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األخرى تقدما ملحوظاً ومشجعاً منذ داكار، بما يف ذلك لبنان 
وسلطنة عمان واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

املتحدة، حيث انخفضت معدالت وفيات األطفال بنسبة %50 
أو أكثر. ومن بني الدول التي كان معدل وفيات األطفال دون 
الخامسة يفوق فيها املئة لكل ألف والدة حية يف العام 1990، 

خفضت جيبوتي والسودان واليمن معدالتها بأكثر من 25% بني 
عامي 2000 و 2013. ولكن رغم هذا االتجاه اإليجابي عموما، 

ال يزال معدل وفيات األطفال دون الخامسة مرتفعا وال سيما يف 
جيبوتي والسودان، إذ كان ال يزال يتجاوز 69 لكل ألف والدة حية 

يف العام 2013.

إن ّوجود قابالت يتمتعن باملهارات املناسبة أثناء الوالدة هو غاية  ■
يف األهمية لضمان صحة األم والطفل وبقائهما عىل قيد الحياة. 

ولكن هناك تفاوت كبري ومقلق يف النفاذ إىل قابالت بني أشد 
النساء فقراً وأشد النساء ثراًء يف العديد من الدول . ومع ذلك، 

سجلت بعض الدول ومن بينها مرص تقدماً كبرياً يف زيادة عدد 
الوالدات التي تتم بمساعدة قابالت مدربات، وخاصًة بني الفئات 

األشّد فقرا. ففي حني كان نفاذ النساء األشد ئراًء إىل القابالت 
املدربات واسعاً جداً يف العام 2000 وقريباً من التعميم الكامل 

يف العام 2008ء، ازداد معدل الوالدات التي تمم بحضور قابالت 
مدربات بني أشّد النساء فقراً بشكل ملحوظ فارتفع من نحو 

35% إىل 58% خالل الفرتة نفسها، مما قّلص الفجوة بني فئات 

الدخل املختلف.

ويف العام 2013 كان 20% من األطفال دون الخامسة يعانون من  ■
التقزم املتوسط أو الشديد يف الدول العربية. ولكن الوضع يختلف 
كثرياً بني دول املنطقة مع معدل تقزم يرتاوح بني أقل من %4.3 

يف اململكة العربية السعودية وحوايل 47% يف اليمن.

التعليم ما قبل اإلبتدائي.

بني عامي 1999 و2012 ، زاد عدد امللتحقني بالتعليم ما قبل  ■
االبتدائي يف الدول العربية بنسبة 83% ليصل إىل 4.3 مليون 

تقريباً. ومع ذلك، ظّل متوسط إجمايل نسبة القيد بالتعليم 
ما قبل االبتدائي يف املنطقة منخفضاً جداً، ليسجل 25% فقط يف 
العام 2012. ويف الدول الثالث عرشة تقريباً التي توفرت بياناتها 
زادت املشاركة يف التعليم ما قبل االبتدائي، وال سيما يف الجزائر 
ومرص وقطر حيث سجلت نسب القيد اإلجمالية ارتفاعاً يفوق 

الضعف. ويف الجزائر، ارتفع مستوى املشاركة من 2% يف العام 
1999 إىل 79% يف العام 2011، ومن املتوقع أن يتجاوز %100 

يف العام 2015. وقد أدى التوسع الهائل يف توفري التعليم ما قبل 
االبتدائي إىل زيادة يف العدد املتوقع لسنوات هذه املرحلة من صفر 

إىل ما يقارب السنة الواحدة. وبقي لبنان يف طليعة دول املنطقة 
من حيث إجمايل نسبة القيد بالتعليم ما قبل االبتدائي الذي بلغ 

91% يف العام 2012.

ويمكن للعيش يف املناطق الريفية أن يشكل عقبًة رئيسيًة أمام  ■
النفاذ إىل برامج الطفولة املبكرة. ففي تونس سجل األطفال يف 

املناطق الحرضية الذين ترتاوح أعمارهم بني 3-4 سنوات نسبة 
حضور بلغت  60%، أي أكثر من ثالثة أضعاف نسبة حضور 
األطفال يف املناطق الريفية التي بلغت 17%. وكان التفاوت يف 

الحضور بسبب الفقر أكرب من ذلك إذ بلغت نسبة الحضور 
لألطفال األشّد ثراًء 81% أي بما يتعدى بأكثر من ستة أضعاف 

نسبة حضور األطفال األشّد فقراً التي بلغت 13% فقط.

مشاركة القطاع الخاص 

تشّكل التكلفة السبب الرئييس لتدني مستوى النفاذ إىل برامج  ■
التعليم والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة.  فمشاركة القطاع 

الخاص يف هذه املرحلة مرتفعة جداً مما يحد  نفاذ األرس 
التي ال تستطيع تحمل أكالفه. ففي نصف الدول التي قدمت 

بياناتها وصلت حصة القطاع الخاص من القيد بالتعليم ما قبل 
االبتدائي إىل حوايل 75% أو أكثر يف العام 2012،. وكان القطاع 

الخاص تقريبا املزود الوحيد لهذا النوع من التعليم يف البحرين 
وفلسطني. ويف األماكن التي يرُتك فيها التعليم والرعاية يف الطفولة 

املبكرة  وتمويلهما للقطاع غري الحكومي، يمكن أن يصبح 
التعليم ما قبل االبتدائي حكراً عىل الفئة األكثر حظوًة املقيمة يف 

املناطق الحرضية. ويف حني أّن مشاركة القطاع الخاص آخذة 
يف االنخفاض يف جيبوتي واألردن واملغرب وقطر، إال أنها ترتفع 
يف الكويت، واإلمارات العربية املتحدة واليمن. وقد وافقت بعض 
الدول يف بعض الحاالت عىل إقامة رشاكات بني القطاعني العام 
والخاص تتضّمن تمويالً حكومياً لخدمات التعليم التي يقدمها 

القطاع الخاص، مع اإلبقاء غالباً عىل بعض الرسوم.

الشكل 1: التغيريات يف إجمايل نسبة القيد يف التعليم ما قبل االبتدائي 
 بني 1999 و 2012
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التعليم والرعاية ذات الجودة يف مرحلة الطفولة املبكرة  

وال شّك يف أّن املعلمني هم العنرص األسايس الذي يحدد مستوى  ■
الجودة ولكن غالبا ما ال يكونون بالتدريب والعدد الكافيني. ففي 

العام 2012، بلغ متوسط نسبة التالمذة إىل املعلمني يف التعليم 
ما قبل االبتدائي حوايل 20 تلميذاً لكّل معلم أي  20:1، فرتاوح بني 

أقل من 10:1 يف اململكة العربية السعودية و30:1 يف مرص. وقد 
انخفض هذا املتوسط يف 11 من أصل 13 دولًة توفرت بياناتها 

منذ العام 1999، فرتاجع بنسبة أكثر من 10 تالمذة لكل معلم يف 
فلسطني، أي من حوايل 29 إىل 18 تلميذاً بني عامي 1999 و 2012. 

من ناحية أخرى، ارتفعت هذه النسبة يف لبنان وبمستوًى أكرب 
يف مرص حيث بلغت النسبة 24: 1 يف العام 1999. ومن بني الدول 

القليلة التي قدمت بياناتها بلغت نسبة املعلمني املدربني يف التعليم 
ما قبل االبتدائي %100 يف املغرب وعمان وفلسطني واإلمارات 

 العربية املتحدة يف العام 2012، يف حني كان هناك نقص 
 يف املعلمني املدربني يف البحرين وقطر حيث لم تبلغ هذه النسبة 

إال 47% و 29% عىل التوايل.

الهدف 2: تعميم التعليم اإلبتدائي

العمل عىل أن يتم بحلول العام 2015 تمكني جميع األطفال من 
الحصول عىل تعليم  ابتدائي جيد ومجاني وإلزامي، و إكمال 

هذا التعليم مع الرتكيز بوجه خاص عىل البنات و األطفال الذين 
يعيشون يف ظروف صعبة و أطفال األقليات اإلثنية.

االلتحاق باملدرسة

منذ العام 1999، ازداد عدد األطفال امللتحقني باملدارس االبتدائية  ■
يف الدول العربية بنسبة 22% ليبلغ 42.8 مليون طفل يف 

العام 2012. وقد ترجم هذا بارتفاع يف صايف نسبة القيد املعدلة يف 
التعليم االبتدائي من نحو 80% يف 1999إىل 89 % يف العام 2012.

وقد ارتفع صايف نسبة القيد املعدلة يف التعليم االبتدائي يف كافة  ■
الدول ال12 التي توفرت بياناتها، وبأكثر من 25 نقطة مئوية يف 

جيبوتي واملغرب واليمن بني عامي 1999 و2012 . كذلك ارتفع 
صايف نسبة القيد يف املغرب من 71% يف العام 1999 إىل أن وصل 

إىل تعميم االلتحاق بالتعليم االبتدائي إذ بلغ 99%، يف 2013. 
ويعود ذلك إىل تركيز طويل األمد عىل بناء املدارس يف املناطق 
الريفية واإلصالحات الهادفة إىل تحقيق املساواة بني الجنسني.

وتشري التوقعات لعام 2015 إىل أنه من  أصل 15 دولًة عربيًة  ■
توفرت بياناتها، من املحتمل أن تنجح 9 منها يف تعميم االلتحاق 
بالتعليم االبتدائي بحلول العام 2015 مع بلوغ صايف نسبة القيد 

املعدلة 97% عىل األقل. ومن بني هذه الدول، الجزائر واملغرب 
وعمان واإلمارات العربية املتحدة. وعىل الرغم من تضاعف صايف 

نسبة القيد املعدلة من 25% إىل 58% بني عامي 1999 و2013، 
فإن جيبوتي سوف تكون ال تزال بعيدًة عن هدف تعميم 

التعليم االبتدائي بحلول العام 2015، كما هي الحال بالنسبة إىل 

موريتانيا، التي من املتوقع أن يبقى صايف نسبة القيد املعدلة 
فيها ما دون %80.

