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الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

المؤشرات االحصائيةقراءة في 
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3العرض 

مؤشرات الهدف الرابع



مستويات رصد أهداف التنمية المستدامة

لة مؤشرات لرصد قضايا التعليم ذات الص: وطنية

على المستوى الوطني؛

صلة مؤشرات لرصد قضايا التعليم ذات ال: إقليمية

على المستوى اإلقليمي؛

ات مؤشرات تغطي قضايا مرتبطة بسياس: قطاعية

؛(مؤشر43)التعليم على نحو أكثر شموال 

مجموعة صغيرة من المؤشرات األساسية : عالمية
(.مؤشر11)كجزء من إطار عالمي أوسع 



األدوار األساسية للمؤشرات العالمية والقطاعية

ألغراض هي المؤشرات المرجعية الموافق عليها من البلدان األعضاءالمؤشرات العالمية •
.الرصد الدولي

:بمثابةالمؤشرات القطاعية تعتبر و•

ى أساس إطار عمل لمتابعة التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع على المستوى العالمي وعل•
ار قابل للمقارنة الدولية مع نظرة أوسع على مجموعة من األولويات القطاعية من اإلط

العالمي

أن ممكن)قائمة لخدمة أطر المؤشرات للمراجعات اإلقليمية وعمليات الرصد الوطنية •
اطق المؤشرات القطاعية ليست الزامية لكافة المن(. تشمل قائمة أوسع من المؤشرات

.والبلدان



ضمان التعليم الجيد المنصف 
والشامل للجميع وتعزيز فرص 

التعلّم مدى الحياة للجميع



والبنينالبناتجميعيتمتعأنضمان:1-4الغاية
ومنصفيمجانوثانوي ابتدائيبتعليموالفتيانوالفتيات

.2030عامبحلول وجيد



4.1.1

( ج)دائية؛ في نهاية المرحلة االبت( ب)الثالث؛ / في الصف الثاني( أ: )نسبة األطفال والشباب
ن في نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي الذين يحققون على األقل الحد األدنى م

الرياضيات، بحسب الجنس‘ 2’القراءة، ‘  1’مستوى الكفاءة في 



مؤشر عالمي: حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

االبتدائيةلةالمرحنهايةوفيوالثالث،الثانيالصففيوالشبابلألطفالالمئويةالنسبة
منقلاألعلىاألدنىالحديحققونالذينالثانويالتعليممناألولىالمرحلةنهايةوفي

نسبةاءةالكفمستوىمناألدنىالحدقياسيتم.والرياضياتالقراءةفيالكفاءةمستوى
.عليهااالتفاقيتموالرياضياتللقراءةمحددةلمقاييس

:  األساس المنطقي•

التعليم المعنية قياس مباشر للنتائج التعليمية المحققة  في العربية والرياضيات عند نهاية مراحل
ا وذلك من خالل تحديد عتبة تسمى الحد االدنى  وفقا للحد األدنى من الكفاءات المعتمدة عالمي

:  للتمكن من التعرف على

ذكورين،النسبة المئوية للتالميذ الذين ال يحققون الحد األدنى من الكفاءة في المجالين الم❑

ين،النسبة المئوية للتالميذ الذين حققوا الحد األعلى من الكفاءة في المجالين المذكور❑



:طريقة اإلحتساب•

توىمسيحققونالذينمعينةتعليميةمرحلةنهايةعندالشبابأو/واألطفالعددمجموع)
لشباباأو/واألطفالعددمجموع/والرياضياتالعربيةفييتخطونهأومسبقامحددكفاءة
100*(معينةتعليميةمرحلةنهايةعند

، فكلما كان العربية والرياضياتفي أو الشباب /ألطفال وجودة مكتسبات امستوى قياس : لغرضا•
المؤشر مرتفعا كانت جودة مخرجات المنظومة التربوية احسن

:محدودية المؤشر•

م تختلف أنظمة التقيي)كل بلد يضع معاييره الخاصة لذا من غير الممكن مقارنة مستويات االداء ❑
،(من بلد الى آخر

امي،تتم التقييمات عادة ضمن التعليم النظامي وال توجد بيانات حول التعليم غير النظ❑

ات كعمر انجاز مسوحات أسرية التي تطرح في بعض االحيان اشكاالت تتعلق ببعض المتغير❑
وبكلفتها الباهضة مما يطرح اشكالية انجاز المسوح بصفة دورية... االطفال

غياب اطار عمل مشترك❑



:مصادر البيانات•

التربيةوزارات❑

بالتقييمالمتخصصةالهيئات❑

األجهزة االحصائية❑

المنظمات الدولية واالقليمية❑

:التفصيل•

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑

موقع السكن❑



2.1.4

لثاني في الصف ا( أ)تنظيم عملية وطنية لتقييم التعلّم 
في( ج)في نهاية المرحلة االبتدائية، و( ب)الثالث، و /

نهاية المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

لنتائجليدوأواقليميتقييمفيشاركأووطنياتقييماأنجزقدالبلدكانإذاماالمؤشرهذايقيس
:فيوذلكوالرياضيات،اللغة،أوالكتابةأوالقراءةفيالماضيةالخمسالسنواتفيالتعلّم

الثالث،/الثانيالصف(أ)

االبتدائية،المرحلةنهاية(ب)

.الثانويالتعليممنالدنياالمرحلةنهاية(ج)

: األساس المنطقي•

لجودة واالنصاف استثمار النتائج في قياس المكتسبات التعليمية ومدى تحقيقها لالهداف التربوية من حيث ا
.    وتكافؤ الفرص

الب ومعالجة انجازتقييمات يعني وجود قواعد معطيات ومؤشرات تساعد على متابعة دقيقة لمكتسبات الط❑
مكامن الخلل ان وجدت،

راتيجية،غياب التقييم يعني صعوبة المتابعة والتقييم والمراجعة وانجاز المخططات والدراسات االست❑



:طريقة اإلحتساب•

الاوبنعماالجابة

رات التعرف على مدى اهتمام الدول بمنظومات التقييم وتوفير بيانات ومؤش: لغرضا•
جودة مكتسبات الطالبمستوى احصائية بغرض قياس 

:محدودية المؤشر•

استعمال محدود ❑

:مصادر البيانات•

التربيةوزارات❑

بالتقييمالمتخصصةالهيئات❑

وطني، اقليمي، دولي:التفصيل❑



4.1.3
للمرحلة )معدل القبول اإلجمالي في الصف األخير 

(االبتدائية، والمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

 النظر في الصف األخير من مرحلة تعليمية معيّنة، بغضّ الطالب الجدد فقط هو مجموع عدد 

لدخول عن أعمارهم، معبّر عنه كنسبة مئوية من مجموع السكان في الفئة العمرية النظرية ل

ف الدراسيالراسبين في نفس الص/، وذلك بدون االخذ بعين االعتبار المعيدينفي هذا الصف

:  األساس المنطقي•

مكن من التعرف قياس مباشر للنتائج التعليمية المحققة  خالل مراحل التعليم المعنية وذلك للت
:  على

االعادة،/نسب الرسوب❑

التسرب المدرسي،❑

فاعلية النظام التقييمي❑



:طريقة اإلحتساب•

ملتحقينالعدد)(=االعدادية)االبتدائيةالمرحلةمناألخيرالصففياإلجماليالقبولمعّدل
المالئمةسنالفيالسكانعدد/االبتدائيةالمرحلةمناألخيرالصففي(المستجّدين)الجدد
100(*(االعدادية)االبتدائيةالمرحلةمناألخيرللصف

للتعليم يشير ارتفاع معدل القبول في الصف األخير إلى درجة عالية من اإلتمام الجاري: لغرضا•
أو االعدادي/االبتدائي و

:محدودية المؤشر•

مؤشر كمي وجب البحث في متغيرات أخرى من مصادر بيانات أخرى الستكمال التحليل❑
والتعمق في دراسة جودة مخرجات النظام التعليمي

الص الدروس انجاز مسوحات أسرية تتعلق ببعض المتغيرات النوعية لمزيد تحليل المؤشر واستخ❑
والعبر

الطفولة والشباب اشكالية انجاز المسوح بصفة دورية والتنسيق مع باقي المهتمين بالشأن التربوي و❑
...واالسر



:مصادر البيانات•

التربيةوزارات❑

بالتقييمالمتخصصةالهيئات❑

األجهزة االحصائية❑

المنظمات الدولية واالقليمية ❑

:التفصيل•

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑

...موقع السكن❑



4.1.4
لدنيا في المرحلة االبتدائية وفي المرحلتين ا)معدل اإلتمام 

(.والعليا من التعليم الثانوي



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

توى معين يقيس هذا المؤشر النسبة المئوية لمجموع عدد التالميذ الذين أتموا دراستهم في مس

