
 

 

 

 

 

 

 

 ھداف التنمیة المستدامةإقلیمیة للھدف الرابع من أ مرجعیة  وضع معاییر
 2063و جدول أعمال  
 

 ورقة مناقشة (مسودة ) 

 
 مفوضیة االتحاد األفریقي بالشراكة مع  ءسكو لإلحصامعّدة من قبل معھد الیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 جدول المحتوى:

 3... ..................حة من قبل معھد الیونیسكو لإلحصاءوالنھج المقتر من أھداف التنمیة المستدامة   الرابعللھدف  المرجعیة معاییرالتحدید  .1
 4... ...... ............................. ......................... .........................معاییر مرجعیة إضافیة للمؤشرات اإلقلیمیة وشبھ اإلقلیمیة 

 5........................ .................................................... ....المرجعیة حول التعلیم وأھمیة وضع المعاییر 2063أعمال  جدول  .2
 8.................................. ................................... .......إقلیمیة ألفریقیا............ مرجعیة خارطة الطریق نحو وضع معاییر .3
 8............................................................................توجیھیة لوضع أسس معیاریة في المنطقة...... مؤقتة مرجعیة معاییر .4
 ..9......... ................................................................................المرجعیة مشاورات دولیة وإقلیمیة لإلتفاق على المعاییر .5
 ..9..... ....................... .............................................................اإلقلیمیة..... المرجعیة اإللتزام في سبیل تحقیق المعاییر .6
 10................ ...... ...................................................................................................الختام........................ .7

اللجنة االقتصادیة فریقیا(من أجل أ مستویات مؤشرات المعاییر المرجعیة المقترحة –التنمیة المستدامة  من أھداف الرابع. الھدف 1الملحق 
 11....................................................................................................................................................)ألفریقیا
 12................... ..................................................................................................................................المراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 معھد الیونسكو لإلحصاء من أھداف التنمیة المستدامة والنھج المقترح من  الرابعالمعاییر المرجعیة للھدف   .1
)" لمؤشرات أھداف  2025و  2020(على سبیل المثال لعامي   الئمةمرجعیة وسیطة م معاییروضع "البلدان إلى  2030ام دعا إطار عمل التعلیم لع

لم یحقق طلب وھو ) ، 28" (الفقرة بالغایات األطول أجًال  لمعالجة النقص في المساءلة المرتبط  عاییر"أنھ ال غنى عن ھذه المواعتبر التنمیة المستدامة، 
"الیونسكو وشركائھا،  ھدعا إعالنكما الدول بھذا االلتزام.   2020أكتوبر تشرین األول/ في  لتعلیم في جلستھ االستثنائیةل  االجتماع العالمي رذكّ  . وقدبعد

التقدم واقتراح معاییر مرجعیة ذات صلة وواقعیة لمؤشرات الھدف  تعجیلإلى ... دعا ،2030لتعلیم ل مع اللجنة التوجیھیة ألھداف التنمیة المستدامة 
 ). 10من أھداف التنمیة المستدامة للرصد الالحق" (الفقرة  الرابع

  .من أھداف التنمیة المستدامة الرابع بأن یساعد في تجدید التأكید على تحقیق الھدف  المرجعیة ل بوضع المعاییرغفمن شأن الوفاء بھذا اإللتزام المُ 
، وماھي 2015فالبلدان بدأت من نقاط مختلفة وتقدمت بوتیرة متباینة. مالم یكن ھنالك فھم مشترك أوضح من المكان الذي بدأت منھ البلدان في عام 

بغي تصمیم . ولكن لتكون مؤثرةً فینطر أن یكون قلة التقدم غیر ملحوضالحدود الدنیا التي یجب أن یصلوا إلیھا وماسرعة الوصول إلیھا، فھناك خ 
 بطریقة شفافة وملیئة بالمعلومات.لحشد الجھود كما یجب أن تكون مترابطة  المرجعیة المعاییر

 من أھداف التنمیة المستدامة بشكل أساسي على عاملین.  الرابعللھدف  المرجعیة  تعتمد فعالیة وضع المعاییر

كما ھي مطلوبة من قبل إطار العمل على الصعید الدولي، إذا أخذ بعین االعتبار   المرجعیة المعاییر. ال یمكن وضع أوالً، الحاجة إلى االلتزام السیاسي
قد تقوض  مملوكة وطنیاً. أن تكون  تعكس واقع البلدان ولكن یثمجدیة بح  المرجعیة یجب أن تكون المعاییر التباین الكبیر في نقاط البدایة بین الدول.

على الصعید   المرجعیة  . تحدید المعاییرالمرجعیة فعالیة وضع المعاییرنقاط البدایة الخاصة بالبلدان أو أطرھا أو تطلعاتھا  العملیة العالمیة التي تتجاھل
توجھ  تواجھ نفس التحدیات، وعندما یكون ال  ما إقلیمالمحددة عالمیاً ووطنیاً السیما عندما تكون البلدان في  المرجعیة اإلقلیمي یوفر توازناً بین المعاییر

 والتعلم من بعضھم.وطنیة ویفعّل الترابط بین البلدان لیوفر فھماً أفضل للتحدیات المشتركة والفرص  مرجعیة اإلقلیمي یتقاطع مع عملیة وضع معاییر

.  2019أغسطس عام /في آب TCG(1 1ن قبل فریق التعاون التقني (تم اعتماد مجموعة من المؤشرات م .لقیاسل ثانیاً، یجب تخطي الصعوبات التقنیة
من   6مرجعیة   اعتمد المقترح على استعراض مقترحات مقدمة من قبل أعظاء في فریق التعاون التقني، والذي خلص إلى أنھ من الممكن وضع معاییر 

لى األنماط السابقة،  باإلعتماد ع -اإلنفاق  اتباإلضافة إلى إطار العمل لمؤشر  -من أھداف التنمیة المستدامة  الرابع ات الھدفمؤشرمن  43أصل 
 )1الجدول السیاسة. (انظر ب وصلتھا وتغطیة البلد وتواتر البیانات

 المقترحة  القیاس  مؤشرات معاییر 1الجدول 

 مستوى ال مرجعیة معاییر الالمؤشرات  رقم 
 عالمي  الكفاءة في القراءة والریاضیات منالحد األدنى  4.1.1المؤشر  1
  تماممعدل اإل 4.1.2المؤشر  2
 موضوعي  غیر الملتحقین بالمدارس  نسبة 4.1.4المؤشر  3
قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق الرسمي  معدل المشاركة 4.2.2المؤشر  4

