية لمجموعات ي

 سنوات. 5إلى  3المستويات التعليمية المحددة، وهم بعمر يفوق السن الرسمية لدخول ذلك الصف بـ

 المنهجية
 طريقة الحساب

لوا الصف األخير من مستوى تعليمي معين مقسوًما على إجمالي عدد األشخاص في الفئة العمرية ذات الصلة الذين أكم

 السكان )في عينة المسح( من نفس الفئة العمرية.

 الصيغة الحسابية 

𝐶𝑅𝑛 =
𝑃𝐶𝑛,𝐴𝐺𝑎+3𝑡5

𝑃𝐴𝐺𝑎+3𝑡5

 

 
 حيث: 

CRN   معدل اإلتمام لمستوى =n من التعليم 

 =𝑃𝐶𝑛,𝐴𝐺𝑎+3𝑡5  السكان الذين تفوق أعمارهم سن الدخول الرسميةa إلى الصف األخير من المستوى التعليمي المعين n 

 بنجاح nسنوات وأتموا هذا المستوى  5إلى  3ب

=𝑃𝐴𝐺𝑎+3𝑡5  السكان الذين تفوق أعمارهم سن الدخول الرسميةa إلى الصف األخير من المستوى التعليمي المعين n 3ب 

 سنوات 5إلى 

N 3المرحلة األولى من التعليم الثانوي، أو  2أو  ،)االبتدائيالتعليم )من التصنيف الدولي الموحد للتعليم  1= المستوى 

 التعليم  الثانوي العالي. 

 صنيفالت

 )مؤشر التكافؤ(. 4.5.1تم تصنيف المؤشر حسب الجنس والموقع والثروة واألبعاد األخرى المحددة في المؤشر العالمي 

 معالجة البيانات المفقودة

يمكن حساب معدل اإلكمال من المجموعات األكبر سنًا الذين هم خارج الفئة العمرية المحددة في تعريف المؤشر للحصول 

باستخدام النموذج المذكور ، على تقديرات لسنوات مختلفة. يمكن أيًضا احتساب الفجوات في السالسل الزمنية الوطنية

 .االتمامأعاله لتقدير معدل 

 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 . المعيشية وتعداد السكان األسرتوفر المصادر المذكورة أعاله مجموعات البيانات المستمدة من مسح 

 اصدار البيانات

 يتم إصدار معدالت اإلكمال مرتين في السنة من قبل معهد اليونسكو لإلحصاء، في فبراير وسبتمبر.

 مقدمي البيانات

 . المعيشية وتعداد السكان األسردر المذكورة أعاله مجموعات البيانات المستمدة من مسح توفر المصا
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ة المبكرة وقبل  4.2الغاية  ة الطفول ي مرحل ى تعليم جيد ورعاية ف ضمان حصول جميع البنات والبنين عل

ي بحلول عام  ى يكونوا مستعدين للتعليم االبتدائ ي حت  2030االبتدائ

ون على المسار الصحيح من حيث األطفال دون الخامسة الذين هم ماضنسبة  4.2.1المؤشر 
 النمو في مجاالت الصحة، والتعلم، والرفاه النفسي واالجتماعي، بحسب الجنس

 المنظمة 

 (.UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة )

 التعريف

ي الصحة والتعلم، ويجري حاليًا قياس سنوات من العمر الذين هم على مسار التنمية الصحيح ف 5نسبة األطفال دون سن 

شهرًا والذين يتقدمون على المسار التنموي  59و 36االجتماعي بنسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين -الرفاه النفسي

)معرفة القراءة والكتابة _الحساب، جسدي _بدني، االجتماعي_ في ثالثة مجاالت على األقل من المجاالت األربعة التالية: 

 العاطفي، التعلم(. 

 المنهجية
 طريقة الحساب

الصحة، التعلم، الرفاهية  مجال في الصحيح المسار على هم والذين سنوات خمس عن أعمارهم تقل الذين األطفال )عدد

  100×السكان(  من الخامسة سن دون لألطفال اإلجمالي العدد÷ النفسية واالجتماعية 

 صنيفالت

 اإلقامة، الثروة، الموقع الجغرافي، تعليم مقدمي الرعاية والخلفيات األخرى.العمر، الجنس، مكان 

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 أي تقديرات على مستوى الدولة. UNICEFعندما تكون البيانات الخاصة بالبلد مفقودة تماًما، ال تنشر 

 عملية الجمع

لمؤشرات  الدوليقواعد البيانات العالمية الخاصة بها، والتي يطلق عليها التقرير ل تحديث سنويةتقوم اليونيسف بعملية 

 UNICEFلغرض التأكد من أن قواعد الدولية  UNICEF(. وتتم هذه الممارسة بالتعاون الوثيق مع مكاتب CRINGاألهداف )

 أي تقدم بأن مدعوة UNICEF للـ الدولية اتبالمك إن. وقابلة للمقارنة دولياً بيانات لللبيانات العالمية تحتوي على تحديث ا

بعد ذلك يقوم  واألطفال من خالل نظام البيانات االلكتروني. النساء رفاه بشأن الرئيسية المؤشرات من محدثة لعدد بيانات

 اإلجمالية البيانات التطابق وجودة من للتحقق الدولية المكاتب ترسلها التي التحديثات بمراجعة UNICEFالمختصين في قطاع 