وقد أدت زيادة عدد املسجلني يف انخفاض عدد األطفال  ■
غري املسجلني ب43% ليبلغ 4.5 مليون طفل يف عام 2012، ولكن 

من املتوقع أال يتمكن أكثر من 40% من أطفال املنطقة الذين هم 
خارج املدارس من اإللتحاق بالتعليم عىل اإلطالق. وإّن الفتيات 

هّن أكثر عرضًة من الفتيان لعدم االلتحاق بالتعليم عىل اإلطالق 
أي بنسبة 50% مقارنة ب27% من الفتيان.

وقد أصبحت مشكلة األطفال خارج املدرسة مركزًة عىل نحو  ■
متزايد يف الدول املتأثرة بالنزاعات. ففي العام 2012، كان %87 

من أصل حوايل 4.5 مليون طفل خارج املدرسة يف الدول العربية 
يعيشون يف دول تعاني من الرصاعات، وهذا يعّد ارتفاعاً ملحوظاً 

عن العام 1999 حني كانت هذه النسبة تبلغ 63%. ومن بني 
الدول السبع املتأثرة بالنزاعات يف املنطقة السودان، حيث بلغ 

عدد األطفال خارج املدرسة 2٫8 ميلون طفل يف العام 2011، أي 
ما يعادل حوايل ثالثة أخماس األطفال غري املسجلني يف املنطقة.

الجمهورية العربية السورية هي من الدول األخرى التي تعاني من  ■
الرصاعات والتي تعّد أزمة النزوح الحالية فيها األكرب يف العالم. 
ويعتقد البعض أنها سوف تؤدي إىل »جيل ضائع« إذ ان غالبية 

األطفال السوريني يفتقرون إىل الرضوريات األساسية وغري قادرين 
عىل النفاذ إىل التعليم. يف العام 2013 وحده، بلغ معدل النازحني 
9500 شخص يومياً يف وقت كانت األزمة السورية تدخل عامها 

الثالث. واعتبارا من كانون األول/ ديسمرب 2013، كان 2٫2 مليون 
طفل سوري داخل البالد من أصل 4٫8 طفل بعمر التمدرس 

خارج املدرسة. كذلك فإن ثلثي األطفال السوريني الالجئني 

لشكل 2: التغيريات يف صايف نسب القيد املعدلة يف التعليم اإلبتدائي، 
2012-1999
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يف مرص والعراق واألردن ولبنان وتركيا هم خارج املدرسة، أي 
ما يقارب 500 ألف طفل. 

إتمام املرحلة االبتدائية

بلغ متوسط األطفال الذي يلتحقون باملدارس االبتدائية يف املنطقة  ■
ويبقون حتى الصف األخري %83 يف العام 2011 وهو املعدل نفسه 

تقريباً الذي بلغه يف 1999 أي 82%. وهذا يعني، بعبارات أخرى، 
أّن 17% من التالميذ يترسبون من املدرسة يف وقت مبكر بحيث 

ال يكملون تعليمهم. وقد كانت معدالت البقاء حتى الصف األخري 
أقّل يف جيبوتي والسودان، أي 76% يف كل من الدولتني. من ناحية 

أخرى، تمكن كافة األطفال تقريباً ممن لديهم إمكانية النفاذ إىل 
التعليم االبتدائي من  البقاء حتى الصف األخري يف كّل من البحرين 

واألردن وفلسطني واململكة العربية السعودية.

إًن معظم الدول يف املنطقة التي توفرت بياناتها تمكنت من الحفاظ  ■
عىل معدل البقاء يف املدرسة  أو تحسينه بني عامي 1999 و2011، 

مع زيادة بلغت أكثر من سبع نقاط مئوية يف البحرين واملغرب 
وتونس. ويف تونس، ارتفع معدل البقاء حتى الصف األخري من 

87% إىل 95% . ووفقا للتوقعات، ستكون تونس الدولة العربية 

الوحيدة املرجحة أن تحقق تعميم التعليم االبتدائي بحلول العام 
2015، فتضمن تمكن جميع األطفال الذين لديهم إمكانية النفاذ إىل 

التعليم من استكمال دراستهم.

التفاوتات داخل الدول

يؤثر الفقر عىل تحصيل التعليم االبتدائي. يف املغرب، بلغ معدل  ■
تحصيل التعليم اإلبتدائي بني األطفال األشّد فقرا 37% فقط يف 

العام 2009، أي بنسبة  أدنى ب31  نقطة مئوية عن املتوسط الذي 
بلغ 68%، وهو ما يعّد فجوًة كبريًة رغم انها أصغر من الفجوة 
التي كانت موجودًة يف العام 2000. وكان هذا حال مرص أيضا 
حيث ارتفع معدل التحصيل التعليم أالبتدائي بني أشد األطفال 

فقراً  من 58% إىل حوايل 71% بني عامي 2000 و 2010، يف حني 
ارتفع املتوسط من 76% إىل 86%، مما يعني أّن الفجوة بني فئات 

الدخل قد ضاقت.

الهدف 3: مهارات الصغار والراشدين

ضمان تلبية حاجات التعلٌم  لكافة الصغار و الراشدين من خالل 
النفاذ املتكافئ لربامج تعلٌم واكتساب مهارات حياتية مالئمة

املشاركة يف التعليم الثانوي

ارتفعت املشاركة يف التعليم الثانوي األدنى واألعىل بني عامي  ■
1999 و 2012 يف بعض الحاالت بسبب ارتفاع معدالت االنتقال. 

وارتفع إجمايل نسبة القيد يف التعليم الثانوي األدنى من %75 
إىل ما يقارب 89% كحد وسطي، كما ارتفع إجمايل نسبة القيد 

يف التعليم الثانوي االعىل من 45% إىل حوايل 58%. وارتفع 
إجمايل نسبة القيد يف التعليم الثانوي األدنى يف 13 من أصل 
15 دولًة توفرت بياناتها، مع ارتفاع أكرب يف دول كالجزائر 

وجيبوتي واملغرب، حيث بلغت الزيادة أكثر من ثالثني نقطة 
مئوية. كما لوحظت معدالت ارتفاع كبرية يف املشاركة بالتعليم 

الثانوي األعىل يف العديد من الدول بما يف ذلك سلطنة عمان، 
التي ارتفع فيها إجمايل نسبة القيد يف التعليم الثانوي األعىل 

من 60% إىل %90.

يف العام 2012، شكلت املؤسسات الخاصة 19% عىل األقل من  ■
مزودي التعليم الثانوي يف نصف الدول التي توفرت بياناتها. 

وتراوحت هذه الحصة بني 0.3% يف الجزائر إىل ما يقارب %61 
يف اإلمارات العربية املتحدة. وبني عامي 1999 و2012، ارتفعت 

نسبة املسجلني يف املؤسسات الثانوية الخاصة يف معظم الدول التي 
توفرت بياناتها؛ وسجلت هذه الزيادات خاصة يف البحرين وقطر 

واإلمارات العربية املتحدة.

التفاوت يف التعليم الثانوي األدنى

• كانت فجوات اإلنجاز يف التعليم الثانوي واضحًة بني الجماعات  ■
املهمشة، بما يف ذلك األطفال العاملني وأولئك من األرس املهاجرة. 
فالطالب العاملون يتخلفون يف اكتساب املهارات األساسية. فعىل 
سبيل املثال، كجزء من االتجاهات يف الدراسة الدوليّة للرياضيّات 
والعلوم  لعام 2003 و2007، سّجل الطالب العاملون املسجلون يف 

الصف الثامن يف مرص نتائج أدنى بحوايل 70 نقطة أدنى من نتائج 
أقرانهم غري العاملني يف مجال إتقان العلوم.

برامج الفرصة الثانية 

ال شّك يف أنه ال بّد من برامج تعليمية بديلة للصغار والكبار الذين  ■
تركوا املدرسة. ويشكل »إرشاق« مثال عن املمارسات الجيدة وهو 

برنامج فرصة ثانية للمراهقات أطلق يف مرص يف العام 2001 
ويتضّمن تدريب عىل القرائية ومهارات الحياة للفتيات خارج 

املدرسة اللواتي ترتاوح أعمارهن بني 12 و15 عاماً. وبحلول العام 
2008، كان الربنامج قد نجح يف إعداد معظم الفتيات المتحان وكالة 

تعليم الكبار يف مرص )مع نسبة نجاح بلغت 81%( وتشجيعهن 
عىل االلتحاق أوإعادة االلتحاق بالتعليم الرسمي.

املهارات الفنية واملهنية

عىل الرغم من زيادة االهتمام بالتعليم والتدريب الفنيني واملهنيني  ■
يف السنوات األخرية، وفهم أكثر وضوحا للمهارات التي يتطلبها هذا 

املجال، ال يعّد هذا النوع من الربامج من أولويّات الدول العربية. 
ففي العام 2012، شكلت الربامج الفنيّة واملهنية 9% كحد وسطي 

من إجمايل معدالت القيد بالتعليم الثانوي يف املنطقة، وهذا يعّد 
انخفاضاُ من معدل العام  1999 الذي بلغ %14 . وانخفض نصيب 
التدريب املهني والتقني من نسب القيد يف التعليم الثانوي يف غالبية 

الدول ال12 التي توفرت بياناتها، فانخفض بنحو ثماني نقاط 
مئوية يف البحرين، أي من 15% إىل 7%، بني عامي 1999 و 2012. 
يف املقابل، ارتفع هذا النصيب بنحو 5% يف لبنان ليبلغ نحو %15 

يف العام 2012.
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الهدف 4 : محو أمية الكبار 

تحقيق تحسني بنسبة 50 يف املائة يف مستويات محو أمية الكبار 
بحلول العام 2015، و السيما لصالح النساء، وتحقيق تكافؤ فرص 

التعليم األسايس والتعليم املستمر لجميع الكبار. 