   بالتعلیم االبتدائي
 عالمي 

 عالمي  النسبة المئویة للمعلمین المدربین  c.1.4المؤشر  5
 2030معاییر التعلیم لعام    وإجمالي الناتج المحلي من المیزانیة : اإلنفاق على التعلیم كنسبةالمؤشر 6
 عالمي  ]مؤشر المساواة[ 4.5.1 المؤشر 7
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من أھداف التنمیة المستدامة للمساعدة في توجیھ الكیانات    الرابعلھدف ل المرجعیة معاییرالحول  2اطّور معھد الیونسكو لإلحصاء نھجاً مقترح
النھج المقترح یعتمد على المبادئ التالیة   من أھداف التنمیة المستدامة. الرابعلھدف ل  مرجعیة اإلقلیمیة والحكومات الوطنیة في وضع معاییر 

)FERST  ( 

من أھداف التنمیة  الرابعتطلعات الھدف ضوعة بإنصاف مع األخذ بوأن تكون قیمتھا مو المرجعیة  قیمة المعاییر: تقبل البلدان اإلنصاف •
 المستدامة، شروطھا األولیة و التقدم السابق المجدي. 

 وبوقت مناسب.  على أساس منتظمألكبر عدد من الدول  المرجعیة : توفر البیانات الداعمة للمعاییرالفعالیة •
فیمكن ربطھ  قیم فیما إذا تم استیفاء المعیار المرجعيتتوافق مع جداول األعمال الوطنیة واإلقلیمیة والتق: یتم اختیار المؤشرات لالمالئمة •

 السیاسة. تنص علیھا باستجابة 
 من قبل جمیع البلدان مع الحفاظ على التوازن بین األھداف الثالثة المنصوص علیھا أعاله. المرجعیة  : یجب أن یتم فھم المعاییرالبساطة •
 قابلة للتحقق إلى الحد الممكن وبشكل منھجي بینما یجب أن یتم إیصالھا بوضوح. المرجعیة : یجب أن تكون عملیة تطویر المعاییرافیةالشف •

توازن تقدماً ھادفاً مع ما ھو مجٍد بناًء على   والتي 2030و  2025مرجعیة إقلیمیة ووطنیة مؤقتة لعامي    المقترح معاییرالمعیاري النھج  یحدد
المعیاري  الحد األدنى ) 1( لكل مؤشر: 2030و   2025األنماط السابقة. تعتمد المعاییر المرجعیة المؤقتة الوطنیة على ثالث نقاط مرجعیة لعام 

معیار الحد األدنى الخاص یعتمد  ).  1الى المربع التفاصیل انظر توقع البلد (لمزید من  )3، (باإلقلیمالخاص  المعیاري الحد األدنى )  2الخاص بالبلد، ( 
  نفس مؤشر القیمةلعلى األقل  نصف البلدانحققتھ على أحدث قیمة مؤشر خاص بالبلد بالنسبة للمؤشر ومعدل التقدم الذي  2030و  2025لعام  بالبلد

. اإلقلیمالدنیا الخاصة بالبلد ألدنى ثلث من بلدان   المرجعیة بأنھ متوسط المعاییر باإلقلیمالخاص  للمعیار المرجعي الحد األدنى عرف. یُ 2010منذ عام 
المؤقت الخاص بالبلد بأنھ األعلى  المرجعي على معدل التقدم التاریخي الخاص بالبلد. یعّرف المعیار  2030و  2025، یعتمد توقع البلد لعامي وأخیراً 

الخاص بالبلد   للمعیار المرجعي ثة. على سبیل المثال، إن كان النمط التاریخي للبلد یشیر إلى أنھ سیتخطى الحد األدنى من بین ھذه النقاط المرجعیة الثال
إذن فسوف یستخدم توقعاتھ الخاصة كمعیار مرجعي. وعلى عكس ذلك، إن كان األداء التاریخي للبلد   الخاص باإلقلیم للمعیار المرجعيوالحد األدنى 
وفي ھذه الحالة، وألن معظم البلدان التي بدأت من   ھؤشر، فإن قیمتھ المتوقعة قد تنخفض تحت الحد األدنى المعیاري الخاص بالبلد نفسبطیئاً على الم

 ً   للبلد. نفس النقطة قد حققت معدل نمو یقودھا نحو الحد األدنى المعیاري الخاص بھا، فإن الحد األدنى المعیاري الخاص بالبلد یوفر ھدفاً مجدیا
تستطیع   و إلیھ أو تحققھ أو تتخطاه.بالتي كل دولھا وعلى وجھ التحدید تلك المتأخرة بأن تص لإلقلیممعیاراً مؤقتاً  إلقلیمیوفر الحد األدنى المعیاري ل

  المرجعیة كدلیل لوضع المعاییر رجعیة الثالثالمؤقتة أو أن تستخدم ھذه النقاط الم المرجعیة الدول أو الكیانات اإلقلیمیة أن تعتمد ھذه المعاییر
 . االخاصة بھ

 
سیاسات التعلیمیة اإلقلیمیة والوطنیة، كما  یمیة والوطنیة وأن تكون ذات صلة بالاإلقلیمیة الضروف اإلقل  المرجعیة كما یجب أن تعكس المعاییر 

وبالتالي ستحتاج المنظمات شبھ اإلقلیمیة بدورھا كجزء من العملیة   المرجعیة.وتؤدي المنظمات شبھ اإلقلیمیة دوراً ھاماً في التنسیق ووضع المعاییر 
 إلى: 

   التي ترى أنھا ضروریة) مع إجراء التعدیالتضمن دولھا األعضاء ( المرجعیة بأنھا مستعدة أن تدعم عملیة وضع المعاییر التأكد •
 مع المنظمات األخرى حین یكون ھناك تداخل في العضویات.  التنسیق •
 . المرجعیة على خط زمني للمشاورات والخطوات األخرى التي تؤدي إلى اإلجماع على المعاییر التعرف •
 ھذه الخطوات إلى فریق التعاون التقني لتطویر خارطة طریق عالمیة  إیصال •
 إقلیمیة.   مرجعیة عاییر الدعم التقني عند الحاجة لتسھیل عملیة وضع م طلب •

 اإلقلیمیة وشبھ اإلقلیمیة  إضافیة للمؤشرات معاییر مرجعیة 
إمكانیة تتمحور المباحثات إلى اآلن حول وضع مؤشرات عالمیة مشتركة باستخدام أسالیب مشتركة على أصعدة مختلفة لألقالیم وشبھ األقالیم. وھناك 

ذات  لمجموعة مؤشرات المعاییر المرجعیة إضافیة مؤشرات تضمینقلیمة باالستفادة من العملیة والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة وشبھ اإل قومبأن ت
 (على سبیل المثال المواطنة العالمیة والتعلیم والتدریب المھني والتقني والتعلیم العالي)  قلیماإلب  المصلحة الخاصة

