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 الهدف 4: ضمان التعليم الجيد المنصف والشــامل للجميع 
وتعزيز فــرص التعّلم مدى الحياة للجميع 

لم يحقق التعليم كامل قدرته في إحداث التحّول المنشود على الرغم من زيادة معّدالت االلتحاق بالمدارس وزيادة االستثمار في 
التعليم في المنطقة العربية. وتكمن التحديات األساسية في قدم أساليب التدريس والتعّلم وسوء نوعيتها، وانعدام المساواة 
في فرص التعليم، وكذلك في البنى التحتية. ولن تستطيع المنطقة تسخير إمكانات التعليم مدى الحياة على النحو المطلوب 
فــي الهــدف 4، مــا لم ُينظر إلى التعليم بوصفه مشــروعاً مجتمعياً إلنتاج مواطنيــن مبتكرين، يملكون فكراً نقدياً. وهذه الرؤية 
الجديدة أساســية لتحقيق التنمية المســتدامة؛ ولنشــر قيم المساواة والعدالة والســام؛ وكذلك لتأمين فرص عمل للشباب.

وقائع

< 16 مليون طفل 

 يتجــاوز عــدد األطفــال غيــر الملتحقيــن بالمــدارس فــي المنطقــة 
16 مليــون طفــل، 10 فــي المائــة منهــم فــي ســن التعليــم االبتدائــي، 

و32 فــي المائــة فــي ســن التعليــم الثانــوي1.

> %40 ينهون التعليم الثانوي

 ينهــي نحــو 84 فــي المائــة مــن التالميــذ التعليــم االبتدائــي، فــي 
حيــن ينهــي أقــل مــن 40 فــي المائــة التعليــم الثانــوي2.

ال تصل نسبة الطالب الذين يتّمون المرحلة األولى من 
التعليم الثانوي مع الحد األدنى من مستوى الكفاءة 

في الرياضيات إلى 50 في المائة، وهي أقل بكثير من 
المقصد العالمي ألهداف التنمية المستدامة، وأقل من 

المتوسط العالمي5.

تفوق نسبة الشباب خارج القوى العاملة والتعليم 
 والتدريب 18 في المائة، وتبلغ 10 في المائة بين 

الذكور و27 في المائة بين اإلناث6.

حســب التقديــرات، يبلــغ معّدل اإللمــام بالقراءة 
والكتابــة بيــن الشــباب 90 فــي المائــة فــي المنطقة، 

لكــّن نحــو ُخمــس البالغيــن ال يلمــون بالقــراءة والكتابة. 
ويبلــغ معــّدل اإللمــام بالقــراءة والكتابة بين الشــابات 

88 فــي المائة7.

تبلــغ نســبة األطفــال الملتحقيــن لســنة فــي التعليــم 
مــا قبــل االبتدائــي 47 فــي المائــة فقــط فــي المنطقــة. 

 وتنخفــض هــذه النســبة كثيــرًا فــي البلــدان األقــل 
 نمــوًا، وتصــل فــي جيبوتــي واليمــن إلــى ما دون 

10 فــي المائة8.

بحلول عام 2018، كانت 489 مدرسة في ليبيا ونحو 
2,000 مدرسة في اليمن قد تضّررت أو ُدّمرت من 

جّراء الصراع، أو ُتستخدم إليواء النازحين أو ألغراض 
عسكرية. وفي عام 2017، لم يستطع 74,000 طفل من 
أصل 141,000 في سن الدراسة في الموصل، الحصول 

على أي شكل من أشكال التعليم. كذلك بحلول عام 
2018، كانت الجمهورية العربية السورية قد فقدت 
140,000 شخص من العاملين في نظام التعليم أي 

أكثر من ثلث العاملين في هذا القطاع، منهم معّلمون3. 

تتــراوح نســبة األطفــال الصغــار المعّرضيــن لضعــف 
النمــو بيــن 78 فــي المائــة فــي جيبوتــي، و55 فــي 

 المائــة فــي اليمــن، و23 فــي المائــة فــي مصــر، و15 
فــي المائــة فــي المغرب9.

دراسة اإللمام بالقراءة على الصعيد الدولي

تظهــر دراســة اإللمــام بالقــراءة علــى الصعيد الدولــي، التي تقّيم كفاءة 
الطــالب فــي الصــف الرابع، تحّســنًا في بعــض البلدان مثل اإلمارات 
العربيــة المتحــدة وُعمــان وقطــر والمغرب. أمــا البلدان األخرى فلم 

تحقــق تقدمــًا كبيــرًا. ويتفاوت المســتوى داخــل البلد الواحد بين 
المؤسســات التعليمية الرســمية والخاصة4.
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قياس الهدف 4 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

ال يزال التعليم والتدريب التقني والمهني متدني الجودة. 
فثلث الخّريجين فقط مهيٌأ لدخول سوق العمل10.

تساهم الدراسة لسنة إضافية في زيادة أجر الفرد 
بنحو 5.4 في المائة في البلدان العربية، مقابل متوسط 

عالمي قدره 7 في المائة11.

ال تزال العقوبة الجسدية في المدارس غير ممنوعة 
في تسعة بلدان12. وُيفيد أكثر من مراهق واحد من كل 
أربعة )تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة( عن التعرض 

للتنّمر في المدارس13.

تتوفر في 100 في المائة من المدارس االبتدائية 
إمكانية الوصول إلى شبكة اإلنترنت ألغراض 

تعليمية في البحرين وقطر، بينما تتوفر في أقّل من 
40 في المائة من مدارس دولة فلسطين. وال تتوفر 

بيانات عن البلدان األقل نموًا. ويضيق هذا الفارق 
قلياًل في المدارس الثانوية14.

ينخفض معّدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين األشخاص 
ذوي اإلعاقة في جميع أنحاء المنطقة. ففي ُعمان مثاًل، 
يجيد 87 في المائة من األشخاص غير المعّوقين القراءة 
والكتابة، مقابل 31.2 في المائة فقط من ذوي اإلعاقة15. 

 تتوفــر بيانــات عــن 6 مــن 11 مؤشــرًا، وعــن 6 مــن 10 مقاصــد 
للهــدف 4. 

 يصطــدم قيــاس الهــدف 4 فــي المنطقــة بصعوبــات، مرّدهــا 
 إلــى محدوديــة جمــع البيانــات، وكذلــك إلــى طبيعــة المؤشــرات، 

 والكثيــر منهــا حديــث المفهــوم، أو ال يــزال قيــد الدراســة، أو 
ينطــوي علــى متغّيــرات تفصيليــة واســعة ومتعــددة. 