وع التالميذ من جملة مجم( التعليم الثانويالدنيا والعليا من المرحلة االبتدائية أو المرحلتين )

.المعنيةالمسجلين في السنة األولى من المرحلة التعليمية

:  األساس المنطقي▪

مكن من التعرف قياس مباشر للنتائج التعليمية المحققة  خالل مراحل التعليم المعنية وذلك للت
االعادة، والتسرب المدرسي، الكفاءة /على مردودية التعليم  من حيث نسب الرسوب

...والجودة



:طريقة اإلحتساب•

عمجمو/معينةدراسيةمرحلةفيدراستهمأتمواالذينالتالميذمجموع):اإلتمامنسبة
100(*التعليميةالمرحلةمناألولىالسنةفيالمسجلينالتالميذ

الطالب يشير المؤشر الى مدى تحقيق النظام التعليمي ألهدافه من حيث دعم  مكتسبات: لغرضا•
لى واالرتقاء بها مهما كانوا واينما كانوا وحسن استغالل الموارد المالية والبشرية الموضوعة ع

كلما كانت النسبة مرتفعة كانت المردودية عالية، لكن ماذا عن الجودة؟. ذمة القطاع

:محدودية المؤشر•

مؤشر كمي وجب البحث في متغيرات أخرى من مصادر بيانات أخرى الستكمال التحليل❑
والتعمق في دراسة جودة مخرجات النظام التعليمي

وس والعبراالستئناس بدراسات احصائية ومسوحات أسرية لمزيد تحليل المؤشر واستخالص الدر❑

...اشكالية التنسيق مع باقي المهتمين بالشأن التربوي والطفولة والشباب واالسر❑



:مصادر البيانات•

التربيةوزارات❑

بالتقييمالمتخصصةالهيئات❑

األجهزة االحصائية❑

المنظمات الدولية واالقليمية❑

:التفصيل•

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑

...موقع السكن❑



4.1.5
بتدائي، لمرحلة التعليم اال)نسبة غير الملتحقين بالمدارس 

(والمرحلتين الدنيا والعليا من التعليم الثانوي



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

للنظام لدخول الذين هم في السن الرسمية للالطفال والشباب يقيس هذا المؤشر النسبة المئوية 

.ولم يلتحقواالتعليمي بمختلف مراحله 

:  األساس المنطقي▪

ة اينما كانوا قياس مدى تمتع مختلف الفئات العمرية من االطفال والشباب بالخدمات التعليمي
الشباب باالضافة الى التعرف على مدى قدرة المنظومة التعليمية على استقطاب االطفال و

والثقافية وتشجيعهم على مواصلة المسار الدراسي رغم كل التحديات االقتصادية واالجتماعية
...الممكن حدوثها



:طريقة اإلحتساب•

السنعنالنظربغضبالمدارس،الملتحقينغيرعددمجموع):بالمدارسالملتحقينغيرنسبة
100(*المدارسلدخولالرسميةالسنفيالتالميذعددمجموع/معينةدراسيةمرحلةفي

: لغرضا•

عليمية للجميع التعرف على مدى تحقيق النظام التعليمي ألهدافه من حيث القدرة على توفير الخدمات الت
.ابواالحاطة بهم وكذلك من حيث تحقيق تكافؤ الفرص لكل الفئات العمرية من االطفال والشب

:محدودية المؤشر•

لتعمق مؤشر كمي وجب البحث في متغيرات أخرى من مصادر بيانات أخرى الستكمال التحليل وا❑
في دراسة جودة مخرجات النظام التعليمي ومدى تحقيقه ألهدافه

والعبراالستئناس بدراسات احصائية ومسوحات أسرية لمزيد تحليل المؤشر واستخالص الدروس❑

...اشكالية التنسيق مع باقي المهتمين بالشأن التربوي والطفولة والشباب واالسر❑



:مصادر البيانات•

التربيةوزارات❑

بالتقييمالمتخصصةالهيئات❑

األجهزة االحصائية❑

...وزارات الشؤون االجتماعية والصحية ❑

المنظمات الدولية واالقليمية ❑

:التفصيل•

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑

...موقع السكن❑



4.1.6
النسبة المئوية لألطفال األكبر سناً من أعمار صفهم

العليا في المرحلة االبتدائية والمرحلتين الدنيا و)الدراسي 
(من التعليم الثانوي



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

ليمي السن الذين تتجاوز أعمارهم في كل مستوى تعللطالب النسبة المئوية يقيس هذا المؤشر 

.ها، وذلك حسب القوانين المعمول بالمفترضة لصفهم الدراسي بمقدار عامين أو أكثر

:  األساس المنطقي•

ة اينما كانوا قياس مدى تمتع مختلف الفئات العمرية من االطفال والشباب بالخدمات التعليمي
الشباب باالضافة الى التعرف على مدى قدرة المنظومة التعليمية على استقطاب االطفال و

والثقافية وتشجيعهم على مواصلة المسار الدراسي رغم كل التحديات االقتصادية واالجتماعية
...الممكن حدوثها



:طريقة اإلحتساب•

تتجاوزالذينالطالبعدد):الدراسيصفّهمعمرمنسنّااألكبرلألطفالالمئويةالنسبة
/أكثروأعامينبمقدارالدراسيلصفهمالمفترضةالسنالتعليميالمستوىحسبأعمارهم

100*(التعليميالمستوىحسبالدراسيلصفهمالمفترضالسنفيالذينالطالبعدد

:لغرضا•

تعليمية التعرف على مدى تحقيق النظام التعليمي ألهدافه من حيث القدرة على توفير الخدمات ال
.فال والشبابللجميع واالحاطة بهم وكذلك من حيث تحقيق تكافؤ الفرص لكل الفئات العمرية من االط

:محدودية المؤشر•

مؤشر كمي وجب البحث في متغيرات أخرى من مصادر بيانات أخرى الستكمال التحليل❑
والتعمق في دراسة الموضوع

وس والعبراالستئناس بدراسات احصائية ومسوحات أسرية لمزيد تحليل المؤشر واستخالص الدر❑

...اشكالية التنسيق مع باقي المهتمين بالشأن التربوي والطفولة والشباب واالسر❑



:مصادر البيانات•

التربيةوزارات❑

بالتقييمالمتخصصةالهيئات❑

األجهزة االحصائية❑

...وزارات الشؤون االجتماعية والصحية ❑

المنظمات الدولية واالقليمية ❑

:التفصيل•

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑

...موقع السكن❑



4.1.7
ن اإللزامي المضمو( ب) المجاني و( أ)عدد سنوات التعليم 

ائي بموجب األُطر القانونية في مرحلتي التعليم االبتد
والتعليم الثانوي



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

لتوجيهية يقيس هذا المؤشر عدد سنوات التعليم المجانية وااللزامية، المثبتة في القوانين ا

.للتربية والتعليم بالنسبة للمراحل التعليمية المذكورة

:  األساس المنطقي•

ة اينما كانوا قياس مدى تمتع مختلف الفئات العمرية من االطفال والشباب بالخدمات التعليمي
الشباب باالضافة الى التعرف على مدى قدرة المنظومة التعليمية على استقطاب االطفال و
بة للدول وتشجيعهم على مواصلة المسار الدراسي رغم كل التحديات المالية والبشرية بالنس
فال وكذلك المشاكل  االقتصادية واالجتماعية والثقافية الممكن حدوثها لدى االسر واالط

...والشباب



:طريقة اإلحتساب•

تعليميةمرحلةلكلبالقوانينالمذكورةاالعوامعدد

وفير التعرف على مدى تحقيق النظام التعليمي ألهدافه من حيث القدرة على ت: لغرضا•
كل الفئات الخدمات التعليمية للجميع واالحاطة بهم وكذلك من حيث تحقيق تكافؤ الفرص ل

.العمرية من االطفال والشباب

:محدودية المؤشر•

في دراسة البحث في متغيرات أخرى من مصادر بيانات أخرى الستكمال التحليل والتعمق❑
الموضوع

:مصادر البيانات

وزارات التربية والتعليم

وطني، اقليمي، دولي: التفصيل



ية على الرغم من أّن جميع البلدان صادقت على معاهدة دول‘’

م ، فإّن  
ّ
فقط من الدساتير % 82تتّضمن الحق بالتعل

‘’الوطنية تتضمن هذا الحكم 

ية على الرغم من أّن جميع البلدان صادقت على معاهدة دول‘’

م ، فإّن  
ّ
فقط من الدساتير % 82تتّضمن الحق بالتعل

‘’الوطنية تتضمن هذا الحكم 
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رصفوالبنينالبناتلجميعتتاحأنضمان:2-4الغاية
لةمرحفيوالرعايةالنماءمنجيدةنوعيةعلىالحصول 
كونوايحتىاالبتدائيقبلوالتعليماملبكرةالطفولة