معدالت محو أمية الكبار واألميون

كان متوسط معدل محو أمية الكبار يقّدر بـ 78% يف العام  ■
2012 يف الدول العربية. بعبارات أخرى، يفتقر نحو 22% من 

السكان البالغني إىل مهارات القرائية األساسية أي ما يعادل حوايل 
52 مليون نسمة، منهم ثلثني من النساء البالغات، وهذا تحسن 

طفيف عن العام 2000 عندما بلغ عدد األميني الكبار 58 مليون 
شخص. ومن املتوقع أن ينخفض معدل األمية  بنسبة %39، 

بني عامي 2000 و 2015 ولكن ليس بما فيه الكفاية للوصول إىل 
تحقيق الهدف الرابع الذي يقيض بتخفيض مستويات األمية بني 

الكبار للعام 2000 بمقدار النصف  بحلول العام 2015.

وتشري توقعات العام 2015 إىل أن جميع الدول ال14 يف املنطقة  ■
التي توفرت فيها بيانات قابلة للمقارنة والتي بلغ فيها معدل 
القرائية أدنى من 95%  بني 1995 و2004 ستكون قد تمكنت 

من خفض معدالت عام 2000 ألمية الكبار.  وقد سجلت الكويت 
أعىل نسبة انخفاض لألمية يف املنطقة اي بما يعادل 83 %، يف 

حني سجل العراق أدنى النسب اي 21%. كذلك فإّن الكويت 
والبحرين وفلسطني وقطر واململكة العربية السعودية سوف تكون 

قد خفضت نسبة األمية لعام 2000 بأكثر من النصف بحلول 
العام 2015، وبالتايل سوف تكون قد حققت الهدف الرابع. ومن 

جهة أخرى فإن معدالت القرائية يف املغرب والسودان واليمن 
ستكون ال تزال متدنية عن 80% ومن غري املرجح أن تحقق هذه 

الدول الهدف الرابع؛ وهذا ما ينطبق أيضاً عىل الجزائر والعراق 
وليبيا والجمهورية العربية السورية وتونس، وفقاً ملعدالت 

القرائيّة املتوقعة. 

وقد شّدد إطار عمل داكار عىل أهميّة تحقيق الهدف الرابع  ■
»خاصة بالنسبة إىل النساء«. ويبدو أّن التقدم العاملي منذ 

العام 2000 ساهم يف تسجيل خطوة أيجابية نحو تحقيق التكافؤ 
بني الجنسني الذي بدأ العمل عليه يف مرحلة سابقة. فارتفع 

متوسط مؤرش تكافوء الجنسني اإلقليمي يف مجال قرائية الكبار 
من 0٫61 إىل 0.73 بني عامي 1990 و 2000، وسيبلغ 0٫82 بحلول 
العام 2015. ومع ذلك، فإّن التفاوت بني الجنسني عىل حساب املرأة 

ال يزال منترشاً عىل نطاق واسع يف الدول العربية، إذ لم يتحقق 
التكافؤ بني الجنسني يف مجال قرائية الكبار إال يف األردن والكويت 

وقطر واإلمارات العربية املتحدة. وعىل الرغم من التقدم الكبري 
املحرز نحو تحقيق التكافؤ بني الجنسني منذ العام 2000 يف 

جيبوتي واملغرب واليمن، كانت أقل من 80 امراًة بالغًة غري أمية 
مقارنًة بـ100 من الرجال البالغني يف هذه الدول يف العام 2012.

التقييم املبارش للقرائية

تجري الدول والوكاالت الدولية دراسات أكثر تطورا ليس  ■
فقط لقياس »قرائية« أو »أمية« الكبار بل لتحديد مستوى 

القرائية وتبعات ذلك عىل األفراد واملجتمعات. ومن بني هذه 
الدراسات األكثر دقٍة برنامج اليونسكو لتقييم ورصد القرائية 

)LAMP(، الذي حدد ثالثة مستويات للقرائية والذي شاركت فيه 
األردن وفلسطني.

 وحتى اآلن، تقوم معظم بيانات القرائية عىل الترصيح الذاتي  ■
وترصيح الغري وهذا من شأنه أن يميل إىل التقليل من حجم 

انتشار األمية مقارنًة بالتقديرات املبارشة للقرائية: فعىل 

الشكل 3: التغيريات يف إجمايل نسبة القيد يف التعليم الثانوي االدنى واألعىل، 2012-1999



   6

تقرير إقليمي الدول العربية  التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 2015 التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 2015   تقرير إقليمي  الدول العربية  

سبيل املثال عند استخدام التقييم املبارش يتضح أن موريتانيا 
سجلت تراجعا ملعدل قرائية الكبار املتوقع لعام 2015 بنسبة 4 

نقاط مئوية  للرجال وبنحو 14 نقطة مئوية للنساء.

الهدف 5: التكافؤ واملساواة بني الجنسني

إزالة أوجه التفاوت بني الجنسني يف مجال التعليم االبتدائي والثانوي 
بحلول العام 2005، و تحقيق املساوة بني الجنسني يف ميدان 

التعليم بحلول العام 2015، مع الرتكيز عىل تأمني فرص كاملة 
و متكافئة للفتيات للنفاذ إىل تعليم أسايس جيّد وتحصيله.

التفاوت بني الجنسني يف التعليم االبتدائي

إرتفع مؤرش التكافؤ بني الجنسني يف الدول العربية يف مجال  ■
التعليم االبتدائي من حوايل  0.87 إىل 0.93 بني عامي 1999 و2012. 
ورغم تقليص فجوة عدم التكافؤ بالنصف، ال تزال املنطقة العربية 

من أبعد املناطق عن تحقيق هدف التكافؤ بني الجنسني. فرغم 
التقدم املحرز منذ العام 1999 ال تزال الفوارق كبريًة بني الجنسني 

يف جيبوتي والسودان واليمن حيث كان نسبة التحاق الفيتات 
يف التعليم االبتدائي يف العام 2012 مقارنًة بالفتيان 90 فتاًة لكّل 
100 فتى. وتواجه جيبوتي التي سجلت إجمايل نسبة قيد قدرها 

31% يف العام 2012، تحدياً مزدوجاً يتمثل يف زيادة عدد األطفال 

يف املدارس واالستمرار يف محاولة الحد من التفاوت الشديد بني 
الجنسني يف الوقت عينه.

وهناك اتجاه واضح يف معظم دول املنطقة إىل الحد من التفاوت  ■
بني الجنسني يف إجمايل نسبة القيد يف التعليم االبتدائي، رغم 

انطالقها عامًة من مستويات منخفضة جداً بالنسبة إىل الفتيات. 
ففي املغرب، إرتفع مؤرش التكافؤ بني الجنسني من 0.82 يف 

العام 1999 إىل 0٫95، يف العام 2013 وهو معدل قريب من التكافؤ 
الكامل- رغم رضورة بذل جهود متزايدة ملعالجة العقبات التي 
تعرتض التعليم املدريس والتي تواجهها الفتيات األكثر تهميشا. 

أما يف لبنان فقد تدهورت حالة الفتيات مع انخفاض مؤرش التكافؤ 
بني الجنسني من حوايل 0٫97 إىل 0٫91 بني عامي 1999 و 2012.

 تشري التوقعات بالنسبة إىل خمس عرشة دولًة توفرت بياناتها  ■
إىل أنه بحلول العام 2015، ستكون سبع دول  قد حققت التكافؤ 
بني الجنسني يف التعليم االبتدائي )مع مؤرش تكافؤ بني الجنسني 

0.97 - 1.03(، كما ستكون دولتان قريبتني من الهدف )مع مؤرش 

تكافؤ بني الجنسني 0٫95 0٫96- أو 1٫04-1٫05(، و ست 
دول عىل مسافة متوسطة منه )0٫80-0٫94 أو 1٫25-1٫06(، 

منها موريتانيا التي يأتي فيها عدم التكافؤ يف االلتحاق بالتعليم 
االبتدائي عىل حساب الفتيان. 

 وقد تبنّي أنّه عند التحاق الفتيات بالتعليم يكون تكون فرص  ■
بقائهن حتى الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية متساويًة 

أو أفضل من فرص الفتيان. هذا هو حال معظم  الدول التي 
توفرت بياناتها ، بما يف ذلك لبنان الذي تعاني فيه الفتيات من عدم 

التكافؤ عند االلتحاق األسايس إذ بيلغ مؤرش التكافؤ 0.95. ولكن 
هذا املؤرش يرتفع  ليبلغ  1.04 يف الصف الخامس مما يدّل عىل أن 

فرص الفتيات يف بلوغ هذا الصف أعىل من فرص الفتيان.

التفاوات داخل الدول

يعّمق الفقر التفاوت بني الجنسني يف إتمام التعليم االبتدائي. فقد  ■
حققت مرص التكافؤ بني الجنسني يف تحصيل التعليم االبتدائي منذ 

العام 2000 ألشد الفتيات ئراًء إال أّن الفتيات األشد فقراً ال يزلن 
يتخلفن عن الفتيان األشد فقراً  بفارق كبري إذ لم يتعًد مؤرش 

التكافؤ بني الجنسني 0.84 يف العام 2008. ومع ذلك، فقد تحسن 
الوضع منذ العام 2000 عندما كان مؤرش التكافؤ بني الجنسني 

ألشّد األطفال فقراً يبلغ 0.65.

التفاوت بني الجنسني يف التعليم الثانوي

حققت الدول العربية تقدماً ملحوظاً يف التعليم الثانوي فارتفع  ■
مؤرش التكافؤ بني الجنسني يف املنطقة إلجمايل نسبة القيد يف التعليم 

الثانوي من 0.87 إىل 0٫95  بني عامي 1999 و 2012. ويف اليمن، 
ارتفع التكافؤ بني الجنسني بنسبة 79% بني عامي 1999 و 2012، 

إال أّن مشاركة الفتيات يف التعليم الثانوي ال تزال تشكل ثلثي 
مشاركة الفتيان فقط. كذلك حققت جيبوتي والسودان تحسناً كبرياً 

يف معدالت التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي يف حني حققت مرص 
والجمهورية العربية السورية التكافؤ بني عامي 1999 و 2012، 
فارتفع معدل التكافؤ بني الجنسني من 0٫91 إىل 0٫98. كذلك 

تم تحقيق التكافؤ بني الجنسني يف البحرين واألردن ولبنان، 
فتحسنت مشاركة الفتيان يف التعليم الثانوي بشكل ملحوظ. 