 العديــد مــن المؤشــرات مفّصــل حســب الجنــس، لكــن بعضهــا 
مفّصــل حســب متغّيــرات أخــرى مثل اإلعاقة ودخل األســر ومكان 
الســكن. ويحــد عــدم توفــر بيانــات مفّصلــة فــي المنطقــة العربية 
مــن القــدرة علــى تقييــم مختلــف أبعــاد الشــمول. وللتوصــل إلــى 
 متوســطات إقليميــة تعبــر عــن الواقــع، مــن الضــروري أن يقــّدم 

 عــدد أكبــر مــن البلــدان تقاريــر عــن جميــع عناصر المؤشــرات.
 وال تقيــس المؤشــرات العالميــة المعتمــدة للهــدف 4 قــدرة 

التعليــم علــى إحــداث التحــّول المنشــود فــي الهــدف نفســه، وفــي 
المقصــد 4-7. وال ترصــد هــذه المؤشــرات يســر كلفــة التعليــم علــى 

 النحــو المبّيــن فــي المقصــد 4-1، وهــذا أمــر بالــغ األهميــة فــي 
 المنطقــة العربيــة التــي تشــهد فــوارق كبيــرة بيــن التعليــم 

 الرســمي والتعليــم الخــاص، وحيــث تنفــق معظــم األســر مبالــغ 
 كبيــرة علــى التعليــم. والمؤشــرات قاصــرة أيضــًا عــن قيــاس 
 جــودة التعليــم ومــدى إســهامه فــي بنــاء مجتمعــات منصفــة 

وشــاملة للجميــع )المقصــد 4-7(. وهــذه القيــود فــي اإلطــار العالمــي 
تتفاقــم فــي حالــة المنطقــة العربيــة بفعــل التحديــات المرتبطــة 

بكفايــة البيانــات وتفصيلهــا.
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ُيعنى المقصد 4-أ "ببناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة 
تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع". ويهدف المؤشر )4-أ-1( إلى قياس "نسبة المدارس التي تحصل على )أ( الطاقة الكهربائية؛ 

 و)ب( شــبكة اإلنترنــت ألغــراض تعليميــة؛ و)ج( أجهــزة حاســوبية ألغــراض التعليــم؛ و)د( بنــى تحتيــة ومواد مالئمــة الحتياجات الطالب ذوي اإلعاقة؛ 
 و)هـ( مياه الشرب األساسية؛ و)و( مرافق صحية أساسية غير مختلطة؛ و)ز( مرافق أساسية لغسل األيدي )وفق التعاريف الواردة في مؤشر توفير 

المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع(".

وال يتنــاول هــذا المؤشــر كيــف يمكــن للتعليــم والتعّلــم تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وإدماج الطاّلب مــن مختلف الفئات االجتماعيــة. وفي المنطقة 
العربيــة، تتنــاول معظــم التقاريــر الحصــول علــى الكهربــاء، مــن دون تنــاول العناصــر المتعّلقــة باإلدمــاج واألماكن اآلمنة والخالية مــن العنف التي ينطوي 

عليهــا هذا المقصد.
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مرّتبات المعّلمين في المدارس الرسمية المصرية التي ترتادها 
الغالبية العظمى من الطالب هي األدنى بين وظائف القطاع العام، 

وذلك حتى مع تزايد الطلب على التعليم الرسمي مع تزايد عدد 
السكان. ونتيجة لعدم فعالية التدريس في الصفوف وتفّككه في 

معظم المدارس الرسمية والخاصة، ظهر التدريس الخصوصي، الذي 
يسمح للوالدين بدعم مستوى أوالدهم الدراسي، وللمعّلمين بزيادة 
دخلهم بعد الدوام المدرسي. وتشير التقديرات إلى أن هذا الشكل 

من أشكال الخصخصة في التعليم قد تصل كلفته إلى 50 في المائة 
من ميزانّيات األسر. وينفق الُخمس األغنى من السكان على الدروس 

الخصوصية 10 أضعاف ما ينفقه الخمس األشد فقرًا.

.UNESCO, 2015; Assaad and Krafft, 2015; ESCWA, 2015 :المصدر

العوائق الرئيســية أمام ضمان التعليم الجيد المنصف والشــامل 
للجميــع وتعزيــز فرص التعّلم مدى الحيــاة للجميع في المنطقة العربية

التعليم الجيد ضروري ال لتحقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي 
فحسب، بل أيضًا للمشاركة في التنمية المستدامة وإحداث تحّوالت 
على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي. ويرتبط الهدف 
4 بأهداف أخرى للتنمية المستدامة. فهو ُيعنى بالتعّلم مدى الحياة 

واإلدماج والمساواة )الهدفان 5 و10(، ويطرح رؤية للتعليم تنتج أفرادًا 
مجّهزين للتعّلم المستمر واإلنتاجية، ال يمكن فصلها عن آفاق التشغيل 
وتوليد الدخل )الهدفان 1 و8(، وُيعنى بتعزيز قدرة األفراد والمجتمعات 
على فهم التحديات اإلنمائية الراهنة، والحصول على المعلومات الالزمة 
واإلسهام في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات مثل ندرة المياه وكفاءة 

الطاقة وتغّير المناخ )األهداف 6، و7، و13(، إضافًة إلى أمور أخرى، مثل 
األنماط غير المستدامة لالستهالك واإلنتاج )الهدف 12(. 

وال يمكن فصل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والمرحلتين 
االبتدائية والثانوية عن التعليم ما بعد المرحلة الثانوية، وإسهام 

البحث والتطوير )الهدف 9( في تحسين الظروف االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية. ويعّزز التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع 
التماسك االجتماعي، ويشّجع الطالب والخّريجين على العمل للصالح 

العام، لبناء مجتمعات أكثر عداًل وسالمًا )الهدفان 5 و16(.

ال يرتقي التعليم في المنطقة العربية إلى مستوى إمكاناته الفعلية. 
فسوء نوعية التعليم، والتفاوت الشديد في إمكانية الحصول عليه 

داخل البلدان وفي ما بينها، وقصور اإلصالحات، كلها عوامل تحّد من 
اإلمكانات المتاحة لألجيال لعيش حياة أفضل، والشروع في تحّول 

تنموي بات ضرورة ملحة.