 المفاھیم الرئیسیة المستخدمة في نھج المعاییر المقترحة  1مربع 
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 2000التاریخیة منذ عام باالعتماد على األنماط  2030: وھي القیمة التي یتوقع أن یصل إلیھا البلد بحلول عام 20303التوقع الخاص بالبلد لعام 
سنة متوفرة. وفي أغلب المؤشرات فإن الدول ذات المعدل المرتفع یرجح أن یكون لدیھا معدل تقدم أبطأ وھذا أمر مأخوذ بھ في نموذج  وحتى أحدث 

 تقدم البلد ذي الصلة بالبلدان ذات نقطة البدء ذاتھا. مستوى التوقع من خالل استخدام
 

، مع النظر إلى  2030عام ن یحققھا البلد بشكل مجٍد بحلول وھي القیمة التي من الممكن أ :2030الخاص بالبلد لعام  مرجعي للمعیار الالحد األدنى 
یختلف عن توقع البلد  2030لعام  للمعیار المرجعيالتقدم الذي أحرزتھ البلدان األخرى تاریخیاً التي لدیھا نفس نقطة البدایة. الحظ أن الحد األدنى 

 فاألخیر ھو ما یتوقع للبلد بأن ینجزه بینما األول فیعتمد على ما قد أنجزتھ فعالً البلدان األخرى ذات نقطة البدایة نفسھا.  2030لعام 
 

وھو الحد األدنى المقبول الذي ینبغي على البلدان من نفس اإلقلیم أن تنجزه. ألن ھناك   : 2030الخاص باإلقلیم لعام  للمعیار المرجعي الحد األدنى 
ن التي یتوقع  العدید من األقالیم التي تحتوي على مجموعة متنوعة من البلدان عالیة األداء أو منخفظة األداء، وھذا المعیار قد ال ینطبق على البلدا

البلدان أن تضع معاییرھا الخاصة بھا بشكل طموح أكثر أو  على أعلى بشكل مجدي وفي ھذه الحالة فإن أو من الممكن لھا أن تحرز مستوى تقدم/
الخاص باإلقلیم لعام  للمعیار المرجعي، فإن الحد األدنى 2المعاییر الوطنیة المجدیة. على سبیل المثال كما ھو مطروح في الملحق أن تستخدم 

 انخفاضاً من البلدان. للثلث األكثر  الخاص بالبلد  للمعیار المرجعيالحد األدنى  2ھو متوسط  2030
 

على البلدان أن تضع معاییرھا الوطنیة الخاصة التي تعكس أھدافھا الوطنیة وأولویاتھا. یتم توفیر   :2030الموضوعة وطنیاً لعام  المرجعیة  المعاییر
 استقاء معاییرھا الخاصة.  النقاط المرجعیة الثالثة السابقة للمساعدة في

 
الحد األدنى  )2الخاص باإلقلیم، ( للمعیار المرجعي) الحد األدنى 1( حد من وھي أعلى : 2030الوطنیة المؤقتة المقترحة لعام  المرجعیة  المعاییر

 .2030التوقع الخاص بالبلد لعام  )3الخاص بالبلد ( للمعیار المرجعي
 

 حول التعلیم وأھمیة وضع المعاییر المرجعیة 2063جدول أعمال  .2
. تعكس األجندة تطلعات القارة  2013" أفریقیا التي نریدھا" في قمة االتحاد االفریقي التي عقدت في كانون الثاني / ینایر  2063تم تبني جدول أعمال  

 عام فقد تم تطویر خطة تنفیذ في العشر سنوات األولى منھا.  50فترة الـیة. ولتسریع تنفیذھا خالل للتنم 2015ة لما بعد أجندة األفریقی

. كما تم تطویر استراتیجیة للتعلیم  2025على األولویات في قطاع التعلیم حتى عام  2025و  2016فریقیا لعامي ألالقاریة  التعلیم ستراتیجیةتشدد ا
القارة على تنمیة المھارات الكافیة لتغییر أفریقیا. تدعو االستراتیجیات إلى نقلة نموذجیة في  للتشدید على األھمیة التي تضعھا  والتدریب التقني والمھني

اع عمل بدل أن یكونوا باحثین  الشباب لیكونوا صنّ التعلیم والتدریب المھني والتقني حتى تكون قادرة على تحویل التعلیم والتدریب المھني والتقني لیھیئ 
 أھمیة برامج التعلیم والتدریب المھني والتقني عن طریق مالئمتھا مع حاجات سوق العمل.عنھ وللتأكید على 

على رسم یجمع بین أھداف التنمیة    2ھدفاً استراتیجیاً. یحتوي الجدول  12) على CESA 2025- 2016فریقیا لعامي (أل ةتنص استراتیجیة التعلیم القاری 
فریقیا ة ألتتوافق األھداف االستراتیجیة الخاصة باستراتیجیة التعلیم القاری فریقیا. أل ةری ااستراتیجیة التعلیم القالمستدامة واألھداف االستراتیجیة الخاصة ب

تعلیم مدى الحیاة  الذو جودة وتكافؤ وتعزز فرص  شامل  إلى "تأمین تعلیم ھدفمن أھداف التنمیة المستدامة، والتي ت  الرابعمع الھدف  10- 1رقم 
تعلیم  ، بدأً من توفیر تعلیم ابتدائي ومن أھداف التنمیة المستدامة الرابعمن الھدف  10الــ  نقاطمن ال  8تغطي  10-1تراتیجیة رقم االسللجمیع." األھداف 

ً مجان اإلعدادیةالمرحلة    الرابع). تضمن ھذه األھداف االستراتیجیة تحقیق الھدف  c.4مؤھلین في البلدان النامیة (المدرسین ال) وحتى زیادة عدد 4.1( ا
 من أھداف التنمیة المستدامة وتمكین الحراك االقتصادي واالجتماعي الصاعد وتأمین طریقة للھروب من الفقر.