.2030عامبحلول االبتدائيللتعليمجاهزين



4.2.1
ر نسبة األطفال دون الخامسة الذين يسيرون على المسا
رفاه الصحيح من حيث النمو في مجاالت الصحة والتعلم وال

النفسي، بحسب الجنس



عالميمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

سنوات الذين هم 5و 3بين أعمارهم تتراوح الذين لالطفال النسبة المئوية يقيس هذا المؤشر 

المتعلقة بالقراءة 4مجاالت من بين 3على المسار الصحيح من حيث النمو على االقل في 

.والحساب، و النمو الجسدي، و الصعيد االجتماعي العاطفي، وعلى صعيد التعلم

:  األساس المنطقي▪

ث الدقة االستثمار في النماء في مرحلة الطفولة المبكرة يعتبر من أهم االستثمارات من حي
عزيز التنمية والفاعلية وكذلك التكلفة من أجل بناء رأس مال بشري قادر على رفع التحديات وت

...المستدامة



:طريقة اإلحتساب•

جاالتمفيالنموحيثمنالصحيحالمسارعلىيسيرونالذينالخامسةدوناألطفالنسبة
المسارعلىماضونهمالذينالخامسةسندوناالطفالعدد):النفسيوالرفاهوالتعلمالصحة
سنونداالطفالعدد/النفسيوالرفاهوالتعلمالصحةمجاالتفيالنموحيثمنالصحيح
100(*المجتمعفيالخامسة

الخدمات التعرف على مدى تحقيق النظام التعليمي ألهدافه من حيث القدرة على توفير: لغرضا•
عمرية من التعليمية للجميع واالحاطة بهم وكذلك من حيث تحقيق تكافؤ الفرص لكل الفئات ال

.االطفال

:محدودية المؤشر•

د المجاالتال ينتج من قبل وزارات التربية والتعليم وهو مؤشر صعب من حيث التعريف وتحدي❑

وس والعبراالستئناس بدراسات احصائية ومسوحات أسرية لمزيد تحليل المؤشر واستخالص الدر❑

...التنسيق مع جهاز االحصاء❑



:مصادر البيانات•

التربيةوزارات❑

األجهزة االحصائية❑

...وزارات الشؤون االجتماعية والصحية والطفولة ❑

اليونسيف❑

:التفصيل•

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑

...موقع السكن❑



2.2.4
عمر قبل سنة واحدة من)معدل المشاركة في التعلّم المنظم 

س، بحسب الجن(االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

وية أو الرعاية الترب/مشاركة االطفال ببرامج التعليم تحضيري ويقيس هذا المؤشر معدل

ذلك ضمن الهياكل التعليمية المنظمة من قطاع عام او خاص او بمؤسسات المجتمع المدني، و

قبل االلتحاق الرسمي بالمرحلة االبتدائية

:  األساس المنطقي•

صلب تزويد االطفال بالمهارات االساسية في القراءة والكتابة والرياضيات ولبناء اساس
....لعملية التعلم وفهم المجاالت االساسية للمعرفة والتطور الشخصي



:طريقة اإلحتساب•

لتعليمباالرسميااللتحاقعمرمنواحدةسنةقبل)المنظَّمالتعلُّمفيالمشاركةمعدل
(*المجتمعفيالخامسةسنفياالطفالعدد/المعنيةالعمريةبالفئةاالطفالعدد):(االبتدائي
100

ع متطلبات تمكين االطفال من مكتسبات اساسية وتعلمات تساعدهم على التأقلم السريع م: لغرضا•
موضوع التعليم االبتدائي ومواصلة مسارهم التعليمي بسهولة، خاصة وان جل الدراسات في هذا ال

منظومة اثبتت التأثير االيجابي لهذه التربية قبل مدرسية على مردود الطالب واندماجهم في ال
.التعليمية

:محدودية المؤشر•

قياس جودة التربية قبل مدرسية ❑

عليم المدرسياختالف الفئة العمرية المستهدفة من بلد الى أخر وفقا للسن الرسمي لاللتحاق بالت❑

بلدالتوقيت المخصص للتربية قبل مدرسية يختلف من مؤسسة الى مؤسسة ومن بلد الى❑

...التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارات وجهاز االحصاء وقطاع خاص ومجتمع مدني❑



:مصادر البيانات•

التربيةوزارات❑

األجهزة االحصائية❑

...وزارات الشؤون االجتماعية والطفولة ❑

القطاع الخاص والمجتمع المدني❑

:التفصيل•

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑

...موقع السكن❑



يبلغ املعّدل العاملي للمشاركة في التعلم‘’
م قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق

َّ
املنظ

، وهو معدل%70الرسمي بالتعليم االبتدائي 
‘’يزداد ببطء ولكن بثبات

يبلغ املعّدل العاملي للمشاركة في التعلم‘’
م قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق

َّ
املنظ

، وهو معدل%70الرسمي بالتعليم االبتدائي 
‘’يزداد ببطء ولكن بثبات
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4.2.3
شون النسبة المئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين يعي

في بيئة منزلية إيجابية وحافزة للتعلم



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

ن طريق يقيس هذا المؤشر نوعية التفاعل بين الكبار  واألطفال بكل الطرق الممكنة  سواء ع

لعب اآلباء واألمهات مع األطفال أو الغناء لهم أو إشراكهم في الحديث والنقاش لما لهذه 

.السلوكات من تأثير ايجابي على تنمية االطفال من الناحية االجتماعية والعاطفية

:  األساس المنطقي•

عية خلق بيئة منزلية إيجابية ومحفزة و مساعدة على  تنمية الطفل من النواحي االجتما
.لظروفوالعاطفية والنفسية وتمثل عامال ايجابيا في مواصلة المسار الدراسي في أحسن ا



:طريقة اإلحتساب•

للتعلموحافزةةإيجابيمنزليةبيئةفييعيشونالذينالخامسةسندونلألطفالالمئويةالنسبة
/للتعلموحافزةإيجابيةمنزليةبيئةفييعيشونالذينالمعنيةالعمريةبالفئةاالطفالعدد)=

100(*المجتمعفيالسنهذهفياالطفالعدد

ليمي تمكين االطفال من مكتسبات اساسية ومهارات تساعدهم على مواصلة مسارهم التع: لغرضا•
بسهولة،

:محدودية المؤشر•

صعوبة قياس المؤشر من حيث المفاهيم والمصطلحات❑

تحديد األسئلة الضرورية بالمسوح االسرية لقياس المؤشر بالدقة المطلوبة❑

...التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارات وجهاز االحصاء وقطاع خاص ومجتمع مدني❑



:مصادر البيانات•

التربيةوزارات❑

األجهزة االحصائية❑

...وزارات الشؤون االجتماعية والطفولة والصحة❑

:التفصيل❑

الفئة العمرية❑

المستوى المعيشي لالسرة❑

النوع االجتماعي،❑

...موقع السكن❑



4.2.4
التعليم ( أ)نسبة القيد اإلجمالية لتعليم الطفولة المبكرة في 

برامج تنمية الطفولة المبكرة( ب)ما قبل االبتدائي و 



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

غّض النظر عن مجموع المقيّدين في التعليم قبل االبتدائي وبرامج تنمية الطفولة المبكرة، ب

ددة رسمياً العمر، معبراً عنه بنسبة مئوية من السكان الذين ينتمون إلى الفئة العمرية المح

.  لاللتحاق بالتعليم قبل االبتدائي وبرامج تنمية الطفولة المبكرة

:  األساس المنطقي•

ي تمكين االطفال من مكتسبات اساسية ومهارات تساعدهم على مواصلة مسارهم التعليم
.بسهولة



:طريقة اإلحتساب•

الطفولةتنميةبرامج(ب)واالبتدائيقبلماالتعليم(أ)فيالمبكرةالطفولةلتعليماإلجماليةالقيدنسبة
االطفالددع/المعنيةالعمريةالفئةعنالنظربقطع(ب)أو(أ)بــالمقيديناالطفالعدد)=المبكرة

(100منأكثرالنسبةتكونانيمكن)100(*المجتمعفيالقانونيةالسنفي

بات التعليم تمكين االطفال من مكتسبات اساسية وتعلمات تساعدهم على التأقلم السريع مع متطل: لغرضا•
التأثير االبتدائي ومواصلة مسارهم التعليمي بسهولة، خاصة وان جل الدراسات في هذا الموضوع اثبتت

.االيجابي لهذه التربية قبل مدرسية على مردود الطالب واندماجهم في المنظومة التعليمية

:محدودية المؤشر•

قياس جودة التربية قبل مدرسية وبرامج تنمية الطفولة المبكرة ❑

لمدرسياختالف الفئة العمرية المستهدفة من بلد الى أخر وفقل للسن الرسمي لاللتحاق بالتعليم ا❑