المقصد 4-ب الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية 
المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي، وبخاصة ألقل 

البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان األفريقية، 

لاللتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية 

والعلمية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية األخرى

 يتضّمن الهدف 4 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 4 في المنطقة العربية

ضعف النوعية

 يركز إصالح التعليم واالستثمار فيه في المنطقة على تغييرات مادية وكمية وفي البنى التحتية. وعلى الرغم من أهمية ما يجري 
ُظم التعليمية تقّدم محتوى ال يسهم في التحّول المتوّخى في إطار الهدف 4. وال تزال المناهج  على هذا المستوى، ال تزال النُّ

الدراسية محدودة يندر فيها االبتكار؛ ومهنة التعليم منتقصة التقدير واألجر؛ والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ال تحظى 
باألولوية؛ والتعّلم يغلب عليه التلقين والتكرار، وخصوصًا في المدارس الرسمية. ويغفل التركيز على اختبارات نهاية السنة قيمة 

مهارات حل المشاكل والمهارات التحليلية، ويكتفي بتكرار المعلومات التي يقّدمها المعّلمون. 

ف السريع مع التطّورات المستمّرة في  وال يشّجع نظام التعليم على خوض غمار المعرفة، وال يعطي األولوية للقدرة على التكيُّ
التكنولوجيا والصناعة.

وقد زاد بعض الحكومات اإلنفاق على قطاع التعليم كثيرًا، مع أن هذا اإلنفاق في المنطقة ال يزال دون المتوسط العالمي. وهذه 
الزيادة لم تحدث تحّواًل كبيرًا في التعليم والتعّلم. ولم تشهد المنطقة حتى اليوم حركة اجتماعية أوسع نطاقًا تشمل اآلباء والطالب 

والمعّلمين وواضعي السياسات، وتدعو إلى تعليم المهارات التي تعّزز استخدام المعرفة وإنتاجها، بداًل من اكتسابها فحسب16. 

وال ُيِعّد التعليم في المدارس االبتدائية والثانوية الطالب لالنتقال إلى الجامعة وسوق العمل والقطاعات الجديدة، فيؤول بذلك 
إلى ارتفاع معّدالت البطالة في صفوف الشباب، وال سيما المتعّلمين منهم. كذلك ال ُتدرج في المناهج رؤية الهدف 4 المعنية بتعزيز حقوق 
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اإلنسان والمساواة بين الجنسين واالستدامة على نحو كامل. وال ُتخصص الموارد الكافية للتطوير المهني المستمر للمعّلمين، أو لتكييف 
المنهجّيات الجديدة التي تربط التعليم داخل الصف الدراسي بالتحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية في المجتمع.

نظام من مستويين يكّرس عدم المساواة ويعوق التعليم الشامل للجميع

اإلعراض عن التعليم الرسمي في المنطقة، الناتج غالبًا من ضعف نوعية التعليم في المدارس الرسمية، وانخفاض االستثمار فيها، 
يقّوض الدور الذين ُيفترض أن يؤّديه التعليم في المجتمع ككل. وقد يرى البعض حال في خصخصة التعليم وإضفاء طابع تجاري 

عليه، لكن ذلك يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة. وللتمييز في التعليم تأثير ضار على التماسك االجتماعي )الهدف 16(، يؤدي إلى 
مزيد من الفقر واإلقصاء )الهدفان 1 و10(.

ففي موريتانيا مثاًل، ناهز معّدل ارتفاع عدد الطالب في التعليم الخاص ضعف ما كان عليه في القطاع الرسمي في العامين 
الدراسيين 2011-2012 و2016-2017. وتقفل المدارس الرسمية أبوابها، ويجري بيع أراضيها الفتقار الحكومة إلى التمويل. وفي 

المغــرب، ازداد عــدد الطــالب فــي المــدارس الخاصــة بثــالث مّرات في األعوام الخمســة عشــر األخيرة، وتقــع معظم هذه المدارس في 
المراكز الحضرية17. وينتقل تأثير أوجه عدم المساواة في التعليم من مرحلة إلى أخرى على مدى الحياة، في بلدان الدخل األعلى 

مثل بلدان مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في بلدان الدخل المتوسط األدنى، مثل مصر. 

ضعف االقتصادات يحّد من عائد التعليم 

ُظم التعليمية بداًل من تحفيزه. فال االقتصادات الريعية وال  أّدت تركيبة االقتصادات في جميع أنحاء المنطقة إلى إبطاء تحّول النُّ
القطاعات المنخفضة اإلنتاجية تولد فرص عمل كافية الستيعاب الذين يجيدون التفكير النقدي وحل المشاكل، أو تشّجع على 

االبتكار في التعليم والتعّلم مدى الحياة. 

وفي أغلب األحيان، يتعذر على من تخّرج من الشباب من مؤسسات دراسية، في جميع أنحاء المنطقة، االنتقال إلى وظائف 
إنتاجية بأجر جيد، لقّلتها. وينتهي بهم المطاف إلى العمل في وظائف تتطّلب مؤّهالت أدنى من مستوى تحصيلهم العلمي، وبأجور 

 أقــل. وفــي الوقــت نفســه، ال تظهــر األســواق وهيــاكل اإلنتــاج أي زيــادة فــي اإلنتاجية تترجم ارتفاعًا فــي األجور. وبناًء على ذلك، 
ال يحّقق التعليم عائدًا، ويسهم أقّل مّما هو مرجو في تحقيق الهدف 8. 

الصراع والنزوح

 في ظل انتشار الصراعات واألزمات في المنطقة، ال يزال األطفال في البلدان العربية عرضة لقيود في إمكانية الحصول على 
التعليم، بفعل تدّني نوعّيته، والتسّرب المبكر، والبيئة التعليمية غير اآلمنة. وهذا يقّيد جميع أبعاد التنمية، ويؤّدي إلى تعطيل 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى، بما فيها الهدف 1، إذ أّن عدم الحصول على تعليم يفضي إلى مزيد من الفقر؛ والهدف 5، 
إذ أن عدم تعليم النساء والفتيات يزيد من احتماالت الزواج والوالدة في سّن مبكرة. 