وعىل العكس، يف الجزائر وسلطنة عمان وفلسطني وتونس تراجع 
وضع الفتيان منذ العام 1999 عندما كانت هذه الدول قد حققت 

التكافؤ بني الجنسني.

وتشري التوقعات إىل أنه من بني 18 دولًة توفرت بياناتها، ست  ■
دول فقط سوف تحقق التكافؤ بني الجنسني يف التعليم الثانوي 

يف العام 2015؛ وسوف تكون الجزائر والكويت قريبتني من 
التكافؤ أما جيبوتي واليمن فستبقىيان بعيدتني عن هذا الهدف 

إذ لن يتخطى مؤرش التكافؤ بني الجنسني فيهما  0٫80.

املساواة بني الجنسني

 ال يتطلب تحقيق املساواة بني الجنسني يف التعليم أن تعطى  ■
الفتيات والفتيان فرصًة متساويًة للمشاركة يف التعليم فحسب 
بل أيضا أن يتمكن الطالب من النفاذ إىل بيئة تعليمية تراعي 

الفوارق بني الجنسني. 

وتعّد نسبة املعلمات مؤرشاً هاماً عىل التقدم نحو تحقيق  ■
املساواة بني الجنسني. ففي العام 2012، بلغت نسبة املعلمات 

يف التعليم االبتدائي يف الدول العربية 57%. ومع ذلك، فإن هذا 
املتوسط االقليمي يخفي اختالفات كبرية بني الدول. وال شك يف 

ان عدم وجود املعلمات يحرم الفتيات من قدوة هامة. لكّن نسبة 
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املعلمات ظلت منخفضًة بشكل خاص يف دول مثل جيبوتي 
واليمن، إذ لم تشكل املعلمات إال 24%  و27% فقط عىل التوايل 
من إجمايل أعضاء هيئة التعليم االبتدائي. وال تزال تعاني هذه  

الدول من تفاوتات كبرية بني الجنسني يف التعليم االبتدائي. 
ولكن من املشجع أّن حصة املعلمات يف املرحلة االبتدائية زادت يف 
معظم الدول التي توفرت بياناتها وبأكثر من 30% يف موريتانيا 

واملغرب واليمن.

وقد أعطت حركة التعليم للجميع زخماً جديداً للمانحني  ■
والحكومات ملعالجة التحيّز الجندري يف التعليم. فعىل سبيل املثال، 

مّولت اليونسكو عمليّة مراجعة الكتب املدرسية من منظار 
جندري يف األردن. ولكن رغم املحاوالت لتوفري قدر أكرب من 

التوازن بني الجنسني، ال يزال التحيز منترشاً يف الكتب املدرسية يف 
العديد من الدول.

وتلقي عمليّات تقييم التعلم الضوء عىل الفروقات بني الجنسني  ■
يف األداء املتعلق باملواد. فقد أظهرت نتائج ال الربنامج الدويلّ 

لتقييم الطلبة )PISA( أنه رغم انحسار فجوة التعّلم بني الجنسني 
يف جميع أنحاء العالم، إال أّن الفتيان يتفوقون عىل الفتيات يف 

الرياضيات، يف حني تتفّوق الفتيات عىل الفتيان بشكل كبري 
يف القراءة. ولكن يف األردن وقطر تتفّوق الفتيات عىل الفتيان 

يف كال القراءة والرياضيات فقد ازدات يف األردن الفجوة يف 
نتائج التعّلم عىل حساب الفتيان بني عامي 2006 و 2012، 

ال سيما يف القراءة.

وإّن اختيار مجال الدراسة من شأنه أن يحّد من فرص الحصول  ■
عىل عمل. ففي معظم دول املنطقة  ال12 التي توفرت بياناتها، 
شكلت اإلناث أكثر من 50% من طالب التعليم العايل يف العلوم 
يف العام 2012، وتراوحت هذه الحصة بني 29% يف جيبوتي إىل 

حوايل 63% يف قطر. لكّن التمثيل النسائي بني الطالب يقّل بكثري 
يف مجال الهندسة / التصنيع والبناء، فال تشّكل الطالبات إالّ أقل 

من 40% يف الغالبية العظمى من الدول التي توفرت بياناتها. 
فلم تلتحق اي طالبة يف جيبوتي يف مجال الدراسة هذا يف حني 

لم تشكل الطالبات إأل 5% يف اململكة العربية السعودية يف املجال 
نفسه. وإّن ضعف تمثيل اإلناث يف املجاالت العلميّة يؤدي إىل 

تفاقم فجوة الدخل بني الجنسني بما أّن العاملني يف هذه املجاالت 
يحققون مكسباً أكرب بكثري من نظرائهم يف مجاالت أخرى.

الهدف 6 :  نوعية التعليم 

تحسني كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان االمتياز للجميع 
بحيث يتم تحقيق نتائج واضحة وملموسة يف التعلٌم للجميع، 

والسيما يف القراءة و الكتابة والحساب واملهارات األساسية للحياة.

رصد التقدم املحرز يف التعلم

إّن عدداً متزايداّ من الدول يقوم بإجراء تقييمات وطنيّة للتعّلم.  ■
ويف الدول العربية، كانت النسبة املئوية للدول التي نفذت تقييماً 

وطنياً واحداً عىل األقل بني عامي 2000 و 2013، 70% مقارنًة 
ب25% بني عامي 1990 و 1999. وتقوم التقييمات الوطنية 

يف الغالب عىل أساس املناهج واملادة عىل عكس التقييمات 
الدولية التي تركز عىل املعرفة واملهارات أو الكفاءات عىل كافة 

املنهج الدرايس.

وقد انضمت الدول عىل نحو متزايد إىل مقارنات التحصيل العلمي  ■
 ،)PISA ( العابرة للحدود عىل غرار الربنامج الدويلّ لتقييم الطلبة

 )TIMSS( واالتجاهات يف الدراسة الدوليّة للرياضيّات والعلوم
والدراسة الدوليّة للتقدم بالقراءة ) PIRLS(. وتسمح البيانات 
الصادرة عن هذه التقييمات الدولية املختلفة، والتي نفذت يف 

بعض الدول العربية، بتقييم مكونات كفاءة للطلبة األكاديمية 
والتقدم الوطني الشامل من جهة التنظيم واملناهج الدراسية 

واألرسة وذلك للقضاء عىل عدم املساواة . وقد ساعدت املشاركة 
يف برنامج PISA أيضاً عىل بناء القدرات الوطنية يف استخدام 
البيانات من خالل صياغة التقارير الوطنية، وتحليل النتائج 

وتقييم مجموعة واسعة من املهارات. وتُستخدم التقييمات أيضاً 
لجس النبض يف مجال التعّلم يف مرحلة الطفولة املبكرة. فإّن 

وكالة األمريكية  للتنمية الدولية USAID، وبدعم من اليونيسيف 
والبنك الدويل والعديد من الجهات املانحة الثنائية تدعم برامج 

تقييمات القراءة )EGRAs( وتقييمات الرياضيات يف الصفوف األوىل 
)EGMAs(. وقد أظهرت تقييمات EGRAs يف بعض الحاالت نتائج 
مثرية للقلق إذ إنّها بيّنت أّن العديد من األطفال يقضون سنتني 

أو ثالث سنوات يف املدرسة من دون أن يتعّلموا قراءة كلمة واحدة. 
ففي العراق مثالً، كان 25% من طالب الصف الثالث غري قادرين 

عىل نطق الحروف العربيّة.

االستثمار يف املعلمني

كان يف الدول العربية حوايل 2٫3 مليون معّلم ابتدائي يف  ■
العام 2012، بزيادة قدرها 49% عن العام 1999 وهي ثاني أكرب 
زيادة عىل مستوى العالم. ونتيجًة لذلك، انخفض متوسط  نسبة 

التالمذة / املعلمني )PTR( يف تلك الفرتة من 23:1 يف العام 1999 إىل 
19:1 يف العام 2012. وتمكنت معظم الدول التي توفرت بياناتها 

الشكل 5: التغيريات يف التفاوت بني الجنسني يف إجمايل نسبة القيد يف التعليم اإلبتدائي 
والثانوي، 2012-1999
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من خفض متوسط عدد التالمذة لكّل معلم، وبلغ هذا االنخفاض 
أكثر من 35% يف الكويت وفلسطني. من ناحية أخرى، ارتفعت 
نسبة التالمذة/املعلمني يف بعض الدول بما يف ذلك اليمن التي 

ارتفعت فيها هذه النسبة ب35% اي من من 22: 1 إىل 30: 1 بني 
عامي 1999 و 2012. أما يف موريتانيا فبالرغم من انخفاض هذه 

النسبة بما قدره 14% منذ العام 1999، إال أّن هذا الدولة كانت 
ال تزال تعاني من نقص يف املعلمني يف 2012 مما اّدى إىل بلوغ 

نسبة التالمذة إىل املعلمني 40:1.

يف الدول القليلة التي توفرت بياناتها، تبنّي أن معظم معّلمي  ■
املدارس االبتدائية هم مدربون كما هو حال موريتانيا واملغرب 

وفلسطني وتونس واإلمارات العربية املتحدة. لكن نسبة املعّلمني 
املدربني لم تبلغ إال 78% يف العام 2012 يف الكويت، بانخفاض كبري 

عن معدل العام 1999 الذي بلغ %100.