 الموثوقة المعلومات أحدث إدراج لضمان الموضوعية المعايير من مجموعة إلى المراجعة هذه تستند. المقدمة للتقديرات

 لم وإذا ال، أم مقبولة المحددة البيانات نقاط كانت إذا ما حول التغذية الراجعة توفير يتم مراجعتها بمجرد. البيانات قواعد في

وُتنشر  UNICEF ـ، ثم ُتدخل نقاط البيانات الجديدة المقبولة في قواعد البيانات العالمية للاألسباب لماذا تكن كذلك تكون

في الجداول اإلحصائية لحالة األطفال في العالم، كما يتم نشر قواعد البيانات المحدثة عبر اإلنترنت على الموقع 

data.unicef.org كما تبحث .UNICEF  الدولي للـ المكتب  يقوم بفحصهامصادر إضافية للبيانات التي على مدار السنة عن

UNICEF .قبل إدراجها في قواعد البيانات العالمية 

 



ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز  

 الرابعالهدف  فرص التعلم مدى الحياة للجميع

5 

 النشر

 لم يتم تحديد موعد لجمع وإصدار البيانات. 

 مقدمي البيانات

 .مكاتب اإلحصاء الوطنية 

معدل المشاركة في التعلم المنظم )سنة واحدة قبل سن االلتحاق بالمدرسة  4.2.2المؤشر 
 الرسمية(، حسب الجنس

 المنظمة

 (.UNESCO-UISمعهد اليونسكو لإلحصاء ) 

 التعريف

معدل المشاركة في التعلم المنظم )سنة واحدة قبل سن االلتحاق بالمدرسة الرسمية(، حسب الجنس وُتعرف كنسبة مئوية 

، بما في ذلك البرامج التي المنظم التعلم في واحد أو أكثر في برنامجلألطفال في الفئة العمرية المحددة الذين يشاركون 

 ت العمر باختالف البلد الذي يعتمد على السن الرسمي لاللتحاق بالتعليم االبتدائي.تقدم مزيجا من التعليم والرعاية. ويتفاو

 المنهجية
 طريقة الحساب

عدد األطفال في الفئة العمرية المعنية الذين يشاركون في برنامج تعليمي منظم كنسبة مئوية من إجمالي يتم التعبير عن 

 اإلبالغ األسرية. أواًل يتم المسوحات ومن اإلدارية البيانات من ؤشرالم حساب يمكنعدد السكان في نفس الفئة العمرية. 

 الرسمي السن واحدة قبل لسنة العمرية الفئة في والسكان المدارس قبل من المنظم التعلم برامج في الملتحقين عدد عن

لحساب هذا المؤشر على المستوى العالمي، يتم استخدام تقديرات  السكانية. التقديرات من مستمد في االبتدائي للدخول

 المسجلين من كل جمع يتم األسرية، المسوحات من عليها الحصول تم إذافي األمم المتحدة.  يقسم السكانالالسكان من 

 .الوقت نفس في والسكان

𝑃𝑅𝑂𝐿0𝑡1, 𝐴𝐺(𝑎 − 1) =
 𝐸0𝑡1, 𝐴𝐺(𝑎 − 1)

𝑆𝐴𝑃𝐴𝐺(𝑎 − 1)
 

 حيث أن:

PROL0t1,AG(a-1)  .معدل المشاركة في التعلم المنظم قبل عام واحد من العمر الرسمي للقبول في االبتدائية = 

E0t1,AG(a-1)  =االبتدائي التعليم أو المبكرة الطفولة مرحلة في األطفال التحاق (ISCED  1و  0مستويات  )الذين 

 االبتدائي. بالتعليم لاللتحاق الرسمي العمر من واحدة سنة عن أعمارهم تقل

 SAPAG(a-1)  =الرسمي االلتحاق سنفي سن الدراسة الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة من  عدد األطفال 

  االبتدائي. بالتعليم

 صنيفالت

 المسوحات األسرية. دخل األسرة من ، والموقع، الجنس، الجنس من المصادر اإلدارية، حسب العمر، حسب العمر
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 البيانات المفقودةمعالجة 
 على المستوى المحلي 

بعض البنود الرئيسية للبيانات التي قد تكون مفقودة أو غير كاملة من أجل الحصول على تقديرات قابلة  UISيقدر معهد 

 لالستخدام المفقودة ينسب القيم لإلحصاء اليونسكو معهد فإن ممكنا، ذلك يكون ال وحيثللنشر على مستوى الدولة. 

حساب معدالت المشاركة حسب العمر يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء  ومن أجل .والعالمية اإلقليمية المجاميع لحساب فقط

 بإعداد واحد أو أكثر من التالي:

 أو العام التعليم مثل؛ التعليم نوع التسجيالت تشملالتعديل لصالح أعلى أو أقل تقرير، على سبيل المثال: ل -

  ولم تبلغ عنها الدولة.البلد  من جزء في التسجيالت تشملل أو/وعنها الدولة، التعليم الخاص ولم تبلغ 

 تقدير لعدد التسجيالت في الفئة العمرية المعينة إذا لم يكن التوزيع العمري قد سجل من قبل الدولة. -

 .معروف غير بعمر للعدد الملتحقين توزيع إعادة -

الصغيرة )إذا لم تكن األمم المتحدة لقسم اإلسكان وال  لللدوتقدير للسكان في المجموعة العمرية الرسمية  -

 الدولة نفسها قدمت تقديرات خاصة بها(.