التوقيت المخصص للتربية قبل مدرسية يختلف من مؤسسة الى مؤسسة ومن بلد الى بلد❑

...التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارات وجهاز االحصاء وقطاع خاص ومجتمع مدني❑



:مصادر البيانات•

التربيةوزارات❑

األجهزة االحصائية❑

...وزارات الشؤون االجتماعية والطفولة❑

:التفصيل❑

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑

...موقع السكن❑



4.2.5
(ب)المجاني و ( أ )عدد سنوات التعليم قبل االبتدائي 

اإللزامي المضمون بموجب األطر القانونية



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

لتوجيهية يقيس هذا المؤشر عدد سنوات التعليم المجانية وااللزامية، المثبتة في القوانين ا

.للتربية والتعليم بالنسبة للمراحل التعليمية المذكورة

:  األساس المنطقي•

التعرف على قياس مدى تمتع االطفال بالخدمات التعليمية والتربوية اينما كانوا باالضافة الى
مدى قدرة الدول على استقطاب االطفال وتشجيعهم على التمتع بهذه الخدمات رغم كل

عية والثقافية التحديات المالية والبشرية بالنسبة للدول وكذلك المشاكل  االقتصادية واالجتما
...الممكن حدوثها لدى االسر



:طريقة اإلحتساب•

تعليميةمرحلةلكلبالقوانينالمذكورةاالعوامعدد

وفير التعرف على مدى تحقيق النظام التعليمي ألهدافه من حيث القدرة على ت: لغرضا•
كل الفئات الخدمات التعليمية للجميع واالحاطة بهم وكذلك من حيث تحقيق تكافؤ الفرص ل

.العمرية من االطفال والشباب

:محدودية المؤشر•

في دراسة البحث في متغيرات أخرى من مصادر بيانات أخرى الستكمال التحليل والتعمق❑
الموضوع

:مصادر البيانات

وزارات التربية والتعليم

وطني، اقليمي، دولي: التفصيل



النساءجميعفرصتكافؤضمان:3-4الغاية
العاليعليموالتاملنهيالتعليمعلىالحصول فيوالرجال
الجامعي،مالتعليذلكفيبماالتكلفة،وامليسور الجيد

.2030عامبحلول 



4.3.1
ير معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغ

الرسمي والتدريب خالل االثني عشر شهراً الماضية، 
بحسب الجنس



عالميمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

-25أوسنة24-15المثالسبيلعلى)معينةعمريةفئةفيوالكبارللشبابالمئويةالنسبة

فترةيفالتدريبأوالنظاميغيرأوالنظاميالتعليمفييشاركونالذين+(15أوسنة64

صيلتفيتمأنالمحبذومن.األخيرةعشراالثنياألشهرالمثالسبيلعلىمعينةزمنية

العالي،التعليمووالمهنيالتقنيوالتدريبالتعليممثلالتعليميالبرنامجنوعبحسبالمؤشر

.يالنظامغيروالنظاميالتعليمبرامجيشملوأنالبرامجمنغيرهاأوالكباروتعليم

:  األساس المنطقي•

علىلتعرفوااالنواعكافةمنوالتدريبالتعليمفيوالبالغينالشبابمشاركةمستوىاظهار
.السكانقبلمنمنهاواالستفادةوالتدريبيةالتعليميةالخدماتتوفيرمدى



:طريقة اإلحتساب•

شهراً عشراالثنيخاللوالتدريبالرسميوغيرالرسميالتعليمفيوالكبارالشبابمشاركةمعدل
وغيراميالنظالتعليمفييشاركونالذينمعينةعمريةفئةفيوالكبارالشبابعدد)=الماضي
100(*العمريةالفئةنفسفيالسكانعدد/والتدريبالنظامي

.رفع األمية وتمكين المجتمع من مهارات الحياة والمهارات العلمية والثقافة العامة: لغرضا•

:محدودية المؤشر•

صول على محدودية التعرف على اماكن تقديم الخدمة خاصة بالنسبة للتعليم غير النظامي وصعوبة الح❑
بيانات موثوقة

لمدرسياختالف الفئة العمرية المستهدفة من بلد الى أخر وفقل للسن الرسمي لاللتحاق بالتعليم ا❑

التوقيت المخصص للنشاط يختلف من مؤسسة الى مؤسسة ومن بلد الى بلد❑

...التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارات وجهاز االحصاء وقطاع خاص ومجتمع مدني❑



:مصادر البيانات•

التربيةوزارات❑

األجهزة االحصائية❑

...وزارات الشؤون االجتماعية والشباب ❑

القطاع الخاص والمجتمع المدني❑

الذي ينظمه مكتب اإلحصاء األوروبي  (Adult Education Survey-AES)مسح تعليم الكبار ❑
(Eurostat)

 Programme for the International Assessment)برنامج التقييم الدولي لكفاءات الكبار ❑
of Adult  Competencies - PIAAC)  الذي ترعاه منظمة التعاون والتنمية في الميدان

 (OECD)االقتصادي 

:التفصيل❑

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑

...موقع السكن❑



4.3.2
نسنسبة القيد اإلجمالية في التعليم العالي بحسب الج



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

بنسبةنهعمعبراً العمر،عنالنظربغضّ العالي،التعليمفيالمقيدينالطالبعددمجموع

خمسبمقدارأفرادهاأعمارتزيدالتيالعمريةالفئةإلىينتمونالذينالسكانمنمئوية

تتجاوزأنويمكن.الثانويالتعليممنالعلياالمرحلةمنللتخرجالرسميةالسنعلىسنوات

مواصلةكوكذلالعاليبالتعليمالمتأخرأوالمبكرااللتحاقبسبب%100اإلجماليةالقيدنسبة

.الدكتوراهدرجةعلىوالحصولالعلميالبحثبغرضالدراسة

:  األساس المنطقي•

الخدماتوفيرتمدىعلىوالتعرفالعاليالتعليمفيوالبالغينالشبابمشاركةمستوىاظهار
التعليميةومةالمنظقدرةعلىالتعرفالىباالضافةالسكانقبلمنمنهاواالستفادةالتعليمية

الىالدراسةلمواصلةاالجتماعيالنوعحيثمنوخاصةللجميعالفرصاعطاءعلى
.عليامستويات



:طريقة اإلحتساب•

بغضّ )لعالياالتعليمفيالمقيدينمجموع)=العاليالتعليمفياإلجماليةالقيدنسبة
أعماردتزيالتيالعمريةالفئةإلىينتمونالذينالسكانمجموع/(العمرعنالنظر
التعليممنالعلياالمرحلةمنللتخرجالرسميةالسنعلىسنواتخمسبمقدارأفرادها
100(*الثانوي

.االجتماعيتوفير خدمات التعليم العالي للجميع دون تمييز وخاصة من حيث النوع: لغرضا•

:محدودية المؤشر•

مؤشر كمي يحتاج الى متغيرات اخرى بغرض التحليل المعمق❑

...التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارات وجهاز االحصاء وقطاع خاص❑



:مصادر البيانات•

العاليوالتعليمالتربيةوزارات❑

األجهزة االحصائية❑

القطاع الخاص❑

:التفصيل❑

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑



بلغت نسبة القيد اإلجمالية في التعليم العالي‘’
%50وتجاوزت نسبتها 2017في عام %38

في البلدان ذات الدخل املتوسط من الشريحة
‘’2016العليا للمرة األولى في عام 

بلغت نسبة القيد اإلجمالية في التعليم العالي‘’
%50وتجاوزت نسبتها 2017في عام %38

في البلدان ذات الدخل املتوسط من الشريحة
‘’2016العليا للمرة األولى في عام 
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4.3.3
لمن )نسبة المشاركة في برامج التعليم التقني والمهني 

، بحسب الجنس(سنة24و15تتراوح أعمارهم بين 



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

برامجفيالمقيدينسنة24و15بينأعمارهمتتراوحالذينوالبالغينالشبابمجموع

.والمهنيالتقنيالتعليم

:  األساس المنطقي•

مدىعلىعرفوالتوالمهنيالتقنيالتعليمبرامجفيوالبالغينالشبابمشاركةمستوىاظهار
بهذهللتمتعللجميعالفرصواعطاءالسكانقبلمنمنهاواالستفادةالتدريبيةالخدماتتوفير
.الخدمة



:طريقة اإلحتساب•

(سنة24و15بينأعمارهمتتراوحلمن)والمهنيالتقنيالتعليمبرامجفيالمشاركةنسبة
التعليمبرامجفيالمقيدينسنة24و15بينأعمارهمتتراوحالذينالشبابمجموع)=

100(*العمريةالفئةتلكإلىينتمونالذينالسكانمجموع/والمهنيالتقني

وع توفير خدمات التعليم التقني والمهني للجميع دون تمييز وخاصة من حيث الن: لغرضا•
.االجتماعي