إلطار 1: أمثلة عن السياسات املنفذة خالل السنوات الخمس عرشة املاضية

كيفية زيادة وصول

e  توسيع التعليم العام ما قبل االبتدائي: لزيادة 
فرص االلتحاق باملدارس يف زمن القيود املالية 
لجأ العديد من دول املنطقة إىل إقامة رشاكات 
مع القطاع الخاص بحيث تدفع الحكومة كافة 

رسوم تسجيل األطفال يف املدارس غري الحكومية 
أو جزءاً من هذه الرسوم. إأل أّن هذه الرشاكات بني 
القطاعني العام والخاص ال تنجح دائماً – كما هي 

الحال يف الدول التي تتوىل مؤسسات خاصة 
وحكومية توفري التعليم ما قبل االبتدائي بشكل 
متواز. يف دول أخرى، تقوم الحكومات بإقامة 

نظم تعليمية يف مجاالت كانت حكراً عىل القطاع 
الخاص. فقد افتتح األردن 532 روضًة عامًة 

لألطفال بني عامي 2003 و 2010 كجزء من إصالح 
التعليم القتصاد املعرفة لعام 2003 )يف 2010 كان 

هناك 4127 روضًة خاصًة (. وتتضاءل إهمية 
إنجاز األردن إذا ما تمت مقارنته بتوسع التعليم 

العام الذي قامت به الجزائر والذي أدى إىل زيادة 
قدرها 77 نقطًة مئويًة ليصل إجمايل نسبة القيد إىل 

79% يف العام 2011.

e  التعليم االبتدائي: لقد كانت التدخالت من جانب
العرض، بما يف ذلك الجهود املبذولة لتحسني 

أبنية املدارس، ذات أهمية خاصة يف بعض الدول 
العربية. يف املغرب، تم توسيع النفاذ  إىل التعليم 

بفضل امليثاق الوطني للتعليم والتدريب، الذي 
أعلن العقد بني 2000 و2009 “عقداً للتعليم” مع 

الرتكيز عىل تعزيز اإلنصاف. وقد أدت االستثمارات 
الكبرية يف البنية التحتية للمدارس يف املناطق 

الريفية واإلصالحات الجندرية إىل تقدم باهر يف 
النفاذ إىل التعليم االبتدائي، بما يف ذلك للفتيات 

الريفيات، اللواتي يعتربن من النقاط التي يتم دائماً 
الرتكيز عليها.

تعزيز املساواة بني الجنسني

e  االصالحات يف الترشيعات والسياسات: دمج
الجندر يف الخطط التعليميّة: إّن العديد من الدول 

التي خفضت فجوًة كانت واسعًة بني الجنسني 
يف مجال التعليم، بما يف ذلك املغرب، قامت بدمج 

منظور جندرّي يف خطط التعليم الوطنية ويف 
الخطط والسياسات اإلسرتاتيجية، بما يف ذلك 

تعزيز حق الفتيات يف التعليم واملبادرات الهادفة 
إىل معالجة إنخفاض نسب القيد بني الفتيات. ويف 

تحليل لخطط قطاع التعليم يف 30 دولًة، نّفذ يف 
إطار التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 2015، 
تبنّي أّن الدول التي اشتملت عىل هدف جندري يف 

خططها التعليمية لكل من العام 2000 و 2012 
حصدت مكاسب كبرية نحو تحقيق التكافؤ 
بني الجنسني يف ما يخص االلتحاق بالتعليم 

االبتدائي. ومن هذه الدول موريتانيا التي شهدت 
ارتفاعاً ملعدل التحاق الفتيات خالل هذه الفرتة 

يضاهي أكثر من نصف معدل االلتحاق العام 
بالتعليم االبتدائي، ما أدى إىل عكس الفجوة القائمة 

بني الجنسني.

e توظيف املزيد من املعلمات 

إّن وجود املعّلمات يمكن أن يهدئ من مخاوف  �
األهل املتعلقة بالنواحي األمنية كما يمكنه أن 
يساعد عىل زيادة الطلب عىل تعليم الفتيات، 

وال سيما يف الدول التي تعاني من حواجز 
ثقافية واجتماعية تعيق التحاق الفتيات 

باملدارس. يف املغرب، خالل العقد املنرصم 
أصبح توظيف املعلمات اسرتاتيجيًة بارزًة يف 

خطط التعليم الوطنية تم ربطها باسرتاتيجيات 
أخرى تهدف إىل تشجيع التحاق الفتيات 
باملدارس واستبقاءهّن فيها: فبينما كانت 

املعلمات ال يشكلن إال 39% فقط من هيئة 
التدريس يف العام 1999، أصبحن يمثلن أكثر 

من النصف يف العام 2013.

ويف بعض الدول يمكن لتوظيف املعلمات  �
أن يكون له تأثري إيجابي عىل أداء الفتيات 

واستمرارهن حتى التعليم الثانوي. ففي 
تونس، حيث تم تحقيق التكافؤ بني الجنسني 
يف االلتحاق بالتعليم االبتدائي يف العام 2012، 

كان لتوظيف أعداد أكرب من املعلمات يف 
السنوات األخرية ارتباط إيجابي وثيق باملعدالت 
التي حققتها الطالبات ونتائجهن يف امتحانات 

نهاية املرحلة االبتدائية.

e  تقليص املسافة إىل املدارس: يمكن للسياسات 
الهادفة إىل زيادة توافر املدارس أن تؤدي إىل تعزيز 

التحاق الفتيات. يف مرص، أطلق برنامج تطوير 
التعليم يف أواخر التسعينيات وشمل استثمارات 

ضخمة يف مدارس جديدة تستهدف املناطق الريفية 
املحرومة، التي كان التحاق الفتيات باملدارس فيها 

منخفضاً تقليديًا. وقد أدى ذلك إىل تحقيق تقدم 
كبري نحو رفع معدالت التحاق الفتيات بالتعليم 

االبتدائ وتقليص فجوة االلتحاق بني الفتيات 
والفتيان. ففي العام 1990، كانت نسب القيد 

84 فتاًة لكل 100 فتًى يف التعليم االبتدائي يف مرص 
وقد ارتفع هذا الرقم إىل 92 يف العام 1999 وإىل 

96 بحلول العام 2012.

تعزيز التعلم

e  نرش التكنولوجيا لتحسني التعلم:  دعت 
سياسات التعليم املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف بداية العقد األول من األلفية  إىل 

إنشاء مختربات حاسوب يف املدارس، وتوفري 
املعدات والشبكات، وتزويد املعلمني بالتدريب 

والدعم. ولكن موارد الكمبيوتر ال تزال تحّمل فوق 
طاقتها بكثري يف الدول النامية خاصًة يف املدارس 

االبتدائية. فعىل سبيل املثال، يف مرص، يتشاطر 
أكثر من 100 متعّلم جهاز حاسوب واحد يف 

املرحلة االبتدائية. وهناك تفاوت واسع داخل الدول 
فالدمج الفعيل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف نظم التعليم أمر معقد ويرتبط بالبنية التحتية 
وكفاءة املعلمني، والرتبية، واالستعداد املؤسيس، 

واملناهج الدراسية واملوارد املالية املستدامة. كذلك 
تقوم فعالية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل 
حسن تدريب املعلمني بحيث يمكنهم استخدامها 

لتحقيق أقىص قدر من التعليم والتعلم. ففي سلطنة 
عمان يتم تدريب 6% فقط من املعلمني عىل تعليم 
مهارات الكمبيوتر األساسية أو الحوسبة ويف مرص 

2% فقط.
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الوقت املخصص للتدريس

وقد تبني أّن الوقت املخصص للتدريس يعزز من تعرض  ■
املتعلمني للمعرفة مما يؤدي إىل مكاسب تعّلمية كبرية. ويف 

أواخر العقد األول من األلفية الثانية خصصت دول املنطقة 720 
ساعًة للتدريس سنويا يف الصفوف االبتدائية األوىل، وارتفع عدد 

هذه الساعات يف الصفوف الالحقة ليصل إىل نحو 830 ساعًة 
يف الصف الثامن.

ومع ذلك، فان الكثري من االيام الدراسية يضيع يف الكثري من  ■
الدول وال سيما يف املدارس املوجودة يف املجتمعات الفقرية بسبب 

التعيينات املتأخرة للمعلمني، وتدريب املعلمني أثناء الخدمة، 
واإلرضابات والنزاعات املسلحة. ففي املغرب وتونس تراوحت 

نسبة ساعات التدريس الضائعة بني 39% إىل 78% من ساعات 
التدريس الرسمية.

السياسات واإلجراءات الحكومية 
لترسيع التقدم نحو تحقيق أهداف 

التعليم للجميع منذ العام 2000

تم تصميم سياسات متنوعة وتنفيذها عىل مدى السنوات ال 15 
املاضية لتقديم برامج رعاية وتربية ذات جودة يف مرحلة الطفولة 

املبكرة، وزيادة املساواة يف النفاذ إىل التعليم، وتعزيز إتمام الدراسة 
ونوعية التعليم، وتحقيق املساواة بني الجنسني يف مجال التعليم. 

ويشري  اإلطار 1 إىل بعض السياسات واالسرتاتيجيات التي وضعتها 
الحكومات يف الدول العربية ملواجهة التحدي املزدوج املتمثل يف 

تحقيق كال اإلنصاف والجودة.

تمويل التعليم للجميع

تعبئة االلتزام السيايس الوطني والدويل القوي لتوفري التعليم 
للجميع، ووضع خطط عمل وطنية وتعزيز االستثمار بشكل كبري 

يف مجال التعليم.

اإلنفاق املحيل عىل التعليم

من بني الدول العربية القليلة املتاحة بياناتها، تراوحت نسبة  ■
اإلنفاق العام عىل التعليم من إجمايل الناتج  القومي بني أقل 

من 3% يف البحرين ولبنان والسودان إىل 6.5% يف تونس. 
ويف معظم الدول املتاحة بياناتها، ارتفعت حصة اإلنفاق عىل 

التعليم من إجمايل الناتج القومي بني عامي 1999 و 2012، 
وخصوصا يف موريتانيا والسودان. ففي موريتانيا، ارتفعت حصة 

االنفاق عىل التعليم من الدخل القومي من 2.4% إىل 3.9% بني 
عامي 1999 و 2011.

وال يعّد التعليم أولويًة يف العديد من امليزانيات الوطنية يف املنطقة،  ■
إذ أّن نسبة امليزانية الحكومية املخصصة للتعليم بقيت أقل 

من 20% يف كافة الدول التسع املتوفرة بياناتها يف العام 2012. 
وتراوحت هذه النسبة بني أقل من 10% يف البحرين و لبنان إىل 
أكثر من 17% يف املغرب وتونس والجمهورية العربية السورية. 