)على سبيل المثال البيانات على الموقع الخاص بالوزارة أو  انفسه الدولةفي جميع الحاالت تستند التقديرات إلى أدلة من 

لسنة سابقة. وقد  الدولةالتي تجريها جهات أخرى( أو على بيانات من  المسوحاتالمكتب اإلحصائي الوطني، أو عن طريق 

كتقديرات وطنية إذا أو يتم نشر هذه األرقام: كبيانات تم مالحظتها في حالة العثور على البنود المفقودة من مصدر وطني، 

معهد اليونسكو لإلحصاء، إذا تم إجراء  تقديرات منأو تم إقناع البلد بإعداد تقديرات وتقديمها بداًل من البيانات المفقودة، 

 التقديرات من قبل معهد اليونسكو لإلحصاء.

إن التوزيع العمري لاللتحاق هو األكثر شيوعًا من التوزيع العمري الذي ذكر في العام السابق. إذا لم تبلغ الدولة عن التوزيع 

 المؤشرات متعددة العنقودية العينات مثلذا كان متاًحا إ مسح آخريتم استخدام التوزيع العمري من خالل فالعمري لاللتحاق 

 (. الديموغرافي الصحي المسح أو

 ذلك في التسجيل إجمالي من٪ 5 من أكثر تشكل كانت إذا المعروفة األعمار يتم إعادة توزيع سن األعمار الغير معروف عبر

 .أقل أو٪ 5 نسبتها كانت إذا تقدير أي تقديم يتم ال .التعليمي المستوى

 توجد ال التي الحاالت في فقط إنتاجها يتم -الصغيرة  السكانية الكثافة ذات للبلدان بالنسبة العمر حسب النمو تقديرات إن

 التعليم بيانات أبلغت التي للبلدان فقط إعدادها يتم -نفسها  الدولة من أو UNPD قبل من متاحة أخرى مناسبة تقديرات فيها

 .السنوات بعض في به موثوق مصدر من السكان تقديرات توفر والتي اءلإلحص اليونسكو معهد إلى

 عملية الجمع

يصدر معهد اليونسكو لإلحصاء سلسلة زمنية تستند إلى بيانات التسجيل التي أبلغت عنها وزارات التعليم أو مكاتب اإلحصاء 

ويتم جمع بيانات التسجيل من خالل المسح ة والتقديرات السكانية التي أنتجها قسم السكان في األمم المتحدة. وطنيال

السنوي للتعليم الرسمي. ويتم طلب تقرير البيانات الدولية وفقًا لمستويات التعليم المحددة في المعيار الدولي لتصنيف 

 ( لضمان المقارنة الدولية للمؤشرات. يتم التحقق من صحة البيانات الواردة باستخدام أنظمة الكشف عنISCEDالتعليم )

األخطاء اإللكترونية التي تتحقق من األخطاء الحسابية والتناقضات وتحليل االتجاهات للحصول على نتائج متضاربة. كما يتم 

تناول االستفسارات مع ممثلين البالد الذين أبلغوا عن البيانات ليتمكن من إجراء تصحيح األخطاء، يتم تشجيع الدول أيًضا 

انات المفقودة أو غير المكتملة. كما تتاح للبلدان فرصة مشاهدة المؤشرات الرئيسية لمعهد على تقديم تقديرات لعناصر البي

 اليونسكو.
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 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 )المناطق النامية(. 2017)المناطق المتقدمة(، يناير  2016يونيو  

 اصدار البيانات

 .2016نوفمبر / ديسمبر  

 مقدمي البيانات

 ء.معهد اليونسكو لإلحصا 
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ي  4.3الغاية  ي والتعليم العال ى التعليم المهن ي الحصول عل ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال ف

ي، بحلول عام  ي ذلك التعليم الجامع  2030الجّيد وميسور التكاليف، بما ف

معدل مشاركة الشباب والبالغين في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب  4.3.1المؤشر 
 في األشهر االثني عشر السابقة، حسب الجنس

 المنظمة

  (UNESCO-UIS) .معهد اليونسكو لإلحصاء 

 التعريف

ي التعليم سنة، إلخ.( ف  64-25سنة،  24-15النسبة المئوية لمشاركة الشباب والبالغين في نطاق عمري معين )مثل 

 شهًرا(. 12الرسمي أو غير الرسمي أو التدريب في فترة زمنية معينة )على سبيل المثال، آخر 

 المنهجية
 طريقة الحساب

عدد األشخاص في الفئات العمرية المختارة المشاركين في التعليم أو التدريب الرسمي أو غير الرسمي، كنسبة مئوية من 

 .السكان من نفس العمر

𝑃𝑅𝐴𝐺𝑖 =
𝐄𝐀𝐆𝐢

𝐏𝐀𝐆𝐢 
 × 100 

 حيث أن

PAGi :  الفئة العمرية  فيمعدل مشاركة السكانi .في التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي 

EAGi :  الفئة العمرية  فيالتحاق السكانi .في التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي 

PAGi :  السكان في الفئة العمريةi. 

i: 15-24 ،15  ،الخ. 26-25وما فوق 

 صنيف الت

 المسوحات األسرية. حسب العمر والجنس من المصادر اإلدارية، حسب العمر والجنس والموقع ودخل األسرة من 

 معالجة البيانات المفقودة
 على المستوى المحلي 

 ال يوجد. 