عرضة لإلهمال
ازداد عــدد الطــالب غيــر الملتحقيــن بالمــدارس كثيــرًا مــن جــّراء 

الصراعــات. ففــي المنطقــة جيــل مــن األطفــال الالجئيــن والنازحيــن 
ال يمكنهــم الحصــول علــى التعليــم ألســباب منهــا التمييــز وفقــدان 

الوثائــق الرســمية والوضــع الطــارئ، وصعوبــة التكّيــف مــع المناهــج 
الدراســية واللغــات غيــر المألوفــة18. وعندمــا يتــاح لهــم الحصــول 
علــى التعليــم، تبقــى األعبــاء الماليــة والنفقــات علــى احتياجــات 
مثــل النقــل عقبــة أساســية. ويبقــى كثيــر مــن األطفــال الالجئيــن 

والنازحيــن خــارج المدرســة للعمــل والمســاعدة فــي إعالــة أســرهم.

وفــي بعــض بلــدان المنطقــة، يزيــد احتمــال بقــاء األطفــال خارج 
المدرســة بفعــل الفقــر، كمــا يزيــد احتمــال عــدم إتمامهــم الدراســة 

االبتدائيــة بأربــع مــّرات علــى األقــّل مقارنــًة باألطفــال فــي فئات 
 الدخــل األعلــى19. واحتمــال أن تقــع فــي الفقــر األســر التــي لم 
 يحصــل مــن يرأســها علــى تعليــم أكثــر بثماني مّرات من األســر 

 التــي يرأســها شــخص نــال أعلــى مســتوى من التعليــم المتاح 
فــي البلد20.  

ويعتمــد الفقــراء فــي كل مــكان اعتمادًا شــبه حصري على المدارس 
الرســمية فــي مجــاالت قــد توفر المدارس الخاصــة فيها نوعية أو 

خيــارات أفضــل. ويفتقــرون عادًة إلى اإلمكانات الســتكمال التعليم 
المدرســي الرســمي بالتدريس الخصوصي.

وعلــى الرغــم مــن زيادة االســتثمار الوطني فــي التعليم، تفتقر 
مجتمعــات ريفيــة كثيــرة إلــى البنــى التحتية الماديــة أو التعليمية، 

لتأميــن تعليــم جيــد ومنصف وشــامل للجميــع. ويتجاوز النقص القدرة 
االقتصاديــة لاللتحــاق بمــدارس خاصــة أو ذات نوعيــة أفضل، وهي 

غالبــًا غيــر متوفــرة. وتغــدو الفوارق بين المناطــق الريفية والحضرية 
واضحــة فــي احتمــاالت الوصول إلــى التعليم الثانوي. 

ففي المناطق الريفية في المغرب مثاًل، حيث قلة فرص الحصول 
على الخدمات والمؤسسات التعليمية وتدني نوعّيتها، يتسّرب 26 في 

المائة من األطفال من المدرسة في الصف األخير من التعليم االبتدائي 
)الصف السادس(، مقابل 1 في المائة في المناطق الحضرية21.
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التباينات صارخة في ما يتعّلق بالشباب والبالغين الذين يتمّتعون 
بالمهارات الالزمة للحصول على عمل الئق وريادة األعمال. ونسبة 

الشباب والبالغين الذين يملكون المهارات األساسية في تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت* أعلى في األردن واإلمارات العربية المتحدة 

والبحرين )بين 60 و90 في المائة(، مّما هي في مصر والمغرب 
)بين 20 و50 في المائة(. والنسبة أقل من ذلك بكثير في جيبوتي 

والسودان )أقل من 20 في المائة(.

* مــن األمثلــة علــى المهــارات األساســية في تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت 
هي اســتخدام وظائف النســخ/اللصق وإرســال الرســائل اإللكترونية.

يحصل أقل من ربع األطفال في سّن الثالثة أو الرابعة في المنطقة 
على تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وأوجه عدم المساواة 

ُظم التعليمية الوطنية، وبقضايا الجنسين واألعراف  مرتبطة بسمات النُّ
الثقافية )25 في المائة من الفتيان ملتحقون بالمدارس مقابل 21 في 
المائة من الفتيات(، كذلك هي مرتبطة بثراء األسر )35 في المائة من 
األطفال في الخمس األغنى من األسر ملتحقون بالمدارس مقابل 13 

في المائة من الخمس األفقر من السكان(.

األشخاص ذوو اإلعاقة فئة يقصيها نظام التعليم في جميع المراحل 
التعليمية، وال سيما مراحل ما بعد التعليم االبتدائي. وينطبق ذلك 

أكثر على النساء والفتيات ذوات اإلعاقة في المناطق الريفية. 
فنسبة الفتيات والشابات ذوات اإلعاقة بين سن 15 و24 الملتحقات 

بالمدرسة في المناطق الريفية في اليمن ليست سوى 1.8 في 
المائة22. وكثيرًا ما يواجه الطالب ذوو اإلعاقة التمييز في األعراف 
االجتماعية، وضعف النقل والبنى التحتية للطرق، وتعذر الوصول 

إلى المرافق التعليمية. ويفتقر المدّرسون عادًة إلى التدريب لتلبية 
االحتياجات المتنّوعة، وال سيما حاجات األطفال الذين يواجهون 

إعاقات إدراكية. 

الشباب خارج القوى العاملة والتعليم والتدريب ظاهرة مثيرة للقلق 
في كثير من البلدان، إذ تناهز نسبة هؤالء 45 في المائة من مجموع 
الشباب في اليمن، و32 في المائة في دولة فلسطين، و28 في المائة 
في مصر23. وهم يتسّربون من الدراسة ألسباب مختلفة، ويتعّرضون 

لمخاطر متعّددة. وال بد من معالجة كل حالة على حدة على أساس 
تعّدد المسّببات وتنّوعها، ولكّن المحصلة هي في كثير من األحيان 

تزايد اإلحباط والكسل بين الشباب وعدم القدرة على االنخراط في 

القوى العاملة المنتجة النظامية والمستدامة. كذلك تواجه اإلناث 
خارج دائرة العمل والتعليم والتدريب تحّيزات على أساس الجنس 

تحول دون دخولهن التعليم وسوق العمل.

وعلى الصعيد اإلقليمي، ال تزال البلدان األقل نموًا هي األشّد حرمانًا، 
وتظهر أدنى مؤشرات األداء على صعد حصول الجميع على التعليم 
واإللمام بالقراءة والكتابة والتكافؤ والمساواة بين الجنسين وتحسين 

ُظم  نوعية التعليم. وتفتقر هذه البلدان إلى التمويل لتطوير النُّ
التعليمية، كما أن اقتصاداتها عالقة في أنشطة القطاع األولي، ما يتيح 

فرص عمل قليلة ويحد من الطلب على القوى العاملة الماهرة.