:محدودية المؤشر•

عليم مؤشر كمي يحتاج الى متغيرات اخرى بغرض التحليل المعمق خاصة من حيث مكانة الت❑
التقني والمهني في المنظومة التعليمية وعالقتها بسوق العمل

...التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارات وجهاز االحصاء وقطاع خاص❑



:مصادر البيانات•

المهنيوالتدريبالعاليوالتعليمالتربيةوزارات❑

األجهزة االحصائية❑

القطاع الخاص❑

:التفصيل❑

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑



وافر تتزيادة عدد الشباب والكبار بنسبة: 4-4الغاية 
تقنية لديهم املهارات املناسبة، بما في ذلك املهارات ال

.واملهنية، للعمل في وظائف الئقة



4.4.1
نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بحسب نوع المهارة



عالميمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

15العمريةوالفئةسنة24و15بينأعمارهمتتراوحالذينوالبالغينللشبابالمئويةالنسبة

عواواضطلواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامهاراتلديهمتتوافرالذينفوقوماسنة

االعتبارنبعييؤخذال...معينةزمنيةفترةفيالكومبيوترعلىالمعتمدةاألنشطةببعض

الذكيةالهواتفخاللمنالمنجزةاالنشطة

:  األساس المنطقي•

هذهرهتوفبمااالفرادتمتعومدىواالتصاالتالمعلوماتيةالخدماتانتشارمستوىاظهار
واعطاءالسكانقبلمنمنهاواالستفادةالمعرفةالىالولوجوامكانياتفرصمنالتقنيات
.الخدمةبهذهللتمتعللجميعالفرص



:طريقة اإلحتساب•

االتصاالتوالمعلوماتتكنولوجيامهاراتلديهمتتوافرالذينوالبالغينالشبابنسبة
لديهموافرتتالذينمعينةعمريةفئةمنالبالغينأوالشبابعدد)=المهارةنوعبحسب
100(*العمريةالفئةنفسمنالسكانعددإجمالي/معينةمهارة

.توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للجميع دون تمييز: لغرضا•

:محدودية المؤشر•

االعتماد على المسوح االسرية التي تعتبر عادة مكلفة  ❑

تحديد االسئلة والفترة المرجعية❑

...التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارات وجهاز االحصاء وقطاع خاص❑



:مصادر البيانات•

المعنيةالوزارات❑

األجهزة االحصائية❑

القطاع الخاص❑

:التفصيل❑

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑

مكان االقامة❑



4.4.2
توى البالغين الذين يحرزون مس/النسبة المئوية للشباب

المعايير الدنيا للكفاءة في مهارات الدراية الرقمية



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

أيصاالتواالتالمعلوماتتكنولوجيافيدنيامهاراتيملكونالذينوالكبارالشبابنسبة

المطلوباألدنىبالحدوالمعلوماتاالتصاالتتكنولوجياأجهزةاستخدامعلىالقدرةلديهمأنّ 

:  األساس المنطقي•

هذهرهتوفبمااالفرادتمتعومدىواالتصاالتالمعلوماتيةالخدماتانتشارمستوىاظهار
واعطاءالسكانقبلمنمنهاواالستفادةالمعرفةالىالولوجوامكانياتفرصمنالتقنيات
.الخدمةبهذهللتمتعللجميعالفرص



:طريقة اإلحتساب•

مهاراتفيلكفاءةلالدنياالمعاييرمستوىيحرزونالذينالبالغين/للشبابالمئويةالنسبة
لديهمرتتوافالذينمعينةعمريةفئةمنالبالغينأوالشبابعدد)=الرقميةالدراية
100(*العمريةالفئةنفسمنالسكانعددإجمالي/دنيامهارة

.تمتع بهاتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للجميع دون تمييز وال: لغرضا•

:محدودية المؤشر•

االعتماد على المسوح االسرية التي تعتبر عادة مكلفة  ❑

تحديد االسئلة والفترة المرجعية❑

...التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارات وجهاز االحصاء وقطاع خاص❑



:مصادر البيانات•

المعنيةالوزارات❑

األجهزة االحصائية❑

القطاع الخاص❑

:التفصيل❑

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑

مكان االقامة❑



سين القضاء على التفاوت بين الجن: 5-4الغاية 
في التعليم وضمان تكافؤ الفرص



4.5.1
حضري، ومستوى/ ذكر، وريفي/أنثى)بيانات المساواة 

الثراء من القاع إلى القمة ومؤشرات أخرى مثل حالة 
ى اإلعاقة، والشعوب األصلية، والمتضررين من النزاع مت

ي هذه لجميع مؤشرات التعليم ف( أصبحت البيانات متوافرة
القائمة التي يمكن تصنيفها



عالميمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

اعالقطفيتسجسلهاالممكنالتفاوتأنواعمنعددوقياسإبرازعلىالمؤشرهذايعمل

سائربينواالنصافالفرصتكافؤمبدأالعمقفيتضربالتيوالتعليميالتربوي

.وتفسيرهاالمجموعات

:  األساس المنطقي•

عللتمتللجميعالفرصواعطاءبالخدماتوالمجموعاتاالفرادتمتعمدىعلىالتعرف
.التربويةبالخدمة



:طريقة اإلحتساب•

...الريفسكاننسبة/الحضرسكاننسبةالذكور،نسبة/االناثنسبة

لمعدل قريب توفير الخدمات التربوية للجميع دون تمييز والتمتع بها، فكلما كان ا: لغرضا•
...كلما كان هناك تكافؤ وعدم تمييز1من 

:محدودية المؤشر•

االعتماد على مصادر بيانات اضافية   ❑

التوظيف السيء ❑

...التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارات وجهاز االحصاء❑



:مصادر البيانات•

المعنيةالوزارات❑

األجهزة االحصائية❑

:التفصيل❑

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑

مكان االقامة❑

...الدخل❑



ويشير تحليل لقاعدة البيانات عدم املساواة في‘’
 % 1العالم بشأن التعليم أن 

 
من الطالب من الشريحة األكثر فقرا

وسطالتحقوا بالتعليم ما بعد الثانوي في البلدان ذات الدخل املت
من الطالب من الشريحة % 15مقابل 2016-2011األدنى في الفترة 

‘’األغنى 

ويشير تحليل لقاعدة البيانات عدم املساواة في‘’
 % 1العالم بشأن التعليم أن 

 
من الطالب من الشريحة األكثر فقرا

وسطالتحقوا بالتعليم ما بعد الثانوي في البلدان ذات الدخل املت
من الطالب من الشريحة % 15مقابل 2016-2011األدنى في الفترة 

‘’األغنى 
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ا من املرحلة العلياملناطق الريفية ال يتعدى احتمال إتمام التالميذ في ‘’
النصفالبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل التعليم الثانوي في 
يبيد أن البيانات الحديثة الت. املناطق الحضريةمقارنة بأقرانهم في 

من السكان في أفريقيا وآسيا يعيشون في % 80تشير إلى أن ما يربو على 
املناطق الحضرية توحي بأن أوجه انعدام املساواة في التعليم بين 

‘’املناطق الريفية والحضرية أوسع من ذلك بكثير

ا من املرحلة العلياملناطق الريفية ال يتعدى احتمال إتمام التالميذ في ‘’
النصفالبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل التعليم الثانوي في 
يبيد أن البيانات الحديثة الت. املناطق الحضريةمقارنة بأقرانهم في 

من السكان في أفريقيا وآسيا يعيشون في % 80تشير إلى أن ما يربو على 
املناطق الحضرية توحي بأن أوجه انعدام املساواة في التعليم بين 

‘’املناطق الريفية والحضرية أوسع من ذلك بكثير

2019التقرير العاملي لرصد التعليم 



4.5.2
كون لغتهم النسبة المئوية لتالميذ التعليم االبتدائي الذين ت

األولى أو لغتهم األم هي ذاتها لغة التدريس



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

األملغتهمأواألولىبلغتهميدرسونالذيناالبتدائيةالمرحلةفيالطالبمجموع

:  األساس المنطقي▪

تعليميةالالموادمنالتمكناحتمالمنتزيدالتدريسفياألماللغةأواألولىاللغةاستعمال
.الدراسيالمسارومواصلة



:طريقة اإلحتساب•

لطالبامجموع/األولىبلغتهميدرسونالذيناالبتدائيةالمرحلةفيالطالبمجموع)
100*(االبتدائيةالمرحلةفي

...تثمين استعمال اللغة االم في التدريس : لغرضا•

:محدودية المؤشر•

:مصادر البيانات•

وزارة التربية والتعليم

:التفصيل•

محلي

وطني



ستناد مدى تخصيص الموارد التعليمية للفئات السكانية المحرومة باال4.5.3•
إلى سياسات قائمة على صيغ صريحة