 عملية الجمع

 المسؤولة عن كل مسح. الخاصةيتم جمع البيانات من المنظمات 

 النشرتاريخ 
 البياناتجمع 

 .يختلف اعتمادًا على مسح البلد 

 
 اصدار البيانات

 يختلف اعتمادًا على مسح البلد. 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية. و/ أو وزارة التربية والتعليم
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ار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما 4.4الغاية  ي عدد الشباب والكب ة كبيرة ف ادة بنسب ي ذلك  الزي ف

 2030المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة بحلول عام 

حسب نسبة الشباب والكبار ذوي مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  4.4.1المؤشر 
 نوع المهارة

 المنظمة

 (ITU). ؛ االتحاد الدولي لالتصاالت  (UNESCO-UIS) معهد اليونسكو لإلحصاء 

 التعريف

كنسبة من  على نحو محدد نسبة الشباب والبالغين ذوي مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حسب نوع المهارة

سنة وما فوق(. كالذين قاموا  15لغين )الذين تتراوح أعمارهم بين سنة( والبا  24-15الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 

 ببعض األنشطة المتعلقة بالكمبيوتر في فترة زمنية معينة )على سبيل المثال، آخر ثالثة أشهر(.

 المنهجية
 طريقة الحساب

ي عدد محدد من يتم حساب المؤشر كنسبة من األشخاص في مجموعة سكانية معينة وهم الذين استجابوا بـ "نعم" ف

المتغيرات على سبيل المثال استخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مختلف المجاالت أو مجاالت التعلم، 

استخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت داخل أو خارج المدرسة و / أو مكان العمل، والحد األدنى من الوقت الذي 

رات تكنولوجيا المعلومات، وامكانية الوصول إلى اإلنترنت داخل أو خارج المدرسة و / أو مكان يستغرق في استخدام مها

 إلخ....... العمل، 

𝑃𝐼𝐶𝑇𝑎, 𝑠 =
𝐼𝐶𝑇𝑎, 𝑠

𝑃𝑎
× 100 

 حيث أن:

PICTa,s: النسبة المئوية لألشخاص في الفئة العمرية s .الذين لديهم مهارات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ICTa,s: عدد األشخاص في الفئة العمرية s .الذين لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

Pa:  السكان في الفئة العمريةa. 

 تصنيفال

التي تم جمعها من المسوحات الحالة االجتماعية االقتصادية وحسب العمر أو المجموعة العمرية للطالب، الجنس، الموقع، 

 ذات الصلة. 

 البيانات المفقودة  معالجة
 على المستوى المحلي

 ال يوجد. 

 عملية الجمع

 (.Eurostat and ITUالبيانات من المنظمات المعنية المسؤولة عن كل استقصاء ) قدمت

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات
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 جمع بيانات خاصة به. دورةمختلف كل مسح له 

 اصدار البيانات

 2016. يوليو 

 مقدمي البيانات

بما في ذلك وزارات التعليم، مكاتب اإلحصاء الوطنية، )الهيئات المسؤولة عن إجراء المسوحات األسرية أو تقييمات التعلم 

 التي فيها معلومات عن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  األخرى(مقدمي البيانات 
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ى جميع  4.5الغاية  ي التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إل ى التفاوت بين الجنسين ف القضاء عل

ص ذوي اإلعاقة والشعوب  ي ذلك لألشخا ات الضعيفة، بما ف ي للفئ مستويات التعليم والتدريب المهن

ي ظل أوضاع هشة، بحلول عام   2030األصلية واألطفال الذين يعيشون ف

، األقل / األكثر ثروة، حالة المدني/  قرويناث / الذكور، المؤشرات التكافؤ )اإل 4.5.1المؤشر 
اإلعاقة، الشعوب األصلية والمتأثرة بالصراع مع توافر البيانات( جميع مؤشرات التعليم في 

 هذه القائمة يمكن تصنيفها

 المنظمة

 (UNESCO-UIS). معهد اليونسكو لإلحصاء 

 التعريف

صة بالمجموعات ذات الصلة، فهي تمثل معداًل لقيمة مؤشر مجموعة ما عن تتطلب مؤشرات التكافؤ مجموعة بيانات خا

 األخرى.

 المنهجية 
  طريقة الحساب

 )قيمة المؤشر للمجموعات الغير متميزة / قيمة المؤشر ألي مجموعة محل االهتمام(.

𝐃𝐏𝐈 =
[𝐈𝐧𝐝𝐢]𝐝

[𝐈𝐧𝐝𝐢]𝐚
 

 حيث أن: 

DPI :  مؤشر التكافؤ ، إلخ(ع)النوع االجتماعي، الثروة، الموقُبعد. 

[Indi]:  2030مؤشر التعليم (i الذي يحتاج إلى )قياس حقوق الملكية. 