.United Nations Statistics Division, 2019a المصدر: اإلسكوا باالستناد إلى

المصدر: حســابات مكتب اليونيســف اإلقليمي لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال 
.UNICEF, 2017b أفريقيا باالســتناد إلى

ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 4

إعادة التفكير في دور التعليم وقيمته لدفع عجلة . 1
التحّول الجذري:

ُظم التعليمية لتصل إلى أبعد من 	  إعادة النظر في أهداف النُّ
مجّرد بناء قدرات الفرد، حتى تتمّكن من دعم المسعى الجماعي 

لتحقيق التغيير االجتماعي.

ُظم التعليمية برّمتها، وإعادة تخصيص الموارد لتمكين 	  إصالح النُّ
الطاّلب والمعّلمين والوالدين وإشراكهم في اإلصالحات المستمّرة.

 ضمــان حريــة الفكــر والتعبيــر وحمايتهــا إلطــالق إمكانــات 	 
البحــث والتطويــر.

 كفالــة الحصــول علــى فــرص التعّلــم مــدى الحيــاة للجميــع مــن 	 
كل الفئــات العمريــة.

الفتيات أكثر عرضة من الفتيان ألن يكّن خارج المدارس، وال سيما مع 
التقّدم في مراحل التعليم. فنسبة الفتيات غير الملتحقات بالمدرسة 

في سن المرحلة األولى من التعليم الثانوي تناهز 18 في المائة 
مقابل 12 في المائة للفتيان. لكن عندما يصل الطالب إلى التعليم 

الثانوي، من المرّجح أن تكمل الفتيات تعليمهن أكثر من الفتيان، الذين 
يتسّربون عادة من المدرسة للعمل.

يرتفع احتمال الوصول إلى التعليم الثانوي للفتيات والفتيان من 
األسر الميسورة في معظم البلدان، في حين تنخفض نسبة الفتيات 

األقّل حظًا إلى 28 في المائة في اليمن، و20 في المائة في الجمهورية 
العربية السورية، و12 في المائة في العراق. ويعّرض تداخل أوجه 

عدم المساواة البعض للحرمان أكثر من غيرهم، فنسبة اإللمام بالقراءة 
والكتابة بين النساء الريفّيات من ذوات اإلعاقة ال تتجاوز 6.7 في 

المائة في اليمن و28.4 في المائة في دولة فلسطين.

.UNICEF, 2019, p. 44; ESCWA, 2018; Assaad and others, 2019 :المصدر
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االستثمار في إصالح ُنُظم التعليم وتحسينها . 2
باســتمرار في جميع أنحــاء المنطقة:

إصالح المناهج الدراسية لتشمل منهجّيات مبتكرة للتعّلم 	 
والتدريس، تشّجع على التفكير النقدي وحل المشاكل، وتسمح 

للمتعّلمين بتطبيق المعارف في حياتهم بصفتهم مشاركين 
ومواطنين ومتعّلمين مدى الحياة. 

إصالح أساليب التقييم للتركيز على تقييم تنمية القدرات بداًل 	 
من اكتساب المعلومات.

تعزيز جميع التخّصصات، وتشجيع الجمع بين التخّصصات 	 
وإعطاء األولوية إلنشاء روابط بين العلوم االجتماعية والعلوم 
اإلنسانية والعلوم من جهة وبين المواد التقنية من جهة أخرى. 

إدراج مبادئ التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان والمواطنة 	 
الديمقراطية والفاعلة والمساواة بين الجنسين في المناهج 

الدراسية في جميع المراحل.

تحسين تدريب المعّلمين وتعزيز إمكانية الحصول على 	 
التكنولوجيا والمنهجّيات المبتكرة.

إدراج التعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة فــي 	 
االســتراتيجيات التعليميــة. 

ضمان الحق في التعليم الجيد والمنصف:. 3

كفالــة اإلنصــاف فــي اإلنفــاق على التعليم لســّد الثغرات في 	 
المناطــق الريفية والمهّمشــة. 

 التأّكــد مــن أن المــدارس مجّهــزة )بالمــوارد الماديــة 	 
والبشــرية( لتلبيــة احتياجــات الفتيــات والفتيــان علــى حــد 

ســواء، وحاجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة الجســدية وغيــر 
الجســدية. 

ربــط االســتراتيجيات التعليميــة بُنُظــم الحماية االجتماعية 	 
لضمــان بقــاء األطفــال في المدارس.

تحسين جمع البيانات:. 4

 تعزيــز القــدرة علــى جمــع البيانــات المفّصلة حســب 	 
 الجنــس، والمــكان، واإلعاقــة، ومســتوى الدخــل، وغيــر 

ذلــك مــن الخصائص. 

تعزيز القدرة على تقييم نوعية التعليم. 	 

نشر علم البيانات الحديث للحصول على الردود في الوقت 	 
المناسب واألدلة ذات الصلة.

 1-4
ضمــان أن يتمّتع جميع الفتيات والفتيان 

بتعليــم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد، 
ممــا يؤدي إلــى تحقيق نتائج تعليمية مائمة 

وفعالة بحلول عام 2030

 2-4
ضمان أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان فرص 
الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية 

في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل 
االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي 

بحلول عام 2030

 1-1-4
نســبة األطفال والشــباب )أ( في الصف 

الثاني/الثالــث؛ و)ب( في نهاية المرحلة 
االبتدائيــة؛ و)ج( في نهاية المرحلة األولى من 

التعليــم الثانوي، الذين يحققون على األقل 
الحد األدنى من مســتوى الكفاءة في "1" 
القراءة، و"2" الرياضيات، بحســب الجنس

 1-2-4
نســبة األطفــال دون الخامســة الذين هم 

ماضــون على المســار الصحيــح من حيث 
النمــو في مجــاالت الصحــة، والتعلم، والرفاه 

النفســي واالجتماعي، بحســب الجنس

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر. 

الشــكل 1 نســبة األطفال في نهاية المرحلة األولى من 
التعليــم الثانــوي الذين يحّققون على األقل الحد األدنى من 

مســتوى الكفاءة في الرياضيات )بالنسبة المئوية(

ماحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب النسبة اإلجمالية لالتحاق 
بالمرحلة األولى من التعليم الثانوي )أي القاســم( لعام 2014 باالســتناد إلى 
UNESCO Institute for Statistics, 2018b. ويشــمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية ُسّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 

دولة فلسطين )2011(، األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس 
وُعمان وقطر ولبنان ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية )2015(.