وانخفضت هذه النسبة يف تونس منذ العام 1999، وكذلك يف 
جيبوتي حيث انخفضت حصة التعليم من ميزانية الحكومة بنسبة 

10 نقاط مئوية أي من 22.9% يف العام 1999 إىل 12.5% يف 

العام 2010. من ناحية أخرى، ارتفعت هذه النسبة يف أربعة دول 
هي لبنان وسلطنة عمان والسودان والجمهورية العربية السورية.

املساعدة اإلنمائية الدولية

شهدت بداية العقد تحوالً كبرياً يف املساعدة اإلنمائية الرسمية  ■
للتعليم عامة وللتعليم األسايس نحو الدول العربية . فبني 

عامي 2002 و 2012، ارتفع مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية 
للتعليم يف املنطقة بنسبة وسطية قدرها 10.5% سنويا مقارنًة 

بنسبة سنوية عاملية بلغت 6.9% . وبحلول العام 2012، كان 
مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية للتعليم يف املنطقة قد بلغ 

ملياري دوالر أمريكي، بزيادة كبرية عن مجموع العام 2000 الذي 
بلغ 758 مليار دوالر أمريكي.

وكانت املساعدات املمنوحة للتعليم األسايس يف الدول العربية أعىل  ■
من جميع املناطق األخرى فارتفعت بنسبة 17.6% سنويا بني 
عامي 2002 و2012، مقارنًة بنسبة سنوية عاملية بلغت %5.9 

سنوياً. وحقق كّل من العراق واألردن ولبنان والجمهورية العربية 
السورية مستويات قياسية يف نمو املساعدات للتعليم األسايس، 

بما يتجاوز 30% سنويا.

وكان توفري املعونة يف السابق حكراً عىل دول منظمة التعاون  ■
والتنمية يف املجال االقتصادي OECD. ولكن منذ داكار، بدأت 

االقتصادات الناشئة يف إضفاء الطابع الرسمي عىل التعاون 
يف مجال التنمية من خالل إنشاء وكاالت املعونة. فالكويت 

واإلمارات العربية املتحدة، التي بدأت تقدم املساعدات إىل لجنة 
املساعدة اإلنمائية يف منظمة التعاون والتنمية يف املجال االقتصادي 

توفر غالبية املساعدات املخصصة للتعليم يف املنطقة العربية. ويف 
العام 2012، رصفت الكويت 21 مليون دوالر واإلمارات العربية 

املتحدة 110 مليون دوالر أمريكي لهذه املساعدات.

وال تعّد املساعدات الدولية واملوارد املحليّة الوسيلة الوحيدة  ■
لتمويل التعليم. فقد أشار إطار عمل داكار بشكل خاص إىل 
رضورة التخفيف من عبء الديون وإلغائها. ومع ذلك، وعىل 

الرغم من التقدم املحرز نحو تخفيف عبء الديون إال أن كافة 
الدول لم تتمكن من االستفادة من هذا املنحى. فان ارتفاع خدمة 

الدين بحلول العام 2018 قد يصل إىل 60% من ميزانية التعليم يف 
موريتانيا مثالً.
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مخترصات

نسبة القيد الصافية املعّدلة )ANER(/ صايف نسبة القيد 
املعدلة:  تقيس نسبة التالميذ يف عمر االلتحاق بالتعليم اإلبتدائي 

امللتحقني بالتعليم اإلبتدائي أو الثانوي.

الرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ) ECCE (: هي 
برامج توفر الرعاية لألطفال إضافًة إىل مجموعة منظمة وهادفة 

من األنشطة التعلمية سواء يف  إطار مؤسسة رسمية )مرحلة 
ما قبل االبتدائي وفقاً للتصنيف الدويل للتعليم (  أو كجزء من 

برنامج غري رسمي لتنمية األطفال. وقد تم تصميم هذه الربامج 
عادًة لألطفال منذ سن الثالثة وتشمل أنشطًة تعلميًة تعادل، يف 

املتوسط، ساعتني عىل األقل يف اليوم و 100 يوم يف السنة.

مؤرش تنمية التعليم للجميع ) EDI(: هو مؤرش مركب يهدف 
إىل قياس التقدم العام نحو تحقيق التعليم للجميع. يف الوقت 
الحارض، يشمل هذا املؤرش أربعة من األهداف الستة للتعليم 

للجميع - التعليم االبتدائي ومحو أمية الكبار، والتكافؤ واملساواة 
بني الجنسني، وجودة التعليم ولكّل مؤرش مؤرش تقريبي. 

وتحسب قيمة املؤرش باحتساب املتوسط الحسابي للمؤرشات 
األربعة، وترتاوح بني 0 و 1.

إجمايل نسبة القيد ) GER(: هو نسبة القيد اإلجمالية يف 
مستوى معني من التعليم، بغض النظر عن العمر، كنسبة مئوية 

من السكان يف الفئة العمرية الرسمية املناظرة لهذا املستوى 
من التعليم. أما يف التعليم العايل، فإن فئة السكان املحتسبة 

هي املوجودة يف الخمس سنوات التي تيل العمر الرسمي لنهاية 
التعليم الثانوية. ويمكن إلجمايل نسبة القيد أن يتجاوز %100 

بسبب التأخر يف االلتحاق و/ أو التكرار.

إجمايل الناتج القومي )GNP (: هو إجمايل الناتج املحيل زائد 
صايف عائدات الدخل من الخارج. وملا كان من املمكن أن تكون 
هذه اإليصاالت إيجابيًة أو سلبيًة، يمكن إلجمايل الناتج القومي 

أن يكون أكرب أو أصغر من إجمايل الناتج املحيل. و إجمايل الناتج 
املحيل هو مجموع إجمايل القيمة املضافة لكل املنتجني املقيمني 

يف االقتصاد، بما يف ذلك قطاع التوزيع والنقل، زائد الرضائب عىل 
املنتجات وناقص الدعم غري املدرجة يف قيمة املنتجات.

مؤرش التكافؤ بني الجنسني ) GPI(: هو قيمة مؤرش معنّي 
لإلناث بالنسبة إىل الذكور. ويشري هذا املؤرش إىل التكافؤ بني 

الجنسني متى تراوح بني 0٫97 و 1٫03. أما إذا كان  أقل من 
0.97 فهي يشري إىل وجود تباين لصالح الذكور وإذا كان أكثر 

من 1.03 فهو يشري إىل وجود تباين لصالح اإلناث.

PISA: الربنامج الدويلّ لتقييم الطلبة 

تكافؤ القدرة الرشائية )PPP(: هو تعديل لسعر الرصف يفرس 
فروقات األسعار بني الدول، مما يسمح باملقارنات الدولية للناتج 

والدخل الحقيقيني.

TIMSS: االتجاهات يف الدراسة الدوليّة للرياضيّات والعلوم
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الجدول 1:مؤشر تنمية التعليم للجميع )EDI( وإحتمال تحقيق األهداف 1 و 2 و 4 و 5

 2012 المسافة المتوسطة لتحقيق التعليم للجميع كما تم قياسها وفقًا لمؤشر تنمية التعليم للجميع

 تم تحقيق التعليم للجميع 
)مؤشر تنمية التعليم للجميع  بين 0,97 و 1,00(

)1(: األردن

 قريبة من تحقيق التعليم للجميع 
)مؤشر تنمية التعليم للجميع بين 0,95 و0,96(

)2(: فلسطين والسعودية

)7(: الجزائر، مصر، لبنان، المغرب، عمان، الجمهورية العربية السورية وتونسموقع متوسط )مؤشر تنمية التعليم للجميع بين 0,80 و0,94(

 بعيدة عن تحقيق التعليم للجميع 
)مؤشر تنمية التعليم للجميع ما دون 0,80(

)1(: السودان

 لم تدخل في حساب مؤشر تنمية التعليم للجميع 
)لعدم وجود أوعدم كفاية البيانات(

)9(: البحرين، جيبوتي، العراق، ليبيا، موريتانيا وقطر واإلمارات العربية المتحدة واليمن

إحتمال تحقيق األهداف 1 و 2 و 4 و 5 من أهداف التنمية للجميع

الهدف 1 - احتمال تحقيق الدول لنسبة قيد اجمالية لمرحلة ما قبل االبتدائي بمستوى 80% على األقل بحلول العام 2015

وال دولة من الدولموقع متوسط )نسبة قيد اجمالية بين 70 و %79(

)8(: البحرين، مصر، األردن، الكويت، المغرب، فلسطين، قطر والسودانمستوى متدن )نسبة قيد اجمالية بين 30 و%69( 

)4(: جيبوتي والعراق والجمهورية العربية السورية واليمنمستوى متدن جدًا )نسبة قيد اجمالية ما دون %30(

)5(: ليبيا، موريتانيا، عمان، المملكة العربية السعودية وتونسلم تدخل في تحليل االحتماالت )لعدم وجود أوعدم كفاية البيانات(

الهدف 2 - احتمال تحقيق الدول لهدف تعميم االلتحاق بالتعليم االبتدائي بحلول العام 2015

)9(: الجزائر، مصر، األردن، الكويت *، المغرب، عمان، الجمهورية العربية السورية وتونس واإلمارات العربية المتحدةتم تحقيق الهدف )صافي نسبة القيد المعدلة 97% وما فوق(

)1(: العراققريبة من تحقيق الهدف )صافي نسبة القيد المعدلة بين 95 و%96(

)3(: لبنان وفلسطين واليمنموقع متوسط )صافي نسبة القيد المعدلة بين 80 و%94(

)2(: جيبوتي وموريتانيابعيدة عن تحقيق الهدف )صافي نسبة القيد المعدلة أقل من %80(

)5(: البحرين، ليبيا، قطر، المملكة العربية السعودية والسودانلم تدخل في تحليل االحتماالت )لعدم وجود أوعدم كفاية البيانات(

الهدف 4 - إحتمال تحقيق الدول لهدف محو أمية الكبار المتمثل في خفض معدل األمية بين الكبار بالنصف بحلول عام 2015 1

)1(: األردنمعدل أمية الكبار 97% وأكثر

)5(: البحرين والكويت وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعوديةتم تحقيق الهدف )تم خفض معدل األمية بين الكبار بالنصف أو أكثر(