D:  مثل اإلناث، األكثر فقرًا، إلخ(. الغير متميزة المحتملةالمجموعة( 

A: ( فقرأ أنثى، مثلالمجموعة المميزة المحتملة،.... .)إلخ 

 التفصيل

 .محل االهتمامة بين مجموعتين فرعيتين ال يوجد، ألن مؤشرات التكافؤ تقارن مباشر

 معالجة البيانات المفقودة
 على المستوى المحلي 

 .نفس المؤشر األساسي 

 عملية الجمع 

 .نفس المؤشر األساسي

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 يعتمد على المؤشر األساسي. 

 اصدار البيانات

 يعتمد على المؤشر األساسي. 

 مقدمي البيانات

 .األساسينفس المؤشر 
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ة الشباب ضمان المام جميع 4.6الغاية  الغين، من كبيرة ونسب ابة ونساء، بمعرفة القراءة رجاال الب  والكت

 2030 عام والحساب، بحلول

نسبة السكان في فئة عمرية معينة تحقق على األقل مستوى ثابت من  4.6.1المؤشر 
 الكتابة، الحساب( حسب الجنس لمهارات الوظيفية المتصلة بما يلي )القراءة،الكفاءة في ا

 المنظمة 

 (UNESCO-UIS) .ءمعهد اليونسكو لإلحصا

 التعريف

الذين حققوا سنة وما فوق(  15سنة( والبالغين )الذين تتراوح أعمارهم بين   24-15نسبة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 

قياس الحد األدنى من مستوى الكفاءة بالنسبة لمقاييس )مستوى معين من الكفاءة في القراءة والكتابة، الحساب. أو تجاوزا 

 (.معرفة القراءة والكتابة والحساب قيد التطوير حالًيا

 المنهجية
 طريقة الحساب

 بعينة ممثلة بتقييم القراءة والكتابة للكبار. نسبة الشباب والبالغين الذين حققوا أعلى من الحد األدنى لكفاءة محددة 

 P، فوق الحد األدنى = PLta,s  مستوى األدنىتحقيق األداء فوق ال

 حيث أن:

P : نسبة الشباب والكبار في تقييم القراءة والكتابة على المستوى الوطني في الفئة العمريةa 

0( حيث أنt-iفي أي عام ) s في مجال التعليم  < 𝑖 <  الذي حقق أعلى من الحد األدنى لمستوى الكفاءة.  5

 صنيفالت

 العمرية، الجنس، الموقع، الدخل ونوع المهارة. حالة اإلعاقة غير متوفرة حالًيا في معظم تقييمات التعلم الوطنية.حسب الفئة 

 معالجة البيانات المفقودة
 على المستوى المحلي 

 ال يوجد.

 عملية الجمع

 يتم جمع البيانات من المنظمات المعنية المسؤولة عن كل تقييم.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 يختلف اعتمادا على المسح والبلد. 

 اصدار البيانات

 يختلف اعتمادا على المسح والبلد. 

 مقدمي البيانات

الهيئات المسؤولة عن إجراء تقييمات التعلم )بما في ذلك وزارات التربية والتعليم الوطنية، المكاتب اإلحصائية ومقدمو 

 البيانات اآلخرين(.
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ة المستدامة، ضمان أن يكتسب جمي 4.7الغاية  ي ع المتعّلمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمي بما ف

ش المستدامة، وحقوق اإلنسان،  هامن ذلك جملة أمور اع أساليب العي ة المستدامة واّتب التعليم لتحقيق التنمي

ي  ونبذوالمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السالم  ة العالمية وتقدير التنوع الثقاف عنف والمواطن

ة المستدامة، بحلول عام ي التنمي  2030 وتقدير مساهمة الثقافة ف

( التعليم من أجل التنمية 2( تعليم المواطنة العالمية و )1) تعميم مدى 4.7.1المؤشر
ويات المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان، على جميع المست

، و )د( تقييم المعلمين تدريب، )ج( الدراسية في: )أ( سياسات التعليم الوطنية، )ب( المناهج
 الطالب

 المنظمة

  UNESCO-UISمعهد اإلحصاء  -يونيسكو

 / UNESCO-ED / PSDقطاع التعليم، قسم السالم والتنمية المستدامة، قسم التعليم للتنمية المستدامة ) -يونيسكو

ESD) 

 التعريف

( في أنظمتها ESD( والتعليم من أجل التنمية المستدامة )GCEDيقيس مدى دمج البلدان لتعليم المواطنة العالمية )

 التعليمية.

 المنهجية
 طريقة الحساب

سيتم استخدام المعلومات التي تم جمعها مع االستبيان لرصد تنفيذ الدول األعضاء في اليونسكو لتوصية عام 

 أجل التفاهم الدولي والتعاون والسالم والتعليم المتعلق بحقوق اإلنسان والحريات األساسية فيبشأن التعليم من 1974

بناء المؤشر العالمي. لكل مكون من المكونات األربعة للمؤشر )السياسات، والمناهج، وتعليم المعلمين، وتقييم 

درجة واحدة بين صفر وواحد لكل مكون. سيتم الطالب(، يتم قياس عدد من المعايير، والتي يتم دمجها بعد ذلك إلعطاء 

 .4.7.1 /12.8.1/ 13.3.1استخدام المعلومات الخاصة بالتعليم االبتدائي والثانوي فقط لحساب المؤشر 

 