مقاصد الهدف 4 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد
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 3-4
ضمان تكافؤ فرص جميع النســاء والرجال 
في الحصول علــى التعليم التقني والمهني 

والتعليم العالي الجيد والميســور التكلفة، بما 
في ذلــك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030

 4-4
الزيادة بنســبة كبيرة في عدد الشباب والكبار 
الذين تتوافر لديهم المهارات المناســبة، بما 

في ذلك المهــارات التقنية والمهنية، للعمل 
وشــغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال 

الحرة بحلول عام 2030

 2-2-4
م )قبل  م المنظَّ معدل المشــاركة في التعلُّ

ســنة واحدة من سن االلتحاق الرسمي 
بالتعليم االبتدائي(، بحســب الجنس

 1-3-4
معدل مشــاركة الشباب والكبار في التعليم 

الرســمي وغير الرسمي والتدريب خال االثني 
عشــر شهراً السابقة، بحسب الجنس

1-4-4
نسبة الشــباب والبالغين الذين تتوافر لديهم 
مهــارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

بحسب نوع المهارة

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشكل 2 معدل المشاركة في التعّلم المنّظم )قبل سنة واحدة 
من ســن االلتحاق الرســمي بالتعليم االبتدائي، بالنسبة المئوية(

ماحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب عدد السكان في سن 
الدراســة قبل سنة واحدة من السن الرســمية لالتحاق بالتعليم االبتدائي 

 .)UNESCO Institute for Statistics, 2018b( 2016 لعام )أي القاســم(
ويشــمل المجموع اإلقليمي للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت 

فــي األعوام المذكــورة للبلدان التالية: الجزائر )2010(، اإلمارات العربية 
المتحدة والجمهورية العربية الســورية واليمن )2013(، جزر القمر )2014(، 

دولة فلســطين )2015(، البحرين وُعمان وقطر والكويت ولبنان ومصر 
والمغرب والمملكة العربية الســعودية )2016(، جيبوتي )2017(. 

 United Nations Statistics( وفقاً لشعبة االحصاءات في األمم المتحدة
Division, 2019b(، يقيس هذا المؤشــر النســبة المئوية لألطفال في 

الفئــة العمريــة المحّددة الذيــن يلتحقون في برنامج تعّلم منّظم واحد أو 
أكثــر، بمــا في ذلك البرامج التي تتيح الجمع بين التعليم والرعاية. ويشــمل 

هذا المؤشــر االلتحاق في برامج تعّلــم في مرحلتي الطفولة المبكرة 
والتعليم االبتدائي على حٍد ســواء. تختلف الفئة العمرية حســب البلد 

اســتناداً إلى السّن الرســمية لالتحاق بالتعليم االبتدائي.
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 5-4
القضــاء على التفاوت بين الجنســين في 

التعليــم وضمــان تكافؤ فرص الوصول إلى 
جميع مســتويات التعليــم والتدريب المهني 
للفئــات الضعيفة، بما في ذلك لألشــخاص 

ذوي اإلعاقة والشــعوب األصلية واألطفال 
الذين يعيشــون في ظل أوضاع هشــة، 

2030 بحلول عام 

1-5-4
مؤشــرات التكافــؤ )أنثى/ذكر، وريفي/حضري، 

وأدنى/أعلــى خمس الســكان ثراء، وفئات 
أخــرى مثل ذوي اإلعاقة وأفراد الشــعوب 
األصليــة، والمتضررين مــن النزاعات، متى 

توافــرت البيانات عن ذلك( لجميع مؤشــرات 
التعليــم المندرجة في هــذه القائمة، التي 

يمكــن تصنيفها

الشــكل 3 مؤشــرات التكافؤ المرتبطة بمؤشرات التعليم التي 
يمكن تصنيفها، بما في ذلك خمســة مؤشــرات تكافؤ للطاب 

)أ( ومؤشــرا تكافؤ للمعّلمين )ب(

)أ( مؤشــرات التكافؤ للطاب )النسبة(

ماحظة: المجموعة 1: مؤشــر تكافؤ الجنســين في الرياضيات في نهاية 
المرحلــة األولى من التعليم الثانوي.

المجموعة 2: مؤشــر التكافؤ حســب اللغة المحكية في الرياضيات في 
نهايــة المرحلة األولى من التعليم الثانوي.

المجموعة 3: مؤشــر التكافؤ األدنى/األعلى على الصعيد االقتصادي 
االجتماعــي في الرياضيات في نهايــة المرحلة األولى من التعليم الثانوي. 

المجموعة 4: مؤشــر التكافــؤ الريفي/الحضري في الرياضيات في نهاية 
المرحلــة األولى من التعليم الثانوي. 

م  م المنظَّ المجموعة 5: مؤشــر تكافؤ الجنســين في المشــاركة في التعلُّ
قبل ســنة واحدة من السّن الرســمية لالتحاق بالتعليم االبتدائي.

تشــمل المجاميع اإلقليمية للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في 
األعــوام المذكورة للبلدان التالية:  

المجموعات من 2 إلى 5: دولة فلســطين )2011(، األردن واإلمارات 
العربيــة المتحــدة والبحرين وتونس وُعمان وقطر ولبنان ومصر 

والمغرب والمملكة العربية الســعودية )2015(.

المجموعــة 1: الجزائر )2010(، اإلمــارات العربية المتحدة والجمهورية 
العربية الســورية واليمن )2013(، جزر القمر )2014(، دولة فلســطين 

)2015(، البحريــن وُعمــان وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب 
والمملكة العربية الســعودية )2016(، وجيبوتي )2017(.