لتنمیة المستدامة والذي یھدف إلى من أھداف ا  17مع  الھدف  12- 11فریقیا رقم أل  ةتتوافق األھداف االستراتیجیة الخاصة باستراتیجیة التعلیم القاری
یركز جدول العالمیة والتعاون.  یة المستدامة إال عن طریق الشراكات "تنشیط الشراكة العالمیة من أجل التنمیة المستدامة." الیمكن تحقیق أھداف التنم

 ). 17.8كنولوجیا وبناء القدرات (على الشراكة الشاملة في میادین الت 12-11أعمال التنمیة الناجحة في الھدف االستراتیجي رقم 

من أھداف التنمیة المستدامة على ضرورة  17فریقیا و الھدف أل  ةھذا التخطیط بین األھداف االستراتیجیة الخاصة باستراتیجیة التعلیم القاریكما یؤكد 
) والبیانات  17.16لعدة أطراف من أصحاب المصلحة (ة مثل السیاسة والتوافق المؤسسي والشراكات الجامعة التعاون الدولي في المسائل العام 

 ) على األصعدة العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة والمحلیة. 17.18:17.19والمراقبة والمسائلة (

 فریقیا وأھداف التنمیة المستدامةأل ة. األھداف االستراتیجیة الخاصة باستراتیجیة التعلیم القاری2الجدول 

 من أھداف التنمیة المستدامة  الرابعالھدف  فریقیا ة ألصة باستراتیجیة التعلیم القاریاألھداف االستراتیجیة الخا
 

 
 تم استخدام المتوسط المرّجح لعمر الدراسة.   2
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تعلیم  ل: تنشیط مھنة التعلیم لضمان جودة ا1الھدف االستراتیجي 
 ومالئمتھ في جمیع المراحل 

4.c   زیادة عدد المدرسین المؤھلین      

بناء وإعادة تھیئة والمحافظة على البنیة التحتیة   :2الھدف االستراتیجي 
للتعلیم وتطویر سیاسات تضمن بیئة تعلیمیة دائمة وصحیة مالئمة في  

جمیع القطاعات الفرعیة وللجمیع مما یفضي إلى زیادة الوصول لتعلیم  
 جید. 

4.a  بناء وتحدیث مدارس آمنة وشاملة 

المعلومات تسخیر قدرات تكنولوجیا  :3الھدف االستراتیجي 
واالتصاالت لتعزیز الوصول إلى أنظمة التدریب والتعلیم وجودتھا 

 وإدارتھا.

 

ى المعرفة والمھارات  ضمان الحصول عل :4 الھدف االستراتیجي
لجمیع المراحل والفئات  ضافة إلى تحسین معدالت اإلتماماألساسیة باإل

من خالل عملیات متناغمة على جمیع األصعدة من أجل الدمج الوطني 
 واإلقلیمي 

  -4.6تعلیم تقني ومھني ذو تكلفة معقولة:  -4.3والتعلم:  تماماإل  -4.1
 محو أمیة وإلمام بالحساب على مستوى العالم 

التي تؤدي إلى المساواة    التعجیل في العملیات :5الھدف االستراتیجي 
  والتكافؤ بین الجنسین

 القضاء على الفوارق   -4.5

و األمیة حول إطالق برامج فعالة وشاملة لمح  :6الھدف االستراتیجي 
 القارة للقضاء على آفة األمیة. 

 محو أمیة وإلمام بالحساب على مستوى العالم   -4.6

تقویة مناھج العلوم والریاضایات في البرامج  :7الھدف االستراتیجي 
 التدریبة الخاصة بالشباب ونشر المعارف العلمیة والثقافة في المجتمع 

 

التعلیم والتدریب التقني والمھني   توسیع فرص  :8الھدف االستراتیجي 
والتعلیم العالي وتقویة األواصر  المرحلة الدنیا من التعلیم الثانويفي 

 بین عالم األعمال والتعلیم وأنظمة التدریب

زیادة عدد    -4.4تعلیم عالي ومھني وتقني ذو تكلفة معقولة:  4.3
 العمل األشخاص ذوي المھارات ذات الصلة بسوق 

تنشیط وتوسیع مجال التعلیم العالي واألبحاث  :9 الھدف االستراتیجي
 واالبتكار لمواجھة التحدیات القاریة وتعزیز التنافس العالمي.

 تعلیم عالي ومھني وتقني ذو تكلفة معقولة  4.3

الترویج لثقافة السالم ومنع النزاعات وحلھا  :10 الھدف االستراتیجي
 یم ولكل الفئات العمریة في جمیع مراحل التعل

 التعلیم في سبیل التنمیة المستدامة والمواطنة العالمیة   -4.7

تحسین إدارة نظام التعلیم باإلضافة إلى بناء  :11الھدف االستراتیجي 
 وتحسین القدرة في جمع البیانات وإدارتھا وتحلیلھا ونقلھا واستخدامھا 

وسائل تنفیذ الشراكة   تقویة  -من أھداف التنمیة المستدامة 17الھدف 
 العالمیة وتنشیطھا من أجل التنمیة المستدامة 

إنشاء تحالف من أصحاب المصلحة لتسھیل   :12الھدف االستراتیجي 
فریقیا رقم أل ةودعم األنشطة الناجمة عن تنفیذ استراتیجیة التعلیم القاری 

16-25. 
 

م من وجود مؤشر إلطار العمل وإطار عمل اإلدارة لمراقبة االستراتیجیة إال أن عملھا غیر فعّال. وفي جھود لتفادي أطر العمل للمراقبة  على الرغ
معھد أن یعمل  )2018. أوصت الدول األعضاء في مؤتمر الدول االفریقیة للتعلیم (نیروبي عام من أھداف التنمیة المستدامة الرابعالموازیة مع الھدف 

من   الرابعفریقیا والھدف أل  ةمن أجل ضمان إطار رقابة مشتركة وإبالغ الستراتیجیة التعلیم القاری مفوضیة االتحاد األفریقيالیونسكو لإلحصاء مع 
 . أھداف التنمیة المستدامة

من المؤشرات المشتركة. ینتج معھد الیونسكو   اً عدد المستدامةیة من أھداف التنم  الرابعفریقیا والھدف أل  ةاستراتیجیة التعلیم القاری ملتمتلك أطر ع
من  الرابعكجزء من المؤشرات المطلوبة للرصد العالمي للھدف  فریقیاأل ة استراتیجیة التعلیم القاری   ٪ من مؤشرات47 في الوقت الحالي نحولإلحصاء 

لجمع البیانات   مكملةیتطلب تطویر أداة  فریقیاأل ةلخاصة باستراتیجیة التعلیم القاریالمحددة ا مؤشراتاللتنمیة المستدامة. لذلك، فإن زیادة تغطیة أھداف ا 
 . عنیینعلى الم األعباءتجنب آلیة جمع البیانات الموازیة وتقلیل   ضرورة الحسبانمع األخذ في 

 وسیطة. حتى اآلن، لم یكن ھناك مرجعیة رتحدید معایی  2063و  2030 خطة عملأھداف كل من  حولعن اإلنجازات  ةالمشترك  اإلبالغتتطلب عملیة 
عن إنجازات    لإلبالغ عملیةوالقاریة) منذ اعتماد جدولي األعمال. لذلك من الضروري وضع آلیة  وشبھ اإلقلیمیة(الوطنیة صعدة على جمیع األ  إبالغ