قطاعي

در مبلغ اإلنفاق على تعليم التلميذ حسب المستوى التعليمي ومص4.5.4•
التمويل

قطاعي

جموع النسبة المئوية للمساعدة التي قدمت إلى البلدان األقل نمواً من م4.5.5•
المساعدات المخصصة التعليم

قطاعي



ضمان أن يلم جميع الشباب، ومن : 6-4الغاية 
تابةالكبار، رجاال ونساء على حد سواء، بالقراءة والك

2030والحساب بحلول عام 



4.6.1
يحققون النسبة المئوية للسكان في فئة عمرية معينة الذين

ظيفية على األقل مستوى ثابتا من الكفاءة في تصنيفات و
سالمهارات الحسابية، بحسب الجن( ب)األمية، ( أ)تتناول 



مؤشر عالمي:حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

الذين )والكبار ( سنة24و 15الذين تتراوح أعمارهم بين )النسبة المئوية للشباب 
الذين حققوا أو تجاوزوا مستوى معين ( سنة وما فوق15تتراوح أعمارهم بين 

لحد وسيتم قياس مستوى ا. الحساب( ب)القراءة والكتابة و( أ)من الكفاءة في 
والتي يتم األدنى من الكفاءة مقارنةً بمقاييس مشتركة جديدة لمحو األمية والحساب

 ً .تطويرها حاليا

القراءة )هو معيار المعرفة األساسية في مجال معين المستوى الثابت من الكفاءة 
ً . يقاس من خالل تقييمات التعلُّم( والكتابة أو الحساب  معايير ُمتّفق وال توجد حاليا

 ً الوكاالت يعتمد هذا المؤشر حالياً على البيانات المنشورة من قبل. عليها عالميا
.والمنظمات المتخصصة في مسوح تقييم معارف الشباب والكبار



ي القراءة يُعّد المؤشر مقياساً مباشراً لمستويات مهارة الشباب والكبار ف:الغرض•
.والكتابة والحساب

ن حققوا على النسبة المئوية للشباب والكبار في فئة عمرية معينة الذي: طريقة الحساب•
.األقل الحد األدنى من الكفاءة كما هو محدد في تقييم القراءة والكتابة والحساب

:مهارات معينيُقسم الشباب والكبار إلى فئتين استناداً إلى مستوى: تفسير المؤشر•

توى نسبة الشباب والكبار الذين لم يحققوا الحد األدنى من مس: دون الحد األدنى( أ)-
.الكفاءة كما هو محدد على الصعيد العالمي

حد نسبة الشباب والكبار الذين حققوا أو تجاوزوا ال: عند أو فوق الحد األدنى( ب)-
.  األدنى من مستوى الكفاءة



: مصادر البيانات•

:  يتم جمع هذا المؤشر من خالل مسوح تقييم المهارات لدى السكان البالغين، مثالً 

 Programme for the International Assessmentبرنامج التقييم الدولي لكفاءات البالغين -
of Adult Competencies (PIAAC)- منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

(OECD)

 Skills Towards(فقطالقراءة)برنامج المهارات الالزمة من أجل العمل واإلنتاجية-
Employment and Productivity (STEP) Measurement programme– البنك الدولي

 Literacy Assessment Measurementبرنامج تقييم وتتبع مستويات القرائية -
Programme (LAMP)–معهد اليونسكو لإلحصاء

 Catalogue of Learningمن خالل استمارة خاصة ها عجمببدء المعهد : المسوح الوطنية-
assessments 



: محدودية المؤشر•

قياس مستويات مهارة الشباب والكبار في مجالي القراءة والكتابة والحساب من خالل
المصادر المذكورة سابقاً مكلف ومن الصعب إدارته كما أنه قد يقلل من شأن المهارات 

.الوظيفية في مجاالت مهمة جداً للحياة اليومية والتي يصعب تقييمها بنهج موحدة

القيام به، ال سيما لذلك، قد تكون النتيجة تمثيال غير دقيقاً لما يعرفه الشباب والكبار ويمكنهم
.ثقافيةفيما يتعلق بالمهارات األساسية التي قد تختلف بشكل كبير عبر السياقات ال



4.6.2
البالغين/معدل القرائية لدى الشباب



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

منوالكتابة،بالقراءةوالملمينفوقفماسنة15العمرمنالبالغينالسكانعددمعدلهو

ندماعوالكتابة،بالقراءةملًماالشخصويعتبر.فوقفماسنة15عمرفيالسكانمجموع

عادةالقرائيةمفهومويتضمن.وقصيًرابسيًطانًصاويفهمويكتبيقرأأناستطاعتهفييكون

.البسيطةالحسابيةالعملياتإجراءعلىالقدرةأو"الحسابية"مفهوم

:  األساس المنطقي•

القراءةفياالساسيةالمعرفةأسسفيوالراشدينالشبابمهاراتلمستوياتمباشرقياس
والحساب



:طريقة اإلحتساب•

نفسيفالسكانعدداجمالي/معينةعمريةفئةفيوالكتابةالقراءةعلىالقدرةلديهمالذينالسكانعدد)
100*(العمريةالفئة

...لمجتمعرفع التحديات الحياتية واالندماج في الدورة االقتصادية واالجتماعية ل: لغرضا•

:محدودية المؤشر•

االلتجاء الى المسوح االسرية وصعوبة انجازها بالنظر الى دقة وحساسية المجاالت❑

...التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارات وجهاز االحصاء❑



:مصادر البيانات•

المعنيةالوزارات❑

األجهزة االحصائية❑

:التفصيل❑

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑

مكان االقامة❑



4.6.3
و معدل مشاركة األميين من الشباب والكبار في برامج مح

األمية



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

للسكاناإلجماليمجموعمناألميةمحوبرامجفيوالكبارالشبابمنالمشاركينعدد

والكتابةبالقراءةالملمينوغيرفوقفماسنة15العمرمنالبالغين

:  األساس المنطقي•

القراءةفياالساسيةالمعرفةأسسفيوالراشدينالشبابمهاراتلمستوياتمباشرقياس
والحساب



:طريقة اإلحتساب•

100(*ةالعمريالفئةنفسفيالسكانعدداجمالي/األميةمحوبرامجفيوالكبارالشبابمنالمشاركينعدد)

...عرفع التحديات الحياتية واالندماج في الدورة االقتصادية واالجتماعية للمجتم: لغرضا•

:محدودية المؤشر•

االلتجاء الى المسوح االسرية وصعوبة انجازها بالنظر الى دقة وحساسية المجاالت  ❑

...التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارات وجهاز االحصاء❑



:مصادر البيانات•

المعنيةالوزارات❑

األجهزة االحصائية❑

:التفصيل❑

الفئة العمرية❑

النوع االجتماعي،❑

مكان االقامة❑



مين املعارف وامل:7-4الغاية 
ّ
هارات ضمان أن يكتسب جميع املتعل

ُسُبل من الالزمة لدعم التنمية املستدامة، بما في ذلك بجملة من ال
باع أس

ّ
اليب العيش بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة وات

ترويج املستدامة، وحقوق اإلنسان، واملساواة بين الجنسين، وال
نوع الثقافي واملواطنة العاملية وتقدير التوالالعنفلثقافة السالم 

2030ام وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية املستدامة، بحلول ع



4.7.1
التعليم من ( 2) تعليم المواطنة العالمية و( 1)مدى تعميم 

نسين اجل التنمية المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الج
(  أ: )وحقوق اإلنسان، وذلك على جميع الصعد في

ة و المناهج الدراسي( ب)السياسات التعليمية الوطنية و 
تقييم الطالب( د)دريب المعلمين و ت( ج)



عالميمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

لمساواةاومبدأاالنسانحقوقمبادئوترسيخالعالميةالمواطنةمبادئوتعلموعيمدىقياس

وتكريسهاالجنسينبين

:  األساس المنطقي•

لبعضهاشعوبالاحترامعلىايجابيتأثيرمنلهالمااالنسانلحقوقالكونيةبالمبادئالتشبع
بسالممعاوالعيشاالخرقبولامكانيةوزيادةالبعض



:طريقة اإلحتساب•

:بــالمؤشرفيعليهاالمنصوصالمبادئتوافقمنالتثبت

الدولةقبلمنالمتبعةالوطنيةالتعليميةالسياسات-1

المدرجةالدراسيةالمناهج-2

المسائلبهذهالطالبالماممدىتقييم-3

.ترسيخ ثقافة العيش معا واحترام االختالف والعمل على تكريسها: لغرضا•

:محدودية المؤشر•

...لالتنسيق مع مختلف المتدخلين باعتبار اهتمام العديد من القطاعات بهذه المسائ❑



:مصادر البيانات•

المعنيةالوزارات❑

الهيئات والوكاالت االممية واالقليمية❑

مكونات المجتمع المدني❑



يروس النسبة المئوية للمدارس التي تعلّم مهارات حياتية بشأن ف4.7.2•
وتقدم تعليماً في التربية الجنسية( (HIVنقص المناعة البشرية 