ُترّجح جميع المتوســطات للمجموعات من 2 إلى 5 حســب النسبة 
اإلجماليــة لالتحاق بالمرحلة األولى من التعليم الثانوي )أي القاســم( لعام 

2014 باالســتناد إلى قاعدة بيانات اليونســكو. ُترّجح جميع المتوسطات 
للمجموعة األولى حســب عدد الســكان في السن المدرسية قبل سنة 

واحدة من الســن الرســمية لالتحاق بالتعليم االبتدائي )أي القاسم( لعام 
 .UNESCO Institute for Statistics, 2018b 2016 باالســتناد إلى

 United Nations Statistics( وفقاً لشــعبة االحصاءات في األمم المتحدة
Division, 2019b(، "تمّثل مؤشــرات التكافؤ قيمة المؤشــر إلحدى 

المجموعات بالنســبة إلى قيمته لألخرى. وعادًة ما ُتوضع قيمة المؤشــر 
ألكثر المجموعتين حرماناً على األرجح في بســط الكســر. تشير نتيجة 

تســاوي واحد بالضبط إلى التكافؤ بين المجموعتين. وكّلما كان مؤشــر 
التكافــؤ بعيداً عن واحــد، كان التفاوت بين المجموعتين أكبر".
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 1-6-4
نســبة الســكان في فئة عمرية معّينة الذين 

يحّققون على األقل مســتوى ثابتاً من 
الكفــاءة في المهــارات الوظيفية المتصلة بما 
يلي: )أ( األمية و)ب( الحســاب، بحسب الجنس

 1-7-4
مــدى تعميــم "1" تعليم المواطنــة العالمية 
 و"2" التعليــم من أجل التنمية المســتدامة، 

 بما في ذلك المســاواة بين الجنســين 
وحقوق اإلنســان، وذلك علــى جميع الصعد 

فــي )أ( السياســات التعليميــة على الصعيد 
الوطني؛ و)ب( المناهج الدراســية؛ و)ج( 

تدريــب المعّلميــن؛ و)د( تقييم الطاب

 6-4
ضمان أن يلّم جميع الشــباب ونســبة كبيرة من 

الكبار، رجااًل ونســاء على حد سواء، بالقراءة 
والكتابة والحســاب بحلول عام 2030

 7-4
ضمان أن يكتســب جميع المتعّلمين 

المعارف والمهــارات الازمة لدعم التنمية 
المســتدامة، بما في ذلك بجملة من الســبل 

مــن بينها التعليم لتحقيق التنمية المســتدامة 
واّتباع أســاليب العيش المستدامة، وحقوق 

اإلنسان، والمســاواة بين الجنسين، والترويج 
لثقافة الســام ونبذ العنف والمواطنة 
العالمية وتقديــر التنّوع الثقافي وتقدير 

مســاهمة الثقافة في التنمية المستدامة، 
بحلول عام 2030

)ب( مؤشــرات التكافؤ للمعّلمين )النسبة(

ماحظة: المجموعة 1: مؤشــر تكافؤ الجنســين في عدد المعّلمين 
بيــن في التعليم االبتدائي.  المدرَّ

بين في  المجموعة 2: مؤشــر تكافؤ الجنســين في عدد المعّلمين المدرَّ
التعليــم ما قبل االبتدائي. 

تشــمل المجاميع اإلقليمية للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في 
األعــوام المذكورة للبلدان التالية: 

المجموعــة 1: قطــر )2009(، الجزائر وجيبوتي والكويت )2015(، األردن 
واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس ودولة فلســطين ومصر 

والمغرب والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا )2016(. 
المجموعة 2: جيبوتي والكويت )2009(، األردن )2013(، الســودان ودولة 
فلســطين )2015(، اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس وُعمان 

ومصر )2016(.

ُترّجح جميع المتوســطات للمجموعة األولى حســب العدد اإلجمالي 
للمعّلميــن في التعليم االبتدائي )أي القاســم( لعام 2016، وُترّجح جميع 

الوســائل للمجموعة الثانية حســب العدد اإلجمالي للمعّلمين في التعليم 
 UNESCO Institute of( 2016 لعام )ما قبل االبتدائي )أي القاســم

 .)Statistics, 2018b

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

المجموعة 2المجموعة 1
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 الهــدف 4: التعليم الجيد

4-أ 
بنــاء المرافــق التعليمية التي تراعي الفروق بين 

الجنســين، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى 
المرافــق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة 

تعليميــة فعالة ومأمونة وخالية من العنف 
وشاملة للجميع

4-ب 
الزيادة بنســبة كبيرة في عدد المنح المدرسية 
المتاحة للبلــدان النامية على الصعيد العالمي، 

وبخاصــة ألقل البلدان نمواً والدول الجزرية 
الصغيــرة النامية والبلدان األفريقية، لالتحاق 

بالتعليــم العالي، بما في ذلك منح التدريب 
المهنــي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

والبرامج التقنية والهندســية والعلمية في 
البلــدان المتقدمة النمو والبلدان النامية 

األخرى، بحلول عام 2020

4-ج 
الزيادة بنســبة كبيرة في عدد المعلمين 

المؤهليــن، بما في ذلك من خال التعاون 
الدولي لتدريــب المعلمين في البلدان النامية، 

وبخاصــة في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية 
الصغيــرة النامية، بحلول عام 2030

4-أ-1 
نســبة المدارس التي تحصل على

)أ( الطاقة الكهربائية؛ و)ب( شــبكة اإلنترنت 
ألغراض تعليمية؛ و)ج( أجهزة حاســوبية 
ألغــراض التعليم؛ و)د( بنــى تحتية ومواد 

مائمــة الحتياجــات الطاب ذوي اإلعاقة؛ 
و)هـ( مياه الشــرب األساسية؛ و)و( مرافق 

صحية أساســية غير مختلطة؛ و)ز( مرافق 
أساســية لغسل األيدي )وفق التعاريف 

الواردة في مؤشــر توفير المياه وخدمات 
الصرف الصحــي والنظافة الصحية للجميع(

4-ب-1 
حجم تدّفقات المســاعدة اإلنمائية الرســمية 

لتقديم المنح الدراســية، بحســب القطاع 
الدراسة ونوع 

4-ج-1 
نســبة المعلمين في )أ( مرحلة ما قبل 

التعليــم االبتدائي؛ و)ب( التعليم االبتدائي؛
و)ج( التعليــم اإلعدادي؛ و)د( التعليم 

الثانــوي، الذيــن حصلوا على األقل على الحد 
م للمعلمين  األدنى من التدريــب المنظَّ

)كالتدريــب التربوي(، قبل الخدمة أو 
في أثنــاء الخدمة، الازم للتدريس على 

المســتوى المناسب في بلد معين

الشــكل 4 نســبة المدارس الثانوية التي تحصل على الطاقة 
الكهربائية )بالنســبة المئوية( 

الشــكل 5 مجموع التدّفقات الرســمية للمنح الدراسية، حسب 
البلدان المتلقية )بمايين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017( 

الشكل 6 نسبة المعّلمين في التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم 
االبتدائــي والتعليم الثانوي الذيــن حصلوا على األقل على الحد 

األدنــى من التدريب المنّظم للمعلمين )بالنســبة المئوية( 

ماحظة: ُترّجح جميع المتوســطات حســب مجموع الناتج المحلي اإلجمالي 
)بالدوالرات، باألســعار الجارية، القاســم( لعام 2016، مأخوذة من مؤشرات 

التنمية العالمية )World Bank, 2019(. ويشــمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: 
األردن وُعمان )2011(، الســودان )2015(، البحرين ودولة فلســطين وقطر 

ومصــر والمغرب وموريتانيا واليمن )2016(، وجيبوتي )2017(. 