 التصنيف

 ال ينطبق

 معالجة القيم المفقودة 
 على المستوى المحلي

 السؤال. يتم استبدال اإلجابات الفارغة و/ او المجهولة بصفر في حساب درجات 

 عملية الجمع 

يتم تقديم الردود من قبل الحكومات الوطنية، وعادة من قبل المسؤولين في وزارات التعليم. ُيطلب من المستجيبين 

التشاور على نطاق واسع عبر الوزارات الحكومية األخرى، مع حقوق اإلنسان الوطنية ومعاهد وقطاع التعليم ومنظمات 

دودهم. ُيطلب من المستجيبين أيًضا تقديم أدلة داعمة في شكل وثائق أو روابط )مثل المجتمع المدني في تجميع ر

سياسات التعليم أو القوانين، والمناهج الدراسية، وما إلى ذلك(، والتي سيتم إتاحتها للجمهور في نهاية دورة إعداد 

 التقارير.
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 تاريخ النشر

 جمع البيانات

 2024وتتبعها  2020الجولة القادمة في 

 اصدار البيانات

 (2020)من جولة  2021الربع الثاني من 

 مقدمي البيانات

يتم تقديم طلبات التقارير إلى الوزراء المسؤولين عن العالقات مع اليونسكو والذين هم عادة وزراء التربية والتعليم. عادة 

والتعليم. ُيطلب من البلدان التشاور على نطاق ما يتم إكمال التقارير من قبل المسؤولين الحكوميين في وزارات التربية 

واسع قبل تقديم تقاريرها. وللمساعدة في ذلك، ُتنَسخ أيًضا طلبات التقارير إلى المنظمات غير الحكومية التي لها شراكة 

والمكاتب رسمية مع اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان. قبل إصدار النتائج، ُيدعى مقدمو البيانات الوطنيون 

 اإلحصائية الوطنية لمراجعة النتائج.

ي الفروق بين الجنسين، اإلعاقة، األطفال، ورفع مستوى المرافق  a.4الغاية  ي تراع ة الت اء المرافق التعليمي بن

ة ومأمونة وخالية من العنف ة بيئة تعليمية فعال ة القائمة وتهيئ  للجميع التعليمي

ع بإمكانية الوصول إلى: )أ( الكهرباء، )ب( اإلنترنت نسبة المدارس التي تتمت a.1.4المؤشر 
، )د( البنية التحتية واللوازم للطالب ذوي التعليم، )ج( حواسيب ألغراض تعليميةألغراض 

اإلعاقة، )هـ( مياه الشرب األساسية، )و( مرافق الصرف الصحي األساسية، )ز( مرافق غسل 
 لصرف الصحي والنظافة الصحية(اليدين األساسية )حسب تعريفات مؤشر المياه وا

 المنظمة

 (.UNESCO-UISمعهد اليونسكو لإلحصاء ) 

 التعريف

 إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق.النسبة المئوية للمدارس حسب مستوى التعليم )التعليم االبتدائي( مع 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

تعليمي معين مع إمكانية الوصول الخدمات إلى نسبة جميع المدارس ئوية لعدد المدارس في مستوى ميتم التعبير بنسبة 

 على هذا المستوى من التعليم.

PSn,f = 
  𝐒𝐧,𝐟 

𝑺𝒏
× 𝟏𝟎𝟎 

 حيث أن:

PSn,f  : التعليمي النسبة المئوية للمدارس في المستوى n المرافق إمكانية الوصول بسهولة إلى مع f 

Sn,f  :  التعلميمي مستوىالالمدارس على n المرافق مع إمكانية الوصول بسهولة إلى f 

 sn : .العدد اإلجمالي للمدارس في المستوى التعليمي 

 التفصيل

 حسب مستوى التعليم.

 معالجة البيانات المفقودة
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 على المستوى المحلي

بعض البنود الرئيسية للبيانات التي قد تكون مفقودة أو غير كاملة من أجل الحصول على تقديرات قابلة  UISيقدر معهد 

القيم المفقودة فقط لحساب المجاميع  ينسبغير ممكن فإن مركز المعلومات  وإذا كان ذلكللنشر على مستوى الدولة. 

 اإلقليمية والعالمية.

 حجم عن البيانات مقدم من معلومات المثال سبيل على) انفسه الدولةأدلة من  في جميع الحاالت تستند التقديرات إلى 

 اإلحصائي المكتب أو بالوزارة الخاص الويب موقع على البيانات أو المنشورات أو المراسالت خالل من أو المفقود، العنصر

لسنة سابقة عندما تكون البيانات  الدولة( أو على بيانات من أخرى منظمات أجرتها التي المسوحات طريق عن أو الوطني،

 فقط متاحة البيانات تكون عندما، بسيط خطي استيفاء إجراء يتم المفقودة، السنة من وأحدثفي سنة سابقة  لدولةمتاحة ل

 يرةاألخ القيمة استخدام يتم فقط، األحدث للسنة متاحة البيانات تكون عندما. كتقدير قيمة أحدث استخدام يتم سابقة، لسنة

 يرتبط آخر متغير إلى التقديرات ما تستند لبلد بالنسبة اإلطالق على متوفرة غير الصلة ذات البيانات تكون عندما .كتقدير

 المرافق أو الخدمات إلى الوصول بإمكانية تتمتع التي المدارس تقدير يمكن المثال، سبيل على. تقديره الجاري بالبند بوضوح