لعالمي مدى االضطالع على الصعيد الوطني بتنفيذ إطار البرنامج ا4.7.3•
للجمعية العامة 113/5٩وفقاً للقرار )للتثقيف في مجال حقوق  اإلنسان 

(لألمم المتحدة

، (التعليميأو المستوى)النسبة المئوية للتالميذ، حسب الفئة العمرية 4.7.4•
التنمية الذين يُظهرون فهما كافياً للمسائل المتعلقة بالمواطنة العالمية و

المستدامة

عاماً الذين يُظهرون كفاءة في 15النسبة المئوية للتالميذ البالغين 4.7.5•
معارف العلوم البيئية وعلوم األرض



الفروقتراعيالتيالتعليميةاملرافقبناء:أ-4الغاية
وى مستورفعواألطفال،واإلعاقة،الجنسين،بين

فعالةليميةتعبيئةوتهيئةالقائمةالتعليميةاملرافق

.للجميعالعنفمنوخاليةومأمونة



4.أ.1المؤشر 

:  نسبة المدارس التي تحصل على

الطاقة الكهربائية؛( أ)-
نترنت ألغراض تعليمية؛( ب)- شبكة اإلإ
أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم؛( ج)-
هياكل أساسية ومواد مكيفة للطالب ذوي اإلعاقة؛( د)-
مياه الشرب األساسية؛ ( ه)-
مرافق صحية أساسية غير مختلطة؛ ( و)-
.مرافق أساسية لغسل األيدي( ز)-



المرحلة -دائي التعليم االبت)النسبة المئوية للمدارس حسب مستوى التعليم : تعريف المؤشر•
فيها هذه التي تتوفر( المرحلة الثانية من التعليم الثانوي-األولى من التعليم الثانوي 

.الخدمات

:  الكهرباء

ت الطاقة مثل الشبكة األساسية للتيار الكهربائي، مولدا)مصدر للطاقة متاح بشكل منتظم 
مكن من التي ت( باستخدام الرياح، والمياه، والطاقة الشمسية وتلك التي تعمل بالوقود، الخ

.راض تعليميةاستخدام كاف ومستدام من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغ

:الكمبيوتر لألغراض التربوية/أجهزة حاسوبية

. علم المستقلةهي أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم لدعم تقديم الدورات أو احتياجات التدريس والت
لومات ويمكن أن تشمل هذه األنشطة استخدام أجهزة الكمبيوتر لتلبية االحتياجات من المع
معلومات، ألغراض البحث، وإعداد العروض، والقيام بالتدريبات العملية والتجارب، وتبادل ال

.والمشاركة في منتديات النقاش على اإلنترنت لألغراض التعليمية



:للطالب ذوي اإلعاقة( مالئمةهياكل أساسية)البنية التحتية المالئمة

جميع هي البيئة المبنية ذات العالقة بالمرافق التعليمية والتي يمكن استخدامها من قبل
لى المستخدمين، بمن فيهم من لديهم أنواع مختلفة من اإلعاقات، بحيث يكونوا قادرين ع

والمقصود هنا هو سهولة الوصول . الوصول الى هذه المرافق واستخدامها والخروج منها
ق مثل مراف)أو استخدام المبنى والخدمات والمرافق /بطريقة مستقلة، والدخول واإلخالء و

ضمان من قبل جميع المستخدمين المحتملين دون مساعدة من أحد مع( المياه والمرافق الصحية
.صحة األفراد وسالمتهم أثناء االستفادة من هذه الخدمات والمرافق

:  مواد مكيفة للطالب ذوي اإلعاقة

عاقة أو تتضمن هذه المواد مواد التدريس والمنتجات المساعدة التي تتيح للطالب من ذوي اإل
وتشمل مواد . تامالمحدودية الوظيفية من االستفادة من التعليم والمشاركة بالبيئة المدرسية بشكل

تقييمات التدريس التي يجب ان تكون متاحة للجميع الكتب المدرسية والمواد التعليمية وال
ة وغيرها من المواد المتوفرة والمقدمة في صيغ مالئمة مثل الصوت وطريقة برايل ولغ

اإلشارة وصيغ مبسطة يمكن استخدامها من قبل الطالب والمعلمين من ذوي اإلعاقة أو 
.المحدودية الوظيفية



ليمية أو لمياه الشرب في مبنى المؤسسة التعيمكن استخدامهمصدر : مياه الشرب األساسية
وقات بالقرب منه بحيث يمكن الوصول إلى نقاط المياه من قبل كافة المستخدمين خالل أ

.الدراسة

صلة مراحيض منفمع يمكن استخدامهامرافق صحية :مرافق صحية أساسية غير مختلطة
.الذكور واإلناث في مبنى المؤسسة التعليمية أو بالقرب منهلكل من 

ماء غسل األيدي يمكن استخدامها ويتوفر فيها المرافق ل: مرافق أساسية لغسل األيدي
.والصابون بشكل متاح لجميع الفتيات والفتيان



ة يقيس المؤشر إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق األساسية الضروري:الغرض•
.لضمان بيئة تعليمية آمنة وفعالة لكافة الطالب في المؤسسات التعليمية

: طريقة الحساب•

(نفس المستوى التعليمي)اجمالي عدد المؤسسات التعليمية 

(مستوى تعليمي معين)عدد المؤسسات التعليمية التي تتوفر فيها الخدمة 
100X 



ليم أو البيانات اإلدارية من المؤسسات التعليمية وغيرها من مراكز التع: مصادر البيانات•
. التدريب

يقيس المؤشر وجود خدمة أو مرفق معين في المدارس ولكن ال يدل : محدودية المؤشر•
.على نوعية الخدمة أو حالة التشغيل



نة متاحة، في البلدان العربية، ألحدث سالطاقة الكهربائيةتتوفر فيها نسبة المدارس التي 
حسب مستوى التعليم

201٩ابريل /قواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، نيسان: المصدر

http://data.uis.unesco.org/

http://data.uis.unesco.org/


دث م في البلدان العربية، ألحالتعليأجهزة حاسوبية ألغراض نسبة المدارس التي تحصل على
سنة متاحة، حسب مستوى التعليم

201٩ابريل /قواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، نيسان: المصدر

http://data.uis.unesco.org/

http://data.uis.unesco.org/


نترنت ألغراض تعليميةتتوفر فيها نسبة المدارس التي  ربية، ألحدث في البلدان العشبكة اإلإ
سنة متاحة، بحسب مستوى التعليم

201٩ابريل /قواعد بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، نيسان: المصدر

http://data.uis.unesco.org/

http://data.uis.unesco.org/


4.أ.2
وعقوبات النسبة المئوية للتالميذ الذين يتعرضون لترهيب،

جسدية، ومضايقات، وعنف، وتمييز جنسي واعتداء 
جنسي



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

أو،جسديعراكفيشاركواأوالبدني-لالعتداءتعرضواالذينللطالبالمئويةالنسبة

ةالسنخاللجنسياعتداءأوتمييزأومضايقاتأوجسديعقابأولترهيبتعرضوا

الدراسية

:  األساس المنطقي•

المدارسفيوالترهيبعنهالُمبلّغالعنفمدىعنمعلوماتالمؤشرهذايوفر



:طريقة اإلحتساب•

أونف،عمضايقات،أوأوجسدية،عقوباتأولترهيبتعرضهمعنبلغواالذينالطالبعدد)
فيحقينالملتالطالبعدداجمالي/معينتعليميمستوىفيجنسيواعتداءجنسيتمييز

100*(نفسهالتعليميالمستوى

.لمدرسيمقاومة العنف في الوسط المدرسي وتوفير الحماية للطالب في الفضاء ا: لغرضا•

:محدودية المؤشر•

...التبليغ على الحاالت ان وجدت ❑

تحديد المصطلحات والمفاهيم❑



:مصادر البيانات•

المعنيةالوزارات❑

االحصائيةاالجهزة❑

الهيئات والوكاالت االممية واالقليمية❑

مكونات المجتمع المدني❑



4.أ.3

عدد االعتداءات على الطلبة وأفراد الهيئة التعليمية 
والمؤسسات



زيادة عدد املنح املدرسية املتاحة للبلدان:ب-4الغاية 
ن النامية، النامية بنسبة كبيرة على الصعيد العاملي للبلدا

نامية وبخاصة ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة ال
ما في ذلك والبلدان األفريقية، لاللتحاق بالتعليم العالي، ب