 . لكال جدولي األعمالالبلدان  
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في نفس ھذا السیاق،  32021من أھداف التنمیة المستدامة لعام الرابعفریقیا و الھدف أل  ةالقارییتم التخطیط لتقریر أساسي لكل من استراتیجیة التعلیم 
 مع تقدیم تقاریر موضوعیة بینھا.  2030و  2025رفع تقاریر شاملة لعامي من المقرر 

، والمؤشرات 6فریق التعاون التقني  من قبلكما ھي محددة  المؤشرات العالمیة السبع تتضمنلمؤشرات الرئیسیة التي ل المرجعیة معاییرالتحدید إن 
بالتعلیم والتدریب التقني   الخاصةالمؤشرات وبما أن األكثر صلة في ھذا السیاق. ھي  2025 -2016فریقیا لعامي ة أل باستراتیجیة التعلیم القاری الخاصة
  ستراتیجیةاحاجة إلى تحدید المؤشرات ذات الصلة التي تتماشى مع  ھناك الي، وبالتبین المؤشرات العالمیة السبع غیر موجودة ذات الصلة  والمھني

 .معاییر االختیار تستوفيو فریقیاأل ة علیم القاری المھني والتقني واستراتیجیة الت التعلیم والتدریب

 

 لعام التعلیم عمل   وإطاراف التنمیة المستدامة من أھد الرابعفریقیا و الھدف أل ةمشابھة في استراتیجیة التعلیم القاری على الرغم من وجود مؤشرات 
تتمكن الدول األفریقیة األعضاء من االستجابة واإلبالغ   حتى یجب إنشاء منصة مشتركة للتعریفات والرصد والتقییم .إال أن التعریفات مختلفة ، 2030

أدناه التقییمات األولیة للمؤشرات العالمیة المختارة التي  3الجدول  یقدم. بشكل فعال عن كال اإلطارین، ولكي یتم وضع عملیات إدارة البیانات الوطنیة 
 . فریقیاأل  ةیة التعلیم القاریمالئمة الستراتیج سیتم قیاسھا واألھداف والمؤشرات االستراتیجیة ال

 فریقیا أل ةالخاصة بأھداف التنمیة المستدامة وإطار عمل استراتیجیة التعلیم القاری. مؤشرات المعاییر 3الجدول 

 فریقیا أل ةاستراتیجیة التعلیم القاری أھداف التنمیة المستدامة الرقم 
الحد األدنى من   4.1.1المؤشر العالمي  1

 القراءة والریاضیات الكفاءة في
)a ( 3) في الصفb  في نھایة التعلیم (

 األولىالمرحلة   ) في نھایةcاالبتدائي؛ و (
الثانوي، تحقیق الحد األدنى من  من التعلیم
) القراءة 1على األقل في ( الكفاءةمستوى 

 ) العلوم، حسب الجنس3) الریاضیات و (2(

) في نھایة التعلیم اإلبتدائي  b( 3) في الصف aنسبة األطفال والشباب ( 4.5: 4الھدف االستراتیجي  
)  1( في على األقل الحد األدنى من مستوى الكفاءة من التعلیم الثانوي و األولى) في المرحلة cو (

 .) العلوم، حسب الجنس2) الریاضیات و (2القراءة (

حسب  تماممعدل اإل 4.1.2المؤشر العالمي  2
 الجنس 

والمرحلة  من التعلیم االبتدائي  معدل القبول األجمالي في الصف األخیر   4.1: 1ف االستراتیجي  الھد
 ) 4.1.3(المؤشر الموضوعي  من التعلیم الثانوي األولى والثانیة

 الثانوي (قید التطویر) التعلیم أكملن  واتينسبة المئویة للفتیات اللال 4.7: 4الھدف االستراتیجي 
ترك   معدل 4.1.4المؤشر الموضوعي   3

 حسب الجنس المدرسة
 معدل ترك الدراسة عند الفتیات حسب سبب الترك  5.4: 5الھدف االستراتیجي 

 معدل المشاركة قبل  4.2.2المؤشر العالمي  4
سنة واحدة من عمر االلتحاق الرسمي 

 بالتعلیم االبتدائي 

 

  علمینلمانسبة  c.1..4 المؤشر العالمي 5
 المدربین 

 نسبة المعلمین المؤھلین للتدریس وفقًا للمعاییر الوطنیة 1.1: 1الھدف االستراتیجي  
التكنولوجیا أو الھندسة أو  النسبة المئویة للمعلمین المؤھلین في العلوم أو  1.2: 1الھدف االستراتیجي  

 الریاضیات حسب الجنس
النسبة المئویة للمعلمین الذین خضعوا للتدریب أثناء الخدمة (قید   1.4: 1الھدف االستراتیجي  

 التطویر)
من المیزانیة  نسبة اإلنفاق على التعلیم ك  6

 والناتج المحلي اإلجمالي
على التعلیم كنسبة مئویة   حكومي) اإلنفاق ال1

أھداف التنمیة من إجمالي اإلنفاق الحكومي (
 ) a.2.1المستدامة 

على التعلیم كنسبة    الحكومياإلنفاق  )3
 مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي

F.1 على التعلیم كنسبة مئویة من إجمالي اإلنفاق الحكومي  حكومياإلنفاق ال 
F.2 على التعلیم كنسبة مئویة من إجمالي اإلنفاق على التعلیم حسب   يجارال حكومياإلنفاق ال

 المستوى 
F.3  على التعلیم كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي  الحكومياإلنفاق 

[سیتم تحدید مؤشر  4.5.1المؤشر العالمي  7
ً  اإلنصاف   ]الحقا

 نسبة االلتحاق اإلجمالیةل بین الجنسین  نصافمؤشر اال 5.1: 5االستراتیجي  الھدف
 اإلناث  نسبة المعلمات 5.2: 5الھدف االستراتیجي 

 اإلناث  نسبة مدیرات المدارس 5.3: 5االستراتیجي الھدف 
 ترك الفتیات للمدرسة حسب سبب الترك معدل  5.4: 5الھدف االستراتیجي 

العلوم والتكنولوجیا والھندسة  ببرامج   الملتحقات ناثنسبة اإل 5.5: 5االستراتیجي  الھدف
 والریاضیات