 غير المتوسط ويستخدم التقدير، إبالغ يمكن عام أي في للبلد بيانات تتوافر ال عندما .المدارس عدد إجمالي من األساسية

 .البلد فيها يقع التي للمنطقة المرجح

 للنشر. قابلة الدولة مستوى على بيانات وجود بسبب المؤشر لهذا تقديرات حالياً  توجد ال

 عملية الجمع

 اإلحصاء مكاتب أو التعليم وزارات عنها أبلغت التي البيانات إلى تستند زمنية سلسلة لإلحصاء اليونسكو معهد يصدر

 الصرف ومرافق الشرب ومياه الكهرباء إلى الوصول) الرسمي للتعليم السنوي المسح خالل من البيانات جمع يتم. الوطنية

 الكهرباء إلى الوصول) التعليم في واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا الخاص المسح خالل ، ومن(اليدين وغسل الصحي

 وفقا البيانات عن اإلبالغ البلدان من يطلب. حالًيا المعدلة التحتية البنية حول البيانات جمع يتم ال (.الكمبيوتر وأجهزة واإلنترنت

 الناتجة.  للمؤشرات الدولية المقارنة لضمان( ISCED) للتعليم الموحد الدولي التصنيف في المحدد لمستويات التعليم

 الحسابية األخطاء من تتحقق التي اإللكترونية األخطاء عن الكشف أنظمة باستخدام المستلمة البيانات صحة من التحقق يتم

 يقومون الذين البلدان ممثلي مع االستفسارات تناول للتصديق. يتم القابلة غير للنتائج االتجاهات وتحليل والتناقضات

 وخالل (.صحيحة غير ولكن صحيحة غير لنتائج) المعطاة التفسيرات أو( األخطاء) التصحيح إجراء يمكن بحيث البيانات عن باإلبالغ

 المكتملة. غير أو المفقودة البيانات تقديرات لعناصر تقديم على أيًضا الدول تشجيع يتم العملية هذه

في المراجعة  UISالرئيسية التي ينتجها معهد باإلضافة إلى ذلك، تتاح للبلدان أيضًا فرصة الرؤية والتعليق على المؤشرات 

 الدولية السنوية للمؤشرات.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 )لإلنترنت وأجهزة الكمبيوتر(. 2016)لمرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغسل اليدين(. نهاية عام  2017يناير  

 اصدار البيانات

 )لإلنترنت وأجهزة الكمبيوتر(. 2017)لمرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغسل اليدين(. نهاية  2016نوفمبر / ديسمبر 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية. و/ أو وزارة التربية والتعليم
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ي للبلدان  b.4الغاية  ى الصعيد العالم امية عل احة للبلدان الن ة المت ي عدد المنح المدرسي ة كبيرة ف ادة بنسب الزي

التعليم  امية والبلدان األفريقية، لاللتحاق ب امية، وبخاصة ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة الن الن

ا المعلومات  ي وتكنولوجي ي ذلك منح التدريب المهن ي، بما ف واالتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية العال

امية األخرى، بحلول عام  ي البلدان المتقدمة النمو والبلدان الن  2020والعلمية ف

حجم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية للمنح الدراسية حسب القطاع ونوع  b.1.4المؤشر
 الدراسة

 المنظمة

 (.OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 

 التعريف 

 إجمالي المدفوعات إلجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية من جميع المانحين للمنح الدراسية.

 المنهجية
 طريقة الحساب

 مجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية من جميع المانحين إلى البلدان النامية للحصول على منح دراسية.

 صنيفالت

 مانح، أو البلد المتلقي، أو نوع التمويل، إلخ.يمكن تصنيف هذا المؤشر من قبل ال

 معالجة البيانات المفقودة
 على المستوى المحلي

 نظًرا لجودة إعداد التقارير، ال يتم إعداد أي تقديرات للبيانات المفقودة.

 عملية الجمع

عادة في وكالة المعونة  المعديكون في كل بلد أو وكالة، وتقديمها  DACمسؤول عن جمع إحصائيات  معد التقارير االحصائية

 الوطنية أو وزارة الخارجية أو المالية وما إلى ذلك.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

في  2015يتم نشر البيانات على أساس سنوي في ديسمبر لتدفقات العام السابق. تم إصدار تدفقات مفصلة لعام 

 .2016ديسمبر 

 مقدمي البيانات

وكاالت ، في اإلدارات الوطنية للمعونة معدي التقارير االحصائيةأساس سنوي من قبل  يتم اإلبالغ عن البيانات على

 وزارات الخارجية أو المالية، إلخ.المعونة، 
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ي  c.4 الغاية ي لتدريب المعلمين ف ي عدد المعلمين المؤهلين، من خالل التعاون الدول ة كبيرة ف ادة بنسب الزي

م  ة، بحلول عا امي ا والدول الجزرية الصغيرة الن ي أقل البلدان نموًّ امية، وبخاصة ف  2030البلدان الن

، عليم االبتدائيالتاالبتدائي، )ب(  التعليم نسبة المعلمين في: )أ( مرحلة ما قبلc.1.4 المؤشر 
على األقل الحد األدنى من تدريب  الذين حصلوا، )د( التعليم الثانوي التعليم االعدادي )ج(

المعلمين المنظم )مثل التدريب التربوي( قبل الخدمة أو أثناء الخدمة المطلوبة للتدريس على 
 المستوى المناسب في بلد معين

 المنظمة

 (.UNESCO-UISمعهد اليونسكو لإلحصاء )

 التعريف

على  حصلواالثانوي( الذين واالعدادي و)ما قبل االبتدائي واالبتدائي  المستوى التعليميالنسبة المئوية للمدرسين حسب 

األقل الحد األدنى من التعليم التربوي المنظم، التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة المطلوبة للتدريس على المستوى 

 المناسب في بلد معين.