ال شيءقريبة من تحقيق الهدف )تم خفض معدل األمية بين الكبار ب40 إلى %49( 

)5(: الجزائر وليبيا والمغرب والسودان واليمنموقع متوسط )تم خفض معدل األمية بين الكبار ب 30 إلى %39( 

)3(: العراق؛ الجمهورية العربية السورية وتونسبعيدة عن تحقيق الهدف )تم خفض معدل األمية بين الكبار بأقل من 30 %(

)6(: جيبوتي، مصر، لبنان، موريتانيا، عمان واإلمارات العربية المتحدةلم تدخل في تحليل االحتماالت )لعدم وجود أوعدم كفاية البيانات(

الهدف 5 - احتمال تحقيق الدول لهدف تكافؤ الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي بحلول العام 2015

تكافؤ الجنسين في التعليم االبتدائي

)7(: األردن، عمان، فلسطين، المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وتونس واإلمارات العربية المتحدةتم تحقيق الهدف )مؤشر تكافؤ الجنسين بين 0,97 و 1,03(

 قريبة من تحقيق الهدف 
)مؤشر تكافؤ الجنسين : بين 0,95 و 0,96 أو 1,06 و 1,25(

)2(: مصر والمغرب

)6(: الجزائر وجيبوتي ولبنان وموريتانيا والسودان واليمنموقع متوسط )مؤشر تكافؤ الجنسين بين 0,80 و 0,94 أو 1,06 و 1,25(

ال شيءبعيدة عن الهدف )مؤشر تكافؤ الجنسين  أقل من 0,80 أو أعلى من 1,25(

)5(: البحرين والعراق والكويت وليبيالم تدخل في تحليل االحتماالت )لعدم وجود أوعدم كفاية البيانات(

تكافؤ الجنسين في التعليم الثانوي

)6(: البحرين، مصر، األردن، لبنان، المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السوريةتم تحقيق الهدف )مؤشر تكافؤ الجنسين بين 0,97 و 1,03(

 قريبة من تحقيق الهدف
)مؤشر تكافؤ الجنسين : بين 0,95 و 0,96 أو 1,06 و 1,25(

)2(: الجزائر والكويت

)8(: العراق، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، السودان، قطر وتونسموقع متوسط )مؤشر تكافؤ الجنسين بين 0,80 و 0,94 أو 1,06 و 1,25(

)2(: جيبوتي واليمنبعيدة عن الهدف )مؤشر تكافؤ الجنسين  أقل من 0,80 أو أعلى من 1,25(

)2( ليبيا و اإلمارات العربية المتحدةلم تدخل في تحليل االحتماالت )لعدم وجود أوعدم كفاية البيانات(

1 - إن الدول المشمولة، الدول التي قدر فيها معدل قرائية الكبار بين 1995-2004 بأقل من %95، والتي اعتمدت فيها تقديرات خط األساس والتوقعات لعام 2015 على التصريح الذاتي أو التصريح نيابة عن اآلخرين
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الدولة أو اإلقليم

 المجموع 
السكان

)000(

حصة الفرد من 
إجمالي الناتج 

الوطني

التعليم 
االلزامي

مؤشر 
تنمية

 التعليم للجميع  
)EDI(

تمويل التعليمالتعليم الثانويالتعليم اإلبتدائيالرعاية والتعليم في الطفواة المبكرةقرائية الكبار

معدل قرائية الكبار

15 سنة وما فوق

األميون الكبار

15 سنة وما فوق

بقاء الطفل على قيد الحياة 
ورفاهيته

التعليم ما قبل 
االبتدائي

صافي نسبة القيد 
المعدلة

األطفال خارج 
المدرسة2

األطفال خارج 
المدرسة2

مؤشر تكافؤ الجنسين 
في صافي معدل 

القيد
معدل البقاء 

حتى الصف األخير
نسبة

التالمذة للمعلمين3
إجمالي معدل القيد

مجموع اإلنفاق العام 
على التعليم 

كنسبة مئوية من 
إجمالي الناتج 

الوطني

مجموع مدفوعات 
المعونة للتعليم4

)ثابت 2012 مليون 
دوالر أميريكي

مجموع مدفوعات 
المعونةللتعليم 

األساسي4

)ثابت 2012 مليون 
دوالر أميريكي(

مجموع مدفوعات 
المعونةللتعليم 

األساسيطفل بعمر 
التعليم ما قبل 

اإلبتدائي 

)ثابت 2012 مليون 
دوالر أميريكي(

معدل وفيات 
ما دون الخامسة

)‰(

معتدل أو
شديد 
 و تقزم

)%(

مجموع التعليم الثانويالتعليم الثانوي األعلىالتعليم الثانوي األدنىصافي معدل القيد

المجموع
)%(

GPI 
)ذكر/
أنثى(

المجموع
)%(

GPI 
)ذكر/
أنثى(

 المجموع
)000(

أنثى
%

 المجموع
)000(

أنثى
%

المجموع

)%(

المجموع

)%(

المجموع

)%(

المجموع

)%(

المجموع

)000(

المجموع

)ذكر/أنثى()ذكر/أنثى()000(

المجموع

)%(

المجموع

)%(

المجموع

)%(

مؤشر 
تكافؤ 
الجنسين

)ذكر/أنثى(

المجموع

)%(

مؤشر 
تكافؤ 
الجنسين

)ذكر/أنثى(

المجموع

)%(

مؤشر 
تكافؤ 
الجنسين

)ذكر/أنثى(

المجموع

)%(

GPI

)ذكر/أنثى(

المجموع

)%(

مؤشر 
تكافؤ 
الجنسين

)ذكر/أنثى(

المجموع

)%(

مؤشر 
تكافؤ 
الجنسين

)ذكر/أنثى(

تعادل القدرة 
الشرائية

)بالدوالر 
األمريك(

200520002015–2012 19951–2004 20051–199520121–201220041الفئة العمرية20152012
–2008
1 201219992012199920121999201219992012199920111999201219992012199920121999201219992012201220122012

 1  3  131 ...…981,04 631,01 621,38 401,34 1280,93 840,89 23 28 9193 250,910,94 578 99 88 79 2 60,886700,76730,796,93666,77666463015-40,6338,36016الجزائر

 …    -    - 2.9…961,02 971,08 971,06 851,14 940,99 1081,04 12 ...9098 ...0,97…0.6…99 50 33 …870,94950,9566495554139…6-15...1,360البحرين

 151  14  27 ...460,777.5 160,63 380,73 110,64 520,79 190,62 34 40 76...390,720,88 92 58 25 4 10978310.4………………………6-16...900جيبوتي

 5  43  136 ...…860,98 840,91 710,97 700,92 1010,99 960,91 28 23 9996 2580,920,96 418 97 95 27 11 60,900560,65740,811,4026314,59065422229-84,7066,45014مصر

 6  31  73 ...…...…350,64 ......240,66 ...…450,63 ...21 ...49 ...0,83…408 …89 …5 740,76790,843,25694,09866433023…6-35,7677,46011العراق

 185  160  289 ...881,035.0 861,05 781,12 751,08 920,99 911,04 ......9698 251,020,98 18 97 97 34 29 60,979900,89980,9930474956228188-7,6905,98016األردن

 …  …  … ...5.6...…1151,00 ......1071,02 ...…1220,99 9 13 9494 ...1,01…0.2…100 …94 780,91960,99249461094214114…6-14...3,583الكويت

 136  58  149 741,012.02.2 901,13 631,03 681,16 861,00 1071,11 14 14 9093 180,970,91 …96 …91 76 …31167199……900,92……60,939-5,05414,16012لبنان

 5  3  10 ...…...…...…...............…1210,99 ...............0,99……………5 850,82900,875547744081271521…6-15...6,317ليبيا

 9  5  28 270,852.43.9 200,77 190,74 170,71 320,89 230,82 40 47 ...40 1690,971,05 169 70 60 ……510,73460,62753591,0506011810423…6-4,0802,48014موريتانيا

… 88  355 690,865.55.5 360,79 540,92 250,81 840,82 480,78 26 28 7592 430,820,95 991,172 71 59 60 60,864520,60670,769,68657,73465512915-33,9555,06015المغرب

   -    -    - 941,084.24.6 751,00 911,10 611,09 981,05 890,95 ...25 9294 70,981,01 52 97 84 55 …0,938810,85870,91286592655422810....4,158عمان

… 180  358 ...…831,10 781,02 731,25 511,04 861,06 861,02 24 38 9999 331,000,99 24 93 93 42 35 60,957920,91960,951447710278312211-16...4,549فلسطين

 …  …  … ...…1121,10 861,11 ......801,16 1011,01 921,08 10 13 .........1,06…3 …95 73 27 …890,99970,9961315925137…6-18...2,351قطر

 …    -    - ...1161,017.0 ...…1121,01 ......1201,01 ...…10 ...99...1,03...115 …97 …13 ……60,969830,87940,952,62581,137632411-11...29,898المملكة العربية السعودية

… 10  28 370,921.12.4 340,81 280,97 241,09 490,88 470,65 ......76...2,8110,850,89…52 …35 19 60,728610,73730,805,56635,781661128335-39,6132,07013سودان

 9  18  95 741,004.55.2 430,92 411,11 231,03 930,98 620,88 ...25 8793 190,920,97 89 99 97 11 8 60,930810,84850,872,66672,11169231928-15...22,265الجمهورية العربية السورية

… 18  148 911,056.56.5 721,01 751,20 531,01 1160,92 971,01 17 24 8795 460.50,940,98 100 96 …13 60,919740,78800,821,81681,68170291510-11,2359,21016تونس

 …  …  … ...…...…841,10 ......711,28 ...…960,97 18 16 8984 425.80,990,97 98 85 71 65 ...33124126……901,02………6-9,57741,43014األمارات العربية المتحدة

 14  52  89 ...470,6510.5 410,37 370,64 330,34 570,67 490,38 30 22 ...69 4900,560,83 871,338 58 2 550,48660,614,42714,756749973470.7…6-25,5352,31015اليمن

5.3... …  …  … 

 …  …  … ...…...…...……………...…...…...24 ...77 ......…………………………………...…...……6-14......السودان )قبل االنفصال(