 
). نظرة شاملة قاریة: رأب الفجوة بین استراتیجیة التعلیم القاریة ألفریقیا و الھدف الرابع من أھداف التنمیة  2021معھد الیونسكو لإلحصاء ( 3

http://tcg.uis.unesco.org/wp-أفریقیا. معھد الیونسكو لإلحصاء. مقتبس من المستدامة في  
2021.pdf-Report-content/uploads/sites/4/2021/01/UNESCO_UIS_Africa 

http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/UNESCO_UIS_Africa-Report-2021.pdf
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/UNESCO_UIS_Africa-Report-2021.pdf
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 فریقیاأل شرات المعیاریة اإلقلیمیةؤ خارطة الطریق نحو وضع الم  .3
. باإلضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى 2063 عام اإلقلیمیة في القارة األفریقیة مؤشرات إضافیة تعكس تطلعات أجندة  المرجعیة وضع المعاییرتدمج عملیة 

. لسوء  4مفوضیة االتحاد األفریقي الذي حددتھ  الكبیر بین البلدان، یمكن إجراء عملیة القیاس على مستوى اللجان االقتصادیة اإلقلیمیة على النحو باینالت 
  ثر أیًضا علىمختلفة ولكنھا قد تؤ مرجعیة )، مما یعني أنھا ستواجھ معاییرRECsالحظ، تنتمي بعض الدول إلى أكثر من مجموعة اقتصادیة إقلیمیة ( 

، وتقسیم البلدان إلى خمس مجموعات یُنصح بالتركیز على الجغرافیا لذلك .األخرى لمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیةل  المرجعیة معاییرال  العدید من
عملیة  قائدةبصفتھا  شكالیةبشأن ھذه اال اً قرار وف تتخذ مفوضیة االتحاد األفریقيمنھا: الوسطى والشرقیة والشمالیة والجنوبیة والغربیة. س كبرى

 .أفریقیااإلقلیمیة في  المرجعیة وضع المعاییر

نفس الفھم لألساس المنطقي  شاركلت 2020أكتوبر   تشرین األول / بین معھد الیونسكو لإلحصاء ومفوضیة االتحاد األفریقي في  تنظیم مشاوراتتم 
المكونة من  المرجعیة وضع المعاییرالشاملة ودور كل مؤسسة في ھذه العملیة. تتضمن عملیة  االعتماداإلقلیمیة واالتفاق على عملیة  المرجعیة للمعاییر

 :فریقیاأ ثالث خطوات في 

   الخبراء من الدول األعضاء والمجموعات االقتصادیة اإلقلیمیة سیكون فبرایر. شباط /  26و  25 فيمن المقرر عقد اجتماع الخبراء
 التعلیم األفریقیة.  في تعزیز أنظمة  معنیینوالشركاء ال

o    والتشاور بشأن   وضعھا كمعاییر مرجعیةالھدف العام لالجتماع ھو مناقشة أھمیة المؤشرات العالمیة المختارة التي سیتم إن
قضیة التعلیم والتدریب التقني والمھني  -المؤشرات اإلضافیة التي یمكن أن تسھم في عكس األولویات األفریقیة بشكل أفضل 

 ضروریة بین أصحاب المصلحة.
  فوضیة االتحاد األفریقي الوسیطة المحددة وإلزام م المرجعیة / أبریل للمصادقة على المعاییر و نیسان مارسآذار / االجتماع السیاسي في

 .2030و  2025بحلول عام  للتأكید على إنجازھاات االقتصادیة اإلقلیمیة والدول والمجموع
 .مبادرات زیادة القدرة للدول األعضاء المختارة 

 بلیة على مستوى القارة أولتقاریر المستقفیما یخص ا المعتمدة تشكل الحد األدنى لتوضیح محتواھاالمرجعیة  سیضمن مجتمع التعلیم أن المعاییر 
   بلد.أو على مستوى ال شبھ اإلقلیمي المستوى

 . خارطة الطریق نحو وضع معاییر مرجعیة إقلیمیة (أفریقیا)1الرسم 

 

 

                                  لإلقلیممؤقتة توجیھیة من أجل وضع معاییر مرجعیة  مرجعیة معاییر .4
إقلیمیة   مرجعیة فریقیا لتطویر معاییر أ، بما في ذلك  لألقالیمدعم  تقدیم المؤقتة للمساعدة في  مرجعیة معاییر بتقدیر معھد الیونسكو لإلحصاءقام 

من أھداف التنمیة المستدامة. معدل   الرابعللھدف   4.1.2المؤقتة للمؤشر العالمي  المرجعیة ھذه المعاییر 5الجدول على سبیل المثال، یعرض ف ووطنیة.
ً . كما ھو موضح سابقمن التعلیم الثانوي األولىوالمرحلة  المرحلة االبتدائیة تمامإ )  7(العمود  2030لعام  المعیاري الخاص باإلقلیم ، فإن الحد األدنىا

ً  اً معیاروذلك یوفر لخاصة بكل بلد ألدنى ثلث من بلدان المنطقة. ا المرجعیة  لمعاییرلمتوسط المعدل ال ھو  ً إقلیمی مرجعیا یجب على جمیع البلدان في  ا

 
 https://au.int/en/organs/recs) مقتبس من: RECsالمجموعات اإلقلیمیة االقتصادیة ( –) AUاإلفریقي(  اإلتحاد 4

https://au.int/en/organs/recs
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ً أیض  5دول الج كما یقدم المنطقة.  فيمن أجل تعزیز المساواة  خطیھأو ت على األقلالمنطقة تحقیقھ  القیمة المتوقعة للمؤشرات إذا حققت جمیع البلدان   ا
ً ھدف  یقدم ھذا األمر). 5و  3في المنطقة معاییرھا المرجعیة المؤقتة (العمودین  ً كثر طموح أ ا  التقدم.عملیة لقیاس   بدیالً مرجعیاً  اً للمنطقة ویقدم معیار  ا

ً ، كما تمت مناقشتھ سابقالخاصة بالبلد  لمعاییر المرجعیة المؤقتةتحدید االمعیاري الخاص باإلقلیم من أجل  الحظ أنھ تم استخدام الحد األدنى (انظر   ا
 ).1 المربع

ان في  یراد بالمعاییر المرجعیة المؤقتة التي حددھا معھد الیونسكو لإلحصاء بأن تكون بمثابة مساعدة تقنیة أو دلیل ارشادي للمنطقة أو البلد
  الجدول سیكونالوطنیة،  المرجعیة اإلقلیمیة والمعاییر المرجعیةبعد وضع الحد األدنى من المعاییر  ة بھا. المنطقة في وضع معاییرھا المرجعیة الخاص