ماحظة: ال يغّطي هذا المؤشــر ســوى البلدان المتلقية ويستثني البلدان 
المانحــة البالــغ عددها 33 بلداً مــن مختلف المناطق المدرجة في الئحة 
منظمــة التعاون االقتصادي والتنميــة والمجاميع هي المجموع الكّلي 

للقيمة العائدة إلى البلدان. ويشــمل المجمــوع اإلقليمي للمنطقة العربية 
قيماً بيانية ُســّجلت في األعوام المذكورة للبلدان التالية: ُعمان )2010(، 
األردن وتونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي والســودان والجمهورية 

العربية الســورية والصومال والعراق ودولة فلســطين ولبنان وليبيا 
ومصــر والمغرب وموريتانيا واليمن )2017(. 
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ُترّجح جميع المتوســطات حســب المجموع الكّلي للمعّلمين في التعليم 
 UNESCO ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي لعام 2016، باالســتناد إلى

.Institute of Statistics, 2018b

تشــمل المجاميع اإلقليمية للمنطقة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في 
األعــوام المذكورة للبلدان التالية: 

المجموعة 1: جيبوتي )2009(، السودان والكويت )2015(، األردن واإلمارات 
العربية المتحدة والبحرين وتونس وُعمان ودولة فلسطين ومصر )2016(. 

المجموعــة 2: قطــر )2009(، الجزائر وجيبوتي والكويت )2015(، األردن 
واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس ودولة فلســطين ومصر 

والمغرب والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا )2016(. 

المجموعة 3: اليمن )2013(، المملكة العربية السعودية )2014(، جيبوتي 
)2015(، اإلمارات العربية المتحدة والبحرين ودولة فلسطين ومصر 

وموريتانيا )2016(.

 1-1-4
نسبة األطفال في نهاية المرحلة األولى من 

التعليم الثانوي الذين يحققون على األقل الحد 
األدنى من مستوى الكفاءة في الرياضيات

 2-2-4
م قبل  م المنظَّ معدل المشــاركة في التعلُّ

ســنة واحدة من سن االلتحاق الرسمي 
بالتعليم االبتدائي

4-ج-1 )أ( 
نســبة المعّلمين في مرحلة ما قبل التعليم 

االبتدائــي، الذين حصلوا على األقل على 
م للمعّلمين  الحد األدنى مــن التدريب المنظَّ

)كالتدريــب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء 
الخدمة، الازم للتدريس على المســتوى 

المناســب في بلد معّين

4-ج-1 )ب( 
نسبة المعّلمين في مرحلة التعليم االبتدائي، 
الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من 

م للمعّلمين )كالتدريب التربوي(،  التدريب المنظَّ
قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الازم للتدريس 

على المســتوى المناسب في بلد معّين

4-ج-1 )د( 
نســبة المعّلمين في مرحلة التعليم الثانوي، 

الذيــن حصلوا على األقل على الحد األدنى من 
م للمعّلمين )كالتدريب التربوي(،  التدريب المنظَّ

قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الازم للتدريس 
على المســتوى المناسب في بلد معّين

الشــكل 7 عدم المســاواة بين الجنسين قياساً بالمؤشرين 4-1 و4-2 و4-ج
4-1-1 و4-2-2 وثاث مجموعات للمؤشــر 4-ج-1 )نسبة اإلناث 

إلى الذكور(

ماحظة: تأّثر توفر البيانات بقدر طفيف بفعل الترجيح. ُترّجح جميع 
المتوسطات حسب المتغّيرات نفسها المستخدمة لمجموعاتها المقابلة 

)UNESCO Institute of Statistics, 2018b(: ُيرّجح المؤشر 4-1-1 حسب 
النسبة اإلجمالية لالتحاق بالمرحلة األولى من التعليم الثانوي )أي القاسم( 

لعام 2014؛ ُيرّجح المؤشر 4-2-2 حسب عدد السكان في سن الدراسة قبل 
 سنة واحدة من سن االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي )أي القاسم( 
لعام 2016؛ ُيرّجح المؤشر 4-ج-1 )أ( حسب المجموع الكّلي للمعّلمين في 

المرحلة ما قبل االبتدائية لعام 2016؛ ُيرّجح المؤشر 4-ج-1 )ب( حسب المجموع 
الكّلي للمعّلمين في المرحلة االبتدائية لعام 2016؛ ُيرّجح المؤشر 4-ج-1 )د( 

حسب المجموع الكّلي للمعّلمين في المرحلة الثانوية العامة لعام 2016. 
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ماحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الاتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة )United Nations Statistics Division, 2018(، باســتثناء البيانات المحّدثة )United Nations Statistics Division, 2019a( بشــأن المؤشــرات 
التالية: 4-1-1 ]نســبة األطفال في نهاية المرحلة األولى من التعليم الثانوي الذين يحّققون على األقل الحد األدنى من مســتوى الكفاءة في الرياضيات )النســبة المئوية([، و4-5-1 ]مؤشــرات التكافؤ )أنثى/ذكر، وريفي/حضري، وأدنى/
أعلى ُخمس الســكان ثراًء، وفئات أخرى( لمؤشــرات التعليم التي يمكن تصنيفها؛ أربعة مؤشــرات تكافؤ للطاب )نســبة مئوية(، 4-أ-1 ]نســبة المدارس الثانوية التي تحصل على الطاقة الكهربائية )النســبة المئوية([، 4-ب-1 ]مجموع 
التدّفقات الرســمية للمنح الدراســية، حســب مجموعات البلدان المتلقية )بمايين الدوالرات بالمعّدالت الثابتة لعام 2017([، 4-ج-1 ]نســبة المعّلمين في التعليم الثانوي الذين حصلوا على األقل على الحد األدنى من التدريب المنّظم 

للمعّلمين )كالتدريب التربوي(، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، الازم للتدريس على المســتوى المناســب في بلد معين )النســبة المئوية([.
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