االت، منح التدريب املنهي وتكنولوجيا املعلومات واالتص
ملتقدمة والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان ا
2020النمو والبلدان النامية األخرى، بحلول عام 



4.ب.1
ح حجم تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية لتقديم المن

بحسب القطاع ونوع الدراسة



عالميمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

القطاعاتكللفائدةالرسميةاإلنمائيةالمساعداتمناإلجماليةالماليةالتحويالتمجموع

.التعليميةالمستوياتكلالدراسيةالمنحلتقديم

:  األساس المنطقي•

تعليمهملةلمواصطلبتهالفائدةالماليةاالمكانياتتوفيرخاللمننموااالقلالبلدانمساعدة
التربويةانظمتهاجودةمنوالرفع



:طريقة اإلحتساب•

االنمائيةالمساعداتمجموع

برات  الرفع من كفاءة المنظومات التعليمية بواسطة البحث العلمي وتبادل الخ: لغرضا•
.الفنية

:محدودية المؤشر•

...صعوبة تجميع البيانات وحصرها من مختلف المصادر❑

تحديد المصطلحات والمفاهيم❑

:مصادر البيانات•

الوزارات المعنية

الهيئات والوكاالت االممية واالقليمية



4.ب.2
فيدعدد منح التعليم العالي الممنوحة بحسب البلد المست



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

فيتتمثلةناميبلدانالىينتمونالذينالطلبةمنعدددراسةتمويلشكلفيدوليةمساعدات

.دراسيةمنح

:  األساس المنطقي•

تعليمهملةلمواصطلبتهالفائدةالماليةاالمكانياتتوفيرخاللمننموااالقلالبلدانمساعدة
التربويةانظمتهاجودةمنوالرفع



:طريقة اإلحتساب•

المستفيدالبلدحسبالدراسيةالمنحعدد

برات  الرفع من كفاءة المنظومات التعليمية بواسطة البحث العلمي وتبادل الخ: لغرضا•
.الفنية

:محدودية المؤشر•

...تجميع البيانات وحصرها من مختلف المصادر❑

ات متبادلة تحديد المصطلحات والمفاهيم الن بعض المساعدات الفنية تكون عينية او زيار❑
لفترات متباينة

:مصادر البيانات•

الوزارات المعنية

الهيئات والوكاالت االممية واالقليمية



للتلميذ الواحد% 1أدت زيادة اإلنفاق بنسبة ‘’
نسبةأعداد الطالب الوافدين بدولة أوروبية إلى ارتفاع متوسط18في 

%2’‘

للتلميذ الواحد% 1أدت زيادة اإلنفاق بنسبة ‘’
نسبةأعداد الطالب الوافدين بدولة أوروبية إلى ارتفاع متوسط18في 

%2’‘

2019التقرير العاملي لرصد التعليم 



املعلمينعددفيكبيرةزيادةتحقيق:ج-4الغاية
دريبلتالدوليالتعاون خاللمنذلكفيبمااملؤهلين،
ابلدانالأقلفيوبخاصةالنامية،البلدانفياملعلمين نمو 

2030عامبحلول النامية،الصغيرةالجزريةوالدول 



4.ج.1
(  ب)ائي؛ مرحلة ما قبل التعليم االبتد( أ)نسبة المعلمين في 

م الثانوي التعلي( د)التعليم اإلعدادي؛ ( ج)التعليم االبتدائي؛ 
الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من التدريب 

دمة أو ، قبل الخ(مثل التدريب التربوي)المنظَّم للمعلمين 
سب في أثناء الخدمة، الالزم للتدريس على المستوى المنا

في بلد معين



عالميمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

للتدريبدنىاألالحدّ األقلعلىأثناءها،أوالخدمةقبلتلقوا،الذينللمدرسينالمئويةالنسبة

.معيّنتعليميمستوىفيللتدريسالالزمبهوالمعترفالمنظَّمالتربوي

:  األساس المنطقي•

منظمةأطرفيالمتواصلالتدريبخاللمنالتربويةاالنظمةمخرجاتجودةتحسين



:طريقة اإلحتساب•

100*(المدرسينعددمجموع/المدربينالمدرسينعدد)

.الرفع من كفاءة المنظومات التعليمية بواسطة التدريب: لغرضا•

:محدودية المؤشر•

...تجميع البيانات وحصرها من مختلف المصادر❑

تحديد المصطلحات والمفاهيم ومدة وكيفية التدريب❑

التدريب بالقطاع الخاص❑

:مصادر البيانات•

الوزارات المعنية



4.ج.2
متوسط عدد التالميذ للمدرس المدرب، بحسب المستوى

التعليمي



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

ومجموعتالميذالمجموعإلىاستناداً معيَّنتعليميمستوىفيمعلملكلالتالميذعددمتوسط

.المعلمين

:  األساس المنطقي•

العددكانفكلماالدراسي،بالفصلالطالبعددفيالتقليصخاللمنالعملظروفتحسين
ةاالنشطفيالتالميذمنممكنعدداكبروشركالفصلفيالمعلمتحكمكلماقليال



:طريقة اإلحتساب•

المباشرينالمدرسينعددمجموع/الطالبعددمجموع

.الرفع من كفاءة المنظومات التعليمية بواسطة التدريب: لغرضا•

:محدودية المؤشر•

مؤشر كمي يحتاج الى متغيرات اخرى لمزيد التحليل❑

:مصادر البيانات•

الوزارات المعنية



4.ج.3
ير الوطنية النسبة المئوية للمعلمين المَؤّهلين وفقاً للمعاي

يةبحسب المستوى التعليمي ونوع  المؤسسة التعليم



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

ف الالزمةلدنياااألكاديميةالمؤهالتيملكونالذينالمعلمونبأنهمالمؤهَّلونالمدرسونيُعرَّ

ً معيَّنتعليميمستوىفيللتدريس .الوطنيةللمعاييروفقا

:  األساس المنطقي•

ومهنيةاكاديميةكفاءةذومدرسينتكليفخاللمنالتربويةاالنظمةمخرجاتجودةتحسين



:طريقة اإلحتساب•

100*(المباشرينالمدرسينعددمجموع/والمؤهلينالمباشرينالمدرسينعدد)

.الرفع من كفاءة المنظومات التعليمية: لغرضا•

:محدودية المؤشر•

مؤشر كمي يحتاج الى متغيرات اخرى لمزيد التحليل❑

:مصادر البيانات•

الوزارات المعنية



4.ج.4
متوسط عدد التالميذ للمدرس المؤهَّل الواحد، بحسب 

المستوى التعليمي



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

التالميذوعمجمإلىاستناداً معيَّنتعليميمستوىفيمؤهلمعلملكلالتالميذعددمتوسط

.المعلمينومجموع

:  األساس المنطقي•

العددكانفكلماالدراسي،بالفصلالطالبعددفيالتقليصخاللمنالعملظروفتحسين
ةاالنشطفيالتالميذمنممكنعدداكبروشركالفصلفيالمعلمتحكمكلماقليال



:طريقة اإلحتساب•

المؤهلينالمباشرينالمدرسينعددمجموع/الطالبعددمجموع

.الرفع من كفاءة المنظومات التعليمية: لغرضا•

:محدودية المؤشر•

مؤشر كمي يحتاج الى متغيرات اخرى لمزيد التحليل❑

:مصادر البيانات•

الوزارات المعنية



4.ج.5
متوسط أجر المعلمين مقارنة بأجور غيرهم من العاملين
ن في المهن األخرى التي تتطلب امتالك مستوى مشابه م

المؤهَّل التعليمي



قطاعيمؤشر : حالة المؤشر•

:تعريف المؤشر•

طوالكاملدوامباآلخرينالعاملينبرواتبمقارنةً الفعليةللمعلمينالسنويةالرواتبمتوسط

والعالواتالحوافزذلكفيبمامماثلعال  تعليمعلىوالحاصلينالعام

:  األساس المنطقي•

المهنأصحاببرواتبمقارنةالمعلمينرواتبتحسينخاللمنالعملظروفتحسين
المماثلةاألكاديميةالمؤهالتذوياألخرى



:طريقة اإلحتساب•

علميالالمستوىنفستتطلبالتياألخرىللمهناألجورمعدل/للمعلميناألجورمعدل

.المحافظة على القدرة الشرائية للمدرس وتوفير سبل النجاح واالبداع : لغرضا•

:محدودية المؤشر•

مؤشر كمي يحتاج الى متغيرات اخرى لمزيد التحليل❑

:مصادر البيانات•

الوزارات المعنية



معدَّل تناقص أعداد المعلمين بحسب المستوى4.ج.6•
التعليمي

اً أثناء النسبة المئوية للمعلمين الذين تلقوا تدريب4.ج.7•
الخدمة خالل األشهر االثني عشر األخيرة، بحسب نوع 

التدريب



شكراً الهتمامكم