% Fالمجموع% Fالمجموعمعدل الموازينالمتوسطالمجموع
معدل 
معدل الموازينالمجموعالمتوسطمعدل الموازينمعدل الموازينمعدل الموازينمعدل الموازينالمتوسطمعدل الموازينالمجموعالمجموعمعدل الموازينمعدل الموازينالمتوسطالموازين

 17  686  2,048 ...610,87740,955.3 450,91581,00 750,86890,92 2319 897,7724,4670,870,938283 80 25 15 670,73780,8157,9366551,77466563721…...2256,450 373 الدول العربية

.........510,88690,964.44.7 370,86560,95 650,89820,97 2926 90102,93054,8760,910,977272 82 49 27 770,84800,87775,71564771,71764826729…...2654,820 944 5البلدان النامية

 8  5,079  12,584 590,91730,974.55.0 450,91620,96 710,92850,98 2624 91105,76957,7880,920,977575 84 54 33 820,89840,91786,52364780,68264754925…...0978,370 291 7العالم

.........510,88690,964.44.7 370,86560,95 650,89820,97 2926 90102,93054,8760,910,977272 82 49 27 770,84800,87775,71564771,71764826729…...2654,820 944 5البلدان النامية

 8  5,079  12,584 590,91730,974.55.0 450,91620,96 710,92850,98 2624 91105,76957,7880,920,977575 84 54 33 820,89840,91786,52364780,68264754925…...0978,370 291 7العالم

مصادر: تقرير رصد التعليم للجميع العالمي عام 2015، الجداول اإلحصائية وجداول المعونة؛ قاعدة بيانات معهد اليونسكو 
لإلحصاء. قاعدة بيانات خدمة أبحاث الكونغرس على االنترنت.

مالحظة: انظر الجداول المصدر في التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2015 لمالحظات قطرية مفصلة.

1. البيانات هي للسنة المتاحة األحدث خالل الفترة المحددة.

2. تعكس البيانات العدد الفعلي لألطفال غير المسجلين إطالقًا، وهي مستمدة من صافي نسبة القيد لسن معينة أو من 
صافي نسبة القيد المعدلة لألطفال في سن المرحلة االبتدائية، وهي تقيس نسبة الملتحقين إما بالتعليم االبتدائي أو بالتعليم 

الثانوي.

3. بناء على تعداد التالميذ والمعلمين.

4. إن قيم مجموع مدفوعات المعونة للتعليم والتعليم األساسي لمجموعات الدول اإلقليمية وغيرها ال تساوي دائما المجاميع 
العالمية ألّن بعض المساعدات ال يتم تخصيصها حسب المنطقة أو البلد.

)-( صفر أو ال يستحق الذكر

).( فئة ال تنطبق عليها أو ال وجود لها.

)...( ال توجد بيانات متاحة.
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)000(
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االلزامي

مؤشر 
تنمية

 التعليم للجميع  
)EDI(

تمويل التعليمالتعليم الثانويالتعليم اإلبتدائيالرعاية والتعليم في الطفواة المبكرةقرائية الكبار

معدل قرائية الكبار

15 سنة وما فوق

األميون الكبار

15 سنة وما فوق

بقاء الطفل على قيد الحياة 
ورفاهيته

التعليم ما قبل 
االبتدائي

صافي نسبة القيد 
المعدلة

األطفال خارج 
المدرسة2

األطفال خارج 
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مجموع مدفوعات 
المعونةللتعليم 

األساسي4

)ثابت 2012 مليون 
دوالر أميريكي(

مجموع مدفوعات 
المعونةللتعليم 

األساسيطفل بعمر 
التعليم ما قبل 

اإلبتدائي 

)ثابت 2012 مليون 
دوالر أميريكي(

معدل وفيات 
ما دون الخامسة

)‰(

معتدل أو
شديد 
 و تقزم

)%(

مجموع التعليم الثانويالتعليم الثانوي األعلىالتعليم الثانوي األدنىصافي معدل القيد

المجموع
)%(

GPI 
)ذكر/
أنثى(

المجموع
)%(

GPI 
)ذكر/
أنثى(

 المجموع
)000(

أنثى
%

 المجموع
)000(

أنثى
%

المجموع

)%(

المجموع

)%(

المجموع

)%(

المجموع

)%(

المجموع

)000(

المجموع

)ذكر/أنثى()ذكر/أنثى()000(

المجموع

)%(

المجموع

)%(

المجموع

)%(

مؤشر 
تكافؤ 
الجنسين

)ذكر/أنثى(

المجموع

)%(

مؤشر 
تكافؤ 
الجنسين

)ذكر/أنثى(

المجموع

)%(

مؤشر 
تكافؤ 
الجنسين

)ذكر/أنثى(

المجموع

)%(

GPI

)ذكر/أنثى(

المجموع

)%(

مؤشر 
تكافؤ 
الجنسين

)ذكر/أنثى(

المجموع

)%(

مؤشر 
تكافؤ 
الجنسين

)ذكر/أنثى(

تعادل القدرة 
الشرائية

)بالدوالر 
األمريك(

200520002015–2012 19951–2004 20051–199520121–201220041الفئة العمرية20152012
–2008
1 201219992012199920121999201219992012199920111999201219992012199920121999201219992012201220122012

 1  3  131 ...…981,04 631,01 621,38 401,34 1280,93 840,89 23 28 9193 250,910,94 578 99 88 79 2 60,886700,76730,796,93666,77666463015-40,6338,36016الجزائر

 …    -    - 2.9…961,02 971,08 971,06 851,14 940,99 1081,04 12 ...9098 ...0,97…0.6…99 50 33 …870,94950,9566495554139…6-15...1,360البحرين

 151  14  27 ...460,777.5 160,63 380,73 110,64 520,79 190,62 34 40 76...390,720,88 92 58 25 4 10978310.4………………………6-16...900جيبوتي

 5  43  136 ...…860,98 840,91 710,97 700,92 1010,99 960,91 28 23 9996 2580,920,96 418 97 95 27 11 60,900560,65740,811,4026314,59065422229-84,7066,45014مصر

 6  31  73 ...…...…350,64 ......240,66 ...…450,63 ...21 ...49 ...0,83…408 …89 …5 740,76790,843,25694,09866433023…6-35,7677,46011العراق

 185  160  289 ...881,035.0 861,05 781,12 751,08 920,99 911,04 ......9698 251,020,98 18 97 97 34 29 60,979900,89980,9930474956228188-7,6905,98016األردن

 …  …  … ...5.6...…1151,00 ......1071,02 ...…1220,99 9 13 9494 ...1,01…0.2…100 …94 780,91960,99249461094214114…6-14...3,583الكويت

 136  58  149 741,012.02.2 901,13 631,03 681,16 861,00 1071,11 14 14 9093 180,970,91 …96 …91 76 …31167199……900,92……60,939-5,05414,16012لبنان

 5  3  10 ...…...…...…...............…1210,99 ...............0,99……………5 850,82900,875547744081271521…6-15...6,317ليبيا

 9  5  28 270,852.43.9 200,77 190,74 170,71 320,89 230,82 40 47 ...40 1690,971,05 169 70 60 ……510,73460,62753591,0506011810423…6-4,0802,48014موريتانيا

… 88  355 690,865.55.5 360,79 540,92 250,81 840,82 480,78 26 28 7592 430,820,95 991,172 71 59 60 60,864520,60670,769,68657,73465512915-33,9555,06015المغرب

   -    -    - 941,084.24.6 751,00 911,10 611,09 981,05 890,95 ...25 9294 70,981,01 52 97 84 55 …0,938810,85870,91286592655422810....4,158عمان

… 180  358 ...…831,10 781,02 731,25 511,04 861,06 861,02 24 38 9999 331,000,99 24 93 93 42 35 60,957920,91960,951447710278312211-16...4,549فلسطين

 …  …  … ...…1121,10 861,11 ......801,16 1011,01 921,08 10 13 .........1,06…3 …95 73 27 …890,99970,9961315925137…6-18...2,351قطر

 …    -    - ...1161,017.0 ...…1121,01 ......1201,01 ...…10 ...99...1,03...115 …97 …13 ……60,969830,87940,952,62581,137632411-11...29,898المملكة العربية السعودية

… 10  28 370,921.12.4 340,81 280,97 241,09 490,88 470,65 ......76...2,8110,850,89…52 …35 19 60,728610,73730,805,56635,781661128335-39,6132,07013سودان

 9  18  95 741,004.55.2 430,92 411,11 231,03 930,98 620,88 ...25 8793 190,920,97 89 99 97 11 8 60,930810,84850,872,66672,11169231928-15...22,265الجمهورية العربية السورية

… 18  148 911,056.56.5 721,01 751,20 531,01 1160,92 971,01 17 24 8795 460.50,940,98 100 96 …13 60,919740,78800,821,81681,68170291510-11,2359,21016تونس

 …  …  … ...…...…841,10 ......711,28 ...…960,97 18 16 8984 425.80,990,97 98 85 71 65 ...33124126……901,02………6-9,57741,43014األمارات العربية المتحدة

 14  52  89 ...470,6510.5 410,37 370,64 330,34 570,67 490,38 30 22 ...69 4900,560,83 871,338 58 2 550,48660,614,42714,756749973470.7…6-25,5352,31015اليمن

5.3... …  …  … 

 …  …  … ...…...…...……………...…...…...24 ...77 ......…………………………………...…...……6-14......السودان )قبل االنفصال(

% Fالمجموع% Fالمجموعمعدل الموازينالمتوسطالمجموع
معدل 
معدل الموازينالمجموعالمتوسطمعدل الموازينمعدل الموازينمعدل الموازينمعدل الموازينالمتوسطمعدل الموازينالمجموعالمجموعمعدل الموازينمعدل الموازينالمتوسطالموازين

 17  686  2,048 ...610,87740,955.3 450,91581,00 750,86890,92 2319 897,7724,4670,870,938283 80 25 15 670,73780,8157,9366551,77466563721…...2256,450 373 الدول العربية

.........510,88690,964.44.7 370,86560,95 650,89820,97 2926 90102,93054,8760,910,977272 82 49 27 770,84800,87775,71564771,71764826729…...2654,820 944 5البلدان النامية
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