 المنهجية
 طريقة الحساب

 المستوى هذا في المعلمين جميع من مئوية كنسبة التعليم من معين مستوى في المعلمين المدربين عدد عن التعبير يتم

 .التعليم من

PTTn =
TTn

𝑇𝑛
× 100 

 حيث أن: 

PTTn  :  نسبة المعلمين المدربين في المستوى التعليميn. 

TTn :  المعلمين المدربين على مستوى التعليمn. 

.Tn : التعليمي مجموع المعلمين في المستوى n. 

n  :02  ،)ثانوي(.  23) الثانوي األعلى(،   3) الثانوي األقل(،  2)االبتدائي(،  1)قبل االبتدائي( 

 صنيفالت

 نوع المؤسسة )عام / خاص(.، مستوى التعليم، حسب الجنس

 فقودة معالجة البيانات الم
 على المستوى المحلي

بعض البنود الرئيسية للبيانات التي قد تكون مفقودة أو غير كاملة من أجل الحصول على تقديرات قابلة  UISيقدر معهد 

غير ممكن فإن مركز المعلومات يستخدم القيم المفقودة فقط لحساب المجاميع  وإذا كان ذلكللنشر على مستوى الدولة. 

 اإلقليمية والعالمية.

 ولحساب النسبة المئوية للمدرسين، قوم معهد اليونسكو لإلحصاء بإعداد واحدة أو أكثر من التالي:

أو تضمين معلمين في  /(. و ولم تسجل من البلد) اشراك المعلمين في نوع من التعليم، مثل التعليم الخاص .1

 (.ولم تسجل من البلدجزء من البلد )
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تقدير لعدد المدرسين المدربين في كل مستوى تعليمي إذا كانت البيانات المبلغ عنها هي لمستويات مشتركة  .2

 األعلى على حدة(.ثانوي بداًل من المستوى األدنى و)على سبيل المثال إجمالي ال

ت إلى أدلة من البلد نفسه )على سبيل المثال البيانات على الموقع الخاص بالوزارة أو في جميع الحاالت تستند التقديرا

التي تجريها جهات أخرى( أو على بيانات من البلد لسنة سابقة. وقد  طريق المسوحاتالمكتب اإلحصائي الوطني، أو عن 

فقودة من مصدر وطني، كتقديرات وطنية إذا يتم نشر هذه األرقام: كبيانات تم مالحظتها في حالة العثور على البنود الم

تم إقناع البلد بإعداد تقديرات وتقديمها بداًل من البيانات المفقودة، تقديرات من معهد اليونسكو لإلحصاء، إذا تم إجراء 

 التقديرات من قبل معهد اليونسكو لإلحصاء.

 عملية الجمع

 اإلحصاء مكاتب أو التعليم وزارات عنها أبلغت التي بياناتال إلى تستند زمنية سلسلة لإلحصاء اليونسكو معهد يصدر

 الصرف ومرافق الشرب ومياه الكهرباء إلى الوصول) الرسمي للتعليم السنوي المسح خالل من البيانات جمع يتم. الوطنية

 الكهرباء إلى الوصول) التعليم في واالتصاالت المعلومات بتكنولوجيا الخاص المسح خالل ، ومن(اليدين وغسل الصحي

 وفقا البيانات عن اإلبالغ البلدان من يطلب. حالًيا المعدلة التحتية البنية حول البيانات جمع يتم ال (.الكمبيوتر وأجهزة واإلنترنت

 الناتجة.  للمؤشرات الدولية المقارنة لضمان( ISCED) للتعليم الموحد الدولي التصنيف في المحدد لمستويات التعليم

 الحسابية األخطاء من تتحقق التي اإللكترونية األخطاء عن الكشف أنظمة باستخدام المستلمة البيانات صحة من التحقق يتم

 يقومون الذين البلدان ممثلي مع االستفسارات تناول للتصديق. يتم القابلة غير للنتائج االتجاهات وتحليل والتناقضات

 وخالل (.صحيحة غير ولكن صحيحة غير لنتائج) المعطاة التفسيرات أو( ألخطاءا) التصحيح إجراء يمكن بحيث البيانات عن باإلبالغ

 المكتملة. غير أو المفقودة البيانات تقديرات لعناصر تقديم على أيًضا الدول تشجيع يتم العملية هذه

في المراجعة  UISباإلضافة إلى ذلك، تتاح للبلدان أيضًا فرصة الرؤية والتعليق على المؤشرات الرئيسية التي ينتجها معهد 

 الدولية السنوية للمؤشرات.

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 2017يناير  

 اصدار البيانات

 2016 نوفمبر، ديسمبر

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية.و / أو  وزارة التربية والتعليم
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