 المرجعیة التي وضعتھا البلدان داخل المنطقة. الحظ أن المعاییر المرجعیة المعاییر باالعتماد على) 6) و (4ملء العمودین ( من خالل  مكتمالً  5
یقومون مشترك، أو قد  مرجعي قد تختار جمیع البلدان في المنطقة وضع معیار فالمؤقتة والمنھجیة المستخدمة لوضعھا معدة لإلرشاد فقط.  الوطنیة
أو المجموعة شبھ اإلقلیم معاییر مرجعیة مؤقتة لجمیع البلدان حسب  1الملحق  الخاصة. یتضمن معلى تطلعاتھ اً مختلفة اعتماد  مرجعیة معاییر باختیار

 ال یزال على معھد الیونسكو لإلحصاء أن یطور لھ معاییر مرجعیة خاصة بھ. ، الذي اإلنصافالسیاسیة باستثناء مؤشر 

   بتدائیة والمرحلة األولى من التعلیم الثانويمعدل إتمام المستویات اال -. أفریقیا: المعاییر المرجعیة شبھ اإلقلیمیة 5الجدول رقم 

 شبھ األقالیم 
 
 
 
 

)1 ( 

2015/+)-  
 سنوات)  2

 2030 2030توقع عام 2025توقع عام 

 األساس
 
 

)2 ( 

  تحقیق تم في حال
  الوطنیة المعاییر

 المؤقتة 
)3 ( 

  تحقیقفي حال تم 
 المحددة المعاییر

 وطنیا 
)4 ( 

  تحقیق تم في حال
  الوطنیة المعاییر

 2المؤقتة 
)5 ( 

  تحقیقفي حال تم 
 المحددة المعاییر

 2 وطنیا
)6 ( 

الحدود الدنیا 
للمعاییر المرجعیة  

 ة اإلقلیمی
)7 ( 

 إتمام المرحلة االبتدائیة 
 67  90  85 64 أفریقیا الوسطى 
 64  81  74 59 أفریقیا الشرقّیة
 82  95  93 89 أفریقیا الشمالّیة 

 77  90  86 72 الجنوبّیة أفریقیا 
 61  81  75 66 أفریقیا الغربّیة 

 األولى من الثانویّة مرحلة الإتمام 
 37  76  68 46 أفریقیا الوسطى 
 38  60  50 33 أفریقیا الشرقّیة
 72  84  79 75 أفریقیا الشمالّیة 
 51  76  68 54 أفریقیا الجنوبّیة 
 32  70  63 49 أفریقیا الغربّیة 

 

 في حال كان ھناك اھتمام أو حاجة   طموحاً،  األكثر البلدان صاحبة المعاییر المرجعیة جمع خالل  من حسابھ  یتم  سوف اختیاري، = 
 

 المشاورات اإلقلیمیة والوطنیة لالتفاق على المعاییر المرجعیة    .5
حیث . المصلحة أصحاب مختلف بین واسع نطاق على للمناقشة تحتاج للمؤشرات المقترحة فإن المعاییر ،)1 رسمال (  الطریق خارطة  في تم تقدیمھ كماو

  على وأن یتم االتفاق واألسالیب المنھجي الوضوح حول المناقشة على وسیتم من خاللھا التركیز اثنین مستویین على التقنیة المشاورات تنظیم سیتم
 : التالیة المرجعیة المعاییر

  لمناقشة التقنیة المشاورات تنظیم سیتمحیث   ،/ أبریل نیسان إلى / فبرایر شباط الفترة التي تمتد من في: اإلقلیمیة شبھ  المشاورات. 1
 .المقترحة  والمعاییر المرجعیة المحددة فریقیاأل  ةاستراتیجیة التعلیم القاری مؤشرات  وأھمیة المنھجیات،

  من مزید على في سبیل الحصول البلدان استشارة حیث سیتم اإلقلیمیة، شبھ  التقنیة لمشاوراتل متابعةك والتي ستكون : الوطنیة المشاورات. 2
 المعاییر  من إلنجاز الصیغة النھائیة متاحة كانت إذا المحددة الوطنیة المعاییر المرجعیة ذلك في بما ،المرجعیة المعاییر بشأن لمداخالتا

 .المرجعیة اإلقلیمیة

 المرجعیة اإلقلیمیة  المعاییر بتحقیق االلتزام  .6
من شأنھا أن تطور سیاسات واستراتیجیات  والتي للغایة وضع معاییر مرجعیة إقلیمیة للشركاء اإلقلیمیین والدول األعضاء من المفید سیكون •

ال إستراتیجیة  الوطني ألطر أعم یعتمد تحقیق المعاییر المرجعیة اإلقلیمیة إلى حد كبیر على التنفیذحیث . ادمناسبة لتحقیق الھدف المر 
 من أھداف التنمیة المستدامة.  الرابعفریقیا والھدف أل  ةالتعلیم القاری
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الحكومات الوطنیة ومفوضیة االتحاد األفریقي والمجموعات من قبل   اإلقلیمیة یستلزم وجود التزام ومسؤولیة  المرجعیة إن اعتماد المعاییر •
 االقتصادیة اإلقلیمیة.

لمعاییر المرجعیة لتحقیق منطقة  المحرز فيیجب على الھیئات شبھ اإلقلیمیة أن تعمل مع البلدان في كل منطقة حرصاً على رصد التقدم  •
 . المحرز التقدم رصدجوھریاً في  اً دور تؤديبالشراكة مع معھد الیونسكو لإلحصاء، ویمكن لھا أن  ویكون ذلك اإلقلیمیة،

التعلیم الوطنیة بشكل منتظم و جید للشركاء  ئیاتإحصا اإلقلیمیة، فإن البلدان تحتاج إلى تقدیم  المرجعیة المعاییرلكي یكون من الممكن قیاس  •
عنھا إلى  االبالغالتعلیم وتحلیلھا و ئیاتمسؤولة عن جمع إحصاال اإلقلیمیین والدولیین. وعلى وجھ التحدید، فإن وزارات التربیة والتعلیم ھي 

 سنوي. بشكللمؤشرات باإلضافة ل عالمیاً  بنشرھا  صاء والذي بدوره یقومیونسكو لإلح معھد ال 

التقدم و مدى مواءمتھ مع النتائج المتوقعة من  رصدالذي سیتم من خاللھ  أداة القیاس تحدد بشكل واضح میة أنعلى المعاییر المرجعیة اإلقلی •
سیاسي بین البلدان مع شركاء ال حوار  ال، یمكن استخدام المعاییر المرجعیة لتعزیز النھج ا. ومن خالل ھذ2063 جدول أعمال إجراءات

 التنمیة وأصحاب المصلحة في التعلیم، بما في ذلك المدارس والمعلمین وأولیاء األمور.
  

 الخاتمة .7
 

  حول صیاغة التقاریر المشتركة حیث أن  .2030 عام حتى التعلیم عمل إطار في انتظاره طال قطري یشكل التزام اإلقلیمیة المعاییر وضع كان لقد
  على أي إبالغ ھناك یكن لم اآلن، ولغایة. وسطیة مرجعیة معاییر یتطلب تحدید 2063 و 2030 خطط العمل لعامي من كل أھداف اإلنجازات لتحقیق

  إنجازات عن لإلبالغ فعالة آلیة وضع الضروري فمن لذلك. األعمال جدولي اعتماد منذ) أوالقاریة  اإلقلیمیة وشبھ  سواء الوطنیة(   المستویات جمیع
 . كل من جدولي األعمال في  البلدان

  التنمیة أھداف من  الرابع الھدف رصد في والعالمیة الوطنیة العملیات بین الفجوة  رأب من شأنھوللغایة  اً مفید اً أمر إقلیمیة مرجعیة معاییر وضع سیكون
والجدیر . المستدامة التنمیة أھداف من الرابع الھدف في التقدم عن ودوریة اإلبالغ واألدوات المنھجیات اغمتن على  وسیساعد. عنھ  واإلبالغ المستدامة

ً  ستساعد ذكره أن العملیة   إلى فإن الحاجة لذلك،. الصلةذات  المناطق في التعلیم  أھداف  لتحقیق اإلقلیمیة واالستراتیجیات السیاسات تطویر على أیضا
من   كاملة والتزامات وبدعم التأخیر من مزید دون اإلقلیمیة المعاییر المرجعیة  وضع في اإلقلیمیین ھو أمر مطلوب الشركاء بین وثیقین وتنسیق تعاون

 . األعضاء والدول  والشركاء اإلقلیمیة الھیئات  قبل
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(مجموعة المقترحة ألفریقیا اییر المرجعیةمستویات مؤشرات المع -من أھداف التنمیة المستدامة  4. الھدف 1المرفق 
 )ECA(  شرق أفریقیا)

  المراجع      
 2015 المرجعیة  اییرمؤشرات المع

/+)- 2  
 سنوات) 

 2030 2030توقع عام  2025توقع عام

 تم في حال األساس
 المعاییر تحقیق

 المؤقتة  الوطنیة

 تحقیقفي حال تم 
 المحددة المعاییر

 وطنیا

في حال تم 
تحقیق المعاییر 
الوطنیة المؤقتة  

2 

في حال تم 
 تحقیق

 المعاییر
 المحددة

 2وطنیا

الحدود الدنیا للمعاییر  
 المرجعیة اإلقلیمیة

 56  72  64 48 2/3 للصفوف الریاضیات. 4.1.1

 16  24  20 11 اإلعدادیةللمرحلة  الریاضیات. 4.1.1

 27  43  37 23 االبتدائیة  الریاضیات. 4.1.1

 60  70  62 37 2/3 للصفوف قراءةال. 4.1.1

 29  40  35 22 . اإلعدادیةللمرحلة  قراءةال. 4.1.1

 22  50  46 30 االبتدائیة للمرحلة  القراءة. 4.1.1

 65  85  79 67 االبتدائیة  المرحلة إتمام معدل 4.1.2

 38  70  63 48 اإلعدادیة المرحلة إتمام معدل 4.1.2

 20  52  44 33  الثانویة المرحلة إتمام معدل 4.1.2
  االبتدائیة المرحلة إتمام معدل 4.1.2

)GEMR( 74 83  87  68 

  اإلعدادیة المرحلة إتمام معدل 4.1.2
)GEMR( 54 64  70  40 

 الثانویة المرحلة إتمام معدل 4.1.2
)GEMR( 34 42  47  15 

  المدرسة التسرب من معدل 4.1.4
 14  6  8 11 االبتدائیة 

  ترك الدراسة في المرحلة معدل 4.1.4
 32  14  18 28 اإلعدادیة

  ترك الدراسة في المرحلة  معدل 4.1.4
 54  34  39 47   الثانویة

المرحلة  قبل المشاركة معدل 4.2.2
 46  72  67 54 ة االبتدائی

  المعلمین منالمئویة  النسبة 4.ب.1
  المؤھالت من  األدنى الحد على الحاصلین
 االبتدائي قبلمرحلة ما 

58 80  87  66 

  المعلمین من النسبة المئویة 4.ب.1
  المؤھالت من  األدنى الحد على الحاصلین
 االبتدائیة المرحلة 

82 88  91  72 

  المعلمین من النسبة المئویة 4.ب.1
    المؤھالت من  األدنى الحد على الحاصلین
 اإلعدادیةالمرحلة 

69 88  91  68 

  المعلمین من النسبة المئویة 4.ب.1
  المؤھالت من  األدنى الحد على الحاصلین
  الثانویةالمرحلة 

70 81  85  73 

 15  15  15 17 التعلیم  على الحكومي اإلنفاق نسبة 2.أ.1
اإلنفاق الحكومي على التعلیم( % من  

 4  4  4 4 المحلي اإلجمالي)الناتج 
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 . المراجع
 المعاییر  استخدام خالل من المستدامة التنمیة أھداف من الرابع الھدف لتحقیق العمل من  ناجح عقد نحو) 2020( لإلحصاء الیونسكو معھد

 .لإلحصاء الیونسكو معھد 

 4.1.1 المستدامة التنمیة ھدف  لمؤشر األدلة على المعتمدة المرجعیةوالمعاییر  التوقعات) 2020( لإلحصاء الیونسكو معھد

 أرضیة واقتراح  ،ُمغفلالتزام  انجاز: المستدامة التنمیة أھداف  من الرابع الھدف لمؤشرات المرجعیة المعاییر). 2020س. مونتویا (
 . لإلحصاء الیونسكو معھد. مناقشةلل

 للمناقشة تقنيو سیاسي أساس:  المستدامة التنمیة أھداف من الرابع الھدف لمؤشرات معاییر مرجعیة ). 2020( لإلحصاء الیونسكو معھد

  من أھداف الرابعوالھدف  فریقیاألإستراتیجیة التعلیم القاریة  بین الفجوة رأب: قاریة عامة نظرة). 2021( لإلحصاء الیونسكو معھد
http://tcg.uis.unesco.org/wp-. لإلحصاء الیونسكو  معھد. أفریقیا في  المستدامة التنمیة

2021.pdf-Report-content/uploads/sites/4/2021/01/UNESCO_UIS_Africa 

 //:tcg.uis.unesco.orghttp/ من مقتبس. المستدامة التنمیة  أھداف من  الرابع الھدف بمؤشرات المعني التقني التعاون فریق

 https://au.int/en/organs/recs مقتبس من.  اإلقلیمیة قتصادیةاال المجموعات .  األفریقي االتحاد
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